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 2، شماره3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی، 

 بررسی وضعیت مبلمان پارکی و تأثیر آن بر رضایت شهروندان

 (های مناطق شهر اصفهانموردی: پارک)مطالعه
 4مهدی خداداد، 3فاطمه سوری، 2مریم صالحی، 1اعظم مرادی

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور اصفهان(-1

 (دانشگاه اصفهان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، -2

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران-3 

 برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان،گرگانکارشناس ارشد جغرافیا و -4 

 12/08/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     27/07/1399تاریخ دریافت:

 دهیچک

 یو روان یح، روی، فرهنگیاثرات اجتماع یدارا که فضاهای سبز شهرییکی از عوامل مؤثر در بهبود وضع     

رد نحوة عملک یحاضر بررسهدف پژوهشستا، در همین رابلمان موجود در پارک است. باشد میم یفراوان

مناطق  هایپارکت شهروندان از مبلمان موجود در یزان رضایم همقایسو شهر اصفهان در مناطق  یپارکمبلمان

پارک مهم انجام  60پرسشنامه در  325ایشی است که با تکمیل تحلیلی و پیم-توصیفی، پژوهشروش .باشدیم

 هایونآزمحاصل از پرسشگری و سنجش تعامل متغیرهای مورد مطالعه، از  هایشده است. برای تحلیل داده

برای ه است. دیاستفاده گرد ArcGISافزار م نقشه از نرمیترس یبران یهمچن و Spssآماری در محیط نرم افزار 

 کهطوریهبردید گبررسی میزان رضایت از انواع مبلمان پارکی در مناطق، از روش تحلیل آزمون واریانس استفاده 

شت دارای نتایج محاسبات نشان داد پاسخگویان منطقه هفت دارای میزان رضایت کمتر و پاسخگویان منطقه ه

مون کروسکال ها، از آزجهت بررسی تمایل به استفاده مجدد از پارکهمینطور باشند. بیشترین میزان رضایت می

ر مناطق اصفهان عناداری از نظر متغیر مورد نظر، دوالیس استفاده گردید، که این آزمون نشان داد که تفاوت م

ت شهروندان یزان رضایو م یپارکاز آن است که نحوة عملکرد مبلمان پژوهش حاکیج ینتادر نهایت وجود دارد. 

ن یه ساکنت متعلق بیزان رضاین میشتریو بند باشیهر منطقه باهم متفاوت م یهااز مبلمان موجود در پارک

 باشد.یم هفتزان مربوط به منطقة ین میو کمتر 13منطقة 

 

 .، اصفهانشهروندان  مبلمان پارکی،نحوة عملکرد، میزان رضایت :کلمات کلیدی 
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 مقدمه

راکم بیش اند و تها به تدریج از طبیعت دور شدهبا افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی انسان    

 ومحیطی جسمی های انسان ساخت، نیازهای زیستططبیعی و ایجاد محیاز حد جمعیت و دخالت در محیط

بز در در زمینة پایداری شهرها، فضای س(. 1 :1387بخش، )حیدری روحی انسان را بیشتر بروز داده است

عنوان عاملی هتواند بکه می ا عنصر آرامش بخش و پاالینده استزندگی شلوغ، پیچیده و ناآرام مردم گویی تنه

قش نسبز باربوسا معتقد است فضای (.(scottish,1981:4تماعی و روانی عمل کند اجمهم در جهت سالمتی

ین ا (.Barbasa et al, 2007:13های اجتماعی و اکولوژیکی دارد )ای در حمایت از سیستمکنندهتعیین

الک رزش امهای تفریحی، باالبردن اتوجهی مانند ارائه مکانفضاها دارای مزایای اجتماعی، اقتصادی قابل

(kong,2006:148)، زیست شهریحفظ و تعادل محیط(Dunnet, 2002:4،)  جذب آلودگی،کاهش سرو

هایی ترین چشم اندازها و فضاهای شهری یکی از مهمپارک لذا،. (neema,2010:359)صدا و غیره هستند 

را مشاهده نمود  ان پارکیتوندرت میمروزه بها (.13: 1389،است که برنامه ریز باید مد نظر قرار دهد. )رحمانی

های آرام و دلپذیر بر ایجاد فضاشهری عالوهتجهیزات و مبلمان یا اثاثیهکه فاقد تجهیزات و مبلمان پارکی باشد. 

ت کمی(.Gibbsons & Oberholzer, 1991: 4) نواز بودن محیط اطراف بیفزایدشمتواند بر زیبایی و چمی

و سالم دارد،  قرار آنها نقشی بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبادوام و محل استو کیفیت،زیبایی،راحتی،

حمدنژاد )م شهری که در آن شهروندان احساس آسایش کنند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند

 شوند، ضعفیها محسوب معنوان کامل کنندة فضای پارکپارکی، به(. از آنجا که مبلمان41: 1387همکاران، و 

قیم بر کارکرد یابی این عناصر، قادر است تأثیرات منفی مستقیم و غیرمستدر هر بخشی از اصول طراحی و مکان

ه لحاظ باین عناصر  (.130 :1389، همکارانکل فضای پارک و هریک از انواع مبلمان داشته باشد)وارثی و 

اخت و سهای طراحی، خاصی در زمینهطور مستقیم با شهروندان در ارتباط است و طبعاً عوامل کاربردی به

ل، اغتشاش تواند باعث بی استفاده ماندن محصونصب بر آنها تأثیر خواهد داشت. عدم رعایت اصول الزم می

ن دست را و آلودگی بصری و تخریب زود هنگام گردد که سلب اعتماد شهروندان در استفاده محصوالتی از ای

فع کمبودها و رعنوان یکی از عوامل  در واقع مبلمان شهری به (.55 : 1379)غالمپور،  به دنبال خواهد داشت

دی (. مطالعات زیاButala, 2010: 935مشکالت شهری نقش مهمی در رضایتمندی از کیفیت زندگی دارد  )

به مواردی  در ارتباط با مبلمان شهری و ابعاد مختلف آن در ادبیات داخلی و خارجی صورت پذیرفته است که

 گردد:میاشاره 

 شهری پارک با رابطه در انسان هایو فعالیت رفتار عنوان تحت ایمقاله (، در2012) 1همکاران و نگسان     

 بررسی که دادند نشان باز عمومی فضاهای در انسان هایفعالیت و رفتار بررسی با طول شب، در علم شاه

 واقع مؤثر های شبزمان در خصوص به عمومی هایپارک توسعه و در طراحی تواندمی انسان رفتارهای

 ارتباط در عمومی سبز فضای طراحی تأثیرات عنوان با پژوهشی (، در2012) 2همکاران و راسیدی شود.

                                                           
1.  Ngesan and et al 
2.  Rasidi and et al 
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 با و مالزی در سریع از شهرنشینی ناشی عمومی سبز فضای تخریب بررسی با شهری، ساکنان اجتماعی متقابل

 تراکم از جمله شهری زیرفضاهای تنوع که دادند نشان ماعیاجت تعامل سبز و فضای متقابل ارتباط هدف

 است. مؤثر بسیار افراد اجتماعی تعامل و رفتار آب، در اشکال حیوانات، جمعیت گیاهی، پوشش

های ر پارکتحلیل پراکنش فضایی مبلمان شهری د "(، در پژوهشی با عنوان 1388آبادی و همکاران )زنگی    

ایت نتایج اند. در نهبه روش پیمایشی پرداخته "ضایت و استقبال شهروندان اصفهانشهری و تأثیرات آن بر ر

ز پارک های ورزش صبحگاهی، سن و میزان فاصله اپژوهش حاکی از آن بود که وضعیت تأهل و وجود برنامه

ت تأهل ضعیوهای ورزشی افراد مؤثر بوده و همچنین، متغیرهای منطقه سکونت، نوع پارک، در انگیزه فعالیت

(، در 1390سی )عبااند. های صبحگاهی نیز در انگیزه استفاده از مبلمان ورزشی پارک مؤثر بودهو وجود برنامه

وحید تا پل  موردی، از پل)مطالعه GISتحلیل فضایی مبلمان کودکان با استفاده از "ای با عنوان نامهپایان

پژوهش  مبلمان بازی کودکان پرداخته است. نتیجة به بررسی وضع موجود "رود(شهرستان در حاشیة زاینده

یه زاینده های حاشدهد که توزیع فضایی و میزان برخورداری از امکانات مبلمان بازی در سطح پارکنشان می

ها، بیشترین ز پارکطور مساوی و یکسان به آنها دسترس ندارند و در بعضی ارود عادالنه نبوده و همه کاربران به

گری و همکاران آهن های دیگر دچار کمبود شدید در این زمینه هستند.ان بازی وجود دارد و در پارکتمرکز مبلم

بز شهری سها و فضایهای رضایتمندی شهروندان از پارکبندی شاخصالویت"ای با عنوان (، در مقاله1392)

ین وضعیت شغلی ایج نشان داد که باند و نتپیمایشی انجام داده–، با روش تحلیلی"موردی: شهر بوکان()نمونه

ت رابطه جنیس نوع و شهر هایپارک کارکرد بین و زمان استفاده از پارک رابطه معناداری وجود دارد. اما

ز دریچه (، در پژوهشی به بررسی و تحلیل مبلمان شهری ا1392معناداری وجود ندارد. زیاری و همکاران )

اکی از آن اند. نتایج حا روش پیمایشی در شهر مهاباد پرداختهرضایت شهروندان و عملکرد مدیریت شهری ب

 عمومی و باز فضاهای ها،پارک در شهری تجهیزات و تأسیسات زمینة در هانارضایتی و هاکاستی بود که برخی

 شده شهری مدیریت عملکرد و مبلمان شهری موجود وضعیت از شهروندان نارضایتی شهر مهاباد موجبات

با تأکید  (، در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر کارآئی پارک شهری1394زادگان )اسماعیل است. حمیدی و

اند. نتایج نشان اربردی پرداختهک-بر عملکرد و سرزندگی آن در پارک ائللرباغی شهر ارومیه با روش تحلیلی

ایش، تمیزی و عملکرد و آس هایکنندگان: فضا، عاملداد که عوامل مؤثر بر کارآئی پارک شهری از نظر استفاده

ی به بررسی (، در پژوهش1395کیا )و طهماسبی آزادخانیمنظر، مدیریت مطلوب و جامعیت کاربران پارک است. 

 انشاهشهرداری کرم چهارنقش مبلمان شهری بر ارتقاء کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان منطقه 

حیط و رضایتمندی م نان این منطقه مبلمان شهری در بهبود کیفیتز نظر ساکپرداختند و نتایج حاکی از آن بود که 

  .شهروندان تاثیر دارد

های اخیر در ایران، با توجه به افزایش جمعیت و باالرفتن کمیت در تولید مبلمان پارکی در سالمتأسفانه     

های خارجی بوده از نمونهصورت کپی برداری ضعیف و ناقص کیفیت آنها بسیار پایین آمده و بیشتر الگوها به

این  کنند.ها توجه میاست و مسئولین نیز به دالیل مالی متأسفانه بیشتر از کیفیت، به کمیت و پایین بودن هزینه
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بافنده، )عامل ها با انبوهی از وسایل و مصنوعات زشت و غیر استاندارد انباشته شودمسائل باعث شده تا پارک

ترین شهرها رود و یکی از مهمیکی از کالنشهرهای کشور به شمار می ر اصفهانشهبا وجود اینکه (. 3 :1389

پارکی نه تنها از نظر کمی کافی نیست بلکه دچار مشکالتی نظیر پراکندگی باشد، مبلمانبا قابلیت گردشگری می

طراحی )عدم هماهنگی محیطی(، عدم مطابقت با فرهنگ،  یابی نادرستنامناسب )فواصل نامناسب(، مکان

(. 5 :1383آبادی و تبریزی، )زنگی باشد، مصالح نامرغوب و ... مینامناسب، عدم رعایت استانداردهای الزم

گزینی بنابراین انتخاب مبلمان مناسب مطابق با نیازها و روحیات شهروندان، سازگار با شرایط اقلیمی، مکان

تواند تأثیر به ها و فضاهای سبز شهری میرکدرست آنها، طراحی مناسب، استفاده از مصالح مرغوب در پا

 یحاضر به بررسپژوهش  رسانی به شهروندان داشته باشد.سزایی در افزایش تعداد کاربران و کیفیت خدمات

ت شهروندان از مبلمان حاضر در یزان رضاین میو همچن یپارکعناصر مبلمان ییفضاتعداد، تراکم و پراکنش

ت شهروندان از عناصر یزان رضایسة میان به مقایدر پا پرداخته است، واصفهان شهر موجود مناطق  یهاپارک

اهدافی که  هر منطقه پرداخته شده است. یهازان عملکرد مبلمان موجود در پارکیم مناطق و در یمبلمان پارک

 .باشدباشند به شرح زیر میدر این پژوهش مدنظر می

 کیک هر گانه شهر اصفهان به تف 14های مناطق ر پارکشناسایی و ارزیابی عملکرد مبلمان موجود د

 منطقه 

 ها به تفکیک هر منطقهمقایسه میزان رضایت مندی شهروندان از وضعیت مبلمان پارک 

  مقایسه تعداد انواع مبلمان پارکی در مناطق مختلف شهر اصفهان 

 دم عل استقبال یا ها و علهای موجود در زمینه عملکرد مبلمان پارکها و قابلیتتشخیص ضعف

 های موجود در هر منطقهاستقبال شهروندان از پارک

 های موجود در مناطق شهری اصفهان.ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت مبلمان پارک 

 

 

 

 فرضیات پژوهش

ارتباط آنها  پس از انتخاب و تعریف و تبیین مسأله باید محقق تصویری ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوة    

مینان حاصل با یکدیگر ارائه دهد تا بر اساس آن تالش کاوشگرانه خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اط

ه شرح ذیل (. بنابراین براساس اهداف پژوهش، تعدادی فرضیه مطرح گردیده که ب130: 1389نیا،نماید)حافظ

 می باشد.

 پارکها رابطه وجود دارد. رسد میان میزان تحصیالت و میزان رضایت از مبلماننظر میبه 

 رسد میان جنسیت و میزان رضایت از مبلمان پارکها رابطه وجود دارد.نظر میبه 

 رسد میان سن و میزان رضایت از مبلمان پارکی ارتباط وجود دارد.نظر میبه 
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 این  د مبلمانهای مورد مطالعه و عملکررسد بین تمایل به استفاده مجدد شهروندان از پارکنظر میبه

 ها، رابطه وجود دارد.پارک

 ارد.درسد بین مدت ماندگاری شهروندان در پارک و عملکرد مبلمان پارک رابطه وجود نظر میبه 

 ا ارتباط مستقیم رسد بین مطابقت مبلمان با نیازها و روحیات پاسخگویان با میزان رضایت آنهنظر میبه

 وجود دارد.

 

 روش پژوهشمواد و 

 روش تحقیق

باشد و روش مطالعه، پیمایشی بوده که ابزار گردآوری حلیلی میت -نوع تحقیق در این پژوهش، توصیفی    

عیت عملکرد پارکبافنده با عنوان ارزیابی وضنامه مهدی عاملها پرسشنامة محقق ساختة برگرفته از پایانداده

که  باشد.یگانه اصفهان م14مناطق  باشد. جامعة آماری تحقیق تمامی شهروندانای شهر مشهد میهای منطقه

اس فرمول باشند. حجم نمونه براسنفر می 1861410آمارنامه شهر اصفهان برابر  1390براساس برآورد سال 

ر گرفتن درصد و با در نظ 95درصد و ضریب اطمینان  پنج(، با احتمال خطای 1: 1380نیا، کوکران )حافظ

0.704 p=  ،319 اند. رفتهگنفر مورد پرسشگری قرار  326ر این پژوهش جهت اطمینان نفر تعیین شده است. د

د مطالعه و منظور توزیع متناسب نمونه در سطح جامعة مورگیری در دو مرحله صورت پذیرفت، ابتدا بهنمونه

ورت که صبندی شده استفاده گردید، بدین های کلی جامعه از نمونه گیری احتمالی طبقهمشخص کردن ویژگی

در مرحلة  وها به آن منطقه اختصاص یافت. سبت سهم جمعیتی هر منطقه از کل شهر، درصدی از پرسشنامهبه ن

ر منطقه تکمیل های هترین پارکها در مهمکه پرسشنامهصورتیگیری تصادفی استفاده شد، بهبعد، از روش نمونه

و تحلیلی در  به دو صورت توصیفی Excel و spssها با استفاده از نرم افزارهای گردید. تجزیه و تحلیل داده

 اوانی،مقیاس مناطق شهری و سرانجام در کل شهر بوده که در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فر

استفاده شده  های آماری پارامتریک و غیرپارامتریکنمودار و در سطح تحلیلی متناسب با مفروضات، از آزمون

 است. 

  

 اصفهانموقعیت جغرافیایی شهر 

 31ی و طول شرق ةدقیق 12درجه و 52دقیقه تا  32درجه و  51شهر اصفهان در مرکز استان در موقعیت     

اصفهان (.7: 1380، ریزی)سازمان مدیریت و برنامه عرض شمالی واقع شده است ةدرج 32دقیقه تا  28درجه و 

نگلی ناژوان، ها، باغ پرندگان، پارک جگلعالوه بر آثار تاریخی و فرهنگی فراوان، دارای مراکزی چون باغ 

مرود  وها و فضاهای سبز بسیار زیادی است که زبانزد خاص و عام بوده صفه و پارکمجموعة تفریحی کوه

دارای  (. در حال حاضر این شهر35: 1390نسب، گیردند )محمدی، رخشانیبهره برداری شهروندان قرار می

 ه اطالع رسانی شهرداری اصفهان(باشد )پایگامی ة شهرداریمنطق 14
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 (1396)ترسیم: نگارندگان، : موقعیت شهر اصفهان در سطح ملی، استان،شهرستان، بخش 1شکل شمارة

 های مورد مطالعه به تفکیک مناطق شهری اصفهان:پارک1جدول شمارة  -4

 نام پارک مناطق
جمعیت 

 منطقه

درصد 

جمعیت 

 منطقه

فراوانی 

پرسشنامه های 

 توزیع شده

 13 4 74153 زاینده رود، کودک، وحش، سی و سه پل، وحید 1

 10 3 59834 قلمستان، گل محمدی، الله 2

3 
شت       شهید رجائی، کاخ بلوار ه شتاق اول،  میدان امام،  م

 بهشت، بوستان استانداری
111950 6 19 

4 
باغ غدیر، محمدی، مشتتتاق دوم و شتتهرستتتان، مهرآباد،   

 بوستان کوثر
132725 7 23 

 28 9 165272 میرزاکوچک خان، ملت، سعدی 5

 18 6 107956 ارآئینه خانه، آبشار دوم، ایثارگران، آبشار سوم، خبرنگ 6

 29 9 166568 باقوشخانه، کوثر، میخک، شهید دباغیان 7

 43 13 248782 بهشت، گل محمدی، خانه اصفهان 8

 12 4 71943 ناژوان، پل وحید، فرشته 9

10 
  زمانی، فرسان، گل محمدی،وستان، شهیدپروین، پگاه، سر

 مالصدرا، نماز
215836 12 37 

 11 4 65230 امام رضا، پرتمان، شریعتی 11

 25 8 148786 ملت ملک شهر، کوثر، شهرک قدس 12

 22 7 125705 باغ فرهنگی بانوان، پارک لوله ، پارک بذر و نهال 13

14 
صفهانی، الله محوری شهدای دو طفالن،   ا سی،  شهید    عبا

 .خطیبی، گلها
166670 9 29 

 319 100 1861410 کل شهر اصفهان

 1396،و محاسبات نگارندگان ir.isfahan.www:مأخذ.
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  میمفاه

ه و شد یزیرمشخص برنامه یبا اهداف یشهر یهاطیکه در داخل مح یآزاد و سبز یبه مجموعه فضاها    

، مکاران هو  یموری)ت شودیاطالق م یسبز شهر یبر عهده آنها نهاده شده باشد، عنوان فضا ینیعملکرد مع

در شهرها  را برای کسانی کههای تفریحی با ارزشی ها و فضاهای سبز شهری قادرند فرصت(. پارک131 :1389

توقف است و  یدر لغت به معن، پارک(.Muderrso & Dem, 2004 :72کنند، فراهم نمایند )زندگی می

شوند، یم ح و گذران اوقات فراغت مردم اختصاص دادهیتفر یکه برا یشهر یهانیعموماً به آن دسته از زم

 یعنیود خل نقش دوگانه یبه دل یسبز شهر یها و فضاهاپارک (.1389:95، همکارانو  ینی)مشکشود یگفته م

 ییند )تقواار ارزشمند هستی، بسیو جسم یروح یف هوا و کاهش بار خستگیر در تلطیز تأثیو ن یحیت تفریاهم

ست تا زندگی ها و بناها، وسایل و ضمایم مکملی نیاز ادر فضای میان ساختمان (.50، 49 :1389، همکارانو 

گ و بتون شهری را سامان بخشد. تجهیزاتی که همچون اثاث خانه، امکان زندگی را در فضای محصور میان سن

د و به آن کننن اجزاء جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم میآورد. ایو شیشه فراهم می

بان یا فضای باز اثاثه، تجهیزات یا مبلمان برای شهر، خیا (.65 :1388گران،یراد و دی)فرج الله بخشندروح می

هری مان شاجزای مبل (.70 :1388، یو حسن یخانی)فضل اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانات هستند

یاز نتوانند دارای دو ویژگی اساسی است. کارکردی بودن و زیبایی و در صورت داشتن هر دو ویژگی می

توان ری را میشهمبلمان (.23 :1390نژاد، صورت توأمان برآورده سازند )زالعملکردی و بصری شهروندان را به

الع رسانی و های اطی، مبلمان ترافیکی و سازهمبلمان خیابانی، مبلمان پارک .در چهار گروه اصلی بخش نمود

ل و یوسا است که شامل یاز مبلمان شهر یر مجموعه ایز یمبلمان پارک .(34 :1389،یجیالهینیحستبلیغاتی)

ل ین وسای. اباشدیها مپارک یش و استفاده هر چه بهتر از فضایآسا یبه شهروندان برا یرسانزات خدماتیتجه

اصر شامل ن عنیمشترک است. ا یاز آنها با مبلمان شهر یباشد که تعدادیم یاریع بستنو یزات دارایو تجه

، ییو روشو یخورم و تابلوها، آبی، عالیس، گلجای، فواره و آبنما، تندییزباله، منابع روشنا یهامکت، سطلین

 (.31،  30 :1389عامل بافنده، ) گرددیحفاظت کننده و ... م یهاق، نردهیبان و آالچیسنگفرش، سا

 

 هاافتهیل یتحل

 های توصیفییافته

ها پرداخته شده است. ل دادهیه و تحلی، به تجزها و قابل درک نمودن آنهاان دادهیروابط م یمنظور بررسبه    

همچنین توزیع اند. درصد مرد بوده 43.2و درصد زن  56.8ان ین مینفر بود که از ا 326  حجم نمونه  مجموع

 یبندمیساله تقس 15 یسن یهادر قالب گروهقالب یک سؤال باز پرسیده شده است که دگان در سنی پرسش شون

دهد کمترین فراوانی سن در میان که نمودار نشان میطورهمان صورت نمودار آورده شده است.و در شکل به

الت یر تحصیمتغ یبرا  باشد.سال می 15-29سال و بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی  0-14پاسخگویان 

 35.6اند که با پلم بودهیالت دیتحص یدر نظر گرفته شد، عمده افراد پاسخگو، دارا یانهیگز 10ک سؤال بستةی
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ن یباالتر یدارا یالت کارشناسیتحص یبعد از آن افراد دارا اند وزان را به خود اختصاص دادهین میشتریدرصد ب

 باشد. یدرصد م 0.3با  یز مربوط به حوزوین ین فراوانیباشند.کمتریم یزان فراوانیم

 

 های تحلیلییافته

 از نظر شهروندان بررسی تعداد مبلمان پارکی

ن در قالب جدول آنتایج  وگویه با طیف لیکرت استفاده  نُهبرای بررسی تعداد مبلمان موجود در هر پارک از     

د یاز د پارکی تعداد مبلمان ین فراوانریبیشت، شودمشاهده میکه طورآورده شده است. همان 2-شمارة 

 باشد. بوط به مجسمه و سردیس میباشد و کمترین مر، مربوط به سطل زباله میانیپاسخگو

 

 انیتعداد انواع مبلمان پارک از نظر پاسخگو یابیارز :2 جدول شمارة

 انواع مبلمان  

 

 

 وضعیت

 نیمکت
سطل 

 زباله

های چراغ

 روشنایی
 گلجای

فواره 

 آبنماو 

مجسمه 

و 

 سردیس

آبخوری 

و 

 روشویی

عالیم 

و 

 تابلوها

های دستگاه

ورزشی و 

وسایل بازی 

 کودکان

 1.5 1.8 0.9 1.8 0.6 1.8 5.2 2.8 3.1 زیاد و آشفته

 35.3 24.8 17.5 14.3 30.4 38 46.9 57.1 43.3 مناسب

 34.4 35.6 42.9 27.4 36.8 36.2 31.9 31.6 38 کم

 24.2 36.2 37.7 55.1 31 22.4 14.7 7.4 14.7 بسیار کم

 4 1.5 0.9 1.9 1.2 1.5 1.2 1.2 0.9 بی پاسخ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 کل

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

 

ج معناداری تنتامنظور اسها پرداخته و بهباتوجه به اینکه آزمون تحلیل واریانس به بررسی تفاوت بین گروه   

ن پارکی در برای سنجش تفاوت میانگین تعداد مبلماگیرد، ها مورد استفاده قرار میفاوت بین گروهآماری ت

 است.  دهیاستفاده گردتحلیل واریانس  مناطق شهر اصفهان، از آزمون

 صفهانگانه شهر ا 14آزمون تفاوت میانگین برحسب تعداد مبلمان پارکی در مناطق : 3جدول شمارة 

 Fکمیت میانگین مربعات مجموع مربعات آزادی درجه منبع تغییرات
سطح 

 Fمعناداری

 0.034 1.861 0.355 4.618 13 بین گروهی

   0.191 59.38 311 درون گروهی

    63.998 324 کل

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 
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ون چد. دهرا نشان می F، خروجی اصلی آزمون تحلیل واریانس است که نتایج آزمون 3جدول شمارة     

معناست  شود. این بدانکمتر است. بنابراین فرض صفر رد می 0.05از  0.034داری آزمون مساوی سطح معنی

که مالحظه گونههمان داری دارد.که حداقل میانگین تعداد مبلمان پارکی در یکی از مناطق با بقیه تفاوت معنی

داد مبلمان پارکی ترین میانگین تعپایین هفتو منطقه باالترین میانگین تعداد مبلمان پارکی  یکشود، منطقه می

گانه شهر  14ق میانگین تعداد مبلمان پارکی را در مناط 4باشند. جدول شمارة از نظر پاسخگویان را دارا می

 دهد.اصفهان نشان می

 

 پاسخگویان از دیدگانه شهر اصفهان  14در مناطق  یآزمون مقایسه میانگین تعداد مبلمان پارک :4جدول شمارة 

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

کند. در این ها را آزمون میها نتایج آزمون لون است که عدم تفاوت واریانسجدول آزمون همگنی واریانس    

است.  0.05از  کمترستند. چون سطح معناداری ها با هم برابر هجا فرض صفر بر این است که واریانس گروه

 ست.ینشود که واریانس مناطق با هم برابر توان فرض صفر را رد کرد و مشخص میبنابراین می

 
 هاآزمون همگنی واریانس : 5جدول شمارة 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی آماره لون

3.390 13 311 0.000 

 1396،نمحاسبات نگارندگا :مأخذ 

 

 از دید شهروندان  یحوة عملکرد مبلمان پارکن

در  ینحوة عملکرد مبلمان پارکاند، شاخص ها بودهاطالعات پرسشنامه یحاضر که ابزار گردآوردر پژوهش    

ن یانگیات به محاسبة میج و جهت آزمون فرضیدن به نتایرس یبرا .دیه مطرح گردیگو 25گانه در  14مناطق 

برای شناسایی و مقایسة میانگین . گانه شهر اصفهان پرداخته شد 14مناطق  یهالمان در پارکنحوة عملکرد مب

مقایسه میانگین چند جامعه استفاده گانه شهر اصفهان از آزمون  14شهری در پارکهای مناطق عملکرد مبلمان

( Sig) سطح معناداریو  1.832( برابر Fدهد که مقدار درجة آزادی )نشان می 6جدول شمارة . گردیده است

شود و حداقل میانگین تعداد مبلمان پارکی در یکی از فرض صفر رد میبر این اساس  است.  0.038آن برابر 

 مناطق با بقیه تفاوت معنی داری دارد.

 جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

 2.11 2.08 2.17 2.08 2.01 1.95 2.09 2.15 1.89 2.29 2.18 2.15 2.22 2.22 2.34 میانگین

 انحراف

 از معیار
0.28 0.35 0.26 0.53 0.45 0.36 0.27 0.38 0.58 0.34 0.38 0.44 0.51 0.66 0.44 

 خطای

 اندازه گیری
0.07 0.1 0.05 0.11 0.08 0.08 0.05 0.05 0.16 0.05 0.11 0.08 0.1 0.12 0.02 
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 صفهاناگانه شهر  14آزمون تفاوت میانگین برحسب نحوة عملکرد مبلمان پارکی در مناطق  : 6جدول شمارة 
 Fسطح معناداری Fکمیت میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی اتمنبع تغییر

 0.038 1.832 0.331 4.305 13 بین گروهی

   0.181 56.408 312 درون گروهی

    60.713 320 کل

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

 

ة عملکرد میزان نحوین باالتر 2.75با میانگین 13شود منطقه می شاهدهم 7در جدول شمارة  کهطورهمان   

ین در این جدول داراست. همچناز نظر شهروندان کمترین میزان را  2.39 با میانگین 10مبلمان پارکی و منطقه 

 . درصد برای میانگین نحوة عملکرد مبلمان پارکی هر منطقه داده شده است 95فاصلة 

 

ز اگانه شهر اصفهان  14در مناطق  ین نحوة عملکرد مبلمان پارکیانگیسه میمقاآزمون :7جدول شمارة 

 انیپاسخگودید
 جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

 2.55 2.53 2.75 2.65 2.54 2.39 2.42 2.51 2.42 2.54 2.52 2.69 2.72 2.51 2.71 میانگین

انحراف از 

 اریمع
0.35 0.43 0.41 0.54 0.46 0.46 0.31 0.32 0.62 0.34 0.42 0.42 0.41 0.49 0.43 

خطای اندازه 

 گیری
0.09 0.13 0.09 0.11 0.08 0.1 0.05 0.04 0.17 0.05 0.12 0.08 0.08 0.09 0.02 

 1396،و محاسبات نگارندگان یدانیمطالعات م :مأخذ 

 

کند. در این یها را آزمون مها نتایج آزمون لون است که عدم تفاوت واریانسجدول آزمون همگنی واریانس    

بیشتر  8ة جدول شمارها با هم برابر هستند. چون سطح معناداری صفر بر این است که واریانس گروهجا فرض 

 رابر است.بشود که واریانس مناطق با هم توان فرض صفر را رد کرد و مشخص میاست. بنابراین نمی 0.05از 

 

 هاانسیوار یآزمون همگن :8جدول شمارة
 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی آماره لون

1.190 13 312 0.285 

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 
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 یمبلمان پارک انواع از شهروندان تیزان رضایم

مان در ت از مبلین رضایانگیسة میشناسایی و مقا یبراد. یه مطرح گردیگو 11ت در یزان رضایشاخص م    

 گونه کههمان ده است.ین چند جامعه استفاده گردیانگیسه میمقاگانه شهر اصفهان از آزمون  14مناطق  یپارکها

اری آزمون دشده است. سطح معنی 0.272برابر  Fگردد، مقدارها مشاهده میتحلیل واریانس 9در جدول شمارة 

یت پارکی در بیشتر است. بنابراین فرضیه صفر رد نمی شود. این بدان معناست بین میانگین رضا 0.05نیز از 

 فاوت معنی داری وجود ندارد.مناطق مختلف ت

 

 صفهاناگانه شهر  14آزمون تفاوت میانگین برحسب نحوة عملکرد مبلمان پارکی در مناطق  : 9جدول شمارة 
 Fسطح معناداری Fکمیت میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 0.272 1.208 0.828 10.765 13 بین گروهی

   0.685 213.158 306 درون گروهی

    223.922 319 کل

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

ن یو کمتر 2.69نیانگیبا م هشتدر منطقه  یت از مبلمان پارکین رضایانگین میشتریببا توجه به محاسبات    

 باشد.یم 2.159نیانگیبا م هفتمربوط به منطقه 

 

 

 ک مناطق(یل به استفاده مجدد از پارک)به تفکیتما

س یوال -روسکالمجدد در هر کدام از مناطق شهر اصفهان، از آزمون کل به استفادهیآزمون تفاوت تما یبرا    

ل به یاظ تمان مناطق مورد مطالعه به لحیعدم تفاوت ب یه صفر مدعین آزمون فرضیده است. در ایاستفاده گرد

ة شماراست. در جدول  س شامل دو جدولیآزمون کروسکال وال یخروج باشد.یاستفاده مجدد از آنها م

ر باشند احتمال تک یها هر چه بهم نزدن رتبهیانگیمها نشان داده شده است. ن رتبهیانگیها( تعداد و م)رتبه10

 شود.یرد صفر کمتر م

 

 گانه شهر اصفهان 14مناطق  سیآزمون کروسکال وال :10جدول شمارة 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

ن یانگیم

 هارتبه
161.3 176.8 206.8 179.5 184.1 191.2 137.6 

141.

1 

17

9 
171 196.4 119.7 199.1 92.5 

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 
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دو  یار خآن گزارش شده است. مقد یداریدو و سطح معن یها(، آماره خ)آزمون آماره11شمارة در جدول    

ن ینابرااست. ب 0.05شده است و چون کمتر از  0.000 یداریو سطح معن 13 یبا درجه آزاد 43.661برابر 

ه جامعه بم یشود و آماره مورد مشاهده قابل تعمیه صفر رد میدرصد فرض 95م که به احتمال یریگیجه مینت

 است. 

 

 دو یآزمون خ:11جدول شمارة 

 یدار یسطح معن یدرجه آزاد دو یخ

43.661 13 0.000 

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

 

وجود  یداریمعن ل مجدد به استفاده از پارک، تفاوتیک از مناطق از نظر تماین کدام ینکه بیص ایتشخ یبرا    

اده مجدد از ل به استفین تمایب یر، تفاوت معناداریده است. طبق جدول زیاستفاده گرد یدارد، از آزمون توک

 دارد. وجود 13، 11، 10، 9، 6، 5، 4، 3و مناطق  14منطقه  یهاپارک

 

 

 گانه شهر اصفهان 14مناطق  یهاه استفادة مجدد از پارکل بیتما یآزمون توک :12جدول شمارة
 یسطح معنادار استاندارد یخطا ن هایانگیتفاوت م مناطق

 0.000 0.28960 1.34259 14منطقه  3منطقه 

 0.011 0.27853 1.07085 14منطقه  4منطقه 

 0.001 0.26251 1.14432 14منطقه  5منطقه 

 0.003 0.29869 1.25926 14منطقه  6منطقه 

 0.045 0.33137 1.13105 14منطقه  9منطقه 

 0.004 0.24845 1.02503 14منطقه  10منطقه 

 0.034 0.35112 1.22896 14منطقه  11منطقه 

 0.000 0.28193 1.31987 14منطقه  13منطقه 

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ

 

 ر سطح مجموع شهرات دیآزمون فرض

 رابطه میان میزان تحصیالت و میزان رضایت شهروندان

وندان از شهرت یزان رضایالت و میزان تحصیان میرسد مینظر مبه :نگونه مطرح شده بودیة اول ایفرض    

از ت یزان رضایالت و میزان تحصیر مینکه متغیل این منظور و به دلیا یمبلمان پارکها رابطه وجود دارد. برا

 رسون استفاده شده است.یپ یهمبستگ یباشند، از آزمون پارامتریم یبیهر دو ترت یمبلمان پارک
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شهر  در یت شهروندان از مبلمان پارکیزان رضایالت و میزان تحصین میب یآزمون همبستگ :13جدول شمارة 

 اصفهان
 یهمبستگ

 رسونیپ
 رهایمتغ

الت یزان تحصیم

 انیپاسخگو

از  انیپاسخگوت یزان رضایم

 یمبلمان پارک

ب یضر

 یهمبستگ

 -0.085 1 انیپاسخگوالت یزان تحصیم

 1 -0.085 یاز مبلمان پارک انیپاسخگوت یزان رضایم

 یمعن

 یدار

 0.128 . انیپاسخگوالت یزان تحصیم

 . 0.128 یاز مبلمان پارک انیپاسخگوت یزان رضایم

 تعداد
 324 325 انیپاسخگوالت یزان تحصیم

 325 324 یاز مبلمان پارک انیپاسخگوت یزان رضایم

 1396،و محاسبات نگارندگان یدانیمطالعات م :مأخذ 

 

صفهان اشهر ت شهروندان یزان رضایالت و مین سطح تحصی، نشان دهندة رابطه ب13 شماره یجدول همبستگ   

ن یگر بیرت دعبابه. ستیمعنادار ن 0.05 یدر سطح آلفا (r =-0.085) شودیطور که مشاهده مباشد. همانیم

توان یمن اساس یوجود ندارد. برا یدار یرابطه معن یپارکت شهروندان از مبلمانیالت و رضایزان تحصیم

 شود. ید و فرض مطرح شده رد میین باره فرض صفر تأیگفت که در ا

 

 میان جنسیت و میزان رضایت از مبلمان پارکیرابطة 

اتا  یستگب همبیشهر اصفهان از ضر یهات از مبلمان پارکیزان رضایت و مین جنسیرابطه ب یبررس یبرا    

ن یب یتگر مستقل باشد، همبسیت متغیجنس یشود هنگامیکه در جدول مشاهده مطوراستفاده شده است. همان

 .(14شماره  باشد) جدولیم آنها باً متوسطیتقر رابطهباشد که نشان دهنده  یم 0.210ت برابر یت و جنسیرضا

 

 ها در شهر اصفهانت از مبلمان پارکیزان رضایت و میان جنسیم یزان همبستگیم :14دول شمارة ج
 یت از مبلمان پارکیزان رضایت و میان جنسیم یهمبستگ مقدار

 ت وابستهیرضا 0.210
 اتا

 ت وابستهیجنس 0.411

 1396،و محاسبات نگارندگان یدانیمطالعات م :مأخذ 

 

 رضایت از مبلمان پارکیرابطة میان سن و میزان 

باشند، از آزمون دلیل اینکه متغیر سن و میزان رضایت از مبلمان پارکی هر دو ترتیبی میبرای این منظور و به    

 یر نشان دهنده رابطه متوسطین دو متغین ایب یب همبستگیضر پارامتری همبستگی پیرسون استفاده شده است.

دهد یب نشان مین ضریباشد. جهت رابطه در ایم یها از مبلمان پارکت آنیان و رضایزان سن پاسخگوین میب
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ش سن، ین است که با افزایان کنندة این مطلب بیت آنها رابطه معکوس وجود دارد. ایزان رضاین سن و میب

 :نگاه کنید 15به جدول شمارة  ابد و بالعکس.ییت کاهش میزان رضایم

 

 یت از مبلمان پارکیزان رضایسن و م یزان همبستگیم :15جدول شمارة

همبستگی 

 پیرسون
 متغیرها

میزان سن 

 انیپاسخگو

از مبلمان  انیپاسخگومیزان رضایت 

 پارکی

ضریب 

 همبستگی

 -0.113 1 انیپاسخگو میزان سن

 1 -1130. از مبلمان پارکی انیپاسخگومیزان رضایت 

 معنی داری
 0.042 . انیپاسخگو میزان سن

 . 0.042 از مبلمان پارکی انیپاسخگومیزان رضایت 

 تعداد
 325 326 انیپاسخگو سنزان یم

 325 325 از مبلمان پارکی انیپاسخگومیزان رضایت 

 1396،و محاسبات نگارندگان یدانیمطالعات م :مأخذ 

 

 رابطه میزان رضایت از مبلمان پارکی و استفاده مجدد از آنها

هستند،  یبیر ترتیتغمو استفاده مجدد از پارک از نوع  یپارکز مبلمانت ایزان رضایر مینکه هر دومتغیل ایدلبه   

شاهده ، همانطور که م16شمارة  بر اساس جدول ده است.یکندال استفاده گرد یتا اوب یب همبستگیاز ضر

ان زیهر چه م یعنیم است یصورت مثبت و مستقشده است و جهت رابطه به 0.000 یدار یشود سطح معنیم

ن یگر بیعبارت دهابد بییش میل مجدد به استفاده از پارک افزایزان تمایشتر باشد، میب یبلمان پارکت از میرضا

ه ین فرضیا وجود دارد و یداریل مجدد به استفاده از پارک رابطه معنیو تما یت از مبلمان شهریزان رضایم

 گردد.ید مییتأ

 

 یبلمان پارکت از میزان رضایسن و م یزان همبستگیم :16جدول شمارة 
 یهمبستگ

 کندال یاوب
 رهایمتغ

 تیزان رضایم

 انیپاسخگو

ل مجدد به استفاده از یتما

 انیپاسخگو پارک

ب یضر

 یهمبستگ

 0.154 1 انیپاسخگو یت از مبلمان پارکیزان رضایم

 1 0.154 انیپاسخگو ل به استفاده مجدد از پارکیتما

 یدار یمعن
 0.000 . انیپاسخگو یت از مبلمان پارکیزان رضایم

 . 0.000 انیپاسخگو ل به استفاده مجدد از پارکیتما

 تعداد
 322 325 انیپاسخگو یت از مبلمان پارکیزان رضایم

 322 322 انیپاسخگو ل به استفاده مجدد از پارکیتما

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 
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 رابطه عملکرد مبلمان پارک و مدت ماندگاری شهروندان

متغیر ترتیبی  از نوععملکرد مبلمان پارک و مدت ماندگاری شهروندان در پارک متغیر  ل اینکه هر دوبه دلی   

ر که ، همانطو17شمارة  بر اساس جدول هستند، از ضریب همبستگی تا اوبی کندال استفاده گردیده است.

ر م است یعنی هشده است و جهت رابطه به صورت مثبت و مستقی 0.002شود سطح معنی داری مشاهده می

رت دیگر بین به عبایابد. ان در پارک افزایش مییپاسخگویمدت ماندگارباشد،  بهتر یعملکرد مبلمان پارکچه 

 گردد.داری وجود دارد و این فرضیه تأیید میرابطه معنی یمدت ماندگارو  یعملکرد مبلمان پارک

 

 

ناطق مدر  یدر پارک و عملکرد مبلمان پارک انیپاسخگو ین مدت ماندگاریب یزان همبستگیم:17 جدول شمارة

 گانه شهر اصفهان 14

 یاوب یهمبستگ

 کندال
 رهایمتغ

 یمدت ماندگار

ان در یپاسخگو

 پارک

 یعملکرد مبلمان پارک

 یب همبستگیضر
 0.133 1 ان در پارکیپاسخگو یمدت ماندگار

 1 0.133 یعملکرد مبلمان پارک

 یدار یمعن
 0.002 . پارک ان دریپاسخگو یمدت ماندگار

 . 0.002 یعملکرد مبلمان پارک

 تعداد
 320 320 ان در پارکیپاسخگو یمدت ماندگار

 326 320 یعملکرد مبلمان پارک

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

 

 انیپاسخگوات یروحو ازها یمطابقت مبلمان با ن رابطه

از مبلمان ت یضارزان یبا م انیپاسخگوات یها و روحازیمطابقت مبلمان با نبرای این منظور و به دلیل اینکه    

ن یب یستگهمببیضر باشند، از آزمون پارامتری همبستگی پیرسون استفاده شده است.پارکی هر دو ترتیبی می

ت یزان رضایم با انیپاسخگوات یازها و روحیمطابقت مبلمان با نن یب یدهنده رابطه متوسطر نشانین دو متغیا

ا و روحیات ن مطابقت مبلمان با نیازهیبدهد یب نشان مین ضریباشد. جهت رابطه در ا یمی از مبلمان پارک

ن است که یدة اان کننین مطلب بیوجود دارد. ا میمستقرابطه پاسخگویان و میزان رضایت آنها از مبلمان پارکی 

جدول شمارة ابد )ییش میات آنها افزیزان رضای، مانیپاسخگوات یازها و روحیمان با نمطابقت مبلش یبا افزا

18. ) 
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 یت از مبلمان پارکیزان رضایسن و م یزان همبستگیم :18جدول شمارة

 یهمبستگ

 رسونیپ
 رهایمتغ

 تیرضا

 انیپاسخگو

از ها یمطابقت مبلمان با ن

 انیپاسخگوات یو روح

ب یضر

 یهمبستگ

 0.177 1 انیپاسخگو تیرضا

ات یاز ها و روحیمطابقت مبلمان با ن

 انیپاسخگو
0.177 1 

 یدار یمعن

 0.001 0 انیپاسخگو تیرضا

مطابقت مبلمان با نیاز ها و روحیات 

 پاسخگویان
0.001 0 

 تعداد

 324 325 انیپاسخگو تیرضا

ات یاز ها و روحیمطابقت مبلمان با ن

 انیپاسخگو
324 325 

 1396،محاسبات نگارندگان :مأخذ 

 

 یریجه گینت

ی آنها مبلمان شهری در مناطق مرکزی اصفهان به دلیل موقعیت گردشگر ، به بررسیهای مذکورپژوهش    

دست لمان ، عدم جانمایی صحیح مبپرداخته و به نتایجی در خصوص عادالنه نبودن امکانات در بعضی نواحی

روندان از این مبلمان پارکی در مناطق مختلف و عدم رضایت شه ناعادالنه بودن توزیع با توجه بهاند. یافته

ا توجه به ، به بررسی نحوة عملکرد مبلمان پارکی در همة مناطق اصفهان بتحقیق حاضر بر آن شد، مبلمان

منی، ایپارک مهم در همه مناطق، سؤاالتی در خصوص  60جمعیت مناطق بپردازد، لذا با انتخاب تصادفی 

یع و پراکندگی، رهای فیزیکی، توزسازگاری با نیازها، سالیق و روحیات، تأمین نیاز افراد معلول، رعایت معیا

الحظه قرار ، مورد م...(مبلمان، زیبایی )رنگ، طرح، هماهنگی و  ی آسان و مناسب، فاصله بین انواعدسترس

طراف، دوام دادن تغییر فصول در انتخاب جنس مصالح، انطباق و هماهنگی انواع مبلمان با یکدیگر و محیط ا

ن )نیمکت، سطل انی، کارآیی، وضعیت تعمیر و نگهداری، تعداد انواع مبلمادر برابر انواع تخریب طبیعی و انس

مه از شهروندان زباله و ...( و میزان رضایت از هر یک از انواع مبلمان پارکی مطرح گردید و در قالب پرسشنا

 هر منطقه نظر خواهی گردید.

دهندگان دهندگان زن از پاسخپاسخ یفراوان ن است کهیاز ا یپژوهش حاک یفیج حاصل از آمار توصینتا     

 ین فراوانین باالتریهمچنو سال،  15 -29ان مربوط به سن یپاسخگو ین فراوانیباالتر .شتر بوده استیمرد ب

از  ینحوة عملکرد انواع مبلمان پارک ین پژوهش به بررسیدر ا باشد.یپلم میالت مربوط به دیمربوط به تحص

ن یانگیبا م 13ج نشان داد، منطقه ینتا کهه شهر اصفهان پرداخته شد. همان طورگان 14ان در مناطق ید پاسخگوید

زان را به خود اختصاص داد. ین میکمتر 2.39ن یانگیبا م 10زان نحوة عملکرد و منطقه ین میشتریب یدارا 2.57

در  یلمان پارکشتر مردم از نحوة عملکرد مبیت بیزان رضایاز علل م یکیتوان یرسد مینظر من طور که بهیا

از بانوان نهاده ین باغ انواع مبلمان مورد نیرا در ایدانست، ز 10ل وجود باغ بانوان در منطقه یرا به دل 10منطقه 
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را کسب  یاز باالترین منطقه امتیدر ا یزان نحوة عملکرد مبلمان پارکین میانگیده، میشده است که باعث گرد

ان پرداخته یمناطق از نظر پاسخگو یهاتعداد مبلمان موجود در پارک ی، به بررسن پژوهشین در اید. همچنینما

، مربوط به ین تعداد مبلمان پارکیشتریجه حاصل شد که بین نتیا ،به دست آمده یهاشد که باتوجه به داده

د، یمشاهده گرد یدانیباشد. با توجه به مطالعات میس مین آن مربوط به مجسمه و سردیسطل زباله و کمتر

ن یکه ا باشد،یم ین تعداد مبلمان پارکیترنییپا یدارا هفتن تعداد و منطقه یانگین میباالتر یدارا یکه منطق

شتر یل وجود گردشگران بیاصفهان، به دل یچون مناطق مرکز یدر مناطقن مطلب است که یمسأله نشان دهندة ا

 یداران مناطق ین ایوجود دارد، و همچن یشتریب یپارکمبلمان، یاو منطقه یبا عملکرد شهر ییهاو وجود پارک

باشند، ینم یگردشگر یهاجاذبه یکه دارا یو برعکس در مناطق باشند.یم یشتریب یهاسیجسمه و سردم

ده یسکنة مناطق اطراف از مبلمان موجود گرد یتین مسأله موجب نارضایکه ا وجود دارد. یتعداد مبلمان کمتر

متناسب با  یخود را از عدم وجود مبلمان ورزش یتیبا آنها، نارضاشده  که در مصاحبة انجامیطوراست، به

ها مطابق با پارک یمناسب فضا یکودکان، عدم وجود آبنماها و طراح یت منطقه، عدم وجود مبلمان بازیجمع

روش  در مناطق، از یت از انواع مبلمان پارکیزان رضایم یبررس یبرا شهروندان و . . . اعالم نمودند. یازهاین

زان یم یدارا هفتان منطقه یج محاسبات نشان داد که پاسخگوید که نتایانس استفاده گردیل آزمون واریتحل

ل به استفاده یتما یجهت بررس باشند.یت میزان رضایمن یشتریب یدارا هشتان منطقه یت کمتر و پاسخگویرضا

از نظر  ین آزمون نشان داد که تفاوت معنادارید، که ایس استفاده گردیاز آزمون کروسکال والها، مجدد از پارک

 در مناطق اصفهان وجود دارد.ر مورد نظر، یمتغ

بلمان پارکها میان تحصیالت و میزان رضایت شهروندان از مبر وجود رابطه  یمبن ییادعاة اول که یدر فرض   

طه معنی ان پارکی رابان از مبلمید که بین میزان تحصیالت و رضایت پاسخگویجه حاصل گردین نتیداشت، ا

ت یت و رضاین جنسیب یة دوم نشان دهندة رابطة متوسطیفرضبا توجه به محاسبات،  داری وجود ندارد.

ابد ییاهش مت کیز ان رضایش سن، میباشد که با افزاین مطلب میانگر ایز بیة سوم، نیمحاسبات فرض باشد.یم

چه که هر ثابت نمودة چهارم یفرضمحاسبات مربوط به ج ینتا ابد.ییش میت افزایزان رضایو با کاهش سن، م

ج محاسبات ینتا د.شویشتر میل مجدد به استفاده از پارک بیزان تمایشتر باشد، میب یپارکت از مبلمانیزان رضایم

 یاندگارمپارکی بیشتر باشد، مدت باشد که هر چه عملکرد مبلمانین مطلب میانگر ایماز نیة پنجم نیفرض

رابطه متوسط  نشان دهندةپرداخته شد که ة ششم یفرضان به آزمون یدر پا یابد.در پارک افزایش می انیپاسخگو

 باشد.یم یت آنها از عملکرد مبلمان پارکیزان رضایان و میات پاسخگویازها و روحیمطابقت مبلمان با ن
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