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  هاي ورزشی در مسیرهاي تندرستی  ي فعالیت ترین عوامل برانگیزاننده تبیین مهم

   )ها هاي بدن سازي پارك با تأکید بر دستگاه(

  3دکتر میر حسن سید عامري، 2يمحمدامین صیاد، 1میترا محمدي

  :چکیده

ورزش، جذب  ي افراد درگیر در حوزه ي ورزشی و همچنینها ین رسالت تمام سازمانتر مهم: مقدمه و هدف

این  هدف. ستها آن تفریحی و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب براي یي ورزشها افراد جامعه به فعالیت

  . است يمشارکت ورزشی در مسیرهاي تندرستی نقاط مختلف شهري  نندهعوامل برانگیزا تبیین، پژوهش

میدانی انجام  به صورت که و با توجه به نوع تحقیق استتحلیلی  توصیفیاز نوع  پژوهشاین  :شناسی روش

 تحقیق بر ي و نمونه است سال شهر ارومیه 20شهروندان باالي  ي کلیهشامل آن نیز آماري  ي جامعه ،گرفت

% 82با پایایی  ساخته محقق ي شامل پرسشنامه تحقیق حاضر،ابزار  .نفر انتخاب شدند 384 ،اناساس جدول مورگ

و فریدمن در  اينمونه تک تی هايآزمون ي به وسیلهنیز   ها هداد .استاساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  و بر

  . آنالیز شدند) p<0.05(داري سطح معنی

کیفیت که در این تحقیق مطرح شدند، شامل  يگذارتأثیري ها هؤلفکه تمام م می دهدنتایج نشان  :ها هیافت

ورزش در  ي ، بر توسعهنهایتاً عوامل محیطیتسهیالت، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل زیرساختاري و 

   .مسیرهاي تندرستی نقش دارند

 ذهن درورزش  یگاه مثبتجا ایجاد و سازي، خاطرهحاضر تحقیقکاربرد عوامل  ي نتیجه :گیري نتیجهبحث و  

وندان و  رشد سالمتی رضایت شهر در نهایت،شود و میورزش همگانی  ي باعث توسعهو ست کاربران این مسیرها

  .را به دنبال خواهد داشت ها آن چه بیشترو شادابی هر

  

  .يساز بدني ها هي ورزشی، دستگاها عوامل برانگیزاننده، کاربري مسیر تندرستی، فعالیت :واژگان کلیدي
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  : مقدمه

موجود زنده و همچنین  ي ترین نیازهاي اولیه عنوان یکی از اساسیهمیت تحرك به امروزه با توجه به ضرورت ا

ضعف جسمانی، مشکالت روحی و رواج ن به توا می آن ی ماشین به جاي انسان که از پیامدهايگسترش جانشین

 )1(؛ می گردد شدت احساس هب 1به فعالیت بدنیه کرد، نیاز هاي انسانی اشارروانی، دور شدن از اخالق و ارزش

حالی است که  این در )2،3(. بنابراین آدمی براي سالمتی جسم خود نباید از ورزش و تحرك بدنی غافل شود

و جاي هیچ شکی نیست  اندر جلوگیري از این مشکالت ثابت کردههاي زیادي تأثیر ورزش را د ها و تحقیق مطالعه

ورزش به  بارهدر این ) 4،  5(. جهانی تبدیل شده است ي فعالیت بدنی به یک پدیدهموضوع صر حاضر، که در ع

تواند این بخش میقیمت و فرح اي ارزانبه عنوان وسیله 3تفریحی - 2راهبردي و ورزش همگانی یحل عنوان راه

هایی هد که به بررسی روشدن را به این سمت سوق میمسئوالین امر هم. کندمشکل را به نحو مطلوب حل 

یکی از   )6،7. (شود میهاي همگانی و تفریحی کنندگان در ورزشبپردازند که باعث افزایش تعداد شرکت

ورزشی  سازمان فرهنگی ،مستقیم در قبال این امر مسئولیت داردي اصلی در این زمینه که به صورت ها نهاد

زندگی روزمره، با اتخاذ سیاستی  ي ورزش در بهینه کردن شیوهتبلیغ اثرات مفید  و این نهاد در است شهرداري

براي انجام فعالیت بدنی و  ها فضاهاي خاص ورزشی در پاركدادن جاي شهر و اختصاص قابل تقدیر در جاي

که خود  شامل  4ي مختلف سنی اقدام به ساخت مسیرهاي تندرستیها هي صبحگاهی براي گروها نرمش

 ها بودهچینی ي این مسیرها در اصل ایده )8(. است، کردهي استساز بدنیل و تجهیزات روي، وسامسیرهاي پیاده

 هشدار ها آن هاي ناشی از عدم تحرك کافی که مدام نسبت بهو براي تقویت عضالت و پیشگیري بیماري است

 )9،10(. فراهم کند است تا زمینه را براي ورزش همگانی ههاي خاصی از شهرها ساخته شدشود، در مکان میداده 

توانند بر ي میمؤثرو عوامل  عناصر مهم در حفظ بهداشت و سالمتی شهروندان استات ورزشی از تأسیس

پس الزم است مطابق استانداردهاي موجود ساخته شوند تا از این  ؛بگذارند تأثیراستقبال شهروندان از این امکانات 

هاي متعدد در بهترین شرایط، تعداد از طرفی بنابر پژوهش )11،12(. طریق بتوانند به هدف وجودي خود برسند

و  )13(درصد جمعیت کشور نیست  دهي ورزش همگانی و تفریحی در کشور بیش از ها هکنندگان در برنامشرکت

در این مسیرها نیاز به یک بازخورد و  چه بیشترصرف از این تجهیزات و کاربري هر بردارينیز با توجه به کپی

تري باشد، مشارکت و استقبال چه مسیرهاي تندرستی داراي امکاناتی پیشرفتههر لذا بازبینی، ضروري است؛ نتیجه

طراحی، ساخت و  )14(. پردازندرا به دنبال خواهد داشت و افراد بیشتري در آن به فعالیت می 5بیشتر شهروندان

ایجاد نشاط و سرور در بین شهروندان  نصب وسایل مختلفی که براي باال بردن توان جسمانی، عضالنی و نیز

 ي هاصولی ترین موارد در حیط خردسال در شهرها، یکی از و جوان و حتی کودك و مختلف، اعم از زن و مرد، پیر

افزایش سطح آمادگی شهروندان با فراهم کردن وسایل،  که در واقع هدف اصلی از آن است مبلمان شهري

ه اشتباه یا در طراحی وسایل ورزشی شهري، اگر خداي ناکرد )15،16. (ستساختار تمرین و طرح سالمتی ا

کننده از این  مرگ فرد یا افراد استفادهي دائمی و حتی ها بسا به نقص عضو، معلولیت قصوري صورت گیرد، چه

بنابراین به همین دلیل و نیز عدم آشنایی و آگاهی مسئولین مختلف مبلمان شهري و  ؛وسایل منتهی شود
  

1. Physical activity 
2. sport for all 
3. Recreational Sport 
4. health pathway 
5. Citizens 
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و متخصصان خاصی در این زمینه، ي سطح کشور و محدود بودن طراحان ها زي بسیاري از شهرداريزیباسا

نصب وسایل ورزشی پارکی به صورت  ،خصوص شهر ارومیه بهسفانه در سطح تمامی شهرهاي ایران و متأ

وسایل ورزشی در لذا کاربري مناسب  ؛برداري بوده است صرفاً از روي تقلید و کپیاستاندارد صورت نگرفته و یا 

 کامل که به طور است ریزي بسیار دقیقی فضاهاي باز شهري، نیازمند برنامهو  ها مسیرهاي تندرستی پارك

شواهد پژوهشی، ضرورت  )17( .سنجی، طراحی و ساخته شود تحت نظر متخصصان، مطالعه، اندامبایستی  می

ي تندرستی را براي رشد و ها هدستگا مخصوصاً بررسی و بازنگري بر وضعیت تجهیزات ورزش همگانی و 

 زاده عظیم و گوهررستمی تحقیق يها هیافت ؛ به طور مثالکنندمی تأیید اتتأسیسروزافزون کاربري این ي  توسعه

 جذب بر مؤثر عوامل از فیزیکی محیط و مربی کیفیت مربیان، رضایت قبیل از انتظاراتی تأمین داد نشان )1388(

کنندگان در  شرکت و هدف اصلی شرکت است مربیان دیدگاه از ها پارك در درستی مستقرتن يها هایستگا مخاطبان

ي ها ه، رضایت اجتماعی، برنامسازي ي بعدي آرامشها ي تندرستی در اولویت اول سالمتی و اولویتها هایستگا

 ي رهبادر) 1389(دیگري حسینی در تحقیق  .)18(ست ا تمرینی، روانی، محیط فیزیکی و تعهد مدیریت

 بیان کرد که هدف این استانداردها ارتقاي سطح کارایی و ي پارکیساز بدنوسایل و تجهیزات  سازي استاندارد

کنار سایر استانداردهاي عمومی  بهینه از وسایل و تجهیزات پارکی است و رعایت این استانداردها در ي استفاده

ن حرکات کششی، بیشترین کارایی و کمترین میزاو  ها ي و تجهیزات تندرستی همراه با نرمشساز بدنوسایل 

 )1390(سالمتی، علیرضا سلیمی آوانسر از بعد کسب  .)19( پی خواهد داشتآسیب و خطر را براي کاربران در

، براي است که به همت شهرداري تهران صورت گرفته ها در پارك يساز بدني ها هنشان داد، نصب دستگا

شرایط بدنی مردم فاصله  از نظر استاندارد بودن و تناسب، با ها آن بسیاري از ولی ؛است شهروندان مفید و الزم

همچنین نتایج  .)20( دهند می بانوان و افراد سالمند تشکیل را ها بیشتر طرفداران این تجهیزات در پارك. دارند

یار مفید دانسته و را بس ها هن تربیت بدنی در کنار این دستگامتخصصا حضور) 1390(همکاران  محمدي وپژوهش 

ي راهنمایی ها و برچسب کردکه کاربران انتظار بیشتري نسبت به ظاهر، زیبایی، ایمنی، تنوع، عمل داشته استبیان 

، ذکر ها پاركامکانات  ي در زمینه) 2005( 1ال بدیمورانگ. در کشورهاي خارجی نیز آریان .)21( دارند ها هدستگا

ي، سرویس ساز بدن قبیل زمین بازي، تجهیزات ورزشی و نات مختلفی ازکه هرچه پارك داراي امکااست کرده 

انجمن  .)14( کنند می نشستن باشد،کاربران بیشتري از آن بازدید یی براي تفریح وها محل بهداشتی، فروشگاه و

 تأثیرکانات توانند بر استقبال شهروندان از این امي میمؤثرنیز نشان داد که  عوامل ) 2006(2ریزي آمریکا برنامه

پس الزم است مطابق استانداردهاي موجود ساخته شوند تا از این طریق بتوانند به هدف وجودي خود  ؛بگذارند

 در وفاداري و رضایتمندي انتظارات، ي دربارهخود، ي  همقال در) 2009( 3پدراگوزااز طرف دیگر  .)11( برسند

 گیري شکل در میانجی عاملی به عنوان رضایت که یافت دست نتیجه این سالمتی به و آمادگی يها هباشگا

صورت بگیرد تا رضایتمندي و  ها پس الزم است عواملی در بهبود وضعیت امکانات پارك است؛ مؤثر وفاداري

ي انجام شده قابل مالحظه است، بیانگر ها آنچه که در پژوهش. )22( وفاداري مشتریان را به دنبال داشته باشد

محصور امروزي، اعم از روباز یا سرپوشیده ، کن، فضاها و تجهیزات ورزشی شهري اما در این مطلب است که

یابی به این مهم، الزم است این جهت دستبگذارند که  تأثیرتوانند بر رغبت و استقبال شهروندان  می يمؤثرعوامل 
  

1. Ariane, L, Bedimo-Rung 
2. American planning association 
3. Pedragosa 
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طریق بتوانند به هدف برداري برسند تا از این  دهاي موجود ساخته شوند و به بهرهتجهیزات مطابق استاندار

تم مناسب، طبیعت سرسبز، آب و هواي بسیار ساکوسی ،از طرف دیگر شهر ارومیه .)11( دنائل آینوجودي خود 

 ورزشی وسایل نصبچیدمان مسیرهاي تندرستی و  سفانهمتأاما  ی را دارد؛آل ي ایدهها شرایط و فرصتمساعد و 

محدود بودن ، گذاري مناسب نبود سیستم سیاستست و به علت وضعیت مطلوبی در این شهر برخوردار نی از پارکی

 افراد مسنکه عمدتا  1ي براي کاربرانعواقب جبران ناپذیربرداري، مطمئنا  صرف کپی و و مربیان طراحان

مشارکت ورزشی در ي  نندهعوامل برانگیزا تبیینبنابراین هدف از پژوهش حاضر؛ . باشند به دنبال خواهد داشت می

  .ارومیه است تندرستی نقاط مختلف شهرمسیرهاي 

  

  : شناسیروش

آوري اطالعات به صورت میدانی کاربردي و از نظر جمع ،از لحاظ هدفو  تحلیلی است توصیفی پژوهش حاضر

 ي آماري تحقیق،کلیه ي جامعه .استصورت پذیرفته است که در واقع محقق درصدد توصیف وضعیت مطلوب 

اساس نتایج تفصیلی  که بر اند سال که حداقل داراي مدرك دیپلم باشند، بوده 20اي باالي شهروندان ارومیه

 حجم .)N) (23=96141(هستند نفر  96141برابر با ) 1385( سرشماري عمومی نفوس و مسکن شهرستان ارومیه

گیري هنفر به روش نمون) =384n( ي قابل قبول از طریق جدول مورگان حداقل تعداد نمونه بر اساسنمونه نیز 

ورزش در مسیرهاي تندرستی از ي  توسعهبر  مؤثرهمچنین براي بررسی عوامل . تصادفی ساده انتخاب شد

ات و تأسیسکیفیت : همؤلفزیر 5ال و سؤ 52شامل که است ساخته استفاده شده  ي محقق پرسشنامه

و ) سؤال10(5تماعی، عوامل اج)سؤال9(4محیطی ، عوامل زیست)سؤال12(3، عوامل فرهنگی)سؤال9(2تجهیزات

لذا  است؛گذاري شدهاي لیکرت ارزشدرجه بر اساس مقیاس پنجکه  است )سؤال12(6ها عوامل مربوط به زیرساخت

پرسشنامه  400پژوهش توزیع و در نهایت  ي پرسشنامه بین نمونه 450 ها هبینی افت پرسشنام ه خاطر پیشب

  . فتتحلیل آماري قرار گرو   تحویل گرفته و مورد تجزیه

 ي هنظر در مقول ر اختیار چند تن از استادان صاحبساخته عوامل مسیر تندرستی د ي محقق هپرسشنام :روایی

  .اماکن ورزشی و مدیران و کارشناسان ورزشی قرار داده شد و با اعمال نظرهاي ایشان، اصالحات الزم لحاظ شد

مقدماتی مستقل از ي  هیک نمون بر اساساخ براي ارزیابی پایایی پرسشنامه از شاخص آلفاي کرونب: پایایی

سال کرمانشاه با حداقل مدرك دیپلم استفاده شد که   20نفر شامل شهروندان باالي  100تحقیق به حجم ي نمونه

 ،78/0عوامل فرهنگی  ،91/0عوامل زیرساختاري ،7/0ات تأسیسکیفیت ( شدهي تعریف ها هبراي هر یک از ساز

 عوامل مسیر 82/0 مقدار در پرسشنامه استفاده شد و )84/0محیطی  مل زیستعوا و 87/0عوامل اجتماعی

با  3/0نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه و نتایج بارهاي عاملی باالتر از  .دهدتندرستی، پایایی مطلوب را نشان می

آزمون . ه بودها استخراج شد سؤالواریانس  37/0دست آورد که در آن ه چرخش متعامد، پنج عامل مورد نظر را ب

  

1. Usages 
2. quality of facilities 
3. cultural factors 
4. environmental factors 
5. social factors 
6. Sub structural factors 
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67/0=KMO  000/0(و بارتلت<P  (و عوامل مورد نظر در جامعه وجود  نشان داد که حجم نمونه کافی است

  . دارد

ي حضوري مکرر در محل فعالیت ورزشی ها پیگیري ها، باتوزیع شده بین آزمودنی ي پرسشنامه 450از      

 ها هبراي آنالیز داد. رد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتبه پژوهشگر عودت داده شد و مو هپرسشنام 400، ها هنمون

ها، ها، میانگینفراوانیي  هاز روش آمار توصیفی براي محاسب. استفاده شد SPSS 16افزاري  ي نرم هاز بست

طبیعی بودن ) KS( اسمیرنف-ابتدا با آزمون کولموگروف ها هبراي آزمون فرضیو درصدها و انحراف استانداردها 

ي میانگین جامعه با  براي مقایسه(one-sample t test) اي نمونه سپس آزمون تی تک مشخص شد؛ ها هداد توزیع

در ها شاخصاز یک  بندي و میزان اهمیت هرمیانگین طیف مورد نظر و در نهایت از آزمون  فریدمن، براي رتبه

  .استفاده شد )p≤0/05(داري سطح معنی

  

  ي تحقیقها هنتایج و یافت

  توصیفی يها هیافت )فال

نفر  188و  مرد، )درصد 53معادل ( هاي تحقیق آزمودنینفر از  212 ي پژوهش،ها هبر اساس نتایج حاصل از داد

 25/23معادل( نفر 93سال،  40- 31سنی ي ها هبیشترین فراوانی در گرو. زن بودند ها آن از )درصد 47معادل (

معادل ( ها از آزمودنی نفر 127 )1نمودار (. اندبوده) درصد 25معادل ( نفر 100به باالتر  60سن افراد با  و) درصد

 3تا  2به میزان ) درصد 75/21معادل (نفر  87کنند،  می روز ورزش هفته یک اند که دراظهار داشته) درصد 75/31

اظهار ) درصد 21ل معاد(نفر  84 )2نمودار (. کنند می فعالیتروز  5تا  4به میزان ) درصد 24معادل (نفر  96 وروز 

نفر  112 و )درصد  5/24معادل ( و نیم ساعتنفر به میزان یک  98ساعت،  1اند که در روز به میزان داشته

ی خود را عصرها زمان فعالیت ورزش ها درصد آزمودنی 50. کنند می ورزش ساعت 2به میزان ) درصد 28معادل (

  .وزن بوده استبراي ورزش، کاهش  ها آن اند و دلیل اصلی ذکر کرده

  

  
  پژوهش ي توزیع فراوانی سن نمونه) 1(نمودار 
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  روزهاي فعالیتدرصد فراوانی نمونه بر اساس تعداد  )2(نمودار

  

  ها هفرضی آزمون) ب

  هاي پژوهشتفاوت میانگین طیف با میانگین زیرمقیاس: اينمونه آزمون تی تک نتایج) 1جدول 

 مقدارt معناداري
تفاوت 

 میانگین

صله اطمینان فا

95% 

انحراف 

 معیار
  هازیرمقیاس تعداد افراد میانگین

  کیفیت تسهیالت 400  3/4  68/0 40/4 26/4 3/4 1/122  000/0*

  عوامل اجتماعی 400  18/4  45/0 23/4 13/4 18/4 3/175  000/0*

  عوامل فرهنگی  400  4/4  68/0  5/4  3/4  4/4 4/124  000/0*

  ها ساختزیر  400  30/4  40/0  35/4  2/4  3/4 1/204  000/0*

  محیطی عوامل زیست  400  20/4  45/0  25/4  1/4  2/4 177  000/0*

  

مشاهده ) 1(که در جدول  گونه همان. اي استفاده شدنمونه تکt ي پژوهش از آزمونها هبراي پاسخ به فرضی     

در پرسشنامه  )5تا1( ي طیف مورد وصفها ههاي پژوهش، بیش از میانگین درجمی شود، میانگین تمام زیرمقیاس

ي جدول فوق ها هبنابر یافت. است، بیشتر است)  3(یانگین طیف که ها از عدد میعنی میانگین تمام زیرمقیاس. است

شهروندان توان نتیجه گرفت که از دیدگاه می ها، براي تمام زیرمقیاس) p<0/000(داري و همچنین سطح معنی

 دي طیف مورها ه،  باالتر از میانگین درج% 95ي تحقیق با اطمینان ها فهمؤل، تمام )ي پژوهش نمونه( اي ارومیه

ي ورزش در مسیرهاي ها به طور معناداري در توسعهتوان گفت این زیرمقیاس می بنابراین نظر در پرسشنامه است؛

. ته شده استبندي فرضیات پژوهش پرداخدر ادامه با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت.تندرستی  نقش دارند

 .دهد نشان میآزمون فریدمن،  با استفاده ازرا  تحقیق ي بندي پنج فرضیهجدول زیر اولویت



    تحقیقبندي فرضیات  نتایج رتبه .) 2جدول 

  اولویت بندي میانگین رتبه ي اصلیها هفرضی

 1 3.38 عوامل فرهنگی

 2 3.35 کیفیت تسهیالت 

 3 3.20 عومل زیرساختاري

 4 2.56 یعوامل محیط

 5 2.51 عومل اجتماعی

پژوهش،  ي تحقیق از دیدگاه نمونه ي اصلیها هقابل استنباط است، از میان فرضی )2(چنانچه از جدول      

 ورزش در مسیرهايي  توسعهشاخص عوامل فرهنگی داراي بیشترین اولویت و شاخص عوامل اجتماعی در 

  .ندهست تندرستی شهر ارومیه داراي پایین ترین اولویت

  

  بحث و تفسیر نتایج

  .کاربري مسیرهاي تندرستی نقش دارد ورزش وي  توسعهعوامل فرهنگی بر 

-شـهروندان ارومیـه  نتایج تحقیق حاکی از آن اسـت کـه مسـائل فرهنگـی نیـز در جـذب و افـزایش مشـارکت         

ــتی  ــیرهاي تندرس ــی در مس ــت ورزش ــژوهش   اي در فعالی ــایج پ ــا نت ــد و ب ــش دارن ــایینق ــاي عیس ، )1390( ه

ــان ــردي قربـ ــرینش )1390( بـ ــاکی، آفـ ــوري)1384( خـ ــف)1382( ، غفـ ــف) 1375( ، کاشـ ) 2003( و خلـ

ــوانی دارد ــلی   . همخ ــع اص ــی از موان ــی یک ــکالت فرهنگ ــائل و مش ــعهمس ــور ي  توس ــانی در کش ورزش همگ

ي ورزشــی مســئول بایــد بــراي تقویــت فرهنــگ قــدیمی حــاکم بــر کشــور بــا هــا ســازمان بــارهدر ایــن . اســت

اصــالح  ي هــاي ســنتی را بــه عنــوان یــک میــراث فرهنگــی وســیله و بــازي هــا ریــزي درســت، ورزشبرنامــه

 اي کننـد، بـا شـعارهاي برانگیزاننـده    هاي ورزشی جدیـد بکننـد و  بـراي جـذب افـرادي کـه ورزش نمـی       فعالیت

ت ي ارشـادي خـود جهـ   هـا  هبرنامـ » اسـت رشـد فرهنگـی افـراد     ي نشـانه  ي ورزشـی، ها هشرکت در برنام« مثالً

ــه صــورت مثبــت القــا کننــد   ــردم ب ــرویج ورزش همگــانی در مســیرهاي تندرســتی را در اذهــان م از طــرف . ت

 ویــژه هنــگ مــا ایرانیــان، ورزشــکاران و بــهدهــد کــه در فرنگــاهی تــاریخی بــه کشــورمان نشــان مــی دیگــر 

ري از دوسـتی، یـاري دادن و دسـتگی   هـاي جـوانمردي، صـداقت و درسـتی، انسـان     پهلوانان همـواره بـا خصـلت   

انــد و ورزش بخــش مهمــی از فرهنــگ و ضــعفا و سرکشــی در مقابــل نهادهــاي قــدرت و ظلــم عجــین بــوده 

ي خـاص  هـا  هنتـایج پـژوهش حاضـر، بـا تـدوین برنامـ       بـر اسـاس  لـذا   داده اسـت؛ ي مـا را تشـکیل مـی    جامعه

 هـاي  کتـاب  انتشـار ، ورزش هنگـام  در ورزش بـه  آشـنا  فـرد  یـک  یـا  مربـی  یـک  وجـود  فرهنگی تبلیغـی مثـل  

هـاي  هـا و بـازي  ورزش ي ارائـه ، ورزش اثـرات  از مـردم  اطـالع  جهـت  ارزان و سـاده  زبـان  بـه  مربوطـه  علمـی 

ــا توجــه بــه وجــود قومیــت   هــاي مختلــف در شــهر ارومیــه،محلــی و ســنتی در امــاکن و فضــاهاي ورزشــی ب

محـیط و   فـراهم آوردن  ،تندرسـتی  مسـیرهاي  در مـردم  ي عالقـه  مـورد  و محبـوب  و افـراد  قهرمانـان  حضـور 

 کشـور و یـا   شـرایط فرهنگـی اجتمـاعی حـاکم بـر      بـه ویـژه  امکاناتی مستقل و اختصاصی براي زنـان بـا توجـه    
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 هـا  هبلیـغ از طریـق رسـان   یـا ت  عمـومی  معـابر  و محافـل  در )ابروشـوره  و تابلوهـا ( گسـترده  تبلیغـات  از اسـتفاده 

از   »زن و ورزش«روز بـه نـام   ختصـاص یـک   اشـکال بـودن ورزش زنـان در ایـن مسـیرها و نیـز ا      مبنی بر بـی 

ورزش در مســیرهاي تندرســتی ي  توســعهمســائل فرهنگــی، جهــت  ي جملــه راهکارهــایی اســت کــه در زمینــه

  .گردندپیشنهاد می

 ورزش وکاربري مسیرهايي  توسعهعوامل مربوط به کیفیت تسهیالت و تجهیزات بر 

  . تندرستی نقش دارد

- پژوهشداد  برون گیرد و بایید قرار میي مورد تأ آمده فرضیه دست هبول ي جدها هو داد) 7-4( و با توجه به جدول

 و اهلر وسیستل) 1998( سالیس ،)2006( ال.آریان ،)1390( محمدي ،)1390( سلیمی ،)1390( هاي عیسایی

ي ها هبرنام از بخشی عنوان به اهمیت ورزش همگانی، به توجه با هاشهرداري امروزه .ستجهت ا هم) 1379(

 هدف ورزش همگانی همان که این امر خطیر به نسبت توانندنمی نفک خود جهت احراز سالمتی شهروندان،الی

 سیستمی تفکر به و یرندگب  فاصله نگريمحور تکاي و ي حاشیهها هبرنام از باید بلکه کنند؛ حرکت تفاوتبی است

 مدرن در ي شده لتعدی و مناسب راهبردهاي اساس با اتخاذ این بر .شوند مجهز ي بشري ي کمک به جامعهاز برا

. رسید این امر شهروندان به نیازهاي و ها هخواست به توجه با توان یامکانات و تجهیزات ورزش همگانی م ي زمینه

) در این پژوهش تسهیالت ورزشی مسیرهاي تندرستی( ورزشی تجهیزات به مربوط کیفیتوضعیت  در بازنگري با

ي ساز بدني ها هبا ایجاد شرایط کیفی دستگا و کرد ترپررنگ ها آن ات را در کاربري باالياین امکان نقش توانمی

 ضریب ،آن هشداري موارد و دستگاه هر از استفاده نحوه آموزش اعالنات، تابلوهاي نصبها براي نمونه؛ پارك

 يها هگوش نداشتن ،درست ریزيپایه طریق از دستگاه کامل ثبات ،قطعات تمام مطلوب محیطی انقباض و انبساط

 بنديرنگو با  افزاري آن راحت کرد، خیال کاربران را از لحاظ ایمنی سختها هدستگا زايآسیب يها هلب و تیز

 يها هدستگا يها هوزن و هاکابل ها،پولی ،ها هتسم حفاظ وجود ،ها هدستگا ثابت و متحرك قطعات بین مجزا

مناسب  گام بعدي را از لحاظ شکل ها هدستگا رطوبتی و دمایی اختالف شرایط تحمل قدرت و استحکام ،يساز بدن

با سن،  ها هبا تناسب طراحی دستگا در نهایتظاهري این تجهیزات عملی ساخت و نظر کاربران را جلب کرد و 

از تنه یا کل اندام بدن به کاربران اطمینان خاطر داد که این وسایل  ي عضالنی باالتنه، پایینها هجنس و گرو

ي بر مشارکت شهروندان مؤثر ي برخوردارند که این امر به شیوه ها آن وضعیت کیفی باالیی جهت فعالیت جسمانی

  .به ورزش در مسیرهاي تندرستی کمک خواهد کرد

  

  . ورزش وکاربري مسیرهاي تندرستی نقش داردي  توسعهساختاري بر عوامل زیر

 مسیرهاي تندرستی از بهتري تصویر توانمی ها به زیر ساختعوامل مربوط  طریق از که داد نشان حاضر پژوهش

 و خلف) 1998( سالیس ،)1390( ، اسد و صفري)1390( تحقیقاتی بختیاري يها هیافت ي بارهرد یافته این .داد ارائه

 و پارك ي نقشه وجودکاربري مسیرهاي تندرستی، جهت  ها ساختمربوط به زیر مهم عناصر از .است) 2003(

بنابر نظر شهروندان .  هاستپارك در سطح شهر و ورودي پارك مختلف مسیرهاي راهنماي تابلوهاي و عالئم

 گسترش سرویس بهداشتی و ،يساز بدني ها هراهه، بوفه، دستگاآب( تسهیالت تعداد و تنوع افزایشاي ارومیه

 بخش هر دو گذاري سرمایهامل با نماید که این عولذا ضروري می االجراست؛ امري الزم ...)و  ونقل لحم ناوگان

و همچنین مساعدت نهادهاي  ورزشي  توسعه جهت تندرستی مسیرهاي ساز و ساخت در خصوصی دولتی و
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و  تندرستی مسیر به شهري داخل ي استفاده بی يها زمین بعضی کاربري تغییربراي مثال . مسئول انجام گیرد

در این  مؤثراي خود نمونه ،ها شهرداري سوي از ها آن هیزوتج ورزش به ها پارك فضاي از بیشتري بخش اختصاص

 براي کاربران در انگیزه ایجاد ورزش در مسیر تندرستی،ي  توسعه در ساختاريعوامل زیر نقش. ستا زمینه

با  متناسب مسیر تندرستی باید عوامل زیرساختاري. است و عواید آتی آن  امکانات از منديبهره و مجدد ي مراجعه

ي مختلف شهري و سیر رشد نزولی یا صعودي جمعیت در ها هپراکنش جمعیت منطق ي ت جسمانی و نحوهوضعی

 توجه با. است ايحرفه نیروهاي و مناسب مدیریت و معین راهبرد نیازمند دلیل همین به و مناطق خاص شهر باشد

  .باشند داشته کافی توجه است مؤثر انکاربر جذب در که مهم این به باید ریزانبرنامه ،ساختاريعوامل زیر نقش به

 
  . کاربري مسیرهاي تندرستی نقش دارد ورزش وي  توسعهمحیطی بر  عوامل زیست

ورزش ي  توسعه در تواند یممحیطی بر کاربري مسیرهاي تندرستی  عوامل زیست داد نشان پژوهش دیگر ي یافته

 و سالیس) 1389( ، حسینی)1388( رستمی یقاتیتحق يها هیافت هتج هم یافته این. باشد مؤثر در این اماکن

آل برخوردار باشند، بهترین نوع فعالیت  سرسبزي که از امکانات ایده ورزش در طبیعت و فضاهاي. است) 1998(

محیطی در  عوامل زیستکارگیري  هسازمان  ورزش شهرداري با ب  فعاالن و ریزانپس برنامه ؛بدنی است

 از طریق هوا آلودگی کاهشورزشی، با  امکانات و منابع صرف مندنظام نگاه یک با الزم است  مسیرهاي تندرستی

 مکانی موقعیت ،هاسایبان و آالچیق ي تعبیه درختان، گیاهان، کاشتو محیطی  يها هآالیند انواع ورود از جلوگیري

ن مسیرها در به وضعیت محیطی ای مسیرها فرش سنگ پوشش وضعیتو  زباله هايسطل دسترس قابل و درست

اکسیژن، ایمنی و بهداشت محیطی براي کاربران  آلی را از لحاظ تأمینو  شرایط ایده داشته کافی توجه هاپارك

محیطی و طبیعت خوش آب و هواي ارومیه  بالفعل و بالقوه هاي ظرفیت از شودمی موجب امر این. نمایند  فراهم

ورزش  مثبت اثرات و فواید از که شهر از نقاطی و شود ادهاستف بهینه طورورزش همگانی بهي  توسعه امر در

این عامل مهم  ریزان بهبرنامه توجه خاص با همچنین. کردند مندبهره مهم این منافع از ،اندمانده بهرهبی همگانی

سالمتی  ینتأم سرانجام و داد افزایش را ها آن وفاداري و تمایل روزافزون و کرد فراهم را کاربران رضایت توانمی

خاص  مکان  یک که کاربران، زمانی زیرا محقق ساخت؛ ،که همانا هدف ورزش همگانی استرا آحاد جامعه 

که  شوند متقاعد ها آن تحرك بدنی، زمان در که صورتی نمایند، درمی انتخاب فعالیت جسمانی براي ورزشی را

 به را مکان آن زیاد احتمال به مند شوند،بهره آن از وانندت یم که دارد در آنجا وجود ي محیطیها هجاذب امکانات و

 و داده کاهش نگرش منفی نبود محیط مطلوب ورزشی را موضوع، این و کرده انتخاب مقصد فعالیت روزمره عنوان

در  مسیرهاي تندرستی نقاط مختلف  ورزش ي  توسعهباعث  و شده کاربران وفاداري و رضایت موجب طرفی از

    .شهر خواهد شد

  

  . ورزش وکاربري مسیرهاي تندرستی نقش داردي  توسعهعوامل اجتماعی بر 

نتـایج، تقاضــاها و مســائل اجتمـاعی، نقــش مثبـت و بــاالي خــود را در جـذب و افــزایش مشــارکت      بـر اســاس 

 بـردي  نتـایج تحقیقـات قربـان    اي در فعالیـت ورزشـی در مسـیرهاي تندرسـتی نشـان داد و بـا      شهروندان ارومیه

ــا)90( ــژاد نی، رمض ــینی)1388( ن ــدي)1389( ، حس ــی)1390( ، محم ــراون)1390( ، رحیم ــالیس)1980( ، ب  ، س

ــف) 1998( ــت) 2003( و خل ــوانی داش ــار. همخ ــن ب ــه   ه، در ای ــراد را ب ــرایش اف ــوعی گ ــاعی ن ــارات اجتم ابتک
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ــت  ــه در موقعی ــیش مشــارکت فعاالن ــاعی و پ ــاي اجتم ــی ه ــخص م ــدمی در آن مش ــدق ــژوهش،. کن ــن پ  در ای

انــدرکاران ورزش از رغــم آگــاهی مســؤالن و دســتهــایی اســت کــه علــیبتکــارات اجتمــاعی روشمنظــور از ا

لـذا محقـق بـا     انـد؛ قـدم نشـده  گـانی و تفریحـی پـیش   ورزش همي  توسـعه وجود و نقش عوامـل اجتمـاعی در   

را در جـذب   هـا  آن هـا را شناسـایی کـرده و نقـش    احساس ضرورت بررسـی ایـن موضـوع، بعضـی از ایـن روش     

ي ورزش همگـــانی و تفریحـــی در مســـیرهاي هـــا هاي در برنامـــیش مشـــارکت شـــهروندان ارومیـــهو افـــزا

 ؛کشـورهاي متعـدد راهکارهـاي خاصـی در ایـن زمینـه ارائـه کـرده انـد         . تندرستی مورد بررسی قـرار داده اسـت  

ــثالً ــا   م ــتان ب ــت بلغارس ــیسدول ــاوره  تأس ــز مش ــکی ي مراک ــی و ارزش پزش ــمانی   ورزش ــادگی جس ــابی آم ی

ــا  6ان از شــهروند ســاخت وســایل ورزشــی . ســال، ســعی در گســترش ورزش همگــانی ایــن کشــور دارد  60ت

هـاي ورزشـی مسـتمر    از اقـدامات دولـت فنالنـد جهـت جـذب بیشـتر افـراد بـه فعالیـت          ،قابل استفاده در منازل

را  هـا  آن هـاي همگـانی و تفریحـی،   بوده اسـت و دولـت چـین نیـز بـراي تشـویق مـردم بـه شـرکت در ورزش         

ي ورزشــی در هــا ههــایی نظیــر ایجــاد خانــقــدمی در روشنتــایج، پــیش بــر اســاسلــذا  کنــد؛نونــاً بیمــه مــیقا

ــیط ــاوره  مح ــت مش ــی جه ــاي ورزش ــکی ي ه ــمانی     پزش ــادگی جس ــزان آم ــابی می ــراي ارزی ــز ب ــی و نی ورزش

ــه ــتشــهروندان، برنام ــزي فعالی ــان ری ــواي آزاد و در مک ــی در ه ــاي ورزش ــهر  ه ــبز ش ــی و سرس ــاي تفریح ه

رایگــان بــه شــهروندانی کــه در ایــن  ي بیمــه ي یــه و همــراه ســاختن آن بــا موســیقی مناســب و نیــز ارائــهاروم

ـ  وجـود  و تعبیـه ، تندرسـتی  مسـیرهاي  ورزشـی  فضـاي  داشـتن کننـد،  ي ورزشی شرکت میها هبرنام  يهـا  هجعب

از جملـه   از طریـق ورزش در ایـن مسـیرها،    جامعـه  افـراد  بـین  اجتمـاعی  تعامـل  و روابـط  بهبـود ، اولیـه  کمـک 

ــه      ــهروندان ارومی ــارکت ش ــزایش مش ــذب و اف ــت ج ــه جه ــت ک ــایی اس ــراهکاره ــا هاي در برنام ي ورزش ه

  .گردندهمگانی و تفریحی پیشنهاد می

  

   :گیري نتیجه

وضعیت کیفی و کمی امکانات و تجهیزات ورزشی در مسیرهاي تندرستی بر طبق نتایج تحقیقات ي  توسعه

اي  این اماکن ورزشی نقش قابل مالحظهو مشارکت شهروندان به فعالیت در  تواند در افزایش گرایش می مختلف

گونه رفتار و کنشی در یک قالب و کند هر می ساختارگرایی است که بیان ي ید این امر نیز نظریهمؤ.  داشته باشد

 ،ر باشدچه وضعیت، شرایط و امکانات مسیرهاي تندرستی بهت؛ پس هرگیرد می ساختار از پیش تعیین شده شکل

هاي این تحقیق، جهت بنديداد اولویت بنابر برون. ي مشارکتی شهروندان نیز به تبع آن بیشتر خواهد شدها کنش

عوامل  با اعمال مدیریت و نظارت بهتر قبل از هر چیزي ها الزم است شهرداري ،ایجاد انگیزه و بسترسازي مناسب

هاي علمی مربوطه، برگزاري مسابقات،  صیالت، انتشار کتابساز فرهنگی را با وجود یک مربی، افزایش تح زمینه

 سپس کیفیت تجهیزات را با ورزش را نهادینه کنند؛ کرده و محبوب مردم، ضور قهرمانان ورزشی، افراد تحصیلح

با  ها هبندي مجزاي قطعات، ضریب انقباض و انبساط محیطی مطلوب، تناسب طراحی دستگا، رنگها هثبات دستگا

عوامل مربوط به  موردي عضالنی و نصب تابلوهاي راهنما و هشداري باال برده و در ها هو گروسن، جنس 

مناسب و سرویس  ي راههگذاري بیشتر دولت، افزایش تنوع وتعداد مسیرها، آبها باید با سرمایه زیرساخت

کاهش : طی، مانندمحی شرایط مناسب زیست ها به دنبال این. بهداشتی مجزا، اقدامات بعدي را عملی ساخت

فرش مسیرها با آلودگی هوا، روشنایی مطلوب روز و شب، پخش موسیقی مالیم، وضعیت پوشش مناسب سنگ
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براي به حداکثر رساندن  نهایتاً. وجایگاه مناسب آب آشامیدنی مهیا شود وجود فضاي سبز زدایی،ذهنیت آسیب

با مهیا کردن امنیت باالي  ي عوامل اجتماعیبراورزش در مسیرهاي تندرستی در نقاط مختلف شهر ي  توسعه

ي اولیه، از ها کمک ي جعبه ي مسیرها براي دو جنس، حاکم بودن جو ورزشی در مسیرها، وجود استراحتگاه، تعبیه

ي  همه ي نتیجه. ي مختلف علمی  شهروندان سود جستها هاین مهم با تبادل اطالعات ورزشی و زندگی در زمین

ي ها بنابراین الزم است مسئولین امر در ارگان ي مثبت ورزش در ذهن شهروندان است؛زساجایگاه این عوامل

به یکی از  ها آن تر کردنبهینه بر فضاهاي ورزشی و تالش براي با بازنگري ها شهرداريخصوص  بهمربوطه 

ه باشند و بتوانند شهروندانی فعال داشتتا  ، دست یابندورزش همگانی استي  توسعه این اهدافشان که همانتر مهم

توان گفت کاربردي کردن نتایج این طور کلی میه ب. عمل بپوشند ي جامه بارهبه اهداف وجودي خویش در این 

هاي ورزشی در مسیرهاي تندرستی، داشتن جسمی سالم، چه بیشتر شهروندان به فعالیتژوهش، تمایل هرپ

  .ه دنبال داردرا ب ها آن تر ي با نشاط و روند زندگی باکیفیتاروحیه
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