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 چکيده
 افراد تمایل. بخشد بهبود همگان براي سنین تمام در را زندگی کیفیت تواندمی بدنی فعالیت

 وضعیت اجتماعی، حمایت چون مهمی عوامل به ورزش و بدنی هاي فعالیت در مشارکت براي

 وضعیت يمقایسه مطالعه این هدف بنابراین. دارد بستگی اجتماعی -اقتصادي عوامل و اقتصادي

 پسر و دختر آموزاندانش جسمانی يهافعالیت در مشارکت میزان با خانواده اجتماعی-اقتصادي

 از هاداده آوريجمعدر و بوده همبستگی تحقیق انجام روش. باشدمی زابل شهر سال 16-12

 آموزاندانش ،تحقیق جامعه. شد استفاده رسیده، تأیید به آن پایایی و روایی کهکتبی پرسشنامه

 يشیوه به نمونه عنوان به نفر 600 و بود نفر10279 ها آن آمار که بودند، زابل شهرستان

 آمار و توصیفی آمار روش از هاداده وتحلیلتجزیه منظور به. شدند انتخاب هدفمند گیرينمونه

 و 23 ویراست SPSS افزارهاينرم از هاداده تحلیل براي. است شده استفاده استنباطی

MINITAB نتایج. شد گرفته 05/0 داريمعنی سطح همچنین. است شده استفاده 17 ویراست 

 هايرشته انواع در مشارکت بین سال12-16پسران و دختران درگروه که داد نشان تحقیق

 وضعیت با نشسته هايفعالیت میزان و روزمره مختلف شرایط در جسمانی فعالیت میزان ورزشی،

 یکدیگر با تفاوتی هیج پسران و دختران گروه. نداشت وجود داريمعنی رابطه عیاجتما -اقتصادي

 احتمالی دالیل از. نداشتند اجتماعی -اقتصادي وضعیت به توجه با ورزشی مشارکت يزمینه در

 همچنین و کرد عنوان درتحقیقات متفاوت سنی هايدامنه توانمی مختلف تحقیقات تناقضات

 از که افرادي باشد شده سبب زابل شهر افراد همه بین امکانات سانیک پراکندگی است ممکن

 کیفیت با ورزشی اماکن در شرکت امکان هستند باالتري سطح در اجتماعی -اقتصادي لحاظ

 ناچار به کنند،می استفاده همگان که محدود امکانات و منابع همان از و باشند نداشته را باالتر

 افرادا جسمانی مشارکت افزایش جهت بنیادي هاییتالش شودمی هتوصی پایان در. کنند استفاده

 .شودمی جامعه جسمی و اجتماعی روانی، سالمت بهبود باعث نتیجه در که گیرد صورت

 .جسمانی فعالیت جسمانی، مشارکت اجتماعی، -اقتصادي وضعیت : يديکل واژگان 
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 3 وحيد روح اللهی  ، 2 مهشيد زارع زاده  ، 1 یاسر صفرزایی

 .کرمان باهنر دانشگاه حرکتی، رفتار گرایش بدنی، ارشدتربیت کارشناس 1
 .کرمان باهنر دانشگاه ورزشی، علوم دانشکده استادیار 2
 .کرمان باهنر دانشگاه ورزشی، علوم دانشکده استادیار 3

 
 م نویسنده مسئول:نا

 یاسر صفرزایی

 در مشارکت ميزان با خانواده اجتماعی-اقتصادي وضعيت يمقایسه

 زابل شهر سال 12-16 پسر و دختر آموزاندانش جسمانی يهافعاليت
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 مقدمه
 جامعه ایجاد تهالب و هنر یک عنوان ورزش به 20 قرن آغازین درسال هاي. است شده تبدیل جهانی پدیده به ورزش امروزه تردید بدون

 هم چون ورزش مفید اثرات از منديبهره و آگاهی دلیل به ورزش سوي به مردم حضور بیشتر و آوريرو افزایش است. بوده توجه مورد سالم،

 سالم تفریحات و ورزش در گذاريو سرمایه ریزيبرنامه فکر به هادولت تا، شده موجب اقتصادي و اجتماعی روانی، جسمی اثرات مثبت

 حمایتی اثرات داراي کیفعالیت فیزی همچنین بخشد. بهبود همگان براي سنین تمام در را زندگی کیفیت تواندمی بدنی فعالیت .[18بیفتند]

 و افسردگی سرطان، وان،استخ پوکی دیابت، چاقی، خون، رفشا افزایش قلبی عروقی، هايبیماري جمله از مختلف مزمن هايبیماري مقابل در

 فعالیت کا میزانآمری قلبی هايانجمن بیماري. است ضروري سالمتی نگهداري و حفظ براي فعال زندگی سبک به کردن عادت .دارد اضطراب

 تحرکیبی جهانی بهداشت سازمان گزارش طبق. کندمی توصیه عروق و سالمتی قلب براي هفته در بار چهار تا سه و دقیقه 60-30را  بدنی

 اثرات ترینخربم از نوجوانان و کودکان در میان چاقی بروز افزایش در بدنی فعالیت کاهش .[2است] ناتوانی و مرگ علت عمده 10 از یکی

 درصد 6 که باشد،می یجهان رمی و مرگ خطرساز عامل چهارمین منظم جسمانیفعالیت نداشتن با جسمانی تحرکی[. بی17است] تحرکیبی

 تحرکیبی سطح. باشدمی علت این به سال هر در میر و مرگ میلیون 2/3 تقریبی طور به و شودمی شامل را جهان سطح در میر و مرگ از

 تسالم براي ايعمده آمیزي مخاطره پیامدهاي که است، افزایش حال در پردرآمد کشورهاي در بیشتر و کشورها از بسیاري در جسمانی

عالیت جسمانی در افراد فمیزان  .[5]... و سرطان دیابت، عروقی، - قلبی هايبیماري شیوع :از عبارتند که دارد جهان سراسر در مردم عمومی

 انگلستان کانادا، استرالیا، از اخیر مطالعه باشد. به طوري که اطالعاتکشورهاي مختلف، متفاوت است که عوامل متعددي مسبب این عمل می

 فرد که بود معنی این به هوازي طور به بودن فعال. اندفعال هوازي طور به بزرگساالن جمعیت از % 10 تقریبا که کندمی آشکار متحده ایاالت و

 طور به کند. شرکت شدید هايفعالیت در بیشتر، یا دقیقه 30تا 20بار هر و هفته در بار سه حداقل میانگین طور به فراعت، اوقات طول در

 حد از کمتر که کسانی حتی) تحرک بی دسته در که افرادي تعداد. باشد گراییتحرک بی برگزیده، زندگی سبک که رسدمی نظر به ار،آشک

 درصد که این در فنالند، و انگلستان رسدمی نظر به. باشندمی شده مطالعه جوامعه بیشتر % 33 تا %25 گیرند،می قرار( هستند فعال متوسط

 .[4هستند] فعال بسیار که معتقدند سال 59 تا 30 افراد از % 15 فنالند در. باشند استثناء اي اندازه تا است کم حدي تا شان کتحربی افراد

هاي خود عنوان کردند که همچنین در نوجوانان و جوانان ایرانی نیز میزان فعالیت جسمانی بسیار پایین است به طوري که محققان در بررسی

 80که  داد شانن ایرانی بین جوانان در ملی بررسی سه از حاصل هاي یافته فعالیت جسمانی، عدم تهدیدهاي خصوص در موجود شواهد وجود با

تحرکی در هاي متولی بهداشت و سالمت میزان بیعلیرغم این بینش مثبت، در سازمان .[7هستند] فعال غیر جسمانی از نظر ایرانی جمعیت% 

هاي متعددي در ایران صورت گرفته است، که نشان دهنده کاهش میزان [. پژوهش10و یا در حال توسعه باالست] تمام کشورهاي توسعه یافته

وامل موثر از بالغین جامعه وجود دارد و به عنوان یک از ع % 65تحرکی درباشد. در ایران بیهاي جسمانی و ورزش میمشارکت افراد در فعالیت

 يبزرگساالن در کشورها یبدن تیفعال زانیم نیترنییپاها طبق برخی یافته .[8کاهش فعالیت جسمانی است]ها و در نتیجه در شیوع بیماري

جسمانی الزم عالیتف در دنیاي مدرن امروز، نوجوانان و روشن است که جوانان .[6]گزارش شده است رانیو ا لیبرز ،يعربستان سعود لند،یتا

ر این افراد ضروري دارند، بنابراین شناخت از بافت محیطی و عوامل موثر بر مشارکت جسمانی بیشتن را خود سالمتی نیازهاي برآوردن براي

 .[14است]

 -اقتصادي عوامل اقتصادي، وضعیت اجتماعی، چون حمایت مهمی عوامل به ورزش و بدنی هاي فعالیت در مشارکت براي افراد تمایل

 با افراد جسمانی مشارکت نحوه که اند داده نشان ها [. بررسی19بستگی دارد] ی فردياجتماع -عوامل روانی فرهنگی و خواستگاه اجتماعی،

 هستند، جامعه فرهنگی و اجتماعی شرایط چه در اینکه به توجه با افراد باشد.متفاوت می اجتماعی گوناگون، –و اقتصادي  فرهنگی هايزمینه

را در نوع سبک  هاي جنسیتیخود نقش کلیشه هايپژوهش در برخی محققان .[12دارند] بدنی هايفعالیت در مشارکت متفاوت هاينرخ

 در شرکت فرصت فرهنگی محرومیت دلیل به استرالیایی زنان با مقایسه در قومی هاي اقلیت سایر و هندي زنان که دادند نشان زندگی

 و مثبت طور به را اقتصادي -اجتماعی وضعیتي خود ( نیز در یافته ها2012) 1و همکاران ون دنریش .[16ندارند] را ورزشی هايفعالیت

 نسب سنایی راستا همین [. در29د]دانستن زن و مرد جنس دو هر براي ورزشی هايباشگاه در عضویت و ورزشی مشارکت با وابسته معناداري

 با شروپشایر جولیا تحقیق نتایج .[11کردند] عنوان اجتماعی -اقتصادي وضعیت متغیرهاي تاثیر تحت را مشارکت بدنی( 1392)همکارانش و

 -اقتصادي داد که وضعیت نشان "اقتصادي اجتماعی وضعیت و والدین ورزش تأثیر: جسمانی فرزندان هايفعالیت و خانواده متغیرهاي"عنوان 

اقتصادي)شغل و   -اجتماعی هایی با وضعیتشد که  افراد از خانواده انیب يگرید قیدر تحق[. 18نداشت] فرزندان فعالیت بر تأثیري اجتماعی

کنند در حالی که سایرین هاي ورزشی سازمان یافته با شدت متوسط را انتخاب میسطح تحصیالت( باالتر به طور قابل توجهی فعالیت

عنوان  با قیقیتح ( در1388و همکاران) نیا عالوه بر موارد ذکر شده رحمانی .[27]دهندهاي غیر سازمان یافته و کم شدت را انجام میفعالیت

                                                           
Vandendriessche et.al -1 
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 آموزانیدانش  جسمانی آمادگی که کردندآموزان بیاناجتماعی دانش- وضعیت اقتصادي و جسمانی آمادگی با وزن اضافه و وزنی ي کمرابطه

 تماعیاج وضعیت با ( بیان کردند، دانش آموزان1392اسالمی و همکاران)[. همچنین 9بود] بهتر بهتري داشتند، اجتماعی -اقتصادي وضعیت که

 و عاطفی هاي حمایت و( اجتماعی يبدنی)طبقه فعالیت فواید از خانواده آگاهی دلیل به باال به متوسط و متوسط خانوادگی اقتصادي -

 خانوادگی اقتصادي -ت اجتماعیوضعی با آموزاندانش اما دارند، منظم بدنی هايفعالیت در بیشتري مشارکت ها آن (اقتصادي يطبقه)مالی

 در ها آن (اقتصادي يهطبق)مالی و عاطفی هاي تحمای فقدان ( واجتماعی يهطبقی)بدنفعالیت فواید از خانواده نا آگاهی علت هب پایین

 برتر طبقات که هاییبازي و هاورزش بین این بر ( نیز عنوان کرد که عالوه1392قدرت نما )[. 3]کنندنمی شرکت منظم بدنی هايفعالیت

که بیانگر  .دارد وجود تفاوت دهند،می انجام ترپایین طبقات کههایی ورزش و دهندمی انجام خوردارند اجتماع در باالتري اهجایگ از که جامعه

 -اقتصادي وضعیت تأثیرجمعی از محققان نیز در  همچنین[. 15باشد]اقتصادي و فرهنگ بر مشارکت جسمانی می -تاثیر نقش طبقه اجتماعی

ورزش  سوي به روانی هاينگرش بر خانواده اجتماعی- اقتصادي پایگاه و خانواده محیط گویند،می دانش آموزان زشیور مشارکت بر اجتماعی

 اجتماعی -اقتصادي وضعیت میان يرابطه نبود ( به2008همکاران) و 1کریستنسن .[26و 22]است مؤثرد، افرا بدنی هاي توانایی و گوناگون هاي

 - اقتصادي ي وضعیترابطه بیانگرعدم (2008)2وکریستس بتینا [. همچنین تحقیق25کردند] اشاره کودکان و اننوجوان بدنیمیزان فعالیت با

که  کردندبیان تحقیقی در (2011همکاران) و3بوتردیهاژ .[20دبیرستان است] و راهنمایی مقاطع آموزاندانش بدنی میزان فعالیت با اجتماعی

 اروپایی نوجوانان و جوانان بدنیفعالیت میزان بر پایین( و متوسط متوسط)باال، سه سطح در اقتصادي - یاجتماع وضعیت بین معناداري يرابطه

 کردند بررسی آموزاندانش ورزشی فعالیت برمیزان را اجتماعی-اقتصادي وضعیت ( نقش2013و همکاران) 4همچنین سیبرا .[21ندارد] وجود

 در تربیش پایین، اقتصادي - اجتماعی وضعیت با افراد به نسبت باال، و اجتماعی متوسط -اقتصادي وضعیت با افراد که رسیدند این نتیجه به و

 [.28کنند]شرکت می ورزشی هايفعالیت

 موجب روي تندرستی، در تأثیرات ورزش از مردم روزافزون آگاهی و جامعه عمومی و فرهنگ بهداشت رشد علمی، هايیافته گسترش

 عوامل شناسایی و ورزش، درک بیشتر چه هر گسترش و رشد براي همین دلیل به است؛ شده ورزش و بدنی هايبه فعالیت ممرد عموم آوردن

 که دهدمی هاي مختلف نشانپژوهش هايیافته .[3است] جدي توجه نیازمند ورزشی هايسوي مشارکت در فعالیت به مردم گرایش بر مؤثر

ي براي ادامه نتیجه در شود، می حفظ عمر طول سراسر در نوجوانی و دوران کودکی طول در بدنی فعالیت هايالگوها و عادت زیاد احتمال به

تواند یک پیش بینی کننده در نوع سبک زندگی بزرگسالی باشد. از این سبک زندگی فعال در بزرگسالی، دوران کودکی فعال یا غیر فعال می

هاي مناسب به منظور تغییر الگوي بر میزان فعالیت جسمانی کودکان براي شکل دادن به عادتاجتماعی اثرگذار  -رو شناخت عوامل اقتصادي

)عوامل میمستقریو غ (التی)امکانات وتسهمیبصورت مستق يافراد عوامل متعدد یدر مشارکت جسمان یبه طورکل .رفتاري، حایز اهمیت است

[. 24]برد یافراد پ یمشارکت جسمان زانیبه م توانیعوامل م نیرند، که بر اساس ا( نقش دایشخص یروانی و مزایاي نگرش روان ،یادراک -یروان

 توجه با که هاییپرسشنامه طریق از غالبا گذشته مطالعات در ها در جهت توسعه سالمت موثر است. يگذار استیدر س این عوامللحاظ کردن 

 سطح و زندگی سبک نوع مورد در اند، شده طراحی روزگذشته هفت لمث زمانی فواصل در جسمانی فعالیت میزان مورد در فرد حافظه به

 در ورزش و بدنی هايضرورت مشارکت افراد در فعالیت و اهمیت شده، ذکر مطالب به توجه است. با نشده آوري جمع اطالعات وي سالمت

هاي جسمانی و بیشتر افراد در فعالیت هرچه گسترش مشارکت به باید و باشد روشن می جامعه و افراد روحی و جسمی سالمت ارتقاء حفظ و

می مقوله این سمت به مردم بر مشارکت گذارتأثیر عوامل بررسی نماید،می کمک امر این به تحقق که هاییهرا از یکی نمود. ویژه ورزش توجه

فعالیت جسمانی، فاکتورهاي  به نسبت خانواده، فرهنگ، نگرش خانواده اجتماعی -به وضعیت اقتصادي توانمی این عوامل جمله از. باشد

هاي فرهنگی مختلف و مهاجرت به دلیل شهر زابل به دلیل رفت و آمد افراد از حوزه .نمود اشاره روانی و عوامل روانشناختی فردي -اجتماعی 

، بر نگرش افراد در جهت مشارکت مرزي بودن آن، از نظر اقتصادي و فرهنگی با  اکثر شهرهاي ایران تفاوت محسوسی دارد و این تفاوت فرهنگ

هاي خاص خود، مانع مشارکت ورزشی ها با نگرششود خانوادههاي اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار است. به طوري که احساس میفعالیت

وي جنسی، ، کجروي اخالقی، کجرو خشونتکه شامل پنج بعد سرقت و تقلب، پرخاشگري شوند. در ضمن آمار بزهکاري دختران و پسران می

[. 1درصد این افراد گزارش شد] 1/52سال شهر زابل،  24تا  15توسط قربانعلی ابراهیمی در جوانان  1389، در سال کجروي فرهنگی است

 کاهش موجب نتیجه در و دهد افزایش را هاارزش به نوجوانان تعهد سطح تواند( ورزش و فعالیت جسمانی می1353هاي رضوي)طبق یافته

اجتماعی خانواده  -ي وضعیت اقتصادي با توجه به تحقیقات انجام شده مشاهده شد که تاکنون تحقیقی مبنی بر مقایسه .[13ود]بزهکاري ش

هاي جسمانی دانش آموزان دختر و پسر شهر زابل صورت نگرفته است. لذا براي ارتقا سطح سالمت روانی افراد، افزایش با مشارکت فعالیت

                                                           
1- Kristensen 
2- Bettina & Kereszte 
3 -Botrdeaudhuij 
4 -Seabra 
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ي ها، شناسایی عوامل مختلف مشارکت جسمانی افراد و مقایسهراب و استرس و همچنین افزایش مشارکت ورزشی آنروحیه، جلوگیري از اضط

ي وضعیت تحقیق حاضر مقایسه هدف الذکر فوق فرضیات و شواهد اساس بر عوامل موثر بر مشارکت جسمانی، ضروري به نظر می رسد. لذا

 باشد.سال شهر زابل می 12-16ت در فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر و پسر اجتماعی خانواده  با میزان مشارک -اقتصادي

 

  شناسی روش
آن به تأیید  روایی و پایاییها از پرسشنامه کتبی که داده يآوربوده و در زمینه جمع یو از نوع همبستگ یفیتحقیق توصاین روش انجام 

هفتم متوسطه اول،  ،ییششم ابتدا يهاهیآموزان دختر و پسر پادانش یحاضر، تمام قیرسیده، استفاده شده است. جامعه آماري را در تحق

در مدارس  لیمشغول به تحص 94-95یلیسال( شهر زابل که در سال تحص12-16هشتم متوسطه اول، نهم متوسطه اول و دوم متوسطه دوم)

نفر  4794دادند و تعداد لیتعداد را دختران تشک نینفراز ا 5485، که نفر بود 10279دانش آموزان  نیدادند. تعداد کل ا لیبودند، تشک یدولت

چهارده، پانزده  زده،ی)دوازده، ستیبصورت مجزا از جنس یهر گروه سن يحاضر برا قیآموزان پسر بودند. در تحقدانش ق،یاز جامعه آماري تحق

 نکهیا لیآموزان به دلاز دانش يتعداد یتیو هر جنس یرده سن نفر)بر اساس جدول مورگان( در نظر گرفته شد، که در هر 60و شانزده سال(

 یحذف شدند و در مجموع تعداد نمونه مورد بررس یقیبودند، از نمونه تحق لیمشغول به تحص ترنییداراي سن باالتر بودند اما در کالس پا

 نی( بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در اپسر 300دختر و  300نفر) 600نفر، که حجم کل نمونه  60یو هر جنس یهر رده سن يبرا

مرحله و در دو مجموعه به دانش آموزان داده شد که  کیفرم پرسشنامه در  ن،ینامه توسط والد تیضاکردن فرم ر لیپس از تکم قیتحق

هفته گذشته  کیطول  که در یمختلف ورزش يهاو درآمد بود و مجموعه دوم شامل مشارکت در رشته يمجموعه اول شامل قسمت اقتصاد

شد و به  ينشسته بود. مجموعه اول کد گذار يهاتیفعال زانیروزمره و م فمختل طیدر شرا یجسمان تیفعال زانیفرد انجام داده است، م

، سپس درآمد خود نداشته باشند زانیراجع به م یقیآموزان اطالعات دقکنند چون ممکن بود دانش لیآموزان داده شد تا در منزل تکمدانش

 يمجموعه دوم بود، قسمت اقتصاد يکه رو يو بر اساس کد دهند لیمعلم خود تحو ایآن را به محقق  نیروز مع کیها خواسته شد در از آن

آموزان سر کالس و با حضور محقق . قسمت دوم پرسشنامه را دانششدیم میآموزان تنظمربوط به هر دانش یجسمانتیو قسمت سنجش فعال

 ،یاجتماع –ياقتصاد تیکه وضع باشدیم. پرسشنامه استفاده شده درکل شامل نوزده سؤال کردندیم لیدقت تکم تیبا نها و معلم خود

. الزم سنجدینشسته را م يهاتیفعال زانیمختلف روزمره و م طیدر شرا یجسمان تیفعال زانیمختلف، م یورزش يهامشارکت افراد در رشته

[. 13است] دهیگرد هی( ته2014زاده) لیاسماع (SES)ياقتصاد -یم و سوم از پرسشنامه سطح شاخص اجتماعبه ذکر است که سوال اول، دو

 یاطالعات کیبوده است. سوال  ياریاخت”موارد کامال نیکردن ا لیافراد آورده شدکه تکم يراجع به اطالعات فرد یپرسشنامه سواالت يدر ابتدا

که   يافراد تعدادکه  باشد،یم نهیگز جدهی. سوال اول، شامل هگذاردیما م اریخانواده افراد در اخت انهیو درآمد ماه ياقتصاد تیراجع به وضع

در هر کدام  باشدیم نهیشامل نه گز باشد،یپدر و مادر م التیتحص زانیسوال دوم و سوم که م شود،یرا عالمت زدند مشخص م نهیهر گز

کسب  ازاتیاست که نمره کل، مجموع امت يطور يگذارسه سوال نمره نی. در اشودیخص مرا عالمت زدند، مش نهیکه هر گز يتعداد افراد

 -ياقتصاد نییسطح پا يها( کسب نمودند جزء شاخص4-20که نمره) ییها یپدر و مادر است. آزمودن التیشده از قسمت درآمد و تحص

 يها(کسب کردند جزء شاخص36-55)نیکه نمره ب ییهایمودن( جزء شاخص سطح متوسط و آز21-35)نیکه نمره ب ییهایو آزمودن یاجتماع

(و 11هزار تومان در ماه باشد نمره) ستیو دو ونیلیچهار م يشدند. بعنوان مثال اگر درآمد خانواده ا يبنددسته یعاجتما -ياقتصاد يسطح باال

که  شود،یم24نمرات نیکه مجموع ا ردیگیآن ها تعلق م ( به6باشد، نمره) سانسی( و مادر خانواده ل7باشد، نمره) سانسیپدر خانواده فوق ل

 کندیرا مشخص م ي. سوال چهار تا هشت محل تولد فرد، مادر، پدر،پدربزرگ و مادربزرگ وردیگیقرار م یماعاجت -يجز سطح متوسط اقتصاد

بودند که شامل   CAPANS-Pوط به پرسشنامه. سواالت چهار تا نوزده مربشودیو تعداد هر کدام مشخص م باشدیبلوچستان م ای ستانیکه س

قسمت پرسشنامه  نی. اباشدینشسته م تیفعال زانیمختلف روزمره و م طیدر شرا یجسمان تی، فعالیورزش يهاسواالت مشارکت در انواع رشته

نظر  ریپرسشنامه ز نیا شیرایو و یبرگردانه شد و ترجمه فارس یبه فارس تیو در نها یسیو سپس دوباره به انگل یبه فارس یسیابتدا از انگل

از مدرسه)مشارکت در  خارج وقت آزاد هايتیصورت گرفت. سؤال نه شامل فعال اتیو کارشناس ارشد ادب یسیکارشناس ارشد زبان انگل

. هر تیاسک بال،ی،والیهاک دن،یفوتبال، آهسته دو دن،یجه لیمهارت براي سوال نه درنظر گرفته شده ازقب 39(است. یمختلف ورزش يهارشته

 چی(: هدهدیدر هفته گذشته را نشان م یبدن تیتعداد فعال نهیباشد)هر گز یم ریز بیبه ترت نهیشامل پنج گز کرتیل اسیمهارت بر طبق مق

تا پنج  کیاعداد  بیبه ترت هااسیمق نیاست که به ا بیترت نیسؤال بد نیگذاري ا. نحوه نمرهشتریب ایبار  7بار/  6تا  5بار/  4تا  3بار/  2تا  1/

مهارت بدست  نیرا انتخاب نموده باشد عدد سه را در ا "سه تا چهار بار"نهیاگر دانش آموزي گز "رقص"به طور مثال براي مهارت ردیگیتعلق م

 یبدنتیسشنامه فعالپر نیا جدهینه تا ه سوال .دهدیم لیها تشککسب کرده در کل مهارت ازاتیامت نیانگیسؤال را م نینمره ا تیآورده در نها

در خانه)هنگام ناهار، بالفاصله  یبدنتی(، فعالیبدن تیدر مدرسه)زنگ ترب یبدنتیوقت آزاد)خارج از مدرسه(، فعال هايتیفعال لیقب آموز ازدانش

 زانیکه م باشدیم نهیج گزسوال شامل پن نیسنجد. ایبا دوچرخه( را م ادیبعد از مدرسه، بعد از ظهر و آخر هفته( و رفت و آمد تا مدرسه)پ
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. و نمره هر شوندیگذاري متا پنج ارزش کیهاي هر سؤال براي نمره گذاري از  نهی. گزسنجدیمختلف روزمره را م طیدر شرا یجسمان تیفعال

مجموع زمان  نینگاینمره بدست آمده از م جدهی. درسوال هفده و هشودیانتخاب شده مشخص م نهیسؤاالت با توجه به ارزش گز نیکدام از ا

. ابتدا دهدیقرار م یابینشسته در طول هفت روز گذشته را مورد ارز يهاتینوزده فعال سوال .دیآیبا دوچرخه رفتن به مدرسه  بدست م ای ادهیپ

: بیبه و جمعه به ترتدر طول هفته، پنجشن ونیزیتلو يهاتماشا کردن برنامه یعنی. در مورد اول میپردازیآن در پسران م ينمره گذار وهیبه ش

. شودیم ينمره گذار شتریسه ساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و ب اتا دو ساعت/ دو ت کیساعت/  کیکمتر از ”/ اصال

دو تا  /کمتر از دو ساعت”/ : اصالبیپسران در طول هفته، پنجشنبه و جمعه به ترت يبرا یسرگرم يبرا وتریاستفاده از کامپ یعنیمورد چهارم 

کمتر ”/ بصورت: اصال گریو در موارد د شودیم یارزش ده شتریساعت و ب ستیساعت/ ب ستیهشت ساعت/ هشت تا دوازده ساعت/ دوازده تا ب

به  یده. و اما در دختران ارزششودیم ينمره گذار شتریتا سه ساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و ب کیساعت/  کیاز 

ساعت/  کیکمتر از ”/ هفته، پنجشنبه و جمعه به: اصال لدر طو ونیزیتلو يهاتماشا کردن برنامه یعنی: در مورد اول باشدکهیصورت م نیا

استفاده از  یعنی. مورد چهارم شودیم یارزش ده شتریتا دو ساعت/ دو تا سه ساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و ب کی

کمتر از دو ساعت/ دو تا هشت ساعت/ هشت تا دوازده ”/ : اصالبیپسران در طول هفته، پنجشنبه و جمعه به ترت يبرا یسرگرم يبرا وتریکامپ

تا سه  کیساعت/  کیکمتر از ”/ بصورت: اصال گریو در موارد د شودیم ينمره گذار شتریساعت و ب ستیساعت/ ب ستیساعت/ دوازده تا ب

 .شودیم یارزش ده شتریساعت و بساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده 
شد. سپس با ارائه  افتیدانشگاه باهنر کرمان در یبدن تینامه از طرف دانشکده ترب یابتدا معرف قیتحق نیها در اآوري دادهمنظور جمع به

کارشناس پروژه  ،یانسان يرویاس ندستور نامه را به حراست،کارشن شانیاداره آموزش و پرورش شهر زابل، ا ینامه به معاون آموزش یمعرف نیا

آموزان اداره آموزش و پرورش شهر زابل، تعداد دانش یانسان يرویدادند. پس از موافقت حراست از کارشناس ن يادار ونیو اتوماس یقیتحق يها

از پرسشنامه به کارشناس  نسخه کی نیشد. و همچن افتیمدارس استخراج و مجوز ورود به مدارس در یجامعه و نمونه، نشان یبه منظور بررس

از مجوز داده  ینسخه کپ کیمحترم  رانیمجوز ورود به مدارس به مد افتیاداره آموزش و پرورش شهر زابل داده شد. با در یقیحقت يهاپروژه

 يهاهیآموزان پادانش نیپرسشنامه ب ن،یوالد تیآموزان داده شد که پس از رضابه دانش نینامه والد تیها فرم رضاشد و با کسب اجازه از آن

شد. در  لیتکم نیدر منزل توسط والد یاجتماع -يآموز و قسمت اقتصاددر مدرسه توسط دانش یبدن تیقسمت فعال کهمختلف پخش شد 

 بین ضر)آزمو یها، جداول و رسم نمودارها( و آمار استنباط)انواع شاخص یفیها از روش آمار توصداده لیو تحل هیپژوهش به منظور تجز نیا

 23راستیو SPSS يافزارهاها از نرمداده لیتحل يبرا نیاستفاده شده است. همچن (رسونیپ یهمبستگ بیرو ض رمنیواسپ کندال یهمبستگ

 .شد در نظر گرفته 05/0 يداریاستفاده شده است و سطح معن 17 راستیو MINITAB  و

 

 نتایج
% از پاسخگویان داراي درآمد ماهیانه سه میلیون تومان تا سه میلیون و پانصد  5/18هد دنشان می 1شمارهجدول  اطالعات برآمده از

% از آنان داراي درآمده ماهیانه شش میلیون تومان تا هفت میلیون تومان در ماه با کمترین فراوانی  2هزار تومان در ماه با بیشترین فراوانی و 

 (.1اند)جدول شمارهبوده

 درآمد ماهيانهافراد مورد بررسی بر اساس راوانی و فراوانی درصدي : توزیع ف1جدول شماره

 درآمد ماهیانه فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معتبر

 کمتر از پانصد هزار تومان در ماه 27 4/5 4/5

 پاسخگو

 صد هزار تومان در ماهپانصد هزار تومان تا هشت 16 7/2 2/3

 میلیون و دویست هزار تومان در ماهیک صد هزار تومان تاهشت 6 0/1 2/1

6/6 5/5 33 
میلیون و پانصد هزار مییون و دویست هزار تومان تا یکیک

 تومان در ماه

0/8 7/6 40 
صد هزار میلیون و هشتمیلیون و پانصد هزار تومان تا یکیک

 تومان در ماه

 تومان در ماه صد هزار تومان تا دو میلیونمیلیون و هشتیک 72 0/12 3/14

 دو میلیون تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان در ماه 84 0/14 7/16

 دو میلیون و پانصد هزار تومان تا سه میلیون تومان در ماه 73 2/12 5/14

 سه میلیون تومان تا سه میلیون و پانصد هزار تومان در ماه 93 5/15 5/18
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 زار تومان تا چهار میلیون تومان در ماهسه میلیون و پانصد ه 28 7/4 6/5

 چهار میلیون تومان تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان در ماه 18 0/3 6/3

 چهار میلیون و پانصد هزار تومان تا پنج میلیون تومان در ماه 9 5/1 8/1

 پنج میلیون تومان تا شش میلیون تومان در ماه 3 5/0 6/0

 تومان تا هفت میلیون تومان در ماه شش میلیون 1 2/0 2/0

 کل 503 8/83 0/100

 پاسخبی 97 2/16 -

 کل 600 0/100 -

 

% با مدرک فوق دکترا/فوق تخصص  5% از پدران در دوره لیسانس با بیشترین فراوانی و  2/24دهد نشان می 2اطالعات جدول شماره

% با مدرک فوق دکترا/فوق تخصص داراي کمترین فراوانی  0% از مادران در دوره لیسانس با بیشترین فراوانی و  5/23راي کمترین فراوانی و دا

 (.2اند)جدول شمارهبوده

 تحصيالت والدینافراد مورد بررسی بر اساس : توزیع فراوانی و فراوانی درصدي 2جدول شماره

 پدر مادر
  تحصیالت والدین

 فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی

 سوادبی 23 8/3 15 5/2

 پاسخگو

 ابتدایی 17 8/2 15 5/2

 راهنمایی 13 2/2 43 2/7

 دبیرستان 32 3/5 59 8/9

 دیپلم 114 0/19 129 5/21

 دیپلمفوق 88 7/14 117 5/19

 لیسانس 145 2/24 141 5/23

 سانسلیفوق 111 5/18 75 5/12

 دکترا 54 0/9 6 0/1

 فوق دکترا/فوق تخصص 3 5/0 0 0/0

  کل 600 0/100 600 0/100

 

اجتماعی و  -وضعیت اقتصادي  %( از پاسخگویان در سطح پایین  7/79نفر ) 478، 3ها در جدول شمارهوتحلیل دادهبا توجه به تجزیه

 (.3قرار دارند)جدول شماره اجتماعی -در سطح متوسط وضعیت اقتصادي %( 3/20نفر ) 122

 اجتماعی -وضعيت اقتصاديافراد مورد بررسی بر اساس : توزیع فراوانی و فراوانی درصدي 3ول شمارهجد

 اجتماعی -وضعیت اقتصادي فراوانی درصد فراوانی معتبر

 سطح پایین 478 7/79

 سطح متوسط 122 3/20 پاسخگو

 کل 600 0/100

 
استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی  رمنیکندال و اسپ ياز ضرایب همبستگی ناپرامتر رهایی رابطه بین متغجهت بررس

مختلف  طیدرشرا یجسمان تیفعال زانیم ،یورزش يهامشارکت در انواع رشته نیدهد که درگروه پسران بنشان می 4شمارهبا توجه به جدول 

 مقدار(. -p>05/0وجود ندارد) داریرابطه معن یاجتماع -ياقتصاد تیشسته با وضعن يهاتیفعال زانیروزمره و م
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هاي ورزشی، ميزان فعاليت جسمانی در مشارکت در انواع رشتهجتماعی خانواده با ا -: بررسی رابطه بين وضعيت اقتصادي4جدول شماره

 هاي نشسته در پسرانشرایط مختلف روزمره و ميزان فعاليت

 متغیر
-اقتصادي وضعیت

 جتماعیا

رکت در انواع امش

 رشته هاي ورزشی

میزان فعالیت جسمانی در 

 شرایط مختلف روزمره

هاي میزان فعالیت

 نشسته

    1 جتماعیا -وضعیت اقتصادي

رکت در انواع رشته هاي امش

 ورزشی

1020/0- 
1   

2020/0- 

میزان فعالیت جسمانی در 

 شرایط مختلف روزمره

051/0- 415/0** 
1  

062/0- 565/0** 

 هاي نشستهمیزان فعالیت
098/0 061/0 042/0- 

1 
116/0 076/0 065/0- 

 داریمعن 05/0در سطح **

 

زمون همبستگی آاستفاده شده است. نتایج حاصل از  رمنیکندال و اسپ ياز ضرایب همبستگی ناپرامتر رهایجهت بررسی رابطه بین متغ

مختلف  طیدرشرا یجسمان تیفعال زانیم ،یورزش يهامشارکت در انواع رشته نیدهد که درگروه دختران بنشان می 5شمارهبا توجه به جدول 

 قدار(.م -p>05/0وجود ندارد) داریرابطه معن یاجتماع -ياقتصاد تینشسته با وضع يهاتیفعال زانیروزمره و م

در  یجسمان تيعالف زانيم ،یورزش يهاخانواده با مشارکت در انواع رشته یعاجتما -ياقتصاد تيوضع نيرابطه ب ی: بررس5شمارهجدول 

 در دختران نشسته يهاتيفعال زانيمختلف روزمره و م طیشرا

 متغیر
-وضعیت اقتصادي

 جتماعیا

رکت در انواع رشته امش

 هاي ورزشی

میزان فعالیت جسمانی در 

 شرایط مختلف روزمره

هاي میزان فعالیت

 نشسته

    1 جتماعیا-تصاديوضعیت اق

رکت در انواع رشته هاي امش

 ورزشی

3060/0- 
1   

4690/0- 

میزان فعالیت جسمانی در 

 شرایط مختلف روزمره

058/0 018/0 
1  

067/0 018/0 

 هاي نشستهمیزان فعالیت
081/0- 168/0- 161/0- 

1 
096/0- 247/0- 218/0- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1- Kendall's tau_b 
2- Spearman's rho 
3- Kendall's tau_b 
4- Spearman's rho 
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 بحث و نتيجه گيري
مختلف روزمره  طیدر شرا جسمانی فعالیت میزان ورزشی، هايرشته انواع در مشارکت بین سال12-16پسران  ان داد که درگروهنتایج نش

 سال12-16همچنین نتایج نشان داد که درگروه دختران .ندارد وجود دارمعنی رابطه اجتماعی -اقتصادي وضعیت با نشسته هايفعالیت ومیزان

 -اقتصادي وضعیت با نشسته هايفعالیت ومیزانمختلف روزمره  طیدر شرا جسمانی فعالیت میزان ورزشی، هايتهرش انواع در مشارکت بین

اجتماعی در مشارکت ورزشی دختران و پسران شهر زابل بی -توان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصاديمی .ندارد وجود دارمعنی رابطه اجتماعی

 هايرشته درانواع افراد و مشارکت اجتماعی -اقتصادي وضعیت ندارند. به عبارت دیگر رابطه معناداري بین تاثیر است و این دو گروه با هم تفاوتی

 توان استنباط کرد که وضعیتدر دختران و پسران وجود ندارد و نمی نشسته هاي فعالیت و روزمره شرایط در جسمانی فعالیت ورزشی،

 هاي فعالیت و روزمره شرایط در جسمانی فعالیت افزایش ورزشی، هايرشته درانواع در افراد مشارکت بیشتر اجتماعی باالتر باعث -اقتصادي

 فعالیت برمیزان را اجتماعی - اقتصادي وضعیت ( که نقش2013و همکاران) شود. نتایج حاضر با نتایج حاصل از تحقیق سیبرامی نشسته

 وضعیت با افراد به نسبت باال، و اجتماعی متوسط - اقتصادي وضعیت با افراد که رسیدند این نتیجه به و کردند بررسی آموزاندانش ورزشی

ي پژوهش [. همچنین نتیجه حاصل با نتیجه28کنند، همخوانی ندارد]شرکت می ورزشی هايفعالیت در تربیش پایین، اقتصادي -اجتماعی

آموزان اجتماعی دانش- وضعیت اقتصادي و جسمانی آمادگی با وزن افهاض و وزنی ي کمعنوان رابطه با تحقیقی ( در1388و همکاران) نیا رحمانی

 اسالمی [. همچنین9بود، همخوانی ندارد] بهتر بهتري داشتند، اجتماعی -اقتصادي وضعیت که آموزانیدانش  جسمانی آمادگی که کردندبیان

بدنی  هايفعالیت در تريبیش مشارکت باال به متوسط و طمتوس اجتماعی -اقتصادي وضعیت با آموزاندانش کردند، بیان (1392)همکاران و

هاي تحقیق ما متفاوت کنند، که با یافتهنمی شرکت منظم بدنی هايفعالیت در اجتماعی پایین -اقتصادي وضعیت با آموزان دانش اما دارند،

 -اقتصادي وضعیت تأثیر باشد، این تحقیقاتما نمی[. تحقیقاتی دیگري نیز صورت گرفته است که نتایج آن ها مشابه با نتایج تحقیق 3است]

 سوي به روانی هاينگرش بر خانواده اجتماعی - اقتصادي پایگاه و خانواده محیط بیان کردند، آموزاندانش ورزشی مشارکت بر اجتماعی

 مشارکت روي بر که پژوهشی در(2013)مکارانه و عالوه بر موارد فوق کانترز .[26و22است] مؤثر افراد، بدنی هايتوانایی و گوناگون هايورزش

 در آموزاندانش بیشتر که دانستند آن از حاکی را نتایج دادند، انجام متحده ایالت شرقی جنوب در سال 11-14بین مدارس در ورزشی

 قرار بدنی عالیتف عدم از تريبیش خطر معرض در پایین اجتماعی -اقتصادي وضعیت با کودکان اما کنندمی شرکت مدرسه هايورزش

 نمودند، بیان چنین خود پژوهش در هابا یافته هاي ما همخوانی ندارد، آن (2004)همکاران و همچنین نتایج تحقیق سانتوس .[24دارند]

 شیورز هايفعالیت توجهی قابل طور به هستند باالتر( تحصیالت سطح و شغل)اقتصادي -اجتماعی وضعیت با هاییخانواده از که نوجوانانی

  .[27دهند]می انجام را شدت کم و یافته غیرسازمان هايفعالیت سایرین که حالی در کنندمی انتخاب را متوسط شدت با یافته سازمان

 با اجتماعی -اقتصادي وضعیت میان يرابطه نبود ها بهکند، آن( نتایج تحقیق را تایید می2008همکاران) نتایج تحقیق کریستنسن و

 با اجتماعی  -اقتصادي ي وضعیترابطه بیانگرعدم (2008وکریستس) بتینا تحقیق .[25کردند] اشاره وکودکان نوجوانان بدنیعالیتمیزان ف

 تحقیقی در (2011همکاران) و بوتردیهاژ .[20دبیرستان است، که با نتایج ما همخوانی دارد] و راهنمایی مقاطع آموزاندانش بدنیمیزان فعالیت

 نوجوانان بدنیفعالیت میزان بر پایین( و متوسط متوسط)باال، سه سطح در اقتصادي - اجتماعی وضعیت بین معناداري يکه رابطه دکردنبیان

 .[21که این نتایج هم با نتایج تحقیق فوق هم راستا بودند]. ندارد وجود اروپایی

متفاوت درتحقیقات عنوان کرد به طوري که تحقیقات گذشته  سنی هايدامنه توانتناقضات تحقیقات مختلف می احتمالی از دالیل

اند، اما این پژوهش در نوجوانان انجام شد که ممکن است دلیل این تناقض، دامنه سنی این افراد باشد و در بزرگساالن انجام شده” اکثرا

تناقضات دانست.  ممکن است پراکندگی یکسان امکانات بین کنند را از دالیل این تفاوت توانایی واقعی افراد با آن چه که تصور می  همچنین

اجتماعی در سطح باالتري هستند امکان شرکت در اماکن ورزشی با کیفیت  -همه افراد شهر زابل سبب شده باشد افرادي که از لحاظ اقتصادي

کنند. با توجه به نتایج بدست آمده به ناچار استفاده میکنند، باالتر را نداشته باشند و از همان منابع و امکانات محدود که همگان استفاده می

جسمانی افراد این تحقیق، تاثیري ندارد، به عبارت دیگر پراکندگی  اجتماعی خانواده بر میزان مشارکت -توان بیان نمود که وضعیت اقتصاديمی

اجتماعی ممکن است همسان باشد و  -ات مختلف اقتصاديدر منطقه زابل بین طبق جسمانی فعالیت با و توزیع یا دسترسی به امکانات مرتبط

ي ضعف مدیریت در سازماندهی منابع و تواند به واسطههمچنین بین طبقات اجتماعی مختلف، سطح فعالیت جسمانی یکسان است که می

ساسی موثر بر مشارکت جسمانی هاي ااجتماعی از مولفه -امکانات ورزشی باشد. بنابراین احتمال دارد علی رغم این که وضعیت اقتصادي

رسد عواملی نظیر امکانات، نگرش، اعتقادات والدین، عوامل هاي دیگري موثرتر باشد. به نظر میباشد. اما در شرکت کنندگان حاضر مولفهمی

هایی جهت ال حاضر تالشبا توجه به شرایط ح شوددر پایان توصیه میحایز توجه باشد.  اجتماعی -ي اقتصاديروانی فردي  بیشتر از مولفه

شود، لذا نیاز به یک تالش افزایش مشارکت جسمانی افراد صورت گیرد که در نتیجه باعث بهبود سالمت روانی، اجتماعی و جسمی جامعه می

ین برنامه دهد که موثرترمشترک در تمام بخش هاي دولتی به منظور افزایش آگاهی و اجراي برنامه هاي موثر وجود دارد. شواهد نشان می
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هاي حمایتی که شامل دسترسی به امکانات مناسب و ارتقاء امکانات هاي جمعی و ایجاد محیطهاي مدرن، کمپین رسانهجامع شامل برنامه

 .باشدکنند، میو همچنین رفع موانعی که از مشارکت ورزشی افراد جلوگیري می موجود
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 جعراممنابع و 
 تاریخ در www.pajohe.ir آدرس از ،برگرفته "زابل شهر جوانان بزهکاري و دین" ،( 1389) قربانعلی؛ ابراهیمی، [1]

: اینترنتی آدرس به 1394 مهر 24 جمعه
http://www.pajohe.ir/articles/categories/chekideh_tarh/1033 

 دوره سالمت، پیاورد، مجله ،"فیزیکی فعالیت زمینه در مداخله آموزشی برنامه تاثیر بررسی"(. 1387)فاطمه استبصاري، [2]

 .56-63،صص4شماره ،2

 – اجتماعی وضعیت نقش " ،( 1392) مهدي؛ سید رضوي، نجفیان محمد؛ خبیري، احمد؛ محمودي، ایوب؛ اسالمی، [3]

 مدیریت در کاربردي پزوهشهاي. "تفریحی – همگانی هاي ورزش به شهروندان مشارکت انگیزه در (SES)اقتصادي

 .زمستان ،89-104صص ،7پیاپی ،3 شماره دوم، دوره ورزشی،

 و حیدریان کاشانی، اشتري، خلجی،: مترجمان ،"انسان حرکتی رشد "،(1393. )پاینه گوري، دي؛گري ایساکس، [4]

  .هشتم ویرایش دوم، چاپ اراک، دانشگاه انتشارات خواجوي،

 شگاهدان ایران متابولیسم و ریز، درون غدد مجله حرکت، بی زندگی سبک و جسمانی تحرکی بی".(1390) بیاتی، مهدي؛ [5]

 .509-507،صص5 ، شماره20 ، دوره"بهشتی شهید درمانی خدمات و پزشکی علوم

 آ والدین و نوجوان دختران درک "،( 1391) محمد؛ احسانی، عباس؛ زاده، عباس منیره؛ انوشه، وحیده؛ سید حسینی، [6]

 .تابستان ،148-157، صص2یکم، شماره سال سالمت، علوم در کیفی تحقیقات مجله. "ورزش به عادت موانع از نها

 تأثیر میزان بررسی "،( 1390) آرمان؛ لطیفی، آرمان علی؛ دلپیشه، محمود؛ بختیاري، یوسف؛ پرهوده، مهدي؛ خزلی، [7]

 شماره هشتم، سال سالمت، نظام تحقیقات مجله. "دانشجویان در جسمانی فعالیت بر فرانظري الگوي بر مبتنی آموزش

 .320-329 صص ،2

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و پزشکی دانشجویام جسمانی فعالیت ارزیابی" ،( 1389) مهناز؛ مستاجران، مهري؛ لی،رجا [8]

 .تابستان ،173-178 صص ،2 شماره ششم، سال سالمت، نظام تحقیقات مجله ،"اصفهان

 وضعیت و جسمانی آمادگی با وزن اضافه و وزنی کم رابطۀ "(. 1388امیر.) پور،تقی حسن؛ دانشمندي، فرهاد؛ نیا،رحمانی [9]

 .127-144 ص ،3 شماره ورزشی، زیستی علوم نشریۀ . "آموزان دانش اقتصادي - اجتماعی

 سازمان کارمندان بدنی فعالیت سطح تعیین "،( 1393) سلمان؛ نژاد، سلطانی اسماعیل؛ شریفیان، مهشید؛ زاده، زارع [10]
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