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 چکیده
ها بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی کننده به پاركبدنی افراد مراجعه هدف اصلی پژوهش، مدلسازي عوامل مؤثر بر فعالیت

هاي سطح شهر اهواز جهت کننده به پاركافراد مراجعهنفر از  370و به لحاظ هدف کاربردي بود. نمونۀ آماري پژوهش را 
ساخته بود ، پرسشنامۀ محققهاآوري دادهبدنی، تشکیل دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع انجام فعالیت

م شد که پس از تأیید روایی محتوا اجتماعی تنظی-ها و عوامل روانیزندگی، ساختار پارك که در سه بخش وضعیت محل
هاي تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري . دادهگرفت قرار عاملی در اختیار جامعۀ آماري تحلیلو سازة آن از طریق 

ها و عوامل زندگی، ساختار پارك ژوهش نشان داد که وضعیت محلپوتحلیل شد. نتایج تجزیه PLSار افزدر محیط نرم
 -ها و عوامل روانیأثیر مثبت و معناداري دارد و نیز ساختار پاركبدنی شهروندان اهوازي ت اجتماعی بر فعالیت-روانی

هاي پژوهش در شرایطی که امکان تغییر محل گذارد. براساس یافتهبدنی افراد می کننده بر فعالیتاجتماعی، اثري تعدیل
یش هاي مرتبط با آن مانند همجواري و نوع دسترسی وجود نداشته باشد، در وهلۀ اول با تجهیز و افزازندگی افراد و شاخص

توان تأثیرات و مشکالت ناشی تماعی میجا-با تقویت عوامل روانیها و در وهلۀ دوم کیفیت امکانات ورزشی و رفاهی پارك
روند، تا حدود زیادي مرتفع کرد و موجبات شمار میها بهعنوان موانعی در استفاده از پاركاز محل زندگی افراد را که به

 هاي بدنی را فراهم آورد.گرایش هرچه بیشتر افراد به انجام فعالیت
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 مقدمه
اي از مردم جهان بدنی جمعیت گسترده هاي مختلف، طی چند دهۀ گذشته، فعالیتبراساس نتایج پژوهش

سال جهان، کامالً  15درصد از افراد باالي  3/31که براساس آمار، طوري)، به1رو به کاهش گذاشته است (

تحرکی، شناخت و براي مقابله با آثار منفی بیرو ). ازاین2بدنی ندارند ( گونه فعالیتاند و هیچغیرفعال

ها هاي اخیر، مورد تأکید محققان و همچنین دولتبدنی، در سال سهم هریک از عوامل مؤثر بر فعالیت

هاي قرار گرفته است. یکی از راهکارهاي جدید در این زمینه، مطالعه و تمرکز بر عوامل محیطی و ویژگی

توان موجبات توسعۀ تسهیالت ورزش شهروندي و سالمت جامعه را آن میواسطۀ مرتبط با آن است که به

شاخصی کلیدي  عنوانبه). منظور از عوامل محیطی، شرایط محیط زندگی افراد است که 3فراهم آورد (

). براساس 4شود (یمی شناخته بدن یتفعالدر راستاي ایجاد فرصت، براي گرایش شهروندان به ورزش و 

بدنی افراد  تواند موجب افزایش یا کاهش سطوح فعالیتمتعددي از محیط زندگی می هايشواهد، شاخص

آن منطقه شود. براي نمونه، همجواري و قابلیت دسترسی به فضاهاي تفریحی و ورزشی عمومی محله، 

) نقش مهمی در گرایش یا عدم گرایش افراد 4)، امنیت و محیط اجتماعی محل زندگی (5ها (مثل پارك

 هاییشاخصدر واقع مجاورت و همجواري با ها خواهند داشت. بدنی و استفاده از پارك ام فعالیتبه انج

دسترسی  مانند هاییشاخص، قابلیت دسترسی با هاپاركمحل سکونت تا پارك، تعداد و تراکم  ۀفاصل مانند

وجود ترافیک اندك عمومی و  نقلیۀتا پارك، دسترسی به وسایل  سواريدوچرخهو  رويپیادهبه مسیرهاي 

احساس راحتی و  مانندامنیت فردي و اجتماعی  هايشاخص)، امنیت محل زندگی با 5در اطراف پارك (

نهایت محیط اجتماعی محل زندگی با در ) و 6( ضداجتماعیرفتارهاي  نبودامنیت در مسیر پارك و 

و اطراف محل زندگی، برقراري  در پارك رويپیادهافراد مختلف هنگام ورزش و  ةمشاهد مانند هاییشاخص

) 2010و همکاران ( 1در همین چارچوب، فرانزینی .است)، مرتبط 4ارتباط و پرداختن به ورزش با دیگران (

ها و مسیرهاي ورزشی مثل پارك -معتقدند اگرچه ساکنان مناطق جنوبی شهر به فضاهاي تفریحی

محیط زندگی مانند عدم امنیت و مشکالت  دلیل شرایط نامطلوبروي دسترسی بهتري دارند، بهپیاده

)، در صورتی دسترسی مناسب 2008و همکاران ( 2). یا به عقیدة ویتن7شوند (اجتماعی، کمتر استفاده می

شوند، که محیط اطراف پارك، از امنیت کافی برخوردار باشند بدنی منجر می ها، به انجام فعالیتبه پارك

 ها در توسعۀ سالمت و افزایش فعالیتورزشی عمومی مانند پارك -فریحی). بنابراین نقشی که فضاهاي ت8(
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و  هاپاركدرصد مدیران شهري، از  89که طوري)، به9کنند،  انکارناپذیر است (بدنی شهروندان، ایفا می

ی در میان اقشار مختلف بدن یتفعالین منابع فیزیکی در راستاي ترویج ترمهم عنوانبهفضاهاي سبز، 

انداز در چشم فردمنحصربهمحیط  عنوانبه هاپارك)، چراکه در بیشتر جوامع، 10کنند (یم، یاد جامعه

بر ایجاد فرصتی برابر، واسطۀ داشتن طبیعتی سبز، تجهیزات ورزشی و دسترسی رایگان، عالوهشهري و به

 ترین مکان براي فعالیترایجی، لذت بردن از طبیعت و تعامل اجتماعی و...، به بدن یتفعالجهت ورزش و 

ها ). اگرچه وجود پارك11درآمد تبدیل شده است (خصوص افراد کمبدنی در اوقات فراغت شهروندان، به

شهرها باشد، خصوص کالنبدنی در نواحی شهري به آل براي انجام هرگونه فعالیتممکن است، مکانی ایده

هایی از پارك که بتواند افراد مختلف را به خود جذب یتنهایی کافی نیست، بلکه ویژگولی وجود پارك به

هایی که افراد در آنها کند، از اهمیت بیشتري برخوردارند. در واقع دفعات استفاده از پارك و نوع فعالیت

اي به عواملی مانند امنیت پارك، امکانات رفاهی و ورزشی و کیفیت طور شایان مالحظهدهند، بهانجام می

)، به این نتیجه رسیدند که از 2015و همکاران ( 1). در همین چارچوب، ادوارد12ه است (پارك، وابست

هاي بهداشتی، روي و اسکیت) و امکانات رفاهی (سرویسها (مسیرهاي پیادهبین امکانات ورزشی پارك

اداري بدنی نوجوانان در پارك، رابطۀ مثبت و معن روشنایی محیط، وجود نیمکت و فضاي سبز) با فعالیت

)، در تحقیقی مروري، عامل کیفیت پارك 2010و همکاران ( 2کورماك). همچنین مک13وجود دارد (

بدنی شهروندان گزارش  عنوان عوامل مؤثر بر فعالیت)، امنیت پارك را به2015و همکاران ( 3) و بابی11(

ت ورزشی مرتبط با آن، توجه بر شناسایی شرایط محیط زندگی و تسهیال). با وجود این، عالوه14اند (کرده

بدنی آنان  هاي رفتاري افراد، به عدم شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار مبتنی بر فعالیتاندك به مکانیسم

 -ي رفتاري او در قالب متغیرهایی مانند روانیهاحوزهمنجر خواهد شد. بنابراین براي شناخت فرد، باید 

امدي، حمایت اجتماعی، هنجار اجتماعی و الگوگیري، ). احساس خودکار15اجتماعی، بررسی شود (

). خودکارامدي، بعدي از تئوري 16اجتماعی هستند ( -دهندة عوامل روانییلتشکمتغیرهاي کلیدي و 

شخص در توانایی انجام رفتاري خاص، حتی  نفساعتمادبه) است که با 1977( 4یادگیري اجتماعی بندورا

. افرادي که داراي احساس خودکارامدي باالتري هستند، در مقابل در شرایط دشوار، در ارتباط است

انجام  موردنظرها و موانع احتمالی، پایداري بیشتري دارند و نهایت تالش خود را براي انجام کار یسخت
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یرمادي (پول، تشویق کردن، راهنمایی غ). حمایت اجتماعی مشتمل بر اقدامات مادي یا 15دهند (یم

گیرد یمیري یا تداوم یک رفتار انجام گشکلمنظور تسهیل در سوي دیگران است که بهکردن و...) از 

). هنجار اجتماعی به میزان آگاهی و اعتقاد فرد و اطرافیان او مانند دوستان و والدین در مورد انجام 15(

هاي ورزشی یتفعال مثال، افرادي که از هنجار اجتماعی باالتري برخوردارند، طوربهیک رفتار، اشاره دارد. 

یلۀ اطرافیان وسبهاي دارند. در نهایت الگوگیري به تعداد دفعات انجام یک رفتار یوستهپو بدنی منظم و 

و  1). در همین زمینه، لو16، به تکرار آن رفتار توسط فرد، وابسته است (شدتبهشود که یمفرد مربوط 

مدي و حمایت اجتماعی والدین و دوستان، با )، در پژوهشی نشان دادند که خودکارا2017همکاران (

و همکاران  2یکدون). 17ی اوقات فراغت افراد، رابطۀ مستقیم و معناداري دارد (بدن یتفعالمیزان و شدت 

 )، به این نتیجه رسیدند که تنها الگوگیري و خودکارامدي موجب گرایش نوجوانان به ورزش و 2015(

). با وجود این 18نجار اجتماعی هیچ تأثیري در این زمینه ندارند (شود و حمایت و هیمی بدن یتفعال

دهد که وضعیت و شرایط مطلوب محیط زندگی، عامل مهمی در اگرچه نتایج تحقیقات مختلف نشان می

بدنی شهروندان را  شود، اما آنچه میزان فعالیتها میمشارکت ورزشی و استفادة مستقیم افراد از پارك

اجتماعی  -ها و عوامل روانیهاي پاركايِ ساختار و ویژگیدهد، به نقش واسطهر قرار میبیشتر تحت تأثی

)، به این نتیجه رسیدند که افراد با 2017و همکاران ( 3کوئنبرگطور مثال، ونشهروندان، مرتبط است. به

هایی وجود نزدیکی به پارك و برخورداري از امنیت محل زندگی و محیط اجتماعی مناسب، تنها از پارك

). 19کردند که از کیفیت و تسهیالت مطلوبی برخوردار بودند (بدنی استفاده می براي ورزش و فعالیت

طور ) نیز نشان داد که عوامل و شرایط محیط زندگی، به2010اران (و همک 4نتایج پژوهش ایشی

بدنی  اجتماعی مانند خودکارامدي و حمایت اجتماعی، بر فعالیت -غیرمستقیم و از طریق متغیرهاي روانی

 ).20گذارد (بزرگساالن ژاپنی، تأثیر می

نفس، یق عواملی مثل اعتمادبهفرایند شناخت رفتاري و اجتماعی افراد از طربا توجه به این مطلب که 

ها، حمایت اجتماعی، هنجار اجتماعی و... که مسئول توضیح رفتار فرد در مورد انجام یا عدم انجام انگیزه

). همچنین آمار موجود، مبنی بر اینکه مطلوب بودن شرایط و وضعیت 21پذیر است (کاري هستند، امکان

 عمومیِ همجوار با آن، قادر خواهند بود میزان فعالیت ورزشی -خصوص فضاهاي تفریحیمحیط زندگی، به
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)، گویاي اهمیت و تأثیر زیاد عوامل محیط 9دقیقه در روز افزایش دهند ( 30بدنی هر شهروندي را به 

اجتماعی بر ورزش شهروندان است، در نتیجه بررسی و شناخت دقیق این عوامل در هر  -فیزیکی و روانی

رو پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از مدل معادالت ساختاري، رسد. ازاینینظر ماي، ضروري بهجامعه

اجتماعی در تبیین  -ها و عوامل روانیضمن بررسی سهم هریک از متغیرهاي محیط زندگی، ساختار پارك

صورت مستقیم یا یک از متغیرهاي پژوهش بهبدنی شهروندان، به این پرسش پاسخ دهد که کدام فعالیت

 هايو یافته هاگونه پژوهشاین انجام با است که بدیهیبدنی تأثیرگذارند؟  تقیم بر متغیر فعالیتغیرمس

هاي هاي مؤثر بر مشارکت شهروندان در فعالیتعوامل و مؤلفه توان با شناخت کافیمی آن، حاصل از

ربط)، ورزشی ذيهاي متولیان ورزش شهري (شهرداري و هیأتهاي ریزيبرنامهیکپارچه کردن ورزشی و 

هاي اجتماعی و ترغیب هرچه بیشتر شهروندان زمینۀ بهبود و ایجاد شرایط مورد نیاز براي افزایش حمایت

 .خصوص در فضاهاي عمومیِ شهري را فراهم آوردبدنی، به به ورزش و فعالیت

 

 شناسی تحقیق روش

 -ها، توصیفیداده گردآوريهاي کاربردي و از نظر روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش

کننده به جامعۀ آماري تحقیق، شامل تمامی افراد مراجعهپیمایشی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. 

 15نفر مرد و زن باالي  370بدنی بودند، که از این تعداد،  هاي سطح شهر اهواز جهت انجام فعالیتپارك

عنوان حجم ن جامعۀ آماري)، به روش تصادفی، بهسال، از طریق فرمول کوکران (با فرض نامحدود بود

در سطح شهر اهواز و نبود چنین  1پارك شهري 12نمونۀ آماري برگزیده شدند. با توجه به وجود تنها 

اي که از نظر وسعت و همچنین موقعیت فیزیکی هایی در برخی مناطق شهر، تعداد هفت پارك محلهپارك

هاي توزیع پرسشنامه انتخاب و در مدت عنوان مکانوانی داشتند، بهبا تعریف حاضر، تا حدود زیادي همخ

در محدودة زمانی هفت صبح تا هشت 1395و نیمۀ دوم فروردین  1394روز در بهمن و اسفند  45زمان 

 آوري شدند.شب و در تمام روزهاي هفته اعم از تعطیل و غیرتعطیل، توسط تیم تحقیق، توزیع و جمع

هاي خارجی، ساخته با اقتباس از پژوهشیري پژوهش از سه پرسشنامۀ محققگاندازهدر طراحی ابزار 

بهره گرفته شد که با توجه به ترجمۀ متن اصلی سؤاالت از طرف محقق، در ابتدا براي بررسی روایی محتوا، 

                                                           
هکتار) باشد  4ي (امحلهبرابر مساحت پارك  4تا  2ي قرار داشته و مساحت آن امنطقهاي و یهناح. پارکی است که در مقیاس 1

 ).22دقیقه تجاوز نکند ( 30و دسترسی با پاي پیاده براي ساکنان از دورترین نقطه تا پارك، از 
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بدنی  نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکدة تربیت 8نظرهاي ها، از پس از تدوین چارچوب اولیۀ پرسشنامه

 50و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده شد و اصالحات الزم انجام گرفت. سپس تعداد 

سؤال  10پرسشنامه در بین جامعۀ آماري توزیع، و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي، در مجموع 

گیري تأیید زة ابزار اندازهها حذف و روایی سااز پرسشنامه 4/0دلیل داشتن بار عاملی کمتر از (شاخص)، به

گیري پژوهش از پایایی کافی و قابل قبولی شد. همچنین ضرایب آلفاي کرونباخ نشان داد که ابزار اندازه

کار گرفته شدند، شامل ). در نتیجه سه پرسشنامۀ نهایی که در فرایند تحقیق به1برخوردار بودند (جدول 

 مؤلفۀ امنیت محیط زندگی  4ویه در قالب گ 14وضعیت محل زندگی، مشتمل بر پرسشنامۀ 

سؤال)، پرسشنامۀ 3سؤال) و همجواري ( 3سؤال)، قابلیت دسترسی ( 4سؤال)، محیط اجتماعی ( 4(

سؤال)، امکانات  5مؤلفۀ امکانات ورزشی پارك ( 4گویه در قالب  17ها، مشتمل بر ساختار و ویژگی پارك

سؤال) و پرسشنامۀ عوامل  4، و کیفیت و نگهداري پارك (سؤال) 4سؤال)، امنیت پارك ( 4رفاهی پارك (

 4سؤال)، حمایت اجتماعی ( 4گویه در قالب چهار مؤلفۀ خودکارامدي ( 13اجتماعی، مشتمل بر  -روانی

پرسشنامه از نوع پاسخ سؤال) بود. همچنین سؤاالت  2سؤال) و الگوگیري ( 3سؤال)، هنجار اجتماعی (

گذاري شده بود. شایان ذکر ) ارزش5) تا کامالً موافقم (1، از کامالً مخالفم (بسته و براساس مقیاس لیکرت

ضرب تعداد جلسات ورزش در هفته و مدت بدنی در این تحقیق، براساس حاصل است که میزان فعالیت

 شده از طریق آمار توصیفیآوريهاي جمعبر این داده). عالوه23زمان ورزش در هر جلسه، محاسبه شد (

 22نسخۀ  Spssي افزارهانرمشامل تحلیل مسیر جهت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از ستنباطی و ا

 وتحلیل شدند.یهتجز، 3نسخۀ  1PLSو 

 

 هاي تحقیقیافته

سال  28/32درصد زن بودند. میانگین سنی مردان  9/44درصد) و  1/55هاي تحقیق مرد (یآزمودنبیشتر 

درصد) و کمترین داراي  7/32ها داراي مدرك تحصیلی دیپلم (یآزمودنسال بود. بیشتر  24/33و زنان 

 درصد) بودند. 3مدرك کارشناسی ارشد و باالتر (

 و مؤلفۀ امنیت محل 29/3لفۀ دسترسی با میانگین ی، مؤمحل زندگاز بین ابعاد مختلف متغیر وضعیت 

ها، دو مؤلفۀ امنیت و کیفیت ، از میان ابعاد مختلف متغیر ساختار و ویژگی پارك99/2زندگی با میانگین 

                                                           
1. Partial Least Squares (PLS) 
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و از بین ابعاد مختلف متغیر عوامل  07/3و مؤلفۀ امکانات ورزشی پارك با میانگین  22/3پارك با میانگین 

ترتیب به 95/2و مؤلفۀ خودکارامدي با میانگین  44/3لفۀ الگوگیري با میانگین اجتماعی، مؤ -روانی

هاي بدنی کل آزمودنی بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. همچنین میانگین فعالیت

 دقیقه در طول هفته بود. 34/68دقیقه و زنان  13/82دقیقه و به تفکیک براي مردان  95/75تحقیق 
 

 اجتماعی-ها و عوامل روانیهاي سه متغیر محل زندگی، ساختار پارك. توزیع میانگین مؤلفه1جدول 
 زندگی وضعیت محل

 همجواري دسترسی محیط اجتماعی زندگی امنیت محل 

 02/3 29/3 22/3 99/2 میانگین
 هاساختار پارك

 کیفیت پارك امنیت پارك امکانات رفاهی امکانات ورزشی 

 22/3 22/3 16/3 07/3 میانگین
 اجتماعی-عوامل روانی

 خودکارامدي الگوگیري هنجار اجتماعی حمایت اجتماعی 

 95/2 44/3 27/3 16/3 میانگین
 

. 1ي در سه بخش معادالت ساختاربرازش مدل  PLSدر قسمت آمار استنباطی، با استفاده از روش 

، تمامی سؤاالت 1و شکل  2شود. در جدول یم. مدل کلی بررسی 3. مدل ساختاري و 2یري، گاندازهمدل 

و  7/0ترتیب داراي مقادیر باالتر از تحقیق از نظر دو معیار پایایی درونی، روایی همگرا و بارهاي عاملی به

دارا هستند، در دهد تمام سؤاالت، کفایت الزم در تبیین متغیرهاي مربوط را یمهستند که نشان  4/0

 شود.یري تحقیق، تأیید میگاندازهمدل  برازشنتیجه 

 
 . مقادیر آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا مربوط به متغیرهاي تحقیق2جدول 

 متغیر شاخص آماري
 آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا (سازه)

 وضعیت محیط زندگی 892/0 909/0 418/0
 هاپاركساختار  918/0 928/0 434/0
 اجتماعی -عوامل روانی 875/0 897/0 402/0
 یبدن تیفعال 00/1 00/1 00/1
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 هریک از متغیرهاي تحقیق سؤاالت. ضرایب بارهاي عاملی 1شکل

 
ضریب شود. یمدر بخش برازش مدل ساختاري، به روابط موجود میان متغیرهاي تحقیق پرداخته 

(وابسته) است و سه مقدار  زادرون(مستقل) بر یک متغیر  زابرونة تأثیر یک متغیر دهندنشان، 1تعیین

، 1هستند. با توجه به شکل  2Rمقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي   67/0و  33/0، 19/0

) داراي مقدار 342/0عی (اجتما -) و عوامل روانی718/0ی (بدن یتفعال)، 615/0( هاپاركسازة ساختار 
2R  قابل قبولی هستند. همچنین معیار اعداد معناداريt2 صحت  96/1، در صورت بیشتر بودن از مقدار

                                                           
1. R Squares (R2) 
2. T-values 
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). در 24کند (یمدرصد تأیید  95هاي پژوهش را در سطح اطمینان یهفرضرابطۀ بین متغیرها و در نتیجه 

تر از مقدار بزرگ 243/6و  024/16، 102/8، 278/5، 109/38بین هر چهار متغیر  t، مقدار آمارة 2شکل 

 3بر این، در جدول است که نشان از مناسب بودن مدل ساختاري تحقیق دارد. عالوه 96/1مالك یعنی 

بینی ضعیف، یشپکند که براي یمرا تبیین  زادروني هاسازهبینی مدل، در مورد یشپقدرت  2Qمعیار 

). مدل تحقیق در مورد 24شود (یمتعیین  35/0و  15/0، 02/0ترتیب سه مقدار متوسط و قوي سازه، به

) از قدرت 716/0ی (بدن یتفعال) و 13/0اجتماعی (-)، عوامل روانی265/0( هاپاركمتغیر ساختار 

 شود.ي پژوهش تأیید میبینی متوسط به باالیی برخوردار است. بنابراین برازش مدل ساختاریشپ

 
 آنهامربوط به  سؤاالتبراي هریک از متغیرهاي تحقیق و  T-valuesمقادیر  .2شکل 
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 ي مدل تحقیقزادروني هاسازهمربوط به  2Q. مقادیر 3جدول 
 هاسازه شاخص آماري

)2Q( SSE/SSO-1 SSE SSO 
 یبدن تیفعال 370 105/442 0/716
 هاپاركساختار  6290 4621/815 0/265

 جتماعیا-عوامل روانی 4810 4182/568 130/0

 
میانگین  ضربحاصلشود که از جذر یمارزیابی  1GOFیلۀ معیار وسبهدر نهایت برازش مدل کلی 

)، سه 2009و همکاران ( 3آید. وِتزِلسیم دستبه) 2Rدر میانگین ضریب تعیین ( هاسازه 2مقادیر اشتراکی

). 24( انددهمعرفی کر GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  عنوانبهرا  36/0و  25/0، 01/0مقدار 

 ، نشان از برازش قوي مدل کلی تحقیق حاضر دارد.GOFبراي معیار  560/0مقدار 

 
 

 
بدنی  ها بر فعالیتپاركهاي استنباطی تحقیق، در خصوص اثر وضعیت محل زندگی و ساختار یافته

بدنی  ها بر رابطۀ بین وضعیت محل زندگی و فعالیتو همچنین نقش میانجی متغیر ساختار پارك

 ، ارائه شده است.4شهروندان اهوازي، در جدول 

 
 بدنی . نتایج آزمون تحلیل مسیر مربوط به اثر متغیرهاي تحقیق بر فعالیت4جدول

نتیجۀ 
 آزمون

 ضریب 
 )tمعناداري (

ریب ض
 مسیر

 جهت مسیر

 یمحل زندگوضعیت  =<یبدن تیفعال 403/0 102/8 تأیید
 هاپاركساختار  =<یبدن تیفعال 334/0 278/5 تأیید

 ماعیاجت-عوامل روانی =<یبدن تیفعال 206/0 243/6 تأیید  
 یمحل زندگوضعیت  =<ها پاركساختار  =<یبدن تیفعال 261/0 - تأیید

 یمحل زندگوضعیت  =<ماعیاجت-عوامل روانی =<یبدن تیفعال 120/0 - تأیید  
 

                                                           
1. Goodness of Fit 
2. Communality 
3. Wetzels 
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يِ مسیر، میان دو شود، با توجه به ضریب معناداریم مشاهده 2و شکل  4که در جدول گونههمان

) و همچنین 278/5نی (بد ها و فعالیت)، ساختار پارك102/8بدنی ( متغیر وضعیت محل زندگی و فعالیت

توان درصد اطمینان می 95بیشتر است، با  96/1) که از 243/6دنی (ب اجتماعی و فعالیت -عوامل روانی

) و عوامل 334/0درصد ( 33ها )، ساختار پارك403/0درصد ( 40گفت که وضعیت محل زندگی به میزان 

  بدنی شهروندان اهوازي، تأثیر مستقیم دارند. )، بر فعالیت206/0درصد ( 20جتماعی به مقدار ا -روانی

درصد  95ا بیشتر است، ب 96/1جه به ضریب معناداريِ مسیر بین هر چهار متغیر که از همچنین با تو

) از طریق 784/0 × 334/0درصد ( 26تغیر وضعیت محل زندگی به میزان توان گفت که ماطمینان می

) از طریق متغیر میانجی عوامل 585/0 × 206/0درصد ( 12ها، و به میزان متغیر میانجی ساختار پارك

 ن اهوازي، تأثیر غیرمستقیم دارد.بدنی شهروندا اجتماعی بر فعالیت -انیرو

 

 گیريیجهنتبحث و 

بدنی،  اند که الزمۀ ارائۀ راهکارها و سیاستگذاري مناسب در زمینۀ فعالیتتحقیقات اخیر، اذعان داشته

عوامل، توجه به محیط شناسایی عواملی تأثیرگذار بر سبک زندگی و رفتارهاي فعال افراد است. در بین این 

اجتماعی از جمله موضوعات مهمی -فیزیکی و تسهیالت ورزشی مرتبط با آن و همچنین عوامل روانی

هاي این پژوهش نشان داد که ). یافته25ریزان قرار گرفته است (است که مورد توجه محققان و برنامه

ی شهروندان اهوازي تأثیر مستقیم بدن ) بر فعالیت403/0وضعیت و شرایط محیط زندگی با ضریب مسیر (

)، مبنی بر تأثیر همجواري و نزدیکی 2015و همکاران ( 1و معناداري دارد. این یافته با نتایج پژوهش وانگ

و همکاران  2بدنی شهروندان استرالیایی، تیمپِریو به پارك و محیط اجتماعی محل زندگی بر فعالیت

ی بر محل زندگورزشی، امنیت و محیط اجتماعی  -فریحی) مبنی بر تأثیر دسترسی به فضاهاي ت2015(

امنیت فردي و  هاي) مبنی بر تأثیر شاخص2014و همکاران ( 3ی شهروندان و کارلسونبدن یتفعال

بدنی افراد  بر فعالیت ضداجتماعیرفتارهاي  نبوداحساس راحتی و امنیت در مسیر پارك و  ماننداجتماعی 

)، مبنی بر عدم ارتباط دسترسی به پارك و 2008پژوهش ویتن و همکاران (همخوان است. ولی با نتایج 

بدنی شهروندان، ناهمخوان است. احتمال دارد علت عدم ارتباط شاخص  فضاهاي سبز شهري با فعالیت

                                                           
1. Wang 
2. Timperio 
3. Carlson 
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بدنی، به نامطلوب بودن برخی دیگر از  روي با فعالیتها و مسیرهاي پیادهمهمی مانند دسترسی به پارك

ورزشی، امنیت و محیط اجتماعی  -حیط زندگی افراد مانند دوري از فضاهاي تفریحیهاي مشاخص

تواند سبب گرایش هاي محل زندگی، نمینامناسب، مرتبط باشد. در واقع تنها مطلوب بودن یکی از شاخص

 توان نتیجه گرفت که از نظر شهروندان اهوازي،شهروندان به ورزش شود. با توجه به یافتۀ مذکور، می

 هاي اطراف خود براي انجام فعالیتشرایط محیط زندگی عامل مهمی در استفاده یا عدم استفاده از پارك

ترتیب از هاي مناطق شمالی و مرکزي شهر اهواز، که بهکه از نظر جغرافیایی در پاركطوريبدنی است. به

تري برخوردار بودند، تراکم وبها، از وضعیت مطلنظر محیط اجتماعی و دسترسی، در مقایسه با سایر پارك

 و گرایش بیشتري از شهروندان قابل مشاهده بود.

بدنی شهروندان اهوازي تأثیر  ها بر فعالیتهاي تحقیق نشان داد که ساختار و ویژگی پاركیافته

 )،2015) و بابی و همکاران (2015مستقیم و معناداري دارد. این یافته با نتایج تحقیق وانگ و همکاران (

)، کاچزینسکی و همکاران 2015بدنی شهروندان، ادوارد و همکاران ( مبنی بر تأثیر امنیت پارك بر فعالیت

کورماك و بدنی افراد و همچنین مک ها بر فعالیت) مبنی بر تأثیر امکانات ورزشی و رفاهی پارك2014(

. ولی با نتایج تحقیق بدنی، همخوان است )، مبنی بر رابطۀ کیفیت پارك با فعالیت2010همکاران (

بدنی  امکانات ورزشی پارك و فعالیت )، مبنی بر عدم رابطۀ معنادار میان2013و همکاران ( 1شیپرجین

روي و شهروندان دانمارکی، ناهمخوان است. از آنجا که در تحقیق ناهمخوان، از مسیرهاي پیاده

عنوان عوامل مؤثر بر گرایش سبز، به سواري و امکانات رفاهی مانند پارکینگ، روشنایی و فضايدوچرخه

کننده به پارك بدنی افراد مراجعه دهد که احتماالً فعالیتشهروندان به پارك، یاد شده است، نشان می

هاي ورزشی که مستلزم صرف انرژي و بیشتر جنبۀ تفریحی و سالمتی دارد، در نتیجه استفاده از زمین

اند. در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که ساختار د کارایی نداشتهفعالیت بیشتري هستند، در مورد این افرا

بدنی شهروندان اهوازي بود  ) دومین عامل تأثیرگذار بر فعالیت344/0ها با ضریب مسیر (و ویژگی پارك

هاي ورزش گروهی با میانگین خصوص زمینها، بهکه با توجه به وضعیت نامناسب امکانات ورزشی پارك

دهی به شهروندان در تمام هاي شهر اهواز قابلیت سرویسیر است، چراکه بیشتر پاركپذ)، توجیه44/2(

 خصوص جوانان و نوجوانان را نداشتند.هاي سنی، بهرده

                                                           
1. Schipperijn 
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بدنی شهروندان اهوازي  اجتماعی بر فعالیت -هاي پژوهش نشان داد که عوامل روانیبر این، یافتهعالوه

)، و لو و همکاران 26) (2016و همکاران ( 1افته با نتایج پژوهش دیزتأثیر مستقیم و معناداري دارد. این ی

)، 2015و همکاران ( 2هولون) و 2015یک و همکاران (دون. ولی با نتایج پژوهش است)، همخوان 2017(

. این استی افراد مختلف ناهمخوان بدن یتفعالمبنی بر عدم تأثیر الگوگیري، حمایت و هنجار اجتماعی بر 

با پژوهش حاضر باشد. با توجه  هاپژوهشي فرهنگی و اجتماعی این هاتفاوتممکن است ناشی از  تفاوت

ی یاد بدن یتفعالعاملی غیرمؤثر بر  عنوانبهي ناهمخوان، از خودکارامدي هاپژوهشیک از یچهبه اینکه در 

ي اگونهبهی، بدن یتفعالدهد که در جوامع غربی، فرهنگ ورزش کردن و انجام یمنشده است، نشان 

هاي ورزشی، به عواملی مانند حمایت اجتماعی یا یتفعالنهادینه شده است که افراد براي مشارکت در 

اند. خود براي داشتن زندگی سالم، متکی نفساعتمادبهالگو گرفتن از اطرافیان خود، نیازي ندارند و تنها به 

) و کمترین 44/3ترتیب بیشترین (خودکارامدي که بهدر پژوهش حاضر نیز با توجه به مؤلفۀ الگوگیري و 

 یتفعالشود که شهروندان اهوازي براي انجام یم) میانگین را به خود اختصاص دادند، مشخص 95/2(

ی، به عواملی مانند داشتن همراه، تشویق و یادآوري شدن نیاز دارند. در واقع افرادي که از حمایت بدن

 ی بیشتري داشتند.بدن یتفعالوستان خود برخوردار بودند، در طول هفته اجتماعی و الگوگیري از طرف د

ی، مشخص شد که بدن یتفعالبر تأثیر مستقیم هریک از متغیرهاي پژوهش بر از طرف دیگر عالوه

بدنی  اجتماعی بر فعالیت -ها و عوامل روانیوضعیت محیط زندگی از طریق متغیر میانجی ساختار پارك

) 2016و همکاران ( 3تأثیر غیرمستقیم و معناداري دارد. این یافته با نتایج پژوهش اُیو شهروندان اهوازي،

) 2017( 4ها و هوانگ و کیماي ساختار پارك) مبنی بر نقش واسطه2017کوئنبرگ و همکاران ()، ون27(

دي و حمایت اجتماعی مانند خودکارام -)، مبنی بر تأثیر عوامل روانی2010) و ایشی و همکاران (28(

 5بدنی، همخوان است. ولی با نتایج پژوهش دینگ اجتماعی بر رابطۀ بین وضعیت محیط زندگی و فعالیت

اجتماعی ناهمخوان است. احتمال  -گري متغیرهاي روانی)، مبنی بر عدم میانجی29) (2012و همکاران (

اري به تسهیالت ورزشی دارد علت ناهمخوانی به مطلوب بودن عوامل محیطی مانند دسترسی و همجو

ها مربوط عمومی، امنیت و محیط اجتماعی مناسب محل زندگی، کیفیت و امکانات ورزشی و رفاهی پارك

                                                           
1. D’Haese 
2. Van Holle 
3. Ou 
4. Hwang & Kim 
5. Ding 
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اجتماعی تحت تأثیر مستقیم  -طور مستقیم و بدون دخالت عوامل روانیبدنی افراد را به باشد که فعالیت

ترتیب با ضریب اجتماعی به -ا و عوامل روانیهدهد. در پژوهش حاضر، نقش میانجی ساختار پاركقرار می

هایی استفاده ) مؤید این مطلب است که شهروندان اهوازي بیشتر از پارك120/0) و (261/0مسیر (

کنند که از نظر عواملی مانند امنیت پارك، کیفیت پارك، امکانات ورزشی و رفاهی در وضعیت بهتري می

بودن وضعیت محل زندگی، مانند همجواري و دسترسی مناسب  عبارت بهتر، در صورت مطلوبباشند. به

هاي جذاب بدنی در پارك، ترغیب کند، ویژگی تواند مردم یک منطقه را به انجام فعالیتبه پارك، آنچه می

اجتماعی مانند حمایت اجتماعی  -کنندگان است. هرچند برخورداري از عوامل روانیپارك براي استفاده

تواند در شرایطی که پارك در دسترس داشتن خودکارامدي و همراه براي ورزش، میوالدین و دوستان، 

 بدنی منجر شود.  فرد، از نظر امکانات مختلف تا حدودي مناسب نیست، به استفاده از پارك و فعالیت

شود که با وجود تأثیر مستقیم وضعیت محل هاي تحقیق حاضر، چنین استنباط میبا توجه به یافته

ترین عناصر کلیدي در توسعۀ گرایش شهروندان مناطق مختلف به انجام ها، مهمبر استفاده از پارك زندگی

اجتماعی خواهند بود.  -ها و در وهلۀ دوم، عوامل روانیبدنی، در وهلۀ اول، ساختار و ویژگی پارك فعالیت

تبط با آن مانند همجواري هاي مرعبارت بهتر، در شرایطی که امکان تغییر محل زندگی افراد و شاخصبه

توان تأثیرات منفی و ها، میوجود نداشته باشد، با تجهیز کردن و افزایش امکانات ورزشی و رفاهی پارك

روند، تا حدود زیادي شمار میها بهناشی از مشکالت محل زندگی افراد را که موانعی در استفاده از پارك

اي، که موجب اي و منطقهپارك شهري در مقیاس ناحیه 12 مرتفع کرد. البته در شهر اهواز، وجود تنها

شود، تنها راه موجود براي گرایش هرچه فاصلۀ زیاد از محل زندگی و بعضاً دسترسی سخت به آنها می

روز کردن تجهیزات ها و بهبدنی، رسیدگی بیشتر به پارك ها جهت انجام فعالیتبیشتر شهروندان به پارك

دلیل اینکه در برخی از مناطق شهر اهواز، کنندگان است. اما بهسن و سلیقۀ مراجعه و امکانات، مطابق با

شود، با تقویت عوامل ها، موجب کاهش استفاده از آنها میموقعیت فیزیکی و عدم رسیدگی مداوم به پارك

جذاب هاي سنی مختلف در سطح هر محله و اجتماعی، از طریق برگزاري مسابقات ورزشی در رده -روانی

ها در راستاي بسترسازي و افزایش سطح خودکارامدي افراد، فراهم کردن کردن امکانات ورزشی پارك

منظور افزایش الگوگیري روي بههاي پیادههاي ورزشی براي استفادة خانوادگی از آنها مانند جشنوارهزمینه

هاي جسمانی از طریق رسانهت رسانی در مورد فواید فعالیو حمایت اجتماعی خانواده و همچنین اطالع

بردن سطح آگاهی و هنجار اجتماعی افراد مختلف، خانواده و  ارتباط جمعی و تبلیغات شهري جهت باال

بدنی شهروندان را فراهم آورد. از دیدگاه  توان شرایط استفاده از پارك و فعالیتنزدیکان آنان، می
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ها و براي گرایش هرچه بیشتر شهروندان به پاركکند، ریزي شهري، تحقیق حاضر پیشنهاد میبرنامه

روي هایی مانند نوع دسترسی از طریق ساخت مسیرهاي پیادهبدنی آنها، به شاخص افزایش میزان فعالیت

خصوص هاي ورزشی، بهونقل عمومی در کنار افزایش زیرساختهاي حملمنتهی به پارك و افزودن سیستم

 . ي شوددر مناطق جنوبی شهر، توجه بیشتر
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Abstract 
The aim of this study was to develop a model of factors affecting physical 
activity of visitors to the parks. The research method was survey and applied 
in terms of objectives. The sample consisted of 370 visitors to Ahvaz parks 
for physical activity who were randomly selected. Data were collected by a 
researcher-made questionnaire in three parts: status of living environment, 
park structure and psychosocial factors. Its content and construct validity 
was confirmed by factor analysis and then it was distributed among the 
statistical population. The data were analyzed by structural equation 
modeling in PLS software. The results showed that status of living 
environment, park structure and psychosocial factors had positive and 
significant effects on Ahvaz citizens’ physical activity, and also park 
structure and psychosocial factors had a moderating effect on physical 
activity. Based on these findings, when it is not possible to change the living 
environment and its related indicators such as proximity and type of access, 
the effects and difficulties of living environment which are considered as 
barriers to visiting parks can be eliminated firstly by equipping and 
enhancing the quality of sport and recreational facilities in the parks and 
secondly by reinforcing psychosocial factors and therefore increase the 
tendency to physical activity. 
 
Keywords 

 Ahvaz, park, physical activity, provide a model. 
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