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چکیده
شود، و از سوي دیگر ي سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها میفضاها

مهمترین اثرات فضاي سبز در .سازدشرایط مناسبی را براي گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می
سایر اثرات . استو توسعه فضاهاي فراغتی ، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبیي  کوچک شهرها

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تأثیرات پارك . رها نسبی هستندفضاي سبز در شه
روش تحقیق،.پردازدچنگري در توسعه گردشگري و گذراندن اوقات فراغت شهر کوهدشت می

،جامعه آماري این تحقیق مردم ساکن شهر کوهدشت . تحلیلی و نوع آن کاربردي است-توصیفی
منظور استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است، همچنین بهحجم نمونه مقتضی با. باشندمی

گیري آمار مراجعین ساالنه به پارك چنگري که از شهرداري شهرستان کوهدشت افزایش دقت نمونه
تک نمونه Tها از آزمون براي تجزیه وتحلیل داده.گیري لحاظ شده استگرفته شده است در نمونه

اي تک نمونهTها با استفاده از آزمون اصل از میانگین مجموع گویهنتیجه ح.اي استفاده شده است
اطمینان % 95نشانگر آن است که سطح معناداري به دست آمده از این آزمون در سطح آلفا با 

صنعت تواند تأثیر به سزایی در توسعه بنابراین پارك چنگري می. است% 5کوچکتر از سطح آلفا 
باشد و همچنین احداث و تجهیز پارك چنگري تا حد زیادي کوهدشت داشتهگردشگري در شهر

.در رفع نیاز اوقات فراغت مردم کوهدشت ضروري است
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مقدمه 
طبیعت و . توسعه بی رویه شهرها به صورت افقی و عمودي باعث تخریب طبیعت شده است

کرد و ي زیست گاههاي بشري ایفاي نقش میها به عنوان قلب تپندهبز که که سالفضاي س
توجهی به ساکنان شهر رو به افول و با بی. بهترین محل و موقعیت ایجاد شهرهاي نخستین بود

.نابودي گذاشته است
اندرکاران، براي مفهوم پوشش گیاهی شهرها بکاري برخی از دستبوسیلهاصطالح فضاي سبز

. گیردي سبز را براي بیان پوشش سبز شهرها بکار میاصطالح منطقه1گاري مول. گرفته شده است
گوید که ي پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شهرها میسعید آشتیانی فضاي سبز را به منطقه

شی از تعدیل دما و تلطیف هوا و زیبا آفرینی آن بخ: بیشتر داراي دو کاربرد مهم براي شهرها است
فضاي نسبتا . شودي شهر طراحی و بنا شده، فضاي سبز شهري نامیده میفضاي سبز که در محدوده

محیطی و اکولوژیک که زیستبزرگ، متشکل از گیاهان با ساختی جنگلی و برخوردار از بازدهی
.معین و در خور شرایط حاکم بر شهر

ي قابل قبول در ي سهم سرانههاي به عمل آمده توسط وزارت مسکن و شهرسازطی بررسی
مربع است که در مقایسه با حدتعیین شده در سازمان ملل متر12تا 7ایران براي هر فرد، بین

. مترمربع است کم است25تا20متحد که 
این : فضاي سبز عمومی- 1. شوندي کلی تقسیم میعملکردهاي فضاي سبز به چهار دسته

فضاي سبز نیمه - 2هستند که عملکردهاي اجتماعی دارند ها دسته فضاهاي سبز شهري و پارك
از جمله : هافضاي سبز معابر وخیابان- 3این فضاها نسبت به فضاهاي عمومی محدودترند : نیمه

ي باریکی از حد فاصل پیاده رو و سواره کاري حاشیهفضاي سبز شهرند که بطور معمول درخت
هاي ها و باغي فضاها از جمله باغچهل کلیهشام: فضاي سبز خصوصی- 4دهد را تشکیل می

-هاي سبز عمومی فضافضا. ي از آن، محدود به مالکان استموجود در شهر است که استفاده

هاي سبزي هستند که بازدهی اجتماعی دارند و عموم مردم از آنها در گذراندن فراغت، تفریح 
. کنندو نظایر اینها استفاده میو مصاحبت با دوستان و گردهمایی هاي اجتماعی و فرهنگی 

) 32:1739سعید نیا (ز شد اند فضاهاي یاد شده اساسا براي این منظور طراحی یا تجهی
به يتحقیق حاضر با تمرکز بر پوشش پارکها و گذراندن اوقات فرا غت و توسعه گردشگر
ي و دنبال پاسخ به این سوال است که فضاهاي سبز شهري چه نقشی در توسعه گردشگر

.کوهدشت داردشهرگذرادن اوقاغت فراغت

1. Gary mull
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تحقیقپیشینه 
ي پیشرفت و توسعه صنعتی که تمام جهان را در برگرفت دوران بعد از جنگ جهانی، دوره

توان در داشت که بازخورد آنها را میو رشد جمعیت و مصرف بیش از حد منابع را در پی
ریت متناسب منابع رویت کرد این امر در هاي توسعه محیطی پایدار و مدیبرگزاري کنفرانس

هاي جهانی سکونتهاي ي میراث جهانی در توجه به ارزشصنعت گردشگري در توافق نامه
).1389، 12حیدري، .(تاریخی و فرهنگی منعکس میشود

یابیم ایجاد فضاي سبز مطلوب راه حلی مناسب براي بسیاري ها در میبا توجه به این پژوهش
شهري است که عالوه بر ارتقاء کیفیت منظر شهر در معقوالت زیبا شناسی و از مشکالت حاد

تواند از تخریب اقتصادي و فیزیکی و افت کیفیت زندگی و ادراك هویت موثر است که می
و ما دراین تحقیق قصد داریم میزان تأثیر پارك گردشگري جدید . آلودگی شهر پیشگیري کند

ا در جهت توسعه گردشگري و گذراندن اوقات فراغت التاسیس چنگري در شهر کوهدشت ر
.با استفاده از مدل هاي آماري مورد بررسی قرار دهیم

ها و فضاهاي سبز به ارزیابی کیفی نقش پارك) 1386(محمدي، ده چشمه و ابافت یگانه، 
هاي استفاده شهروندان از آن در شهرکرد است روش انجام تحقیق شهري و بهینه سازي قابلیت

تحلیلی و پیمایشی است و بخش اعظم اطالعات به صورت توزیع پرسش - ه صورت اسناديب
.نامه بین مراجعان به پارك اخذ شده و تحلیل نهایی بر روي آن صورت گرفته است

ها هاي شهري با استفاده از ارزیابی کیفی پاركبه بررسی باز طراحی پارك) 1388(اخوت، 
هاي شهري پرداخته ودر جهت پیشبرد آن از در طراحی پاركدر شهر تهران به رفع نارساییها

.روش حل مساله استفاده کرده است
فضاي سبز شهري در سطح وهادر این پژوهش به بررسی ویژگیهاي پارك) 1389(حیدري، 

سبز با رویکرد توسعه هايفضاوهاریزي توسعه پاركمنطقه یک شهر یزد پرداخته و هدف آن برنامه
ر در سطح منطقه بوده ودر نهایت راهبردها وپیشنهاداتی جهت توسعه پایدار این فضا ارائه داده پایدا
اي تحت عنوان بررسی اثر گردشگري پایدار شهري در مقاله) 1393(اصلفی و بابا خان زاره، .. است

ابعاد بر ساکنان شهر جوانرود کرمانشاه این پژوهش با بررسی نقش بازارچه به بررسی آثار آن از
تحلیل که با - روش پژوهش مبتنی بر رویکردهاي توصیفی. مختلف بر ساکنان شهر پرداخته است

پردازش SPSSها همرا شده است داده ها از طریق نرم افزار پیمایش میدانی جهت تکمیل پرسشنامه
.گیري شده استاند و همچنین از آزمون هاي آماري براي تحلیل بهرهشده

اي تحت عنوان ارزیابی آثار گردشگري در مقاله) 1393(فضلی نژاد، شجري قاسم خیلی و
در تقویت هویت ملی صورت گرفته در این مقاله استدالل شده است که گردشگري یکی از 
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در طول تاریخ، نقش به سزایی در توسعه و تعمیق هویت ) آگاهی تاریخی(عناصر هویت ایرانی
از طریق آگاهی تاریخی بر ) ایران گردي(گردشگري داخلیبنابر این . ملی در میان ایرانیان دارد

.هویت ملی تأثیر گذار است

ريمبانی نظ
در سالهاي گذشته توزیع جغرافیاي جمعیت جهان تحت تغیرات عمده اي قرار گرفته است و در 

ه این باز ساخت که ابتدا در کشورهاي پیشرفتmillward 2011:177)ا( حال حاضر همچنان ادامه دارد
و سپس در سراسر جهان نمود پیدا کرده است، موجب ظهور شهرهاي جدید،توسع شهرهاي کهن، 

انقالب صنعتی و ). DoEHL, 2007: 22(پیشرفت شهرنیشینی و توسعه شهري لجام گسیخته شده است 
ترقی اقتصاد سرمایه داري با یک پارچه کردن بازارهاي جهانی و توسعه مصرف گرایی عامل اصلی 

)Frumkin, 2004: 58. (شهر نیشنی و توسعه شهري استپیشرفت
:انقالب صنعتی به دو طریق در شکل گیري گذران اوقات فراغت و گردشگري تاثیر گذاشت

از طریق گسترش شتابان شهر نیشینی و پدلیش و تکوین شهرهاي صنعتی که در آن انبوهی ) الف
.کارگران در آنها مشغول بکار بودنداز کارخانه ها متمرکز شده بودند و گروهاي زیادي از

مند کردن روابط کاري و تفکیک زمان کار از زمان بیکاري و تعریف از طریق نظام) ب
.یک تقویم کار روزانه ، هفتگی ، ماهانه ویا ساالنه که در نتیجه اصالح قوانین کاربوجود آمد

و گردشگري مرتبط به آن را ، شاید به همین دلیل باشد که برخی از محققین گذران اوقات فراغت
حداقل در مراحل اولیه تکوین این دو پدیده ، آن را دو پدیده شهري نامیده و شدت ضعف فعالیت آن 
را با درجه صنعتی بودن جوامع مر بوط می دانند با توجه به روند ساخت و ساز بی اندازه و بدون توجه 

اند شهرها را به تدریج به  شکل خوابگاههاي به لزوم وجود فضاي سبز که سودجویان در پیش گرفته
این در حالی است که امروزه در شهرهاي مدرن جهان ، قبل از ایجاد هر شهر .عمومی در آورده است 

روها ، فضاي سبز ، منازل مسکونی و مرکز شهرها ها ، پیاده، طرحی جامع با در نظر گرفتن سطح خیابان
بنابر این امروزه مفهوم )  1381،109خوش نمک (ده داشته باشند، تدوین می شود تا شهري پویا و زن

.شهرها بدون فضاي سبز در اشکال گوناگون آن، دیگر تصور شدنی نیست
گسترش تکنولوژي آنچنان در روان و احساس انسان قرن بیست ویکمی اثرات نامطلوب 

ده شده و اثرات آن در گذاشته که که همبستگی ذاتی و دیرینه انسانها با طبیعت به جدایی کشی
انسانهاي خموده، عصبی و به ظاهر متحرك نمایان می باشد تا تنها وجه پیوند دهنده بین انسان و 
طبیعت پناه بردن انسان به دامان فضاهاي سبز عمومی و پارك هاي شهري قلمداد می شود 

عنوان یکی از اهمیت فضاي سبز شهري تا بدان حد می باشد که امروزه وجود این کاربري به .
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.شاخص هاي توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید

حدوده مورد مطالعه تحقیقم
درصد مساحت استان9/13معادل با کیلومتر مربع 3904شهرستان کوهدشت باوسعتی برابر

است که در غرب این استان قرار گرفته وداراي آب و هواي استان لرستانهاي یکی از شهرستان
است و کار مردمش بیشتر کوهدشتمرکز آن شهر . تابستانهاي گرم استمعتدل کوهستانی با

این . ساکنان کوهدشت به زبانهاي لري ولکی مکالمه می کنند. کشاورزي و دامپروري است
کوهدشت چهارمین .استبروجرد، آبادخرمشهرستان سومین شهرستان استان لرستان، پس از 

از نظر .واقع شده استکیلومتري94آید و در فاصله به حساب میشهر پرجمعیت استان
دقیقه 35درجه و 47دقیقه عرض شمالی تا 32درجه و 33دقیقه و 30درجه و 33جغرافیایی در 

متري ازسطح دریا قراردارد و 1195و ارتفاعدقیقه طول شرقی در غرب ایران37درجه و 47
میزان بارندگی این . درجه است-7درجه وکمترین دما  42این منطقه دربیشترین دماي هوا

. جنس خاك منطقه آهکی و رسی است.متر درسال است یمیل450شهرستان به طور متوسط
خرم آباد به -مسیرهاي دسترسی ازاین شهرستان به اطراف را راه آسفالت فرعی کوهدشت

کیلومتر 18ي به طول کیلومتر و راه آسفالت اصلی به سمت جنوب باختر94به طولسمت خاور
.دهدکرمانشاه تشکیل می-تا راه سراسري اصلی دزفول

موقعیت جغرافیایی شهرکوهدشت در کشور و استان)3-1(شکل
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روش تحقیق
براي جمع . تحلیلی است -تحقیق حاضراز نظر هدف ، کاربردي و از نظر روش، توصیقی

در بخش . یدانی استفاده شده استاي و مي کتابخانهآوري اطالعات مورد نیاز از دو شیوه
هاي نامهها، مقاالت، گزارشات و سالاي، به گردآوري اطالعات توصیفی از کتابکتابخانه

گیري و با استفاده آماري پرداخته شده و در بخش میدانی، گردآوري اطالعات از طریق نمونه
ت، ابتدا به منظور ارزیابی و از ابزار پرسشنامه و مشاهده در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته اس

در گردشگريبررسی تأثیرات پارك چنگري در توسعه گردشگري و رونق بخشیدن به صنعت 
در سال (کوهدشت که از روش تصادفی و تعداد حجم نمونه ها با توجه به آمار شهرداري شهر
اب نفر را انتخ) 50(درصد آن10محقق)کنندنفر گردشگر از پارك چنگري دیدن می500

.کرده است
بخش دوم نظر سنجی از مردم بومی کوهدشت در باب گذران اوقات فراغت و پارك 

نفر با استفاد از فرمول کوکران ) 92927(چنگري با در نظر گرفتن جمعیت شهر کوهدشت 
مبنی بر Spssها از روشتجزیه و تحلیل داده. نفر به صورت تصادفی انتخاب شده است) 320(

.اي استفاده شده استنمونهتکTآماره آزمون 

ي تحقیقهایافته
ابتدا . گیردهاي توصیفی حاصل از مطالعات میدانی در سه بخش، مورد بررسی قرار مییافته

به منظور ارزیابی و بررسی تأثیرات پارك چنگري در توسعه گردشگري و رونق بخشیدن به 
رسنجی گردشگران و سپس در صنعت توریسم در شهر کوهدشت، نتایج بدست آمده از نظ

بخش دوم نظرسنجی از مردم بومی کوهدشت در باب گذران اوقات فراغت و پارك چنگري و 
.گیردهاي تحلیلی مورد بررسی قرار میدربخش آخر یافته

همانطور که  قبالً . یکی از عناصر تشکیل دهنده جامعه آماري تحقیق، گردشگران می باشند
که از پارك چنگري جهت تفریح و ) نفر50(ه عنوان جامعه نمونه بیان شد تعدادي گردشگر ب

. ها بدست آمده استاند، انتخاب شد و اطالعات الزم از آنگذران اوقات فراغت دیدن نموده
.در ادامه به بررسی وضعیت این گروه از جامعه نمونه پرداخته شده است

درصد در 56دهد که ان میبراساس نتایج آماري، وضعیت سنی گردشگران مورد پرسش نش
درصد 16. سال قرار دارند65تا45درصد در گروه سنی 26.سال قرار دارند45تا 25گروه سنی 

درصد گردشگران را به خود اختصاص داده است، 2ساله و بیشتر نیز65سال و25تا20درگروه سنی 
صد زن در52درصد مرد و 48دهد که داز سوي دیگر ترکیب جنسی گردشگران نشان می



77جایگاه فضاهاي سبز شهري در گذران اوقات فراغت و گردشگري شهروندان

درصد 50دهد که باشندو در خصوص وضعیت تأهل گردشگران جامعه نمونه نیز نتایج نشان میمی
اند، نتایج بررسی آماري در ارتباط با سطح تحصیالت جامعه درصد متأهل بوده50ها مجرد و آن

26درصد فوق دیپلم، 18درصد دیپلم، 18درصد زیر دیپلم، 10دهد که گردشگران نشان می
باشند، همچنین بررسی وضعیت شغلی درصد فوق لیسانس و باالتر می28رصد لیسانس و د

درصد نیز 40درصد آزاد، 22درصد آنها داراي مشاغل دولتی، 22دهد که گردشگران نشان می
.انددانشجو بوده

درصد ساکن استان 12درصد ساکن استان خوزستان، 24از میان گردشگران جامعه نمونه، 
درصد گردشگران نیز از سایر شهرهاي 10هاي تهران و البرز و درصد ساکن استان20، ایالم

دهد که منطقه مورد مطالعه بیشترین تعداد گردشگر بررسی نتایج نشان می. انداستان لرستان بوده
.باشدهاي همسایه پذیرا میرا از استان

درصد نیز از وسایل 18صی و درصد از وسیله نقلیه شخ82از میان گردشگران مورد پرسش 
.نقلیه عمومی جهت سفر به منطقه استفاده نموده اند

24هاي مسافرتی گردشگران به پارك چنگري کوهدشت نشان می دهد که بررسی انگیزه
درصد تفریح و استراحت را انگیزه اصلی سفر خود به پارك 22درصد استفاده از مناظر زیبا، 

ز آب و هواي مطبوع منطقه، کوهنوردي و ورزش در منطقه و مالقات استفاده ا. عنوان نموده اند
از میان . درصد انگیزه هاي بعدي گردشگران عنوان شده است18با اقوام هر کدام به 

6درصد در منزل اقوام و 28درصد در چادر، 32درصد در هتل، 34گردشگران مورد بررسی 
.انددرصد در اماکن دولتی اسکان یافته

درصد 34دهد که یبررسی نتایج بدست آمده از گردشگران مورد مطالعه نشان م
18درصد براساس شناخت قبلی از پارك، 22گردشگران بر اساس تبلیغات دوستان و بستگان، 

از ) رادیو و تلویزیون(هاي جمعی درصد از طریق رسانه16درصد نیز از طریق سایت اینترنتی، 
.انددهرکپارك چنگري شناخت پیدا 

نتایج حاصل از فراوانی گویه هاي مطرح شده در خصوص میزان رضایت گردشگران از 
مندي امکانات و خدمات گردشگري در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که میزان رضایت

آنان از اماکن اقامتی عمومی و تأمین امنیت مورد نیاز گردشگران با باالترین درصد عنوان شده 
هاي پزشکی در ن میزان رضایت آنان از خدمات بهداشتی و درمانی و فوریتاست و کمتری

).1-3جدول (باشد منطقه گردشگري مورد مطالعه می
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هاي مطرح شده در زمینه امکانات و خدمات و مندي گردشگران از گویهمیزان رضایت)1-3(جدول 
هاي گردشگريجاذبه

متغیر

درصد فراوانی مشاهده شده

گین
میان

عیار
ف م

حرا
ان

TD
f

Si
g

زیاد
لی 

خی
سطزیاد

لی کممتو
خی

کم

میزان رضایت 
مندي از اماکن 

اقامتی
2238380278/3864/0475/1049000/0

پذیرایی و نحوه
کیفیت غذا در 

هارستوران
16441820252/3054/1840/649000/0

ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی 

اي هو فوریت
پزشکی

24818102298/2253/1708/249009/0

راهنمایی و اطالع 
18362481436/3274/1774/449000/0رسانی گردشگران

تأمین امنیت مورد 
16442214454/3054/1978/649000/0نیاز گردشگران

آب و هواي 
مطلوب و مناسب 

منطقه
88840084/4468/0375/3549000/0

محیط آرام و بدون 
3638222204/4729/0773/1149000/0سر و صدا

هاي ورزشی جاذبه
1834321245/3055/1750/649000/0منطقه

هاي میدانی تحقیقیافته: مأخد

درصد سفر خود به شهر کوهدشت و منطقه تفریحی 66از میان گردشگران مورد پرسش 
درصد نیز سفر خود را در حد ضعیف و خیلی ضعیف 18درصد خوب و 14چنگري را عالی، 
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.انددهکردرصد متوسط ارزیابی 2و 
به منظور ارزیابی و تحلیل تأثیرات پارك چنگري در گذران اوقات فراغت مردم بومی 

در این . شده است) پارك چنگري(کوهدشت اقدام به نظرسنجی از مردم بومی کوهدشت در 
به عنوان جامعه نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و اطالعات ) نفر320(ارتباط تعداد 

در ادامه به بررسی وضعیت این گروه از جامعه نمونه پرداخته . الزم از آنان بدست امده است
.شده است

ها با دهد که بیشترین پاسخبراساس نتایج آماري، ترکیب سنی پاسخگویان نشان می
23,4سال 25تا 20هاي دیگر، در رده. باشدسال می45تا 25روه سنی درصد مربوط به گ62,8

درصد از پاسخ ها را به خود اختصاص داده است، از سوي دیگر 13,8سال 65تا 45درصد و 
اندو درصد زن بوده42,8درصد مرد و 57,2ترکیب جنسی پاسخگویان نشان می دهد که 
درصد متأهل 39,1درصد مجرد و 60,9هد که همچنین وضعیت تأهل پاسخگویان نشان می د

دهد که بیشترین تعداد اند، از سوي دیگر توزیع فراوانی سطح تحصیالت نشان میبوده
26,3است و درصد به خود اختصاص داده35,3پاسخگویان را افراد داراي مدرك لیسانس با 

درصد دیپلم و 12,2و درصد فوق دیپلم25,6درصد داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر، 
50,6دهد که اند، در خصوص وضعیت شغلی پاسخگویان، بررسی نتایج نشان میزیردیپلم بوده

.انددرصد نیز مشاغل دولتی داشته16,3درصد داراي مشاغل آزاد و33,1درصد آنان دانشجو، 
تا 5نهدرصد جامعه نمونه مردم بومی کوهدشت ساال33,1بررسی یافته ها نشان می دهد که 

بار 20تا 15درصد 15,9بار، 15تا 10درصد آنان 30,6.کنندبار به پارك چنگري سفر می10
.اندبار به پارك چنگري سفر نموده20درصد بیشتر از6,9بار و5تا 1درصد 13,4و 

هایی که در جوار جاذبه هاي مردم بومی کوهدشت از انواع فعالیتبررسی نتایح حاصل از پاسخ
درصد آنان جهت تفریح و گذران اوقات 85دهد که گیرد نشان میصورت می) رك چنگريپا(

درصد در 75هاي ورزشی با فعالیت. کنندها از پارك استفاده میفراغت در کنار سایر فعالیت
هایی که از دیگر فعالیت. ها قرار دارداولویت دوم آنان جهت استفاده از پارك در کنار سایر فعالیت

درصد، عکاسی و کوهنوردي هر کدام 60گیرد چادرزنی و پیک نیک با کنار جاذبه صورت میدر 
درصد توسط پاسخگویان 55شناسی با هاي زمیندرصد، فعالیت57درصد، بازدید علمی با 59به 

.عنوان شده است
درصد مردم بومی کوهدشت تإثیر رونق 45,9بررسی یافته هاي تحقیق نشان می دهد که 

اند و گري را بر تحوالت اجتماعی و فرهنگی کوهدشت در حد متوسط ارزیابی کردهگردش
درصد در حد کم رونق گردشگري را مؤثر بر 10,9درصد نیز در حد زیاد و خیلی زیاد و 43,2
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.انددهکرتحوالت اجتماعی و فرهنگی ارزیابی 
اي مختلف هنسبت به ویژگی) پاسخگویان(مندي مردم بومی کوهدشت میزان رضایت

نتایج حاصل از بررسی امتیازات مربوط به . آورده شده است) 2- 3(پارك چنگري در جدول 
درصد دور بودن از 72درصد جاذبیت پارك، 84دهد که ها نشان میهر کدام از گویه

هاي درصد نیز از پارك چنگري به عنوان مکانی مناسب جهت فعالیت56هاي محیطی، آلودگی
درصد نیز از دسترسی سریع 54هاي حمل و نقل و درصد از هزینه58ي محلی، ورزشی و بازیها

.اندو آسان به وسایل حمل و نقل عمومی در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت داشته

هاي مطرح شده در زمینه امکانات و مندي مردم بومی کوهدشت از گویهمیزان رضایت)2-3(جدول 
هاي پارك چنگريخدمات و جاذبه

تغیرم
درصد فراوانی مشاهده شده

گین
میان

عیار
ف م

حرا
ان

TdfSi
g

زیاد
لی 

خی
سطزیاد

لی کممتو
خی

کم

ضایت از میزان ر
3028366078/3943/0181/24319000/0نقلوهاي حملهزینه

دسترسی سریع و 
آسان به وسایل جمل 

و نقل عمومی
243024121044/3235/1577/13319000/0

2856142004/4750/0660/36319000/0جاذبیت پارك
242424141429/3322/1656/10319000/0میزان امکانات رفاهی
فاصله مناسب پارك 

18343212448/3038/1800/16319000/0از محل سکونت

دور بودن از 
1656208076/3821/0374/27319000/0هاي محیطیآلودگی

مکانی مناسب جهت 
هاي ورزشی فعالیت

هاي محلیو بازي
28283014066/3026/1276/20319000/0

هاي میدانی تحقیقیافته: مأخد

)آمار استنباطی(هاي تحلیلی یافته
در این بخش یافته هاي تحلیلی مبتنی بر آمار استنباطی و آزمون آماري مناسب آورده شده 

اسمیرنوف، داده هاي مربوط به متغیرهاي –با توجه به برونداد آزمون کلموگروف .است
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تک نمونه اي جهت تحلیل tبنابراین از آزمون پارامتریک . تحقیق داراي توزیع نرمال است
.متغیرهاي مستقل استفاده شده است

نحوه پذیرایی و در مؤلفه امکانات و خدمات متغیرهایی مثل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، 
رسانی گردشگران و از اماکن اقامتی، راهنمایی و اطالعکیفیت غذا در رستوران ها، میزان رضایت

.تأمین امنیت مورد نیاز گردشگران بررسی شده است
هاتک نمونه اي جهت آزمون این متغیرtبا توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون 

به نتایج آزمون، تفاوت میانگین این متغیر با مقدار آزمون مفروض با توجه . استفاده شده است
)5/2Test value= ( نتایج نشان می دهد که با توجه به مقدار میانگین این متغیر همراه با مقدار

تفاوت آماري معنی داري بین % 95و سطح اطمینان 05/0می توان گفت در سطح آلفا tآزمون 
بنابراین نتایج . وجود دارد) =5/2Test value(آزمون مفروض میانگین بدست آمده و مقدار 

از مولفه امکانات و خدمات موجود آزمون نشان دهنده میزان رضایت مندي باالي گردشگران 
.در منطقه است

هاي گردشگري متغیرهایی چون آب و هواي مطلوب، محیط آرام و بدون در مؤلفه جاذبه
.چنگري بررسی شده استسر و صدا و جاذبه هاي ورزشی پارك 

تک نمونه اي جهت tهمانطور که گفته شد با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون 
با توجه به نتایج آزمون، تفاوت میانگین این متغیر با مقدار . آزمون این متغیر استفاده شده است

دار میانگین این متغیر نتایج نشان می دهد که با توجه به مق)=5/2Test value(آزمون مفروض 
تفاوت آماري % 95و سطح اطمینان 05/0می توان گفت در سطح آلفا tهمراه با مقدار آزمون 

. وجود دارد) =5/2Test value(معنی داري بین میانگین بدست آمده و مقدار آزمون مفروض 
هاي جاذبهاز مولفهمندي باالي گردشگران بنابراین نتایج آزمون نشان دهنده میزان رضایت

.گردشگري منطقه است

گیرينتیجه
ریـزي،  از زمانی که بحث فضاي سبز به عنوان بخشی از کالبد شهر مطرح شـده، لـزوم برنامـه   

فضـاي سـبز شـهري همـواره     . طراحی و مدیریت فضاي سبز و سرانه ي آن امري ضـروري اسـت  
شـهري و عـاملی   عنصري جهت نظم بخشی و هماهنگ کردن کاربري هاي گوناگون در کالبـد 

مهم در زیباي محیط و دلپذیر شدن فضاي زندگی بوده است؛ به طوري که در بسیاري از مـوارد  
مضمون فضاي سبز غیر از نقش زیست محیطی، معرف نقش تفرجـی و رفـاهی بـراي شـهروندان     

.به همین سبب، بررسی و ارزیابی آن در محیط شهري اهمیت فراوانـی دارد . نیز بشمار رفته است
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متر مربع است، در حـالی کـه متوسـط    8/1متوسط فضاي سبز براي هر شهروند کوهدشتی برابر با 
متر است، اگر فضـاي سـبز کوهدشـت را    15ي فضاي سبز در سطح شهرهاي ایران برابر با سرانه

شـویم سـرانه کشـور بـیش از     ي فضاي سبز کشور مقایسـه کنـیم متوجـه مـی    فقط با متوسط سرانه
ي فضاي سبز گویایی وجود بحران در یکـی از  پایین بودن سرانه.کوهدشت استي برابر سرانه7

آیـد شـهرداري کمتـر    طی سالیان گذشته آن چه که از شاهد امر بـر مـی  . عناصر اصلی شهر است
هدف .فضاي سبز را جدي گرفته و بیشتر بع عنوان یک نیاز لوکس و زینتی به آن نگریسته است

اهمیـت طبیعـی و اقتصـادي پـارك چنگـري شـهر کوهدشـت در        از این تحقیق بررسی وسنجش 
تبلیغ و توسعه گردشگري و سنجش نقش پـارك چنگـري در ارضـاي روحـی و تـأمین نیازهـاي       

.اوفات فراغت مردم شهر کوهدشت است
هاي توصـیفی حاصـل از مطالعـات میـدانی در دو بخـش کـه ابتـدا بـه منظـور          با توجه به یافته

پـارك چنگـري در توسـعه گردشـگري و رونـق بخشـیدن بـه صـنعت         ارزیابی و بررسی تأثیرات
توریسم درشهر کوهدشت بوده بیانگر این است که پارك چنگري تا حـد زیـادي مـی توانـد در     

در بخـش دوم نظـر   . در شـهر کوهدشـت مـوثر واقـع شـود     گردشگري رونق بخشیدن به صنعت ت
ك چنگري بوده بیـانگر ایـن   سنجی از مردم بومی کوهدشت در باب گذران اوفات فراغت وپار

است احداث وتجهیز پارك چنگري تا حد زیادي می توانـد در رفـع نیـاز اوقـات فراغـت مـردم       
.کوهدشت ضروري باشد

پیشنهادها
هاي تحقیق حاضر و سـایر مطالعـاتی کـه در زمینـه فضـاي سـبز و پـارك هـاي         مطابق یافته-

توجـه بـه فضـاي سـبز شـهري و      شهري صورت گرفته است، ضرورت مدیریت سیستمی و لـزوم 
. گردداي تأکید میبرنامه ریزي شهري به عنوان موضوعات بین رشته

هدایت مردم و گردشگران به سمت نقاط قوت پـارك چنگـري و شـهر کوهدشـت چـون      -
هاي گردشگري شهر است از طرفی سعی در حل نقـاط ضـعف بـه    پارك چنگري یکی از جاذبه

. مرور زمان است
بازي هاي محلـی، موسـیقی هـاي    (تئاتر براي اجراي برنامه هاي شاد و مفرح ساخت آمفی-
.در ایام مختلف سال، ایجاد مکانب مناسب براي برگزاري ورزش ها و مسابقات محلی) محلی
.ایجاد تله کابین چون پارك در ابتداي کوه واقع شده-
مـردم بـومی در پـارك    قرار دادن مبلمان و امکانات مناسب جهـت اسـتفاده گردشـگران و    -

.چنگري
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