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Hệ thống Công viên Khu vực của khu vực trung tâm đô thị 7 quận Twin Cities có gần 55.000 mẫu đất
công viên quy hoạch và hơn 300 dặm đường mòn.
Hệ thống Công viên Khu vực thu hút hơn 45 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, một khảo sát khách
đến Hệ thống Công viên Khu vực của Hội đồng Trung tâm trong năm 2008 cho thấy việc sử dụng các
công viên khu vực của chúng tôi không thể hiện thành phần nhân khẩu tổng thể của khu vực, đặc biệt
là các cộng đồng da màu.
Đội ngũ cán bộ Hội đồng Trung tâm (Metropolitan Council) đã tiến hành một dự án nghiên cứu định
tính để xác định các rào cản đối với việc đến công viên khu vực trong các cộng đồng da màu. Nghiên
cứu này tìm hiểu: a) các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời ưa thích và tiện nghi mong muốn, b) rào
cản cảm nhận ngăn chặn việc sử dụng hệ thống, c) các vấn đề hoặc lo ngại về các công viên khu vực
và d) các đề nghị và đề xuất nhằm tăng và thúc đẩy việc đến công viên.
Đội ngũ cán bộ Hội đồng Trung tâm hợp tác với một số tổ chức tại cộng đồng địa phương và cơ quan
công cộng để tổ chức các nhóm tập trung trên toàn khu vực trung tâm đô thị. Hội đồng tiến hành tổng
cộng 16 phiên họp nhóm tập trung. Tổng cộng có 263 cá nhân tham gia vào các phiên họp này. Những
người tham gia đại diện cho nhiều nguồn gốc chủng tộc, dân tộc và văn hóa khác nhau. Tổng cộng có
23 ngôn ngữ chính khác nhau đã được báo cáo.

Chủng tộc/Dân tộc của những Người tham gia Nghiên cứu Nhóm Tập trung về việc
Sử dụng Công viên Khu vực
Chủng tộc/Dân tộc

Số

Phần trăm

Người nhập cư Châu Phi

76

29.6

Người nhập cư Châu Á hoặc
Người Mỹ gốc Á

74

28.8

Người gốc Mỹ La Tinh

66

25.7

Người Mỹ gốc Phi

28

10.9

Người da trắng

11

4.3

Người đa chủng tộc

1

0.4

Người Mỹ Bản địa

1

0.4

Tổng
* Không bằng 100.0 do làm tròn.

257

100.1*

Giới tính của những Người tham gia Nhóm Tập trung
Số
Nữ
Nam

191
65

Phần trăm
74.6
25.4
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Hoạt động Ngoài trời Ưa thích
Hoạt động được ghi nhận nhiều nhất là đi dạo, tiếp theo là đi picnic và/hoặc nướng thịt ngoài trời. Hoạt
động ưa thích thứ ba là sử dụng sân chơi. Bơi lội hoặc đi chơi hồ và dành thời gian với bạn bè hoặc
gia đình tổng hợp năm hoạt động ưa thích hàng đầu.
Sự khác biệt giữa nhiều loại nhóm tập trung khác nhau đã xuất hiện trong ba hoạt động ngoài trời ưa
thích hàng đầu của họ.


Nhóm tập trung Người nhập cư Châu Á/Người Mỹ gốc Á xác định ba hoạt động ưa thích hàng đầu
của họ là đi dạo, câu cá và nghỉ ngơi hoặc thư giãn.



Nhóm tập trung Người nhập cư Châu Phi được ghi nhận thường xuyên sử dụng sân chơi, đi dạo
và ở cùng gia đình nhất.



Những người tham gia gốc Mỹ La Tinh được ghi nhận thường xuyên tổ chức kỷ niệm và liên hoan
nhất, tiếp theo là đi picnic và/hoặc nướng thịt ngoài trời và dành thời gian với gia đình.



Những người tham gia là Người Mỹ gốc Phi xác định đi picnic/hoặc nướng thịt ngoài trời là hoạt
động ưa thích thường xuyên nhất, tiếp theo là đạp xe và bóng rổ.



Đi dạo, sử dụng sân chơi và bơi lội hoặc đi chơi hồ là ba hoạt động ưa thích hàng đầu được ghi
nhận thường xuyên nhất trong các nhóm tập trung thành phần đa dạng.

Những người tham gia thường nói là họ đi cùng nhóm dưới năm người hoặc từ 15 đến 20 người.

Khái niệm “Công viên”
Những người tham gia nhóm tập trung được hỏi khi họ nghe thấy từ "công viên” thì họ nghĩ đến điều
gì. Đề tài hàng đầu là tự nhiên.

Thăm Công viên Khu vực
Dưới một nửa những người tham gia được hỏi cho biết họ đã từng đến một công viên khu vực khác.

Rào cản đối với việc Đến Công viên Khu vực
Những Rào cản Nhận thức Nổi bật nhất đối với việc Đến Hệ thống Công viên Khu vực
trong những Người tham gia Nhóm Tập trung
1

Thiếu Nhận thức

2

Thời gian

3

E ngại/Lo ngại về An toàn

4

Thiếu Phương án Đi lại

5

Rào cản Ngôn ngữ

6

Thời tiết

7

Chi phí

8

Vấn đề về Bản đồ

9

Không có Người đi cùng

10

Không nhạy cảm/Phân biệt đối xử về Văn hóa
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hoặc Tôn giáo*
Không Muốn*
* Các mục gắn với nhau.

Thiếu Nhận thức. Thiếu nhận thức, rào cản chính được xác định
“Tôi nghĩ rằng việc biết về công viên cũng rất quan trọng…Nói thật là nhiều người còn không thực sự
biết về công viên khu vực hoặc thậm chí còn như kiểu đây là công viên khu vực và nó có ý nghĩa gì”
(Thành viên nữ nhóm tập trung Người Mỹ gốc Phi).

Lo ngại Liên quan đến Công viên Khu vực và Đường mòn
Những người tham gia nhóm tập trung được yêu cầu chia sẻ lo ngại của họ hoặc vấn đề liên quan đến
hệ thống công viên khu vực, nếu có. An toàn đã được ghi nhận nhiều hơn gần năm lần bất kỳ lo ngại
khác được nêu.

Đề xuất nhằm Thúc đẩy việc Đến Hệ thống Công viên Khu vực
Đề xuất từ những Người tham gia Nhóm Tập trung nhằm Thúc đẩy
việc Đến Hệ thống Công viên Khu vực
1

Nâng cao Nhận thức

2

Giải quyết các lo ngại về An toàn

3

Mở rộng Không gian Tụ tập*
Tạo Chương trình Đại sứ*

4

Tăng và Đa dạng hóa việc Lập chương trình

5

Cung cấp Nhiều Sự kiện hơn

*Các mục gắn với nhau.
“Tôi nghĩ rằng với nhiều người, nếu điều đó không phải là một phần của văn hóa của bạn—Ý tôi là, nếu
bạn không đến công viên cùng gia đình khi bạn lớn lên thì bạn sẽ không nhất thiết nghĩ đến việc đến
công viên và sẽ không giáo dục con cái bạn đến công viên, đặc biệt là nếu không có cơ hội để thực sự
hiểu vì sao bạn nên đến công viên. Tôi chưa bao giờ đến công viên, gia đình tôi không đến công viên,
và bạn thấy đấy, tôi sẽ làm gì khi đến công viên” (Thành viên nữ nhóm tập trung Người Mỹ gốc Phi).
Đề xuất hay xuất hiện thứ hai nhằm thúc đẩy việc đến công viên tập trung vào việc giải quyết các lo
ngại về an toàn.
“Vấn đề an toàn là rất quan trọng. Nếu chúng tôi không cảm thấy an toàn trong công viên, chúng tôi sẽ
không đến công viên. Và ngày nay chúng tôi cần mức độ an toàn rất cao, và tôi tin rằng không khí sẽ
dễ chịu nếu bạn thấy an toàn, và điều đó sẽ khiến tôi tận hưởng không khí này tốt hơn” (Thành viên
nam nhóm tập trung Người Mỹ gốc Phi).
Đề xuất đáng chú ý thứ ba tập trung vào thiết kế công viên và các tiện nghi tại chỗ. Một số người tham
gia nói về những loại hình vui chơi giải trí mà họ thích, đặc biệt nhấn mạnh vào các buổi tụ họp gia
đình có nhiều thế hệ. Những người tham gia khác bày tỏ mong muốn có các tiện nghi gần nhau để các
gia đình nhiều thế hệ có thể tụ họp cùng nhau mà vẫn tận hưởng các hoạt động vui chơi giải trí tương
ứng của mình. Ngoài ra, những người tham gia tập trung vào nhu cầu phải mở rộng không gian cho
các buổi tụ tập nhóm lớn. Về mặt này, người tham gia thường nêu nhất về nhu cầu phải mở rộng
không gian cho các nhóm lớn hơn tại các khu vực picnic. Một đề nghị khác được đưa ra là kết hợp các
không gian cho các sở thích vui chơi giải trí khác nhau. Ví dụ, nhiều người tham gia bày tỏ sự ưa thích
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các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời mà chưa có trong hệ thống công viên khu vực, bao gồm bóng
rổ, bóng đá, bóng bầu dục, bóng chày, và quần vợt.
Một đề xuất hàng đầu khác là tạo ra một chương trình đại sứ để phục vụ như một nguồn lực cho du
khách tiềm năng, cả tại chỗ và ngoài công viên.
“Vì chúng tôi chưa từng đến đó, chúng tôi cần một người có hiểu biết về công viên” (Thành viên nữ
nhóm tập trung Người nhập cư Châu Á/Người Mỹ gốc Á).
Đề xuất nổi bật thứ tư nhằm thúc đẩy việc đến công viên khu vực từ các thành viên nhóm tập trung có
liên quan đến việc lập chương trình. Lập chương trình cho cả gia đình và trẻ em có xu hướng tập trung
vào vui chơi có tổ chức; hiếm khi có người tham gia đề xuất lập chương trình trên cơ sở tự nhiên hoặc
môi trường giáo dục.
Đề tài lớn cuối cùng nhằm thúc đẩy việc đến công viên khu vực có liên quan đến các sự kiện.

Các Yếu tố Chính được Nhóm Tập trung Xác định Quyết định việc
Đến Hệ thống Công viên Khu vực

Page - 4

