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  چکیده

توان در مشتري مداري و در نتیجه ها را میائه دهنده خدمات از جمله شهرداريهاي برتر اررمز موفقیت سازمان

، هااطالعات مربوط به نیازها، اولویت. توجه به کیفیت خدمات ارائه شده در راستاي توسعه پایدار شهري جستجو کرد

ه پیامدهاي امروز. هاستگونه سازمانترین ورودي سیستم و موجد بقاء و توسعه اینانتظارات و ترجیحات مشتري، مهم

ها و گسترش آنها را براي آنها، موجودیت فضاهاي سبز و پاركهاي معضالت زیست محیطی چیدگیتوسعه شهري و پی

در این راستا هدف تحقیق،  بررسی میزان رضایت مندي مراجعه کنندگان از پنج . همیشه اجتناب ناپذیر کرده است

و تعیین عوامل موثر ) ه و بانوانائل گلی، شمس، منظریه، مشروط( پارك انتخاب شده ي به صورت تصادفی شهر تبریز 

هاي فوق جمع مراجعه کننده به پارك 516امه از اطالعات الزم از طریق طراحی و تکمیل پرسشن آمار و. بر آن است

نشان از پایایی و قابلیت اعتماد باالي سواالت ) 95/0(ها ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسشنامه. آوري گردید

بعد ملموس، پاسخگویی، ( ي مدل کیفیت خدماتمندي افراد از ابعاد پنجگانهرضایت. پرسشنامه دارداحی شده در طر

ناراضی گویه در قالب طیف لیکرت در پنج طبقه از کامالً راضی تا کامالً  46با  )قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر و همدلی

- نتایج نشان می. ها به دست آمدزات آن بر تعداد گویهمجموع امتیامندي هر بعد از تقسیم میانگین رضایت. سنجیده شد

هاي مورد ي کیفیت خدمات در پاركمندي افراد از ابعاد پنجگانهدر میزان میانگین رضایت معنی داردهد که اختالف 

ظ ز لحاباشد و نیز اده و انتظارات مراجعه کنندگان میمطالعه وجود دارد که ناشی از متفاوت بودن نوع خدمات ارائه ش

همچنین . هاي بانوان، شمس، ائل گلی، مشروطه و منظریه به ترتیب اولویت قرار داشتمندي افراد پاركمیانگین رضایت

ي پارك در طول سال، سابقه به جعهتعداد دفعات مرا: دهد که عواملرد مدل رگرسیون لگاریتمی نشان مینتایج برآو

ها گر، سطح تحصیالت و درآمد خانوادههاي دیهاي شهراستفاده از پارك ه خارج از کشور،استفاده از پارك، مسافرت ب

ز کیفیت خدمات ارائه شده در روي میانگین رضایت افراد ا دارمعنی تاثیر منفی و میزان رضایت از زندگی تاثیر مثبت

  .  دهندمندي را توضیح میدرصد تغییرات میانگین رضایت 49این متغیرها مجموعاً. ها داردپارك

    رضایت مندي ـ مدل کیفیت خدمات توسعه پایدار شهري ـ پارك و فضاي سبز ـ تبریز ـ :واژگان کلیدي
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  مقدمه

پیامدهاي توسعه . امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست

موجودیت فضاي سبز وگسترش آنرا براي همیشه اجتنـاب ناپـذیر   هاي معضالت زیست محیطی آنها،  شهري و پیچیدگی

هاي تنفسی شـهرها، تعریـف اغـراق آمیـزي از کارکردهـاي آن       توجه به فضاي سبز به طور عام به عنوان ریه. کرده است

شهرهاي پارك ها در . رود بلکه این تشبیه، بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می. نیست

. پرتراکم امروزي همانند واحدهایی در کویر با حیاطی بزرگ و عمومی هسـتند کـه شـهروندان انتظـاراتی از آنهـا دارنـد      

 ). 1374مجنونیـان،  (برآوردن این انتظارت نیازمند توجه طراحان و مدیران به ابعاد مختلف نیازهـاي شـهروندان اسـت    

هاي سـبز  ها و فضاپارك. ماعی واکولوژیکی  شهر داردز سیستم هاي اجتاي  در حمایت اي سبز نقش تعیین کنندههافضا

کنند، فـراهم کننـد و  بـا عملکردهـاي     ا براي کسانی که در شهر زندگی میهاي تفریحی با ارزش رشهري قادرند فرصت

ی انسـان و  گذار در ساخت کالبدي شهر بیش از هر عامـل دیگـري باعـث نزدیکـ    ت محیطی، روانی، اجتماعی و تاثیرزیس

هاي شهري هم از دیدگاه تامین نیازهـاي زیسـت   و فضاهاي سبز عمومی به ویژه پاركر از این. دنطبیعت به یکدیگر  باش

محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضاي فراغتی و بستر ارتباط و تعامل جتماعی آنـان جایگـاهی درخـور اهمیـت     

  ).1386قربانی، ( اند یافته

ها و فضاهاي سبز دارد، شیوه ارائه خدمات توسط این بخش بـه نـوعی اسـت کـه     یادي که پاركرغم اهمیت ز علی

هـاي ارزیـابی مطلوبیـت فضـاهاي تفرجـی،       در حالی که یکی از شاخص. درموارد زیادي، نارضایتی افراد را به دنبال دارد

و ) 1386کـافی وهمکـاران،   (باشـد   ها می برداران در زمان استفاده از این گونه محیط مندي و آسودگی بهره میزان رضایت

مندي مردم از کیفیت خدمات ارائـه  ، میزان رضایتهاي دولتیسازمان یکی از مقوالت سنجش کارآمدي ارائه خدمات در

  ).1382، و محمدي مقبل با عرض(باشد شده توسط آنها می

) شـهرداري (ن نسـبت بـه سـازما    ها عملکردهایی وجود دارد که باعث نگرش مثبت و منفـی شـهروندان  درسازمان 

اگرچه عملکردهـاي سـازمانی طیـف    . ها نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت یا نارضایتی دارند سازمانبنا براین . گردد می

شوند، اما هدف نهایی تمام عملکردها ایجاد رضایتمندي بـین سـازمان و شـهروندان اسـت      اي را شامل می بسیار گسترده

ترین ابتکارات مدیریتی که در بخـش خـدمات طـی دو دهـه قبـل صـورت        یکی از نوید بخش). 1384معیدفر و ذهانی، (

                                               ).1381حمیدي و طیبی، (باشد گرفته، مدیریت کیفیت خدمات می

ـا   اما در زمینه خدمات در پـارك  استفاده کرده اند، خدماتی مطالعات زیادي  از مدل کیفیت خدمات در سازمان هاي مختلف   ه

ـاي      )1991( 1همیلتون وکرمپتون. گرددیباشد که به  آنها اشاره مو فضاهاي سبز بسیار محدود می ـین کننـده ه ، در تحقیـق خـود تعی

در پارك ها مورد بررسـی قـرار دادنـد      را )ملموس، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، قابلیت اطمینان و همدلی(ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات 

ـارك بایـد بداننـد کـه       اده و به وتا پرسشنامه  با مصاحبه حضوري تکمیل نم 500پارك تگزاس  8واز  ین نتیجه رسیدند کـه متولیـان پ

 خـوردار بـود و   اد از اهمیت بیشتري براینکه بعد ملموس نسبت به سایر ابع مراجعه کنندگان پارك چه تعریفی از کیفیت خدمات دارند و

، در تحقیقـی بـراي   )2000( 2دیمسـل . باشـد رزیابی کیفیت خدمات ارائه شده میا شناخت ابعاد کیفیت راهنماي خوبی براي تامین و

،پـارك  3پـارك جوانـان  ( ارزیابی نظر  مراجعه کنندگان به پارك هاي شهري به روش  پیمایشی در سـه پـارك آنکـاراي ترکیـه    

شهري به عنوان مناطق تفریحی، تشکیل یک زندگی مدرن را فراهم هاي ن نتیجه رسید که پاركبه ای) 5وپارك ملت 4طالیی

ملت، (پارك  4در   )1382(لقائی و  طبري. کنند ها دیدن میردان نسبت به زنان بیشتر از پاركم ،بر اساس نتایجآورند و  می

                                                
1-Hamilton and Crompton  
2-Dimcle   
3-Genclik Park  
4-Altin Park  
5-Segmenler Park  
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آنهـا  نتـایج  . ها و فضاي سبز پرداختنـد  به بررسی  مدیریت ایمنی در پارك )خندانشریعتی، پارك جنگلی طالقان و سید 

، در )1386(محمـدي و همکـاران   . اند نشان داد که پارك جنگلی طالقان و سید خندان در رده آخر از لحاظ ایمنی قرار گرفته

شهرکرد به روش  پیمایشـی  سازي استفاده شهروندان از آن در  تحقیقی جهت ارزیابی کیفی فضاهاي سبز شهري و بهینه

دهـی بـه    ها و فضاهاي سبز شهري از مهمترین عوامل موثر در شـکل  و تکمیل پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که پارك

ولی عواملی مانند مشکالت زندگی شـهري، ایمنـی پـارك و فضـاي سـبز،       ،اند هاي شهري پایداري اجتماعی و همبستگی

ها از جمله عوامـل کـاهش    هاي مختلف سنی و جنسی در این مکاند نیاز براي گروهودن امکانات مورامنیت و متناسب نب

ها را  سنجی در طراحی پارك  ، اصول ایمنی)1386( کافی وهمکاران. باشند تمایل شهروندان براي استفاده از این عرصه می

هـا بـه علـت عـدم وجـود      پـارك نشانگر عدم احساس امنیـت در   نتایج حاصله. بصورت پیمایشی مورد بررسی قرار دادند

نیـا و   حکمـت . باشـد  هاي مدیریتی مـی  هاي ایمنی در کنار دیگر برنامه هاي ایمنی و یا عدم اجراي یکپارچه فعالیت برنامه

-با استفاده از ضریب همبستگی  اقدام به سنجش میزان و عوامل موثر بـر رضـایت   ، به روش پیمایشی و)1386( موسوي

نتایج تحقیق نشان داد که عواملی همچون رضایت اجتماعی، آگاهی . د شهرداري یزد پرداختندمندي شهروندان از عملکر

  .اجتماعی، مشارکت شهروندي، سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادي بر میزان رضایتمندي شهروندان تاثیر گذار بودند

این شهر . آید اب میو بزرگترین شهر منطقه شمال غرب کشور به حس شهر کشورشهر تبریز یکی از هفت کالن

. باشد ترین پایتخت هاي ایران بوده و آثار باقی مانده  در قسمت مرکزي  نشانگر قدرت دیرینه این شهر می یکی از قدیمی

متر مربع است که در مقایسه با استاندارد 28/10هکتار و سرانه آن  1400کل فضاي اختصاص یافته به فضاي سبز حدود 

پارك کوچک و بزرگ  134برابر گزارشات . باشد بسیار کم می) متر مربع25تا 20اي هر نفربر(پیشنهادي سازمان ملل 

 435وع مساحت حدود اند، با مجماختصاص دادهدرصد فضاهاي سبز عمومی را  به خود  30موجود در شهر که بیش از 

سایر فضاهاي سبز . شوند مل میهاي سبز تفرجگاهی شهر را شا متر مربع موثرترین عرصه 18/3اي برابر هکتار و سرانه

از سوي دیگر به اعتقاد . )1384مهندسین مشاور عرصه، ( موجود، بیشتر نقش زیست محیطی و کالبدي دارند

هستند ) ها پارك(کارشناسان فضاي سبز در محاسبه سرانه ،آنچه از نظر اجتماعی حائز اهمیت است، فضاي سبز فعال 

ها و فضاي سبز شهر تبریز توسط پارك در حال حاضریم بندي مناطق شهري بر اساس تقس ).1371بهرام سلطانی، (

 ها وپارك  دهد کهها نشان میرسیبر. گردندها و فضاي سبز  اداره می ان پاركهاي مناطق با هماهنگی سازم شهرداري

چهار با وجود جمعیت زیاد مناطقی مثل منطقه  ي سبز شهر تبریز از توزیع متعادل و مناسب بر خوردار نیستند وهافضا

پارك کمترین پارك 4شهرداري با  8منطقه . مناطق صنعتی  از کمترین سرانه فضاي سبز بر خوردار است همجواري  با و

ع  و متر مرب 88/0 شهرداري1در منطقه  یببه ترتحداکثر سرانه پارك  حداقل و .باشندده گانه دارا می بین مناطقدر  را 

به موازات توسعه شهر تبریز در ). 1387ها و فضاي سبز تبریز،سازمان پارك( باشدمربع می متر21حدود  6منطقه 

. ایمي گوناگون زیست محیطی بودهها هاي اخیر شاهد تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و افزایش آلودگی دهه

تبریز پاسخگوي نیازها و مطالعات اولیه حاکی از آن است که کیفیت خدمات ارائه شده در پارك و فضاي سبز شهر 

کنندگان از مراجعهمندي در این راستا  هدف این پژوهش، بررسی سطح رضایت. انتظارات شهروندان شهر تبریز نیستند

ولین در ئتواند به مدیران و مسباشد، که نتایج مطالعه میمیو عوامل موثر بر آن  هاي شهر تبریز کیفیت خدمات پارك

  ..دمات بر اساس مشتري مداري یاري نمایدمدیریت بهتر و ارائه خ

  تحقیق روش

اي بـراي سـاختن   اي را به عنوان پایـه مولفه 22ی با ابعاد پنج گانه و  مدل 1998پاراسورامان و همکارانش در سال 

-اي در صنایع و سـازمان  ورت گستردهابزاري در جهت سنجش کیفیت خدمات معرفی نمودند که تا کنون این مدل به ص

گیري انتظارات و ادراکات مشتریان درباره ابعاد کیفیت  این مدل  براي اندازه. مختلف مورد استفاده قرار گرفته استهاي 

  :خدمات به کار می رود که ابعاد آن عبارتند از
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ظاهر تسهیالت و تجهیزات فیزیکی، کارکنان و ابزار ارتباطی موجـود در  ): 1شواهد فیزیکی(عوامل محسوس  -

  .مرتب و منظم بودن اسناد و مدارك و تجهیزات مدرن: دمات مثلمحل عرضه خ

عبارت است از توان اجرا و ارائه خدمت و عده داده شده به طـرزي مناسـب، دقیـق و قابـل     : 2قابل اعتماد بودن -

اصـالح   و  عالقه نشان دادن براي رفع مشکالت مشتریانو  انجام کار یا خدمت وعده داده شده تا زمان معین : مانند اتکا

  .خدمات در اولین زمان

کارکنـان بـه   : از قبیـل  یعنی تمایل براي کمک کردن به مشتریان و ارائه سریع خدمات بـه آنهـا  : 3پاسخگویی -

تمایـل نشـان    آنهـا کارکنان همواره براي کمک به  و  گویند که دقیقاً چه زمانی خدمت را ارائه خواهند کرد مشتریان می

  .دهندمی

 :ماننـد  دانش و ادب کارکنان و توانایی آنها براي ایجاد اطمینان خـاطر و اعتمـاد در مشـتریان   : 4اطمینان خاطر -

با ادب وتواضع  آنهاکارکنان همواره نسبت به  و کنند مشتریان در تعامالتشان با ارائه کنندگان خدمت احساس امنیت می

  ..کنند رفتار می

 و  کننـد  کارکنان به مشتریان توجه فـردي مـی  : مثل مشتریانمهم شمردن مشتریان و توجه فردي به : 5همدلی -

؛ زیتمــال و 1382؛ســید جــوادین و الماســی، 1382اعرابــی و ایــزدي، . (فهمنــد را مــی آنهــاکارکنــان نیازهــاي خــاص 

  .) 6،1996بیتینر

ب  بـراي  اي متناسگیري تصادفی طبقهاز روش نمونه .پیمایشی بارویکردکاربردي است–این تحقیق ازنوع اسنادي 

جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان . جمع آوري آمار و اطالعات استفاده شد

پارك  48پارك در شهر تبریز وجود دارد که از این تعداد 134تعداد . باشد می 1387هاي شهر تبریز در طول سال از پارك

بـراي پوشـش دادن تمـامی انـواع     . اي شـهري اسـت   پارك منطقه 9اي و  حیهپارك نا 25اي،  پارك محله 52همسایگی، 

)  جمعاً پـنج پـارك  ( همسایگی و بانوان هر کدام یک  پارك اي،هاي محلهاي و از پاركمنطقه وها، دو پارك شهري پارك

شهر تبریـز از فرمـول   هاي کنندگان به پاركنامحدود بودن جامعه آماري مراجعهبا فرض . بصورت تصادفی انتخاب شدند

 540که حجم کل نمونه )  7،2001بارتلت و همکاران( کوکران براي تعیین حجم نمونه به صورت زیر استفاده شده است

  . تعیین تعداد نمونه براي هر پارك بر اساس اندازه و عملکرد پارك ها صورت گرفت. تعیین گردید  نفر

           )1(                                                                 =    540 

2

2

2

2

)05/0(

5/05/0326/2. 


d

qpt
n  

                                                
Tangibles -1  

2-Reliability  
3-Responsibility  
4-Assurance  
5-Empathy  

Zithmal and Bitener-6  
7-Bartlet and et al  
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مقـدار اشـتباه   =d(05/0، درصد99کمیت متناسب با ضریب اطمینانt =326/2تعداد نمونه، =n: که در این رابطه   

پرسشنامه بصـورت نـاقص و غیـر قابـل اسـتفاده       24با توجه به اینکه تعداد . در نظر گرفته شدp =  q= 5/0و     ) مجاز

  . ها انجام گرفتنمونه تجزیه و تحلیل 516عمال با بودند، لذا 

بز، طراحـی  ي سـ هاهـا و فضـا  خـدمات پـارك  کیفیـت   با توجه به تحقیقات بسیار اندك انجـام گرفتـه در زمینـه    

بود که در ایـن زمینـه ضـمن    و جدید کاري دشوار   هاي پنج گانه کیفیت خدمات را تعیین نماید،اي که مولفهپرسشنامه

از  و پـس  .کمک گرفتـه شـد   ) 1991( نظري و مرور ادبیات باالخص  از مقاله  هملیتون و کرامپتون مبانیمندي از  بهره

و رفـع نواقصـات    ) رد نظـر در شـهر تبریـز   هاي مو پرسشنامه  از مراجعه کنندگان به پارك 30تکمیل( انجام پیش آزمون

: احتمالی پرسشنامه نهایی در سه بخش طراحی گردید که بخش اول سواالت مربوط به دانش و اطالعـات فـرد از قبیـل   

، مسـافرت بـه   پـارك  هـا، سـابقه اسـتفاده از    هاي مراجعه به پارك هاي موجود در شهر تبریز، انگیزه اطالع از  تعداد پارك

بلـی یـا   (  اي دو  گزینـه  به صورتهاي دیگر و عوامل محدودیت زاي استفاده از پارك بود که این سواالت شهرها و کشور

منـدي از تـک تـک ابعـاد پـنج گانـه       بخش دوم سواالت در خصوص میزان رضـایت . اي بود و یا بصورت چند گزینه) خیر

راضـی، راضـی،    کـامالً ( درجـه  5رت در کـ یبصورت طیف ل گویه 46با  در کل هاي مورد مطالعهکیفیت خدمات در پارك

سـواالت  .  هـا طراحـی گردیدنـد    سواالت این بخش با توجه به امکانات پارك. بود) نا راضی راضی، نا راضی و کامالً نسبتاً

ضـریب آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه شـده بـراي       . بخش سوم مربوط به وضعیت اجتماعی و اقتصادي پاسخ دهنـدگان بـود  

  .نشان از پایایی و قابلیت اعتماد باالي سواالت طراحی شده دارد) 95/0( پرسشنامه

  :از رابطه زیر استفاده گردید بطور جداگانه کیفیت خدماتمختلف مندي از ابعاد براي محاسبه رضایت

ملموس، (کیفیت خدمات ابعادمیانگین رضایت مندي از  )=بعد هرامتیاز  مجموع)/(هربعد يتعداد گویه ها(  )2(

)                     قابلیت اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان و همدلی
  

                                            

  ازهـاي شـهر تبریـز    ز کیفیـت خـدمات ارائـه شـده در پـارك     منـدي ا براي برسی عوامل مـوثر بـر میـزان رضـایت    

  . استفاده شد بصورت زیر مدل رگرسیونی  چند متغیره برآورد

)3(                                    BiLnXi+Ui 


n

i 1

 +LnYi 

=LnB0  
  :در این رابطه

Yi   = مندي فرد میانگین میزان رضایتiتا  1که بر اساس امتیاز  از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك مورد نظر ام

  .به  طیف لیکرد محاسبه شد 5

B0= عرض از مبداء  

Bi= میزان تاثیر متغیرهاي اثر گذار iکمیکشش جزئی هرمتغیر(منديام روي میزان رضایت(  

Xi= مقدارمتغیر توضیحی iام  

Ui= جزء اخالل مدل،Ln  ومتغیرهاي کمی  مربوط به نماد لگاریتم طبیعیn تعداد متغیرهاي توضیحی است.  

، سابقه استفاده )ساعت(، مدت استفاده از پارك)بار(تعداد مراجعه به پارك در طول سال :شاملمتغیرهاي مستقل  

هـاي  اسـتفاده از پـارك   ،)اسـمی ( ، مسافرت به خـارج از کشـور  )اسمی(،تاهل )اسمیمتغیر (، جنسیت)سال(سن از پارك

، میـزان رضـایت از   )ده هزار ریال( ، درآمد ماهیانه خانوار)بر حسب سال( ، سطح تحصیالت)اسمی( شهرهاي دیگر کشور

          .باشندمی ) متغیر ترتیبی( زندگی
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  نتایج و بحث

هـاي شـهر    کنندگان بـه پـارك  درصد مراجعه 4/37دهد که  نشان میها استخراج شده از پرسشنامه توصیفی نتایج 

 8/68 .انـد  کشورهاي خـارجی اسـتفاده کـرده   درصد از پارك 69اند و از این مقدار  تبریز مسافرت به خارج از کشور داشته

هـاي شـهر تهـران     اند که استفاده ازپـارك  ها از پارك شهرهاي دیگر ایران استفاده نموده درصد مراجعه کنندگان به پارك

را  درصـد  2/30مراجعه کنندگان به پـارك را آقایـان و   درصد 8/69نشان داد که نتایج   .بیشتر از سایر شهرها بوده است

کنندگان به پارك داراي مدرك تحصیلی کمتر از  درصد از مراجعه 5/17مشخص شد که  همچنین .دهندمیشکیل زنان ت

. لیسـانس و بـاالتر بودنـد    درصـد فـوق   2/10درصد لیسانس و  9/18درصد فوق دیپلم،  7/14درصد دیپلم،  6/38دیپلم، 

تـوان آن را عامـل    به زندگی دارد، تا جائی که مـی ها نسبت  درآمد به عنوان عامل اقتصادي نقش مهمی در تعیین دیدگاه

درصد پاسخگویان درآمـدي   58که  نتایج حاکی از آن است .جهت دهنده به رویکردهاي تعیین کننده در زندگی دانست

  .تومان درآمد داشتند هزار 600درصد بیشتر از  17هزار تومان  و  200-600بین 

-نشـان مـی   کنندگانز نظر مراجعها را هاپارك انواع جهیزات موجود درت جذابیت امکانات و توزیع فراوانی 1جدول 

درصدرستوان  6/1درصد وسایل بازي کودکان،  7/4، نماها واستخردرصد آب 8/6درصد فضاي سبز،  2/50 در کل دهد که

خود  و پسند مورد عالقه را درصد وسایل ورزش همگانی 8/17هاي استراحت و ها و محل درصد آالچیق 6/17و فروشگاه، 

  .اما در پارك بانوان بیشترین اولویت با وسایل ورزش همگانی است ،اند بیان کرده

  

  مراجعه کنندگاناز نظرهاي مورد مطالعه  پارك تجهیزاتجذابیت امکانات و  توزیع فراوانی: 1جدول شماره 

  
مشغله ائل گلی، شمس، منظریه و بانوان در پارك  کننده محدودامل وعدهد که مهمترین نشان می 2نتایج جدول 

 3نتایج مندرج در جدول  .اعالم شده است) درصد8/27(امنیت اجتماعیو در پارك مشروطه عدم ) درصد 4/25( زیاد 

سالن نمایش، کیوسک درصد مراجعه کنندگان به پارك وجود امکانات فرهنگی نظیر کتابخانه،  64که دهدمی نشان

  .اند مهم ومهم بیان کردهرا خیلی  فروش مطبوعات
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به  ها راگانه در پاركهاي ابعاد پنجهفاز مول هابه همراه گویه مندي مراجعه کنندگاننتایج میانگین رضایت 4جدول 

در بعد ملمـوس در پـارك ائـل گلـی و      :به عنوان نمونه. باشددهد که در بین پارك ها متفاوت مینشان می صورت کامل

در پارك بانوان وضعیت نیمکت و رختچه ها، در پارك مشروطه و منظریه وضعیت چمن کاريشمس وضعیت درختان و د

  .شودز توضیحات بقیه موارد خودداري میو ا مندي مراجعه کنندگان قرار دارندها در اولویت اول رضایت

هـاي  ازاکثر مولفهمندي داري در میزان میانگین رضایتدهد که اختالف معنینشان می 4در جدول  Fنتایج آزمون

به عبـارت دیگـر خـدمات ارائـه     . هاي مورد مطالعه وجود داردر بین پاركتشکیل دهنده ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات د

شده در پنج پارك از لحاظ کمی وکیفی متفاوتند که در برخی در حد مورد انتظار مراجعه کنندگان و در برخی دیگـر در  

احساس ایمنی در  و درختکاري،کاري وضعیت گل ،موذي جانوران هاي کنترل حشرات وهمولف  اما. سطح پائین قرار دارد

  .داري از لحاظ آماري در بین پنج پارك وجود نداردبازي وتاسیسات رفاهی تفاوت معنی استفاده از وسایل

  

  هاي شهر تبریز محدود کننده استفاده از پاركاصلی  توزیع فراوانی عوامل :  2جدول شماره 
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میزان اهمیت امکانات فرهنگی نظیر کتابخانه، کیوسک فروش مطبوعات، سازمانهاي نمـایش در داخـل   :  3شماره  جدول

  هاي پارك از نظر مراجعه کنندگان محوطه

             سطح    نام پارك

  ایتمنديرض

                 

  توزیع فراوانی

بی 

  اهمیت

کم 

  اهمیت

نسبتاً 

  مهم
  مهم

خیلی 

  مهم
  جمع کل

  ائل گلی

  147  75  33  27  9  3  مقدار

  4/18  1/6  2  درصد 
4/

22  
51  

100  

  شمس

  70  43  13  6  3  5  مقدار

  6/8  3/4  1/7  درصد 
6/

18  
4/61  

100  

  مشروطه

  144  81  26  19  8  10  مقدار

  2/13  6/5  9/6  درصد 
1/

18  
3/56  

100  

  بانوان
  77  -  -  -  66  11  مقدار

  100  -  -  -  7/85  3/14  درصد 

  منظریه

  68  46  13  12  1  6  مقدار

  4/15  3/1  7/7  درصد 
7/

16  
59  

100  

  جمع

  516  245  85  64  87  35  مقدار

  4/12  9/16  8/6  درصد 
5/

16  
5/47  

100  

  

 قـدار م  کهبطوري .منعکس است )5(در جدول  ها ف کیفیت خدمات ارائه شده در پاركمقادیر میانگین ابعاد مختل

و حـداقل مقـدار آن در   ) 55/3(مقدار آن در پـارك شـمس    بوده که حداکثر 10/3ملموس  مندي از بعدمیانگین رضایت

بوده کـه حـداکثر مقـدار آن در پـارك بـانوان       89/2مندي از بعد پاسخگویی میانگین رضایت. بود) 93/2(پارك منظریه 

بـود کـه    94/2ابلیـت اعتمـاد   منـدي از بعـد ق  میانگین رضـایت . بود) 57/2(و حداقل مقدار آن در پارك منظریه ) 21/3(

مندي از بعد میانگین رضایت.بود) 36/2(و حداقل آن در پارك منظریه ) 3(از این بعد در پارك شمس  آنحداکثر میزان 

و حـداقل مقـدار آن   ) 28/3(مندي از این بعد در پارك بانوان بود که حداکثر مقدار رضایت 12/3قابلیت اطمینان خاطر، 

حـداکثر مقـدار    کهبوده ) 82/2(میانگین رضایت مراجعه کنندگان به پارك از بعد همدلی . بود) 98/2(در پارك منظریه 

منـدي  میـزان رضـایت   بیشـترین  به طور کلی .بود )6/2( و حداقل مقدار آن در پارك منظریه) 32/3(آن در پارك بانوان 

یـز میـزان رضـایت    ونبوده مشروطه و منظریه  ی،ائل گل شمس، مراجعه کنندگان به پارك ها به ترتیب عبارتند از بانوان،

از کیفیت خـدمات   منديکه  نشانگر پایین بودن میزان رضایت )97/2( باشدمی متوسطحد ها کمتر از مردم از این پارك

  .باشدمی ارائه شده
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عـاد  مـردم از اب مندي وانتظـارات  دهد که اختالف معنی دار در میزان میانگین رضایتنشان می Fنتایج آزمون       

هاي مورد مطالعه  وجود دارد که ناشی از متفاوت بودن خدمات ارائـه شـده وانتظـارات    پنجگانه کیفیت خدمات در پارك

  .باشدمی مراجعه کنندگان 
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  در پارك هاي شهر تبریزهاي ابعاد  کیفیت خدمات  از مولفهمراجعه کنندگان مقایسه میانگین رضایتمندي :  4جدول 

د ابعا

  کیفیت

  نام گویه

  

  منديمیانگین رضایت

پارك 

  ائل گلی

پارك 

  شمس

پارك 

  مشروطه

پارك 

  بانوان

پارك 

  منظریه

مقدار 

F آماره

  

سطح 

 داري معنی

1-

  بعد ملموس

 -رنگ و  محل استقرار -تعداد - سالم بودن(ها  وضعیت نیمکت

  )راحتی و تنوع
39/3  94/3  44/3  96/3  25/3  23/8  000/0  

  000/0  94/5  51/3  90/3  4/3  98/3  43/3  )تمیزي و تنوع -محل نصب - تعداد(هاي زباله  وضعیت سطل

  000/0  83/4  65/2  53/2  94/2  31/3  05/3  )و تنوعخوانا بودن  - تعداد -محل نصب(تابلو راهنمائی 

  000/0  21/10  59/2  -  9/2  43/3  17/3  )فرم و تنوع -تعداد(ها  وضعیت فواره

میزان نور در شب و برق  -رنگ نور -تعداد(وضعیت روشنایی 

  )اضطراري
43/3  98/3  22/3  58/2  11/3  26/14  000/0  

  37/0  05/1  04/3  96/3  22/3  28/3  28/3  )ولگرد، موشهاي  سگ(کنترل حشرات و جانوران موذي 

  31/0  18/1  52/3  17/3  44/3  47/3  49/3  )پراکندگی - سطح کاشت -رنگ(وضعیت گلکاري 

  000/0  67/5  83/3  84/3  78/3  6/3  28/3  )پراکندگی -سطح کاشت(کاري  وضعیت چمن

  12/0  81/1  75/3  71/3  65/3  4  57/3  )فرم -تراکم -ارتفاع - اندازي سایه(ها  وضعیت درختان و درخچه

  000/0  40/10  43/3  32/3  5/3  47/2  15/3  )ایستگاه سالمت(وضعیت وسایل ورزش همگانی 

  -  -  -  -  -  -  3  )مساحت و تمیزي(مساحت پارکینگ 

  02/0  72/2  52/3  48/3  55/3  74/3  25/3  تمیزي محوطه پارك

  000/0  32/9  73/2  67/3  78/2  2/3  69/2  )استقرارنظافت و محل  - تعداد(ها  وضعیت دستشویی

  000/0  7/12  82/2  69/3  7/2  35/3  74/2  )نظافت و محل استقرار - تعداد(ها  وضعیت آبخوري

 -قیمت مواد غذایی(ها و فروشگاهها  وضعیت غذا خوري

  )محل استقرار -تمیزي
49/2  -  17/2  -  85/1  -  -  
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  000/0  9/6  83/2  44/3  01/3  -  96/2  )ایمنی - تمیزي -وسعت(ها  وضعیت زمین بازي براي بچه

  000/0  26/20  29/3  11/2  42/3  52/3  03/3  وضعیت ظاهري کارکنان پارك

  -  -  90/1  -  2/2  -  9/2  پوشش سیستم صوتی

  000/0  87/8  97/1  -  02/2  -  67/2  پخش موسیقی اصیل و تنوع آن

  000/0  19/29  9/1  1/2  17/3  61/3  4/2  )رنگ و تعداد - جنس - محل استقرار(ها  وضعیت مجسمه

  -  -  -  -  -  -  77/2  )محل استقرار -تعداد(وضعیت شهر بازي 

  

  4ادامه جدول 

د ابعا

  کیفیت

  

                                                                                                                             

  نام گویه

  

  

  منديمیانگین رضایت

پارك 

  ائل گلی

پارك 

  شمس

پارك 

  مشروطه

پارك 

  بانوان

پارك 

  منظریه

مقدار 

F آماره

سطح 

 معنی داري

2-

بعد 

  پاسخگویی

  000/0  02/4  61/2  05/3  78/2  13/3  62/2  دسترسی مراجعه کنندگان به ماموران پارك

  000/0  8/7  2/2  09/3  48/2  1/3  54/2  رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان

  000/0  3/7  32/2  25/3  67/2  88/2  68/2  سرعت پاسخگویی کارکنان پارك به سواالت و در خواست مراجعه کنندگان

  000/0  6/5  78/2  36/3  80/2  21/3  77/2  تمایل کارکنان پارك به حضور در جمع مراجعه کنندگان

  008/0  47/3  74/2  03/3  79/2  3/3  75/2  تجربه و مهارت کارکنان پارك در برقراري ارتباط اجتماعی

توسط ) مزاحمتهاي احتمالی و ها، اشیاء گمشدن بچه(حل مشکالت از قبیل 

  کارکنان پارك
24/3  27/3  76/2  46/3  73/2  8/6  000/0  

3-

بعد قابلیت 

  اعتماد

  65/2  05/2  9/2  2/3  12/3  ارائه اطالعات مورد نیاز توسط کارکنان پارك
07/

14  
000/0  

  -  -  -  -  -  -  93/2  هاي سیرك ها و برنامه اجراي نمایش: اجراي به موقع برنامه از قبیل

  001/0  08/5  49/2  16/3  8/2  05/3  10/3  نجوه ارائه حدمات توسط کارکنان پارك
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  000/0  64/5  52/2  31/3  7/2  04/3  89/2  ارائه خدمات در حداقل زمان توسط کارکنان پارك

...) سطل زباله و  - روشنایی -نیمکت(سرعت تعویض و تعمیر مبلمانهاي 

  فرسوده و خراب توسط کارکنان پارك
97/3  35/3  65/2  45/3  56/2  46/9  000/0  

4-

بعد 

اطمینان 

  خاظر

  000/0  9/8  01/3  79/3  04/3  53/3  05/3  تجربه و مهارت کاري کارکنان پارك

  01/0  3/3  21/3  64/3  19/3  64/2  31/3  احساس راحتی در استفاده از امکانات و فضاهاي پارك

  04/0  4/2  38/3  42/3  29/3  81/3  4/3  رعایت ادب و نزاکت توسط کارکنان پارك

دار و کنار استخر  ها، معابر، سطوح شیب احساس ایمنی هنگام عبور از پله

  پارك
47/3  78/3  47/3  61/3  37/3  6/1  16/0  

  07/0  1/2  32/3  47/3  16/3  91/2  17/3  احساس ایمنی در استفاده از وسایل بازي و تاسیسات رفاهی پارك

  000/0  9/20  10/2  -  27/2  21/2  18/2  سرد و گرم در رستوان و فروشگاههاي  قیمت مواد خوراکی و نوشیدنی

  000/0  8/9  67/2  75/3  9/2  03/3  8/2  نظارت بر عملکرد کارکنان پارك توسط مدیریت پارك

  000/0  07/6  89/2  90/2  54/2  36/3  10/3  احساس امنیت اجتماعی براي خانواده در محوطه پارك

  

  

  4ادامه جدول

بعد 

  کیفیت

  

  

  نام گویه

  

  

  منديمیانگین رضایت

پارك 

  ائل گلی

پارك 

  شمس

پارك 

  مشروطه

پارك 

  بانوان
  پارك منظریه

مقدار 

F آماره

سطح 

 معنی داري

بعد -5

  همدلی

  000/0  9/14  33/2  67/3  46/2  93/2  2/2  )توسط ماموران یا پالکاردهاي مربوطه(نحوه خوش آمدگوئی 

  000/0  08/7  07/3  62/3  84/2  63/3  06/3  هاي خلوت پارك آرامش در محل

  02/0  8/2  73/2  89/2  70/2  14/3  30/3  رفع نیازهاي مراجعه کنندگان توسط این پارك

  02/0  8/2  7/2  17/3  78/2  97/2  67/2  انتقاد پذیري کارکنان پارك
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  13/0  7/1  56/2  58/2  67/2  03/3  61/2  تالش ماموران در تشخیص نیازهاي مراجعه کنندگان

  000/0  2/24  2/2  01/4  57/2  6/2  5/2  نظر گرفتن نیازهاي افراد معلول، جانباز و سالخوردهدر 
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تعـداد دفعـات مراجعـه بـه      متغیرهـاي  .منعکس است )6(در جدول  برآورده شده رگرسیون لگاریتمی مدل  نتایج

پارك، سابقه استفاده از پارك، مسافرت به خارج از کشور، استفاده از پارك شـهرهاي دیگـر کشـور، سـطح تحصـیالت و      

منـدي از  بر میزان رضایتدرصد  1معنی دار در سطح اثر منفی و رضایت از زندگی اثر مثبت  میزان درآمد ماهیانه خانوار

داري کل رگرسیون را در سطح احتمال  ، معنی Fي  مقدار آماره. هاي شهر تبریز دارند پارك کیفیت خدمات ارائه شده در

درصد تغییـر   48و این نشان دهنده آن است که  به دست آمد    ������=48/0ضریب تعیین تعدیلی  .کند درصد تائید می 1

البتـه عـواملی   . شـود  ل توضیح داده مـی متغیر مستق 7مندي از ابعاد کیفیت خدمات به وسیله در میزان میانگین رضایت

با توجـه    .شدند حذف مدل از لذا مراجعه کنندگان نداشتند يمندداري روي رضایتو جنسیت اثر معنی اهلنظیر سن، ت

یعنـی  . بیشترین نقش را در تغییرات متغیر وابسـته دارد ) -1/0(میزان درآمد ماهانه متغیر  )6(به نتایج مندرج در جدول 

منـدي از کیفیـت   میـزان رضـایت   ،با ثابت مانـدن سـایر عوامـل   و  در میزان درآمد ماهیانه خانوار افزایشدرصد  1به ازاء 

ر، افراد با درآمـدهاي بـاال   بارتی دیگبه ع .یابدمی کاهشدرصد  10/0هاي شهر تبریز به میزانخدمات ارائه شده در پارك

تعداد دفعات مراجعه به پارك در مقدار کشش جزئی  .ها ندارندز کیفیت خدمات ارائه شده در پاركهاي چندانی ارضایت

درصد در هر یـک از متغیرهـا و بـا ثابـت      1رساند که به ازاي افزایش می )-06/0(سطح تحصیالت  و )-06/0(طول سال

ی ضـریب متغیرهـاي اسـتفاده از    مقدار منفـ . یابدکاهش می 60/0دي افراد به اندازه مندیگر، میزان رضایتماندن عوامل 

مقـدار مثبـت   . یابـد ها کاهش مـی ضایت چنین افرادي از  خدمات پاركهاي شهرهاي دیگر حاکی از این است که رپارك

زندگی خود رضایت بیشتري داشـته باشـند، میـزان     کند که هر چه افراد ازبیان می) 09/0(مندي از زندگیمتغیر رضایت

  . یابدها افزایش میآنها از خدمات ارائه شده در پاركرضایت 

   

  گانه کیفیت خدمات از ابعاد پنج ها رضایتمندي مراجعه کنندگان به پاركمیانگین  مقایسه: 5جدول 

  نام               

   پارك    

ــانگین  میــــــــــ

  منديرضایت

  ائل گلی
ش

  مس
  منظریه  بانوان  مشروطه

میانگین 

  کل

مقدار 

 Fآماره 

سطح 

  معنی داري

  06/3  بعد ملموس
5

5/3  
10/3  18/3  93/2  10/3  29/2  05/0  

  77/2  بعد پاسخگویی
1

5/3  
71/2  21/3  57/2  89/2  22/10  000/0  

  000/0  07/10  94/2  36/2  99/2  358/2  94/2  بعد قابلیت اعتماد

  06/3  بعد اطمینان خاطر
2

8/3  
3  51/3  98/2  12/3  46/9  000/0  

  74/2  بعد همدلی
0

5/3  
67/2  32/3  6/2  82/2  08/5  001/0  

  91/2  میانگین کل
2

0/3  
81/2  24/3  68/2  97/2  88/6  000/0  
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  هاي شهر تبریز ارائه شده در پاركمیزان رضایتمندي از کیفیت خدمات  عوامل موثر بر نتایج تخمین مدل رگرسیون :6جدول 

  نام متغیر
مقدار 

  ضریب

خطا

  ي معیار

مقدارآمار

 Tه

سطح  

  معنی داري

  000/0  2/15  06/0  - 92/0  عرض از مبداء

تعداد دفعات مراجعه به پارك در طول 

  سال

 

06/0-  
007/

0  
5/7-  000/0  

  - 03/0 سابقه استفاده از پارك
008/

0  
94/3 -  0001/0  

  - 04/0 مسافرت به خارج
009/

0  
82/4 -  0000/0  

  -06/0 شهرهاي دیگر کشوراستفاده از پارك 
009/

0  
94/6  0000/0  

  003/0  - 95/2  02/0  -06/0 سطح تحصیالت

  000/0  - 43/4  02/0  - 10/0 درآمد ماهیانه خانوار

  0000/0  495/4  02/0  09/0 میزان رضایت از زندگی

R2=0/49                  ������  =0/48        D.W.=1/8           F=70/7            Pro=0/000  

  

  اهپیشنهاد

مندي مراجعه کنندگان از ابعاد کیفیـت خـدمات ارائـه    با توجه به نتایج بدست آمده در مورد بررسی میزان رضایت

  .گردد هاي شهر تبریز پیشنهادات زیر ارائه می شده در پارك

گـردد جهـت افـزایش    لذا پیشـنهاد مـی  ، باشدهاي ابعاد ملموس میاینکه مبلمان پارك ها جزء مولفه با توجه به -

هـاي آسـیب   مندي استفادکنندگان از بعد ملموس مستمراً  مورد بازدید قرار گرفته ودر صورت نیاز قسـمت میزان رضایت

  .بخش استفاده شود هاي شاد و آراممناسب با رنگ هاي مدل جدید ودیده تعمیر یا تعویض شوند و ازمبلمان

ها و فضاي سـبز بـراي افـزایش     ها مدیران و مسئوالن پارك نگاهی به عوامل انگیزشی افراد براي استفاده از پارك -

کننـدگان در  مناسب براي استفاده تمام مراجعـه  مندي از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك،  باید بستريمیزان رضایت

  .ها را فراهم کنند ركسنین مختلف از پا

ها ایجاد شود تا افـراد   امکاناتی  جذاب و متنوع در پارك ،شود پیشنهاد می مندي تمامی افرادرضایتبراي افزایش  -

  .باال را به استفاده از پارك را راغب نماید با درآمد

هاسـت از اهمیـت    در پارك هاي بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات ارائه شده توجه به مقوله ایمنی که از مولفه -

این بحث که به دو زیر مجموعه ایمنی در وسایل و امکانات پارك و امنیت اجتماعی تقسـیم  . بسیار باالیی برخوردار است

شـود در   در نتیجـه پیشـنهاد مـی   . شود ها مطرح میهاي جمعیتی از پاركشود، همواره به عنوان یک عامل دافع گروه می

دار استانداردها، رعایـت و از طرفـی بـه ایجـاد امنیـت       بلمان پارك وشهربازي و سطوح شیبم طراحی و ساخت وسایل و

 .      اي به عمل آید اجتماعی از طریق استقرار نامحسوس انتظامات پارك، توجه ویژه

ن هاي مختلف سنی و جنسی توجه بـه ایـ  ها در میان گروه نگاهی به عوامل انگیزشی افراد براي استفاده از پارك -

منـدي از کیفیـت   ها و فضاي سـبز بـراي افـزایش میـزان رضـایت      بخشد که مدیران و مسئوالن پارك نکته را ضرورت می

هـا را   خدمات ارائه شده در پارك،  باید بستري مناسب براي استفاده تمام مراجعه کنندگان در سـنین مختلـف از پـارك   
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ها در کشور  ان از جمله عواملی است که معموالً در طراحی پاركتوجه به نیازهاي کودکان، سالخوردگان و زن. فراهم کنند

بایست توجه بیشتري به مناسب سازي محیط بـراي آرامـش، اسـتراحت و ورزش     لذا می. ما به آن کمتر توجه شده است

  .بانوان وافراد آسیب پذیر به عمل آید

ترین رده سـازمانی کـه    ش خدمات مهمنکته اساسی و بسیار مهم تحقیق حاضر این است که به طور کلی در بخ -

هایی چون،  تواند بر روي کیفیت خدمات و رضایت مشتري تاثیر داشته باشد، رده پایین سازمان است که شامل بخش می

چرا که مفهوم کیفیـت   .استها فروشی اندازي وسایل شهربازي، کارکنان اغذیه نگهبانی، انتظامات، اطالعات، متصدیان راه

اما از . پذیرد هاست که شکل می مراجعه کننده به طور عمده در ارتباط با ارزیابی رفتار کارکنان این بخش خدمات از نظر

در اکثر . هاي الزم براي برخورد مناسب با مشتري و ارباب رجوع هستند آنجایی که کارکنان این رده سازمانی فاقد مهارت

شود که توجه بسیار زیادي بـه پیکـره پـایین     ن راستا پیشنهاد میدر ای. نارضایتی وسیع مشتریان مواجه هستندموارد با 

شان، رفتـار و   هاي مقطعی و بلندمدت و آگاه کردن آنها به اهمیت وظیفههاي خدماتی شود و با آموزش سازمان در بخش

تار شود تا این امر اي اصالح نمایند که با مشتري و ارباب رجوع به شیوه مناسب رف اعمال پرسنل پائین سازمان را به گونه

  . بتواند زمینه مناسبی را براي رشد و اعتالي کیفیت خدمت در سازمان فراهم سازد

  

  منابع 

). ترجمـه (استراتژي،عملیات وتکنولوژي اطالعات: فرهنگ و مدیریت، جلد اول مدیریت خدمات. 1382. ایزدي، د و اعرابی، م -

  . انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی

  . انتشارات دید. مبانی معماري فضاي سبز شهري .1371.نی، كبهرام سلطا -

سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندي شهروندان از عملکـرد شـهرداري مطالعـه    . 1386. ن.و موسوي، م حکمت نیا، ح -

  . 40-25ص.مجله جغرافیا و توسعه. موردي با شهر یزد

مدیریت کیفیـت فراگیـر در شـبکه هـاي بهداشـت و درمـان اسـتان        بررسی نتایج اجراي . 1381.ج.طیبی، س و حمیدي،ي -

 .37-43، ص، 31، پیاپی 1مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، شماره  همدان،

  .آمار فضاي سبز شهر تبریز.1387.ها وفضاي سبز شهرداري تبریزسازمان پارك -

مجلـه فرهنـگ   .رزیابی کیفیت خدمات سـازمان تـامین اجتمـاعی از نظـر کارکنـان     ا.1382.م الماسی، و .ر.س سید جوادین، -

 .69-93.ص.شماره سوم.ساالول.مدیریت

طرح پژوهشـی معاونـت پژوهشـی    . هاي موجود در آن تحلیل فضایی توزیع پارکهاي شهري تبریز و نارسایی. 1386.قربانی، ر -

  .دانشگاه تبریز

شماره . 38جلد . مجله علوم کشاورزي. سنجی در طراحی پارکها اصول ایمن. 1386.ا .عسگرزاده، م و منصوري، س ،.مکافی،  -

  .33-38. ص.  1

. مجلـه علـوم و تکنولـوژي محـیط زیسـت     . ها و فضاي سبز شهر تهران مدیریت ایمنی در پارك. 1382.و طبري، م  لقائی، ح -

  .29-38. ص.19شماره 

  .ناشر سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران. هاو فضاي سبز و تفرجگاه هامباحثی پیرامون پارك. 1374.مجنونیان، ه  -
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Abstract 
  The success of qualified service organizations like municipalities could be summarized 

in considering client's requirements and as a result attending the quality of offered services 
along with constant urban development. Because to the   information in relation to 
requirements, preferences, and expectations of clients are the most important input of the 
service system that cause survival and development of such organizations .Considering the 
consequences of urban developments and the complexities of environmental phenomenon, 
the existence of  parks and green lots and their expansion has been unenviable. Hence the 
goal of this research is to examine the amount of people satisfaction with five randomly 
selected parks in Tabriz (Elgoli, Shams, Manzariye, Mashruteh and Banovan) and the 
effecting factors in their satisfaction. The required statistics and information was prepared by 
designing and fulfilling questionnaires for 516 persons referring to these parks. The 
Kronbakh Inspiration coefficient estimated for these questionnaires at 0.95 indicts the 
perpetuity and high reliability of the prepared questions in the questionnaire. The satisfaction 
of individuals has been evaluated according to five aspects 46 service quality model (tangible 
dimension, responsibility, reliability, assurance and empathy) with 50 statement in  likert 
spectrum including five categories ranging from quite content to quite discontent. The 
average satisfaction of each dimension is calculated from dividing the total privileges against 
the number of statement. The results indicate a meaningful difference in average satisfaction 
of people from quintuplet dimensions of service quality in studied parks that are due to the 
diffraction in the kinds of offered services and the referring peoples expectation also from  
the people saver age satisfaction point of view Banovan, Shams, Elgoli, Mashruteh and 
Manzariye parks were orderly preferred. The estimation results of the algorithm rogation 
indicates that these factors have negative effects: the number of referring  to parks in a year , 
the precedence of going to park, journey to foreign countries, visiting other cities parks. The 
education level and the income of the family. The ratty of people's satisfaction from their 
lives has a meaningful and positive effect on the average satisfaction of individuals from the 
quality of the offered services in parks. Totally these alternatives explain 49 % of the 
variations in the average satisfaction. 

Keywords: green lots, Parks, Satisfaction, Services quality model, Tabriz, Urban 
sustainable development. 

  


