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 چکیده
بدنی شهروندان  فعالیت برو وضعیت محل زندگی  هاپارکساختار  اثر تعاملیپژوهش حاضر، بررسی هدف 

کننده به نفر از افراد مراجعه 370کاربردی بود.  ،لحاظ هدفروش پژوهش ازنوع پیمایشی و بهاهوازی بود. 

که به روش تصادفی  ندتشکیل دادنمونة آماری پژوهش را  بدنی انجام فعالیت های سطح شهر اهواز برایپارک

 زندگی ساخته بود که در دو بخش وضعیت محلنامة پژوهشگرها، پرسشآوری دادهابزار جمع انتخاب شدند.

نامه پس از تأیید روایی محتوا و سازة آن شد. این پرسشتنظیم  سؤال( 17) هاو ساختار پارک سؤال( 14)

مدل معادالت استفاده از با  های پژوهشداده گرفت. قرار آماری عاملی، دراختیار جامعة طریق تحلیلاز

 وضعیت محل زندگیکه پژوهش نشان داد نتایج . وتحلیل شدند. تجزیهافزار پی.ال.اسمحیط نرمساختاری در 

ها، پارک ساختارنیز  و هوازی تأثیر مثبت و معناداری داشتندبدنی شهروندان ا بر فعالیت هاو ساختار پارک

در شرایطی که امکان تغییر های پژوهش، اساس یافتهبر .گذاشتندبدنی افراد  فعالیتکننده بر اثری تعدیل

ت ، با تجهیز و افزایش کیفیوجود نداشته باشدجواری های مرتبط با آن مانند همزندگی افراد و شاخصمحل 

موانعی در محل زندگی افراد را که  ناشی از مشکالت منفی و رهایتوان اثمی هاپارک رفاهیامکانات ورزشی و 

 هایبه انجام فعالیتبیشتر شهروندان کرد و زمینة گرایش هرچهروند، مرتفع شمار میها بهاستفاده از پارک

 را فراهم آورد. بدنی
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 مقدمه
عروقی، دیابت،  -های قلبیبر کاهش چشمگیر بیماریهای پزشکی مبنی، نتایج پژوهشامروزه

بدنی منظم  طریق انجام فعالیت، ازخون، سرطان، افسردگی، سالمت ساختار بدن و کنترل وزنفشار

 میزان فعالیت ،وجود(؛ بااین159، 2005، 1ن و کوهن، موورانگ -بر همگان آشکار شده است )بدیمو

و همکاران،  2کاچزینسکیاست ) کاهش یافتههای اخیر ای از مردم جهان در دههبدنی جمعیت گسترده

 غیرفعال هستند کامالا  سال جهان 15افراد باالی  از درصد 3/31 که براساس آمار،طوریبه (؛2، 2014

اند اذعان داشته های اخیرپژوهش (.247، 2012و همکاران،  3بدنی ندارند )هاالل گونه فعالیتو هیچ

بدنی، شناسایی عواملی است که  فعالیت مناسب درزمینة یهاگذاریکه الزمة ارائة راهکارها و سیاست

بندی د. این عوامل در شش طبقه دستهنکنتغییر ایجاد می رفتارهای فعال افرادر سبک زندگی و د

 -اجتماعی، عوامل شناختی -شناختیشناختی، عوامل روانشوند: عوامل دموگرافیک و زیستمی

بین این عوامل، محیطی. درنیز عوامل فیزیکی و زیستی و های رفتارعاطفی، عوامل فرهنگی، ویژگی

 های جدیدی است که پژوهشگرانهای مرتبط با آن ازجمله موضوعتوجه به محیط فیزیکی و ویژگی

 منظور از محیط فیزیکی،(. 188، 2002، 4سلیاند )هامپل، اون و لریزان به آن توجه کردهمهو برنا

برای گرایش شهروندان به  کلیدی درراستای ایجاد فرصت عاملیشرایط محل زندگی افراد است که 

-طبق شواهد، شاخصبر(. 49 ،2015، 5 ، ویچ و کارورریوشود )تیمپبدنی شناخته می ورزش و فعالیت

منطقه بدنی افراد آن  د موجب افزایش یا کاهش سطوح فعالیتنتوانهای متعددی از محیط زندگی می

 محله مانند عمومی تفریحی و ورزشی قابلیت دسترسی به فضاهایجواری و هم، مثالعنوانبه ند؛شو

، و همکاران ریو)تیمپ امنیت و محیط اجتماعی محل زندگی(، 357، 2009و همکاران،  6ر)تاک هاپارک

بدنی و استفاه از  افراد به انجام فعالیت نداشتنگرایش داشتن یانقش مهمی در گرایش (50، 2015

محل سکونت تا  هایی نظیر فاصلةجواری با شاخصهمو مجاورت  ،واقعدر .د داشتنخواه هاپارک

روی دسترسی به مسیرهای پیاده هایی نظیرقابلیت دسترسی با شاخص، ها، تعداد و تراکم پارکپارک

 وجود ترافیک اندک در اطراف پارکعمومی و  یةلوسایل نقاری تا پارک، دسترسی به سودوچرخهو 

 امنیت فردی و اجتماعی نظیر های، امنیت محل زندگی با شاخص(57، 2015، 7، بروان و لیو)وانگ
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، 2014، و همکاران 1)کارلسون اجتماعیپارک و نبود رفتارهای ضداحساس راحتی و امنیت در مسیر 

افراد مختلف هنگام  هایی نظیر مشاهدةمحیط اجتماعی محل زندگی با شاخص درنهایت،و  (1556

ریو )تیمپ دیگرانبا  کردنورزشگی، برقراری ارتباط و روی در پارک و اطراف محل زندورزش و پیاده

تقابل با شرایط نامطلوب محیط دهد که درآمار نشان می .مرتبط هستند (50، 2015و همکاران، 

نبود دسترسی دانستند. بدنی فرزندان خود می والدین، مدرسه را بهترین مکان برای فعالیتزندگی، 

، یریتحرکی کودکان بودند )اترین علل بیاجتماعی از مهمها و وجود رفتارهای ضدبه پارکمناسب 

 میزان فعالیت ،(2009) 3، کاشمن و گیدلویرهای انیطبق یافته(. بر32، 2014، 2دانکن، بریچ و کوکس

داری از طور معنااجتماعی بیشتر، به -صادیهای اقتهایی با محرومیتن محلهفراغت ساکنابدنی اوقات

ریشه در وضعیت محیط فیزیکی و این امر که  بود، کمتر های کمترهایی با محرومیتساکنان محله

( 2010همکاران )و  4انزینیفر ،همچنین. (482، 2009یر و همکاران، )انی آن محله داشتاجتماعی 

ها و مسیرهای ورزشی مثل پارک -ن مناطق پایین شهر به فضاهای تفریحیکه ساکنا معتقدند

وجود امنیت و یط نامطلوب محیط زندگی مانند نبود دلیل شراروی دسترسی بهتری دارند؛ اما بهپیاده

 (.267، 2010)فرانزینی و همکاران،  شوندمیاستفاده کالت اجتماعی، کمتر مش

 سالمت و افزایش فعالیت ها در توسعةورزشی عمومی مانند پارک -نقشی که فضاهای تفریحی ،بنابراین

که طوریبه ؛(316، 2007، 5رسون)کاچزینسکی و هند است نشدنیانکارکنند، میایفا  بدنی شهروندان

راستای ترین منابع فیزیکی درعنوان مهمبه فضاهای سبزها و مدیران شهری، از پارکاز درصد  89

در  (؛ زیرا،9، 2008، 6ستوو  سشورکنند )میان اقشار مختلف جامعه، یاد میبدنی در ترویج فعالیت

داشتن طبیعتی  واسطةبهانداز شهری و فرد در چشمعنوان یک محیط منحصربهبهها اکثر جوامع، پارک

بدنی،  ورزش و فعالیت بر ایجاد فرصتی برابر برایات ورزشی و دسترسی رایگان، عالوهسبز، تجهیز

فراغت بدنی در اوقات ترین مکان برای فعالیتبه رایج، بردن از طبیعت و تعامل اجتماعی و غیرهلذت

(. 712، 2010، 7ل، راک، تویی و هیگنکورماک)مک انددرآمد تبدیل شدهویژه افراد کمشهروندان، به

-خصوص کالنشهری بهبدنی در نواحی  آل برای انجام هرگونه فعالیتمکانی ایده ها ممکن استپارک
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هایی از پارک که بتواند افراد مختلف ویژگی تنهایی کافی نیست، بلکهوجود پارک به اما د؛نشهرها باش

هایی دفعات استفاده از پارک و نوع فعالیت ،واقعبیشتری برخوردارند. درب کند، از اهمیت را به خود جذ

کیفیت پارک و پارک،  امنیت ای به عواملی نظیرهمالحظقابل طوردهند، بهها انجام میکه افراد در آن

امنیت  ،بهترعبارتبه. (640، 2016، 1کنزی و سیتک، موو)چ امکانات رفاهی و ورزشی وابسته است

افراد  شخص هنگام ورزش در پارک، نبودمورد امنیت نداشتن درنگرانیهایی نظیر پارک با شاخص

-(، امکانات رفاهی با شاخص57، 2015م پلیس )وانگ و همکاران، وخانمان و استقرار مدامزاحم و بی

نیمکت و میز، فروش مواد غذایی،  اشتی تمیز و مناسب، پارکینگ، غرفةهای بهدسرویس هایی نظیر

ورزش گروهی، میز تنیس  هایزمین امکانات ورزشی با تسهیالتی نظیر ،محوطة بازی کودکان و غیره

 و های تندرستیها و دستگاهایستگاهنیز سواری مجزا و روی و دوچرخهو شطرنج، مسیرهای پیاده

و دسترسی آزاد به تمام امکانات  حصار پارک، نبودهایی نظیر وسعت کیفیت پارک با شاخص ،همچنین

در (. 195، 2006و همکاران،  2)سالنس ت روزانه و تعمیر و نگهداری پارک مرتبط استپارک، نظاف

( به این نتیجه رسیدند که 2015) 3کورتی-زر و گیلنایمن، فاستکر، ، هوپدارادوارچوب، ههمین چ

های روی و اسکیت( و امکانات رفاهی )سرویس)مسیرهای پیادهها بین امکانات ورزشی پارکاز

مثبت  بدنی نوجوانان در پارک، رابطة بهداشتی، روشنایی محیط، وجود نیمکت و فضای سبز( با فعالیت

روی اهالی ایالت در پژوهش دیگری که  .(21، 2015)ادوارد و همکاران،  داردداری وجود معناو 

اد بدنی افرهای پارک بر فعالیتنشان داد که ساختار و ویژگیری آمریکا انجام شد، نتایج میزو

روی و سازی، مسیرهای پیادههای بدندستگاهمانند  امکانات ورزشی ،میاناین  تأثیرگذارند که از

، 2014کاچزینسکی و همکاران، ) بودند افراد بدنیفعالیت کنندةبینیترین پیشقوی ،های ورزشیزمین

، تان، و بابیعامل کیفیت پارک مروری،  در پژوهشی (2010ماک و همکاران )کورمک ،همچنین(. 7

گزارش  بدنی شهروندان فعالیت رعوامل مؤثر دعنوان به( امنیت پارک را 2015) 4لستاین و دیامانتو

 اند.کرده

عامل مهمی  محیط زندگی افرادمطلوب دهد که وضعیت و شرایط مختلف نشان می هاینتایج پژوهش

افراد یک بدنی  میزان فعالیتآنچه اما  ؛ها استاز پارک هاآن مستقیم استفادةدر مشارکت ورزشی و 

ورزشی عمومی  -های فضاهای تفریحیساختار و ویژگیبه دهد، تأثیر قرار میتحتبیشتر منطقه را 

 ( در پژوهش2016) و همکاران 5یوا ،رابطهدرهمین .شودمربوط میاطراف محل زندگی شهروندان 
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 با فعالیت جواری و نزدیکی به پارکوضعیت مطلوب محل زندگی مانند هم صرفااخود نشان دادند که 

وسعت پارک، مسیرهای  مانند پارک هایی ازکه ویژگی بدنی افراد مرتبط نیست. این درحالی بود

 ها و انجام فعالیتدر گرایش افراد به پارک کنندههای ورزشی، نقشی تعیینامکانات و زمین روی وپیاده

بین  که شدت رابطةمشاهده شد دیگر  در پژوهشی. (97، 2016یو و همکاران، )ا دکردنبدنی ایفا 

تأثیر عامل میانجی تحت سالة استرالیایی 55-65بدنی مردان و زنان  زندگی و فعالیتهای محلشاخص

شود. میمنجر ها بدنی افراد در پارک به افزایش مدت زمان فعالیتگیرد و کیفیت پارک قرار می

 هایی برایوجود نزدیکی به پارک و برخورداری از محیط اجتماعی مناسب، تنها از پارک، افراد باواقعدر

ن)و کردند که از کیفیت و تسهیالت مطلوبی برخوردار بودندبدنی استفاده می ورزش و فعالیت

که  مشاهده شد( 2008) 2رت، یو و برواندر پژوهش بابی، هاست .(198، 2017و همکاران،  1نبرگکوئ

افراد مختلف از د که محیط پارک برای شومیمنجر بدنی  انجام فعالیتبه زمانی  هادسترسی به پارک

، کاچزینسکی، کوهساری ،همچنین .(347، 2008)بابی و همکاران،  قبولی برخوردار باشدامنیت قابل

های محل صورت نزدیکی و تراکم پارککه حتی در نشان دادند( 2013) 3ویچکورتی و کاراک-گیلز

از آن  نکردناستفادهین پارک موجب بودن و کیفیت پایهای پارک مانند کوچکزندگی، برخی ویژگی

 .(97، 2013د شد )کوهساری و همکاران، نبدنی خواه برای انجام فعالیت

های خصوص پارکزندگی به بودن شرایط و وضعیت محلمطلوب، آمار موجود با توجه به ،بنابراین

د ندقیقه در روز افزایش ده 30را به  بدنی هر شهروند قادر خواهد بود میزان فعالیت جوار با آنهم

 .(316، 2007رسون، کاچزینسکی و هند ازنقل ، به 4)سازمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

، 57 شهرها )مشهد،یسه با سایر کالنپارک( در مقا 12های شهری اهواز )پارک تراکم کم ،طرفیاز

ها استفاده از پارکدشوار به  داشتنیا دسترسی نداشتندسترسیتواند به می( 35و تبریز  50شیراز، 

 های سالم شهرداری اهواز در برنامةنگاهی به راهبردهای بخش ورزش و تفریح ؛ البتهمنجر شود

توجه  -2های همگانی؛ فضاهای تفریحی و ورزش توسعة سرانة -1سالة اول توسعه و عمران مانند پنج

رشد متوازن امکانات و خدمات  -3و گسترش فضاهای اجتماعی و ورزشی؛ یابی، طراحی به مکان

(، 5سایت رسمی شهرداری اهوازنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی برای تحقق عدالت اجتماعی )وبفره

 بررسی و شناخت ،نتیجه؛ دراستگویای اهمیت و تأثیر زیاد عوامل محیط فیزیکی بر ورزش شهروندان 
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 هایپژوهشپرداختن اکثر دلیل به ،دیگرازطرف د.رسنظر میری بهضرو ن عوامل در هر شهریدقیق ای

به برخی عوامل  توجهیها و فضاهای سبز شهری و بییابی پارکداخلی به مسائل تحلیل فضایی و مکان

بر مشارکت ورزشی  وضعیت محل زندگیمی و ها، فضاهای عموهای تأثیرگذار پارکو ویژگی

یک بر بررسی سهم هرفاده از مدل معادالت ساختاری، عالوهحاضر قصد دارد با است شهروندان، پژوهش

ن، به این بدنی شهروندا ها( در تبیین فعالیتارکـیط زندگی و پـاز متغیرهای محیط فیزیکی )مح

 مستقیم بر متغیر فعالیتغیرصورت مستقیم یا یک از متغیرهای پژوهش بهپرسش پاسخ دهد که کدام

توان با می هاآن حاصل از هاییافته و هاپژوهش گونهاین انجام با است که بدیهیبدنی تأثیرگذارند؟ 

ر مشارکت شهروندان در مؤثر د و های مهم محیط فیزیکینسبت به عوامل و مؤلفه شناخت کافی

های تمتولیان ورزش شهری )شهرداری و هیئهای ریزیبرنامهکردن یکپارچههای ورزشی و فعالیت

بیشتر شهروندان به ورزش و زمینة بهبود و ایجاد شرایط موردنیاز برای ترغیب هرچه(، ورزشی مربوط

 .را فراهم آورد شهری خصوص در فضاهای عمومیبدنی به فعالیت

 

 پژوهش شناسیروش
 -ها، توصیفیلحاظ روش گردآوری دادهاربردی و بههای کنوع پژوهش، ازلحاظ هدفپژوهش حاضر به

های کننده به پارکجامعة آماری پژوهش همة افراد مراجعه د.صورت میدانی اجرا شکه به پیمایشی بود

سال،  15نفر مرد و زن باالی  370که از این تعداد،  بدنی بودند انجام فعالیت سطح شهر اهواز برای

 عنوان حجم نمونةبه تصادفی روش به فرض نامحدودبودن جامعة آماری(ن )با طریق فرمول کوکرااز

چنین  در سطح شهر اهواز و نبود 1پارک شهری 12با توجه به وجود تنها  شدند. برگزیدهآماری 

تعریف موقعیت فیزیکی با ای که ازنظر وسعت و پارک محله هفتشهر، مناطق  برخی از هایی درپارک

مدت شدند و در نامه انتخاب های توزیع پرسشعنوان مکانخوانی داشتند، بهزیادی همحاضر تاحدود

 هفتزمانی  در محدودة، 1395ماه و نیمة دوم فروردین 1394روز در بهمن و اسفندماه  45زمان 

توزیع و  روزهای هفته اعم از تعطیل و غیرتعطیل، توسط تیم پژوهش شب و در تمام هشت صبح تا

 آوری شدند.جمع

 های خارجیساخته با اقتباس از پژوهشنامة پژوهشگرگیری پژوهش از دو پرسشدر طراحی ابزار اندازه

ها توسط پژوهشگر، پس از تدوین چهارچوب اولیة سؤالمتن اصلی  هره گرفته شد. با توجه به ترجمةب

علمی دانشکدة نفر از اعضای هیئت هشت نظرهایابتدا برای بررسی روایی محتوا، از ها، نامهپرسش

                                                           
 ای )چهارو مساحت آن دو تا چهار برابر مساحت پارک محله ای قرار داردای و منطقهپارکی است که در مقیاس ناحیه. 1

ــد  ــاکناهکتار( باش ــی با پای پیاده برای س ــترس زاده، دقیقه تجاوز نکند )ابراهیم 30ن از دورترین نقطه تا پارک، از و دس

 (.64، 1393مالکی و حاتمی، 
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، تقدم هاها، نحوة بیان سؤالزشی دانشگاه شهید چمران اهواز درمورد تعداد سؤالبدنی و علوم ورتربیت

صالحات و بازنگری الزم و ا شد ، استفادهآماری جامعة و مطابقت با شرایط و فرهنگ هاؤالو تأخر س

نامه دربین جامعة آماری پرسش 50ها، تعداد گویه انجام گرفت. پس از اعمال تغییرات جزئی در ترجمة

دلیل داشتن بار سؤال )شاخص( به 10تفاده از تحلیل عاملی تأییدی، درمجموع و با اس توزیع شد

 ،همچنین گیری تأیید شد.ابزار اندازه شدند و روایی سازةها حذف نامهاز پرسش ،4/0عاملی کمتر از 

قبولی برخوردار بود یری پژوهش از پایایی کافی و قابلگضرایب آلفای کرونباخ نشان داد که ابزار اندازه

شامل  کار گرفته شدند،نامة نهایی که در فرایند پژوهش بهدو پرسش ،نتیجه)جدول شمارة یک(؛ در

 چهارزندگی ) امنیت محل مؤلفة چهارقالب گویه در 14مشتمل بر  زندگی وضعیت محل نامةپرسش

سؤال( و  سهجواری )سؤال( و هم سهسؤال(، قابلیت دسترسی ) چهارسؤال(، محیط اجتماعی )

امکانات ورزشی پارک  مؤلفة چهارقالب گویه در 17ها مشتمل بر ساختار و ویژگی پارک نامةپرسش

پارک  و نگهداری سؤال( و کیفیت چهارسؤال(، امنیت پارک ) چهار)سؤال(، امکانات رفاهی پارک  پنج)

مقیاس لیکرت، از اساس بسته و برنامه ازنوع پاسخپرسش هایالؤس ،. همچنینندبود سؤال( چهار)

 . شایان ذکر است که میزان فعالیتندگذاری شده بود( ارزشکامالا مخالفم )یک( تا کامالا موافقم )پنج

هفته و مدت زمان ورزش در ورزش در  هایضرب تعداد جلسهاساس حاصلپژوهش، بربدنی در این 

طریق آمار شده ازآوریهای جمعداده ،اینبر(. عالوه60، 1385تکیار،  محاسبه شد )تقوی هر جلسه

با استفاده از ترتیب به، های پژوهششامل تحلیل مسیر برای آزمون فرضیهتوصیفی و استنباطی 

 .وتحلیل شدندنسخة سه تجزیه 2.اساسمارت پی.ال. و 22 نسخة 1.اس.پی.اس.اسافزارهای نرم

 

 نتایج
شده ارائه  ها و متغیرهای پژوهشهای فردی آزمودنیدر دو بخش ویژگی های پژوهشتوصیف یافته

میانگین سنی مردان درصد زن بودند.  9/44( و درصد 1/55مرد ) هاآزمودنیبیشترین درصد  .است

( و درصد 7/32ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم )بیشتر آزمودنی سال بود. 24/33سال و زنان  28/32

تلف متغیر وضعیت میان ابعاد مخاز( بودند. درصد ارشد و باالتر )سهمترین دارای مدرک کارشناسیک

یب ترت، به99/2میانگین  امنیت محل زندگی با و مؤلفة 29/3میانگین دسترسی با  محل زندگی، مؤلفة

میان ابعاد مختلف متغیر ساختار و ویژگی خود اختصاص دادند. ازبیشترین و کمترین میزان را به

و مؤلفة امکانات ورزشی پارک با میانگین  22/3ها، دو مؤلفة امنیت و کیفیت پارک با میانگین پارک
                                                           
1. SPSS 

2. Partial Least Squares (PLS) 
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بدنی  میانگین فعالیت ،ند. همچنینخود اختصاص دادبیشترین و کمترین میزان را بهیب ترت، به07/3

برای و  دقیقه 13/82دان، تفکیک برای مربود که به دقیقه 95/75های پژوهش برابر با کل آزمودنی

 طول هفته بود. دقیقه در 34/68، زنان

غیرها، مدلی نقش کلی مت ارزیابی بر. عالوهپی.ال.اسبا استفاده از روش در قسمت آمار استنباطی، 

مدل معادالت ساختاری در سه بخش ، برازش .ارائه شده است. در پی.ال.اس مناسب برای این پژوهش

گیری، اعتبار در مدل اندازه. شودمی ارزیابیمدل کلی  -3تاری و مدل ساخ -2گیری، مدل اندازه -1

و  1آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی پژوهش با استفاده از سه معیار پایایی مانندگیری ابزارهای اندازه

 .گیردآزمون قرار می مورد 5و واگرا 4معیار روایی همگرا دو( و 1999، 3ندال)هو 2ضرایب بارهای عاملی

 دهندةنشان 7/0باالتر از  (1978، 7و پایایی ترکیبی )نونالی (1951، 6مقدار آلفای کرونباخ )کرونباخ

و همکاران  8رنگمبرای روایی همگرا،  ،همچنینگیری است. پایایی درونی مناسبی برای مدل اندازه

 (.137و  84، 1395به نقل از داوری و رضازاده،  دانندبه باال را مناسب می 4/0مقدار  (1996)
 

 

 

 

 

 متغیرهای پژوهش مربوط به یگراهممقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی  -1جدول 

                                                           
1. Composite Reliability (CR) 

2. Loadings 

3. Hulland 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

5. Discriminant Validity 

6. Cronbach 
7. Nunnally 

8. Magner 

 )سازه( متغیر
 شاخص آماری

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا

 892/0 909/0 418/0 زندگیوضعیت محل 

 918/0 928/0 434/0 هاساختار پارک

 00/1 00/1 00/1 فعالیت بدنی
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 های هریک از متغیرهای پژوهشضرایب بارهای عاملی سؤال -1شکل 

 

ها( مربوط به متغیرهای )شاخص هایالؤشود، تمامی سمشاهده می که در شکل شمارة یکگونههمان

دهندة پایایی مناسب ( برخوردارند که این مطلب نشان4/0التر از قبول )باپژوهش از بار عاملی قابل

 مدل پژوهش است.

های پژوهش، سایر سازه ومربوطه  های یک سازه با سازةمیزان همبستگی بین شاخص ،روایی واگرادر 

که باید میزان طوریبه شود؛( بررسی میی)بارهای عرض 1طریق روش بارهای عاملی متقابلاز

و  2بیشتر باشد )هنسلر های دیگرخود در مقایسه با سازه یک شاخص با سازة )بار عاملی( همبستگی

 (.83، 1395داوری و رضازاده، ، به نقل از 2009همکاران، 

                                                           
1. The Variance of Error Terms 

2. Hensler 
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که با رنگ تیره  های پژوهشیک از سازههای هرالؤس عرضی بارهای جدول شمارة دو،اساس نتایج بر

که این مطلب  از مقدار بیشتری برخوردار هستند هااند، در مقایسه با سایر سازهمشخص شده

با توجه به مقادیر  بنابراین، گیری پژوهش حاضر است؛روایی واگرای مناسب در مدل اندازه دهندةنشان

 های پژوهشالؤمناسب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، بارهای عاملی، روایی همگرا و واگرا، تمام س

گیری پژوهش تأیید برارزش مدل اندازه ،نتیجهدر رند؛داین متغیرهای مربوطه یدر تبرا کفایت الزم 

 .شودمی
 

 هاهای پژوهش در مقایسه با سایر سؤالهریک از سؤال عرضیمقادیر بارهای  -2جدول 

 مؤلفه
 شمارة

 سؤال
 شاخص )سؤال(

 وضعیت

 زندگی محل 

 ساختار

 هاپارک

 فعالیت

 دنیب

 امنیت 

 زندگی محل

 489/0 464/0 624/0 زندگی مناسب بودن محل 1

 406/0 380/0 560/0 اجتماعینبود رفتارهای ضد 2

 410/0 464/0 597/0 احساس امنیت در مسیر پارک 3

 409/0 408/0 574/0 وجود روشنایی کافی در شب 4

محیط 

اجتماعی 

 محل زندگی

 543/0 522/0 674/0 مشاهدة افراد در مسیر پارک 1

 525/0 538/0 667/0 افراد در پارک هنگام ورزش مشاهدة 2

 526/0 515/0 720/0 امکان برقراری ارتباط با افراد 3

 520/0 441/0 653/0 زندگی داشتن همراه برای ورزش در محل 4

 دسترسی

 466/0 448/0 651/0 رویدسترسی به مسیرهای پیاده 1

 491/0 486/0 660/0 عمومی دسترسی به وسایل نقلیة 2

 473/0 466/0 620/0 وجود ترافیک اندک در مسیر پارک 3

 جواریهم

 610/0 635/0 702/0 زندگی تا پارکفاصلة محل  1

 588/0 617/0 670/0 زندگی تعداد پارک اطراف محل 2

 561/0 605/0 647/0 استفاده از وسایل نقیله برای رسیدن به پارک 3

امکانات 

 ورزشی

 516/0 648/0 489/0 های ورزشیزمین 1

 528/0 682/0 534/0 روی میز میز تنیس 2

 508/0 650/0 509/0 میز شطرنج 3

 563/0 657/0 525/0 سواریروی و دوچرخهمسیر پیاده 4

 613/0 739/0 624/0 سازیهای بدندستگاه 5

امکانات 

 رفاهی

 462/0 617/0 481/0 سرویس بهداشتی 1

 531/0 698/0 517/0 پارکینگ 2

 481/0 636/0 517/0 آب آشامیدنی 3

 476/0 645/0 498/0 بوفة مواد غذایی 4
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 هاهای پژوهش در مقایسه با سایر سؤالمقادیر بارهای عرضی هریک از سؤال -2جدول ادامه 

 مؤلفه
 شمارة

 سؤال
 شاخص )سؤال(

 وضعیت

 زندگی محل 

 ساختار

 هاپارک

 فعالیت

 بدنی

 امنیت پارک

 570/0 710/0 572/0 استقرار نیروی انتظامی 1

 451/0 593/0 433/0 وجود روشنایی کافی در شب 2

 532/0 703/0 512/0 نبود افراد مزاحم 3

 439/0 557/0 446/0 امنیت شخصی هنگام ورزش در پارک 4

 کیفیت پارک

 626/0 759/0 595/0 وسعت و فضای پارک 1

 511/0 601/0 501/0 دسترسی آزاد به تمام امکانات ورزشی پارک 2

 489/0 627/0 510/0 انجام نظافت روزانه در پارک 3

 507/0 640/0 473/0 های پارکرسیدگی به خرابی 4

 000/1 790/0 785/0 طول هفتهبدنی در فعالیت - بدنی فعالیت
 

 

با استفاده از معیارهایی نظیر اعداد  پژوهشاختاری، روابط موجود در مدل در بخش برازش مدل س

 دهندةضریب تعیین نشانشده است.  ارزیابی 3گیزر -معیار استون و 2، ضریب تعیین1تی معناداری

به نقل از  ،1998) 4زا )وابسته( است و چاینزا )مستقل( بر یک متغیر درونتأثیر یک متغیر برون

ضریب تعیین برای مقادیر عنوان را به 67/0و  33/0، 19/0ه مقدار س( 92، 1395داوری و رضازاده، 

( و 615/0) هاساختار پارک زة، سابا توجه به شکل شمارة یک کند.ضعیف، متوسط و قوی معرفی می

 دارد. پژوهشاز برازش ساختاری مدل  نشان که بوده قویضریب تعیین دارای ( 696/0)بدنی  فعالیت

ها در مدل پژوهش، کاربرد دارد. درصورت بین سازه تی برای ارزیابی رابطة معیار اعداد معناداری

های پژوهش در سطح اطمینان فرضیه ،نتیجهها و درسازه ، درستی رابطة96/1از  تی بودن مقداربیشتر

 (. 99، 1395داوری و رضازاده،  ازنقل  ، به2011، و همکاران 5شوند )هایردرصد تأیید می 95

 

 

 

                                                           
1. T-Values 

2. R Squares (R2) 

3. Stone-Geisser Criterion (Q2) 

4. Chin 

5. Hair  
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 هامربوط به آن هایالؤو س برای هریک از متغیرهای پژوهش ضرایب معناداری تی -2شکل 

 

تر از بزرگ 468/7و  852/7، 816/36بین هر سه متغیر  شمارة دو، مقدار آمارة تی با توجه به شکل

 .بودن مدل ساختاری پژوهش استدهندة مناسبنشاناین مطلب است که  96/1یعنی  ؛مالکمقدار 

کند که ین مییزا را تبهای درونمورد سازهبینی مدل درقدرت پیش گیزر -استونمعیار  ،همچنین

 تعیین  35/0و  15/0، 02/0ترتیب سه مقدار ینی ضعیف، متوسط و قوی سازه، بهببرای پیش

 (. 96، 1395داوری و رضازاده،  ، به نقل از2009ر و همکاران، هنسلد )نشومی

بینی ( از قدرت پیش265/0ها )ساختار پارک سازة مورددر پژوهش ل، مدشمارة سهجدول  اساسبر

 ای برخوردار استبینی بسیار قوی( از قدرت پیش700/0بدنی ) فعالیت درمورد سازةمتوسط به باال و 

 .استبرازش مدل ساختاری پژوهش  تأییددهندة نشاناین مطلب که 
 

 زای مدل پژوهشهای درونمربوط به سازه (2Q) گیزر -استونمعیار  مقادیر -3جدول 

 هاسازه شاخص آماری
)2SSE/SSO (Q-1 SSE SSO 

 هاپارکساختار  6290 868/4622 265/0

 بدنی فعالیت 370 199/11 700/0
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 میانگینضرب که از جذر حاصل شودارزیابی می 1GOFمعیار  وسیلةهبرازش مدل کلی ب، درنهایت

 ،2009) 3لس و همکارانآید. وتزدست میهبها سازه( 2Rضریب تعیین )میانگین در  2اشتراکی مقادیر

عنوان مقادیر ضعیف، را به 36/0و  25/0، 01/0ه مقدار س( 98، 1395به نقل از داوری و رضازاده، 

ازش قوی مدل بر دهندةنشان 635/0مقدار  که انددهمعرفی کرو قوی، برای برازش مدل کلی متوسط 

 .پژوهش حاضر است
 

 
 

بدنی و  ها بر فعالیتساختار پارکخصوص اثر وضعیت محل زندگی و های استنباطی پژوهش دریافته

بدنی  بین وضعیت محل زندگی و فعالیت ها در رابطةنقش میانجی متغیر ساختار پارک ،همچنین

 .اندجدول شمارة چهار ارائه شدهشهروندان اهوازی، در 
 

 شهروندانبدنی  بر فعالیت متغیرهای پژوهش اثرنتایج آزمون تحلیل مسیر مربوط به  -4 جدول

 نتیجة

 آزمون

داری معنا ضریب

 (تی)

ضریب 

 مسیر
 مسیرجهت 

 وضعیت محل زندگی =>بدنی فعالیت 429/0 852/7 تأیید

 هاساختار پارک =>بدنی فعالیت 455/0 468/7 تأیید

 وضعیت محل زندگی => هاساختار پارک =>بدنی فعالیت 356/0 - تأیید

 

 داریشود، با توجه به ضریب معنامشاهده می و شکل شمارة دو چهارکه در جدول شمارة گونههمان

ها و ساختار پارک ،همچنینو  (852/7بدنی ) مسیر، میان دو متغیر وضعیت محل زندگی و فعالیت

توان گفت که وضعیت محل میاطمینان  درصد 95بیشتر است، با  96/1( که از 468/7بدنی )فعالیت

 بر  ،(455/0) درصد 45ها به میزان و ساختار پارک (429/0) درصد 43زندگی به میزان 

مسیر بین  ضریب داریبا توجه به معنا ،همچنینمستقیم دارند.  اثر بدنی شهروندان اهوازی فعالیت

 توان گفت که متغیر وضعیت محلاطمینان می درصد 95بیشتر است، با  96/1متغیر که از  هر سه

                                                           
1. Goodness of Fit 

2. Communality 

3. Wetzels  
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بدنی  ها، بر فعالیتطریق متغیر میانجی ساختار پارکازو ( 356/0درصد ) 35زندگی به میزان 

 (.784/0 × 455/0مستقیم دارد )غیر اثر شهروندان اهوازی
 

 گیریبحث و نتیجه
 اثروندان اهوازی بدنی شهر نشان داد که وضعیت و شرایط محل زندگی بر فعالیت پژوهشهای یافته

کارلسون و همکاران ، (2009تاکر و همکاران ) هایپژوهشاین یافته با نتایج داری دارد. مستقیم و معنا

 (2015) ریو و همکارانتیمپ ( و2015وانگ و همکاران ) ،(2014کاچزینسکی و همکاران )(، 2009)

و ویتن، هیسکوک، ( 2006) 1ر و جونز، پانتر، فاستنسدهیل هایپژوهشولی با نتایج  ؛خوان استهم

 ارتباط دسترسی به پارک و فضاهای سبز شهری با فعالیت بر نبود( مبنی2008) 2پیرس و بلیکلی

زندگی بر  امنیت محل نداشتنتأثیر بر( مبنی2010) و همکاران 3کوهنپژوهش بدنی شهروندان و 

شاخص  نداشتنارتباطخوان است. احتمال دارد علت ناهم ،افرادبدنی  استفاده از پارک و انجام فعالیت

های های پارکبودن برخی از ویژگیبدنی به نامطلوب مهمی مانند دسترسی به پارک با فعالیت

باشد؛ زیرا، مربوط ( 2008اران )( و ویتن و همک2006دسن و همکاران )هیل موردبررسی در مطالعات

ها انجام هایی که افراد در آندفعات استفاده از پارک و نوع فعالیت ،(2016چو و همکاران ) به عقیدة

، علت مانند امکانات ورزشی، رفاهی و کیفیت پارک مرتبط است. همچنینشرایطی دهند، به می

کوهن و  وندان در شهر کالیفورنیا در پژوهشبدنی شهر امنیت محل زندگی با فعالیت نداشتنرابطه

پژوهش با  هاآن پژوهشوت در مسائل فرهنگی و شرایط جامعة (، ممکن است به تفا2010همکاران )

نظر شهروندان اهوازی، شرایط محل که ازتوان نتیجه گرفت می حاضر باشد. با توجه به یافتة ذکرشده

 های اطراف خود برای انجام فعالیتاز پارک نکردناستفادهکردن یا زندگی عامل مهمی در استفاده

نظر محیط ترتیب ازی مناطق شمالی و مرکزی شهر اهواز که بههاکه در پارکطوریبه است؛بدنی 

راکم و بودند، ت تری برخورداراز وضعیت مطلوب هاپارکدر مقایسه با سایر  اعی و دسترسی،اجتم

با نگاهی به میزان  ،واقعدرمشاهده بود. قابلبدنی  برای ورزش و فعالیت شهروندانگرایش بیشتر 

دقیقه درطول هفته که ازنظر آمار  34/68زنان با میانگین  خصوصبدنی شهروندان اهوازی به فعالیت

امنیت و  (02/3) جواریعامل هم دو میانگین کم ،همچنینو  قبولی نیستبهداشت جهانی درحد قابل

بدنی زنان را به این دو عامل نسبت داد.  بودن میزان فعالیتتوان علت کممی(، 99/2) محیط اجتماعی

مشکالتی را برای زنان در مسیر رسیدن  پارک و مهیانبودن شرایط محیطیدیهی است که دوری از ب

                                                           
1. Hilldson, Panter, Foster & Jones 

2. Witten, Hiscock, Pearce & Blakely 

3. Cohen  
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 دلیل مشکالتی، بهبدن تفاده از پارک برای انجام فعالیتصورت اسحتی دریا ند. نکبه پارک ایجاد می

 یابد.طول هفته کاهش میموجود، دفعات مراجعه به پارک در

بدنی شهروندان اهوازی  ها بر فعالیتساختار و ویژگی پارکنشان داد که پژوهش های یافته ،همچنین

( و بابی و همکاران 2015وانگ و همکاران ) هایپژوهشاین یافته با نتایج  مستقیم و معناداری دارد.اثر 

(، 2006نس و همکاران )مطالعات سالبدنی شهروندان،  بر تأثیر امنیت پارک بر فعالیت( مبنی2015)

بر تأثیر امکانات ورزشی و رفاهی ( مبنی2015( و ادوارد و همکاران )2014کاچزینسکی و همکاران )

 بر رابطة( مبنی2010کورماک و همکاران )مک ، مطالعةبدنی افراد و همچنین فعالیت ها برپارک

، بنتسن، شیپرجین هایج پژوهشخوان است؛ اما با نتایبدنی، هم فعالیت کیفیت پارک با میزان

های ورزشی پارک و دار میان زمینمعنا بر نبود رابطة( مبنی2013) 1رترولسن، توفتاگر و استیگزدوت

ر ب( مبنی8200) 2نسوتوارکا و سالکاچزینسکی، پمطالعة شهروندان دانمارکی و بدنی  فعالیت

بدنی مردان و زنان  مانند وسعت پارک با فعالیت خی از عوامل مرتبط با کیفیت پارکبر نداشتنتأثیر

روی (، از مسیرهای پیاده2013شیپرجین و همکاران ) خوان است. در پژوهشبزرگسال کانادایی، ناهم

عنوان عوامل مؤثر در ز، بهسواری و امکانات رفاهی نظیر پارکینگ، روشنایی و فضای سبو دوچرخه

-بدنی افراد مراجعه دهد که احتماالا فعالیتنشان می ت. اینگرایش شهروندان به پارک یاد شده اس

ورزشی که مستلزم های زمیناستفاده از  ،نتیجهکننده به پارک بیشتر جنبة تفریحی و سالمتی دارد؛ در

 ، در پژوهش. همچنینه استداشتناین افراد کارایی  مورددر، استصرف انرژی و فعالیت بیشتری 

که تأثیر اندازه و وسعت پارک درمقابل تنوع  (، این احتمال وجود دارد2008کاچزینسکی و همکاران )

های ورزشی اسکیت و زمینپیست نوردی، استخر، تجهیزات صخره ها مانندامکانات ورزشی پارک زیاد

حاضر نشان پژوهش های نتایج یافته د، ناچیز باشد.نشومیمنجر  مختلف سنیندر به جذب افراد که 

مقایسه با وضعیت محل زندگی در  455/0ها با ضریب مسیر برابر با دهد که ساختار و ویژگی پارکمی

مل ادو ع ،میاننی شهروندان اهوازی برخوردار است که ازاینبد تری بر فعالیتاز تأثیر قوی ،(429/0)

 ، از وضعیت بهتری برخوردار بودند؛22/3میانگین برابر با با های شهر اهواز کیفیت و امنیت در پارک

، 44/2برابر با  های ورزش گروهی با میانگینمانند زمین هاپارکامکانات ورزشی نامناسب  شرایطالبته 

های دهی به شهروندان در تمام ردهسرویس های شهر اهواز قابلیتپارکمؤید این مطلب است که 

کننده وجه به میانگین سنی تقریباا زیاد افراد مراجعهکه با ت ان را ندارندخصوص جوانان و نوجوانهب سنی

 . شدنی استتوجیه سال(، 71/32به پارک )

                                                           
1. Schipperijn, Bentsen, Troelsen, Toftager, & Stigsdotter 

2. Kaczynski, Potwarka & Saelens 
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 فعالیت بر هاطریق متغیر میانجی ساختار پارکاز وضعیت محل زندگی که مشخص شداین، برعالوه

بابی و همکاران  این یافته با نتایج مطالعات دارد. داریغیرمستقیم و معنااثر ، بدنی شهروندان اهوازی

(، 2017کوئنبرگ و همکاران )ون ( و2016و همکاران ) یو(، ا2013(، کوهساری و همکاران )2008)

بدنی  زندگی و فعالیتیط های محمیان شاخص شدت رابطة ها برتأثیر متغیر ساختار پارکبر مبنی

هایی استفاده شهروندان اهوازی بیشتر از پارککه  دهداین یافته نشان می. خوان استهمشهروندان، 

رفاهی در وضعیت امنیت پارک، کیفیت پارک، امکانات ورزشی و  عواملی مانندنظر کنند که ازمی

جواری و دسترسی مانند هم زندگیمحل شرایطبودن مناسبصورت بهتر، درعبارتمطلوبی باشند. به

، بدنی در پارک ترغیب کند تواند مردم یک منطقه را به انجام فعالیتمی مناسب به پارک، آنچه

 خواهد بود.ک های جذاب پارویژگی

تأثیر  شود که باوجودحاضر، چنین استنباط میپژوهش های با توجه به یافته گیری وعنوان نتیجهبه

شهری و منابعی برای ترین عناصر کلیدی در محیط ها، مهماستفاده از پارکمحل زندگی بر وضعیت 

ها و ساختار مرتبط ، پارکبدنی گرایش شهروندان مناطق مختلف به انجام فعالیت گسترش و توسعة

 های مرتبط با آندر شرایطی که امکان تغییر محل زندگی افراد و شاخص ،عالوه. بهها هستندبا آن

 هاپارکامکانات ورزشی و رفاهی با تجهیز و افزایش کیفیت  جواری وجود نداشته باشد،مانند هم

شمار ها بهموانعی در استفاده از پارکو مشکالت محل زندگی افراد را که منفی  رهایاثتوان می

 ساختارنظر از باید هاپارکبدنی،  برای افزایش سطح فعالیت روند، تاحدودزیادی مرتفع کرد؛ زیرا،می

بدنی برای افراد سنین مختلف را  د که امکان انجام هرگونه فعالیتنای باشگونهبه مختلفو تسهیالت 

پارک  12با توجه به وجود تنها  ،در شهر اهواز ؛ بنابراین،(23، 2015د )ادوارد و همکاران، نفراهم آور

دسترسی سخت  فاصلة زیاد از محل زندگی و گاهیای که موجب ای و منطقهشهری در مقیاس ناحیه

 انجام فعالیت ها برایبیشتر شهروندان به پارکد، تنها راه موجود برای گرایش هرچهشوها میبه آن

-مراجعه مطابق با سن و سلیقة کردن تجهیزات و امکاناتروزها و بهبدنی، رسیدگی بیشتر به پارک

در اکثر روی و مسیرهای پیاده سازیهای بدنشدن ایستگاهتعبیهبا توجه به  ،. همچنیناستکنندگان 

های دلیل کمبود زمینند، عمالا بهدار کنندگان خاص خود راکه مراجعه شهر اهوازهای کالنپارک

 انجام ورزش و فعالیت ها برایها، حضور افراد جوان در پارکیا وجود حصار و فنس اطراف آنورزشی 

از دیدگاه  ،بنابراین پذیر خواهد بود؛روز امکانهای خاصی از شبانهیا فقط در ساعت یابدبدنی کاهش می

ها بیشتر شهروندان به پارککه برای گرایش هرچه کندحاضر پیشنهاد می پژوهشریزی شهری، برنامه

طریق ساخت مسیرهای هایی نظیر نوع دسترسی ازها، به شاخصبدنی آن و افزایش میزان فعالیت

های کنار افزایش زیرساختعمومی درقل نوهای حملروی منتهی به پارک و افزودن سیستمپیاده

 توجه بیشتری شود. خصوص در مناطق پایین شهرهب ورزشی
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متغیرهای محیطی مانند وضعیت محل زندگی و  اثر خارجی هایپژوهشدر که  گفت در پایان باید

له که بدنی افراد مختلف موردآزمون قرار گرفته است؛ اما توجه به این مسئ بر فعالیتها ساختار پارک

بدنی شهروندان قرار گیرد و  وضعیت محیط زندگی و فعالیت تواند میان رابطةها میساختار پارک

 ندرت بررسی شده است که با توجه به خألبه هاپژوهشحتی در این  گرایانه ایفا کند،نقش میانجی

 پژوهشدر ورزشی عمومی،  -مورد اماکن تفریحیخصوص درهب زمینه در داخل کشوردراینپژوهشی 

بی شد. این یافتة مهم ارزیاها زمان متغیرهای وضعیت محل زندگی و ساختار پارکحاضر تأثیر هم

ها برای ورزش و به گرایش شهروندان به پارکتنهایی نشان داد که صرفاا وجود هریک از متغیرها به

اسباب توسعة ورزش  بتوان زمان به هر دو متغیرتوجه همبا مگر اینکه  منجر نخواهد شد؛بدنی  فعالیت

 .مهیا کرد شهروندی را درمیان اقشار مختلف
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of parks structure and status 

of living environment on physical activity among citizenship of Ahvaz. The 

research method is a survey and its target is applicable. The sample consisted of 

370 persons referred to in Ahvaz parks for physical activity by random sampling. 

Data was collected by a researcher-made questionnaire in two parts, status of 

living environment (14 question) and parks structure (17 question) was adjusted, 

that face and content validity was measured by comments the number of 

university sport experts and to determine the structure validity, we used 

confirmatory factor analysis (CFA). After determining of reliability, the 

questionnaire was distributed. Research data by using structural equation 

modeling with Smart PLS software analyzed. The research results showed that 

parks structure and status of living environment have direct and significant effect 

on citizens of physical activity, and also parks structure has a moderating effect 

on physical activity. Based on the findings in the case of the possibility of 

changing the living environment and their related indicators such as proximity 

does not exist, by equipment and enhance the quality of sports facilities and 

recreational parks, can be largely reduced barriers to the use of the park and tends 

to encourage people to doing physical activity. 
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