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در بین  ورزشی هایفعالیت به مشارکت انگیزة و اقتصادی -اجتماعی وضعیت بین رابطۀ بررسی

 استان چهارمحال و بختیاری و معلوالن جانبازان

  

 1طهماسب شیروانی
 4رضا انصاری اردلی -    3ا انصاری اردلیزهر –  2مجید کیانی –

دکتری  . دانشجوی2مدرس، تهران، ایران  تربیت انسانی، دانشگاه علوم . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة1
ارشد اقتصاد انرژی،  کارشناسی . دانشجوی3همدان، همدان، ایران  بوعلی بدنی، دانشگاه تربیت مدیریت ورزشی، دانشکدة

 نور، بابل، ایران پیام ارشد اقتصاد، دانشگاه کارشناسی . دانشجوی4الزهرا، تهران، ایران  اقتصاد، دانشگاه ومعل دانشکدة
 (06/04/1394 تاریخ تصویب : ،03/02/1394)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 معلوالن و بین جانبازان در ورزشی هایفعالیت به مشارکت انگیزة و اقتصادی -اجتماعی وضعیت بین رابطۀ تعیین هدف با تحقیق این 

 ورزشکار معلوالن و جانبازان از نفر 167 و بود همبستگی نوع از و توصیفی حاضر تحقیق گرفت. انجام بختیاری و چهارمحال استان

 تفعالی در مشارکت انگیزة و( 1392 نما، قدرت) اقتصادی -اجتماعی وضعیت هایپرسشنامه شدند. از انتخاب تحقیق نمونۀ عنوان به

 نظرخواهی ها باو روایی صوری پرسشنامه81/0 و 86/0 ترتیب کرونباخ به آلفای استفاده از آزمون با آنها پایایی که( 2010) هونگ ورزشی

 تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب شامل استنباطی آمار و توصیفی آمار از استفاده شد. شد، تایید بدنی تربیت استادان از دوازده تن از

 مشارکت انگیزة اقتصادی با –اجتماعی وضعیت بین داد نشان ها استفاده شد. نتایجوتحلیل داده برای تجزیه گانهچند خطی رگرسیون

 و اقتصادی طبقۀ درآمد، میزان اقتصادی، –اجتماعی هایمؤلفه بین از و (=226/0r =، 01/0 P) دارد وجود مستقیم و دارمعنا رابطۀ

 انگیزة و مسکن وضعیت بین کهحالیدر دارد، وجود داریمعنا و مستقیم رابطۀ ورزشی هایفعالیت در مشارکت انگیزة با تحصیالت

 تحصیالت و  =β)197/0) درآمد میزان داد نشان چندگانه رگرسیون نتایج. مشاهده نشد داریمعنا رابطۀ ورزشی هایفعالیت در مشارکت

(201/0 (β= هستند. معلوالن و جانبازان ورزشی هایفعالیت در شارکتم انگیزة کنندةبینیپیش عوامل ترینمهم 

 

  های کلیدی واژه

 اقتصادی. -اجتماعی معلوالن، وضعیت ورزشی، جانبازان، فعالیت انگیزة مشارکت،

 

                                                           

  -  : 09139842973نویسنده مسئول : تلفن Email:tsh7tsh@yahoo.com                                                                                         
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 مقدمه

 فناوریهای علمی قرن بیستم در زمینۀ پیشرفت

سبب شده تا حجم کارها کمتر شود و کارهایی که به 

ها و وسایل انجام ، توسط ماشینانرژی بدن نیازمندند

گیرند. بنابراین سالمت انسان به مرور زمان در معرض بروز 

عروقی، فشار خون، چاقی، دیابت،  –های قلبیبیماری

دردهای کمر و دیگر امراض ناشی از عدم تحرک بدنی قرار 

 زندگی هایمقوله در جهانی تحوالت و تغییر (.11دارد )

 که ساخته ضروریاتی از را شورز و بدنی تربیت معاصر،

 تربیت اهداف. رسد می نظر به ناپذیر اجتناب آن از دوری

 و اند در ارتباط افراد عالیق و تجارب با ورزش و بدنی

 به توجه با و کنند را تعیین می هابرنامه جهت و مقاصد

 اهداف ورزش و بدنی تربیت علم حیطۀ توسعۀ و اهمیت

 به بلكه نیست، دودمح خاصی جمعیتی هایرده به آن

 براساس (.9) است یافته گسترش جمعیتی هایرده تمام

 فیزیكی فعالیت افزایش جهانی، بهداشت سازمان گزارش

 و بهداشتی هایمراقبت هایهزینه کاهش تواند سبب می

 توانندمی ورزشی هایبرنامهومیر شود.  مرگ میزان کاهش

 به پرداختن رسدمی نظر به شوند. اجرا کم یها هزینه با

 برای ایعاقالنه راه زمینه، این در مردم تشویق و آنها

 افراد وجود(. 12باشد ) عمومی جامعه سالمت بهبود

 بشر پیدایش بلندای به قدمتی جامعه در توان کم و معلول

. است جامعه افراد همۀ برای برابر شانسی معلولیت و دارد

 معلولیت نكهآ حال شمارند،می ناتوان را معلول فرد اغلب

مسئلۀ عدم تحرک (. 4) کندنمی ناتوان را او لزوماً فرد

بدنی در افراد جانباز و معلول با توجه به مشكالت جسمی 

موجود در پیكرۀ وجودی و مشكالت ناشی از محیط و 

جامعه به گونۀ دیگر قابل بررسی است. این افراد از یک 

و  دلیل معلولیت جسمی محدودیت حرکتی دارند طرف به

را از پرداختن به بعضی  از طرف دیگر، نوع معلولیت، آنان

-دارد. بنابراین مقولۀ فعالیتهای ورزشی باز میاز فعالیت

های ورزشی برای افراد جانباز و معلول از دو جنبۀ درمانی 

که هدف آن تأمین سالمتی است و دیگری پیشگیری از 

ت. های ثانویه حائز اهمیت اسمبتال شدن به بیماری

جانبۀ کشور، ضرورت لزوم  با توجه به تحوالت همه رو ازاین

بازنگری الگوهای رایج مشارکت در فعالیت ورزشی ضروری 

-رسد. اگرچه این بررسی برای کلیۀ اقشار و گروهنظر می به

های اجتماعی یک نیاز اساسی است، چگونگی مشارکت 

-فعالیت ورزشی در میان جانبازان و معلوالن اهمیت ویژه

دلیل حوادث و وقایع دوران  ای دارد. تعداد جانبازان به

ساله میان ایران و عراق از میزان  انقالب و بروز جنگ هشت

-شایان توجهی برخوردار است. این گروه با توجه به زمینه

، بازوی توانمند فردبههای اعتقادی و اختصاصات منحصر

شوند و چنانچه کارکردهای مثبت و  جامعه محسوب می

های ورزشی برای اقشار جانباز و نفی مشارکت در فعالیتم

-های الزم برای برنامهخوبی معین شود، زمینه معلول به

های ورزشی وری نحوۀ مشارکت در فعالیتریزی و بهره

منظور دستیابی به الگوی مناسب، از جمله موارد  آنان به

 و ورزش شود. نقشمهم در جامعۀ اسالمی ما محسوب می

 در ایبالقوه توانایی که راهبردی عنوان به بدنی فعالیت

 اقتصادی و اجتماعی سالمتی، اهداف به رساندن یاری

 شناسایی و درک(. 8) است اهمیت حائز بسیار دارد،

عزیز  قشر این معلوالن، و جانبازان گرایش بر مؤثر عوامل

 جدی توجه نیازمند ورزشی هایفعالیت سوی به جامعه،

 –اجتماعی وضعیت به توانمی عوامل نای جملۀ از. است

 پوشیده کسی بر نیز موضوع این .کرد اشاره اقتصادی

 مختلف اجتماعی طبقات به انسانی جوامع که نیست

 معیارهای برخی حسب بر کسی هر و شوندمی تقسیم

 طبقۀ به حرفه و شخصی ثروت تحصیلی، اقتصادی،

 طبقات این که دارد تعلق خاصی اقتصادی و اجتماعی

 از زندگی مختلف هایجنبه روی اقتصادی -اجتماعی

 دارد تأثیر های ورزشیمیزان مشارکت در فعالیت جمله
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در این زمینه تحقیقاتی در خارج و داخل کشور  (.3)

کنیم. نتایج تحقیق صورت گرفته که به آنها اشاره می

 (2002) 2و وایت و ویلسون (2002) همكاران و 1لیزابویت

 طبقات هایشاخص از برخی بین در اوتتف دهدمی نشان

 بر چشمگیری تأثیر پایین، و باال اجتماعی – اقتصادی

دارد  ورزشی رفتارهای و بدنی هایفعالیت به مردم گرایش

 سطح به توانمی هاشاخص این جملۀ از .(21، 26)

 سطح. کرد اشاره اقتصادی و درآمد وضعیت تحصیالت،

 ورزشی هایفعالیت بر رتأثیرگذا عوامل جمله از تحصیالت

 صحه عامل این چشمگیر تأثیر بر زیادی تحقیقات. است

 ورزشی هایفعالیت به پرداختن لزوم و اهمیت. اندگذاشته

 ریزیبرنامه با آنها و است ترروشن کرده، تحصیل افراد برای

 در که پردازند. افرادیمی ورزشی هایفعالیت به ترمنظم

 سطوح از دارند، قرار قتصادیا – اجتماعی باالی طبقات

 برخوردارند طبقات سایر افراد به نسبت باالتری فعالیت

( 2003) همكاران و 3آمپوفو بواتنگ پژوهش نتایج (.22)

 هامالزیایی سوی از تفریحی هایورزش انتخاب مورد در

 ورزشی هایتفریح به باالتر تحصیالت با افراد نشان داد

 همكاران و 4سانتوس .(13دهند )می بیشتری اهمیت

 از نوجوانان کردند بیان خود پژوهش در نیز( 2004)

 سطح و شغل) اقتصادی -اجتماعی وضعیت با هاییخانواده

 هایفعالیت توجهی شایان طور به باالتر،( تحصیالت

 کنند،می انتخاب را متوسط شدت با یافته سازمان ورزشی

 شدت کم و تهیاف سازمانغیر هایفعالیت سایرین که درحالی

( 2008) همكاران و 5کریستنسن. (23دهند )می انجام را

 با میزان اجتماعی – اقتصادی وضعیت میان رابطۀ نبود به

 (. نتایج20نوجوانان و کودکان اشاره کردند ) بدنی فعالیت

                                                           

1 . Lisa Boyette 

2 . White and Wilson 

3 . Ampofo, Boateng 

4 . Santos 

5 . Kristensen 

 تحصیالت رابطۀ بیانگر( 2008) 6و کریستس بتینا تحقیق

 میزان با اعیاجتم –اقتصادی وضعیت رابطۀ عدم و والدین

 دبیرستان و راهنمایی مقاطع آموزاندانش بدنیفعالیت 

 بررسی تأثیر در نیز( 2010) 7لیوایز و (. دالمن14است )

 ورزشی مشارکت بر اقتصادی – اجتماعی وضعیت

 اقتصادی پایگاه و خانواده محیط بیان کردند آموزان دانش

 هایورزش سوی به روانی هاینگرش بر خانواده اجتماعی -

 .(17گذارد )می تأثیر افراد بدنی هایتوانایی و گوناگون

تحقیقی بیان کردند که  در( 15) همكاران و 8بوتردیهاژ

 سه در اقتصادی – اجتماعی وضعیت بین معناداری رابطۀ

 فعالیت میزان بر( پایین و متوسط باال،) سطح متوسط

(. 15وجود ندارد ) اروپایی نوجوانان و جوانان بدنی

 وضعیت( 2012) همكاران و 9دریشوندن چنینهم

 با معناداری و مثبت طور به را اقتصادی – اجتماعی

 هر برای ورزشی هایباشگاه در عضویت و ورزشی مشارکت

 و 10سیبرا .(25وابسته دانستند ) زن و مرد جنس دو

 بر را اقتصادی –اجتماعی وضعیت نقش( 2013) همكاران

 این به و کردند بررسی زانآمودانش ورزشی فعالیت میزان

 اقتصادی و اجتماعی وضعیت با افراد که رسیدند نتیجه

 و اجتماعی وضعیت با افراد به نسبت باال، و متوسط

  شرکت ورزشی هایفعالیت در بیشتر پایین، اقتصادی

 خود تحقیق در( 2013) همكاران و 11سلیا .(24کنند )می

 بین معناداری و مثبت ارتباط که کردند اشاره نكته این به

 ورزشی هایفعالیت در مشارکت انگیزۀ و والدین تحصیالت

12کانترز .(16دارد ) وجود جوانان در
( 2013) همكاران و 

 بین مدارس در ورزشی مشارکت در زمینۀ پژوهش در

 متحده ایالت شرقی جنوب در سال 11-14 آموزاندانش

                                                           

6 . Bettina and  Keresztes 

7 . Dollman  and Lewis 

8 . Botrdeaudhuij 

9 . Vandendriessche 

10 . Seabra 

11 . Celia 

12 . Kanters 
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 سهمدر هایورزش در آموزاندانش بیشتر که بیان کردند

 پوستان،سیاه و درآمد کم قشر کودکان اما کنند،می شرکت

فعالیت  عدم خطر معرض در که بیشتر گروهی هستند دو

 (.19دارند ) قرار آن منفی نتایج و بدنی

 ( نیز نشان1373آبادی )نتایج تحقیق رمضانی خلیل  

 اقتصادی طبقات هایشاخص از برخی بین در تفاوت داد

 مردم گرایش بر چشمگیری تأثیر ایین،پ و باال اجتماعی –

-آقاعلی .(7دارد ) ورزشی رفتارهای و بدنی هایفعالیت به

 و اجتماعی – اقتصادی وضعیت داد نشان (1384) نژاد

 تحصیالت سطح درآمد، میزان مانند آن هایمقیاس خرده

 آموزاندانش حرکتی هایتوانایی با خانواده مشاغل نوع و

نیا و  رحمانی (.1ندارد ) عناداریم رابطۀ ابتدایی دورۀ

 و وزنی کم رابطۀ»( در تحقیقی با عنوان 1388همكاران )

 - اجتماعی وضعیت و جسمانی آمادگی با وزن اضافه

بیان کردند که آمادگی جسمانی « آموزاندانش اقتصادی

اجتماعی بهتری  -آموزانی که وضعیت اقتصادیدانش

رضوی و طاهری تحقیق  (. نتایج5داشتند، بهتر بود )

 میزان بین داریمعنا ارتباط از آن است که حاکی (1389)

 -اقتصادی وضعیت با همگانی ورزش در مشارکت

و طبقۀ  تحصیالت خانواده، سطح اجتماعی، تراکم

اقتصادی در بین شهروندان شهرهای استان مازندران 

 داشتند بیان( 1392) همكاران و نما (. قدرت6وجود دارد )

 طبقۀ درآمد، اجتماعی، –اقتصادی عیتوض بین که

 دانشجویان بدنی فعالیت با پدر تحصیالت و اقتصادی

 درآمد میزان و دارد وجود داریمعنا و مستقیم رابطۀ

-پیش ترینقوی را پدر تحصیالت سطح و خانواده

 .(10کردند ) بیان دانشجویان بدنی فعالیت کنندۀ بینی

 که داد ( نشان1392نتایج تحقیق اسالمی و همكاران )

در  مشارکت انگیزۀ با اجتماعی -اقتصادی وضعیت بین

 معناداری و های همگانی و تفریحی رابطۀ مستقیمورزش

 اجتماعی -اقتصادی هایمؤلفه بین از و دارد وجود

 والدین تحصیالت و درآمد میزان اقتصادی، طبقۀ ترتیب به

 در شیورز مشارکت انگیزۀ تری برای قوی کنندۀ بینیپیش

 .(2بوده است ) شهروندان بین

-با توجه به مطالب ذکرشده، اهمیت و ضرورت فعالیت

های بدنی و ورزشی در حفظ و سالمت افراد جامعه و 

خصوص قشر جانبازان و معلوالن جامعه مشهود است.  به

 زمینۀ در کمتری تحقیق اینكه به توجه همچنین با

 انگیزۀ و والنمعل و جانبازان اجتماعی و اقتصادی وضعیت

 صورت ورزشی هایفعالیت به پرداختن در آنها مشارکت

بین  رابطۀ شناساییهدف کلی تحقیق حاضر   گرفته،

 بین در اجتماعی و انگیزۀ مشارکت – اقتصادی وضعیت

معلوالن استان چهارمحال  و جانبازان ورزشی هایفعالیت

 دنبال اهداف اختصاصی زیر است: و بختیاری بوده و به

وضعیت اجتماعی و اقتصادی جانبازان و  عیینت .1

 معلوالن استان چهارمحال و بختیاری؛

مشارکت جانبازان و معلوالن  انگیزۀ تعیین .2

 های ورزشی؛استان چهارمحال و بختیاری به فعالیت

اقتصادی  -رابطۀ بین وضعیت اجتماعی  تعیین .3

های ورزشی در جانبازان و و میزان مشارکت به فعالیت

 استان چهارمحال و بختیاری. معلوالن

 

 تحقیقروش 

توصیفی  تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش

صورت میدانی و از  است و  اطالعات به از نوع همبستگی

آوری شده است. جامعۀ آماری طریق پرسشنامه جمع

تحقیق کلیۀ افراد جانباز و معلول ورزشكار استان 

آمار ادارۀ کل  چهارمحال و بختیاری است که براساس

جانباز( بودند.  65معلول و 95)  نفر 160تربیت بدنی 

 به روش سرشماری کلیۀدلیل محدویت جامعۀ آماری  به

منظور  عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. به اعضا به

 –وضعیت اقتصادی  گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ
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میزان  مؤلفۀ چهار شامل که( 13) نمااجتماعی قدرت

تحصیالت است،  و مسكن وضعیت اقتصادی، طبقۀ درآمد،

پرسشنامۀ قابل استفاده دریافت شد.  154 .استفاده شد

های فعالیت در مشارکت انگیزۀ سنجش برای همچنین

( 2010) یونگ لین هونگ المللیبین پرسشنامۀ ورزشی از

 و وزن، نشاط سالمتی، کنترل کسب مؤلفۀ چهار دارای که

سؤاالت . (18شد ) استفاده ست،تعامل اجتماعی ا و لذت

اقتصادی و انگیزۀ  -هر دو پرسشنامۀ وضعیت اجتماعی

ارزشی  های ورزشی براساس طیف پنجمشارکت در فعالیت

( 1( تا کامالً مخالفم )5لیكرت از کامالٌ موافقم )

 صوریگذاری شد. برای اطمینان از روایی  ارزش

نظر، گیری دقیق مفاهیم مورد ها و اندازهپرسشنامه

ها بین دوازده نفر از استادان تربیت بدنی توزیع پرسشنامه

شد و نظرها و پیشنهادها در ویرایش نهایی لحاظ شد. 

 آلفای با استفاده از آزمون هاپرسشنامه پایایی ضریب

 اقتصادی -کرونباخ محاسبه شد؛ وضعیت اجتماعی

 (86/0=α(  و انگیزۀ مشارکت در فعالیت ورزشی

(81/0=α .)پرسشنامۀ154 ها،پرسشنامه توزیع زا پس 

داشتند. برای  را وتحلیل تجزیه قابلیت برگشتی

و استنباطی،  آمار توصیفی از هاآماری یافته وتحلیل تجزیه

ها از میانگین، انحراف وتحلیل توصیفی یافته برای تجزیه

 وتحلیل استاندارد، فراوانی و درصد، و برای تجزیه

های آماری ضریب آزمونها نیز از استنباطی یافته

 همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

 

 ی تحقیقهانتایج و یافته

های توصیفی و استنباطی این تحقیق در یافته

 های زیر آمده است. جدول

 

 اشتغال وضعیت و تحصیالت ، تأهلسن،  حسب بر پژوهش کنندگانمشارکت فراوانی توزیع. 1 جدول

 درصد فراوانی متغیر

 

 

 سن

 

 3/27 42 سال 30-20

 6/41 64 سال 40-30

 6/24 38 سال 40 -50

 5/6 10 سال به باال 50

 تاٌهل
 2/29 45 مجرد

 8/70 109 هلأمت

 

 سطح تحصیالت

 5/8 13 پایین تر از دیپلم

 7/53 83 دیپلم

 7/18 29 دیپلم فوق

 6/15 24 لیسانس

 5/3 5 لیسانس کارشناسی

 شتغالوضعیت ا
 6/37 58 شاغل

 4/62 96 غیرشاغل
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شود، بررسی مشاهده می 1که در جدول  گونههمان

شناختی نمونۀ تحقیق حاکی از آن  های جمعیتویژگی

است که قسمت اعظم نمونۀ مورد بررسی در دامنۀ سنی 

درصد  8/70 درصد(، 9/68سال قرار دارند ) 40تا  20بین 

درصد یعنی بیشتر از نیمی از  7/53از افراد نمونه متأهل و 

نمونۀ تحقیق داری تحصیالت دیپلم هستند. همچنین 

 اند. غیرشاغلدرصد افراد  4/62

شود، بین مشاهده می 2طورکه در جدول همان

-اقتصادی و انگیزۀ مشارکت در فعالیت -وضعیت اجتماعی

دار و مستقیمی وجود دارد های ورزشی رابطۀ معنا

(226/0=r ،01/0=Pهم .) چنین بین میزان درآمد، طبقۀ

اقتصادی و تحصیالت و انگیزۀ مشارکت ارتباط مستقیم و 

داری وجود دارد. بین وضعیت مسكن و انگیزۀ معنا

داری وجود های ورزشی ارتباط معنامشارکت در فعالیت

 ندارد.

 گام به گام روش چندگانه به رگرسیون تحلیل نتایج

 مؤلفۀ وضعیت رچها بین از دهدمی نشان 3 جدول در

( و β =197/0)درآمد  اقتصادی، میزان -اجتماعی

کنندۀ  بینیترین عوامل پیش( مهمβ=201/0)تحصیالت 

ورزشی جانبازان و معلوالن  هایفعالیت در مشارکت انگیزۀ

 هستند.

 

 پژوهش متغیرهای بین رابطۀ بررسی. 2 جدول

 تعامل اجتماعی تنشاط و لذ کنترل وزن کسب سالمتی مشارکت انگیزة متغیر
وضعیت اجتماعی 

 اقتصادی

226/0** 368/0** 195/0** 439/0** 362/0** 

 **291/0 **432/0 **313/0 **318/0 **241/0 درآمد میزان

 **343/0 **352/0 **151/0 **363/0 *149/0 طبقۀ اقتصادی

 165/0 *241/0 **135/0 071/0 094/0 وضعیت مسکن

 **301/0 **161/0 **156/0 **259/0 **339/0 تحصیالت

 است. دارمعنا 05/0 سطح در رابطه*  است، دارمعنا 01/0 سطح در رابطه**

 

 های فعالیت در مشارکت انگیزة و اقتصادی -اجتماعی وضعیت هایمؤلفه بین چندگانه رگرسیون تحلیل نتیجۀ. 3 جدول

 گام به گام روش به ورزشی

 B β t p بینمتغیر پیش متغیر مالک

 

 در مشارکت انگیزة

 ورزشی هایفعالیت

 145/0 52/1 - 261/14 ضریب ثابت

 002/0 96/2 197/0 923/7 میزان درآمد

 006/0 64/2 201/0 44/6 تحصیالت
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 گیریبحث و نتیجه

 معاصر، زندگی هایمقوله در جهانی تحوالت و تغییر

 است که ساخته ضروریاتی از را ورزش و بدنی تربیت

 تربیت اهداف. رسدمی نظر به ناپذیر اجتناب نآ از دوری

 و اند ارتباط در افراد عالیق و تجارب با ورزش و بدنی

 به توجه با و کنند را تعیین می هابرنامه جهت و مقاصد

 اهداف ورزش، و بدنی تربیت علم حیطۀ توسعۀ و اهمیت

 به بلكه نیست، خاصی جمعیتی هایرده به محدود آن

 عدم مسئلۀ .است یافته گسترش یتیجمع هایرده تمام

 مشكالت به توجه با معلول و جانباز افراد در بدنی تحرک

 از ناشی مشكالت و وجودی پیكرۀ در موجود جسمی

 افراد این. است بررسی قابل دیگر گونۀ به جامعه و محیط

 معلولیت دلیل به حرکتی محدودیت دارای طرف یک از

 از راآنان  لیت،معلو نوع دیگر، طرف از و اند جسمی

 .داردمی باز ورزشی هایفعالیت از بعضی به پرداختن

 و جانباز افراد برای ورزشی هایفعالیت مقولۀ بنابراین

 سالمتی تأمین آن هدف که درمانی جنبۀ دو از معلول

 ثانویه هایبیماری به شدن مبتال از پیشگیری دیگری و است

  .است اهمیت حائز

 و جانبازان گرایش بر مؤثر عوامل شناسایی و درک

 ورزشی هایفعالیت سوی به جامعه، عزیز قشر این معلوالن،

 به توانمی عوامل این جملۀ از. است جدی توجه نیازمند

 پوشیده کسی بر. کرد اشاره اجتماعی -اقتصادی وضعیت

 مختلف اجتماعی طبقات به انسانی جوامع که نیست

 معیارهای برخی حسب بر کسی هر و شوندمی تقسیم

 طبقۀ به حرفه و شخصی ثروت تحصیلی، اقتصادی،

 طبقات این که دارد تعلق خاصی اقتصادی و اجتماعی

 جمله از زندگی مختلف هایجنبه اقتصادی بر -اجتماعی

 نتایج .دارد تأثیر های ورزشیمشارکت در فعالیت میزان

 داری بینتحقیق حاضر نشان داد که ارتباط مثبت و معنا

 هایاقتصادی و مشارکت در فعالیت -تماعیوضعیت اج

 ورزشی جانبازان و معلوالن وجود دارد که با نتایج تحقیق

 دریش و همكاران(، وندن2013سیبرا و همكاران )

  نما و همكاران (، قدرت1389(، رضوی و طاهری )2012)

 ( همخوانی دارد1392( و اسالمی و همكاران )1392)

 ایج پژوهش بوتودیهاژ و( و با نت1، 10، 6، 25، 24)

 (، بتنیا2008(، کریستنسن و همكاران )2011مكاران )ه

 ( مغایر است1384نژاد )( و آقا علی2008و کریستس )

 اختالف دالیل از یكی رسدمی نظر (. به1، 14، 20، 15)

 سن حاضر، پژوهش نتایج با ذکرشده هایپژوهش

 نها باذکرشده که نتایج آ چهار تحقیق .باشد هاآزمودنی

 نتایج تحقیق حاضر ناهمخوانی دارند، روی نوجوانان و

 که در تحقیق حاضرآموزان صورت گرفتند، درحالیدانش

 سال به باالست و 20دامنۀ سنی جانبازان و معلوالن از 

 سال قرار 50تا  30نزدیک به دوسوم آنها در دامنۀ سنی 

 دن سنبو باالتر دلیل به که دارد وجود احتمال این دارند و

 به نسبت تحقیق این در جانبازان و معلوالن تحصیالت و

 به نسبت آنها نگرش و آگاهی آموزان،دانش نوجوانان و

 رسد ایننظر می همچنین به .است جامعه بیشتر مسائل

 دلیل اینكه یک یا قشر از جامعه )جانبازان و معلوالن(، به

 چند عضو بدن خود را از دست داده یا دارای نواقصی

 کنند،هستند، بیشتر اهمیت سالمتی خود را درک می

 عامل را خود اجتماعی – اقتصادی وضعیت بنابراین

 همچنین نتایج .دانندمی ورزش در شرکت برای مؤثرتری

 داری بین سطحنشان داد که رابطۀ مستقیم و معنا

 تحصیالت، درآمد و طبقۀ اقتصادی با مشارکت در 

 که با نتایج پژوهش ناکبهای ورزشی وجود دارد فعالیت

 نما و همكاران(، قدرت1389(، رضوی و طاهری )2002)

 (، سیلیا مارکن و1392(، اسالمی و همكاران )1392)

 ( در یک2004(، سانتوس و همكاران )2013همكاران )

 ( و با نتایج2، 6، 10، 16، 22، 23راستا قرار دارند )

  (1384) نژادآقاعلی و( 2008) کریستس و تحقیق بتنیا
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(. در مورد تحصیالت و عدم ناهمخوانی 1، 14مغایر است )

رسد نظر می نتایج تحقیق حاضر با دو تحقیق ذکرشده، به

که باالتر بودن میزان سطح تحصیالت جانبازان و معلوالن 

-در تحقیق حاضر نسبت به جامعۀ آماری تحقیق آقاعلی

این همخوانی نژاد و بتنیا و کریستس یكی از دالیل نا

-گرفته، می انجام نتیجه باشد. با توجه به نتایج تحقیقات

 طور باالتر، به سطح تحصیالت با توان گفت که افراد

که  پردازندمی بدنی هایفعالیت و ورزش به تریمنظم

و  ورزش فواید در مورد بیشتر آگاهی داشتن نیز آن دلیل

بردن  باال و افزایش توان بامی بنابراین است. بدنی فعالیت

 مورد فواید در جانبازان و معلوالن اطالعات و آگاهی سطح

مشارکت در  بر مؤثر عوامل ترینمهم که یكی از ورزش

های ورزشی است، آنها را بیشتر در این زمینه فعالیت

 در رگرسیون آزمون نتایج این بر تشویق و یاری کرد. عالوه

تحصیالت و  سطح ترتیب به که داد پژوهش نشان این

 برای انگیزۀ تری قوی هایکننده بینیپیش درآمد، یزانم

های ورزشی برای جانبازان و معلوالن فعالیت در مشارکت

نما و همكاران این نتیجه با نتایج تحقیق قدرت .هستند

( و با نتایج تحقیق اسالمی و 10ست ) ( همراستا1392)

(. اسالمی و همكاران، 2( مغایر است )1392همكاران )

ان شهرهای استان مازندران را بررسی کردند و شهروند

ترتیب طبقۀ اقتصادی، میزان درآمد و تحصیالت را  به

کنندۀ قوی برای مشارکت در فعالیت ورزشی  بینیپیش

بیان کردند. با توجه به اینكه در جامعۀ آماری شهروندان 

اقتصادی و  -های اجتماعیهای جامعه با وضعیتهمۀ گروه

های متفاوت میزان درآمدها و نگرشطبقات اجتماعی، 

توانند حضور داشته باشند، نسبت به تحقیق حاضر که می

فقط روی قشر جانبازان و معلوالن انجام گرفت، شاید یكی 

لزوم  و از دالیل این ناهمخوانی باشد. همچنین اهمیت

 کرده،تحصیل افراد برای ورزشی هایفعالیت به پرداختن

 ورزش کردن به ترمنظم ریزیبرنامه با آنها و است ترروشن

 اغلب و کمتر تحصیالت با افراد که درحالی. پردازندمی

 رابطۀ ابزاری معمول طوربه جامعه، پایین طبقات به متعلق

 و کردن کار برای ابزاری آنها بدن یعنی دارند، خود بدن با

 سالمت در فرهنگ توانمی را امر این. است درآوردن نان

  به توانمی جمله از. کرد مشاهده نیز انآن بهداشتی و

 ناسالم غذا خوردن و فعال زندگی سبک به توجهیکم

 .کرد اشاره

اصلی  جریان در جانباز و معلول افراد برای اینكه

 همۀ امكانات از سالم افراد همانند باید گیرند، قرار زندگی

شاید مشارکت در  و جویند بهره ورزشی و تفریحی آموزشی،

ها را در این نقش بهترین بتواند یكی از ورزشی هایفعالیت

 اجتماعی فاصلۀ ارتباطات ورزشی، طریق کند. از ایفا زمینه

 ترتیب بدین و کمتر شده معلول افراد و سالم افراد بین

 و مثبت هایویژگی ها وتوانایی ابراز برای الزم هایفرصت

رو، ازاین .شودمی جامعه ایجاد با ارتباط در خصوص کارا، به

آمده از مشارکت در  دست براساس نتایج و تصویر به

اقتصادی جامعۀ  -های ورزشی و وضعیت اجتماعیفعالیت

مورد مطالعه، لزوم تدوین برنامۀ جدید و تجدید نظر و 

منظور هماهنگی مشخص  های جاری بهبازنگری در برنامه

های خاص قشر شود. همچنین با توجه به حساسیت می

های ورزشی این لعه، باید مشارکت در فعالیتمورد مطا

گروه را بسیار بااهمیت و جدی تلقی کرد و این نكته را در 

اجتماعی  -نظر داشت که عدم توجه به آن عواقب فرهنگی

 رو و انتقادی شایان توجهی را در بر خواهد داشت. ازاین

 ورزشی، امكانات کردن فراهم بر عالوه شودمی پیشنهاد

تأثیرات  درک افزایش منظور به نیز موزشیآ هایکالس

 معلوالن و جانبازان برای ورزشی فعالیت مثبت شرکت در

 .شود برگزار
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