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هدا مایدزاده :دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست  ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
فروزان فرخیان 1:استادیار گروه محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
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چکیده
فضای سبز از مؤلفههای مهم نظام زیستی شهرها و از نیازهای اساسی جامعه شهری محسوب میشود .فضای سبز باید از لحاظ کمی و کیفی با
نیازها و حجم فیزیکی شهر تناسب داشته باشد و متناسب با شرایط اکولوژیکی شهر ایجاد و گسترش یابد .در برنامهریزی شهری نوین ،برنامهریزی و
مکانیابی فضای سبز شهری اهمیت بسیاری دارد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فضای سبز برکیفیت زندگی شهری ،درجهت بهبود کیفیت زندگی
شهروندان شهر اهواز به انجام رسید .روش تحقیق توصیفی و از نوع پس رویدادی میباشد .گردآوری اطالعات با استفاده از دو روش کتابخانهای و
میدانی صورت گرفتهاست .جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر اهواز هستند که براساس فرمول کوکران حجم نمونه  390نفر برآورد گردید.
پرسشنامه به روش تصادفی ساده بین شهروندان توزیع گردید .در این پژوهش 5 ،پارامتر کیفیت زندگی در ارتباط با فضای سبز مورد بررسی قرارگرفت
و نظرات شهروندان با استفاده از آزمون  tو آزمون همبستگی اسپیرمن و با کاربرد نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید .یافتهها نشان داد که از نظر
شهروندان ،تأثیر فضای سبز شهری بر بعد رضایتمندی از زندگی با میانگین  3/81و بر بعد روانی و اجتماعی با میانگین  2/97درسطح اطمینان 95
درصد در سطح متوسط ،معنیدار و تأثیر فضای سبز بر سالمت عمومی و محیط زیست زندگی شهروندان با میانگین  3/58در سطح زیاد ،معنیدار می-
باشد و کلیه پارامترهای کیفیت زندگی با فضای سبز دارای ارتباط مستقیم و مثبت میباشند .فضای سبز به عنوان بخشی از کالبد و بافت شهرها رابطه
بسیار نزدیک و تنگاتنگی با زندگی مردم دارد .بنابراین با افزایش و بهبود فضای سبز در سطح شهر میتوان وضعیت کلی کیفیت زندگی را ارتقا داد.
واژگان کلیدی :فضای سبز شهری ،کیفیت زندگی ،شهروندان ،شهر اهواز

 . 1نویسنده مسئول09161187623 ،foroz.farrokhian@gmail.com :
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مقدمه:
مفهوم شهرها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان بدون وجود فضای سبز مؤثر ،در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست .در این میان
فضای سبز شهری دارای ویژگیهایی است که آنها را به فضاهای مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی انسان شهری تبدیل می کند .مکان-
هایی مانند بوستانها و انواع پارکهای پوشیده از درختان متنوع که نمودی از طبیعت می باشند ،خدمات محیطزیستی ،اجتماعی و
فیزیولوژیکی را فراهم می کنند که در زیست پذیر نمودن شهرها و در بهبود شرایط محیطزیست نقش موثری دارد( .)Zaidi, 2016:25امروزه
نقش و اهمیت فضاهای سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی به طور چشمگیری رو به افزایش است(.)Pourameraie et al, 2015:72
به همین جهت ،در اکثر کشورها ،ایجاد فضای سبز جزء تصمیمات اساسی برنامهریزی کاربری زمین به شمار میآید (.)Gholami, 2017:33
بهطورکلی بازدهی فضاهای سبز شهری در سه گروه :بازدهی اکولوژیک  -محیط زیستی ،بازدهی کالبدی  -شهرسازی و بازدهی اجتماعی
 روانی قابل تقسیمبندی میباشد ( .)Naheabi and Hassan Dokht, 2014: 61ذکر این نکته ضروری است که مزایای محیطزیستی،اجتماعی و اقتصادی فضاهای سبز برای حفظ سالمت و کیفیت زندگی مردم وکنترل آلودگی ،ضروری است Reygozalo et al, 2018:
) .)406کیفیت زندگی در مطالعات شهری ،از منظر علوم متعدد از جمله شهرسازی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی ،جغرافیای شهری ،اقتصاد،
علوم سیاسی و مدیریت مورد توجه است ( .)Jennadleh, 2016: 228سنجش کیفیت زندگی و تعیین رضایت یا عدم رضایت افراد و
گروهها از ابعاد مختلف زندگی یک ساختار پیچیدهی چندبعدی است که به نگرشهای چندگانهای از جنبههای نظری مختلف نیاز دارد
( .)Ghanei et al, 2017: 22کیفیت زندگی به زندگی روزمرهای اشاره دارد که توسط غذای سالم و آب و هوای پاک ،لذت از فضاهای باز و
آزاد و مجموعهی آبها ،حراست حیاط وحش و منابع طبیعی ،امنیت از وقوع جرم و حفاظت در برابر اشعه و مواد سمی بهبود مییابد .حتی
ممکن است به عنوان مقیاس انرژی و قدرتی تعریف شود که به یک فرد داده میشود تا امکان لذت بردن از زندگی را فراهم و بر چالش-
های زندگی غلبه کند ( .)Jacobs,1993: 115بر طبق استانداردهای برنامه شهری چین ،مفهوم کیفیت محیطی شهر می تواند چنین تعریف
شود :کیفیت محیطی شهر درجه ای است که تمام محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شهر ،همانند اتمسفر و آب جهت زیست انسان،
اقتصاد شهری و محیط اجتماعی مناسب باشد).(Carmona & Punter, 2013: 362
کیفیت فضای شهری به عنوان محصول فرآیند تعامل میان انسان ،فعالیت او و کالبد شهر تا حد باالیی به کیفیت مولفههای بصری
آن وابسته است .مولفههای بصری فضای شهری به دلیل ماهیت عینی و ملموس خود توسط حواس انسان قابل ادراک است و زمینه ادراک،
شناخت و ارزیابی محیطی شهروندان ،را فراهم میآورد .تشویق مردم به درختکاری در محوطههای کوچک فضای خانهها ،کاشتن نهال در
کنار خیابانها ،استفاده از فضاهای آزاد برای توسعه پارکهای کوچک ازجمله اقدامات مؤثر در توسعه فضای سبز است (.)Zaidi, 2016: 40
فضاهای سبز شهری و پوشش گیاهی نقش مهمی در تعادل ارتباطات بیوفیزیکی انسان و حفظ کیفیت محیط زیست دارند .فضای سبز یکی
از ضروریات اساسی هر شهر است که از نظر زیبایی و اکولوژیکی به شهرها برای کیفیت بهتر زندگی کمک می کند (Assaye et al,
) 2017: 2011پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری از  300سال قبل آغاز شده و با توسعه صنعتی شدن و افزایش تعداد شهرها روزبهروز بر
میزان و شدّت آن افزوده میشود نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری ،موضوعی است که بیش از هر چیز دیگر در شهرها و
شهرسازی معاصر مورد توجه قرارگرفته است ) .)Sheikhi et al, 2016: 140اقلیم ،تمرکز آالیندههای هوا ناشی از فعالیت های صنایع
سنگین ،هجوم گرد و غبار ،چالشهای محیط زیستی و  ...از مواردی می باشند که لزوم پرداختن به مقوله سالمت شهری و شهر سالم را در
شهر اهواز اجتناب ناپذیر نمودهاند( .)Mohammadi Deh Cheshme et al, 2017: 163به کارگیری روشهای منسجم و علمی متناسب با
شرایط جغرافیایی و سرزمینی شهر در راستای رسیدن به شهری سبز ،توسعه هر چه بیشتر فضای سبز شهری از لحاظ کمی و کیفی و
افزایش کیفیت زندگی شهری که سبب تلطیف روحیه شهروندان و محیط زیست شهری میشود بیش از پیش مورد اهمیت قرار میگیرد
(  .)Nick Manesh, 2012: 344 & Sajjadi et al, 2013: 139هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر فضای سبز شهری برکیفیت
زندگی شهروندان است و اهداف فرعی شامل :بررسی تأثیر فضای سبز شهری بر  5پارامتر کیفیت زندگی که شامل ماهیت فضای سبز،
سالمت فیزیکی بدن ،رضایتمندی از زندگی ،تأثیرات روانی اجتماعی و محیط زیست و بررسی نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا ،از
دیدگاه شهروندان می باشد این مقاله به دنبال پاسخگویی به سؤال و بررسی فرضیه های زیر می باشد.
 فضای سبز شهری چه تأثیری بر روی کیفیت زندگی شهروندان دارد؟
 فضای سبز شهری بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار است.
 فضای سبز شهری ارتباط مستقیمی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهروندان دارد.
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پیشینه و مبانی نظری پژوهش:
فضای سبز شهری :به پوشش گیاهی شهری و یا مجموعه فضاهای آزاد و سبزی که در داخل محیطهای شهری با اهداف مشخص
برنامهریزی شده و عنلکردهای معینی بر عهده آنها نهاده شده باشد ،فضای سبز شهری اطالق میگردد ).(Varesi et al, 2015: 57
کیفیت زندگی :مفهومی است که وضعیت زندگی بشری را تعریف می نماید .معموال کیفبت زندگی مترادف با رفاه ،امکانات ،رضایت زندگی،
شکوفایی ،تحقق نیازها ،قدرت زندگی ،توسعه قابلیت ها ،فقر انسانی ،استاندارهای زندگی و توسعه به کار می رود ( Mohammadi et al,
 .)2016: 24مفهوم کیفیت زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازهی امروز وسیع نبوده است .اقتصاددانان ،دانشمندان علوم
اجتماعی و دولتمردان هرکدام از دیدگاه خاصی به این مقوله مینگرند ( .)Ghanei et al, 2017:22کیفیت ،پدیداری است که از تعامل
میان خصوصیات کالبدی مکان از یک سو و الگوهای رمزهای فرهنگی و تواناییهای ذهنی فرد ناظر از سوی دیگر شکل میگیرد.
( .)Khoshghadam & Razaghi, 2016: 44با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد کیفیت زندگی ،در جدول  1به برخی نظرات
اندیشمندان دربارهی معیارهای کیفیت زندگی اشاره شده است.
نظریه پرداز
ساوت ورث

جدول  -1نظرات برخی از اندیشمندان درباره معیارهای کیفیت زندگی شهری
معیارهای ارایه شده
ساخت  ،شکل دسترسی  ،آسایش  ،حفاظت از محیط  ،باز بودن فضاها ،سر زندگی وحیات  ،تنوع  ،تجانس ،سالمتی و ایمنی  ،مرمت و نگهداری

جان پانترو کارمونا

کیفیت پایداری محیطزیستی  ،کیفیت منظرشهر ،کیفیت دیدگاه  ،کیفیت فرم شهر ،کیفیت عرضه همگانی

کوین لینچ

سرزندگی ،تناسب ،دسترسی  ،نظارت و اختیار ،کارایی ،عدالت

جین جیکوبز

قابل دسترس بودن بافت ،اختالط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها ،توجه به کیفیت محیطی

متیو کارمونا

همگانی ،دسترسی ،مدیریت زمانی فضای شهری ،ایمنی ورفاه امنیت

()Hatami and Zaker Haghighi, 2017: 6
نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری :از مهمترین اثرهای فضای سبز در شهرها ،کارکرد محیط زیستی آنهاست که شهرها را به
عنوان محیط زندگی جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست فناوری مقابله کرده ،سبب افزایش
کیفیت زیستی شهرها میشود .توسعه فضای سبز شهری یکی ازعوامل کلیدی در کل برنامهریزی شهر است ،چرا که منافع آن تأثیر مستقیم
برمحیط زیست و نیز کیفیت زندگی ساکنین آن دارد ( .)Mayedzadeh, 2018: 121نتایج حاصل از پژوهش  Akbari and Ansariدر
سال  2016که به بررسی نقش پارکهای شهری در کیفیت زندگی و میزان رضایتمندی شهروندان از این فضاها را مورد سنجش قرار داده
اند ،بیانگر این است که کیفیت محیط یکی از عوامل اثر گذار بر جذب و حضور مردم در پارکها میباشد و بین کیفیت محیط و کیفیت
زندگی رابطه معناداری وجود دارد .یافته های پژوهش  Kianiو همکاران در سال  2013که به بررسی تأثیر فضای سبز بر روی کیفیت
زندگی شهروندان شهرستان نهبندان پرداخته شده است ،نشان داد که فضای سبز در شهرستان نهبندان ،موجب ارتقاء بهرهوری اقتصادی،
محیط زیستی و اجتماعی می گردد .مهمترین اثر ساخت این گونه فضاها ،رضایت شهروندان از کیفیت زندگی از طریق دسترسی به فضای
سبز مناسب میباشد .حدود  50درصد از مصاحبه شوندگان معتقد بودند که در دسترس بودن فضای سبز در شهرستان میتواند به کاهش
آالیندههای محیطزیستی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود Mitchell & Popham .در سال  2007در مطالعه ای با عنوان
«فضای سبز شهری و سالمت بیان داشتند زندگی در محیطی با فضای سبز بیشتر ،همبستگی مثبتی با شاخصهای مختلف سالمتی دارد.
این رابطه برای زنان خانهدار و افراد مسنتر تا حدودی قویتر است .همچنین افرادی که در محیطهایی با فضای سبز بیشتر زندگی میکنند،
تصور بهتری از سالمت عمومی خود دارند .این به ویژه در میان افراد مسنتر ( 65سال و باالتر) در مناطق شهری صادق بوده است .مدلی
را  Scotland Green spaceدر سال  2008بر اساس مرور سیستماتیک 87 ،مطالعه از کشورهای مختلفی همچون آمریکا ،انگلستان،
استرالیا ،کانادا ،هلند ،ژاپن ،سوئیس و دانمارک ارائه کرده و در این مدل که به صورت یک نمودار تحلیل مسیر ارائه شده است ،عالوه بر
بیان تأثیرات مثبت فضاهای سبز ،خطرات و حوادث احتمالی مربوط به بوستانها و فضاهای سبز شهری نیز مورد توجه قرار گرفتهاند (نمودار
.)1
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نمودار -1مدل ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی بر سالمتی شهروندان ناشی از فضاهای سبز شهری)Scotland Green space, 2008) -

بهطور کلی شهروندان کلیه کالن شهرهای کشور از جمله اهواز ،تحت تأثیر آالیندههای محیطزیستی گوناگون از جمله آلودگی هوا
هستند .فضای سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و همچنین ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد .این پژوهش درصدد بررسی تأثیر
فضای سبز بر مؤلفههای کیفیت زندگی شهروندان است.
مواد و روش تحقیق:
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات میدانی است .جامعه
آماری شهروندان شهر اهواز به تعداد  1302000نفر میباشد ( .)Khuzestan Province Statistics and Planning Center, 2016حجم
نمونه مورد نیاز با فرمول کوکران به تعداد  390نفر برآورد گردید .توزیع پرسشنامه بهصورت تصادفی بین نمونه مورد مطالعه در مناطق
هشتگانه (شهرداری) شهر اهواز صورت گرفت .پرسشنامه براساس پنج پارامتر نشان داده شده در نمودار ( 2ماهیت فضای سبز ،سالمت
فیزیکی ،محیط زیست ،رضایتمندی از زندگی ،تأثیرات روانی و اجتماعی) تنظیم گردید.
در اولین بخش از پرسشنامه و در محور ماهیت فضای سبز شهر اهواز 6 ،گویه مورد پرسش واقع شد که مفهوم فضای سبز ،هدف از
مراجعه ،مساحت فضای سبز ،رضایت از فضای سبز ،فعالیت های شهرداری و دسترسی به فضای سبز مورد پرسش قرار گرفتند .در بخش
مربوط به تأثیرات فضای سبز شهری و پارکها بر سالمت فیزیکی شهروندان 6 ،گویه مورد سؤال واقع شد که عبارت بودند از :سالمت
عمومی شهروندان ،جذابیت برای ادامه فعالیت ،کاهش چاقی ،فعالیت و توان شخص ،حس و حال مثبت ،پاکیزگی هوای اطراف فضای سبز
مورد پرسش قرارگرفت .در بخش بعدی رضایتمندی از زندگی و تأثیر فضای سبز بر آن مورد پرسش واقع گردید که گویههای مربوط به آن
عبارت بود از :افزایش کارایی شغلی ،احساس کامیابی و لذت ،فراموشی افکار ناخوشایند ،افسردگی و احساس روزمرگی و پیوندهای اجتماعی
محل زندگی .پارامتر تأثیر فضای سبز بر محیط زیست زندگی شهروندان بخش بعدی سؤاالت پرسشنامه بود که دارای  4گویه کاهش
آلودگی هوا ،آلودگی صوت ،زیبایی محیط ،کاهش ذرات معلق مورد نظر بود .روایی پرسش نامه با نظر متخصصان این حوزه و پایایی آن با
ضریب آلفای کرونباخ به میزان  0/814محاسبه گردید .جهت تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی محاسبه شاخصهای مرکزی انجام
گرفت و آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها بهکاررفت .به منظور بررسی پارامترهای کیفیت زندگی ،آزمون
 tبه عنوان نوعی آزمون برای مقایسه میانگین با یک عدد ثابت به کار رفت .در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر فضای سبز بر کیفیت
زندگی از دو سطح متوسط و زیاد استفاده و جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف و فضای سبز آزمون همبستگی اسپیرمن به کار
گرفته شد .نرم افزار آماری به کار رفته در این پژوهش SPSS ،نسخه  16بود.
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معیارها
آماره آزمون
سطح معناداری
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جدول -2نتایج بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
تأثیرات روانی اجتماعی
رضایتمندی از زندگی
سالمت فیزیکی
ماهیت فضای سبز
1/659
1/377
1/615
1/572
0/105
0/243
0/114
0/065
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

محیط زیست
1/433
0/32

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنوف در پارامترهای مختلف کیفیت زندگی ،بیشتر
از مقدار  0/05است .پس دالیل کافی برای رد فرض موجود نمی باشد در نتیجه در سطح اطمینان  95درصد فرض نرمال بودن دادهها
پذیرفته میشود .بنابراین با توجه به نرمال بودن داده از آزمونهای پارامتریک برای بررسی فرضیهها استفاده میشود.
جدول  -3بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

ماهیت فضای سبز

سالمت فیزیکی

رضایتمندی از زندگی

تأثیرات روانی اجتماعی

محیط زیست

ضریب آلفای کرونباخ

0/78

0/80

0/79

0/86

0/90

اهواز مرکز استان خوزستان به مساحت  1152کیلومتر مربع در بخش جلگهای قرار دارد .پستی و بلندیهای شهر اهواز غیر از
ارتفاعات و بستر رود کارون از خصوصیات عمومی بخش جلگهای خوزستان تبعیت می کند ( Ahvaz Municipality Parks & Greenery
 .)Organization, 2016حداقل استاندارد فضای سبز در شهرهای صنعتی  25متر است ،سرانه فضای سبز اهواز 13/8متر است که11/2
متر از حد استاندارد کمتر است .نظر به شرایط اقلیمی اهواز ،مشاوران شهری حداقل سرانه فضای سبز برای این شهر را  55متر پیشنهاد داده
اند ( . (Ahvaz Municipality Parks & Greenery Organization, 2016خالصه وضعیت فضای سبز و پارکهای شهر اهواز به
صورت ذیل می باشد:
جدول -4مساحت و سرانه فضای سبز شهر اهواز
سال 1395
واحد
شرح
14358976
مترمربع
مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری
13/8
نفر/مترمر بع
سرانه فضای سبز
220
عدد
تعداد کل پارکها
7443890
مترمربع
مساحت کل پارکها
219
عدد
تعداد پارکهای شهری
4443890
مترمربع
مساحت پارکهای شهری
1
عدد
تعداد پارکهای طبیعی
3000000
مترمربع
مساحت پارکهای طبیعی

()Deputy of Urban Services of Ahvaz Municipality, 2017: 102
در حال حاضر  15گونه گیاهی توسط شهرداری اهواز کشت میشود که گونه غالب کونوکارپوس است .مناطق مورد بررسی در شهر
اهواز شامل :منطقه گلستان ،پارکها و فضای سبز فلکه ساعت ،فضای سبز چهارشیر ،پادادشهر ،باهنر ،زیتون و نیوسایت شهرک نفت و
ساحلی کیانپارس و بلوار لشکر بوده است.
بحث و یافته های تحقیق:
براساس چارچوب نظری پژوهش تأثیر فضای سبز بر ابعاد کیفیت زندگی شهری از جمله ماهیت فضای سبز ،سالمت فیزیکی
شهروندان ،محیط زیست ،رضایتمندی از زندگی ،تأثیرات روانی و اجتماعی مورد بررسی قرارگرفت .یافتهها نشان داد که بر طبق آنچه که در
جدول  5مشاهده میشود ،نتایج آزمون در سطح  3معنی دار بوده که مبین آن است که بر اساس نظرات شهروندان ماهیت فضای سبز
مناطق مختلف شهر اهواز بر میزان کیفیت زندگی شهروندان بهطور متوسط مؤثر است .منظور از ماهیت فضای سبز در این پژوهش ،مفهوم
فضای سبز شهری و نقش آن از نظر شهروندان ،هدف از مراجعه شهروندان به پارک ها و میزان مساحت فضای سبز میباشد.
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جدول -5نظرات شهروندان در مورد تأثیرماهیت فضای سبز بر کیفیت زندگی

میانگین

مقدار t

سطح معناداری
0/0

8/890
0/868
3/86
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان)1397 ،

مقدار t

3
2
پارامتر کیفیت زندگی
ماهیت فضای سبز

سطح معناداری

4

5

مقایسه با 3

-1/417

0/16

نتیجه آزمون

خیل کم
1

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

انحراف استاندارد

شاخص سنجش

مقایسه با 4

متوسط

همانگونه که در جدول  6مالحظه میشود بین ماهیت فضای سبز و فضای سبز شهری در شهر اهواز همبستگی مثبت و در حد کم
مشاهده شده ،که با توجه به سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/05و بزرگتر از  0/01است ،میتوان اظهار داشت که ضریب همبستگی
محاسبه شده معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد بررسی را دارا میباشد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد میتوان اظهار
نمود که با افزایش پارامتر ماهیت فضای سبز میزان اثرگذاری فضای سبز شهری در اهواز افزایش پیدا میکند.
جدول -6ضریب همبستگی بین متغیر ماهیت فضای سبز و فضای سبز
سطح معناداری
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
0/021
1/48
0/122
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

با توجه به نظرات شهروندان در ارتباط با میزان رضایتمندی از زندگی و تأثیری که فضای سبز شهری بر آن می گذارد ،نتایج حاکی از
این موضوع است که آزمون در سطح متوسط ( )3معنی دار بوده و در سطح زیاد ( )4در سطح اطمینان  95درصد معنی دار نمی باشد که
نشان دهنده تأثیر فضای سبز بر میزان رضایتمندی از زندگی در سطح متوسط می باشد (جدول .)7
جدول -7نتایج مقایسه نظرات در بررسی پارامتر رضایتمندی از زندگی
شاخص سنجش

مقایسه با 4

مقایسه با 3

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

میزان رضایتمندی از زندگی

6/656
1/09
3/81
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

0/00

مقدار t

پارامتر کیفیت زندگی

سطح معناداری

1

2

3

4

5

-1/536

0/129

نتیجه آزمون

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

متوسط

جدول  8ضریب همبستگی بین متغیر رضایتمندی از زندگی و فضای سبز شهری ،ضریب تعیین و نتایج آزمون معناداری ضریب
همبستگی را نشان میدهد.
جدول  -8ضریب همبستگی بین متغیررضایتمندی از زندگی و فضای سبز
سطح معناداری
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
0/03
10/89
0/215
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان)1397 ،

همان گونه که در جدول  8مالحظه می شود بین رضایتمندی از زندگی و فضای سبز شهری همبستگی مثبت مشاهده شد که با توجه
به سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/05است ،می توان اظهار داشت که ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار بوده و قابلیت تعمیم
به جامعه آماری مورد بررسی را دارد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد می توان اظهار نمود که با افزایش پارامتر فضای سبز شهری
رضایتمندی از زندگی در اهواز افزایش پیدا می کند.
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جدول -9نظرات شهروندان در مورد تأثیرات روانی اجتماعی فضای سبز

میانگین

مقدار t

سطح معناداری

2/065
1/03
2/97
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

مقدار t

3
2
پارامتر کیفیت زندگی
تأثیرات روانی اجتماعی

سطح معناداری

1

4

5

مقایسه با 3

0/023

0/238

0/513

نتیجه آزمون

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

انحراف استاندارد

شاخص سنجش

مقایسه با 4

متوسط

با توجه به نظرات شهروندان در ارتباط با تأثیرات روانی اجتماعی و تأثیری که فضای سبز شهری بر آن میگذارد ،نتایج حاکی از این
موضوع است که آزمون در سطح متوسط ( )3معنیدار بوده و در سطح زیاد ( )4در سطح اطمینان  95درصد معنیدار نمیباشد که نشان-
دهنده تأثیرات فضای سبز بر بعد روانی اجتماعی شهروندان در سطح متوسط میباشد (جدول .)9
جدول  10ضریب همبستگی بین متغیر تأثیرات روانی اجتماعی ،فضای سبز شهری ،ضریب تعیین و نتایج آزمون معناداری ضریب
همبستگی را نشان میدهد.
جدول  -10ضریب همبستگی بین متغیرتأثیرات روانی -اجتماعی و فضای سبز
سطح معناداری
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
0/00
6/15
0/248
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

همانگونه که در جدول  10مالحظه می شود بین تأثیرات روانی  -اجتماعی و فضای سبز شهری در شهر اهواز همبستگی مثبت
مشاهده شده است ،که با توجه به سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/01است ،میتوان اظهار داشت که ضریب همبستگی محاسبه
شده معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد بررسی را دارا میباشد .به عبارت دیگر با اطمینان  99درصد میتوان اظهار نمود که
با افزایش پارامتر فضای سبز شهری تأثیرات مثبت روانی اجتماعی افزایش پیدا میکند.
جدول -11نتایج مقایسه نظرات در بررسی پارامتر محیط زیست
شاخص سنجش

مقایسه با 3

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

محیط زیست

5/191
0/991
3/58
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان)1397 ،

0/00

مقدار t

پارامتر کیفیت زندگی

سطح معناداری

1

2

3

4

5

-3/837

0/00

نتیجه آزمون

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مقایسه با 4

زیاد

با توجه به نظرات شهروندان در ارتباط با محیط زیست محل زندگی و تأثیری که فضای سبز شهری بر آن میگذارد ،نتایج حاکی از
این موضوع است که آزمون در سطح متوسط ( )3و زیاد ( )4معنی دار بوده که نشان دهنده تأثیر فضای سبز بر محیط زیست زندگی
شهروندان در دو سطح می باشد.
جدول  -12ضریب همبستگی بین متغیر محیط زیست و فضای سبز
سطح معناداری
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
0/0032
8/15
0/148
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان)1397 ،

همان گونه که در جدول  12مشاهده می شود ،بین پارامتر محیط زیست محل زندگی شهروندان و فضای سبز شهری همبستگی
مثبت مشاهده شد که با توجه به سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/05است ،می توان اظهار داشت که ضریب همبستگی محاسبه
شده معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد بررسی را دارا میباشد .به عبارت دیگر با اطمینان  95درصد می توان اظهار نمود که
با افزایش فضای سبز شهری ،وضعیت محیط زیست شهری بهتر خواهد بود.
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جدول  -13نتایج مقایسه نظرات در بررسی پارامتر سالمت فیزیکی بدن
شاخص سنجش

مقایسه با 3

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

سالمت فیزیکی بدن

3/065
1/13
3/39
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان)1397 ،

0/003

مقدار t

پارامتر کیفیت زندگی

سطح معناداری

1

2

3

4

5

-4/845

0/00

نتیجه آزمون

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مقایسه با 4

زیاد

همانگونه که در جدول  13مشاهده میشود آزمون در سطح متوسط ( )3و زیاد ( )4معنیدار بوده که نشاندهنده تأثیر فضای سبز بر
سالمت فیزیکی شهروندان می باشد .با توجه به اینکه در سطح  4میزان خطا کمتر میباشد (تقریبا صفر) میتوان نتیجه گرفت ،بر اساس
نظر شهروندان میزان تأثیر فضای سبز بر سالمت عمومی زیاد میباشد .جدول  14ضریب همبستگی بین متغیر سالمت شهروندان ،فضای
سبز شهری ،ضریب تعیین و نتایج آزمون همبستگی را نشان میدهد.
جدول  -14ضریب همبستگی بین متغیر سالمت شهروندان و فضای سبز شهری
سطح معناداری
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
0/00
11/76
0/343
(مأخذ  :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

همان گونه که در جدول  14بین سالمت عمومی شهروندان و فضای سبز شهری همبستگی مثبت مشاهده میشود ،که با توجه به
سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/01است ،میتوان اظهار داشت که ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار بوده و قابلیت تعمیم به
جامعه آماری مورد بررسی را دارا میباشد .به عبارت دیگر با اطمینان  99درصد میتوان اظهار نمود که با افزایش پارامتر فضای سبز شهری،
سالمت عمومی شهروندان افزایش پیدا می کند .یکی از باارزش ترین کارکردهای فضای سبز در شهرها ،کاهش آلودگی هوای شهری است
که موجب شده فضاهای سبز به عنوان ریههای تنفسی شهرها به شمار آیند .جدول  15نقش فضای سبز در رابطه با کاهش آلودگی هوا از
دیدگاه شهروندان را نشان میدهد.
جدول -15نقش فضای سبز درکاهش آلودگی هوا
 4گویه محیط زیست فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
4
4
12
به میزان خیلی کم
20
16
62
به میزان کم
42
22
85
به میزان متوسط
61
19
77
به میزان زیاد
97
36
143
به میزان خیلی زیاد
100
3
10
نامفهوم/بدون پاسخ
(مأخذ :محاسبات آماری نویسندگان.)1397 ،

بر اساس نظر  36درصد از شهروندان فضای سبز شهری و پارکها به میزان خیلی زیاد موجب کاهش آلودگی هوا ،در سطح شهر می
شود .فضای سبز شهری در زمره زیرساختهای اجتماعی است و یکی از امتیازات آن کاهش آلودگی هوا و از بین بردن اثرات نامطلوب
آلودگیها میباشد.
نتیجه گیری:
فضای سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامهریزی و مدیریت شهری ،اثرات قابل توجهی بر بهبود هوای شهرها و کیفیت زندگی
شهروندان دارد .اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی
جوامع بهحساب میآید .در راستای بررسی فرضیه اول پژوهش ،مبنی بر تأثیر فضای سبز بر کیفیت زندگی شهروندان ،تأثیر فضای سبز بر
ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهروندان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .یافتهها نشان داد که تأثیر فضای سبز بر سالمت عمومی شهروندان

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /11شماره  /41تابستان 1399

31

و محیط زیست در سطح سنجشی زیاد معنی دار و تأثیر فضای سبز بر میزان رضایتمندی از زندگی و بر بعد روانی و اجتماعی در سطح
سنجشی متوسط معنی دار است ،لذا فرضیه اول پذیرفته میشود .نتایج پژوهش  Naser and Safaeipourدر سال  2013حاکی از آن
است که فضای سبز شهری باعث کاهش استرس و فشار روزمره در افراد میشود و باعث باال رفتن کیفیت زندگی شخصی و تقویت روابط
اجتماعی و بهرهوری روزانه و بهبود وضعیت روانی و افزایش کیفیت زندگی میگردد که با یافتههای پژوهش کنونی منطبق است .مطالعه
انجام شده در غرب کلرادو نشان داد که مردم از فضاهای سبز بهعنوان نیاز زندگی روزمره و از بین بردن استرس بازدید میکنند & (shah,
) .atiqul, 2011: 604نتایج تحقیقات  Kiani et alدر سال  2013نشان داد که رضایتمندی از زندگی به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در
کیفیت زندگی قلمداد میگردد و فضای سبز موجب افزایش این پارامتر میشود و همچنین شهروندان نهبندان معتقد بودند که در دسترس
بودن فضای سبز در شهرستان میتواند به کاهش آالیندههای محیطزیستی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود که با نتایج این
پژوهش در یک راستا میباشد .در مورد فرضیه دوم مبنی بر ارتباط مستقیم فضای سبز شهری با ابعاد مختلف کیفیت زندگی ،دیدگاه
شهروندان با آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .بر اساس نظرسنجیهای انجام شده ،بین تأثیرات روانی اجتماعی و
فضای سبز شهری در شهر اهواز همبستگی مثبت مشاهده شد که با توجه به سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/01است ،می توان
اظهار داشت که ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد بررسی را دارا میباشد .به عبارت دیگر با
اطمینان  99درصد میتوان اظهار نمود که با افزایش پارامتر فضای سبز شهری ،تأثیرات مثبت روانی و اجتماعی افزایش پیدا میکند و
فضای سبز تاثیر مستقیمی بر روی این پارامتر دارد .همچنین بین رضایتمندی از زندگی و فضای سبز شهری همبستگی مثبت وجود دارد که
با توجه به سطح معناداری آزمون که کوچکتر از  0/05است ،میتوان اظهار داشت که آزمون معنادار بوده است .براساس یافتههای پژوهش،
پارامتر سالمت عمومی شهروندان بیشترین همبستگی و ارتباط مستقیم را با فضای سبز دارا می باشد و در مجموع فضای سبز شهری ارتباط
مستقیمی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهروندان دارد و کلیه پارامترها با فضای سبز دارای ارتباط مستقیم و مثبت میباشند و با افزایش
فضای سبز میزان کیفیت زندگی نیز افزایش مییابد .لذا فرضیه دوم نیز مورد پذیرش واقع گردید Binazade and Rasekhi .در سال
 2016د ر تحقیقی نشان دادند که فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی و تعامالت اجتماعی شهروندان تأثیر مثبت دارد .عالوه بر این،
فضاهای باز در ایجاد حس اعتماد و اطمینان به مردم کمک میکند و باعث افزایش حس همبستگی و تعلق در مردم میشود .یافتههای
پژوهش  Mossala Nejad and Mostarzadehدر سال  2018نشان داد که استفاده از ظرفیت فضای سبز در ایجاد فضایی منعطف و
چند عملکردی در جهت ارتقاء کیفیت اولویت اول را داراست Hartig & Fransson.در سال  2009کاهش استرس را در نتیجه مواجهه با
طبیعت و زندگی در فضای سبز گزارش کرده اند و بر این اساس فضای سبز به جبران و بهبود منابع روانشناختی ،فیزیولوژیکی و اجتماعی
شهروندان منجر می شود .تمامی مطالعات انجام شده با نتایج این پژوهش همسو و در یک راستا می باشد .بنابراین با افزایش و بهبود فضای
سبز در سطح شهر اهواز می توان ،وضعیت کلی کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا داد.
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Abstract
Green space is one of the important components in the city's biological system and it is one of the basic
demands of the urban community. Green space should fit with demands and physical volume of the city
quantitatively and qualitatively and develop and expand in line with the ecological conditions of the city. This
research was carried out to evaluate the effect of green space on the quality of urban life in order to improve the
quality of life of citizens in Ahvaz. The method of this research descriptive and post-event type. Data collection
was done by using two methods of library and field studies. The statistical population of this research includes
all citizens in Ahvaz city. According to Cochran formula, the sample size was 390 people. The questionnaire was
distributed randomly among citizens. In this research, five parameters of quality of life in relation to green space
were studied and citizens' opinions were analyzed with t-test and spearman correlation test using by SPSS
software. The findings showed that the effect of urban green space on the life satisfaction score with a mean of
3.81 and on social and psychological dimensions was 2.97 in the 95% confidence level in the mean and
significance level. The impact of green space on public health and environment of citizens, with a mean of 3.58,
is meaningful at a high level and all parameters of quality of life with green space are directly and positively
related. Green space, as part of the body structure and urban texture, has a very close relationship with people's
lives. Therefore, with the increase and improvement of green space in the city, the overall quality of life can be
improved.

Keywords: Urban green space, quality of life, citizens, Ahvaz city.

Extended Abstract:
Introduction:
Green space is one of the most important components of urban life system and one of the basic
needs of urban society. Green spaces improve the bioclimatic conditions of the city, create a few
shades, increase humidity of the environment, reduce air pollution, create a quiet and proper
atmosphere in an overcrowded urban area, create an eye-catching scene in the urban public
landscape, create a favorable environment for citizens to spend their leisure time and communicate
with each other, also green spaces provide an entertainment environment. The green space should be
qualitative and quantitative in accordance with the requirements and physical size of the city and
should be created and expanded according to the ecological conditions of the city. The rapid growth
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of urbanization in recent decades and disregard for the qualitative aspects of human life has had
undesirable consequences on the level of mental health of individuals in urban and urban life, so that
the public health of citizens is at greater risk, therefore the investigation of the status of green spaces
in the cities, is vital for its impact on the quality of urban life and for sustainable development. In
modern urban planning, planning and locating urban green space is very important. The purpose of
this study was investigation the impact of green space on the quality of urban life, to improve the
quality of life of the citizens in Ahvaz.
Methodology:
In this study, five parameters of quality of life related to green space were investigated such as
essence of green space, physical health, environment, life satisfaction, psychological and social
effects. In the context of the nature of urban green space, 6 items including: concept of green space,
purpose of visiting, area of green space, satisfaction of green space, municipal activities and access to
green space were questioned. In the section related to impacts of urban green spaces and parks on the
physical health of citizens, 6 items were questioned, for instance: general health of citizens and their
tendency for doing some activities, reduction of obesity, activity and ability of individuals, positive
emotion, and the green space's fresh air. In the next section, life satisfaction and the impact of green
space on it were as follows: increased work efficiency, a sense of accomplishment and enjoyment,
forgetfulness of unpleasant thoughts, depression, an ordinary routine and social connections. In the
context of the impact of green space on the environment of citizens, there are four items, including;
reduction of air pollution, noise pollution, absorbing environment and reduction of particulate matter.
Data were collected using two methods of library and field research. The statistical population of this
study is all citizens of Ahvaz city which was estimated based on Cochran formula of sample size 390
people. The questionnaire was distributed among the citizens by simple random sampling. The experts
judgment were used to determine the validity of questionnaire. Also, the Cronbach's alpha value was
0.814 to determine the reliability of the questionnaire, indicating good reliability of the study.
In the first step, the results of Kolmogorov-Smirnov test showed that at 95% level, the data are
normal. In this study, five parameters of quality of life in relation to green space were studied and
citizens' views were analyzed by t-test and Spearman correlation test using SPSS software.
Results and discussion:
Findings showed that from the citizens' viewpoint, the effect of urban green space on life
satisfaction with a mean of 3.81 and on the psychological and social dimension with a mean of 2.97
mean 95% confidence level at a moderate, significant level and the effect of green space on health.
The general and living environment of the citizens, with a mean of 3.58 at high level, is significant and
all parameters of quality of life with green space have a direct and positive relationship. According to
surveys, there was a positive correlation between psychological and social effects and urban green
space, considering the significance level of test which is less than 0.01, it can be stated that the
calculated correlation coefficient is significant and can be generalized to the statistical population. In
other words, with 99% confidence it can be stated that by increasing the parameter of urban green
space, the positive psychological and social effects increase and green space has a direct effect on this
parameter. There is a positive correlation between satisfaction with life and urban green space,
According to the significance level of the test which is less than 0.05, it can be stated that the test was
significant. According to the findings of the study, the general health parameter of citizens has the
highest correlation with green space. Overall, urban green space is directly related to different
aspects of citizens' quality of life, and all parameters are directly and positively correlated with green
space, and quality of life increases as green space increases.
Conclusion:
Green space as part of the body and texture of cities is very closely related to people's lives. In
Urban Environmental Planning, It is vital to study and analyze these issues such as the structure of
green space, the landscape of green space, the ecological structure of green space and its related

Journal of Research and Urban Planning /Vol. 11/ No. 41/ Summer 2020

36

functions as well as the potential of green space and its relation to the economic, social and human
environment of urban construction. Urban green space planning, plays a vital role in urban
environment sustainability and quality of life as an important part of urban space planning. These
recommendations are presented in this study including: appropriate distribution of green space
commensurate with population density, creation of green belts around the city, development of
vegetation between the curb and pedestrian paths and also create special bicycle paths in parks and
green sidewalks in order to enhance the quality of citizen's life.

