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چکیده 
عنوازهشوپژاین . باشدمیسطوح خرد و کالن بر مشارکت ورزشی هايبررسی تأثیر شاخصهدف از پژوهش حاضر، 

منظوره، هاي ورزشی چندسالنۀکلیآن را اولآماريعۀجام.انجام شده استنیامیدروش بهبوده ودي بررکامطالعات 
تشکیل دادردمو99ادتعدبهورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتیةمتعلق به ادارهاي چمن استخرها و زمین

تشکیل نفر 66135تعداد بهکردندتمامی افرادي که از این اماکن ورزشی استفاده مینیز شاملآماري دومۀو جامع
. ابزار جمع بودنفر 384و مکان ورزشی86برابر باترتیبگیري از جدول مورگان بهآماري دو جامعه با بهرهۀ. نموندادند

ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با براي تحلیل داده.آوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود
نشان هایافتهاستفاده شد.اچ ال ام ششطرفه با اثرات تصادفی در نرم افزار واریانس یکتحلیل ضرایب تصادفی و مدل

، داريبهداشت و نگه، دهیرسانی و سرویساطالعهاي لفهؤم،هاي ورزشیدر سطح خرد مربوط به زیرساختدهد کهمی
بر هاي ورزشیمجموعهبه بی و دسترسی یاجواري و مکاننظارت و کنترل، هم،، ایمنیشناختیطراحی پارکینگ، زیبایی

،سطح تحصیالتوافراددرآمدترتیببهسطح خردنیز در هاي فرديدر شاخص.باشدمیمشارکت ورزشی افراد اثرگذار 
- طوربه.باشندمیورزشی ترین متغیرها براي مشارکت مهمورزشیةمنظورهاي چنداستخرها و سالن،در سطح کالنو

هاي ورزشی و در سطح خرد در سطح کالن با افزایش زیرساختشود که مشخص میهاي پژوهشه به یافتهبا توجکلی و
افزایش پیدا خواهد کرد. نیزهاآنتحصیالت و درآمد افراد، مشارکت ورزشی سطح با بهبود

هاي چندسطحیمشارکت ورزشی، مدلورزشی، هايزیرساختسطوح خرد و کالن، کلیدي:واژگان

Email: Abdi6333@yahoo.comنویسنده مسئول* 
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مقدمه 
درك و آگاهی آنان از نقش ورزش در حفظ و ةدهندنشان،جامعه به ورزشافرادگرایش روزافزون 

هاي بدنی مزایاي متعدد ارتقاي سالمت جسمی و روانی انسان است. مشارکت منظم افراد در فعالیت
تجربیات جدید، بردن ازبراي لذتراهاي زیاديهمراه دارد و فرصتبهراجسمانی، ذهنی و عاطفی

ها ایجاد خواهد ها، تعامالت اجتماعی و اهداف مرتبط با پیشرفت شخصی براي آنافزایش مهارت
، 1، لسلی، آدرین، لوییز، باوربریدگت(تر خواهند بودتر و سالمکه از نظر بدنی فعالطوريبه؛ کرد

گیرند داراي مطالعه قرار میدمورجامعه بیشتر موضوعاتی که در امروزه ،دیگرسوياز.)2014،65
هم از ،هاي اجتماعی دیگراز پدیدهبسیاري. مشارکت ورزشی مانند هستندچندسطحییماهیت

منظورهب،رواینازدارد؛تأثیر اثرات اجتماعی و یا محیطی قرار پذیرد و هم تحتعوامل فردي اثر می
و رفتار افراد، محیط و فضاهاي ورزشیيهابررسی ویژگی،تحلیل مشارکت ورزشی این قشر عظیم

اساس یک متغیر منفرد برمشارکت ورزشی افراد راتوان نمیو باشدمیفردي و گروهی ضروري 
از اجزاي ضروري هاي فرديشناخت فضاهاي ورزشی و شاخص،وجوداینبابینی کرد.تبیین و پیش

ر توجیه رفتار افراد براي شرکت در ورزشی و یکی از محورهاي اساسی دهاينیاز فعالیتو پیش
و ترویج ورزش، 2هاي ورزشییکی از دالیل اهمیت زیرساخت،بنابراین؛هاي مختلف استفعالیت

اي است که در مسیر بر هزینه،نتیجهثیر مثبت مشارکت ورزشی بر تندرستی، سالمت جامعه و درتأ
ها ش مشارکت ورزشی به نفع دولتافزای،دلیلهمینبه؛شودسالمت و خدمات سالمتی خرج می

هاي متعددي از قبیلدولت،راستاایندر).2013،55، 3پامال، کریستین و کریستوف(خواهد بود
اند که اهمیت سالمت تشکیل دادهرا در ارتباط باهاي مختلفی انگلستان، اسکاتلند و هلند انجمن

و زیربناي اساسی هل اساسی قرار دادرزشی را یک اصمشارکت وۀفعالیت جسمانی و نشر و توسع
، 4پاولوسکی، دونوارد و راسکویت(اندههاي ورزشی دانستزیرساختۀاین اصل را افزایش و توسع

یمکانود،شساختهورزشایحیتفر،یجسمانتیفعاليبراکهیورزشمکانهر.)2011،98
ةاستفادمنظوربه. کندیمکمکجامعهافرادیعمومرفاهویسالمتبهکهاستیاتیحویاجتماع
. رسدنظر میبهيضرورجامعهاقشارتماميبراآنبودندسترسدر،زاتیتجهوامکاناتنیاازبهینه

يهاتیفعالدرمداومحضوربا، یورزشاماکنبودن دسترسدرکهانددادهنشانيمتعددمطالعات
اماکن و فضاهاي ورزشی ،بنابراین؛)0072،233، 5ریوا، گاوین و ریچارد(باشدمیمرتبطیجسمان

1. Bridget, Lesley, Adrian, Louise, Baur
2. Sport Infrastructure
3. Pamela, Kirstin & Christoph
4. Pawlowski, Downward & Rasciute
5. Riva, Gauvin & Richard
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امروزي است که نقش مهمی در تأمین شهرهايدرهاکاربريتریناساسیوینترمهمازیکی
آوردن آید که با پناهگاهی امن براي جوانان به حساب میسالمت جسم و روح شهروندان دارد و تکیه

کهبا تمام این تفاسیر باید گفتنسانی برسند.توانند به نهایت رشد و کمال مطلوب ابه آن می
- یابد که اهداف مردمصورتی تحقق میها درپایدار شهرۀفته شده است که توسعدر دنیا پذیر،امروزه

با رعایت اصول علوم روز مدیریت گیري مدیریت واحد شهريشکل،رسانیساالري، برابري در خدمت
که فضاها و اماکن ورزشی را نیز اماکن و فضاهاي شهريمنابع، درآمد،ۀتقسیم عادالنوشهري

). 1388،57تقوایی و تاجدار، (مان دنبال شودأتوشود،شامل می
وشوندمیتقسیممختلفهاي فردي به طبقاتلحاظ ویژگیبهانسانی، افراددر جوامعبراین،عالوه

گیرند.قرار میخاصیۀطبقدر،حرفهوشخصیثروتاقتصادي، تحصیلی،معیارهايبرخیبرحسب
وباشدمتفاوت میهاي فرديشاخصبرحسبتعطیلیروزهايوساعات بیکارياشتغال،نوعامروزه
درآمد، سطح انندهاي فردي مشاخص،بنابراینباشد؛ نمیمستثنا قاعدهاینازنیزورزشیفعالیت

-واند در گرایش افراد به فعالیتتتحصیالت و سطح تحصیالت والدین از جمله عواملی است که می

-تحتافرادکرد، عملورزشیمانند مشارکت هاي اجتماعی در زمینه،روایناز؛باشدثر ؤهاي ورزشی م

و پامال(شودبررسی میکالنوخردکه در دو سطحگیردمیقرار مختلفیثیر نیروها و متغیرهاییأت
).2013،56،همکاران

1سطح خرد

تحصیالتسطح درآمد، :گیرد که شاملعوامل سطح خرد قرار میتأثیرفراد تحتمشارکت ورزشی ا
-بهیدرآمد شخصذکر است که شایان. باشدقرار میی از این قبیلو عوامل، تحصیالت پدر و مادرفرد

که براي انجام بسیاري ايگونهبه؛ شده استمطرحمهم در میزان مشارکت ورزشی ايهعنوان شاخص
، 2ویکر، بروئر و پاولوسکی(خواهد بودتجهیزات متناسب با آن ورزش ضروري ۀها، تهیاز ورزش

رسد که با افزایش درآمد، میزان مشارکت در ورزش تسهیل نظر میبهبنابراین،؛)2010،218
تکس، مند باشند (عالقهتر به شرکت در ورزشبیشستبایاشخاص با درآمد باالتر می؛ لذا،شودمی

میزان مشارکت در ةکنندنیز مشخص4انسانیۀهاي سرمایلفهؤ). م1994،1388، 3انرسلرنسون و
خوبی نشان داده و بهبه سطح تحصیالت شخصی اشاره شده ،اخیرهايپژوهش. در باشندمیورزش

1. Micro Level
2. Wicker, Breuer & Pawlowski
3. Taks, Renson & Vanreusel
4. Human Capital
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وآورندتري روي میمتنوع بیشهايبه ورزش،شده است که اشخاص با سطح تحصیالت باالتر
توان به این مهم اشاره کرد که افراد میبراین،عالوهگیرند. تري را فرا میحرکتی بیشهاي مهارت

. باشندمیتر از آثار مثبت شرکت در ورزش بر شرایط سالمتی انسان آگاه بیش،کردهتحصیل
ها جهت شرکت در ورزش مردها و زنمیانتواند هاي اجتماعی در مشارکت ورزشی میارزش

مند به شرکت در عالقهها تر از زناند که مردها بیشنشان دادهنیز مطالعات قبلی کثرامتفاوت باشد. 
هاي خاص تفاوتبراین، عالوه). 2011،62، 1روسسکی، هامفریس، هالمان و بروئر(ورزش هستند

-وابسته میفرهنگی شخص ۀشکل خاصی به زمین، بهگذاشتن به ورزشجنسیتی با توجه به ارزش

عنوان شده است مشارکت ورزشی ایجاد کند. ی را برايمحدودیتتواند میفرهنگ ،تیجهن. درباشد
- ؛ بهحضور پیدا کنندهاي ورزشیفعالیتتوانند در هاي فرهنگی نمیدلیل محدودیتبهافراد که 

کنندشرکت میهاي ورزشی ها، کمتر در فعالیتدلیل این محدودیتزنان مسلمان بهمثال، عنوان
).2013،56،و همکارانامالپ(

2سطح کالن

منظوره، هاي ورزشی چند(سالنها و فضاهاي ورزشی استهمان زیرساخت،منظور از سطح کالن
اثر ،هاي ورزشیکه موجودیت زیرساختاندنشان دادهپژوهشهاي چمن). چندین استخرها و زمین

- همینبه؛)2011،218، 3گ، کیم ، دیکسون، بررما، ولیم(دمثبتی بر میزان مشارکت ورزشی دار

بسیار مهم است بدانیم گذارد؛ لذا،میبر مشارکت ورزشی نوع زیرساخت ورزشی اثر مثبتیره،دلیل
. درك ذهنی از باشدمیدسترس درافراداز امکانات ورزشی در نزدیکی منازل چه تعداد و چه نوعکه 

اي ، اما نکتهت به موجودیت واقعی متفاوت استموجودیت امکانات ورزشی در بسیاري از موارد نسب
دانکن، ماموري، (گرددگیري موجودیت واقعی اندازه،شکل عینیبهکه که اهمیت دارد این است

).2009،206، 4استیل، کاپرچیون و اسچوفیلد
کت ها بر مشاراثرگذاري هریک از آنهمراهبههاي آن مجموعهکالن و زیروزیر، سطوح خردمدلدر 

ورزشی افراد نشان داده شده است.

1. Ruseski, Humphreys, Hallmann & Breuer
2. Macro Level
3. Lim, Warner, Dixon, Berg, Kim
4. Duncan, Mummery, Steele, Caperchione & Schofield
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و پامال(د و کالن بر میزان مشارکت ورزشیح خروبررسی تأثیر سطمنظورهمدل پیشنهادي بـ1شکل
)2012همکاران، 

یک از سطوح خرد و کالن بر میزان مشارکت اثر هرةبسیاري در خارج از کشور دربارپژوهشگران
زمینه درنیز در داخل کشور .انددست آوردهو نتایج متفاوتی را بهاندرا انجام دادهمطالعاتیورزشی 

مطالعات ،تاکنون، امازیادي انجام شده استهايپژوهشتأثیر سطح خرد بر مشارکت ورزشی 
آمار کمی اماکن و فضاهاي ورزشی) بر میزان مشارکت (تأثیر متغیر سطح کالن اندکی در ارتباط با

توان به یهاي ورزشی مهاي مکانمؤلفهو در ارتباط بادر سطح خرد است. صورت گرفتهی ورزش
بررسی به در پژوهش خود در شهر مونیخ آلمانها) اشاره کرد. آن2013(و همکارانپامالپژوهش

هاي ورزشی بر مشارکت ورزشی پرداختند و به این نتیجه تأثیر معیارهاي مربوط به زیرساخت

سطح خرد
هاي فردي و نظراتشاخص

افراد ساکن 

هاي فرديشاخص
درآمد-

تحصیالت-
تحصیالت والدین-

مشارکت ورزشی

هاي خاص ویژگی
- فراد مشارکتا

کننده 
سن-

سابقۀ فعالیت -
قبلی

میزان آمادگی -
جسمانی

سطح کالن
هاي ورزشیزیرساخت

در سطح شهر

اماکن ورزشی
هاي ورزشیسالن-
هاي چمنزمین-
استخرهاي شنا-

مجري برنامۀ 
ورزشی 

اماکن ورزشی -
دولتی

هاي ورزشی باشگاه-
خصوصی 

مربوط به هايمکان-
شهرداري
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ها جوار بودن آنهمنیز هاي ورزشی و صورت رعایت استانداردهاي مربوط به زیرساختند که دررسید
روسسکیو هامفریس ،زمینهاین. درشودبیشتر میهاآنزشی با محل مسکونی افراد، مشارکت ور

سترسی و دباالشی ت ورزمکانااشهرهایی با در که ادي فرانمودندر ظهاادخوهشوپژدر)2010(
ندگیزازضایت باالییرنیزوبدنیيفعالیتهاتري دربیشکترمشاکنند، ندگی میآن زبه ن ساآ

تأثیرات محیط با موضوع بررسیخودپژوهشدر )2011(و همکارانهالمان،همچنین. رنددا
الیت فعتواندمیبالقوهطوربهفیزیکی بر میزان فعالیت بدنی به این نتیجه رسیدند که محیط فیزیکی

پژوهش. دیگر شودبدنیفعالیتبهگرایش مردمافزایشسببودهدقرارتأثیرتحتراافرادبدنی
) 2011(همکاران بروئر و پژوهشهاي ورزشی، معیارهاي مکانو سطح خرد ۀزمینگرفته درانجام
وشیورزتمکاناادنبوسسترددرباشیورزکترمشاکهدست یافتند به این نتیجه هاآن. است

مانیزراشیورزغتافرتقااودرنناانوجوکترمشاانمیزینتربیشوداردباالیی بستگیواهاركپا
،)2009(همکاران و1نظر کللندر. بنا بس باشدسترداماکن و تأسیسات ورزشی درکهنستنددا

قرارتأثیرتحترارادافسالمترفتارتواندمیمحیطجذابیتیابی ومکان،جواريرعایت معیارهاي هم
متغیرهاي وفراغتاوقاتدر زمانورزشیيهابه فعالیتافرادگرایشبینها بیان کردند که. آندهد
در پی) 2009(همکاران و2اینویی،. همچنینداردوجودمثبتیۀشناختی رابطزیباییوجواريهم

بینارتباطورزشی، بههاي ورزشی بر مشارکتمتغیرهاي سطح خرد زیرساختتأثیر سنجش 
کهرسیدندنتیجهاینبههاآنکردند.اشارهساالن ژاپنیبزرگدرمحیطیادراکاتوبدنیفعالیت

-این. درداردوجودمثبتیۀرابط)،رويپیادهانندم(بدنی فعالیتبهافرادو گرایشمسیرجذابیتبین

بررسیورزشیوحرکتیهايفعالیتبهرادانشجو80نگرش)2007(3فازيکامارادین و،راستا
تشویق خانوادهنبودورزش،بودنپرهزینه، نبود اماکن ورزشی مناسب،هانآهايیافتهۀپایکردند. بر

هايفعالیتدرمشارکتی افرادموانعسایر،یورزشوحرکتیهايدر فعالیتمشارکتبودنگیروقتو
هاي هاي مربوط به مکانتأثیر مؤلفهۀزمینمتنوعی درهاينیز پژوهش. در ایران باشندمیحرکتی

در بخشند کهنشان داد)1390(و همکارانرضایی.ورزشی بر مشارکت ورزشی انجام شده است
ورا دارداهمیتباالترینعامل سهولت دسترسی به فضاي ورزشی ،هاي ورزشیمتغیرهاي مکان

رضوي و ،. همچنینباشدمیوري اماکن ورزشیدر بهرهکمترین اهمیت، دارايوجود امکانات رفاهی
گرایشدرمحیطوفضافرم،هارمونی،نور،رنگ،اظهار داشتند که ابعاد)1389طاهري (اشکوه

وضعیتبینداريامعنتفاوتگزارش شد که،. همچنینباشندمیورزشی مؤثراماکنبهمشتریان

1. Cleland
2. Inoue
3. Kamarudin & Fazi
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. ارددوجودشناختیزیباییلحاظها بهآنبهتریانگرایش مشدرورزشیاماکنمطلوبوموجود
) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اماکن و فضاهاي ورزشی 1390(و همکارانسهرابی

و لحاظ دسترسیبهقرار دارند؛متوسطوضیعتدریابیمکانوجواريهممعیارنظرشهر ارومیه از
طراحی پارکینگمعیارهايونظارت،ایمنیمنظرازند وباشمیضعیفوضعیتدر زیباشناختی 

) نشان داد که 1392پور و سهرابی (جواديهاي پژوهشبراین، یافتهعالوه. متوسطی دارندوضعیت
- دهی، همرسانی و سرویسترتیب معیارهاي طراحی براي جانبازان و افراد معلول، معیار اطالعبه

نی داراي شناختی و فضاي سبز و معیار ایم، معیار زیبایییابی، معیار دسترسیجواري و مکان
) در پژوهش خود به این نتیجه 1392(انارو همکمامیا،. همچنینباشندمیکمترین اهمیت 

گلستان استان ورزشی ـرسیدند که افراد در ابعاد وضعیت، حفظ و نگهداري و ایمنی اماکن تفریحی
،هاي فردي مربوط به سطح خردارتباط با تأثیر شاخصدر باشند.میز وضعیت موجود ناراضی ا

در)2013(1و همکارانزکانترنمونه براي؛استانجام شده در خارج از کشورزیاديهايپژوهش
بجنودرلسا11ـ14زان موآشندابینارسمددرشیورزکترمشادر ارتباط باکههشیوپژ

شرکتارسمديهاورزشزان درموآنشدااکثرکهعنوان کردندنددادمنجااهمتحدیالتاشرقی
يبیشترخطرضمعردر،بدنیفعالیتانجاممعددلیلهبمددرآکمفقیر و قشرن کادکواما ،کنندمی

ومثبتشکلبهراديقتصااضعیت) و2012(2انرهمکادریش ووندن،. همچنینقرار دارند
وابستهزنودمرجنسدوهرايبرشیورزياههباشگادرعضویتوبا مشارکت ورزشیمعنادراي

ان رو همکاسالمیا. نجام شده استدر داخل کشور انیز متنوعی هايپژوهش،زمینهایندر. نستنددا
ۀترتیب طبقبهاجتماعیـديقتصااهايمؤلفهمیانکه دربیان نمودنددخوهشوپژدر)1392(

مشارکت ورزشی در ايبرترييقوهايهیشبینکنندپ،لدینواتحصیالتومددرآمیزاناقتصادي،
که بین ند) نشان داد1391(و همکاراننماقدرت،. همچنینباشدمیمشهدشهرانندوشهربین 

ارتباط وضعیت اقتصادي، درآمد و سطح تحصیالت پدر با میزان مشارکت ورزشی دانشجویان
. معناداراي وجود دارد

ها و تأثیر سطح کالن (آمار کمی زیرساختۀزمینشده درانجامهايپژوهششمار ذکر است که شایان
ارتباط،این. درباشدمیخارج از کشور بسیار اندك در داخل وفضاهاي ورزشی) بر مشارکت ورزشی 

نشان داد که وجود اماکن و )2012(ان راکهمپامال و و)2013(ان راکهمپامال و پژوهش

1. Kanters et all
2. Vandendriessche & Barbara & Vandorpe
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- میتري بر مشارکت ورزشی افراد تأثیر بیش،هاي فرديمتغیربهنسبتهاي ورزشی،زیرساخت

گذارد.
و با استاندارد باشدترمناسبهاي ورزشیتوان گفت هرچه امکانات و زیرساختمی،کلیطوربه

مثال،عنوانبه؛ها بیشتر خواهد شدمیزان مشارکت آن،بیشتري در اختیار شهروندان قرار گیرد
توانند تر میسنجی مناسب احداث گردد، شهروندان راحتورزشی با توجه به مکانکه اماکن هنگامی

تواند میزان استفاده از خودروهاي این خود میوها دسترسی پیدا کنند عمومی به آنۀ با وسایل نقلی
- از میزان ترافیک و آلودگی هوا کاسته شود. در بعد ایمنی نیز می،آنتبعشخصی را کمتر کند و به

با فراغ ،که افراد مطمئن شوند اصول ایمنی در اماکن ورزشی رعایت شده استان گفت زمانیتو
در بعد براین، عالوهپردازند. کنند و به فعالیت میهاي ورزشی شرکت میخاطر بیشتري در فعالیت

ه یک کو زمانیاستزیبایی دوستدارین نکته اشاره کرد که انسان ذاتاً توان به امیزیباشناختی 
میزان شک،بیشناختی در حد مطلوبی باشد، ییهاي زیبالحاظ معماري و ویژگیبهمکان ورزشی 

دي مناسبی که افراد از وضعیت اقتصاهنگامیدیگر،سويشود. ازحضور افراد در آن مکان بیشتر می
مین وسایل و تأدر،زیرا؛کنندمیمشارکت هاي ورزشی در فعالیتبیشتر تردید،بی،برخوردار باشند

گونه همانها دسترسی پیدا کنند. توانند به آنمیتر آسانتجهیزات ورزشی مشکالت کمتري دارند و 
ثر ؤعوامل مگرفته در ارتباط با مطالعات انجاماغلب شود، شده مشاهده میاشارههايپژوهشکه در 

و اندپرداخته)محیطی(یهاي فردي یا اجتماعی یکی از جنبهتنها به بررس،بر مشارکت ورزشی
حاضر پژوهشاند؛ لذا،بررسی قرار دادهزمان موردهمشکل بهاین دو جنبه را هاتعداد اندکی از آن

ورزش ۀشهر در توسععنوان یک کالنخوب و جایگاه مهم شهر اهواز بهۀقصد دارد با توجه به پیشین
بودن دارانیز و هاي مختلفالمللی در رشتههاي قهرمانی در سطوح ملی و بینویژه ورزشکشور، به

ها بر زمان این دو متغیر و نیز تأثیر آن، به بررسی هممند به ورزشجمعیت باالي جوان و افراد عالقه
بپردازد. مشارکت ورزشی

شهوپژشناسیروش
ـتوصیفیاطالعات،آوريجمعشیوة لحاظبهوبودهديبررکامطالعاتعنوازحاضرهشوپژ

لحاظ استفاده از مدل بهپژوهشاین .ستاهشدنجامانیامیدروش بهکهباشدمیتحلیلی 
ةهاي ورزشی چندمنظورسالنۀکلیآماري اولۀجامع:ري استماآۀجامعداراي دو 1چندسطحی

که متعلق به یهاي چمنهاي فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال، استخرهاي شنا و زمینرشته
ةادارمعالاطبقپژوهشمنجاانمازدربوده وورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی ةادار

1. HLM
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،آماري دومۀجامعشود ورا شامل میاستدهبوردمو99ها آنادتعدورزش و جوانان شهر اهواز 
ةه به ادارکه پس از مراجعبود نمایند تمامی افرادي که از این اماکن ورزشی استفاده میدربرگیرندة 

گان و سؤال از مسئوالن شدبیمهۀمحاسبنیز ورزشی شهر اهواز و ـت پزشکیأهیوورزش و جوانان
اول از طریق جدول ۀآماري جامعۀنمونتعداد . اعالم گردید66135هاآناین اماکن ورزشی، تعداد 
،ايخوشهـتخصیصیاز طریق روشوادامه. درگردیدتعیین مورد86کرجسی و مورگان برابر با

آماري اول در نظر گرفته ۀنمونعنوانبهزمین چمن20استخر و 26سالن سرپوشیده، 40تعداد 
هشتمرد) است که در 263زن و121(نفر 384نیز برابر بادوم ۀآماري جامعۀنمونتعداد شد. 
هاآوري دادهمنظور جمعبههمچنین، . گردیداهواز به تناسب جمعیت هر منطقه تعیین ۀ شهرمنطق

اولۀنامپرسششوند.گردید که درادامه معرفی میاستفاده ساختهپژوهشگرۀناماز سه پرسش
هاي کنندگان از سالنهاي فردي استفادهویژگی:شاملو استیشناختجمعیتهاي ویژگیمربوط به

مربوط نیز دوم ۀنامشد. پرسشباشغل، درآمد، تحصیالت و تحصیالت والدین میورزشی مانند سن،
هاي فعالیت در در سه بخش نوع ورزش یا فعالیت بدنی، تعداد روزکهبه مشارکت ورزشی است 

سوم مربوط به ۀنامپرسشدرنهایت، . گردیدهفته و تعداد ساعات فعالیت در هر جلسه تنظیم 
جواري و (معیارهاي همبخش اصلیهفتاماکن ورزشی و استانداردهاي مربوطه که در ،هازیرساخت

رسانی و شناختی، اطالعداري، ایمنی، نظارت و کنترل، زیبایییابی، دسترسی، بهداشت و نگهمکان
بین نامههر سه پرسش،سپس. باشدمیشدال تنظیمؤس72دهی و طراحی پارکینگ) و سرویس

داراياي ورزشی،هزیرساختمربوط به پرسشنامهنظر توزیع گردید. هاي ورزشی موردمکان
ۀمطالعباآنيهااردستانداکه دبوجواريهمودسترسیز،ساوساختۀزمینارد درستاندايهارمعیا
صوري و یی روا. مدآستدبهبمجراستاداننظر تحت،جیرخاهايپژوهشوتمقاالب، کتا

م ورزشی دانشگاه بدنی و علوتربیتةنفر از اساتید دانشکد15توسط نامه نیزپرسشین محتوایی ا
ۀنامپرسشپایاییبراي خ نباوکري لفاآضریبانمیزهمچنین، . گشتتأییدشهید چمران اهواز 

درصد، 88/0برابر بامشارکت ورزشیۀنامپرسشبراي درصد، 91/0هاي دموگرافی برابر با شاخص
87/0بر با اه برنامپرسشکلدرصد و براي88/0برابر باهاي ورزشیزیرساختۀنامپرسشبراي 

ها به تناسب جمعیت و آوري دادهنامه و جمعتوزیع و تکمیل پرسشمنظوره. بگردیددرصد محاسبه 
در تمامی پژوهشگراساس یک جدول زمانی، برنیز اهواز و ۀمنطقهشتتعداد اماکن ورزشی هر 

ها و دادن زیع آنآماري) حضور یافت و با توۀبررسی (براساس نمونمناطق و اماکن ورزشی مورد
هاي ورزشی کنندگان از مکانتوسط استفادههنامرفع هرگونه ابهام، پرسشنیز اطالعات الزم و 

آوري گردید. جمعوي ها توسط نامهپرسشدرصد از81یعنی ؛عدد311،پایانو درگردیدتکمیل
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ةه از واحد آمار ادارمنطقهشت آمار و اطالعات کمی اماکن ورزشی شهر اهواز به تفکیک ،همچنین
سطح فردي . جهت بررسی و نحوة اثرگذاري متغیرهاياخذ گردیدکل ورزش و جوانان خوزستان 

نام همدلی ب، ازبا استفاده از روش آماري،سطحیهاي چند(سطح خرد) بر متغیر وابسته در مدل
سطح خرد وارد معادله متغیرهاي تنها،استفاده شد. در این مدل1مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی

سنجش میزان منظورهببراین، عالوهشود.سطح کالن در نظر گرفته نمیي درگردد و هیچ متغیرمی
2داري مدل رگرسیوناآزمون معن،نظر در سطح کالن بر متغیر وابستهاثرگذاري متغیرهاي مورد

و سطح کالن بر مشارکت میزان اثرگذاري سطح خردۀبررسی مقایسجهت. مورداستفاده قرار گرفت
3طرفه با اثرات تصادفیمدل تحلیل واریانس یکسطحی با استفاده از هاي چندورزشی افراد در مدل

.استفاده گردیداچ ال امافزار از نرمنیز ها تحلیل دادهوتجزیهمنظوربه. کار رفتبه

نتایج
،گویانمحل سکونت پاسخۀیع منطقتوزکنندگان از قبیل شناختی مشارکتجمعیتاطالعاتبرخی 

آمده است.شماره یکدر جدول هل، تحصیالت و وضعیت اشتغالأتجنسیت، سن،
نمونهشناختی افرادهاي جمعیتویژگیتوصیف برخی ـ1جدول 

درصد فراوانی فراوانی شناختیهاي جمعیتویژگیمتغیر 

محل ۀمنطقتوزیع
گویان سکونت پاسخ

درصد1364/9ۀمنطق
درصد2277ۀمنطق
درصد3513/13ۀمنطق
درصد4581/15ۀمنطق
درصد5553/14ۀمنطق
درصد6662/17ۀمنطق
درصد7538/13ۀمنطق
درصد8389/9ۀمنطق

درصد1215/31زنجنسیت 
درصد2635/68مرد

سن 

درصد158639/22ـ19
ددرص209169/23ـ24
درصد259043/23ـ29
درصد307679/19ـ34
درصد4167/10به باال35

1. Random-Coefficients Regression Model
2. Means-as-Outcomes Regression
3. One-Way Onova with Random Effects
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شناختی افراد نمونه هاي جمعیتـ توصیف برخی ویژگی1ادامۀ جدول 

درصد فراوانی فراوانی شناختیهاي جمعیتویژگیمتغیر 
درصد1958/50مجردتأهل

درصد1892/49متأهل

سطح تحصیالت 

درصد146/3دیپلمکمتر از
درصد973/25دیپلم

درصد566/14دیپلمفوق
درصد2082/54لیسانس

درصد93/2لیسانس و باالترفوق

وضعیت اشتغال

درصد1228/31کارمند
درصد106/2بازنشسته
درصد457/11شغل آزاد

درصد659/16دارخانه
درصد957/24دانشجو

درصد243/6آموزدانش
درصد236سایر

نتایج در دو بخش آورده ،مشارکت ورزشیبرمتغیرهاي سطوح خرد و کالن تأثیربررسی منظورهب
شود.می

مشارکت ورزشیبرسطح خرد تأثیر.الف
هاي چندسطحی، آن متغیرهاي سطح خرد (سطح فردي): منظور از متغیرهاي سطح خرد در مدل

دهند و شاملنامه به آن پاسخ میز متغیرهایی هستند که افراد از طریق سؤاالت پرسشدسته ا
هاي هاي فردي و معیارهاي مربوط به زیرساختشاخصۀمورد دو حیطنظرات شخصی افراد در

یابی، جواري و مکانهاي ورزشی (هممعیارهاي مربوط به زیرساختبخش،. در اینباشدمیورزشی 
رسانی و داري، ایمنی، کنترل و نظارت، اطالعشناختی و فضاي سبز، بهداشت و نگهاییدسترسی، زیب

هاي فردي (میزان درآمد، سطح دهی و طراحی پارکینگ) و متغیرهاي مربوط به شاخصسرویس
شوند. عنوان سطح خرد لحاظ میتحصیالت پدر و مادر) بهو سطحتحصیالت فرد

شود، نتایج آزمون مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی مشاهده میشماره دوگونه که در جدول همان
جواري و هاي ایمنی، کنترل و نظارت، هممؤلفه،در سطح خرد و از دید افرادکهدهدنشان می

داري و وضعیت دهی، طراحی پارکینگ، بهداشت و نگهرسانی و سرویسیابی، دسترسی، اطالعمکان
گذارد.ی بر مشارکت ورزشی افراد اثر میهاي ورزششناختی مجموعهزیبایی
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- دسترسی، اطالعیابی، مکانوجواريمعیارهاي ایمنی، کنترل و نظارت، همنتایج آزمون تأثیرـ2جدول

هاي ورزشی بر شناختی مجموعهداري و زیباییدهی، طراحی پارکینگ، بهداشت و نگهرسانی و سرویس
مشارکت ورزشی افراد

طاي خضریباثر ثابت
سطح معناداريدرجۀ آزاديآماره تیاستاندارد

,بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-19/052/29- 61/5گاما,2عرض از مبدأ 
بتا یکبراي شیب ایمنی، کنترل و نظارت 

*0</23/0005/0467001گاما2عرض از مبدأ 
بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-23/018-14/4گاما,2عرض از مبدأ 
بتا یکیابی براي شیب مکان

*0</18/0007/071/257001گاما2عرض از مبدأ 
بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-30/046/12-74/3گاما,2عرض از مبدأ 
بتا یکبراي شیب دسترسی 

*0</16/0007/085/227001گاما,2عرض از مبدأ
بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-32/037/8-68/2گاما,2عرض از مبدأ 
رسانی بتا یکبراي شیب اطالع

*0</28/00,01287001گاما,2عرض از مبدأ 
بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-46/056/7-48/3گاما,2عرض از مبدأ 
بتا یکبراي شیب طراحی پارکینگ 

*0</26/00,01267001گاما,2عرض از مبدأ 
بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-20/075/21-35/4گاما,2عرض از مبدأ 
بتا یکداري براي شیب بهداشت و نگه

*0</26/0007/014/377001گاما,2عرض از مبدأ 
بتا صفر1عرض از مبدأ براي

0</7001-13/069/32-25/4گاما,2عرض از مبدأ 
بتا یکشناختی براي شیب زیبا
*0</23/0005/0467001گاما, 2عرض از مبدأ 

دار است.امعنP≥05/0* در سطح 
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با توجه به وضعیت فعلی اماکن شهروندان شهر اهوازاز دیدگاه کهدهدنشان میشماره سهجدول 
داراي داري اماکن ورزشی دهی و بهداشت و نگهرسانی و سرویساطالعهاياین شهر، معیارورزشی 

.باشندمیبیشترین ضریب اثرگذاري بر مشارکت ورزشی 

شی) مربوط به اماکن ورز(سطح خرد هاي شاخصترتیب میزان ضریب اثرگذاري ـ3جدول 
بر مشارکت ورزشی افراد 

ضریبمجموعهاي اماکن و فضاهاي ورزشیمعیارها و مؤلفه
9928/0دهیرسانی و سرویساطالع

9926/0داريبهداشت و نگه
9926/0طراحی پارکینگ

9923/0شناختیزیبایی
9923/0ایمنی، نظارت و کنترل

9918/0یابیجواري و مکانهم
9916/0دسترسی

کهدهد، نتایج آزمون مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی نشان میشماره چهاربا توجه به جدول 
اما،گذاردها تأثیر میتحصیالت فرد، تحصیالت پدر و میزان درآمد افراد بر مشارکت ورزشی آن

.تأثیري بر آن نداردالت مادر تحصی

مشارکت ورزشی افرادپدر، مادر و درآمد برنتایج آزمون تأثیر سطح تحصیالت فرد،ـ4جدول

خطاي ضریباثر ثابت
درجۀ آماره تیاستاندارد

سطح معناداريآزادي

بتا صفر1عرض از مبدأبراي
14/022/063/0755/0ماگا,2عرض از مبدأ

بتا یکشیب تحصیالتبراي
*>93/009/033/107001/0گاما,2عرض از مبدأ

بتا صفر1عرض از مبدأبراي
>78/234/017/87001/0گاما,2عرض از مبدأ

کیبتاشیب تحصیالت پدربراي
*>30/004/05/77001/0گاما,2عرض از مبدأرايب
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رکت ورزشی افرادـ نتایج آزمون تأثیر سطح تحصیالت فرد، پدر، مادر و درآمد بر مشا4جدول ادامۀ 

خطاي ضریباثر ثابت
درجۀ آماره تیاستاندارد

سطح معناداريآزادي
بتا صفر1عرض از مبدأبراي

>98/234/076/87001/0گاما,2عرض از مبدأ
یکبتاشیب تحصیالت مادربراي

16/009/077/1707/0گاما,2عرض از مبدأ
بتا صفر1عرض از مبدأبراي

767/0-108/0-08/0گاما,2عرض از مبدأ
بتا یکشیب درآمد براي

*>96/004/0247001/0گاما,2عرض از مبدأ
دار است.امعنP≥05/0* در سطح 

هاي شاخص،، از دیدگاه شهروندان شهر اهوازشودمشاهده میشماره پنججدول طور که در نهما
باشد.افراد میترین متغیرهاي فردي براي مشارکت ورزشی و تحصیالت فرد مهمان درآمدمیز

بر مشارکت ورزشی افرادهاي فرديشاخصترتیب میزان ضریب اثرگذاري ـ5جدول
ضریبمجموعهاي فرديشاخص

38496/0درآمد
38493/0تحصیالت

38430/0تحصیالت پدر
38416/0تحصیالت مادر

مشارکت ورزشیربکالنحسطتأثیر.ب
متغیرهاي سطح کالن: منظور از متغیرهاي سطح کالن، آن دسته از متغیرهایی هستند که در 

افراد هیچ نقشی ،باشندگیري میشمارش و اندازهو قابلبودهصورت عینی موجوداجتماع و محیط به
.   باشندمیفردي)(و فراتر از سطح خرد ها نداشتهآندر پیدایش 

ی،داري مدل رگرسیونابا استفاده از آزمون معنشود کهمشخص میشماره ششجدول برمبناي
گذارد.منظوره بر مشارکت ورزشی افراد تأثیر میهاي ورزشی چندهاي چمن، استخرها و سالنزمین
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افرادهاي ورزشی بر مشارکت ورزشی ها، استخرها و سالنتأثیر تعداد چمنـ6جدول

خطاي ضریباثر ثابت
درجۀ آماره تیاستاندارد

آزادي
سطح 

معناداري
بتا صفر1عرض از مبدأبراي

>79/226/073/106001/0گاما,2عرض از مبدأ

*>19/003/033/66002/0گاماهاي چمن تعداد زمین
بتا صفر1عرض از مبدأبراي

>15/235/014/66001/0گاما,2عرض از مبدأ

*>26/005/02/56002/0گاماتعداد استخر 
بتا صفر1عرض از مبدأبراي

09/248/035/46005/0گاما,2عرض از مبدأ
*20/004/056006/0گاماتعداد سالن

دار است.امعنP≥05/0* در سطح 

،از دیدگاه افراد و با توجه به ضریب اثرگذاريبیانگر این است کهشماره هفتجدول همچنین، 
ترین مکان براي مشارکت بر مشارکت ورزشی افراد دارند و مهمرااستخرهاي شنا بیشترین تأثیر

د.نشوورزشی محسوب می

ترتیب میزان ضریب اثرگذاري متغیرهاي سطح کالن (اماکن و فضاهاي ورزشی)ـ7جدول
افرادبر مشارکت ورزشی

ضریبمجموعن و فضاهاي ورزشیاماک
9926/0استخر
9920/0منظورههاي چندسالن
9919/0هاي چمنزمین

ثیر سطوح خرد و کالن بر مشارکت ورزشی افراد را نشان أمیزان تۀمقایسشماره هشتجدول 
طاي سطح جزء خۀطرفه با اثرات تصادفی و محاسبدهد. با استفاده از مدل تحلیل واریانس یکمی

95/0و 18/1باترتیب برابرخرد و کالن مشخص گردید که جزء خطاي سطح خرد و سطح کالن به
. باشدمیورزشی در سطح خرد یعنی مشارکت؛تر متغیر وابستهگر وجود واریانس بیشکه بیاناست

تغییرات تر از عوامل کالن بربیش،دهد که عوامل فردياین موضوع نشان می،دیگرعبارتبه
آوردن تأثیرگذاري سطح کالن از دستبهمنظور درادامه و به. باشدمیاثرگذار ورزشی افراد مشارکت 
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) 446/0(پژوهششده در این اي محاسبهطبقهبستگی بیناي استفاده شد. همطبقهبستگی بینهم
–که به کالن قرار داردنظر در سطح موردۀدرصد از واریانس متغیر وابست45نشان داد که حدود 

هاي ورزشی در مشارکت ورزشی گر اهمیت متغیرهاي سطح کالن یا همان زیرساختبیان،نوعی
از متأثرنیزتغییرات مشارکت ورزشی شهروندان اهوازياز درصد 55حدود ،بنابراین؛افراد است

تر سطح خرد بر سطح کالن است.که دال بر اهمیت بیشباشدمیسطح خرد 

طرفهاثر تصادفی مدل تحلیل واریانس یکـ8دولج

درجه جزء واریانسانحراف معیاراثر تصادفی
سطح معناداريکاي دوآزادي

جزء خطاء - 1عرض از مبدأ
>95/090/0721/231001/0سطح کالن

سطح جزء خطاء–1سطح 
18/139/1خرد

گیريبحث و نتیجه
هاي سطوح خرد و کالن بر مشارکت ورزشی با استفاده سی تأثیر شاخصبررحاضر،پژوهشهدف از 

ابتدا میزان اثرگذاري متغیرهاي سطح خرد بر متغیر منظور، بدین. بودهاي چندسطحی مدلاز
ۀهاي مربوط به سطح خرد (حیطمشارکت ورزشی بررسی شد. نتایج حاصل از یافتهۀوابست

آزمون مدل رگرسیون با ضرایب تصادفی، معیار ۀبا محاسبنشان داد کهاماکن ورزشی)هايؤلفهم
ثیر بر مشارکت ورزشی شهروندان تأ،باالداشتن ضریب اثرگذاري بادهی رسانی و سرویساطالع

لحاظ وجود وسایل، لوازم و زشی شهر اهواز بهراز دید افراد، اماکن و فضاهاي و،دیگربیانبهگذارد.می
هاي رسانی جهت شرکت افراد در فعالیتهاي اطالعیغات و دیگر سیستمتبلنیزتجهیزات ورزشی و 

1جون و آندروۀ پژوهشبا نتیجیافته دارند. این هاورزشی، تأثیر زیادي بر مشارکت ورزشی آن

رسانی، میزان حضور افراد در هاي اطالعکه با انجام تبلیغات و دیگر سیستمخصوص این) در2000(
-اقتصادي اماکن میبازدهها و نیز شود و باعث افزایش مشارکت ورزشی آنمیاماکن ورزشی بیشتر 

داري اماکن ورزشی بر نتایج حاصل از بررسی تأثیر معیار بهداشت و نگه.باشدهمخوان میگردد
داري اماکن ورزشی و رعایت نشان داد که با بهبود وضعیت بهداشت و نگهنیز مشارکت ورزشی 

- خنکحرارتی،هايسیستمبههامجموعهبودنمجهزانندداري مبهداشت و نگهمعیارهاي مربوط به 

1. John & Andrew
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ازاستفادهوکیفیتوکمیتلحاظبهمناسببهداشتیهايسرویسرطوبت، وجودتنظیموکننده
هاي این یابد. یافتهمناسب، مشارکت ورزشی افراد افزایش میتعدادبهچینظافتوخدماتکادر

ند) که نشان داد2005(2نهمکارا) و پوپکین و 2008(1تامپسونمطالعۀنتایج باپژوهشبخش از 
هاي بدنی تأثیر هاي ورزشی بر میزان حضور افراد در فعالیتها و سالنوضعیت بهداشتی ورزشگاه

ث افزایش مشارکت افراد در بودن اماکن ورزشی از نظر بهداشتی باعمطلوبنیز این که گذارد و می
عامل طراحی کهنشان دادپژوهشۀ دیگریافت.باشدمیهمخوان شودورزشی میهايفعالیت

با توجه ،رواینازگذارد؛میثیر أتافرادبر میزان مشارکت ورزشی،پارکینگ و اختصاص فضاي کافی
وجود شهرایندر سطحزیاديهاي ترافیکیو محدودیتاست شهر که شهر اهواز  یک کالنبه این

مربوط به طراحی پارکینگ و اختصاص فضاي کافی، و استانداردهايرعایت اصولصورت، دردارد
3و بروناتاگهايکه این موضوع با یافتهمشارکت ورزشی شهروندان نیز افزایش پیدا خواهد کرد

ورزشی اماکن یبیروننیز و یداخلۀکه با طراحی فضاي کافی در محوطخصوص ایندر)2003(
- پیدا میمشارکت ورزشی افراد افزایش و شده تر محیط اماکن ایمنافراد، ۀل نقلیجهت پارك وسای

شناختی و فضاي دیگر پژوهش نشان داد که با بهبود شاخص زیباییۀ. یافتباشدمیهمخوان کند
رضويپژوهشسبز اماکن، میزان مشارکت ورزشی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این یافته با نتایج 

. کللند و همکاران باشدمیسوهم)2004(و همکاران 4کارمکمکو)1385د (فرنتاباس)، 1390(
يفضاهاویبازيهامحیطي،سرسبزانندممحیطیشناختییباییزتأثیربررسی بهنیز ) 2010(

ویگدفسراوابضطراس،سترادبهبواد،فراحیروسالمتمشارکت ورزشی، بهبود يتقااربرطبیعی
که فضاهاي نمود. با تمام این تفاسیر باید به این نکته توجه پرداختندرانبیماد بهبوندروسرعت

هااین مکاندلیل، الزم است کههمین؛ بهترین فضاهاي عمومی جامعه هستندورزشی از مهم
ن اماکن تر ساختجهت جذابهاي نوین درشناختی و خلق طراحیهاي زیباییبرحسب ویژگی

نشان داد که معیار ایمنی، نظارت و کنترل اماکن پژوهش دستاورد دیگر. ریزي شوندزشی برنامهور
بیانگر ) 2010(5ورهاگن و وانمطالعاتنتایج همچنین،.گذاردورزشی بر مشارکت ورزشی تأثیر می

اد در ترین دالیل عدم حضور افرمهم،استاندارداستفاده از تجهیزات نامناسب و غیراین است که
- صورت رعایت اصول همدر،در سطح خردپژوهش حاضر نشان داد که. باشندمیاماکن ورزشی 

1. Thomson
2. Popkin et all
3. Otag & Brown
4. Mc Cormack
5. Werhagen  &  Van
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هاي تناسب با سرانه،هاي شهريیابی، هماهنگی با کاربريجواري و استانداردهاي مربوط به مکان
و یافتخواهدافزایشاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، مشارکت ورزشی افراد نیز جمعیتی و

خوبی رعایت شدهیابی بهجواري و مکانگردید در مناطقی که معیارهاي همخواهد خوبی مشخص به
اجرا هاآنخوبی در که این مؤلفه بهباشدمیتر از مناطقی میزان مشارکت افراد نیز بیش، است

صورت رعایت درنددنشان داکه) 2013ان (رهمکاپامال و پژوهشبا نتایجاست. این یافتهگردیدهن
ۀبا نتیج،. همچنینباشدمیهمخوان ز بیشتر خواهد شدیابی، مشارکت ورزشی افراد نیاصول مکان

هاي پاركۀیابی بهینجواري و مکانصورت وجود همدربیان کرد ) که 2007(1جی انگپژوهش
آخرین براین، عالوه. ستاسوهمکندافزایش پیدا میورزشی، میزان فعالیت بدنی افراد ـتفریحی

هاي ورزشی و سطح خرد پژوهش، میزان تأثیر معیار دسترسی مربوط به معیارهاي زیرساختۀیافت
دهد که با افزایش و بهبود دسترسی افراد به میاست. نتایج نشانافرادبه اماکن بر مشارکت ورزشی

هاي صورتی به انجام فعالیتافراد در،نبنابرایکند؛ ها نیز افزایش پیدا میمشارکت آن،اماکن ورزشی
هاي ورزشی به مکانتريدهند که دسترسی مناسب و راحتتري نشان میفیزیکی تمایل بیش

وساز اماکنوساختدرکلیديومهمالزاماتاز،سازيمناسبهمانیاداشته باشند. دسترسی
براي تربیشکاربريووريبهرهافزایشوحداکثريةاستفادموجبکهاستورزشیيهامجموعه

) 2013(همکاران. پامال و شودمیمتفاوتيهاجنسیتوجسمیيهاتواناییباافرادواقشارتمامی
طراحی ومناسبسترسیدبامسیرهاییساختکهبیان کردندخود در مونیخ آلمان پژوهشدر 

لیموچی .زشی خواهد شدهاي ورد در مکانتر افراي باعث حضور بیششهرجدیديسیستمها
داراي دسترسی باال وقابلیت باوجود اماکنیکهسیدرنتیجهینابهخودپژوهشدر نیز ) 1385(

ان میزیشافزانیزونیرواوجسمییطاشردبهبوبهکمکموجب،لمعلوادفراددتراتتجهیز
پژوهشدر )2002(2اواندونوگیلسبراین، عالوه. شودهاي حرکتی میزشی در فعالیتمشارکت ور

اديفرایافتنددرحرکتی يفعالیتهاتعییندرجامعهوفیزیکیمحیطارتباط بین اثر فرد،ۀزمیندر
افراديتر ازدرصد بیش43،نددارمصنوعیوطبیعیتمکانااازمتنوعیاعنوابهيبهترسترسیدکه
.هنددمیننشارانهروزاورزشقه قید30به تمایلت دارند،مکاناابهيترودمحدسترسیدکه

اي هاي فردي و زمینهنشان داد که شاخصحاضرپژوهشدرسطح خرددستاورد دیگر در ارتباط با
-تأثیر میهانبر مشارکت ورزشی آ،سطح تحصیالت، سطح تحصیالت پدر و درآمد افرادمانندافراد 

)، 2011(نراهمکا)، پاولوسکی و 2013(انرهمکاپامال و پژوهشاین یافته با نتایج گذارد. 
همکارانو نماقدرت. باشد) همخوان می1391(همکاراننما و قدرتو )2011(انرهمکاروسسکی و 

1. Jeong
2. Giles &Donovan
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بین وضعیت اقتصادي، درآمد و سطح تحصیالت پدر با میزان مشارکت ورزشی بیان کردند که
- پژوهش بیانگر این است کهۀآخرین یافتدرنهایت، . ارتباط معناداراي وجود دارددانشجویان

یعنی میزان مشارکت ورزشی افراد ؛ متغیرهاي سطح کالن (تعداد اماکن ورزشی) بر متغیر وابسته
هاي هاي ورزشی، استخرها و زمینبا افزایش تعداد سالنکهکندباشد و مشخص میاثرگذار می

و پامالپژوهشۀه با نتیج. این یافتافزایش خواهد یافتچمن، میزان مشارکت ورزشی افراد نیز 
در بخش ، اماسو استها با میزان مشارکت همدر بخش ارتباط تعداد سالن)2013(انرهمکا

هاي چمن شهر اهواز هاي بدنی در زمین. انجام فعالیتداردنییهاي چمن همسوزمینها واستخر
شرایط خاص با توجه به همچنینوشود میدر محیط روباز انجام ها این فعالیتکه دلیل اینشاید به

افراد مشارکت ورزشی ممکن است که در این شهر وجود دارد،ییهاهوایی و وجود آالیندهوآب
و هالمانتایجنبا از پژوهشهاي این بخش. یافتهها و استخرها داشته باشندکمتري نسبت سالن

میزان اثرگذاري سطوح خرد و ایسۀپژوهش حاضر در ارتباط با مق. باشدمیسو ) هم2011(همکاران
تر از عوامل کالن یا همان بیش،نشان داد که عوامل فرديکالن بر میزان مشارکت ورزشی 

و پامالهايگذارد که با یافتهتأثیر میهاي ورزشی بر تغییرات مشارکت ورزشی افراد زیرساخت
هاي فردي استگیتر از ویژیشب،هاي ورزشیتأثیر زیرساختدادند) که نشان 2013(انراکهم

هاي فرهنگی و وضعیت اقتصادي و تفاوتدرتوان. دلیل این ناهمخوانی را میباشدمیناهمخوان 
اجتماعی افراد در دو پژوهش دانست.

و با باشدترمناسبوبیشترهاي ورزشیتوان گفت هرچه امکانات و زیرساختمی،کلیطوربه
پیدا افزایشهاآنورزشیمیزان مشارکت،ختیار شهروندان قرار گیرددر ابهتريهاياستاندارد

د، نمناسب احداث گردیابیکه اماکن ورزشی با توجه به مکانهنگامیمثال، عنوانبه؛خواهد کرد
در سطح کالن با افزایش ،بنابراین؛کنندها دسترسی پیداتوانند به این مکانمیترآسانشهروندان 

ساز وهاي طراحی و ساخترعایت استانداردتوزیع عادالنه و متوازن اماکن و،ورزشیفضاهاي ۀسران
افراد بیشتر خواهد شد.مشارکت ورزشی،هاي ورزشیمکان

بیشتر،دي مناسبی برخوردار باشندکه افراد از وضعیت اقتصادر سطح خرد نیز زمانیاین،برعالوه
ورزشی و امکاناتتجهیزاتومین وسایلأدر ت،زیرا؛ کنندمیمشارکت هاي ورزشی بیشتر در فعالیت

گذار اثرهاآنمشارکت ورزشی میزان. میزان تحصیالت افراد نیز برخواهند داشتمشکالت کمتري 
، بیشتر از اثرات مثبت ورزش و فعالیت ها باالتر باشدآنتحصیالتسطح چه هرمعنی که؛ بدیناست

.افزایش پیدا خواهد کردهاآنمیزان مشارکت ورزشی لذا،و باشندمیبدنی آگاه 
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Abstract

The purpose of this study was the influence of micro and macro level indicators on
sports participation. This practical study has been implemented through applied field
method. The first statistical population was all the 99 gyms, swimming pools and
stadiums that belong to Ahvaz Department of Sport and Youth and other governmental
offices. The second statistical population was 66135 individuals who use the sport
facilities. The statistical sample of both populations, were selected among 86 sport
arenas and 384 individuals by using Morgan table. Data collecting method was
researcher’s questionnaire. Regression model with random coefficients was used for
analysing data and testing hypotheses from descriptive statistics and inferential statistical
and ANOVA model with random effects was used in HLM6 software. The results
showed that at the micro-level related to sport infrastructures, the elements such as
information and services, healthcare and maintenance, parking design, aesthetic, safety,
control and monitoring, proximity and positioning, access to sport complex affect
people’s sports participation. At the individual indicators of micro level, respectively,
income, education level and at the macro-level, swimming pool and multipurpose gym
are the most important variables for participation. Generally speaking, according to the
findings, at the macro-level by improving sports infrastructure and at the micro-level by
increasing education and income levels, sports participation will be increased.

Keywords: Micro and Macro Levels, Sport Infrastructure, Sports Participation, Multi-
Level Models

* Corresponding Authour Email: Abdi6333@yahoo.com


