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 چكیده:
امروزه جایگاه زنان و پاسخخوگییی  ن نیازیای جسخخمی، رو ی و اجتما ی و  

یا یای از میمتری      فرایم  نمیدن  سخخختری  رای پر نردن او ار فراآن ان
 در ننال زفعار  ضی  ن تیجن حث یا در طرا ی فضایای فراآتی می  اشد.   

سایش انیا میجب ا داث پارک یای  انیان     سائل مر یط  ن ا اجتماع و نیز م
شناخن انگیزه یای  انیان از رفت   ن پارنیا و       سن.  ا ای   ال  اثیر تشده ا

ان  ر تیسخخخعن پارنیا در ایران از جمشن شخخخیر توریز میرد تیجن  رار نگرفتن        
سایی انگیزه زنان  رای مراجعن  ن پارک  انیان       شنا سن. ای  تحقیق جین  ا

سن. د       شده ا سیند انجام  شیر جدید   در نناز از نفر 626 از ستارا ی ا ر در 
سیند    رکپا ودهمحد شیر جدید  ضیری  ع     انیان  صا ون   مت    مل امد.م

ستفاده از پارنیای  انیان،       سیاالتی در اره  شل و انگیزه ا مصا ون متشال از 
 یامل میثر در تامی  سالمن جسمانی  انیان و فعالین یای میرد  ال ن انیا 

شد.     ستی ایده ایجاد پارک یای  انیان می  ا  داده تحشیل ای رو یمچنی  در
یای   از یشوپژ ییا سن. نتایج ا هشد دهستفاا excelو  spssنرم افزار
افراد  ی  را مراجعن انگیزه نمیدن فرایم در اصشی ید  املد می ننشا یشوپژ

تجییزار ورزشخی و الآری و رسخیدن  ن تناسخب اندام و    از استفاده ورزش و
 یااری  امل میم دیگر  انیان  رای  ضخخیر در ای  پارک یا می  اشخخد. یم 

او ار فراآن  ا اشخخخوای دیگر از جمشن       چنی  ریایی از تنیایی و گذران    
سعن نالودی       سن. تی ستان  یامل درونی میثر در مراجعن  ن پارنیا  یده ا دو
فضایای اجتما ی و یمچنی  اماانار ورزشی می تیاند در میفقین پارنیای   

 . انیان نقش میثری ایفا نند
 

 او ار فراآن زنان، انگیزه، پارک یای  انیان، شیر :كلیدیهای واژه
 .جدید سیند

 

Abstract: 
Nowadays one of the most important issues in urban 

design is providing a valuable situation for women and 

fulfilling their physical, mental, social and recreational 

needs. Dealing with amenity issues of women and their 

active presence in society has necessitated the 

development of Ladies Parks in many Iranian cities. 

However, less attention has been paid to recognize 

women motivations to use such kind of parks and their 

effects on development of such spaces. Tabriz city is not 

exceptional among the Iranian cities. The present study 

aims to identify women motivations to go to Ladies Parks 

in Sahand, Tabriz. Using a face to face method, 120 

visitors of the park were interviewed. The questions were 

about the reasons and motivations of women to go to the 

park, impacting factors on their physical health, their 

favorite activities and correctitude of creating Ladies Park 

idea. For analyzing the data, SPSS and Excel software 

were applied. The results of the present study showed that 

the main factor to motivate the women to use the Ladies 

Park is doing exercise and sport activities in order to reach 

the body fitness and weight losing. Also, some other 

reasons such as unemployment, loneliness, spending 

leisure time and visiting friends are the internal factors for 

using the Ladies Park by women of Sahand city. Physical 

development of social spaces as well as expansion of 

sport facilities can play an effective role in success of 

Ladies Parks. 

 

Key words: women leisure time, motivation, Ladies 

Parks, new city of Sahand.   
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 مقدمه 

صی           شو شینی و ورود تانیلیژی  ن زندگی  شیرن سترش   ا گ
ندگی  رخیردار می       آن  یشخخختری در ز نان از او ار فرا افراد، ز
شخخخیند.  ن طوف افزایش او ار فراآن، تحرک ای  افراد  تدریج      
نمتر شده و مسائشی از  ویل چا ی و نم تحرنی و مسائل روانی 

ز جمشن شخخییع  یشخختری پیدا نرده اسخخن. پارک یای شخخیری ا 
شد نن اماان گذراندن او ار فراآن را     ضایای  میمی می  ا ف
 رای زنان فرایم می نند. در سخخخال یای اخیر پارک یای ویژه 
شیرداری یا        سط  شیریای ایران تی سم پارک  انیان در  ای  ا ا
ا داث شخخخده نن فقط زنان  ق ورود  ن ای  پارک یا را دارند.         

سترا ن، ورزش، ار   تواط  ا طویعن، ارتواط  اپارک ماانی  رای ا
دوسخخختان و انجام ورزش یای فردی و اجتما ی می  اشخخخد،        

(2966:6833 ،Hami      نیازیای رو ی افراد  ن  یامل متعددی .)
از جمشن جنس، س ، فرینگ، طوقن اجتما ی و تجر ن  وشی انان  

 نعتیخ ص بنقالا از  عد سوز یفضا ی ررنا یمین ستگی دارد. ا
  تحن جتما یا ر تیاجاا وزهمرا ن.خخ  سا هدخخ  ش ترخخ   یش ریاخ  س
زه تا مفر و گرفتن ار ر صنعتی و دی تصاا ملا ی مستقیم تأثیر
شدن و   شتا ی ا در و یافتن ای صنعتی    ،یایژتانیلی بنقالا ب 
 و هفار  حث نم رنگ تر شخخده اسخخن، میان ی ا در شاید نچنا
-pp:13 )   سنا شیریا در انندوشیر نیروا ر تیاجااو  سایشا

28.. 28-pp:13 Colachi, 2006,) 

در گذشتن مسئیلین زنان در خانن  سیار  یشتر از  صر  اضر 
 ید، پیشرفن صنعن و تانیلیژی میجب تسریف و سییلن 
 سیاری از ناریای خانن شده اسن. ای  مسالن یای از دالیشی 
اسن نن امروزه زنان رآون  یشتری  ن فضایای  یرون از خانن 

  نیا( هتفرجگا و نیار)پای سوز شیر یفضایانشان میدیند. 
 می اشندنن شیر یستیز محیطر ساختا از میمی  وشی ان نی
 نددار شیریا وزیمرا بشیا از پر ینیاد در ر میمی را سیا نقش
 د یویدر  اومتد و نیاا عتنی و یشالگیر  ن تیجن  ی  ی ا در و

 ونفزروزا ییا ابضطرانایش  در ساسیا نقش نیاا د مشار
 (. و تیسعن نالودیByrne, 2010دارد) شیریا در انندوشیر
ر یاورضر یستارا در اید  هشد ئنارا رخدما اعنیا میننز در نیاا
 سند  ن و انندوشیر زنیا  ن پاسوگییی در و یشیر ندگیز

 درون از منتج مفاییمو معانی دارای نن شیارز ا یلگییاا اوردن
 یفضا دیجاا جین در نداتی می مرا ی ا نناچر  اشد سنا جامعن
 . ,Tsaur et alد)شی گرفتن ر اا نیز  یشیر ارزش  ا و سالم

pp: 640-623. 2006). 
سعن   صشیا ییا شاخصن همرز در زنان هستگااخیامروزه   تی

 ای ر  تیرا  ن نن فضایایی  سا چن رود. می رشما  ن  یاطرو 
 نیاچند ییرانا زنان ای ر لی، وسنا یگیر ه یر  ا ل مذنر جنس
پارک یای  انیان پاسخخوی  رای ای  چنی  نیازیای زنان ند. ارند

شد.    اضر یشوپژ در عمیضی یمینا  ن تیجن  ا ی ا نا ر می  ا
انگیزه یای ترجیحی  انیان  رای    مقیلن  ن سنا هیددگر سعی

 . دشی ختنداپر ضیر در پارک یای  انیان 
ین اجت        یان امن ما ی و  انتظام  وشخخخیدن  ن محیط و روا ط م

 ا تیجن  ن ای   سخخاختار محیطی یا اصخخل  ن  سخخاب می رود.
مطشب نن  یش از نیمی از جمعین ایران را زنان تشخخخایل می       
دیند، الزم اسخخن نن  ن ای  گروه و نیازیای جسخخمی و رو ی  

یمن گروه یای سخخنی زنان از دختران تا انیا تیجن ویژه شخخید. 
 یمن جانون نیفینسخخالمندان نیازمند  ماین جدی  رای ارتقای 

 .زندگی و سالمن یستند
ضایای موتص  انیان محدود  یده و     شیریای ایران، ف در 

ای  نموید نامال محسیس می  اشد.  ن میجب دالیل مذیوی و   
فرینگی، ورود مردان  ن فضخخخایای  میمی  ا ث ترییر نیع و      
شال فعالین زنان می شید. ای  محدودین یا  ا ث ترییر شال 

ین یا و یم چنی  شال شادی زنان می گردد )دادور طویعی فعال
واسخخخی،    یل  رای  8-9، ی2966و   (. یای از میمتری  دال

محدودین زنان در فضخخایای موتشط، مر یط  ن  دم ازادی انیا 
شد      سط مردان می  ا شدن تی زنان  .در انجام فعالین یا و دیده 

شش نامل نیازمند       شت  پی شت  ازادی  مل و ننار گذا  رای دا
ضخخایای ویژه اند، در ای  راسخختا در سخخال یای اخیر ایده ایجاد ف

شن         یای  زری ایران از جم یای  انیان در انثر شخخخیر  پارک 
توریزشال گرفتن اسن. شناخن انگیزه یای ترجیحی  انیان می    
شرایط و نیفین پارک یای  انیان از جمشن پارک   تیاند  ن  یوید 

شید. پارک ی     سیند منجر  شیر جدید  ای  انیان  الوه  ر  انیان 
خ  ن خ  پ ی رراخ خ  فض و رکاخ خ  س اییخ خ  ماانا ،وزخ خ  فر راخ   و اییخ
 رای  انیان فرایم نرده و میجب  زخخخخخنی را شیزمیا و یحیتفر

  مشارنن یرچن  یشتر انیا در ای  زمینن یا شده و میجب ارتقای
می  اشد، نن  ن  ندگیز انان در  گیادخانی و ا یخ جتما ییرااخ ن

  میجب ارتقای جامعن خیاید شد. صیرر آیر مستقیم
در یمی  ارتواط نتایج پیشینن شناسی  انی از ان اسن نن     
 یش از نیمی جمعین نشیر زنان و  وش  مده انیا خانن دارند.  
شرایط فرینگی و اجتما ی ایران ا داث پارک    ا در نظر گرفت  
یای  انیان رایی  رای از  ی   ردن و نایش محدودین یا و        

سخخن نن زنان در فضخخایای  میمی و پارک یای  مشخخاالتی ا
(. الوتن 2966شخخیری  ا ان رو رو یسخختند )خانزاد و یمااران،  
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سن      شتن ا سیتی را  ن یمراه دا ایده پارک یای  انیان جدایی جن
نن میافقان و موالفان زیادی را  ا خید یمراه نمیده اسخخن.  ده 

 ن زنانای از متوصصی  جدایی زنان از مردان را نی ی تییی     
دانسخخختن در مقا ل  ده ای دیگر ای  ایده را روشخخخی نارامد در   
ایران و سایر نشیریای  ر ی  ن دلیل مشترنار مذیوی  شمداد    

(. ناظمی در  124-199، صخخخص 2996می ننند )زنجانی زاده،  
 یان می نند نن ایجاد پارک یای  انیان  ن  نیان  2993سخخال 

پا       شن  ا مشخخخاالر در  قا  یای  میمی می  راه  شی  رای م رن
  اشدنن زنان  ا انیا رو رو یستند. 

 ا ای   ال پارک یای  انیان اخیرا روشی نمایشی و توشیری   
سعن نالودی     سن  ن طیریان از نظر تی  رای  انیان  ن نار رفتن ا
صار     سیار نم محتیا  یده و فقط  ا ایجاد   و اماانار میرد نیاز  

شن یای مترانم،  نیان پ    ضا  سیمی یا  ا نا ارک  انیان را  ن ف
اختصخخای داده اند و تالشخخی  رای  یوید نیفین ای  پارک یا  
شن       ضایی مردان و زنان ری سازی ف شید.  ا اینان جدا انجام نمی 
جاد          عدد دیگری  رای ای مل مت مذیوی دارد،  یا ئل  در مسخخخا
شده       شرفتن  یان  شیریای پی ضایای موتص  انیان  تی در ن ف

سوا زندگی مر    سن. فرینگ و  دم از ماانی  ن ماان دیگر و ا
 از نشیری  ن نشیر دیگر متفاور اسن. 

سین       شتر از اینان مر یط  ن جن سازی مردان از زنان  ی جدا
شد  شد.  رای     ، ا سوا زندگی مردم می  ا مر یط  ن فرینگ و 

 66مثال یا پارک موتص  انیان در میامی امریاا  ا مسخخا ن 
ضای پیا نیا، محل ن  شگاه، رخدادیای  انر،  ا دارا  یدن ف مای

سن. ای       شده ا ساختن  فرینگی و یمچنی  زمی   ازی نیدنان 
پارک یم اننین محشی  رای توادالر اجتما ی زنان جین  اال        
 ردن نیفین زندگی انیا استفاده می شید. پارک دیگر در نشیر    

 تا 6331انر ساختن شده  ید نن از سال    8افرانستان  ن مسا ن   
ستن  ید و امر  2996 سیار جذاب  رای زنان    وزه  ن یا ماان  

ان می نشسن. مقایسن پارک  انیان در ای  نشیریا تودیل شده ا
دید، پارک  انیان در امریاا  ن منظیر امیزش روش یای جدید         
یا ی           نار نان و یمچنی  محشی  رای  ین ز مدیر  رای  یوید 
شد.      شید و ورود ا ایان  ن ای  پارک ممنیع نمی  ا ستفاده می  ا

پارک  انیان نا ل زنان در ویشن اول  رای ریایی از  یانی           در
شن دوم  رای افزایش     نن در میرد پیشخخخش و در وی سخخخوتگیرا
ستفاده می ننند.  در  الیان در تیران   تعامالر اجتما ی از ان ا
پارک  انیان  ن منظیر فرایم نمیدن یا فضخخای  ا ل اسخختفاده 

ضایا  شد.   رای زنان و  ا یدف ایجاد تنیع در ف ی  میمی می  ا
 عد از انقالب، یمیشخخن نیاز  ن یا محیط تفریحی سخخر از  رای 

شد تا اینان در ارد ییشن     شاط   85 انیان ا ساس می ستان ن  ،  ی

پارک  انیان، در اتی ان  .تودیل  ن پارنی  رای  انیان شخخد تیران
رسخخالن، تقاطف اتی ان  قانی و خیا ان شخخیید ناوه وا ف شخخده و 

امروز فقط  انیان  ق ورود  ن ان را دارند. الوتن     تا  ن    85سخخخال 
ای   انین شامل روزیای جمعن و ایام تعطیل نمیشید. ای  پارک 
پارک مجیز  ن          نزدیا  ن  یسخخخن یاتار وسخخخعن دارد. ای  

سخیاری، سخال  ورزشخی    ای دوچرخن پیسختیای معمیلی و  رفن 
ی زشامل زمی  والیوال و  ساتوال، سال  تیر و نمان، وسایل  ا    

تان،         ندرسخخختی در فضخخخای  از  یسخخخ نان، ا زار و لیازم ت نید
سب      سرویس  سیریای منا شتی االچیق و نیمان و م یای  یدا

  .روی و خانن فرینگ  ا اماانار امیزشی اسنپیاده
صی  یدن  رای  انیان و     جین  ن ان انی ییارکپا صا اخت

شتری می  تامی  نیازیای روانی و فیزیای انیا   دارای ایمین  ی
  ناترخخ  سا ورزش، ایرخخ    را اییخخ  نیخخ  فرص نخ ن ارخ چ اشند. 
و  جتما یا راالخخخمش فخخخفر وی خخخینذ و  دنی المتیخخخخخخس و

 زنان متما سیسترد یشنخ سو  ن ،جتما یا مینومحر از یجشیگیر
  یفضایا در .دخ ناور یخ م دیخ جو نخ  ر ییالخ تس و راخ ماانا نخ  

 مخ ی  ا دخی ربتجا دنیخ   ییمخ س نخ   در ا نناز ان انی موتص
  آشون جامعن در دخی واءنزا  ساخ  سا رخ   ی خ یمچن و تندخ یس

  میننند.
ضروری   نارشید نن افراد  یایی اطالق میفَراآن  ن زمان

ندا   جام  تن  رای ان جام       شخخخ یل  ن ان ما و معمیالً در ای  میا ف ت
شاط یای فرحفعالین شتر می  وش و ن و ار فراآن ا .دشی اور  ی
شخخوصخخی خید و  ریایی اسخخن نن فرد ان را طوق تمایالزمان
ان در میرد یرنس   رنامننند و خید تنظیم می شخخخوص  رای

د افرا، س  و تیان مالی رو یمتفاور اسن و  ن سشیقن، نیازیای  
سن    ستن ا صا ب   .وا  نظر تعشیم وتر ین، یر رر و ر  ن  نیان 

معتقد اسخخخن نن او ار فراآن  اید نیازیای درونی انسخخخان را          
از  ید و ند یا ریا سخخازد. انسخخان دراو ار  او را ونمیده  طرف ر

فراآن، از تعیی  نیع فعالیتش تیسخخط دیگران ازاداسخخن نن ای  
شید.  سان  ن معنای   میجب تمایز ان از نار می   ن نحیی نن ان

)جاللی  ینن نن مایل اسخخخن رفتار می نند        ن گاوا عی نشمن،  
 . (6939فرایانی،

ستن یای فراآتی زنان در چیار محدودین  می طوقن  ندی د
ین    شخخخید: حدود نن از طریق امیزش،        م عن  جام یای ذاتی 
ساختار و روا ط  درر تثوین می   اجتما ی سانن،   ،یدش نردن و ر

ند خانیاده      یای ذاتی می عین  محدودین   مان نان   مشن از ج یای ز
و  یای مر یط  ن مدیرین فراآن     دودین مح  ،روا ط  ا یمسخخخر 

یای زنان نسخخخون  ن خید  ن      یایی نن  ر اثر انگارش   محدودین  
 . (621-626ی ، 6989، )یییود ایدوجید می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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در  رن نیزده در ایاالر متحده  ا انتقال تیلید محصخخخیل از 
 داخل خانن  ن محیط خارجی نقش یای مردان و زنان نیز تعریف
شخخخد.  ر ای  اسخخخاس زنان  یده دار نقش زاد و ولد فرزندان و     
چن           واس و محافظن و یر  آذا و ل یا و فرایم نمیدن  ین ان تر 
 رای گذران زندگی روزمره میرد نیاز اسن یستند. ای  تصییر از    
سیتی  ید نن خانن  ن  نیان پنایگایی  رای زنان     سازی جن جدا

ر پارنیای شیری اآشب   ن شمار می رفن. مراجعن  یشتر زنان د  
در مت  خانیاده و فعالیتیای مرا وتی از نیدنان و در ماانیای  ا    

 تعداد زیاد استفاده ننندگان می  اشد. 
زنان پاین یای اصشی شال گیری یا خانیاده سالم یستند      
و نقش اناار ناپذیر در  فظ سخخخالمن روان  قین افراد خانیاده را 

سیاری از ز  .دارند شرشن یای  از ای  نظر   نان خانن دار خارج از م
روزانن و نار  یرون از خانن، یا فراآتی محدود، اندک و تان تان          
شت   رنامن ای   دارند یا فراآن دارند اما ان را در تنیایی  دون دا
از پیش اندیشیده شده می گذرانند،  رای  یشتر انیا فراآن یعنی 

، یعنی یااریتماشخخای تشییزیین یعنی فیشم و سخخریال در او ار  
سخخخالمن روانی زنان در    .خرید و  اال و پایی  نردن مرازه یا      

سالمن خانیاده و جامعن نقش میثری دارد و از ان جا نن آالب  
خانگی          گاه مالل اور  فن و  یای تاراری،  ی و  نار نان درگیر  ا
یسخختند  ازافرینی  یای جسخخمانی و روانی انیا از ایمین زیادی  

   رخیردار اسن.
سترده   ضیر  امروزه صن  در زنان گ  مؤثر نقش و اجتماع  ر

ستان     اناارناپذیر جامعن در انان سن. مطالعار در امریاا و انگش ا
سانده نن زنان زمان نمتری از مردان را  ن فعالیتیای    ن اثوار ر
تفریحی اختصای می دیند. تفریح و سرگرمی زیر مجمی ن ای 

 من دراز فعالین یای فیزیای یسخختند نن یا شخخاخص سخخال 
سال     ساب می رود. در  رئیس  6331ایاالر متحده امریاا  ن  

 یداشخخن ایالن متحده گزارش داد نن مردم ای  نشخخیر فعالین 
یای فیزیای  سخخخیار پایینی دارند نن ای  مطشب در میرد زنان         
صخخحن  یشخختری دارد. شخخاخص امنین در محیط یای  یرونی  

یی نیای موص میمتری  ناتن در تمام ماا سیار پیچیده اسن.   
زنان، نوید محدودین  رای پیشش  یده نن استقوال از انیا را دو   

 prospect parkدر تحقیقار ا تدایی در  .چندان نرده اسخخن
ضیر در پارک، مرا ون از نیدنان دیدار   آالب دلیل زنان  رای  
 ا دوسخخختان و خییشخخخاوندان و جنون یای طویعی زیوایی  یده        

یزه، در لرن  ن معنای سوب و انگ. (Krenichyn, 2004)اسن
دلیل و چیزی اسخخخن نن نسخخخی را  ن ناری وادار می نند. در       
اصطالح نیز مفییمی اسن نن دو جنون در ان لحاظ شده اسن.     
از یا سخخخیی، محرک رفتار اسخخخن نن یمان  امل و نیروی        

درونی اسخخن و رفتار فرد را میجب می شخخید و از سخخیی دیگر،  
سن نن ی  شن از جنون ی تأثیر در رفتار،  دارای نتیجن و یدف ا می

جام           تاری  دون انگیزه ان نن ییچ رف جن دارد؛ چرا  یدفی تی  ن 
 د.نمی شی
خ   ما خ   ماجی در وزهرخ خ   پیش فخ  از یای  ن نناز هجایگا ،رفتنخ
 نن ایگینن  ن ،سنا گشتن ل د ییرخ ش یخ  اطر شیخ صا رناا
 نخخخخ  یشیر  یاطر صشیا یشاخصنیا همرز در نناا هستگااخی
 رود. مطالعار در زمینن تفریح و سرگرمی زنان  ن  یخخخم رماخخخش
سخخال  ول  ر میگردد. اما اطال ار زیادی در زمینن تفریح و  29

سخخرگرمی زنان در نشخخیریای در  ال تیسخخعن از جمشن ایران در 
دسخخن نیسخخن. فرینگ و نژاد در تفریح و سخخرگرمی زنان نقش 

 اساسی دارد. 
سین در دین   ساس تحقیق  6389یندر ار خییش  ن ای   ر ا

نتیجن رسخخخید نن چارچی ی  ا روش یای گیناگین  رای ادراک         
شد در      ضرورر دارد. یمانطیر نن گفتن  سرگرمی زنان  تفریح و 
پیرامین تفریح و تفرج زنان مسخخشمان از فرینگ یای خاورمیانن 
سن. چارچیب مفییمی ای      سیار نمی در اختیار ا ای اطال ار  

طوقن   9ی تفریح و تفرج  ا نگاه  ن    مقالن در میرد تمرنز فرینگ  
ندی درون فردی ،  یای          ین  حدود یان فردی و م  فیزیایم

یای فزیای و تفریح و            ین  عال نان در ف تن اسخخخن. ز یاف جام  ان
سخخرگرمی  یش از مردان  ا محدودین میاجن می شخخیند.نن ای  

  امر ریشن در پاین یای جنسیتی دارد.
شی از  مشارد د     سن ا ضاء   سالمن جسمی در  قیقن نا ر

ضاء         سشیل یا و ا  سب  سن. از نظر  ییلیژیای  مل منا  دن ا
 دییی  .یماینگی انیا  ا یم نشانن سالمن جسمی اسن  دن و 

مشال   نسون  ن سالمن جسمی    سالمن روانی اسن سنجش   
تر خیاید  ید در اینجا تنیا نداشت   یماری روانی مد نظر نیسن   
 شان  درر تطا ق  ا شخخخرایط محیطی ، داشخخخت   اس العمل      
مناسخخخب در  را ر مشخخخاالر و  یادث زندگی جنون میمی از     

را تشخخایل می دید ، ناتن دیگری نن  اید در  سخخالمن روانی
اینجا  ن ان اشاره نرد اینان  سیاری از  یماری یای روانی نظیر   
سمی تاثیر گذار        سالمن ج سردگی و آیره  ر روی  ضطراب، اف ا
اسخخن و ارتواط متقا شی  ی   یماری یای روانی و جسخخمی وجید 

 :  وارتسخخخن از سخخخالمن روانیاز نشخخخانن یای ی دارد.  عضخخخ

صحیح در  رخیرد      ضاور  سازگاری فرد  ا خیدش و دیگران ،  
 ا مسائل ، داشت  رو ین انتقاد پذیری و داشت   مشارد مناسب     

 . در  رخیرد  ا مشاالر
یای از زمینن یای  مده  یماری یا و مشخخخاالر روانی و      
 یارض جسخخخمی و اجتما ی ان ا سخخخاس پیچی،  یییدگی و   

http://salamat.life/category/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86
http://salamat.life/category/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86
http://salamat.life/category/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86
http://salamat.life/category/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86
http://salamat.life/category/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86
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تزلزل رو ی اسن نن ناشی از فقدان  عد معنیی در افراد اسن .    
ایمان، یدفدار  یدن زندگی، پای  ندی اخال ی، تعاون ، داشخخت  

ایش ن س  ظ  و تیجن  یشتر  ن مسائل معنیی زندگی  ا ث    
  .اضطراب، تزلزل رو ی و  یارض ناشی از ان می شید

از دیدگاه فرینگی طوقن  ندی سخخاختاری، فرا شخخوصخخی و  
شانی دارند و مما        صی محدودین یا  ا یم یم پی شو درون 
اسخخن خیشی مفید نواشخخند. میضخخیع جنسخخین و فرصخخن یای   
فرینگی یا پیش نگری  وش دیگری از  حث محدودیتیاسخخن. 

انتظارار مرا وتی نزدیاان و خییشاوندان از زنان    ن  نیان مثال
از  یامل محدودنننده انیا در مشارنن در فعالین یای تفریحی  

در سخخال  Masonو Martin و سخخرگرمی   ن شخخمار می رود.
یای تفریحی  ن  نیان میضخخخی ی میم در         2999 ین  عال  ن ف

سی می پردازند. مطالعن زنان در        سیا سن و محیط  سیا اجتماع، 
شی  شاارا  ن     ن سرگرمی را ا سالمی ایران، تفریح و  ر جمییری ا

مخخذیخخب و فرینخخگ پیینخخد میزنخخد. مطخخالعخخار محخخدودیتیخخا   
نن تفریح و   2996در سخخخخال   Stodoloskoتیسخخخط در زمی

ستن یای ناگیانی و     سرگرمی اذ ان میدارد نن انیا را نواید  ن د
نیتاه مدر و فعالین یای ویژه تقسخخخیم  ندی نرد  شان  اید  ا           

یدی جامعتر  ن ان نگریسخخن. سخخمول یا و نمادیا در فرینگ  د
اسالمی  سیار اشاارند خصیصا  رای زنان.  رای مثال پیشیدن        
 ا   جاب تیسط زنان مسشمان یا نماد وا ستن  ن مذیب اسن.    

شند و     شیر زنان می  ا تیجن  ن اینان  یش از نیمی از جمعین ن
 داث پارک یای ا ، ا نظر  ن شخخرایط فرینگی و اجتما ی ایران

شاریا و محدودین      سب و نارامد  رای تقشیل ف شی منا  انیان رو
یای ا مال شده  ن انیا می  اشد. پارک یای موتص  انیان  نن 
تنیا در ایران نن در نشخخیریای اروپایی نیز جایگاه خید را یافتن 
ند. در دنیای امروزه نن پیشخخخرفن یای صخخخنعتی میجب نم         ا

شدن او ار   تحرنی و  ن طوف ان مشاال  شتر  تی نظیر چا ی،  ی
 ایرخخخخخخ فراآن و  یااری شده اسن، ای  پارک یا زمینن ای را 

 فخفر وی خینذ و  دنی المتیخخس و  ناترخخسا ورزش و نرمش،
فرایم می نمایند.  نا رای  انجام ای      جتما ی ا راالخخخخخخمش

تحقیق ضخخخروری  یده و اطال ار ان می تیاند در طرا ی  یتر 
 میرد استفاده  رار گیرد.ای  پارنیا 

 

 داده ها و روش كار 
ا زار جمف اوری اطال ار در ای  تحقیق مصخخخا ون انفرادی و    

شد.   رودررو صا ون  راى مطالعار  میق، ژرفانگر  می  ا روش م
و میردى روش مناسخخخوس اسخخخن؛ زیرا تعداد افراد میرد مطالعن      

جامعن نم، ولس         نا رای ، وسخخخعن  ند؛   عن     ا  محدود  مق مطال

مد می  اشخخخد     یاى     و محقق  وی س مس نارا ند ا ماق و زوا تیا
ااود     عن را   عن   ای  روش  ،میضخخخیع میرد مطال  افراد راى مطال

. در ای  ندارند،  سخخیار مفید اسخخن  را الزم سخخیاد نن اىجامعن
پژویش انگیزه زنان  رای مراجعن  ن پارک  انیان و پیشخخنیادار 

ش  سمی و    انیا  رای تقیین اثر  و سالمن ج ی ای  پارک یا در 
رو ی و فرینگی انجخخام می گیرد. یم چنی  داده یخخای ای  
مصخخا ون  رای تیسخخعن نالودی پارک یای  انیان میرد  ررسخخی  

  رار می گیرد
 می  وشچند  تحقیق شامل ای  انجام ی را شده حطر سیاالر

 شد.  ا

  رگیرنده اطال ار در اول  وش سیاالر اطال ار  میمی: 

سخخخطح  از  ویل سخخخ  و وضخخخعین تایل می  اشخخخد.ی شوص
تحصخخیالر  امل میثر دیگری در شخخناخن ترجیحار افراد می 

  اشد نن در ای  تحقیق میرد  ررسی  رار می گیرد. 

سخخیال مر یط  ن شخخناخن انگیزه یای ترجیحی  انیان   انگیزه:

سش  رار میگیرد. در    رای مراجعن در پارک یای  انیان میرد پر
 ای   وش انگیزه یای درونی و  یرونی  ررسی می شید.

فعالین یای ترجیحی  انیان در ای   وش از مصخا ون    فعالین:

ند  ن دو گ       یا می تیان عالیت  روهمیرد پرسخخخش  رار می گیرد. ف
سیم       ست  تق ش پرتحرک مثل دویدن و فعالیتیای ارام از  ویل ن
 ندی شخخیند. شخخناسخخایی فعالیتیا در طرا ی و تیسخخعن نالودی   

 پارنیای  انیان میرد استفاده  رار می گیرند. 
رک  انیان در شخخیر جدید پاجامعن اماری اسخختفاده ننندگان 

شال از      شد. نمینن اماری مت شد  626سیند می  ا .  ن نفر می  ا
طیر معمیل   ن دلیل زمان گیر  یدن و نیفی  یدن مصخخا ون در 
ای  نیع مطالعار تعداد شخخرنن ننندگان زیاد نمی  اشخخند.  طیر 

نفر مصا ون 699تعداد  2994در سال  Kira krenchynمثال  
ضر    شینده انتواب نرده  ید؛  ا ای   ال نمینن اماری تحقیق  ا

 فتن شده اسن. یشتر از مطالعار  وشی در نظر گر
مصخخا ون در تمامی سخخا ار روز در ایام یفتن  ن صخخیرر   

 ا انتواب مصخخخا ون      ضخخخیری انجام گردید. انجام مصخخخا ون     
شیندگان اآاز می شید. مصا ون گر  اید یمیاره  ن خاطر داشتن     
 اشخخخد از دخالن دادن پیش داوری یا، دیدگاه یا و اگایی یای 

تا  د مما ، از    وشی خید  ر رفتارش جشیگیری نند. یمچ   نی  
خارج شخخدن پاسخخن دینده از  یطن سخخؤال و  ن  اشخخین رفت  او 

صا ون          .جشیگیری نند سط م شیندگان تی صا ون  سن یای م پا
نننده  د ن و  ن سخر ن ناتن  رداری می شخد و اماان ضخوط    

ن یا مصا و  صدای زنان  دلیل  دم رضاین انیا اماانپذیر نوید.  
تا    66 قن  قن طیل می ن  99د ی ید.   د ی یة مت   شخخخ پس از تی
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نیشتاری پاسن یای مصا ون شیندگان، فرایند  ررسی محتیای       
شتن یا       سن امده از گفتن یا و نی شاار و پنیان داده یای  ن د ا

ید.   جام گرد نن     ان نن  یام یمان گی ند     گیش اشخخخاره می نند، فرای
سی و نشیدی و          سا سایی گفتن یای ا شنا شامل  تحشیل داده یا 

س    ستن  ندی انیا  ر   سن)گیشیام،  د  عد از  .(2999ب مقیلن یا
شد و    صا ون تمام جیاب یا  ن د ن طوقن  ندی و منظم  اتمام م
نشمار نشیدی نن  یانگر پاسخخن شخخرنن ننندگان  اشخخد انتواب 

  گردید.
، مت  نیشتاری پاسن یای مصا ون شیندگان     انالیز نمیدر 

. دش و در جدول تیزیف فراوانی ثون  گردیدرمزگذاری و شمارش  
سخخپس اطال ار میجید در جدول  ا اسخختفاده از روش یای امار 
تیصخخیفی، متناسخخب  ا نیع متریر یا یا تحقیق، روش تحقیق، و  

. محقق می تیاند شخخاخص گردیدیدف تحقیق، تجزین و تحشیل 
صد ترانمی را     صدیای تیزیف، فراوانی و در یای اماری مانند در

را  رای انجام محاسخخخون نند و یا ار ام و ا داد  ن دسخخخن امده         
 ررسی  مانند وجید یموستگی اماری -محاسوار امار استنواطی  

صا ون،      در روش نیفی   .نماید شتاری م ساختار مت  نی اجزای 
یعنی واژه یا، مفاییم و ارتواط میان انیا  ر  سخخب میزان تارار، 
تعداد واژه یا، الفاظ، نناین یا و اصطال ار  ن نار رفتن در جمشن 

سی می گردد تا الگییای      یا و میزان ت شمارش و  رر شان  ارار
 ا   نیفی و نمی ییا روشمیجید در گفتن یا نشخخف شخخید.  

 انجام می گیرد. excelوSPSSیای  افزار نرم از استفاده
ستان اذر ایجان       شیریای جدید ا سَیَند یای از  شیر جدید 
شر ی اسن. ای  شیر نن در نا ین شمال آر ی شیرستان اسای    

شده  سن وا ف  سا        ا شماری  میمی نفیس و م سر ساس  ،  را
یدی،  ا جمعیتی  الر  ر       6936سخخخخال  نفر،  82434خیرشخخخ

 .  اشدیجدیمی  شیر پرجمعیّن استان اذر ایجان شر ی می

 
 شیر سیند توریز .1 شکل

 6936شیرداری سیند، منبع: 

یدف از ا داث ای  شخخیر، اسخخاان دادن سخخرریز جمعین   
شیر  شیر توریز  ید نن  ا استقوال گسترده مردم ای  نالن   نالن

میرد  5تعداد پارک یای میجید در شخخیر سخخیند رو  ن رو شخخد. 
 اسن نن از ای  تعداد یا پارک ویژه  انیان اسن.

 شرح و تفسیر نتایج 
مراجعی   ن ای   نتایج پژویش  اضخخر نشخخان می دید نن انثر 

(. 44، %66سال می  اشد)تعداد=    93  تا23پارک در گروه سنی  
( نمتری  گروه سخخنی %4، 6سخخال )تعداد=  68گروه سخخنی زیر 

 (. 6مراجعن نننده  ن ای  پارک می  اشد )جدول 
 مشوصار  میمی شرنن ننندگان در پرسشنامن .1جدول 

 یافتن یای پژویشمنبع: 

صیی   شان می دید     در خ سوگییان، نتایج ن صیالر پا تح
پارک دارای مدرک لیسخخخانس          ندگان از  فاده نن نن انثر اسخخخت

درصخخد از پاسخخوگییان می  %48( نن شخخامل19یسخختند)تعداد= 
شد. طوق جدول   صد مراجعی   88، 6 ا ( متایل 669)تعداد =  در

 ( مجرد می  اشند. 66درصد)تعداد=  62و
 شتری در پارنیای  انیان  نظر میرسد افراد متایل  ضیر  ی  

دارند و ای  مرایر  ا یافتن یای مطالعن  وشی می  اشخخد جایی نن 
عداد افراد متایل در  ی  مراجعن        عداد افراد مجرد  یشخخختر از ت ت
ننندگان  ن پارنیای شخخخیری  یده اسخخخن ) امی و یمااران،         

(. یمچنی  یافتن یای تحقیق  اضخخخر  ا یافتن یای  شی         2966
  یفضایا  یاطر در جنسیتی شنگر یا یرزگشی در مقخخالخخن ا   

 32در سخخال  ی)مطالعن میردی: پارک  انیان شخخمس توریز(شیر
سال   93-23نن در ان نیز  یشتری  تعداد مراجعی  در رده سنی   
 و  ا تحصیالر لیسانس می  اشند مطا قن دارد.   

ساس جدول   سب اندام و الآری  ا فراوانی   2 ر ا ورزش، تنا
ااری 51٪) 36 واط  ا محیط    ٪4932) 64 ا فراوانی   (،  ی (، ارت

مان  ا فراوانی         ندن ز گذرا  ترتیب(،  ن  ٪4631) 62 یرون و 
  نداشتاسن.  مراجعار درمیمتری  انگیزه یای ترجیحی  انیان 

 درصد (626تعداد) زیر گروییا فانتیریا

 62 66 مجرد تایلوضعین 
 88 669 متایل 

 4 6 سال 68زیر  گروییای سنی
 29 26 سال 68-23 
 44 66 سال 23-93 
 24 99 سال 93-43 
 8 69 سال 69 االی  
 29 26 زیر ذیپشم 

سطح 
 تحصیالر

 61 29 دیپشم

 48 19 لیسانس 

 
فیق لیسانس و 

  االتر
29 61 
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مادر     %62) 66تفریح دیگر  ا فراوانی   ( ، یمراه شخخخخدن  ا 
عداد=  عداد=    %6434، 68)ت عن )ت (،  ن  %61، 29(،  یدن در طوی

نم ایمین تری  انگیزه یای  انیان  رای  ضخخیر در ای   یبترت
 پارک  یده اسن.  

 انگیزه یای ترجیحی افراد در مراجعن  ن پارک  انیان .2 ولجد
 درصد فراوانی فانتیریا

 51 36 ورزش، تناسب اندام و الآری
 4932 64  یااری

 4631 62 ارتواط  ا محیط  یرون و گذراندن زمان
 99 49 خانن و تنیایی  یرون امدن از
 2234 28  یدن  ا دوستان
 2631 25 گذراندن زمان

 2938 21 ارتواط  ا دیگران و  رف زدن
 61 29  یدن در طویعن

 6434 68 یمراه شدن  ا مادر
 62 66 نداشت  تفریح دیگر

 یافتن یای پژویشمنبع: 

 نظر میرسد مردم یا نگاه سالمن  وشی  ن پارنیای شیری     
نار ترجیحی در             ین یا و اماا عال ند  طیریان  مده ف  انیان دار

 پارک در زمینن فعالیتیای فیزیای و سالمتی  یده اسن. 
پیشخخنیاد زنان  رای افزایش سخخالمتی جسخخمی می  9جدول

درصخخد زنان ) ا  9632 اشخخد و یمینطیر نن مشخخایده می شخخید، 
درصخخد انیا ) ا  28(  ا داث سخخال  سخخرپیشخخیده و   44فراوانی 
( افزایش تعداد پارک یای  انیان در سخخطح شخخیر را 96فراوانی 

( 96پیشنیاد می دیند. ایم  نمیدن زمی  یای ورزشی )تعداد = 
از فانتیریای میم در انجام فعالین یای فیزیای  انیان تیسخخط 

 ن.  از مصا ون شیندگان ذنر گردیده اس 2438%
انتظارار  انیان  رای انجام فعالین یای فیزیای در  .3 ولجد

 راستای سالمن جسمانی
 درصد فراوانی فانتیریا

 9632 44 ا داث سال  سرپیشیده
 28 96 افزایش تعداد پارک یای  انیان
 2438 96 ایم  نردن زمی  یای ورزشی

 29 26 تجییز و ایم  نردن وسایل ورزشی
 6332 24 ا داث نمپ سالمتی
 6834 29 تعوین استور در پارک
 6834 29 افزایش وسایل ورزشی
 6931 65 گرفت  مر ی ورزش
 6238 61  رگزاری مراسم شاد

 134 8 امیزش یای رایگان و دادن اماانار

 یافتن یای پژویشمنبع: 

نار  ا اختصخخخای          گان و دادن اماا یای رای ئن امیزش  ارا

سن دیندگان )تعداد   134% شاد  ا    8= از پا سم  ( و  رگزاری مرا
( از فانتیریای نم ایمین 61از انیا )تعداد=  %6238اختصخخای 

ساس یافتن یای  یدری چپانن     شند.   ر ا تر در ای  زمینن می  ا
 هیدگاد از ان انی ییا رکپا میفقین انمیز سنجش)در مقالن   

(  ورزش 6939ردی: نالنشیر توریز در سال می نمینن انندوشیر
سب  صشی تری  انگیزه  انیان  رای مراجعن  ن پارک   و تنا اندام ا

 (.642- 625،  صص 6939یای  انیان اسن ) یدری چپانن، 

( زنان ا الم  69درصخخخد )تعداد=   89،  4 ر اسخخخاس جدول 
نردند دوسن دارند درنالس یای ینری مانند اشپزی و خیاطی 
نن در ای  پارک یا  رگزار می شخخخید شخخخرنن نمایند.  رگزاری  

الس یای رایگان ز ان انگشیسی و خطاطی و روخیانی  ران  ا ن
فدار در ای        ٪6632) 14فراوانی  یای پر طر ین  عال ( از دیگر ف

سمار  ا فراوانی     شارنن در پوت  نذری در مرا  48پارک  ید. م
 ( نیز طرفداران  سیاری داشن. 9834٪)

 فعالین یای فرینگی میرد  ال ن زنان .4 ولجد
 درصد یفراوان فانتیریا

شخخرنن در نالس یای ینری)اشخخپزی، صخخنایف  
 دستی، خیاطی(

699 89 

سی، خطاطی،     رگزاری نالس یای رایگان )انگشی
 روخیانی  ران(

14 6632 

 9834 48 پوت  نذری در مراسمار
 91 46 محل تجمف خانیادگی و دوستان
 2634 92  رگزاری آرفن یای صنایف دستی

 2438 96 ا داث نتا وانن ای نیچا
 2234 28  رگزاری مراسم در ایام محرم و...
 6931 65 شرنن در نالس یای روانشناسی

 یافتن یای پژویش منبع:

سی  ا فراوانی      شنا ( ٪6931) 65شرنن در نالس یای روان
( نمتری  ٪2234) 28و  رگزاری مراسم در ایام محرم  ا فراوانی  

معنی اسخخن نن ایمین را  ن خید اختصخخای داده اند. ای   دان 
 یش از نیمی از  انیان  ال مند  ن یادگیری و دیدن امیزش در      
ند.          یای فردی می  اشخخخ یارت یای موتشف فرینگی و م نن  زمی
یل             گاه ویژه ای در تام جای ند  یا می تیان پارن وارر دیگر   ع

 امیزش  انیان داشتن  اشند.
 یان نننده چرایی  ضخخخیر انیا در پارنیای  انیان  6جدول 

.  ا تیجن  ن ای  جدول صخخددرصخخد زنان میافق ایجاد می  اشخخد
پارک  انیان می  اشخخخند. میمتری  دلیل انیا در ای  میرد  یانن        
 18نگرفت  یمسخخرانشخخان  رای  ضخخیر در ای  پارک  ا فراوانی 

درصخخخد  4631( و دلیل  عدی  س مالایتی اسخخخن نن 6434٪)
دور از ( زنان در ای  پارک دارند. شخخرایط فرینگی و 62)تعداد= 

ید مردان  یدن  ا فراوانی     عدی می    ٪91) 46د یل میم   ( دل
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 اشخخدنن میجب ترآیب زنان  رای  ضخخیر در ای  پارک اسخخن. 
وجید افراد مزا م در سخخخایر ماان یا و ازادی در پیشخخخش  ن     

( از اولیین یای   ٪92و  ٪24) 49و  99ترتیب  ا فراوانی یای    
   عدی در ای  مقیلن می  اشد.

میزان درستی و دالیل انتواب ای  پارک یا  رای مراجعن  .5 ولجد

 از دیدگاه مصا ون شیندگان
 درصد فراوانی فانتیریا

 699 626 میافق ا داث پارک  انیان
جازه         نن نمی گیرند و را ن تر ا یا یمسخخخران  

  ضیر در ای  پارک را داریم
18 6434 

ین در        مالا پارک  انیان،  س  موتص  یدن 
 ای  فضا

62 4631 

 91 46 دور از چشم مردان 
 92 49 ا ساس امنین  
 24 99 ازادی در پیشش

 29 26 وجید افراد مزا م در سایر ماان یا

 یافتن یای پژویشمنبع: 

( ٪96مطالعن  وشی یم روش  ساخن نن نن انثرین  انیان )
  خخخیا نخخخمیفقی لخخخالید ری خخخمیمت نالس یای امیزشی را

ده اند. و  الوه  ر ای ، نمی حمطر ختصاصیا یاخخخخی رکاخخخخپ
ساس مالایتی نن  انیان در ای    موتص  یدن پارک  انیان و ا 
پارک یا دارند از  مده دالیل انتواب ای  پارک یا  رای ورزش     

 و تفریح اسن.  
 

 بحث و نتیجه گیری  
و سوز  یفضایا  ن زنیا نن دمیشی  ا ث جمعین ونفزا روز شدر

 یفضایا منینا  ن تیجن. دشی و  یشتر یشتر روزه یر  میمی
  ائز ر سیا نناز جامعن ای ر یخصی  ن مانند پارنیاآتی افر
  ن یشیر ییا رکپا مشوصاً و سوز یفضایا.  اشد می یمینا

 سطنانن  ی شیند می بمحسی وزیمرا یشیریا از  وشی ان نی
 نسانیا جامعن و یسنز هشیی در مستقیم خالند نیشادجیو  شن
 ند.ارمیگذ تأثیر یاننساا ندگیز  رنیفین طریق ی ا از و نددار
 اًخیرا ننمیواشد  اییخماانی جمشن از ان، انی یموصی ینیارپا

  تفریحیزشی و میا ،یخشورز افدخیا  ا و نیایرا نناز هفار جین
 مدیرین طتیسو  ا تمرنز  ر تامی  امنین روانی و فیزیای  انیان ،

 اسن. دهاخنی ناخ نی ییرخش
 

 از هدخخخننن دهستفاا ان انی نخخخنثریا نخخخن دمیشی همشاید 
 جمشن از ان؛ انی ینیارپا ر ی طنقا ن ااذ اخخخ  ان،انیخخخ  رکاخخخپ

 اری رگز ان، انی آنافر ر ااو رانگذ جین  خخخخخخما ماانی
 ،رتوطخ م اردیخ م ایرخ س و شیورز و یینر و فرینگی ینالسیا

 پر  رای بخ مناس فضایی ارخ نا و تنخ شدا اینخ ضر نیارپا ی ا از
 و جسمی ییرانا دنرخ   االخ   یتاخ سرا در نخ آافر ر ااو دننر
 مشخخایده تحقیق یای یافتن  ن تیجن  ا د.ناپذیرفتن دخی  یرو

 هیژو ییا رکپا نخ  نخ جعامر از انانیخ   هزخ نگیا میمتری  میشید
و رسیدن  ن تناسب اندام می  اشد و  روی دهاخ پی ، ان ورزش انی

میمی در تامی  سخخخالمن افراد  ای  مقیلن میتیاند نقش  سخخخیار
جامعن و جشیگیری از ا تال  ن انیاع  یمارییا مفید  اشخخد.  امی و 

 یان نردند نن پیاده روی از میمتری    2993یمااران در سخخال 
سن     شیری در توریز  یده ا  الیق مراجعن ننندگان  ن پارنیای 

 نن مطا ق  ا یافتن ای  تحقیق می  اشد.
ا ی و نم تحرنی در جامعن امروزی و  ا تیجن  ن مشال چ  

 وصخخیی  انیان، تیسخخعن نالود فیزیای پارنیای شخخیری در   
شی و فعالیتیای پرتحرک می     ستای فرایم اوری اماانار ورز را
یا در جیامف          پارن تاثیر ای  نیع  طن  طفی در  ند  عنیان نق تیا

ااری   نان  رای  امروزی تشقی شخخخید.  ی  در رده دوم  انگیزه ز
پ   بنتواا نن و  یدن  ا           ای   خا مدن از  نن  یرون ا یا یا و   ارن

 نظر میرسخخد  ا  دوسخختان نیز در رده یای  عدی  رار می گیرد.
نان        ندگی افراد، ز فن تانیلیژی و ورود ان  ن درون ز پیشخخخر
فرصخخخن  یشخخختری جین تفریح و انجام فعالیتیای دیگر پیدا       

 .میانند
ان  انیا داث سال  سرپیشیده و افزایش تعداد پارک یای       

و ایم  نردن زمی  یای ورزشخخخی از جمشن میمتری  انتظارار    
 انیان در جین افزایش سالمن جسمانی  انیان  یده و  شرنن    
در نالس یای ینری  و اشخخپزی  و صخخنایف دسخختی  ن ترتیب  
یا می  اشخخخد.           پارک  یای میرد  ال ن  انیان در ای   اولیین 

سران و  س  سییلن اجازه  ضیر در ای  پارک یا از طرف یم  
مالاین نسون  ن ای  پارک یا از ایتم یای میم در ایجاد  ال ن 

  انیان  رای  ضیر در ای  پارک یا  یده اسن.
 ا تیجن  ن نتایج ای  تحقیق، پارنیای  انیان  ایستی  عنیان  
 وش میمی از فضخخایای سخخوز شخخیری در  رنامن ریزی نالن  

ستفاده  یتر      شید.  رای ا  ای  ماانیا الزم شیریا در نظر گرفتن 
اسن ای  پارنیا در ام  تری  و مطشیب تری   وش از فضایای   

 شیری مااه یا ی و طرا ی شیند.
سعن نالود       سییل فعالیتیای فیزیای  انیان، تی ستای ت در را

از  رزشخخی ایسخختی شخخامل ماانیای و اماانار و فیزیای پارنیا
 و جمشن سالنیای سرپیشیده ورزشی، مسیریای دوچرخن سیاری،   

مسیریای دویدن و پیاده روی  اشد. پیشنیاد می گردد گسترش     
طیلی پارنیا  یشخخختر مد نظر  رار گیرد زیرا نن ای  نیع فرم از     
فضخخایا اماان انجام فعالیتیای پیاده روی و دویدن را تسخخییل   
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 میاند. 
ضیر     شش انگیزه میم  انیان  رای   از انجا نن ریایی از پی

الزم اسخخخن جشیی دید  یرون  ن   در پارنیا ذنر گردیده اسخخخن    
درون پارک و  العاس  ا ایجاد میانف  صری محدود گردد.   رای 
افزایش زیوایی و مطشی ین درون پارنیا، میانف  صخخری سخخوز از  
شن ) شیط، افرا، نارون،(  ا    ویل درختان دارای تاج مترانم و پرپ

درختان یمیشخخن سخخوز )نیش، سخخرو نقره ای(  صخخیرر ترنیوی  
یار و  صخخار یای آیر زنده میرد اسخختفاده  رار گیرند.    جای دی

شی در پارک از میمتری  ا دامار      ضایای امیز سعن نالودی ف تی
میرد نیاز در تجییز پارنیای  انیان میجید می  اشد و طرا ان و 
ستی در طرا ی پارنیای جدید  ن ای      شیری   ای مدیران منظر 

 .نیع فضایا تیجن داشتن  اشند
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