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چکیده
هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای
شهرستان مراغه بود.
روش شناسی :روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمرهی پژوهش های کاربردی است.
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه خانوارهای شهرستان مراغه است که بر اساس سالنامه آماری استان در سال
 1390برابر با  47982خانوار بودند .نمونه آماری با توجه به جدول مورگان  386خانوار انتخاب شدند که با
روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند .از پرسشنامه وضعیت
اجتماعی  -اقتصادی (قدرت نما ،حیدری نژاد و داوودی )1392 ،با ضریب پایایی  0/79برای گردآوری داده-
ها بهره برده شد .از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،از رگرسیون تک متغیره در سطح معنی داری  α=0/05استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی سهم اثر معنیداری از لحاظ آماری بر مشارکت ورزشی
خانوار ندارد( )p≤0/18ولی عوامل اقتصادی ،بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تاثیر دارد(.)p≤0/001
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق ،به منظور افزایش میزان مشارکت ورزشی خانوار ها ،توجه به عوامل
اقتصادی مهمتر از عوامل اجتماعی است.
واژه هان کلیدی :عوامل اجتماعی – اقتصادی ،مشارکت ورزشی ،خانوار.
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
 .2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 .3کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 .4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ملکان
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولsalman_jafari1364@yahoo.com :
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مقدمه
ورزش و فعالیتهای جسمانی به عنوان واقعیتی
اجتماعی ،از زمانهای دور در جوامع بشری
وجود داشته و جزﺋی از زندگی روزمره انسانها را
تشکیل میداد .با وجود فواید بسیار زیادی که
ورزش و فعالیت بدنی برای انسان و جامعه به
ارمغان می آورد ،یکی از مهم ترین ﭼالشهای
پیشرو در برنامهریزی و سیاستگذاری در
جوامع امروزی رواج فرهنﮓ بی تحرکی و راحت
طلبی در میان انسانها است .صنعتی شدن
جوامع و ورود به فناوریهای متنوع و مختلف
تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله تحرک او را
متأثر کرده است .تاریخ بیانگر تمایل درونی
انسان به فعالیتهای جسمانی است .در جوامع
بدوی یا فرهنﮓ باستانی ،برنامههای تربیت بدنی
سازمان یافته وجود نداشت .ولی فعالیتهای
بدنی جزء الینفک زندگی روزمره را تشکیل
میداد .امروزه ورزش ابزاری مهم در دست
دولتها برای هدایت مردم به سوی اهداف برنامه
ریزی شده است .زیرا عمدهترین وسیله تربیت
همگانی در جامعهی معاصر در کشورهای
پیشرفته ،صنعت ورزش است (شعبانی و
همکاران .)1390،امروزه فقر حرکتی باعث بروز
نارساییهایی در ابعاد جسمی ،روحی و فکری
اقشار مختلف جامعه گردیده است (قدرت نما و
حیدری نژاد .)1392 ،پیشرفت علم و تکنولوژی،
علیرغم تأثیرات شگرفی که در زندگی انسان
داشته است ،تمایل به زندگی بدون تحرک را
افزایش داده است .لذا افزایش فعالیت فیزیکی
افراد ،در صدر اولویتهای بهداشتی قرار گرفته و
به دلیل ارتباط آن با سالمت ،فعالیت فیزیکی
منظم به عنوان یکی از  15اولویت سازمان
جهانی بهداشت در تغییر رفتار جهت بهبود

سالمت و سبک زندگی سالم معرفی شده است.
براساس برنامهی مردم سالم ،کلیه افراد باید
حداقل  30دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط روزانه
داشته باشند (وزارت بهداشت ایالت متحده
آمریکا)2000 ،1
وضعیت اجتماعی و اقتصادی منبع اصلی
نابرابری های سالمت است .کسانی که در محیط
های اجتماعی و اقتصادی فقیر و با درآمد کم
زندگی می کنند ،بیشتر در معرض خطر عدم
فعالیت بدنی می باشند(لی لوک.)2012 ،2
عوامل مؤثر بر گرایش افراد به سوی فعالیتهای
ورزشی میتوان به وضعیت اقتصادی – اجتماعی
و شاخصهای آن از جمله میزان درآمد ،سطح
تحصیالت ،تراکم خانواده ،سن ،وضعیت تأهل،
وضعیت سکونت ،نگرش خانوادگی و نیازهای
شخصی اشاره کرد (نادریان و هاشمی.)1388 ،
جوامع انسانی به طبقات اجتماعی مختلف
تقسیم می شوند و هرکسی برحسب برخی
معیارهای اقتصادی ،تحصیلی ،ثروت شخصی و
حرفه به طبقهی اجتماعی و اقتصادی خاصی
تعلق دارد .امروزه نوع اشتغال ،ساعات بیکاری و
روزهای تعطیلی برحسب طبقات اجتماعی فرق
میکند و فعالیت ورزشی نیز از این قاعده
مستثنی نیست .در واقع افرادی که به طبقات
باالی اجتماع تعلق دارند ،به طور عموم از دانش
و اطالعات بیشتری برخوردارند ،به همین دلیل
تصمیمگیری برای سبک زندگیشان ،براساس
آگاهی و دانش در زمینهی مساﺋل سالمتی و
تندرستی است ،اما افراد با وضعیت اقتصادی –
اجتماعی پایین ،رفتار و نگرش مطلوبی نسبت به
1. U.S. Department of Health
2. Lee Lok
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سالمتی ندارند و برای سالمتی خود ارزش قاﺋل
نیستند (رضوی و طاهری .)1389 ،حضور اقشار
خاص در فعالیتهای ورزشی نیز تحت تأثیر
طبقات اجتماعی -اقتصادی آنان قرار می گیرد.
به عنوان مثال فعالیتهای زنان در ورزش تابع
فرآیندهای اجتماعی مختلف است برای مثال در
طبقات باالی اجتماعی – اقتصادی ،زنان از
موقعیت اقتصادی بهتر و اوقات فراغت بیشتری
برخوردارند و عمدتاً به ورزشهایی پرخرج و
مهیج از جمله اسب سواری ،پاتیناژ ،گلف و
تنیس ،روی میآورند ولی زنان طبقات پایین
اجتماعی -اقتصادی از سطوح فعالیت کمتری
برخوردارند زیرا در طبقات پایین میزان تجارب
ورزشی و بدنی آنان در طول زندگی و در خانواده
کم و اوقات فراغت را بیشتر صرف تماشای
تلویزیون و مصاحبت با افراد خانواده میکنند.
همچنین به واسطهی مشغلهی کاری فراوان،
فرصت پرداختن به فعالیتهای ورزشی و
تفریحی را ندارند .عالوه بر این وضعیت نامطلوب
امنیتی در محل زندگی نیز به مشکالت آنان
میافزاید (کیلی و همکاران)2006 ،1
در مورد رابطهی بین وضعیت اقتصادی–
اجتماعی با میزان فعالیت بدنی نتایج متناقض و
متفاوتی گزارش شده است .تحقیق بوردیدهاژ و
همکاران ) 2011 ( 2در مورد تأثیر وضعیت
اجتماعی – اقتصادی در سه سطح متوسط (باال،
متوسط و پایین) بر میزان فعالیت بدنی جوانان و
نوجوانان اروپایی هیچگونه رابطهی معناداری
نشان نداد در حالیکه نتایج تحقیقات دیگری به
تأثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین بر
میزان فعالیت بدنی فرزندان اذعان کردهاند .به
1. Kylie & etal
2. Bourdeauhuij & etal

طوریکه با افزایش درآمد و سطح تحصیالت پدر
و مادر ،فرزندان به فعالیتهای ورزشی گرایش
بیشتری دارند و از سالمت جسمانی بهتری
برخوردارند (استالسبرگ و پدرسون.3)2010،
تحقیقات نشان میدهد در فرانسه نرخ فعالیت
ورزشی به طبقهی اجتماعی فرد بستگی دارد ،به
این صورت که اگر فردی در سلسله مراتب
اجتماعی ترقی و پیشرفت کند ،نرخ مذکور
افزایش می یابد (قدرت نما ،داوودی ،حیدری
نژاد .)1392 ،میزان مشارکت ورزشی در کانادا
با میزان درآمد خانوار ارتباط دارد :خانوارهایی
که کمتر از  20هزار دالر درآمد دارند  7درصد،
خانوارهایی که  20هزار تا  29/999هزار دالر
درآمد دارند  15درصد ،خانوار هایی که  30هزار
تا  49/999هزار دالر درآمد دارند  19درصد،
خانوارهایی که  50هزار تا  79/999هزار دالر
درآمد دارند  24درصد و خانوارهایی که بیشتر از
 800هزار دالر درآمد دارند  33درصد مشارکت
ورزشی داشتند (وزارت بهداشت کانادا.)42013،
هانﮓ و هامفریس )2012( 5در تحقیق خود
اظهار می دارند افرادی که در شهرهای با
امکانات ورزشی بـاال و دسترسـی آسـان بـه آن
زندگی میکننـد مشـارکت بیشـتری در
فعالیـتهـا داشته و همچنین رضایت از زندگی
باالیی داشتند .محیط خانواده و پایگاه اجتماعی
– اقتصادی خانواده بر نگرشهای روانی به سوی
ورزشهایگونـاگون و توانـاییهـای بـدنی
افـراد تـأثیر مـیگـذارد ،بنابراین وضعیت
اجتمـاعی -اقتصـادی خـانواده در فعالیـتهـای
بـدنی و ورزشـی دانـش آمـوزان مـؤثر است.
3. Stalsberg & Pedersen
4. Canadian Department of Health
5. Huang & Humphreys
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وضـعیت اجتمـاعی -
دانش آموزان با
اقتصـادی خانوادگی متوسط و متوسط به باال به
دلیل آگـاهی خـانواده از فوایـد فعالیت بدنی
(طبقهی اجتماعی) و حمایتهای عاطفی و مالی
(طبقهی اقتصادی) آنها مشارکت بیشـتری در
فعالیـتهـای بدنی منظم دارند ،اما دانشآموزان
بـا وضـعیت اجتماعی – اقتصادی خـانوادگی
پـایین بـه علـت ناآگـاهی خـانواده از فواید
فعالیت بدنی (طبقهی اجتماعی) و فقدان
حمایتهای عاطفی و مالی (طبقهی اقتصادی)،
آنها در فعالیتهای بدنی منظم شرکت نمی
کنند .پرینس و همکاران )2012( 1در پژوهشی
بر روی نوجوانان هلندی ﭼنین نتییجه گرفتند
که مشارکت ورزشی با در دسترس بودن امکانات
ورزشی و پارکها وابستگی باالیی ندارد و
بیشترین میزان مشارکت نوجوانان در اوقات
فراغت ورزشی را زمانی دانستند که هم امکانات
ورزشی و پارکها در دسترس بود و هم وضعیت
اجتماعی – اقتصادی خانوارهای ساکن در محله
از درجهی باالیی برخوردار بود .کانترز و
همکاران )2013(2نیز در پژوهشی که بر روی
مشارکت ورزشی در مدارس بین دانش آموزان
 11-14سال در جنوب شرقی ایالت متحده
انجام دادند ،نتایج را حاکی از آن دانستند که
بیشتر دانش آموزان در ورزشهای مدرسه
شرکت میکنند اما کودکان قشر کم درآمد و
سیاه پوستان را دو گروهی که در معرض خطر
بیشتری از عدم فعالیت بدنی و نتایج منفی آن
قرار دارند دانستند .وندریش و همکارن)2012( 3
وضعیت اجتماعی – اقتصادی را به طور مثبت و
1. Prins, Richard G et al.
2. Kanters et al
3. Vandendriessche & et al.

معناداری وابسته به مشارکت ورزشی و عضویت
در باشگاههای ورزشی برای هر دو جنس مرد و
زن دانستند .دالمـن و لیـوایز،)2010(4
دسترسی افراد به مکان ها و امکانات ورزشی از
قبیل استخرهای عمومی پارک ها و فضـای
سـبز و مسیرهای دوﭼرخه سواری را تحت
تـأثیر عوامـل اجتمـاعی  -اقتصادی میدانند.
همچنین برخی مطالعات حاکی از سطوح
فعالیتهای بدنی و ورزشی است که تحت تـأثیر
وضـعیت اجتماعی – اقتصادی افراد قرار
میگیرند .افرادی که در طبقات باالی اجتماعی
– اقتصادی قرار دارند از فعالیت بدنی باالیی
نسبت به افراد سایر طبقات برخوردارند .عالوه بر
این بین ورزشها و بازیهایی که طبقات برتر
جامعه که از جایگاه باالتری در اجتمـاع بـر
خوردارنـد انجام می دهند و ورزشهایی که
طبقات پایین انجام می دهتد تفاوت وجود دارد.
نوعی نظام طبقاتی هرمی شکل در نظامهای
ورزشی وجود دارد ،فعالیــتهــایی ﭼــون
قــایق رانی یا قایق بادی ،سوارکاری ،تنیس و
گلف را به افراد طبقات متوسط و باالی جامعه
نسبت داده ،در حـالی کـه برخـی رشـتههـای
ورزشی مانند فوتبال که دارای ماهیت عمومی
هستند منحصر به یک طبقهی خاص نیستند
(اسالمی و همکاران .)1392 ،با توجه به موارد
بیان شده ،درک این مساﺋل میتواند به سیاست
گذاران و متخصصان بهداشت عمومی در
جمع آوری اطالعات مربوط به برنامه ریزی در
جهت توسعه مشارکت ورزشی خانوارها با هدف
کاهش نابرابریهای سالمت اجتماعی کمک
کند.

4. Dollman & Lewis
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از این رو محقق امیدوار است با انجام این تحقیق
به این پرسش پاسخ دهد :که آیا عوامل اجتماعی
– اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارها
تأثیر دارد؟ تا بدین طریق نتایج این تحقیق از
یک طرف به توسعهی مشارکت ورزشی و از
طرف دیگر به سالمت جسمانی و روانی
خانوادهها کمک کند
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی و از لحاظ
هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام
شده است .جامعه آماری این تحقیق کلیه
خانوارهای شهرستان مراغه است که بر اساس
سالنامه آماری استان در سال  1390برابر با
 47982خانوار می باشد( .مرکز آمار
ایران .)1391،بر اساس جدول مورگان حجم
نمونه  386خانوار می باشد و با توجه به اینکه
شهرستان مراغه به سه منطقه تقسیم شده است،
به تعداد خانوار هر منطقه ،از روش نمونهگیری
خوشهای و تصادفی استفاده شد و برای گردآوری
داده ها از پرسشنامه وضعیت اجتماعی -
اقتصادی (قدرت نما و همکاران )1392 ،با روایی
صوری و سازه ای قابل قبول و ضریب پایایی
 0/72بهره برده شد و برای سنجش مشارکت
ورزشی خانوارها نیز از پرسشنامه مشارکت
ورزشی(نوشیرانزاده )1390،استفاده گردید که
ضریب پایایی آن با استفاده از روش آماری آلفای
کرونباخ 0/79تعیین شده است و روایی آن نیز
توسط جمعی از اساتید مدیریت ورزشی ،اقتصاد
و پزشکی تأیید شده است .بخش اول پرسشنامه
یافتههای پژوهش
توزیع فراوانی فعالیت خانوار در جدول  1نشان
می دهد که از کل نمونه مورد بررسی82/9 ،

شامل مشخصات فردی و بخش دوم نیز شامل
 12سوال بود که اجتماعی – اقتصادی نمونه ها
را اندازه گیری می کرد .پرسشنامهی مذکور
طی دو مرحله و با توجه به مناطق سه گانه ،به
صورت حضوری توسط محقق در درب منزل
خانوار ها توزیع گردید و بعد از یک هفته به
صورت حضوری از درب منازل توسط محقق
جمع آوری گردید در ضمن در مرحله ی اول
 300عدد از پرسشنامه ها به محقق برگردانده
شد که در مرحله دوم  100عدد پرسشنامه
پخش شد که  86عدد از پرسشنامههای توزیع
شده در بین نمونهی آماری ،به محقق برگشت
داده شد .پرسشنامه ها توسط سرپرست خانوارها
تکمیل گردید و درصورت نبودن سرپرست
توسط یکی دیگر از اعضای خانواده پاسخ داده
شد .همچنین در پژوهش حاضر تاثیر عوامل
اجتماعی -اقتصادی و مشارکت ورزشی کلیه
اعضای خانوار ها در مدت زمان یکسال( از اول
فروردین تا آخر اسفند  )92در نظر گرفته شد.
برای تجزیه تحلیل اطالعات ،از روشهای آمار
توصیفی در قالب شاخصهای مرکزی و
پراکندگی در قالب جداول و نمودارها و از روش
آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت
تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،رگرسیون تک
متغیره ،در سطح معنی داری  α=0/05استفاده
گردید و کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم
افزار  Spss21و Microsoft office Excel
انجام شد.

درصد خانوارها فعال و  17/1درصد غیرفعال
هستند.
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جدول  .1توزیع فراوانی فعالیت خانوار
فعالیت خانوار

فراوانی

درصد

درصد معتبر

فعال
غیرفعال
کل

320
66
386

82/9
17/1
100

82/9
17/1
100

توزیع فراوانی تعداد اعضای خانوار نیز در جدول
 2نشان می دهد که از کل نمونه مورد بررسی،
تعداد اعضای خانوار 25/1

درصد دو نفر 22 ،درصد سـه نفـر 31/9 ،درصـد
ﭼهار نفر 14 ،درصد پنج نفر و  7درصد شش نفر
و بیشتر است.

جدول  .2توزیع فراوانی تعداد اعضای خانوار
تعداد اعضای خانوار

فراوانی

درصد

درصد معتبر

دو نفر

97

25/1

25/1

سه نفر

85

22

22

ﭼهار نفر
پنج نفر
شش نفر و بیشتر

123
54
27

31/9
14
7

31/9
14
7

کل

386

100

100

در جدول  3توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی
خانوار نشان می دهد که از کل نمونه مورد
بررسی ،وضعیت اقتصادی 2/3

درصد خیلی پایین 16/6 ،درصد پایین61/7 ،
درصد متوسط 12/7 ،درصد باال و  6/7درصد
خیلی باال است.

جدول  .3توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی خانوار
وضعیت اقتصادی خانوار

فراوانی

درصد

درصد معتبر

خیلی پایین
پایین
متوسط
باال
خیلی باال
کل

9
64
238
49
26
386

2/3
16/6
61/7
12/7
6/7
100

2/3
16/6
61/7
12/7
6/7
100
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بهرام اکبری  ،فریبا عسکریان ...

درآمد ،وضعیت اشتغال ،داشتن منـزل شخصـی،
طبقهی اقتصادی) و مشارکت ورزشی خانوارهـا
میانگین ،میانه و انحـراف معیـار محاسـبه شـده
است.

در جدول  4یافته های توصـیفی متغیـر عوامـل
اجتماعی (میزان تحصـیالت ،سـن ،تعـداد افـراد
خانوار و دسترسی بـه امـاکن ورزشـی) و یافتـه
های توصیفی متغیـر عوامـل اقتصـادی (میـزان

جدول  .4جدول شاخصهای توصیفی عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی و مشارکت ورزشی
شاخص اندازه گیری

تعداد

میانگین

بیشترین مقدار

کمترین
مقدار

انحراف معیار

میانه

عوامل اجتماعی

386

2/67

1

5

2/50

1/21

عوامل اقتصادی

386

3/37

1

5

3/50

0/82

مشارکت ورزشی

386

2/30

1

4

2/50

0/82

طبیعی بود .در ادامـه بـه بررسـی فرضـیه هـای
تحقیق می پردازیم.
به منظور بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر میزان
مشارکت ورزشی خانوارها نیز از آزمون رگرسیون
تک متغیره استفاده شد که نتـایج آن در جـدول
 5نشان داده شده است.

به منظور انتخـاب آزمـونهـای آمـاری مناسـب
جهت بررسی توزیـع طبیعـی دادههـا از آزمـون
کلموگروف اسمیرنوف استفاده شـد و محاسـبات
انجــام شــده نشــان داد کــه توزیــع پراکنــدگی
متغیرها در عوامل اجتماعی و اقتصادی غیر

جدول  .5جدول رگرسیونی تأثیر عوامل اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی
شاخص

ثابت
عوامل اجتماعی

ضرایب استاندارد
شده

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

Beta

2/03
0/082

0/101
0/35

0/084

با توجـه بـه جـدول بـاال ،مقـادیر ( p=0/18و
 ،)t=2/37فرضیهی صـفر مبنـی بـر عـدم تـأثیر
معنیدار عوامـل اجتمـاعی بـر میـزان مشـارکت
ورزشــی تأییــد مــیشــود .بــه عبــارتی ،عوامــل
اجتماعی سهم اثر معنیداری بر مشارکت

t

9/76
2/37

p

0>001
0/18

ورزشی خانوار ندارد.
همچنین به منظور بررسی تأثیر عوامل اقتصادی
بر میزان مشارکت ورزشی خانوارها نیز ،از آزمون
رگرسیون تک متغیره استفاده شد کـه نتـایج آن
در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول .6جدول رگرسیونی تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی
شاخص

ثابت
عوامل اقتصادی

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای
معیار

1/67
0/185

0/175
0/05

بــا توجــه بــه جــدول  ،6مقــادیر (p>0/001
و ،)F=13/4وجود رابطهی خطی بین دو متغیر را
نشان میدهد .همچنین با توجه به نتایج بدسـت
آمــده ( ،)t=3/66 ، p>0/001فرضــیهی حکــم
مبنی بر تأثیر معنیدار عوامل اقتصادی بر میزان
مشارکت ورزشی خانوار تأیید میشود .همچنـین
در جدول ( ،)6سـتون ضـرایب اسـتاندارد شـده،
سهم اثر معنـیدار عوامـل اقتصـادی بـر میـزان
مشارکت ورزشی خـانوار را نشـان مـیدهـد کـه
 0/184واحد است .با توجـه بـه ضـریب تعیـین
بدست آمده ( ،)R2ﭼنین استنباط میشـود کـه
عوامل اقتصـادی  24درصـد از واریـانس متغیـر
مالک (مشارکت ورزشی) را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
امــروزه تربیــت بــدنی و ورزش بــه عنــوان یــک
ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز اساسـی زیربنـایی
برای تمام کشورها و جوامع محسوب می شـود و
به طور ﭼشمگیر و فزاینده مـورد توجـه همگـان
قرار گرفته است .از آثار مثبـت ایـن پدیـده مـی
توان به تـأمین سـالمت و بهداشـت جسـمانی و
روانی ،کاهش هزینه های درمانی ،افزایش میـزان
تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد (فتاحی
و کریمی .)1391 ،نتایج تحقیق حاضر حـاکی از
آن است که عوامل اجتماعی سهم اثر معنیداری

ضرایب استاندارد
شده

R2

t

p

Beta
0/24
0/184

9/59
3/66

>0/001
>0/001

بر مشارکت ورزشی خانوار نـدارد( .)p≤0/18بـه
عبارت دیگر مجموعـه عوامـل اجتمـاعی(میـزان
تحصیالت ،سن ،تعداد افراد خـانوار و دسترسـی
به اماکن ورزشی) بـر میـزان مشـارکت ورزشـی
خانوارها تاثیر نداشـت و تقریبـا از نظـر جایگـاه
اجتماعی تمامی خانوارها تمایـل بـه شـرکت در
فعالیت های ورزشی داشـتند .نتـایج تحقیـق بـا
تحقیق بوریـد هـاژ و همکـاران ( ،)2011پارسـا
مهر( )1385و امیرزاده و همکاران ( )1384مبنی
بر عدم وجود رابطه بین عوامل اجتماعی و میزان
مشـارکت ورزشــی هـم ســو اسـت و بــا تحقیــق
اســالمی و همکــاران ( ،)1392قــدرت نمــا و
همکاران ( )1392هم خـوانی نـدارد .اسـالمی و
همکاران ( ،)1392در تحقیق خود به این نتیجـه
دست یافتند که میزان درآمد و سطح تحصیالت
والدین بر میزان مشارکت ورزشی افراد بیشترین
تأثیر را دارد .قدرت نما و همکاران ( ،)1392نیـز
میزان درآمد و تحصیالت را از مهم ترین عوامـل
اثر گذار بر میزان مشارکت ورزشی افراد دانستند.
موارد ذکر شده مبین این مسأله است که افراد با
سطح تحصیالت بیشـتر و وضـعیت اجتمـاعی –
اقتصادی باالتر به طور منظمتری در فعالیت های
ورزشی شرکت می کننـد کـه دلیـل آن داشـتن
آگــاهی بیشــتر نســبت بــه فوایــد فعالیــت هــای
ورزشی می باشد و دلیل ناهم سو بـودن تحقیـق
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حاضر با نتایج تحقیقات ذکـر شـده احتمـاالً بـه
دلیل جامعه ی آماری باشـد .ﭼـون در تحقیقـات
ذکر شده دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته اند
و همگی از آگاهی باالیی برخوردارند ولی تحقیق
حاضر بر روی خانوار انجام شده اسـت و ممکـن
اســت نتــایج دﭼــار ســوگیری شــده باشــد .از
تحقیقات دیگر غیر همسو با نتـایج ایـن تحقیـق
می توان به یافته های لی لـوک ( )2012اشـاره
نمود که به بررسـی تـاثیر وضـعیت اجتمـاعی و
اقتصادی بر مشارکت فعالیت بدنی در نوجوانـان
هنﮓ کنﮓ پرداخته بود .نتایج تحقیـق او نشـان
داد که همه عوامل فردی و اجتماعی بر مشارکت
ورزشی نوجوانان در فعالیت بـدنی تـاثیر دارد در
حالیکه در تحقیق حاضر عوامل اجتماعی تاثیری
بر روی مشارکت ورزشی خانوارها نداشت .شـاید
دلیل غیر همسو بودن مربوط به اختالف در سن
جامعه آماری ،جنسیت و اختالفـات فرهنگـی در
بــین دو موقعیــت انجــام شــده تحقیــق باشــد.
همچنین نتـایج تحقیـق حاضـر بـا یافتـه هـای
دولمن و لویز ( )2009نیز که بـه بررسـی تـأثیر
موقعیــت اجتمــاعی و اقتصــادی بــر مشــارکت
ورزشــی در میــان جوانــان اســترالیای جنــوبی
پرداخته بودند غیر همسو بود .از دالیل احتمـالی
آن مــی تــوان بــه جامعــه ی آمــاری و موقعیــت
جغرافیایی اشـاره کـرد .تحقیـق حاضـر بـر روی
خانوارهــا برگــزار شــده بــود درحالیکــه تحقیــق
دولمن و لوییز بـر روی نوجوانـان اسـترالیایی بـا
دامنه ی سـنی  10-15سـاله انجـام شـده بـود.
سبرا 1و همکارانش( )2013نیز به بررسی ارتباط
بــین مشــارکت ورزشــی ،عوامــل دموگرافیــک و
اجتماعی فرهنگی در کودکان و نوجوانان پرتغالی

پرداختند .یافتـه هـای آنهـا نیـز نشـان داد کـه
نوجوانان با موقعیـت اجتمـاعی و فرهنگـی بـاال
بیشتر در فعالیت های ورزشی مشارکت داشـتند
در حالیکــه در تحقیــق حاضــر تمــامی خانوارهــا
بدون در نظر گرفته جایگاه اجتماعی و فرهنگـی
در فعالیت های ورزشی مشـارکت داشـتند .ایـن
یافته نیز با تحقیـق حاضـر غیـر همسـو بـود .از
دالیل احتمال آن می توان به تفـاوت در جامعـه
ی آماری ،سن ،و موقعیـت جغرافیـایی متفـاوت
اشاره کرد.
مطابق یافتههـای دیگـر تحقیـق حاضـر ،عوامـل
اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشـی خـانوار اثـر
دارد( .)p≤0/018به عبارت دیگر مجموعه عوامل
اقتصادی (میزان درآمد ،وضعیت اشتغال ،داشتن
منزل شخصـی ،طبقـه ی اقتصـادی) ،بـر میـزان
مشارکت ورزشـی تـاثیر دارد .نتـایج تحقیـق بـا
نتــایج یافتــه هــای تحقیــق هانــﮓ هــامفریس
( ،)2012کانترز و همکاران ( ،)2013ونـدریش و
همکاران ( )2012و رضوی ( )1389همسو بـود.
هــم ﭼنــین طبــق نتیجــهی تحقی ـق اســالمی و
همکــاران ( ،)1392طبقــهی اقتصــادی و میــزان
درآمد از مهم ترین عوامل تأثیر گـذار بـر میـزان
مشارکت ورزشی افراد است که با نتـایج تحقیـق
2
حاضــر هــم خــوانی دارد .سانتوس و همکاران
( )2004نیز ﭼنین بیان داشتند که نوجوانانی که
والدین آن ها از سطح شغلی باالتری برخوردارنـد
نسبت به همساالن خود بیشتر بـه فعالیـتهـای
ورزشی می پردازند ،این یافته نیز با نتایج تحقیق
هم خوانی دارد .همچنین نتـایج ایـن تحقیـق بـا
یافته های لی لوک و همکارانش( ،)2013سبرا و
همکارانش( )2013و دولمن و لویز( )2009مبنی

1. Seabra & et al.

3. Santos, M. P & et al.
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بر وجود رابطـه بـین عوامـل اقتصـادی و میـزان
مشارکت ورزشی هم سـو اسـت .امـا نتـایج ایـن
تحقیق با یافته اسدی و همکـارانش( )1390کـه
به بررسی انگیزه ها و عوامل بازدارنده مشـارکت
دانشجویان شهرکرد در فعالیت های فوق برنامـه
ورزشی و اراﺋه راهکار توسعه آن پرداختـه بودنـد
غیر همسو بود .از دیگر تحقیقات غیر همسـو بـا
تحقیـــق حاضـــر مـــی تـــوان بـــه تحقیـــق
پارسامهر( )1385اشاره کرد که به بررسی عوامل
موثر بر مشارکت ورزشی زنـان در فعالیـت هـای
ورزشی پرداخته بود .از دالیل احتمـالی آن مـی
توان به متفاوت بودن جامعه آماری و سن و غیره
اشاره کرد.
میزان مشارکت ورزشی در کانادا با میزان درآمد
خانوار ارتباط دارد :خانوارهایی کـه کمتـر از 20
هزار دالر درآمد دارند  7درصد ،خانوار هـایی کـه
 20هزار تا  29/999هزار دالر درآمـد دارنـد 15
درصد ،خانوار هایی که  30هزار تا  49/999هـزار
دالر درآمد دارند  19درصد ،خانوارهایی کـه 50
هــزار تــا  79/999هــزار دالر درآمــد دارنــد 24
درصد و خانوارهایی که بیشتر از  800هـزار دالر
درآمد دارند  33درصد مشارکت ورزشی داشتند
(وزارت بهداشــت کانــادا .)2013،محققان بر این
باورند که افراد طبقات باالی اجتمـــــــ ـاعی –
اقتصــــــادی ،بیشترین آگاهی را نسبت به سایر
طبقات در خصوص اهداف برنامه ی ترویج
فعالیت هـای بدنی و ورزشی دارنـد .لذا مشارکت
آنان در این خصوص بیشتر است .پس الزم است
در تدوین برنامه های همگانی و مشـارکت دادن
خانوارها به امر ورزش و فعالیت های ورزشی ،بـه
عوامل اقتصادی توجه ویژه ای مبذول شود.
در مجموع نتایج تحقیق حاضر بیـانگر آن اسـت
که مهمتـربن مسـئله در مشـارکت خانوارهـا در

فعالیت های ورزشـی عوامـل اقتصـادی اسـت و
عوامل اجتماعی هر ﭼند در مشـارکت خانوارهـا
در فعالیت های ورزشی تـاثیر گـذار اسـت ولـی
عامل تعیین کننده محسوب نمی شود .پس مـی
تــوان اینطــور نتیجــه گیــری نمــود کــه عوامــل
اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تـأثیر
به سـزایی دارد بـه طوریکـه خانوارهـایی کـه در
طبقات بـاالی اقتصـادی قـرار دارنـد بـه مراتـب
بیشتر از خانوارهای دیگـر در ورزش و مشـارکت
دارنــد .خانوارهــا بــدون در نظــر گــرفتن پایگــاه
اجتماعی شان در فعالیت هـای ورزشـی شـرکت
می کنند پس پیشنهاد مـی شـود بـرای برنامـه
ریزی و مشارکت دادن خانوارها در فعالیت هـای
ورزشی و ورزش های همگانی به عوامل اقتصادی
توجه بیشتری شود.
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Abstract
Objective: The aim of the present study was to determine the effect of socioeconomic factors on sports participation in Maragheh households.
Methodology: It is an applied descriptive-correlational research. The research
population consisted of all the households in the town of Maragheh. According
to the Statistical Yearbook of the province in 2011, Maragheh has the estimated
households of 47,982. According to Morgan's table, 386 households were
selected as sample by cluster random sampling. The research instrument was the
Socio-economic questionnaire (Godratnema, Heidarinejad and Davoodi, 2013).
The reliability coefficient was 0.79. To test the normal distribution of data,
Kolmogorov- Smirnov was measured. The analysis of data was done using
regression at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that social factors did not significantly affect
households' sport participation (P≥0.05). However, the economic factors
influenced the sports participation (P≤0/001).
Conclusion: According to the results, in order to increase the households' sports
participation, economic factors are more important than social factors.
Keywords: Socio-economic factors, sports participation, household.
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