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Introduction: The purpose of the present study is to design model of perception 
utility of parks sports space on Tehran city. 

Methods: According to the subject and objectives, the current research method is of 
the type of contextualization, which was carried out in a descriptive-analytical way 
and in the field. This research is a type of applied-developmental research. 
 
Results: The model fit index of GOF = 0.68 was reported and the research results 
confirmed the final model in five factors of amenities, preference, access, equipment 
and design. 

Conclusion: Considering the effect of preference on the desirability of park sports 
spaces, the development of low-cost park sports space at a reasonable price is 
suggested. Therefore, if we provide safe and desirable park space sports facilities and 
healthy activities and entertainment are made possible in an organized way and in 
accordance with the values of the society, the active presence of the people and 
consequently the vitality and livability of the people in the society will increase. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 The purpose of the present research is to design a model for 
the perception of the desirability of sports space in a park in 
Tehran. 
 
Methods 
This research is one of the types of applied-developmental 
research, the information needed for which is obtained through 
library studies (including the study of domestic and foreign 
books and publications and searching in databases (Internet) 
in order to obtain the basics theory and using the experiences 
of other researchers) and a questionnaire were obtained. The 
statistical population includes two parts. In the qualitative part, 
the statistical population was made up of academic faculty 
members of universities and people with management 
experience in sports organizations (Ministry of Sports, 
Federation of Public Sports). And in the quantitative part, all 
people over 18 years of age who use sports facilities at least 
twice a week in Tehran constituted the statistical population of 
the research. For sampling in the qualitative section, the 
purposeful sampling method and the snowball sampling 
technique were used to conduct in-depth interviews. And in 
the quantitative part, based on the unlimited table, 384 people 
are considered for the unlimited population, which was 
considered as a statistical sample with a 5% chance of 
dropping 400 people. Therefore, to select the sample, the city 
of Tehran was divided into 5 parts: north, south, east, west and 
center, and 80 people (40 women, 40 men) from each part 
formed the statistical sample by random method. Therefore, 
400 people (200 women, 200 men) formed the statistical 
sample of the research. A researcher-made questionnaire was 
used to measure the perception of the desirability of the park's 
sports space. For this purpose, the construction of the 
questionnaire for the perception of the desirability of the park 
sports space has been done in two stages. In the first stage, the 
researcher reviewed the literature and theoretical foundations 
related to the perception of the desirability of the park sports 
space. Then, a semi-structured snowball interview was 
conducted with experts to determine the factors. In this 
technique, an initial group (in the selection of a statistical 
sample for in-depth interviews, we tried to select both people 
with academic education (members of the academic staff) and 
people with management experience in sports organizations 
(Ministry of Sports, Federation of Public Sports) for 
interviews were selected and then the next groups were 
introduced for interviews by the same group until the research 
reached theoretical saturation and sufficiency. In this study, 12 
interviews were conducted. Data analysis in this method is 
based on total Information gathering has been done through 
the selected questions and themes. To confirm the content 
validity of the questionnaire, 12 sports management professors 
(interviewees) were given the preliminary version of the 
questionnaire to be examined. In this research, for content 
validity according to experts and construct validity 
(exploratory and confirmatory factor analysis), to determine 

the reliability of the model from two composite reliability 
indices and Cronbach's alpha and from divergent and 
convergent validity indices (Ave) and structural equation 
modeling from SPS software version 23 and PLS version 2 
were used. 
  
Results  
As a result, according to the opinion of 12 experts and the 
study of scientific and internet books and articles by the 
researcher, 5 factors of welfare amenities, equipment, 
preference, access, and design were identified for the 
questionnaire on the desirability of park sports space. Finally, 
the fit index of the model was reported as GOF=0.68. 
 
Conclusion 
In general, it can be concluded that if citizens use less park 
sports spaces, there will be less incentive to create new spaces 
and maintain the existing spaces. and the decline of their 
maintenance and quality, park sports spaces are probably used 
less, thus the vicious cycle of deterioration of these spaces is 
intensified. And this causes more inactivity of the society. 
Therefore, considering that comfort facilities improve the 
perception of the desirability of sports spaces, it is 
recommended to use experts to provide sports advice, increase 
the quality of park sports facilities, and create conditions for 
individual and group sports. The design increases the 
perception of the desirability of sports spaces. For this 
purpose, the use of plants and flowers, the coloring of the 
park's sports space, and the possibility of activities in various 
sports fields are suggested. It is recommended to pay attention 
to the access situation, the security of the access path to the 
park sports space and the location of the park sports space. The 
equipment has an effect on the desirability of sports spaces, so 
it is suggested to improve the safety situation in the park sports 
equipment, adapt the park sports space equipment for different 
age groups. Considering the effect of preference on the 
desirability of park sports spaces, it is suggested to develop a 
low-cost park sports space at a reasonable price. Therefore, if 
we create a safe and desirable park space sports facilities and 
healthy activities and entertainment are organized in a way that 
is possible in accordance with the values of the society, the 
active presence of the people and consequently the vitality and 
viability of the people in the society will increase. 
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  ها:واژهکلید
 امکانات رفاهی،

 ،زاتیتجه
  یورزش يفضا تیمطلوب 
  
 
 
 
 

 ۀختیآم قیحقشهر تهران است. روش ت یپارک یورزش يفضا تیمدل ادراك مطلوب یهدف پژوهش حاضر طراح: مقدمه 
 است.  یاکتشاف کردیبا رو یکم -یفیک

در  یتیریتجارب مد يها و افراد دارادانشگاه یعلم أتیه يشامل اعضا یفیدر بخش ک يآمار ۀجامعروش پژوهش: 
در  یورزش يدو بار از فضاها ياسال به باال که حداقل هفته 18افراد  یشامل تمام یو در بخش کم یورزش يهاسازمان

دادند.  لیرا تشک يمارآ ۀنمون یمنفر در بخش ک 384و  یفیبودند. دوازده نفر در بخش ک کنند،یشهر تهران استفاده م
 ياقالب پرسشنامه رمصاحبه د نیرفته از ابرگ جیبود که نتا ساختارمندمهین ۀمصاحب یفیاطالعات در بخش ک يآورابزار جمع

 لین و اعتبار سازه (تحلاز نظر خبرگا ییمحتوا ییروا يپژوهش برا نیاستفاده شد. در ا یدر بخش کم یبا پنج عامل اصل
 ییروا يهااخ و از شاخصکرونب يو آلفا یبیترک ییایمدل از دو شاخص پا ییایپا نییتع ي)، برايدییو تأ یاکتشاف یعامل

استفاده  2 ۀ.ال.اس نسخیپ و 23 ۀ.اس نسخیاس.پ يافزارهااز نرم يساختار ۀمعادل يمدلساز) و Aveواگرا و همگرا (
 شد. 

مکانات رفاهی، او نتایج پژوهش مدل نهایی را در پنج عامل گزارش شد  =GOF 68/0 ص برازش مدلخشا ها:  یافته
 کرد. دییتأترجیح، دسترسی، تجهیزات و طراحی 

و با  نهیهزکم یکپار یورزش يفضا ترجیح بر مطلوبیت فضاهاي ورزشی پارکی توسعۀ ریتأثبا توجه به گیري:  نتیجه
 و هاتیو فعال یمم سـازامن و مطلوب را فـراه یی پارکیفضا یورزشاگر اماکن بنابراین  .شودیمپیشنهاد مناسب  متیق

تبع آن سرزندگی ور فعال مردم و بهد، حـضشوجامعه میسر  يهاارزش با مطابق و افتهیسازمان ياگونهبه سالم تفریحات
 . ابدییافزایش مافراد جامعه پذیري و زیست

 .14)2یه مدیریت ورزشی، (). طراحی مدل ادراك مطلوبیت فضاي ورزشی پارکی شهر تهران.نشر1401زارعی، علی (، مهشید؛ اسماعیلی، محمدرضا؛ مدي مح: استناد
25-40. 
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  مقدمه

سوب م      هايکاربر شهروندان مح ضاهاي گذراندن اوقات فراغت  شهري   يهاویژه در طرح هاتتوج رغمی، علشوند یکه در واقع ف جامع 
 يهاستگاه ی، مراکز اافتهیکه امروزه در کشورهاي توسعه   این در حالی است ). 1386(بهزادفر،  اندقرار گرفته یتوجهیایران، در عمل مورد ب

مت روانی و الپایدار بر مبناي ایجاد زندگی همراه با شور و نشاط، س    ۀبا توسع  ياجامعه يسو عنوان رهگذري بهبه یبدن تیتندرستی و فعال 
با  دهدیتحقیقات نشـان م  کهيطوربه، شـود یماشـینی، در بین سـنین مختلف محسـوب م    تحركیکاهش فشـارهاي ناشـی از زندگی ب  

مناســب و با مبلمان ورزشــی اســتاندارد و  يهاورزشــی در محل -تفریحی يهاعمومی تندرســتی مانند پارك يهامشــخص کردن مکان
 جامعه بودامیدوارکننده براي افزایش فعالیت بدنی و تفریحی در بین سنین و اقشار مختلف    راهبردشاهد ایجاد فرصت و    توانیم تیفیباک

ستر  سبز داراي مزایاي     بدن تیفعال) معتقدند 2016( 2این مطلب یه و همکاران دییتأ). در 2009، 1(ت شی  ضاهاي ورز سم ی در ف و  ی، روانیج
 .  استی عاطف

رزشی اساساً به و -تفریحی يهابدنی همگانی و حضور در پارك يهاتیمتأسفانه سهم ناچیز رویکرد شهروندان ایرانی به ورزش و فعال
ــت ــازمانی، کمبود امکانات،  يهایکاس ــتقبال جامعه از مطلوب جام يهاورزش ۀدر زمین تحقیقراهبردي، فقدان  ۀبرنام نبودس عه و عدم اس
ست      يهاستگاه یهمگانی و ا يهاورزش سته ا ستی واب ضاهاي باز و مکان    .تندر ست که ف ستی عمومی در واق  يهااین در حالی ا ع تندر
ران، (معقول و همکا ندهست جسمانی متناسب با سطح و توانشان      يهاتیرداختن افراد به فعالگر محیطی منطقی و قابل اعتماد براي پجلوه

سیاري از مردم براي با  کهيطوربه). 1392 سمانی خود ما  الب س  اندلیبردن توان ج سازي یا ورزش  يهاالنبدون مراجعه به    يهاخاص بدن
ضمن انجام امور روزمر کنعمومی  يهات زمان کوتاهی اقدام به ورزشویژه، در مد به ورزش و تفریح نیز  خود غتخود، در مدت فرا ةند و 

   ).1386(پورابوطالب،  بپردازند
ست که    شکاران قه به ورزش، تمایل الافزایش عاین در حالی ا صرف براي اینکه به ورز شوند، افزایش یافته  عنوان م کنندگان مطرح 

سیار عالقه   يهاو شرکت  هامیاست. ت  مسابقات و در پی   يهاتیرید بلکنندگان بیشتري را براي خ مندند تا حد امکان مصرف ورزشی نیز ب
صو  سودآوري و جبران هز الآن مح صنعت  ببیفزایند و  ي خوداهنهیت خود جذب کنند تا از این طریق بر درآمدزایی و  قاي خود را در این 

. یز حفظ مشتریان ورزشی استورزشی، افزایش و ن يهاچراکه یک راه بسیار مؤثر براي کاهش موانع اقتصادي برنامه  ،عظیم تضمین کنند 
براي برقراري بیشتر تعامل  دهی محیطتواند در شکلبا سایرین و چگونگی آن می شارتباط ةشناخت کافی از انسان و نحودر همین زمینه 

شد.   سان به    روازاینو ارتباط مؤثر با سی ان سطوح کمی و کیفی مختلفی از تعام اجتماعی که دا يعنوان موجوددر این روند با برر ت الراي 
شناخت قرارگاه    ست،  سبت اجتماعی ا اجتماعی و  هايهاي بالقوه براي کنشهاي داراي ظرفیتهاي اجتماعی و فعالیتهاي رفتاري و منا

 ).  1386(پورابوطالب،  کندروابط معنادار، اهمیت پیدا می
ــه تجرب نیتراز مهم ــت کـ مکان را  ۀابعادي که در طراحی محیط باید به آن دقت شود، فرایند احساس، ادراك و شناخت محیطی اسـ

ـسـان هـمـوار م        ـراي ان ـ ،  3(مک اندرو کنندیاندهی ادراکشان از محیط بازي مها نقش بسیار فعالی را در سازمانسان کهيطوربه ،سازدیب
ــان نه). ا2015 ــازدیبلکه خود، اجتماع و فرهنگ را نیز م ،تنها طبیعتنس ــ س ــت محیط را به ش مختلف  يهاوهیو در این فرایند ممکن اس

و نظریات بیشتر به ادراك دیداري و  هایبررسدر هریک از حواس مطالعه کرد، اغلب  توانیمبا وجود این واقعیت که ادراك را . تفسیر کند
ـب کردن آنها م   عات روبهالفرد در مواجهه با محیط خود با سیلی از اط. اندداشتهشنیداري توجه  ـ  پردازدیروست که براي درك آن به مرت

سی خود اط  يها. فرد با کمک اندامدهدیعات را در محل خود قرار مالاز این اط ءو هر جز ضا (عات دریافتی الح کرده  لیوتحلهیرا تجز )ف
شلمانی،   کندیادراك ممطلوب یا نامطلوب  صورت و در نهایت آنها را به شی نیز از این    1394(کامور  ضاهاي ورز  قاعده). ادراك مطلوب ف

ــتثنا  ــتینمس ــتفاده  . زمانیس ــی پارکی اس ــاهاي ورزش ــور کنندیمکه افراد از فض ــایی را که در آن حض دارند،  ، اطالعات دریافتی از فض

                                                 
1. Tester  
2. Yeh, Stone, Churchill, Wheat, Brymer & Davids 

3. Mc Andrew  
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ست کنند. این اطالعات که خروجی آن احساس مطلوب یا نامطلوب بودن  می لیوتحلهیتجز ست. به اعتقاد   ا ، از نظر پژوهشگران متفاوت ا
ضاي         سهیالت و امکانات رفاهی از جمله عوامل مؤثر بر ادراك مطلوبیت ف سی، امنیت، ت ستر برخی محققان عواملی محیطی، تجهیزات، د

پارکی   ــی  فان  ورزشـ ند ( ــت نان  2018، 2توپولویناپ ؛ 2012و همکاران،   1هسـ نه کی به   کند یم انی ب )2017( 3). در همین زمی طور خاص،   که 
س  یعیطب يهاطیمح سه  لیپتان دارند. مطلوب ادراك  افزایش ، لذت بردن از ورزش وزهیانگ شیرا با افزا یبدن تیمثبت فعال يرفتارها لیت

 . است نهیبدون هزاغلب و ندااز افراد در دسترس يشتریتعداد ب يبرا يترطور گستردهبه یعی، مناطق طبنیبر اافزون
ــت که بیش از هر چیز دیگر در   ) 2018( 4به اعتقاد بامبرگا و همکاران ــوعی اس ــهري، موض ــبز در زندگی ش ــاي س نقش و اهمیت فض

ـت      ـرار گرفته اس ـورد توجه محققان شهري ق  تواندیم فضاي ورزشی سبز کنندیم) نیز بیان 2018( 5وسوو ولو رویلور .شهرهاي معاصر م
 باشــد یزندگ تیفیانســان و ک یو روان یبهبود ســالمت جســم جهیمدرن و در نت ۀجامع تحركیبرعکس کردن روند ب يبرا دیمف يابزار

شان  ش    ی(رخ سب و ر سی به  يهادر بین مؤلفه .)1396، انیدین شکل  هاتیجز دو معیار تنوع فعالمورد برر صر مختلف   يریگدر پارك و  عنا
سته         شی توان شی و کاهش موارد انحرافی در بین جوانان، مبلمان ورز سترس بودن لوازم ورز یازده افزایش در سبب  زیبایی در آن و در د

ش      ضاهاي  سرزندگی ف شود    هريمعیار  سی  سئوال  تحقیقیدر  .)1394ي و همکاران، دیمج( مورد برر و  نهفت عامل تحول در نگرش م
ستفاد  ستفاده از ش   ،یورزش  يهاطیمح يساز از امکانات، شاداب  حیصح  ةا و امکانات  هاتیبه فعال يآوريرو زاننده،یبرانگ یغاتیتبل يهاوهیا
ش  شجو    د،یجد یورز شار  ،یگروه يهاتیدر فعال انیشرکت دادن دان شجو  کتجذب م ش  يهاطیدر مح انیدان و  تیخالق جادیو ا یورز

ش  يهادر برنامه جانیه شان داد         را به یورز شی ن سازي اماکن ورز سازي و زیبا شاداب  شد عنوان عوامل مؤثر  ستان  یمی(عظ ه  و  یدالر
شی   .)1393، همکاران ش  یطراح يارهایمعدر پژوه شی  – یحیتفر يهادر پارك یمبلمان ورز عملکرد و  ،يفرم ظاهر ،یمنیشامل ا  ورز

 ).1392، عظیمی دالرستاقی( عنوان شده است یتندرست يهاستگاهیا
منزلۀ شاخصی شهري را به يها. آنهـا رسیدگی و نگهداري پاركکردندپارك شهري شیکاگو و آتالنتا را ارزیابی  17) 2009( 6مون 

انجام که رسیدگی بهتر و نگهداري منظم در آنها  ییهااین بود که مکان هاینتیجۀ بررس .اندبراي درك ایمنی و بهداشت بررسی کرده
). 2008، 7(نیکوالس بازدیدکنندة بیشتري دارنددر نتیجه  ،دارند، از ایمنی و بهداشت باالتري برخوردارند يترو پوشش گیاهی متنوع دگیریم

هوا و صوتی  يهایاز جمله ایمنــی، بهداشت، پاکیزگی، آلودگ ییهاشهري، شــاخص يهادر خصوص ارزیابی وضعیت پارك تحقیقیدر 
 اندشهري تعریف شده يهاطیبخش شهرها و مح نیترعنوان مهمعمومی به يهاز طرفی عرصهشد. ااساسـی ارزیابی  يهامنزلۀ شـاخصبه
 نیترصورت یکی از مهمقابلیت ایجاد ارتباط چهره به چهره سبب شده است که اصوالً فضاهاي شهري و توجه به ارتقاي کیفیت آنها بهو 

 ریو سا فضاي ورزشی پارکی يهارساختیز يارتقامطرح شود. برخی پژوهشگران معتقدند  معاصر ري در دورانشه اهداف دانش طراحی
) در 2020( 8. بروست و آرتمناستی به فضاي سبز شهري ابیدست برمؤثر  يکردیرو يشهر يهاطیدر مح عتیبر طب یمبتن يهاحلراه

ي از جمله عواملی هستند که شهر ستمیمنابع اکوس، سبز يشکل و ساختار فضاهاکه  کنندیمشهري عنوان  چندمنظورهبررسی فضاي سبز 
بر فضاي ورزشی سبز در مناطق  تواندیم) معتقدند که عوامل محیطی 2019( 9است. پیکی و همکاران رگذاریتأث یپارک یورزش يفضابر 

، بهبود سالمت یبدن تیفعال شیبه افزا یپارک یورزش ياذعان شده است که فضا ندهیطور فزابه تحقیق اتیدر ادبشهري تأثیر بگذارد. 
، 10بامکلو  نگزیجن( ارتقا داده است عتیجامعه و طب نیارتباط ب شیرا با افزا ناساکن یاجتماع يهاتیکمک کرده و فعال یو روان یجسم

 . استکه یکی از معیارهاي ارزیابی فضاي سبز شهري دسترسی  کنندیم) عنوان 2017( 11). اکلل و دوریس2019
                                                 
1. Fun  
2. Napitupulu 

3. Kinnan 
4. Bamberga, Hitchingsb & Lathamb 

5. Loureiro &Veloso 
6. Mowen  
7. Nicholls   
8. Breuste & Artmann 
9. Pyky  
10. Jennings& Bamkole  

11. Ekkel & de Vries 
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ــی و ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی  راتیتأثاهمیت  ــت که توجه اولین جامعهااندازهبهمتقابل ورزش ــگامان  ي اس ــان و پیش ــناس ش
فرهنگی  -ي اجتماعیادهیپدی ورزش همچون مارسل موس، یوهان هویزینگا و پیر بوردیو را به خود جلب کرده است. ورزش   شناس  جامعه

ست که پیوندي اندام  ساختارهاي اجتماعی دارد؛ بدین ا ستاوردهاي ورزش و  وار با مجموعه نهادها و  کلی  طوربهي آن هاتیفعالمعنا که د
سو     ست. از یک  شاخص عمومی ا شرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه    یک  سطح پی سوي دیگر   توانیم، با آن دربارة  داوري کرد و از 

شی نیز به     شرفت و ترقی ورز صادي،         هادادهپی شرایط اقت ست. به همین دلیل تحلیل نهایی  سته ا و عوامل اجتماعی حاکم بر جامعه واب
پیشرفت کند و   تواندیمورزش تا چه اندازه  کندیماست که تعیین   میستق رمیغرهگذر شماري از روابط   -اجتماعی موجود میان این شرایط 

 ).2007، 1یآنورخورلواپس رود ( تواندیمتا چه حد 
ضوع زو  دییتأدر   سی ورزش  2020و همکاران ( 2این مو شان م    ) به برر شهري در اروپا پرداختند. نتایج این تحقیق ن ضاهاي   دهدیو ف

سهیالت این فضاها را تقویت کنند؛   و دولت دشو یورزشی در اروپا محسوب م   يهامکان نیترکه فضاهاي شهري از مهم   ها باید از نظر ت
ستاندارد باشند      يهااین فضاها از نظر باورهاي مردم و دستگاه   کهيطوربه . همچنین ارائۀ خدمات و ورزشی نیز داراي اصول و معیارهاي ا
دنبال شهرنشینی فزاینده و افزایش فشارهاي روحی و جسمی بر     بهکلی  طوربهبگذارد.  ریتأث اهپاركبر نشاط   تواندیمي محیطی هایژگیو

ساخت    شهرها، جنبش    شهروندان و نیز تهدید موجودیت طبیعت در اثر افزایش  شد کالبدي  سازها و ر سازي بر آن    يهاو شهر اند که نوین 
همراه جذب شهروندان  لزوم حفظ و ارتقاي فضاهاي شهري به لحاظ زیبایی و عملکردي به   رونیارتباط انسان و طبیعت را تقویت کنند. ازا 

ستفاده کنند، انگیز        کمتري  ةبه این فضاها و جلب رضایت خاطر آنان بیش از پیش ضرورت یافته است. اگر مردم کمتر از فضاي عمومی ا
ــاهاي موجود  ــاهاي جدید و حفظ و نگهداري فض ــتهد خواوجود براي ایجاد فض ــاهاي عموم . با افول نگهداري و کیفیت آنها،داش  یفض

و  زانیربرنامه يبرا تواندیم قیتحق جینتا .شــودیمعیوب زوال این فضــاها تشــدید م ۀچرخ لهیوســنی، بدشــودمیاحتماالً کمتر اســتفاده 
سئوال  ضاها  نم ش  يف شهروند  ،یتعامالت اجتماع شیافزا يخرد و کالن برا يهايزیردر جهت برنامه یورز تر و از همه مهم يفرهنگ 

 واقع شود. دیمف ،شودیم یمهم تلق اریبس یکنون طیکه در شرا يشهر ي ورزشیفضاهامطلوبیت 
 

  شناسی پژوهشروش
. انجام گرفت میدانی لشک به و تحلیلی –که به روش توصیفی است  یابینهیروش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف، از نوع زم

 هاباکت ۀاز جمله مطالعي (اانهکتابخ مطالعات طریق از آن نیاز مورد اطالعات که است ياتوسعه –این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردي 
 ناو استفاده از تجارب محقق ينظر یبانمبه  یابیمنظور دست) بهنترنتی(ا یاطالعات يهاگاهیجو در پاوو جست یو خارج یداخل اتیو نشر

افراد  وها دانشگاه یلمهیأت ع ياعضا. در بخش کیفی جامعۀ آماري را استجامعۀ آماري شامل دو بخش آمد. دست به پرسشنامه و )گرید
در بخش کمی تمامی افراد  و تشکیل دادند) یهمگان يهاورزش ونیفدراس و (وزارت ورزش یورزش يهامدیریتی در سازمانارب داراي تج

 منظوري تحقیق را تشکیل دادند. به، جامعۀ آمارکنندیماز فضاهاي ورزشی در شهر تهران استفاده  دو باري اهفتهسال به باال که حداقل  18
و در  شد استفاده برفیگلوله يریگنمونه تکنیک و هدفمند يریگنمونه روش از عمیق يهامصاحبه انجام براي کیفی بخش در يریگنمونه

نفر  400حتمال ریزش ادرصد  5که با احتساب  شودیمنفر در نظر گرفته  384براي جامعۀ نامحدود  نامحدودبخش کمی براساس جدول 
، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم نمونۀ آماري در نظر گرفته شد. بنابراین براي انتخاب نمونه شهر تهران به پنج بخش شمال عنوانبه

مرد) نمونۀ  200زن و  200فر (ن 400ري را به روش تصادفی تشکیل دادند. بنابراین مرد) نمونۀ آما 40زن و  40نفر ( 80شد و از هر بخش 
 آماري تحقیق را تشکیل دادند. 

ادراك به همین منظور ساخت پرسشنامۀ ساخته استفاده شد. محقق ۀاز پرسشنام یپارک یورزش يفضا تیادراك مطلوب يریگاندازه يبرا
ادراك ه انجام گرفته است. در مرحلۀ اول محقق به بررسی ادبیات و مبانی نظري مرتبط با در دو مرحل یپارک یورزش يفضا تیمطلوب

                                                 
1. Anorkhorly  

2. Zhu  
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انجام  عوامل یینتع منظوربهخبرگان با  برفی،به روش گلوله افتهیساختاریمهطور نبه پرداخت. سپس مصاحبه، یپارک یورزش يفضا تیمطلوب
 يها(اعضاي هیأت علمی) و هم از افراد داراي تجربیات مدیریتی در سازمان دانشگاهیدر این تکنیک از افراد داراي تحصیالت  .گرفت
مصاحبه توسط همین منظور به بعدي يهاسپس گروه شدند،مصاحبه انتخاب  ي همگانی) برايهاورزش(وزارت ورزش و فدراسیون  یورزش

) زمانی اشباع رخ 2011و همکاران ( 1از نظر اسپزیالبرسد.  تیو کفا يکه پژوهش به اشباع نظر یافتتداوم  یتا زمان شدگروه معرفی 
مصاحبه انجام  12در این تحقیق  .نیاید دستبهي قبلی بینجامد و اطالعات جدیدي هادادهي آورجمعبه تکرار  هادادهي آورجمعکه  دهدیم

گرفت. شده انجام ت و محورهاي انتخاباالؤعات، از طریق سالاط يآورها در این روش، براساس جمعداده لیوتحلهیتجز). 1گرفت (جدول 
 پرسشنامه مقدماتی نسخۀ تا شد دادهشوندگان) (مصاحبه ورزشی مدیریت استادان از دوازده نفر به پرسشنامه محتوایی روایی دییتأ براي

 و هاکتاب مطالعۀ نفر از خبرگان ودوازده  دیدگاه به توجه با نتیجه در .شد اعمال آنها نظرهايها پرسشنامه يآورجمع از پس. شد بررسی
 تیادراك مطلوبی براي پرسشنامۀ طراح ی ودسترس ح،یترج زات،یتجه ،یامکانات رفاه عامل پنج محقق، توسط اینترنتی و علمی مقاالت

 متوسط، زیاد، زیاد، خیلی يهانهیگز داراي و لیکرت يادرجهپنج مقیاس براساس ياپرسشنامه نهایت در. شد شناسایی یپارک یورزش يفضا
  .شد تدوین 1 ،2 ،3 ،3 ،4 ،5 ترتیببه امتیازهاي با کم خیلی و کم

 
 شوندگانمصاحبه تخصص . وضعیت1جدول 

 محل خدمت رتبۀ علمی سمت

 تهران مرکزدانشگاه آزاد  دکتري مرکز،  آزاد تهرانعضو هیأت علمی دانشگاه .1

 فدراسیون اسکیت کارشناسی سکیتطرف فدراسیون جهانی ارئیس کمیتۀ توسعۀ اسکیت هاکی خاورمیانه از .2

 ي همگانیهاورزشیأت ه کارشناسی ارشد ي همگانی استان تهرانهاورزش هیأتور  مشا.3

 کمیتۀ ملی المپیک کارشناسی عضو کمیسیون صلح و ورزش کمیتۀ ملی المپیک.4

 شرکت سی نگین دکتري ی پرشیا ورزش یننگشرکت سی  سهامدارمدیره و  هیأتیس رئ.5

 اکسیژن لیسانس ي اکسیژنهاباشگاهمدیرة  هیأتبنیانگذار و عضو .6

 کارگروه ورزش لیسانس ینان ایرانکارآفرکارگروه ورزش جمعیت  سیرئ.7

 دانشگاه پیام نور تهران دکتري علمی دانشگاه پیام نور  هیأتعضو .8

 تهران جنوب آزاددانشگاه  دکتري تهران جنوب آزادعلمی دانشگاه  هیأت.عضو 9

 کرمانشاه آزاددانشگاه  دکتري کرمانشاه آزادعلمی دانشگاه  هیأت.عضو 10

 دانشگاه آزاد تهران مرکز دکتري تهران مرکز آزاد.مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه 11

 انجمن ایروبیک ایران کارشناس ارشد یسۀ انجمن ایروبیک ایرانرئ هیأت.عضو 12

 
ي استاندارد هاپرسشنامهي استانداردساز منظوربه)، EFAي فضاهاي ورزشی شهري از تحلیل عامل اکتشافی (هایژگیوبراي شناسایی 

از روش  قیآزمون مدل تحق منظوربهو   2نیاکل و رییم -سریک اریبودن نمونه از معی از کاف نانیمنظور اطمبهي و دییتأاز تحلیل عامل 
همچنین براي  .دشویم هکرونباخ استفاد يو آلفا یابزارها از آزمون ثبات درون ییایپا نییتع ياستفاده شد. برا يمعادالت ساختار یابیمدل
 استفاده شد. PLS  افزارنرم و براي برازش مدل پیشنهادي تحقیق از 22نسخۀ SPSS  افزارنرماز  هاداده لیوتحلهیتجز

 

 

                                                 
1. Speziale  
2. Kaiser- Meyer-Oklin measure of Samplingadequacy 
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  هاي پژوهشیافته

استفاده شد. به همین دلیل پیش از  یپارک یورزش يفضا تیعاملی اکتشافی براي تعیین و شناسایی عوامل مؤثر بر ادراك مطلوباز تحلیل 
و براي تعیین همبستگی ) KMO≤6/0( 1اولکین -ریِیم -منظور اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه از معیار کایرزانجام تحلیل عاملی، به

 استفاده شد. 2) از آزمون بارتلتهاهیبین متغیرها (گو

 

 KMO. نتایج آزمون بارتلت و 2جدول 

 مقدار  

 780/0 (کفایت حجم نمونه) یر و اوکلینمی –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت

 χ2( 969/3685مقدار کاي اسکوآر (

 378 درجۀ آزادي

 001/0 سطح معناداري

 
ي تحقیق هانمونهین موضوع است که تعداد . این مقدار بیانگر ااست 780/0 آمدهدستبه KMOمقدار  2ي جدول هاافتهبا توجه به ی

همبستگی  هاهیگوبین  دهدیم) نشان Sig ،969/3685=χ2=001/0. همچنین نتایج آزمون بارتلت (کندیمتحلیل عاملی کفایت  منظوربه
در بین عامل، براساس بار عاملی  هاهیگوي بنددستهادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. براي  رونیازاباالیی وجود دارد، 

و عامل بعد از چرخش ارائه شده  هاهیگوماتریس همبستگی بین  3آنها باید از نتایج ماتریس عوامل چرخش یافته استفاده شود. در جدول 
ي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی هاافته). بر مبناي ی27قابل قبول هستند ( 50ارهاي عاملی با مقادیر باالتر است. با توجه به نظر محققان ب

  ست.اي مستخرج در جدول برازش شده هاعاملمتناظر با  سؤاالتو استخراج پنج عامل در پرسشنامۀ تحت بررسی، 
 

 هاي ادراك مطلوبیت فضاي ورزشی پارکی. توصیف گویه3جدول 

 بار عاملی گویه هاي ترجیح گویه

Q28 844/0 .و خنک قرار دارد هیساعات روز در نقاط سا بیشترپارك در  یورزش يفضا 

Q27 827/0 برخوردار است. یکاف تیپارك از امن یورزش يفضا 

Q23 761/0 پارك وقت بگذرانم. یورزش يممکن است در فضا حدتا  خواهمیم 

Q26 753/0 مطلوب برخوردار است. ییپارك از نور و روشنا یورزش يفضا 

Q25  722/0 .دگیریمناسب انجام م متیاست و با ق نهیهزپارك کم یورزش ياستفاده از فضااز 

Q24 592/0 .دهمیم حیترج یاماکن ورزش ریدر سا تیپارك را به فعال یورزش يدر فضا تیفعال 

Q21 530/0 .شودیم تیپارك رعا یورزش ينظافت و بهداشت در فضا 

                                                 
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 
2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 بار عاملی هاي طراحیگویه گویه

Q5 769/0 استفاده شده است. یپارک یورزش يفضاها یطراح يها براو گل اهانیاز گ 

Q6 756/0 آور است.نشاط یپارک یورزش يفضا يبندرنگ 

Q8 718/0 جود دارد.مختلف و یورزش يهادر رشته تیاست که امکان فعال ياگونهبه یپارک یورزش يفضا یطراح 

Q10 656/0 یافت. یبه آن دسترس توانیم یراحتشده است که به یطراح ينحوبه یپارک یورزش يفضا 
Q4 626/0 اند.و نصب شده یشهروندان طراح ازیمتناسب با ن یپارک یورزش يفضا زاتیتجه 
 بار عاملی هاي امکانات رفاهیگویه گویه

Q20 771/0 پارك حضور دارند. یورزش يدر فضا یورزش يهامشاوره ۀارائ يافراد متخصص برا 

Q18 760/0 برخوردارند. یمناسب تیفیاز ک یپارک یورزش يامکانات فضا 

Q17 735/0 .شودیروز استفاده مو به دیجد زاتیاز تجه یپارک یورزش يدر فضا 

Q15 605/0 . دگیریموقع انجام مبه یپارک یورزش يدر فضاها یورزش لیو وسا زاتیبه تجه یدگیرس 

Q19 586/0 وجود دارد. زین یو گروه يصورت فرداست که امکان ورزش به ينحوبه یپارک یورزش يفضا 

 بار عاملی هاي تجهیزاتگویه گویه

Q12 789/0 ند.اجذاب زاتیاز نظر تجه یپارک یورزش يفضا 

Q13 593/0 اند.شده تیرعا یپارک یورزش زاتیدر تجه یمنیموارد ا 

Q11 629/0 قابل استفاده است. یمختلف سن يهاگروه يبرا یپارک یورزش يفضا زاتیتجه 

Q16 612/0 .دگیریانجام م یکاف غاتیتبل یپارک یورزش يفضا زاتیاستفاده از تجه يبرا 

 بار عاملی یدسترسهاي  گویه گویه

Q7 720/0 مناسب است. یبهداشت يهاسیسرو مانند یورزش يفضا یبه امکانات رفاه یدسترس تیوضع 

Q3 612/0 برخوردار است. یکاف تیاز امن یپارک یورزش يبه فضا سیدستر ریمس 

Q9 557/0 وجود دارد. یونقل عمومحمل یپارک یورزش يبه فضاها یدسترس يبرا 

Q1 519/0 مناسب است. یپارک یورزش يفضا یمکان تیموقع 

 

 آزمون مدل مفهومی 
با استفاده از آزمون تحلیل  هاعاملدر مرحلۀ قبل (تحلیل عامل اکتشافی)،  شدهییشناساي هاعامل دییتأاطمینان از روایی سازه و  منظوربه

ي توسط سه معیار ضرایب بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ، پایایی ریگاندازهي به روش مربعات جزئی بررسی شد. ابتدا پایایی ابزار دییتأعامل 
از  سؤالباشد، در این صورت این  6/0بیش از  سؤالو سپس روایی همگرا و واگرا بررسی شدند. با توجه به اینکه بار عاملی هر  1ترکیبی

 استقبول  قابلتحقیق  سؤاالتبارهاي عاملی  1در شکل  شدهگزارشي آن سازه برخوردار است. براساس نتایج ریگاندازهدقت الزم براي 
 حفظ شد.  سؤاالتآمد و در نتیجه تمامی  دستبه 96/1نیز بیش از  tو مقادیر آمارة 

ي از دو شاخص آلفاي کرونباخ و پایایی ریگاندازهبررسی پایایی و ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاري درونی متغیرهاي مدل  منظوربه
اي همۀ متغیرهاي تحقیق قابل باخ و پایایی ترکیبی برمقادیر آلفاي کرون 3آمده در جدول دستبهترکیبی استفاده شد. با توجه به نتایج 

 شد.  دییتأ. بنابراین پایایی و همسانی درونی متغیرهاي تحقیق است

                                                 
1. Composite Reliability (CR) 



ستان م                                                                                                                             34  1401دیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة دوم، تاب
 

 

انگر بی ،AVE معیاراستفاده شد.  1شدهاستخراجي تحقیق از شاخص متوسط واریانس ریگاندازهبررسی روایی همگرا مدل  منظوربه
. شودیآن، کافی محسوب م براي باال به 5/0خود است و مقدار حداقل  يهاشاخص شده بین هر سازه باگذاشتهمیانگین واریانس به اشتراك 

 شد.  دییتأ. بنابراین روایی همگرا مدل استبیشتر  5/0از  هاعاملهمۀ  یاستخراج انسیوار نیانگیم 4به نتایج جدول  با توجه
 

 معیارهاي کلی کیفیت مدل. 4جدول 

 تحقیقمتغیرهاي 
ضریب 

 مسیر
 مقدار

t 

 میانگین
 واریانس

 استخراجی
<4/0 

پایایی 
 ترکیبی

7/0>(CR) 

ضریب 
 تعیین

آلفاي 
 کرونباخ

7/0>(a) 

مقادیر 
 2اشتراکی

 57/0 85/0 70/0 89/0 57/0 20/19 81/0 یامکانات رفاه

 63/0 80/0 51/0 87/0 63/0 06/13 70/0 تجهیزات

 64/0 90/0 67/0 92/0 64/0 61/25 84/0 ترجیح

 55/0 73/0 64/0 83/0 55/0 02/13 71/0 دسترسی

 69/0 79/0 49/0 86/0 69/0 98/23 80/0 طراحی

 

مربوط به خود  ةیک شاخص با ساز گیتدر روایی واگرا، میزان همبسبررسی روایی واگرا از شاخص فورنل و الکر استفاده شد.  منظوربه
 شدهگین واریانس استخراجاین شاخص، جذر میان براساسدیگر،  عبارتدیگري باشد. به ةباید بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با ساز

 5ول در جد آمدهدستبهه نتایج ب. با توجه هر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهاي پنهان دیگر باشد
 شد. دییتأروایی واگراي مدل 

 )1981(بررسی روایی واگراي مدل به روش فورنل و الرکر . 5جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

      1 ادراك مطلوبیت فضاي ورزشی پارکی

     84/0 51/0 یامکانات رفاه

    81/0 52/0 59/0 زاتیتجه

   86/0 51/0 44/0 58/0 حیترج

  87/0 63/0 35/0 44/0 52/0 یدسترس

 86/0 70/0 80/0 81/0 71/0 84/0 یطراح

 

                                                 
1. Average Variance Extracted 
2. Communality 
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 برازش کیفیت مدل تحقیق

روابط ي که در آن روابط بین متغیر مکنون با متغیرهاي آشکار مورد توجه است، در بررسی مدل ساختاري ریگاندازهي هامدلبرخالف 
 -)، معیار استون2R، معیار ضریب تعیین (values-tشده و معیارهاي ضرایب معناداري  لیوتحلهیتجزبین متغیرهاي مکنون با همدیگر 

منظور ارزیابی برازش مدل ساختاري پژوهش از چندین معیار استفاده بهرو . ازاینشودیم) براي برازش مدل ساختاري بررسی 2Q( 1گیزر
بیشتر باشد، بیانگر  96/1از  t مقادیر کهیدرصورت. است t-values یریا همان مقاد Z آن، ضرایب معناداري نیتریکه اولین و اساس شد

نتایج حاکی از معناداري مسیرها  1در شکل  شدهگزارش t. با توجه به مقدار درصد است 95 ها در سطح اطمینانبین سازه ۀصحت رابط
 . استو مناسب بودن مدل ساختاري 

 )ضرایب معناداري( پژوهشة شدمدل برازش. 1شکل 

 عنوانبه 67/0و  33/0، 19/0 و سه مقدار تر استتر مطلوبمقدار این ضریب از صفر تا یک است که مقادیر بزرگ :2Rن ریب تعییض
مناسب  2شکل شده در ن دادهنابراین براساس مقادیر نشا). ب28( شودیمگرفته در نظر  2Rمقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

 .شودیمتأیید  ساختاري مدل برازش بودن

                                                 
1. Stone-Geisser Criterion 
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 ضرایب استاندارد مدل پژوهش. 2شکل 

، دسترسی 36/0، ترجیح 24/0، تجهیزات 33/0ي مدل پژوهش و براي ساختار امکانات رفاهی زادرونبراي عامل  2Qمعیار  :2Qمعیار 
 .کندیم دییتأآمد که برازش مدل معادالت ساختاري را  دستبه 30/0و طراحی  35/0

  
 مدل کلی

 ي، متوسط و قوفیعنوان مقادیر ضعبه 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه که شودیم استفاده  GOFاریمع ازی مدل کل برازش بررسیي برا
 : شودیم. این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه شده است معرفی GOF يبرا

 
 که نشان از برازش قوي مدل دارد.  است GOF براي 68/0ة مقدار دهندنشاننتایج 

 

  يریگجهینتبحث و 
قش این فضاها در تقویت وجهۀ نکه این مسئله از  اندافتهیتوسعۀ شهري  يهاروزه فضاهاي عمومی شهري، ضرورتی اساسی در برنامهام

فضاها جزئی  گونهنیعبارتی، اجتماعی شهرها حکایت دارد. یکی از این نوع فضاهاي عمومی، فضاهاي ورزشی شهري است. بها -فرهنگی
ان فعاالن عرصۀ عمومی و کاربران عنوند. در این میان شهروندان بهامختلف يهاتیفعال گاهیعنوان عرصۀ عمومی، تجلاز یک شهرند که به

مندي آنان از این فضاها بر تعامالت اجتماعی آنها ست رضایتاند. بنابراین طبیعی افضاهاي شهري در این بستر به تعامل و کنش مشغول
و تفریحی، به درجۀ  ورزشی يهاتی، مانند فعالهاتیبراي برخی فعال ژهیوتأثیرگذار خواهد بود. رضایت شهروندان از فضاهاي شهري، به

  کننده بستگی دارد.برداشت و ادراك نیازهاي فرد استفاده
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یج تحقیق با نتایج تحقیقات دارد. نتا ریتأثی پارک یورزش يفضا تیبر ادراك مطلوببر همین اساس نتایج نشان داد که امکانات رفاهی 
ایش گرایش شهروندان به ی که موجب افزممه ۀجنب رسدینظر مبه. است) همخوان 2012) و یون و لی (2013(  و همکاران اروالیوویراک

فضاهاي ورزشی ر این میان دورزش همگانی در سطح شهرهاست که  ۀافتیمناسب و توسعه رفاهی، وجود امکانات شودیبدنی م يهاتیفعال
درآمد با توجه خصوص نواحی کمدر مناطق مختلف شهري به کهيطورشهروندان دارند، به میزان فعالیت ورزشیارتباط نزدیکی با  پارکی

 راهبردي توانندیها و فضاهاي عمومی مت دارند، امکانات ورزشی موجود در پاركالتسهی ۀبه آنکه مردم آزادي کمتري براي پرداخت هزین
ورزش  ۀناسان، بسط و توسعکارش زمینهین شمار آید. در همبدنی در میان اقشار مختلف مردم به يهاتیباارزش براي افزایش سطح فعال

صورت رایگان را از جمله محاسن نصب همگانی از طریق در اختیار گذاردن امکانات ورزشی بدون محدودیت زمان براي عموم مردم و به
 . کنندیورزشی عنوان م-تفریحی يهامبلمان ورزشی در پارك

)، 2020و همکاران ( اوستاغلوقات دارد. نتایج تحقیق با نتایج تحقی ریتأثی پارک یزشور يفضا تیبر ادراك مطلوبنتایج نشان داد که طراحی 
و ایجاد  يزیردهی، برنامهیند آگاهانه و خالق سازماناطراحی محیط و منظر، فر .است) همخوان 2007) و رنی (2019(و بامکول  نگیجنن

 ةویژ يهاند که با تلفیق صحنهاها ساختارهاي ذهنی. مکانشودیها منجر متغییرات فیزیکی در محیط و منظر است که به خلق مکان
، از عناصر ییهانین مکانچ. یک طراح فضاي سبز، براي خلق رندیگیگذشته و وضعیت روانی بیننده، در ذهن او شکل م ارببرآمده از تج

که برخوردار از توانایی بـرانگیختن تصاویر را بت مثحسی قوي و  يهاو در نهایت، مکان کندیبصري استفاده م يهاعنوان المانگیاهی به
، ورزشی پارکیضاهاي فز سوي دیگر، . اکندیطراحی م، طوالنی زمانی هستند يهاخاطرسپاري در دورهذهنی مطلـوب و قابلیـت بـه

 يهاکه انسان شودیم سبب هاتیعالف گونـاگون را تجربـه کـرد. ایـن تنـوع در يهاتیدر آنها فعال توانیکه م کنندیشرایطی را ایجاد م
طلوبیت فضاها نیز توجه شود. مگوناگونی بتوانند از فضاهاي سبز لذت ببرند. البته در طراحی فضاهاي سبز، الزم است کـه بـه ایجاد حس 

 انسان ایجاد کند. ر، بایـد بتوانـد حـس آزادي، محرمیت، مطلوبیت و ... را درودمیکـار یک فضاي سبز، به هر منظوري که بـه
و همکاران   توپولویناپحقیقات دارد. نتایج تحقیق با نتایج ت ریتأثی پارک یورزش يفضا تیبر ادراك مطلوبنتایج نشان داد که ترجیح  

د جامعه، مت افراالگی روزمره و سبدنی در زند يهاتیبا توجه به نقش کلیدي فعال. است) همخوان 2013و همکاران ( اروالیوویراو ک )2018(
شایسته است زمینه همین  بدنی بپردازند، در که در آن شهروندان بتوانند به ورزش و فعالیتکرد فرصت و محیطی را فراهم  ستیبایم

ه و تمایل وافر به ورزش و القبا ع وکه افراد بتوانند ساعاتی را به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی  شودخدماتی نیز به شهروندان ارائه 
افراد جامعه و  نیدر ب یجتماعاو تعامالت  یجسمان يهاتیامروز، کاهش فعال یزندگ یمنف اتیاز خصوص یک. یبدنی بپردازند يهاتیفعال

، شودیاست که سبب م حیئله ترجمس نیا لیجمله دال است. از یعموم یاجتماع -یو فرهنگ یورزش يهاعدم حضور فعال آنها در عرصه
 نداشته باشند. هاطیمح نیدر ا ضوربراي ح یچندان لیافراد تما

 )2009(  دارد. نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مون و همکاران ریتأثی پارک یورزش يفضا تیبر ادراك مطلوبنتایج نشان داد که دسترسی 
 يسبز شهر يفضا یابیارز يارهایاز مع یکیکه  کنندی) عنوان م2017( سیاکلل و دور. همسو با نتایج تحقیق حاضر، استهمخوان 

هاي وضعیت شاخصاز کمترین بگذارد. نتایج دسترسی  ریتأثاز فضاي ورزشی پارکی  کنندگاناستفادهبر ادراك  تواندیمکه است  یدسترس
اما  سازد؛راي جمعیت فراهم به حداکثر دسترسی را کوريطهب؛ است، توزیع فضایی متعادل و متناسب فضاهاي ورزشی پارکیمناسب 

هم از لحاظ مساحت، امکانات، تجهیزات و سایر ، و اگر وجود داشته باشد شودیافت نمی هرها، پـارکیش ياهیمناطق حاش ضیسفانه در بعمتأ
ت معیمختلفی از ج اقشارت یموجب محروم مسئلهاین . رایط این مناطق شهري هماهنگی ندارد و هم ناکافی استشا بمسائل مرتبط با آن 

ضـروري  . بنابرایـندسازیت فقر اجتماعی را فراهم مباائل، موجسایر مسهمراه که به شودیهـا مراحت بـه پارك ک شهر، از دسترسیی
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سازي وضعیت د و تا حد ممکن بـراي بهینهشوذول بزم ماله کافی و جدیگر تو يهانهیاسـت بـه ایـن مسئله و مسائل مشابه بـا آن، در زم
 . گیردش انجـام المحیطی شهرها تـ

و همکاران  اروالیوویراحقیقات کتدارد. نتایج تحقیق با نتایج  ریتأثی پارک یورزش يفضا تیبر ادراك مطلوبنتایج نشان داد که تجهیزات 
ی بر پارک یورزش يفضا يهارساختیز) نیز در این زمینه همسو با نتایج تحقیق عنوان کرده است که 2019. بدیو (است) همخوان 2013(

کنندگان آن را قرار دارند، استفاده ارکیفضاهاي ورزشی پدر  کهورزشی  زاتیبا توجه به آنکه تجهمثبت دارد.  ریتأث کنندگاناستفادهنگرش 
مگی بنابر نیازشان انتظارات ن هالن و کهنساالن، کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی میانساال. خردسادهندیافراد جامعه تشکیل م تمامی

 يهانیازها و خواستهتمامی شناسایی  زم است تا از طریق انجام تحقیقات متعدد، بهالتجهیزات دارد، بنابراین  گونهنیی از اجسمی متفاوت
در پارکی ورزشی فضاهاي  تجهیزاتمندي از ضایترزیرا میزان  ،کنندگان اقدام شوددر راستاي افزایش راحتی هرچه بیشتر استفاده افراد

را در  مقدمات حضور پررنگ آنها تواندیبرآورده سازد، م یخوبرزشی که نیازهاي افراد را بهو -تفریحی يهاپارك هژیوفضاهاي باز و به
دانش تطبیق نیازهاي (علوم ارگونومی  .افزایش دهد سالمت را در جامعه يهاارتقاي شاخص ۀتبع آن، زمینو به سازدفضاها مهیا  گونهنیا

د تعادل بین بدن انسان و در جهت ایجا )بدن انسان ةعلم شناخت ابعاد و انداز(و آنتروپومتري  )تجهیزاتجسمی انسان با عملکردهاي 
همچنین حضور  .شودیستفاده مامتی کسب گردد، الترین ضریب ایمنی و سالکه بیشترین بازدهی و نیز با ياگونهتجهیزات ورزشی به

ن اد، چراکه حضور این متخصصبسیار مفید باش تواندیات ورزشی موجود در پارك مدر کنار تجهیز ی)شناسبیآس(ن تربیت بدنی امتخصص
یله متناسب با وضعیت بدن انتخاب نوع وس خصوصو با دادن مشاوره در کند میمردم را در مورد طرز صحیح استفاده از وسایل راهنمایی 

 .احتمالی را خواهد گرفت يهابیمند به ورزش جلوي آسفرد عالقه
کمتري براي ایجاد فضاهاي  ةزاستفاده کنند، انگیهاي ورزشی پارکی کمتر از فضا شهرونداناگر نتیجه گرفت که  توانیمکلی  رطوبه

، شودمیاالً کمتر استفاده احتم یپارک یورزش يفضاها افول نگهداري و کیفیت آنها، وجدید و حفظ و نگهداري فضاهاي موجود خواهد بود 
رو با توجه به اینکه همراه دارد. ازاینی بیشتر جامعه را بهتحرککمو این مسئله  شودیمعیوب زوال این فضاها تشدید م ۀچرخ لهیوسنیبد

ی، افزایش ورزش يهااورهمش ۀارائ يافراد متخصص برا، استفاده از شودیمامکانات رفاهی موجب بهبود ادراك مطلوبیت فضاهاي ورزشی 
. طراحی ادراك مطلوبیت شودیماد پیشنه یو گروه يصورت فردورزش به ی و ایجاد شرایطی براي انجامپارک یورزش يفضا امکاناتکیفیت 

 تیمکان فعالو اآور نشاط یپارک یورزش يفضا يبندرنگ، هاو گل اهانیاز گ. به همین منظور استفاده دهدیمفضاهاي ورزشی را افزایش 
 يفضا یمکان تیوقعمو  یپارک یورزش يبه فضا سیدستر ریمسی، امنیت دسترس تیوضع، همچنین توجه به مختلف یورزش يهادر رشته

 یورزش زاتیدر تجه یمنیا تبهبود وضعی مواردرو دارد، ازاین ریتأث یورزش يفضاها تیمطلوب. تجهیزات بر شودیمپیشنهاد  یپارک یورزش
ترجیح بر مطلوبیت  ریتأث. با توجه به شودیمپیشنهاد  یمختلف سن يهاگروه يبرا یپارک یورزش يفضا زاتیتجهي سازمتناسبی، پارک

 یی پارکیفضا یر اماکن ورزشاگبنابراین  .شودیمپیشنهاد مناسب  متیو با ق نهیهزکم یپارک یورزش يفضا فضاهاي ورزشی پارکی توسعۀ
د، حـضور فعال شوجامعه میسر  يهاارزش با مطابق و افتهیسازمان ياگونهبه سالم تفریحات و هاتیو فعال یمامن و مطلوب را فـراهم سـاز

 . ابدییافزایش مافراد جامعه پذیري تبع آن سرزندگی و زیستمردم و به
 

 تقدیر و تشکر

 .دشویم قدردانیتشکر و  رساندند، یاري تحقیق انجام این راستاي در را ما که کسانی تمامی از
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