
82 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  8931 زمستان، یازدهموم، شماره دوره س

 

 31/50/3131تاریخ دریافت: 

 35/51/3131تاریخ پذیرش: 
 

 های شهریدر پارك فرهنگی -بهداشت و شرایط  اجتماعی  وضعيتبررسی 

 های شهر ایذه()نمونه موردی: پارك 

 
  4، زبيده پویش9پورموسی، سيد مهدی 2، قباد طهماسبی8 حاتمی داود

 

 

 چکيده
ونه )نم هاي شهريدر پارك فرهنگی -بهداشت و شرایط  اجتماعی  وضعيتبه بررسی پژوهش حاضر 

 ق،يو از لحاظ روش تحق کاربردي پژوهش از لحاظ هدف، نیا پردازد.یمهاي شهر ایذه( موردي: پارك

العات اي و مطکتابخانه - اسنادي هايیبررس قیاز طر از،يها و اطلاعات مورد نداده است. یليتحل - یفيتوص

افزار منر به کمک آمارهاي توصيفی و استنباطی در هاافتهی ليو تحل هیتجز است. آوري شدهجمع یدانيم

SPSS20 .جامعه آماري این پژوهش کل جمعيت شهر ایذه بوده و حجم نمونه از طریق  انجام شده است

برآورد شد. سپس با استفاده از روش پيمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نفر  133فرمول کوکران 

آوري شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون هاي شهر ایذه جمعنياز از بازدیدکنندگان پارك

هاي بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی، اي نشان داد که از بين شاخص( تک نمونهtپارامتریک تی )

به ترتيب در بهترین  18/3،  31/2هاي فرهنگی و  بهداشتی به ترتيب با ميانگين -اجتماعی  هاياخصش

،  نشان نوواآتا بدترین شرایط قرار دارند. همچنين نتایج حاصله از پرسشنامه با استفاده از آزمون پارامتریک 

هاي شادي، شهر، ین پژوهش(، پاركهاي مورد بررسی در اپارك موجود در ایذه )پارك 35داد که از بين 

، 28/2، 22/2هاي اي، وليعصر، بهاران و لاله با ميانگينآور، آزادگان، شهربازي، بانو، صخرهسلطان دین

با )، به ترتيب در بهترین تا بدترین شرایط قرار دارند 35/2، 32/2، 31/2، 33/2، 23/2، 22/2، 21/2، 23/2

 نرا ندارند. ای یفرهنگ - یاجتماع  طیچکدام شرایط نرمال بهداشت و شرا(، هي1توجه به ميانگين نرمال 

 .باشدیم خش ذکر شدهدو بدر هر ایذه شهري  تیریدهنده عملکرد نامطلوب مدمهم نشان

 هاي شهري، بهداشت، اجتماعی ـ فرهنگی، شهر ایذه.پاركواژگان کليدی: 

 

                                                           
ریزي شهري، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، پست الکترونيک: . نویسنده مسئول، دانشجوي دکتراي تخصصی جغرافيا و برنامه3 

Davoud.hatami@yahoo.com 
 ریزي شهري، دانشگاه اردبيل، اردبيل، ایران.. دانشجوي دکتراي تخصصی جغرافيا و برنامه2 

 ریزي روستایی، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.. کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه1 

 ریزي گردشگري، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.رشد جغرافيا و برنامه. کارشناس ا3 

mailto:Davoud.hatami@yahoo.com


82 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  8931 تابستان، نهموم، شماره دوره س

 

 مقدمه

دهی به پایداري اجتماعی و همبستگی فضاهاي شهري ثر در شکلؤعوامل مترین ها و فضاي سبز شهري از مهمپارك

بهداشت نامناسب پارك، نامناسب بودن مانند ایمنی پارك و فضاي سبز، ها مشکلات موجود در پارك باشند. ولیمی

هاي روهبراي گ امنيت و متناسب نبودن امکانات موردنيازنامناسب بودن یا نبود  ها،فرهنگی پارك –وضعيت اجتماعی 

 باشدها میها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان براي استفاده از این عرصهمختلف سنی و جنسی در این مکان

 اجتماعی، اقتصادي، هايزمينه کليه در شهري مدیریت و ریزيبرنامه (. از آنجا که331: 3131)مرادیان و همکاران، 

 مدیریت شهري علاوه بر آنکه مسئول برقراري بوده، شهروندان و مسئولان اصلی هايغهدغد از امنيتی و بهداشتی فرهنگی،

توزیع عادلانه امکانات شهر است، با هدایت تحولات کالبدي شهر، رسالت حفظ محيط زیست و سلامتی زندگی شهري، 

اي از همه دان و گسترهزیبایی سيماي شهر، ایجاد فضاهاي عمومی جهت امکان برقراري ارتباطات و تعاملات شهرون

ها و فضاي سبز به دليل (. در این بين پارك12: 3131زاده و حاتمی، وجوه زندگی شهري را نيز عهده دار است )ابراهيم

یکی از ، (Crane and Kinzig, 2005: 142هاي اجتماعی شهر و فراهم کردن خدمات اکوسيستمی )حمایت از سيستم

 زیست برايمحيطی و تبدیل هر چه بيشتر محيط شهري به محلی قابلهاي مناسب جهت حل مسائل زیستحلراه

هستند که بازدهی  یفضاهاي سـبز عمومی، فضاهایجا که (. از آن12: 3131زاده و حاتمی، شهروندان هستند )ابراهيم

چون گذران اوقات فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان،  ياموري ها برااجتماعـی دارنـد و عموم مردم از آن

طلبد که لذا می (،15: 3130)اکبري و همکاران،  کنندها اسـتفاده میفرهنگی و نظایـر این -هاي اجتماعیییآگردهم

شت اوضعيت بهد یبررس پژوهش حاضر به ،رونیا ازمسئولان شهري شرایط مناسب جهت استفاده مردم را فراهم کنند. 

 :هاي زیر استپردازد و در پی پاسخگویی به سوالات و فرضيهمی ذهیهاي شهر اپارك یفرهنگ -ی اجتماع طیو شرا

 شهريسبز  هايفضا فرهنگی -هاي بهداشتی و اجتماعی مردم شهر ایذه از عملکرد مدیریت شهري در بخش آیا -

 راضی هستند؟ 

شهري یکسان بوده سبز  هايفضا فرهنگی -بهداشتی و اجتماعی هاي عملکرد مدیریت شهري ایذه در بخش آیا -

 است؟ 

 هايفضا فرهنگی -هاي بهداشتی و اجتماعی بخشدر  ياز عملکرد شهردار ذهیاشهروندان شهر رسد یبه نظر م -

 اند.شهري رضایت نداشتهسبز 

پارك موجود در سطح شهر  35فرهنگی در  -هاي بهداشتی و اجتماعی بخشدر  يرسد عملکرد شهرداریبه نظر م ـ

 باشد.ایذه یکسان می

 

 پيشينۀ پژوهش

سبز  يابر فض ديکأبا ت يشهر تیریبر عملکرد مد یليارشد خود با عنوان، تحل ی(، در رساله کارشناس3132)ی حاتم

 چهارگانه يهاشاخص نيکه از بست ا دهيرس جهينت نیبه ا ذه،یآن، مورد شهر ا یمکان ییفضا يو کارکردها يشهر

 یبهداشت ،ینگو فره یاجتماع ،یکیزيف یدسترس يهاخص(، شایو فرهنگ یو اجتماع یمنیا ،یکیزيف یدسترس ،ی)بهداشت

 وی ملک قرار دارند. طیشرا نیتا بدتر نیدر بهتر بيبه ترت 21/3و  18/3، 31/2، 12/2 يهانيانگيبا م یکیزيف یمنیو ا

شهروندان  دگاهیاز د يسبز شهر يفضاها یاجتماع هايشاخص یابیتحت عنوان ارز پژوهشی(، در 3133) همکاران

اند که فضاهاي سبز ایرانشهر علاوه بر آثار مثبتی مثل تجمعات دوستانه، دهيرس جهينت نی(، به ارانشهری: اي)نمونه مورد
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آور کاهش افسردگی و استرس و نشاط ها،هاي فرهنگی پاركقابليت ،يرانشهریا انبرقراري ارتباطات اجتماعی شهروند

ها، داراي تبعات منفی مثل افزایش جرم و جنایت، فروش مواد مخدر، تجمع معتادین و افراد بزهکار و کاهش بودن آن

و  صفایی شود.اي مشاهده میاي و محلههاي ناحيهشوند. این اثرات منفی بيشتر در پاركورود زنان و دختران نيز می

هاي شهري بررسی امنيت محيطی در فضاهاي شهري )مطالعه موردي پاركتحت عنوان  یدر پژوهش(، 3132سلطانی )

 يجعفر .هستندبوشهر از نظر ویژگی احساس امنيت در حد خوبی  هاي شهرپارك اند کهدهيرس جهينت نیبه ابوشهر(، 

بهداشت،  تيدر مورد وضع يزدیشهروندان  دگاهید یبررس وانتحت عن پژوهشیدر (، 3131) زادهیسوداني و آبادنجف

 ینمیموضوع بهداشت، ا تيبا توجه به اهم اند کهدهيرس جهينت نیبه ا، شهر نیا يهاپارك  (HSE) ستیزطيو مح یمنیا

بهداشت،  تیریمد نهيمشخص در زم یجامع و چارچوب يسند نیتدو ،يشهر يها و فضاهادر مکان ستیز طيو مح

مسئولان و  يشرويحل مشکلات پ يثر براؤم یعوامل گام نیمستمر ا شی( و نظارت و پاHSE) ستیز طيو مح یمنیا

(، 3131ي و همکاران )بادی. زمانکندیرا هموارتر م يشهر داریبه توسعه پا دنيرس ريو مس باشدیم يشهر زانیربرنامه

سبز شهر کاشان  يها و فضاپارك  (HSE) یطيمحستیو ز یمنیا ،یبهداشت يهاشاخص یابیارزدر پژوهشی تحت عنوان 

 نيسطح شهر و همچن يهاپارك یمنیا نيمأمنظور تانجام مطالعات مستمر بهاند که ، به این نتيجه رسيده32 در سال

 .باشدلازم میسطح بهداشت آنها  يارتقا

 

 معرفی محدوده موردمطالعه

کيلومتر مربع، در دشتی بيضی شکل در شمال شرقی استان خوزستان قرار  212333اي حدود شهرستان ایذه با پهنه

 05درجه و  13دقيقه طول شرقی و  02درجه و  33دارد. شهر ایذه مرکز سياسی شهرستان ایذه در مختصات جغرافيایی 

نفر بوده است. شهر ایذه به دو منطقه و پنج  333133با  برابر 3130جمعيت شهر در سال دقيقه عرض شمالی قرار دارد. 

باشد پارك می 35ناحيه تقسيم شده و بر اساس مطالعات ميدانی و همچنين گزارش واحد فضاي سبز شهرداري؛ داراي 

 (، آمده است. 3ها در جدول شماره )که اسامی، مشخصات و امکانات موجود در آن

 

 
 فضایی شهر ایذه در کشور و استان خوزستان تيموقع(: نقشه 8شکل )

 مأخذ: نگارندگان. 
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 ی مورد بررسی شهر ایذههاپارك(: اسامی و تجهيزات موجود در 8)جدول 

 و امکانات زاتيتجه هاپارك یاسام شماره

بان مداوم، دار متراکم، نگههیکتابخانه، درختان سا وب،يکوچک، چرخ فلک مع یکياستخر پلاست ،يکتابخانه، پارك باد يپارك شهرباز 3

 .سیبلند، تند يحصار بلند، برج نور يچهار طرف دارا

 سیمناسب، سرو يهابزرگ، کف پوش سیتند ق،يمثل سرسره، انواع آلاچ يباز لیوسا ،یورزش لینماز خانه، وسا عصريپارك ول 2

 بزرگ، چند يبا آب شرب، آبنما ياريآب )نهال(، فاقد چاه، درختان تازه کاشت ،يکارنگهبان مداوم، چمن ،یبهداشت

 ،يفاقد آب سرد کن و آبخور ،یحیتفر ات(، دو حوض بزرگ و فاقد امکانوبيمع مهيو ن وبي)مع برج بلند نور

 .نگيپارک يقابل قبول برا ي)منقل(، فضا غذا، کباب ،يدرست کردن چا يمناسب برا زاتيتجه يدارا

 ،يارك بادپ مکت،يپوش مناسب، سطل زباله، نقابل استفاده، کفريغ یبهداشت سیسرو ،يباز لیوسا ،یورزش لیوسا بانوپارك  1

 يکارچمن ،ياريآب ت)نهال(، آب شرب جه دارهیبلند و مناسب، درختان مختلف سا يبرج نور ،يفاقد آبخور

 مناسب. 

لو تابلو برق همراه با تاب ،ياريبلند، آبنما فعال، آب شرب جهت آب يسطل زباله، برج نور مکت،ين ،یورزش لیوسا آزادگانپارك  3

 ی.بهداشت سیدار مختلف، فاقد سروهیکف، درختان سا يچمن کار هشدار دهنده،

استاندارد ريبلند، چرخ فلک غ يسطل زباله، برج نور مکت،يقابل استفاده، ن ییدست شو ،يپارك باد ،یورزش لیوسا ايصخرهپارك  0

 ينمازخانه، محل قابل قبول برا ،يفاقد آبخور ،ياريشده توسط سازمان استاندارد(.چاه جهت آب)پلمپ وبيو مع

 .)نهال( درختان مختلف تازه کاشت س،یتند نگ،يپارک

مانند  يباز لیکامل، وسا یبلند با نورده يبرج نور س،یفاقد سرو ییسطل زباله، دستشو مکت،ين ،یورزش لیوسا پارك لاله 8

 سرسره، الاکلنگ،

ر برق، تابلو خط س،یفاقد سرو ییبلند، دست شو يشطرنج، برج نور زيو م سيتن زيم ،يپارك باد ،یورزش لیوسا بهارانپارك  2

 دار.هیالاکلنگ، سرسره، درختان مختلف بلند و سا ره،يو غ یفوتبال دست ،يوتريکامپ يهايکلوپ باز

پارك سلطان  1

 آورنید

 س،یو فاقد سرو وبيآب سردکن مع س،یفاقد سرو ییسطل زباله، دستشو مکت،ين ،يپارك باد ،یورزش لیوسا

 .ياريچاه آب جهت آب وب،يکوتاه مع يبرج نور ،یدار، تلفن عمومهیدرختان بلند و متراکم سا

 ،ياريزباله، چاه جهت آب سطل مکت،ي)نهال(، ن سطل زباله، درختان مختلف تازه کاشت مکت،ين ،یورزش لیوسا پارك شادي 3

 مناسب کف پارك.  يهاکف، کفپوش يبلند، چمن کار يبرج نور س،یفاقد سرو یینگهبان، دستشو يدارا

طل س مکت،ين ،یورزش لیقابل استفاده، برج نور متوسط، وسا یبهداشت سی(، سرووبي)آب سرد کن معي آبخور پارك شهر 35

 .مناسب، سنگ فرش کف يچاه آب، چمن کار وب،يزباله، آبنما مع

 .3133: نگارندگان، مأخذ

 

 هامواد و روش

هاي اطلاعات لازمه، با ترکيب روش با توجه به موضوع تحقيق، براي تکميل .پژوهش حاضر از نوع کاربردي است

بر وضعيت  مربوطه متغيرهاي تأثيرگذار گيري از نظرات کارشناسان و متخصصينتحليلی و پيمایشی، و بهره -توصيفی

متغير،  3بهداشتی با ) متغير 35شاخص و  2شناسایی و در  ایذه، هاي شهرپارك فرهنگی -بهداشت و شرایط اجتماعی 

)برابر  3130ایذه در سال  جمعيت شهرکل جامعه آماري در این پژوهش بندي شدند. متغير( طبقه 8اجتماعی فرهنگی با 

برآورد شد و  نفر 133( که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 3130)مرکز آمار ایران،  باشدنفر( می 333133با 

طيف ليکرت که روایی آن از گيري از بهرهبا تهيه و پرسشنامه  133پارك(،  35) ایذههاي شهر با توجه به تعداد پارك

هاي هاي مزبور در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل و در زمانپارك ميدانی در صورتیيد شده بود، بهأآزمون تطریق پيش

گيري وضعی، توزیع شد. سپس با ساختارهاي سنی و جنسی مختلف با استفاده از روش نمونه صبح و بعدازظهر در

بررسی و  One Way ANOVAو  ايتی تک نمونههاي آماري با استفاده از مدل و spss20افزار نرم محيطها به ورود داده

 . ها صورت گرفتیافتهتحليل نهایی 
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 (: مدل مفهومی تحقيق2شکل )

 .3133نگارندگان 
 

 هاتجزیه و تحليل داده

 توصيفی آمار

شناختی شهروندان نمونه آماري پژوهش که براساس فرمول کوکران هاي جمعيتدر این قسمت به بررسی مشخصه

وط به هاي توصيفی مرباز ابعاد جنسيت، سن، سطح تحصيلات، شغل و همچنين دادهنفر محاسبه شده بودند،  133تعداد 

 پردازیم.موضوع همچون: ميزان مراجعه به پارك، نحوه مراجعه به پارك و علت مراجعه به پارك می

 جنسيت -

دهندگان را زنان تشکيل پاسخ( درصد 1/32دهندگان را مردان و )( درصد پاسخ2/02هاي بدست آمده، )بر اساس داده

اند، بالا بودن درصد نمونه مردان نسبت به زنان به دليل مراجعه بيشتر تعداد مردان و تمایل داشتن تعداد بيشتري از داده

 ها بوده است.مردان نسبت به زنان در پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه

 
 ن از لحاظ جنسيت(: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شهروندا2جدول )

 فراوانیددرص فراوانی جنسيت

 2/02 258 مرد

 1/32 310 زن

 355 133 مجموع

 .3133مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 سن -
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( درصد را گروه سنی 8/30هاي ميدانی بيانگر آن است که بيشترین تعداد پاسخگویان، با )هاي حاصل از بررسییافته

( ساله 05-85سال به بالا و ) 85هاي سنی کنندگان را گروهترین تعداد شرکتاند و کمتشکيل دادهسال(  15)کمتر از 

 اند.تشکيل داده

 
 (: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شهروندان از لحاظ سن9جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی دامنه سنی

 3/13 3/13 301 93کمتر از 

43-93 30 1/23 3/81 

03-43 81 3/38 0/23 

03-03 11 2/3 1/13 

 355 2/35 32 سال و بيشتر 03

 ------ 355 133 مجموع

 3133مأخذ: ميدانی نگارندگان، 

 

 تحصيلات-

هاي مربوط به ميزان تحصيلات پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته است. همانطوري که در در این بخش داده

درصد 3/22مشاهده است تحصيلات بيشتر افراد شرکت کننده در تحقيق ما را شهروندان زیر دیپلم با )( قابل 3)جدول 

 اند.تشکيل داده 3/2ها را تحصيلات کارشناسی ارشد و بالاتر با ترین آن( و کم

 
 (: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شهروندان از لحاظ سطح تحصيلات4جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح تحصيلات

 1/33 1/33 01 سوادبی

 2/32 3/22 353 زیر دیپلم

 2/80 0/22 11 دیپلم

 2/22 5/32 32 فوق دیپلم

 8/32 1/30 85 ليسانس

 355 3/2 23 فوق ليسانس و بالاتر

 ------ 355 133 مجموع

 .3133مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 اشتغال -

هاي مربوط به ميزان اشتغال پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته است. همانطوري که در جدول در این بخش داده

 اند.دهندگان محصل بودهاز پاسخ 23کار، دهندگان بیاز پاسخ 0/20دهندگان شاغل، از پاسخ 0/05( قابل مشاهده است 0)

 
 شهروندان از لحاظ وضعيت شغلی(: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری 0جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی وضعيت اشتغال

 0/05 0/05 333 شاغل
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 28 0/20 353 کاربی

 355 23 33 محصل

 ------ 355 133 مجموع

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 تعداد روزهای مراجعه به پارك -

 اند.بار به پارك مراجعه داشتهدرصد حداقل هفته یک 2/13بيشتر پاسخگویان با  8هاي جدول با توجه به داده

 
 (: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شهروندان از لحاظ تعداد روزهای مراجعه به پارك0جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تعداد روزها

 3/1 3/1 11 هر روز

 2/35 2/13 323 یک روز در هفته

 02 3/38 88 یک روز در ماه

 8/83 0/32 33 دو روز در ماه

 8/25 3 3 بيشتر از چهار روز در ماه

 355 3/23 330 سایر

 ------ 355 133 مجموع

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 نحوه مراجعه به پارك -

اند که به اتفاق خانواده به پارك ترجيح دادهدرصد پاسخگویان  2/12دهد نشان می 2هاي جدول همانطوري که داده

 مراجعه کنند.

 
 (: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شهروندان از لحاظ نحوه مراجعه به پارك7جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نحوه مراجعه

 1/33 1/33 33 تنها

 0/31 2/12 328 با خانواده

 1/88 1/21 33 با همسر

 35 1/21 33 دوستانبا 

 8/32 8/2 35 با فرزندان

 2/31 8/0 22 با بستگان

 355 1/3 2 سایر

 ------ 355 133 مجموع

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 علت مراجعه به پارك-

 اند.درصد پاسخگویان علت مراجعه به پارك را تفریح خود بيان نموده 2/23(، 1طبق جدول شماره )
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 (: نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شهروندان از لحاظ علت مراجعه به پارك1جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی علت مراجعه

 3/1 3/1 32 براي وقت گذرانی

 2/1 8/0 22 بازي فرزندان با وسایل

 3/11 2/23 338 تفریح خود

 0/88 3/21 335 اوقات فراغت خانواده

 1/33 1/20 33 به آرامشدستيابی 

 355 2/1 12 سایر

 ------ 355 133 مجموع

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 آمار استنباطی

 8ایتک نمونه يرنفآزمون کولموگرف اسم -

  عآزمون از نو ین. ارودیخاص است، به کار م یعتوز یکصفر که نمونه داراي  يهفرض ینا یآزمون براي بررس ینا

اساس  .ی کندم یکه براي جامعه فرض شده است، بررس یعینمونه را با توز یک یعتوز یپارامتري است و هم قوارگ نا

 (.231: 3135 )نوابخش و همکاران، دهيمینشان م S(X) اي است که آن را بانمونه یتابع تجمع K-S برآورد يوهش

ها استفاده شد. نرمال بودن داده SPSSاسميرنوف در  -ها از آزمون نرماليتی کولموگروفبراي بررسی نرمال بودن داده

هاي مورد بررسی در شهر ( بدست آمده در همه شاخصsigداري )( قابل مشاهده است، چون سطح معنی3طبق جدول )

تفاده هاي پژوهش را با استوان فرضيهها نرمال بوده و نمیتوزیع دادهتوان نتيجه گرفت که بيشتر بوده می 50/5ایذه از 

  ها استفاده کرد.هاي پارامتري جهت تجزیه و تحليل دادههاي ناپارامتریک اثبات یا رد کرد. لذا باید از آزموناز آزمون

 
 ها(: آزمون وضعيت توزیع داده3جدول )

 اسميرنوف –کولموگروف  هاشاخص

Siداري )سطح معنی آماره g) 

 513/5 213/1 بهداشتی

 531/5 132/2 اجتماعی

 .8933منبع: نگارندگان، 

 

 هاآزمون فرضيه

 پردازیم.می فرضيات آزمون استنباطی به آمار هايآزمون از استفاده با قسمت این در

ی فرهنگ -هاي بهداشتی و اجتماعی بخشدر  ياز عملکرد شهردار ذهیاشهروندان شهر رسد یبه نظر مفرضيه اول: 

 شهري رضایت نداشته اند.سبز  هايفضا

اي ( تک نمونهtجهت بررسی این فرضيه؛ چون سطح توزیع در این جامعه نرمال بوده است از آزمون پارامتریک تی )

( و کمتر sig( ،)555/5، چون سطح معناداري )50/5استفاده شده است. نتایج حاصله بيانگر آن است که در سطح خطاي 

                                                           
3 . One-Sample Kolmogorov mirnov 
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(. 35شود. جدول )( پذیرفته می1H( رد و فرض مخالف )0H(، لذا فرض صفر )>sig 50/5به دست آمده است ) 50/5از 

هري شسبز  هايفضا فرهنگی -هاي بهداشتی و اجتماعیبخشدر  يعملکرد شهردارتوان بيان نمود که بنابراین می

 .شودیمتأیيد  هيفرضاند. در نتيجه مطلوب نبوده و شهروندان رضایت نداشته 

 
 بخش بهداشتیدر  یعملکرد شهرداراز  t(: آزمون 83جدول )

ف
ردی

 

  متغير

 

 تعداد

  tآماره  ميانگين

سطح 

معناداري

(si g) 

 

اختلاف 

از 

 ميانگين

فاصله اطمينان 

 درصد30تفاوت 

حد 

 پایين

 حد بالا

 -13/3 -35/3 -10/3 555/5 -338/15 30/3 133 آب آشاميدنی سالم 3

 -12/3 -01/3 -30/3 555/5 -322/10 00/3 133 سرویس بهداشتی 2

 22/5 53/5 313/5 555/5 535/3 31/1 133 سطل زباله 1

 -18/3 -01/3 -33/3 555/5 -532/10 00/3 133 نظافت مستمر پارك 3

 -53/3 -33/3 -33/3 555/5 -531/32 18/3 133 کلی

 .8933نگارنده، مأخذ: مطالعات ميدانی 

 بخش اجتماعی و فرهنگیدر  یعملکرد شهرداراز  t(: آزمون 88جدول )

ف
ردی

 

  tآماره  ميانگين تعداد متغير

سطح 

معناداري

(si g) 

 

اختلاف 

از 

 ميانگين

فاصله اطمينان 

 درصد30تفاوت 

حد 

 پایين

 حد بالا

 -13/3 -08/3 -328/3 555/5 -183/12 02/3 133 وضعيت کتابخانه و سالن آمفی تئاتر 3

 -31/5 -80/5 -080/5 555/5 -113/31 31/2 133 صداهای ناهنجار 2

 -83/5 -23/5 -253/5 555/5 -138/30 15/2 133 جلوگيری از تنش جسمی 1

 -03/5 -22/5 -813/5 555/5 -212/3 18/2 133 کنترل مداوم نگهبان 3

 -33/5 -80/5 -025/5 555/5 -080/33 31/2 133 عدم حضور افراد ناباب 0

 -52/5 -25/5 -335/5 532/5 -132/2 13/2 133 مکان مناسبی برای حضور خانواده 8

 -81/5 -22/5 -822/5 555/5 -212/22 12/2 133 کلی

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 
 پارك موجود در شهر ایذه 83از عملکرد شهرداری در  ANOVA(: آزمون 82جدول )

 

 نام پارك

 

 تعداد

 

 ميانگين

فاصله اطمينان تفاوت در 

 درصد 30سطح 

si حداقل و حداکثر g F 

 ماکسيمم مينيمم حد بالا حد پایين

55
5

/5 

81
3

/3 

 12/1 33/3 11/2 32/2 21/2 28 آزادگان

 03/2 52/2 22/2 33/2 23/2 20 سلطان دین آور

 82/2 50/2 12/2 25/2 28/2 23 پارك شهر

 02/2 31/3 23/2 33/2 32/2 20 بهاران

 03/2 31/3 22/2 38/2 23/2 23 بانو

 12/2 23/3 23/2 30/2 31/2 32 وليعصر
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 11/2 82/3 22/2 32/2 22/2 85 شهربازي

 31/2 31/3 28/2 33/2 33/2 03 ايصخره

 02/2 25/3 10/2 33/2 22/2 23 شادي

 31/2 02/3 31/2 51/2 35/2 22 لاله

 12/1 31/3 22/2 31/2 25/2 133 جمع

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 

 

 
 

 پارك موجود در شهر ایذه 83از عملکرد شهرداری در  ANOVA(: آزمون 9شکل)

 .3133نگارندگان، 

 

گانه  35هاي پارك فرهنگی -هاي بهداشتی و اجتماعی بخشدر  ي ایذهرسد عملکرد شهرداریبه نظر مفرضيه دوم:

 باشد؟موجود در سطح شهر یکسان می

 One Way ANOVAدرآزمون این فرضيه نيز چون سطح توزیع در جامعه نرمال بوده است؛ از آزمون پارامتریک 

( و کمتر sig( ،)555/5، چون سطح معناداري )50/5استفاده شده است. نتایج حاصله بيانگر آن است که در سطح خطاي 

شود. بنابراین ( پذیرفته می1H( رد و فرض مخالف )0H(، لذا فرض صفر )>sig 50/5ه دست آمده است )ب 50/5از 

بز س هايفضافرهنگی  -هاي بهداشتی و اجتماعی بخشدر  يعملکرد شهردارتوان بيان نمود که ميزان مطلوبيت می

هاي ملکرد شهرداري به تفکيک بخشپارك موجود در شهر ایذه یکسان نبوده است. همچنين ميزان ع 35شهري در 

 .شودیمي دوم رد هيفرضهاي نشان داده شده است. در نتيجه پارك فرهنگی -بهداشتی و اجتماعی 

 
 در بخش بهداشتی پارك موجود در شهر ایذه 83از عملکرد شهرداری در  ANOVA(: آزمون 89جدول )

 

 نام پارك

 

 تعداد

 

 ميانگين

فاصله اطمينان تفاوت در 

 درصد 30 سطح

gis F 

 حد بالا حد پایين

55
5

/5 

11
3

 53/2 20/3 32/3 28 آزادگان 8/
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 30/3 20/3 10/3 20 سلطان دین آور

 12/2 52/2 22/2 23 پارك شهر

 31/2 13/3 32/3 20 بهاران

 30/2 11/3 33/3 23 بانو

 12/3 83/3 21/3 32 وليعصر

 32/3 82/3 22/3 85 شهربازي

 23/2 35/3 58/2 03 ايصخره

 52/2 20/3 13/3 23 شادي

 00/3 11/3 38/3 22 لاله

 33/3 13/3 18/3 133 جمع

 .8933مأخذ: مطالعات ميدانی نگارندگان، 

 
 پارك موجود در شهر ایذه در بخش بهداشتی 83از عملکرد شهرداری در  ANOVA(: آزمون 4شکل)

 .3133نگارندگان، 

 
 فرهنگی-پارك موجود در شهر ایذه در بخش اجتماعی 83از عملکرد شهرداری در  ANOVA(: آزمون 84جدول )

 

 نام پارك

 

 تعداد

 

 ميانگين

فاصله اطمينان تفاوت در 

 درصد 30سطح 

si g F 

 حد بالا حد پایين

33
3

/3 

33
3

/7 

 03/2 39/2 98/2 20 آزادگان

 01/2 40/2 07/2 20 سلطان دین آور

 41/2 21/2 91/2 24 پارك شهر

 99/2 88/2 22/2 20 بهاران

 34/2 71/8 38/2 24 بانو

 90/2 23/2 21/2 37 وليعصر

 77/2 03/2 04/2 03 شهربازي

 43/2 33/2 20/2 03 ايصخره

 44/2 33/2 20/2 24 شادي

 98/2 30/2 83/2 27 لاله

 97/2 21/2 92/2 938 جمع
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 .8933مطالعات ميدانی نگارندگان، مأخذ: 

 
 فرهنگی -پارك موجود در شهر ایذه در بخش اجتماعی 83در  شهرداري عملکرداز  ANOVA(: آزمون 0شکل)

 .8933نگارندگان، 

 

 گيریبحث و نتيجه

 چنين و مدیریت طراحی ریزي،برنامه لزوم شد؛ مطرح شهر کالبد از بخشی عنوان به سبز فضاي بحث که زمانی از

 نمودن هماهنگ و بخشی براي نظم عنصري عنوان به همواره شهري سبز . فضاينمودیم ضروري امري محيطی،

طوري به ؛هست و بوده مطرح زندگی فضاي شدن ترریپذدلو  محيط زیبایی در عاملی و شهر کالبد در گوناگون يهايکاربر

 نيز شهروندان براي رفاهی و تفرجی نقش معرف محيطی،زیست نقش از غير فضاي سبز موارد، مضمون از بسياري در که

در شهر ایذه مدیران شهري توجه  .است فراوانی برخوردار اهميت از شهرها در آن ارزیابی و بررسی سبب به همين هست.

ندان و وچندانی به ایجاد فضاهاي سبز و پاك عمومی مناسب و استاندارد نداشته و این مسئله تأثيرات سوئی را بر شهر

ه دهد؛ بهاي این پژوهش عملکرد ضعيف مدیریت شهري ایذه در این زمينه را نشان میشهر در پی داشته است. یافته

اند. ودهتر بهاي شهر از ميانگين نرمال پایينهم در بخش بهداشتی و هم در بخش اجتماعی فرهنگی کل پاركنحوي که 

، در بخش بهداشتی نشان داد که از بين One Way ANOVAون پارامتریک نتایج حاصله از پرسشنامه با استفاده از آزم

اي، بانو، بهاران، آزادگان، هاي شهر، صخرههاي مورد بررسی در این پژوهش(، پاركپارك موجود در ایذه )پارك 35

، 22/3، 10/3، 13/3، 32/3، 32/3، 33/3، 58/2، 22/2هاي آور، شهربازي، وليعصر و لاله با ميانگينشادي، سلطان دین

، به ترتيب در بهترین تا بدترین شرایط قرار دارند. نتایج حاصله از پرسشنامه با استفاده از آزمون پارامتریک 21/3،38/3

One Way ANOVA هاي مورد بررسی پارك موجود در ایذه )پارك 35، در بخش اجتماعی فرهنگی نشان داد که از بين

اي، بهاران و لاله با آور، شهر، آزادگان، وليعصر، شادي، صخرهبانو، شهربازي، سلطان دین هايدر این پژوهش(، پارك

، به ترتيب در بهترین تا بدترین شرایط 33/2، 22/2، 20/2، 28/2، 21/2، 13/2، 11/2، 02/2، 83/2، 33/2هاي ميانگين

هاي اي نشان داد که در بين شاخص( تک نمونهtتریک تی )قرار دارند. نتایج حاصله از پرسشنامه با استفاده از آزمون پارام

به  18/3، 31/2هاي فرهنگی و بهداشتی با ميانگين –هاي اجتماعی دوگانه )بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی(، شاخص

 One Wayترتيب در بهترین تا بدترین شرایط قرار دارند. نتایج حاصله از پرسشنامه با استفاده از آزمون پارامتریک 

ANOVA هاي شادي، هاي مورد بررسی در این پژوهش(، پاركپارك موجود در ایذه )پارك 35، نشان داد که از بين
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، 21/2، 23/2، 28/2، 22/2هاي اي، وليعصر، بهاران و لاله با ميانگينآور، آزادگان، شهربازي، بانو، صخرهشهر، سلطان دین

 ، به ترتيب در بهترین تا بدترین شرایط قرار دارند. 32/2،35/2، 31/2، 33/2، 23/2، 22/2

 

 پيشنهادها

 )نمونه هاي شهريدر پارك فرهنگی -بهداشت و شرایط  اجتماعی  وضعيتجا که موضوع تحقيق بررسی از آن

باشد؛ لذا پيشنهادها بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه تحقيق در دو شاخص شرایط هاي شهر ایذه(، میموردي: پارك

 شود.به صورت جداگانه بيان می هاپارك فرهنگی -و شرایط اجتماعی  هاپارك بهداشتی

 

 :فرهنگی -اجتماعی شاخص  يشنهادهايپ 

، هاي پاركجهت جلوگيري از ورود افراد ناباب اجتماعی و معتادان به محوطهکنترل مداوم پارك توسط نگهبان 

ها، تلاش در جهت کاهش صداهاي ناهنجار؛ که باعث صلب آرامش هاي اختصاصی جهت استفاده خانوادهطراحی مکان

ن داث کتابخانه و سالها،  احشوند، احداث نماز خانه متناسب با مساحت و ظرفيت پاركها میکنندگان از پاركاستفاده

 ها.آمفی تئاتر در محوطه پارك

  پيشنهادهاي شاخص بهداشتی: -

ها، هاي مناسب پاركهاي بهداشتی به تعداد کافی در محلهاي بهداشتی، احداث سرویسنظافت مستمر سرویس

ر ه مناسب دهاي بهداشتی و پر کردن به موقع آن ها، نصب آینهاي مخصوص مایع دستشویی در سرویسنصب ظرف

هاي بهداشتی، مجهز نمودن هاي بهداشتی، نصب توشه نگهدار استاندارد و مقاوم به تعداد کافی در سرویسسرویس

هاي مناسب و بهداشتی براي سنين مختلف، نظافت ها به آبخوريهاي مختلف به آب آشاميدنی سالم و تجهيز آنپارك

باله هاي زها، جانمایی مناسب محل قرارگيري سطلارد در سطح پاركهاي زباله استاندها، نصب سطلمستمر سطح پارك

ها  جهت ها، سمپاشی مستمر  سطح پاركهاي زباله در سطح پاركها، تخليه و نظافت مستمر سطلدر سطح پارك

ده فاها و آرامش استجلوگيري از رشد و ازدیاد حشرات، جوندگان، خزندگان و سایر  حيوانات موذي که بهداشت پارك

 . اندازندکنندگان را به خطر می
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