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Abstract
The purpose of this study was to investigate the Socio-Economic Factors and Sport
Participation on Sport and Medical Expenditures of employees. The present study was applied
in terms of purpose and descriptive-correlational in nature, which has been done in a survey.
The statistical population of this research consists of a number of employees of a military
cultural center. The statistical sample was estimated to be 10 to 20 times the dimensions
drawn in the conceptual model based on a sufficient number for modeling structural
equations. Through simple random sampling, 80 people were selected as the research sample.
The questionnaire of the present study was taken from the study of Noshiranzadeh (2011) that
were distributed among 110 people and finally, 103 questionnaires were collected. The
validity of the questionnaire was confirmed by convergent and divergent validity. The
reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha test α=0.81. Data
analysis was performed by structural equation modeling and path analysis using SmartPLS
software. Findings showed that the socio-economic factors has a significant effect on medical
expenditures and sport expenditures. Sport participation also has a significant effect on sport
expenditures, but does not have a significant effect on medical expenditures. As a result,
understanding the relationship between socio-economic factors and sport participation in
sports and health care costs can provide a comprehensive view for policy makers and public
health professionals In order to purposefully develop comprehensive sport participation of the
target community through comprehensive planning.
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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینههای ورزشیی و
درمانی کارکنان بود .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ی همبسیتگی بیوده کیه بیه
شکل پیمایشی انجام گرفته است .جامعه آماری این تحقیق را تعیدادی از کارکنیان ییک مرکیز فرهنگیی نظیامی
تشکیل داده اند .نمونه آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی معادالت ساختاری به میزان  92تا 22
برابر ابعاد ترسیم شده در مدل مفهومی برآورد شد .از طریق نمونهگییری تصیادفی سیاده  22نفیر بیهعنیوان نمونیه
پژوهش انتخاب شدند .پرسشنامه تحقیق حاضر ،برگرفته از مطالعه نوشیرانزاده ( )9912بود که بین  992نفر توزیع و
در نهایت 929 ،پرسشنامه جمعآوری شد .روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  α=2/29محاسیبه شید .تجزییه و تحلییل دادههیا از روش
مدل سازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس انجام شد .یافتهها نشان داد
عوامل اجتماعی -اقتصادی اثر معنیداری در هزینههای درمانی و هزینههیای ورزشیی دارد .همچنیین مشیارکت

 . نویسنده مسئول :استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک
f-fakhri@araku.ac.ir

 . دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن

 . مدرس و پژوهشگر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه افسری امام حسیین(ع)،
تهران ،ایران
 . استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،تهران ،ایران
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ورزشی اثر معنیداری بر هزینههای ورزشی دارد ،اما بر هزینههای درمانی اثر معنی داری ندارد .در نتیجیه ،درک

ارتباط بین عوامل اجتماعی -اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینههای ورزشی و درمانی میتوانید بیه سیاسیت-

گذاران و متخصصان بهداشت و سالمت عمومی بینشی کلی و جامع ارائه دهد تا بیا برنامیهرییزی همیهجانبیه ،بیه
صورت هدفمند در صدد توسعه مشارکت ورزشی جامعه هدف ،برآیند.

کلیدواژهها :عوامل اجتماعی  -اقتصادی  ،مشارکت ورزشی ،هزینههای ورزشی ،هزینههای درمانی.

مقدمه
صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار مییرود.
در واقع ،ورزش به عنوان یک قدرت مؤثر در امر توسعة اجتمیاعی و اقتصیادی ،بیا آثیار مسیتقیم و
غیرمستقیم ،نقشی مهم در اقتصاد کشورها بازی میکند (تیلور و همکاران .)2290 9،میتوان گفیت
با توجه به آثار گستردة ورزش و فعالیت بدنی ،سرمایهگذاری در این زمینه میتواند منیافع و فوایید
مثبت بیشمار اقتصیادی ،اجتمیاعی ،فرهنگیی ،سیاسیی و غییره بیرای جوامیع بیهدنبیال داشیته باشید
(کالشی و همکاران .)9912 ،پائولو پاویا 2نقش اقتصادی ورزش را به دو بخش تیأثیرات اقتصیادی
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرده است .در بررسی آثار اقتصادی مستقیم ،به ورزش به عنوان تفریح
یا فعالیت جسمانی نگریسته می شود .بدین ترتیب ،آثاری همچون تولید کاالها و خدمات ورزشیی،
صادرات و واردات ،هزینههای خانوار ،ایجاد اماکن و تسهیالت ،تبلیغات ،پوشش رسانهای ،اشتغال
و جذب گردشگر و حامیان مالی را در پی دارد .آثیار اقتصیادی غیرمسیتقیم ورزش نییز در ارتقیای
سالمتی و کاهش هزینههای درمان و به تبع آن ،توسعة برنامههای ملیی و نییروی کیار و در کیاهش
هزینههای درمانی برای خانوار و دولت ،دخالیت اساسیی دارد (عسیکریان .)9929 ،بنیابراین ،نقیش
ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهبردی که توانایی بالقوهای در یاری رساندن به اهیداف سیالمتی،
اجتماعی و اقتصادی دارد ،بسیار حائز اهمیت است (سیدعامری و آلقربان .)9919 ،به همین دلییل،
این انتظار وجود دارد که اعضای جامعه ضمن تأیید نظری ورزش ،در عمل نیز با مشارکت ورزشی
و انجام فعالیتهای فیزیکی بر این نظریه صحه گذارده ،فاصله میان نظر و ورطه عمل را بیه حیداقل
برسانند (فتحی .)9922 ،بیه عبیارت دیگیر ،اختصیا

دادن میدت کوتیاهی از زنیدگی روزانیه بیه
1. Teylor & et al
2. Paulo Pavia
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فعالیتهای ورزشی ،عالوه بر تأثیر آن در سالمت و نشاط فیردی و ارتقیای سیالمت اجتمیاعی ،در
پیشگیری از اشاعه برخی آسیبهای اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود (عادل خانی و همکاران)9919 ،؛
زیرا پیشرفتهای علمی در زمینه فناوری باعث شده است تا کارهایی که به انرژی بیدن نیازمندنید،
توسط ماشینها و وسایل انجام گیرند .به همین دلیل ،سالمت انسان در معرض امراض ناشی از عدم
تحرک بدنی قرار گرفته است (آقاعلینژاد و همکاران .)9920 ،به همین سیبب ،زنیدگی در دنییای
امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده است و به دنبیال ایین فقیر
حرکتی ،مشکالت عدیدة جسمی ،روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است ( جوادی پور و
سمیعنیا.)9912 ،
از اینرو ،تغییر و تحوالت جهانی در مقولههای زندگی معاصیر ،تربییت بیدنی و ورزش را از
ضروریاتی ساخته است که دوری از آن اجتنیاب ناپیذیر بیه نظیر مییرسید .اهیداف تربییت بیدنی و
ورزش با تجارب و عالیق افراد در ارتباط اند و مقاصد و جهت برنامهها را تعیین میکننید .بیا توجیه
به اهمیت و توسعة حیطة علم تربیت بدنی و ورزش ،اهداف آن به ردههای جمعیتی خاصی محیدود
نیست ،بلکه به تمام ردههای جمعیتی گسترش یافته است (فتحی .)9922 ،براساس گزارش سیازمان
بهداشت جهانی نیز ،افزایش فعالیت فیزیکی میتواند سبب کاهش هزینههای مراقبتهای بهداشیتی
و کاهش میزان مرگ و میر شود و برنامههای ورزشی میتوانند با هزینه های کم اجرا شوند .به نظیر
میرسد پرداختن به ورزش و تشویق مردم در ایین زمینیه ،راهحیل عاقالنیهای بیرای بهبیود سیالمت
عمومی جامعه باشد (مرتضایی و اندام .)9919 ،درواقع ،هزینههای ورزشی بیرای دولیتهیا ،نیوعی
سرمایهگذاری برای افزایش سالمت جامعه ،بهبود بهرهوری نیروی کار ،کاهش یارانههای درمیان و
امثییال آنهاسییت (زمییانی و همکییاران .)9919 ،از طرفییی ،تعیییین ارتبییاط بییین مشییارکت ورزشییی بییا
هزینههای ورزشی و درمانی در جوامع مختلف بیا طبقیات اقتصیادی و اجتمیاعی گونیاگون ،توجیه
محققان داخلی و خارجی را در طول سالها به خود جلب کرده است .نتایج اکثر تحقیقات داخلیی
و خارجی مؤید «ارتباط بین هزینههای ورزشی و درمانی با فعالیت بدنی خانوارها ،ارتباط بین میزان
فعالیت بدنی و هزینه سبد ورزشی (کاشف ،)9919 ،تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینیه هیای درمیانی
(خاکزاده ،)9919 ،تأثیر عوامل اجتماعی ی اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارها (اکبیری
خوشیهمهییر 9910 ،؛ و هیالمن و بروئییر )2290 9،و تییأثیر عوامیل تعیییینکننیده اقتصییادی و شییناخت
1. Hallmann & Breuer
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اجتماعی بر مشارکت ورزشیی» هسیتند .فعالییت هیای بیدنی بیرای برخیورداری از سیالمت اهمییت
خاصی دارند و فواید آن نیز کامالً اثبات شده است .فعالیت بیدنی نقیش مهمیی در ارتقیای تناسیب
جسمانی ،رفتارهای مرتبط با سالمتی ،بهبود مدیریت وزن و کاهش خطر ابتال به بیماریها و میرگ
و میر ناشی از آنها دارد (حسینی و همکاران .) 9912 ،متأسیفانه در کشیور میا بنیا بیر علیل مختلیف،
میزان فعالیت ورزشی در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح پیایینی قیرار دارد .بیرای مثیال ،سیرانة
هزینههای ورزشی خانوارهای کانادایی با  72درصد جمعیت فعال  991برابر سرانة ورزشیی خیانوار
ایرانی است (عسکریان و جعفری .)9927 ،مشارکت ورزشی افراد باالی  1سال ایران  99/7درصید
است ،این رقم در مقایسه با کشورهای توسعهیافته که میزان مشارکت ورزشی آنها باالی  12درصد
است ،رقم بسیار پایینی است .در تأیید این مطلب میتوان گفت مقایسه هزینههای ورزشی نسبت به
کییل هزینییههییای خانوارهییای اسییکاتلندی ( 2/277درصیید) ،انگلیسییی ( 2درصیید) کانییادایی (9/01
درصد) ،نروی ( 9/20درصد) و ایرانی ( 2/97درصد) و سهم مشارکت ورزشی آنهیا اشیاره داشیت
(عسکریان .)9929 ،در مورد عوامل اقتصادی ی اجتماعی و مشارکت ورزشی و تأثیر آنها در هزینه-
های ورزشی و درمانی پیژوهشهیایی انجیام شیده و رونید ایین مطالعیات رو بیه رشید اسیت .ولیی
پژوهشی به بررسیی وضیعیت کارکنیان ییک مرکیز فرهنگیی نظیامی و خیانوار آنهیا در ایین زمینیه
نپرداخته است و لزوم انجیام دادن پیژوهش در ایین زمینیه ،مشیهود اسیت .از آنجیا کیه ییک مرکیز
فرهنگی نظامی به لحاظ تشکیالت و مأموریت ،از جمله نهادهای مهم و تأثیرگذار در کشور است،
لذا حفظ سالمتی کارکنان این نهاد و باال رفتن بهرهوری آنها از موضوعات مهمیی اسیت کیه بایید
مورد بررسی قرار گیرد .پس با توجیه بیه تیأثیر و فوایید ورزش و فعالییت بیدنی در بهبیود سیالمت
جسمانی و روانی افراد و کاهش هزینههای درمانی ،ضیرورت انجیام دادن تحقییق حاضیر در میورد
این گروه از افراد احساس میشود .در این زمینه ،بهمنظور نظاممندسازی محورهای تحلیل و تکمیل
دانش موجود در این زمینه ،باید یک مطالعه جامع صورت بگیرد .از سوی دیگر ،با استخراج نتیایج
و اعالم آن به نهاد مربوط ،گام مثبتی در جهت ارتقای هرچه بیشیتر سیالمتی جسیمی و روانیی ایین
افراد میتوان برداشت؛ زیرا بایید بیا نهادینیه کیردن ورزش در خیانوادههیای کارکنیان ییک مرکیز
فرهنگی نظامی از فواید سالمتی جسمانی ،روانی و اجتماعی آن بهیره بیرد و از فوایید اقتصیادی آن
نیز در کاهش هزینههای سالمتی و درمانی خانواده و جامعه گام مهمی به جلو برداشت .با توجیه بیه
اینکه وضعیت سالمت جسمانی و بهداشت روانی خیانوادههیا از اهمییت وییژهای برخیوردار اسیت،
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تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسیی تیاثیر عوامیل اجتمیاعی -اقتصیادی و مشیارکت ورزشیی بیر
هزینههای ورزشی و درمانی کارکنان به ارتقای سالمتی و تندرستی از طریق ورزش ،گامی هرچند
کوچک در راه توسعه ورزش و ترویج تندرستی در جامعه بردارد .از اینرو ،محقق بر آن اسیت بیا
استفاده از روش معادالت ساختاری به سؤاالت اصلی و فرعی زیر پاسخ دهد.

سؤال اصلی
آیا عوامل اجتماعی -اقتصادی و مشارکت ورزشی در هزینههای ورزشی و درمانی کارکنیان
جامعه هدف تأثیر دارد؟
به منظور پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق میبایست سؤالهای فرعی زیر پیگیری شود.

سؤاالت فرعی
 .9آیا عوامل اجتماعی -اقتصادی در هزینههای ورزشی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد؟
 .2آیا عوامل اجتماعی -اقتصادی در هزینههای درمانی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد؟
 .9آیا مشارکت ورزشی در هزینههای ورزشی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد؟
 .0آیا مشارکت ورزشی در هزینههای درمانی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد؟

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
مشارکت ورزشی 9:شرکت فعال در عرصههای ورزشی مشارکت تلقی میشود .حضور ییا
شرکت در فعالیتهای ورزشی در هر زمان ،اعم از فعالیتهیای تفریحیی ییا حرفیهای را مشیارکت
ورزشی نامند (پارسامهر .)9912 ،به عبارتی ،هرگونه شرکت در فعالیت های ورزشی به طیور مینظم
را مشارکت ورزشی گویند (خارکزاده.)9919 ،
هرینههای ورزشی 2:مقدار هزینهای که برای ورزش کردن ،شامل :تغذیه و میواد مکمیل،
رفت و آمد ،شهریه ،خرید لوازم و وسایل و  ...صرف میشود (نوشیرانزاده.)9912 ،
1. Sport Participation
2. Sport Expenditure
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هزینههای درمانی 9:مقدار هزینهای که بیرای پیشیگیری ،درمیان بیمیاریهیا و حماییت از
بیمار ،شامل :هزینه بیمههای تأمین اجتماعی ،خدمات درمانی ،بیمههای تکمیلی و  ...صرف میشود
(خاکزاده.)9919 ،
عوامل اجتماعی 2:منظور از عوامل اجتماعی این اسیت کیه افیراد بیر حسیب نیوع اشیتغال،
ساعات بیکاری و روزهای تعطیلیی در ییک طبقیة اجتمیاعی خیا

قیرار مییگیرنید (قیدرتنمیا،

حیدرینژاد و داودی.)9912 ،
عوامل اقتصادی 9:منظور از عوامل اقتصادی این است که افراد بر حسب ثروت شخصی و
حرفه در یک طبقه اقتصادی خاصی قرار میگیرند (قدرتنما ،حیدرینژاد و داودی.)9912 ،

پیشینه تحقیق
تعیین ارتباط بین مشارکت ورزشیی بیا هزینیههیای ورزشیی و درمیانی در جوامیع مختلیف بیا
طبقات اقتصادی و اجتماعی گوناگون ،توجه محققان داخلی و خارجی را در طول سالها بیه خیود
جلب کرده است .در مورد تحقیقات انجامشده ،میتوان به پژوهش ذیل اشاره کرد:
عسکریان و جعفری ( )9927با توجه به اهمییت نقیش مصیرف کاالهیای ورزشیی در توسیعه
اقتصادی صنعت ورزش با استفاده از پرسشنامه های بررسی هزینه خانوار ،میزان هزینه هیای ورزشیی
خانوار شهری و روستایی ،سرانه ورزشی و الگوی مصیرف آن را بیه دسیت آورده و سیهم آن را از
 GDPورزش و کشور طی  0سال تعیین کردند .نتیایج نشیان داد هزینیههیای ورزشیی خیانوادههیای
ایرانی  2/22درصد کل هزینه خانوار 97/20 ،درصید ورزش و  GDP 2/29کشیور اسیت کیه ایین
میزان ،نسبت به کشورهای پیشرفته ،به طور معناداری کمتر است .از مهم ترین دالیل این امر را «بیاال
بودن سهم هزینههایی همچون مسکن و خوراکیها در سبد هزینه هیای خیانوار ،پیایین بیودن مییزان
متوسط درآمد ساالنه خانوار نسبت به هزینهها ،باال بیودن مییزان تیورم در کشیور و عیدم مشیارکت
درصد قابل توجه مردم در فعالیتهای ورزشی نسبت به سایر کشورهای پیشرفته» بیان کردهاند.
1. Medical Expenditure
2. Social Factors
3. Economic Factors
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کاشف ( )9919در پژوهش خود ارتباط بین هزینیههیای ورزشیی و درمیانی بیا فعالییت بیدنی
خانوارهای ارومیه را مورد بررسی قرار داده است .نتایج این پیژوهش نشیان داد بیین مییزان فعالییت
بدنی و هزینه سبد ورزشی ارتبیاطی معنییدار و مثبیت و بیین مییزان فعالییت بیدنی و هزینیه درمیانی
ارتباط معنیدار و منفی وجود دارد .وی در نهایت ،پیشنهاد داد که افیراد جامعیه بیه منظیور افیزایش
سالمتی و کیاهش هزینیههیای درمیانی خانوارهیای خیود ،تأکیید بیشیتری بیر فعالییت هیای بیدنی و
مشارکت در برنامههای منظم ورزشی داشته باشند.
خاکزاده ( )9919در پژوهش خود با عنوان «تأثیر مشارکت ورزشی در هزینههای ورزشی و
درمانی کارکنان دانشگاه تبریز» نتیجهگیری کرد که میزان مشارکت ورزشی در هزینههای درمیانی
کارکنان فعال اثری معنی دار دارد .همچنین ارتباط بین هزینههای ورزشی و درمانی کارکنیان فعیال
در ورزش دانشگاه تبریز تأیید شد .اما مییزان مشیارکت ورزشیی در هزینیه هیای ورزشیی کارکنیان
دانشگاه تبریز اثری معنی دار ندارد .همچنین بین هزینههای ورزشی و اولویتبندی عوامل انگیزشیی
و موانع مشارکت ورزشی کارکنان دانشگاه تبریز اختالف وجود دارد.
اکبری و همکاران ( )9910در پژوهش خود با عنوان «تیأثیر عوامیل اجتمیاعی یی اقتصیادی در
میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه» نشان دادند که عوامل اجتماعی اثر معنیی داری
از لحاظ آماری در مشارکت ورزشیی خیانوار نیدارد؛ ولیی عوامیل اقتصیادی ،در مییزان مشیارکت
ورزشی خانوار تأثیر دارد .آنها در نهاییت ،نتیجیه گرفتنید کیه بیه منظیور افیزایش مییزان مشیارکت
مهمتر از عوامل اجتماعی است.
ورزشی خانوارها ،توجه به عوامل اقتصادی ،
کالشی و همکاران ( )9912در پژوهش خود با عنوان «ارزشگذاری اقتصیادی مشیارکت در
ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)» نشان دادند کیه متغیرهیای
تعداد افیراد خیانواده ،تأهیل ،سین و قیمیت پیشینهادی دارای آثیار معنیاداری در احتمیال تماییل بیه
پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی بوده است؛ اما متغیر تحصییالت ،درآمید ماهیانیه
خانواده ،جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است .آنها بیان کردند که مییانگین تماییل بیه
پرداخییت بییرای هییر فییرد  11211/7تومییان در مییاه و همچنییین ارزش سییاالنه مشییارکت در ورزش
 222710تومان برای هر فرد برآورد شده است .در نهایت نیز به برنامه ریزان توسیعه ورزش پیشینهاد
کردند بیرای افیزایش مشیارکت در ورزش ،از ابزارهیای مختلیف ،از جملیه بازارییابی اجتمیاعی و
برگزاری مسابقات در سطح خرد (محالت و مناطق) استفاده کنند.
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مرادی و همکاران ( )9912تحقیقی با عنوان «تحلییل وضیعیت مشیارکت ورزش همگیانی در
چالشها و موانع کالن» انجام دادهاند .نتایج نشان داد که تغییر سبک زندگی به سیوی

ایران و تبیین
کمتحرکی و کاهش فعالیت جسمانی میتواند پیامدهای نامطلوب سالمتی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی و

حتی امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد .نیم نگیاهی بیه وضیعیت فعالییت بیدنی ،ایین فرضییه را
تقویت میکند که فناوری جدید و سرگرمیها و بازی های امیروزی بیهعنیوان رقیبیی جیدی بیرای
تحرک و آمادگی بدنی این قشر از جامعه ،به سوی خمودگی و سستی عمل میکنند .همچنین آنها
اظهار داشتند هرم سنی جمعیت کشور ،روند رو به رشد نرخ سالمندی را نشان میدهد و نتیجه ایین
کمتحرکی (کاهش مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی) ،افزایش میزان چیاقی
سه ضلعی ،یعنی 
و رشد فزاینده پیری جمعیت کشور بدون شک ،افزایش روزافزون هزینه خانوارها ،نظام سیالمت و
نظام بیمهای کشور ،کاهش بهرهوری نیروی کار ،کاهش نشیاط عمیومی و در نهاییت ،ناکارآمیدی
نظام اقتصاد فردی و اجتماعی کشور خواهد بود.
هالمن و بروئر )2290( 9تحقیقی با عنوان «تیأثیر شیاخ

هیای اجتمیاعی ی جمعیتیی و عوامیل

تعیینکننده اقتصادی و شناخت اجتمیاعی بیر مشیارکت ورزشیی در آلمیان» انجیام دادنید .آنهیا در
پژوهش خود نشان دادند که از یکسو ،عوامل مختلف اجتمیاعی ی اقتصیادی و شیناخت اجتمیاعی
مهم ترین عوامل تعیین کننده مشارکت در ورزش بهشمار میروند و از سوی دیگر ،عامیل تکیرار و
تنوع ورزش از دیگر عوامل تأثیرگذار است.
وندایک و همکاران )2297( 2پژوهشی با عنوان «آثار تعدیلکننده سن ،جنسیت و تحصیالت
در ارتباط با ویژگیهای محیط درکشده با فعالیت بدنی مبتنی بر شتابسینج :مطالعیه بزرگسیاالن»
انجام دادند .هدف ایین مطالعیه بررسیی سین ،جینس و تحصییالت بیه عنیوان تعیدیلکننیده بیالقوه
متغیرهای محیط درک شده با فعالیت بدنی متوسط تا شدید مبتنی بر شتاب سنج بود .بیه طیور کلیی،
نتایج نشان داد ارتباط ادراک بزرگساالن از ویژگیهای محیطیی تیا حید زییادی مسیتقل از عوامیل
اجتماعی ی جمعیتی است.
کئندرز و همکاران )2297( 9در پژوهش خود با عنوان «آیا مشارکت در ورزش باعیث بهبیود

1. Hallmann & Breuer
2. Van Dyck & et al
3. Coenders & et al
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سالمت میشود (تجزیه و تحلیل نقش پیشرفت تحصیلی ،محرومیت اقتصادی و کار خیانوادگی)؟»
به بررسی رابطه بین مشیارکت ورزشیی و سیالمت از دییدگاه جامعیهشناسیی پرداختنید .نتیایج ایین
پژوهش نشان داد مردان و زنانی که تعداد دفعات ورزشی بیاالتری دارنید ،دارای سیالمت ذهنیی و
درونی هستند؛ با این تفاوت که سالمت ذهنی برای زنان تا حدی با آموزش ،محرومییت اقتصیادی،
وضعیت خانوادگی و کار در ارتباط است .آنها معتقدند که مشارکت ورزشی در میان اعضای همیه
گروههای آموزشی ،با وضعیت مختلف خانوادگی ،چه برای افراد فقیر چه ثروتمند ،سودمند است.
دانوورد و همکاران )2297( 9نیز در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطیه متقابیل بیین ورزش،
سالمتی و نتایج اجتماعی در انگلیس :پیامدهای آن برای سیاستهای بهداشتی» نشان دادند که یک
رابطه همزمان بین ورزش و رفاه (بهزیستی) ذهنی و درونی وجود دارد .همچنین نتایج این پیژوهش
نشان داد که هیچ رابطهای بین سرمایه اجتماعی و ورزش وجود ندارد.
مالم و همکاران )2291( 2در پیژوهش خیود بیا نیام «فعالییت بیدنی و ورزش ،مزاییای واقعیی
سالمتی :مروری با بینش در مورد بهداشت عمومی سوئد» چنین نتیجهگیری کردند که نتیایج مثبیت
ورزش در درجه اول ،از طریق فعالیت بدنی حاصل میشود ،اما آثار ثانویه مزاییای سیالمتی ،ماننید
رشد روانی ی اجتماعی و شخصی و مصرف کمتر الکل را به همیراه دارد .آثیار منفیی ،ماننید خطیر
شکست ،آسیبدیدگی ،اختالالت خوردن و فرسودگی شغلی نیز مشیهود اسیت .در نهاییت اینکیه
فعال بودن و مشارکت در فعالیت ورزشی حتی در سطح متوسط ،از بیتحرکی یا کمتحرکیی بهتیر
است.

مبانی نظری
ورزش و ابعاد آن
برای سال ها ورزش به معنای هر نوع سرگرمی و مشغولیت در زندگی تلقی مییشید .در قیرن
 22میالدی ،به نوعی از فعالیتهای ثابت رقابتی تعریف شده که در بین ورزشکاران انجام میشود.
از اینرو ،ورزش را فعالیت جسمی آدمی که تحت عنوان قیوانین میدون انجیام مییگییرد ،تعرییف
1. Downward & et al
2. Malm & et al
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کردهاند .به اعتقاد اندیشمندان ،ورزش باید سرشت بازی داشته باشد؛ شامل پیارهای عناصیر رقیابتی
باشد؛ مبتنی بر دالوری جسمی باشید و شیامل عناصیری از مهیارت ،تیدبیر و بخیت باشید .هرگونیه
تهای شرکتهای تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام ،تفریح ،فعالییتهیای
فعالیت ،تجربه و فعالی 
قهرمانی یا اوقات فراغت ،تعریفهای پیشین ورزش را گسترش دادند و جامعتر ساختند .بر اسیاس
مدل ریچارد مول ،ورزش به چهار بعد ورزش تربیتی ،همگانی ،قهرمانی و حرفهای تقسیم میشیود.
ورزش همگانی یعنی ورزش برای همه .مفهوم ورزش همگانی که شامل دامنة سنیِ تا بیاالی هفتیاد
سال میشود ،انواع مختلف فعالیتهای جسمی ،اعم از بازیهیای غییرمنظم و خودجیوش بیومی تیا
تمرینهای بدنی منظم را در برمی گیرد و عموماً به ورزشهای گروهی غیررقابتی و بدون هزینیه ییا
ارزانقیمت اطالق می شود .ورزش همگیانی در واقیع ،شیکلی از فعالییتهیای جسیمانی اسیت کیه
سالمت بدنی را بهبود میبخشد ،روابط اجتماعی را شکل میدهد و منجر به نتایجی از مسابقات در
تمام سطوح میشود .در این میان ،ورزش تربیتی شامل برنامههایی است که فرصیتهیای ییادگیری
مهارت های ورزشی را دارد .در ورزش قهرمانی ،هدف به دست آوردن پیروزی و کسب نتیجیه ،و
ورزش حرفهای مرتبط با پول ،حرفه و کار است (فخری.)9919 ،
آثار و دستاوردهای ورزش
ـ ورزش و سالمت :ورزش فعالیتی مبتنی بر مهارت بدنی یا جسمانی ،راهبیرد و حاکمییت
قواعد و مقررات است .فعالیت بدنی و ورزش برای انسان وسییلهای نشیاطآور اسیت .داشیتن تین و
روان سالم ،آرزوی دیرینه انسان است و تاکنون برای رسیدن به آن ،تالش زییادی صیورت گرفتیه
است .پرداختن به فعالیتهای ورزشی ی تفریحی ،به مییزان زییادی سیالمت فیرد و جامعیه را تیأمین
میکند .بدینمنظور ،افراد به برنامههیای آمیادگی جسیمانی ،پیشیگیری ،تیوانبخشیی و برنامیههیای
درمانی ی ورزشی روی میآورند .فعالیتهای بدنی و ورزشی از عوامل میؤثر در پیشیگیری از ابیتال
به انواع بیماریهای مختلف به شمار میآیند .شرکت در فعالیتهای بدنی ،استفاده از داروها ،اعیم
از مفید یا مضر را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و به افزایش سالمتی مردم کمک مییکنید.
در کشورهای در حال توسعه ،شهرهایی با سرعت رشد باال ،شلوغی ،فقیر ،رفیت و آمید متیراکم و
هوای بیکیفیت ،انجام دادن فعالیتهای بدنی را با مشیکل روبیهرو کیرده اسیت .بیه دلییل افیزایش
212

تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینههای ورزشی و درمانی کارکنان

تفریحات غیرفعال ،مانند تماشای تلویزیون ،در این میان ،مردم کشورهای در حال توسعه با افزایش
میزان چیاقی ،دیابیت و بیمیاریهیای قلبیی و عروقیی روبیهرو هسیتند .نظیامهیای مراقبیت بهداشیتی
کشورهای در حال توسعه ،زیر فشار زیاد مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر قرار دارند
(کوشافر.)9917 ،
مهمترین مزایای فعالیت جسمانی عبارتاند:
ی پیشگیری از افزایش وزن ،چاقی و بیماریهای ناشی از آن؛
ی پیشگیری و کنترل بیماریهایی چون فشار خیون بیاال ،کلسیترول بیاال ،بیمیاریهیای قلبیی و
عروقی و دیابت؛
ی کاهش افسردگیهای خفیف تا متوسط؛
ی پیشگیری از گرایش نوجوانان به سمت تفریحات ناسالم ،بزهکاری و اعتیاد؛
ی افزایش آثار اجتماعی؛
ی افزایش رفتارهای بهداشتی (محمودی هاشمی.)9917 ،
ـ ورزش و تأثیرات روانی :سیالمت روانیی از موضیوعاتی اسیت کیه بیر اثیر شیرکت در
فعالیتهای تربیت بدنی و ورزشی حاصل مییشیود .چنیین فعالییتهیایی بهتیرین موقعییت را بیرای
درگیری معیارهای سالمت روانی فراهم میکند .یکیی از روشهیای میورد اسیتفاده بیرای کیاهش
مشییکالت روانییی ،بییه خصییو

افسییردگی و اضییطراب ،بهییرهگیییری از تمرینییات ورزشییی اسییت.

تحقیقات نشان میدهد که اینگونه تمرینات همواره با کاهش اضیطراب و افسیردگی همیراه بیوده
است .یافته های جدید مؤید ایین اسیت کیه ورزش بیا بهبیود شیرایط روانیی ،از جملیه حالیتهیای
احساسی و خودشناسی ارتباط نزدیکی دارد و تمرینیات بیدنی وسییلهای مناسیب بیرای دسیتیابی بیه
شرایط مناسب ذهنی و روانی اسیت .فوایید ورزش در بهبیود افسیردگی عبیارتانید از .9 :احسیاس
کاهش قابل توجه غم و اندوه؛  .2افزایش اعتماد به نفیس؛  .9ایجیاد احسیاس موفقییت؛  .0افیزایش
خالقیتهای فردی (آزاد.)9910 ،
ـ ورزش و اقتصاد :یکی از شاخ

های مهم موفقیت و توسعهیافتگی یک کشیور ،داشیتن

جامعهای سالم است .امروزه ،به دلیل افزایش آگیاهی میردم از بهداشیت و سیالمتی و کوتیاه شیدن
زمان کار در بیشتر کشورهای توسعه یافته ،ورزش اهمیت بیشیتری پییدا کیرده و بیه عنیوان یکیی از
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مهم ترین عوامل افزایش سالمتی و کیاهش هزینیههیای درمیان ،موجیب توسیعه برنامیههیای ملیی و
افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار شده است که هم فرد و هم دولت از آن ،بهره میبرنید .دولیت
استرالیا به دلیل مشارکت تنها  92درصد از جامعه بزرگسیاالن ایین کشیور در تمیرینهیای مالییم و
اثربخش ،ساالنه  122میلیون دالر از بودجه بهداشت و درمان کشور را ذخییره مییکنید .در کشیور
نیوزلند ،به دلیل مشارکت  97تا  22درصد از بزرگسیاالن در برنامیههیای فعالییت جسیمانی ،سیاالنه
 919میلیون دالر از هزینههای درمانی این کشور کاسته میشود .از سیوی دیگیر ،افیزایش سیالمتی
روحی و جسیمی افیراد در نتیجیه ورزش ،موجیب کیاهش غیبیت و افیزایش عملکیرد و بهیرهوری
کارکنان می شود که این امر خود بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت میگذارد (قدرتنما و حییدرینیژاد،
.)9912
* درآمدهای حاصل از ورزش کردن

 . 9درآمدی که از محل فروش کاالی ورزشی حاصل میشود؛
 . 2درآمد محلی که از ایجاد صنایع ورزشی ایجاد میشود؛
 .9درآمدهای ناشی از محل کاهش زیانهای ناشی از بیماریها ،کیاهش هزینیههیای خیروج
زودهنگام نیروی کار از سازمانها و سایر موارد (قالیباف.)9921 ،
ـ ورزش و فرهنگ :ورزش بخش مهمی از فرهنی

ملیل در جهیان معاصیر اسیت .اعیالم

موفقیت در مسابقات ملی و بینالمللی میلیون ها نفر را شاد و شکست در مسابقات میردم را غمگیین
میسازد .جلب میلیونها نفر تماشاچی به استادیومها ،تبلیغات تجیاری در کنیار مسیابقات ،حماییت
تماشاگران و استقبال آنان از تیمهای مورد عالقه ،در کمک به باال بردن استعدادها و ارائیة مطلیوب
و موزون حرکتها و فعالیتهای ورزشی مؤثر است« .ورزش» تمرین تفکری واقعگرایانه و پرهییز
از تفکری ذهنگرایانه است .با ورود ورزش به فرهنی
رئالیست رن
مادی فرهن

میبازد .ابعاد غیرمادی فرهن

اییدهآلیسیت ،ایین تفکیر بیه نفیع فرهنی

 ،نظیر اعتقادات ،آداب و رسیوم و ارزش و نییز ابعیاد

 ،نظیر معماری و فناوری تحت تیأثیر ورزش وارد سییر تکیاملی مییشیوند (کوشیافر،

.)9917
ـ تأثیر ورزش در اجتماعی شدن :مطالعات اجتماعی شیدن در ورزش حیول دو مسیأله
متمرکز است :یکیی ،پیشیایندهای شیرکت در ورزش ،یعنیی اینکیه چگونیه و تحیت چیه شیرایطی
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شخ

به ورزش رو مییآورد و دیگیری ،پیامیدهای شیرکت در ورزش .لیذا در اغلیب منیابع ،دو

عنوان اجتماعی شدن در ورزش و اجتماعی شدن از طریق ورزش به چشم میخورد .در اولی ،فیرد
در نقش ورزشی مانند «ورزشکار» اجتماعی میشود و در دومی ،به یادگیری نگرشها ،ارزشها،
مهارتها و گرایشهای کلی ،مانند جوانمردی و انضباط اشاره دارد کیه تصیور مییشیود از طرییق
فعالیتهای ورزشی به دست میآید .بدینترتیب ،اجتماعی شدن از طریق ورزش عبارت اسیت از:
تأثیر ورزش بر باورها و نگرشهیا (قالیبیاف .)9921 ،محققیان معتقدنید کیه کودکیان مهیارتهیای
ارتباط و تصمیمگیری را با شرکت در ورزش کسب مییکننید .رونید اجتمیاعی شیدن کودکیان بیا
فعالیتهای اولیه ورزشی آنان آغاز میشود و موجبات رشد و تکامل حرکتیی در دوره کیودکی و
مشارکت ورزشی آنان در سالهای بعد را فراهم میکند (نوری زهمکان.)9912 ،
مشارکت
از نظر جامعه شناسی مشارکت نوعی فراینید تعیاملی چندسیویه اسیت .مشیارکت را بیه عنیوان
نوعی کنش ارتباطی در نظر میگیرند که مبتنی بر فهم متقابل است .همچنین کنشی هدفمنید اسیت
که د ر فرایند تعاملی بین کنشگر و محییط اجتمیاعی او در جهیت نییل بیه اهیداف معیین و از پییش
تعریف شده ،نمود پییدا مییکنید .مشیارکت فراینیدی اجتمیاعی ،عمیومی ،ییکپارچیه ،چندگانیه،
چندبعدی و چندفرهنگی است که هدف آن ،کشاندن همه میردم بیه ایفیای نقیش در همیه مراحیل
توسعه است (نوری زهمکان.)9912 ،
ـ مشارکت ورزشی

شییرکت فعییال در عرصییههییای ورزشییی ،مشییارکت تلقییی میییشییود .حضییور یییا شییرکت در
فعالیتهای ورزشی در هر زمان ،اعیم از فعالییتهیای تفریحیی ییا حرفیهای را مشیارکت ورزشیی
تعریف میکنند (پارسامهر .)9912 ،سطح مشارکت افراد در ورزش و سطح برنامههای ورزشی هیر
جامعه متنوع است .یکی از راههای تدوین اهداف سازمانهای ورزشی ،توجه به سیطوح مشیارکت
افراد است .میزان مشارکت افراد در سطوح مختلف ورزش بر اهداف و سیاسیتهیای سیازمانهیای
ورزشی اثرگذار است .فواید مشارکت افراد در فعالیتهای بدنی را میتوان در سه بعد برشیمرد :از
جمله فواید جسمانی مشیارکت در فعالییت هیای بیدنی ،افیزایش سیطح سیالمت ،افیزایش آمیادگی
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جسمانی ،کاهش وزن و افزایش قیدرت بیدنی اسیت .از کارکردهیای روانشیناختی ییا فیردی آن،
کسب شادی و طراوت ،لذت و تفریح ،و از جمله کارکردهای اجتماعی آن ،گسترش شبکة روابط
اجتماعی و کسب پاداشهای اجتماعی است (گودرزی ،نصیرزاده و وطندوست.)9912 ،
امروزه تربیت بدنی و ورزش یک ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام
کشورها و جوامع محسوب می شود و به طور چشمگیر و فزاینده میورد توجیه همگیان قیرار گرفتیه
است .از آثار مثبت این پدیده مییتیوان بیه تیأمین سیالمت و بهداشیت جسیمانی و روانیی ،کیاهش
هزینههای درمانی ،افزایش مییزان تولیید و بهیرهوری شیهروندان اشیاره کیرد .کمیسییون تحقیقیات
ورزشی انگلسیتان ،از جملیه فوایید اقتصیادی مشیارکت در ورزش و فعالییتهیای میرتبط بیا آن را
کمکی  22/9میلییارد پونیدی بیه اقتصیاد کشیور بییان کیرد و همچنیین ایجیاد  022هیزار شیغل کیه
 2/9درصیید کییل مشییاغل انگلسییتان را شییامل میییشییود .از سییوی دیگییر ،مشییارکت در ورزش و
فعالیتهای مرتبط ،خطر ابتال به  22بیماری ،از جملیه بیمیاریهیای قلبیی ی عروقیی و سیرطانهیا را
کاهش میدهد و با مشارکت منظم در ورزش  9/772تا  1/1پوند از هزینیههیای بهداشیت و درمیان
هر فرد ذخیره میشود .یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در میزان شیرکت افیراد در فعالییتهیای
ورزشی ،ورزش کردن فرد دیگری از افراد خیانواده اسیت 90 .درصید از افیراد کانیادایی گیزارش
کردهاند که اعضای خانواده آنها در فعالیتهای ورزشیی شیرکت مییکننید و  12درصید گیزارش
کردهاند که یکی از افراد خانواده ورزش میکنند (اکبری خوشهمهر.)9919 ،
ـ آثار اقتصادی مشارکت ورزشی

گرایش رو به رشد مردم به ورزش ،به علل مختلفی همچون افزایش اوقات فراغیت ،گیرایش
شدید به تندرستی ،رایج شدن شرکت در فعالییتهیای ورزشیی ،افیزایش درآمید خیانوار و شییوع
ورزش حرفهای از یک سو ،و نیاز به مصرف کاالها و خدمات ورزشی بیشتر از سوی دیگر ،اهمیت
اقتصادی صنعت ورزش را دو چندان کرده است (اکبیری خوشیهمهیر .)9919 ،امیروزه ،ورزش بیه
عنوان یک صنعت پردرآمد به دلیل گرایش رو به رشد میردم بیه ورزش و نییاز بیه مصیرف کیاال و
خدمات ورزشی ،از اهمییت وییژه ای برخیوردار اسیت و سیهم بسیزایی در اقتصیاد کشیورها بیازی
میکند .یافته های اخیر به رابطه نزدیک بین توسعة اقتصادی و ورزش در کشورهای مختلف اشیاره
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دارد (عسکریان .)9929 ،سیهم تولیید ناخیال

داخلیی ( )GDP9حاصیل از صینعت ورزش برخیی

کشورهای پیشرفته با بیش از  2درصد موجب ارتقای جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگیر شیده
است .بیرای مثیال ،سیهم ورزش کشیور اسیکاتلند  9/1درصید ،ولیز  9/2درصید ،ایتالییا  2درصید،
کن

انگلستان  9/7درصد ،هن
کشورها را به خود اختصا

 9/7درصد ،آلمان  9/0درصد و نیوزلنید  9درصید از  GDPایین

داده است .این رقم در ایران  2/91درصد است که نسبت بیه شیاخ

جهانی به طور معنیداری کمتر است (عسکریان ،جعفری و فخری .)9910 ،از مهمترین دالیل ایین
امر را میتوان به پایین بودن میزان هزینههای ورزشی خانوار به دلیل پایین بودن مشیارکت ورزشیی
در ایران در مقایسه با کشیورهای پیشیرفته نسیبت داد .آثیار اقتصیادی ورزش شیامل :تولیید کیاال و
خیدمات ورزشییی ،صیادرات و واردات ،هزینییههییای ورزشیی خییانوار ،ایجیاد امییاکن و تسییهیالت،
تبلیغات ،پوشش رسانهای ،اشتغال ،جذب گردشگر و حامیان مالی میشود (فخیری .)9911 ،هزینیة
خانوار ،یکی از چهار رکن اساسی تأثیرگذار در  GDPکشورها و یکی از مهیمتیرین عوامیل رشید
اقتصادی کشور محسوب میشود .در برخی کشورها تیأثیر هزینیههیای ورزشیی خیانوار در اقتصیاد
کشور  2/7تا  2/7درصد  GDPاعالم شده اسیت .هزینیه هیای ورزشیی خیانوار بیه طیور مسیتقیم بیا
مشارکت مردم در ورزش و با میانگین درآمد یک کشیور هیمخیوانی دارد (عسیکریان و جعفیری،
 .)9927میزان هزینه ورزشی خانوار ایران در سال  9922معادل  709میلیارد ریال 2/91 ،درصد کل
هزینییة خییانوار و  2/9درصیید  GDPبییود .در حییالی کییه در سییال  9927بییا  9277میلیییارد ریییال،
 2/99درصد کل هزینة خانوار و  2/91درصد  GDPکشور بود (بهرامی خوشهمهر.)9919 ،
ـ آثار اقتصادی غیرمستقیم ورزش

آثار اقتصادی غیرمستقیم ورزش در ارتقای سالمتی و کاهش هزینههای درمانی و به تبیع آن،
برنامههای ملی و نیروی ماهر و نیز در کاهش هزینههای درمانی خانوار و دولت نقش اساسیی دارد.
بنابراین ،یکی از شاخ

های مهم موفقیت و توسیعهییافتگی ییک کشیور ،داشیتن جامعیهای سیالم

است .امروزه ،به دلیل افزایش آگاهی مردم از بهداشت و سالمتی و کوتاه شدن زمان کیار در اکثیر
کشورهای توسعه یافته ،ورزش اهمیت بیشتری پیدا کرده است و به عنوان یکی از مهمتیرین عوامیل
افزایش سالمتی و کاهش هزینههای درمان ،موجب توسعة برنامههای ملی و افزایش نسبت جمعییت
1. Gross Domestic Product
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و نیروی کار شده ،کیه فیرد و دولیت از آن بهیره مییبرنید (فخیری .)9911 ،از طرفیی ،سیالمتی و
تندرستی ارتباط نزدیکی با پیشرفت و توسعة همه جانبیه ،از جملیه رشید و توسیعة اقتصیادی دارد و
ورزش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل افزایش سالمتی و تندرستی و کاهش هزینههای درمان بیه
شمار میرود (خاکزاده.)9919 ،
عوامل اجتماعی ـ اقتصادی
جوامع انسانی به طبقیات اجتمیاعی مختلیف تقسییم مییشیوند و هیر کیس بیر حسیب برخیی
معیارهای اقتصادی ،تحصیلی ،ثروت شخصی و حرفه به طبقیة اجتمیاعی و اقتصیادی خاصیی تعلیق
دارد .امروزه نوع اشتغال ،سیاعا ت بیکیاری و روزهیای تعطیلیی بیر حسیب طبقیات اجتمیاعی فیرق
میکند و فعالیت ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست .تحقیقات نشان مییدهید در فرانسیه مییزان
فعالیت ورزشی به طبقة اجتماعی فرد بستگی دارد (قیدرتنمیا ،حییدرینیژاد و داودی .)9912 ،در
واقع ،افرادی که به طبقات بیاالی اج تمیاع تعلیق دارنید ،درمجمیوع ،از اطالعیات و دانیش بیشیتری
برخوردارند .به همین دلیل ،تصمیمگیری برای سبک زنیدگیشیان بیر اسیاس آگیاهی و دانیش در
زمینة مسائل سالمتی و تندرستی است .بررسیهای انجیامشیده نشیان مییدهید تفیاوت در برخیی از
شیاخ

هیای طبقیات اقتصیادی ـ اجتمیاعی بیاال و پیا یین ،تیأثیر چشیمگیری در گیرایش میردم بیه

فعالیتهای بدنی و رفتارهای ورزشی دارد.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش یک الگوی نظری است ،مبنی بر روابط میان شماری از عوامیل کیه در
پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردارند .این چارچوب با بررسی سیوابق پیژوهش در قلمیرو مسیئله،
به گونهای منطقی جریان پیدا میکند .چارچوب مفهومی الگویی اسیت کیه محقیق بیر اسیاس آن،
درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله ،مهم تشخی

داده شدهاند ،نظریهپردازی میکند .هیر

فرضیه در کار پژوهشی باید بر اساس مدل مفهومی بیان شود .با توجه به مبانی نظیری و پیشیینههیای
تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت زیر است:
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هزینههای ورزشی

عوامل اجتماعی -اقتصادی

هزینههای درمانی

مشارکت ورزشی

شکل  .9مدل مفهومی تحقیق (نوشیرانزاده)9312 ،

بر اساس مدل مفهومی برگرفته از ابعاد وارد در شکل  ،9فرضیههای این تحقیق بیه صیورت
زیر تدوین شده است:

فرضیهها
 .9عوامل اجتماعی -اقتصادی بر هزینههای ورزشی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد.
هزینههای درمانی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد.
 .2عوامل اجتماعی -اقتصادی بر 
هزینههای ورزشی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد.
 .9مشارکت ورزشی بر 
هزینههای درمانی کارکنان جامعه هدف تأثیر دارد.
 .0مشارکت ورزشی در 

روششناسی پژوهش
پژوهش حا ضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظیر ماهییت توصییفی ی همبسیتگی اسیت کیه بیه
شکل پیمایشی انجام گرفته است .جامعیه آمیاری ایین تحقییق را گروهیی از کارکنیان ییک مرکیز
فرهنگی نظامی تشکیل دادند .نمونیه آمیاری بیر اسیاس تعیداد قابیل کفاییت جهیت میدلسیازی در
نرمافزار  PLSبه میزان  92تا  22برابر ابعاد ترسیمشده در مدل مفهومی برآورد شد ( 22نفر) .حداقل
حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر اساس تعداد  0متغیر پنهان  22نفر تعییین شیده اسیت .بیه
عبارتی ،بابت هر متغیر پنهان  22نفر بهعنوان نمونه آماری مشخ

شده اسیت (داوری و رضیازاده،

 .)9911در نهایت ،از طریق نمونهگیری تصادفی ساده  22نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
پرسشنامهها بین  992نفر توزیع و در نهایت 929 ،پرسشنامه جمعآوری شید کیه از ایین تعیداد 922
پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده بود .با توجه به این تعداد پرسشنامه تکمیلشده ،نیرخ بازگشیت
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آماری پرسشنامهها معادل  2/12بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .پرسشنامه تحقییق حاضیر
برگرفته از مطالعه نوشیرانزاده ( )9912است .این پرسشنامه شامل دو بخش مجزا بود :در بخیش اول
پرسشنامه ،ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته اسیت .بخیش
دوم پرسشنامه ،شامل متغیرهای اصیلی بودنید کیه شیامل  0بعید اصیلی مشیارکت ورزشیی ،عوامیل
اقتصادی ـ اجتماعی ،هزینههای درمانی و ورزشی میشد .در این پژوهش ،ضرایب آلفای کرونبیاخ
پرسشیینامه بییا اسییتفاده از نییرمافییزار  SPSSنسییخه  20محاسییبه شیید و پرسشیینامه از پایییایی α=2/29

برخوردار بود .سپس پایایی و روایی سازه به صیورت مراحیل گیزارش شیده در قسیمت یافتیههیا بیا
استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس 9تأیید شد .برای تحلیل دادهها از روش مدلسازی معیادالت
ساختاری و تحلیل مسیر بین آنها استفاده شد .به علت غیرطبیعی بودن توزیع اکثر متغیرهای پژوهش
(نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف) از نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
روایی مدل اندازهگیری
برای سنجش برازش مدل اندازهگییری ،از پاییایی شیاخ
استفاده شد .پایایی شاخ

 ،رواییی هیمگیرا و رواییی واگیرا

برای سنجش پایایی درونی ،شامل سیه معییار ضیرایب بارهیای عیاملی،

آلف ی ای کرونبییاخ و پایییایی ترکیبییی اسییت .بارهییای عییاملی از طریییق محاسییبه مقییدار همبسییتگی
شاخ

هیای ییک سیازه بیا آن سیازه ،محاسیبه و مقیدار مناسیب آن برابیر ییا بیشیتر از  2/0اسیت.

سنجههایی با بار عاملی کمتر از  ، 2/0از مدل پیژوهش حیذف شیدند و در ادامیه ،تجزییه و تحلییل
پژوهش بر اساس سؤال های تأییدشده صورت گرفت .روایی هیمگیرا بیا اسیتفاده از معییار متوسیط
واریانس استخراجشده ) (2AVEارزیابی شده است .برای بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری،
از دو ماتریس روایی همبستگی متغیر التنت 9و معیار فرونل و الکر 0استفاده شید .در ایین پیژوهش
مشخ

میشود که همبس تگی هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازههاسیت.

در نتیجه ،روایی واگرای مدل ،مورد تأیید قرار میگیرد (جیدول  .)9همچنیین تمیام متغیرهیا دارای
مقدار آلفای کرونباخ باالی  2/72و پایایی ترکیبی باالی  2/22بودند که نشاندهنده این اسیت کیه
مدل دارای پایای ی مناسبی (چه از نظر آلفای کرونباخ چه از لحاظ پایایی ترکیبی) است.
1. Smart PLS
2. Average Variance Extracted
3. Latent Variable Correlation
4. Fronleichram & Loker
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جدول  .9روایی واگرای مدل اندازهگیری
مشارکت

هزینههای

هزینههای

عوامل اقتصادی ـ

ورزشی

درمان

ورزشی

اجتماعی

مشارکت ورزشی

2/290

هزینههای درمان

2/221

2/799

هزینههای ورزشی

2/292

2/121

2/299

2/129

2/722

2/172

عوامل اجتماعی-
اقتصادی

2/299

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در دو بخش توصییفی و اسیتنباطی میورد بررسیی و تجزییه و تحلییل قیرار
گرفت .در بخش توصیفی ،برخی از ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای تحقیق نشیان داده
شده است .در جدول  ،2تعداد فراوانی و درصد جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن ،تعیداد افیراد خیانوار
و ...نمونههای پژوهش به تفکیک آورده شده است.
جدول  .2توصیف آماری نمونه
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

سن

فراوانی N

درصد فراوانی

مرد

922

922

مجرد

2

2

متأهل

12

12

زیر  92سال

2

2

 92تا  97سال

99

99

 91تا  02سال

00

00

 09تا  07سال

91

91

 72تا  01سال

1

1

باالتر از  72سال

9

9
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متغیر

تعداد افراد خانوار

فراوانی N

درصد فراوانی

2

9

9

9

29

27

0

07

07

7

21

21

باالتر از  7نفر

7

7

نتایج آزمون کلموگروف ی اسمیرنوف نشان داد که سطح معنیداری تمیام مؤلفیههیا کمتیر از
 α=2/27است .لذا توزیع تمام دادهها غیرنرمال است .در نتیجیه ،بیرای بررسیی ارتبیاط فرضییههیای
آماری [ باید] از روش مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت  PLSاستفاده شود.
برازش مدل ساختاری
با استفاده از معیارهیای ضیریب معنیادار ) ،(T-valuesضیریب تعییین ) (R2و ضیریب قیدرت
پیشبینی ) ، (Q2برازش مدل ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت .در ابتدا بیرای بررسیی رابطیه بیین
سازهها در مدل از  T-valuesاستفاده شد (اگر مقدار آن از  9/11بیشتر باشد ،نشان از صحت رابطیه
بین سازهها و تأیید فرضیهها در سطح اطمینان  %17اسیت) .اکثیر مسییرهای روابیط بیین مؤلفیههیای
پژوهش و همچنین گویهها با هریک از عاملهیای خیود بیزرگتیر از  9/11و معنییدار بودنید کیه
حاکی از پیش بینی صحیح روابط مدل پژوهشی است R2.معیاری است که برای متصل کردن بخش
اندازه گیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار میرود و نشان از تیأثیری دارد
که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درونزا مییگیذارد .مقیدار  R2تنهیا بیرای سیازههیای درونزای
(وابسته) مدل ،محاسبه می شود و در مورد سازههای برون زا ،مقدار این معیار صفر اسیت .مییزان R2

از صفر تا یک متغیر اسیت و نشیان دهنیده بیرازش میدل سیاختاری در سیه سیطح ضیعیف (،)2/91
متوسط ( )2/99و قوی ( )2/17است .در این پژوهش ،میزان  R2تمام متغیرهای پژوهش بسیار باالتر
از  2/99و در محدوده  2/17یا بزرگ تیر از آن بیود و ایین بیدین معنیی اسیت کیه میدل سیاختاری
پژوهش دارای برازش قوی است.
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جدول  .3خالصه شاخصهای مربوط به مدل تحقیق
ابعاد

AVE

CR

آلفای
کرونباخ

R2

حد مطلوب

≥ 2/7

≥ 2/72

≥ 2/12

≥ 2/99

مشارکت ورزشی

2/117

2/129

2/271

برونزا

هزینههای درمان

2/797

2/122

2/122

2/712

هزینههای ورزشی

2/177

2/191

2/122

2/727

عوامل اجتماعی -اقتصادی

2/177

2/170

2/101

برونزا

به منظور برازش میدل کلیی (هیر دو بخیش میدل انیدازهگییری و سیاختاری) از معییار GOF

9

استفاده شد .مقادیر به دستآمده توسط فرمول  GOFمیتواند با سه مقدار  2/91 ،9و  2/27در سیه
سطح قوی ،متوسط و ضعیف تقسیمبندی شود .در معادلیه  GOFشیاخ

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ نشیانه

میانگین اشتراکی هر سازه است که برای بررسی بیرازش بخیش انیدازهگییری میدل بیه کیار گرفتیه
می شود .این معیار نشان میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شیاخ

هیا (سیؤاالت) ،توسیط سیازه

مییرتبط بییا خییود تبیییین میییشییود .تنهییا مقییادیر اشییتراکی متغیرهییای پنهییان مرتبییه اول در محاسییبه
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ دخیل هستند R2 .نیز مقدار میانگین مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل
است (داوری و رضازاده .)9917 ،برای محاسبه  R2باید مقادیر  R2مربوط به تمامی متغیرهای پنهیان
درون زای مدل ،اعم از مرتبه اول و مرتبه دوم را مد نظر قرار داد.
̅2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√
√

GOF
GOF

1. Goodness of Fit
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برازش کلی قوی
با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر  2/711است ،بنیابراین ،بیرازش کلیی میدل در حید «بسییار
قوی» مورد تأیید قرار میگیرد.
مدل ساختاری
مدل ساختاری نهایی پژوهش پس از تأیید مدلهای اندازهگیری و مراحل تأیید برازش در
محیط نرمافزار به صورت جدول  0و شکل 2ترسیم و آزمون شد.
جدول  .2نتایج مدل نهایی پژوهش
رابطه هریک از عاملها

ضریب مسیر

تی ولیو

سطح معنیداری

مشارکت ورزشی > هزینههای درمان

2/221

2/992

2/779

مشارکت ورزشی > هزینههای ورزشی

2/220

2/010

2/229

عوامل اجتماعی -اقتصادی > هزینههای درمان

2/772

2/192

2/229

عوامل اجتماعی -اقتصادی > هزینههای ورزشی

2/120

2/211

2/229

با توجه به اینکه در نرم افزار اسمارت پی ال اس از مقادیر آمیاره تیی بیرای بررسیی معنییدار
بودن روابط استفاده میشود و این مقیدار بیرای خطیای  7درصید برابیر  9/11اسیت ،بیرای بررسیی
معنیداری از مقایسه مقدار آماره تی روابط با مقدار  9/11استفاده میشود؛ به طوری که اگر مقدار
یدار اسیت .لیذا بیا توجیه بیه نتیایج
آماره تی از مقدار مذکور بیشتر باشد ،رابطه نشان دادهشیده معنی 
تحلیل مسیر جدول  ،0مشخ

شد عوامل اجتماعی -اقتصادی اثر معنیداری در هزینههیای درمیان

( )2/192و هزینههای ورزشی ( )2/211دارد (تأیید فرضیه اول و دوم) .همچنین مشیارکت ورزشیی
اثر معنیداری در هزینههای ورزشی ( )2/010دارد (تأیید فرضیه سوم)؛ اما بر هزینههای درمیان اثیر
معنیداری ( )2/992ندارد (عدم تأیید فرضیه چهارم).
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شکل  .2مدل نهایی پژوهش (شامل مقادیر میزان ضریب اثر و ضریب معنیداری)

نتیجهگیری
کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی امیروزی ،بیا توسیعه و پیشیرفت فنیاوری و صینعت
ماشینی به شدت بر زندگی و گسترش امکانیات رفیاهی اثرگیذار بیوده و موجیب شییوههیای نیوین
زیستن شده است (اکبری خوشهمهر .)9919 ،در یک طرف ،حرکت زنیدگی و پوییایی بشیر قیرار
دارد و در طرف دیگر ،عدم تحرک یا همان فقر حرکتی در هر سنی؛ که این بیتحرکی با عوارض
جانبی چون چاقی ،ضعف عضالت ،بیماریهای دستگاه گردش خون و تنفس و اخیتالالت روانیی
همراه است .فعالیت ورزشی از عوامل مؤثر در پیشگیری از بیماریهای مختلف بیه شیمار مییآیید.
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شناسایی فعالیتهای ورزشی در زیرگروههای جمعیتی و نقشی که آنها میتوانند در کاهش دفعات
بیماری و استفاده از خدمات درمانی داشته باشند ،بسیار بااهمیت است .هدف از این پژوهش ،تعیین
تاثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینههای ورزشی و درمانی جامعه آمیاری
این تحقیق ،یعنی گروهی از کارکنان یک مرکز فرهنگی نظامی بود .نمونه آماری بر اسیاس تعیداد
مشیده در میدل
قابل کفایت ،برای مدلسازی در نرمافزار  PLSبه میزان  92تیا  22برابیر ابعیاد ترسیی 
مفهومی برآورد شد ( 22نفر) .پرسشنامه تحقیق حاضر ،برگرفته از مطالعه نوشییرانزاده ( )9912بیود.
برای تجزیه و تحلیل نیز از آزمون کلمیوگروف ـ اسیمیرنوف اسیتفاده شید .میدلسیازی معیادالت
ساختاری و تحلیل مسیر نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20و نرمافزار  PLSتأیید شد.
بر اساس تحلیل مسیر ،مشارکت ورزشی اثر معنیداری بر هزینههای ورزشیی دارد .در واقیع،
هزینههای ورزشی با مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی ارتباط دارد .به زبان سادهتر ،مشیارکت
در ورزش مستلزم هزینههایی برای لباس ،کفش و تجهیزات ورزشی است و هر مشارکتکننیده در
ورزش یک خریدار حساب میشود .از طرف دیگر ،طبق پژوهش اکبیری خوشیهمهیر و همکیاران
( ،)9910می توان گفت افرادی که به لحیاظ اقتصیادی ،در موقعییت بیاالیی در جامعیه قیرار دارنید،
مشارکت ورزشی چشمگیرتری دارند و به طور منظمتر در فعالیتهای ورزشیی شیرکت مییکننید.
نتایج این پژوهش با پژوهش اکبیری و همکیاران ( ،)9910کاشیف ( ،)9919نوشییرانزاده( )9912و
عسکریان و جعفری ( )9922همخوانی دارد.
بر اساس تحلیل مسیر مشارکت ورزشی بر هزینههای درمان اثیر معنییداری نیدارد .در حالیت
کلی ،اگر به ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکاری برای پیشگیری از بسیاری از بیماریهیا نگیاه
کنیم ،ساالنه هزینههای کالنی در مراقبتهای بهداشتی صرفهجویی خواهید شید .ولیی بیا توجیه بیه
نتایج پژوهش ،عالوه بر فعالیت بدنی ،موارد دیگری نیز در بهداشت و سالمت عمیومی تیأثیر دارد؛
عواملی مانند تغذیه مناسب و مواردی از این دست .نتیایج ایین پیژوهش بیا پیژوهش نوشییروانزاده
( )9912همخوانی دارد .ولیی نتیایج پیژوهشهیای اکبیری و همکیاران ( ،)9910کاشیف (،)9919
کورتبیل ( ،)2299آبراهام و همکاران ( )2292و عسکریان و جعفری( )9922نشان دادنید افیرادی
که در فعالیتهای بیدنی مشیارکت مییکننید ،کیاهش چشیمگیری در هزینیههیای پزشیکی دارنید.
هزینههای عدم انجام فعالیت بدنی ،شامل :هزینههیای مسیتقیم ناشیی از چیاقی و هزینیههیای درمیان
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بیماری های قلبی ،سکته مغزی ،فشار خون باال ،انواع سرطان ،پیوکی اسیتخوان و غییره ...اسیت .بیه
عبارت دیگر ،شرکت منظم در فعالیتهای فیزیکی ،سالمت جسمی و روانی افراد را تضیمین میی-
کند و موجب کاهش و صرفهجویی در هزینههای بهداشتی کشور میشود که با نتایج این پیژوهش
همخوانی ندارد .شاید جامعه آمیاری پیژوهش حاضیر ،بیشیتر از عمیوم میردم در زمینیة بهداشیت و
درمان هزینه میکنند.
همچنین اثر عوامل اجتماعی -اقتصادی در هزینههای درمان و هزینههای ورزشی معنیدار
بود .میتوان گفت دسترسی افراد به مکانها و امکانات ورزشی به نوعی تحت تأثیر عوامل
اجتماعی ی اقتصادی قرار دارد .همچنین سطوح فعالیتهای بدنی و ورزشی نیز تحت تأثیر عوامل
اجتماعی ی اقتصادی افراد قرار میگیرند .میتوان گفت افرادی که در طبقات باالی اجتماعی ی
اقتصادی قرار دارند ،از فعالیت بدنی باالیی نسبت به افراد سایر طبقات برخوردارند .دلیل این امر،
داشتن آگاهی بیشتر نسبت به فواید فعالیتهای ورزشی است .حتی بین ورزشهایی که طبقات
مختلف جامعه انجام میدهند ،تفاوت وجود دارد .اما موضوعی که در اینجا مطرح است ،اثر
عوامل اقتصادی ـ اجتماعی در هزینههای درمان و هزینههای ورزشی در حالت کلی و عمومی
است .پس میتوان اذعان کرد که عوامل مؤثر در گرایش افراد به سوی فعالیتهای ورزشی ،به
عوامل اجتماعی ی اقتصادی و شاخ

های آن ،از جمله میزان درآمد ،سطح تحصیالت ،تراکم

خانواده ،سن ،وضعیت تأهل ،وضعیت سکونت ،نگرش خانوادگی و نیازهای شخصی بستگی دارد.
کسانی که در محیطهای اجتماعی و اقتصادی فقیر و با درآمد کم زندگی میکنند ،معموالً فعالیت
ورزشی کمتری دارند .از طرف دیگر ،افرادی که به طبقات باالی اجتماعی ی اقتصادی تعلق دارند،
در حالت کلی ،در تصمیمگیری برای سبک زندگیشان ،براساس آگاهی و دانش در زمینة مسائل
سالمتی و تندرستی عمل میکنند .پس میتوان چنین جمعبندی کرد که حضور اقشار خا

در

فعالیتهای ورزشی نیز تحت تأثیر طبقات اجتماعی ی اقتصادی آنان قرار میگیرد .نتایج این
پژوهش با پژوهش اسالمی و همکاران ( ،)9912شیروانی و همکاران ( )9919و اکبری و همکاران
( )9910همخوانی دارد.
در مجموع میتوان گفت ورزش از ملزومات زندگی معاصر بوده ،یکی از عوامل بسیار مهیم
و اساسی در تأمین سالمت و نشاط جامعه است .نتایج پیژوهش حاضیر بییانگر آن اسیت کیه درک
399

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

ارتباط بین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و مشارکت ورزشی با هزینههای ورزشی و درمانی میتوانید
به سیاستگذاران و متخصصان بهداشت و سالمت عمیومی بینشیی کلیی و جیامع ارائیه دهید تیا بیا
برنامهریزی همهجانبه ،به صورت هدفمند در صدد توسعه مشیارکت ورزشیی جامعیه هیدف ،یعنیی
گروهی از کارکنان یک مرکز فرهنگی نظیامی برآینید؛ زییرا ییک مرکیز فرهنگیی نظیامی از نظیر
تشکیالت و مأم وریت ،از جمله نهادهای بسیار مهم و تأثیرگذار کشور است و حفظ سالمتی و بیاال
رفتن بهرهوری کارمندان این نهاد ،از موضوعات و دغدغههای مهم است .پیس سیرمایهگیذاری در
این زمینه و به تبع آن ،افزایش فعالیت بدنی جامعه هدف میتوانید ارزشیمند و مفیید واقیع شیود .از
این رو ،آگاه ساختن کارکنان و خانوادههای ایشان از فواید ورزش و تأثیرات آن در اقتصاد خانوار،
طرح برنامه ای جامع در زمینة گسترش ورزش همگیانی ،فرهنی

سیازی بهینیه بیهمنظیور بیاال بیردن

سیطوح مشیارکت میردم در ورزش و مشییارکت نهادهیای درگییر در زمینییهسیازی و فیراهم کییردن
امکانات برای افزایش میزان مشارکت ورزشی را میتوان به متولیان امر پیشنهاد داد.
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فهرست منابع
.9

اسالمی ،ایوب؛ محمودی ،احمد؛ خبیری ،محمد و نجفیان رضوی ،سیدمهدی ( .)9912نقش
وضعیت اجتماعی ی اقتصادی ( )SESدر انگیزه مشارکت شهروندان به ورزشهای همگیانی ی
تفریحی .پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی920 ،)9(2 ،ی.21

.2

اکبری خوشهمهر ،بهرام ( .)9919تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی

و هزینههای ورزشی ـ درمانی خانوار شهرستان مراغه .پایاننامه کارشناسی ارشید ،دانشیکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز.
.9

اکبری خوشهمهر ،بهرام؛ عسکریان ،فریبیا؛ جعفیری ،سیلمان و اکبیری ،نسییم ( .)9910تیأثیر
عوامل اجتماعی ی اقتصادی در میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغیه .مدیریت

و توسعه ورزش927 ،)9(1 ،ی.991
.0

آزاد ،احمد ( .)9910مبانی تربیت بدنی و ورزش .انتشارات کمیته ملی المپیک.

.7

آقاعلینژاد ،حمید؛ رجبی ،حمید؛ صدیقسروستانی ،رحمیتاهلل و امییرزاده ،فرزانیه (.)9920
ارتباط میزان فعالیت بدنی ،آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتمیاعی ی اقتصیادی
دانشآموزان دختر 97ی 97سال تهیران .پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتـی،)9(1 ،
9ی.90

.1

پارسامهر ،مهربان ( .)9912بررسی انگییزههیای میرتبط بیا مشیارکت مسیتمر در فعالییتهیای
ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی (دانشگاه یزد) ،پژوهشـنامه علـو ورزشـی،)99( ،7 ،
921ی.19

.7

جوادیپور ،محمد و سمیعنیا ،مونا ( .)9912ورزش همگانی در اییران و تیدوین چشیمانیداز،
استراتژی و برنامههای آینیده .فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهشهای کـاربردی در مـدیریت

ورزشی29 ،)0(9 ،ی.92
.2

حسینی ،سیده وحییده؛ انوشیه ،منییره؛ عبیاسزاده ،عبیاس و احسیانی ،محمید ( .)9912درک
دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکلگیری رفتار فعالیت بیدنی در دختیران،
رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی ،ش 77 ،99ی.19
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.1

خاکزاده ،اعظم ( .)9919تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینههای ورزشی و درمـانی کارکنـان

دانشگاه تبریز[ .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه تبریز ،دانشکده تربیت بدنی علیوم
ورزشی].
 .92رضازاده داوری ،آرش ( .)9911مدلسازی معادله ساختاری با نر افزار  .PLSتهران :سازمان
انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .99زمانی ،مطهره؛ حسینی ،سییدعماد و رجیایی هیادی ( .)9919اثیر مخیارج ورزشیی در تولیید
ناخال

داخلی ایران .نشریه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.)97(0 ،

 .92س ییدعامری ،میرحسیین و آلقربییان ،محمیید ( .)9919تبیییین راهکارهییای جییذب و افییزایش
مشارکت شیهروندان در برنامیههیای ورزش همگیانی و تفریحیی (مطالعیه میوردی :ارومییه).
پژوهشهای مدیریت ورزشی و علو حرکتی29 ،0 ،ی.90
 .99شیروانی ،طهماسب؛ کیانی ،مجید؛ انصیاری اردلیی ،زهیرا و انصیاری اردلیی ،رضیا (.)9919
«بررسی رابطة بین وضعیت اجتماعی ی اقتصادی و انگیزة مشارکت درفعالیتهای ورزشیی در
بین جانبازان و معلوالن استان چهارمحال و بختییاری .رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،
27 ،)7(2ی.77
 .90عادلخانی ،امین؛ واعیظموسیوی ،سییدمحمیدکیاظم و فراهیانی ،ابوالفضیل ( .)9919سیرمایه
فرهنگ یی شییرکتکننییدگان در ورزش همگییانی (سیاسییتگییذاری و راهکارهییا) .مجلــ

و

راهبرد7 ،)91(11 ،ی.92
 .97عسکریان ،فریبا و جعفری ،افشار ( .)9922مقایسه هزینههای ورزشی خیانوار ایرانیی در سیال
 9922تا  .9927پژوهش در علو ورزشی920 .27 ،ی.17
 .91عسکریان ،فریبا ( ،)9929بررسـی وضـعیت اقتصـادی صـنعت ورزش ایـران در سـالهـای

( 9322،9322با تکیه بر تخمین [ )GDSPدانشگاه تهران].
 .97عسکریان ،فریبا؛ جعفری ،افشار و فخیری ،فرنیاز ( .)9910عوامیل میؤثر در عملکیرد ورزش
قهرمانی در ایران .مطالعات مدیریت ورزشی72 ،)21( ،ی.97
 .92فتحی ،سروش ( .)9922تبیین جامعهشناختی مشارکت ورزشی دانشجویان .پژوهشنامه علو

اجتماعی901 ،)0(9 ،ی.979
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 .91فخری ،فرناز ( .)9919بررسی عوامل موثر بر توسـعه و عملکـرد ورزش قهرمـانی در ایـران.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز.
 .22ی فخری ،فرنیاز ( .)9911طراحی مدل عوامل مؤثر بر سهم محصـوالت ورزشـی در تجـارت

خارجی کشور .رساله دکتری ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران.
 .29قالیباف ،محمیدباقر ( ،)9921نگـاه راهبـردی بـه نظـا ورزش در کشـور .تهیران :انتشیارات
نگارستان حامد.
 .22قدرتنما ،اکبر و حیدرینیژاد ،صیدیقه ( .)9912رابطیه انگییزه مشیارکت ورزشیی بیا مییزان
فعالیت بدنی دانشجویان دانشیگاه شیهید چمیران اهیواز .مطالعـات مـدیریت ورزشـی،)92( ،
222ی.921
 .29کاشف ،محمد ( .)9919ارتباط بین هزینه های ورزشی و درمانی با فعالییت بیدنی خانوارهیای
ارومیه .مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش22 ،)9(9 ،ی.92
 .20کالشی ،مازیار؛ کریمی ،جواد و عیدی ،حسین ( .)9912ارزشگیذاری اقتصیادی مشیارکت
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