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های همجواری و هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص
های ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی به تفکیک دسترسی به مکان

 ستدی ابررکا عنو از حاضر هشوپژبود.  گانه شهر اهوازمناطق هشت
های ی سالنکلیه ی آماری اولجامعه .شد اجرا نیامیدروش  به که

گانه های چمن مناطق هشتوره، استخرها و زمینورزشی چند منظ
ی ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر شهر اهواز که متعلق به اداره

 ده و جامعه آماری دوم،بو ردمو 33آن  ادکه تعدادارات دولتی بود 
 33495نمایند، که تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می

گیری از جدول مورگان به جامعه با بهرهی آماری دو نفر بود. نمونه
به تناسب تعداد اماکن ورزشی و  961مکان ورزشی و  63ترتیب 

جمعیت هر منطقه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه 
های های فردی، شاخصمحقق ساخته بود و در سه بخش ویژگی

د. ( تنظیم گردیα= 68/0همجواری، دسترسی و مشارکت ورزشی )
ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با برای تحلیل داده

نتایج نشان داد  استفاده شد. HLM6ضرایب تصادفی در نرم افزار 
های ورزشی و های همجواری و دسترسی به مجموعهشاخص

همچنین تعداد اماکن ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی افراد اثرگذار 
ی در مناطق چهار و دو بیشتر از سایر مناطق هستند و ضریب اثرگذار

و با طور کلی به. و در مناطق شش و پنج کمتر از دیگر مناطق است
های هرچه امکانات و زیرساخت های این پژوهش،توجه به یافته

تر و با استانداردهای بهتری در زمینه دسترسی و ورزشی بیشتر، مناسب
د، میزان مشارکت ورزشی آنان، همجواری در اختیار شهروندان قرار گیر

   افزایش پیدا خواهد کرد.

 هاي کليديواژه
 یمشارکت ورزش ،یورزش یهامکان ،یدسترس ،یهمجوار

 

The purpose of this study was to evaluate the 

effect of proximity characteristics and access sports 

places on sports participation to separate the eight 

districts in Ahvaz. 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 fitness Sport 

places and of the population in each region were 

selected. Data collection, a questionnaire in three 

parts: demographic characteristics, characteristics 

proximity, access and participation in sport (α=/87) 

was adjusted.  Regression model with random 

coefficients was used for analysing data and testing 

hypotheses from descriptive statistics and inferential 

statistical was used in HLM6 software. The results 

showed that the characteristics proximity and access 

sports Places and the number sports places of people 

are effective on sports participation and the impact 

factor regions four and two more in the other 

regions and regions six and five less than in other 

regions. In generaland according the findings of the 

study, the sports facilities and infrastructure more 

and better standards of accessibility and proximity 

provide citizens be placed, their athletic 

participation, will increase. 
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  مقدمه

موجودات زندده  شتریب هاییژگیحرکت و تحرک از و ،ییجابجا
بدر حسدب  ،یان در هر مرحله از زندگاز جمله انسان است. انس

بده  دیدارد که با یمتفاوت یازهاین یجسمان تیفعال زانینوع و م
بده  ییپاسدخگو یشهروندان برا نبنابرای. شود داده پاسخ هاآن

به ورزش بپردازندد  ایدهش یزریبه طور برنامه دیتحرک با ازین
 شایافدز بده توجده بدا امدروزه. شدوند مندآن بهره یایتا از مزا
 ییفضدا دیانسان، با ستیز طیشهرها به عنوان مح ،ینیشهرنش

کنند. مطالعات  دایپ لیرا فراهم آورند تا شهروندان به ورزش تما
بده انجدام  لیتما یاز آن است که مردم در صورت یمتعدد، حاک

مناسدب و  یکده دسترسد دهنددینشان مد یکیزیف هایتیفعال
 هدا،پدارک ر،یدمخصوص ورزش کردن نظ هایبه مکان یراحت
کده  افدرادی. باشدند داشدته هداو ورزشدگاه  یورزش هاینزمی

  یو مصنوع یعیاز امکانات طب یبه انواع متنوع یبهتر یدسترس
بده  یمحدودتر یکه در دسترس یاز آنان شتریدرصد ب 19دارند، 

 دهندیورزش روزانه نشان م قهیدق 90به  لیدارند، تما اتامکان
جهدان بهدره  یدر نظام کندون نینابرا(. ب4839: 2002،  لسی)گ

های شهری بدا امکاندات مناسدب و  طیوری و ارتقا و خلق مح
گددزاف از  نددهیو هز ادیددبدددون صددرف وقددت ز یورزشدد نددهیبه

کده نیا ژهیباشد، به و یهای فعال مهای مهم سازماناستراتژی
و  یبدددن تیددچددون سددازمان ترب ییاهددداف در نهادهددا نیددا

کده دارای  یدیدستگاه های اجرا ریو سا یورزش هایونیفدراس
 دیدنمایم فایای اکننده نییتع اریهستند، نقش بس یاماکن ورزش

 (. 54: 4962 ،ی)هنر

 هدایتیدمشارکت مدردم در فعال شیمهم در افزا اریموارد بس از
و   ی، دسترسد یبدا همجدوار یامداکن ورزشد جدادیا ،یجسمان

مسدأله  نیدساخت و ساز  مناسب اسدت. ا یداشتن استانداردها
بدا  یمناسدب امداکن ورزشد یهمچون همجوار یشامل موارد

سدکونت افدراد،  هدایمحدل ژهیدبده و یامکانات مختلف شهر
و  هداییافدراد بدا تواندا یتمدام یبرا یت استفاده و دسترسیقابل

مختلف است  هایتیافراد با معلول ژهیمختلف به و هایتیجنس
اسدتقبال  نیو همچند حداکثری و ترراحت یکه موجب استفاده

 شدودیامداکن مد نیدمختلدف از ا یجسدم هایییافراد با توانا
 هدایموعدهمج و هدامکدان یوقت نی(. بنابرا64: 4966)کاشف، 

 کیددر  هایکاربر یسکونت و برخ هاینسبت به محل یورزش
قرار داشته باشند، احتمدال واکدنش  گریکدیاز  یمنطق یفاصله

 تدوانیمد نیرود. بنابرا-یفعاالنه از طرف استفاده کننده باال م
نمدود کده مراجعده کننددگان   ییجانمدا ایرا به گونه هاتیفعال
ادهیدپ ایددوچرخه و  ،یعموم هینقلبه استفاده از وسائل  قیتشو
خواهد  زین یمشارکت ورزش شیبه افزا تیشوند که در نها روی
و  ایکشدور  انگلسدتان، اسدترال نیچند استیس رونی. از ادیانجام

 یدر ورزش و مشدارکت ورزشد یمشارکت جمع شیافزابر  نیچ
 تیاهم استیس نیاست. در بطن ا یورزش یهادر سطح مجتمع

( جهددت مشددارکت ی)امکانددات ورزشدد یرزشددو یهارسدداختیز
 یورزش یهااستی. در کشور انگلستان، سشودیم دیتاک یورزش

مثدل سدازمان ورزش  ،یورزشد یو شوراها شودیاجرا م یادیز
شدده اندد. بده  سیموضوع تاسد نیبه ا یدگیرس یانگلستان برا

شدد کده در آن  یمعرفد یابرنامده 2002در سدال  لیدل نیهم
 استیس نیا یاز چهار هدف اصل یکی یشمشارکت ورز شیافزا

 یموانع مشارکت فدرد یبرنامه تمام نیبر اساس ا رونیبود. از ا
از  دیدبا یورزشد یهداافراد بده مکان یمثل کمبود عدم دسترس

(. در 463: 2040،  تیراه برداشته شود )دونوارد و راسدکو یجلو
مناسدب  یورزش یهارساختیاذعان شده است که ز زین ایاسترال

و  یابیددو  مکددان یهمجددوار یارهددایمع تیددبددا رعا همددراه
در  یمشدارکت جمعد شیبده افدزا دنیجهت رس یشناختییبایز

 کید نی(. در چ619: 2003،  دویرایاست )سوت ازیورزش مورد ن
 شیبددا هدددف افددزا 4335در سددطح کشددور در سددال  اسددتیس

اقشار مختلف اجدرا شدد. درچدارچوب  انیدر م یمشارکت ورزش
ساخت امکانات  یبرا یمال یبانیتناسب اندام، پشت یلم یبرنامه
 کیدفراهم شد. بده عندوان  یدر مناطق شهر ژهیبه و ،یورزش

بده اقشار مختلف جامعه  یمشارکت ورزش است،یس نیاز ا جهینت
 (.  114: 2008انگ ،  یدر حال رشد است )ج یادیشکل ز

ساخته شدوند کده  ییهادر مکان دیبا یرو فضاهای ورزش نیا از
درصدورت  زیدو ن نددیبتوانند از آن استفاده نما یهمگان به راحت

احتمدال  ،یفضاهای ورزش نیبرگزاری مسابقات در هر کدام از ا
و .... بده  کیتراف شیافزااختالل در اداره امور شهر مانند  جادیا

 یامداکن ورزشد یابیدمکدان ایالزم بر ارهاییحداقل برسد. مع
 عیدسازگاری، توز ت،یآسان، مطلوب یهمچون دسترس ییارهایمع

 نیدکده ا باشددیکداربران و...... مد تیدو امن شیعادالنه و آسا
هماهندگ  ،یتوسط احداث کنندگان فضاهای ورزش دیبا ارهایمع

 نیدشدوند. بدا ا تیها رعاه توسط شهرداریشد نییتع نیبا قوان
 یورزشد یهارسداختیز یبا فدراهم سداز تواندیوجود جامعه م

 یمشدارکت ورزشد شیمربوط، بده افدزا یمناسب و استانداردها
در  یاست که امکانات ورزشد یضرور نهیزم نیکمک کند. در ا

 یمحدود کننده اصل ،یفقدان امکانات ورزش رایدسترس باشد، ز
 (.948: 4333شده است )الکساندر ،  انیمشارکت ب

 ریدر در داخدل و خدارا از کشدور دربداره تدأث یاریبسد محققان
مشارکت  زانیبر م یاماکن ورزش یو همجوار یدسترس تیوضع
را بده دسدت  یمتفاوت جنتای و اندرا انجام داده یقاتیتحق یورزش
 تیوضدع تیوضع ریتأث نهزمی در کشور از خارا در ابتدا. اندآورده

یمد ،یورزشد شدارکتم زانیبر م یورزش هایمکان یهمجوار
( اشاره کرد. آندان در 2049پامال و همکاران ، )  قیبه تحق توان

مربوط به  یارهایمع ریآلمان، به تأث خیپژوهش خود در شهر مون
 نیدپرداختند و بده ا یبر مشارکت ورزش یورزش یهارساختیز
مربدوط بده  یردهااسدتاندا تیدکه در صورت رعا دندیرس جهینت
 یها با محل مسدکونبودن آن همجوارو  یورزش یهارساختیز
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 ندهیزم نید. در اشدودیمد شدتریافراد  ب یافراد، مشارکت ورزش
 دارندیم رظهاا دخو هشوپژ( در 2040)  یو روسسک هامفریس

 سترسیبددددداال و د شیورز تمکاناا با شهرهاییدر  که ادیفرا
 یفعالیتهادر  یترشیب تکرمشا کنند،می ندگیآن ز به نساآ

 نهمچنددی. اندددداشددته ندگیاز ز باالیی ضایتر همچنینو  بدنی
 طیمحد راتیخود بر تدأث قی( در تحق2044هالمان و همکاران  )

 طیکه محد دندیرس جهینت نیبه ا یبدن تیفعال زانیبر م یکیزیف
 ریافراد را تحت تدأث یبدن تیفعال تواندیبه طور بالقوه م یکیزیف

شدود.  یبددن تیدمردم به فعال شیگرا شیو سبب افزا قرار داده
و   کدریو قیدتحق نده،یزم نیدانجدام گرفتده در ا قیدتحق گرید

 جدهینت نید( بود. آندان در پدژوهش خدود بده ا2044همکاران )
 تمکاناا دنبو سستردر د با شیورز کترمشا که دندیرسددددددد

 انمیز ینتددددددرشیدارد و ب باالیی بستگیوا هارکپاو  شیورز
 که نستنددا مانیرا ز شیورز غتافر تقادر او ننااونوج کترمشا

باشد. بنا به نظر کللندد و  سستردر د یورزش ساتیاماکن و تأس
و  یابیدو مکدان یهمجوار یارهایمع تی( رعا2003همکاران  )

قدرار  ریرفتار سالمت افراد را تحت تدأث تواندیم طیمح تیجذاب
ر زمان اوقدات د یورزش هایتیافراد به فعال شیگرا نیدهد و ب

وجدود دارد. در  یمثبتد یرابطده یرهمجوا یرهایفراغت و متغ
 یهاشدداخص ریتددأث نددهیدر زم یاندددک قدداتیداخددل کشددور تحق

بدر  یورزشد یهدابده مکان یو دسترس یابیو مکان یهمجوار
و  ییرضدا قیدتحق جیانجدام شدده اسدت. نتدا یمشارکت ورزش

 هداینمکدا یرهدای( نشدان داد در بخدش متغ4930همکاران )
 نیورزشدی بداالتر ایعامل سهولت دسترسدی بده فضد یورزش

 یاهمیت و وجود امکانات رفاهی کمترین اهمیت را در بهره ور
در  زی( ن4930و همکاران ) سهرابی.  باشددارا می یاماکن ورزش

 یورزش یکه اماکن و فضاها دندیرس جهینت نیپژوهش خود به ا
 وضدیعت یدابیکدانم و جدواریاز نظدر معیدار هدم هیشهر اروم
 دارند. یفیضع تیوضع ،دسترسی لحاظ از متوسط،

در  یورزشد یمهدم امداکن و فضداها ریبا توجه به تدأث نیبنابرا
فضاها هدم از  نیساختن ا راتیو تأث یورزش هایتیفعال یاجرا

 یو برگدزار نداتیتمر یاجدرا یبدر رو یفدیو هدم ک ینظر کم
ر مختلف جامعه بدا روند رو به رشد پرداختن اقشا زیمسابقات و ن

توسعه و  نیو همچن یگوناگون جسم هایییو توانا هایازمندین
در سطح جامعه، لزوم توجده بده  بدنیتیگسترش ورزش و فعال

 یفضداها یابیدساخت و مکدان ،سنجیمطالعات مکان ،یطراح
 تدوانیمد یدارد. به طور کل یاریبس تیضرورت و اهم یورزش

 بدا و تدرمناسدب یورزشد یهارساختیگفت هرچه امکانات و ز
مشارکت  زانیم ردیشهروندان قرار گ اریدر اخت یشتربی استاندارد

 یکه اماکن ورزشد یخواهد شد. به عنوان مثال، زمان شتریآنها ب
مناسب احداث گردد، شهروندان راحت یبا توجه به مکان سنج

کنندد  دایدپ یبه آنها دسترس یعموم هینقل لیبا وسا توانندمی تر
را  یشخصد یاسدتفاده از خودروهدا زانیم تواندیخود م نیکه ا

هدوا کاسدته  یو آلودگ کیتراف زانیبه طبع آن از م وکمتر کند 
 تیوضدع ریتأث یحاضر قصد دارد به بررس قیتحق نیشود. بنابرا

بدا  یبر مشدارکت ورزشد  یاماکن ورزش یو دسترس یهمجوار
 کیدان مهم شهر اهواز به عندو گاهیخوب و جا نهیشیتوجه به پ

 ینقهرما هایورزش ژهیشهر در توسعه ورزش کشور، به وکالن
و دارا  یمختلف ورزش یهادر رشته یالملل نیو ب یدر سطوح مل

 .بپردازد ورزش، به مندجوانان و افراد عالقه یباال تیبودن جمع

 هاو روش مواد
داده  آوریجمع عنو نظرو از  دیبررکا عنواز  حاضر هشوپژ 

. ستا هشد اجرا نیامیدروش  به که ،ستا یلددددیتحل -توصیفی
اول  یآمار یاست  جامعه ریماآ یدو جامعه یدارا قیتحق نیا

فوتسددال،  یهاچندددمنظوره رشددته یورزشدد یهاسددالن یهیددکل
چمدن  یهدانیشنا و زم یاستخرها بال،یبسکتبال، هندبال و وال

رات ادا ریورزش و جوانان شهر اهواز و سدا یکه متعلق به اداره
ورزش و  یاداره معالا طبق م،نجاا نمادر ز کهاسدددت  یدولتددد

 یاسدت. جامعده آمدار دهبو ردمو 33آن ادتعدجوانان شهر اهواز 
 نددینمایاستفاده م یاماکن ورزش نیکه از ا یافراد یدوم، تمام

 -یپزشدک ئتیورزش و جوانان، ه یدارهکه پس از مراجعه به ا
و سؤال از مسئوالن  شدگانهمیب یشهر اهواز و محاسبه یورزش

 یآمدار یبدود. نمونده 33495تعدداد افدراد  ،یاماکن ورزش نیا
 63و مورگدان، تعدداد  یجددول کرجسد قیداول از طر یجامعه

 یشدد. نمونده نیدیاول تع یبه عنوان نمونه آمار یمکان ورزش
چند  یورزش یهاکنندگان از سالناستفاده ایجامعه دوم و  یرآما

 یمنطقدده 6مددرد( اسددت کدده در  239زن و 424) 961منظدوره 
شد. بده منظدور جمدع نییهر منطقه تع تیاهواز به تناسب جمع

 بده ساخته از سه پرسشنامه محقق ق،یتحق نای در هاداده آوری
اول، شددامل  یاسددتفاده شددده اسددت، پرسشددنامه رزیدد شددرح

 هداییژگدوی شدامل نامده،پرسش نیاست. ا یفرد یهایژگیو
مانندد سدن، شدغل،  یورزش هایکنندگان از سالندهاستفا یفرد

. پرسشدنامه دوم باشدیم نیوالد التیو تحص التیدرآمد، تحص
 ایاست و در سه بخش  نوع ورزش  یمربوط به مشارکت ورزش

در هفتده و تعدداد سداعات  تیدفعال هایتعداد روز ،یبدن تیفعال
شدد. پرسشدنامه سدوم مربدوط بده  میدر هر جلسه تنظد تیفعال

 2مربوطده کده در  یو استانداردها یو اماکن ورزش هارساختیز
 29( و تعدداد یو دسترسد یهمجدوار یارهدای)مع یبخش اصدل

 هدایمکدان نیشد. سپس هدر سده پرسشدنامه بد میسؤال تنظ
 یهارمعیا یدارا پرسشنامه. دیددگرد عیددمددورد نظددر توز یورزشدد

 دبو یو همجدوار یدسترسد ز،ساو  ساخت ینهیدر زم اردستاندا
 تتحقیقا ت،مقاال ب،کتا یمطالعدددددده باآن  یهااردستاندا هک

 ییاسددت. روا همدآ ستد به بمجراسددتادان  نظر ریدو ز جیرخا
توسدط پدانزده نفدر از اسداتید  پرسشنامه ینا ییو محتوا یصور

شدهید چمدران  انشدگاهدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشدی د
 ایبر ییایدجهت پا خنباوکر یلفاآ ضریب انمیز. شد تأییداهواز 

 ی/. درصد، پرسشنامه34برابر با  یفرد یهایژگیو یپرسشنامه
و  یهمجددوار ی/. درصددد، پرسشددنامه66 یمشددارکت ورزشدد

/. درصدد 68 با برابر پرسشنامه کل ی/. درصد و برا66 یدسترس
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داده یپرسشنامه و جمع آور لیتکمو  عیتوز یمحاسبه شد. برا
منطقه اهواز و  6هر  یشو تعداد اماکن ورز تجمعی تناسب به ها

منداطق و امداکن  یمحقق در تمام ،یجدول زمان کیبر اساس 
و بدا  افدتی( حضور ی)براساس نمونه آمار یمورد بررس یورزش

آنها و دادن اطالعات الزم و رفع هرگونه ابهام، پرسشنامه  عیتوز
 انیو در پا لیتکم یورزش هایکنندگان از مکان-توسط استفاده

 یآورها توسدط محقدق جمدعپرسشدنامه %64 یعندیعدد  944
شهر اهواز  یاماکن ورزش یآمار و اطالعات کم نی. همچندیگرد

 جواندان و ورزش کدل منطقده از واحدد آمدار اداره 6 کیبه تفک
 ریدمتغ یاثرگدذار ۀو نحدو بررسدی جهدت. شد گرفته خوزستان

بنام  یمدل یوابسته از روش آمار ریبر متغ یو همجوار یدسترس
و  هیتجز یاستفاده شد. برا  یتصادف بیبا ضرا یونیسمدل رگر

 است.  دهیاستفاده گرد HLM6 افزارنرم از هاداده لیتحل

 پژوهش یهاافتهی
منطقده محدل  عیتوز لیکنندگان از قباطالعات مشارکت یبرخ

 تیو وضدع التیسدن، تحصد ت،یجنسد ان،یسکونت پاسدخگو
 آمده است. 4اشتغال در جدول 

 افراد نمونه یشناخت تیجمع یهایژگیو یرخب فیتوص. 4جدول 

های جمعیت شناختیویژگی متغیر   درصد فراوانی  فراوانی  

 
 
 

توزیع  منطقه محل 
  سکونت پاسخگویان

4منطقه   93 1/3 %  

2منطقه   28 8%  

9منطقه   54 9/49%  

1منطقه   56 4/45%  

5منطقه   55 9/41%  

%2/48 33   3منطقه   

8منطقه   59 6/49%  

6منطقه   96 3/3%  

%5/94 424 زن جنسیت   

%5/36 239 مرد  

 
 

 سن 

43-45  63 93/22 %  

21-20  34 33/29 %  

23-25  30 19/29 %  

91-90  83 83/43 %  

به باال 95  14 38/40 %  

 
 

 سطح تحصیالت 

%3/9 41 زیر دیپلم  

%9/25 38 دیپلم  

%3/41 53 فوق دیپلم  

%2/51 206 لیسانس  

%9/2 3 فوق لیسانس و باالتر  

     

 شهر اهواز در سطح مناطق  یورزش هایمکان عیتوز
 33از تعداد  شودیم دهید 2که در جدول شماره  طورهمان

چمن( شهر اهواز  نیاستخر و زم ،ی)سالن ورزش یمکان ورزش

 یدارا یمکان ورزش 92هزار نفر  486432با  یشهر 1منطقه
مکان،  1هزار نفر با  438110ا ب یشهر 5و منطقه  نیشتریب

 .باشندیم یمکان ورزش نیکمتر یدارا

 در سطح مناطق  شهر اهواز   یورزش هایپراکنش مکان .3جدول 
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4 449529 5 4 2 6 06/6  

2 60923 8 3 6 24 24/24  
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9 321453  3 2 8 45 45/45  

1 486432 49 44 6 92 92/92  

5 438110 9 - 4 1 01/1  

3 203126 3 4 - 8 08/8  

8 430130 8 - 5 42 42/42  

6 448301 6 4 2 44 44/44  

آزمون مدل  جیشود، نتا یمشاهده م 9همانگونه که در جدول 
افراد به  دیاز د دهدینشان م یتصادف بیبا ضرا یونیرگرس

 یهمجوار یشهر اهواز، مؤلفه یمناطق هشت گانه کیتفک

در مناطق دو، چهار، سه، هشت، هفت،  بیبه ترت یاماکن ورزش
یم یشتریب ریافراد تأث یشش و پنج بر مشارکت ورزش ک،ی

.گذارد

 شهر اهواز گانه 6مناطق  کیافراد به تفک یبر مشارکت ورزش یورزش یهامجموعه یهمجوار اریمع ریآزمون تأث جینتا. 9جدول

 pمیزان  درجه آزادی نسبتT  خطای استاندارد ضریب اثر ثابت

    4منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  04/1- 43/0 40/24- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   41/0 006/0 5/48 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

      
 

  0β ,4 از مبدأعرض  برای

    2منطقه  

 00γ  49/1- 22/0 88/46- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   23/0 008/0 41/98 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

      

    9منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  06/1- 45/0 2/28- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   29/0 006/0 85/26 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

    1منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  04/1- 46/0 28/22- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   21/0 008/0 26/91 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

    5نطقه م  

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  02/1- 24/0 41/43- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   42/0 006/0 45 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

    3منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  33/9- 48/0 23/29- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ
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       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   41/0 003/0 99/29 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

    8منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  03/1- 21/0 01/48- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   45/0 008/0 12/24 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

    6منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  09/1- 43/0 24/24- 8 004/<0  ,2 عرض از مبدأ

       1βیابیبرای شیب مکان

 * γ   46/0 008/0 84/25 8 004/<0,  210 عرض از مبدأ

 

مناطق  کیافراد به تفک دیکه از د دهد،ینشان م 1جدول  جینتا
 یهابه مجموعه یدسترس یمؤلفهشهر اهواز،   یهشت گانه

در مناطق چهار، دو، سه، هشت، هفت،  شش،  بیبه ترت یورزش
گذارد.-یم یشتریب ریافراد تأث یو پنج بر مشارکت ورزش کی

 

گانه شهر اهواز 6مناطق  کیافراد به تفک یبر مشارکت ورزش یورزش یهامجموعه یدسترس اریمع  ریآزمون تأث جینتا .1جدول  

 pمیزان  درجه آزادی نسبت t  خطای استاندارد ضریب اثر ثابت

    4منطقه     

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  81/9- 90/0 13/42- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   43/0 008/0 65/22 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ

      
 

  0β ,4 عرض از مبدأ برای

    3طقه من 

 00γ  16/9- 13/0 53/8- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   23/0 04/0 23 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ

      

    9منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  25/1- 49/0 33/92- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   29/0 005/0 13 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ

    1منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  36/2- 92/0 98/6- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   26/0 04/0 26 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ

    5منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  81/9- 90/0 13/42- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   43/0 008/0 65/22 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ

    3منطقه   
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       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  08/1- 23/0 35/45- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   43/0 008/0 41/28 8 004/<0,  310 أعرض از مبد

    3منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  16/5- 23/0 08/24- 8 004/<0  ,3 عرض از مبدأ

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   20/0 04/0 20 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ

    8منطقه   

       0β ,4 عرض از مبدأ برای

 00γ  01/1- 24/0 29/43- 8 004/<0  ,3 از مبدأعرض 

       1βبرای شیب دسترسی

 * γ   24/0 04/0 24 8 004/<0,  310 عرض از مبدأ
 

 

با استفاده از آزمون  شود،یمشاهده م 5گونه که در جدول همان
 بیبه ترت زین یتعداد اماکن ورزش ،یونیمدل رگرس دارییمعن

شش و پنج،  ک،یهفت، هشت، در مناطق چهار، دو، سه، 
 .گذارندیافراد م یبر مشارکت ورزش ریتأث نیشتریب

 گانه شهر اهواز 6مناطق  کیافراد به تفک یبر مشارکت ورزش یورزش یهاتعداد مجموعه ریتأث .5جدول 
 میزانp  درجه آزادی نسبت t خطای استاندارد ضریب اثر ثابت

 4منطقه 

  β, 40 عرض از مبدأ برای

 >00γ  83/2 23/0 89/40 3 004/0  ,2 عرض از مبدأ

 *>01γ  43/0 09/0 99/3 3 002/0های ورزشی کانتعداد م

 2منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 >00γ  45/2 95/0 41/3 3 004/0  ,2 عرض از مبدأ

 *>01γ  23/0 05/0 2/5 3 002/0  های ورزشی تعداد مکان

 9منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 00γ  03/9 14/0 59/8 3 005/0  ,2 عرض از مبدأ

 *01γ  21/0 01/0 3 3 003/0های ورزشی تعداد مکان

 1منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 >00γ  45/2 95/0 41/3 3 004/0  ,2 عرض از مبدأ

 *>01γ  28/0 05/0 1/5 3 002/0های ورزشی تعداد مکان

 5منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 >00γ  15/2 96/0 11/3 3 004/0  ,2 ض از مبدأعر

 *>01γ  43/0 03/0 33/2 3 002/0  های ورزشی تعداد مکان

 3منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 00γ  48/2 51/0 09/1 3 005/0  ,2 عرض از مبدأ

 *01γ  46/0 05/0 3/9 3 003/0های ورزشی تعداد مکان

 8منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 >00γ  85/2 96/0 23/8 3 004/0  ,2 عرض از مبدأ

 *>01γ  22/0 01/0 5/5 3 002/0  های ورزشی تعداد مکان
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 6منطقه 

       β, 40 عرض از مبدأ برای

 >00γ  43/2 95/0 25/3 3 004/0  ,2 عرض از مبدأ

 *>01γ  20/0 05/0 1 3 002/0  های ورزشی تعداد مکان

 

 گیریبحث و نتیجه
 یو دسترس یهمجوار اریمع ریتأث یپژوهش به بررس نیا

مناطق  کیبه تفک یبر مشارکت ورزش یورزش یهامکان
 یفضاها و اماکن امروزه. پردازدگانه شهر اهواز میهشت
ها در شهرهای ترین کاربریترین و اساسییکی از مهم یورزش

سالمت جسم و روح  نیدر تأم یامروزی است که نقش مهم
مربوط به  یاستانداردها تیدارد و در صورت رعا نشهروندا

مربوط به  یاستاندردها ریاماکن و سا نیا یو همجوار یدسترس
که  دیآیجوانان به حساب م یامن برا یگاههیساخت و ساز، تک

رشد و کمال مطلوب  تیبه نها توانندیبا پناه آوردن به آن م
 برسند.  یانسان

اصول  تینشان داد در صورت رعا قیتحق جهینت نیاول
با  یهماهنگ ،یابیمربوط به مکان یو استانداردها یهمجوار

و استفاده از  یتیجمع یهاو تناسب با سرانه یشهر یهایکاربر
 ترشیب زیافراد ن یمشارکت ورزش ،ییایاطالعات جغراف ستمیس

دو که  ودر مناطق چهار  دیمشخص گرد یخواهد شد و به خوب
 یابیو مکان یهمجوار یارهایبا توجه به نظرات شهروندان، مع

 زیمشارکت افراد ن زانیشده، م تیرعا یمناطق به خوب نیدر ا
در  یمؤلفه به خوب نیاز مناطق شش و پنج است که ا ترشیب
پامال   جیبا نتا قیاز تحق افتهی نیها اجرا نشده است. امکان نیا

اصول مکان تیداد در صورت رعا ان( که نش2049و همکاران )
خواهد شد، همخوان  شتریب زیافراد ن یمشارکت ورزش ،یابی

( 2008انگ  ) یج قیتحق جهیبا نت جهینت نیا نیاست. همچن
 یهاپارک نهیبه یکه نشان داد در صورت وجود همجوار

یم دایپ شیافراد افزا یبدن تیفعال زانیم ،یورزش -یحیتفر
از  یمکان ورزش کیهر چه  نیابراهمخوان است. بن کند،

 میحر تیرعا ر ینظ یابیو مکان یهمجوار یاستانداردها
سازگار و ناسازگار، فاصله مناسب با  یهایکاربر ریمناسب با سا
منطقه و  تیبا جمعتناسب  ،یو خدمات شهر یامکانات رفاه

تواند -یدر سطح شهر برخوردار باشد، م یمحله و پراکندگ
 اریاخت شیباعث افزا ،ییکارا شیو افزا مطلوب یعالوه بر الگو

 افتهی گرید. شود یورزش یاز فضاها شتریو قدرت انتخاب ب
 اریمع ریتأث زانیم ،یورزش یهارساختیز یارهایمربوط به مع

نشان  جیافراد است. نتا یبه اماکن بر مشارکت ورزش یدسترس
 یزشافراد به اماکن ور یو بهبود دسترس شیکه با افزا دهدیم

 یافراد در صورت نیخواهد شد. بنابرا ترشیب زیمشارکت آنان ن
 دهندینشان م یترشیب لیتما یکیزیف یهاتیبه انجام فعال

داشته باشند.  یورزش یهامناسب و راحت به مکان یکه دسترس
دسترسی یا همان مناسب سازی از الزامات مهم و کلیدی در 

های ورزشی است که موجب ساخت و ساز اماکن و مجموعه
 برای تربیش کاربری و وریحداکثری و افزایش بهره یاستفاده
 هایجنسیت و جسمی هایتوانایی با افراد و اقشار تمامی

 ی( در مقاله2049همکاران ). پامال و سازدیم فراهم را متفاوت
 مسیرهایی ساختکه  دندیرس جهینت نیآلمان به ا خیخود در مون

باعث  یشهر جدید یسیستمها یطراحو  مناسب سترسید با
 نیآخرخواهد شد.  یورزش یهاافراد در مکان ترشیحضور ب

در سطح  یتعداد اماکن ورزش یرهاینشان داد، متغ قیتحق افتهی
افراد  یمشارکت ورزش زانیم یعنیوابسته،  ریکالن  بر متغ

 یهاتعداد مکان شیبا افزا کند،یو مشخص م باشدیاثرگذار م
خواهد شد.  ترشیب زیافراد ن یمشارکت ورزش زانیم ،یورزش

( همخوان 2049و همکاران ) پامال قیتحق یجهیبا نت افتهی نیا
 نکهیبا توجه به ا یرو مناطق چهار و دو شهر نیاست. از ا

در  زین یمشارکت ورزش اشند،ییم یمکان ورزش نیشتریب یدارا
 یورزشمکان  یمناطق که دارا گریمناطق به نسبت د نیا

 . باشدیهستند، باالتر م یکمتر
 یها-رساختیگفت هرچه امکانات و ز توانیم یکل طوربه

 نهیدر زم یبهتر یاستانداردها با و ترمناسب شتر،یب یورزش
 زانیم رد،یشهروندان قرار گ اریدر اخت یو همجوار یدسترس

خواهد کرد. به عنوان مثال،  دایپ شیآنان، افزا یمشارکت ورزش
مناسب احداث  یابیبا توجه به مکان یکه اماکن ورزش یزمان

 یدسترس هامکان نیبه ا توانندیم ترگردد، شهروندان راحت
 ،یورزش یسرانه فضاها شیبا افزا گرید یکنند. از طرف دایپ

و  یطراح یهااستاندارد تیعادالنه و متوازن اماکن و رعا عیتوز
 شتریافراد ب یمشارکت ورزش ،یورزش یهاساخت و ساز مکان

 خواهد شد. 

   یسپاسگزار
 یزانیعز یو تشکر خود را از تمام ریجا دارد مراتب تقد نجایا در

 یاریبنده را  ق،یتحق نیها و انجام اداده یکه در جمع آور
 .میاند، اعالم نمانموده
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