
 

  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  2225989: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

 

  

 

  ها ترین یافته مهم
 از لحاظ تواندهاي شهري گرگان به اجرا در آمده می نامه تهیه شده با توجه به این که در سطح پاركرسشپ 

هاي قبلی استفاده شده، نامه از جهت تعداد سؤاالت کمتر نسبت به سایر پرسشروایی و پایایی مناسب و
 .هندگان باشدد  دادن به همه سؤاالت، توسط پاسخاي ساده و کوتاه براي پاسخ نامه پرسش

 نامه در تحقیقات و مطالعات بعدي براي سنجش میزان احساس امنیت و ابعاد آن استفاده توان از این پرسش می
  .کرد

  

 هاي شهري     احساس امنیت، استانداردسازي، پرسشنامه، پارك:هاي کلیدي واژه

  90- 296- 21 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

  سیدحامد میرکریمی، مرضیه ریحانی، مریم رسولی سیدمحمود عقیلی،):گان(نویسنده

  هاي شهري شهر گرگان ی احساس امنیت در پاركهاي بررس نامه  استانداردسازي پرسش:عنوان

  90-296-21 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

    هاي کوتاه علمی    یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
هاي شهري شهرستان هاي مطالعه بررسی میزان احساس امنیت در سطح پاركدر انجام این پژوهش از داده

و سپس ها به شناسایی سواالت گنگ و نامفهوم پرداخته در ابتدا با توجه به بررسی پاسخ. گرگان استفاده شده است
تحلیل عاملی روشی است که با کشف . هاي اصلی پرسشنامه شناسایی گردید، مولفه1با استفاده از تحلیل عاملی

نتایج . پردازندها میتر یعنی عاملساختار یک مجموعه از متغیرها و کاهش آنها به تعداد محدود متغیرهاي اساسی
 وجود افراد مزاحم، نجش میزان احساس امنیت شاملنامه سدهنده چهار مؤلفه اصلی پرسش بدست آمده نشان

 درصد واریانس 46/67امکانات و خدمات پارك، تأسیسات رفاهی و حضور نیروي انتظامی است که این چهار مؤلفه 
دست   به80/0همچنین ضریب آلفاي کرونباخ کلی ). 1 جدول(کند  را تبیین میسنجش میزان احساس امنیتکلی 

  . استسنجش میزان احساس امنیتنامه پایایی مناسب پرسشآمد که نشان دهنده 

  .درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش - 1جدول 
 درصد تراکمی واریانس درصد تبیین واریانس ارزش ویژه عوامل آزمون

252/3 حضور نیروي انتظامی  324/20  324/20  
781/2 تأسیسات رفاهی پارك  384/17  708/37  

535/2  پاركامکانات  843/15  551/53  
225/2 حضور افراد مزاحم  909/13  460/67  

 

  موضوعاهمیت 
 و مسئله تفریح و تفرج در حال حاضر احساس هاي شهريپاركبا توجه به تقاضاي روز افزونی که نسبت به 

 است که باید به آن پرداخته شود زیرا یکی از یهای یکی از مقولههاي شهريپاركشود، بحث امنیت در  می
ها با ترین نیازهاي افراد براي داشتن محیطی آرام ودلخواه مسائل امنیتی است بطوریکه افراد در این مکان پررنگ

یابد که به شناخت دقیقی از نیازهاي امنیتی مردم این امر زمانی تحقق می. آسودگی خیال به تفریح و تفرج بپردازند
 .اشته باشیمیافته و بتوانیم برنامه ریزي درستی در این زمینه ددست

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي  کننده از پاركهاي امنیتی افراد بازدیدهاي استاندارد براي بررسی نیازنامهاین مطالعه با هدف تهیه پرسش

هاي حاصل براي رسیدن به این هدف در این مطالعه سعی شد با تجزیه و تحلیل داده. انجام شدشهري شهر گرگان 
اي استاندارد و نامهاري به پرسشهاي آمهاي شهري و استفاده از روشاز پرسشنامه بررسی امنیت در پارك

  .اساس آن بتوانیم به شناسایی این نیازها بپردازیمبندي شده دست یابیم تا بر دسته


