فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 12زمستان  ،1396ص 1 -11
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

یاسر صفرزایی  ، 1مهشيد زارع زاده  ، 2وحيد روح اللهی

3

 1کارشناس ارشدتربیت بدنی ،گرایش رفتار حرکتی ،دانشگاه باهنر کرمان.
 2استادیار دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه باهنر کرمان.
 3استادیار دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه باهنر کرمان.
نام نویسنده مسئول:
یاسر صفرزایی

چکيده
فعالیت بدنی میتواند کیفیت زندگی را در تمام سنین براي همگان بهبود بخشد .تمایل افراد
براي مشارکت در فعالیت هاي بدنی و ورزش به عوامل مهمی چون حمایت اجتماعی ،وضعیت
اقتصادي و عوامل اقتصادي -اجتماعی بستگی دارد .بنابراین هدف این مطالعه مقایسهي وضعیت
اقتصادي-اجتماعی خانواده با میزان مشارکت در فعالیتهاي جسمانی دانشآموزان دختر و پسر
 16-12سال شهر زابل میباشد .روش انجام تحقیق همبستگی بوده و درجمعآوري دادهها از
پرسشنامه کتبیکه روایی و پایایی آن به تأیید رسیده ،استفاده شد .جامعه تحقیق ،دانشآموزان
شهرستان زابل بودند ،که آمار آن ها 10279نفر بود و  600نفر به عنوان نمونه به شیوهي
نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و آمار
استنباطی استفاده شده است .براي تحلیل دادهها از نرمافزارهاي  SPSSویراست  23و
 MINITABویراست  17استفاده شده است .همچنین سطح معنیداري  0/05گرفته شد .نتایج
تحقیق نشان داد که درگروه دختران و پسران12-16سال بین مشارکت در انواع رشتههاي
ورزشی ،میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره و میزان فعالیتهاي نشسته با وضعیت
اقتصادي -اجتماعی رابطه معنیداري وجود نداشت .گروه دختران و پسران هیج تفاوتی با یکدیگر
در زمینهي مشارکت ورزشی با توجه به وضعیت اقتصادي -اجتماعی نداشتند .از دالیل احتمالی
تناقضات تحقیقات مختلف میتوان دامنههاي سنی متفاوت درتحقیقات عنوان کرد و همچنین
ممکن است پراکندگی یکسان امکانات بین همه افراد شهر زابل سبب شده باشد افرادي که از
لحاظ اقتصادي -اجتماعی در سطح باالتري هستند امکان شرکت در اماکن ورزشی با کیفیت
باالتر را نداشته باشند و از همان منابع و امکانات محدود که همگان استفاده میکنند ،به ناچار
استفاده کنند .در پایان توصیه میشود تالشهایی بنیادي جهت افزایش مشارکت جسمانی افرادا
صورت گیرد که در نتیجه باعث بهبود سالمت روانی ،اجتماعی و جسمی جامعه میشود.

واژگان کليدي  :وضعیت اقتصادي -اجتماعی ،مشارکت جسمانی ،فعالیت جسمانی.
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فعاليتهاي جسمانی دانشآموزان دختر و پسر  12-16سال شهر زابل
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مقدمه
بدون تردید امروزه ورزش به پدیده جهانی تبدیل شده است .درسال هاي آغازین قرن  20ورزش به عنوان یک هنر و البته ایجاد جامعه
سالم ،مورد توجه بوده است .افزایش روآوري و حضور بیشتر مردم به سوي ورزش به دلیل آگاهی و بهرهمندي از اثرات مفید ورزش هم چون
اثرات مثبت جسمی روانی ،اجتماعی و اقتصادي موجب شده تا ،دولتها به فکر برنامهریزي و سرمایهگذاري در ورزش و تفریحات سالم
بیفتند[ .]18فعالیت بدنی میتواند کیفیت زندگی را در تمام سنین براي همگان بهبود بخشد .همچنین فعالیت فیزیکی داراي اثرات حمایتی
در مقابل بیماريهاي مزمن مختلف از جمله بیماريهاي قلبی عروقی ،افزایش فشار خون ،چاقی ،دیابت ،پوکی استخوان ،سرطان ،افسردگی و
اضطراب دارد .عادت کردن به سبک زندگی فعال براي حفظ و نگهداري سالمتی ضروري است .انجمن بیماريهاي قلبی آمریکا میزان فعالیت
بدنی را  60-30دقیقه و سه تا چهار بار در هفته براي سالمتی قلب و عروق توصیه میکند .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بیتحرکی
یکی از  10علت عمده مرگ و ناتوانی است[ .]2کاهش فعالیت بدنی در افزایش بروز چاقی در میان کودکان و نوجوانان از مخربترین اثرات
بیتحرکی است[ .]17بیتحرکی جسمانی با نداشتن فعالیتجسمانی منظم چهارمین عامل خطرساز مرگ و میر جهانی میباشد ،که  6درصد
از مرگ و میر در سطح جهان را شامل میشود و به طور تقریبی  3/2میلیون مرگ و میر در هر سال به این علت میباشد .سطح بیتحرکی
جسمانی در بسیاري از کشورها و بیشتر در کشورهاي پردرآمد در حال افزایش است ،که پیامدهاي مخاطره آمیزي عمدهاي براي سالمت
عمومی مردم در سراسر جهان دارد که عبارتند از :شیوع بیماريهاي قلبی  -عروقی ،دیابت ،سرطان و  .]5[...میزان فعالیت جسمانی در افراد
کشورهاي مختلف ،متفاوت است که عوامل متعددي مسبب این عمل میباشد .به طوري که اطالعات مطالعه اخیر از استرالیا ،کانادا ،انگلستان
و ایاالت متحده آشکار میکند که تقریبا  % 10از جمعیت بزرگساالن به طور هوازي فعالاند .فعال بودن به طور هوازي به این معنی بود که فرد
در طول اوقات فراعت ،به طور میانگین حداقل سه بار در هفته و هر بار 20تا 30دقیقه یا بیشتر ،در فعالیتهاي شدید شرکت کند .به طور
آشکار ،به نظر میرسد که سبک زندگی برگزیده ،بی تحرکگرایی باشد .تعداد افرادي که در دسته بی تحرک (حتی کسانی که کمتر از حد
متوسط فعال هستند) قرار میگیرند %25 ،تا  % 33بیشتر جوامعه مطالعه شده میباشند .به نظر میرسد انگلستان و فنالند ،در این که درصد
افراد بیتحرک شان تا حدي کم است تا اندازه اي استثناء باشند .در فنالند  % 15از افراد  30تا  59سال معتقدند که بسیار فعال هستند[.]4
همچنین در نوجوانان و جوانان ایرانی نیز میزان فعالیت جسمانی بسیار پایین است به طوري که محققان در بررسیهاي خود عنوان کردند که
با وجود شواهد موجود در خصوص تهدیدهاي عدم فعالیت جسمانی ،یافته هاي حاصل از سه بررسی ملی در بین جوانان ایرانی نشان داد که 80
 %جمعیت ایرانی از نظر جسمانی غیر فعال هستند[ .]7علیرغم این بینش مثبت ،در سازمانهاي متولی بهداشت و سالمت میزان بیتحرکی در
تمام کشورهاي توسعه یافته و یا در حال توسعه باالست[ .]10پژوهشهاي متعددي در ایران صورت گرفته است ،که نشان دهنده کاهش میزان
مشارکت افراد در فعالیتهاي جسمانی و ورزش میباشد .در ایران بیتحرکی در % 65از بالغین جامعه وجود دارد و به عنوان یک از عوامل موثر
در شیوع بیماريها و در نتیجه کاهش فعالیت جسمانی است[ .]8طبق برخی یافتهها پایینترین میزان فعالیت بدنی بزرگساالن در کشورهاي
تایلند ،عربستان سعودي ،برزیل و ایران گزارش شده است[ .]6روشن است که جوانان و نوجوانان در دنیاي مدرن امروز ،فعالیتجسمانی الزم
براي برآوردن نیازهاي سالمتی خود را ندارند ،بنابراین شناخت از بافت محیطی و عوامل موثر بر مشارکت جسمانی بیشتر این افراد ضروري
است[.]14
تمایل افراد براي مشارکت در فعالیت هاي بدنی و ورزش به عوامل مهمی چون حمایت اجتماعی ،وضعیت اقتصادي ،عوامل اقتصادي-
اجتماعی ،خواستگاه فرهنگی و عوامل روانی -اجتماعی فردي بستگی دارد[ .]19بررسی ها نشان داده اند که نحوه مشارکت جسمانی افراد با
زمینههاي فرهنگی و اقتصادي – اجتماعی گوناگون ،متفاوت میباشد .افراد با توجه به اینکه در چه شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند،
نرخهاي متفاوت مشارکت در فعالیتهاي بدنی دارند[ .]12برخی محققان در پژوهشهاي خود نقش کلیشههاي جنسیتی را در نوع سبک
زندگی نشان دادند که زنان هندي و سایر اقلیت هاي قومی در مقایسه با زنان استرالیایی به دلیل محرومیت فرهنگی فرصت شرکت در
فعالیتهاي ورزشی را ندارند[ .]16ون دنریش و همکاران )2012(1نیز در یافته هاي خود وضعیت اجتماعی -اقتصادي را به طور مثبت و
معناداري وابسته با مشارکت ورزشی و عضویت در باشگاههاي ورزشی براي هر دو جنس مرد و زن دانستند[ .]29در همین راستا سنایی نسب
و همکارانش( )1392مشارکت بدنی را تحت تاثیر متغیرهاي وضعیت اقتصادي -اجتماعی عنوان کردند[ .]11نتایج تحقیق جولیا شروپشایر با
عنوان "متغیرهاي خانواده و فعالیتهاي جسمانی فرزندان :تأثیر ورزش والدین و وضعیت اجتماعی اقتصادي" نشان داد که وضعیت اقتصادي-
اجتماعی تأثیري بر فعالیت فرزندان نداشت[ .]18در تحقیق دیگري بیان شد که افراد از خانوادههایی با وضعیت اجتماعی -اقتصادي(شغل و
سطح تحصیالت) باالتر به طور قابل توجهی فعالیتهاي ورزشی سازمان یافته با شدت متوسط را انتخاب میکنند در حالی که سایرین
فعالیتهاي غیر سازمان یافته و کم شدت را انجام میدهند[ .]27عالوه بر موارد ذکر شده رحمانی نیا و همکاران( )1388در تحقیقی با عنوان
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رابطهي کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اقتصادي -اجتماعی دانشآموزان بیانکردند که آمادگی جسمانی دانشآموزانی
که وضعیت اقتصادي -اجتماعی بهتري داشتند ،بهتر بود[ .]9همچنین اسالمی و همکاران( )1392بیان کردند ،دانش آموزان با وضعیت اجتماعی
اقتصادي خانوادگی متوسط و متوسط به باال به دلیل آگاهی خانواده از فواید فعالیت بدنی(طبقهي اجتماعی) و حمایت هاي عاطفی ومالی(طبقهي اقتصادي) آن ها مشارکت بیشتري در فعالیتهاي بدنی منظم دارند ،اما دانشآموزان با وضعیت اجتماعی -اقتصادي خانوادگی
پایین به علت نا آگاهی خانواده از فواید فعالیتبدنی(طبقهي اجتماعی) و فقدان حمایت هاي عاطفی و مالی(طبقهي اقتصادي) آن ها در
فعالیتهاي بدنی منظم شرکت نمیکنند[ .]3قدرت نما ( )1392نیز عنوان کرد که عالوه بر این بین ورزشها و بازيهایی که طبقات برتر
جامعه که از جایگاه باالتري در اجتماع خوردارند انجام میدهند و ورزش هاییکه طبقات پایینتر انجام میدهند ،تفاوت وجود دارد .که بیانگر
تاثیر نقش طبقه اجتماعی -اقتصادي و فرهنگ بر مشارکت جسمانی میباشد[ .]15همچنین جمعی از محققان نیز در تأثیر وضعیت اقتصادي-
اجتماعی بر مشارکت ورزشی دانش آموزان میگویند ،محیط خانواده و پایگاه اقتصادي -اجتماعی خانواده بر نگرشهاي روانی به سوي ورزش
هاي گوناگون و توانایی هاي بدنی افراد ،مؤثر است[22و  .]26کریستنسن1و همکاران( )2008به نبود رابطهي میان وضعیت اقتصادي -اجتماعی
با میزان فعالیتبدنی نوجوانان و کودکان اشاره کردند[ .]25همچنین تحقیق بتینا وکریستس( )20082بیانگرعدم رابطهي وضعیت اقتصادي -
اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان است[ .]20بوتردیهاژ3و همکاران( )2011در تحقیقی بیانکردند که
رابطهي معناداري بین وضعیت اجتماعی  -اقتصادي در سه سطح متوسط(باال ،متوسط و پایین) بر میزان فعالیتبدنی جوانان و نوجوانان اروپایی
وجود ندارد[ .]21همچنین سیبرا 4و همکاران( )2013نقش وضعیت اقتصادي-اجتماعی را برمیزان فعالیت ورزشی دانشآموزان بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که افراد با وضعیت اقتصادي -اجتماعی متوسط و باال ،نسبت به افراد با وضعیت اجتماعی  -اقتصادي پایین ،بیشتر در
فعالیتهاي ورزشی شرکت میکنند[.]28
گسترش یافتههاي علمی ،رشد بهداشت و فرهنگ عمومی جامعه و آگاهی روزافزون مردم از تأثیرات ورزش در تندرستی ،موجب روي
آوردن عموم مردم به فعالیتهاي بدنی و ورزش شده است؛ به همین دلیل براي رشد و گسترش هر چه بیشتر ورزش ،درک و شناسایی عوامل
مؤثر بر گرایش مردم به سوي مشارکت در فعالیتهاي ورزشی نیازمند توجه جدي است[ .]3یافتههاي پژوهشهاي مختلف نشان میدهد که
به احتمال زیاد الگوها و عادتهاي فعالیت بدنی در طول دوران کودکی و نوجوانی در سراسر طول عمر حفظ می شود ،در نتیجه براي ادامهي
سبک زندگی فعال در بزرگسالی ،دوران کودکی فعال یا غیر فعال میتواند یک پیش بینی کننده در نوع سبک زندگی بزرگسالی باشد .از این
رو شناخت عوامل اقتصادي -اجتماعی اثرگذار بر میزان فعالیت جسمانی کودکان براي شکل دادن به عادتهاي مناسب به منظور تغییر الگوي
رفتاري ،حایز اهمیت است .به طورکلی در مشارکت جسمانی افراد عوامل متعددي بصورت مستقیم(امکانات وتسهیالت) و غیرمستقیم(عوامل
روانی -ادراکی ،نگرش روانی و مزایاي روانی شخصی) نقش دارند ،که بر اساس این عوامل میتوان به میزان مشارکت جسمانی افراد پی برد[.]24
لحاظ کردن این عوامل در سیاست گذاري ها در جهت توسعه سالمت موثر است .در مطالعات گذشته غالبا از طریق پرسشنامههایی که با توجه
به حافظه فرد در مورد میزان فعالیت جسمانی در فواصل زمانی مثل هفت روزگذشته طراحی شده اند ،در مورد نوع سبک زندگی و سطح
سالمت وي اطالعات جمع آوري نشده است .با توجه به مطالب ذکر شده ،اهمیت و ضرورت مشارکت افراد در فعالیتهاي بدنی و ورزش در
حفظ و ارتقاء سالمت جسمی و روحی افراد و جامعه روشن می باشد و باید به گسترش مشارکت هرچه بیشتر افراد در فعالیتهاي جسمانی و
ورزش توجه ویژه نمود .یکی از راههایی که به تحقق این امر کمک مینماید ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مردم به سمت این مقوله می
باشد .از جمله این عوامل میتوان به وضعیت اقتصادي -اجتماعی خانواده ،فرهنگ ،نگرش خانواده نسبت به فعالیت جسمانی ،فاکتورهاي
اجتماعی  -روانی و عوامل روانشناختی فردي اشاره نمود .شهر زابل به دلیل رفت و آمد افراد از حوزههاي فرهنگی مختلف و مهاجرت به دلیل
مرزي بودن آن ،از نظر اقتصادي و فرهنگی با اکثر شهرهاي ایران تفاوت محسوسی دارد و این تفاوت فرهنگ ،بر نگرش افراد در جهت مشارکت
فعالیتهاي اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار است .به طوري که احساس میشود خانوادهها با نگرشهاي خاص خود ،مانع مشارکت ورزشی
دختران و پسران میشوند .در ضمن آمار بزهکاري که شامل پنج بعد سرقت و تقلب ،پرخاشگري و خشونت ،کجروي اخالقی ،کجروي جنسی،
کجروي فرهنگی است ،در سال  1389توسط قربانعلی ابراهیمی در جوانان  15تا  24سال شهر زابل 52/1 ،درصد این افراد گزارش شد[.]1
طبق یافتههاي رضوي( )1353ورزش و فعالیت جسمانی میتواند سطح تعهد نوجوانان به ارزشها را افزایش دهد و در نتیجه موجب کاهش
بزهکاري شود[ .]13با توجه به تحقیقات انجام شده مشاهده شد که تاکنون تحقیقی مبنی بر مقایسهي وضعیت اقتصادي  -اجتماعی خانواده
با مشارکت فعالیت هاي جسمانی دانش آموزان دختر و پسر شهر زابل صورت نگرفته است .لذا براي ارتقا سطح سالمت روانی افراد ،افزایش

1-

Kristensen
Bettina & Kereszte
3 -Botrdeaudhuij
4 -Seabra
2-

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 12زمستان  ،1396ص 1 - 11
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

روحیه ،جلوگیري از اضطراب و استرس و همچنین افزایش مشارکت ورزشی آنها ،شناسایی عوامل مختلف مشارکت جسمانی افراد و مقایسهي
عوامل موثر بر مشارکت جسمانی ،ضروري به نظر می رسد .لذا بر اساس شواهد و فرضیات فوق الذکر هدف تحقیق حاضر مقایسهي وضعیت
اقتصادي -اجتماعی خانواده با میزان مشارکت در فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر و پسر  12-16سال شهر زابل میباشد.

روش شناسی
روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و در زمینه جمعآوري دادهها از پرسشنامه کتبی که روایی و پایایی آن به تأیید
رسیده ،استفاده شده است .جامعه آماري را در تحقیق حاضر ،تمامی دانشآموزان دختر و پسر پایههاي ششم ابتدایی ،هفتم متوسطه اول،
هشتم متوسطه اول ،نهم متوسطه اول و دوم متوسطه دوم(12-16سال) شهر زابل که در سال تحصیلی 94-95مشغول به تحصیل در مدارس
دولتی بودند ،تشکیل دادند .تعداد کل این دانش آموزان  10279نفر بود ،که  5485نفراز این تعداد را دختران تشکیل دادند و تعداد 4794نفر
از جامعه آماري تحقیق ،دانشآموزان پسر بودند .در تحقیق حاضر براي هر گروه سنی بصورت مجزا از جنسیت(دوازده ،سیزده ،چهارده ،پانزده
و شانزده سال) 60نفر(بر اساس جدول مورگان) در نظر گرفته شد ،که در هر رده سنی و هر جنسیتی تعدادي از دانشآموزان به دلیل اینکه
داراي سن باالتر بودند اما در کالس پایینتر مشغول به تحصیل بودند ،از نمونه تحقیقی حذف شدند و در مجموع تعداد نمونه مورد بررسی
براي هر رده سنی و هر جنسی 60نفر ،که حجم کل نمونه  600نفر( 300دختر و  300پسر) بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند .در این
تحقیق پس از تکمیل کردن فرم رضایت نامه توسط والدین ،فرم پرسشنامه در یک مرحله و در دو مجموعه به دانش آموزان داده شد که
مجموعه اول شامل قسمت اقتصادي و درآمد بود و مجموعه دوم شامل مشارکت در رشتههاي مختلف ورزشی که در طول یک هفته گذشته
فرد انجام داده است ،میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره و میزان فعالیتهاي نشسته بود .مجموعه اول کد گذاري شد و به
دانشآموزان داده شد تا در منزل تکمیل کنند چون ممکن بود دانشآموزان اطالعات دقیقی راجع به میزان درآمد خود نداشته باشند ،سپس
از آنها خواسته شد در یک روز معین آن را به محقق یا معلم خود تحویل دهند و بر اساس کدي که روي مجموعه دوم بود ،قسمت اقتصادي
و قسمت سنجش فعالیتجسمانی مربوط به هر دانشآموزان تنظیم میشد .قسمت دوم پرسشنامه را دانشآموزان سر کالس و با حضور محقق
و معلم خود با نهایت دقت تکمیل میکردند .پرسشنامه استفاده شده درکل شامل نوزده سؤال میباشد که وضعیت اقتصادي– اجتماعی،
مشارکت افراد در رشتههاي ورزشی مختلف ،میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره و میزان فعالیتهاي نشسته را میسنجد .الزم
به ذکر است که سوال اول ،دوم و سوم از پرسشنامه سطح شاخص اجتماعی -اقتصادي )(SESاسماعیل زاده( )2014تهیه گردیده است[.]13
در ابتداي پرسشنامه سواالتی راجع به اطالعات فردي افراد آورده شدکه تکمیل کردن این موارد کامال”اختیاري بوده است .سوال یک اطالعاتی
راجع به وضعیت اقتصادي و درآمد ماهیانه خانواده افراد در اختیار ما میگذارد .سوال اول ،شامل هیجده گزینه میباشد ،که تعداد افرادي که
هر گزینه را عالمت زدند مشخص میشود ،سوال دوم و سوم که میزان تحصیالت پدر و مادر میباشد ،شامل نه گزینه میباشد در هر کدام
تعداد افرادي که هر گزینه را عالمت زدند ،مشخص میشود .در این سه سوال نمرهگذاري طوري است که نمره کل ،مجموع امتیازات کسب
شده از قسمت درآمد و تحصیالت پدر و مادر است .آزمودنی هایی که نمره( )4-20کسب نمودند جزء شاخصهاي سطح پایین اقتصادي-
اجتماعی و آزمودنیهایی که نمره بین( )21-35جزء شاخص سطح متوسط و آزمودنیهایی که نمره بین()36-55کسب کردند جزء شاخصهاي
سطح باالي اقتصادي -اجتماعی دستهبندي شدند .بعنوان مثال اگر درآمد خانواده اي چهار میلیون و دویست هزار تومان در ماه باشد نمره()11و
پدر خانواده فوق لیسانس باشد ،نمره( )7و مادر خانواده لیسانس باشد ،نمره( )6به آن ها تعلق میگیرد که مجموع این نمرات24میشود ،که
جز سطح متوسط اقتصادي -اجتماعی قرار میگیرد .سوال چهار تا هشت محل تولد فرد ،مادر ،پدر،پدربزرگ و مادربزرگ وي را مشخص میکند
که سیستان یا بلوچستان میباشد و تعداد هر کدام مشخص میشود .سواالت چهار تا نوزده مربوط به پرسشنامه  CAPANS-Pبودند که شامل
سواالت مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره و میزان فعالیت نشسته میباشد .این قسمت پرسشنامه
ابتدا از انگلیسی به فارسی و سپس دوباره به انگلیسی و در نهایت به فارسی برگردانه شد و ترجمه فارسی و ویرایش این پرسشنامه زیر نظر
کارشناس ارشد زبان انگلیسی و کارشناس ارشد ادبیات صورت گرفت .سؤال نه شامل فعالیتهاي وقت آزاد خارج از مدرسه(مشارکت در
رشتههاي مختلف ورزشی)است 39 .مهارت براي سوال نه درنظر گرفته شده ازقبیل جهیدن ،فوتبال ،آهسته دویدن ،هاکی،والیبال ،اسکیت .هر
مهارت بر طبق مقیاس لیکرت شامل پنج گزینه به ترتیب زیر می باشد(هر گزینه تعداد فعالیت بدنی در هفته گذشته را نشان میدهد) :هیچ
 1/تا  2بار 3 /تا  4بار 5 /تا  6بار 7 /بار یا بیشتر .نحوه نمرهگذاري این سؤال بدین ترتیب است که به این مقیاسها به ترتیب اعداد یک تا پنج
تعلق میگیرد به طور مثال براي مهارت"رقص" اگر دانش آموزي گزینه"سه تا چهار بار" را انتخاب نموده باشد عدد سه را در این مهارت بدست
آورده در نهایت نمره این سؤال را میانگین امتیازات کسب کرده در کل مهارتها تشکیل میدهد .سوال نه تا هیجده این پرسشنامه فعالیتبدنی
دانشآموز از قبیل فعالیتهاي وقت آزاد(خارج از مدرسه) ،فعالیتبدنی در مدرسه(زنگ تربیت بدنی) ،فعالیتبدنی در خانه(هنگام ناهار ،بالفاصله
بعد از مدرسه ،بعد از ظهر و آخر هفته) و رفت و آمد تا مدرسه(پیاد با دوچرخه) را میسنجد .این سوال شامل پنج گزینه میباشد که میزان
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فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره را میسنجد .گزینه هاي هر سؤال براي نمره گذاري از یک تا پنج ارزشگذاري میشوند .و نمره هر
کدام از این سؤاالت با توجه به ارزش گزینه انتخاب شده مشخص میشود .درسوال هفده و هیجده نمره بدست آمده از میانگین مجموع زمان
پیاده یا با دوچرخه رفتن به مدرسه بدست میآید .سوال نوزده فعالیتهاي نشسته در طول هفت روز گذشته را مورد ارزیابی قرار میدهد .ابتدا
به شیوه نمره گذاري آن در پسران میپردازیم .در مورد اول یعنی تماشا کردن برنامههاي تلویزیون در طول هفته ،پنجشنبه و جمعه به ترتیب:
اصال” /کمتر از یک ساعت /یک تا دو ساعت /دو تا سه ساعت/سه تا شش ساعت /شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر نمره گذاري میشود.
مورد چهارم یعنی استفاده از کامپیوتر براي سرگرمی براي پسران در طول هفته ،پنجشنبه و جمعه به ترتیب :اصال” /کمتر از دو ساعت /دو تا
هشت ساعت /هشت تا دوازده ساعت /دوازده تا بیست ساعت /بیست ساعت و بیشتر ارزش دهی میشود و در موارد دیگر بصورت :اصال” /کمتر
از یک ساعت /یک تا سه ساعت/سه تا شش ساعت /شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر نمره گذاري میشود .و اما در دختران ارزشدهی به
این صورت میباشدکه :در مورد اول یعنی تماشا کردن برنامههاي تلویزیون در طول هفته ،پنجشنبه و جمعه به :اصال” /کمتر از یک ساعت/
یک تا دو ساعت /دو تا سه ساعت/سه تا شش ساعت /شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر ارزش دهی میشود .مورد چهارم یعنی استفاده از
کامپیوتر براي سرگرمی براي پسران در طول هفته ،پنجشنبه و جمعه به ترتیب :اصال” /کمتر از دو ساعت /دو تا هشت ساعت /هشت تا دوازده
ساعت /دوازده تا بیست ساعت /بیست ساعت و بیشتر نمره گذاري میشود و در موارد دیگر بصورت :اصال” /کمتر از یک ساعت /یک تا سه
ساعت/سه تا شش ساعت /شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر ارزش دهی میشود.
به منظور جمعآوري دادهها در این تحقیق ابتدا معرفی نامه از طرف دانشکده تربیت بدنی دانشگاه باهنر کرمان دریافت شد .سپس با ارائه
این معرفی نامه به معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهر زابل ،ایشان دستور نامه را به حراست،کارشناس نیروي انسانی ،کارشناس پروژه
هاي تحقیقی و اتوماسیون اداري دادند .پس از موافقت حراست از کارشناس نیروي انسانی اداره آموزش و پرورش شهر زابل ،تعداد دانشآموزان
به منظور بررسی جامعه و نمونه ،نشانی مدارس استخراج و مجوز ورود به مدارس دریافت شد .و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به کارشناس
پروژههاي تحقیقی اداره آموزش و پرورش شهر زابل داده شد .با دریافت مجوز ورود به مدارس به مدیران محترم یک نسخه کپی از مجوز داده
شد و با کسب اجازه از آنها فرم رضایت نامه والدین به دانشآموزان داده شد که پس از رضایت والدین ،پرسشنامه بین دانشآموزان پایههاي
مختلف پخش شد که قسمت فعالیت بدنی در مدرسه توسط دانشآموز و قسمت اقتصادي -اجتماعی در منزل توسط والدین تکمیل شد .در
این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی (انواع شاخصها ،جداول و رسم نمودارها) و آمار استنباطی (آزمون ضریب
همبستگی کندال واسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است .همچنین براي تحلیل دادهها از نرمافزارهاي  SPSSویراست23
و  MINITABویراست  17استفاده شده است و سطح معنیداري  0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
اطالعات برآمده از جدول شماره 1نشان میدهد  % 18/5از پاسخگویان داراي درآمد ماهیانه سه میلیون تومان تا سه میلیون و پانصد
هزار تومان در ماه با بیشترین فراوانی و  % 2از آنان داراي درآمده ماهیانه شش میلیون تومان تا هفت میلیون تومان در ماه با کمترین فراوانی
بودهاند(جدول شماره.)1
جدول شماره :1توزیع فراوانی و فراوانی درصدي افراد مورد بررسی بر اساس درآمد ماهيانه

درآمد ماهیانه

پاسخگو

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

کمتر از پانصد هزار تومان در ماه

27

5/4

5/4

پانصد هزار تومان تا هشتصد هزار تومان در ماه

16

2/7

3/2

هشتصد هزار تومان تا یکمیلیون و دویست هزار تومان در ماه

6

1/0

1/2

یکمییون و دویست هزار تومان تا یکمیلیون و پانصد هزار
تومان در ماه

33

5/5

6/6

یکمیلیون و پانصد هزار تومان تا یکمیلیون و هشتصد هزار
تومان در ماه

40

6/7

8/0

یکمیلیون و هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان در ماه

72

12/0

14/3

دو میلیون تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان در ماه

84

14/0

16/7

دو میلیون و پانصد هزار تومان تا سه میلیون تومان در ماه

73

12/2

14/5

سه میلیون تومان تا سه میلیون و پانصد هزار تومان در ماه

93

15/5

18/5
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سه میلیون و پانصد هزار تومان تا چهار میلیون تومان در ماه

28

4/7

5/6

چهار میلیون تومان تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان در ماه

18

3/0

3/6

چهار میلیون و پانصد هزار تومان تا پنج میلیون تومان در ماه

9

1/5

1/8

پنج میلیون تومان تا شش میلیون تومان در ماه

3

0/5

0/6

شش میلیون تومان تا هفت میلیون تومان در ماه

1

0/2

0/2

کل

503

83/8

100/0

بیپاسخ

97

16/2

-

کل

600

100/0

-

اطالعات جدول شماره 2نشان میدهد  % 24/2از پدران در دوره لیسانس با بیشترین فراوانی و  % 5با مدرک فوق دکترا/فوق تخصص
داراي کمترین فراوانی و  % 23/5از مادران در دوره لیسانس با بیشترین فراوانی و  % 0با مدرک فوق دکترا/فوق تخصص داراي کمترین فراوانی
بودهاند(جدول شماره.)2
جدول شماره :2توزیع فراوانی و فراوانی درصدي افراد مورد بررسی بر اساس تحصيالت والدین

پاسخگو

مادر
فراوانی

تحصیالت والدین

پدر
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

2/5

بیسواد

23

3/8

15

ابتدایی

17

2/8

15

2/5

راهنمایی

13

2/2

43

7/2

دبیرستان

32

5/3

59

9/8

دیپلم

114

19/0

129

21/5

فوقدیپلم

88

14/7

117

19/5

لیسانس

145

24/2

141

23/5

فوقلیسانس

111

18/5

75

12/5

دکترا

54

9/0

6

1/0

فوق دکترا/فوق تخصص

3

0/5

0

0/0

کل

600

100/0

600

100/0

با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها در جدول شماره 478 ،3نفر ( )% 79/7از پاسخگویان در سطح پایین وضعیت اقتصادي  -اجتماعی و
 122نفر ( )% 20/3در سطح متوسط وضعیت اقتصادي -اجتماعی قرار دارند(جدول شماره.)3
جدول شماره :3توزیع فراوانی و فراوانی درصدي افراد مورد بررسی بر اساس وضعيت اقتصادي -اجتماعی

وضعیت اقتصادي -اجتماعی
پاسخگو

فراوانی

درصد فراوانی معتبر

سطح پایین

478

79/7

سطح متوسط

122

20/3

کل

600

100/0

جهت بررسی رابطه بین متغیرها از ضرایب همبستگی ناپرامتري کندال و اسپیرمن استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون همبستگی
با توجه به جدول شماره 4نشان میدهد که درگروه پسران بین مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،میزان فعالیت جسمانی درشرایط مختلف
روزمره و میزان فعالیتهاي نشسته با وضعیت اقتصادي -اجتماعی رابطه معنیدار وجود ندارد( -p<0/05مقدار).
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جدول شماره :4بررسی رابطه بين وضعيت اقتصادي -اجتماعی خانواده با مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،ميزان فعاليت جسمانی در
شرایط مختلف روزمره و ميزان فعاليتهاي نشسته در پسران

متغیر

وضعیت اقتصادي-
اجتماعی

وضعیت اقتصادي -اجتماعی

1

مشارکت در انواع رشته هاي
ورزشی
میزان فعالیت جسمانی در
شرایط مختلف روزمره
میزان فعالیتهاي نشسته

-0/0021
2

-0/002

مشارکت در انواع
رشته هاي ورزشی

1

-0/051

**0/415

-0/062

**0/565

0/098

0/061

0/116

میزان فعالیت جسمانی در
شرایط مختلف روزمره

میزان فعالیتهاي
نشسته

0/076

1
-0/042
-0/065

1

**در سطح  0/05معنیدار

جهت بررسی رابطه بین متغیرها از ضرایب همبستگی ناپرامتري کندال و اسپیرمن استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون همبستگی
با توجه به جدول شماره 5نشان میدهد که درگروه دختران بین مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،میزان فعالیت جسمانی درشرایط مختلف
روزمره و میزان فعالیتهاي نشسته با وضعیت اقتصادي -اجتماعی رابطه معنیدار وجود ندارد( -p<0/05مقدار).
جدول شماره :5بررسی رابطه بين وضعيت اقتصادي -اجتماعی خانواده با مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،ميزان فعاليت جسمانی در
شرایط مختلف روزمره و ميزان فعاليتهاي نشسته در دختران

متغیر

وضعیت اقتصادي-
اجتماعی

وضعیت اقتصادي-اجتماعی

1

مشارکت در انواع رشته هاي
ورزشی
میزان فعالیت جسمانی در
شرایط مختلف روزمره
میزان فعالیتهاي نشسته

-0/0603
4

-0/069

مشارکت در انواع رشته
هاي ورزشی

میزان فعالیت جسمانی در
شرایط مختلف روزمره

میزان فعالیتهاي
نشسته

1

0/058

0/018

0/067

0/018

-0/081

-0/168

-0/161

-0/096

-0/247

-0/218

1
1

1-

Kendall's tau_b
Spearman's rho
3- Kendall's tau_b
4- Spearman's rho
2-
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بحث و نتيجه گيري
نتایج نشان داد که درگروه پسران 12-16سال بین مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره
ومیزان فعالیتهاي نشسته با وضعیت اقتصادي -اجتماعی رابطه معنیدار وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد که درگروه دختران12-16سال
بین مشارکت در انواع رشتههاي ورزشی ،میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره ومیزان فعالیتهاي نشسته با وضعیت اقتصادي-
اجتماعی رابطه معنیدار وجود ندارد .میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادي-اجتماعی در مشارکت ورزشی دختران و پسران شهر زابل بی
تاثیر است و این دو گروه با هم تفاوتی ندارند .به عبارت دیگر رابطه معناداري بین وضعیت اقتصادي -اجتماعی و مشارکت افراد درانواع رشتههاي
ورزشی ،فعالیت جسمانی در شرایط روزمره و فعالیت هاي نشسته در دختران و پسران وجود ندارد و نمیتوان استنباط کرد که وضعیت
اقتصادي -اجتماعی باالتر باعث مشارکت بیشتر افراد در درانواع رشتههاي ورزشی ،افزایش فعالیت جسمانی در شرایط روزمره و فعالیت هاي
نشسته می شود .نتایج حاضر با نتایج حاصل از تحقیق سیبرا و همکاران( )2013که نقش وضعیت اقتصادي  -اجتماعی را برمیزان فعالیت
ورزشی دانشآموزان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افراد با وضعیت اقتصادي  -اجتماعی متوسط و باال ،نسبت به افراد با وضعیت
اجتماعی -اقتصادي پایین ،بیشتر در فعالیتهاي ورزشی شرکت میکنند ،همخوانی ندارد[ .]28همچنین نتیجه حاصل با نتیجهي پژوهش
رحمانی نیا و همکاران( )1388در تحقیقی با عنوان رابطهي کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اقتصادي -اجتماعی دانشآموزان
بیانکردند که آمادگی جسمانی دانشآموزانی که وضعیت اقتصادي -اجتماعی بهتري داشتند ،بهتر بود ،همخوانی ندارد[ .]9همچنین اسالمی
و همکاران( )1392بیان کردند ،دانشآموزان با وضعیت اقتصادي -اجتماعی متوسط و متوسط به باال مشارکت بیشتري در فعالیتهاي بدنی
دارند ،اما دانش آموزان با وضعیت اقتصادي -اجتماعی پایین در فعالیتهاي بدنی منظم شرکت نمیکنند ،که با یافتههاي تحقیق ما متفاوت
است[ .] 3تحقیقاتی دیگري نیز صورت گرفته است که نتایج آن ها مشابه با نتایج تحقیق ما نمیباشد ،این تحقیقات تأثیر وضعیت اقتصادي-
اجتماعی بر مشارکت ورزشی دانشآموزان بیان کردند ،محیط خانواده و پایگاه اقتصادي  -اجتماعی خانواده بر نگرشهاي روانی به سوي
ورزشهاي گوناگون و تواناییهاي بدنی افراد ،مؤثر است[22و .]26عالوه بر موارد فوق کانترز و همکاران()2013در پژوهشی که بر روي مشارکت
ورزشی در مدارس بین 11-14سال در جنوب شرقی ایالت متحده انجام دادند ،نتایج را حاکی از آن دانستند که بیشتر دانشآموزان در
ورزشهاي مدرسه شرکت میکنند اما کودکان با وضعیت اقتصادي -اجتماعی پایین در معرض خطر بیشتري از عدم فعالیت بدنی قرار
دارند[ .]24همچنین نتایج تحقیق سانتوس و همکاران( )2004با یافته هاي ما همخوانی ندارد ،آنها در پژوهش خود چنین بیان نمودند،
نوجوانانی که از خانوادههایی با وضعیت اجتماعی -اقتصادي(شغل و سطح تحصیالت) باالتر هستند به طور قابل توجهی فعالیتهاي ورزشی
سازمان یافته با شدت متوسط را انتخاب میکنند در حالی که سایرین فعالیتهاي غیرسازمان یافته و کم شدت را انجام میدهند[.]27
نتایج تحقیق کریستنسن و همکاران( )2008نتایج تحقیق را تایید میکند ،آنها به نبود رابطهي میان وضعیت اقتصادي -اجتماعی با
میزان فعالیتبدنی نوجوانان وکودکان اشاره کردند[ .]25تحقیق بتینا وکریستس( )2008بیانگرعدم رابطهي وضعیت اقتصادي  -اجتماعی با
میزان فعالیتبدنی دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان است ،که با نتایج ما همخوانی دارد[ .]20بوتردیهاژ و همکاران( )2011در تحقیقی
بیانکردند که رابطهي معناداري بین وضعیت اجتماعی  -اقتصادي در سه سطح متوسط(باال ،متوسط و پایین) بر میزان فعالیتبدنی نوجوانان
اروپایی وجود ندارد .که این نتایج هم با نتایج تحقیق فوق هم راستا بودند[.]21
از دالیل احتمالی تناقضات تحقیقات مختلف میتوان دامنههاي سنی متفاوت درتحقیقات عنوان کرد به طوري که تحقیقات گذشته
اکثرا” در بزرگساالن انجام شده اند ،اما این پژوهش در نوجوانان انجام شد که ممکن است دلیل این تناقض ،دامنه سنی این افراد باشد و
همچنین تفاوت توانایی واقعی افراد با آن چه که تصور میکنند را از دالیل این تناقضات دانست .ممکن است پراکندگی یکسان امکانات بین
همه افراد شهر زابل سبب شده باشد افرادي که از لحاظ اقتصادي -اجتماعی در سطح باالتري هستند امکان شرکت در اماکن ورزشی با کیفیت
باالتر را نداشته باشند و از همان منابع و امکانات محدود که همگان استفاده میکنند ،به ناچار استفاده میکنند .با توجه به نتایج بدست آمده
میتوان بیان نمود که وضعیت اقتصادي -اجتماعی خانواده بر میزان مشارکت جسمانی افراد این تحقیق ،تاثیري ندارد ،به عبارت دیگر پراکندگی
و توزیع یا دسترسی به امکانات مرتبط با فعالیت جسمانی در منطقه زابل بین طبقات مختلف اقتصادي -اجتماعی ممکن است همسان باشد و
همچنین بین طبقات اجتماعی مختلف ،سطح فعالیت جسمانی یکسان است که میتواند به واسطهي ضعف مدیریت در سازماندهی منابع و
امکانات ورزشی باشد .بنابراین احتمال دارد علی رغم این که وضعیت اقتصادي -اجتماعی از مولفههاي اساسی موثر بر مشارکت جسمانی
میباشد .اما در شرکت کنندگان حاضر مولفههاي دیگري موثرتر باشد .به نظر می رسد عواملی نظیر امکانات ،نگرش ،اعتقادات والدین ،عوامل
روانی فردي بیشتر از مولفهي اقتصادي -اجتماعی حایز توجه باشد .در پایان توصیه میشود با توجه به شرایط حال حاضر تالشهایی جهت
افزایش مشارکت جسمانی افراد صورت گیرد که در نتیجه باعث بهبود سالمت روانی ،اجتماعی و جسمی جامعه میشود ،لذا نیاز به یک تالش
مشترک در تمام بخش هاي دولتی به منظور افزایش آگاهی و اجراي برنامه هاي موثر وجود دارد .شواهد نشان میدهد که موثرترین برنامه
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جامع شامل برنامههاي مدرن ،کمپین رسانههاي جمعی و ایجاد محیط هاي حمایتی که شامل دسترسی به امکانات مناسب و ارتقاء امکانات
موجود و همچنین رفع موانعی که از مشارکت ورزشی افراد جلوگیري میکنند ،میباشد.
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