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چکیده

پارکهــای جنگلــی از مهمتریــن مقصدهــای تفرجگاهی شــهروندان کشــور محســوب میشــوند؛
بــه همیــن جهــت الزم اســت کــه اثربخشــی آنهــا پیوســته مطالعــه شــود تــا بــا ارزیابــی مزیتهــا
و کاهــش موانــع ،امــکان بهرهمنــدی بیشــتر از آنهــا فراهــم گــردد .پــارک جنگلــی چغاســبز شــهر
ایــام مهمتریــن مقصــد گردشــگری شــهر ایالم اســت .طبیعــت جنگلی ،گســتردگی قابــل توجه،
نزدیکــی بــه شــهر و دسترســی آســان از جملــه مزیتهــای ایــن مــکان اســت .پژوهــش حاضــر
بــه ارزیابــی میــزان رضایتمنــدی شــهروندان ایــام از قابلیتهــا و اثربخشــی ایــن پــارک پرداختــه
اســت .برابــر فرمــول کوکــران 384 ،نفــر از شــهروندان ایالمــی بــا شــرکت در ایــن پژوهــش
میدانــی ،دیدگاههــا و انتظــارات خــود و محدودیتهــای پــارک را اعــام کردهانــد .ابــزار
گــردآوری دادههــا پرسشــنامۀ بســته 75ســؤالی بــود کــه بــر اســاس طیــف لیکــرد  5گزین ـهای
تنظیــم شــد و پایایــی آن در حــدّ  952آلفــای کرونبــاخ اعــام گردیــد .نتایــج بــه دســت آمــده
حاکــی از ســهولت بهرهمنــدی آقایــان ،پســران و خانوادههــا و نامناســب بــودن آن بــرای بانــوان و
دختــران اســت؛ همچنیــن یافتههــا از تمایــل گروههــای اجتماعــی متوســط نســبت بــه اســتفاده از
پــارک در مقایســه بــا دیگــر گروههــای اجتماعــی حکایــت دارد .پارک بیشــتر در روزهــای تعطیل،
عصرهــا و ش ـبهنگام مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از دیگــر یافتههــای پژوهــش ایــن اســت
کــه امنیــت یکــی از مســائل جــدی در میــزان اســتفاده از پــارک محســوب میشــود؛ بهگونـهای
کــه جمعهــای دوســتانۀ دختــران و فعالیتهــای فرهنگــی در مقایســه بــا جمعهــای دوســتانۀ
پســران و ورزشهــای همگانــی بــه میــزان کمتــری در پــارک مشــاهده میشــود .در مجمــوع
میــزان رضایــت شــهروندان ایالمــی از پــارک در حــدّ متوســط اســت و ایــن رضایــت بــا امکانات
ورزشــی ،امکانــات رفاهــی ،عــدم احســاس امنیــت و جنســیت شــهروندان ،رابطــۀ مثبــت دارد.
واژگان کلیــدی :قابلیتهــا ،اثربخشــی ،رضایتمنــدی شــهروندان ،پــارک جنگلــی چغاســبز،
ایــام.
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مقدمه
بــا افزایــش جمعیــت و گســترش شهرنشــینی انســانهای امــروزی در فضاهــای
بســته قــرار گرفتهانــد .زندگــی آپارتماننشــینی ،وجــود آلودگیهــای صوتــی،
کمبــود منابــع مالــی مناســب و آلودگیهــای محیطــی باعــث شــده اســت کــه
انســانها بــرای بهبــود شــرایط روحــی بــه دامــن طبیعــت یــا بــه پارکهــای
دستسـ�اخته و جنگل�یـ برون��د .احمــدی ثانــی و همــکاران ( )46 :1390بــر ایــن
عقیدهانــد کــه تفریــح و تفــرج از جملــه نیازهــای روحــی و روانــی هــر شــخص
اســت کــه باعــث رفــع خســتگی ،آرامــش اعصــاب و شــکوفایی اســتعدادها
میشــود.
یکــی از منابعــی کــه امــروزه توجــه برنامهریــزان را بــه خــود جلــب کــرده اســت،
جنگلهــا هســتند .جنگلهــا بــا برخــورداری از جاذبههــای طبیعــی ،پتانســیل
بسیــار مس��اعدی را بــراي جــذب گردشــگران فراهــم میکندــ .تفــرج جنگلــی
بهتریــن سیاســت بــرای مدیریــت جنگلهــا جهــت کاهــش عوامــل تخریــب و
حفاظ��ت پایدــار از آنهاس��ت (احمدی ثانــی و همــکاران46 :1390 ،؛ كارتــر:٢٠٠٣ ،
364؛ روزا و همــكاران.)624 :٢٠٠٥ ،
پارکهــای جنگلــی طبیعــی کــه نمونههایــی بــرای معرفــی مناطــق طبیعــی هســتند
و بعضــی از آنهــا بــرای تضمیــن پایــداری تنــوع زیســتی اهمیــت دارنــد ،عــاوه بر
ارائــۀ خدمــات حفاظتــی ،آموزشــی و پژوهشــی ،میتواننــد فرصتهــای بســیار
مناســبی را بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت مــردم و مأمنــی بــرای خلــوت آنهــا بــه
وجــود آورنــد (گشتاســب میگونــی و همــکاران .)44 :1387 ،ایــن نــوع پارکهــا
اكوسيس�تـمهای پيچيــدهاي هســتند کــه بهرهگيــري از آنهــا و گردشــگري در آنهــا،
تنهــا بــا برقــراري رابط ـهاي متعــادل بيــن فعاليتهــای انســاني و بســتر طبیعــی
ممکــن اســت .حفــظ تــوان اكولوژيكــي يکــي از شــيوههای برقــراري ايــن تعــادل
اســت ،بــا ایــن وجــود نمیتــوان از نيازهــا و خواســتههای مــردم بــه عنــوان
حافظــان اصلــي پارکهــای جنگلــي طبيعــي غافــل شــد.
تفرجگاههــا در دنیــای صنعتــی امــروز از جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد؛ بــه همیــن
جهــت رونــد منطقــی و پویایــی مدیریــت شــهری و کشــوری تفرجگاههــا در
جامعــۀ مــا نیازمنــد پژوهشهــای اساســی و پیوســتۀ صاحبنظــران اســت (امیــری
و همــکاران .)274 :1396 ،در حــال حاضــر تقاضــاي روزافزونــی بــراي تفریــح و
تفــرج و اســتفاده از تفرجگاههــا در مــردم احســاس میشــود .تجزیــه و تحلیــل
دورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400
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کانونهــاي تفرجگاهــی از نظــر اکولوژیــک و پیامدهــای اقتصــادي  -اجتماعــی و
بررســی انتظــارات افــراد بازدیدکننــده از ایــن مراکــز امــری دشــوار ،امــا ضــروری
اســت .پاركهــاي جنگلــی و تفرجگاههــا در شــرایط کنونــی از نیازمنديهــاي
زندگــی امــروزی بــه شــمار میرونــد و ضروریســت ســطح تقاضــاي آنهــا تعییــن
شــود (گشتاســب میگونــی و همــکاران.)44 :1387 ،
    ایــام بــه دلیــل زیبایــی طبیعــی جنگلهــای بلــوط ،عــروس زاگــرس نــام گرفته
اســت .پــارک جنگلــی چغاســبز بزرگتریــن پــارک جنگلــی ایــن شــهر اســت کــه
بــه دلیــل بهرهمنــدی از قابلیتهــای ویــژه ،در طــول ســال میزبــان بیشــترین
جمعیــت شــهری اســتفادهکننده میباشــد .شــناخت دقیــق ایــن قابلیتهــا بــه
منظــور تبدیــل آن بــه یکــی از بهتریــن پارکهــای کشــور ضــروری اســت .بــا ایــن
وجــود در طــی چنــد ســال اخیــر ارزیابــی دقیقــی از انتظــارات و پیشــنهادات مردم
بــرای خدمترســانی بیشــتر صــورت نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن انجــام ایــن پژوهش
بــرای سیاس ـتگذاران بخشهــای دولتــی و غیردولتــی بســیار ضــروری بــه نظــر
میرســد .بــه همیــن منظــور ایــن پژوهــش بــه بررســی میــزان رضایتمنــدی
شــهروندان از پــارک جنگلــی چغاســبز میپــردازد و در نظــر دارد تصویــر روشــنی
از انتظــارات مــردم شــهر ایــام از ایــن پــارک را ارائــه نمایــد و زمینههــای رضایــت
و مــوارد نیازمنــد اصــاح را شناســایی کنــد تــا متولیــان امــر را در برنامهریــزی
بــرای جلــب رضایــت شــهروندان کمــک نماینــد.
پیشینۀ تحقیق
در ســالهای اخیــر پژوهشهــای متعــددی در زمینــة ارزیابــی پارکهــا و
تفرجگاههــا انجــام شــده اســت کــه بیشــتر آنهــا بــر تأثیــر پارکهــا بــر فضــای
شــهری یــا مکانیابــی و ارزیابــی ک ّمــی آنهــا در محــدودة مطالعهشــده متمرکــز
شــدهاند .تعــداد اندکــی نیــز مطلوبیــت پــارک را از نظــر شــهروندان بــه لحــاظ
کیفــی ارزیابــی کردهانــد و ارتبــاط آن را بــا ســایر متغیرهــا ســنجیدهاند؛ مقــاالت
«طراحــی و ســاماندهی پارکهــا در محیــط زیســت شــهری (مطالعــة مــوردی:
پــارک  8شــهریور شــهر ســمنان)» (الهیجانیــان و شــیعهبیگی 1389 ،ب)« ،ارزیابــی
کیفــی نقــش فضاهــای ســبز شــهری و بهینهســازی اســتفادۀ شــهروندان از آن در
شــهرکرد» (محمــدی و همــکاران )1386 ،و «رویکــردی تحلیلــی بــه طراحــی و
مدیریــت پارکهــای شــهری و رابطــة آن بــا ســامت شــهروندان» (الهیجانیــان
دورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400
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و شــیعهبیگی 1389 ،الــف) از آن جملهانــد و شــیوة بهکارگرفتهشــده در ایــن
پژوهشهــا بیشــتر بــر مبنــای پرســشنامه و تحلیــل آمــاری یــا اســتفاده از
مدلهــای ک ّمــی اســت (پوراحمــد و جیبیــان.)61 :1397 ،
     میرکریمــی و همــکاران ( )1390در تحقیقــی بــا عنــوان «الگــوی بررســی
نیازهــای تفرجــی بازدیدکننــدگان پارکهــای جنگلــی» بــه مطالعــۀ مــوردی پــارک
جنگلــی دلنــد پرداختهانــد .مطابــق بــا نتایــج بهدس ـتآمده توســط ایشــان ،اکثــر
بازدیدکننــدگان بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت خــود ،پارکهــای جنگلــی را در
اولویــت اول قــرار میدهنــد؛ بنابرایــن مدیــران بایــد جهــت کســب رضایتمنــدی و
تأمیــن نیازهــای آنهــا در ایــن مناطــق تــاش کننــد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد
بــه مدیــران و برنامهریــزان در مدیریــت بهینــه و ارتقــای کیفیــت تفرجگاههــا،
همچنیــن برآوردهکــردن خواســتهها و نیازهــای بازدیدکننــدگان کمــک نمایــد.
ســرحدی نســب و همــکاران ( )1393بــه ارزیابــی رضایتمنــدی بازدیدکننــدگان
از کیفیــت تســهیالت تفرجــی بــه روش تجزیــه و تحلیــل چندمعیــاره رضایــت
پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از وجــود شــکاف بیــن انتظــارات و
تجربــۀ گردشــگران نســبت بــه شناســایی عوامــل تأثیرگــذار در گردشــگری اســت.
آنهــا همچنیــن نشــان دادنــد کــه رضایــت بازدیدکننــدگان در طــول زمــان پایــدار
یمانــد؛ بلکــه مســئل های پویاســت و پیوســته نیازمنــد بررســی و تحقیقــات
نم 
دورهای آت��ی اس��ت.
  رهانجــام و همــکاران ( )1394در بررســی عوامــل مؤثــر در جلــب رضایــت
بازدیدکننــدگان پــارک جنگلــی چغاســبز ایــام  گــزارش دادنــد کــه میــان امکانات
رفاهــی ،حمــل و نقــل و امکانــات امنیتــی بــا رضایتمنــدی بازدیدکننــدگان ،رابطــة 
معنــادار مثبتــی وجــود دارد؛ بدیــن معنــا کــه هرچه میــزان امکانــات رفاهــی ،امنیت
و وجــود وســایل حمــل و نقــل در پــارک بیشــتر و در دســترس باشــد بــه همــان
میــزان ،رضایــت بازدیدکننــدگان از پــارک جنگلــی چغاســبز بیشــتر خواهــد بــود.
ارزشگــذاری منابــع زیســتی بــا توجــه بــه جنبههــای غیربــازاری بــودن ایــن کاالها
و خدمــات بســیار پیچیــده اســت .یکــی از ارزشهــای ملمــوس و مســتقیم پــارک
جنگلــی چغاســبز ایــام ،ارزش تفرجــی آن اســت .مهــدوی و همــکاران ()1396
در پژوهشــی بــا عنــوان «بــرآورد ارزش تفرجــی پــارک جنگلــی چغاســبز ایــام بــه
روش ارزشگــذاری مشــروط» در نشــریۀ جنــگل و فرآوردهه��ای چ��وب گـ�زارش
دادنــد کــه مــردم شهرســتان ایــام حاضرنــد مبلغــی را بــه منظــور اســتفادۀ تفرجــی
از پــارک جنگلــی چغاســبز بپردازنــد؛ بــه طــوری کــه  88/8درصــد پاســخگویان
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(از مجمــوع  280پرسشــنامه) در ایــن بررســی بــه پرداخــت مبلغــی بــرای اســتفادۀ
تفرجــی از پــارک جنگلــی چغاســبز تمایــل داشــتند .تمایــل بــه پرداخــت پــول
توســط مــردم شهرســتان ایــام بــرای اســتفادۀ تفرجــی از پــارک جنگلــی چغاســبز
بــا درصــد بــاال ،نشــان از آگاهــی مــردم اســتان ایــام بــه اهمیــت پارکهــای
جنگلــی و جنگلهــا دارد.
   بــر اســاس نتایــج تحقیــق بازگیــر و همــکاران ( ،)201 :1399تغییــر کاربــری
جنگلهــای زاگــرس بــه زمیــن کشــاورزی بــر خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی
خــاک اثــر منفــی دارد و بــا تــداوم ایــن رونــد در آینــده ،تخریــب عرصههــای
طبیعــی نظیــر جنــگل افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود از عرصههــای
طبیعــی از قبیــل جنگلهــا کــه از بزرگتریــن مخــازن نگهــداری گونههــای زیســتی
و آب و خــاک در منطقــۀ زاگــرس هســتند حفاظــت بلندمــدت بــه عمــل آیــد و از
تغییــر مــداوم کاربــری آنهــا در منطقــه جلوگیــری شــود.
مواد و روشها
معرفی منطقۀ مورد مطالعه
پــارک جنگلــی چغاســبز در  3کیلومتــری مرکــز شــهر ،در جنــوب شــرقی و در
خروجــی جنوبــی شــهر ایــام در مســیر جــادۀ ایــام بــه شهرســتانهای مهــران،
دهلــران و درهشــهر قــرار گرفتــه کــه از شــلوغترین و پرترافیکتریــن جادههــای
اســتان اســت .ایــن پــارک بــه واســطۀ نزدیکــی بــه ایــن جــاده و بــا توجــه بــه
تــردد بــاالی مســافر و کاال از مرکــز اســتان بــه ســه شهرســتان مذکــور و بــه اســتان
خوزســتان و کشــور عــراق موقعیــت بســیار مناســبی دارد .از دیگــر ویژگیهــای
مکانــی ایــن پــارک ،نزدیکــی بــه فــرودگاه شــهر ایــام از قســمت جنــوب اســت.
مســاحت محــدودۀ پــارک بالــغ نیــز بــر  4170هکتــار گــزارش شــده اســت .حدود
چهارگان��ۀ اینــ پ�اـرک ب�هـ ای��ن شرــح اســت :از طــرف شــمال بــه ارتفاعــات شــلم
و درۀ ارغــوان ،از طــرف غــرب بــه شــهر ایــام ،از طــرف شــرق بــه مناطــق
جنگل��ی و از ط��رف جن��وب ب��ه فـ�رودگاه ای�لام دسترســی دارد .طبــق بررسـیهای
بــه عمــل آمــده ،گونههــای گیاهــی موجــود در ایــن پــارک ،شــامل چهــار تیــپ
جنگلــی بلــوط؛ یعنــی دو تیــپ بلــوط ایرانــی ،یــک تیــپ بلــوط ارغــوان و تیــپ
چهــارم بلــوط زالزالــک اســت؛ همچنیــن در میــان جنــگل انبــوه بلــوط ،ارغــوان،
پســتۀ کوهــی ،بنــه و زالزالــک نیــز وجــود دارد .عــاوه بــر گونههــای طبیعــی،
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میتــوان بــه وجــود گونههــای دستکاشــت نظیــر زبــان گنجشــک ،گــردو،
اقاقیــا ،عرعــر ،کاج تهــران ،ســرو نقــرهای و زربیــن هــم اشــاره کــرد.
تصویر ( .)1موقعیت مکانی استان ایالم و پارک جنگلی چغاسبز در ایران و ایالم

اهداف تحقیق
پژوهــش حاضــر در صــدد آن اســت کــه ارزیابــی دقیقــی از قابلیتهــا و امکانــات
پــارک جنگلــی چغاســبز و میــزان رضایــت شــهروندان از امکانــات ورزشــی و
رفاهــی و امنیــت پــارک ارائــه نمایــد؛ همچنیــن میــزان بهرهمنــدی گروههــای ســنی
نوجــوان ،جــوان و بزرگســال در گروههــای جنســیتی آقایــان ،خانمهــا ،پســران و
دختــران را مــورد بررســی قــرار دهــد .مضــاف بــر اینهــا ایــن مقالــه در نظــر دارد
تصویــر روشــنی از میــزان همبســتگی رضایتمنــدی بــا عواملــی چــون امکانــات
ورزشــی ،امکانــات رفاهــی ،گــروه ســنی بازدیدکننــدگان ،احســاس امنیــت ،ســن و
تحصیــات شــهروندان ارائــه نمایــد.
روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه نحــوۀ گــردآوری دادههــا و بــا توجــه بــه ماهیــت
موضــوع جــزو پژوهشهــای توصیفــی -تحلیلــی و از نظر هــدف ،کاربردی اســت.
ایــن پژوهــش بــه صــورت میدانــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه اجــرا شــده اســت .بــا
توج��ه بهــ اینکـ�ه اینــ تحقی�قـ در زمـ�ان شیــوع وی��روس کرونــا انجاــم گرفـ�ت ،بــه
منظــور رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و حفــظ ســامت شــهروندان ،پرسشــنامۀ
تدوینشــده بــه صــورت آنالیــن در اختیــار پاس ـخدهندگان قــرار گرفــت .ابــزار
گــردآوری دادههــا پرسشــنامۀ بســته  75ســؤالی بــود کــه بــر اســاس طیــف لیکــرد
 5گزینـهای تنظی��م گردیــد .پایایــی پرسشــنامه در حــد  952آلفای کرونباخ محاســبه
ش�دـ ک��ه اعتب��ار دادهه��ا را تضمیـ�ن میکن��د .جامعــۀ آمــاری برابــر فرمــول کوکــران
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تعــداد  384نفــر شــامل زن ،مــرد ،دختــر و پســر بــا گروههــای ســنی ،تحصیلــی،
شــغلی و اجتماعــی متفــاوت از بیــن  200هــزار نفــر شــهروند ایالمی انتخاب شــد.
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نرمافــزار  spssنســخۀ  23از عملیــات آمــاری
آزمــون تــی تکنمونـهای ،ضریــب همبســتگی اســپیرمن ،آزمــون خـیدو ،آزمــون
کروســکال والیــس و آزمــون فریدمــن اســتفاده گردیــد.
نتایج

ویژگيهای جمعیتشناختي نمونۀ آماری

طبــق نتایــج جــدول شــمارۀ ( ،)1بیشــترین فراوانــی ســنی مربــوط بــه ســن 30-21
ســال بــا  27/1درصــد فراوانــی و کمتریــن فراوانــی ســنی مربــوط بــه ســن باالتــر
از  50ســال بــا  5/5درصــد فراوانــی بــود .تحصیــات اکثــر پاســخگویان بــا 35/4
درصــد فراوانــی در حــد لیســانس بــود.
جدول شمارۀ ( .)1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک پاسخگویان
جنسیت

(درصد)
فراوانی

سن

(درصد) فراوانی

تحصیالت

(درصد) فراوانی

مرد
زن
مجموع

(135)35/2
(249)64/8
(384)%100

 20سال و کمتر
 30-21سال
 40-31سال
 50-41سال
 50سال به باال
مجموع

(97)25/3
(104)27/1
(85)22/1
(77)20/1
(21)5/5
(384)%100

دیپلم و کمتر
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
مجموع

(116)30/2
(136)35/4
(95)24/7
(37)9/6
(384)%100

بهرهمندی گروههای جنسیتی
طبــق نتایــج جــدول شــمارۀ ( )2پــارک جنگلــی چغاســبز بیشــتر بــرای اســتفادۀ
اقشــار متوســط بــا میانگیــن 3/11؛ همچنیــن بیشــتر بــرای اســتفادۀ آقایــان بــا
میانگیــن  3/42مناســب اســت.
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جدول شمارۀ ( .)2توزیع میانگین و انحراف استاندارد طبقات اجتماعی و گروههای جنسیتی
مختلف پژوهش
(انحراف استاندارد)
طبقات اجتماعی
میانگین
متوسط
همۀ اقشار
ضعیف
متمکن

(3/11)0/919
(3/06)0/928
(3/00)1/09
(2/98)1/13

گروههای جنسیتی

(انحراف استاندارد) میانگین

آقایان
پسران
خانوادهها
بانوان
دختران

(3/42)0/982
(3/39)1/01
(3/27)0/962
(2/32)1/01
(1/91)1/01
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تناسب پارک برای اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی
طبــق نتایــج جــدول شــمارۀ ( ،)3میــزان امنیــت پــارک جنگلــی چغاســبز بــرای
جمعهــای دوســتانۀ پســرانه بــا میانگیــن  3/51بیشــتر از ســایر برنامههــا و زمــان
اســتفادۀ اکثریــت پاســخگویان از ایــن پــارک جنگلــی روزهــای تعطیــل بــا میانگین
 3/45اســت.
جدول شمارۀ ( .)3توزیع میانگین و انحراف استاندارد میزان امنیت پارک برای برنامۀ ذکرشده
میزان امنیت پارک برای برنامۀ
ذکرشده

(انحراف استاندارد)
میانگین

جمعهای دوستانۀ پسران
مهمانیهای خانوادگی
ورزشهای همگانی
بازارها و نمایشگاههای فصلی
فعالیتهای فرهنگی
جمعهای دوستانۀ دختران

(3/51)1/10
(3/29)0/999
(3/07)1/10
(3/07)1/08
(2/72)1/19
(1/90)1/04

زمان استفاده از (انحراف استاندارد)
میانگین
پارک

روزهای تعطیل
عصر
شب
ظهر
صبح

(3/45)1/25
(3/05)1/09
(2/95)1/26
(2/09)1/11
(1/60)0/952

تناسب پارک برای استفادۀ گروههای سنی
طبــق نتایــج جــدول شــمارۀ ( ،)4پــارک جنگلــی چغاســبز بیشــتر بــرای اســتفادۀ
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گــروه میانســاالن بــا میانگیــن  3/01مناســب اســت .هدف اصلــی اکثر پاســخگویان
از مراجعــه بــه پــارک جنگلــی چغاســبز بــا میانگیــن  3/65نیــز دورهمــی خانوادگی
و فــرار از آپارتماننشــینی میباشــد.
جدول شمارۀ ( .)4توزیع میانگین و انحراف استاندارد ردههای مختلف سنی و اهداف اصلی
مردم از مراجعه به پارک
ردههای مختلف
سنی

(انحراف
استاندارد)
میانگین

میانساالن
همۀ ردههای سنی
جوانان
نوجوانان
سالمندان
کودکان

(3/01)1/06
(2/97)0/897
(2/96)1/05
(2/74)1/01
(2/73)1/18
(2/56)1/01

اهداف اصلی مردم از مراجعه به
پارک جنگلی چقاسبز

(انحراف
استاندارد)
میانگین

دورهمی خانوادگی
فرار از آپارتماننشینی
گذران اوقات فراغت
تقویت روحیۀ اجتماعی مردم
فرار از آلودگی شهری
جبران کمبود دسترسی به فضای سبز
ورزش و پیادهروی
برپایی نمایشگاه و بازار فصلی
سرگرمی و بازی کودکان
بهرهمندی خانوادهها
بهرهمندی گروههای سنی خاص

(3/65)0/932
(3/65)0/924
(3/57)0/942
(3/40)0/989
(3/27)1/05
(3/19)0/995
(3/15)0/993
(3/02)1/00
(3/01)1/08
(2/94)0/934
(2/85)0/869

ترتیب اهمیت متغیرها در رضایتمندی
جــدول شــمارۀ ( ،)5میانگیــن نمــرات رضایتمنــدی ،امکانــات رفاهــی ،امکانــات
ورزشــی و عــدم احســاس امنیــت را بــه ترتیــب M=14/33 ،46/04 ،16/78 ،47/28
نشــان میدهــد کــه میــزان رضایتمنــدی شــهروندان در حــدّ متوســط ،امکانــات
رفاهــی و ورزشــی در حــد کــم و عــدم احســاس امنیــت در حــدّ متوســط بــه
باالســت.
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جدول شمارۀ ( .)5توزیع فراوانی میانگین متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

عدم احساس امنیت

47/28

11/07

امکانات رفاهی

46/04

11/42

امکانات ورزشی

16/78

4/19

رضایتمندی

14/33

2/16

    بــر اســاس نتایــج آزمــون جدول شــمارۀ ( ،)6ســطح خطــای آزمون نرمــال بودن
متغیرهــای بــرآورده شــدن انتظــارات شــهروندان و مناســب بــودن پــارک چغاســبز
بــرای نوجوانــان پرخطــر ،بزرگتــر از  0/05خطاســت و ایــن نشــان میدهــد کــه
متغیــر ذکرشــده از توزیــع نرمــال برخــوردار اســت .متغیرهــای رضایتمنــدی
شــهروندان ،امکانــات رفاهــی ،ورزشــی ،عــدم احســاس امنیــت ،جنســیت ،ســن و
تحصیــات نیــز بــا احتســاب ســطح معنــاداری کوچکتــر از  0/05خطاســت و ایــن
نشــان میدهــد کــه متغیرهــای مذکــور از توزیــع غیرنرمــال برخــوردار هســتند.
جدول شمارۀ ( .)6آزمون توزیع نرمال بودن مؤلفههای مختلف پژوهش
sig
نتیجه آزمون
مقدار
متغیر
آزمون

برآورده شدن انتظارات شهروندان
رضایتمندی شهروندان
امکانات رفاهی
امکانات ورزشی
عدم احساس امنیت
جنسیت
سن
تحصیالت
مناسب بودن پارک چغاسبز

1/25
2/64
1/61
1/85
0/919
8/17
3/77
4/18
1/30

0/088
0/000
0/011
0/002
0/049
0/000
0/000
0/000
0/072

توزیع دادهها نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها غیر نرمال است.
توزیع دادهها نرمال است.

آزمون فرض برآورده شدن انتظارات شهروندان از پارک
فرضیــۀ اصلــی :انتظــارات شــهروندان ایــام از پــارک چغاســبز بــرآورده نشــده
اســت.
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نتایــج جــدول شــمارۀ ( )7نشــان میدهــد میانگیــن بــرآورده شــدن انتظــارات
شــهروندان ایالمــی از پــارک چغاســبز m=2/28 ،میباشــد کــه از مقــدار آزمــون
 3کمتــر اســت؛ همچنیــن بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــرآورد شــده کــه ایــن
یتــوان
یباشــد و در ســطح اطمینــان  0/99م 
مقــدار در ســطح  0/000معنــادار م 
ادعــا کــرد کــه بــرآورده شــدن انتظــارات شــهروندان ایالمــی از پــارک چغاســبز از
حــدّ متوســط کمتــر اســت .از طرفــی بــا مــدّ نظــر قــرار دادن یــک طرفــه بــودن
آزمــون و منفــی بــودن حــدّ بــاال و پاییــن ،مقــدار میانگیــن از مقــدار مــورد آزمــون
کمتــر اســت؛ درنتیجــه فــرض h0رد میشــود؛ در واقــع چــون مقــدار بحرانــی بــه
دســت آمــده از جــدول برابــر  1/64اســت و  tمحاسبهشــده بــا مقــدار  -33/14از
 Tجــدول کمتــر اســت؛ درنتیجــه انتظــارات شــهروندان ایــام از پــارک چغاســبز
در حــدّ کــم بــرآورده شــده اســت.
جدول شمارۀ ( .)7بررسی میانگین برآورده شدن انتظارات شهروندان ایالم از پارک چغاسبز
متغیر

Mean

Std

df

انتظارات شهروندان
ایالم از پارک چغاسبز

2/27

0/429

383

T

P

0/000 -33/14

حدّ پایین

حدّ باال

-0/770

-0/684

آزمــون فــرض رابطــۀ بیــن امکانــات ورزشــی ،امکانــات رفاهــی ،عــدم
احســاس امنیــت و میــزان رضایتمنــدی شــهروندان
فرضيــۀ فرعــی( :)1بیــن امکانــات ورزشــی ،امکانــات رفاهــی ،تحصیــات و عــدم
احســاس امنیــت در پــارک چغاســبز و میــزان رضایتمنــدی شــهروندان ،رابطــۀ
معنــاداری وجــود دارد.
     طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از جــدول شــمارۀ ( ،)8بــا توجــه بــه ســطوح
معنــاداری بــرآورد شــده کــه از ســطح آلفــای مــورد نظــر ( )0/05کمتــر اســت،
میتــوان گفــت بیــن امکانــات ورزشــی پــارک چغاســبز ،امکانــات رفاهــی و
تحصیــات و میــزان رضایتمنــدی شــهروندان ارتبــاط مثبــت و معنــادار وجــود
دارد؛ بنابرایــن فــرض پژوهــش بــا  %95اطمینــان و  %05خطــا تأییــد میشــود؛ بــه
عبــارت دیگــر ،هرچــه امکانــات ورزشــی و امکانــات رفاهی پارک چغاســبز بیشــتر
باشــد؛ میــزان رضایتمنــدی شــهروندان افزایــش مییابــد و بیــن عــدم احســاس
امنیــت در پــارک چغاســبز و میــزان رضایتمنــدی شــهروندان ،ارتبــاط منفــی و
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معنــادار وجــود دارد؛ بنابرایــن فــرض پژوهــش بــا  %95اطمینــان و  %05خطــا تأیید
میشــود؛ بــه عبــارت دیگــر ،هرچــه عــدم احســاس امنیــت در پــارک چغاســبز
بیشــتر باشــد؛ میــزان رضایتمنــدی شــهروندان کاهــش مییابــد.
جدول شمارۀ ( .)8نتایج بررسی ارتباط امکانات ورزشی پارک چغاسبز و میزان رضایتمندی
شهروندان
P
R
متغیر وابسته متغیر مستقل
نوع
آزمون

عدم احساس امنیت

-0/127

0/013

اسپرمن

میزان
رضایتمندی

امکانات ورزشی

**0/134

0/009

امکانات رفاهی

**0/224

0/000

*0/114
تحصیالت
** :سطح معناداری  :*      	0/01سطح معناداری 0/05

0/026

آزمون فرض مناسب بودن پارک برای گروههای سنی مختلف
فرضیــۀ فرعــی ( :)2پــارک جنگلــی چغاســبز بــرای گروههــای ســنی پرخطــر
(نوجوانــان دختــر و پســر) مناســب نیســت.
نتایــج جــدول شــمارۀ ( )9نشــان میدهــد میانگیــن مناســب بــودن پــارک جنگلــی
چغاســبز بــرای گروههــای ســنی پرخطــر (نوجوانــان دختــر و پســر) m=2/82
میباشــد کــه از مقــدار آزمــون  3کمتــر اســت؛ همچنیــن بــا توجــه بــه ســطح
معنــاداری بــرآورد شــده کــه ایــن مقــدار در ســطح  0/000معنــادار میباشــد و در
ســطح اطمینــان  0/99میتــوان ادعــا کــرد کــه پــارک جنگلــی چغاســبز بــرای
گروههــای ســنی پرخطــر (نوجوانــان دختــر و پســر) از حــدّ متوســط کمتــر اســت؛
از طرفــی بــا مــدّ نظــر قــرار دادن یــک طرفــه بــودن آزمــون و منفــی بــودن حــدّ
بــاال و پاییــن ،مقــدار میانگیــن از مقــدار مــورد آزمــون کمتــر اســت؛ درنتیجــه
فــرض h0رد میشــود؛ درواقــع چــون مقــدار بحرانــی بــه دســت آمــده از جــدول
برابــر  1/46و  tمحاسبهشــده بــا مقــدار  -33/41از  Tجــدول کمتــر اســت؛
درنتیجــه پــارک جنگلــی چغاســبز بــرای گروههــای ســنی پرخطــر (نوجوانــان
دختــر و پســر) مناســب نیســت
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جدول شمارۀ ( .)9بررسی میانگین مناسب بودن پارک جنگلی چغاسبز برای گروههای سنی
پرخطر (نوجوانان دختر و پسر)
متغیر

Mean

مناسب بودن پارک
جنگلی چغاسبز برای
نوجوانان

2/27

Std

df

P

T

0/000 -33/14 383 0/429

حدّ پایین

حدّ باال

-0/770

-0/684

آزمون فرض رابطۀ جنسیت و رضایتمندی از پارک
تمنـ�دی شـ�هروندان رابطـ�ه
فرضیــۀ فرعــی ( :)3بیـ�ن جنسـ�یت و میـ�زان رضای 
وجــود دارد.
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از جــدول شــمارۀ ( ،)10بــا توجــه بــه ســطوح
معنــاداری بــرآورد شــده کــه از ســطح آلفــای مــورد نظــر ( )0/05کمتــر اســت،
تمن��دی ش��هروندان ارتبــاط
یت��وان گفـ�ت بی��ن جنســیت و می��زان رضای 
م
معنــادار وجــود نــدارد؛ بنابرایــن فــرض پژوهــش بــا  %95اطمینــان و  %05خطــا
یشــود؛ بــه عبــارت دیگــر ،میــزان رضایتمنــدی در پاســخگویان زن و مــرد
رد م 
تفــاوت معنــاداری بــا هــم نــدارد.
جدول شمارۀ ( .)10نتایج بررسی ارتباط جنسیت و میزان رضایتمندی شهروندان
نوع آزمون

متغیر وابسته

متغیر مستقل

خی دو

رضایتمندی شهروندان

جنسیت

Chi-Square Df
1

0/393

P

0/531

آزمون فرض رابطۀ سن و رضایتمندی از پارک
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از جــدول شــمارۀ ( ،)11بــا توجــه بــه ســطوح
معنــاداری بــرآورد شــده کــه از ســطح آلفــای مــورد نظــر( )0/05کمتــر اســت،
یت�وـان گف��ت بی��ن س�نـ پاسخــگویان و میــزان رضایتمنــدی شــهروندان
م
ارتبــاط معنــادار وجــود نــدارد؛ بنابرایــن فــرض پژوهــش بــا  %95اطمینــان و
یشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه میانگیــن رتبــ های میــزان
 %05خطــا تأییــد م 
تمنــدی در بیــن پاســخگویان میانســال ( 50-41ســاله) بیشــتر از میانگیــن
رضای 
تمنــدی ســایر گروههــای ســنی اســت.
رتبــ های رضای 
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جدول شمارۀ ( .)11نتایج بررسی ارتباط سن و میزان رضایتمندی شهروندان
نوع
آزمون

متغیر وابسته

میزان
کروسکال
والیس رضایتمندی

متغیر مستقل
(سن)

میانگین
رتبهای

Df

Chi-Square

P

 20سال و کمتر
 30-21سال
 40-31سال
 50-41سال
 50سال به باال

169/56
185/21
202/28
204/04
252/69

3

12/54

0/014

رتبهبندی وضعیت عاملها
طبــق نتایــج جــدول شــمارۀ ( ،)11در درجــۀ آزادی  df=5که از ســطح آلفای مورد
یت��وان گفـ�ت بیــن عوامــل مختلــف و رضایتمنــدی
نظــر ( )0/05کمت�رـ اس��ت ،م 
ش��هروندان از فض��ای سبــز پ��ارک چغاس��بز ارتبــاط مثبــت و معنــادار وجــود دارد؛
بنابرایــن عــدم احســاس امنیــت بــا میانگیــن رتبــ های  5/52در اولویــت اول و
جنســیت بــا میانگیــن رتبـ های  1/71در اولویــت آخــر تأثیرگــذاری بــر رضایتمندی
شــهروندان از فضــای ســبز پــارک چغاســبز قــرار دارنــد.
جدول شمارۀ ( .)12نتایج رتبهبندی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین رتبهای

اولویت

DF

Chi- square

P

عدم احساس امنیت

5/52

1

5

1727/09

0/000

امکانات رفاهی

5/48

2

امکانات ورزشی

4/00

3

سن

2/30

4

تحصیالت

1/99

5

جنسیت

1/71

6

بحث و نتیجهگیری
نتای��ج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه عــدم احســاس امنیــت از حضــور در پــارک،
کمبــود امکانــات رفاهــی و ورزشــی بــه ترتیــب مهمتریــن عواملــی هســتند کــه در
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نارضایتــی شــهروندان نقــش دارنــد .در همیــن راســتا اقــدام شایســته و ضــروری
جهــت باالبــردن ضریــب امنیــت پــارک ،ایجــاد پاســگاه نیــروی انتظامــی یــا
گش ـتهای منظــم در محــدودۀ آن اســت .تجهیــز پــارک بــه امکانــات رفاهــی و
ورزشــی نیــز بیشــتر از دیگــر اقدامــات در جلــب نظــر شــهروندان و بهرهگیــران
مؤثــر خواهــد بــود.
    طب��ق نتای��ج پژوه��ش خواجــه شــاهکوهی و موســوی پارســایی ()13 :1398
مطابــق بــا آنالیــز همبســتگی جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن ،تحصیــات ،درآمــد
و اشــتغال بــر رضایــت گردشــگر از عملکــرد ابعــاد محصــول گردشــگري در پارك 
جنگلــی قــرق تأثیــر معنــاداري نداشــتند.
     بررســی رابطــۀ ســن و رضایتمنــدی پاســخگویان نســبت بــه پــارک جنگلــی
چغاســبز نشــان میدهــد کــه هرچــه ســن باالتــر باشــد میــزان رضایتمنــدی هــم
باالتــر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ایــن پــارک بــه ترتیــب بــرای ســالمندان ،افــراد
بیــن  ۴۰تــا  ۵۰و  ۳۰تــا  ۴۰ســال مناسـبتر بــه نظــر میرســد؛ بــه همیــن جهــت
الزم اســت متولیــان امــر ،ضمــن بررســی نیازهــای نوجوانــان و جوانــان ،نســبت به
تجهیــز پــارک بــه امکانــات مــورد نظــر ایــن ردههــای ســنی اقــدام نماینــد.
   نتایــج پژوهــش پوراحمــد و حبیبیــان ( )61 :1397در رابطــه بــا عوامــل مؤثــر بــر
میــزان رضایــت مــردم از پارکهــای شــهر اهــواز نشــان داد کــه مــردم بیشــترین
اهمیــت را بــرای معیارهــای امنیــت قائــل بودنــد.
    یکــی از یافتههــای مهــم پژوهــش حاضــر ،نامناســب بــودن فضــای پــارک بــرای
گروههــای ســنی پرخطــر یــا نوجوانــان دختــر و پســر اســت .از آنجــا کــه ایــن
گروههــای ســنی بیشــتر در معــرض آســیبهای اجتماعــی قــرار دارنــد و دیگــر
امکانــات موجــود در شــهر هــم از امنیــت چندانــی بــرای اســتفادۀ آنــان برخــوردار
نیســت ،تدبیــر مســئولین پــارک بــا هــدف ارتقــای ضریــب امنیتــی و فراهــم کردن
زمین��ه بــرای پرک��ردن اخالق��ی اوقاــت فراغـ�ت اینــ گ�رـوه ضرــوری بـ�ه نظــر
میرســد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن گروههــای ســنی آیندهســازان اصلــی جامعــه
هســتند ،تأمیــن نیازهــای روحــی و روانــی و ســنی آنهــا وظیفــۀ همــۀ ماســت.
    نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه شــهروندان ،ظرفیــت پــارک را بــرای
برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی در حــدّ متوســط ارزیابــی نمودهانــد .بــا توجــه
بــه اهمیــت فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری در ارتقــای ســطح فرهنــگ جامعــه،
هماهنگــی مســئولین ذیربــط جهــت اجــرای برنامههــای متنــوع فرهنگــی و هنــری
میتوانــد ایــن فضــای تفریحــی را بــه مکانــی بــرای توســعۀ فرهنــگ و هنــر نیــز
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تبدیــل نمایــد.
یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان داد کــه در مجمــوع ،میــزان رضایــت شــهروندان از
پــارک چغاســبز در حــدّ کــم ارزیابــی شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در
طــی چنــد ســال گذشــته اعتبــارات قابــل توجهــی بــرای تبدیــل پــارک جنگلــی
چغاســبز بــه یکــی از ظرفیتهــای تفریحــی و تفرجگاهــی شــهر ایــام اختصــاص
داده شــده اســت .تردیــدی نیســت بــا بهرهگیــری از نتایــج ایــن پژوهــش ،بــا
انجــام اصالحــات و تغییــرات در امکانــات رفاهــی و ورزشــی ،بــا افزایــش
امــکان بهرهمنــدی ردههــای ســنی نوجــوان و جــوان و بــا فراهــم کــردن شــرایط
بــرای اســتفادۀ بانــوان در ایــن مجموعــۀ عظیــم ،بــه ســرعت شــرایط ارتقــای
رضایتمنــدی خــوب و خیلــی خــوب فراهــم میشــود.
منابع و مآخذ
الف) فارسی

	-احمــدی ثانــی ،ناصــر ،ساســان بابایــی کفاکــی و اســداهلل متاجــی (،)1390
«بررســی امــکان فعالیتهــای اکوتوریســمی از نظــر اکولوژیــک در
جنگلهــای زاگــرس شــمالی بــا کاربــرد تصمیمگیریهــای چنــد معیــاره،
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و ســنجش از دور» ،آمایــش ســرزمین،)4(3 .
صــص .64-45
	-امیــری ،نــدا ،کامــران عادلــی ،مریــم پیریکیــا و صبــا پیــرو (« ،)1396بــرآورد
ارزش تفرجــی پارکهــای جنگلــی و تعییــن عوامــل مؤثــر بــر آنهــا (مطالعــۀ
مــوردی :پــارک جنگلــی شــهید کوهنانــی کوهدشــت)» ،محیــط زیســت
طبیعــی ،)2(70 ،صــص .284-273
	-بازگیــر ،مســعود ،مهــدی حیــدری ،نســیم زینلــی و مهــرداد کهزادیــان (،)1399
«تأثیــر تغییــر کاربــری اراضــی از جنــگل بــه زراعــت و رهاســازی از زراعــت
بــر خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی خــاک در اکوسیســتم جنــگل زاگــرس
(مطالعــۀ مــوردی :پــارک جنگلــی چغاســبز ،اســتان ایــام) ،علــوم و تکنولوژی
محیــط زیســت ،دورۀ  ،22شــمارۀ  ،1صــص .214-201
	-پوراحمــد ،احمــد و بهــار حبیبیــان (« ،)1397ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر میــزان
رضایــت مــردم از پارکهــای شــهر اهــواز بــا مــدل رضایت-اهمیــت»،
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برنامهریــزی فضایــی (جغرافیــا) ،)2( 8 ،صــص .80-61
	-خواجــه شــاهکوهي ،عليرضــا و ســيدمحمد موســوي پارســايي (« ،)1398تأثير
عملکــرد ابعــاد محصــول مقاصــد گردشــگر بــر رضايتمنــدي گردشــگران
يــک آناليــز تطبيقــي -همبســتگي بــر حســب خصوصيــات دموگرافيکــي و
اجتماعــي» ،آمایــش جغرافیایــی فضــا ،)32(9 ،صــص .32-13
	-رهانجــام ,نســیبه ،جعفــر حســینزاده و یارمحمــد قاســمی (« ،)1394بررســی
عوامــل مؤثــر در جلــب رضایــت بازدیدکننــدگان پــارک جنگلــی چغاســبز
ایــام» ،فرهنــگ ایــام ،دورۀ  ،16شــمارۀ  46و  ،47صــص .20-7
	-سرحدینســب ،ســمانه ،علیرضــا میکائیلــی تبریــزی ،و ســیدحامد میرکریمــی
(« ،)1393ارزیابــی رضایتمنــدی بازدیدکننــدگان از کیفیــت تســهیالت
تفرجــی بــه روش تجزیــه و تحلیــل چندمعیــاره رضایــت» ،انســان و محیــط
زیســت ،دورۀ  ،12شــمارۀ  ،3صــص .35-27
	-گشتاســب میگونــی ،حمیــد ،بهمــن شــمس و بهــاره چشــمه خــاور (،)1387
«بررســی آرا و نیازهــای تفرجــی بازدیدکننــدگان پــارک جنگلــی سیســنگان»،
علــوم محیطــی ،)2(6 ,صــص .54-43
	-الهيجانيــان ،اكرمالملــوك و شــادي شــيعهبيگي ( 1389الــف)« ،رويکــردي
تحليلــي بــه طراحــي و مديريــت پارکهــاي شــهري و رابطــۀ آن بــا ســامت
شــهروندان» ،هویــت شــهر ،دورۀ  ،4شــمارۀ  ،7صــص .104-95
	 1389( ___________________________-ب)« ،طراحــی و
ســاماندهی پارکهــا در محیــط زیســت شــهری (مطالعــۀ مــوردی :پــارک ۸
شــهریور شــهر ســمنان)» ،مطالعــات مدیریــت شــهری ،دورۀ  ،2شــمارۀ ،2
صــص .87-71
	-محمــدي ،جمــال ،مصطفــي محمــدي دهچشــمه و منصــور ابافــت يگانــه
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