
  فضا، جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  141- 156: صفحات/  1399 زمستان/ هشتم و سی مسلسل شماره/ دهم سال
  

  1کاشاننمونه موردي: شهر . فضاي سبز در کیفیت اجتماعی هايتأثیر نابرابري
  

  3، دکتر رسول حیدري سورشجانی*2، دکتر محسن شاطریان1الناز تدین

  ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان دانشجوي کارشناسی1
  استاد گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان2

  شاناستادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کا3
  5/3/98 ؛ تاریخ پذیرش: 27/12/97تاریخ دریافت: 

  چکیده
یـافتگی جوامـع   هـاي توسـعه  هـاي خـدماتی و یکـی از شـاخص    ترین کاربريیکی از مهم فضاي سبز شهري

تحت تأثیر  این کاربري مهم شهرياز  يبرخوردار. شود و در توسعۀ پایدار شهري اهمیت باالیی داردمحسوب می
به حسـاب   يامروز يشهرها يبرا یاز مشکالت اساس یکگیرد که در حال حاضر یقرار می عیهاي اجتمانابرابري

در این ها است. در این میان آنچه مهم است، کیفیت فضاهاي سبز و تأسیسات و خدمات ارائه شده در آن. دآییم
. قرار گرفته اسـت مورد بررسی  کیفیت فضاي سبز در شهر کاشان و شهروندان اجتماعی بین سطح پژوهش رابطۀ

آمـاري   جامعـۀ صورت گرفته است.  گردآوري اطالعات به صورت میدانی و تحلیلی است -روش پژوهش توصیفی
افـزار  حجم نمونـه بـا اسـتفاده از نـرم    دهند و تشکیل مینفر  304487تحقیق را کلیه ساکنان شهر کاشان یعنی 

Sample Power 200 هـاي  ها از آزمـون لیل توصیفی و استنباطی دادهنامه محاسبه شد. براي تجزیه و تحپرسش
هـاي اجتمـاعی در کیفیـت    تأثیر نـابرابري  سازيو جهت تبیین و مدل Spssافزار در نرم Anovaو  T-Test آماري

بیـانگر   Tنتایج حاصـل از آزمـون   استفاده گردید.  Amosافزار ي معادالت ساختاري در نرمزسافضاي سبز از مدل
کـه بـین   نشـان داد   Anovaهمچنین نتایج آزمـون   هاي شهر کاشان است؛اي سبز در پاركکیفیت نامناسب فض

تحلیل  هاي کیفیت فضاي سبز در مناطق مختلف شهر کاشان به لحاظ آماري تفاوت میانگین وجود دارد.شاخص
منـاطق و   بین وضعیت اجتمـاعی بیانگر این مطلب است که نیز سازي معادالت ساختاري هاي منتج از مدلیافته

در بین متغیرهـاي مربـوط بـه شـاخص     همچنین  ،داري وجود داردمعنا یفیت فضاي سبز در شهر کاشان رابطۀک
  به خود اختصاص داده است. 98/0کیفیت فضاي سبز عامل منظر، بیشترین بار عاملی را با 

  

منظر فضاي سبز شهري، ، شهري فضاي سبزمبلمان فضاي سبز، ها و پاركنابرابري اجتماعی،  :کلیدي هاي واژه
 ساختاريمعادالت سازي ، مدلشهر کاشان

  

  12لهبیان مسئ
، ايمنطقـه  و يشهر هاييبرانابر شگستر دجوبا و

 دقتصااپـردازان  یهنظر توجه ردمو ي کمتربرانابر ممفهو
آن،  ءجزاي و منطقــهو  يشهر يیزرمــهبرنااي، منطقــه

روزه امـ  ).Dupont, 2007: 193-194( ستا گرفته ارقر
اي فراگیر و در هاي اقتصادي و اجتماعی پدیدهنابرابري

منظــور از ). Less, 2010: 21حــال گســترش اســت (
نابرابري اجتماعی، تفاوت در دسترسی به منـابع مـورد   
                                                             

  shaterian@kashanu.ac.irنویسنده مسئول: *
  ارشد است  نامه کارشناسی این مقاله برگرفته از پایان .1

طور سیستماتیک، از طریق تقاضا در جامعه است که به
طـور نـابرابر در میـان جمعیـت     فرایندهاي اجتماعی به

تعادل فضایی در ). Dickard, 2012: 19(اند توزیع شده
ــ  ــع مراکــز خــدماتی در ش ــه آن، توزی هر و دســتیابی ب

آورد و پایــدار شــهري را فــراهم مــی مقــدمات توســعۀ
اي و محلــی باعــث دوري نابســامانی در توزیــع منطقــه

شود (یغفـوري  مناطق و محالت از عدالت اجتماعی می
). بـا افـزایش جمعیــت و   56: 1394 دوسـت، و کاشـفی 

توســعه و گســترش شهرنشــینی انســان بــه تــدریج از  
طبیعــت دور شــده و تــراکم بــیش از حــد جمعیــت و  
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ــیط    ــاد مح ــی و ایج ــیط طبیع ــت در مح ــاي دخال ه
محیطی، جسمی و روحی ساخت، نیازهاي زیست انسان

اسـت. بـراي رفـع ایـن نیـاز       انسان را بیشتر بـروز داده 
اي سـبز  انسان شهرنشـین اقـدام بـه ایجـاد بـاغ و فضـ      

است که خـود بخشـی   نوعی در داخل شهرها کرده مص
ــی  ــکیل م ــهر را تش ــیماي ش ــجادیان و  از س ــد (س ده

هـاي شـهري بـه عنـوان     پارك ).156: 1394همکاران، 
از  یو نیـز بخـش مهمـ   ئی اساسی، از بافت شـهرها  جز

ضرورت یافتـه   مورد نیاز جامعه شهري، خدمات شهري
ـ  باید از نظر و است جـم  متناسـب بـا ح  ی، و کیفـ  یکم
و ) هـا هـا و جـاده  خیابـان  هـا، سـاختمان ( شهر یفیزیک

اوقات فراغـت و   گذران ،یاز لحاظ روان( نیازهاي جامعه
و رونـد   با توجه به شرایط اکولوژیـک شـهر  ی)، بهداشت

 تـا بتوانـد بـه عنـوان     آن توسـعه یابـد،   یگسـترش آتـ  
مـورد نیـاز را بـه صـورت      یفضاهاي سبز فعال، بـازده 

  ).8: 1392نگري و همکاران، داشته باشد (آه مستمر
 درت مکاناا و تخدما یعزتودر  يبرانابر دجوو

یک اي جدید در هیچپدیده شهر یک مختلف يهالهمح
از شهرهاي جهان نیست. این نابرابري و عدم تعادل در 
شهرها یک امري طبیعی است و از بـین بـردن آن اگـر    

تـوان آن را بـه   اغراق نباشد، غیرممکن است؛ ولـی مـی  
). 178-177: 1390 ،ي(موســو داقل ممکــن رســاندحـ 

تحقیقات نشان داده است که هنوز دسترسی نابرابر بـه  
ــاال  ت فضــاهاي ســبز در کشــورهاي مختلــف ماننــد ای

کلی محالت ثروتمند متحده و چین وجود دارد، به طور
از کیفیت و دسترسی بهتري برخوردار هستند. انـدازه،  

هري ممکـن  قابلیت دسترسی و کیفیت فضاي سـبز شـ  
  اســــت بــــر روي اســــتفاده از آن تــــأثیر بگــــذارد 

)Nilsson, 2018: 1،(  اسـت کـه در نظـر    ایـن  اما مهم
سبز، اسـتفاده از آن   يفضا وجود فقطکه  میداشته باش

دسترسی به فضاي سبز نه تنها بـه   کند؛ینم نیرا تضم
 ی وجـود عنـ ی( نزدیکی جغرافیایی یا قابلیت دسترسـی 

بلکه بـه کیفیـت    ول از خانه)معق ۀسبز در فاصل يفضا
فضاي سبز (یعنی وجود و کیفیت امکانات و تسهیالت) 

 نیا ).Zhang and et al., 2017: 528( نیز بستگی دارد
ــعــد بادو ب ــدازه دی ــام ان ــگدر هنگ ــابرابر يری ــاين  يه

 سبز در نظر گرفته شود يدر فضا ياقتصاد -یاجتماع

)Engelberg et al., 2016: 2تــرین  ). یکــی از مهــم
فیزیکـی   دهاي رشد شتابان شهرنشـینی و توسـعۀ  پیام

هاي اخیر از هم پاشیدگی نظـام   شهرهاي ایران در دهه
سـاز  توزیع خدمات شـهري بـوده کـه ایـن امـر زمینـه      

نابرابري اجتماعی شهروندان در برخورداري از خـدمات  
 به توجه ).Hataminejad, 2008: 8( شهري شده اسـت 

هجري  30 هۀاز د نیز ما رکشو در يشهرسبز  يفضاها
در تهران و سـپس تبـدیل    )شمسی با احداث (باغ ملی

 شگستر ترتیب بدینو  شـهر) آغـاز شـد   آن به (پارك 
 ايبر يیزربرنامـــه به زنیا خیرا هـــايهـــهد در شهرها

(محمـــــــدي و بخشید  ورتضررا  فضاها ینا اثحدا
). در همین راستا، یکی از مسـائل  96: 1386همکاران، 
اي سـبز در منـاطق   ن، توزیع ناهماهنگ فضـ شهر کاشا

. در برخی از منـاطق ایـن شـهر،    مختلف این شهر است
نیاز به فضاهاي تفریحی و فضاي سبز و رعایت نسـبت  

که آسـایش  طورياست؛ بهها توجهی نشده سرانه پارك
و امنیت روحی و روانی افراد ساکن در این شـهر را بـر   

یت و کیفیت هم زده است. به همین سبب دانستن کم
توانـد نقـش مـؤثري را در    این فضاها در هر منطقه می

: 1393ریزي شهري ایفا کند (زیاري و همکاران، برنامه
کیفیت و عملکرد فضاهاي سبز موجـود در   عمالً ).137

سطح شهرها از کیفیت و عملکـرد مناسـبی برخـوردار    
نبوده و در بسـیاري از مـوارد برحسـب اجبـار بـه ایـن       

اص یافته اند که مـی تـوان بـه فضـاهاي     کاربري اختص
سبز الین وسط و حاشبه بلوارها، فضاهاي سبز میـدان  
ها، حاشیه خیابان ها و... اشاره کرد (غفاري گیالنـده و  

هـاي  در شهر کاشـان نـابرابري  ) 150: 1399همکاران، 
اي گونـه شود بهاجتماعی به طور مشهودي مشاهده می

جزایـی را شـکل   محـالت م  طبقات اجتماعی که فاصلۀ
هـاي فرسـوده و حاشـیه    داده که این محالت در بافـت 

اند. وجود نابرابري اجتمـاعی در ایـن   شهر پراکنده شده
کـه مـدیریت    الت و مناطق شهري باعـث گردیـده  مح

آمیـزي بـه توزیـع خـدمات     شهري نیز به طور تبعـیض 
شهري در سطح شهر کاشان بپردازد. یکـی از خـدمات   

رسـد  است که بـه نظـر مـی   فضاي سبز شهري  ،شهري
، بــه طــور نابرابرانــه و عــالوه بــر کمبــود ایــن کــاربري

ناعادالنه کیفیت فضاي سبز نیز هماهنـگ بـا نـابرابري    
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و مناطق مختلف شهر کاشـان بـه   محالت  دراجتماعی 
تأثیر و ارزیابی به بررسی  پژوهش این خورد. چشم می

در کیفیت فضاي  مناطق شهري اجتماعی هاي نابرابري
بز در منــاطق مختلــف شــهر کاشــان بــا توجــه بــه ســ

 استحقاق و نیاز به کاربري فضاي سبز، پرداختـه اسـت.  
هــاي نــابرابري له اصــلی پــژوهش بررســی رابطــۀمســئ

در ایـن  اجتماعی و کیفیت فضاي سـبز شـهري اسـت.    
  فرضیات پژوهش عبارتند از:راستا، 

  بین وضعیت اجتماعی مناطق و کیفیت فضاي سبز
 اري وجود دارد.دمعنا ۀرابط

 هـاي  رسد کیفیت فضاي سـبز در پـارك  به نظر می
  شهر کاشان نامناسب است.

  ـ ه لحـاظ کیفیـت فضـاي    بین مناطق شهرکاشان ب
  داري وجود دارد.سبز تفاوت معنا

  
  تحقیق پیشینه

 انعنو با هشیوپژدر )، 2011( 2و لیـــاو 1چانـــگ
یی فضا لتاعد يگیرازهندا ايبر چهریکپا بررسی مدل«
 با »ي شــهريهاركپا مینهدر ز يشهر عمومی تانامکا
 که كتحرو  سترسید چهریکپا لمداز دو  دهستفاا

ــه  ستا بهذجا لمد بر مبتنی  لتاعد يگیرازهندابـــــ
 انتایو یکــی از شــهرهاي در  يشهر يهاركپا فضایی

 فضایی ســعۀتو که هددمی ننشا نتایج انــد.پرداختــه
ــه ــايركپا تخدمادر  سوئی اتثرا برانابر ايمنطقـ  هـ

)، در 2012و همکـارانش (  3ون دیلن. گذاردمی يشهر
هـاي شـهري و   فضاي سبز در محله«اي با عنوان مقاله

بـا  » سالمت سـاکنان: بـا افـزودن کیفیـت بـر کمیـت      
گیـري از ابـزار   و بهـره  Spssو  Gisاستفاده از نرم افزار 

شــهري در هلنــد  محلــۀ 80نامــه بــه بررســی پرســش
 دهـد کـه رابطـۀ    پژوهش نشـان مـی   ند، نتایجاپرداخته

هاي سالمت مثبتی میان فضاهاي سبز محله با شاخص
اقتصـادي   -اجتمـاعی  اجتماعی و -در گروههاي فردي

اي )، در مقالـه 2016و همکاران ( 4انگلبرگ وجود دارد.
گیـري از  تحلیلـی و بهـره   -با استفاده از روش توصیفی

                                                             
1. Chang  
2. Liao  
3. Van Dillen  
4. Engelberg  

 يهـا وتتفـا و رگرسیون مدل خطی تأثیر  Gisافزار نرم
ــاع ــاد -یاجتم ــوم ياقتص ــژادي -یو ق ــفیدر ک ن  تی

، همچنـین اخـتالف در دسترسـی و کیفیـت     هـا  پـارك 
هـا را مـورد مطالعـه قـرار     امکانات و تجهیزات در پارك

الگوهـاي  ارتبـاط  اند. نتایج حاکی از آن اسـت کـه   داده
هـا بـین   نژادي محله و درآمد با کیفیـت پـارك   -قومی

ها بـر ضـرورت   این یافتهمتفاوت است.  مختلف مناطق
هاي محلـی، دخالـت   کشف عوامل دیگر مانند: سیاست

هـا، بودجـه و   گیري درباره پـارك شهروندان در تصمیم
هـاي  هـا، منـابع بودجـه و اولویـت    گذاري پاركسرمایه

هـا را  پارك تأکید دارند که ممکن است کیفیت پـارك 
)، در 2017و همکـــاران ( 5استســـنس تغییـــر دهـــد.

نامه ر پرسشاو ابز Gisافزار گیري از نرمبهره تحقیقی با
به ارزیابی دسترسی و کیفیت فضـاي سـبز شـهري در    

هـاي  اند. نتایج نشان داد در قسـمت پرداخته 6بروکسل
مرکزي منطقه، کیفیـت و دسترسـی بـه فضـاي سـبز      

اي، کیفیـت و  هـاي حاشـیه  درحد پـایین و در قسـمت  
شـود کـه   دسترسی در حد باالیی است. این باعـث مـی  

تقریبأ دو سوم جمعیت دسترسی به فضـاهاي سـبز بـا    
)، 2017و همکـاران (  7ژانـگ کیفیت باال داشته باشند. 

تحلیلی و با اسـتفاده از   -در پژوهشی با روش توصیفی
به بررسی رابطه بین کیفیـت و تـأثیرات    Spssافزار نرم

مطلوب فضاي سبز با قابلیت دسترسی و استفاده از آن 
نفـر از سـاکنان یکـی از     223د. حجم نمونـه  انپرداخته

ن ست. نتایج بیانگر آن است که سـاکنا شهرهاي هلند ا
هایی که فضاي سبز در دسترس و قابـل اسـتفاده   محله

بیشـتري دارنـد، بیشــتر بـا همســایگان خـود برخــورد     
بیشـتري دارنـد؛   کنند و از همسایگان خود رضایت  می

شـتري بـه   گی بیهـا وابسـت  ن این محلههمچنین ساکنا
فضاي سبز محله دارند و از سـالمت روان بهتـري نیـز    

ــد. ــان برخوردارنـ ــاران ( 8هوفیمـ ــا 2017و همکـ )، بـ
گیــري از ضــریب کنــدال، ضــریب همبســتگی و   بهــره

 -هـاي اجتمـاعی  نـابرابري  GISافـزار  کـارگیري نـرم   به
اقتصادي در کیفیت فضاي سبز و قابلیت دسترسـی در  

                                                             
5. Stessens  
6. Brussels  
7. Zhang 
8. Hoffimann  
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تـایج ایـن   ن کردنـد،  (پرتغـال) را پـژوهش   1شهر پورتو
دسترسی بـه فضـاي سـبز     پژوهش نشان داد که فاصلۀ

یابد. عالوه بر ایـن، در  اي افزایش میبا محرومیت محله
طـور قابـل تـوجهی    تر بـه هاي محرومفضاي سبز محله

هاي امنیتی، عالئـم آسـیب و کمبـود تجهیـزات     نگرانی
هـاي تفریحـی بیشـتر اسـت و     براي شرکت در فعالیت

ــندلی    داراي امک ــد: ص ــر مانن ــاهی کمت ــات رف ــا، ان ه
و  2پاپ ها و غیره است.نتهاي بهداشتی، کافی سرویس

گیـري از ابـزار   )، در پژوهشی بـا بهـره  2018همکاران (
 نامــه و رگرســیون لجســتیک چنــدمتغیره    پرســش

دسترسی و کیفیت فضاي سـبز در ارتبـاط بـا اخـتالل     
شـواهد نشـان    س را پـژوهش نمودنـد؛  روانی در انگلـی 

دهد که دسترسی به فضاي سبز ممکن است باعـث   یم
کاهش اختالل روانی شـود و کیفیـت فضـاي سـبز در     

ین ارتقاي سالمت روانی مهم است. این نتایج براي تـأم 
بـر سـالمت جسـم و     فضاي سبز مورد نیاز که مستقیم

و  3مـک ایچـان   گـذارد مـورد نیـاز اسـت.    روان اثر مـی 
ــاران ( ــه2018همک ــت )، در مقال ــا اس فاده از روش اي ب

نامـه،  گیـري از ابـزار پرسـش   تحلیلی و بهـره  -توصیفی
بین دسترسی، استفاده و رضایت از فضاي سبز و  رابطۀ

 4ساله متولـد شـهر برادفـورد    4سالمت روانی کودکان 
نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه      انگلیس را بررسی کردنـد؛ 

بینـی سـالمت   رضایت از کیفیت فضاي سـبز در پـیش  
متخصصـان  همچنین  فضاي سبز است؛ تر از مقدارمهم

بـراي تقویـت    ریـزان شـهري  بهداشت عمومی و برنامـه 
ایـد بـر   ب هـاي قـومی  ویـژه در میـان اقلیـت   به سالمت

 .کیفیت و کمیت فضاهاي سـبز شـهري تمرکـز کننـد    
 یابیارز)، در تحقیقـی بـه   1386محمدي و همکـاران ( 

و فضـــاهاي ســـبز شـــهري و هـــا پـــارك نقش کیفی
هـاي اسـتفاده شـهروندان از آن در    لیـت سازي قاب بهینه

ــه  ــهرکرد پرداخت ــد.ش  رتصو به تحقیق منجاروش ا ان
تحقیـق   يهافتـه یا ست.ایشی پیماو  تحلیلی -ديسناا

 ها و فضاهاي سبز شهريدهد که پاركایشان نشان می
ــماز  ــرینمه ــکلمؤثر  ملاعو ت ــی در ش  اريپاید بهده

                                                             
1. Porto  
2. Pope 
3. McEachan  
4. Bradford  

ی مانند اند ولی عوامليشهرهاي همبستگی و جتماعیا
و فضاهاي سـبز،   ركپا یمنیا ي،شهر ندگیز تمشکال

امنیــت و متناســب نبــودن امکانــات مــورد نیــاز بــراي 
هـا از  گروههاي مختلف سنی و جنسـی در ایـن مکـان   

جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان براي اسـتفاده از  
)، در 1395علـوي و همکـاران (   باشند.ها میاین عرصه

 یبررسـ  کتحلیلـی یـ   -پژوهش خود با روش توصیفی
 زانیـ موجـود، م  يهـا ها، سـرانه از پراکنش پارك یکم

 اند.داده ها انجامموجود در پارك ساتیو تأس زاتیتجه
آن  لیـ و تکم عیـ نامـه و توز با استفاده از پرسش سپس

ســاکنان شــهر  يتمندیرضــا زانیــشــهروندان، م نیبــ
 زانیـ م نیهـا و همچنـ  پـارك  یفیک تینظرآباد از وضع

 زاتیــو تجه ســاتیتأس ت،یــامن هــا ازآن يتمندیرضــا
نتایج نشـان   شد. یابیسطح شهر نظرآباد ارز يهاپارك
در  يسـبز شـهر   يفضـا  یفیو ک یکم تیکه وضعداد 

 تیوضـع  نیـ از ا و شـهروندان  سـت ینظرآباد مطلـوب ن 
تنهـا   در زمینه فضاي سبز شهر کاشان هستند. یناراض

) 1393زیاري و همکـاران ( پژوهش منتشر شده، مقاله 
احساس آرامـش در   ثر درؤبررسی عوامل م به که است

انـد.  هدر شهر کاشـان پرداختـ   حییفضاهاي سبز و تفر
تحلیلـی اسـت و بـه دو صـورت      -نوع تحقیق، توصیفی

 دهندةنتایج نشانانجام شده است.  شییاسنادي و پیما
 بین میـزان مراجعـه بـه فضـاهاي سـبز و     این است که 

پاسـخگویان رابطـه    مـش و میزان احسـاس آرا  حییتفر
راحت براي لذت  هايعامل مکانهمچنین،  وجود دارد؛

ثیر را در بـین  أتـ  نیبیشـتر  61/3با مقـدار ویـژه    بردن
 .متغیرهاي مورد بررسی دارد

  
  مبانی نظري

هــاي جنبــهاز  یکــی ،ينــابرابرنــابرابري اجتمــاعی: 
عمومی و همیشـگی جوامـع انسـانی اسـت. تمایزهـاي      

هاي ذاتی، انگیزشـی و تمـایالت   اییفردي؛ از قبیل توان
هاي اجتماعی؛ از جمله متفـاوت  گوناگون افراد و تفاوت

هـا و  هـا، پـاداش  بودن شیوه زنـدگی، حقـوق، فرصـت   
شـود و بـه   امتیازهایی که جامعه براي افـراد قائـل مـی   

آیند، موجب بروز نابرابري هستند می صورتی نهادي در
دالت اجتمـاعی  مفهوم ع). 37: 1394(سرائی و ایرجی، 
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اي اطالق کرد کـه سـاختار   توان بر جوامع سنتیرا نمی
 عادالنـۀ ارگانیک دارند. عدالت اجتماعی گویاي توزیـع  

امکانات و ثروت میان افرادي اسـت کـه طبـق تعریـف     
). نـابرابري  50: 1393پور، داراي حقوق برابرند (داداش

ترین مسائل جوامع است و خیلی اجتماعی یکی از مهم
ــن معضــل ریشــه دارد. فقــر،  از  مشــکالت دیگــر در ای

بدبختی و فشارهاي روانی از پیامدهاي جزئی و فرعـی  
کاري و خشونت از پیامدهاي اصـلی آن  آن و فساد، تبه

). نـابرابري  34: 1394هستند. (سـجادیان و همکـاران،   
اجتماعی ناظر به وضـعیتی اسـت کـه در آن، منـابع و     

مساوي در دسترس خدمات ارزشمند اجتماعی به طور 
باشد. این مفهـوم در متـون    اعضاي جامعه قرار نگرفته

شناسی در چـارچوب نظریـه قشـربندي مطـرح     جامعه
و  "طبقـه "شده و سـوابق آن نیـز بیشـتر بـر مفـاهیم      

متمرکز گردیده است. معنـاي اولیـه    "پایگاه اجتماعی"
نـابرابري بــه تمـایز بــین افـراد اشــاره دارد (یوســفی و    

ــوئی،  ــ ).97 _98: 1390ورشـ ــربندي نـ ابرابري و قشـ
جوامع انسانی وجود دارد، امـا شـدت    اجتماعی در همۀ

ــم و کیــف      ــه ک ــف، ب ــع مختل ــعف آن در جوام و ض
 ,Veenhoven( یـافتگی جوامـع وابسـته اسـت     توسـعه 

اي، نـابرابري در  عـالوه در هـر جامعـه   ). بـه 465 :2005
یابــد و معمــوأل در منــاطق مراتـب مختلفــی بــروز مـی  

ربندي و نابرابري اجتماعی بـیش از منـاطق   شهري قش
  ).Chen and Sun, 2006: 521شود (روستایی دیده می

عمـدتأ فضـاي سـبز شـهري بـه       فضاي سبز شهري:
ــه ــوان مجموع ــاركعن ــانی،  اي از پ ــان خیاب ــا، درخت ه

هاي مسکونی شهر، چمن هاي کشاورزي محدودة زمین
 Kabisch andهاي منازل تعریف شده اسـت ( و باغچه

Haase, 2014: 130 .(ــۀ اول  يفضــاها ــبز در درج س
 يدر منـاطق شـهر   صـی و خصو یبـاز عمـوم   يفضـاها 

شـده، و بـه    دهیپوشـ  یاهیهستند که توسط پوشش گ
(داراي عملکرد تفریحی) و یا غیرمستقیم  میطور مستق

در دسـترس شـهروندان   شهري)  طیبر مح ریثأت يدارا(
بز که ). فضاي سShah & Atiqul, 2011: 601( ندهست

دهـد، بـه عنـوان    بخشی از سیماي شهر را تشکیل مـی 
هاي واقعی، از نخستین مسائلی است کـه  یکی از پدیده

انســان همــواره بــا آن در تمــاس بــوده و خواهــد بــود 

فضاهاي سـبز و بـاز    ).42: 1391(محمدي و همکاران، 
شـوند  شهري، بازماندگان طبیعت در شهر محسوب می

ه شـهري، دچـار تغییـرات    رویـ بی که در نتیجۀ توسعۀ
اند و این تحوالت، اثرات اکولوژیکی، کمی و کیفی شده

اسـت  اقتصادي و اجتماعی زیادي را بـه همـراه داشـته   
)Jim, 2008: 313 .(  

پایـدار   اهمیت و نقش فضـاي سـبز در توسـعۀ   
 يهـا حاصل بحث ،يشهر داریپا ۀتوسع هینظرشهري: 

 یطـ یحمسـت یمسائل ز ةدربار ست،یز طیمحن هوادارا
 :Baker, 2006زیست شهري اسـت ( طیمح خصوصبه

 شهري، مبین ایجاد تعادل بین توسعۀپایدار  ). توسعۀ6
هـاي شـغلی،   فیزیکی نواحی شهري، برابري در فرصـت 

هـاي اجتمـاعی،   مسکن، خـدمات اساسـی، زیرسـاخت   
نقل و کیفیـت محـیط در نـواحی شـهري اسـت      وحمل

ــدینی و منصــوریان، (ســیف ــک ). 53: 1390ال شــهر ی
سیستم پویاست و فضاي سبز نقش بسزایی در کـاهش  

یی و ذخیـره زمـین   تراکم شهري، ایجاد مسیرهاي هـوا 
شـهر دارد کـه بسـیار ارزشـمند      براي گسترش آینـدة 

فضـاهاي   ).186: 1396است. (پاك فطـرت و تقـوایی،   
هاي اجتمـاعی، اقتصـادي،   سبز نقش مهمی را در جنبه

کنـد.  یدار بازي مـی پا محیطی توسعۀفرهنگی و زیست
توانـد یـک ابـزار جـامع بـراي حفاظـت       می این فضاها
محیطـی از طریـق بهبـود    ي زیسـت پایداراز درازمدت 

کیفیت زندگی و کیفیت هوا، افـزایش ارزش امـوال بـه    
هـاي  کـاهش هزینـه  و شناسی هاي زیباییدلیل ویژگی

  شــــد هــــا باکننــــده ســــاختمانانــــرژي خنــــک
)Atiqul Haq, 2011: 601 .(ر نهایــت بایــد اذعــان د

هاي متمرکز فعالیـت  داشت که شهرها به عنوان کانون
که بتوانند پایـداري خـود را   ها براي اینو زندگی انسان

اي جز پذیرش ساختار و کـارکردي  تضمین کنند چاره
ــتم  ــأثر از سیس ــدي و   مت ــد (احم ــی ندارن ــاي طبیع ه

رسیدن به شهر پایـدار؛   )؛ لذا الزمۀ3 :1390همکاران، 
 و توزیــع مناســب فضــاي ســبز در شــهر اســت جــاد ای

  ).176: 1392(احدنژاد روشتی و همکاران، 
 کیفیـت فضـاي سـبز شـالودة     کیفیت فضاي سـبز: 

هـاي عمـومی و   عملکرد اکوسیستم شهري است. پارك
کننـده تنـوع   هاي خصوصـی نقـش قـاطع حمایـت    باغ
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زیستی و تأمین کننـده مهـم خـدمات اکوسیسـتم در     
رسـانی  د. گذشته از اهمیت کمکنمناطق شهري را دار

کننده باد و صدا یا اکولوژیکی پاالیش هوا و آب، تصفیه
وهــواي معمــولی، منــاطق طبیعــی تثبیــت کننــده آب

هاي اجتماعی و روانـی را نیـز در شـهرها فـراهم     کمک
). 54: 1393دخـــت، کننـــد. (نهیبـــی و حســـنمـــی
تواننـد نظـام زیسـتی    شهري می آثار توسعۀ هاي مؤلفه
هاي گوناگون مختل کنند. فضـاهاي  ها را به شیوهشهر

ثر در کـاهش  سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مـؤ 
ویژه در ارتباط بـا گـرد و غبـار و    این اثرها هستند و به

هاي تنفسـی  آلودگی هوا، فضاي سبز شبه جنگلی، ریه
: 1394رونـد. (ضـرابی و همکـاران،    شهرها به شمار می

 يبـرا  یحلـ  سبز مطلوب راه يفضا جادیدر واقع ا ).68
 ياست که عالوه بر ارتقا يحاد شهر لیاز مسا ياریبس
و ادراك  یشناسـ ییبـا یمنظر شهر در مقوالت ز تیفیک

و  ياقتصـاد  بیـ توانـد از تخر یمـ  مؤثر است که تیهو
تـراکم و کـوچ    ،یآلـودگ  ،یزنـدگ  تیفیافت ک یکیزیف

 یسرزندگکند و  يریشگیطبقه متوسط از مرکز شهر پ
آن آورد و مـردم را   رامونیشهر و پ يبه مناطق مرکزرا 

ممتـاز و  نمایـد (آجیلیـان   به حضـور داوطلبانـه   قیتشو
را تــرجیح  ییهــاپــارك). مــردم 11: 1392همکــاران، 

هـاي  (تنوع ویژگی متعدديهاي ویژگیاز دهند که  می
ـ   انـد و ترکیب شـده  طبیعی و اجتماعی) خـود   ۀبـه نوب

 Stessens and( دننکمی رغیبهاي بسیاري را تفعالیت

et al., 2017: 2ها و فضـاهاي سـبز   این پاركبر). عالوه
-شهري به عنوان فضاهاي عمومی شهري، باید به گونه

اي طراحی شوند که امکان استفاده گروههاي مختلـف  
: 1395ها فراهم شود. (جنادله، و متنوع اجتماعی از آن

ه طوریکه ). تأثیرعوامل فردي بسیار متنوع است، ب237
هــاي شخصــی از قبیــل ســن، جــنس، شــغل،  ویژگــی

تحصــیالت و قومیــت اثــر بســیار زیــادي در عالیــق و  
هاي استفاده از فضاي سبز شـهري ایجـاد مـی    _انگیزه

هـاي  ). عالیـق و انگیـزه  168: 1394فـر،  کنند (پژوهان
نـد کـه   ااین فضاها بخشی از سـاختار شـهري  همچنین 

روریات زنــدگی بایســت در راســتاي ضــایجــاد آن مــی
شهري و در پاسخگویی به نیازهاي شـهروندان و بـا در   

دسـت  هاي شهري و بهنظر گرفتن امکانات و محدودیت
ارزشـی کـه داراي معـانی و مفــاهیم    آوردن الگوهـاي با 

ــد     ــت؛ باشـ ــه اسـ ــتج از درون جامعـ ــی منـ فرهنگـ
 ).77: 1388(پورسراسکانرود، 

  
 روش تحقیق

ــیفی  ــوع توص ــق از ن ــ -روش تحقی ــت. تحلیل ی اس
گــردآوري اطالعــات بــه صــورت مطالعــات اســنادي و  

اي و همچنین با استفاده از مشاهدات میدانی، کتابخانه
نامـه بـه صـورت تصـادفی، در     مصاحبه و توزیع پرسش

اسـت. ابـزار    مناطق مختلف شهر کاشان صورت گرفتـه 
 اي اسـت کـه بـا مطالعـۀ    نامـه ها پرسشگردآوري داده

بـانی نظـري تحقیـق و    هاي صـورت گرفتـه، م  پژوهش
در قالـب طیـف    گویـه  53نظرسنجی از کارشناسان بـا  

بارتند نماگرهاي مورد بررسی علیکرت طراحی گردید. 
مربـوط بـه ارزیـابی     پرسـش  4عمومی،  پرسش 12از: 

مربــوط بــه ارزیــابی  پرســش 37نــابرابري اجتمــاعی ، 
هـاي حاصـل از پـژوهش بـا      یافتـه کیفیت فضاي سـبز  

مـورد تجزیـه و    Amosو  Spssارهاي افزاستفاده از نرم
شـامل کلیـه    پژوهش آماري ۀجامعتحلیل قرار گرفت. 

یعنــی تعــداد  کاشــان شــهرگانــه  5منــاطق ســاکنان 
با در نظر داشتن موضوع تحقیـق و   .نفر است 304487

افـزار   ، جهت بـرآورد حجـم نمونـه از نـرم    ها هیفرضنوع 
ه کـ  اسـت. بـا توجـه بـه آن     شده ه استفاد 1سمپل پاور

ي میانگین اسـت، از بـاالترین   ها آزمونفرضیات از نوع 
ي شده است. طراحی ابزار پژوهش ریگ بهره توان آزمون

قـرار   جـه یدرنتي لیکـرت و  ا نهیگزطیف پنج  صورت به
حـد وسـط آزمـون، تـدوین      عنـوان  بـه  3گرفتن عـدد  

  :دارد یمفرضیات را به شکل زیر معلوم 
  

Ho:µ = 3 H1: µ < 3

                                                             
1. Sample Power 
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 د حجم نمونه بر حسب توان:  برآور1 جدول

Alpha Tails Mean 1 Constat Std 
Dev 

N1= 40 80 120 160 200 240 280 320 

Alpha Tails Mean 1 Constat Std 
Dev 

N2= 40 80 120 160 200 240 280 320 

01/0  1 2/3  3 1 
 

13/0  28/0  43/0  57/0  68/0  77/0  84/0  89/0  
03/0  1 2/3  3 1 

 
26/0  45/0  61/0  73/0  82/0  88/0  92/0  95/0  

05/0  1 2/3  3 1 
 

34/0  55/0  70/0  80/0  88/0  92/0  95/0  97/0  

  
افزار سمپل پاور حاکی از  نتایج حاصل از کاربرد نرم

، سطح اطمینان 3/0آن است که با در نظر داشتن، آلفا 
ــوان 98% ــ 82/0، ت ــه  طرفــه کو آزمــون ی حجــم نمون

) و 1جـدول ( نفر برآورد گردیده است. در  200تحقیق 
 است.   شده ارائه لیتفص به) نتایج 1نمودار (

براي سـنجش پایـایی ابـزار پـژوهش از آزمـون آلفـاي       
شده به مقدار استفاده شد. میزان آلفاي محاسبه کرونباخ

بـا  . نامـه اسـت  نمایانگر مطلوبیت پایایی پرسش 934/0
حجم  توجه به جمعیت در هر یک از مناطق شهر کاشان

، 76، 24ترتیـب،   به 5تا  1مناطق  آمد ودست نمونه به
  نامه توزیع شد. پرسش 26و  31، 43

  

 مورد مطالعه محدودة
  ر ـهزار نف 304487شهر کاشان با جمعیتی بالغ بر 

و  )1395(مرکز آمار ایران، سرشماري نفوس و مسکن، 
 95تـا قـم    کیلـومتر  230شـهر تـا تهـران     ایـن  فاصله

 . کاشان، بامی باشدتر کیلوم 202و تا اصفهان  کیلومتر

ي کشور و واقـع  هاراه بزرگقرار داشتن بر روي زنجیره 
ي شـرقی و  هـا  استانبر سر راه اصلی ارتباطی شهرها و 

ي هــا اســتانو  هـا  شهرســتانشـمال غربــی کشـور، بــا   
مرکزي، جنوب و جنوب شرقی داراي موقعیت ممتازي 

). تعداد محالت 142: 1393(زیاري و همکاران،  هست
ه بـا مسـاحت بـالغ بـر     محلـ  87کاشان برابر بـا  عرفی 
ــار اســت کــه در  2562 ــت  دســتۀ 5هکت محــالت باف

اي و مرکزي، بافت میانی، بافـت جدیـد، بافـت حاشـیه    
شــود (حیــدري بنــدي مــیبافــت روستاشــهري دســته

  .)90: 1396سورشجانی، 
  

  
  : موقعیت جغرافیایی شهر کاشان1شکل 
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  هاي توصیفییافته
نامه نشانگر آن است که صل از پرسشهاي حایافته

درصد مـرد هسـتند و    63درصد پاسخگویان زن و  37
سـال اسـت. تحصـیالت     35میانگین سنی پاسخگویان 

درصـد دیـپلم،    5/22درصد زیر دیپلم،  15پاسخگویان 
 5/12درصد لیسـانس و   5/34درصد فوق دیپلم،  5/15

یـن  گیـرد. در ا درصد فوق لیسانس و باالتر را در بر می
 5/33دهندگان متأهـل و   درصد از پاسخ 5/66پژوهش 

اند. از لحـاظ اشـتغال    درصد را افراد مجرد تشکیل داده
آمـوز،  درصد دانشجو یـا دانـش   13دار، درصد خانه 11
درصـد   5/4درصـد شـغل آزاد،    37درصد کارمند،  34

درصد بیکار هستند. از لحاظ مالکیـت   5/0بازنشسته و 
اي و درصد اجاره 20ع ملکی، درصد از نو 5/79مسکن 

ــد. درصــد مالکیــت تصــرفی داشــته  5/0 درصــد  71ان
درصد در آپارتمان  29پاسخگویان در مساکن ویالیی و 

درصـد   5/0ن کنند. مصالح ساختمانی ساکنازندگی می
 5/47درصــد خشــت و ســنگ،   5/2چــوب و خشــت، 

 25درصـد اسـکلت فلـزي و     5/24درصد آجر و آهـن،  
 5/4است. از لحاظ کیفیت مسـکن  درصد تیرچه بلوك 

درصـد   41درصـد کـم دوام،    5دوام، درصد خیلی کـم 
درصـد خیلـی مقـاوم     5/9درصد مقـاوم و   40متعادل، 
درصد فقیر  5/6درصد پاسخگویان ثروتمند،  6هستند. 

حـد متوسـط   درصد از نظر طبقه درآمـدي در   5/87و 
 4درصد محروم،  5/0اجتماعی  قرار دارند. از نظر طبقۀ

 5/27درصـد متوسـط،    5/56رصد تاحدودي محروم، د
درصـــد از   5/11درصـــد تاحـــدودي برخـــوردار و   

طبـق نتـایج پـژوهش     پاسخگویان برخـوردار هسـتند.  
درصد  13وسیله اتومبیل شخصی، درصد افراد به 5/57

وسـیله اتوبـوس   درصد به 5/12افراد با موتور سیکلت،  
صورت درصد به 5/5وسیله تاکسی، درصد به 5/9واحد، 

ـ     2پیاده و  جـا  هدرصد با دوچرخـه در سـطح شـهر جاب
 شوند.  می

ها در این بخش به تحلیل یافته: هاي استنباطییافته
و همچنین پاسخ بـه فرضـیات پـژوهش بـا اسـتفاده از      

هــاي آمــاري و مدلســازي معــادالت ســاختاري آزمــون
  پرداخته شده است.

براي تجزیه : هاي شهرركکیفیت فضاي سبز در پا
نامه پژوهش و براي  هاي حاصل از پرسش و تحلیل داده

هـاي  سنجش مطلوبیت کیفیت فضـاي سـبز در پـارك   
اي اسـتفاده شـده    تـک نمونـه   Tشهر کاشان از آزمون 

است. در این آزمون براي تشـخیص مطلوبیـت از یـک    
شـود و   ) استفاده می3عدد معین (در اینجا میانگین یا 

ــا ایــن حــد معــین مقایســه   و میــانگین متغیرهــا هــا ب
شـوند. در اینجـا فـرض بـر ایـن گرفتـه شـده کـه          می

میانگین کیفیت فضاي سبز باید بیشتر از سه باشـد تـا   
هاي کیفیـت فضـاي   به حد مطلوب برسد. از بین گویه

 3محیطـی میـانگین بـاالتر از    سبز تنها متغیـر زیسـت  
ــی، تأس  ــزات، ایمن ــا (تجهی یســات، دارد. ســایر متغیره

مبلمان، جذابیت، منظـر، امنیـت و کیفیـت) میـانگین     
که اند. از آنجاییرا در این آزمون کسب کرده 3کمتر از 

 67/2میانگین محاسـبه شـده بـراي شـاخص کیفیـت      
نتیجـه   رد اسـت است و این مقدار کمتر از حد اسـتاندا 

هاي شهر کاشان گیریم کیفیت فضاي سبز در پارك می
دربـاره اطمینـان از تفـاوت     شـد. بادر حد نامطلوب می

) هرگاه حـد پـایین و حـد بـاال مثبـت باشـد،        (جدول
) بیشـتر  3میـانگین از مقـدار مـورد آزمـون (در اینجـا      

است. هرگاه حد پایین و حد باال منفی باشد، میـانگین  
از مقدار مورد آزمون کمتـر اسـت. هرگـاه حـد پـایین      

رد منفی و حد باال مثبت باشـد، میـانگین بـا عـدد مـو     
کـه مقـادیر   از آنجـایی  آزمون تفاوت معنـاداري نـدارد.  

متغیرهـاي شـاخص    در همـۀ  sigضریب معناداري یـا  
باشـد، بنـابراین    مـی  05/0کیفیت فضاي سبز، کمتر از 

شود؛ به این معنا که میانگین تمـام   فرضیه صفر رد می
با حد مطلوب تفاوت معناداري متغیرهاي مورد مطالعه 

ه تحقیق مبنی بر کیفیت نامناسـب  بنابراین فرضی دارد؛
.هاي شهر کاشان مورد تأیید استفضاي سبز در پارك
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  آزمون تی تک نمونه اي نتایج: 2جدول 

هاگویه  
3ارزش آزمون=  

T 
درجه 
اختالف  سطح معناداري آزادي

 میانگین
اختالف سطح با اطمینان% 95  باالتر پایین تر ارزیابی 

18/49 تجهیزات  199 000/0  44/2  34/2  53/2  نامطلوب 
محیطیزیست  52/43  199 000/0  11/3  97/2  25/3  مطلوب 

96/55 ایمنی  199 000/0  59/2  50/2  68/2  نامطلوب 
36/42 تأسیسات  199 000/0  93/1  84/1  01/2  نامطلوب 
87/55 مبلمان  199 000/0  66/2  57/2  75/2  نامطلوب 
17/49 جذابیت  199 000/0  60/2  50/2  71/2  نامطلوب 
41/55 منظر  199 000/0  39/2  31/2  48/2  نامطلوب 
95/49 امنیت  199 000/0  30/2  21/2  39/2  نامطلوب 

فضاي سبز کیفیت  14/91  199 000/0  62/2  56/2  67/2  نامطلوب 
  

  
  مدل نهایی رابطۀ وضعیت اجتماعی مناطق و کیفیت فضاي سبز در کاشان :2شکل 

  
: ت فضاي سـبز  وضعیت اجتماعی مناطق و کیفی

اعی بـین وضـعیت اجتمـ   کـه  فرضـیه   این آزمون براي
ي وجـود  معنـادار  مناطق و کیفیت فضاي سـبز رابطـۀ  

اسـتفاده شـده   سـاختاري   سازي معادالتمدل ازدارد، 
بـه عنـوان متغیـر     است. در این مدل نابرابري اجتماعی
بـه عنـوان متغیـر    مستقل بر روي کیفیت فضاي سـبز  

یفیـت فضـاي سـبز شـهري در     ست. کاثرگذار اوابسته 

دوم ایـــن مـــدل قـــرار دارد و از متغیرهـــاي  مرتبـــۀ
تأسیسات، ایمنی، منظر، تجهیزات، مبلمان و جـذابیت  

شـاخص نـابرابري اجتمـاعی نیـز از     تشکیل شده است. 
متغیرهاي طبقه اجتماعی، وضعیت اجتماعی، ارتباط با 
قشرهاي بـاالتر و تحصـیل در بـاالترین مـدارس شـهر      

متغیـر   دهندهاست. در بین عوامل تشکیل تشکیل شده
نابرابري اجتماعی، عامـل وضـعیت اجتمـاعی بـا      پنهان
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و عامـل ارتبـاط بـا    بیشترین اثر  68/0وزن رگرسیونی 
کمترین اثـر را   51/0قشرهاي باالتر با وزن رگرسیونی 

ــان داشــته   ــاعی در شــهر کاش ــابرابري اجتم ــر ن ــد. ب ان
دهد که نشان می دست آمده از مدل فوق هاي به یافته

در بین متغیرهاي مربوط بـه شـاخص کیفیـت فضـاي     
بـه   98/0سبز عامل منظر، بیشـترین بـار عـاملی را بـا     

در خود اختصاص داده است و بیشـتر از سـایر عوامـل    
کمترین نقـش را  است. داشته  کیفیت فضاي سبز تأثیر

در ایجاد عامل منظر، وندالیسم (خرابکاري) دارد. تراکم 
ي بیشترین وزن رگرسـیونی در خلـق ایـن    درخت دارا

و پس از عامل منظـر عامـل ایمنـی    متغیر آشکار است. 
ي بعـدي قـرار   در رتبه 94/0با بار عاملی عامل مبلمان 

متغیـر پنهـان    دهنـدة در بین عوامل تشکیل اند.گرفته
بـا وزن رگرسـیونی   ایمنـی وسـایل بـازي     عاملایمنی، 

 .اسـت سبز داشته بیشترین اثر را بر ایمنی فضاي 65/0
گیـري متغیـر ایمنـی، عامـل     کمترین نقش را در شکل

ــان  ــا خیاب ــاط ب ــت (وزن   ارتب ــته اس ــلی داش ــاي اص ه
ار عاملی ب محیطی نیز باعامل زیست). 24/0رگرسیونی 

 داشـته کیفیت فضـاي سـبز    کمترین تأثیر را در 20/0
    است.

 نـابرابري شـود شـاخص   طور که مشاهده مـی همان
ملی در کیفیـت فضـاي سـبز    بـار عـا   19/0اجتماعی با 

بنابراین بین وضعیت اجتماعی منـاطق و   ؛استاثرگذار 
ي معنـادار  یفیت فضاي سبز در شـهر کاشـان رابطـۀ   ک

در جـدول  شـود. وجود دارد و فرضـیه فـوق تأییـد مـی    
استاندارد، خطاي معیـار، نسـبت   ) مقادیر غیر3شماره (

) نشـان داده  Pبحرانی و سطح تحـت پوشـش (مقـدار    
است. نتایج جدول حـاکی از آن اسـت کـه کلیـه      شده

ي با مقدار صـفر  معنادارپارامترهاي المدا داراي تفاوت 
اسـت   05/0در کلیه روابط فوق کمتر از  P. مقدار است

دهد کلیه روابـط موجـود در مـدل مـورد     که نشان می
  اند.هاي تجربی قرار گرفتهحمایت داده

  
  سطح تحت پوشش استاندارد با ریغ يبرآوردها :3جدول 

تخمین   متغیر  کد  شاخص
 خطاي معیار  غیراستاندارد

نسبت 
 بحرانی

  يمعنادارسطح 

  مبلمان

Q 65 000/1  هافضاي سبز پارك        
Q 63 649/9  098/0  947/0  چیدمان مبلمان فضاي سبز  ***  
Q 62  094/9  098/0  891/0  طراحی فضاي سبز  ***  
Q 59 295/7  094/0  688/0  پایه روشنایی  ***  
Q 60  266/5  107/0  562/0  وضعیت سنگفرش  ***  
Q 27  329/5  111/0  591/0  روشتایی در شب  ***  
Q 61  004/6  181/0  085/1  نوآوري در طراحی وسایل  ***  

  تأسیسات

Q 48  000/1  حوض آب و دریاچه        
Q 45  546/6  140/0  920/0  کیوسک اغذیه فروشی  ***  
Q 44 596/5  089/0  496/0  برخورداري از کتابخانه  ***  
Q 47 946/5  126/0  747/0  پارکینگ  ***  
Q 46 054/6  121/0  734/0  نمازخانه  ***  

  ایمنی

Q 34 266/4  333/0  419/1  دسترسی به نیروي انتظامی  ***  
Q 76 006/0  725/2  248/0  675/0  هاي اصلیارتباط با خیابان  
Q 75 511/4  333/0  502/1  ایمنی در وسایل بازي  ***  
Q 74 464/4  312/0  393/1  رفاهی ایمنی در تأسیسات  ***  
Q 77 000/1  هادید به پارك        
Q 33 145/4  327/0  357/1  اضطراري دسترسی به خدمات  ***  

  منظر

Q 64 000/1  سایه و آفتابگیر        
Q 73 279/4  160/0  683/0  دیوارنگاري  ***  
Q 72  (خرابکاري) 035/0  114/2  178/0  377/0  وندالیسم  
Q 71  077/6  213/0  294/1  تراکم درخت  ***  
Q 70  988/5  181/0  085/1  هاي زیباییویژگی  ***  
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ي پارامترها با مقدار صفر بـه  معنادارپس از بررسی 

هاي بـرازش  ارزیابی مدل نهایی پژوهش توسط شاخص
هـاي اصـلی   شـاخص  4پرداخته شده است. در جـدول  

هـاي پـژوهش بـه    دهد کـه داده میبرازش مدل نشان 
اند مدل مفهومی پـژوهش را نماینـدگی   خوبی توانسته

  کنند.
  

هاي اصلی برازش مدل مرتبه دوم: شاخص4جدول   
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 مقدار

  
بـراي  بین مناطق شهرکاشان:  کیفیت فضاي سبز

سنجش تفاوت میانگین کیفیت فضاي سبز در منـاطق  
. ون آنوا استفاده شـده اسـت  مختلف شهر کاشان از آزم

داري تفـاوت  داري یا عدم معنیبیانگر معنی )5(دول ج
ســت. جهــت هامیــانگین مــورد بررســی در بــین گروه

داري بایسـت براسـاس معنـی   مـی  بررسی این موضـوع 
عمـل کنـیم. یعنـی زمـانی کـه سـطح        fمقدار آزمون 

ر آن باشـد، د  05/0تـر از  کوچـک  fداري آزمـون  معنی

  جذابیت

Q 52 000/1  تنوع گل و گیاه        
Q 49  124/7  165/0  177/1  وضعیت پاکیزگی  ***  
Q 50  047/7  149/0  047/1  هاجذابیت پارك  ***  
Q 51  119/7  159/0  129/1  طراحی و ظاهر مناسب  ***  

  تجهیزات

Q 43 000/1  حضور انتظامات        
Q 42  952/6  173/0  202/1  لوازم و زمین ورزشی  ***  
Q 41  924/7  177/0  402/1  هانیمکت  ***  
Q 40  543/7  171/0  288/1  جایگاه آب آشامیدنی  ***  
Q 36  896/6  162/0  115/1  هارضایت از منقل  ***  
Q 38  418/7  170/0  264/1  هاي زبالهسطل  ***  
Q 37 246/6  146/0  914/0  تابلوهاي راهنما  ***  
Q 39  459/7  174/0  297/1  آالچیق و سکوي نشست  ***  
Q 35  096/7  159/0  125/1  سرویس بهداشتی  ***  

  اجتماعینابرابري 

S 16  000/1  طبقه اجتماعی        
Q 14  301/5  341/0  806/1  وضعیت اجتماعی  ***  
Q 24  752/4  274/0  300/1  ا قشرهاي باالترارتباط ب  ***  
Q 25  223/5  362/0  891/1  تحصیل در بهترین مدارس  ***  

  049/0  967/1  096/0  188/0  فضاي سبز کیفیت

فضاي   کیفیت
  سبز

  ***  462/5  216/0  179/1  جذابیت
        000/1  تجهیزات
  ***  635/6  241/0  596/1  مبلمان

  ***  548/5  224/0  242/1  تأسیسات
  ***  136/4  227/0  939/0  ایمنی
  ***  356/5  223/0  178/1  منظر

Q66- 67 009/0  602/2  384/0  999/0  محیطیزیست  
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ا تأیید و در مقابـل  ه صورت فرض تفاوت میانگین گروه
شود و بدین معناست ها رد میفرض یکسانی آماري آن

ورد مـ  ها، از نظر میانگین نمـرة از گروه یکه حداقل یک
 fنظر با بقیه فرق دارد. با توجه به مقدار آزمـون فیشـر   

باشد پـس  می 05/0تر از میزان سطح معناداري کوچک
هاي کیفیت فضاي سـبز  دهد که بین شاخصنشان می

تفـاوت میـانگین   در مناطق مختلف بـه لحـاظ آمـاري    
  وجود دارد.

  
  یفیت فضاي سبزک  اختالف میانگین مناطق مورد مطالعه از نظر شاخص: 5جدول 

  ضریب معناداري F  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات    شاخص

  فضاي سبز کیفیت
  002/0  444/4  687/0  4  749/2  بین گروهی
      155/0  195  157/30  درون گروهی

        199  906/32  مجموع
  

بندي منـاطق شـهر از آزمـون تعقیبـی     براي دسته
ایج ایـن آزمـون   اده شد کـه نتـ  استف) 6(جدول دانکن 
دهـد کـه   نشان مـی  فضاي سبز شاخص کیفیت دربارة

در  5و  4، 2 در یک گروه قـرار دارد، منطقـۀ   1منطقۀ 
نیز در گروه دیگري قرار  3 یک گروه جداگانه و منطقۀ

  گیرد.می
  

  شاخص کیفیت فضاي سبز: نتایج آزمون دانکن 6جدول 

 N  مناطق
  05/0زیر مجموعه  هاي آلفا = 

1  2  3  
1  24  3886/2      
2  76    5789/2    
4  31    6375/2  6375/2  
5  26    6503/2  6503/2  
3  43      7941/2  

  125/0  488/0  000/1    سطح معناداري
  

  گیرينتیجه
عملکـرد اکوسیسـتم    کیفیت فضـاي سـبز شـالودة   

استفاده از فضاي سبز شـهري بـه عنـوان    شهري است. 
ــاربري  ــی از ک ــأثیر     یک ــت ت ــهري تح ــم ش ــاي مه ه

 یککه در حال حاضر ی هاي اجتماعی قرار دارد ابرينابر
بـه حسـاب    يامـروز  يشهرها يبرا یاز مشکالت اساس

کیفیت فضاهاي سبز و تأسیسـات  در این میان . دآییم
از ایـن   .اسـت  بسیار مهم هاو خدمات ارائه شده در آن

از  یبخــش مهمــرو، فضــاي ســبز شــهري بــه عنــوان 
ـ  اید از نظرب شهرنشینانمورد نیاز  خدمات شهري یکم 

 هـا، سـاختمان ( شهر یمتناسب با حجم فیزیکی، و کیف
ـ ( و نیازهاي جامعه) هاها و جادهخیابان  ،یاز لحاظ روان
تـا بتوانـد بـه    باشـد،   ی)اوقات فراغت و بهداشـت  گذران
مـورد نیـاز را بـه     یفضاهاي سـبز فعـال، بـازده    عنوان

 يریـ گدر هنگـام انـدازه  . داشـته باشـد   صورت مسـتمر 

 سـبز  يفضازمینه در  ياقتصاد -یاجتماع يهايرابرناب
باید کیفیت فضاي سبز (یعنی وجود و کیفیت امکانات 

زیرا کیفیت فضاي  در نظر گرفته شودو تسهیالت) نیز 
سبز شهري ممکن است بـر روي اسـتفاده از آن تـأثیر    

اي در ارتقـاء  فضاي سبز شهري نقش برجسـته  بگذارد.
رو عامل کلیدي و از این کیفیت زندگی شهروندان دارد

از سـوي دیگـر بـا    و  گیري شهر پایـدار اسـت  در شکل
پایـدار   رتباطی که بین فضاهاي سبز و توسعۀتوجه به ا

گسـترش و توجـه بیشـتر بـه     تـوان بـا    وجود دارد، می
پایـدار   داف توسـعۀ فضاهاي سـبز بـه اهـ    ارتقاي کیفی

هــاي در شــهر کاشــان نــابرابريشــهري نزدیــک شــد. 
توزیع نامتعادل فضاي سبز به وضـوح قابـل    اجتماعی و

مشاهده است و کیفیـت فضـاي سـبز نیـز در منـاطق      
ن سـطح اجتمـاعی سـاکنا    تحت تأثیرمختلف این شهر 

طـور کـه نتـایج مـدل معـادالت      همـان  متفاوت اسـت. 
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شاخص نابرابري اجتمـاعی   دهدساختاري نیز نشان می
بار عاملی در کیفیت فضاي سبز شـهر کاشـان    19/0با 

 اثبـات براي  Tآزمون  نتیجههمچنین  باشد؛اثرگذار می
کیفیت نامناسـب فضـاي سـبز در    پژوهش فرضیه اول 

نتیجـه   را مورد تأییـد قـرار داد.  هاي شهر کاشان پارك
حـاکی از تفـاوت میـانگین شـاخص      آزمـون آنـووا نیـز   

کیفیت فضاي سـبز در منـاطق مختلـف شـهر کاشـان      
دهد که نشان می دست آمده از مدلهاي بهیافته است.

در بین متغیرهاي مربوط بـه شـاخص کیفیـت فضـاي     
بیشـتر از سـایر    98/0سبز عامل منظر، بـا بـار عـاملی    

ــت و عامــل       ــرار گرفتــه اس ــت تــأثیر ق ــل تح عوام
 کمتر از دیگر عوامـل  20/0بار عاملی محیطی با  زیست

ایـن  نتـایج   .استدر کیفیت فضاي سبز تأثیرگذار بوده 

اکثر مطالعات صورت گرفته تطابق  هايا یافتهپژوهش ب
هـاي  در بین پـژوهش ها را تأیید کرده است. دارد و آن
و  )، استســنس2016و همکــاران ( انگلبــرگخـارجی،  
) بـه  2017و همکـاران (  ) و هوفیمـان 2017همکاران (

جتمـاعی و درآمـد   اند که بین سطح ااین نتیجه رسیده
و در  ن با کیفیت فضاي سبز ارتبـاط وجـود دارد  ساکنا
هـا  کیفیت امکانات و تجهیزات پارك هاي محروممحله
هـاي  تر از محالت برخوردار است. در بین پژوهشپایین

) و محمــدي و 1395داخلــی نیــز علــوي و همکــاران (
-بدون در نظر گرفتن تأثیر نـابرابري ) 1386همکاران (

هاي اجتماعی در کیفیت فضاي سبز به ارزیابی کیفـی  
بز و کیفیت امکانـات و تجهیـزات   ها و فضاهاي سپارك

  اند.ها پرداختهآنموجود در 
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