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 چکیده

ي جدید سبب هايتکنولوژي و  دارهیسرمارشد سریع شهرنشینی همگام با تغییرات اساسی در سبک و شیوة زندگی شهري متأثر از نظام 

از  شدتبهیی که هامکانشده است، یکی از و جسمی بر شهروندان  روانیو افزایش فشارهاي بروز و ظهور مشکالت متعدد شهرنشینی 

ي شهر اراك بود. هامحلهي موانع توسعۀ ورزش بندرتبههدف این پژوهش، شناسایی و شده، نظام محالت شهري است. متأثراین تحوالت 

 کنندگانشرکتبخش کمی شامل تمامی  در ونفر)  15کیفی شامل کارشناسان ( بخش درتحلیلی و جامعۀ آماري –روش پژوهش، توصیفی

نمونه  عنوانبهدر دسترس و در بخش کیفی کل جامعۀ آماري  صورتبهنفر  207نفر). در بخش کمی،  450انی شهر اراك بود (در ورزش همگ

ي آماري هاروش ازبود که براي تهیۀ آن از روش آمیخته استفاده شد.  پرسشنامه، هادادهابزار گردآوري هدفمند انتخاب شدند.  صورتبه

با استفاده از  آمدهدستبهاطالعات  ي آماري استفاده شد.هاداده لیوتحلهیتجزو فریدمن، براي  آزمون تیي، دییتأتحلیل عاملی 

شناسایی  هامحلهموانع توسعۀ ورزش  عنوانبهکه  گانههفتشد. نتایج حاکی از آن بود که عوامل  لیوتحلهیتجز 4نسخۀ  SPSSيافزارهانرم

ی، رساختیزمل ترتیب اولویت به شرح زیرند: عوادارند. این عوامل به هامحلهی ورزش افتگینتوسعه ي درمعنادارو  مؤثرشده بودند، نقش 

نتیجۀ کلی تحقیق فاهی و در نهایت دسترسی. ر-محیطیاعتباري، زیست-اياجتماعی، بودجه -امکانات و تجهیزات، فرهنگی مدیریتی،

گزاري ورزش و بیشترین تمرکز و توجه به بر دگیرینمي از وضعیت موجود انجام برداربهرهحاکی از آن است که مدیریت مناسبی در 

 .استی در چند پارك اصلی شهر عصرگاهصبحگاهی و 
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 مقدمه

بحران سالمت در ابعاد جسمانی و روانی، فضاهاي 

، در چنین کندیمشهري و مسکونی معاصر را تهدید 

ي و طراحی زیربرنامهشرایطی اتخاذ رویکردهاي نوین 

محیط براي ارتقاي سالمت محیطی شهروندان ضروري 

ي شهري متناسب با هامحلهاست، طراحی فضاهاي باز و 

 آسایش و سالمت شهروندان از اهداف  طراحی شهري پایدار

در کشورهاي  ژهیوبهي اخیر هاسالکه در  رودیمشمار به

 ).2گسترش زیادي یافته است ( افتهیتوسعه

 آن اساسی مشکالت از شهري جمعیت ایران افزایش در

 از ناشی که بیشتر سریع جمعیت افزایش است، این بوده

 شهرهاي تبدیل روستا به شهر بوده، سبب يهامهاجرت

 است. شده میانی و شهرهاي بزرگ به روستاها و کوچک

ي استانداري ریعشادر گزارشی مدیر کل روستایی و 

مرکزي عنوان کردند، از جمعیت یک میلیون و چهارصد 

را  آنهاهزار نفر  368هزار نفري استان مرکزي حدود 

روستاي  1650و از مجموع  دهندیمروستاییان تشکیل 

. اندشدهروستا خالی از سکنه  300استان مرکزي، حدود 

 شهرها در هایدگیچیپ و افزایش مشکالت به مسئله این

 در شهري توسعۀ روند سوي دیگر است. از زده دامن

 در ناهماهنگی ایجاد به که بوده چنان اخیر يهادهه

 عدم عبارتیبه و شهري يهانیزم استفاده از چگونگی

 سطح در عمومی خدمات و پراکندگی تسهیالت در تعادل

 شده منجر شهري يهاپارك زمینۀ در خصوصبه شهرها

ي هافراغت).  این موضوع سبب رواج انواع 21است (

سبب نداشتن امکانات مناسب تفریحی، فقدان به زابیآس

ي اجتماعی هااستیسۀ صحیح و نیز برنامآگاهی، نداشتن 

که موجب شده است بسیاري از  استو اقتصادي نادرست 

و تفریحات ناسالم  هاتیفعالي سوبهنوجوانان و جوانان 

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت ). 15(کشیده شوند 

                                                           
1.  Cooper Markus 

متنوعی  گسترةشهري از حقوقی برخوردارند که  ۀدر جامع

از حقوق مدنی، اقتصادي و رفاهی، فرهنگی و عدالت و 

در این خصوص نهادهاي مختلفی  ،ردیگیامنیت را در برم

دارند. در در راستاي رعایت و توسعۀ حقوق مذکور گام برمی

جایگاهی که در سبب ها قرار دارند که بهاین میان شهرداري

از  ،خدمات همگانی دارند ۀمدیریت امور شهري و ارائ ۀعرص

 ظرفیت باالیی نیز در اجراي حقوق شهروندي برخوردارند

). در رویکرد جدید مدیریت شهري بر اهمیت 13(

محوري در ادارة شهر و مدیریت شهري از طرف محله

شهري از جمله توسعۀ  مدیران شهري در سایر موضوعات

در فضاهاي شهري » محورورزش محله«ورزش همگانی و 

 اجتماعی فضاهاي زمینه شناخت این تأکید شده است. در

 حس ایجاد در روابط اجتماعی يریگشکل منظورمناسب به

رویکرد  براساس مدیران شهري را تواندیمتعلق 

 رساند. یاري مردمی يهامشارکت ایجاد در محوريمحله

 شناخت میزان و همسایگان صمیمیت با و روابط میزان

ي هاتیفعال در شرکت تمایل و مجاور يهاآپارتمانساکنان 

به  تعلق در نهایت اجتماعی و جمعی، بیانگر همبستگی

 ایمن در عمومی فضاي ).  محققان معتقدند22است ( محله

 فراهم ساکنان دیدار و مالقات فرصتی را براي محله،

، انجامدیم محلی اجتماعی توسعۀ پیوندهاي به و سازدیم

 دلبستگی و ایجاد زمان گذشت با1 مارکوس کوپر تعبیر به

 و شودیم لنگرگاه روانی تبدیل به محیط محیط، با فرد

). در خصوص 27( ردیگیم شکل مکانی تعلق احساس

) 1399محور، رحمانی و همکاران (رویکرد ورزش محله

ي محلی هاپاركعنوان کردند، ورزش همگانی در 

کارکردهاي مطلوبی همچون افزایش همدلی، تقویت 

همبستگی، مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهاي 

ي کمک  ریپذجامعهاجتماعی را در پی دارد و در نهایت به 

 و هارگانا مدیریتی زمینه نقش ). در این14( ندکیم
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تأمین  منظوربه شهرداري شهري مانند مختلف يهاسازمان

 مختلف اقشار نیاز مورد تفریحی ورزشی فضاي سبز و

 پراهمیت فراغت افراد اوقات کردن سپري بهتر براي جامعه

 .است

 فراغت با تأکید بر براي گذران اوقات يزیربرنامه 

شهري  يزیربرنامه با نزدیکی ي ورزشی، ارتباطهاتیفعال

 ااست، زیر کرده پیدا زمین کاربري يزیربرنامه ژهیوبه

زیادي  حدود تا فراغتی امکانات و تأمین فضایی ساماندهی

 وابسته آنها تجهیزات و شهري فضاهاي کیفیت و کمیت به

 ). 28است (

متولی اصلی احداث و نگهداري اماکن  هرچنددر ایران 

ة ماد 1، اما براساس بند استورزشی به عهدة وزارت ورزش 

، احداث ورزشگاه و اماکن تفریحی هايشهردارقانون  55

. شهرداري ستهايشهردار، از وظایف هاپاركورزشی و 

 ی و عمومی و نهادهاي مدنی تلقیردولتیغسازمانی محلی، 

ی شود و وظایف گوناگون و بسیاري را بر عهده دارد. یکمی

ت ي براي گذران اوقازیربرنامه هايشهرداراز وظایف مهم 

 آنهاستي هاخواستهفراغت شهروندان در ارتباط با نیازها و 

ورزش همگانی در ساختار  رسدیمنظر ). اما  به12،16(

فرهنگ ورزش جامعۀ ایران نهادینه نشده است و بیشتر 

ود فصلی، موردي، مناسبتی و تشویقی به راه خ صورتبه

 .دهدیمادامه 

نهادینه کردن بدین مفهوم است که موجب ثبات، 

پایداري و فراگیر شدن رفتارهاي مطلوب شود، عوامل 

متعددي در عدم نهادینه شدن و گسترش ورزش همگانی 

به اهداف و راهبردها،  توانیمدر کشور نقش دارند، از جمله 

و امکانات، تحقیق و پژوهش، منابع انسانی،  هارساختیز

ي ورزش هایژگیوو مقررات، آموزش و بودجه، قوانین 

)، در 1396). حسینی و همکاران (1همگانی اشاره کرد (

تحقیقی نتیجه گرفتند که نحوة مدیریت شهرداري تهران 

                                                           
1. Neighborhood  

در حوزة ورزش همگانی در تمامی اصول حکمروایی 

 ).9( نامطلوب است

 تحرك به محالت، سطح در ورزشی فضاهاي توسعۀ

شهري، احساس تعلق  التدر مح ساکن جمعیت اجتماعی

 قوت ، دلبستگی و نظارتتیمسئولبه محله، مشارکت و 

 را صمیمیت با همراه و سالم اجتماعی ارتباط و بخشدیم

 و هابودن محلههم ،هایدوستمحبت و  که آوردیم وجودبه

 ). 4( کندیم ایجاد را جوانمردي

نقش  1ي ورزشی در همسایگی محلههامکانتوسعۀ   

سالمت جسمانی و روانی شهروندان دارد.  نیتأممهمی در 

فضاهاي همسایگی اثر زیادي بر رفتار سالمتی کودکان به 

محیط سپري  گونهنیاساعات زیادي را در  آنهااین دلیل که 

زیبایی و سرسبزي محیط   ).10( گذاردیم، کنندیم

است.  رگذاریتأثهمسایگی در ایجاد انرژي مثبت و شادابی 

در همین خصوص نتایج تحقیقات وان دیجیک و همکاران 

 حس جادیمدرسه بر ا اطیسبز شدن ح) نشان داد، 2018(

و  یشناختروانی ستیبهز  محیط،کودکان از  یقدردان

ی، ترغیب به فعالیت جسمانی و تقویت رفتارهاي اجتماع

بررسی ). 41( گذاردیممثبتی  ریتأثاجتماعی کودکان 

و پیشینۀ تحقیق در خصوص ورزش محالت مبانی نظري 

محور و پیامد ، براي ایجاد بستر ورزش محلهدهدیمنشان 

ي محله، هاپاركآن گسترش ورزش همگانی، دسترسی به 

ایمنی و امنیت،  نظافت و زیبایی، داشتن برنامه و 

. نتیجۀ تحقیقی در خصوص استي بسیار مهم سازفرهنگ

یی هامجموعه عنوانبهیحی و مراکز تفر هاپاركدسترسی به 

، نشان داد 2براي ارتقاي فعالیت بدنی جوانان در سن دیگو

 44ي فعالیت بدنی هابرنامههزار جوان در  17که بیشتر از 

شده طی روزهاي خاص و آخر مرکز تفریحی در نظر گرفته

). در خصوص میزان دسترسی به 10هفته شرکت داشتند (

امکانات شهروندي از جمله اماکن و امکانات ورزشی، لطفی 

2. San Diego 
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 يهایژگیو به توجه با گرفتند )، نتیجه1392و همکاران (

و  يامنطقه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مختلف

 مختلف اطقمن خانوار، تفاوت زیادي میان يهاسرپرست

 با ،4و 1 مناطق در خانوار يهاسرپرست. شودیم مشاهده

 و درآمدي شغلی، اجتماعی، شرایط مناسب از برخورداري

 به مثبتی گرایش شانیهاخانواده همراهبه خود تحصیلی،

 در را مهم این که کنندیم سعی و همواره دارند ورزش

 ). 25دهند ( قرار خود زندگی مختلف يهابرنامه

و  1در همین زمینه نتایج تحقیق لورین نیسبیت 

و فضاي سبز در جامعۀ  هاپارك) نشان داد، 2019همکاران (

عادالنه  طوربهمنطقۀ شهري آمریکا)  10مورد مطالعه (

توزیع نشده است و برخی از عوامل مثل تحصیالت، جایگاه 

 ).37اجتماعی و نژادي در این نابرابري نقش دارند (

)، نتیجه گرفتند ارتباط 2005همکاران (و 2وان لنته

ي بین وضعیت اقتصادي اجتماعی، محیط دارامعن

همسایگی، سن جنس و وضعیت تحصیلی با تحرك بدنی 

وجود دارد و در مقایسه با مناطق برخوردار، ساکنان مناطق 

). 40ي ورزشی شرکت داشتند (هاتیفعالفقیرتر کمتر در 

)، نشان داد 0062و همکاران ( 3نتایج تحقیق کوهن

 نیتأمیی که با نورپردازي محیط داخلی و اطراف آن هاپارك

شده بودند، همبستگی بیشتري با فعالیت بدنی 

داشتند. همچنین دختران جوانی که در  کنندگانشرکت

ي که داراي هاپارك ژهیوبه، کردندیمنزدیکی پارك زندگی 

تسهیالت متنوع بودند، بیشتر در فعالیت بدنی متوسط و 

 ). 30شدید خارج از خانه و مدرسه شرکت داشتند (

)، نشان دادند افزایش 2006و همکاران ( 4اپشتاین

ي با ارزش همبستگی هاتیفعالامکانات محیط همسایگی با 

د به ایجا توانندیم هاپاركي بازي و هانیزمدارد، همچنین 

ي ورزشی منجر هامشارکتانگیزه براي خروج از خانه و 

                                                           
1 . Lorien Nesbitt 
2 . Van Lenthe 

نماد  هاپاركدر تحقیق حاضر  نکهیا).  با توجه به 31شوند (

تلقی شده است (زیرا اماکن ورزشی  هامحلهمکانی ورزش 

وجود نداشت) و نقش بسیار  هامحلهاختصاصی براي ورزش 

 در ریزدارند، در سطور  هامحلهمهمی در توسعۀ ورزش 

 . شودیمي آن بحث هایژگیوخصوص پارك و 

 تقسیم دسته چهار به براساس میزان دسترسی هاپارك 

 :شوندیم

 همسایگی: عبارت واحد مقیاس در شهري پارك .1

 و گرفته قرار واحد همسایگی یک در که پارکی از است

 9 کودك براي و باشد داشته هکتار نیم از کمتر مساحتی

 دهپیا پاي با پارك تا همسایگی واحد نقطۀ از دورترین ساله

 هابزرگراه و شریانی خیابان سریع از مسیر طی و باشد مقدور

 نکند. عبور

 محله (پارك محله): پارکی مقیاس در شهري . پارك2

 ربراب دو آن حدود مساحت و دارد قرار يامحله در که است

هکتار) است.  همسایگی (یک مقیاس در پارك مساحت

 نقطۀ دورترین از ساله 9 کودك براي ارتباط پیاده همچنین

 یهمسایگ معیار واحد برابر دو حدود به باید پارك تا محله

 شبکۀ دسترسی ،کندرو خیابان از بتواند مسیر طی و برسد

تا 2/1عبور کند. در مورد سرانۀ پارك محله معموالً از  محلی

 ).3متر مربع براي هر نفر نوسان دارد ( 2

 گفته پارکی ناحیه: به مقیاس در شهري . پارك3

 مساحت و باشد قرار داشته مسکونی ناحیۀ در که شودیم

 و هکتار) باشد 4محله ( مقیاس در پارك برابر 4 تا 2 آن

 از ساکنان براي مشخصات طبق پیاده پاي دسترسی با

 تجاوز نکند. ساعت نیم از پارك تا نقطه دورترین

 گفته پارکی بهمنطقه:  درمقیاس شهري . پارك4

 داشته باشد، منطقۀ مسکونی قرار یک در که شودیم

 ناحیه مقیاس در پارك اندازة برابر دو کمدست آن مساحت

3 . Cohen A 
4 . Epstein LH 
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 استاندارد، براساس شود. همچنین گرفته هکتار) در نظر 8(

 در نقلیه وسیلۀ منطقه با دورترین از تواندیم کنندهمراجعه

 یادشده پارك به را خود بیشتر، یا دقیقه 15 از زمانی مدت

). بررسی محقق نشان داد، جمع کل تعداد 16برساند (

ي مناطق شهر هاپاركو مساحت  125ي اراك هاپارك

متر مربع بود که با توجه به جمعیت حدود  4211163اراك،

. استمتر مربع  7هزار نفري، سرانۀ فضاي سبز پارکی  600

متر مربع است  12تا  7استاندارد فضاي سبز در ایران بین 

از سوي محیط زیست سازمان ملل،  شدهنییتعو شاخص 

 فضاي مکانی متر مربع براي هر نفر است.  توزیع 25تا  20

 صورت یآسانبه آن به یابیدست باشد که ياگونهبه باید سبز

 تا 400معادل  که دقیقه 10 را دسترسی زمان گیرد. برخی

 کنندیم برآورد است، مسکونی نواحی از فاصله متر 500

ي ایران نیز تحقیقاتی هاپارك). در خصوص وضعیت 5(

) در 1395صورت گرفته است، از جمله، کاظمی و کرمی (

 زاتیو تجه لیوسا تیوضع یابیرزا« پژوهش خود با عنوان

، نشان دادند که »شهروندان شهر تهران دگاهیاز د یپارک

 و اربران انتظارات بیشتري نسبت به ظاهر، ایمنی، تنوعک

 ).24دارند (حضور مربی متخصص 

 )، نتیجه گرفتند کمبود1388آقایی ( رهنمایی و 

 همکاري مشارکت، عدم فرهنگ ورزشی، نبود يهامجموعه

منظور به خصوصی بخش و شهرداري بین سازنده و صحیح

 طبق جدید ورزشی فضاهاي احداث ي برايگذارهیسرما

 به شهرداري نبودن جهانی، مجهز معیارهاي و استانداردها

 مناسب و صحیح هايمکانیزم و نوین تکنولوژي ابزارهاي

ورزش از  عرصۀ در خصوصی بخش کردن منظور فعالبه

جمله موانع اوقات فراغت با تأکید بر ورزش همگانی 

و  1). مک کورمک11تهران بود ( 6شهروندان منطقۀ 

)، پس از مرور مقاالت به این نتیجه 2010(همکاران 

ي محیطی مانند ایمنی، زیبایی، هایژگیورسیدند که برخی 

                                                           
1. Mc Cormack 

امکانات، نگهداري و نزدیکی، عوامل مهم در تشویق به 

، همچنین درك از محیط اجتماعی، نداستفاده از پارك هست

 ).38بر انتظارات و محیط فیزیکی تأثیرگذار است (

گفت  توانیمگرفته صورت ي تحقیقاتبندجمعدر 

، هامحلهتحقیقات خارجی صورت گرفته در زمینۀ ورزش 

شی ي داراي اماکن ورزهامحلهبیشتر بازگوکنندة ارتباط 

ت ي برخوردار از اماکن ورزشی مجاور) با سالمهامحله(

و  آنهاجسمانی و روانی شهروندان، کیفیت دسترسی به 

امکانات محیطی بود که در شکل دادن به مبانی نظري 

گرفته در تحقیق حاضر نقش مؤثري داشت. تحقیقات انجام

 زاتیو تجه لیوسا تیوضع یابیرزایران بیشتر در زمینۀ ا

ر ب دیتأکفراغت با  اوقات در گذران هايشهردار ی، نقشپارک

، راغتدر گذران اوقات ف هاپاركي ورزشی، نقش هاتیفعال

موانع گذران اوقات فراغت و موانع توسعۀ ورزش همگانی 

بود. در تحقیق حاضر ضمن توجه به نتایج تحقیقات 

و تدوین  مسئلهدر بیان  آنهاگرفته و استفاده از انجام

 ألخ، موضوعی که بیشتر پرسشنامهي اصلی و فرعی هامؤلفه

ي هاپارك، کمیت و کیفیت استفاده از شدیمآن احساس 

ر قالب ورزش همگانی بود. بر همین اساس محقق محله د

 در پی آن بود که دریابد، موانع توسعۀ ورزش همگانی در

 ي شهرستان اراك چیست؟هامحله

منظور پاسخگویی به این پرسش اساسی، هفت مؤلفۀ به 

هم ضعف و کمبود تحقیقات گذشته  توانستیماصلی که 

اسخ در داخل کشور را تا حدودي پوشش دهد و هم پ

سؤاالت تحقیق را دریابد، شناسایی و تدوین شد. نتایج این 

به متولیان فرهنگی و اجتماعی (شهرداري،  تواندیمتحقیق 

شهرداري در جهت  ژهیوبهادارة کل ورزش و جوانان)، 

اجتماعی  تیمسئولي توسعۀ شهري با تأکید بر زیربرنامه

ي این تحقیق و هاافتهکمک کند و از سوي دیگر، ی آنها
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به روند مطالعاتی  تواندیمتحقیقات تکمیلی در این زمینه 

 محور منجر شود. ي ورزشی محلههاتیفعالدر زمینۀ 

 
 ی  شناسروش

تحلیلی و بر مبناي اهداف -روش پژوهش، توصیفی 

. این تحقیق در بازة زمانی استپژوهش از نوع کاربردي 

معۀ آماري پژوهش انجام گرفت. جا 1398اردیبهشت تا آذر 

، در بخش کیفی، گروه کارشناسان شدندیمشامل دو گروه 

بودند، این گروه از بین استادان، مدیران ورزش همگانی و 

نفر). 15شهرستان اراك انتخاب شدند (  باتجربهکارشناسان 

 یتصادفریهدفمند و غ صورتبه ي از این گروه ریگنمونه

رسیدن به اشباع نظري ادامه  تا يریگانجام گرفت و نمونه

یافت. در بخش کمی، گروه کاربران شامل تمامی 

ی عصرگاهدر ورزش صبحگاهی و  کنندگانشرکت

پارك فعال)، هرچند آمار  26ي شهر اراك بودند (هاپارك

وجود نداشت، ولی در هر  کنندگانشرکتدقیقی از تعداد 

ز پارك به اقتضاي محله و مساحت پارك افرادي در هر رو

میانگین)،  طوربهنفر ( 450حضور داشتند، در کل حدود 

ي مختلف اعم از زن و مرد ورزش هاپاركروزانه در 

هر روز به  باًیتقر. این تعداد شامل افرادي بود که کردندیم

عبارتی افراد ثابتی متقاضی . بهکردندیمپارك مراجعه 

در  پرسشنامهي آورجمعورزش در پارك بودند (توزیع و 

تعیین تعداد حجم  منظوربهروز طول کشید).  15 هااركپ

نفر  207نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد  

نمونۀ آماري انتخاب شدند.  عنوانبهدر دسترس  صورتبه

ی ورزش افتگیتوسعهۀ موانع پرسشناممنظور تدوین به

، ابتدا از طریق مطالعۀ ادبیات پیشینه و مبانی نظري هامحله

ارچوب کلی موانع تعیین شد، سپس طی چند مرحله، چ

 تکمیل شد. پرسشنامهفرایند 

                                                           
1. Content Validity Rrtio (CVR) 

مرحلۀ اول مصاحبه با خبرگان؛ مرحلۀ دوم، ارسال متن 

براي خبرگان مربوط و درخواست شناسایی  هامصاحبه

 وها در قالب عوامل (موانع)؛ مرحلۀ سوم، تحلیل گویه

از همان  نفره 3ي عوامل با استفاده از یک تیم کدگذار

کارشناسان که بیشتر در ورزش همگانی فعال بودند؛ مرحلۀ 

در قالب موانع توسعۀ  هامؤلفهي نهایی بندطبقهچهارم، 

ۀ پرسشنام. در بررسی و تحلیل نهایی، هامحلهورزش 

، به شرح »موانع توسعۀ ورزش محالت«عاملی با عنوان هفت

گویه)، امکانات و  12زیر تدوین شد: عامل مدیریتی (

گویه)،  8ی (رساختیزگویه)،  9تجهیزات ورزشی (

گویه)،  6گویه)، دسترسی ( 7ی و رفاهی (طیمحستیز

اجتماعی  –گویه)، فرهنگی  5ي، اعتباري و قانونی (ابودجه

 گویه). 7(

 صورتبهگویه، در مقیاس لیکرت  54ع تعداد در مجمو

ي شد. براي بررسی روایی محتوایی به بنددرجهچندارزشی، 

و شاخص  1شکل کمی، از دو ضریب نسبی روایی محتوا

استفاده شد. براي تعیین ضریب نسبی روایی  2روایی محتوا

نفر(کارشناسانی که  15بین  شدهنیتدو پرسشنامهمحتوا، 

تقاضا شد تا هر  آنهاده بود) ارسال و از مصاحبه ش آنهابا 

مفید «، »ضروري است«یقسمتسهگویه را براساس طیف 

و مجدد هر »  ضرورتی ندارد«و » است ولی ضرورتی ندارد

نیاز به «، »غیرمرتبط«ي انهیچهارگزگویه را در طیف 

کامالً «،»مرتبط اما نیاز به بازبینی«، »بازبینی جدي

ي نظرهاي آورجمعس از ،  بررسی کنند. پ»مرتبط

متخصصان و تحلیل نتایج، ضریب نسبی روایی محتوا کل 

دست آمد. شاخص روایی محتوا کل به 6/0  پرسشنامه

محاسبه شد. با مقایسۀ نتایج  8/0نیز  پرسشنامه

 طوربه، نتایج هاشاخصي ریگمیتصمو جدول  آمدهدستبه

ي و هدف ریگاندازهکلی حاکی از هماهنگی محتواي ابزار 

 پژوهش بود. 

2. Content Validity Inndex(CVI) 
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منظور بررسی روایی سازه نیز از روش تحلیل عاملی به

ي هادادهروایی مناسب  Gدهندنشانشد که نتایج  استفاده

منظور بررسی پایایی ابزار پژوهش، از . بهاستپژوهش 

 77/0آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد، پایایی ترکیبی

ن کاربران بی شدهنیتدوۀ پرسشناممحاسبه شد، سپس 

خواسته شد تا نقش هریک  آنهاورزش همگانی توزیع و از 

ها را در عدم توسعۀ ورزش محالت تعیین کنند. از از گویه

ي، آزمون تی و دییتأي آماري تحلیل عاملی هاروش

ي آماري استفاده شد. هاداده لیوتحلهیتجزفریدمن، براي 

 ي آماري استنباطی مناسب، ازهاروشقبل از تعیین 

منظور بررسی مفروضۀ ي کشیدگی و چولگی بههاشاخص

منظور بررسی استفاده شد. به هادادهنرمال بودن 

 يهاشاخصي استفاده از روش تحلیل عاملی، هامفروضه

ي هادادهو کرویت بارتلت بررسی شد.  1الکین کیسرمایرز

 24، نسخۀ SPSSي افزارهانرمبا استفاده از   شدهيآورجمع

 شدند.  لیوتحلهیتجز، 80/8نسخۀ LISRELو 

 

  نتایج

 47تا  37در دامنۀ سنی  هانمونهنتایج نشان داد بیشتر 

 ). 1متأهل هستند (جدول  آنها سال قرار دارند و بیشتر

 
 ي تحقیقهانمونهشناختی در بخش کمی ي جمعیتهایژگیو. برخی از 1جدول  

 متغیر آماره فراوانی درصد

4/60  جنسیت مرد 125 
 6/39  زن 82 

51/13 سال25تا  15 28    
 

 سن
 
 

36تا  26 58 28  
47تا  37 64 31  

49/14 58تا 48 30   

80تا59 27 13  

02 /85  متأهل 176 
 تأهل

98/14  مجرد 31 
 

سابقۀ  هانمونه، همۀ دهدیمنشان  2نتایج جدول 

 هانمونه، همچنین بیشتر اندداشتهفعالیت ورزش همگانی 

پارك وجود دارد و  کنندیمي که زندگی امنطقهدر 

 .دقیقه است 15میانگین  طوربهبه پارك  آنهادسترسی 

در بخش  هانمونه، بیشتر دهدیمنشان  3نتایج جدول 

سال قرار دارند،  46تا  36کیفی تحقیق در دامنۀ سنی 

همگی متأهل و داراي سابقۀ فعالیت ورزشی و مسئولیت 

 هستند.

 

                                                           
1..Kaiser – Mayer - Olkin (KMO) 
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 ي تحقیقهانمونهي توصیفی در بخش کمی هاافته. ی2جدول 
 متغیر آماره فراوانی درصد

95/86  ورزش همگانی 180 
ورزشینوع فعالیت   

05/13 ياحرفهورزش  27   
34/47 سال 4تا  98   

 
 سابقۀ فعالیت ورزشی

74/21 10تا  5 45   
11/11 15تا  11 23   
66/9 20تا 16 20   
15/10 و بیشتر21 21   
46/72  وجود پارك در محل زندگی بلی 150 

 54/27  خیر 57 

31/20 دقیقه 10 42   
 
 

موردنظرزمان رسیدن به پارك   

دقیقه 15 87 42  
88/17 دقیقه 20 37   
11/11 دقیقه 30 23   
7 /8  18 40 

 
 ي تحقیقهانمونهي توصیفی در بخش کیفی هاافته. ی3جدول 

 درصد فراوانی آماره متغیر

 جنسیت
4/60  مرد 10 
6/39  زن 5 

 سن

 20 3 سال 35تا  25
46تا  36  6 40 
57تا  47  5  33/33  

67/6  1  68تا  58   

 تأهل
100    15 متأهل  
0-- مجرد  0 

 میزان تحصیالت
کارشناسی    3  20  

33/53  8 کارشناسی ارشد  
يدکتر  4 67/26  

 مسئولیت
 40 6 استاد دانشگاه

67/26 4 مدیر ورزش همگانی  
33/33 5 پیشکسوت کارشناس  

 
ي استفاده از روش تحلیل هامفروضهمنظور بررسی به

و کرویت بارتلت  الکین کیسرمایرزي هاشاخصعاملی، 

مشاهده  که در جدولطورهمان). 4بررسی شد (جدول 

جهت آزمون شاخص کفایت  آمدهدستبه، مقدار شودیم

 6/0کیسر مقادیر باالي . به گفتۀاست88/0ي ریگنمونه

ش برداري این پژوهنمونه دهدیمو نشان  استمناسب 

کافی است و این مقدار براي تحلیل عاملی در پژوهش 

دو آزمون کرویت بارتلت مناسب است. همچنین مقدار خی

)  001/0( معنادار، 1431و با درجۀ آزادي  35/6124برابر با  

ة این است که دهندنشاني این شاخص نیز معناداراست. 
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ها به اندازة کافی همبستگی وجود دارد و در ماتریس گویه

. نتیجۀ تحلیل شودیم دییتأ هادادهتوانایی عاملی شدن 

ي اصلی هامؤلفهعاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل 

عامل  7و با استفاده از روش چرخش وریماکس، به تعیین

ۀ مپرسشنادر  شدهیطراحي هاعاملبا  قاًیدقمنجر شد که 

ي هاعاملمطابقت دارد. تعداد ، هامحلهموانع توسعۀ ورزش 

 .است 1براساس مقادیر ویژه باالي  آمدهدستبه

 
 ي استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافیهامفروضه.   4جدول 

KMO(  88/0الکین ( کیسرمایرز  

 
 آزمون کرویت بارتلت

 

دوخی  35/6124  

آزادي ۀدرج  1431 
دارياسطح معن  001/0  

 
بر  پرسشنامههاي بار عاملی هریک از گویه 5در جدول 

ارائه شده است. نتایج نشان  آمدهدستبهروي عوامل 

مقدار  45/5که عامل اول با مقدار ویژة  دهدیم

درصد از واریانس آزمون را به خود اختصاص داده 09/10

درصد از  63/53در کل  آمدهدستبهاست. هفت عامل اول 

توجهی که مقدار قابل  نندکیمواریانس کل آزمون را تبیین 

 است. 

 

 شده. اطالعات عوامل استخراج5جدول 
 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه بعد از چرخش مقدار ویژه هاعامل

41/15 اول  45/5  09/10  09/10  

84/3 دوم  96/4  18/9  27/19  

44/2 سوم  45/4  25/8  52/27  

11/2 چهارم  96/3  33/7  84/34  

93/1 پنجم  94/3  30/7  15/42  

75/1 ششم  24/3  00/6  15/48  

44/1 هفتم  96/2  48/5  63/53  

 

با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، هفت عامل 

ي هادادهکه  دهدیمآمد. این نتایج نشان  دستبهمجزا 

اند شده، داراي روایی سازه مناسبحاصل از ابزار ساخته

   ).6(جدول 

 

 یافته (چرخش وریماکس)ي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی چرخشهاافته. ی6جدول 
 عامل گویه بار عاملی

52/0   شهر يهامحلهورزش  توسعۀراهبردي و عملیاتی شهرداري در  ۀنداشتن برنام 
 
 
 

61/0  هامحلهو  مفرح در  جانیپره ،خالقانه ،برگزاري مسابقات  نوینمنظور بهمدون  يزیربرنامهعدم  
52/0  هامحلهدر گسترش ورزش  هادانشگاهعلمی، پژوهشی  يهاتیظرفو  هالیپتانسعدم استفاده از  
54/0  هامحلهورزش  توسعۀ  منظوربه، هاپاركورزشی  يهابرنامهعدم  مدیریت و سازماندهی در  
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63/0  مدیریتی ورزش شهرداري ةکمبود نیروي انسانی متخصص ورزشی در حوز 
 
 
 

57/0  شهري يهامحلهورزشی در  يهانیزممناسب براي ساخت  یابیمکانعدم  
38/0  هامحلهورزش  توسعۀ منظوربه بالاستفاده يهامکانیا  هانیزمعدم استفاده از  
59/0    محلههمعدم همکاري و انسجام شهرداري و آموزش و پرورش در برگزاري مسابقات بین مدارس  

 منطقه)(هم
60/0  کنندگانشرکتتمرین، راهنمایی و مشاوره به  ۀبراي ارائ هاپاركعدم حضور مربیان متخصص در  
52/0  هاپاركورزشی  يهابرنامهدر  کنندهشرکتنداشتن بانک اطالعاتی مناسب از افراد  
64/0  هاارگانعدم انسجام و هماهنگی الزم بین شهرداري و سایر  
48/0  و استفاده از نیروهاي ورزشی داوطلب  در  قالب شوراهاي ورزشی محله يزیربرنامهعدم   
44/0  از جمله فوتبال دستی، ایرهاکی، گلف پارکی و... هاپاركفقدان تجهیزات و امکانات ورزشی در  

امکانات و 
 تجهیزات

 
 

34/0  هاپاركي بدنسازي موجود در هاهنامناسب بودن دستگا 
50/0  مدون براي استفاده از این وسایل ۀاز تجهیزات بدنسازي و نداشتن برنام کنندگاناستفادهآشنا نبودن  
75/0  هاپاركتوزیع نامناسب امکانات و تجهیزات ورزشی در  
64/0  هاپاركنبودن وسایل ورزشی موجود در  روزبه 
58/0  مدي آنهاامستهلک شدن وسایل و ناکار 
34/0  هامحلهورزشی روباز (فوتبال، والیبال...) در  يهانیزمکمبود  
37/0  و....  فوتبالینیمنبودن وسایل و امکانات ورزشی نوین و جذاب مثل زمین چمن مصنوعی  
58/0  هاپاركعدم نظارت، تعمیر و تجهیز امکانات ورزشی در  
30/0 تخصیص فضاهاي ورزشی شهري  منظور به هايشهردارعدم هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازي با  

 جدید يهاشهركهنگام ساخت  ،هامحلهاختصاصی  به  

یرساختیز  

75/0  هامحلهورزشی روباز  در  يهانیزمورزشی یا  يهاسالنکمبود یا فقدان  
38/0  هاپاركو  هامحلهدر  يروادهیپ، يسواردوچرخهمناسب مسیرهاي  عدم طراحی 
39/0  و تداخل فضاهاي ورزشی با فضاهاي عمومی و خانوادگی هاپاركوجود ترافیک در  
41/0  که امکانات ورزشی نیز داشته باشند هامحلهکوچک در داخل  يهاپاركعدم وجود تعداد کافی  
73/0  محله يهاپاركن در امکانات و فضاهاي الزم جهت ورزش  معلوال ینیبشیپعدم  
67/0  هامحلهو بازي براي کودکان و سالمندان در  يروادهیپمناسب  يهاستیپعدم طراحی و ساخت  
61/0  به فضاي ورزش یتوجهکم سبببه هاپاركضعف در طراحی و مبلمان شهري در  
69/0  آلودگی هوا و عدم رغبت افراد به ورزش در چنین شرایطی 

 
و  یطیمحستیز

 رفاهی

52/0  در قسمت امکانات ورزشی ژهیوبه هاپاركنور نامناسب  
50/0  به زیبایی و جانمایی تجهیزات و امکانات ورزشی یتوجهبی 
48/0  هاپاركزیاد در   يسروصداآلودگی صوتی و  
63/0  بخشآرامو عدم پخش موسیقی مناسب و  هاپاركحاکم بر مکان ورزشی  نشاطیبفضاي  
48/0  بهداشتی مناسب و کافی يهاسیسروعدم پاکیزگی محیط و فقدان  
71/0  موردنظر ۀیا مکان ورزشی در منطق هاپاركبه  نهیهزکمعدم دسترسی راحت و  

 دسترسی
 

59/0  کمبود پارکینگ و ترافیک زیاد در هنگام ورود و خروج 
71/0  موردنظربه محل  وآمدرفتعمومی براي  ۀنقلی یلوساکمبود  
76/0  از محل زندگی موردنظردور بودن پارك  
72/0  هاپاركعدم دسترسی آسان به امکانات ورزشی  
40/0  با فضاي عمومی و خانوادگی هاپاركتداخل امکانات ورزشی  
61/0 ورزش و  توسعۀ منظوربهورزش محالت،  يگذارهیسرماعدم امکان حضور مؤثر بخش خصوصی در  

 درآمدزایی
، اعتباري يابودجه

 و قانونی
72/0 خدمات  يبا هدف ارتقا هاپاركاز اماکن ورزشی  يبرداربهرهعدم امکان حضور بخش خصوصی در  

 ورزشی
56/0 سب   يسازوکارها  نبود  شکی براي   يهامهیب ۀارائ منظوربهمنا ستفاده پز شی    کنندگانا از امکانات ورز

 هاپارك
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60/0 در   يگذارهیسرما اعطاي تسهیالت بانکی به بخش خصوصی که قصد       منظوربهمناسب   سازوکار  نبود 
 را داشته باشند هامحلهخدمات ورزشی  توسعۀ

33/0  تیفیباک خدمات ورزشی ۀبدون ارائ هاپاركبر امکانات و تجهیزات  هايشهردارمدیریت انحصاري  
54/0  (محروم)برخوردار ورزشی در مناطق کم يهانیزمو  هاپاركکمبود  

 فرهنگی و
 اجتماعی

36/0  هاكپارورزشی  يهابرنامهدر  کنندگانشرکتفقدان ایمنی و امنیت جسمانی و روانی  
66/0  ورزشی يهاتیفعال براي، هاپاركبراي حضور فرزندانشان در  هاخانوادهعدم میل و رغبت  
37/0  متولیان فرهنگی به تبلیغ ورزش همگانی و مزایاي آن یتوجهکم 
39/0  هاهمحل، مسابقات، شوهاي ورزشی) در هاجشن( بانشاطورزشی مفرح و  –فقدان مراسم فرهنگی  
30/0  هامحلهدر بخش فرهنگی و اجتماعی به ورزش  ژهیوبه هارسانهبودن فعالیت  رنگکم 
33/0  برخوردارشهر و مناطق کم ۀورزش  حاشی توسعۀشهرداري به  یتوجهیب 

 

جدول     تایج  هد یمنشـــان   7ن قدار        د به م جه  با تو

براي متغیرهاي پژوهش   آمدهدسـت بهکشـیدگی و چولگی  

ــت+ 2و  -2که بین   نتیجه گرفت که توزیع     توانیم، اسـ

از  توانیمرو ي حاصل از آزمون نرمال هستند. ازاین  هاداده

  هادادهي برآورد که متناسب با وضعیت نرمال بودن هاروش

ستفاده     ستفاده کرد. روش برآورد ا شده در تحلیل  هستند، ا

ضر، روش   ست  1MLحا ي برازش مدل تحلیل هاشاخص . ا

 آمده است. 7در جدول  آمدهدستبهي دییتأعاملی 

 ي اصلی)هاعامل( هادادهي بررسی نرمال بودن هاشاخص. 7جدول 
 عامل تعداد چولگی کشیدگی

0,43-  0,22-  مدیریتی 207 
0,23-  0,57-  امکانات و تجهیزات ورزشی 207 
0,24 0,65-  زیرساختی 207 
0,36-  0,24- و رفاهی یطیمحستیز 207   
0,12-  0,04-  دسترسی 207 
0,40-  0,30- ، اعتباري و قانونیيابودجه 207   
0,49-  0,29-  فرهنگی و اجتماعی 207 

ي برازش مدل و مقادیر هاشاخصنتایج بررسی 

براي هر شاخص و مقایسۀ آن با مقدار مجاز  آمدهدستبه

ي هادادهمناسبی با  طوربهشده که مدل ارائه دهدیمنشان 

 ).8پژوهش، برازش دارند (جدول 
 

 يدییتأي برازش مدل تحلیل عاملی هاشاخص. 8 جدول
ي برازشهاشاخص نام شاخص  

 حد مجاز مقدار 
χ2/𝑑𝑑𝑑𝑑 13/2  1-3  

RMSEA 045/0 07/0کمتر از     
CFI 96/0 9/0باالتر از    
IFI 96/0 9/0باالتر از   
GFI 97/0 9/0باالتر از    

NNFI 95/0 9/0باالتر از   

                                                           
1.Maximum Likelihood 
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 گانههفتعوامل  که دهدیمنشان  9نتایج جدول 

 عبارتی رابطۀ عواملی باالیی هستند، بهعامل بار داراي

 (متغیرهاي قابل مشاهده) با  متغیر مکنون مرتبۀ اول

 که  گانههفت. در نتیجه عوامل ست(عامل مرتبۀ دوم) باال

 ي در عدممعنادار، نقش اندشدهموانع شناخته  عنوانبه

 عامل مدیریتی دارايي اراك دارند و هامحلهتوسعۀ ورزش 

 باری و عامل دسترسی داراي کمترین عامل باربیشترین 

 ی بود.عامل

 

 ي اراكهاپاركي اراك از دیدگاه کاربران هامحلهدر عدم توسعۀ ورزش  گانههفتنقش عوامل   .9جدول 

 نتیجه t p-value ةآمار بار عاملی اول ۀعامل مرتب دوم ۀعامل مرتب

دم 
ع

عۀ
وس

ت
 

ش 
رز

و
له

مح
 ها

 دییتأ 001/0 04/8 85/0 عوامل  مدیریتی
 دییتأ 001/0 17/9 84/0 عوامل امکانات و تجهیزات ورزشی

یرساختیزعوامل   دییتأ 001/0 57/7 86/0 

 دییتأ 00/0 1 85/5 71/0 و رفاهی یطیمحستیزعوامل 
 دییتأ 00/0 1 43/5 44/0 عوامل دسترسی

 دییتأ 00/0 1 11/8 76/0 ، اعتباري و قانونیيابودجهعوامل 
 دییتأ 001/0 99/7 84/0 اجتماعی –عوامل فرهنگی

 

 
 ي اراكهامحله. مدل عاملی تأییدي، موانع توسعۀ ورزش 1نمودار 

 
از  هامحلهي موانع توســعۀ ورزش بندرتبه منظوربه

ــد (جدول  ــتفاده ش )، با توجه به 10آزمون فریدمن اس

مارة آزمون (    قدار آ جۀ آزادي    123,33م با در ، 6) و 

فرضـــیۀ صـــفر مبنی بر یکســـان بودن اهمیت عوامل 

 .  شودیمدر توسعۀ ورزش محالت رد  ذکرشده

در  مؤثري عوامل بندرتبهدر مورد  11نتایج جدول 

با توجه به ي شهر اراك، هامحلهعدم توسعۀ ورزش 

براي هریک از عوامل، نشان  شدهمحاسبهمیانگین 

ي هارتبهی رتبۀ  اول و در رساختیزکه عامل  دهدیم

ترتیب عوامل مدیریتی، امکانات و تجهیزات بعدي به

اعتباري و  -يابودجهورزشی، فرهنگی و اجتماعی، 
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ی رفاهی و در نهایت عامل طیمحستیزقانونی، 

 دسترسی قرار دارند.

 در عدم توسعۀ ورزش محالت مؤثري عوامل بندرتبهمنظور . آزمون فریدمن به10جدول 

 207 تعداد 
 33/123 خی دو 

 6 درجۀ آزادي 
P 001/0 

 
 در عدم توسعۀ ورزش محالت اراك مؤثري عوامل بندرتبه. 11جدول 

 رتبه میانگین رتبه عامل مرتبۀ اول عامل مرتبه دوم

 
عوامل 

مؤثر
 

در  عدم 
توسعۀ

 
ش 

ورز
محله

ها
 ي

ك
ارا

 

 1 67/4 پارکی-ورزشی يهارساختیز
 2 62/4 مدیریتی

 3 50/4 امکانات و تجهیزات ورزشی
 4 99/3 اجتماعی –فرهنگی 

 5 88/3 ، اعتباري و قانونیيابودجه
 6 51/3  و رفاهی یطیمحستیز

 7 83/2 دسترسی

 

 يریگجهینتبحث و 

 مورد فضاهاي نیتأم شهري طراحی و يزیربرنامه در

 ریناپذیجدائ جزئی فراغت شهروندان اوقات گذران براي نیاز

 و ضوابط که ياگونهبهاست،  توسعۀ شهري يهاطرح از

 این انواع از کدام هر براي خاصی يهاسرانهو  استانداردها

 يهاطیمح در شک . بدونشودیم گرفته نظر فضاها در

 مهم طراحی  اهدافی برآوردن سبز براي فضاهاي شهري،

 میسر زمانی موردنظر اهداف به یابیدست،ولی  شوندیم

و  شوند شناسایی دقتبه آنها عملکردي که قابلیت شوندیم

شود.  هدف  حاصل هریک بازدهی از نانهیبواقع شناختی

ي عوامل عدم توسعۀ بندتیاولوکلی این تحقیق شناسایی و 

ي شهر اراك بود. نتیجۀ کلی حاکی از آن بود هامحلهورزش 

عوامل عدم توسعۀ ورزش  عنوانبهکه  گانههفتکه عوامل 

ي در معنادارهمگانی شناسایی شده بودند، نقش 

 دارند. هامحلهی ورزش افتگینتوسعه

اولویت اول، در عدم توسعۀ  عنوانبهی، رساختیزعامل 

 توانیمي اراك معرفی شد. در این خصوص هامحلهورزش 

نامشان مشخص  از کهطورهمان يامحله يهاپاركگفت، 

 فراغتی در نیازهاي رافع و مستقرند شهر يهامحلهدر  است

 این از کنندگاناستفادههستند. عمدة  محالت سطح

 سالمندان و نوجوانان ، کودکان،دارخانه بانوان نیز هاپارك

 ساعات همۀ در و هفته ایام همۀ در هاپاركاین  هستند،

بیشتر از  عصر اوقات در هرچند ،ندشویم واقع استفاده روز

 600. با در نظر گرفتن جمعیت حدود شودیماستفاده  آنها

متر مربع  7هزار نفري اراك، سرانۀ فضاي سبز حدود 

این مساحت به نظر در محدودة استاندارد  هرچند، شودیم

، ولی ذکر این نکته ضروري است ردیگیمسرانه ایران قرار 

کمربند سبز شهر  عنوانبه هاپاركکه مساحت زیادي از این 

در سهولت ي جنگلی در حومۀ شهر هستند و بههاپاركو 

در عمل  براي ورزش محله  رونیازانیستند،  دسترس

ی دارند. با این طیمحستیزو بیشتر جنبۀ  شونداستفاده نمی
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تعداد این  دهدیمي موجود اراك نشان هاپاركاوصاف، آمار 

تا حدودي مناسب است، اما در مناطق کمتر  هاپارك

برخوردار و مناطقی که تراکم ساختمانی زیاد است، این 

گفت، کمبود  توانیمدر مجموع  تعداد مناسب نیستند.

شهرداري در سطح  محالت،  اماکن ورزشی اختصاصی

ي و همسایگی که با امحلهي هایژگیویی با هاپاركفقدان 

ي ورزشی طراحی شده باشد، از هارساختیزهدف 

 و . سربازهاستمحلهعوامل عدم توسعۀ ورزش  نیترعمده

و همکاران  نژاد)، حاتمی1390محمدي ( )،1392همکاران (

ي هاپاركي ورزشی در هارساختیز)، نیز به مشکل 1394(

 ).8،18،26( کنندیمي اشاره امحله

عامل مدیریتی یکی دیگر از عوامل مهم در 

ي اراك شناسایی شد (اولویت هامحلهی ورزش افتگینتوسعه

نتایج توصیفی تحقیق حاکی از آن بود که  هرچنددوم)، 

در شهر اراك و سرانۀ فضاي سبز تا حدودي  هاپاركتعداد 

ي الزم برخوردار است. در تحلیل این نتیجه هاداستانداراز 

ي عامل مدیریت که از دیدگاه هارمجموعهیزبه  توانیممهم 

اذعان داشتند  آنها، اشاره کرد، اندشدهمهم تلقی  هانمونه

ي و هماهنگی الزم بین شهرداري و سایر زیربرنامهکه 

و پرورش جهت  و آموزشاز جمله ادارة کل ورزش  هاارگان

ادة مطلوب از امکانات ورزشی در توسعۀ ورزش استف

، از نیروي انسانی متخصص ورزشی دگیرینم، انجام  هامحله

، مسابقات نوین، شودینمدر حوزة ورزش شهرداري استفاده 

ي  محله برگزار هاپاركو  مفرح در  جانیپرهخالقانه، 

، همکاري و انسجام الزم بین شهرداري و آموزش شودینم

 محلههمو پرورش در برگزاري مسابقات بین مدارس 

منطقه) وجود ندارد و در مدیریت و سازماندهی (هم

 هامحله، جهت توسعۀ ورزش هاپاركي ورزشی هابرنامه

ضعف وجود دارد. بیشترین فعالیت شهرداري معطوف به 

، همچنین مدیریت ی استعصرگاهورزش صبحگاهی و 

شهرداري در این زمینه فاقد طرح جامع و راهبردي 

 توانیمگسترش ورزش محالت است. در توجیه این نتیجه 

) استناد کرد، 1393نیا و همکاران (به تحلیل نتایج توکلی

 رسیدند که براي نتیجه به این خود پژوهش این محققان در

 محلی جتماعا توسعۀ و مبنامحله يزیربرنامه به رسیدن

محله  مدیریت خصوصبه و مدیریت شهري باید توسط آنچه

 چهار عنصر به توجه شود، گرفته محله) در نظر امنا، (هیأت

 نهایا از هریک که است اعتماد و آگاهی، مشارکت ارتباط،

این  رسدیمنظر دارند، به بسزایی نقش محلی در مدیریت

عناصر چهارگانه در مدیریت شهري اراك مورد توجه کافی 

). نتایج این تحقیق در بخش مدیریتی 6قرار نگرفته است (

) همخوانی دارد.   1396با نتایج تحقیق حسینی و همکاران (

این محققان نیز نتیجه گرفتند که نحوة مدیریت شهرداري 

انی تهران در حوزة ورزش همگانی در تمامی اصول حکمر

آقایی  ). همچنین با نتایج تحقیق رهنمایی و9نامطلوب بود (

) و عراقی و کاشف 1395)، کاظمی و کرمی (1388(

)، در بخش برنامۀ راهبردي منابع انسانی همخوانی 1393(

 ).11،20،24دارد (

عامل امکانات و تجهیزات ورزشی در عدم توسعۀ ورزش 

 ی شد.  اولویت سوم معرف عنوانبهي اراك  هامحله

ي این تحقیق به ناکارامدي وسایل ورزشی هانمونه

اشاره  آنهانبودن و عدم جذابیت   روزبه  هاپاركمستقر در 

، نبودن هامحلهي ورزشی روباز در هانیزمداشتند. کمبود 

وسایل و امکانات ورزشی نوین و جذاب، فقدان تجهیزات و 

گلف  امکانات ورزشی از جمله فوتبال دستی، ایرهاکی،

هاي بدنسازي موجود در پارکی و...، نامناسب بودن دستگاه

ي این تحقیق به هانمونهاز جمله مواردي بودند که  هاپارك

)، جاللی نسب 1388آقایی ( اشاره داشتند.  رهنمایی و آنها

 جذابیت کاهندة یکی از عوامل )،1394و همکاران (

 و تفریحی امکانات کیفی و کمی شهري را ضعف يهاپارك

و همکاران  جاللی نسب).  11،7ورزشی عنوان کردند (

همکاران  و )، سرباز1393)، عراقی و کاشف (1394(
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 هاپارك)، نیز به ناکارامدي وسایل ورزشی مستقر در 1392(

)، 2010). مک کورمک و دیگران (18، 11،7اشاره داشتند (

هاي محیطی مانند به این نتیجه رسیدند که برخی ویژگی

ایمنی، زیبایی، امکانات، نگهداري و نزدیکی عوامل مهم در 

). به نظر آلوز و 38( ندتشویق به استفاده از پارك هست

)، افراد سالمند تمایل زیادي در مراجعه به 2008دیگران (

شرایط  هاپاركآنکه این  شرطبهي محلی دارند، هاپارك

رده سازند خوبی داشته باشند و انتظارات رفاهی افراد را برآو

مردم براي  شودیمیکی از مواردي که سبب  احتماالً). 29(

ي اصلی هاپاركی به عصرگاهانجام ورزش صبحگاهی و 

ي محله بوده و هاپاركشهر بروند، ضعف در تجهیزات 

وجود نداشته است.    هاپاركجذابیتی در این نوع  گونهچیه

در  که دهندیمترجیح  دارخانهي هاخانمسالمندان و 

ي مجاور منزل به ورزش بپردازند و اگر تجهیزات هاپارك

وجود داشته باشد، این  هاپاركورزشی مناسبی در این 

 فراهم خواهد شد.   آنهازمینه براي 

اجتماعی در عدم توسعۀ ورزش محله  -عوامل فرهنگی 

نیز از عوامل مهم تلقی شده بود (اولویت چهارم)، در این 

، ضعف در انجام کارهاي فرهنگی و هانمونهخصوص 

و آموزش و پرورش جهت   هارسانهتبلیغاتی از طریق 

ي هاپاركبراي حضور در  هاخانوادهافزایش میل و رغبت 

محله، کمبود پارك محله در مناطق محروم، فقدان مراسم 

و مشکالت و  هامحلهدر  بانشاطورزشی -فرهنگی

نع عنوان کرده موا عنوانبهي اجتماعی را هاتیمحدود

بودند. نتایج این تحقیق در خصوص عوامل فرهنگی، با نتایج 

)، در خصوص 1392) و شماعی (1393عراقی و کاشف (

) و 1394نژاد و همکاران (مسائل اجتماعی با نتایج  حاتمی

)، در خصوص امنیت اجتماعی با 1392لطفی و همکاران (

مپل و دیگران ) و  ها2010( 1نتایج استرانیگر، تیتز و اوجا

 ).8،25،20،8،34،39)، همخوانی دارد (2004(

                                                           
1. Strongger, Titze And OJA 

 همچون گفت، عواملی توانیمدر توجیه نتایج فوق 

، مثل ترس هاخانواده نزد اجتماعی در امنیت احساس نبود

ك، از ایجاد مزاحمت، برداشت بد همسایگان از ورزش در پار

و نبودن یار و همپاي ورزش، مخالفت همسر یا والدین 

طبقاتی در بعد اجتماعی سبب کاهش مشارکت  شکاف

 هانگرشو  هاارزشمردم شده است. در بعد  فرهنگی نیز،  

ي مراجع فرهنگی کارکمنسبت به ورزش در جمع عمومی،

ي سازفرهنگدر  هارسانهي کارکمی کردن ورزش، در همگان

ورزش همگانی، ترس از قضاوت در خصوص وضعیت 

در   هاخانوادهبرخی از افراد و رغبتی جسمانی فرد، باعث کم

 .شودیمي محله جهت ورزش کردن هاپاركحضور 

ي، قانونی (اولویت پنجم)، ابودجهۀ مؤلفدر خصوص 

ي پزشکی هامهیبمنظور ارائۀ ي مناسب بهسازوکارهانبود 

، نبود هاپاركاز امکانات ورزشی  کنندگاناستفادهبراي 

منظور اعطاي تسهیالت بانکی به بخش مناسب به سازوکار

 ي در توسعۀ خدمات ورزشیگذارهیسرماخصوصی که قصد 

را داشته باشند، عدم امکان حضور مؤثر بخش  هامحله

ي ورزش محالت، جهت توسعۀ گذارهیسرماخصوصی در 

ي هانمونهورزش و درآمدزایی، از جمله مواردي بودند که 

ایی آق ند. رهنمایی وبود کردهاشاره آنهااین تحقیق به 

 و صحیح همکاري )، در نتایج تحقیقات خود، عدم1388(

منظور به خصوصی بخش و شهرداري بین سازندة

 طبق جدید ورزشی فضاهاي احداث ي برايگذارهیسرما

جهانی را از موانع عدم توسعۀ  معیارهاي و استانداردها

 ).11ورزش محالت قلمداد کردند (

شهرداري با واگذاري بخشی از  رسدیمنظر به 

از  تواندیمي خدماتی ورزشی به بخش خصوصی هاتیفعال

ي این بخش استفاده بیشتري کند. در هاییتواناو  هاتیظرف

 سوي از محوري،محله رویکرد کردن این خصوص با مطرح

ي مشارکت مردم در بخش هانهیزم توانیم  شهري مدیریت
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را فراهم  هامحلهشی در ي براي خدمات ورزگذارهیسرما

در ورزش  کنندگانشرکتي امهیبآورد. عدم پوشش 

.  است محدودکنندهنیز یکی از عوامل  هاپاركمحالت یا 

ي که در آن مصدومیت ورزشکار سازوکار، رسدیمنظر به

کند، خیلی روشن و  دییتأدر ورزش پارکی را  کنندهشرکت

 واضح نیست. 

ی و رفاهی (اولویت طیمحستیزۀ مؤلفدر خصوص 

ي هامکاندر  بانشاطششم)، آلودگی هوا، فقدان فضاي 

توجهی به زیبایی و ي نامناسب، بینورپردازورزشی، 

جانمایی تجهیزات و امکانات ورزشی از جمله موارد 

ي ورزش بودند. آلوز  و دیگران هاتیفعالة محدودکنند

 )، نتیجه گرفتند وجود عوامل طبیعی مثل درختان2008(

به مراجعه بیشتر افراد  کنندهسرگرمو گیاهان و وجود مناظر 

)، نتیجه 2007). کازینسکی و دیگران (29( شوندیممنجر 

شده و ي و مناطق درختکاريروادهیپگرفتند مسیرهاي 

برخی نمادهاي خاص پارك، با فعالیت بدنی همبستگی 

ي و یا روادهیپبا مسیرهاي  هاپاركداشتند، همچنین 

یی هاپاركبرابر بیشتر از  7 باًیتقرشده ي درختکاريهامکان

 گرفتندیمکه این امکان را نداشتند، مورد استفاده قرار 

)، عنوان کردند، روشنایی 2003). هاستون و دیگران (36(

ي رابطۀ مثبتی را با انجام روادهیپمعابر و مسیرهاي 

 زیباي ). مسیرهاي33( دهدیمي ورزشی نشان هاتیفعال

 طبیعی بستر شرایط توپوگرافیک از ي، استفادهروادهیپ

بدیع  بصري يهاتیجذاب و اندازهاچشم ایجاد زمین در

 علمی تفریحی يهاتیجذاب وجود طبیعی، موزة استقرار

 جانوري، گیاهی یا حیات زندة جذاب يهاگونه مانند

 ایجاد در زمین بستر طبیعی توپوگرافیک شرایط از استفاده

 و يسازمحوطه بدیع، ي بصريهاتیجذاب و اندازهاچشم

، در جذب افراد به  ورزش همگانی هاپارك درون يفضاساز

عوامل  دهدیمي ایران نشان هاپاركدارد. بررسی  ریتأث

 معضل همگانی است. ذکرشده

اولویت آخر در عدم توسعۀ  عنوانبهعامل دسترسی، 

توصیفی تحقیق ي اراك معرفی شد. نتایج هامحلهورزش 

پیاده خود را به  صورتبه هانمونهدرصد  80:دهدیمنشان 

و میانگین دسترسی به پارك  رسانندیم موردنظرپارك 

منطقی است  نیبنابرادقیق بود،  20تا  10مربوطه نیز بین 

که این عامل در اولویت آخر باشد. اما این نتیجه بدین 

 هامحلهزش مفهوم نیست که این عامل در عدم توسعۀ ور

ي این تحقیق چنین هانمونهنقشی ندارد، بلکه فقط 

. نتایج تحقیق لورین نیسبیت و همکاران اندداشتهموقعیتی 

ي محلی نشان هاپارك) در خصوص دسترسی به 2019(

 طور متوسطبه ة آمریکامتحد االتیدر ا يشهر ساکنان داد،

و در  کنندیمي روادهیپجهت دسترسی به پارك  لومتریک 2

ي به پارك دسترسی روادهیپدقیقه  10بسیاري از شهرها با 

 ).37( کنندیمپیدا 

، کنندیم)، عنوان 2005گیلس کورتی و همکاران (

افزایش دسترسی به افزایش استفاده از فضاهاي باز عمومی 

، ضمن آنکه چنانچه فضاهاي باز عمومی با دشویممنجر 

ندازة مناسب طراحی دسترسی بسیار خوب، جذابیت باال و ا

ي را براي روادهیپدرصد بیشتر احتمال  50شوند، به میزان 

)، 2004). هامپل و همکاران (32( دهندیمافراد افزایش 

)، 2003)، کرتلند و دیگران (2003هاستون و همکاران (

) 1395همکاران ( و )، علوي1394و همکاران ( نژادحاتمی

یج تحقیقات خود )، در نتا1398و فصیحی و همکاران (

اعالم کردند عدم دسترس آسان به پارك که شامل مواردي 

 طیوساهمچون دوري پارك از محل زندگی، ترافیک، کمبود 

 هاپاركنقلیه در عدم جذب افراد به ورزش همگانی در 

 نکهیا). در خصوص 8،21،23،33،34،35است ( رگذاریتأث

است  شده نییتعاولویت آخر  عنوانبهعامل دسترسی 

یی که براي ورزش همگانی( هاپاركگفت،  توانیم

ی) از سوي هیأت ورزش همگانی و عصرگاهصبحگاهی و 

بیشتر در  اندشده انتخابسازمان فرهنگی ورزشی شهر،  
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نواحی مرکزي شهر است و افرادي که از مرکز شهر دورترند، 

 کنند.  موردنظرزمان بیشتري را باید صرف رسیدن به محل 

گفت، گسترش ورزش  توانیمي کلی بندجمعدر 

مند است و ی و نظامچندوجهفرآیندي  هامحلههمگانی در 

منظور توسعۀ آن به تعامل و همکاري و هماهنگی به

نیاز  دارد،  ربطيذنهادهاي ورزشی، اجتماعی و فرهنگی 

، ابتدا شودیمبا توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد  رونیازا

که قابلیت  هامحلهی موجود در خترسایزي هالیپتانس

تخصصی  کارگروهاجراي ورزش همگانی را دارند، توسط 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداري شناسایی شود، مشکالت 

شناسایی شود، سپس با استفاده  آنهاساختاري و تجهیزاتی 

ي عوامل هارشاخهیزدر خصوص  آمدهدستبهاز نتایج 

ي جامع و عملیاتی توسط زیربرنامهۀ این تحقیق، گانهفت

گروه تخصصی (شامل کارشناسان تربیت بدنی،سازمان 

فرهنگی ورزشی شهرداري، آموزش و پرورش، ادارة کل 

ورزش و جوانان)، انجام گیرد. برخی از محورهاي 

در خصوص موارد زیر باشد، برگزاري  تواندیمي زیربرنامه

ي هاجشنوارهي سنتی و محلی، برگزاري هايبازلیگ 

ي سنی مختلف( هاگروهفرهنگی ورزشی متناسب با 

 مسابقات با محوریت ورزش همگانی). 

*این طرح به سفارش و حمایت مالی ادارة کل ورزش 

)، 1030/ص/ 97و جوانان استان مرکزي (به شماره و تاریخ  

 انجام شده است.
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 Abstract 
The rapid growth of urbanization in line with fundamental changes in urban lifestyle 
affected by the capitalist system and new technologies has led to the rise and emergence 
of numerous urbanization problems and increasing psychological and physical 
pressures on citizens. One of the places that have been severely affected by these 
developments is the urban neighborhood system. The purpose of this study was to 
identify and rank barriers to Sports for All development in the neighborhoods of Arak 
city. The research method was descriptive-analytical and the statistical population in 
the qualitative section included: experts (15 people) and in the quantitative section, 
included: all participants inside Sports for All city of Arak (450 people). In the 
quantitative part, 207 people were selected as available and in the qualitative part of the 
whole statistical population as a sample. The data collection tool was a questionnaire 
which was prepared using a mixed method. To evaluate the content validity of the 
questionnaire quantitatively, two relative content validity coefficients and content 
validity index were used. Confirmatory factor analysis; t-test and Friedman test were 
used to analyze the statistical data. Information obtained using "SPSS" software. 
Version 24 and LISREL were analyzed. The results showed that, the seven factors that 
were identified as obstacles to the development of neighborhood sports have an 
effective and significant role in the lack of neighborhood sports development. These 
factors are in order of priority as follows: infrastructure, management, facilities and 
equipment, socio-cultural, budget-credit, environmental-welfare and finally access. The 
general result of the research indicates that proper management for exploiting the 
current situation is not done and the focus and attention is on hold  sometimes morning 
and evening sports, in some of the main parks of the city. 
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