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اي به ورزش همگانی  با توجه به فضاهاي تبیین وضعیت نیازهاي شهروندان ارومیه

  ورزشی

   1فاطمه عبدوي

  2اکرم مهدي زاده

١٦/٤/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٣/٩/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

اي بـه ورزش همگـانی بـا توجـه بـه فضـاهاي       تبیین وضعیت نیازهاي شهروندان ارومیه ،هدف این تحقیق

جامعه آماري تحقیق را کلیه . رفتپیمایشی و میدانی انجام گ -توصیفی به صورتپژوهش این  .ورزشی بود

و  =N)96141 (می دادندتشکیل  ،سال شهر ارومیه که حداقل داراي مدرك دیپلم بودند 20شهروندان باالي 

 هـا، از پرسشـنامه  به منظور جمـع آورى داده . انتخاب گردید نفر 368نمونه آماري بر اساس جدول مورگان 

استفاده  =79/0aبا پایایی ) 1390(همگانی مجید حیدري چروده هاي  نیازسنجی شهروندان در زمینه ورزش

تحلیـل رگرسـیون جندگانـه و آزمـون      مستقل و آزمون tآزمون (روش هاي آمار توصیفی و استنباطی . شد

، تفـاوت   Fو نتایج نشان داد کـه بـا توجـه بـه مقـدار       قرار گرفت بهره گیريمورد در این تحقیق ) فریدمن

هـاي تحقیـق در میـان شـهروندان بـر حسـب درآمـد         بین میـانگین مولفـه  ) >05/0P(داري در سطح  معنی

)40/23F=( منطقه ،)6/82F= ( و تحصیالت)04/23F= (با توجه به مقـدار   ،همچنین. وجود داردt  تفـاوت ،

هاي تحقیـق در میـان کارکنـان برحسـب وضـعیت تاهـل       بین میانگین مولفه) >05/0P(داري در سطح  معنی

)1,76-t=  (،ویژگـی جمعیـت شـناختی جنسـیت      مـورد ولی در  وجود ندارد)78/4t= (  دار تفـاوت معنـی       

و  ها و دویـدن در اولویـت اول  رونتایج آزمون فریدمن حاکی از آن بود که ناهمواري سطوح پیاده. می باشد

دوم و سوم  هاي اولویت فضاي کافی براي سالمندان به ترتیب در ها و کمبودنبود فضاي مخصوص خانواده

تمـام کـافی و وافـی را در زمینـه     اید اهبنابراین می توان نتیجه گرفت که مسئوالن ب. نیازهاي شهروندان بود

ات منتج از تحقیق حاضـر در زمینـه ورزش همگـانی  بـراي ارتقـا و رشـد کمـی و کیفـی سـالمت          حترجی

   .نمایند مبذولشهروندان 

  فضاهاي ورزشی همگانی وشهروندان، ورزش ا، نیازه :واژگان کلیدي 

                                                           
  E-mail:fatemehabdavi@yahoo.com                           )نویسنده مسئول(، تبریز، ایران دانشگاه تبریز مدیریت ورزشی، استادیار، ١
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 مقدمه

آسان نیست و به همین دلیل از مفهوم نیاز ممکن است تعابیر و تفاسیر  ،ه تعریف دقیق و صریحی از نیازئارا

تعیـین و   بـه مفهـوم  نیـاز سـنجی    و هـا و نظـرات افـراد   نیاز به معنی خواسته .ه شودئمتفاوتی ارا مختلف و

در حقیقت نیاز، عبارت است از فاصـله بـین    .می باشد افرادها، نظرات و ترجیحات مشخص کردن برداشت

ه یعنی نیازي که ب ؛باشد» نیاز احساس شده«به صورت  نیاز ممکن است. وضع موجود و آنچه که باید باشد

باشـد، یعنـی نیـازي کـه توسـط مطالعـه        »نیاز واقعی «و یا  د یا یک جامعه تشخیص داده می شودوسیله فر

نیازهـاي احسـاس    ،به هـر حـال  . )67-56: 1379عباس زادگان، ترك زاده، (  گرددکارشناسانه مشخص می

دار بـراي  فراینـدي نظـام   ،نیاز سـنجی . شده باید طوري هدایت شوند تا در مسیر نیازهاي واقعی قرار گیرند

ها بـراي عمـل اسـت    تعیین اولویت درنهایت، ها وتعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف

نظر به اینکه به این که نیازها در حال تغییر و دگرگونی اسـت و پاسـخگویی بـه      ).1387فتحی واجارگاه، (

 .یابدهمه نیازهاي در حال تغییر و متنوع، با توجه به منابع محدود میسر نیست، شناسایی نیازها ضرورت می

هـاي  اي بخصوص برنامـه از آنجایی که برگزاري هر برنامه  ) 2004، 2؛ کونل294: 2000و همکاران، 1باري(

ورزشی که با سالمت جامعه در ارتباط است، نیازمند شناخت دقیق شـرایط و نیازهـاي موجـود آن جامعـه     

    توجهی به انتظارات استفاده کنندگان از خـدمات موجـب اتـالف هزینـه، زمـان و نیـروي انسـانی        بی ،است

 از حـاکی  اسـت،  شده انجام همگانی هايورزش زمینه در که تحقیقاتی نتایج ). 15 : ٣،2009نامرتو(شود می

 ایـن  اصـلی  هـاي  ریشـه  از یکـی  است کـه  بدیهی و می باشد همگانی هاي ورزش به مردم رویکرد ضعف

 خـدمات  و امکانـات  تناسب عدم و همگانی هاي ورزش در زمینه شهروندان نیازهاي شناخت عدم ،ضعف

نیاز سنجی یکی از ابزارهـاي مهـم در تصـمیم    ،بنابراین). 1384،قرهمظفري و (است  آنان نیازهاي با موجود

بایـد   که  ییها اهمیت بحث نیازسنجی، یکی از بخشبه باتوجه  ).2009خسروي و همکاران، ( گیري است

) فضـاهاي ورزشـی  (در بعـد سـخت افـزاري    بحث ورزش و به خصوص ورزش همگانی  ،نیازسنجی شود

سـایر   و رایانـه  از اسـتفاده  بـراي  تقاضـا  ،بـزرگ  شهرهاي جمعیت سرسام آور و سریع رشد با امروزه. است

 ایـن  کـار بـا   صـرف  را خـود  انرژي و وقت بیشتر افراد اغلب لذا .است یافته افزایش نوین فناوري ابزارهاي

چنـین  از بـراي پیشـگیري    .باشـد می شهروندان تحرکی کم اصلی علت مسأله این که کنند می جدید وسایل

الزم افزایش فضاهاي ورزشی در بین اقشار مختلف جامعه ن آو به تبع گسترش ورزش همگانی  ،ايعارضه

                                                           
1 Barry 
2 Connell 
3 Numerato 
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 یک عنوان به ورزش حاضر، عصر در ). 375 : ٢2006؛ آلبرینی،١،2004:22؛ شیهو8: 1385تیموري، ( .است

 اقتصاد، کاربردهاي عدیده اي ازجملهدر را خود ارزشمند نقش و جایگاه گسترده، تأثیرات با بعدي چند ابزار

 نسـل  ویـژه  بـه  مـردم  پرورش و آموزش بخش، لذت و نشاط با و سالم فراغت اوقات گذران افراد، سالمتی

 مفاسـد  از پیشـگیري  هـا،   بیمـاري  بـه  ابـتال  از پیشگیري مردم، بین اجتماعی روابط ایجاد جوان، و نوجوان

   .است ساخته متجلی )جامعه در گسترش به رو( اخالقی انحرافات و اجتماعی

فضـاهاي   و پـارك  کمبـود  و فقدان هوا، آلودگی ترافیک، جنایت، فقر، شلوغی، توسعه، حال در درکشورهاي

 با ورزش مراکز گسترش کشورها، دراین همچنین .کند می تبدیل دشوار انتخابی به را بدنی فعالیت ورزشی،

 مردم بیشتر زندگی سطح بودن پایین و زندگی شرایط دشوار ،آنها مهمترین شاید که روبروست زیادي موانع

 بـه  پـرداختن  بـراي  محـدودي  فرصت کامالً ،ماندن زنده به نیاز این، بر افزون )20: 1381انورالخولی،(.باشد

 اسـت،  گرفتـه  قرار شهري مدیران و مسئوالن توجه مورد آنچه کمتر ،میان این در .گذارد می باقی را ورزش

 و سـالمت  بـه  دسـتیابی  جهـت  ورزشـی  توسـعه فضـاهاي   از طریق فراغت اوقات گذران براي ریزيبرنامه

 فراهم انسان فعالیت استمرار براي را قوا تجدید زمینه گانیمورزش ه ،حقیقت در .باشد می افراد سرزندگی

 ماننـد  شـهروندان  فراغـت  اوقـات  براي گذران ورزشی مراکز گسترش امروزه تفکر، این اساس بر .سازد می

 بـراي  مهم نیاز یک مثابه به اطالعات عصر زندگی در مشکالت کنار در بلکه ،تفریح یک به عنوان نه گذشته

تحقیقـات انجـام شـده     ). 27 :1388، رهنمـا و آقـایی  ( باشدمی ضروري و الزم افراد زیستن بانشاط و سالم

ابط اجتماعی ورزشی بر سالمتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش رو فعالیت هايتاثیر درمورد 

ها به ویژه شرکت آنها در انـواع ورزش   غت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزشغنی سازي اوقات فرا و

ر هاي همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروزه بیشـتر کشـورهاي پیشـرفته جهـان د    

در  به طور مرتـب کنند و ریزي و ساماندهی ورزش همگانی کشور خود با کشور هاي دیگر رقابت میبرنامه

بـدیهی اسـت     )15 :1390، و همکاران شعبانی(  .هاي خالق براي رشد این ورزش هستنده برنامهئحال ارا

 ،در نهایت شده را پر نماید وبه هیج وجه نمی تواند خال ایجاد از این موج فزاینده عقب بیفتد،  هر کشوري

 و غفرانـی ( .اضـح خواهنـد بـود   و وري از تاثیر ورزش و فعالیت هاي حرکتی روشـن و ه تفاوت ها در بهر

بـه   و ورزش نقـش  جدیـد  عصـر  در ).15: 2009 نومراتو، ؛463: 2009 ،٣کري مک  ؛109: 1388همکاران،

 اوقـات  گذران همچنین و جذب توریسم براي حساس ابزاري عنوان به ورزشی اماکن و فضاهاي دنبال آن،

                                                           
1 Shehu 
2 Albirini 
3
 McCree 
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 فضـاهاي  ،میـان  ایـن  در .)160 : 2002جـونز، ( اسـت  شـده  شهروندان برجستهو ورزش همگانی   فراغت

ورزشـی    هاي سازمان از تاسیسات جزئی و ورزش افزاري سختهاي  ترین بخش اساسی یکی از ،ورزشی

 و جامعـه  در ورزش بـا  مـرتبط  آثـار  از وسـیعی  بخش که )128 :1384همکاران، و کارگر( دنآی می شمار به

 کشورهاي تا بلوك شرق از مختلف کشورهاي در ورزشی سرانه تاسیسات مساحت  .آنهاست از متاثر محیط،

 مسـکونی،  هـر واحـد   ازاي بـه  را مربـع  متـر  35 مساحت فرانسه کشور .است متفاوت آمریکایی و اروپایی

 طـور  بـه  .کنـد  پیشنهاد مـی  نفر هر ازاي به را مربع متر 15 آمریکا و هر نفر ازاي به را مربع متر 10 انگلستان

 حدود رقم این از است که نفر هر ازاي به سبز و ورزشی فضاي مربع متر 25 حدود المللی بین عرف میانگین

 سـرانه  مطلـوب  اسـتاندارد  .دارد تعلـق  ورزشـی  فضـاهاي  به هبقی و سبز به فضاهاي اختصاص مربع متر 18

 سـال  در شـده  منتشـر  براساس آمـار  ولی است، شده تعیین مربع متر 4 حداکثر و 2 حداقل ایران در ورزشی

 بـر . دارد فاصـله  بسـیار  میزان مطلوب با که است مربع متر 48/0نفر  هر ازاي به کشور در سرانه این ، 2004

دانشجو  و آموز دانش هر ازاي به کشورمان در ورزشی فضاي 1380 سال در آمده به عمل هاي بررسی اساس

 وزارت ورزش و بـه  متعلـق  ورزشـی کشـور   فضاهاي درصد 66/46آمار  این طبق. متر مربع بوده است 8/0

نیروهاي مسلح هاي دولتی دیگر،  متعلق به دستگاهو بقیه درصد متعلق به بخش خصوصی  39/29  ،جوانان

درصـد آن سرپوشـیده اسـت     2/52درصـد روبـاز و    8/47از این مقـدار  که  مراکز آموزش عالی می باشد و

 در ورزشـی  فضاهاي افزایش سرانه ورزش، به مردم دادن سوق هايراه از یکی). 1389کاشف و مهریزي، (

 مردمـی  و خصوصـی  فعالیت بخش  حیطه در که ورزش تاکنون، گذشته قرن از نیم ما کشور در .شهرهاست

 و بـدنی  تربیـت  در دولت دامنه اقتدار گسترش بر افزون .گرفت قرار مختلف در سطوح دولت عهده بر ،بود

  :است داده تغییر گذشته، نیم قرن در را کشور بدنی تربیت سیماي نیز زیر ، عواملها مسئولیت پذیرفتن

 دارند؛ خدمات ویژه و فضاها به نیاز آنها همه که گذاشته به فزونی رو مختلف هاي ورزش تعداد .1

 براي ورزش خاصی سن دیگر امروزه و نده اآورد روي ورزشبه  جوان و پیر از جامعه اقشار تمام  .2

 از استفاده و ورزش به نیازمند خود را سنی، هاي گروه همه مردم در از این رو،. ندارد وجود کردن

 دانند؛ ورزشی می امکانات

 نیـاز بـه   طبیعـی  بطور که است شده برابر چهار حدود جمعیت کشور گذشته، سال پنجاه طول در  .3

  .دهد می افزایش را ورزشی خدمات و امکانات
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 بلکـه مسـئولیت   اسـت،  مـالی  ظـیم ع بار تحملم تنها نه در کشور، ورزش متصدي مهمترین عنوان به دولت

 دستیابی براي )67 :1392سلطان حسینی و همکاران، ( .دارد بر عهده نیز را ها برنامه این راهبري و مدیریت

 مسئولیت بنابراین، .است ضروري تجهیز و طراحی ریزي، برنامه سه حوزه در عمل ،شهري مناسب محیط به

 مالی، پشتیبانی به مسائل مربوط بودن دار عهده بر عالوه کشور، در متصدي ورزش مهمترین عنوان به دولت

 و تحقیقـات  دفتـر  فنـی،  امـور  معاونـت ( .اسـت  نیـز  ها برنامه گونه این علمی و صحیح راهبري و مدیریت

انگیـزه نشـاط و    "که عامـل ند نشان داد در پژوهش خود  )1390(ملکی و همکاران. )1374فنی،  معیارهاي

عامـل   .اثرترین عامل گرایش به ورزش همگانی می باشد کم "دسترسی به اماکن" مؤثرترین و عامل "لذت

 کم اثرتـرین عامـل عـدم گـرایش    "مشکالت فرهنگ خانوادگی"مؤثرترین و عامل  "وضعیت آب و هوایی"

که  ندنشان داد یتحقیقدر) 1391( سید عامري و قربان بردي .شدمی بابه ورزش همگانی  شهروندان اهوازي

ریزان ورزشـی و  مسؤالن و برنامه اماکن و تأسیسات ورزشی، هاي گروهی،رسانه شده در هبردهاي تعیینرا

هاي ورزش همگـانی و تفریحـی   آموزش ورزش همگانی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه

ریزي پـارك و فضـاي    طرح هاي ورزشی در شبکه استانی،لذا اختصاص زمان بیشتري به برنامه. نقش دارند

از عدم دریافـت شـهریه    روي و دوچرخه سواري،غیرساختمند مانند پیاده فعالیت هايتفریحی جهت انجام 

نیز استفاده از مربیان متخصص از راهکارهـایی   و دهندرا مورد توجه قرار میکسانی که برنامه هاي ورزشی 

 .است که می تواند مشارکت عمومی شهروندان را در برنامه هاي ورزش همگـانی وتفریحـی بهبـود بخشـد    

 گـرایش  بـر  مـؤثر  فرهنگـی   -اجتمـاعی  عوامـل " تحقیقی با عنواندر ) 1391( معین الدینی و صنعت خواه

اي و سـرمایه  د که متغیر هاي تصور شخص از بدن، مصرف رسانهنددانشان  "همگانی ورزش به شهروندان

را براي شـهروندان بـه ورزش    16/0 0،/20، 13/0تاثیر مستقیم و به ترتیب در حدود ،محور فرهنگی ورزش

      تـاثیر  سـرمایه اجتمـاعی ورزش محـور    و محـور همگانی داشته اند و متغیرهاي سـرمایه اقتصـادي ورزش   

در تحقیقـی بـا عنـوان    ) 1394( سـواري  .رایش شهروندان بـه ورزش همگـانی داشـته انـد    غیر مستقیم بر گ

اسـتان  درنشـان داد کـه    "آن توسعه راهبردهاي تدوین و خوزستان استان همگانی ورزش وضعیت توصیف"

ی شرکت مـی کننـد و   ش همگانزهزار نفر ورزشکار در ور 125000جمعیت تنها رنف 4300000خوزستان با 

      کـه  داشـت  بیـان  ،همچنـین . زمینـه ورزش همگـانی فعالیـت دارد   یک مربـی در   ،ورزشکار 46به ازاي هر 

 برنامـه  تـدوین  :از عبـارت انـد   خوزستان همگانی ورزش وپیشرفت توسعه براي الزم راهبردهاي ترینمهم

 سـاختار  تغییـر  و هـا  رسانه از طریق ورزش فرهنگ ترویج و همگانی، توسعه براي توسعه ورزش راهبردي

تحلیل مکانی فضاهاي پیرامون که در تحقیق خود ) 1392(ی و همکاراننوروزي سید حسین .همگانی ورزش
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بـا  که فضاهاي ورزشـی   داشتندئه مدل مطلوب منطقه یک تهران بود، بیان و ارا) GIS(ورزشی با استفاده از 

رضـوي و  . استانداردهاي تعریف شده تطابق ندارد و سرانه ورزشی منطقه نیز کمتر از سرانه استاندارد است

طراحـی و   بررسـی معیارهـاي محوطـه سـازي بیرونـی در     "در تحقیقی با عنوان ) 1394(عظیمی دالرستاقی

     ر، تمـامی  سراسـر کشـو   نشـان دادنـد کـه از دیـدگاه اسـتادان شهرسـازي       "ن ورزشـی شـهري  اکساخت ام

ابعاد کالبدي، اجتماعی، فعالیتی و معنایی در محوطه سازي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشـی  هاي  شاخص

نیـاز سـنجی توسـعه فضـاهاي     "طی تحقیقـی بـا عنـوان    ) 1389(مرادي و همکاران. مهم و تاثیر گذار است

به این نتیجه دست یافتند که  تعـداد فضـاهاي فرهنگـی موجـود کمتـر از سـطح         "فرهنگی شهر نجف آباد

بیش از نیمی از این فضاها در بخـش مرکـزي    ،و از نظر آمایش استمتوسط پاسخگوي نیازهاي شهروندان 

مهمترین مکان براي . قرار دارند که دسترسی به این فضاها براي بسیاري از شهروندان مشکل و دشوار است

و تفریحـی و فضـاهاي     فرهنگـی  -، از نظـر شـهروندان نیـاز آموزشـی    بطور کلی .ن، شهربازي استکودکا

) 1391( عطـار زاده حسـینی   محمـدي و . همچون پارك و زمین ورزش از اهمیت بسیاري برخوردار اسـت 

       تـرین  مهـم  از ،روان و جسـم  تقویـت  و شادي و که کسب نشاط ندبه این نتیجه دست یافتی تحقیقدر

 و حرکتـی  هـاي  فعالیـت  بـه  نگـرش  همچنـین  .است زشیرو و حرکتی هاي فعالیت در شرکت هاي انگیزه

 نـوع  تحصـیلی،  مـدرك  خـانواده،  اعضاي تعداد تأهل، وضعیت جنسیت، مانند متغیرهایی برحسب ورزشی

تعـداد   ورزشـی،  و حرکتـی  هاي فعالیت به عدم گرایش و گرایش ورزش، ماهانۀ هزینۀ ماهانه، درآمد شغل،

 بـا  تفـاوت  ایـن  ولـی  ،تفاوت معناداري دارد محل ایمنی و رفاه تمرین، مدت زمان هفته، در تمرین جلسات

 .نیسـت  دار معنـی  ورزشـی  سـابقۀ  و ورزش در مـداومت  خـانوار،  هزینۀ سن، :همچون هاي دیگري ویژگی

 ماهانۀ تأهل، هزینۀ وضعیت سن، جنسیت، :همچون هایی ویژگی با ورزشی و حرکتی هاي فعالیت به گرایش

 اعضاي تعداد ماننددیگري   هاي با ویژگی ولی دار دارد، معنی رابطۀ ورزش ماهانۀ هزینۀ میزان و خانوار کل

محمـدي و   .نـدارد  داري معنـی  رابطـۀ  ماهانـه  درآمـد  میـزان  و شـغل  نـوع  تحصـیالت،  سـطح  خـانواده، 

هـاي ورزش در   برانگیزاننـده فعالیـت  تبیـین مهمتـرین عوامـل    "خود بـا عنـوان   تحقیق در) 1393(همکاران

 تأثیرگذار هايمؤلفه تمام که دندهمی نشان ")ها هاي بدنسازي پارك بر دستگاه با تاکید(مسیرهاي تندرستی

 بر محیطی عوامل در نهایت، و زیرساختاري عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل کیفیت تسهیالت، شامل

در یک مطالعه به ایـن   )1386(و سهرابی حسینی عطارزاده .دارند نقش تندرستی در مسیرهاي ورزش توسعه

 از ماندن عقب و کردن شرکت هاي و انگیزه علل ترین مهم از ،شادابی و نشاط کسبکه   ندنتیجه دست یافت

 بـه  افـراد  بیشـترین  .دبـو  ورزشی و حرکتی هاي فعالیت در نکردن شرکت علل ترین مهم از روزانه کارهاي
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         بـه  نگـرش  بـین . پرداختنـد  مـی  فوتبال و روي پیاده جسمانی، آمادگی فعالیت هاي به اولویت ترتیب

 اعضـاي  تعـداد  تجـرد،  و تأهل سن،لحاظ  از مختلف هاي ویژگی با افراد در ورزشی و حرکتی فعالیت هاي

 ؛داشت وجود معناداري تفاوت ورزشی و حرکتی فعالیت هاي به گرایش عدم و گرایش شغل، نوع خانواده،

 سـطح  جنسیت، مختلف ویژگی هاي با افراد در ورزشی و حرکتی فعالیت هاي به نگرش بین که صورتیدر 

 زمـان  مـدت  هفتـه،  در تمرین جلسات تعداد ورزشی، ماهانۀ هزینۀ خانوار، هزینۀ ماهانه، تحصیالت، درآمد

 وجـود  معنـاداري  تفـاوت  ورزشـی  سـابقۀ  و ورزشی مکان ایمنی و رفاه جلسه، به گرایش بین هر در تمرین

 سـن،  جنسـیت،  مختلـف  ویژگـی هـاي   بـا  افـراد  در ورزشی و حرکتی فعالیت هايبین گرایش به . نداشت

 وجـود  معناداري رابطۀ ورزش ماهانۀ هزینۀ میزان و انجام به گرایش وتعداد عضاي خانواده  تأهل، وضعیت

 : از عبارت اند بررسی مورد بانوان سوي از شده اظهار کرد که انتظارات بیاندرتحقیقی ) 1387(اتقیا . داشت

 در کـاربردي  و اطالعات سودمند به دستیابی ،کارآزموده و تجربه با مربیان حضور نشاط، و سالمت احساس

 اجـراي  حـین  در از موزیـک  اسـتفاده  مـورد  در .اندام تناسب به دستیابی باالخره و آن اثرات و ورزش زمینه

 به مربوط پرسش به پاسخ در همچنین .نمودند عالقه ابراز پاسخگویان ازکل درصد 88 ورزشی، هاي فعالیت

 چنـین  وجـود  خواسـتار  درصـد  97 ورزشـی،  هاي فعالیت در شرکت با همزمان تغذیه مشاوره وجود لزوم

 تقاضاها بیشترین ورزشی، هايفعالیت انجام براي مناسب زمان مورد در. شدند دانشگاه سطح در اي مشاوره

 هـاي فعالیـت  انجـام  بـراي  مناسـب  هـاي مکان مورد در. است شده اظهار صبحگاهی هاي ورزش به نسبت

دانشـگاه و   سرپوشـیده  استخر سپس دانشگاه، سرپوشیده سالن به شده اظهار هايفراوانی بیشترین ورزشی،

 بخـش  در. دارد اختصـاص  واقـع اسـت،   دانشـگاه  ينو باغ محوطه در که ایران ورزشی سالن به آن از پس 

 تنهـا  بـود،  شـده  سـوال  بررسـی  مورد بانوان دانشگاه از خارج ورزش هاي فعالیت نوع و میزان از که بعدي

 و بدنسـازي  شـنا،  بیشـتر (ورزشـی  فعالیت به دانشگاه از خارج که داشتند اظهار پاسخگویان از درصد 2/26

 از خـارج  در ورزشـی  فعالیـت  هیچگونـه  که داشتند اظهار درصد 8/73 که حالی در ،می پردازند )راهپیمایی

 را خـود  ورزشی نیازهاي کهبود شده خواسته بررسی مورد  بانوان از عنوان آخرین متغیر، به .ندارند دانشگاه

 : بـود قرار بـدین  شـده  اعـالم  هاي اولویت .گیرد انجام آنها بر مبناي درخواست ها ریزيبرنامه تا کنند عالما

 )درمـانی  آب( آب در ورزش استخوان، پوکی و آرتروز از ناشی دردهاي ویژه هايعمومی، ورزش بدنسازي

 .روي پیـاده  بـاالخره  و ورزشی مختلف هاي رشته آموزش عضالنی، دردهاي بردن بین از ویژه  هاي ورزش

ررسی حاکی از نارضایتی  بانوان مورد ب ،وان کشور انجام شدکه در سطح بان )1386( اتقیا نتایج تحقیق دیگر

ا معطـوف بـه کمبـود امکانـات     هاي اصلی آنهبه گونه اي که نیاز ؛است از وضعیت موجود ورزش همگانی
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ویژه بانوان، گران بودن فضاهاي ورزشی براي استفاده، کمبود مربیـان زن آگـاه و باتجربـه، کمبـود     ورزشی 

ه اهمیت فعالیـت  ب تبلیغات براي گسترش ورزش همگانی و عدم فرهنگ سازي در میان بانوان کشور نسبت

 مشـکالت  ماننـد  عـواملی انجـام شـد    آمریکا در) 2002( ١سیفلت توسط که تحقیقی در .هاي ورزشی است

 از هـا  تـیم  در شـدن  عضو به مربوط هايمحدودیت و متخصص انسانی نیروي تسهیالت، و امکانات مالی،

 عمـومی  فضاهاي "عنوان با ايمقاله در ) 2006(همکاران و ٢بل .است بوده ورزش در مشارکت موانع جمله

 نیمـه طبیعـی، محوطـه    و طبیعی فضاهاي ها، باغ و ها پارك: همچون فضاهایی ،"هااولویت و هانقشه :وسبز

 نوعی به عنوان را نوجوانان و کودکان بازي براي باز فضاهايورزشی و فضاهاي و اماکن بیرونی هاي سازي

 به مربوط امکانات. اندمعرفی کرده ورزشی و تفریحی مختلف هاي فعالیت انجام براي سبز و عمومی فضاي

 بـراي  مشـترك  زمـین  شـامل  تواند ورزشی می فضاهاي و اماکن بیرونی هايمحوطه ویژه به فضاها اینگونه

 بـازي  منـاطق  عمـومی،  و بـاز  در محوطـۀ  ورزشـی  هـاي زمـین  هـا،  پارك و سبز فضاهاي ورزش، و تفریح

 مهمـی  بسیار نقش فضاها و مناطق این .دیگر باشد ورزشی و تفریحی امکانات بسیاري و کودکان مخصوص

و ٣ ویـرا  کـاروالیو . کننـد  مـی  ایفـا  زندگی براي محیطی مطلوب با همراه جذاب و سالم شهر یک ساخت در

 مناسـب  عمـومی  فضـاهاي  تحلیـل  و تجزیه"برزیل با عنوان  ژانیرو دو ریو در تحقیقی در) 2013(همکاران

 تشویق سبب دردسترس، و عمومی مناسب فضاهاي به این نتیجه دست یافتند که وجود "افراد تشویق جهت

 درآمـد  اقشـارکم  بـراي  مناسـبی  فرصت این فضاها آنکه ویژهبه شد خواهد بدنی هاي فعالیت انجام به افراد

 چنـین  وجـود  ضـرورت  و کنـد  مـی  فراهم ندارند تفریح را و ورزش هايهزینه پرداخت توانایی که جامعه

 مطالعـه  بـه  )2013( ٤وانـگ  .شـود  می احساس اجتماعی بیشتر آسیب پذیر مناطق در خصوص به فضاهایی

 "چـین  در کمـی  تحلیـل  و تجزیه اساس بر همگانی ورزش سود تحلیل و تجزیه و گذاري سرمایه مقیاس"

 و مادي زندگی هاي استاندارد بهبود و اقتصادي توسعه با همراه او در این تحقیق اشاره می کند که .پرداخت

 يتقاضـا  افزایش به پاسخگویی منظور به. است افزایش حال در ورزشی تقاضاهاي مردم، هايتوده فرهنگی

 منـابع  کمبـود  ،وسـعه ت مرحلـه  در .یابد افزایش همگانی هاي ورزش در گذاري سرمایه باید جامعه ورزشی

 اسـتفاده  بـراي   راه تـرین  موثر و ترین عملی موجود، شرایط در. است انکار قابل غیر واقعیت یک نیز مالی

                                                           
1
 Seefeldt 

2
 Bell 

3
 Carvalho 

4 Wang 
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 و ترویج باعث چین در همگانی هاي ورزش در گذاري سرمایه .است همگانی ورزش محدود منابع از کامل

  .شود می چین در همگانی هاي ورزش توسعه

و  همگـانی  هـاي  ورزش بـه  توجـه  ایـران  جملـه  از کشورها از بسیاري در حتی که دهد می نشان مطالعات 

دیگـر   بـا  مقایسـه  در ما کشور در چرا اینکه اما است، درآمده مصوبه و قانون صورت به  هاآن به دادن اولویت

 هـم  تـاکنون  و نیسـت  مشـخص  کنند،نمی شرکت هاشورز نوع این در مردم از مهمی درصد هنوز کشورها

 مـردم  گرایش عدم علت که گردد مشخص تا است نشده انجام همگانی هاي ورزش از ملّی وضعیت سنجی

 در همگـانی  ورزش سـازمانی،  مراتـب  سلسله و ساختاري یک سو، به لحاظ از که حالی در .است بوده چه

 هـاي  ورزش فدراسیون به سپس و کل اداره به ساده اداره یک سطح اسالمی از انقالب پیروزي از بعد کشور

از  و است کرده پیدا ارتقا همگانی ورزش سازمان به کشور بدنی جامع  تربیت نظام در هم بتازگی و همگانی

 پژوهش انجام، شود می محسوب نوین شهر تعریف در اصلی ویژگی دو نشاط، با و سالم شهر  ،سوي دیگر

 ورزش زمینـه  در تـر  مناسب و بهتر رسانی خدمت براي را بنیادي تیاطالعا تواند می که این حیث از حاضر

 اي العـاده  فـوق  اهمیت از ،سازد فراهم شهروندان روحی و جسمی سالمت ارتقاي در نتیجه و همگانی هاي

 موجـب  توانـد مـی  همگانی هاي ورزش زمینه در شهروندان نیازهاي بارهدر اطالعات خالء .است برخوردار

 نشـاط  بـا  و سـالم  شهر تحقق زمینه درو اداره کل ورزش وجوانان  ها شهرداري خدمات اثربخشی تضعیف

 زاویـه  ایـن  از حاضر پژوهش انجام لذا. سازد رو به رو هنگفتی هايهزینه با را جامعه مدت دراز در و ودش

   .دارد ضرورت

هاي همگانی با توجه ورزش زمینه در ارومیه اي شهروندان نیازهاي سنجش به که است بر آن حاضر پژوهش

 شهروندان در که کمبودهایی یا فقدان انواع  پژوهش این در تر، دقیق عبارتی به .بپردازد ي ورزشیهابه فضا

  .شناسایی می شود ،کنند می احساس به عنوان نیاز همگانی در بعد فضاي ورزشی هايورزش زمینه

   سواالت پژوهش

سلسله مراتب نیازهاي شهروندان ارومیه اي درزمینه ورزش همگانی باتوجه بـه فضـاهاي ورزشـی بـه      .1

 ند؟ا تفکیک جنسیت کدام

شهروندان ارومیه اي درزمینه ورزش همگانی باتوجه بـه فضـاهاي ورزشـی بـه     سلسله مراتب نیازهاي  .2

 ند؟ا تفکیک تاهل کدام
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سلسله مراتب نیازهاي شهروندان ارومیه اي درزمینه ورزش همگانی باتوجه بـه فضـاهاي ورزشـی بـه      .3

 ؟کدام اندتفکیک منطقه 

جه بـه فضـاهاي ورزشـی بـه     سلسله مراتب نیازهاي شهروندان ارومیه اي درزمینه ورزش همگانی باتو .4

 ؟کدام اندتفکیک سطح تحصیالت 

لسله مراتب نیازهاي شهروندان ارومیه اي درزمینه ورزش همگانی باتوجه بـه فضـاهاي ورزشـی بـه     س .5

 ؟کدام اندخانوار تفکیک وضعیت درآمد

چه رابطه اي بین نیازهاي شهروندان ارومیه در خصوص ورزش همگانی با توجه به فضـاهاي ورزشـی    .6

  سب جنسیت، تاهل، منطقه، سطح تحصیالت و وضعیت درآمد خانوار وجود دارد؟برح

  تعریف مفاهیم

  ورزش همگانی

امکـان   یوابستگی اجتماع جنس، توانایی و ،هر فعالیت ورزشی که پرداختن به آن بدون درنظر گرفتن سن 

معمـوال بـا کمتـرین     و آموزش هاي ویژه یا طوالنی مـدت نیسـت   نیازمند اغلبپرداختن به آن  .پذیر باشد

  ) 1391سید عامري وقربان بردي،.(هاي عمومی قابل انجام است فضايامکانات و در

  نیاز

  .می شودبه کمبود یا فقدانی اطالق می شود که توسط پاسخگو در ارتباط با ورزش همگانی ابراز  

  نیاز واقعی

تناسب با سن، جنسیت به کمبود یا فقدانی اطالق می شود که ارضاي آن طبق نظر متخصصان تربیت بدنی م 

 )1390سعیدي وهمکاران،.(یا به طور کلی سالمتی پاسخگو باشد

  پژوهش ش شناسیرو

ـ کاربردي  ،پیمایشی و به لحاظ هدف -توصیفی ،پژوهشاین روش انجام  میـدانی بـا    بـه صـورت   د کـه  وب

 بـا سال شهر ارومیه  20کلیه شهروندان باالي  ،جامعه آماري این تحقیق .گرفت صورتاستفاده از پرسشنامه 

 ،نفر مـی باشـد   96141حداقل مدرك دیپلم که بر اساس سرشماري نفوس و مسکن شهرستان ارومیه برابر 

 به این صورت ؛شده استوش نمونه گیري مرحله اي استفاده در این تحقیق براي انتخاب نمونه ها از ر .بود

. هـا مشـخص گردیـد   ت آنیمنطقه شهر ارومیه هماهنگی صورت گرفت و حوزه فعال 4ابتدا با شهرداري  که

به دلیل وسـعت   1از منطقه و ناحیه انتخاب  8تعداد  4، 3، 2منطقه تعیین و از سه منطقه  4سپس نواحی هر 
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حله، محله هـاي نـواحی انتخـاب    بعد از این مر. ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد 12جغرافیایی بیشتر، 

محلـه انتخـاب    6تعداد  1محله و از منطقه  4تعداد  2،3،4مشخص گردید و به شیوه تصادفی از مناطقشده 

بـر   .براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .شد و پرسشنامه در اختیار شهروندان قرار گرفت

لـذا درپـژوهش   . نفر نمونه خواهد بود 384تعداد  نفر جامعه آماري 100000به ازاي هر  ،اساس این جدول

امه بـه صـورت کامـل    پرسشـن  384نفر از شهروندان پرسشنامه داده شد که از کل این تعداد  400حاضر به  

 هـاي همگـانی مجیـد   ورزشپرسشنامه نیازسنجی شـهروندان در زمینـه    ،ياندازه گیرابزار .برگشت داده شد

براي سنجش میزان پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ در یـک مطالعـه مقـدماتی    . بود) 1390( حیدري چروده

بـه   = 72/0αهـاي همگـانی    زمینه ورزش  در  شهروندان  نفري، پرسشنامه نیازسنجی  40روي یک نمونه 

ی دهـد  محاسبه شد که نشان مـ  728/0ر براب KMO  ضریب گیري نمونه کفایت تعیین منظور به .دست آمد

آزمون  مستقل،  tبراي گزارش یافته ها از روش هاي آمار توصیفی، از آزمون . حجم نمونه مناسب می باشد

تمامی محاسبات آماري این تحقیق با استفاده از نرم افـزار   .استفاده شد چندگانه رگرسیونتحلیل فریدمن و 

  .است انجام شده  SPSS18آماري 

  ي پژوهشیافته ها

براساس مصاحبه هاي انجام یافته از شهروندان ارومیه اي جهت شناسـایی نیازهـاي آنهـا در زمینـه ورزش     

  .ومورد تحلیل قرار گرفت به دست آمد ي زیرنیازهاهمگانی با توجه به فضاي هاي ورزشی 

  زانهرو به صورتات شهروندان در زمینه مکان ورزشی حترجی :1جدول

  

  

  

  

  

  

  

 مکان فراوانی  درصد

 معابر 69  9/17

 ها پارك 7  9/18

 بوستان 0  0

 استخر 49  7/12

 سالن 122  6/31

 باشگاه 30  8/7

 چمن 0  0

 منزل 41  6/10

 جمع 384  100



12 
 

ورزشـی   سالن هـاي در  )6/31( هنددکه بیشترین شهروندان ارومیه اي ترجیح می  نشان داد 1 نتایج جدول

  .بپردازندورزش به ها  ترجیح می دهند در باشگاه درصد )8/7( تنها و ورزش کنند

 جنسیت تفکیک به ورزشی فضاهاي زمینه در شهروندان نیازهاياولویت  :2 جدول

 نیازها جنس میانگین فراوانی نیازها جنس میانگین فراوانی

136 90/2 محیط ورزشی مخصوص  زن 

 بانوان

136 43/4  زن 
و زیبایی فضاي ورزشیتنوع   

247 84/2 77/3 247 مرد   مرد 

136 36/3  جمعیت در پاركکم ازدحام  زن 

 ها

136 56/3      مناسب بودن زمین فوتبال و زن 

الیبالو  247 93/3 91/3 247 مرد   مرد 

136 91/3 فضاي ویژه دوچرخه   زن 

 سواري

136 88/3 دویدن و پیاده  هموارسطوح   زن 

پیست مخصوص روي و  247 45/3 86/3 247 مرد   مرد 

136 96/3 تناسب محوطه ورزش با   زن 

 نوع ورزش

 هاي ورزشیتداخل محوطهعدم  زن 3 136

27/3 247 مختلف 37/2 247 مرد   مرد 

136 43/3  زن 
مخصوص خانواده هاي فضا  

136 52/2  زن 
براي سالمندان فضاي مناسب  

247 77/3 42/2 247 مرد   مرد 

 

                     N=384 

136 19/3 هایی  فضاي کافی براي ورزش زن 

دوچرخه  جز پیاده روي و

 سواري

247 94/3  مرد 

مخصـوص   ي ورزشـی فضابه  ، نیاز)43/4(تنوع و زیبایی فضاي ورزشی نشان داد که نیاز به 2نتایج جدول 

مخصـوص   يفضـا بـه   نیـاز  و )96/3(تناسب محوطه هاي ورزشی با نوع ورزش به نیاز ،)43/4(خانواده ها

 ، نیاز)94/3(کافی براي ورزش يفضابه  نیازبراي آقایان  .در اولویت نیاز بانوان بود )91/3(دوچرخه سواري

 .در اولویت بود )3,86( ياده روهموار دویدن و پینیاز به سطوح  و )91/3(فوتبال و والیبالمناسب  زمین به

 تاهل تفکیک به ورزشی فضاهاي زمینه در شهروندان نیازهاي اولویت  :3جدول

 نیازها تاهل میانگین فراوانی نیازها تاهل میانگین فراوانی

284 79/2 محیط ورزشی   مجرد 

 مخصوص بانوان

284 96/3  مجرد 
 تنوع  و زیبایی فضاي ورزشی

89 91/2 13/4 89 متاهل   متاهل 

284 84/3 جمعیت در  کم ازدحام مجرد 

 پارکها

284 83/3  فوتبال ومناسب بودن زمین  مجرد 

الیبالو  89 39/3 55/3 89 متاهل   متاهل 

284 64/3 فضاي ویژه دوچرخه   مجرد 

 سواري

284 98/3 دویدن و پیاده  سطوح هموار مجرد 

وصصپیست مخ روي و  89 56/3 57/3 89 متاهل   متاهل 

284 05/3 تناسب محوطه ورزش   مجرد 

 با نوع ورزش

284 50/2 تداخل محوطه هاي عدم  مجرد 

85/3 89 ورزشی مختلف 74/2 89 متاهل   متاهل 
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284 34/3 مخصوص  يفضا  مجرد 

هاخانواده  

284 46/2  مجرد 
براي سالمندان فضاي مناسب   

89 97/3 42/2 89 متاهل   متاهل 

N= 384 

284 95/2 فضاي کافی براي ورزش  مجرد 

هایی جز پیاده روي 

 ودوچرخه سواري

89 19/2  متاهل 

  

 تنـوع و زیبـایی فضـاي ورزشـی     ،)98/3( نشان داد که که براي افراد مجرد سـطوح دویـدن   3نتایج جدول 

تنـوع  الی که براي افراد متاهل درح ؛در اولویت نیازها بود )84/3( ها جمعیت در پاركکم و ازدحام  )98/3(

مخصـوص   يفضـا  و) 85/3( تناسب محوطه هاي ورزشی با نـوع ورزش  ،)13/4( و زیبایی فضاي ورزشی

  .در اولویت بود )97/3( خانواده ها

 منطقه تفکیک به ورزشی فضاهاي زمینه در شهروندان نیازهاي اولویت :4جدول 

هانیاز میانگین فراوانی منطقه نیازها میانگین فراوانی  منطقه 

137 83/3  
دویدن و  ناهموارسطوح  

پیست  پیاده روي و

 مخصوص

به  ورزشکافی براي فضاي   86/2 137 1منطقه 

دوچرخه  جز پیاده روي و

 سواري

 

 1منطقه 

73 82/3 2منطقه   73 28/3  2منطقه 

104 24/4 3منطقه   104 15/3  3منطقه 

70 47/3 4منطقه   70 87/2  4منطقه 

137 76/3  

فضاي ویژه دوچرخه سواري   

55/2 137 1منطقه   

فضاي ورزشی مخصوص  

 بانوان

 1منطقه 

73 01/4 2منطقه   73 90/2  2منطقه 

104 35/3 3منطقه   104 74/2  3منطقه 

70 95/3 4منطقه   70 58/3  4منطقه 

137 65/3  

محیط ورزشی مخصوص  

 بانوان

42/2 137 1منطقه   

هاي ورزشیتداخل محوطه  

 1منطقه 

73 30/3 2منطقه   73 13/3  2منطقه 

104 77/3 3منطقه   104 43/2  3منطقه 

70 27/4 4منطقه   70 58/2  4منطقه 

137 73/3  

 جمعیت در پاركکم ازدحام 

 ها

32/2 137 1منطقه   

فضاي ورزشی مناسب  

 سالمندان

 1منطقه 

73 33/3 2منطقه    73 63/2  2منطقه 

104 68/3 3منطقه   104 76/2  3منطقه 

70 83/3 4منطقه   70 08/2  4منطقه 

137 77/3  

مخصوص خانواده ها يفضا   

86/3 137 1منطقه   

فوتبال و مناسب محوطه 

 والیبال

 1منطقه 

73 61/3 2منطقه   73 87/3  2منطقه 

104 29/3 3منطقه   104 88/3  3منطقه 

4منطقه 4 70  70 44/3  4منطقه 

N=384 
137 76/3 تنوع و زیبایی فضاي  

 ورزشی

 1منطقه 

73 01/4  2منطقه 
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104 35/4  3منطقه 

 4منطقه 4 70

  

کـافی  ي فضـا  ،)01/4( تنوع و زیبایی فضـاي ورزشـی   ،2براي شهروندان منطقه نشان داد که 4نتایج جدول 

وع و زیبایی فضـاي  تن .در اولویت نیازها بود )13/3( محوطه هاي ورزشیکم تداخل  و)28/3( ورزشبراي 

مخصـوص   يفضا و) 83/3( ها جمعیت در پاركکم ، ازدحام )4(مخصوص خانواده ها يفضا ،)4(ورزشی 

 عدم تنوع و زیبایی فضاي ورزشی،  3براي شهروندان منطقه . بود 4دراولویت نیازهاي منطقه) 58/3( بانوان

و نبود پیست سطوح  دویدن و پیاده روي ناهموار  ،)88/3( نامناسب بودن محوطه فوتبال و والیبال ،)35/4(

در  )68/3( ها ازدحام جمعیت در پارك و )77/3( فقدان محیط ورزشی مخصوص بانوان ،)24/4(مخصوص

، )87/3( نامناسب بودن محوطه فوتبال و والیبال ،براي شهروندان منطقه یک. اولویت نیازهایشان قرار داشت

 هـا مخصـوص خـانواده   ينبود فضـا و  )83/3(روي ناهموار و نبود پیست مخصوصسطوح  دویدن و پیاده 

 .بوددر اولویت ) 77/3(

 تحصیالت تفکیک سطح به ورزشی فضاهاي زمینه در شهروندان نیازهاياولویت  :5جدول 

 تحصیالت ابعاد  فضاي ورزشی میانگین فراوانی تحصیالت نیازها میانگین فراوانی

45 73/4  
مناسب دویدن و سطوح  

پیست  پیاده روي و

 مخصوص

 53/4 45 دیپلم
جز  ورزشکافی براي فضاي 

 پیاده روي ودوچرخه سواري

 

 دیپلم

166 87/3 15/3 166 فوق دیپلم   فوق دیپلم 

155 94/3 54/2 155 کارشناسی   کارشناسی 

27/2 20 باالتر 4 20  باالتر 

45 22/4  

فضاي ویژه دوچرخه 

 سواري 

73/3 45 دیپلم  

تناسب فضاهاي ورزشی با 

 نوع ورزش

 دیپلم

166 60/3 61/2 166 فوق دیپلم   فوق دیپلم 

155 83/3 95/2 155 کارشناسی   کارشناسی 

85/3 20 باالتر 3 20  باالتر 

137 88/3  

محیط ورزشی  

 مخصوص بانوان

02/2 45 دیپلم  

محوطه هاي کم تداخل 

 ورزشی

 دیپلم

73 49/3 57/2 166 فوق دیپلم   فوق دیپلم 

104 76/3  کارشناسی 3 155 کارشناسی 

59/2 20 باالتر 3 70  باالتر 

45 15/3  

جمعیت در کم ازدحام 

 پارکها

73/3 45 دیپلم  

 مناسب ورزشی برايفضاي  

 سالمندان

 دیپلم

66 85/3 40/2 166 فوق دیپلم   فوق دیپلم 

155 82/2 45/2 155 کارشناسی   کارشناسی 

 باالتر 1 20 باالتر 2 20

45 77/3 مخصوص  يفضا  77/4 45 دیپلم فوتبال و  مناسب بودن زمین   دیپلم
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166 71/3 87/3 166 فوق دیپلم خانواده ها   فوق دیپلم والیبال 

155 30/3 58/3 155 کارشناسی   کارشناسی 

 باالتر 4 20 باالتر 3 20

  
N=384 

45 73/4  

تنوع  و زیبایی فضاي 

 ورزشی

 دیپلم

166 87/3  فوق دیپلم 

155 94/3  کارشناسی 

 االترب 4 20 

  

 ووالیبـال  مناسب بـودن زمـین هـاي فوتبـال    ، )53/4( کافی براي ورزشفضاي نشان داد که  5نتایج جدول 

در اولویـت  ) 22/4( فضاي ویژه دوچرخـه سـواري   و )73/4( براي پیاده رويمناسب بودن سطوح ، )77/4(

 و زیبـایی فضـاي ورزشـی   تنوع  ،مدرك فوق دیپلم براي افراد با. براي افراد با مدرك دیپلم قرار داشت نیاز

 هـا  پـارك  در جمعیت کم ازدحام ،)87/3( پیست مخصوص وپیاده روي  مناسب دویدن وسطوح  ،)87/3(

و زیبـایی فضـاي   تنـوع   ،براي افراد بـا مـدرك تحصـیلی کارشناسـی    . قرار داشت در اولویت نیازها) 85/3(

فضـاي ویـژه دوچرخـه     و )94/3( پیست مخصوص ویدن و پیاده روي ود مناسب سطوح ،)94/3( ورزشی

تنـوع و   نیـز اد با مدرك تحصیلی باالتر از کارشناسی ربراي اف .قرار گرفت در اولویت نیازها) 83/3( سواري

دویدن و پیـاده روي   مناسبسطوح  و )4( مناسب بودن محوطه فوتبال و والیبال ،)4( زیبایی فضاي ورزشی

  .اشتقرار دنیازها در اولویت ) 4( پیست مخصوص و

  مد خانوارآوضعیت در تفکیک به ورزشی فضاهاي زمینه در شهروندان نیازهاي الویت: 6جدول 

مدآدر نیازها میانگین فراوانی درامد نیازها میانگین فراوانی  

8 37/2  
مناسب سطوح  

دویدن و پیاده 

پیست  روي و

 مخصوص

 5 8 هزار 300کمتر از 
فضاي کافی براي ورزش 

 جز پیاده روي ودوچرخه

 سواري

 
 

 هزار 300کمتر از 

33 78/3  300- 500  33 09/3  300- 500 

68 82/3  500 -700  68 22/2  500 -700 

86 04/4  700-900  86 39/3  700-900 

189 73/3 به باال 900   189 05/3   به باال 900 

8 4 

فضاي ویژه 

 دوچرخه سواري

75/0 8 هزار 300کمتر از   

تناسب فضاهاي ورزشی 

نوع ورزشبا   

 هزار 300کمتر از 

33 51/3  300- 500  33 48/3  300- 500 

68 39/3  500 -700  68 97/1  500 -700 

86 53/4  700-900  86 02/3  700-900 

189 80/4 به باال 900   189 08/3   به باال 900 

8 75/3 محیط ورزشی   

 مخصوص بانوان

37/4 8 هزار 300کمتر از  محوطه هايکم تداخل   

 ورزشی

 هزار 300کمتر از 

33 15/4  300 -500  33 18/2  300- 500 
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68 36/2   500 - 700  68 82/2  500 -700 

86 62/4  700 -900  86 30/2  700-900 

189 74/3 به باال 900   189 59/2   به باال 900 

8 12/3  

کم ازدحام 

جمعیت در 

 پارکها

75/1 8 هزار 300کمتر  از   

فضاي ورزشی مخصوص 

 سالمندان

 هزار 300کمتر از 

33 33/3  300-500  33 2 300- 500 

68 25/3  500 - 700  68 22/2  500 -700 

86 25/4  700 - 900  86 88/2  700-900 

189 78/3 به باال 900   189 89/2   به باال 900 

8 12/3  

 يفضا 

مخصوص 

 خانواده ها

86/3 8 هزار 300کمتر از   

مناسب بودن محوطه 

 فوتبال و والیبال

 هزار 300کمتر از 

33 39/3  300- 500  33 87/3  300- 500 

68 57/3  500- 700  68 88/3  500 -700 

86 11/4  700-9000  86 46/2  700-900 

189 26/3 به باال 900   189 46/2   به باال 900 

N= 384 

8 75/3  

تنوع  و زیبایی فضاي  

 ورزشی

 هزار 300کمتر از 

33 18/4  300- 500 

68 10/3  500 -700 

86 58/4  700-900 

189 05/4   به باال 900 

  

 بـراي ورزش کـردن  کـافی   يفضا ،هزار تومان 300مد کمتر از آبراي افراد با در نشان داد که 6نتایج جدول 

در اولویت هـاي اساسـی    )4( فضاي ویژه دوچرخه سواري و )37/4( محوطه هاي ورزشی، تداخل کم )5(

ي ورزشی مخصوص بـانوان  محیط ها ،هزارتومان 500تا  300مد آبراي افراد با در. هاي آنها قرار داشتزنیا

در اولویـت  ) 88/3(مناسب بودن محوطه فوتبال و والیبـال  و ) 18/4(زیبایی فضاي ورزشی  تنوع و ،)15/4(

مناسب دویدن و پیـاده روي و  نیازهاي سطوح  ،هزارتومان 700تا  500مد براي افراد با درآ. ر داشتقرا نیاز

مد  آبراي افراد با در. قرار داشتدر اولویت ) 57/3( مخصوص خانواده ها يفضا و) 82/3(پیست مخصوص 

 فضاي ویـژه دوچرخـه سـواري    ،)62/4( محیط هاي ورزشی مخصوص بانوان هزار تومان، 900تا  700بین 

ي فضـا  و )25/4(هـا   جمعیـت در پـارك  کـم  دحام ، از)04/4( رويپیادهبراي مناسب بودن سطوح  ،)53/4(

ي فضا ،هزار به باال 900مد آبراي افراد با در. در اولویت نیاز آنها قرار داشت) 11/4(ها براي خانواده مناسب

  .در اولویت قرار داشت) 05/4( زیبایی فضاي ورزشی تنوع و و) 80/4( براي ورزش کردن کافی
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منطقه،  ،مدآدر مقایسه نظرات نمونه آماري بر حسب  مستقل  tو تحلیل واریانسنتایج آزمون : 7جدول 

 جنسیت و تاهل،تحصیالت

 F  Ρ  مجذورات میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر  آماره

  مدآدر
  83/7  4  35/31  بین گروهی

درون   001/0  40/23

  گروهی

92/126  
379  

33/0  

  منطقه

  69/2  3  09/8  بین گروهی

درون   001/0  82/6

  گروهی

18/150  
380  

39/0  

  تحصیالت

  12/8  3  36/24  بین گروهی

درون   001/0  04/23

  گروهی

91/133  
380  

35/0  

 t Ρ    آماره درجه آزادي انحراف استاندارد میانگین آماره

  51/0  50/3 مرد
381  78/4  001/0  

  67/0  19/3 زن

  51/0  25/3 متاهل
371  76/1 -    07/0  

  67/0  39/3 مجرد

  

مولفـه هـاي   میـانگین  ) >05/0P(مشاهده شـده در سـطح    Fبا توجه به مقدار نشان می دهد  7نتایج جدول 

 tهمچنـین   .اسـت داري  تفاوت معنی داراي تحصیالت مد، منطقه وآدربر حسب  شهرونداندر میان  تحقیق

تحقیق در میان کارکنان برحسب وضـعیت تاهـل   بین میانگین مولفه هاي ) >05/0P(مشاهده شده در سطح 

داري وجـود   ویژگی جمعیت شناختی جنسـیت تفـاوت معنـی    موردولی در  ،داري وجود ندارد تفاوت معنی

  .دارد

  به فضاهاي ورزشیرتبه بندي انواع نیازهاي شهروندان   :8جدول 

 نیازها میانگین  رتبه

 تنوع  و زیبایی فضاي ورزشی 5,32  8

 الیبالومناسب بودن زمین فوتبال و  4,56  9

 دویدن و پیاده روي هموارسطوح   7,52  1

 محوطه هاي ورزشی مختلفکم تداخل  6,84  4

 براي سالمندان فضاي مناسب 7,22  3

 فضاي کافی براي ورزش 4,35  10

 محیط ورزشی مخصوص بانوان 3,80  11
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) 52/7( دویـدن و پیـاده روي   هموارمولفه سطوح ،  8آزمون فریدمن در جدول با توجه به نتایج رتبه بندي 

 مناسبدر اولویت دوم قرار داشت و مولفه فضاي ) 52/7(ا همخصوص خانواده يدر اولویت اول بود،  فضا

  .در اولویت سوم قرار داشت) 22/7( براي سالمندان

  بحث و نتیجه گیري  

همگانی بـا توجـه بـه فضـاهاي     ورزش  دراي وضعیت نیازهاي شهروندان ارومیهتبیین  ،هدف این پژوهش

  زمینـه  در نظـري  مبانی و اصول بررسی و سو یک از ،حاصل از تحقیق نتایج گرفتن نظر در با .بودورزشی 

در  موجـود هاي فضا و هاواقعیت بر مبنی را راهکارهایی تا به دنبال آن است محقق دیگر، سوي از نیازسنجی

فـاوت معنـاداري را   ت ،نتایج تحقیـق  .نماید ارایه بررسی مورد جامعه انتظارات و نیازها همچنین ،ارومیه شهر

کـه بـا    دهد تحصیالت، نشان میمد، منطقه، آبین میانگین مولفه هاي تحقیق در میان شهروندان بر حسب در

هـاي تحقیـق در   بین میانگین مولفـه  همچنین .همخوانی دارد)1391(عطارزاده حسینی  تحقیقات محمدي و

ویژگی جمعیت شـناختی   موردولی در  ،داري وجود ندارد میان کارکنان برحسب وضعیت تاهل تفاوت معنی

نیز در نتایج تحقیق خـود بـه    )1391(ه حسینیعطارزاد ي ودمحم داري وجود دارد که جنسیت تفاوت معنی

ارومیـه   استان بخصوص اداره کل ورزش جوانان استان و شـهرداري  ورزشمسئوالن بنابراین  .آن رسیده اند

ن فضاهاي شهري اعم از بوسـتان هـا و پـارك هـا و ایسـتگاه هـاي       ي براي ساختزباید در هنگام برنامه ری

که تصمیم بـه سـاخت    زمانیکه به این معنی  ؛توجه ویژه داشته باشندسالمت براي شهروندان به این نیازها 

جوانـان و   ،نیـاز مـردم منـاطق مختلـف    بـه  مجموعه ورزشی یا پارکی در سطح شهر گرفته می شـود بایـد   

حتی به ویژگی هاي سـطح تحصـیالت آنهـا  نیـز      .توجه داشته باشند بزرگساالن و سالمندان، زنان و مردان

ریزي براي ساخت یا برنامه در ،ي شهروندان توجه نشودو کمبودها زبه این نیا که چرا که زمانی ،توجه شود

به هدر رفتن سرمایه ملی و بالاستفاده  گاهی موجبند و کن گسترش فضاها و امکانات با مشکل برخورد می

بعد امکان از شهروندان  يتوجه به سطح نیازها، زيدر برنامه ری اقداماولین  پس. ندشوماندن این فضاها می

سـایه تشـکیل    کـه ایـن امـر در   بدیهی اسـت  . باشد فضاهاي ورزشی و گسترش ساخت ،در ادامه سنجی و

که شـهروندان  ی یکمبودها منظور شناسایی نیازها وه جوانان ب کارگروهی در شهرداري و اداره کل ورزش و

 ها جمعیت در پاركکم ازدحام  5,93  7

 ویژه دوچرخه سواريفضاي  6,14  6

 تناسب محوطه ورزش با نوع ورزش 6,77  5
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سـطوح   بودن بخش دیگري از نتایج تحقیق نشان داد که مولفه ناهموار .، محقق خواهد شددنکناحساس می

بنابراین پیشنهاد مـی شـود اداره کـل     .در اولویت نیاز شهروندان به فضاهاي ورزشی بود رويدویدن و پیاده

هـاي مربـوط    جهت بازنگري در زیرساختاقدامات الزم را میه، ورزش و جوانان با همکاري شهرداري ارو

وي  و دو چرخـه سـواري   پیست هـاي پیـاده ر   ،هاپارك مگانی به ویژه کف پوش، سنگ فرشه به ورزش

همچنین توجه ویژه به اختصاص قسمت یا بخش مشخصی از زیـر سـاخت هـاي مربـوط بـه       .انجام دهند

ها و مسیرهاي تندرستی و پیست هاي متنوع مربوط بـه ورزش و تفـریح    ورزشهاي همگانی از جمله پارك

وجود محیط امـن   بی تردید،. براي خانواده ها از ضروریات  نیاز هاي شهروندان تحقیق مورد نظر می باشد

نها به وجود آدلگرمی بیشتري را در می شود،  به این فضاهاو مفرح ورزش همگانی باعث جذب شهروندان 

جمعـی تـوام بـا لـذت و      بـه صـورت  ها ساعتی از شبانه روز را در این فضاها مانی که خانوادهمی آورد و ز

بـه  در آنها  زهاي آنها تامین می شود، فرهنگ ورزشسلسله مراتبی از نیا ،کنندآرامش و سرگرمی سپري می

و حتـی   می یابدانتقال نیز و در ارتباطات آنها با اجتماع به دیگر افراد جامعه  می گرددمثبت نهادینه  صورت

ر بیشـت در  ،از سـوي دیگـر   .ها و پربار شدن زندگیشان تاثیر داشته باشدتواند در تحکیم وحدت خانواده می

اي کـه بطـور چشـمگیري نادیـده     مسئله  شهر ارومیه در از جمله فضاهاي مربوط به ورزش همگانی کشور

اگر بخواهیم  ضرورت ورزش همگـانی را بـراي    .استفضاي ورزشی کافی براي سالمندان  ،گرفته می شود

کـه سـالمندان بـه علـت تحلیـل       اذعـان داشـت   تـوان  تقریبا می ، قشر خاصی از جامعه اولویت بندي کنیم

این سن در اولویت هاي نخست قرار دارند و باید برنامه ریزي مدون و  مرتبط باو روانی  جسمانیوضعیت 

  .صورت پذیردمستمري در این زمینه 

استانداردهاي چیـدمان مبلمـان شـهري مربـوط بـه       فقدانعدم تعادل و در این فضاها،  دیگرمشهود مساله  

کامال تفکیک شده باشند و در هر قسـمت   به صورتبه این معنی که این فضاها باید  است؛ورزش همگانی 

سـیر مربـوط بـه     خط ،مثال به عنوان. ه باشدگردیدنقطه شروع و پایان مشخص بدون موازي کاري رعایت 

 ،از طـرف دیگـر   .روي مزاحمتی ایجاد کندهاي پیادههاي دوچرخه سواري نباید براي کاربران پیست پیست

نبود این اسـتانداردها در بعـد    .ی داشته باشندتاین فضاها باید فاصله مکانی مشخصی با دستگاه هاي تندرس

بـدیهی  . دیگر در این فضاها خود را در قالب سنخیت نداشتن محوطه ورزش با نوع ورزش نشان می دهـد 

ایـن  در غیـر   ؛اماکن و تجهیزات مربوط به خود را مـی طلبـد   ،است هر کدام از شاخه هاي ورزش همگانی

چرا که عدم سنخیت  ،و دلزده شود هسرخورد تممکن اسبلکه  ،صورت نه تنها فرد از ورزش لذت نمی برد

و این امکان وجـود   در پی داردهاي ورزشی را  تبعات ناگوار مربوط به آسیب ،مکان ورزشی با نوع ورزش
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فضـاهاي ورزشـی بـا     نخستین گـام بایـد  در  که واضح است .طور کامل از ورزش دور شوده دارد که فرد ب

تا همگان بتوانند با کیفیـت   تناسب یابدمناطق مختلف شهر رشد جمعیت  و وضعیت موجود بافت جمعیتی

در ایـن   .همگـان رعایـت گـردد   مطلوب و دسترسی آسان از این فضاها استفاده نمایند و حقوق شهروندي 

و خواستار مدیریت و بررسی بیشتر در این  ندتحقیق نیز شهروندان ارومیه اي از وضعیت موجود راضی نبود

   .می باشندزمینه 

، جنبه ظـاهري مطلـوب ایـن    شود وندان به ورزش همگانی میباعث جذب بیشتر شهر که دیگري شاخص

 ،با توجه به اینکه حس زیبا شناختی و زیبایی دوستی یکی از نیازهاي فطـري انسـان مـی باشـد    . ستفضاها

  . و فضاهاي ورزشی به این مهم توجه شود اماکندر ساخت  الزم است

چرا که شهر ارومیه از دیربـاز   نیز از اولویت هاي نیاز شهروندان است،الیبال ونامناسب بودن زمین فوتبال و 

و فوتبال نیز به دلیـل جـذابیت خـاص آن و مـدارس      بودهیکی از قطب هاي والیبال کشور مطرح  به عنوان

 اختصاصـی و تدارك فضاهاي  پیدا کرده اندخواهان زیادي  تاسیس شده اند،شهر این در  بتازگیفوتبالی که 

  .بیشتري را می طلبند
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 بندي اولویت" .)1392(. لطفی، مجتبی حمد؛ سلیمی، مهدي؛ سلیمی، منصوره وسلطان حسینی، م 

 و مطالعات. ")یزد شهر موردي مطالعه(شهري  محیط بر اماکن ورزشی اقتصادي و اجتماعی اثرات

 .89-  65شانزدهم  شماره چهارم، سال. ايمنطقه و شهري هاي پژوهش

 همگانی ورزش وضعیت توصیف" .)1394( . جبر، روح اهللانر و سواري، سعید؛ مهدي پور، عبالرحمن 

. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارر حرکتی ."آن توسعه راهبردهاي تدوین و خوزستان استان

 .92-83صص  21) 11(

 افزایش و جذب راهکارهاي تبیین"). 1391(. آلق محمد ،بردي قربان و میرحسن ،سیدعامري 

 و ورزشی مدیریت هاي پژوهش ".تفریحی و همگانی ورزش هاي برنامه در شهروندان مشارکت

  .23 -34 صص ،4 شماره دوم، سال. حرکتی علوم
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 هاي ورزش همگانی در  بررسی چالش" ).1390(.حبیب  ،هنري ، فرزاد وعباس، غفوري ،شعبانی

 .13- 26،  صص10شماره . پژوهش در علوم ورزش ."ایران

 تهران ، اول چاپ .شهروندان فراغت اوقات و ها شهرداري ). 1378( .نوید رضوانی، سعیدي: 

 .کشو وزارت ریزي شهري برنامه مطالعات مرکز انتشارات

 اول،  چاپ .اه ن سازما در آموزشی نیازسنجی .)1379(. جعفر ،زاده ترك و محمد زادگان، عباس

 انتشار نشر: تهران

 شهرمشهد مردم گرایش و نگرش توصیف" ).1386.(هدي سهرابی، م و  ضارید حسینی، س عطارزاده 

  .47 - 37صص ) 37پیاپی(1شماره  15سال  .فصلنامه المپیک ".ورزشی و حرکتی هاي فعالیت به

 مهدي ،مقرنسی و ، مجیدفراهانی جاللی ؛سیدنصراهللا ،سجادي ؛گودرزي محمود ؛محسن ،غفرانی 

مدیریت  ."وبلوچستان سیستان استان همگانی توسعۀ ورزش راهبرد تدوین و طراحی"). 1388(.

 .131- 107صص  39 .)حرکت(ورزشی 

 ،اماکن  وضعیت تحلیل"). 1384.(حبیب  هنري، حسن و اسدي، محمود؛ گودرزي، غالمعلی؛ کارگر

نشریه  ". وري بهره مدل ارائه و خبرگان دیدگاه وري از بهره بر موثر عوامل و تعیین کشور ورزشی

  .149 -127، ص 28شماره  .حرکت

 ،تهران ،دوم چاپ .ورزشی فضاهاي و اماکن مدیریت .)1389(. مصطفی مهریزي، و محمد میر کاشف :

  کتاب انتشارات بامداد 

 تحلیل عوامل موثر بر کاربري "). 1390(.حسینی، فاطمه سادات  و محرم زاده،  مهرداد ؛میترا ،محمدي

   .دانشگاه ارومیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ."مسیرهاي تندرستی نقاط مختلف شهر ارومیه

 استان مردم گرایش و نگرش تبیین" ). 1391(.ید رضا حسینی، س عطارزاده و ردارمحمدي، س 

  .112 -92صص  ،16شماره  .مطالعات مدیریت ورزشی ".حرکتی و ورزشی هاي فعالیت به کردستان

 نیاز سنجی توسعه فضاهاي " .)1389(.اسماعیلی، رضا  رادي، علیرضا؛ گلستانی، سید هاشم وم

  78 -53صص  - 27شماره . در علوم تربیتیدانش و پژوهش . "فرهنگی شهر نجف آباد

 با آن مقایسه و ایران همگانی ورزش وضعیت". )1384(. محمدعلی ،قره سید امیر احمد و ،مظفري 

  151 -171صص  6جلد اول، شماره. علوم حرکتی و ورزش ."جهان منتخب کشور چند

 فنی ورزشگاه موازین). 1374(. بدنی تربیت فنی سازمان معیارهاي و تحقیقات دفتر فنی، امور معاونت 

  بودجه و سازمان برنامه :تهران اول، چاپ اول، جلد. )ورزشی وضع موجود مراکز همطالع( کشور هاي
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  فرهنگی موثر بر گرایش  –عوامل اجتماعی "). 1391(.معین الدینی، جواد و صنعت خواه، علیرضا

، ش سال دوم. عات شهريلنشریه مطا .")موردي  شهر کرمان  همطالع(شهروندان به ورزش همگانی 

 . 178- 149سوم ، 

 شناسایی عوامل موثر بر گرایش یا " ).1390.( سمعیلویسیا، ا و دیقه؛ حیدري نژاد، صرزادملکی، ف

ارائه به صورت  همایش ملی تفریحات ورزشی ".عدم گرایش شهروندان اهوازي به ورزش همگانی

  .205 -202پوستر شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقاالت 

 نوروزي سیدحسینی،  ، رضا؛ هنري، حبیب؛ یوسفی، بهرام ونوروزي سید حسینی، رسول؛ دهقانی زاده

) GIS(جغرافیایی اطالالعات سیستم از استفاده با ورزشی فضاهاي مکانی تحلیل" ).1392(.ابراهیم 

 .28-5صص  – 4) 5( .مدیریت ورزشی ".)مطالعه موردي منطقه یک تهران( مطلوب  مدل ارائۀ
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The study is to clarify the status of sport and the needs of Urmia citizens  to 
sports spaces. The research was conducted as a descriptive survey and field. The 
population of the investigation was all over 20 yearold Urmia citizens who had 
at least a high school degree and 368 samples were chosen based on a Morgan. 
To collect the data, a questionnaire assessment of citizens in public sports- by 
Majid Heydari Chrudeh (1390)- with reliability a=0/72was used. This research 
is descriptive and inferential statistics (t-test and test, regression analysis 
multiple, Friedman test) was used. The results showed that, given the amount of 
F, there are significant differences (P <0/05) between the components of 
research among the citizens in terms of revenue (F =23.40), regional (F =6. 82) 
and education (F =23.04). Also according to the t, there is not any significant 
differences (P <0/05) between the components of research among employees in 
terms of marital status (t =-1/76). Yet on the demographic characteristics gender 
(t =4.78) difference is significant. Friedman test results showed that the 
unevenness of the sidewalks and running the first priority, and the lack of space 
for families and not enough space for seniors to second and third, respectively 
the needs of the citizens. Therefore, it can be concluded that the authorities 
should adequately note about the result of the research in the field of sport for 
the development of quantitative and qualitative health of citizens apply. 

Key words: Needs, Citizenry, Sport for All and Sports Facilities  

  


