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بر  یدموگراف يها یژگیو و یورزش يها رساختیز ریتأث یبررس ،پژوهش نیهدف ا
 هشوپژ. است HLMبا استفاده از مدل  يشهروندان اهواز یمشارکت ورزش زانیم

اول  يآمار ي  . جامعهستا هشد اجرا نیامیدروش  به که ستا ديبررکا عنواز  حاضر
 ي  چمن که متعلق به اداره يها نیزمچند منظوره، استخرها و  یورزش يها سالن ي کلیه

و  دهبو ردمو 99آن  ادتعد کهاست  یادارات دولت ریورزش و جوانان شهر اهواز و سا
 66135که  ند،ینما یاستفاده م یاماکن ورزش نیکه از ا يافراد یدوم؛ تمام يجامعه آمار

 86 بیترت بهاز جدول مورگان  يریگ دو جامعه با بهره يآمار ي  نفر برآورد شد. نمونه
اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود  ينفر انتخاب شدند. ابزار جمع آور 384اماکن و 

و  یاماکن ورزش يها و استاندارد ارهایافراد، مع یدموگراف يها یژگیو در سه بخش و
از آمار  اتیها و آزمون فرض داده لیتحل ي. برادیگرد می) تنظα= 87/0(یمشارکت ورزش

 انسیوار لیو مدل تحل یتصادف بیبا ضرا یونیمدل رگرس یاستنباطو آمار  یفیتوص
نشان داد پژوهش  جیاستفاده شد. نتا HLM6در نرم افزار  یبا اثرات تصادف طرفه کی

و  يبهداشت و نگهدار ،یدسترس ،یابی و مکان يجوار هم يارهایمع نیبکه 
دارد.  دوجو يدار یبا مشارکت شهروندان رابطه معن یورزش يها مجموعه یشناخت ییبایز

و درآمد افراد  التیسطح تحص شیو افزا یورزش يها رساختیز شیبا افزا نیهمچن
سطح خرد و  يکه جزء خطاها دیخواهد شد. مشخص گرد تر شیب زیمشارکت آنان ن

مشارکت  راتییتغ یعنی یعبارت بهباشد؛  یم 0,951و  1,181برابر  بیسطح کالن به ترت
 .دو است طحاز س تر شیب کیافراد در سطح  یورزش

 

 کلیدي گانواژ
  مدل چند ،یمشارکت ورزش ،یدموگراف يها یژگیو ،یورزش يها رساختیز

 .یسطح

The purpose of this study was to investigate the influence of 
demographic characteristics on the level of sport 
infrastructures and sport participation of Ahvaz citizens using 
the HLM model. This study has been implemented through 
applied field method. The first statistical so ciety included all 
purpose sports halls, swimming pools and grass - grounds 
that belong to the Department of Youth and Sports in Ahvaz  
and the government departments included 99 cases. The 
second statistical society included all individuals who use the 
sport facilities which is 66135 persons. The statistical sample 
of first and second, by using Morgan table,   respectively, n1 
= 86 as a sporting venues and n2=384 as persons were 
selected. The tool for collecting Data is researcher - made 
questionnaire in which three sections, their demographic 
characteristics, criteria and standards for sport and sports 
participation (α =0/87) was adjusted. For analyzing data and 
testing hypotheses from descriptive statistics and inferential 
statistical regression model with random coefficients and 
random effects model ANOVA was used in HLM6 software. 
The results showed that between the proximity criteria and 
location, access, hygiene and maintenance and aesthetic of 
sports and citizens sports participation, there is a meaningful 
relationship. Also Increasing sports infrastructures at the 
macro level and education and income at the micro-level will 
increase their participation. It was found that errors at the 
micro-level and macro level are respectively 1.181 and 0.951 
which turns out that changes in the level of sport participation 
in level one is more than level two. 
 

Keywords 
Sport infrastructures, demographic characteristics, sport 
participation, multi-level model. 
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 همقدم
 مشکالت از یکی چاقی و عروقی قلبی هاي بیماري امروزه
 نشان زیادي دالیل دنیاست. کشورهاي اکثر در سالمتی جدي

 مقیاس در طراحی شامل محیطی خصوصیات که دهد می
با چاقی و  ورزشی فضاهاي به کمتر دسترسی همسایگی،

 ارتباطند در بدنی هاي فعالیت و تحرکی هاي ناشی از بی بیماري
 ساختن و صنعت پیشرفت با ).2010 ،1همکاران و (الرسون

 شود. می داده اهمیت ورزشی فضاهاي به کمتر ها خراش آسمان
 ترین اساسی و ینتر مهم از یکی ورزشی فضاهاي و اماکن

 تأمین در مهمی نقش که است امروزي شهرهاي در ها کاربري
 براي امن گاهی تکیه و دارد شهروندان روح و جسم سالمت
 به توانند می آن به آوردن پناه با که آید می حساب به جوانان
 از یکی همچنین برسند. انسانی مطلوب کمال و رشد نهایت
 تأثیر ورزش، ترویج و ورزشی هاي زیرساخت اهمیت دالیل
 نتیجه در و جامعه سالمت تندرستی، بر ورزشی مشارکت مثبت

 خرج سالمتی خدمات و سالمت مسیر در که است اي هزینه بر
 پیشگیري  و کنترل مؤسسه ).2013 ،2همکاران و (پامال شود می
 و ایجاد که است رسیده نتیجه این به آمریکا، در ها بیماري از

 25 افزایش باعث  تواند می فعالیت، مناسب يها مکان گسترش
 هفته در بار سه حداقل ورزش، و فعالیت انجام در مردم درصدي

 به بهتري دسترسی که افرادي رو این از ).2002 ،3(سنتر شود
 درصد 43 دارند، مصنوعی و طبیعی امکانات از متنوعی انواع

 تمایل دارند، امکانات به محدودتري دسترسی که آنانی از بیشتر
 در ).2002 ،4(گیلس دهند می نشان روزانه ورزش دقیقه 30 به

 راهنماي یک طی )2008( جهانی بهداشت سازمان که حالی
 اي مقاله در اروپا، شهروندان بدنی فعالیت براي ریزي برنامه
 اهمیت به "است فعال شهر یک سالم شهر" عنوان تحت

 فعال و سالم شهر کند. می اشاره شهروندان ورزشی فعالیت
 منابع و محیط بهبود براي هایی فرصت مدام که است شهري

 روزمره بدنی فعالیت افزایش جهت شهروندان براي اجتماعی
 انگلستان،رو سیاست چندین کشور مثل  از این کند. می فراهم

 مشارکت و ورزش در جمعی مشارکت افزایش بر چین و استرالیا
 این بطن در است. ورزشی هاي مجتمع سطح در ورزشی

کانات ورزشی) جهت (ام ورزشی هاي زیرساخت اهمیت سیاست،
 انگلستان، کشور در شود. می کیدمشارکت ورزشی تأ

 ورزشی، شوراهاي و شود می اجرا زیادي ورزشی هاي سیاست

1. Larsen et al 
2. Pamela et al 
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
4. Giles 

 موضوع این به رسیدگی براي انگلستان ورزش سازمان مثل
 در دلیل همین به ).2009 ،5همکاران و (دونوارد اند شده تأسیس

 مشارکت افزایش آن در که شد معرفی اي برنامه 2002 سال
 بر  رو این از بود. برنامه این اصلی هدف چهار از یکی ورزشی
 کمبود مثل فردي مشارکت موانع تمامی برنامه این اساس
 و (دونوارد شود برداشته راه جلوي از باید امکانات و هزینه وقت،

 ).2010 ،6راسکویت
 ورزشی هاي زیرساخت که است شده اذعان نیز استرالیا در
 و یابی مکان   و همجواري معیارهاي رعایت با همراه مناسب
 در جمعی مشارکت افزایش به رسیدن جهت شناختی زیبایی
 یک چین در ).2009 ،7(سوتیرایدو است نیاز مورد ورزش

 افزایش هدف با 1995 سال در کشور سطح در سیاست
 درچارچوب شد. اجرا مختلف اقشار میان در ورزشی مشارکت

 امکانات ساخت براي مالی پشتیبانی اندام، تناسب ملی ي  برنامه
 ي نتیجه در گردید. فراهم شهري مناطق در ویژه به ورزشی،
 به جامعه مختلف اقشار ورزشی مشارکت سیاست، این اجراي
  ).2007 ،8انگ (جی است رشد حال در همچنان زیادي، شکل

 هاي زیرساخت سازي فراهم با تواند می جامعه بنابراین
 مشارکت افزایش به مربوط، استانداردهاي و مناسب ورزشی
 امکانات که است ضروري زمینه این در کند. کمک ورزشی
 ورزشی مشارکت صورت این غیر در باشد، دسترس در ورزشی

یگر د طرفی از ).1999 ،9(الکساندر کرد خواهد پیدا کاهش افراد
 تحت افراد عمل ،بدنی هاي فعالیت مثل اجتماعی هاي زمینهدر 

 و فردي سطح دو در که دارد قرار متغیرهایی و نیروها تأثیر
 هاي فعالیت در افراد شرکت بنابراین کنند. می عمل اجتماعی
 تأثیر تحت هم و پذیرد می اثر فردي عوامل از هم  ورزشی

 که دارد قرار ورزشی هاي زیرساخت و اماکن چون کالن لعوام
  د.ان فردي سطح از فراتر

  فردي  سطح الف)
 مشارکت میزان در مهم ي  شاخصه عنوان به شخصی درآمد

 از بسیاري انجام براي که طوري به است. شده اشاره ورزشی
 نظر به ضروري ورزش آن با متناسب تجهیزات تهیه ها، ورزش

 رسد می نظر به رو این از ).2010 ،10همکاران و (ویکر رسد می
 شود. می تسهیل ورزش در مشارکت میزان درآمد، افزایش با که

 که دهد می نشان آمده، دست به قبلی تحقیقات از که نتایجی

5. Downward et al 
6. Downward & Rasciute 
7. Sotiriadou 
8. Xiong 
9. Alexandris 
10. Wicker et al 
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 ورزش در شرکت به تر بیش کلی طور به باال درآمد با اشخاص
 اساس بر ).1994 ،11همکاران و (تکس هستند مند عالقه

 کلی صورت به درآمد قبلی، تحقیقات نتایج و تئؤري بررسی
  دارد. ورزشی مشارکت روي بر مثبت اثري یک

 در شرکت  جهت زمانبه  هم و درآمدبه  هم کلی بیان به
 کار زیادي هاي ساعت که افرادي بنابراین است. نیاز ورزش

 که هستند مند عالقه هایی ورزش در شرکت به بیشتر کنند، می
 و زیاد آزاد وقت با افراد مقابل در گیرد. می را کمتري وقت

 انتخاب به تري بیش ي  عالقه بایست می کم، درآمد احتماال
 زمینه این در باشند. داشته گیرتر وقت کم و تر هزینه کم ورزش
 دهند می ترجیح تر، محدود آزاد وقت با افراد که است شده اذعان
 تحقیقات گیرد. می کمتري وقت که کنند انتخاب را هایی ورزش
 کودکان از مراقبت براي که زمانی و کار زمان که دهد می نشان

 برروي منفی اثر درکل شود، می صرف خانواده افراد دیگر و
  ).2010 ،12همکاران و (هامفریس دارد ورزشی مشارکت میزان

 ي  کننده مشخص نیز انسانی ي  سرمایه اساسی هاي مؤلفه
 سطح به اخیر تحقیقات در هستند. ها ورزش در مشارکت میزان

 شده داده نشان خوبی به و است شده اشاره شخصی تحصیالت
متنوع  هاي ورزش به باالتر تحصیالت سطح با اشخاص که

 تري بیش حرکتی هاي مهارت بنابراینآورند.  تري روي می بیش
 که کرد اشاره مهم این به توان می عالوه به گیرند. می فرا را

 بر ورزش در  شرکت مثبت آثار از تر بیش کرده تحصیل افراد
 اخیر، نگرش به توجه با هستند. آگاه انسان سالمتی شرایط
 کنند، می هزینه ورزش در را تري بیش پول و زمان که افرادي

 با افراد وجود این با پس بود. خواهند تر مفید نیز کار در و تر سالم
 هستند. مند عالقه ورزش در شرکت به تر بیش باالتر سواد سطح

 به فرد تحصیالت سطح است شده بینی پیش دالیل، همین به
 مهم عامل دارد. ورزشی مشارکت روي مثبتی اثر کلی صورت

 هاي ارزش است. جنسیت عامل ورزشی مشارکت در دیگر
 ها زن و مردها بین تواند می ورزشی مشارکت در نیز اجتماعی

 تی،یجنس اثر به توجه با باشد. متفاوت ورزش در شرکت جهت
 ها زن از تر بیش مردها که اند داده نشان قبلی مطالعات تر بیش

 همکاران، و (روسسکی هستند ورزش در شرکت به مند عالقه
 گذاشتن ارزش به توجه با جنسیتی خاص هاي تفاوت ).2011

 شخص فرهنگی ي  زمینه به وابسته خاصی شکل به ورزش به
 را محدودیت یک تواند می مذهب و فرهنگ نتیجه در باشد. می

 در دارد دوست شخص کند. ایجاد ورزشی مشارکت جهت

11. Taks et al 
12. Humphreys et al 

 هاي محدودیت دلیل به اما باشد داشته مشارکت ورزش
 تأثیر ترین بیش مسلمان زنان شود. نمی داده اجازه او به فرهنگی

   اند. گرفته محدودیت این از
  ورزشی هاي زیرساخت به مربوط سطح ب)

 مشارکت افزایش باعث ورزشی هاي زیرساخت سازي فراهم
 و شنا والیبال، فوتبال،ها مثل  شود. بسیاري از ورزش ی میورزش

 است. تمرین جهت ورزشی مناسب امکانات نیازمند بسکتبال
 در افراد شرکت جهت مناسب ورزشی امکانات اگر بنابراین،

 محروم ورزش در شرکت از افراد بسیاري نباشد، فراهم ورزش
 موجودیت که اند کرده تأکیدپژوهش  چندین شد. خواهند

 ورزشی مشارکت میزان بر مثبتی اثر ورزشی، هاي زیرساخت
 نوع همه دلیل همین به ).2011 ،13همکاران و (لیم دارند

 بنابراین د.بر مشارکت ورزشی دار  مثبتی اثر ورزشی زیرساخت
 ورزشی امکانات از نوعی چه و تعداد چه بدانیم است مهم بسیار

 از ذهنی درك هستند. دسترس در ساکنان منازل نزدیکی در
 به نسبت موارد از بسیاري در ورزشی، امکانات موجودیت
 عینی شکل به است این مهم است. متفاوت واقعی موجودیت
  ).2009 ،14همکاران و (دانکن شود گیري اندازه واقعی موجودیت

 تأثیر درباره کشور از خارج در بسیاري محققان
 میزان بر دموگرافی هاي ویژگی و ورزشی هاي زیرساخت
 به را متفاوتی نتایج و داده انجام را تحقیقاتی ورزشی مشارکت

 تأثیر زمینه در نیز کشور داخل در همچنین اند. آورده دست
زشی تحقیقات زیادي ور مشارکت بر دموگرافی هاي ویژگی

 مربوط متغیرهاي تأثیر زمینه در تاکنون ولیانجام شده است. 
 تحقیقات ورزشی مشارکت میزان بر ورزشی هاي زیرساخت به

 تأثیر زمینه در کشور از خارج در ابتدا است. شده انجام اندکی
 ورزشی، مشارکت بر ورزشی هاي زیرساخت به مربوط هاي مؤلفه

 آنان کرد. اشاره )2013( همکاران و پامالپژوهش  به توان می
 دو تأثیر به آلمان، مونیخ شهر و باواریا ایالت در خود پژوهش در

 مشارکت بر فردي هاي ویژگی و ورزشی هاي زیرساخت متغیر
 هاي زیرساخت و اماکن وجود که رسیدند نتیجه این به ورزشی
 افراد، مسکونی محل با ها آن بودن همجوار و استاندارد ورزشی

 ورزشی مشارکت بر تري بیش تأثیر فردي هاي متغیر نسبت به
 در ،)2011( همکاران و لیم راستا این در گذارد. می افراد

 با شهرهایی در که اديفرا ،نددارمی رظهاا دخو هشوپژ
 کنند،می ندگیز آن به نساآ سترسید باالو شیورز تمکاناا

 ضایتر همچنین و بدنی يفعالیتها در تري بیش   کترمشا

13. Lim et al 
14. Duncan et al 
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 15رانهمکا و پرینس همچنین .اند داشته ندگیز از باالیی
 نتیجه چنین يهلند نناانوجو روي بر هشیوپژ در ،)2012(

 تمکاناا دنبو سسترد در با شیورز کترمشا که گرفتند
 انمیز ینتر بیش و دارد باالیی بستگیوا هاركپا و شیورز
 که نستنددا مانیز را شیورز غتافر تقااو در نناانوجو کترمشا
 ي  سرمایه هم و سسترد در هاركپا و شیورز تمکاناا هم

پژوهش  دیگر باشد. ردارو.برخ باالیی ي  جهدر از محله جتماعیا
 میزان بر ورزشی هاي زیرساخت تأثیر زمینه در گرفته انجام

 بود.  )2010( 16همکاران و کللندپژوهش  ورزشی، مشارکت
 و همجواري معیارهاي رعایت که داد نشان آنانپژوهش  نتایج
 تحت را افراد سالمت رفتار تواند می محیط جذابیت  و یابی مکان
 در ورزشی يها فعالیت به افراد گرایش بین و دهد قرار تأثیر
 شناختی زیبایی و همجواري متغیرهاي و فراغت اوقات زمان
 17همکاران و گرگوري نظر به بنا دارد. وجود مثبتی ي  رابطه

 موجب مناسب سازهاي و ساخت و محیط طراحی )،2006(
 افراد روي پیاده میزان افزایش روها، پیاده بیشتر جذابیت و ایمنی

 شود. می حرکتی يها فعالیت در مشارکت درصد افزایش نیز و
 ها زیرساخت کمی آمار تأثیر زمینه در شده انجام تحقیقات شمار

 در هم و داخل در هم ورزشی مشارکت بر ورزشی فضاهاي و
 و پامالپژوهش  زمینه این در است. اندك بسیار کشور از خارج

 هاي زیرساخت و اماکن وجود که داد نشان )2013( همکاران
 مشارکت بر زیادي تأثیر جمعیتی، ي سرانه به توجه با ورزشی
 تأثیر با ارتباط در کشور داخل در گذارد. می افراد ورزشی

 بادامی ورزشی، مشارکت میزان بر ورزشی هاي زیرساخت
 محیط ساخت دار معنی و مثبت تأثیر به خود پژوهش در )1385(
 روهاي پیاده و دسترسی مسیرهاي ایجاد و  ورزشی اماکن و

 حرکتی يها درفعالیت مردم مشارکت میزان افزایش در مناسب
 را بدنی فعالیت محیط، ساخت که دریافت همچنین وي برد. پی

 فعالیت و محیط ساخت بین ارتباط و کند می دشوار یا آسان
 از دارد. قرار زیادي عوامل تأثیر تحت و است پیچیده بدنی،
 نتایج به توان می راستا این در شده انجام تحقیقات دیگر

 که داد نشان پژوهش این کرد. اشاره )1385( علیزاده پژوهش
 فضاي به دسترسی سهولت ترتیب به نظران صاحب نظر از

 انطباق و ورزشی فضاهاي ساخت در ایمنی مالحظات ورزشی،
 و اماکن وري بهره افزایش بر چشمگیري میزان به پذیري
 است. مؤثر افراد ورزشی مشارکت افزایش

 مشارکت میزان بر دموگرافی هاي ویژگی تأثیر با ارتباط در 

15. Prins et al  
16. Cleland et al 
17. Gregory et al 

شور تحقیقات زیادي انجام شده است. ک از خارج در ورزشی
 بر که هشیوپژ در )2013( 18رانهمکا و زکانتر نمونه براي
 11-14 زانموآ شندا بین ارسمد در شیورز کترمشا روي

 حاکی را نتایج ،ندداد منجاا همتحد یالتا شرقی بجنو در لسا
 سهرمد يهاورزش در زانموآ دانش تر بیش که دانستند آن از

 دانستند هیوگر را مددرآ کم قشر نکادکو ماا کنند می شرکت
 منفی نتایج و بدنی فعالیت معد از يبیشتر خطر ضمعر در که
 ) 2012(  19همکاران و دریش وندن همچنین دارند. قرار آن
 با وابسته دراي معنی و مثبت رطو به را ديقتصاا ضعیتو

 دو هر ايبر شیورز يهاهباشگا  در عضویت و ورزشی مشارکت
 در زمینه این در هم متنوعی تحقیقات نستند.دا زن و دمر جنس
 رانهمکا و اسالمی که طوري به است شده انجام کشور داخل

 بین چنین بیان نمودند که دخو هشوپژ در نیز )1392(
 اقتصادي، ي  طبقه ترتیب به اجتماعی-ديقتصاا هاي مؤلفه
 تري يقو  ي هپیشبینکنند لدینوا تحصیالت و مددرآ میزان

 د.بو مشهد شهر انندوشهر بین در ورزشی مشارکت ايبر
 )1391( همکاران و نما قدرت پژوهش راستا این در همچنین

 تحصیالت سطح و درآمد اقتصادي، وضعیت بین  که داد نشان
 داراي ارکت ورزشی دانشجویان ارتباط معنیمش میزان با پدر

 فردي هاي ویژگی تأثیر با ارتباط در کلی طور به دارد. وجود
-جتماعیي ا  طبقه از که دممر از قشر آن که دکر نبیا انمیتو

 و تطالعاا  از رداريبرخو لیلد به ،ندرداربرخو يباالتر اقتصادي
 سبک  ردمو در را يتر گاهانهآ تتصمیما تر بیش نشدا
 در د.گیرن می تندرستی و سالمتی مسائل ي  مینهز در نندگیشاز

 ديقتصاا-جتماعیا ي  طبقه از که جامعه از قشر آن که حالی
 نداشته سالمتی به نسبت مطلوبی شنگر و رفتار هستند پایین

   نیستند. قائل ديیاز همیتا دستیخورتند ايبر و
شود، اغلب  گونه که در تحقیقات اشاره شده مشاهده می همان

هاي انجام شده درباره عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی تنها  پژوهش
اند و کمتر  هاي فردي یا محیطی پرداخته به بررسی یکی از جنبه

پژوهشی وجود دارد که این دو جنبه را همزمان مورد بررسی قرار 
این هدف از انجام این پژوهش، بررسی همزمان داده باشد. بنابر

تأثیر این دو متغیر بر مشارکت ورزشی با توجه به پیشینه خوب و 
شهر در توسعه ورزش  جایگاه مهم شهر اهواز به عنوان یک کالن

المللی در  هاي قهرمانی در سطوح ملی و بین کشور، به ویژه ورزش
الي و افراد هاي مختلف ورزشی و دارا بودن جمعیت با رشته

 باشد. مند به ورزش می عالقه

18. Kanters et al  
19. Vandendriessche et al  
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  هشوپژ شناسیروش
 و ورزشی هاي زیرساخت تأثیر پژوهش ینا کلی فهد

 شهروندان ورزشی مشارکت میزان بر دموگرافی هاي ویژگی
 از و ديبررکا عنو از حاضر هشوپژ سساااین  بر است. اهوازي

 روش به کهست تحلیلی ا-توصیفی داده آوريجمع عنو نظر
 مدل از استفاده لحاظ به پژوهش این .ستا هشد اجرا نیامید

 آماري ي  جامعه است؛ ريماآ ي  هجامع دو داراي چندسطحی،
 آن در که چندمنظوره ورزشی هاي سالن ي  کلیه شامل اول،
 برگزار والیبال و هندبال بسکتبال، فوتسال، هاي رشته از یکی
 به متعلق که چمن هاي زمین و شنا استخرهاي گردد، می

 است دولتی ادارات سایر و اهواز شهر جوانان و ورزش ي  اداره
 شهر جوانان و ورزش ي  اداره معالا طبق م،نجاا نماز در که

 تمامی است. جامعه آماري دوم، دهبو ردمو 99 آن ادتعد اهواز
 از پس که نمایند می استفاده ورزشی اماکن این از که افرادي
 شهر ورزشی-و جوانان، هیئت پزشکیي ورزش   هادار به مراجعه

 اماکن این مسئوالن از سؤال و شدگان بیمه ي  محاسبه و اهواز
 با اول ي  جامعه آماري ي  نمونه بود. 66135 افراد تعداد ورزشی،

 جدول طریق از بود ورزشی اماکن 99 که جامعه حجم به توجه
 آماري نمونه عنوان به اماکن 86 تعداد مورگان، و کرجسی

 تعداد اي خوشه-شد. در ادامه از طریق روش تخصیصی تعیین
 عنوان به چمن، زمین 20 و استخر 26 سرپوشیده، سالن 40

 جامعه آماري ي  نمونه شد. گرفته نظر در اول آماري ي نمونه
 384 منظوره چند ورزشی هاي سالن از کنندگان استفاده یا و دوم

 تناسب به اهواز ي  منطقه 8 در که است مرد) 263و زن 121(
 آوري جمع منظور به شد. گرفته نظر در منطقه هر جمعیت

 به  ساخته محقق ي پرسشنامه سه از ،پژوهش این در ها داده
به  مربوط پرسشنامه اولین است. شده استفاده زیر شرح

 شامل پرسشنامه، اینهاي دموگرافی افراد است.  ویژگی
 مانند ورزشی هاي سالن از کنندگان استفاده فردي هاي ویژگی

 باشد. می والدین تحصیالت و تحصیالت درآمد، شغل،  سن،
 سه در که است ورزشی مشارکت با ارتباط در دوم پرسشنامه

 در فعالیت هاي روز تعداد بدنی، فعالیت یا ورزش نوع بخش
 پرسشنامه شد. تنظیم جلسه هر در فعالیت ساعات تعداد و هفته
 چهار در که است ورزشی اماکن هاي مؤلفه به مربوط سوم

  پرسشنامه تالاسؤ شد. تنظیم سؤال 43 تعداد و اصلی بخش
 شد. یابیارز شیارز تلیکر پنج طیف با و بمجر دانستاا توسط

 /.87 با برابر پرسشنامه کل ايبر خنباوکر يلفاآ ضریب انمیز
 متغیرهاي اثرگذاريي  درصد محاسبه شد. جهت بررسی و نحوه

 هاي مدل در ورزشی مشارکت بر دموگرافی هاي ویژگی

 رگرسیونی مدل بنام مدلی آماري روش از استفاده با چندسطحی
 اثرگذاري میزان سنجش براي شد. استفاده 20تصادفی ضرایب با

 ورزشی مشارکت بر ورزشی هاي زیرساخت به مربوط متغیرهاي
 براي گردید. استفاده 21رگرسیون مدل داري معنی آزمون از

 .شد استفاده HLM6 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه
 امتیازات داراي  HLM مدل و چندسطحی افزار نرم از استفاده
 چندسطحی مدل امتیاز اولین است. پژوهش این در مختلفی
 مستقل متغیرهاي تأثیر چگونگی مورد در سیستماتیکی تحلیل

 و مراتبی سلسله ساختار مختلف سطوح در سنجش مورد
 متغیر روي بر تفاوت سطوح در را ها آن میان تعامالت همچنین

 در مهم موضوعات از یکی ادامه در دهد. می نشان وابسته
 این مختلف سطوح بین در متغیرها تعاملی تأثیرات برررسی

 متغیرهاي ورزشی، هاي زیرساخت ي  متغیرها چگونه که است
  دهد. می قرار تأثیر تحت را دموگرافی هاي ویژگی

 
 پژوهش يیافتهها

 آمار به توجه با که  هدد می ننشا پژوهشي ها داده نتایج
 17 (حدود نمونه افراد نسبت ترین بیش منطقه، هر جمعیت
ه ترتیب منطقه ب بعد و اند بوده شهري 6 منطقه به متعلق درصد)

 دارند. قرار درصد 14 حدود با 5 منطقهدرصد و  15با حدود  4
 2 منطقه ساکن ها آن درصد 7 یعنی پاسخگویان تعداد کمترین

 31 و مردان را پاسخگویان درصد 68 حدود ادامه در اند. بوده
 کنندگان شرکت ترین بیش دهند. می تشکیل زنان را آنان درصد

 قرار درصد 23 با سال 29 تا 25 و سال 24 تا 20  سنی دامنه در
 2/49 و مجرد پژوهش در حاضر افراد درصد 8/50 داشتند.

 داراي پاسخگو فراد 54درصد نیز متأهل بودند. حدود 
 خود به نیز را نسبت ترین بیش که اند بوده لیسانس تحصیالت
 فوق از باالتر آنان درصد 2 حدود تنها و است داده اختصاص
 باشد. می نیز نسبت کمترین که اند بوده لیسانس

هاي  ي اثرگذاري متغیرهاي سطح فردي (ویژگی ابتدا نحوه
شود. براي پاسخ به این  گرافی) بر متغیر وابسته بررسی میدمو

سؤال در این روش از مدلی بنام مدل رگرسیونی با ضرایب 
دهد که  هاي پژوهش نشان می شود. یافته تصادفی استفاده می

مشارکت  بر هاي ورزشی یابی مجموعه معیار همجواري و مکان
. 1گذارد. بنابراین با توجه به جدول  تأثیر میورزشی شهروندان 

مشخص گردید که ضریب به دست آمده براي شاخص 

20. Random-Coefficients Regression Model 
21. Means-as-Outcomes Regression 
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است که  18/0هاي ورزشی برابر  یابی مجموعه همجواري و مکان
باشد. یعنی  دار می این رابطه معنی Pو ارزش  Tبا توجه به مقدار 

یابی بهتر اماکن ورزشی، باعث افزایش  همجواري و مکان
گردد. در خصوص رابطه بین معیار دسترسی  ت ورزشی میمشارک

، با توجه مشارکت ورزشی شهروندانهاي ورزشی و  به مجموعه
دهد که  . ارائه شده است، نشان می1به نتایج آزمون که در جدول 

و داراي  16/0ضریب شاخص دسترسی به اماکن ورزشی برابر 
ماکن جهت مثبت است؛ یعنی با بهبود وضعیت دسترسی به ا

تر شده است. این رابطه با  ورزشی، مشارکت ورزشی افراد نیز بیش
 دار گردیده است.  معنی Pتوجه به ارزش 

 خصوص در. 1 جدول در آمده دسته ب نتایج به توجه با
 با ورزشی هاي مجموعه نگهداري و بهداشت معیار بین رابطه

 و نگهداري شاخص ضریب ،شهروندان ورزشی مشارکت

 و افزایش با یعنی؛ است آمده دسته ب 26/0 برابر بهداشت
 از یابد. می افزایش نیز افراد ورزشی مشارکت شاخص، این بهبود

 001/0 از کمتر رابطه این براي P ارزش مقدار که آنجایی
در بین نمونه مورد  رابطه این که شود می گرفته نتیجه لذا، است

  باشد. می دار بررسی نیز معنی
 معیـار  بـین  کـه  داد نشـان  پـژوهش  هـاي  یافتـه  همچنین

 مشـارکت  بـا  ورزشی هاي مجموعه سبز فضاي و شناختی زیبایی
 جدول به توجه با رو این از دارد. وجود رابطه شهروندان ورزشی

ــ ضــریب. 1 ــراي آمــده دســته ب ــایی شــاخص ب  شــناختی زیب
 عالمـت  داراي کـه  اسـت  23/0 بـا  برابر ورزشی هاي مجموعه

 مشـارکت  میـزان  شاخص این بهبود با یعنی؛ باشد می نیز مثبت
 P ارزش براسـاس  رابطـه  این شود. می تر بیش نیز افراد ورزشی

 .است گردیده دار نیز معنی
 

 ورزشی مشارکت بر شناختی زیبایی نگهداري، و بهداشت دسترسی، یابی، مکان هاي مؤلفه تأثیر آزمون نتایج  .1جدول

 Standard error t-ratio Approx. d.f. p-value ضریب ثابت اثر
  , β0 1عرض از مبدأ  براي

 > γ00 148/4- 232/0 822/17- 7 001/0  , 2عرض از مبدأ 
  β1 براي شیب مکان یابی

 * > γ10  , 18/0 007/0 71/25 7 001/0  2عرض از مبدأ 
      , β0 1عرض از مبدأ  براي

 > γ00 743/3- 306/0 227/12- 7 001/0  , 2عرض از مبدأ 
      β1 براي شیب دسترسی

 * > γ10 16/0 007/0 85/22 7 001/0 ,2عرض از مبدأ 
      , β0 1عرض از مبدأ  براي

 > γ00 354/4- 202/0 469/21- 7 001/0  , 2عرض از مبدأ 
      β1 براي شیب بهداشت و نگهداري

 * > γ10 260/0 007/0 142/37 7 001/0 ,2عرض از مبدأ 
      , β0 1عرض از مبدأ  براي

 > γ00 258/4- 132/0 112/32- 7 001/0  , 2عرض از مبدأ 
      β1 براي شیب زیبا شناختی

 * > γ10 238/0 005/0 6/47 7 001/0 ,2عرض از مبدأ 
 دار معنی *: 
 

 از یبرخ نیب که بود نیا پژوهش يها افتهی گرید از ادامه در
 آنان مشارکت زانیم با افراد اي نهیزم و یدموگراف هاي یژگیو

 تی(جمع یدموگراف يها یژگیو از منظور دارد. وجود رابطه
 سطح نمونه، افراد التیتحص سطح جانیا در )یشناخت
 که است دشاندرآم زانیم زین و ها آن مادر و پدر التیتحص

 به توجه با گرفت. قرار آزمون مورد جداگانه طور به هرکدام
 سطح شیافزا با که دیگرد مشخص .2 جدول اطالعات

-یم تر شیب زین آنان یورزش مشارکت زانیم افراد، التیتحص
 شدت يدارا و دار یمذکور معن ي رابطه P ارزش يبرمبنا شود.

 .است )93/0( يقو
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 افراد ورزشی مشارکت بر درآمد مادر، و پدر  فرد، تحصیالت تأثیرسطح آزمون نتایج .2جدول

 Standarderror t-ratio Approx. d.f. p-value ضریب ثابت اثر
 , β0 1 مبدأ از عرض براي

     
 γ00 141/0 226/0 623/0 7 551/0  , 2 مبدأ از عرض

      β1 تحصیالت شیب براي
 * > γ10 935/0 093/0 05/10 7 001/0 ,2 مبدأ از عرض

      , β0 1 مبدأ از عرض براي
 > γ00 786/2 341/0 164/8 7 001/0  , 2 مبدأ از عرض

      β1 پدر تحصیالت شیب براي
 * > γ10 309/0 043/0 177/7 7 001/0 ,2 مبدأ از عرض

      , β0 1 مبدأ از عرض براي
 > γ00 989/2 349/0 557/8 7 001/0  , 2 مبدأ از عرض

      β1 مادر تحصیالت شیب براي
 >> γ10 16/0 09/0 77/1 7 07/0 ,2 مبدأ از عرض

      , β0 1 مبدأ از عرض براي
 γ00 088/0- 199/0 445/0- 7 670/0  , 2 مبدأ از عرض
      β1  درآمد شیب براي

 * > γ10 961/0 049/0 612/19 7 001/0 ,2 مبدأ از عرض
 : ns دارشدن معنی عدم رابطه و 
 

سطح  نیرابطه ب .2با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
دار و مثبت  یمعن زیافراد ن یپدر و مشارکت ورزش التیتحص

 زانیپدران، م التیسطح تحص شیبا افزا یعنی ؛شده است
 . شود یم تر شیب نیز فرزندان آنان یمشارکت ورزش

 یمشارکت ورزش زانیمادر و م التیسطح تحص نیب رابطه
مذکور  ریدو متغ نیب یعنی یعبارت به ؛دار نشده است یافراد معن

 نشد. افتی يدار یرابطه معن ینمونه مورد بررس نیدر ب
درآمد افراد و مشارکت  نیکه رابطه ب دیمشخص گرد تاًینها

 شیبا افزا یعنی باشد؛ یدار م یمثبت و معن زیآنان ن یورزش
. شود یم تر شیب زیآنان ن یمشارکت ورزش زانیدرآمد افراد، م

است که  96/0درآمد برابر  زانیم يدست آمده براه ب بیضر
 بیاست که ضر بستهوا ریبر متغ ریمتغ نیا ياثرگذار قو  گر انیب

 تر شیب زی) ن93/0( التیسطح تحص ياثرگذار بیآن از ضر
  است.

 ریبا کنترل سا رهایمتغ نیا يکه اثرگذار آن يادامه برا در
 جیکه نتا میها را با هم وارد معادله نمود آن ،شود یبررس رهایمتغ

که با  دهد ینشان م پژوهش جیارائه شده است. نتا .3در جدول 
آنان  التیفقط درآمد افراد و سطح تحص يرهایمتغ ریکنترل سا

 یعنی گرید ریمتغ وو د گذارد یاثر م شان یبر مشارکت ورزش
اند.  خود را از دست داده يدار یپدر و مادر معن التیسطح تحص

سطح  نیب هیاول ي که رابطه دهد یموضوع نشان م نیا
کاذب  اي افراد رابطه یپدر و مادر با مشارکت ورزش التیتحص

 .بوده است
 نیب ایاست که آ نیا شود یمطرح م جا نیکه در ا یسؤال

 نیافراد در شهر اهواز در ب یمشارکت ورزش زانیم نیانگیم
پاسخ  يدارد؟ براي وجود دار یگانه آن تفاوت معن مناطق هشت

از  HLMبا استفاده از یچندسطح يها سؤال در مدل نیبه ا
استفاده شد.  یبا اثرات تصادف طرفه کی انسیوار لیمدل تحل
 = Yبا يمساو بیترته مدل در سطح اول و دوم ب نیمعادله ا

B0 + R  وB0 = G00 + U0 در سطح اول  یعنی باشد؛ یم
وارد مدل نشده است و  اي کننده ینیب شیپ ریمتغ چیو دوم ه

از متوسط کل  یدر سطح دو تابع کیفقط عرض از مبدأ سطح 
. با توجه به شود یوابسته و جزء خطا در نظر گرفته م ریمتغ

که  دیمشخص گرد دهد، یکه اثرات ثابت را نشان م .4جدول 
ساعت  2/3طور متوسط حدود  افراد به یمشارکت ورزش زانیم

 .باشد یدر هفته م
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 آماري کنترل اعمال با آنان ورزشی مشارکت بر افراد درآمد و مادر و پدر فرد، تحصیالت سطح تأثیر آزمون نتایج .3 جدول

 Standarderror t-ratio Approx. d.f. p-value ضریب ثابت اثر
  , β0 1 مبدأ از عرض براي

 > γ00 125/1- 134/0 356/8- 7 001/0  , 2 مبدأ از عرض
  β1 تحصیالت شیب براي

 * > γ10 610/0 087/0 011/7 7 001/0 ,2 مبدأ از عرض
  β2 پدر تحصیالت شیب براي

 γ20 112/0 068/0 638/1 7 145/0 ,2 مبدأ از عرض
  β3 مادر تحصیالت شیب براي

 γ30 030/0- 079/0 381/0- 7 714/0 ,2 مبدأ از عرض
  β4  درآمد شیب براي

 * > γ40 635/0 066/0 62/9 7 001/0 ,2 مبدأ از عرض
 

 طرفه یک واریانس تحلیل مدل ثابت اثر .4جدول
 Standarderror t-ratio Approx. d.f. p-value ضریب ثابت اثر

  , β0 1 مبدأ از عرض براي
 > γ00 277/3 320/0 237/10 7 001/0  , 2 مبدأ از عرض

 
 نشان را اول مدل یتصادف اثرات که گرید جدول در

 و r یعنی کی سطح يخطا جز که دیگرد مشخص دهد یم
 که باشد یم 951/0 و 181/1 برابر بیترت  به u0 یعنی دو سطح

 .است کی سطح در وابسته ریمتغ تر شیب انسیوار وجود گر انیب
 کی سطح در افراد یورزش مشارکت راتییتغ یعنی یعبارت به
 موضوع نیا گرید یعبارت به نیهمچن است.از سطح دو  تر شیب

 بر کالن عوامل از تر شیب يفرد عوامل که دهد یم نشان
 دست به يبرا است. اثرگذار  افراد یورزش مشارکت راتییتغ

 استفاده اي طبقه نیب یهمبستگ از دو سطح يرگذاریتأث آوردن

( پژوهش نیا در شده محاسبه اي طبقه نیب همبستگی .شد
 انسیوار از درصد 45 حدود که داد نشان )

مناطق قرار دارد  نیب یعنی دو سطح در نظر مورد وابسته ریمتغ
 همان ای دو سطح يرهایمتغ تیاهم گر انیب ینوع به که
 نیبنابرا است. افراد یورزش مشارکت در یورزش يها رساختیز

 ياهواز شهروندان یورزش مشارکت راتییتغ درصد 55 حدود
 سطح تر شیب تیاهم بر دال که است متأثر کی سطح از زین
 .است دو سطح بر کی

 
 طرفه یک واریانس تحلیل مدل تصادفی اثر .5جدول

 d.f. χ2 p-value واریانس جزء معیار انحراف تصادفی اثر
 > 1u0 , 951/0 905/0 7 216/231 001/0مبدأ از عرض

 r 181/1 395/1 - 1 سطح
   

 
 يرهایمتغ ایآ که شود یم مطرح يگرید سؤال نجایا در

 يبرا دارند؟ دار یوابسته اثر معن ریمتغ بر دو سطح در نظر مورد
 Means-as-Outcomes مدل از سؤال نیبد پاسخ

Regression معادله مدل، نیا در نیبنابرا .شود یم استفاده 
 در یول ،Y = B0 + R یعنی ؛ماند یم رییتغ بدون کی سطح
 .گردند یم معادله وارد کننده  ینیب شیپ هاي ریمتغ دو، سطح

 تعداد استخرها، تعداد شامل دو سطح کننده ینیب شیپ يرهایمتغ

 ابتدا .باشد یم یورزش هاي چمن تعداد و یورزش هاي سالن
 یبررس یورزش مشارکت بر یورزش يها چمن تعداد ياثرگذار

 که دهد یم نشان جینتا است. آمده .6 جدول جینتا در که دیگرد
 زین یورزش مشارکت زانیم یورزش يها چمن تعداد شیافزا با
 رابطه ادامه در است. دار یمعن زین رابطه نیا که شود یم تر شیب

 که دیگرد یبررس یورزش مشارکت و یورزش ياستخرها تعداد
 گر انیب جینتا است. شده گزارش .6 جدول در آن جینتا
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 مشارکت بر یورزش ياستخرها تعداد دار یمثبت و معن ياثرگذار
 تعداد شیافزا با یعنی ؛افراد مورد مطالعه بوده است یورزش

 در .شود یم تر شیب زین آنان یورزش مشارکت زانیم استخرها،
 یورزش مشارکت و یورزش يها سالن تعداد ي رابطه آخر گام

 است. شده گزارش .6 جدول در آن جینتا که دیگرد یبررس
 زانیم یورزش هاي سالن تعداد شیافزا با که دهد یم نشان جینتا

 که نیا به توجه با .شود یم تر شیب زین افراد یورزش مشارکت
 .دباش یم دار یرابطه مذکور معن است 2تر از  زرگب T مقدار

 
  افراد ورزشی مشارکت بر ورزشی هاي سالن و استخرها ها، چمن تعداد اثر .6جدول

 Standard error t-ratio Approx.  d.f. p-value ضریب ثابت اثر
  , β0 1 مبدأ از عرض براي

 > γ00 795/2 266/0 470/10 6 001/0  , 2 مبدأ از عرض
 γ01 192/0 036/0 313/5 6 002/0  چمن هاي زمین تعداد
 , β0 1 مبدأ از عرض براي

     
 > γ00 156/2 350/0 149/6 6 001/0  , 2 مبدأ از عرض

 γ01 264/0 051/0 176/5 6 002/0  استخر تعداد
      , β0 1 مبدأ از عرض براي

 γ00 096/2 488/0 296/4 6 005/0  , 2 مبدأ از عرض
 γ01 209/0 049/0 265/4 6 006/0 سالن تعداد

 
 رهایمتغ ریرا با کنترل سا ریبتوان اثر هر متغ که نیا يبرا

که  میبا هم وارد معادله نمود تاًیها را نها آن ،نشان داد
 برابر خواهد بود با 2و سطح  1معادالت سطح  یعبارت به

مشارکت 1سطح   ij= β0j + rij    (1) 
2سطح      β0j = γ00 + γ01×(تعداد استخر) + γ02× (تعداد سالن j) + γ03× ( هاي چمن تعداد زمین j) + u0j   (2) 

 تعداد ریمتغ دو که دیگرد مشخص .7 جدول به توجه با
 2 از بزرگتر T يدارا چون یورزش استخرهاي تعداد و ها سالن

اثر  يدارا گرید ریمتغ دو کنترل با کی هر لذا ،هستند

 است. ياهواز شهروندان یورزش مشارکت بر يدار یمعن
 مشارکت استخرها، تعداد و ها سالن تعداد شیافزا با یعبارت به
 .است شده تر شیب ياهواز شهروندان یرزشو

 
 متغیرها سایر کنترل با افراد ورزشی مشارکت بر دو سطح متغیرهاي اثرات .7جدول

 Standard error t-ratio Approx. d.f. p-value ضریب ثابت اثر
  , β0 1 مبدأ از عرض براي

 γ00 446/1 249/0 791/5 4 004/0  , 2 مبدأ از عرض
 *γ01 243/0 054/0 442/4 4 011/0  استخر تعداد

 *γ02 160/0 057/0 784/2 4 050/0 سالن تعداد
 γ03 045/0- 068/0 664/0- 4 543/0  چمن هاي زمین تعداد

 
 2 و 1 سطح يخطا جز ای یتصادف اثرات .8 جدول در
 با u0یعنی 2 سطح یتصادف يخطا مقدار است. شده گزارش

 که يطور داشته توجه قابل یکاهش نظر مورد يرهایمتغ ورود
 دهنده نشان کاهش، نیا است. دهیرس 365/0 به 951/0 از

 ریمتغ مناطق نیب انسیوار نییتب در دو سطح يرهایمتغ تیاهم
 دو سطح شده نییتب انسیوار محاسبه يبرا .باشد یم تهوابس

 مدل در دو سطح يخطا جز توان یم شده وارد يرهایمتغ توسط
 )951/0( اول مدل در دو سطح يخطا جز از را )365/0( دوم
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 میتقس )951/0( اول مدل در دو سطح يخطا جز بر و کرد کم
 از درصد 62 حدود که شد معلوم محاسبه نیا انجام با نمود.

 نِیب شیپ يرهایمتغ توسط وابسته، ریمتغ مناطق نیب انسیوار
 يرهایمتغ ینسب تیاهم که است نییتب قابل مدل در شده وارد
 دو سطح يرهایمتغ تیاهم وجود با البته .رساند یم را نظر مورد

 دار یسطح دوم معن يخطاکه جز  گردد یم مشاهده همچنان

 پژوهش نیا يرهایغمت از ریغ ییرهایمتغ همچنان یعنی ؛است
 وابسته ریمتغ مناطق نیب انسِیوار نییتب در که دارند وجود

 دیبا زین يگرید يرهایمتغ گرید یعبارت به .باشند یم رگذاریتأث
 دررا  مناطق هاي تفاوت تا شوند یچندسطح معادله وارد

 کنند. نییتب ياهواز شهروندان یورزش مشارکت نیانگیم
 

 
 افراد ورزشی مشارکت بر دو سطح متغیرهاي تصادفی اثرات .8جدول

 d.f. χ2 p-value واریانس جزء معیار انحراف تصادفی اثر
 > u0 , 365/0 133/0 4 968/20 001/0  1مبدأ از عرض

 r 181/1 395/1 - 1 سطح
   

 
 آن بـه  پاسـخ  دنبـال  بـه  پـژوهش  نیا در که یسؤال نیآخر

 ياثرگـذار  بیضـر  بر دو سطح يرهایمتغ ایآ که بود نیا میبود
ـ ی وابسته ریمتغ بر کی سطح يرهایمتغ  یورزشـ  مشـارکت  یعن

ـ ا در ر؟یخ ای دارد يدار یمعن ریتأث ياهواز شهروندان  بخـش  نی
 با بالًق که ها آن درآمد زانیم و افرد التیتحص سطح يرهایمتغ

ـ آن  يدار یمعن يآمار کنترل  عنـوان  بـه  را بـود  آمـده  دسـت ه ب
  هـاي  سـالن  تعـداد  و اسـتخرها  تعـداد  و کیـ  سـطح  يرهایمتغ
 

سطح دو در نظـر گرفتـه    رگذاریتأث ریمتغ دو عنوانه ب را یورزش
 ،یورزش ياستخرها تعداد ریمتغ سؤال، نیبد پاسخ يبرا لذا ؛شد

 بـر  دوم سـطح  يرهـا یمتغ عنـوان  بـه  یورزشـ  هاي سالن تعداد
 جـدول  در جنتای که شدند  وارد کی سطح يرهایمتغ هاي بیش
ـ آ یبرمـ  جـدول  اطالعـات  از که يطور همان است. آمده .9  دی

 سـطح  يرهـا یمتغ بیشـ  بر یورزش يها سالن و استخرها تعداد
 . گذارد ینم يدار یمعن اثر آنان درآمد و افراد التیتحص

 دو سطح متغیرهاي از یک سطح متغیرهاي هاي شیب اثرپذیري آزمون نتایج .9جدول

 Standard error t-ratio Approx. d.f. p-value ضریب ثابت اثر
  β0 1 مبدأ از عرض براي

 > γ00 941/0- 135/0 926/6- 7 001/0  , 2 مبدأ از عرض
  β1 تحصیالت شیب براي

 γ10 333/0 121/0 751/2 5 040/0  , 2 مبدأ از عرض
 γ11 018/0- 021/0 865/0- 5 426/0  استخر تعداد
 γ12 059/0 024/0 402/2 5 061/0  سالن تعداد

  β2  درآمد شیب براي
 > γ20 685/0 096/0 135/7 5 001/0  , 2 مبدأ از عرض

 γ21 036/0 018/0 011/2 5 100/0  استخر تعداد
 γ22 034/0- 020/0 710/1- 5 148/0  سالن تعداد

 
  يریگ جهینت و بحث

 از استفاده با اهوازي شهروندان  ورزشی مشارکت میزان بر دموگرافی هاي ویژگی و ورزشی هاي زیرساخت تأثیر بررسی به پژوهش این
 ورزشی مشارکت یعنی وابسته متغیر بر ورزشی هاي زیرساخت هاي مؤلفه به مربوط متغیرهاي تأثیر ابتدا پردازد. می چندسطحی هاي مدل

 یابی، مکان به مربوط استانداردهاي و همجواري اصول رعایت صورت در که داد نشان پژوهش یافته اولین از حاصل نتایج شد. بررسی
 نیز افراد ورزشی مشارکت جغرافیایی، اطالعات سیستم از استفاده و جمعیتی هاي سرانه با تناسب و شهري هاي کاربري با هماهنگی

 میزان بالطبع شده، رعایت خوبی به یابی مکان و همجواري معیارهاي که مناطقی در گردید مشخص خوبی به و شد خواهد تر بیش
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 پژوهش نتایج با پژوهش از یافته این است. نشده اجرا ها مکان این در خوبی به مؤلفه این که است مناطقی از تر بیش نیز افراد مشارکت
 است. همخوان شد، خواهد بیشتر نیز افراد ورزشی مشارکت یابی، مکان اصول رعایت صورت در داد نشان که )2013همکاران( و پامال

ورزشی، -هاي تفریحی یابی بهینه پارك کانم و همجواري وجود صورت در که )2007( 22انگ جی پژوهش نتیجه با نتیجه این همچنین
  است. همخوان کند، می پیدا افزایش افراد بدنیمیزان فعالیت 

 تر بیش نیز شهروندان ورزشی مشارکت ورزشی، اماکن به افراد دسترسی بهبود و افزایش با که داد نشان پژوهش یافته دومین
 به راحت و مناسب دسترسی که دهند می نشان تري بیش تمایل فیزیکی هاي فعالیت انجام به صورتی در افراد بنابراین شد. خواهد
 هاي مجموعه و اماکن ساز و ساخت در کلیدي و مهم الزامات از سازي مناسب همان یا دسترسی باشند. داشته ورزشی هاي مکان

 و جسمی هاي توانایی با افراد و اقشار تمامی براي تر بیش کاربري و وري بهره افزایش و حداکثري ي استفاده موجب که است ورزشی
 با مسیرهایی ساخت که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در نیز )2013( همکاران و پامال سازد. می فراهم را متفاوت هاي جنسیت

 لیموچی همچنین  شد. خواهد ورزشی هاي مکان در افراد تر بیش حضور باعث يشهر جدید يسیستمها طراحی و مناسب سترسید
 و باال دسترسی قابلیت با اماکنی وجود صورت درکه  سیدر نتیجه ینا به »لمعلو ادفرا و زانجانبا و «شهر انعنو با خود مقاله در )1385(

 حرکتی هاي فعالیت در ورزشی مشارکت انمیز یشافزا و نیروا و جسمی یطاشر دبهبو به کمک موجب لمعلو ادفرا ددتر اتتجهیز
حرکتی ي تعیین فعالیتها در جامعه و فیزیکی محیط فرد، اثر بین ارتباط زمینه در خود اتمطالع در  )2002( 23رانهمکا و گیلس شود. می
 سترسید که نانیآ از تر بیش درصد 43 ،نددار مصنوعی و طبیعی تمکاناا از متنوعی اعنوا به يبهتر سترسید که اديفرا، یافتنددر

 در شده ذکر پژوهش نتیجه سه با نتیجه این بنابراین هند.دمی ننشا نهروزا ورزش قیقهد 30 به تمایل دارند، تمکاناا به تري ودمحد
 است. همخوان ورزشی، اماکن به دسترسی ي مؤلفه زمینه

 خواهد پیدا افزایش نیز ورزشی مشارکت  اماکن، سبز فضاي و شناختی زیبایی شاخص بهبود با که داد نشان پژوهش ي  یافته دیگر
 برحسب باید ها مکان این علت همین به هستند، جامعه عمومی فضاهاي ترین مهم از ورزشی فضاهاي که این به توجه با رو این از کرد.

 ر،کشو خلدا در همچنین شوند. ریزي برنامه ورزشی اماکن ساختن تر جذاب جهت در نوین هاي طراحی خلق و شناختی زیبایی هاي ویژگی
 نمکا آن به ادفرا یشاگر جهت نداتو می مسیر یک در نختادر نظیرعناصر طبیعی دن برر ست که به کاا دهکر رهشاا )1385( دفر نباستا

 این با که گرفته رتصو ديیاز تتحقیقا نیز رکشو رجخا تتحقیقا در باشد. شتهدا ديیاز تأثیر اريسو چرخهدو مثل شیورز فعالیت و
 به )2010( همکاران و کللند مک) و 2010( 25گرن )،2004( 24همکاران و کارمک مک مثال طور به شود؛ می    همسو پژوهش از بخش
 اد،فرا حیرو سالمت بهبود ورزشی، مشارکت ءتقاار بر طبیعی يفضاها و یباز يها محیط ي،سرسبز مثل محیطی شناختی یباییز تأثیر
 به ورزشی اماکن نگهداري و بهداشت معیار بررسی در ند.ا دهنمو رهشاا رانبیما دبهبو ندرو سرعت و گیدفسرا و ابضطرا س،سترا دبهبو
ي مربوط به بهداشت و نگهداري مثل معیارها رعایت و ورزشی اماکن نگهداري و بهداشت وضعیت بهبود با که شد رسیده نتیجه این

 و کمیت لحاظ از مناسب بهداشتی هاي سرویس وجود رطوبت، تنظیم و کننده خنک حرارتی، هاي سیستم به ها مجموعه بودن مجهز
 با پژوهش از بخش این هاي یافته یابد. می افزایش افراد ورزشی مشارکت مناسب، تعداد به چی نظافت و خدمات کادر از استفاده کیفیت و

 بر ورزشی هاي سالن و ها ورزشگاه بهداشتی وضعیت داد نشان که )2005( 27همکاران و پوپکین و )2008(26تامپسون پژوهش نتایج
 در افراد مشارکت افزایش باعث بهداشتی نظر از ورزشی اماکن بودن مطلوب و گذارد می تأثیر بدنی هاي فعالیت در افراد حضور میزان

اي افراد مثل  عیت شناختی و زمینهجم هاي ویژگی بین که داد نشان پژوهش بعدي ي  یافته است. همخوان شود، می ورزشی هاي فعالیت
 هرچه یعنیداري قوي وجود دارد؛  ي معنی  مشارکت ورزشی افراد رابطه میزان با افراد درآمد والدین، تحصیالت سطح تحصیالت، سطح
ي رابطه وضعیت   در مقاله )1391( نما قدرت بود. خواهد تر بیش آنان ورزشی مشارکت باشد، تر بیش آنان درآمد و افراد تحصیالت سطح

 و درآمد اقتصادي، وضعیت بین که رسید نتیجه این به اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان بدنی فعالیت میزان با اجتماعی–اقتصادي
 و پامال پژوهش نتایج با پژوهش از یافته این دارد. وجود داراي ارکت ورزشی دانشجویان ارتباط معنیمش میزان با پدر تحصیالت سطح
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 و دونوارد و )2009( همکاران و پاولوسکی )،2011( همکاران و پاولوسکی )،2011( همکاران و روسسکی )،2013( همکاران
 وجود داري ي معنی  فعالیت بدنی افراد رابطه میزان و دموگرافی هاي ویژگی بین که رسیدند نتیجه این به همگی که )2009همکاران(

 یعنی وابسته، متغیر بر تک تک صورت به ورزشی) اماکن (تعداد کالن یا دو سطح متغیرهاي اثرگذاري میزان ادامه در است. همسو دارد،
 میزان چمن، هاي زمین و استخرها ورزشی، هاي سالن تعداد افزایش با که شد مشخص و گردید بررسی افراد ورزشی مشارکت میزان

 و استخرها فقط که شد مشخص شدند، معادله وارد هم با متغیرها همه که زمانی ولی شد خواهد تر بیش نیز افراد ورزشی مشارکت
 بر داري با کنترل دو متغیر دیگر اثر معنی ورزشی هاي چمن تعداد ولی هستند گذار تأثیر افراد ورزشی مشارکت بر ورزشی هاي سالن
 روباز محیط در که این دلیل به شاید چمن هاي زمین در بدنی هاي فعالیت انجام ،پژوهش نتایج به توجه با بنابراین ندارد. وابسته متغیر
 به است ممکن شده، انجام زمینه این در که تحقیقاتی با ها آالینده وجود و اهواز شهر هوایی و آب خاص شرایط همچنین و شود انجام
 بخش در )،2013( همکاران و پامال پژوهش ي  نتیجه با پژوهش از یافته این باشد. کمتر استخرها و ها سالن در افراد مشارکت نسبت
 تعداد بین آنجا در باشد. نمی همسو چمن هاي زمین و ها استخر تعداد بخش در ولی است همسو مشارکت میزان با ها سالن تعداد ارتباط

 به خارج در گرفته انجام تحقیقات دیگر نتایج با پژوهش بخش این هاي یافته ندارد. وجود داري معنی  ارتباط مشارکت، میزان با استخرها
 میزان ي مقایسه ،پژوهش این هاي یافته دیگر از است. همسو )2008( 29همکاران و برگر و )2011(28همکاران و هالمان  مثال طور

 با که بود شهروندان ورزشی مشارکت میزان بر کالن سطح در ورزشی اماکن و ها زیرساخت و دموگرافی هاي ویژگی اثرگذاري
 تغییرات که شد رسیده نتیجه این به 951/0 و 181/1 برابر ترتیب به u0 یعنی، دو سطح و r یعنی یک، سطح خطاي جزء ي  محاسبه
 دیگر عبارتی به همچنین است. ورزشی) هاي (زیرساخت دو سطح از تر بیش دموگرافی) هاي (ویژگی یک سطح در افراد ورزشی مشارکت

 افراد ورزشی مشارکت تغییرات بر ورزشی هاي زیرساخت همان یا کالن عوامل از تر بیش فردي عوامل که دهد می نشان موضوع این
 از تر بیش ورزشی هاي زیرساخت ثیر) که نشان داده شد که تأ2013اران(همک و پامال ي  مقاله ي  نتیجه با یافته این است. اثرگذار 

 اجتماعی و اقتصادي وضعیت و فرهنگی هاي تفاوت به توان می را ناهمخوانی این دلیل است. ناهمخوان کامالً است، فردي هاي ویژگی
 کرد. اشاره پژوهش دو در افراد

 گیرد قرار شهروندان اختیار در بیشتري استاندارد با و تر مناسب ورزشی هاي زیرساخت و امکانات هرچه گفت توان به طور کلی می 
احداث گردد، شهروندان  مناسب سنجی مکان به توجه با ورزشی اماکن که زمانی مثال، عنوان به شد. خواهد بیشتر ها آن مشارکت میزان
 را شخصی خودروهاي از استفاده میزان تواند می خود این که کنند پیدا دسترسی ها مکان این به عمومی نقلیه وسایل با توانند تر می راحت
 ذاتاَ انسان که کرد اشاره نکته این به توان می نیز زیباشناختی بعد در شود. کاسته هوا آلودگی و ترافیک میزان از آن طبع به و کند کمتر

 میزان تردید بدون باشد، مطلوبی حد در زیباشناختی هاي ویژگی و معماري لحاظ از ورزشی مکان یک که زمانی و هست زیبایی دوستدار
 هاي فعالیت در مطمئناً باشند برخوردار مناسبی اقتصادي وضعیت از افراد که زمانی طرفی از شود. می بیشتر مکان آن در افراد حضور

 دسترسی ها آن به توانند می تر راحت و دارند کمتري مشکالت ورزشی تجهیزات و وسایل تأمین در زیرا؛ کنند می شرکت بیشتر ورزشی
  .کنند پیدا
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