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  يده چك

روي مردان ثر بر ميزان پيادهؤ عوامل اجتماعي و فرهنگي مبررسي مقاله،اين      هدف 

اين پژوهش با روش . استروي هل و تعيين سهم هر يك از اين عوامل بر ميزان پيادهأمت

 نفر انجام 360د با حجم نمونه گيري تصادفي از مناطق مختلف شهر مشهپيمايشي و نمونه

 اجتماعي، امنيت معابر، ميزان اوقات فراغت ةبين طبق:  كهه استنتايج نشان داد. ه استشد

نتايج تحليل رگرسيون .  وجود دارديدار مثبت معنيةروي رابط با ميزان پياده،و آگاهي ديني

روي ثبت را بر ميزان پيادهثير مأمتغيره نشان داد كه متغيرهاي زير به ترتيب بيشترين تچند

 اجتماعي و ةميزان اوقات فراغت، امنيت معابر، تشويق ديگران، طبق: هل دارندأمردان مت

 است، )427/0(  مقدار ضريب همبستگي نيز. آگاهي ديني از سودمندي ورزش،نهايتدر

مستقيم  غيرةو اوقات فراغت رابط اجتماعي ةيل مسير بين متغير طبقهمچنين در تحل

  .ه استشاهده شدم

  .معابر، روي پياده،هلأمردان مت،  مشهد:هاواژهكليد

  مقدمه .1

ها و ساختارهاي   نهادةوار با مجموععي و فرهنگي است كه پيوندي انداماي اجتما     ورزش پديده 

طور كلي يك شاخص عمومي  هاي آن، به ين معنا كه دستاوردهاي ورزش و فعاليته اب. جامعه دارد

 سطح پيشرفت اجتماعي و فرهنگي يك جامعه ةتوان از طريق ورزش دربار ك سو، مياز ي. است

ها و عوامل اجتماعي حاكم بر  داوري كرد و از سوي ديگر، پيشرفت و ترقي ورزشي نيز به داده

 بنابراين تصويري عيني از جامعه در اختيار ما ؛)12: 1381 انور الخولي،(است  وابسته بوده ،جامعه
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ندرت در  جامعه است كه بهة آن نه تنها بيانگر چيزهاي زيادي دربارةدهنداجزاي تشكيل. گذارد مي

شود و در يك كالم به تعبير نوربرت الياس، شناخت ورزش  هاي نمادين ديگر جامعه مشاهده مي نظام

  ).25: 1994به نقل از داونينگ،  1971الياس، (كليد شناخت جامعه است 

 اثرات مفيد اجتماعي آن تمام جامعه ، جايگاه اجتماعي ورزش در جامعهيرتقابا ا رسد      به نظر مي

را در بر گرفته و عالوه بر ايجاد يك احساس خوب در فرد، موجب كمك به گسترش ارتباطات 

شده، آموزش رفتارهاي اجتماعي و نظم، هاي انباشته هيجانةاجتماعي و انسجام بيشتر جامعه، تخلي

جلوگيري از اضطراب و افسردگي و جلوگيري از اعتياد به مواد مخدر و  نايت،جلوگيري از جرم و ج

  . رفتارهاي خشن خواهد شد

ال اصلي اين بوده ؤاين جستجو، س در. اندهاست كه مردم درجستجوي زندگي خوب بوده     قرن

جديد  اي نسبتاً ، پديده»1كيفيت زندگي«هاي مفهومي  كه كيفيت يك زندگي سالم چيست؟ مدلاست 

  رواني و- اجتماعي، روحي-هاي سالمتي، كار، اقتصادي حوزه اند ومورد اهداف توسعه بوده در

 ي سطح كيفيت زندگي درگرو ارتقايارتقا). 12: 1999والكر و رز، (شود  خانوادگي را شامل مي

جه  جوامع پذيرفته شده و با توة سطح سالمت نيز به مثابه محور توسعي ارتقا وسطح سالمت است

واقع، از زماني كه در). 180: 2007لگلر، (هاست  سالمت، هدف نهايي تمامي دولت به اهداف منشور

ها كرد، ها شروع به عمل برمبناي مقياسي از ارزشچارچوب آن ها را توسعه داد و دربشر فرهنگ

اثرگذار  م ورسد يكي از عوامل مه به نظر مي. انديشيده است)  سالمتيارتقا(همواره به اين موضوع 

تحركي، يكي از عوامل اصلي واقع، كمدر. است» فعاليت فيزيكي« سطح كيفيت زندگي يارتقا در

براساس نتايج تحقيقات، فعاليت فيزيكي . آيد هاي قلبي عروقي به شمار ميهاي ناشي از بيماريمرگ

شود  هضم و دفع ميدهد، باعث سهولت  سوزاند، ظرفيت تنفسي را افزايش مي ها را ميكالري وچربي

  ).1-18: 2004بروم و ديگران، (در درمان افسردگي و اضطراب نيز نقش مهمي دارد  و

تواند عالوه بر سالمتي، جريان صدمات انساني و  روي ميگسترش پياده      از منظري ديگر،

. ندكه هاي اقتصادي زياد ناشي از عدم فعاليت را از لحاظ خدمات درماني و اجتماعي وارون هزينه

اند نسبت به تر بودهدهد مردمي كه از لحاظ بدني فعال شده در اياالت متحده نشان ميمطالعات انجام

                                                 
1. Life quality 
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اند و افزايش منظم فعاليت بدني ماليم  كمتري را پرداختهة پزشكي و معالجةافراد غيرفعال، ساالنه هزين

 مستقيم پزشكي در سطح ملي ةر هزينها دال ساالن ممكن است ساالنه ميليارددر بين بزرگ) رويپياده(

ي  هاروي و ورزش در محل  همچنين با گسترش پياده،)63: 2000پرات و ديگران، ( را كاهش دهد

: 1385 وزارت نيرو، ةدبيرخان(رود  وري باال مييافته و بهرهكار، غيبت كارگران و كارمندان كاهش

20.(  

ها ثير دو عامل قرار دارد كه يكي از آنأروي تحت تده    به نظر راپاپورت ميزان مشاركت مردم در پيا

در ). 84: 1980راپاپورت،  (است) محيط شهر(عوامل فرهنگي و اجتماعي و ديگري عوامل فيزيكي 

ثر بر ميزان فعاليت بدني مردم پرداخته ؤبه بررسي عوامل م) 2006(تحقيقي ديگر ادوارد و تورس 

  :شوندوامل به چهار دسته تقسيم ميرسد كه اين ع و به اين نتيجه مياست 

  .)سن و جنس و ميزان توانايي(عوامل فردي * 

  .) غيره تحصيالت و،مدآتشويق ديگران، تبليغات، امنيت، در(عوامل اجتماعي و فرهنگي * 

امكانات معابر پياده از لحاظ ايمني، نور، مكان استراحت، دسترسي به (عوامل طراحي شهري * 

  .امكانات شهري

  ).39 :2006ادوارد و تورس، ) (غيرههوا، اقليم، شيب معابر و وبآ(امل محيط طبيعي عو* 

در . ندكتواند فعاليت بدني را تشويق يا از آن جلوگيري       از ميان اين عوامل، عامل اجتماعي مي

نقل درون شهري و وعنوان ركني از سيستم حمل اصلي، يكي بهةكشور ما حركت پياده از دو جنب

 ؛ي اجتماعي، نه تنها منزلتي نيافته است رودري رو ها عنوان فضايي براي ارتباطات و برخورديگري بهد

عنوان سيستمي از ترين شكل خود بهكه حتي در معمولي بلكه در زمان حاضر جايگاهي ناچيز دارد

روي در ميت پيادهبا توجه به اه). 79: 1383اللهي، اسد( نقل شهري نيز سهمي پيدا نكرده استوحمل

   .استاالت اصلي تحقيق حاضر به شرح زير ؤارتقاي سطح سالمت و كيفيت زندگي، س

  اند؟روي مردان متأهل در معابر مشهد كدامعوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر در گسترش پياده -1

  روي چقدر است؟سهم اثر هريك از عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گسترش پياده -2

كه اكثر روي و اينكار تحقيقاتي پيرامون عوامل اجتماعي و فرهنگي گسترش ورزش پيادهكمبود      

چنيني به موضوع اثرات جسمي ورزش پرداخته و از اثرات اجتماعي و فرهنگي آن تحقيقات اين
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موارد اهميت و  از ديگر .ه است اول براي اين تحقيق بودةدرجاهميت  ضرورت و ،اندغفلت ورزيده

  :توان اشاره كردبه موارد زير ميروي گسترش پيادهرسي ضرورت بر

 . كندروي منابع انرژي غيرقابل تجديد را مصرف نميپياده -1

 .كندآلوده نمي زند وهم نميزيست شهر را به  روي محيطپياده -2

 .روي درمقايسه با ساير وسايل نقليه ناچيز است مناسب پيادهةمين شبكأ تةهزين -3

 .گيرنداي نمي  جاي جداگانهاًاند و عمومي پياده فضاهاي طبيعي شهريمسيرها -4

 .توانند سر موقع به كار خود برسند افراد مي روي قابل اتكا است وپياده -5

  ).3: 1387 احمدي و همكاران،( كند روي به سالمت و نشاط افراد كمك ميپياده -6

روي شهروندان عالوه بر تمامي مزاياي موجود، يادهتوان گفت كه ميزان پ مجموع مي     بنابراين، در

چنان آن. دشو يك شهر محسوب مي  در1هاي كيفيت زندگي ترين سنجهعنوان يكي از مهمامروزه به

يك محيط شهري گام بردارد و به  شرايطي كه فرد بتواند با آزادي كامل در« بوچانان ةكه بنا به گفت

در ). 75 : 1383تيبالدز، ( »رود ت تمدن آن محيط به شمار ميكيفية ترين نشاناطراف بنگرد، مهم

ها را با  اما امروزه آن؛يافتند ها مي بناها هويت شهري خود را در بناهاي بلند، گنبدها و تك  شهرگذشته

  ).26: 1987برامبيال و لونگو، (شناسند  شان ميمعابر پياده

  :توان به نكات زير اشاره كردوي در معابر مير    از ديگر موارد اهميت و ضرورت گسترش پياده

  . پايدار فرهنگي است ة توسعةكنندروي ايجاد پياده-1

  . پايدار اجتماعي استةروي موجد توسع پياده-2

  .نقل پايدار استوروي عامل حمل پياده-3

  ). 187-193: 1389جو، كاشاني( اقتصادي است ةروي عامل پايدار توسع پياده-4

  تحقيق نةپيشي .2

كننده در هاي افراد شركت در تحقيقي با هدف بررسي انگيزه )1388(     تقوي تكيار و ديگران 

مد با ميزان آ بين ميزان تحصيالت و ميزان درةرابط. هاي همگاني، به موارد زير دست يافتند ورزش

                                                 
1. quality of life 
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 سال نسبت 60ر از  تعامل اجتماعي افراد باالتةانگيز. مثبت و معنادار بود مشاركت در ورزش همگاني

ثير تقويت أ باالي افراد با تحصيالت ديپلم و زير ديپلم و تةانگيز .ها مثبت و معنادار بود به ديگر گروه

  .از نتايج ديگر اين تحقيق است ) لذت و سالمتي(دروني 

بين  ثر بر مشاركت ورزشي درؤدر تحقيقي به بررسي عوامل اجتماعي م )1388(     فتحي 

 كه بين ه استهاي اين تحقيق نشان داد يافته. پردازد نشگاه آزاد اسالمي در شهر تهران ميدانشجويان دا

هل، جنسيت، پايگاه اقتصادي أ ولي بين ت؛ وجود نداردهمقطع تحصيلي و مشاركت ورزشي رابط

اجتماعي، وضعيت اشتغال، احساس سودمندي ورزشي، دسترسي آسان به امكانات ورزشي، حمايت 

 خاص ورزشي با مشاركت ورزشي ةر ورزشكار قهرمان در خانواده و عالقه به رشتاجتماعي، حضو

  . دار وجود دارد مثبت معنيةدانشجويان رابط

 دانشجو به ورزش ةنشان دادند كه ميان درآمد والدين و عالق) 1385(     جهانگيري و ديگران 

ثيري بر ميزان انجام أنيز تمقطع تحصيلي است،  اگرچه جهت رابطه مثبت .اي وجود ندارد رابطه

اي  در خصوص سن دانشجو نيز بين اين متغير و مشاركت ورزشي رابطه .عمليات ورزشي ندارد

ميان آگاهي از . ثيري در مشاركت ورزشي دانشجويان نداردأ يعني افزايش يا كاهش سن ت؛وجود ندارد

  .ري وجود دارددا مثبت و معنية رابط،و گرايش به ورزش و رواني ورزش ثير جسميأت

 راجع به چرايي 2سال در يك مركز ورزشي در لستر بزرگ366با ) 1993( و همكاران 1     آشفرد

 مشاركت ةطور معناداري بر انگيز سن و جنسيت به. بردن از ورزش مصاحبه كردندمشاركت و لذت

شناختي  سالمت روانةها بيشتر با انگيز ترتر در مقايسه با جوانافراد مسن .گذارندثيرأدر ورزش ت

مردان نسبت به زنان بيشتر با . ييد شدأبه عبارتي تقويت دروني در مردان مسن ت؛ شدند برانگيخته مي

ييد اين أها دروني هستند تا بيروني و حكايت از ت تمامي اين انگيزه. شدند انگيخته ميت برأ جرةانگيز

  .شوند  ورزش كشيده ميسويه هاي دروني ب ايده دارد كه مردم به دليل انگيزه

ساله را 18 تا 8 دختر 400علل گرايش «اي كه انجام دادند  در مطالعه) 1987 (3      النقارست و اسپينك

تر در مقايسه با  مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه ورزشكاران جوان»يافتههاي سازمان نسبت به ورزش

                                                 
1.  Ashford 

2.  Leicester 

3.  longhurst &spink 
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) هاي گروهيشركت در فعاليت( و اجتماعي) جايزه( رونيهاي بي ورزشكاران با سن بيشتر داراي انگيزه

 لوازم يهاي توزيع غذا و نوشيدني در بين ورزشكاران و اهدا بيروني از گويهةبراي سنجش انگيز. هستند

 كفش و لباس ورزشي و سفرهاي تشويقي براي ورزشكاران استفاده شد كه در يكوچك ورزشي و اهدا

  .ثير بيشتري بر ميزان گرايش به ورزش دختران داشتأشيدني ت توزيع غذا و نوةاين ميان گوي

 عامل 5ها  آن. در پژوهش خود موارد زير را مورد بررسي قرار دادند) 2000 (1ل     زاهارياديس و بيد

تقويت بيروني به : را در گرايش نوجوانان به ورزش شناسايي كردند كه اين عوامل عبارت بودند از

شي در ميان نوجوانان، بهبود روابط شغلي و زندگي، تعامل اجتماعي، صورت توزيع لوازم ورز

: ند ازاهاي اين عوامل به ترتيب اهميت عبارتگويه.ها و داليل شخصيپيشگيري و درمان بيماري

هاي اين انگيزه به خود اختصاص داد و  باالترين ميزان امتياز را در بين گويه كهآشنايي با افراد جديد

، بودن با دوستان و دوري از كردن اوقات فراغت، پر اجتماعية تقويت روحي: ترتيبپس از آن به

 داليل فردي به تشويق خانواده و اطرافيان اشاره شده است كه اين بعد  همچنين در، قرار دارندتنهايي

 بعد از تشويق خانواده، توصيه. است اهميت تشويق خانواده دهندة نشان ورا داراست  سومةبعد رتب

  .  قرار دارد پزشكة توصي،نهايتدوستان و در

  چارچوب نظري .3

  تئوري يادگيري اجتماعي . 1 .3

ها كه يادگيري ساختن رفتار آن ديگران و الگوة، برآن است كه ما با مشاهد2     البرت بندورا

يرند، كساني كه بيش از ديگران احتمال دارد الگو قرار گ. بينيم شود، آموزش مي اي ناميده مي مشاهده

رسند و براي  اند، حامي يا قدرتمند به نظر مياند كه به ما شبيهها كسانيآن. ديگران مهم نام دارند

ت كه چه بسا در جايگاه الگو اي از كساني اس قهرمان ورزش نمونه. گيرند رفتارشان پاداش مي

). 92: 1386وودز،  (رود دهد فراتر مي چه او در محيط ورزش انجام ميگيرد و اين سرمشق از آنقرار

خواهيم بدانيم  تشويق ديگران استفاده شده و ميةبراي سنجش فرضيدر اين تحقيق از اين نظريه 

  .ثر استؤروي افراد متشويق ديگران تا چه حد بر ميزان پياده
                                                 

1.  Zaharaidis & Biddle 

2. Albert  Bandura 
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   تئوري اخالق پروتستاني. 2 .3

 نشان دهد كندسعي ميداري       وبر در اثر كالسيك خود با عنوان اخالق پروتستاني و روح سرمايه

مدي و آ كار–هاي بنيادي پروتستانيسم داري غربي و ارزش هاي سرمايه كه بين موفقيت دولت

 اخالقي و روحي، راه را براي ة دروني و زمينةكشي پروتستاني با انگيزرياضت.  ارتباط است–رياضت

توان در ورزش نوين  ستاني را مي پروتةهمين روحي. كند داري مدرن فراهم ميرشد سريع نظام سرمايه

: 1389ويس، (هاي پروتستاني شدند  ورهاي اساسي ورزش در كش كارايي و رياضت، ارزش. نيز ديد

 در آلمان غربي در بين جوانان 1988 وبر در پژوهشي كه در سال ةلوفن براي آزمون نظري). 56 -57

ويژه در بين هه جوانان پروتستان، بهاي ورزشي انجام گرفت، نشان داد ك  ساله عضو تيم25 تا 15

ها در جمعيت  اگر چه سهم پروتستان. ها عضويت دارند ها در تيم اي، بيشتر از كاتوليكورزشكاران حرفه

هاي المپيك را به  هاي پروتستان موفق شدند بيش از نيمي از مدال  درصد است، كشور8جهان كمتر از 

هلي كه آگاهي ديني أخواهيم بدانيم مردان متيق ميدر اين تحق ).58 همان،( خود اختصاص دهند

  كنند يا نه؟ كيد اسالم بر ورزش دارند، بيشتر ورزش ميأبيشتري از آيات و روايات در مورد ت

   فرهنگي  ةتئوري سرماي. 3 .3

 توزيع رفتارهاي ورزشي در ميان اقشار ةتوانند نحو هايي كه مي ترين عاملبورديو مهم       به نظر

  :ند ازا جامعه را توضيح دهند عبارتمتفاوت

  .ها و حقوق مد پولي، ساير منابع مالي، داراييآدر:  اقتصادي شاملةسرماي  –1

شوند  پذيري حاصل مييند جامعهآپايي كه طي فرگرايشات و عادات دير:  فرهنگي شاملةسرماي  –2

اهميت . ه دنبال داردهاي تحصيلي و مهارتي را بهاي فرهنگي ارزشمندي نظير قابليتو هدف

 مانند آلمان انواع و اقسام وسايل و امكانات براي ؛سازي تا به اين حد است كه در كشوريفرهنگ

جا كنند كه در اين ن استفاده ميآ اما افراد كمي از ؛گذران اوقات فراغت به صورت فعال وجود دارد

  ).46: 1389جاللي فراهاني، (شود  سازي هر چه بيشتر نمايان مينقش فرهنگ

كند كه شخص از همه نيازهاي  سو موقعيتي را ايجاد مياز يك زمان در اختيار،:  وقت آزاد–3

-شود و از طرف ديگر، امكان انتخاب آزاد و تصميم اقتصادي، اجتماعي واجبارهاي طبيعي رها مي
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قات فراغت و  اوةاز اين تئوري هم براي فرضي). 240: 1381بورديو، ( كند گيري شخصي را فراهم مي

  . شودروي استفاده ميثير آن بر ميزان پيادهأ اجتماعي افراد وتةطبق

  مراتب نيازها ئوري سلسلهت. 4. 3

مراتب نيازهاي ابراهام  سلسلهة خود با اقتباس از نظرية كه به نوب»1جان لنگ«شده توسط هي     مدل ارا

هاي مختلف  ساختن گونهبرآوردههاي شهر مطلوب را برحسب  مازلو تدوين شده است، كيفيت

هاي شهر مطلوب از  مدل او، قرائت جديدي از ويژگي،واقعده و دركربندي نيازهاي انسان طبقه

اساس چارچوب مزبور، الزم بر. هاي تحقيقات اخير است  عينك آبراهام مازلو و درپرتو يافتهةگوش

گلكار، ( ترتيب زير باشدساني به ساختن نيازهاي متفاوت ان متكفل برآورده،است طراحي شهري

1380 :53(  

چنين نيازهايي از طريق . بهداشت هستند نيازهاي فيزيولوژيك، نيازهايي همچون غذا، سرپناه و -1

 و) دما، آفتاب، باران، تنظيم شرايط اقليم خرد( كيفيت مسكن، تسهيالت وتجهيزات كافي، آسايش

 . دشومين ميأ ت، شده باشدشناسي محل كه درطراحي شهري لحاظحفظ تعادل بوم

ها، برخورداري از  آلودگي ماندن از مخاطرات و شامل نيازهايي نظير مصون»ايمني و امنيت «نياز به -2

مين كيفيت ايمني معابر، أاين نيازها از طريق ت.  اشراف استةلأ خصوصي مورد نياز و رعايت مسةعرص

 . شوند پذيري فضاها برآورده مي انعطافمراقبت، نفوذپذيري و قابليت دسترسي و امكان نظارت و

ها ميزان ترين فرضيهيكي از مهم روي در معابر هستيم،كه به دنبال بررسي ميزان پيادهبا عنايت به اين

  . شودمراتب نيازها استفاده ميامنيت معابر بوده كه براي بررسي آن از تئوري سلسله

  ها  فرضيه .4

  .روي بيشتر است ميزان پياده،اشدهر چقدر امنيت معابر بيشتر ب     

  .روي بيشتر است ميزان پياده،     هر چقدر تشويق ديگران بيشتر باشد

  . روي بيشتر است ميزان پياده، اجتماعي مردان باالتر باشدة هر چقدر طبق    

  .روي بيشتر است ميزان پياده، هر چقدر ميزان اوقات فراغت مردان بيشتر باشد    

                                                 
1. Lang.J 
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  .روي بيشتر است ميزان پياده، باشدگاهي ديني مردان در مورد فوايد ورزش بيشترآدر  هر چق    

  روش تحقيق   .5

-با توجه به ماهيت موضوع تحقيق كه درصدد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي گسترش پياده     

ايش  آماري، از روش پيمةدر بين مردان متأهل است و نيز گستردگي جامع روي در معابر شهر مشهد

  . شودمينامه استفاده و ابزار پرسش

جايي كه از آن. است »1390 مردان متأهل شهر مشهد در سال ةكلي« آماري تحقيق شامل ة     جامع

 ؛گيري به واحد مورد نظرترين واحد نمونهليستي از مردان متأهل شهر مشهد را نداشتيم، از نزديك

طبق . ه معموالً در هر خانوار يك مرد متأهل وجود دارد با اين استدالل ك،يعني خانوار استفاده شد

 خانوار برآورد شده 6359051، تعداد خانوارها در شهر مشهد 1385سرشماري نفوس و مسكن سال 

-هل مورد بررسي قرار ميأال پيش بيايد كه چرا مردان متؤكه شايد سز اهميت ايني حاةنكت .است

وتاهي از زندگي بوده كه مسائل آن با مسائل بقيه افراد جامعه  كة جواني دورة نگارندةبه عقيد. گيرند

كه عوامل اجتماعي  شد، ضمن آن  نتايج مي2ها در تحليل موجب تورشفرق داشته و ورود آن

از نكات مهم . بسيار تفاوت دارد) كه اكثريت هستند( جامعه ة ورزش جوانان با بقيةفرهنگي توسع

 اما ؛خورد درد همان دوران كوتاه ميه ز زندگي بوده و نتايج آن ب كوتاهي اةكه جواني دورديگر اين

 اما چرا عوامل ؛آيد مي) ها ريزي سازمان جهت برنامه( ساله 40 ةنتايج اين تحقيق به كار يك دور

هاي  وليتؤداري و مسزنان به دليل مشكالت ناشي از بچه.  ورزش زنان را بررسي نكرديمةتوسع

هايي كه هنوز در مورد ورزش زنان وجود دارد، كمتر  خاص و تعصبهاي  خانوادگي و بيماري

ها شود كه نآشود عوامل متفاوتي موجب گسترش ورزش له موجب ميأكنند و همين مسورزش مي

 ؛شد موجب انحراف نتايج مي )در كنار عوامل گسترش ورزش مردان(ها در يك تحقيق نآبررسي 

كه عوامل نآ چون اين تحقيق به دليل ؛براي موضوعات خاصيكند كه  بنابراين نگارنده پيشنهاد مي

ها پرداخته نآهاي ديگري به بررسي   در تحقيق، ورزش زنان و جوانان و مردان متفاوت استةتوسع

  .شود
                                                 

  .ريزي و توسعة شهرداري مشهد ، معاونت برنامه23: 1389 استان خراسان رضوي، 1388آمارنامة سال .1

2. Bias 
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  آماريةپس از جايگزيني جامع. ه استشد نمونه، از فرمول كوكران استفاده براي تعيين حجم      

635905 N=96/1 ، حدود اطمينانt=  059/0پذيرش مقدار خطاي ، %95با ضريب اطمينانd =
 و 1

يا حجم  (Nدر فرمول مربوط به برآورد حجم نمونه، ، )231/1(نيز جايگزيني واريانس همين تحقيق 

  .شود نفر مي342 كه بر اين اساس تعداد آن شودانتخاب و مشخص مي) نمونه

اي است كـه در داخـل       مرحلهاي چند اي و خوشه  ز طبقه گيري در اين تحقيق، تركيبي ا           روش نمونه 

هـا را در   جـدول زيـر تعـداد بلـوك    . ه اسـت ها اعضاي پاسخگو به صورت تصادفي انتخاب شد خوشه

ـ   نواحي منتخب، تعداد خانواده، تعداد بلـوك انتخـاب        هـا را نـشان   ه در ايـن بلـوك  شـده و حجـم نمون

  .دهد  مي

 شده و حجم نمونة نواحي منتخبانتخاب تعداد بلوك، خانوار، بلوك -1جدول 

  .23: 1389 استان خراسان رضوي، 1388آمارنامة سال : مأخذ

 حجم نمونه  شدهانتخابتعداد بلوك   تعداد خانوار  تعداد بلوك  مناطق منتخب

  90  18  14432  357  1 ة از منطق1 ةناحي

  190  38  30819  537  3 ة از منطق2 ةناحي

  80  16  12036  190  5 ة از منطق3 ةناحي

  360  72  57287  1084  جمع كل
  

  

بـه ايـن    . در اين پژوهش براي كسب روايي صوري از توافـق داوران اسـتفاده شـده اسـت                

االت براي اسـاتيد و محققـان ارسـال شـده و         ؤنامه براي ارزيابي صحت س    صورت كه پرسش  

هاي اكتشافي  پس از چند بار بازبيني و انجام مصاحبه       . ه است دشاشكاالت و ابهامات برطرف     

ين ه اب. ه است اوليه ساخته شدةنامكردن اشكاالت محتوايي، پرسش شدن و برطرف  و مشخص 

 همچنين از تحليل عاملي براي تعيين روايي استفاده شده كه           شده،ترتيب، روايي ابزار حاصل     

                                                 
كنيم كه پنج درصد دامنة شاخص متغير وابسته را محاسبه كرده و  به اين صورت عمل ميdردن مقدار آودستبراي به .1

  .شودمي) 059/0(جا مقدار آن برابر كنيم كه در ايناعمال مي
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kmo آزمـون    ةبر اساس نتيج  . نتايج آن به دنبال خواهد آمد     
 729/0 كـه مقـدار آن برابـر بـا           1

  .  هستندبنايي و بنياديهاي زيرهاي تحقيق قابل تقليل به تعدادي عامل، دادهستا

نامه و سنجش انسجام بيروني      براي پايايي دو مرحله سنجش انسجام دروني پرسش

براي اطمينان از صحت انسجام بيروني از روش آزمون بازآزمون . نامه صورت گرفتپرسش

و پس از يك ماه به  نامه دادهل پرسشأ نفر از مردان مت20 تعداد اي اين كار به بر. دشاستفاده 

عنوان يك  اول بهة سپس اطالعات مربوط به مرحل،نامه داده شد مجدد پرسش،همان افراد

  . دشمحاسبه  عنوان متغير دوم وارد دوم نيز بهةمتغير و اطالعات مربوط به مرحل

 اول و دوم همبستگي قوي و ةنامين پرسش نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان داد كه ب

 ةنامن دسته از پاسخگوياني كه در پرسش، آديگرعبارت به؛)R= 734/0( مثبت وجود دارد

-  دوم نيز داراي ميانگين بااليي بودهةنام در پرسش،اندهايي با ميانگين بااليي داشتهاول پاسخ

 دوم نيز ميانگين ةناماند در پرسششته اول ميانگين پاييني داةناماند و كساني كه در پرسش

  .اندپاييني داشته

هاي متعددي كه براي سنجش سازي دروني گويه     ضريب آلفاي كرانباخ براي سنجش هم

  . است)8368/0( هاكار رفت كه ميزان آن براي كل گويهه  ب،انديك متغير استفاده شده

روي در روي، تعداد جلسات پيـاده اعات پيادهروي از سه معرف تعداد سمتغير ميزان پياده      

كه سـطح سـنجش ايـن       دليل آن ه  ب. روي تشكيل شده است   هاي انجام پياده  هفته و تعداد سال   

به عبارتي مقياس سنجش يك يست؛ ها نيز يكي ن پاسخ ةسه معرف يكي نبوده و همچنين دامن      

 الزم بـود    ،)روي اسـت  ياده پ ة نهايي تعداد جلس   ة ديگر ساعت و گوي    ةگويه تعداد سال و گوي    

) Z(  اسـتاندارد  ةبراي اين منظـور بايـديك نمـر       . روي ساخته شود  شاخصي به نام ميزان پياده    

-  ميSPSSافزار در نرم. د كه قابليت انجام اعمال رياضي و مقايسه براي آن پيدا شود      كرتهيه  

سـازي آن بـراي   دارد داده و بعد از استان   Z ةروي تشكيل نمر  توان براي سه معرف ميزان پياده     

 افـراد را توسـط      ةفرد يك نمره استاندارد در هر سه متغير داريم كه اين نمره مبناي مقايس              هر

                                                 
  .است اين آزمون براي تعيين روايي از طريق تحليل عاملي .1
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روي دسـت پيـدا   دست داده و به ايـن ترتيـب بـه شـاخص ميـزان پيـاده       ه  نمرات استاندارد ب  

 ايـن  ند بـراي سـاختن  هـست كه نمرات استاندارد داراي ميانگين صـفر    با توجه به اين   . كنيم  مي

 استفاده كرده و از ميانگين براي سـاختن شـاخص اسـتفاده          zشاخص از فرمول جمع نمرات      

كـه بـه    بوده و با توجه بـه ايـن      3تا   1ال  ؤنامه از س  اين شاخص در پرسش    االتؤس. شودنمي

براي ساير . است 88/6 تا 35/3 مقدار نظري آن بين منهاي     ،شوداي سنجيده مي  صورت فاصله 

  سـازي انـد بـه همـين ترتيـب شـاخص         ال سـنجيده شـده    ؤبا بـيش از يـك سـ       متغيرهايي كه   

  .نيمك مي

  ي تحقيقهايافته .6

 سال 80 سال و حداكثر 21 ها سال است، حداقل سن آن41     ميانگين سني پاسخگويان 

 سال و 1 ها سال است، حداقل مدت تأهل آن14ميانگين مدت زمان تأهل پاسخگويان . است

  . است سال 60حداكثر مدت تأهل 

، حداقل درآمد است هزار تومان 212 خانواده پاسخگويان ة     ميانگين ميزان درآمد سران

  . ميليون تومان است2 هزار تومان بوده و حداكثر ميزان درآمد خانوار 250000خانوار 

 درصد پاسخگويان بيكار 2/2 شاغل بوده و تنها ها درصد آن8/97 يعني ؛اكثر پاسخگويان     

  . دتنهس

 منزلت ة از نظر منزلت شغلي در ردها درصد آن6/55 يعني ؛     بيش از نيمي از پاسخگويان

 درصد پاسخگويان خيلي پايين است، منزلت شغلي 16منزلت شغلي . شغلي پايين قرار دارند

 . درصد پاسخگويان باال است4/26

 1/6، استتر از سيكل  درصد پاسخگويان در حد سيكل و پايين7/31     ميزان تحصيالت 

 2/32درصد پاسخگويان تحصيالتي در حد متوسطه و ديپلم ناقص دارند، ميزان تحصيالت 

 درصد پاسخگويان تحصيالتي 30دانشگاهي است و درصد پاسخگويان در حد ديپلم و پيش

  . باالتر از ديپلم دارند



 151                                 ...ي وامل اجتماعي فرهنگبررسي ع                                  دومشمارة 

 

  تحليل رگرسيون چندگانه 

 يعني ابتدا متغيري كه بيشترين ؛شوندمدل مييك وارد به     در اين روش متغيرها يك

شود، دومين متغيري كه وارد تحليل مي. شودهمبستگي را با متغير وابسته دارد، انتخاب مي

متغيري است كه پس از تفكيك متغير مقدم برآن، موجب بيشترين افزايش در مقدار ضريب 

دهيم كه يك و تا زماني انجام ميبهدر اين روش، ورود متغيرها به مدل را يك. شودتعيين مي

 سپس عمليات متوقف. د شو درصد5 يعني سطح خطا ؛ درصد برسد95داري متغير به معني

  ).173: 1385منصورفر، (شود مي

   كل مدل تحقيقة رگرسيون چندگان-2 جدول

 مراحل رگرسيون
ضريب همبستگي (

 )چندگانه

ضريب  (

 )تعيين

ضريب تعيين (

 )تعديل شده

تاندارد خطاي اس (

 )برآورد

  76860/1 095/0 097/0  312/0 )تعداد ساعات اوقات فراغت (.1

تعداد ساعات فراغت، امنيت و  (.2

 )ايمني معابر
356/0 126/0 122/0 72703/1 

تعداد ساعات فراغت، امنيت و  (.3

 )ايمني معابر، تشويق 
394/0 155/0 148/0 68570/1 

اغت، امنيت و تعداد ساعات فر (.4

 ) اجتماعية، طبقمني معابر، تشويقاي
411/0 169/0 160/0 65703/1 

تعداد ساعات فراغت، امنيت و  (.5

 اجتماعي، ةايمني معابر، تشويق، طبق

  )گاهي دينيآ

427/0 182/0 171/0 61265/1 

  

  .دهد كل مدل تحقيق را نشان ميةمراحل مختلف رگرسيون چندگان) 2 (جدول

 رگرسيون راه يافته است، در ايـن مرحلـه قـدرت    ةد ساعات فراغت به معادل     متغير تعدا  در گام اول       

غييـرات متغيـر وابـسته     درصد از ت5/9 يعني متغير تعداد ساعات اوقات فراغت       ؛ است 095/0تبيين مدل   

معـروف  ) (كه به مجذور كميـت خطـا     )  درصد 50/90( بنابراين مابقي اين تغييرات      ؛كندرا تبيين مي  

  .استثير متغيرهاي خارج از مدل أ تحت ت،تاس



  يازدهم          سال      مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                               152

 

 

 دوم قدرت ة متغير امنيت و ايمني معابر نيز وارد مدل رگرسيون شده است، در مرحلگام دوم     در

 2/12 اجتماعي و امنيت و ايمني معابر در مجموع ة يعني دو متغير طبق؛رسد مي122/0تبيين مدل به 

  .كنندرا تبيين مي) رويادهميزان پي(از تغييرات متغير وابسته درصد 

 نيز متغير تشويق به دو متغير تعداد ساعات فراغت و امنيت و ايمني معابر اضافه شده در گام سوم     

) رويميزان پياده( درصد از تغييرات متغير وابسته 8/14 متغير در مجموع 3 اين ،در اين مرحله. است

  . كنندرا تبيين مي

در اين مرحله قدرت .  اجتماعي به متغيرهاي قبلي افزوده شده استةغير طبق نيز متدر گام چهارم     

 متغير تعداد ساعات فراغت، امنيت و ايمني معابر، تشويق ديگران و 4 يعني ؛ است160/0تبيين مدل 

  . كنندروي را تبيين مي درصد از تغييرات متغير ميزان پياده16 اجتماعي در مجموع ةطبق

در اين مرحله قدرت تبيين . نيز متغير آگاهي ديني به متغيرهاي قبلي افزوده شده است در گام پنجم     

 ة متغير تعداد ساعات فراغت، امنيت و ايمني معابر، تشويق ديگران، طبق5 يعني ؛ است427/0 مدل

  .كنندروي را تبيين مي درصد از تغييرات متغير ميزان پياده1/17اجتماعي و آگاهي ديني در مجموع 

  تحليل مسير 

ها را به صورت يكجا گزارش  آنتحليل مسير،) مرحله 5( تمامي مراحلجا بايد با تلفيق      در اين

گذار بر متغير متغير مستقل تاثير 5ثير أشدن تفسير نمودار مسير، تتربه منظور تلفيق نتايج و ساده. دهيم

   :دهيمنشان مي در جدول زير)تقيممستقيم و غيرمس(روي را به دو صورت  ميزان پياده،وابسته

  روي جدول تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ميزان پياده-3جدول 

  تأثيركل  تأثير غيرمستقيم  تأثير مستقيم  متغير

  267/0  045/0  242/0  تعداد ساعات فراغت

  281/0  076/0  205/0   اجتماعيةطبق

  168/0  026/0  142/0  آگاهي ديني

  149/0  040/0  109/0  عابرامنيت م

  140/0  040/0  100/0  تشويق ديگران
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ها، بر اساس يافته .دهدتأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي تحقيق را نشان مي) 3(جدول 

ثير مستقيم أمتغيرهاي تعداد ساعات فراغت، طبقه، امنيت معابر، آگاهي ديني و تشويق ديگران داراي ت

 اجتماعي عالوه بر تأثير مستقيم، به شكل ةمتغير طبق. ندهستروي يزان پيادهغيرمستقيم بر متغير م و

 تعداد ساعات فراغت ةروي پاسخگويان مؤثر است و اين تأثير به واسطغيرمستقيم نيز بر ميزان پياده

 نيز بيشتر و ها تعداد ساعات فراغت آن، اجتماعي افراد باالتر استة يعني هرچه طبق؛گيردصورت مي

  . است نيز باالتر هاروي آنبراين ميزان پيادهبنا

روي پاسخگويان     متغير اوقات فراغت عالوه بر تأثير مستقيم، به شكل غيرمستقيم نيز بر ميزان پياده

 يعني هرچه اوقات ؛گيردگاهي از سودمندي ورزش صورت ميآ ةواسطمؤثر است و اين تأثير به

روي  از سودمندي ورزش نيز بيشتر است و بنابراين ميزان پيادههاگاهي آنآ ،است فراغت افراد بيشتر

  . است نيز باالتر هاآن

روي پاسخگويان مؤثر      متغير تشويق عالوه بر تأثير مستقيم، به شكل غيرمستقيم نيز بر ميزان پياده

 افراد ةبق يعني هرچه تشويق ديگران بيشتر باشد، ط؛گيرد طبقه صورت ميةواسطاست و اين تأثير به

   . رود نيز باالتر ميهاروي آن ميزان پياده،نيز باالتر رفته و هرچه طبقه باالتر رود

-دهكر     در اين قسمت ضمن بررسي مجدد فرضيات تحقيق، تحقيقاتي كه از اين فرضيات استفاده 

  .شودا نتايج تحقيق ما مقايسه ميآورده و برا اند 

 تحقيقاتي ورزش كانادا، ةسسؤم(روي بيشتر است  ميزان پياده، باشدهر چقدر امنيت معابر بيشتر     

بر اين اساس تئوري . ييد تحقيق ما نيز قرار گرفتأاين فرضيه مورد ت). 1983 بيراستدت،) ( 1991

  .دشييد أمراتب نيازها تسلسله

شفر، ( )2008، وويت(روي بيشتر است  ميزان پياده، اجتماعي مردان باالتر باشدةهر چقدر طبق      

 اين فرضيه .)1385 وحيدا و ديگران،) (1388تقوي تكيار، ) (1384فتحي، ) (2002كركالدي، ) (2000

در تحقيق ما ارتباط مثبت معنادار بين هر سه معرف طبقه برقرار . ييد تحقيق ما نيز قرار گرفتأمورد ت

روي  ارتباط مثبت با ميزان پيادهنوع شغل و تحصيالت بيشترين مد،آين معني كه به ترتيب دره ا ب؛شد

  .ييد قرار گرفتأ فرهنگي بورديو مورد تةبنابراين تئوري سرماي؛ داشتند
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 )1998اورت و ساتن ،(روي بيشتر است  ميزان پياده، هر چقدر تشويق ديگران مهم بيشتر باشد     

 و بنابراين ز قرار گرفتييد تحقيق ما نيأاين فرضيه مورد ت ).1384فتحي، ( )1384وحيدا و ديگران، (

  .ييد شدأتئوري يادگيري اجتماعي باندورا ت

 تحقيقاتي ةسسؤم( روي بيشتر است ميزان پياده،هر چقدر ميزان اوقات فراغت مردان بيشتر باشد      

اين فرضيه ). 1385ممتاز بخش، ( )1387نادريان جهرمي، ( )2002 سوپيتر ساماهيتو،( )1991 ،اكاناد

   .يد تحقيق ما قرار گرفتيأمورد تنيز 

 روي بيشتر است ميزان پياده،هر چقدر آگاهي ديني مردان در خصوص ورزش بيشتر باشد      

به اين . ييد تحقيق ما قرار گرفتأمورد تنيز ين فرضيه ا). 1988 لوفن،() 1373رمضاني خليل ابادي، (

 از )ورزش  و روايات در مورد فوايدآگاهي از آيات(را هلي كه بيشترين آگاهي ديني أترتيب مردان مت

 .دشييد تئوري اخالق پروتستاني وبر أنند كه موجب تكبيشتر ورزش مي سودمندي ورزش دارند،

-ثير آن را بر ميزان پيادهأ محدود تحقيقاتي است كه آگاهي ديني و توكه اين تحقيق جز مهم اينةنكت

  .ته استييد نيز قرار گرفأهل سنجيده و مورد تأروي مردان مت

  هاگيري و پيشنهادنتيجه .7

هل به شرح ذيل است أروي مردان متثير بر ميزان پيادهأ بيشترين ت،كه در صفحات قبل گفته شد      چنان

ولين و مراكز ؤشمار آن در شهرها بايد تالش مس در جهت گسترش اين امر و استفاده از مزاياي بيكه لزوماً

ها بيان ابتدا فرضيه به همين منظور ،ي به اين جهات صورت پذيرد و علمعلمي در جهت سوق منابع مالي

  . پيشنهاداتي در مورد هر فرضيه پرداخته شده استيةشده و پس از آن به صورت مجزا به ارا

هل أروي مردان متثير مثبت زيادي بر ميزان پيادهأ كه تشويق اطرافيان ته استتحقيق نشان داد*      

- مي»ديگران مهم«ثر از أها و رفتار افراد را مت باندورا كه نگرش»يري اجتماعييادگ«دارد كه باتئوري 

به اين ترتيب راهكارهاي زير جهت تقويت تشويق اطرافيان . سازگار است ،)92: 1386وودز، ( داند

  .شودبيان مي

رزش و  وةدن مزاياي توسعكر     اختصاص زمان كوتاهي از جلسات اوليا و مربيان مدارس به بازگو

  .ترغيب اوليا به گسترش ورزش خود و تشويق بيشتر فرزندان
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رفتن به مدرسه و يا ايجاد طرح اتوبوس      ترغيب والدين به تشويق فرزندان در خصوص پياده

  . بردصورت پياده به مدرسه ميه ها را ب كه هر روز يكي از اوليا تعدادي از بچه1پياده

تبليغاتي توسط شهرداري محالت و آشنايي بيشتر والدين با مزاياي  كتابچه و بروشورهاي ية     ارا

. كننده گرفتهاي تبليغتوان از شركت آن را نيز ميةتحركي كه حتي هزينورزش و مشكالت كم

 كه با اندكي مشويامروزه در شهر مشهد هر روز صبح در داخل منزل خود با انبوه تبليغات مواجه مي

  .  ورزش منجر شودةها به آگاهي بيشتر والدين در خصوص توسعرداري توسط شهدتوانتدبير مي

 ؛روي داردثير فراواني در تبيين ميزان پيادهأهاي اين تحقيق اوقات فراغت نيز تمطابق با يافته*     

هاي مورد استفاده در اين تحقيق نيز عنوان يكي از تئورينيز به) الياس( بنابراين تئوري اوقات فراغت

  .يز بايد به موارد زير اشاره كردبرداري مفيد از اين عامل ن براي بهره.ييد قرار گرفتأ تمورد

هاي فراغتي كه فعاليتبا توجه به اين .     ايجاد نياز به مشاركت ورزشي را بايد در مردم احيا كرد

 فعال را در  مسئوالن است كه عالقه به گذران اوقات فراغت به صورتة اين وظيف،غيرانتفاعي هستند

ريزي كنند كه افراد به گذران فراغت خود به صورت فعال اقدام ورده و طوري برنامهآوجود ه مردم ب

 اعم از زن و مرد و ؛ همه مردمة جدانشدني زندگي روزمرورفته جز ما رفتهةورزش بايد در جامع. نندك

  . كودك و نوجوان و بزرگسال و كهنسال و حتي معلول باشد

هاي ورزشي بايد يكي از اصول اساسي در معماري شهري باشد و امكانات و  از فعاليت     حمايت

 به نحوي كه افراد در هنگام فراغت ورزش را در ،راحتي در دسترس باشدسيسات ورزشي بهأت

  .اولويت قرار دهند

عاليت      برگزاري كوهپيمايي عمومي و راهپيمايي در اوقات فراغت آخر هفته و تعطيالت باعث ف

له أ مهم اين مسة اما نكت؛ندكورزشي در زمان فراغت شده و كمك فراواني به ترويج فعاليت بدني مي

طور جداگانه به برگزاري  به، شهرداريةسازي فراغت مردم هرچند منطقست كه بايد براي فعال ااين

برگزاري . وده ش مردم محالت دادةنند تا فرصت فعاليت در زمان فراغت به همكراهپيمايي اقدام 

موجب عدم حضور مردمان مناطق ديگر شهر به )  باالي شهرةمحل( شهر ةچنين مراسمي در يك محل

  .شوددليل مسافت زياد مي

                                                 
1. Walking bus 
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 هاهبايد از ادار. ربطهاي ذي ورزش كاركنان توسط سازمانةدرصد بودج 1دن كر     نظارت به هزينه

نند و كشي خود را صرف اوقات فراغت كاركنان خود  ورزة ميزان بودجها خواست تا حتماًو سازمان

طور كه در فصل گذاري در اوقات فراغت كاركنان هزينه نبوده و همانله را بدانند كه سرمايهأاين مس

گذاري در جهت نشاط و سرزندگي سرمايه، )1385 ،تحقيق دبيرخانه وزارت نيرو( ها گفته شدپيشينه

  .هاي مكرر به دليل مريضي استوري و جلوگيري از غيبترهرفتن بهكاركنان است و موجب باال

عنوان يكي از فرضيات تحقيق ثير مثبت معنادار امنيت معابر بهأكه در نتايج بحث شد تهمچنان*    

 را شامل نيازهايي »ايمني و امنيت «مراتب نيازهاي مازلو نياز بهتئوري سلسله. ييد قرار گرفتأمورد ت

 لينچ در خصوص ايمني ةاين تئوري با دو نظري. داندميها  ز مخاطرات وآلودگيماندن اننظير مصو

 جيكوبز در خصوص امنيت اجتماعي معابر تركيب ةها و تصادفات و نظريلودگيآشهرها از لحاظ 

 نكاتي در جهت افزايش ،مدهآدستهدر اين راستا با توجه به نتايج ب .رسدييد ميأنهايت به تده و درش

  .شوده مييعابر اراامنيت م

ها      حضور نيروي انتظامي در معابر پرتردد در ساعات پر تراكم ورزشي و در معابري كه به پارك

 موجب احساس امنيت بيشتري براي ورزشكاران شده و حضور بيشتري خواهند داشت ،شودختم مي

  .في انجام خواهد شد اضاةكه البته با هماهنگي شوراي شهر و نيروي انتظامي بدون ايجاد هزين

چنان كه امروزه در ساعات ابتدايي صبح  پزشكي و ورزشي آنةهاي رايگان مشاور     وجود ايستگاه

ها در معابر پرتردد و در ساعات ابتدايي صبح موجب وجود اين ايستگاه. ها وجود دارددر پارك

ل در ؤوي، نهادهاي مسآمدن مشكل پزشكوجودهدانند در صورت بيورزش بيشتر افراد شده و م

اين مورد را نيز بدون هزينه و از طريق هماهنگي شهرداري و اورژانس . همان نزديكي حضور دارند

ها خواست در ساعات ابتدايي صبح و در معابر پرتردد حضور داشته د و از آنكرتوان حل  مي115

  .باشند

 كه ساعات شب را براي 1فتار     روشنايي معابر در ساعات شب نيز موجب شده ورزشكاران گر

  .راحتي در معابر به ورزش بپردازند كه البته از وظايف شهرداري است بتوانند به،كنندورزش انتخاب مي

                                                 
  .ي فراوان قادر به ورزش در روز نيستند منظور افرادي است كه به دليل مشغله ها.1
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هل داشته و حتي در أروي افراد متثير مثبت معنادار بر ميزان پيادهأاجتماعي تة طبق ،مطابق با نتايج*     

با اين .  استرويثير غيرمستقيم بر ميزان پيادهأ داراي تفراغتات هاي اوقتحليل مسير از طريق فرضيه

در  )1998(بورديو . شودييد ميأثير زيادي تأ بورديو نيز در اين قسمت با تةتوجهات بايد گفت كه نظري

 ةوي معتقد است عادات هر طبق. كند اجتماعي و ورزش اشاره مية خود به طبق» فرهنگييةسرما« ةنظري

توان نميكه با توجه به اين. شودهاي فرهنگي مشخص مييق ورزش و ساير فعاليتاجتماعي از طر

سادگي باال برد، راهكارهايي جهت افزايش فعاليت بدني ساكنان مناطق پايين  اجتماعي مردم را بهةطبق

  .شوده ميياراشهر 

ت كه بيشترين فضاي مشتركي اس )واژهاي هلندي به معني فضاي معابر براي زندگي( 1     وونروف

ايست كه اين رويكرد در مناطقي از شهر كه وضعيت زمين به گونه. سهم متعلق به عابران پياده است

دراين . شوداجرا مي، )شهر مثل مناطق پايين(امكان ساخت فضاي سبز و ورزشگاه وجود ندارد 

-سواران بهشده و ماشين از سرعت وسايط نقليه كاسته غيرهدادن موانع و درختان و ها با قرارخيابان

اين رويكرد در بسياري از . ند و بايد با سرعت كم حركت كنندشوعنوان يك عنصر مزاحم تلقي مي

از ديگر مزاياي اين طرح . شودكشورهاي اروپايي و در محالت پرجمعيت و پايين شهر اجرا مي

  )53  :2006 توروس،( وونرف است ةجلوگيري از آلودگي هوا در محدود

 در جهت افزايش ورزش ،كنندهايي كه از محرومان جامعه حمايت مي حمايت از سازمان    

گذاري در امر ورزش هاي حامي به اين نكته كه سرمايهمددجويانشان و با عطف توجه سازمان

  .شود درمان بيماري مددجويان ميةبرابري هزينشدن چندموجب كم

دادن روي در مناطق پايين شهري از طريق نشان مثل پياده؛ههزينهاي كمدهي ورزش     تبليغ و سامان

 فيدها در مناطق پايين شهري به نظر مهاي گزاف درمان بيماريمزاياي ورزش و جلوگيري از هزينه

  .باشد

     اعطاي وام خريد دوچرخه و لوازم كوچك ورزشي از طريق شهرداري محالت به شهرونداني كه 

  .آموزان مثل كارگران و دانش؛ دارندسواريخهانسيل بااليي جهت دوچرپت

                                                 
1. woonerf  
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روي به اثبات ثير مثبت معنادار آگاهي ديني در مورد ورزش نيز بر ميزان پيادهأها تمطابق با يافته*    

اين . شودييد ميأتبر ورزش ثير دين أرسد و تئوري اخالق پروتستاني وبر نيز در خصوص تمي

 جديد همين تحقيق نيز باشد كه اگر خواهان ة رسيد و شايد نكتييدأتئوري البته با قدرت كمي به ت

 بايد مردم را نسبت به توجهات فراوان دين اسالم به ورزش آگاه هستيمگسترش ورزش در جامعه 

توان فهميد كه اكثر مردم از غناي منابع اسالمي در خصوص  مي1 اين فرضيهنتايجبا توجه به . نيمك

 وبر با ةور كه در چارچوب نظري گفته شد، اين تئوري برگرفته از نظريط همان،ندااطالعورزش بي

 نشان دهد كه بين موفقيت كند ميداري است كه تالش عنوان اخالق پروتستاني و روح سرمايه

.  ارتباط است–مدي و رياضتآ كار–هاي بنيادي پروتستانيسم داري غربي و ارزش هاي سرمايه دولت

 توسط ،ياتي كه در مورد ورزش وجود داردآ ما، استفاده از روايات و ةعمداري جامبا توجه به دين

. دكر ديني خواهد ةائمه جماعات مساجد و در موقع مناسب كمك فراواني به گسترش ورزش از جنب

توان در جهت  مي،هاي مذهبي بيشتر استكه در مناطق پايين شهر شركت در مراسمبا توجه به اين

البته اين امر مستلزم هماهنگي بيشتر . ين شهر از اين طريق اقدام كرد ورزش مناطق پايةتوسع

اي موجبات  جماعات شهرها بوده و بدون كمترين هزينهمةها با شوراي هماهنگي ائشهرداري

توان به  مي،از راهكارهاي ديگر افزايش فعاليت بدني از منظر دين. دكنگسترش ورزش را فراهم مي

 به صورت ،آمدورفت را در مناطق پراستيات و رواياتي كه در مورد ورزش آ اين نكته اشاره كرد كه

   . دكرتابلوهاي بزرگ نصب 

هل، در أروي مردان متگيرد كه با توجه به سطح پايين ميزان پياده اين پژوهش نتيجه مي،نهايت     در

 ؛ان داد متغيرهاي اجتماعيطور كه اين مطالعه نشها گام برداريم و هماننآروي جهت افزايش پياده

ثير أبيشترين تبه ترتيب  ،ديگرانمانند تعداد ساعات فراغت، طبقه، امنيت معابر، آگاهي ديني و تشويق 

د جهت شوي پيشنهاد م، اين مطالعهبر اين اساس .هل دارندأروي مردان مترا در افزايش ميزان پياده

                                                 
ميانگين آگاهي افراد از آيات و روايات اسالمي در خصوص ورزش بسيار كم بوده و حتي نگارنده نيز تا قبل از انجام  .1

ين متعلق به اطالع بوده است و در ميان تمامي فرضيات كمترين ميانگاين طرح تحقيقاتي از تأكيد بسيار اسالم به ورزش بي

 ).1,84(اين فرضيه است 
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