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چکـیده
هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه:
استان گیالن) است .پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که اطالعات آن بهصورت میدانی و با استفاده از ابزار
پرسشنامه محققساخته گردآوری شده است .جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیالن تشکیل
میدهند که نمونههای مورد نظر بهصورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران  984نفر تعیین شده است؛ همچنین
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی انجام گرفته است .نتایج پژوهش نشان
میدهد که فضاهای سبز شهری در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) تأثیر
معنیداری دارند و بین نگرش مردان و زنان در تأثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیتهای ورزشی اختالف معنیداری
وجود ندارد که این مسأله در همه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :تأثیر ،فضاهای سبز شهری ،نگرش ،افراد جامعه ،فعالیتهای ورزشی.

 -1دکتری علوم و مهندسی باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،ایران firoozehpourzarnegar@gmail.com -

 -2دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا ،ایران
 -3دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

در عصر حاضر ،ورزش بهعنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده ،جایگاه و نقش ارزشمند خود را در اقتصاد ،سالمتی
افراد ،گذران اوقات فراغت سالم و بانشاط و لذتبخش ،در آموزش و پرورش مردم بهویژه نسل نوجوان و جوان ،در ایجاد روابط
اجتماعی بین مردم ،در پیشگیری از ابتال به بیماریها در جامعه متجلی کرده است (مطلبی و همکاران .)1931 ،ورزش به
مجموعهای از فعالیتهای سازمان یافته اتالق میشود که به منظور کسب مهارتهای حرکتی ،افزایش قابلیتهای بدنی و ایجاد
رقابت انجام میشود (آذربانی و کالنتری .)1939 ،ورزش و فعالیتهای بدنی جزء الینفک برنامههای کالن دولت برای تمامی اقشار
مختلف جامعه میباشد (موتمنی و همکاران .)1939 ،ورزش یکى از امورى است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه
زیادى به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند (پورزرنگار .)1933 ،با توجه به نقش غیرقابل انکار ورزش و فعالیتهای ورزشی در
زندگی روزانه شهروندان ،مسئوالن دولتی و مدیران ورزشی کشور باید با اقدامات گسترده در حوزه ورزش از تمام ظرفیتهای
موجود برای رفع موانع انجام ورزش شهروندان استفاده کنند (پورزرنگار .)1933 ،پرداختن به سطوح پایه ورزش ،با احساس مشارکت
و انگیزه عمل همراه است که این امر منجر به توسعه ورزش و افزایش سالمت اجتماع میشود و زمینه افزایش حضور مردم در
فضاهای ورزشی ،آگاهی آنها نسبت به فرآیندهای ورزشی ،ارتقای سالمت و تداوم رفتارهای فعالتر را مهیا میسازد (هامر و
همکاران.)2014 ،
انسان برای تکامل روح و جسمش با حضور در طبیعت همواره به دنبال آرامشی است که دنیای امروزی و دغدغههایش آنرا از
وی سلب کرده است (اکبریان .)1938 ،فضای سبز شهری یکی از عناصر کالبدی شهری است که وجود آن در شهر برای استفاده
شهروندان امری الزم و ضروری است و عدم وجودش در فضای شهری باعث نابهنجاریهایی در فضای شهری میگردد .امروزه
طراحی شهری بدون فضای سبز غیرقابل تصور است (گزالو و همکاران .)2018 ،فضای سبز میتواند تأثیر بسیار مثبتی در رفاه مردم
داشته باشد (ماء و همکاران .)2018 ،بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران ،یک نفر از هر پنج نفر از ناهنجاریهای روانی مرتبط با
استرس رنج میبرد؛ در واقع میتوان گفت که فضاهای طبیعی و سبز باعث حفاظت انسانها از محرکهای استرسی محیطی شده
و فضایی به منظور بازپروری روانی و احساسی در مقابل اثرات محیط شهری را برای افراد فراهم میکند (اکبریان .)1938 ،توانایی
فضاهای سبز عمومی بهعنوان تسکیندهندههای طبیعی در مناطق بسیار مفید میباشد و باعث کاهش پرخاشگری افراد ،و در
رسیدن به آرامش ایشان بسیار مؤثر است (پورزرنگار .)1938 ،فضاهای سبز دارای ارزش و عملکردی چند گانهاند و بدون حضور
آنها جوامع نمیتوانند پایدار و قابل زیستن باقی بمانند (فریادی و همکاران .)1931 ،فضاهای سبز شهری و پارکهای محلهای نه
تنها باعث رفع خستگی ذهنی و تحوالت آسایش روانی شهروندان میشود ،بلکه سبب تقویت تعامالت اجتماعی و ارتقای سطح
کیفی فعالیتهای روزمره آنها نیز میگردد (اکبریان .)1938 ،ورود مردم به فضاهای سبز عمومی امکان و بستر فعالیتهای
اجتماعی بدون برنامه را برای آنها ایجاد میکند و این مراودات اجتماعی بر کاهش سطح استرس عمومی افراد تأثیر دارد (کرکل و
همکاران .)2011 ،با توجه به گسترش روز افزون جمعیت و نیاز ضروری انسانها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی،
جسمانی و روحی امری مهم و حیاتی به شمار میآید (حسینآبادی و خانمحمدیان.)1931 ،

 -2ادبیات پژوهش
در بخش ادبیات پژوهش ،به بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته میشود .بررسى ادبیات
پژوهش ،مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه این پژوهش یا موضوعات مشابه انجام دادهاند .ادبیات و
پیشینه پژوهش نشان میدهد که ،ماء و همکاران ( ،)2018در پژوهشی با عنوان «اثرات فضاهای سبز شهری بر سالمت ساکنان»
اعالم داشتند که شهر پکن دوران شهرنشینی نوینی را طی میکند و درنظرگرفتن امکان دسترسی افراد به فضای سبز شهری برای
کاهش مشکالت ایجاد شده توسط شهرنشینی ،بهویژه در رابطه با بهبود رفاه مردم ضروری است ،همچنین هرچه درجه مشارکت
شهروندان در فضای سبز باالتر باشد ،رفاه اجتماعی و شرایط روحی و جسمی آنها نیز بهتر است و این مشارکت شامل اعمالی
مانند :دفعات بازدید شهروندان از پارکها یا فضای سبز است .سن ،تحصیالت ،وضعیت شغلی ،وضعیت تأهل ،سالهای اقامت در
شهر پکن ،منطقه مسکونی و درآمد متوسط در ماه نیز تأثیر بهسزایی در رفاه اجتماعی و شرایط روحی و جسمی شهروندان دارد.
سامرست و هوآر ( ،)2018در پژوهش خود با عنوان «موانع حضور داوطلبانه در ورزش برای کودکان» اعالم داشتند که سبک
زندگی فعال و مشارکت کودکان در ورزش ،سالمت جسمی و روانی آنها را برجسته میکند و از نظر تحصیلی برای ایشان دارای
مزیت است؛ همچنین در نتایج نشان داده شده است که سیاستگذاران ،والدین و معلمان همه باید آگاه باشند که هزینه و زمان از
موانع اصلی مشارکت در ورزش به شمار میرود در صورت کاهش هزینهها ،فرصتهای ورزشی بیشتری ایجاد میگردد تا مدارس و
باشگاههای ورزشی بهتر بتوانند با همکاری یکدیگر فرصتهای ورزشی مقرون به صرفهتری را برای افزایش حضور و مشارکت
کودکان در ورزش فراهم کنند.
جوادیپور و همکاران ( ،)1931پژوهشی با عنوان «شناسایی زمینههای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران :یک
مطالعه کیفی» را انجام دادند و نتایج نشان داد که مقولههای شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی در پژوهش شامل عوامل
انسانی ،عوامل ساختاری ،عوامل مدیریتی ،پیچیدگی محیطی و عوامل اقتصادی تعیین شده است؛ همچنین اعالم داشتند که
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زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران به ترتیب اولویت شامل پنج مقوله اصلی عوامل انسانی ،عوامل ساختاری،
عوامل مدیریتی ،پیچیدگی محیطی و عوامل اقتصادی میباشد؛ همچنین ،افشون و سمیعیکاشی ( )1935در پژوهشی با عنوان
«اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر سالمت روان انسان» نشان دادند که مناظر شهری آشفته و متراکم و فاقد عناصر طبیعی بهدالیل
متعددی از جمله افزایش استرس ،کاهش توجه و تمرکز در ادراک ،موجب اختالل در میزان کارایی ،بروز پرخاشگری و در بلندمدت
منجر به بیماریهای مزمنی مانند :فشار خون و بیماریهای قلبی میگردند و پیشنهاداتی نیز جهت چگونگی خلق فضاهایی که
موجب تشویق زندگی سالمتر و عاری از بیماریهای روحی و روانی شایع در جوامع مدرن میشود را ارائه کردند .بررسی
پیشینهنظری و تجربی پژوهش و نتایج پژوهشهای داخلی و خارجی نشان داد که برخی از عوامل مرتبط با اوضاع پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته است اما ،پژوهش جامع و خاصی درباره موضوع این پژوهش ،تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است؛
بنابراین الزم و ضروری است تا پراکندگی عوامل در یک چارچوب منسجم گنجانده شود و به عوامل جدیدتری از منظر علمی و
کاربردی توجه شود که محققان در پژوهش حاضر به آن پرداختهاند ،و با توجه به نقش و اهمیت فضاهای سبز شهری در جامعه و
نیاز روزانه مردم به انجام فعالیتهای ورزشی ،سوأل اصلی پژوهش این است که فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به
انجام فعالیتهای ورزشی چه تأثیری دارند؟

 -3روششناسی پژوهش

 -4موقعیت جغرافیایی پژوهش

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

روششناسی پژوهش ،روشی نظاممند برای حل یک مسأله تحقیقاتی از طریق جمعآوری دادهها با استفاده از تکنیکهای
مختلف ،ارائه تفسیر دادههای جمعآوری شده و نتیجهگیری در مورد دادههای یک پژوهش است.
هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان
گیالن) است .پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که اطالعات آن به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه
محققساخته گردآوری شده است .پس از توضیح اهداف پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه و دادن اطمینان به نمونهها از گمنام بودن
و حفظ محرمانه اطالعات ،پرسشنامه در بین افراد توزیع شد .جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیالن تشکیل
میدهند که نمونههای مورد نظر بهصورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران  984نفر تعیین شده است .در این پژوهش از
آمار توصیفی برای طبقهبندی دادهها ،رسم نمودار و مقایسه شاخصهای متوسط و پراکندگی و از روشهای آمار استنباطی برای
آزمون فرضیهها استفاده شده است .در بخش اول مشخصات فردی ،میانگین ،انحراف استاندارد و درصد فراوانی یافتههای پژوهش
بهصورت جدول و نمودار گزارش شده و در بخش دوم فرضیات پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .برای آزمون فرضیهها از آزمون  tبرای دو گروه مستقل استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار SPSS
و  EXCELانجام گرفت .در شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان گیالن آورده شده است.

استان گیالن یکی از استانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است .این استان ،از شمال به دریای خزر و کشور
آذربایجان ،که از طریق آستارا با آن دارای مرز بینالمللی است ،از غرب به استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و قزوین و از
شرق به استان مازندران محدود میشود (قربانزاد کهنهسری.)1400 ،
استان گیالن با مساحت  14111کیلومتر مربع در میان کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است .این استان به
واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر تعلق دارد .بر اساس تقسیمات کشور سال  ،1930این استان به مرکزیت رشت 11 ،شهرستان،
 52شهر 49 ،بخش 103 ،دهستان و  2888آبادی دارد .شهرستانهای استان عبارتند از :آستارا ،آستانهاشرفیه ،املش ،بندرانزلی،
سیاهکل ،ماسال ،رضوانشهر ،الهیجان ،رودبار ،رودسر ،شفت ،صومعهسرا ،طوالش ،فومن ،الهیجان و لنگرود.
مختصات جغرافیایی آن بین 45
درجه و  59دقیقه تا  50درجه و 94
دقیقه طول شرقی تا  91درجه و 91
دقیقه تا  98درجه و  21دقیقه عرض
شمالی قرار دارد (دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت .)1400 ،در شکل -1
موقعیت جغرافیایی استان گیالن نشان
داده شده است.
شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان گیالن (مأخذ :یافتههای پژوهش)1011 ،
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 -5یافتههای پژوهش
یکی از موضوعات مهم مقاالت علمی ،نگارش
بخش یافتههای پژوهش است و درک چگونگی نوشتن
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت تأهل
یافتههای پژوهش در مقالههای علمی  -پژوهشی مهم پاسخ دهنده
14/1
51
مجرد
است و این یافتهها باید به شکلی توسط محققین توصیف
مرد
24/1
35
متأهل
گردد تا مخاطب درک روشنی از نوع مطالعه انجام گرفته
21/3
84
مجرد
شده را داشته باشند .اطالعات جدول  -1مربوط به
زن
98/8
143
متأهل
وضعیت تأهل نمونههای پژوهش میباشد.
با توجه به اینکه  984پرسشنامه در بین مردان و زنان استان گیالن توزیع و دریافت گردیده است ،از این میان  51نفر از مردان
در وضعیت مجرد و  35نفر از مردان در وضعیت متأهل و همچنین در میان زنان  84نفر در وضعیت مجرد و  143نفر در وضعیت
متأهل قرار دارند.
اطالعات جدول  -2مربوط به وضعیت سن
جدول  -2وضعیت سن نمونههای پژوهش (مأخذ :یافتههای
نمونههای پژوهش میباشد .سن نمونههای این پژوهش
پژوهش)1011 ،
حداقل  18سال و حداکثر  11سال است که بیشترین
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت تأهل
پاسخ دهنده
فراوانی را در مردان استان گیالن ،افراد بین  91تا 95
11/2
49
 91تا  95سال
مرد
سال و کمترین فراوانی را در مردان استان گیالن ،افراد
2/3
11
 15تا  11سال
بین  15تا  11سال دارا هستند؛ همچنین بیشترین
18/8
12
 18تا  25سال
زن
فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین  18تا  25سال
3/1
95
 51تا  55سال
و کمترین فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین 51
تا  55سال دارا هستند.
جدول  -3نمرات کسب شده توسط آزمودنیهای پژوهش
از
استفاده
با
پژوهش
ی
ها
داده
تجزیه و تحلیل
(مأخذ :یافتههای پژوهش)1011 ،
آمارهای توصیفی و استنباطی انجام گرفت .پس از تجزیه
انحراف معیار ()SD
میانگین ()M
پاسخ دهنده
و تحلیل یافتههای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش
1/48
11/85
مرد
مشخص گردید که نمرات کسب شده توسط مردان
8/21
18/29
زن
( SD = 1/48و  )M = 11/85و نمرات کسب شده
توسط زنان ( SD = 8/21و  )M = 18/29است .در
جدول  -9نمرات کسب شده توسط آزمودنیهای
پژوهش نشان داده شده است.
در ادامه یافتههای پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی در ابعاد
تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت که تعاملاجتماعی ( α = 0/001و = 4/48
 )tو توسعهپایدار ( α = 0/001و  )t = 4/42و فرهنگیورزشی ( α = 0/001و  )t = 4/25و زیستمحیطی ( α = 0/001و 9/38
=  )tبهدست آمد و با توجه به نتایج حاصل ،مقایسه نمرات گروههای مستقل با آزمون آماری  tانجام گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد که فضاهای سبز شهری در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) تأثیر معنیداری
دارند و بین نگرش مردان و زنان در تأثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیتهای ورزشی اختالف معنیداری وجود ندارد که این
مسأله در همه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی وجود دارد .در جدول  -4تأثیر فضاهای سبز
شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی آورده شده است.
جدول  -1وضعیت تأهل نمونههای پژوهش (مأخذ :یافتههای
پژوهش)1011 ،
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جدول  -0تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مأخذ :یافتههای پژوهش،
)1011
ابعاد
تعاملاجتماعی
توسعهپایدار
فرهنگیورزشی
زیستمحیطی

0

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

میانگین
1/18
1/10
1/21
1/38
1/85
1/14
1/04
1/32

انحراف معیار
9/48
9/42
4/14
4/22
9/48
4/95
4/52
9/42

آزمون t

سطح معنیداری

4/48

0/001

4/42

0/001

4/25

0/001

9/38

0/001

در شکل  -2به مقایسه ابعاد تعاملاجتماعی،
توسعه پایدار ،فرهنگی ورزشی و زیستمحیطی
پرداخته شده است .طبق اطالعات این شکل ،در
کلیه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعه پایدار ،فرهنگی
ورزشی ،و زیستمحیطی بین آزمودنیهای مرد و
زن پژوهش اختالف معنیداری وجود ندارد.

شکل  -2مقایسه ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی،
و زیستمحیطی (مأخذ :یافتههای پژوهش)1011 ،
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امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست .هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر
فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) بود .پژوهش حاضر یک
پژوهش کاربردی بود که اطالعات آن بهصورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محققساخته گردآوری شد .پس از توضیح
اهداف پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه و دادن اطمینان به نمونهها از گمنام بودن و حفظ محرمانه اطالعات ،پرسشنامه در بین افراد
توزیع شد .جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیالن تشکیل دادند که نمونههای مورد نظر بهصورت در
دسترس و با استفاده از فرمول کوکران  984نفر تعیین شد .در این پژوهش از آمار توصیفی برای طبقهبندی دادهها ،رسم نمودار و
مقایسه شاخصهای متوسط و پراکندگی و از روشهای آمار استنباطی برای آزمون فرضیهها استفاده شد .در بخش اول مشخصات
فردی ،میانگین ،انحراف استاندارد و درصد فراوانی یافتههای پژوهش بهصورت جدول و نمودار گزارش شد و در بخش دوم فرضیات
پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای آزمون فرضیهها از آزمون  tبرای دو گروه مستقل
استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSو  EXCELانجام گرفت.
یافتههای پژوهش مربوط به وضعیت تأهل نمونههای پژوهش نشان داد که با توجه به اینکه  984پرسشنامه در بین مردان و
زنان استان گیالن توزیع و دریافت گردید ،از این میان  51نفر از مردان در وضعیت مجرد و  35نفر از مردان در وضعیت متأهل و
همچنین در میان زنان  84نفر در وضعیت مجرد و  143نفر در وضعیت متأهل قرار داشتند .یافتههای پژوهش مربوط به وضعیت
سن نمونههای پژوهش نشان داد که سن نمونههای این پژوهش حداقل  18سال و حداکثر  11سال است که بیشترین فراوانی را در
مردان استان گیالن ،افراد بین  91تا  95سال و کمترین فراوانی را در مردان استان گیالن ،افراد بین  15تا  11سال دارا بودند؛
همچنین بیشترین فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین  18تا  25سال و کمترین فراوانی را در زنان استان گیالن ،افراد بین
 51تا  55سال دارا بودند.
پس از تجزیه و تحلیل یافتههای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش مشخص گردید که نمرات کسب شده توسط مردان
( SD = 1/48و  )M = 11/85و نمرات کسب شده توسط زنان ( SD = 8/21و  )M = 18/29است .در ادامه یافتههای
پژوهش ،تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی در ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار،
فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت که تعاملاجتماعی ( α = 0/001و  )t = 4/48و توسعهپایدار (= 0/001
 αو  )t = 4/42و فرهنگیورزشی ( α = 0/001و  )t = 4/25و زیستمحیطی ( α = 0/001و  )t = 9/38بهدست آمد و با توجه
به نتایج حاصل ،مقایسه نمرات گروههای مستقل با آزمون آماری  tانجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که فضاهای سبز شهری
در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :استان گیالن) تأثیر معنیداری دارند و بین نگرش مردان و زنان
در تأثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیتهای ورزشی اختالف معنیداری وجود ندارد که این مسأله در همه ابعاد
تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی وجود دارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای گزالو و همکاران
( ،)2018ماء و همکاران ( ،)2018سامرست و هوآر ( ،)2018کرکل و همکاران ( ،)2011هامر و همکاران ( ،)2014و همچنین
پژوهشهای قربانزاد کهنهسری ( ،)1400پورزرنگار ( ،)1933پورزرنگار ( ،)1938اکبریان ( ،)1938مطلبی و همکاران (،)1931
جوادیپور و همکاران ( ،)1931حسینآبادی و خانمحمدیان ( ،)1931فریادی و همکاران ( ،)1931افشون و سمیعیکاشی (،)1935
آذربانی و کالنتری ( ،)1939و موتمنی و همکاران ( )1939همخوانی دارد.
در عصر حاضر با گسترش ابزارهای فناوری اطالعات (رایانه ،اینترنت و  ،)...تغییر سبک زندگی و نحوه اشتغال افراد و نیز
افزایش زندگی آپارتماننشینی و دوری شهروندان از طبیعت ،تحرک افراد جامعه بهشدت کاهش یافته است و آنها کمتر به انجام
فعالیتهای ورزشی میپردازند که در حقیقت این کمتحرکیها میتواند عاملی برای افزایش میزان مرگ و میرها ،بیماریها و انواع
ناتوانیها باشد .در این میان نیاز به فضاهای سبز شهری و همچنین بوستانها روزبهروز اهمیت بیشتری مییابد .فضاهای سبز
شهری یعنی قسمتهایی از یک شهر که با چمن ،درخت و گل و گیاه آراسته شده تا از آلودگی شهرها را کمتر کند و آرامش
بیشتری به ساکنان و رهگذران بدهد .با توجه به تأثیرات فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیتهای ورزشی
در ابعاد تعاملاجتماعی ،توسعهپایدار ،فرهنگیورزشی ،و زیستمحیطی ،مسئوالن و برنامهریزان مربوطه باید با بسترسازی مناسب
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برای شهروندان به منظور بهرهمندی از فضاهای سبز شهری و انجام فعالیتهای ورزشی و ایجاد نگرش مثبت و انگیزه در بین
شهروندان برای جذب و گرایش به ورزش و فعالیتهای ورزشی در فضاهای سبز شهری گام بردارند تا بتوانیم شاهد جامعهای
پویاتر باشیم؛ زیرا جامعه پویا جامعهای است که در آن حرکت جامعه در تمام زمینهها شتابنده ،متغیر و متحرک به سوی تعالی و
پیشرفت است.

تشکر و قدردانی
اینک که به یاری ایزد منان و لطف بیکران او ،این پژوهش به اتمام رسیده است ،از همکاری صمیمانه تمام اساتید و همکارانی
که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه قدردانی نموده و بهترینها را برای آنان آرزومندیم.
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