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The role of socio - economic status on the rate of Elders participant in sport

for all

Hoseini T *1 ,Heydari nejad S2 ,Azmsha T 3

Abstract

Introduction and purpose: The purpose of the study is to examine the role of socio- economic status

elders on the rate of participation in sport for all.

Materials and Methods: The research methodology is a kind of descriptive, correlational and field

research. The population included all male and female elders of Ahwaz; of age based (N=49,555). The

sample was chosen randomly (n=380). Data collection tools included individual characteristics

inventory, balanced inventory of socio- economic status. Content validity was examined by getting

feedback from 10 professors from Physical Education. Reliability coefficient of the inventories

calculated based on Coronbach's alpha were respectively 0.71.

Findings: The results showed that the most physical activities of elders were 1-2 hours per week. That

among components of socio- economic status (p=0.31, r=0.06), life status (p=0.001, r=0.018), Health

Status (p=0.20, r=-0/07), education (p=0.77, r=0.018), economic status (p=0.14, r =0.09), housing

status (p=0.10, r=-0.10), employment status (p=0.94, r=-0.004) the only significant relation was

between life status and the elders' sport participation.

Conclusion: The results of multiple regression showed that life status variable can forecast

participation rate in sport for all. Based on the results of the present study, it is recommended that

authorities and planners consider measures by providing urban infrastructures to promote citizens'

especially elder citizens' participation in sport activities.
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»در ورزش همگانیسالمنداناقتصادي بر میزان مشارکت–نقش وضعیت اجتماعی «

3طاهره ازمشا، 2صدیقه حیدري نژاد، 1*تهمینه حسینی

1396/ 1/11تاریخ دریافت مقاله:  
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کارشناس ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران- 1
Hoseinitahmineh2@gmail.comپست الکترونیکی:). نویسنده مسؤول(
استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران-2
مربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران-3

چکیده
همگانی بود. اقتصادي بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش -هدف تحقیق، بررسی نقش وضعیت اجتماعیمقدمه و هدف:

ل میدانی انجام شد. جامعه آماري را سالمندان مرد و زن شهر اهواز که بـر  تحقیق، از نوع توصیفی، همبستگی و به شکها:مواد و روش
گیـري،  نفـر انتخـاب شـد. ابـزار انـدازه     380باشد، تشکیل داد. نمونه آماري بـه روش تصـادفی   نفر می49558اساس آخرین سرشماري

تن 10ت ورزشی است. روایی پرسشنامه توسط اقتصادي و مشارک-هاي فردي، پرسشنامه تعدیل شده وضعیت اجتماعیپرسشنامه ویژگی
محاسبه شد. 71/0از اساتید رشته تربیت بدنی سنجیده شد. پایایی از طریق آلفاي کرونباخ 

,r=06/0اقتصـادي ( –اجتمـاعی هاي وضـعیت  از بین مولفهساعت در هفته بود.1-2بدنی سالمندان بیشترین میزان فعالیتیافته ها:
31/0p=  21/0زنـدگی ( )، وضـعیتr  =,001/0p =   ) 07/0)، وضـعیت سـالمتی-r =  ،20/0=p  ) 018/0)، میـزان تحصـیالت-r  =,
77/0p =) 09/0)، وضعیت اقتصاديr =,14/0=p ) 10/0)، وضعیت مسکن-r  =,10/0p =) 004/0)، وضعیت اشتغال-r  =,94/0p
تنهـا متغیـر   رابطه یافت شد. نتایج تحلیل رگرسـیون چندگانـه نشـان داد    ) تنها بین وضعیت زندگی با میزان مشارکت ورزشی سالمندان=

همگانی را داراست. بینی میزان مشارکت در ورزشوضعیت زندگی قابلیت پیش
هاي شهري بـراي بـاال بـردن    ریزان با فراهم ساختن زیر ساختشود مسئولین و برنامهبا توجه به نتایج تحقیق توصیه مینتیجه گیري:

مشارکت شهروندان در فعالیت هاي ورزشی به ویژه قشر سالمند تمهیداتی را در نظر بگیرند.میزان
اقتصادي؛ سالمند؛ ورزش همگانی-وضعیت اجتماعی: کلید واژه ها
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مقدمه
شـدن و  هاي اخیر با سرعت رو به صنعتیدنیاي کنونی طی دهه

شدن پیش رفته است، به نحوي که زندگی انسان را نیز اقتصادي
در بسیاري از جوامع به زندگی ماشینی بدل نموده و یـا در حـال   

کـار  انجام آن است. به همین سبب زنـدگی در دنیـاي امـروز ابت   
عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقرحرکتی کرده و بـه  

ي جسـمی، روانـی و   دنبال این فقـر حرکتـی مشـکالت عدیـده    
همگـانی بـا   ورزش. )14(اجتماعی را براي وي پدید آورده است

هاي اجتماعی، افزایش ترویج اهداف افزایش مشارکت تمام گروه
کـردن  و رقابتی و فراهمفرهنگ ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی 

گذاري شد. ورزش همگانی تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه
تنها ورزشی است که نیاز کمتري بـه وسـایل ورزشـی دارد و بـا     

).27(تـوان ایـن ورزش را انجـام داد   ترین وسایل نیز میابتدایی
هـاي  اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه بـه فعالیـت  

همگانی، عالوه بر تـاثیر آن  ه در چارچوب ورزشورزشی و به ویژ
ــاعی در    ــالمت اجتم ــاي س ــردي و ارتق ــاط ف ــالمت و نش در س

هاي اجتماعی نیـز مـوثر خواهـد    پیشگیري از اشاعه برخی آسیب
تـرین عوامـل مـوثر در    )، مهـم 1384نـویس ( ). از نظر تند1(بود

همگانی شامل: بهبود وضـعیت اقتصـادي اقشـار    ي ورزشتوسعه
هاي گروهی، توجه بـه وضـعیت   ف جامعه، استفاده از رسانهمختل

خانوادگی (تعداد فرزندان و تاهل)، برگزاري مسـابقات ورزشـی و   
اهداي جوایز، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و اسـتفاده از  

.)26(باشدگذاري بخش خصوصی میسرمایه
جوامع انسانی از لحاظ اقتصادي و اجتماعی به طبقـات مختلـف   

شـوند. هـر کسـی بـر حسـب حرفـه و برخـی        بنـدي مـی  سیمتق
معیارهــاي اقتصــادي و تحصــیلی، بــه یــک طبقــه اجتمــاعی و  

اقتصـادي روي  -دي خاص تعلق دارد. طبقـات اجتمـاعی   اقتصا
هاي مختلف زندگی از جمله انتخاب رشـته ورزشـی و نـرخ    جنبه

هاي هاي ورزشی تاثیر دارد. حضور اقشار خاص در فعالیتفعالیت
اقتصـادي آنـان قـرار    -زشی نیز تحت تاثیر طبقات اجتمـاعی ور

نتایج تحقیقات درخصـوص وضـعیت اقتصـادي نشـان     گیرد. می
-همگانی در طبقهکننده در ورزشدهد که بیشتر افراد شرکتمی

ي متوسط قرار دارند و افرادي که داراي وضعیت اقتصادي باال و 
بی . پردازندمیهمگانی هاي ورزشضعیف هستند کمتر به فعالیت
اقتصادي جامعه و تبیین میـزان  -شک شناخت طبقات اجتماعی

توانـد  هاي ورزشی، میمشارکت هر یک از این طبقات در فعالیت

اقشـار مختلـف   ي مناسبی در بررسـی راهکارهـاي جـذب    راهنما
گونه مطالعـات بـه   هاي بدنی و ورزشی باشد. اینمردم در فعالیت

یا برعکس عدم مشارکت مـردم  شناخت علل و عوامل شرکت و 
هاي ورزش همگانی کمک شایانی کرده و در راسـتاي  در فعالیت

هـاي  تالش براي جذب و نگهداري هرچه بهتر مردم در فعالیـت 
).24باشد (ورزشی می

اقتصادي بـد و  -وضعیت اجتماعیداده است کهتحقیقات نشان 
ـ   نامناسب یک عامل پیش ت بینی کننده قوي بـراي کمبـود فعالی

فیزیکی و همچنین مشکالت روانـی و افسـردگی در سـالمندان    
) در تحقیقات 1392(زاده و همکارانعالی). 4شود (محسوب می

آموزان مناطق غیربرخوردار از نظر میـزان  خود نشان دادند دانش
-. پژوهش)2(بدنی نسبت به مناطق برخوردار برتري دارندفعالیت

) 2010و همکاران (1انیسکا)، کاو1391(هاي الماسی و همکاران
) نشانگر عدم وجود رابطـه بـین   1384(نژاد و همکارانو آقاعلی

، 3، 5(بـدنی اسـت  اقتصادي و میزان فعالیـت -وضعیت اجتماعی
) بـین درآمـد بـاال و    1390در تحقیق اسحاقی و همکاران (). 19

سـطح  بـین  مثبـت و  مسـتقیم و  فعالیت بدنی  سالمندان رابطـه  
در .)13(اي یافت نشـد بدنی سالمندان رابطهیتتحصیالت و فعال

) بـین  1388() و فتحـی 1391تحقیق رمضانخانی و همکـاران ( 
دار یافـت  سطح تحصیالت و میزان مشارکت ورزشی رابطه معنی

افـرادي کـه   )، دریافتند: 2014(نی و همکارانبم.)15، 23(نشد
سـه بـا   بـدنی دارنـد در مقای  دقیقه در هفته فعالیـت 310بیش از 

% کمتـر بـه افسـردگی    60کسانی که کمتر فعالیت دارند احتمال 
)، عـدم  2009نیر و همکـاران ( . تحقیقات مک)6(شوندمبتال می

بدنی بر کاهش وجود شواهد کافی مبنی بر تاثیر تمرین و فعالیت
درد، عملکرد جسمانی و کیفیـت زنـدگی در بیمـاران مبـتال بـه      

ــاثیر 2000(و همکــارانو ســنجرا نشــان داد اســتئوآرتریت  )، ت
بدنی بر افزایش خطر ابتال بـه اسـتئوآریت زانـو را نشـان     فعالیت

. )20،8(ندداد
اقتصـادي  –)، در تاثیر وضعیت اجتماعی 2013(دیلر و همکاران
هـاي قلبـی   دنی در سالمندان مبتال به بیمـاري ببر میزان فعالیت

گی)، در هـاي شـهري یـا روسـتایی(محله زنـد     خانـه نشان دادند 
با میزان مشارکت در میزان آلودگی دسترس بودن فضاي سبز، و

)، در تحقیقـی  2012(. کللند و همکـاران )12(ورزش مرتبط بود
افراد با سطح تحصیالت پایین و نداشتن مسکن بین نشان دادند

Kwasniewski1.
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کننـد و کسـانی   بدنی شرکت میهاي% کمتر در فعالیت50تا 33
هـاي  دیگـران در فعالیـت  کمتـر از  % 40که درآمد پایینی داشتند 

) دریافتنـد  2008(و همکـاران . کـوهن )9(کنندبدنی شرکت می
اقتصادي پایین بـا کـاهش میـزان ورزش و    –وضعیت اجتماعی 

پیش بینی عوارض جانبی قلبی، عروقی در سالمندان همراه بـود 
افـرادي کـه در طبقـه    ) نشـان دادنـد:   2007(. جولی و نینا)10(

اقتصادي قرار دارند؛ به طور عموم از اطالعات –عیباالي اجتما
هـایی کـه   و دانش بیشتري برخوردارند و به همین دلیل تصـمیم 

گیرند  براسـاس آگـاهی و دانـش در    براي سبک زندگی خود می
همچنــین . )17(خصــوص مســائل ســالمتی و تندرســتی اســت

ــژوهش ــاهري  پ ــوي و ط ــاي رض ــبورد)، دي1389(ه و ژدهای
اجتماعی–ياقتصادتیوضعنیرابطه بانگریب)2011(همکاران

.)11، 24(باشـد یمـ یبـدن يهـا تیـ مشـارکت در فعال زانیبا م
) و اسـالمی و همکـاران   1392نما و همکـاران ( تحقیقات قدرت

) وجود رابطه بین میزان درآمد و سطح تحصیالت و عـدم  1392(
وجود رابطه بین وضعیت مسکن با میـزان مشـارکت ورزشـی را    

) در تحقیق خـود  1392علیزاده و همکاران (.)14، 22(ان دادنش
دریافتند سالمندانی که تنها و یا با خواهر و برادر و یا سایر افـراد  

کنند در مقایسـه بـا سـالمندانی کـه بـا همسـر،       دیگر زندگی می
کننـد از عملکـرد   فرزندان و یا همسر و فرزندان خود زندگی مـی 

ین سکلن پاالسهايپژوهش. )4(تري برخوردارندفیزیکی ضعیف
بـدنی مناسـب بـا    ) در کشور پرو نشان داد میزان فعالیـت 2003(

.)25(شغل رابطه معکوس دارد
را رشـد سـریع جمعیـت افـراد     21ها پدیده قرن بسیاري از ملت
60اند. در حال حاضر جمعیت افراد سالمند بـاالي  سالمند دانسته

خمـین زده شـده اسـت و    میلیون نفـر ت 605سال جهان بیش از 
ایـن تعـداد بـه دو میلیـارد نفـر      2050برآورد گردیده که تا سال 

سالمندان به عنوان شهروندان ارشد جامعه بایسـتی از  ).16برسد(
سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی درخور و شایسـته برخـوردار   

بدنی  و ورزش در افزایش کیفیت زنـدگی  باشند. لذا نقش فعالیت
باشـد.  ی و روحی افراد سالمند غیر قابل انکار میو سالمت جسم

بنابراین، سالمتی صرفا فقدان بیماري و احساسات منفی نیسـت  
بلکه بهزیستی جسمانی و روانی نیز باید مورد توجـه قـرار گیـرد    

فعالیت فیزیکی منظم به عنـوان یـک رفتـار مهـم ارتقـاء      ). 18(
انـداختن  دهنده سالمت سالمندان باعث پیشـگیري و بـه تـاخیر   

شود. و اهمیت هاي مزمن و مرگ و میر زودرس میانواع بیماري

آن به عنوان ابزاري بـراي تـداوم اسـتقالل در افـراد سـالمند از      
عـالوه بـراین،   ). 7طریق بسیاري از مطالعات مطرح شده اسـت ( 

هـاي  دهند تمرین و فعالیـت اي نشان میشواهد نسبتا قانع کننده
ر سالمت جسمانی افراد مـوثر باشـد و   تواند دجسمانی منظم می

به کاهش افسردگی، استرس و اضطراب که در سالمندان بسـیار  
).21منجر شود (،رایج است

توانـد بـه   یکـه مـ  یبدنتیورزش و فعالدیو فواریبا توجه به تاث
-نـه یکـاهش هز به تاخیر انداختن بیماري،افراد جامعه،یسالمت

یـد  کار جامعه کمک نمايروینيوررفتن بهرهو باالیدرمانيها
و به دنبال پیر شدن جامعه ایران، جمعیت سالمندان شـهر اهـواز   

،نفر اسـت 49.558هم رو به ازدیاد است و در حال حاضر حدود 
بـدنی خـوبی برخـوردار نیسـتند و     رسـد از فعالیـت  که به نظر می

اقتصادي این افـراد  -تاکنون تحقیقی در مورد وضعیت اجتماعی
شارکت در ورزش همگـانی انجـام نشـده اسـت. تحقیـق      براي م
اقتصـادي  -نقـش وضـعیت اجتمـاعی   بـا هـدف بررسـی   حاضر 

انجام سالمندان بر میزان مشارکت در ورزش همگانی شهر اهواز 
که آیا بین وضـعیت  داده استو به این سواالت پاسخ شده است
اقتصادي با میزان مشارکت سالمندان شـهر اهـواز در   -اجتماعی

زش همگانی رابطه وجود دارد؟ ور
-با توجه به این که در اکثر تحقیقات پیشین وضـعیت اجتمـاعی  

هـاي  اقتصادي اقشار مختلف مـردم بـراي مشـارکت در فعالیـت    
ورزشی بررسـی شـده اسـت، ولـی در مـورد وضـعیت اجتمـاعی        

و با توجه اقتصادي افراد سالمند تحقیق زیادي انجام نشده است، 
روانی براي افراد سالمند پیش نظر جسمانی وبه مشکالتی که از

آید (فقر حرکتی و ضعف جسمانی و ... یا منزوي شدن و عدم می
-) و با به کارگیري فعالیتیی فرد براي انجام کارهاي روزانهتوانا

توان با ضعف و آسیب پذیري ناشـی  بدنی منظم در سالمندي می
الزم اسـت  کـرد،  هاي مزمن مقابلهبدنی و بیمارياز عدم فعالیت

-در مــورد مشــارکت ســالمندان در ورزش و وضــعیت اجتمــاعی
چنین با توجـه بـه   هماقتصادي آنان بررسی بیشتري انجام شود،

بدنی در بهبود سـالمت جسـمانی و   تاثیر و فواید ورزش و فعالیت
ضـرورت  هـاي درمـانی،   افراد جامعه و کاهش هزینهسایرروانی

شود. محقق امیدوار است نتایج انجام تحقیق حاضر احساس می 
این تحقیق به سالمندان به طور کلی و به سالمندان شـهر اهـواز   

هـاي بـدنی بـه    لیـت به طور اخص کمک کند تا با شرکت در فعا
همگانی ضمن حفظ سـالمت جسـمی و روحـی    خصوص ورزش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 13

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-261-fa.html


1396زمستان  2دوره چهارم  شمارهپرستاري سالمندان                                                فصلنامه

84

بـه  نیچنـ هـم جانبه جامعه خود کمک کنند. خود به توسعه همه
-رسـاخت یکمک کند با فراهم سـاختن ز زانیربرنامهونیمسئول

ـ بـاال بـردن م  يبـرا يشهريها مشـارکت شـهروندان در   زانی
را در نظـر  یداتیـ تمهمندقشـر سـال  ژهیبه ویورزشيهاتیفعال
د.رنیبگ

مواد و روش ها
این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی بوده و بـه روش میـدانی   

لمندان شـهر  انجام گرفته است. جامعه آماري تحقیـق کلیـه سـا   
-بـود. نمونـه  49.558سال) به تعـداد  56-85اهواز (گروه سنی 

گیري به روش تصـادفی (تناسـب تخصیصـی) و بـا اسـتفاده از      

زن) 147مـرد،  178نفـر ( 380جدول کرجسی و مورگان تعـداد  
پرسشـنامه تکمیـل و بـه محقـق     325تعیین شد. که در نهایت 

شـنامه تعـدیل یافتـه    بازگشت داده شد. ابزار انـدازه گیـري، پرس  
بخش اصلی تنظیم شده بـود. بخـش اول   3نما بود که در قدرت
هاي فردي (جنسیت، وضعیت تاهل، سن، مکـان ورزش)،  ویژگی

خرده مقیـاس (هزینـه زنـدگی،    6سوال در قالب 10بخش دوم 
وضعیت سـالمتی، سـطح تحصـیالت، میـزان درآمـد، وضـعیت       

قتصادي آزمـودنی  ا–مسکن، وضعیت اشتغال)، وضعیت اجتماعی
کند. بخش سوم، میزان مشارکت ورزشی را بر ها را مشخص می

مـدت تمـرین در هـر جلسـه)     × اساس (تعداد جلسات در هفتـه  
کند.محاسبه می

(مدت زمان ورزش در هر جلسه)= میزان مشارکت ورزشی در هفته× (تعداد جلسات در هفته) 

ضاي هیئت علمـی  تن از اع10پرسشنامه توسط محتواییروایی 
بدنی دانشگاه شهید چمـران اهـواز بررسـی شـد.     دانشکده تربیت

پایایی پرسشـنامه نیـز طـی مطالعـه مقـدماتی بـه روش آلفـاي        
ها از روش % محاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل داده71کرونباخ 

ضـریب  اي،دو رشتهآمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی 
گرسیون چندگانه گام به گـام در  اي اسپیرمن و رهمبستگی رتبه

همچنین براي تجزیه و استفاده شد. ≥05/0pداري سطح معنی
استفاده شد. 16نسخه 1SPSSها از نرم افزار  تحلیل داده

1. Statistical package for social science
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هایافته
-یافته هاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائـه مـی  

هاي فردي سالمندان به شـرح زیـر بـود:   ترین ویژگیشوند. مهم
نفــر ) زن 146درصــد (9/44نفــر ) مــرد و 179درصــد (1/55

9/4نفر) متاهل و 309درصد ( 1/95بودند. اکثریت سالمندان با 
درصـد  5/41ها بـا  نفر) مجرد بودند. اکثریت آزمودنی16درصد (

-85درصد در رده سنی 7/19سال، و فقط 56-65در رده سنی 
ـ 8/41قرار داشتند. 76 2/10ا همسـر و فقـط   درصد سالمندان ب

4/59کردند. از نظر وضعیت سـالمت  درصد آنها تنها زندگی می

سـالمندان حـداقل از یـک    درصد 6/40درصد سالمندان سالم و 
درصـد داراي  6/36. اکثریت سالمندان بـا  بیماري رنج می بردند

درصـد کارشناسـی ارشـد و بـاالتر     4/7تحصیالت دیپلم، و فقط 
5) درآمـد  درصد8/29تصادي، اکثریت (ضعیت اقبودند. از نظر و

میلیـون  5درصد) درآمد کمتر از 2/5میلیون ریال و فقط (10تا 
6/16سـکن و  درصـد از سـالمندان مالـک م   4/83ریال داشتند. 

درصد فاقد مسکن بودند.

فراوانی مهم ترین ویژگی هاي فردي سالمندانتوزیع :1جدول 

صددرسندرصدتاهلدرصدجنسیت
فعالیت    

درصدبدنی

%31/80فعال%565/41-65%1/95متاهل%1/55مرد

%69/19غیرفعال%668/38-75%9/4مجرد%9/44زن
-- --

85-767/19%
-

درصد فاقد هر گونه فعالیـت بـدنی در   69/19ندان داراي فعالیت بدنی هفتگی و درصد سالم31/80شود، مشاهده می1همانگونه که جدول 
طول هفته هستند.

ها بر اساس متغیرهاي تحقیقتوزیع فراوانی آزمودنی:2جدول
وضعیت زندگی

درصد
وضعیت 
درصدمسکن

سطح تحصیالت
درصد

درآمد ماهانه
درصد(تومان)

9/28یپلمزیر د4/83مالک8/41با همسر
هزار تومان500

2/5

2/1خانه سازمانی8/13با فرزندان
6/36دیپلم

1هزار تا 500
میلیون

8/29

4/27میلیون1-5/135/1فوق دیپلم3/12مستاجر2/10تنها

با همسر و         
2/34فرزندان

ساکن در 
6/20میلیون5/1- 5/132لیسانس1/3منزل بستگان

فوق لیسانس و ----
باالتر

9/16میلیون به باال4/72
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شود، اکثریت سالمندان مشاهده می2همانگونه که در جدول 
2/5میلیون تومان و فقط 1هزار تا 500%) درآمد ماهیانه 8/29(

میزان تحصیالت هزار تومان در ماه و500% از آنها درآمد زیر 

فوق با مدرك افراد کمی از درصد%) دیپلم و 6/36اکثر آنها (
.%)4/7(بودند لیسانس و باالتر 

ها بر اساس میزان مشارکت در ورزش: توزیع فراوانی آزمودنی3جدول
درصدفراوانیمیزان مشارکت ورزشی در هفته

%596/22ساعت1- دقیقه10

%628/23ساعت1- 2

%547/20ساعت2- 3

%323/12ساعت3- 4

%157/5ساعت4- 5

%94/3ساعت5- 6

%305/11ساعت6- 7
%261100کل

، میزان مشارکت ورزشی سالمندان در طول هفته 3در جدول
1-2درصد)، 8/23مشاهده می شود که اکثریت سالمندان (

5- 6درصد ) 4/3ها (ساعت در هفته و درصد کمی از آزمودنی
ساعت در هفته فعالیت بدنی داشتند.

هاآزمودنیاقتصادي-متغیرهاي وضعیت اجتماعیرکت ورزشی و اي براي بررسی رابطه بین متغیر مشادو رشتهضریب همبستگی :4جدول

دار استمعنی≥05/0pدر سطح  

ضریب همبستگیمتغیرهاي تحقیق
سطح معناداريمقدارتعداد

*26121/0001/0مشارکت ورزشی و وضعیت زندگی

20/0- 26107/0ارکت ورزشی و وضعیت سالمتیمش

77/0- 261018/0مشارکت ورزشی و سطح تحصیالت
26109/014/0مشارکت ورزشی و وضعیت اقتصادي
10/0- 26110/0مشارکت ورزشی و وضعیت مسکن
94/0- 261004/0مشارکت ورزشی و وضعیت اشتغال
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-، مقدار ضریب همبستگی، سطح معنی4نتایج جدول با توجه به 
از توان نتیجه گرفت، می=05/0αداري و کمتر بودن آن از 

اقتصادي تنها بین متغیر -بین متغیرهاي وضعیت اجتماعی
همگانی ندان در ورزشا میزان مشارکت سالموضعیت زندگی ب

معنادار وجود دارد.مثبت و رابطه 

-گانه بین ابعاد مختلف وضعیت اجتماعیبراي بررسی رابطه چند
گانه اقتصادي با میزان مشارکت ورزشی از روش رگرسیون چند

گام به گام استفاده شد.

: ضرایب مدل رگرسیون و همچنین تحلیل واریانس5جدول 

دار استمعنی≥05/0p*در سطح  

و همچنـین میـزان   5با توجه به نتایج گـزارش شـده در جـدول    
هاي فت که حداقل یکی از متغیرتوان نتیجه گرمعناداري می

ر معنادار متغیر مالك تحقیق بین، این توانایی را دارد تا بطوپیش
بینی کند.ان مشارکت ورزشی را پیشحاضر یعنی میز

ضریب رگرسیون و مدل هاي حذف شده: 6جدول 

یونمدل رگرسمتغیر مالك
RR2Fسطح درجه آزادي

معناداري

*21/004/089/111001/0مشارکت ورزشی

مدل رگرسیونبینهاي پیشمتغیر

BSEBetaTسطح معناداري

*08/80001/0-27/12437/15ثابت

*77/1844/521/044/3001/0وضعیت زندگی

065/0- 05/1- 06/0--المتوضعیت س

002/003/097/0--وضعیت تحصیالت

1/024/11/0--وضعیت اقتصادي

18/0-3/1- 08/0--وضعیت مسکن

8/0- 01/024/0--وضعیت اشتغال
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مشـخص مـی   6در جـدول  نتایج ضریب رگرسـیون توجه بهبا 
بینـی  باشد که قابلیـت پـیش  میعیت زندگیگردد تنها متغیر وض

متغیر مالك میزان مشارکت ورزشی را داراست و سایر متغیرهاي 
این توانایی را ندارند.

بحث و نتیجه گیري
در توسـعه و گسـترش   يمتعـدد دهند عواملتحقیقات نشان می

تیعوامل بهبود وضـع نیاز ایکیقش دارند که نهمگانیورزش
شک شـناخت طبقـات   یبمعه است. اقشار جاياقتصاد،یاجتماع
از کیـ مشارکت هر زانیمنییجامعه و تباقتصادي–یاجتماع

در یمناسبيتواند راهنمایم،یورزشيهاتیطبقات در فعالنیا
يهـا تیـ جذب اقشار مختلـف مـردم در فعال  يراهکارهایبررس

گونه مطالعات به شناخت علل و عوامل نیباشد. ایو ورزشیبدن
-ورزشيهاتیمشارکت مردم در فعالدمبرعکس عایشرکت و 

جـذب و  يتالش بـرا يکرده و در راستایانیکمک شایهمگان
.)24(باشدیمیورزشيهاتیهرچه بهتر مردم در فعالينگهدار

-هاي تحقیق نشان داد به طور کلی بین وضعیت اجتمـاعی یافته
-زشدر ورسـالمندان شـهر اهـواز    اقتصادي با میزان مشـارکت  

زاده و عـالی همگانی رابطه وجود ندارد. این یافته با نتایج تحقیق 
عـدم  مبنی بر )2011) و بوردیدهاژ و همکاران (1392همکاران (

بـدنی  میـزان فعالیـت  اقتصادي بـا  -رابطه بین وضعیت اجتماعی
ق دیلر و همکاران ، ولی با نتایج تحقی)11، 2(نوجوانان همخوان

-بـین وضـعیت اجتمـاعی   مثبـت  بطـه  ) مبنی بر وجود را2013(
بـدنی در سـالمندان و اسـالمی و همکـاران     اقتصـادي و فعالیـت  

زانی آمو) مبنی بر اینکه دانش2012و کللند و همکاران ()،1392(
سالمت جسـمانی  اقتصادي باالتري دارند -که وضعیت اجتماعی

. احتمـال دارد دلیـل  )9، 14، 12(ناهمخوان اسـت ،بهتري دارند
بـدنی و  ي محاسـبه میـزان فعالیـت   نحـوه انی تفاوت دروناهمخ

همگـانی و  بـا توجـه بـه اینکـه ورزش    انتخاب نوع ورزش باشد 
ممکـن اسـت تـاثیر    ،اي نیاز ندارنـد زینهتفریحی به هیچ گونه ه

بر میزان مشارکت در ایـن نـوع   اقتصادي را -وضعیت اجتماعی
. ها خنثی کندورزش
رکت ورزشـی و  ن دو متغیـر مشـا  هاي تحقیق نشان داد بـی یافته

. دار وجـود دارد ها یک رابطه مثبت معنیوضعیت زندگی آزمودنی
) مبنـی بـر   1392این یافته با نتایج تحقیق علیزاده و همکـاران ( 

وجود رابطه بین وضعیت زندگی سـالمندان (زنـدگی بـا همسـر،     

فرزندان و یا همسر و فرزندان) با عملکرد فیزیکی آنان همخوان 
مشارکت وضعیت سالمتی ویافته ها نشان داد که بین .)4(است

د. نتیجه این تحقیق با تحقیقات دار وجود نداررابطه معنیورزشی
)، مبنی بر عـدم وجـود شـواهد کـافی    2009نیر و همکاران (مک

بـدنی بـر کـاهش درد، عملکـرد     مبنی بر تاثیر تمـرین و فعالیـت  
بـه اسـتئوآرتریت   جسمانی و کیفیـت زنـدگی در بیمـاران مبـتال     

رتبـاط  ) مبنی بـر ا 2014نی () و با نتایج تحقیق  بم20(همخوان
. به احتمال زیاد )6(ناهمخوان استبدنیمثبت سالمتی و فعالیت

دلیل ناهمخوانی نتایج این تحقیق با تحقیقات انجام شده جامعه 
ر باشـد. طبـق تحقیقـات، ورزش بیشـتر     آماري تحقیق مورد نظـ 

بـر  چنـدانی  تـاثیر در سـالمندان را دارد و  رل بیمـاري نقش کنتـ 
. سالمتی آنها ندارد

هاي تحقیق بـین سـطح تحصـیالت بـا میـزان مشـارکت      یافته
داري نشـان نـداد. ایـن    رابطه معنیدر ورزش همگانیسالمندان

) مبنی بر عـدم  1390همکاران (واسحاقیبا نتایج تحقیقیافته
و بـدنی سـالمندان  وجود رابطه بین سطح تحصـیالت و فعالیـت  

) مبنی بر عدم رفـت و آمـد   2010کاوانیسکا و همکاران (مطالعه 
ولـی بـا   )19، 13(همخـوان فعال افراد با تحصیالت دانشگاهی

)، رضــوي و طــاهري 2012ج تحقیــق کللنــد و همکــاران (نتــای
) مبنی بر وجود رابطـه بـین سـطح تحصـیالت و میـزان      1389(

رسـد  بـه نظـر مـی   ).24، 9(مشارکت در ورزش ناهمخوان است
دلیل ناهمخوانی مربوط بـه تفـاوت در جامعـه آمـاري و شـرایط      
متفاوت شهر اهواز با سایر شهرها باشد و از طرفی چون اکثریـت  
سالمندان شهر اهواز در زمان جنگ تحمیلی ایـران و عـراق بـه    

تري به سطح تحصیالت پاییناز اند اکثرا نوعی درگیر جنگ بوده
ها برخوردارند.نسبت سایر شهر

نشـان داد بـین وضـعیت اقتصـادي بـا      حاضر هاي تحقیق یافته
دار میزان مشـارکت سـالمندان در ورزش همگـانی رابطـه معنـی     

نـژاد و همکـاران   آقـاعلی این یافته با نتایج تحقیـق . وجود ندارد
) مبنی بر عدم رابطه بین میزان درآمـد و میـزان فعالیـت    1384(

اسـالمی و همکـاران   بـا نتـایج تحقیـق   لیو)3(همخوانبدنی
مبنی بر وجود رابطه بین میزان درآمد )1390(نماقدرت)، 1392(

مبنـی بـر  وجـود    )1390و اسحاقی و همکاران (الیت بدنیبا فع
همخوان نـا بدنی سـالمندان رابطه بین درآمد باال و میزان فعالیت
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هاي متناقض مربوط به یافتهرسد. به نظر می)13، 22، 14(است
اقتصـادي هـر   -رهنگ جامعه و میزان توسعه فرهنگیقومیت، ف

مورد نظر ما در ایـن  شهر یا کشور بستگی دارد. از طرفی ورزش
ان و بـدون  همگانی است که به صورت رایگهاي تحقیق، ورزش

شوند. پرداخت هزینه انجام می
بـین وضـعیت مسـکن و اشـتغال بـا میـزان       هـا نشـان داد   یافته

یـن  در ورزش همگانی رابطـه وجـود نـدارد. ا   سالمندانمشارکت
) مبنـی بـر عـدم وجـود     1390(نماها با نتایج تحقیق قدرتیافته

و سـکلن  شـارکت در ورزش  ع مسـکن بـا میـزان م   رابطه بین نو
شغل بـا میـزان   م وجود رابطه بینمبنی بر عد) 2003پاالسین (

. ولی با نتیجه )25، 22(همخوان استفعالیت بدنیمشارکت در 
) 2012) و کللنـد و همکـاران (  2013تحقیق دیلـر و همکـاران (  

بـدنی و فتحـی   د رابطه مثبت بین مسکن با فعالیـت مبنی بر وجو
ر وجود رابطه بـین وضـعیت اشـتغال بـا میـزان      )، مبنی ب1388(

.)15، 9، 12(همخوان استنامشارکت در ورزش 
نتایج آزمون رگرسـیون چندگانـه نشـان داد بـین ابعـاد مختلـف       

اقتصادي بـا میـزان مشـارکت سـالمندان در     -وضعیت اجتماعی
ها بـا نتـایج تحقیـق    دارد. این یافتهورزش همگانی رابطه وجود 

) مبنـی بـر رابطـه    1389و رضوي و همکاران ()1390(نماقدرت
بـا گـرایش   اقتصادي-ابعاد مختلف وضعیت اجتماعیبینمثبت

بـا نتیجـه تحقیـق کاوانیسـکا و     ) و24، 22(همخوان،به ورزش
وضـعیت  ) مبنی بر عدم وجود ارتباط بـین ابعـاد   2010همکاران (

. )19(نـاهمخوان اسـت  ،بـدنی بـا فعالیـت  اقتصـادي  -اعیاجتم
هاي اجتماعی دهد تفاوت در برخی از شاخصها نشان میسیبرر
هـاي  اقتصادي تاثیر چشمگیري بر گرایش مـردم بـه فعالیـت   –

.کندرفتار ورزشی ایفا میبدنی و 

میزان هاي تحقیق نشان داد یافتهبندي کلی این تحقیق، در جمع
ر کـم و حـدود   مشارکت ورزشی اکثریت سالمندان در هفته بسـیا 

رشـد سـریع جمعیـت    با توجه بـه  باشد.در هفته میساعت 2-1
جهـت رسـیدن بـه    شرایط جسمانی و روانی سالمندان، سالمند و 

سالمندي پویا که افزایش طول عمر توام بـا سـالمتی و   جمعیت
افزایشلزوم شناخت عوامل موثر بر است، ارتقاي کیفیت زندگی 

ـ مشارکت سالمندان در ورزش همگانی  ذا الزم و ضروري است. ل
با توجه به مثبت بودن رابطه بین وضـعیت زنـدگی بـا مشـارکت     

هـاي  ورزششـود مسـئولین هیئـت   ورزشی سالمندان توصیه می
هـا  فراهم کردن امکانات ورزشی در دسترس در پاركهمگانی با

و روي خـانوادگی هـاي پیـاده  برگـزاري برنامـه  ویژه سالمندان و
هـا  سـیله رسـانه  همچنین اطالع رسانی دقیق و بـه موقـع بـه و   

با توجه بـه عـدم توانـایی    یطی را فراهم آورند که سالمندان  شرا
جسمی خود بتوانند به همراه دوستان و خانواده خود در این گونه 

هاي ورزشی مشارکت کنند.برنامه

تشکر و قدردانی
کـه در  باشـد مینامه کارشناسی ارشداین مقاله برگرفته از پایان

کارمنـدان  اهواز به ثبـت رسـیده اسـت. از   دانشگاه شهید چمران 
کلیــه ســالمندانی کــه نهایــت بازنشســتگان دانشــگاه وکــانون 

پـژوهش داشـتند، تشـکر و    همکاري را در به ثمر رسـیدن ایـن   
آید.عمل میقدردانی ب
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