
62

VOL.2 || NO.1 || Spring 2022

IRANIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR AND SPORT PSYCHOLOGY

BYBY NCNC
Molanorozi K, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(1), 62-71, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.340866.1033

A b s t r a c t

Sports and physical activity play a very important role in helping health, so-
cial and economic goals. This research was conducted with the aim of investi-
gating the relationship between socio-economic status and the motivation to 
participate in sports activities of women aged 25 to 35 in Tehran. In line with 
the purpose of this study, 100 women from District 3 of Tehran who had the 
necessary conditions to enter the study were purposefully selected. Ques-
tionnaires of socio-economic status of power and motivation to participate 
in sports activities were used. In this research, Inferential statistics including 
Pearson’s correlation coefficient test and multiple linear regression analysis 
were used to analyze the data.

The results showed that there is a positive and significant relationship be-
tween socio-economic conditions and motivation for sports participation  
(r = 0.253, p = 0.005) and among socio-economic components, income                      
(r = 0.331, p = 0.001). Economic class (r = 0.212, p = 0.007) and education       
(r = 0.322, p = 0.001) have a direct and significant relationship with moti-
vation to participate in sports activities, while between housing status and 
participation motivation. No significant relationship was observed in sports 
activities (r = 0.076, p = 0.153). The results of multiple regression showed 
that education and income are the most important predictors of participa-
tion in women’s sports activities.

According to the findings, it seems that the motivation of sports participation 
is affected by the socio-economic situation, so it is appropriate to plan for 
women’s sports according to their socio-economic status.
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چکیده
ــی و  ــالمتی، اجتماع ــداف س ــرفت اه ــی در پیش ــیار مهم ــش بس ــی نق ــت بدن ورزش و فعالی
ــا  ــی ب ــادی - اجتماع ــت اقتص ــاط وضعی ــی ارتب ــدف بررس ــق باه ــن تحقی ــادی دارد. ای اقتص
ــام  ــران انج ــهر ته ــال ش ــا 35 س ــان 25 ت ــی زن ــای ورزش ــه فعالیت ه ــارکت ب ــزه مش انگی
گرفــت. در راســتای هــدف ایــن مطالعــه تعــداد 100 نفــر از زنــان منطقــه 3 شــهر تهــران کــه 
ــدند. از  ــاب  ش ــد انتخ ــورت هدفمن ــتند به ص ــش را داش ــه پژوه ــت ورود ب ــرایط الزم جه ش
ــه فعالیــت  پرســش نامه های وضعیــت اجتماعــي- اقتصــادی قدرت نمــا و انگیــزۀ مشــارکت ب
ورزشــی اســتفاده شــد. در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش داده هــا از آمــار اســتنباطی شــامل 
آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون خطــی چندگانــه اســتفاده شــد. 
نتایــج تحقیــق نشــان داد بیــن شــرایط اقتصــادی - اجتماعــی بــا انگیــزه مشــارکت ورزشــی 
ارتبــاط مثبــت و معنــی داری وجــود دارد )p = 0/005 ،r=0/253( بدیــن صــورت کــه بیــن میزان 
 ،r=0/322( ــالت ــادی  )p=0/007 ،r=0/212( و تحصی ــۀ اقتص ــد )p=0/001 ،r=0/331(، طبق درآم
ــی داری  ــتقیم و معن ــه مس ــی رابط ــای ورزش ــارکت در فعالیت ه ــزه مش ــا انگی p=0/001( ب
وجــود دارد، درحالی کــه ایــن ارتبــاط بــرای وضعیــت مســکن بــا انگیــزه مشــارکت ورزشــی 
ــان داد  ــه نش ــیون چندگان ــج رگرس ــه نتای ــود  )p=0/153 ،r=0/076(. بدین گون ــی دار نب معن
ــان  ــی زن ــای ورزش ــارکت در فعالیت ه ــزه مش ــده انگی ــل پیش بینی کنن ــن عوام ــه مهم تری ک
ــد  ــر می رس ــه نظ ــده ب ــل ش ــج حاص ــه نتای ــتند. باتوجه ب ــد هس ــالت و درآم ــطح تحصی س
کــه انگیــزه مشــارکت ورزشــی تحت تأثیــر وضعیــت اقتصــادی - اجتماعــی قــرار می گیــرد 
ــان باتوجه بــه وضعیــت اقتصــادی  بنابرایــن شایســته اســت، برنامه ریــزی در حــوزه ورزش زن

- اجتماعــی آنــان باشــد. 

واژه های کلیدیواژه های کلیدی:: فعالیت بدنی، انگیزش، وضعیت اقتصادی - اجتماعی

به عنــوان  دور  زمان هــای  از  جســمانی2  فعالیت هــای  و  ورزش1 
ــی از  ــته و جزئ ــود داش ــری وج ــع بش ــی در جوام ــی اجتماع واقعیت
ــکاران( )3(.  ــان و هم ــت )دالم ــوده اس ــان ها ب ــره انس ــی روزم زندگ
باوجــود مزایــای فراوانــی کــه ورزش و فعالیــت بدنــی بــرای انســان 

1. Sport
2. Physical activities

ــا فرهنــگ کــم تحرکــی یکــی  ــارزه ب ــه همــراه دارد، مب و جامعــه ب
از مهــم تریــن مســائل برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در جوامــع 
ــع و  ــدن جوام ــی ش ــکاران( )4(. صنعت ــت )گارل و هم ــروزی اس ام
ورود فنــاوری هــای مختلــف بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان از جملــه 
تحــرک وفعالیــت او تأثیــر گذاشــته اســت. ســیر تاریــخ نشــان دهنده 
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ــران ــهر ته ــال ش ــران س ــهر ته ــال ش ــا 3535 س ــا  ت ــان 2525 ت ــی در زن ــان ورزش ــی در زن ورزش
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تمایــل درونــی انســان بــه فعالیــت بدنــی اســت. در جوامــع ابتدایــی 
یــا فرهنــگ باســتانی، برنامه هــای تربیت بدنــی3 ســازمان یافته و 
ــال  ــن ح ــا ای ــکاران( )5(، ب ــگ و هم ــد وجــود نداشــت )هان هدفمن
ــروزه  ــود. ام ــره ب ــی روزم ــی زندگ ــزء موارداساس ــی ج ــت  بدن فعالی
ورزش بــه عنــوان ابــزار مهمــی در دســت دولــت هــا بــرای هدایــت 
مــردم بــه ســمت اهــداف برنامــه ریــزی شــده اســت. زیــرا در جوامــع 
امــروزی صنعــت ورزش ابــزار اصلــی آمــوزش عمومــی در کشــورهای 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب پیشــرفته اســت )شــعبانی و همــکاران( )6(؛ ب
ــای  ــته ها و فعالیت ه ــف رش ــاد مختل ــایی ابع ــت ورزش شناس صنع
ورزشــی و همچنیــن تحقیــق و بررســی پیرامــون چگونگــی وضعیــت 
ــی  ــای ورزش ــرکت کننده در فعالیت ه ــراد ش ــی اف اقتصادی-اجتماع
ــف  ــار مختل ــد اقش ــن بای ــود بنابرای ــی می ش ــم تلق ــل مه ــک عام ی
جامعــه اعــم از فقیــر، غنــی، شــاغل و بیــکار، باســواد و بی ســواد بایــد 
موردبررســی قــرار گیرنــد )جانســتون و همــکاران( )7(. از طرفــی هــر 
رشــته و فعالیــت ورزشــی شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی - فرهنگــی 
خــاص خــود را مــی طلبــد و مــردم مناطــق مختلــف بــه رشــته های 
خاصــی  گرایــش دارنــد. )راجــش و همــکاران( )8(. امـــروزه، وضعیت 
مـــالی، محــل ســکونت، تعــداد اعضـــای خانواده، ســن، شــغل، میزان 
تحصیــات و به طورکلــی وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی در میــزان 

مشــارکت فــرد دخیــل هســتند )راجــش و همــکاران( )8(. 
ــادی4  ــی - اقتص ــت اجتماع ــده وضعی ــب مطرح ش ــر مطال ــاوه ب ع
ــانی  ــود. کس ــوب می ش ــامت محس ــای س ــی نابرابری ه ــل اصل عام
ــی  ــطح کم تحرک ــد، س ــی می کنن ــر زندگ ــای فقی ــه در محیط ه ک
ــوک5(  ــی ل ــد )ل ــان می دهن ــود نش ــتری از خ ــت بیش ــدم فعالی و ع
ارتبــاط  مــا  جامعــه  در  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات   .)9(
تنگاتنگــی میــان وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی بــا آمادگــی 
جســمانی، کم وزنــی، اضافــه وزن اقشــار مختلــف جامعــه وجــود دارد 
به عنوان مثــال، دانش آموزانــی کــه از وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی 
بهتــری برخوردارنــد، ازنظــر آمادگــی جســمانی از دانش آموزانــی کــه 

3. Physical education programs
4. Social and economic status
5. Lee Louk
6. Drenowatz, et al
7. Kantomaa, et al
8. Johnston, et al    
9. Rajesh et al
10. Susan Powell et al
11. Income 
12. education level
13. family density
14. age
15. marital status
16. residence status

ــتند  ــر هس ــد، بهت ــری دارن ــی پائین ت ــادی- اجتماع ــت اقتص وضعی
)رحمانی نیــا و همــکاران )10((. عــاوه بــر ایــن پژوهش هــای 
ــتون  ــکاران7 )12(، جانس ــا و هم ــکاران )11(، کانتوم ــز6 و هم درنوات
و همــکاران8 )7( ، راجــش و همــکاران9 )8(، ســوزان پائــودل و 
ــادی-  ــل اقتص ــان عوام ــوی می ــط ق ــر رواب ــکاران10 )13( یانگ هم
در  ســنی  گروه هــای  تمــام  مشــارکت  میــزان  بــا  اجتماعــی 
ــات انجام شــده  ــه مطالع ــا توجــه ب ــای ورزشــی هســتند. ب فعالیت ه
ــوان گفــت کــه وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی و شــاخص های  می ت
آن شــامل میــزان درآمــد11، ســطح تحصیــات12، تراکــم خانــواده13، 
ســن14، وضعیــت تأهــل15، وضعیــت ســکونت16، نگــرش خانوادگــی از 
ــای  ــام  فعالیت ه ــرای انج ــراد ب ــده  اف ــوق دهن ــی و س ــل اصل عوام
ــه  ــری ب ــع بش ــمی( )14(. جوام ــان و هاش ــتند )نادری ــی هس ورزش
طبقــات اجتماعــی مختلفــی تقســیم می شــوند و هرکــس بــر 
اســاس معیارهــای اقتصــادی، تحصیــات، ثــروت شــخصی و حرفــه 
ــرد. امــروزه  ــق می گی ــه طبقــه اجتماعــی - اقتصــادی خاصــی تعل ب
ــاس  ــر اس ــل ب ــای تعطی ــکاری و روزه ــاعات بی ــتغال، س ــوع اش ن
ــز از  ــی نی ــای ورزش ــت و فعالیت ه ــاوت اس ــی متف ــات اجتماع طبق
ــرادی  ــع اف ــوک( )9(. در واق ــی ل ــده مســتثنی نیســتند )ل ــن قاع ای
ــش و  ــاً از دان ــد عموم ــق دارن ــه تعل ــاالی جامع ــات ب ــه طبق ــه ب ک
اطاعــات بیشــتری برخوردارنــد، بــه همیــن دلیــل تصمیــم گیــری 
ــر آگاهــی و دانــش در زمینــه  ــرای ســبک زندگــی آنهــا مبتنــی ب ب
ــن  ــراد دارای ســطح پائی ــا اف مســائل بهداشــتی و رفاهــی اســت، ام
ــبت  ــی نس ــار مطلوب ــرش و رفت ــادی، نگ ــت اجتماعی-اقتص وضعی
ــل نیســتند  ــرای ســامتی خــود ارزش قائ ــد و ب ــه ســامتی ندارن ب
)رضــوی و طاهــری( )15(. مشــارکت اقشــار خــاص در فعالیت هــای 
ــرار  ــان ق ــادی آن ــی- اقتص ــات اجتماع ــر طبق ــت تأثی ــی تح ورزش
می گیــرد. بــه عنــوان مثــال، شــرکت زنــان در ورزش هــای مختلــف 
بــه فرآیندهــای اجتماعــی متفاوتــی بســتگی دارد. مثــًا در طبقــات 
بــاالی اجتماعــی- اقتصــادی کــه زنــان از موقعیــت اقتصــادی بهتــر 

کیوان مالنوروزی و همکاران
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ــای  ــه ورزش ه ــاً ب ــد عمدت ــتری برخوردارن ــت بیش ــات فراغ و اوق
پرهزینــه و هیجــان انگیــزی ماننــد اســب ســواری، اســکیت، گلــف و 
ــن اجتماعی-اقتصــادی  ــات پایی ــان طبق ــا زن ــد. ام تنیــس می پردازن
ــزان ورزش و  ــن می ــات پایی ــرا در طبق ــد زی ــری دارن ــت کمت فعالی
ــه واســطه ی درآمــد ناچیــز، در طــول زندگــی و  ــی ب تجربیــات بدن
خانــواده کــم اســت و بیشــتر اوقــات فراغــت خــود را صــرف تماشــای 
ــت  ــد، ونیزبه عل ــواده می کنن ــراد خان ــا اف ــو ب ــت و گ ــون و گف تلویزی
ــی  ــای ورزش ــه فعالیت ه ــن ب ــت پرداخت ــراوان، وق ــغله  کاری ف مش
ــی  ــول امنیت ــت نامقب ــن وضعی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی را ندارن و تفریح
ــی  و  ــد )کیل ــان می افزای ــکات آن ــه مش ــز ب ــی نی ــل زندگ در مح

ــکاران(17)16(. هم
ــزان  ــا می ــی ب ــن شــرایط اقتصــادی - اجتماع ــاط بی در حیطــه ارتب
ــج  ــادی انجام شــده و نتای ــی تحقیقــات زی مشــارکت در فعالیــت بدن
تــا حــدودی در ایــن زمینــه متناقــض اســت. تأثیــر طبقــات اقتصادی 
– اجتماعــی بــاال و پاییــن بــر گرایــش مــردم بــه فعالیت هــای بدنــی 
ــن  ــر ای ــد. عــاوه ب و رفتارهــای ورزشــی را معنــی دار گــزارش کردن
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــود ب ــق خ ــکاران  )17(، در تحقی ــلیا و هم س
کردنــد کــه ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بیــن تحصیــات والدیــن و 
ــان وجــود دارد.  ــای ورزشــی در جوان ــزۀ مشــارکت در فعالیت ه انگی
ــا  ــه ب ــد ک ــان دادن ــی نش ــون )18(، در تحقیق ــبرگ و پترس اساس
ــل  ــودکان تمای ــن، ک ــات والدی ــطح تحصی ــد و س ــش درآم افزای
ــمانی  ــامت جس ــد و از س ــی دارن ــای ورزش ــه فعالیت ه ــتری ب بیش
بهتــری برخــوردار می شــوند. اکبــری و همــکاران )19(، در پژوهشــی 
نشــان دادنــد کــه بــرای افزایــش میــزان مشــارکت ورزشــی 
خانواده هــا توجــه بــه عوامــل اقتصــادی مهمتــر از عوامــل اجتماعــی 

اســت. 
باتوجه بــه مطالــب ذکــر شــده، فعالیــت بدنــی و ورزش به عنــوان یــک 
ضــرورت انکارناپذیــر و نیــاز اساســی بــرای همــه کشــورها و جوامــع 
بــه شــمار مــی رود و موردتوجــه همــگان قــرار گرفتــه اســت. ورزش 
بانــوان امــروزه به عنــوان یکــی از موضوعــات اصلــی در عرصــه ورزش 
ــان  ــه دلیــل ویژگی هــای ظاهــری زن ــن موضــوع ب مطــرح اســت. ای
اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه انجــام ورزش و فعالیت هــای 
ــامت  ــیردهی و س ــارداری، ش ــر ب ــی ب ــر عمیق ــان تأثی ــی در زن بدن
ــا وجــود نقــش  ــوک( )9( ب ــی ل ــری خواهــد داشــت )ل در دوران پی
ــت  ــه اهمی ــوز ب ــران هن ــه ای ــان، جامع ــامت زن ــم ورزش در س مه
ــه  ــده جامع ــادران آین ــه م ــران ک ــن دخت ــرورت ورزش در بی و ض
ــده  ــای آین ــامت اعض ــت و س ــرده اس ــی نب ــوند، پ ــوب می ش محس
ــدم  ــر، ع ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــان اس ــامتی آن ــرو س ــه در گ جامع

17. Kelly
18. Kristensen PL

ــای محرومیــت بخــش  ــه معن ــان ب ــران و زن تحــرک جســمانی دخت
ــی  ــاط و کارای ــی، نش ــمی و روح ــامت جس ــه از س ــی از جامع مهم
ــه کل جامعــه  ــری ب ــاً لطمــات جبــران ناپذی الزم اســت کــه مطمئن
وارد خواهــد کــرد. بنابرایــن الزم اســت مســئوالن شــرایط و زمینــه 
ــان در عرصــه ورزش  ــال زن ــرای حضــور بیشــتر و فع هــای الزم را ب
ــی  ــه بررس ــر ب ــش حاض ــتا در پژوه ــن راس ــد. در همی ــم کنن فراه
ــادی-  ــرایط اقتص ــن ش ــا بی ــه آی ــود ک ــه می ش ــؤال پرداخت ــن س ای
اجتماعــی باانگیــزه مشــارکت در فعالیت هــای ورزشــی زنــان 25 تــا 

35 ســال شــهر تهــران رابطــه وجــود دارد؟
ــد  ــان دادن ــی نش ــکاران )20(، در تحقیق ــاژ و هم ــی بوتردیه از طرف
کــه بیــن وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی در ســطوح مختلــف )بــاال، 
ــه  ــی رابط ــت بدن ــارکت در فعالی ــزان مش ــا می ــن( ب ــط و پایی متوس
ــکاران  ــن18 و هم ــن کریستنس ــدارد. همچنی ــود ن ــی داری وج معن
ــی  ــادی – اجتماع ــت اقتص ــان وضعی ــۀ می ــود رابط ــه نب )24(  ب
ــد. در  ــاره کردن ــودکان اش ــان و ک ــی نوجوان ــت بدن ــزان فعالی ــا می ب
مطالعــه راجــش و همــکاران )8(، نتایــج نشــان دهنده ارتبــاط مثبــت 
ــود.  ــت اجتماعی-اقتصــادی ب ــا وضعی ــای ورزشــی ب ــن موفقیت ه بی
ــت  ــکاران )13(، حمای ــودل و هم ــوزان پائ ــه س ــن در مطالع همچنی
ــن فاکتورهــای مشــارکت  ــل اجتماعــی از مهم تری خانوادگــی و عوام
در فعالیــت ورزشــی زنــان نپالــی بودنــد. راگنــا استالســبرگ و 
همــکاران )18(، در پژوهــش خــود گــزارش کردنــد کــه بیــن 
تحصیــات، درآمــد و نــوع مســکن بــا فعالیــت بدنــی ارتباطــی وجــود 

ــه اشــاره دارد. ــن مقال ــر ضــرورت ای ــب ب ــن مطل ــدارد و ای ن

روش شناسیروش شناسی
ــر  ــش حاض ــداف پژوه ــه اه ــیدن ب ــت رس ــزی جه ــر برنامه ری تدابی
ــرا  ــی اج ــکل میدان ــه ش ــه ب ــود ک ــتگی ب ــوع همبس ــی از ن توصیف
ــا 35  ــان 25 ت شــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه زن
ســال منطقــه 3 شــهر تهــران در ســال 1399 بــود کــه تعــداد 100 
ــخگویی  ــاس پاس ــر اس ــترس و ب ــد و در دس ــورت هدفمن ــر به ص نف
بــه پرســش نامه مشــخصات فــردی به عنــوان نمونــه انتخــاب 
ــدا  ــه ابت ــود ک ــورت ب ــن ص ــا بدی ــع آوری داده ه ــدند. روش جم ش
ــد  ــاب ش ــران انتخ ــهر ته ــه 3 ش ــاده منطق ــی س ــورت تصادف به ص
و تعــداد 120 پرســش نامه به صــورت نمونه گیــری در دســترس 
جمــع آوری  از  بعــد  و  گردیــد  توزیــع  شــرکت کنندگان  بیــن 
پرســش نامه ها تعــداد 100 پرســش نامۀ قابلیــت تجزیه وتحلیــل 
ــامت  ــوان به س ــش می ت ــه پژوه ــای ورود ب ــتند. از معیاره را داش



66

دوره۲ || شماره 1 || بهار 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Molanorozi K, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(1), 62-71, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.340866.1033

ــرکت  ــل ش ــی(، تمای ــکلتی، عضان ــی، اس ــی، عروق ــمانی )قلب جس
در پژوهــش، نداشــتن ســابقه اختــاالت روان شــناختی اشــاره کــرد 
ــه ســؤاالت از معیارهــای  ــر ایــن عــدم پاســخگوی کامــل ب عــاوه ب
ــردآوری  ــور گ ــش به منظ ــن پژوه ــود. در ای ــش ب ــروج از پژوه خ
اطاعــات وضعیــت اقتصــادی - اجتماعــی از پرســش نامه قدرت نمــا 
)1392( اســتفاده شــد. ایــن ابــزار جهــت ســنجش وضعیــت 
اقتصــادی - اجتماعــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد کــه دارای 
ــت  ــات و وضعی ــی، تحصی ــه اجتماع ــد، طبق ــزان درآم ــۀ می 4 مؤلف
ــی  ــؤال اصل ــناختی و 5 س ــؤال جمعیت ش ــاً 6 س ــکن و مجموع مس
ــش نامه  ــن پرس ــؤال ها در ای ــن س ــری ای ــاس اندازه گی ــت. مقی اس
پنــج گزینــه ای و روش امتیــاز گــذاری بــه ترتیــب خیلــی پاییــن=1 
تــا خیلــی بــاال=5 اســت. اســامی و همــکاران )21(  روایــی صــوری 
ــن  ــن از متخصصی ــط 12 ت ــور را توس ــنامه مذک ــی پرسش و محتوای
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــد، همچنی ــد قراردادن ــورد تائی ــی م جامعه شناس
ــه دســت  ــی پرسشــنامه 83 درصــد ب ــاخ پایای ــای کرونب ــون آلف آزم
ــای  ــزۀ مشــارکت در فعالیت ه ــرای ســنجش انگی ــن ب ــد. همچنی آم
ــه  ــن )2( ک ــگ لی ــگ یون ــی هون ــنامۀ بین الملل ــی از پرسش ورزش
ــاط،  ــرل وزن، نش ــامتی، کنت ــت آورد س ــۀ دس ــار مؤلف دارای چه
لــذت و تعامــل اجتماعــی اســت، اســتفاده شــد ســؤاالت پرسشــنامۀ 
انگیــزۀ مشــارکت در فعالیت هــای ورزشــی بــر اســاس طیــف 
ــا کامــًا مخالفــم )1(  پنــج ارزشــی لیکــرت از کامــٌا موافقــم )5( ت
ــا  ــکاران )21( ب ــه اســامی و هم ــد. در مطالع ــذاری ش ــم ارزش گ ه
ــنامه   ــی پرسش ــب پایای ــاخ ضری ــای کرونب ــون آلف ــتفاده از آزم اس

ــل  ــرای تجزیه وتحلی ــش ب ــن پژوه ــد. در ای ــبه ش ــد محاس 84 درص
آمــاری یافته هــا از آمــار توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد 
بدیــن صــورت کــه بــرای تجزیه وتحلیــل توصیفــی یافته هــا از 
ــز  ــا نی ــتنباطی یافته ه ــل اس ــرای تجزیه وتحلی ــی و درصــد و ب فراوان
ــیون  ــون و رگرس ــتگی پیرس ــب همبس ــاری ضری ــای آم از آزمون ه
چندگانــه  در ســطح معنــاداریp≤ 0/005 اســتفاده گردیــد. در 
ایــن پژوهــش بــه کلیــه شــرکت کنندگان اطمینــان داده شــد 
ــدارد.  ــاری جهــت شــرکت در پژوهــش وجــود ن ــه اجب کــه هیچ گون
ــوده و  ــوظ ب ــه محف ــورت محرمان ــرکت کنندگان به ص ــات ش اطاع
نتایــج بــدون نــام منتشــر شــدند. کلیــه مندرجــات در ایــن مقالــه در 

ــت.  ــده اس ــال و چاپ نش ــری ارس ــای دیگ ج

ننتایجتایج
ــمیرنوف  ــروف اس ــون کولموگ ــتفاده از آزم ــا اس ــش ب ــن پژوه در ای
ــا  ــودن نمونه ه ــال ب ــرض نرم ــزی ف ــد مرک ــه ح ــه قضی و باتوجه ب
تأییــد شــد و ســپس بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی و رگرســیون 
چندگانــه ارتبــاط بیــن متغیــر مــاک و متغیرهــای پیش بیــن 
اطاعــات جمعیت شــناختی شــرکت کنندگان در  بررســی شــد. 
جــدول 1 آمــده اســت. بررســی ویژگی هــای جمعیت شــناختی 
نمونــۀ تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه 38 نفــر نمونــۀ مــورد بررســی 
ــا  ــنی 30 ت ــه س ــر در دامن ــال و 62 نف ــنی 25-30 س ــۀ س در دامن
ــر غیرشــاغل  ــر شــاغل و 64 نف ــن 36 نف 35 ســال هســتند همچنی

هســتند. 

کیوان مالنوروزی و همکاران

درصدفراوانیمتغیر

سن
30-25380/038

35-30620/062

تأهل
270/027مجرد

730/073متأهل

تحصیات

50/07پائین تر از دیپلم

110/013دیپلم

210/020فوق دیپلم

390/033لیسانس

240/027ارشد و باالتر

اشتغال
360/036شاغل

640/064غیر شاغل

جدولجدول11.. توزیع فراوانی مشارکت کنندگان پژوهش برحسب سن، تأهل، تحصیالت و وضعیت اشتغال
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همان طــور کــه در جــدول 2 مشــاهده می  شــود، در  بیــن وضعیــت 
اجتماعــی - اقتصــادی و انگیــزۀ مشــارکت در فعالیت  هــای ورزشــی 
)r=0/253 و p=0/005( رابطــۀ معنــی  دار و مســتقیمی وجــود دارد. 
همچنیــن بیــن میــزان درآمــد )r=0/331 و p=0/001(، طبقــۀ 
و   r=0/322( تحصیــات  و   )p=0/007 و   r=0/212( اقتصــادی 

p=0/001( باانگیــزۀ مشــارکت ارتبــاط مســتقیم و معنــی  داری وجــود 
ــای  ــارکت در فعالیت ه ــزه مش ــکن و انگی ــت مس ــن وضعی دارد. بی
ورزشــی )r=0/076 و p=0/153( ارتبــاط معنــی  داری وجــود نــدارد.

تعامل اجتماعینشاط و لذتکنترل وزندست آورد سامتیانگیزه مشارکتمتغیر

0/310**0/251**0/262 **0/341 **0/253 **وضعیت اجتماعی - اقتصادی

0/294**0/266**0/213 **0/352 **0/331 **میزان درآمد

0/264**0/286**0/312 **0/261 **0/212 **طبقه اقتصادی

0/2310/132**0/192**0/0760/071وضعیت مسکن

0/310**0/209**0/301 **0/362 **0/322 **تحصیات

جدولجدول22.. بررسی رابطۀ بین متغیرهای شرایط اقتصادی - اجتماعی باانگیزه مشارکت به فعالیت های ورزشی

در ایــن پژوهــش جهــت قابلیــت پیش بینــی متغیرهــای پژوهــش از 
طریــق متغیــر مــاک از آزمــون رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــد. 
ــه،  ــی معادل ــرای بررس ــره ب ــیون چندمتغی ــل رگرس ــام تحلی در انج
ــه پیش بینــی  ــاره وارد معادل ابتــدا همــه متغیرهــای پیش بیــن یک ب
می شــوند و درصورتی کــه معادلــه رگرســیون معنــادار نباشــد، 
ــا متغیــر مــاک را  ــی ب متغیــری کــه ضعیف تریــن همبســتگی جزئ

ــد  ــدا می کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــه حــذف می شــود و ای دارد از معادل
تــا درنهایــت معادلــه رگرســیون معنــادار بــه دســت آیــد باتوجه بــه 
اطاعــات حاصــل از جــدول 3 مشــخص می شــود میــزان درآمــد و 
ــه  ــن عامــل پیش بینی کننــده انگیــزه مشــارکت ب تحصیــات باالتری

ــتند. ــرکت کنندگان هس ــی ش ــای ورزش فعالیت ه

Bβtpمتغیر پیش بینمتغیر ماک

انگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی

1/230/156-13/32ضریب ثابت

7/630/2133/730/001میزان درآمد

6/360/1963/500/001تحصیات

جدولجدول33.. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین مؤلفه های وضعیت اجتماعی - اقتصادی و انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی به روش گام به گام

** در سطح 0/001 معنی دار است.

بحثبحث
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی ارتبــاط وضعیــت اقتصــادی - 
اجتماعــی و انگیــزه مشــارکت بــه فعالیت هــای ورزشــی در زنــان 25 
تــا 35 ســال شــهر تهــران بــود. بــه همیــن ترتیــب نتایــج تحقیــق 
ــت  ــن وضعی ــاداری بی ــت و معن ــاط مثب ــه ارتب حاضــر نشــان داد ک
اجتماعــی - اقتصــادی و مشــارکت بــه فعالیت هــای ورزشــی وجــود 
دارد کــه بــا نتایــج مطالعــات راجــش و همــکاران )8(، ســیبرا 
ــری  ــوی و طاه ــکاران )23(، رض ــش و هم ــکاران)22(، وندری و هم

)15(، قــدرت نمــا و همــکاران )1( همســو اســت. همچنیــن اکبــری 
و همــکاران )19(، در پژوهشــی تأثیــر عوامــل اجتماعــی- اقتصــادی 
بــر میــزان مشــارکت ورزشــی خانواده هــا مثبــت گــزارش کردنــد کــه 
بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو اســت. نتایــج پژوهــش بوتودیهــاژ و 
همــکاران )20(، کریستنســن و همــکاران )24( بــا نتایــج ایــن بخــش 
از پژوهــش حاضــر همســو نیســت. بــه نظــر می رســد یکــی از دالیــل 
ــا پژوهــش حاضــر ســن آزمودنی هــا  اختــاف تحقیقــات ذکرشــده ب
ــق  ــج تحقی ــا نتای ــا ب ــج آن ه ــه نتای ــده ک ــق ذکرش ــد. دو تحقی باش
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ــورت  ــوزان ص ــش آم ــان و دان ــت ، روی نوجوان ــو اس ــر ناهمس حاض
ــا 35  ــه 25 ت ــان دامن ــر روی زن ــر ب ــش حاض ــی پژوه ــد ول گرفتن

ســال بــود.
ــر ایــن راگنــا استالســبرگ و همــکاران )18(، در پژوهشــی  عــاوه ب
ــی  ــا ســطح فعالیــت بدن ــن ســؤال پرداختنــد کــه آی ــه بررســی ای ب
افــراد مرتبــط بــا شــرایط اقتصــادی- اجتماعــی آن هــا اســت نتایــج 
نشــان دهنده عــدم ارتبــاط بیــن تحصیــات، درآمــد و نــوع مســکن 
ــت  ــا وضعی ــت ب ــات فراغ ــر اوق ــا متغی ــود تنه ــی ب ــت بدن ــا فعالی ب
ــا  ــه ب ــت ک ــی داری داش ــت و معن ــه مثب ــی رابط اقتصادی-اجتماع

ــن بخــش از مطالعــه همســو نیســت. ــج ای نتای
ــان داد  ــج نش ــد نتای ــاره ش ــا اش ــش یافته ه ــه در بخ ــور ک همان ط
ــد  ــن ســطح تحصیــات، درآم ــاداری بی ــه رابطــه مســتقیم و معن ک
و طبقــۀ اقتصــادی بــا شــرکت در فعالیت هــای ورزشــی وجــود 
ــری )15(،  ــوی طاه ــب )25(، رض ــش ناک ــج پژوه ــا نتای ــه ب دارد ک
ــج تحقیــق  ــا نتای ســلیا مارکــن و همــکاران )17( همســو اســت و ب
ــو نیســت.  ــی نــژاد )27( همس ــو و همــکاران )26(، آقــا عل مورن
ــر  ــق حاض ــج تحقی ــونبودن نتای ــدم همس ــات و ع ــورد تحصی در م
ــطح  ــودن س ــر ب ــد باالت ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــق ذکرش ــا دو تحقی ب
تحصیــات شــرکت کنندگان پژوهــش حاضــر نســبت بــه تحقیقــات 
ــد. ــج باش ــن نتای ــودن ای ــی ناهمســو ب ــی احتمال ــده از دالیل ذکرش

باتوجه بــه نتایــج تحقیقــات انجام گرفتــه، می تــوان گفــت کــه 
ــه ورزش و  ــری ب ــه طــور منظم ت ــر، ب ــا ســطح آگاهــی  باالت ــراد ب اف
ــد کــه دلیــل آن نیــز داشــتن آگاهــی  فعالیت هــای بدنــی می پردازن
ــن  ــت؛ بنابرای ــی اس ــت بدن ــد ورزش و فعالی ــورد فوای ــتر در م بیش
می تــوان بــا افزایــش و باالبــردن ســطح آگاهــی و اطاعــات در مــورد 
ــارکت  ــر مش ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری ــه یک ــد ورزش ک فوای
ــه  ــن زمین ــتر در ای ــراد را بیش ــت، اف ــی اس ــای ورزش در فعالیت ه
تشــویق و یــاری کــرد. عــاوه بــر ایــن نتایــج آزمــون رگرســیون در 
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــه ترتیــب ســطح تحصیــات و میــزان 
ــارکت  ــزۀ مش ــرای انگی ــری ب ــای قوی ت ــد، پیش بینی کننده ه درآم
ــا  ــه ب ــن نتیج ــد. ای ــرکت کنندگان بودن ــی ش ــای ورزش در فعالیت ه
نتایــج تحقیــق قدرت نمــا و همــکاران )1(  همســو اســت و بــا نتایــج 

ــر اســت. تحقیــق اســامی و همــکاران )21( مغای
اســامی و همــکاران)21(، شــهروندان شــهرهای اســتان مازنــدران را 
ــه ترتیــب طبقــه اقتصــادی، میــزان  ــد و ب ــرار دادن مــورد بررســی ق
درآمــد و تحصیــات را پیــش  بینــی کننــده  مطمئنــی بــرای 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــد. ب ــت ورزشــی شــرح دادن مشــارکت در فعالی
پژوهــش حاضــر در شــهر تهــران انجــام شــد شــاید یکــی از دالیــل 
احتمالــی ایــن ناهمســویی تفــاوت در محــل زندگــی نمونه هــا باشــد. 
همچنیــن اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه فعالیــت هــای ورزشــی 

بــرای افــراد تحصیــل کــرده بیشــتر مشــخص می شــود و بــا برنامــه 
ــا  ریــزی منظــم تــری بــه ورزش می پردازنــد. در حالــی کــه افــراد ب
تحصیــات کمتــر و اغلــب متعلــق بــه طبقــات کــم درآمــد جامعــه، 
معمــوالً بــا بــدن خــود رابطــه ابــزاری دارنــد، یعنــی بــدن شــان ابــزار 
کار و کســب نــان اســت. ایــن را مــی تــوان در فرهنــگ ســامت آنهــا 
مشــاهده کــرد. از آن جملــه مــی تــوان بــه عــدم توجــه بــه ســبک 

زندگــی فعــال و تغذیــه ناســالم اشــاره کــرد)21(.
ــد  ــد، بای ــرار گیرن ــی ق ــی زندگ ــان اصل ــان در جری ــه زن ــرای اینک ب
ــی  ــی و ورزش ــی، تفریح ــات آموزش ــۀ امکان ــردان از هم ــد م همانن
بهره جوینــد و شــاید مشــارکت در فعالیت هــای ورزشــی بتوانــد 
ــق  ــد. از طری ــا کن ــه ایف ــن زمین ــا را در ای ــن نقش ه ــی از بهتری یک
ارتباطــات ورزشــی، فاصلــۀ اجتماعــی بیــن زن و مــرد کمتــر 
ــا و  ــراز توانایی ه ــرای اب ــای الزم ب ــب فرصت ه ــن ترتی ــده و بدی ش
ویژگی هــای مثبــت و کارا، به خصــوص در ارتبــاط بــا جامعــه ایجــاد 
می شــود. ازایــن رو، بــر اســاس نتایــج و تصویــر به دســت آمده 
 - اجتماعــی  و وضعیــت  ورزشــی  فعالیت هــای  در  از مشــارکت 
ــۀ جدیــد و  ــن برنام ــزوم تدوی اقتصــادی جامعــۀ موردمطالعــه، ل
ــی  ــای جــاری به منظــور هماهنگ ــری در برنامه ه تجدیدنظــر و بازنگ
مشــخص می شــود. همچنیــن باتوجه بــه حساســیت های خــاص 
ــن  ــی ای ــای ورزش ــارکت در فعالیت ه ــد مش ــه، بای ــر موردمطالع قش
ــه را در  ــن نکت ــرد و ای ــی ک ــت و جــدی تلق ــروه را بســیار بااهمی گ
نظــر داشــت کــه عــدم توجــه بــه آن عواقــب فرهنگــی - اجتماعــی و 
انتقــادی شــایان توجهــی را در برخواهــد داشــت. از محدودیت هــای 
پژوهــش حاضــر می تــوان بــه عــدم تمایــل شــرکت کنندگان جهــت 
ــرای  ــکان مناســب ب ــود م ــن نب ــؤاالت و همچنی ــه س پاســخگویی ب
ــنهاد  ــش پیش ــن پژوه ــام ای ــرد. در فرج ــاره ک ــش اش ــرای پژوه اج
بــر  عــاوه  به دســت آمده،  یافته هــای  باتوجه بــه  می شــود 
ــی  ــات ورزشــی، دوره هــای آموزشــی و دانش افزای فراهم کــردن امکان
نیــز به منظــور افزایــش درک تأثیــرات مثبــت مشــارکت در فعالیــت 

ــد. ــا کنن ــان  برپ ــرای زن ورزشــی ب

نتیجه گیرینتیجه گیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه ارتبــاط مثبــت و معنــاداری 
ــه فعالیت هــای  بیــن وضعیــت اجتماعــی - اقتصــادی و مشــارکت ب
ــزی در  ــه برنامه ری ــن شایســته اســت ک ــود دارد بنابرای ورزشــی وج
حــوزه فعالیــت بدنــی زنــان باتوجه بــه محیــط اجتماعــی - اقتصــادی 

آنــان باشــد. 

کیوان مالنوروزی و همکاران
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تفســیر نتایــج و تاییــد نهایــی دست نوشــته
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تعارض منافعتعارض منافع
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ــد.  ــراز می نماین ــد، اب ــاری کردن ی
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