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  هاي جسمانیقم به ورزش و فعالیت سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانۀ شهر

  )سالمت شهري، توسعۀ پایدار(

 3، معصومه مهدوي بهنمیري2هدي، علی م1صدیقه لطفیدکتر 

  چکیده

-ي مختلف آن، به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی اهمیت میها شاخصمندي از امروزه جوامع به سالمت و بهره :و هداف  مقدمه

نی با توجه هاي مختلف جسماآگاهی در باره  فعالیت .باشند یمنیز موظف به تأمین سالمت شهروندان  ها دولتها و دهند و تمام حکومت

به شهرنشینی روزافزون، زندگی ماشینی و کم تحرکی که به روند غالب کشورها بویژه جوامع درحال توسعه است، از اهمیت بسیاري 

در عصر معاصر شهر و زندگی شهري زمینه ساز بسیاري از امراض عمومی است که . جهت رسیدن به توسعۀ پایدار برخوردار شده است

رو مقالۀ حاضر با علم به مسائل مذکور، به مطالعۀ گرایش از این. ي در فضاي فیزیکی شهرها می توان پرهیز نمودتنها با برنامه ریز

 . است هاي جسمانی پرداختهشهروندان مناطق چهارگانۀ شهرقم به ورزش و فعالیت

مطالعات از طریق العات نیز آوري اطاي بوده و جمعروش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه: روش شناسی

و جهت  SPSS افزار هاي اخذ شده از مطالعات میدانی، از نرمهمچنین جهت تحلیل داده. انجام گرفتاي و پژوهش میدانی کتابخانه

و ضریب همبستگی ) Tukey(، آزمون توکیANOVAبررسی و اثبات وجود رابطه و همبستگی میان متغیرها از آزمون تحلیل واریانس

  .سون استفاده شده استپیر

-هاي جسمانی بهداري میان مناطق مورد بررسی از حیث گرایش به ورزش و فعالیتدهد که تفاوت معنینتایج آن نشان می: ها یافته

تب مرااز شرایط به 4و 1که شهروندان مناطقبطوري. وجود دارد... اي وهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، منطقهلحاظ تفاوت در ویژگی

 .برخوردارند  3و 2بهتري در زمینۀ توجه و گرایش به ورزش و تحرك بدنی نسبت به شهروندان مناطق 

اقتصادي افراد و میزان تمایل شان به انجام فعالیت هاي فیزیکی همبستگی مستقیمی وجود دارد - بین وضعیت اجتماعی :گیري نتیجه

لذا . ي جسمانی بیشتر است در حالیکه در مناطق فقیر تر این تمایل کمتر می گرددبطوریکه در مناطق با درآمد بیشتر تمایل به فعایت ها

  .ورزش همگانی وجود دارد امکانات بهبود  می توان به این نتیجه گیري رسید که در مناطق فقیر تر نیاز به اختصاص منابع مالی براي

  

 .سمانی، شهر قمهاي جسالمت شهري، توسعۀ پایدار، ورزش، فعالیت  :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

- هاي اخیر سالمت شهري در عرصۀ جهانی، بسیار سریع، قابل توجه و نگران کننده بوده به تغیرات و چالش

که شهرنشینی گسترده در طول قرن گذشته، تغییرات وسیعی پیرامون سالمت عمومی افراد ایجاد نموده طوري

، )2(ها درجهان سالمی زندگی نکنند در بسیاري از موارد، انساندر چنین وضعیتی که موجب شده امروزه . )1(است 

 هزارة که در ابتداي ورود به) 3(رود شمار میجامعه به نشاط و سالمت تأمین در اساسی و عوامل مهم از ورزش

 و بروز تحرك بدنی افراد ، کاهشزندگی ماشینیگسترش شهرنشینی، گرایش روزافزون به  با توجه به سوم،

 ورزش و"بنابراین توجه و اهتمام به امر .) 4(نماید را تجربه می ايتازه دوران ،هاي مختلفتی و بیماريناراح

،  )6(داشته  وجود جوامع بشري در دور، بسیار هايزمان ، که از)5( "اجتماعی نمادي عنوانبه جسمانی هايفعالیت

محور " که در حال حاضر، صاحب نظران مختلف،طوريتأثیرغیرقابل انکاري در سالمت شهري افراد دارد، به

درك و فهم اینکه  رواین از ).7(  "اندو بهبود سالمت شهروندان بیان نموده، انسان سالم را پایدار ۀتوسعاصلی 

ها و تقویت کنیم، از اهمیت بسیار زیادي براي دولت چطور با تدارك سالمت عمومی، جمعیت شهري را تأمین

جهت حفظ و ارتقاي سالمت  تکلیفی ملی ،الزم براي این مهم هايزمینه نمودن فراهم و) 8(برخوردار است  

امر  چرا که یک دالر هزینه براي هر فرد در"رودشمار میبه هاي سالمتشهري شهروندان و نیز کاهش هزینه

مسئلۀ قابل ).  9(  "دنبال دارد دالري نیازهاي درمانی را به کاهش دو ،)سالمت زیست(و تحرك جسمانی  ورزش

، زیربناي مهم )جسمی، روحی و اجتماعی(باشد که سالمت افراد تأمل در این زمینه، توجه به این نکته می

طور که هرگونه کوتاهی یا نقصان در این زمینه، بهدهد، طورياجتماعی کشور را تشکیل می- پیشرفت اقتصادي

  . اهد دادمستقیم آینده و امنیت کشور را تحت تأثیر قرار خو

علت عواملی چون جمعیت باال، مسکن نامناسب، که سالمت جامعۀ شهرنشین امروزي، به نیست تردیدي     

اگر ). 11، 10(باشد شدت در معرض خطر میهاي ناکافی بهداشتی، بههاي مختلف و مراقبتصنعتی شدن، آلودگی

ة افراد دور شود، بدن تنبل شده و ضمن آمادگی از زندگی روزمر) بویژه ورزش گروهی(هاي بدنی و ورزش فعالیت

امروزه مطالعات ).  12(شود هاي گوناگون، موجب افزایش سرعت پیري افراد میپذیرش و ابتال به بیماري

انجام ... اي نیز حول تأثیر ورزشی بر سالمت جسمی، روانی، شادابی، طول عمر، گسترش روابط اجتماعی وگسترده

منظور مطالعه و تأمین هاي مهم علم جغرافیا بهسالمت، از زیر شاخه -که جغرافیاي پزشکیییشده است و از آنجا

اي از این مهم غافل شود، خالء بزرگی در سالمت عمومی جامعۀ باشد، بدیهی است که هر جامعهسالمت افراد می

  .خود ایجاد نموده است

ت به استانداردهاي فیزیولوژیکی با موضوع زیس مقولۀ سالمت، مفهوم وسیعی است که در کنار وابستگی     

و چگونگی تعریف آن با میزان آگاهی و چگونگی تلقی جوامع باشرایط گوناگون ) 13(شهري ارتباط مستقیمی دارد 

گردد در ادبیات اقتصاد بهداشت، سالمت انسان یک سرمایه تلقی می. جغرافیایی و فرهنگی ارتباط مستقیمی دارد

تعریف آن با میزان آگاهی و چگونگی تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی، فرهنگی ونیز با  و چگونگی)  14(

در مجموع  درك و فهم اینکه چطور با تدارك سالمت عمومی، جمعیت ). 15(گذشت زمان ارتباط مستقیمی دارد  

باشد پاردایم غالب توسعۀ پایدار می و نیز) 8(ها و تقویت کنیم، از اهمیت بسیار زیادي براي دولت شهري را تأمین

هاي سالمت، همچون حذف فقر، توزیع منطقی منابع، داشتن هاي مختلف شاخصکه در آن برخورداري ازجنبه

  . تر، مورد تأکید بسیار استتر و تعلیم یافتهتر، آموزش دیدهمردمی سالم



  77... هاي جسمانیساکنان مناطق چهارگانۀ شهر قم به ورزش و فعالیت سنجش گرایش

در این سال، کشورهاي . مطرح شد 1966لدر اروپا، براي اولین بار در سا) ورزش همگانی(تفکر ورزش      

و در سال )  16(اروپایی، در راستاي توسعۀ ورزش در کل جامعه، مفهومی با عنوان ورزش همگانی را مطرح 

عنوان یک بود که سالمت شهري به 1980اما از دهۀ )  17(نیز منشور ورزش همگانی را تصویب نمودند  1975

. اي با محوریت سالمت شهري انجام شددا نمود و مطالعات گستردهالمللی توسعه پیموضوع مشخص و بین

هاي مختلف صورت اي به موضوع سالمت جهانی از سوي دولتسابقهسال گذشته، توجه بی15چنانچه در طول  

اي جهت پاسخ به هاي گستردهگذاريعنوان مثال در دهۀ گذشته و در قارة آفریقا، سیاستبه). 18(گرفته است 

انجام شده ) همچون ورزش، فعالیت جسمانی و تغذیه(ت و مسائل مرتبط با سالمت افراد از ابعاد مختلف مشکال

نیز مورد ) همچون ایران(این مقوله در سه دهه گذشته از سوي بسیاي از کشورهاي در حال توسعه ). 19(است 

، تحت عنوان ورزش محالت، 1358ال در ایران نیز ورزش همگانی و ابعاد مختلف آن از س). 20(توجه قرار گرفت 

صورت قانونی تحت عنوان جهاد تربت بدنی، مطرح و رسمیت یافت که اولین وظیفۀ آن، ، به1362آغاز و در سال

اي نیز با مضمون ورزش و سالمت در کنار این مسائل، تحقیقات گسترده) . 21(گسترش ورزش همگانی بود 

اشاره نمود که در آن ) 1389(طهماسبی و همکاران ان به پژوهش شاهتوجامعه صورت گرفته که از آن جمله می

وري ملی و رونق اقتصادي کشور اشاره شده به اهمیت ورزش و تأثیر آن بر سالمت و نشاط جامعه، همچنین بهره

 در تحقیقی نشان دادند که فعالیت بدنی بیشتر و وضعیت) 2010(4در این زمینه کانتوما و همکاران) . 3(است 

. اجتماعی والدین با عملکرد دانشگاهی باالتر، با بهبود برنامۀ آموزشی براي آینده همراه است-مطلوب اقتصادي

اجتماعی باالتر به طور مستقل با -همچنین، سطح باالتر فعالیت بدنی، مشکالت رفتاري کمتر و شرایط اقتصادي

اي آموزشی آتی در نوجوانان همبسته و مربوط هخودشناسی بیشتر و عملکرد عمومی دانشگاهی باالتر و برنامه

باشندکه در تحقیقی به مطالعۀ از محققان دیگري در این زمینه می) 1389(همچنین صباغ و همکاران . )22(است

میزان توجه خانوارها به ورزش و اهمیت آن در سالمت و مزایاي گستردة اقتصادي آن پرداخته و در نهایت به این 

ها که میزان گرایش به ورزش در میان ساکنین محالت مختلف مورد بررسی، با میزاد درآمد آناند نتیجۀ رسیده

، در پژوهشی در شهر تهران، انگیزة افراد شرکت کننده )1373(آبادي رمضانی خلیل) . 23(داري دارد ارتباط معنی

امه به مطاالعه در این زمینه پرداخته وي که با استفاده از پرسشن. در ورزش همگانی را مورد مطالعه قرار داده است

هاي جسمانی را کسب لذت و احساس خوشی برآورد است، نخستین انگیزه براي افراد شرکت کننده در فعالیت

بخشی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به وسایل و امکانات لمس فواید و آثار مثبت آن در سالمت، فرح. نموده است

شفیعی ) . 24(هاي بعدي افراد مورد مطالعه در این پژوهش است راغت، انگیزهویژه و نیز پر کردن اوقات ف

، نیز در تحقیق، به بررسی وضعیت اقتصادي شرکت کنندگان در ورزش همگانی در شهر تهران پرداخته )1373(

داشتند و  درصد از افراد مورد مطالعه، از نظر مالی در سطح متوسط به باال قرار 31در این تحقیق بیش از . است

در ) 1386(حسینی و سهرابی  عطارزادة) . 25(درصد از آنان نیز در شمال شهر بوده است 28محل زندگی بیش از 

نفر از شهروندان مرد و  1000هاي ورزشی و حرکتی در میان بیش ازپژوهشی اقدام به سنجش نگرش به فعالیت

- درصد از جامعۀ آماري در فعالیت 31بیش از در این پژوهش مشخص شد،. سال شهر مشهد نمودند16زن باالي

هاي ورزشی، کسب نشاط و شادابی در همچنین در میان افراد شرکت کننده در فعالیت. هاي ورزشی شرکت ندارند

نیز طی پژوهشی جهت بررسی کم و ) 1379(کاشف ) . 26( حضور افراد بوده استهاي اولویت اول و دوم انگیزه

رسد عمومی در سطح کشور و بیان مشکالت موجود در این مسیر، به این نتیجه می کیف انجام ورزش همگانی و
  

4 - Kantomaa et al 



78   92بهار و تابستان / شماره هفدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

که بین میزان درحالی. که بین انگیزه و جنسیت شرکت کنندگان در ورزش همگانی ارتباط معناداري وجود دارد

به ) 2003(و همکاران 5در تحقیقی کینگهمچنین  ).27(تحصیالت و اهداف آنان ارتباطی مشاهده نشده است 

ماه انجام 6ن و کیفیت زندگی سالمندان در طی بررسی تأثیر فعالیت فیزیکی منظم و گروهی بر احساس خوب بود

زندگی و احساس  تواند باعث افزایش کیفیتمنظم و گروهی میفیزیکی  دادند به این نتیجه رسیدند که فعالیت

، کو و )2009(8، کوکیتز و همکاران)2010(7اي ، گلین اسک)2010(6ترودو و همکاران  .)28( خوب بودن فرد شود

هاي بدنی و تأثیر آن بر آموزان پسر و دختر به ورزش و فعالیتتحقیقاتی در زمینه گرایش دانش) 2006(همکاران 

آموزان هاي بدنی و پیشرفت تحصیلی دانشپیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبتی بین فعالیت

ترند و عزت نفس دارند و از لحاظ بدنی فعال فعالیت بدنینش آموزان پسر گرایش بیشتري به و داوجود دارد 

در تبیین استراتژي گردشگري ورزشی نقش حمایت ) 1389(حمیدي و همکاران  .)31)(30)(29(بیشتري دارند

در تمام این تحقیقات،  باشد کهذکر این نکته ضروري می).  27(. دولتی در توسعه ورزش را مهم ارزیابی نموده اند

اقتصادي فردي و  -به نقش بسیارمهم ورزش در سالمت افراد، جامعه و رابطۀ مستقیم میان موقعیت اجتماعی

در این رابطه، مقاله حاضر با  .هاي جسمانی اشاره شده استسالمت و گرایش شهروندان به ورزش و فعالیتمیزان 

و مطالعات میدانی جامع، به بررسی و سنجش گرایش شهروندان مطالعه مبانی نظري مرتبط با موضوع پژوهش 

عنوان یکی از نیازهاي اساسی جامعۀ شهرنشین هاي جسمانی، بهمناطق چهارگانۀ شهر قم به ورزش و فعالیت

بررسی  اهداف اصلی این تحقیق شامل .پردازدجهت نیل به سمت سالمت عمومی و توسعۀ پایدار است، می

ها و نیز مشکالت موجود در مطالعۀ زمینه و هاي جسمانی در میان شهروندان شهر قملیتجایگاه ورزش و فعا

براساس موضوع مورد مطالعه و اهداف تحقیق تالش شده  .زمینه توجه شهروندان مناطق مختلف به ورزش است

فعالیتهاي به نظر می رسد میانگین گرایش به :  است فرضیه هاي زیر طرح مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد

میانگین گرایش به فعالیتهاي ورزشی در بین افراد با .  باشدورزشی در بین افراد با تحصیالت مختلف متفاوت می

همچنین به نظر می آید بین دسترسی به فضاهاي ورزشی وگرایش به ورزش و . باشدمشاغل مختلف متفاوت می

صدم درصد از  68کیلومتر مربع،  11238شهر قم با  .هاي جسمانی شهروندان رابطه معناداري وجود داردفعالیت

علت قرارگیري در مرکز و در محدوده فالت مرکزي موقعیت ارتباطی شهر، به. مساحت ایران را تشکیل داده است

عنوان و به) 365: 1368فرید،) (28(عنوان مرکز ثقل جغرافیاي ایران مطرح  شهر قم به"ایران موجب شده تا

در این ). 221و220: 1377سازمان مسکن وشهرسازي قم،) (29(اجرپذیر ایران شناخته شود چهارمین شهر مه

رابطه، رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی در شهرقم بویژه پس از پیروزي انقالب اسالمی، از شدت زیادي 

ین حجم مسلماً چن. رسید  1387در سال 104000، به1358هزار نفر در سال  546138که ازبرخوردارشد، طوري

عنوان زیربناي مهم  مقولۀ سالمت به، نیازمندتوجه ویژه به)1385درصد در سال 93بیش از(باالي شهرنشینی 

عنوان یکی از باشد که در پژوهش حاضر به امر خطیر ورزش در شهر قم بهاجتماعی کشور می-پیشرفت اقتصادي

  .هاي اصلی سالمت افراد پرداخته شده استزمینه

  

  
  

5 - King et al 
6 - Trudeau et al 
7 - Gillnsky 
8 - Chomitz et al 



  79... هاي جسمانیساکنان مناطق چهارگانۀ شهر قم به ورزش و فعالیت سنجش گرایش

  تحقیقروش شناسی 

پژوهش حاضر در سطح شهر قم و در محدودة مناطق چهارگانۀ این شهر به عنوان چارچوب مکانیِ پژوهش حاضر 

به انجام رسیده ) هاي جسمانیبا توجه به شرایط مساعد آب و هوایی جهت انجام فعالیت(و در طول فصل بهار

آوري اطالعات نیز برمبناي مطالعات معاي و جروش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه. است

نفره 16گی حوزة مطالعاتی، تیمیدر این مسیر با توجه به گسترده. اي و پژوهش میدانی استوار بوده استکتابخانه

هاي اولیه در مناطق چهارگانه مشغول به فعالیت شد و با توجه به جمعیت جهت توزیع پرسشنامه و اخذ داده

عنوان سطح هاي خانواربهدرمیان سرپرست)درهرمنطقه(پرسشنامه  380ري مورگان، تعدادگیمناطق و جدول نمونه

شغل، تحصیالت و میزان دسترسی به فضاهاي ورزشی، : متغیرهاي مستقل. تحلیل این پژوهش، توزیع گردید

هاي تمیزان گرایش به ورزش و فعالی: متغیرهاي تابع. باشندمهمترین متغیرهاي مستقل در این پژوهش می

  .جسمانی

  

  گیري مورگانجمعیت مناطق وجدول نمونه: 1جدول

  4  3  2  1  منطقه

  130000  238000  390000  282000  گانه4جمعیت مناطق 

  380  380  380  380  حجم نمونه گیري

  ).1388:شهرداري قم: (مأخذ

-از یک تا پنج نمره هااي تنظیم شد و گویههاي پنج درجهپرسشنامۀ طرح شده در این زمینه در قالب گویه     

، 4، گزینۀ تاحدي موافق با نمرة 5هاي مثبت، گزینۀ کامالً موافق با نمرةبه این ترتیب که براي گویه. گذاري شد

در . گذاري شدندنمره 1و گزینۀ کامالً مخالف با نمرة  2، گزینۀ تاحدي مخالف با نمرة 3نظر با نمرة گزینۀ بی

و جهت بررسی و اثبات وجود رابطه و  spss ذ شده از مطالعات میدانی، از نرم افزارهاي اخنهایت جهت تحلیل داده

و ضریب همبستگی ) Tukey(، آزمون توکیANOVAیا تحلیل واریانس Fهمبستگی میان متغیرها از آزمون

  .گردیدپیرسون استفاده 

    

  :هاي تحقیقیافته

  :هاي خانوارهاي عمومی سرپرستویژگی

دهد که بیشترین افراد مهاجر و ر بردارندة وضعیت قومی افراد مورد مطالعه است، نشان میکه د2جدول شماره 

  .باشدبومی در این شهر، به ترتیب در مناطق دو و یک می

  

  هاي قومی جامعۀ آماريویژگی: 2جدول

 1منطقه 

 غیره بلوچ عرب لر کرد )غیربومی( فارس فارس) بومی(قمی آذري قومیت

 23 - 24 4 11 33 232 53 تعداد

 05/6  31/6 05/1 90/2 69/8 05/61 95/13 درصد
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 2منطقه 

 23 - - 4 4 13 49 287 تعداد

 05/6   05/1 05/1 42/3 9/12 53/75 درصد

 3منطقه 

 11 - - 12 9 20 220 108 تعداد

 9/2   15/3 37/2 26/5 9/57 42/28 درصد

 4منطقه 

 4 - 6 11 20 85 193 61 تعداد

 05/1  58/1 9/2 26/5 37/22 79/50 05/16 درصد

  

  :تحصیالت جامعۀ آماري

از جمله میزان توجه به سالمت و ابعاد زندگی انسان  ابعاد افراد، در تمام و تحصیالت سوادکه میزان جاییاز آن

تحصیالت  دارد، یکی از موارد مورد بررسی در مناطق چهارگانۀ شهر قم، مقولۀ میزانسزایی هتأثیر بمختلف آن، 

در این رابطه چنانچه در جدول ذیل نیز مشخص شده است، منطقۀ دو شهر قم که . باشدهاي خانوار میسرپرست

که از ايگونهبه. سواد نیز برخوردار استباشد، از بیشترین تعداد افراد بیخانوار مهاجر می داراي بیشترین سرپرست

هاي خانوار در مقابل، منطقۀ یک داراي کمترین میزان سرپرست .سواد استهر پنج سرپرست خانوار یک نفر بی

بدیهی است که . باشندها، داراي مدارك تحصیلی دانشگاهی میدرصد از آن10که در حدود طوريسواد است، بهبی

 باشدها میگذار درسطح سالمت فرد و اعضاي خانواده آن تحصیالت سرپرست خانوار، صرفاً یکی از دالیل تاثیر

دهد، سالمتی را افزایش می خدمات و اطالعات درك و کسب، تفسیر براي فرد ظرفیت که این مهم،جاییاز آن"و

  .اي بدان شده استدر این پژوهش نیزتوجه ویژه

  

  میزان تحصیالت جامعۀ مورد مطالعه:3جدول

 1منطقه 

میزان تحصیالت 

 سرپرست

بی 

  سواد

خواندن 

  ونوشتن
  دیپلم  سیکل  ابتدایی

فوق 

  دیپلم
  لیسانس

فوق لیسانس 

  و باالتر

 9 32 43 108 97 52 12 23 تعداد

 37/2 42/8 31/11 42/28 53/25 69/13 16/3 05/6 درصد

 2منطقه 

 - 7 21 19 47 93 124 69 تعداد

 -  84/1  52/5  5  37/12  48/24  63/32  16/18 درصد

 3منطقه 
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 - 16 14 34 54 198 41 23 تعداد

 - 21/4 69/3 95/8 21/14 1/52 79/10 05/6 درصد

 4منطقه 

 10  19 43 86 104 64 45 9 تعداد

 63/2 5 32/11 63/22 37/27 84/16 84/11 37/2 درصد

  

  شغل و درآمد 

اقتصادي و ابعاد مختلف سالمت افراد رابطه -امروزه این مهم به اثبات رسیده است که بین موقعیت اجتماعی

باشند که که مواردي چون تحصیالت، شغل و درآمد، از جمله عوامل مهمی میبطوري).  30(محکمی برقراراست 

. شوندهاي جسمانی و در نهایت سالمت روح و جسم افراد توانند موجبات گرایش بیشتر به ورزش و فعالیتمی

ق مختلف داري میان مناطدهد که تفاوت معنیدراین زمینه، نتایج مطالعات در مناطق چهارگانۀ شهر قم نشان می

شهر قم از نظر منطقۀ سکونت، وضعیت تحصیلی، شغلی و درآمدي که در نهایت در ارتباط با گرایش به ورزش و 

هاي خانوار در منطقۀ دو که عمدتاً شهروندان چنانچه سرپرست. شود، وجود داردهاي جسمانی تحلیل میفعالیت

ر عمومی موجود در این منطقه، غالباً از تحصیالت مهاجرنشین را در خود جاي داده است، با توجه به وضعیت فق

- از سرپرست 31/16در همین رابطه. تري برخوردارندتر، مشاغل یدي و پر مشقّت، همچنین از درآمد پایینپایین

این در شرایطی است که . باشندنیز کارمندان دولتی می 58/6کارگر، و  27/31کار،هاي خانوار در این منطقه بی

تري برخورداند، ۀ یک که در قیاس با سایرمناطق از بیشترین افراد بومی و از وضعیت تحصیلی مناسبساکنین منط

از  26/5که بطوري. باشندهاي خانوار در سایرمناطق برخوردار میاز وضعیت شغلی بهتري نیز در قیاس با سرپرست

-نیز کارمندان و کارمندان عالی تشکیل می را 37/27ازکار افتاده و  05/3کارگر، 21/9هاي خانوار بیکار، سرپرست

از نیز کارمندان  12/ 63را کارگران و  05/16از سرپرست خانوار در منطقۀ سه را افراد بیکار، 05/6همچنین. دهند

 42/22را کارگران و  84/6کاران، هاي خانوار را بیاز مجموع سرپرست 37/2در منطقه چهار نیز. دهندتشکیل می

، ارتباط مستقیمی میزان درآمدکه جاییدر این زمینه و از آن.دهندان و کارمندان عالی رتبه تشکیل میرا نیز کارمند

، به بررسی )31( استافراد اقتصادي  - ترین شاخص براي بیان موقعیت اجتماعیمهمبا وضعیت شغلی دارد و 

هاي خانوار در مناطق رستسرپ) هابدون احتساب دریافتی از محل طرح هدفمندي یارانه(وضعیت درآمدي

  . پردازیمچهارگانۀ شهر قم می
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  میزان درآمد ماهیانه افراد مورد مطالعه: 4جدول

 1منطقه 

میزان درآمد 

 سرپرست

-200  100کمتراز

100  

300-

200  

300-

400  

500-

400  

بیش از 

500  

 1تا 500

  میلیون

بیش از 

  میلیون1

 18 19 92 70 87 14 42 38 تعداد

 73/4 5 21/24 42/18 9/22 69/3 05/11 10 درصد

 2منطقه 

 - 4 12 38 95 183 46 2 تعداد

 -  05/1  16/3  10  25  16/48  1/12  053/0 درصد

 3منطقه 

 11 20 27 99 96 42 46 39 تعداد

 9/2 26/5 1/7 05/26 27/25 05/11 1/12 27/10 درصد

 4منطقه 

 8  8 71 194 61 20 12 6 تعداد

 1/2 1/2 69/18 05/51 05/16 27/5 16/3 58/1 درصد

  

 در مناطق چهارگانۀ شهرقم هاي جسمانیمیزان توجه به ورزش و فعالیت

هاي خانوار، این بخش از پرسشنامه در هاي عمومی سرپرستمطالب مذکور بویژه در بخش ویژگیبا نظر به

در این سؤال که بر .باشدمی"دهمام قرار میهاي زندگیمعموالً ورزش را جزء برنامه"اي با مضمونبرگیرندة گویه

. اندداده 5اساس طیف لیکرت طرح شده است، شهروندان مناطق مختلف شهر پاسخی به شرح جدول شمارة

درصد از  46مطابق با اطالعات موجود در پرسشنامه و مصاحبات صورت گرفته از اهالی مختلف، بیش از 

- هاي زندگی خود قرار میهاي جسمانی را در برنامهعالیتهاي خانوار در منطقۀ یک، معموالً ورزش و فسرپرست

ها در مصاحبات صورت گرفته، از اهمیت و جایگاه ورزش در ارتقاء سالمت خود، خانواده و نیز غالب آن. دهند

هاي جامعۀ خود آگاهی داشتند و شرایط کاري و درآمدي خود را در نیز در کیفیت و زمان توجه به ورزش و فعالیت

درصد  46که با توجه به وضعیت مناسب شغلی و درآمدي خود امروزه بیش ازدانستند، بطوريی را مهم میجسمان

را همواره )ساعت2روز و هر جلسه3ايهفته(هاي جسمانیِ مرتبورزش و فعالیت) سرپرست خانوار(از جامعۀ آماري

- ین آمار مربوط به توجه به ورزش و فعالیتدر مقابلِ منطقۀ یک که باالتر. دهندهاي کاري خود قرار میدر برنامه

، ورزش و 2درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در منطقۀ 5/17هاي جسمانی را در میان سایر مناطق دارد، تنها 

در مطالعات میدانی . کنندپیگیري می) ساعت 2روز و هر جلسه3ايهفته(طور منظمهاي جسمانی را بهفعالیت

ه و نتایج حاصل از پرسشنامه، مشخص شدکه منطقۀ مذکور داراي بیشترین محالت صورت گرفته از این منطق

در کنار این مسئله که بیان . باشدمی...) خان، سیدمعصوم، شهرك فاطمیه، قلعه کامکار وشادقلی( نشینحاشیه

در این هاي مورد مطالعه ها، مشاغل کاذب و فقر منطقه است، غالب سرپرستکنندة مهاجرپذیري، محرومیت
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رسد با توجه به مصاحبات صورت نظر میبه. منطقه، در قیاس با سایر مناطق، از کمترین درآمد ماهیانه برخوردارند

بویژه مقولۀ اقتصادي (،  2هاي منطقۀگرفته و نتایج حاصل از پرسشنامه، وجود مشکالت متعدد در میان سرپرست

در . باشدهاي جسمانی میي این منطقه به ورزش و فعالیتهاترین موارد ضعف گرایش سرپرستاز مهم) خانوار

هاي جسمانی در میان نیز مشخص شد که وضعیت گرایش به ورزش و فعالیت 3مطالعات صورت گرفته از منطقۀ

هاي درصد از سرپرست20که تنها در حدودبطوري. باشدهاي خانوار این منطقه نیز چندان مناسب نمیسرپرست

هاي ساکنین این منطقه که در رتبۀ دوم محرومیت.ها شرکت منظم دارند دراین فعالیت خانوار این منطقه

ترین موانع اختصاص زمان کاري را از مهمباشد، وجود مشکالت اقتصادي و بیاقتصادي پس از منطقۀ یک می

انوار در هاي خهمچنین نتایج حاصل از پاسخ سرپرست. دانندهاي مختلف جسمانی میجهت ورزش و فعالیت

هاي خانوار این منطقه معموالً در درصد از سرپرست 40دهد که بیش از ، در این زمینه نیز نشان می4منطقۀ 

، 3و  2هاي خانوار در مناطق توان گفت که سرپرستبدین ترتیب می. نمایندهاي ورزشی شرکت میفعالیت

دارند، در حالی که این موضوع با نظر به مسائل هاي مرتبط نوضعیت مناسبی از حیث پرداختن به ورزش و فعالیت

باشد مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیِ موجود در میان ساکنین، از وضعیت بسیار بهتري برخوردار می

هاي در این پژوهش، سطح تحلیلِ بررسی سالمت افراد از نظروضعیت گرایش به ورزش و فعالیت). 5جدول(

- زیرا عادات و عالیق مختلف سرپرست خانوار که در غالب موارد مردان می. تهاي خانوار اسجسمانی، سرپرست

-این بدان معنی. ها اثرگذار استویژه فرزندان آنباشند، مسلماً بر سبک زندگی و گرایش دیگر اعضاي خانوار به

ها نیز در خصوص سرپرست خانوار به سالمت و ورزش خود، فرزندان آناست که در صورت توجه ویژه والدین به

  .این مسیر حرکت نموده و در نهایت موجبات ارتقاء سطح سالمت و نشاط کل جامعه را فراهم خواهند آورد

  

  گانۀ شهرقم 4هاي خانوار در مناطق هاي جسمانی در میان سرپرستجایگاه ورزش و فعالیت: 5جدول

  1طقهدهم             منام قرار میهاي زندگیمعموال ورزش را جزء برنامه

  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  شرح

  30  99  75  73  103  فراوانی

  9/7  05/26  74/19  21/19  1/27  درصد

  2دهم             منطقه ام قرار میهاي زندگیمعموال ورزش را جزء برنامه

  145  115  53  43  24  فراوانی

  16/38  27/30  95/13  31/11  31/6  درصد

  3دهم             منطقۀام قرار میهاي زندگیرنامهمعموال ورزش را جزء ب

  55  108  134  36  47  فراوانی

  48/14  24/28  26/35  47/9  37/12  درصد

  4دهم             منطقۀام قرار میهاي زندگیمعموال ورزش را جزء برنامه

  48  108  62  79  83  فراوانی

  63/12  42/28  31/16  74/20  8/21  درصد
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هاي مختلف ورزشی و تأثیر آن ور و مشارکت و یا عدم مشارکت سرپرست خانوار در فعالیتبررسی حض     

هاي مذکور، از موارد براعضاي خانواده، همچنین تشویق سرپرست خانوار بر حضور و مشارکت خانواده در فعالیت

هاي نسبتاً جود زمینهدر این ارتباط با توجه به و. مهمی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است

که خود از فاکتورهاي اساسی در  4و2هاي خانوار در مناطق مناسب تحصیلی، اقتصادي، شغلی و درآمدي سرپرست

ها نیز از وضعیت مناسبی در زمینۀ توجه به باشد، فرزندان و خانوادة آنهاي مختلف ورزشی میگرایش به فعالیت

هاي مورد مطالعه در درصد از خانواده55که نزدیک به بطوري. رندهاي مختلف بدنی برخورداورزش و فعالیت

این وضعیت در منطقۀ چهار از . دهندهاي مختلف ورزشی اهمیت میمنطقۀ یک، به ورزش منظم و فعالیت

هاي مورد مطالعه در این منطقه، درصد از خانواده65که نزدیک به تري برخورداراست، طوريوضعیت مناسب

روي کوهنوردي، پیاده) (5جدول( دهندهاي روزانه یا هفتگی خود قرارمیرا از برنامههمواره ورزش 

هاي اختصاصی هاي گروهی صبحگاهی و عصرگاهی، ورزش، مشارکت در ورزش)حداقل دقیقه30روزانه(منظم

این مهم ). منطقه بودترین موارد مورد تأکید افراد مورد مطالعه در این دو مهم... هاي رزمی، فوتبال و مانند ورزش

در این زمینه مطالعات اولیه حاکی . ، از شرایط مساعدي برخوردار نیست4و  1در قیاس با مناطق  3و  2در مناطق 

که از عوامل بسترساز گرایش ) 4و3جداول(از ضعف ساختارهاي مختلف فرهنگی، تحصیلی، شغلی و درآمدي

شرایط موجود در این مناطق باعث . رزشی است حکایت داردهاي مختلف ووالدین و فرزندان به ورزش و فعالیت

هاي روزانه ویا حتی هفتگی ، ورزش را در برنامه2هاي خانوار منطقۀدرصد از سرپرست18شده که تنها در حدود

هاي خانوار این درصد ازسرپرست 22، 3همچنین با توجه به وجود شرایط نسبتاً مشابه در منطقۀ. خود قرار دهند

  .دهندهاي مختلف جسمانی اهمیت میه ورزش و فعالیتمنطقه ب

  

  گانۀ شهرقم4هاي مناطقهاي جسمانی در میان خانوادهجایگاه ورزش و فعالیت: 6جدول

  1ام به ورزش و سالمت خود بسیار اهمیت می دهند           منطقهفرزندان و خانواده

  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  شرح

  18  98  55  85  124  فراوانی

  74/4  79/25  47/14  37/22  63/32  درصد

  2ام به ورزش و سالمت خود بسیار اهمیت می دهند           منطقه فرزندان و خانواده

  79  123  104  44  30  فراوانی

  79/20  37/32  37/27  58/11  89/7  درصد

  3ام به ورزش و سالمت خود بسیار اهمیت می دهند             منطقۀفرزندان و خانواده

  72  102  120  41  45  فراوانی

  95/18  84/26  58/31  79/10  84/11  درصد

  4ام به ورزش و سالمت خود بسیار اهمیت می دهند            منطقۀفرزندان و خانواده

  61  31  42  98  148  فراوانی

  05/16  16/8  05/11  79/25  95/38  درصد

  )ها، فضاهاي بازها، باشگاهپارك(وضعیت دسترسی به فضاهاي ورزشی



  85... هاي جسمانیساکنان مناطق چهارگانۀ شهر قم به ورزش و فعالیت سنجش گرایش

هاي بدنی مورد قسمت دیگري که دراین پژوهش در رابطه با وضعیت گرایش شهروندان به ورزش و فعالیت

مختلف به فضاهاي مطالعه قرار گرفته است، بررسی وضعیت دسترسی سریع، آسان و به موقع شهروندان مناطق 

 4دهد که منطقۀدر این رابطه، مطالعات نشان می.است...) ها، فضاهاي بازوها، فضاهاي سبز، باشگاهپارك(ورزشی

، از شرایط مساعدي نیز جهت )گانه 4بیشترین تعداد پارك و بوستان در میان مناطق(پارك و بوستان  54با داشتن

هاي خانوار این منطقه از درصد از سرپرست 80که بیش ازطوري. ستهاي ورزشی برخوردار اپرداختن به فعالیت

. از محل زندگی خود رضایت دارند) هاها، فضاهاي سبز و باشگاهپارك(وضعیت دسترسی به فضاهاي ورزشی 

پارك محلی و همسایگی، از  42نیز با داشتن   3هاي خانوار درمنطقهدرصد از سرپرست 50همچنین بیش از

-از محل زندگی خود ابراز رضایت می) هاها، فضاهاي سبز و باشگاهپارك( ی به فضاهاي ورزشیوضعیت دسترس

پارك محلی و واحد 42درصدي سرپرستهاي خانوار منطقۀ را با داشتن   45، رضایت  1این آمار در منطقۀ. نمودند

درصدي  20و نیز رضایت  پارك محلی و  همسایگی 31، باداشتن 2در نهایت منطقۀ. همسایگی در برداشته است

از محل زندگی خود، ) هاباشگاهها، فضاهاي سبز پارك(هاي ورزشی آسان و به موقع به فضا  از دسترسی سریع،

  .کمترین رضایت را از این نظر در میان سایر مناطق داشتند

جسمانی اثر منفی هاي اي که مسلماً بر کیفیت و کمیت توجه و گرایش شهروندان به ورزش و فعالیتمسئله     

بهترین و شرایط موجود دسترسی سریع، آسان و به  4توان گفت که شرایط منطقۀ در مجموع می. خواهد گذاشت

، بدترین ...)ها، فضاهاي بازوها، فضاهاي سبز، باشگاهپارك( موقع شهروندان مناطق مختلف به فضاهاي ورزشی

  ) .  7جدول شمار(آمار و وضعیت را دارد 

  

  گانه شهر قم 4هاي مختلف در مناطق وضعیت دسترسی به فضاهاي ورزشی براي خانواده: 7جدول

از محل زندگی ما به سادگی برایم امکان ) هاها، فضاهاي سبز و باشگاهپارك(دسترسی به فضاهاي ورزشی

  1پذیر است              منطقه

  کامال مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  کامال موافقم  شرح

  31  61  116  82  90  اوانیفر

  16/8  05/16  52/30  58/21  69/23  درصد

از محل زندگی ما به سادگی برایم امکان ) هاها، فضاهاي سبز و باشگاهپارك(دسترسی به فضاهاي ورزشی

  2پذیر است              منطقه 

  123  113  49  56  39  فراوانی

  37/32  73/29  9/12  74/14  126/10  درصد

از محل زندگی ما به سادگی برایم امکان ) هاها، فضاهاي سبز و باشگاهپارك(اهاي ورزشیدسترسی به فض

  3پذیر است               منطقۀ

  9  61  120  100  90  فراوانی

  37/2  05/16  58/31  31/26  69/23  درصد

یم امکان از محل زندگی ما به سادگی برا) هاها، فضاهاي سبز و باشگاهپارك(دسترسی به فضاهاي ورزشی

  4پذیر است             منطقۀ



86   92بهار و تابستان / شماره هفدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

  7  17  5  143  208  فراوانی

  84/1  47/4  31/1  64/37  74/54  درصد

  

  هاي ورزشی در بین افراد با تحصیالت مختلف بررسی تفاوت گرایش به فعالیت: 8جدول

  درجۀ آزادي  مجموع مجذورها  شرح
میانگین 

  مجذورات
  سطح معناداري  اف

-اختالف بین گروه

  ها
31381.635  7  091/4483  

319.762  

  

0.000  

  
-اختالف درون

  هاگروه
21198.385  1512  14.020  

  -  1519  52580.020  کل

).1391:هانگارندگان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه:(مأخذ  

توان گفت که می% 95است، با اطمینان  05/0در مورد این فرضیه، باتوجه به این که سطح معناداري کمتر از      

فرضیۀ صفر مبنی بر عدم تفاوت در گرایش به ورزش بین افراد باسطح تحصیالت مختلف رد شده و فرضیۀ 

. درواقع، تفاوت معناداري در گرایش به ورزش بین افراد با تحصیالت مختلف وجود دارد. رسدتحقیق به تأیید می

دهد که هر چه مقدار آن بیشتر باشد را نشان میآمارة اف نسبت برآورد پراکندگی بین گروهی و درون گروهی 

نتیجه احتمال رد فرضیۀ صفر و تأیید ها بوده و در ز اختالف درون گروهها بیشتر ایعنی اختالف میانگین بین گروه

تنها معنی داري تفاوت بین  Fآنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آزمون. شودفرضیۀ تحقیق بیشتر می

هاي بررسی کند که این تفاوتها در بین کدامیک از گروهها را مورد بررسی قرار می دهد اما مشخص نمیگروه

ها از آزمون توکی استفاده شد که این آزمونها همین دلیل جهت تعیین دقیق اختالف بین گروهبه. وجود دارد

  .دهدالف معنادار بین آنهارا نشان میصورت دوبه دو مقایسه کرده و وجود اختمیانگین زوجها را باهمدیگر به

  

  .آزمون توکی براي مقایسه اختالف میانگین گرایش به ورزش بین افراد برحسب وضعیت تحصیل: 9جدول

  )i-j(اختالف میانگین  سطح معناداري  وضعیت تحصیل( j)  وضعیت تحصیل( i  آزمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  بی سواد       درحدخواندن و نوشتن

  اییابتد

  سیکل

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس

  لیسانس و باالترفوق

044/0  

001/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

28076/1-  

50025/5-  

80862/8-  

62693/12-  

68408/12-  

59607/13-  

77673/14-  

  28076/1  044/0  سواددرحدخواندن و نوشتن      بی
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  )i-j(اختالف میانگین  سطح معناداري  وضعیت تحصیل( j)  وضعیت تحصیل( i  آزمون

  

  )Tukey(توکی

  

  ابتدایی

  سیکل

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس

  لیسانس و باالترفوق

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

21949/4-  

52786/7-  

34617/11-  

40332/11-  

31532/12-  

49597/13-  

  سوادابتدایی                              بی

  درحدخواندن و نوشتن

  سیکل

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس

  لیسانس و باالترفوق

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

50025/5  

21949/4  

30837/3-  

12668/7-  

18383/7-  

09582/8-  

27648/9-  

  سوادسیکل                         بی

  درحدخواندن و نوشتن

  ابتدایی

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس

  لیسانس و باالترفوق

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

80862/8  

52786/7  

30837/3  

81831/3-  

87546/3-  

78745/4-  

96811/5-  

  سواددیپلم                             بی

  درحدخواندن و نوشتن

  ابتدایی

  سیکل

  فوق دیپلم

  لیسانس

  لیسانس و باالترفوق

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/1  

514/0  

236/0  

62693/12  

34617/11  

12668/7  

81831/3  

05715/0-  

96914/0-  

14980/2-  

  بی سواد          دیپلم          فوق

  درحدخواندن و نوشتن

  ابتدایی

  سیکل

  دیپلم

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/1  

68408/12  

40332/11  

18383/7  

87546/3  

05715/0  
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  )i-j(اختالف میانگین  سطح معناداري  وضعیت تحصیل( j)  وضعیت تحصیل( i  آزمون

  لیسانس

  لیسانس و باالترفوق

719/0  

314/0  

91199/0-  

09265/2-  

  لیسانس                 بی سواد  

  درحدخواندن و نوشتن

  ابتدایی

  سیکل

  دیپلم

  دیپلمفوق

  لیسانس و باالترفوق

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

514/0  

719/0  

924/0  

59607/13  

31532/12  

09582/8  

78745/4  

96914/0  

91199/0  

18065/1-  

  فوق لیسانس             بی سواد

  درحدخواندن و نوشتن

  ابتدایی

  سیکل

  دیپلم

  دیپلمفوق

  لیسانس

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

236/0  

314/0  

924/0  

77673/14  

49597/13  

27648/9  

96811/5  

14980/2  

09265/2  

18065/1  

سواد با توان نتیجه گرفت که اختالف میانگین در بین افراد بیبا استفاده از اطالعات مندرج در جدول فوق می     

ا سطح معناداري در لیسانس معنادار است، زیردیپلم، لیسانس و فوقافراد با تحصیالت ابتدایی،سیکل، دیپلم، فوق

است ولی تفاوت معناداري بین گرایش این افراد با افراد با سواد در حد خواندن و  05/0مقایسۀ این گروها کمتر از 

همچنین گرایش به ورزش بین افراد با تحصیالت دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس .نوشتن وجود ندارد

- بنابراین می. ی که تفاوت چندانی در گرایش به ورزش بین آنها وجود نداردمعنبدین.باشدفاقد تفاوت معنادار می

توان فرضیۀ فوق را با توجه به نبود تفاوت معنی دار میان گرایش به ورزش بین افراد برحسب وضعیت تحصیل، 

  .رد نمود

غل مختلف، متفاوت هاي ورزشی در بین افراد با مشارسد میانگین گرایش به فعالیتنظر میبه"فرضیۀ دوم     

هاي سنجش متغیرها، مانند فرضیۀ قبل، از آزمون پارامتري جهت بررسی این فرضیه باتوجه به مقیاس."باشدمی

  :شده است که نتایج آن بدین شرح می باشد) ANOVA(تحلیل واریانس تک راهه 

  



  89... هاي جسمانیساکنان مناطق چهارگانۀ شهر قم به ورزش و فعالیت سنجش گرایش

  فبررسی تفاوت گرایش به فعالیتهاي ورزشی در بین افراد با مشاغل مختل :10جدول

  سطح معناداري  اف  میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجموع مجذورها  شرح

  3711.365  7  25979.553  هااختالف بین گروه

  17.593  1512  26600.467  هاگروهاختالف درون  0.000  210.958

    1519  52580.020  کل

درصد است، بنابراین فرضیه  5 شود، سطح معناداري کوچکتر ازمشاهده می10که در جدول شمارة همانگونه     

همچنین جهت بیان اختالف . شودصفر مبنی بر عدم تفاوت گرایش به ورزش بین افراد  با مشاغل مختلف رد می

-که به شرح جدول زیر می. و تفاوت بین گروهی نیز به مانند آزمون پیشین، از آزمون توکی استفاده شده است

  .باشد

  

  ه اختالف میانگین میزان گرایش به ورزش برحسب شغل افرادآزمون توکی جهت مقایس: 11جدول

  )i-j(اختالف میانگین  سطح معناداري  )شغل( j)        شغل( i آزمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Tukey(توکی

  

  

  بیکار                     کارگر

  آزاد                            

  کارمند ساده                       

  کارمندعالی رتبه                    

  بازنشسته                        

  از کار افتاده                      

غیره                                      

006/0  

001/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/1  

000/0  

75774/1-  

36930/7-  

49169/12-  

81673/13-  

78261/7-  

08946/0-  

41673/7-  

بیکار                             کارگر           

  آزاد                            

  کارمند ساده                       

  کارمند عالی رتبه                    

  بازنشسته                        

  از کار افتاده                      

غیره                                      

006/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

137/0  

000/0  

75774/1  

61156/5-  

73396/10-  

05900/12-  

02487/6-  

66828/1  

65900/5-  

آزاد                     بیکار  

کارگر                                                                  

  کارمند ساده                     

  کارمند عالی رتبه                    

  بازنشسته                        

  از کار افتاده                      

غیره                                

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

975/0  

000/0  

000/1  

36930/7  

61156/5  

12240/5-  

44744/6-  

41331/0-  

27984/7  

04744/0-  



90   92بهار و تابستان / شماره هفدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

  )i-j(اختالف میانگین  سطح معناداري  )شغل( j)        شغل( i آزمون

بیکار  کارمند ساده             

کارگر                                                                  

  آزاد                           

  کارمند عالی رتبه                    

  بازنشسته                        

  از کار افتاده                      

غیره                                

000/0  

000/0  

000/0  

386/0  

000/0  

000/0  

002/0  

49169/12  

73396/10  

12240/5  

32504/1-  

70909/4  

40223/12  

07496/5  

کارمند عالی رتبه      بیکار                   

  کارگر                         

  آزاد                            

  کارمند ساده                       

  بازنشسته                       

  از کار افتاده                      

غیره                            

000/0  

000/0  

000/0  

386/0  

000/0  

000/0  

000/0  

81673/13  

05900/12  

44744/6  

32504/1  

0313/6  

72727/13  

40000/6  

بازنشسته               بیکار                   

  کارگر                         

  آزاد                            

  کارمند ساده                       

  کارمندعالی رتبه                     

  از کار افتاده                      

غیره                            

000/0  

000/0  

975/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/1  

78261/7  

02487/6  

41331/0  

70909/4-  

03413/6-  

69314/7  

36587/0  

از کار افتاده           بیکار                   

  کارگر                         

  آزاد                            

  کارمند ساده                       

  کارمندعالی رتبه                     

  بازنشسته                      

غیره                            

000/1  

137/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

08946/0  

66828/1-  

27984/7-  

40223/12-  

72727/13-  

69314/7-  

32727/7-  

غیره                     بیکار                   

  کارگر                         

  آزاد                            

  کارمند ساده                       

000/0  

000/0  

000/01  

002/0  

41673/7  

65900/5  

04744/0  

07496/5-  
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  )i-j(اختالف میانگین  سطح معناداري  )شغل( j)        شغل( i آزمون

  کارمند عالی رتبه                    

  بازنشسته                      

از کار افتاده                               

000/0  

000/1  

000/0  

40000/6-  

36587/0-  

32727/7  

دهد که درآزمون توکی اختالف گرایش به فعالیتهاي ورزشی سالمت افراد نشان می11هاي جدول شمارةدهدا     

باشد و اختالف معناداري با آنها دارد ولی تفاوت ناچیزي میان هاي شغلی میکارمند عالی رتبه باالتر از سایر گروه

  .آنها با کارمندان ساده وجود دارد

هاي جسمانی رسد بین دسترسی به فضاهاي ورزشی و گرایش به ورزش و فعالیتنظر میبه"فرضیه سوم     

ه جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاد. "شهروندان رابطه معناداري وجود دارد

  .باشدشده است که به شرح زیر می

  

هاي جسمانی رزش و فعالیتبررسی رابطه بین بین دسترسی به فضاهاي ورزشی و گرایش به و: 12جدول

  شهروندان

 آزمون آماري  متغیرها  )Correlation Coefficient(ضریب همبستگی )sig(سطح معناداري

000/0 775/0  ** 

دسترسی به فضاهاي 

 ورزشی

 مستقل

گرایش به ورزش و  (Speareman) اسپیرمن 

هاي جسمانی فعالیت

 شهروندان

 وابسته

  معنادار است     01/0همبستگی در سطح خطاي ** 

  

عنوان متغیر مستقل و گرایش به ورزش و فعالیتهاي جسمانی بین دو متغیرِ دسترسی به فضاهاي ورزشی به     

از آنجایی که سطح . است 000/0و سطح معناداري 0/ 775عنوان متغیر وابسته، ضریب همبستگیشهروندان به

توان گفت دو متغیر با یکدیگر به دلیل مثبت شدن ن میکمتر است، بنابرای 01/0معناداري از میزان خطاي 

این بدان معنا است که افزایش دسترسی به تجهیزات و .اطمینان دارند 99/0ضریب، همبستگی مستقیمی با 

هاي ورزشی شهر خواهد موجب افزایش گرایش به ورزش و فعالیت 99/0فضاهاي ورزشی منطقه با احتمال 

  ).12جدول شمارة(شد

  

  گیرينتیجه بحث و

شتاب  براي تولید و  پایدار، انسان سالم است و جوامع امروزي خواستار ایجاد بستر مناسب از آنجا که محور توسعه

، اقتصادي، هاي اجتماعی لفهؤم جانبه هستند، بدیهی است بررسی و تبیین تمام الزم جهت رسیدن به توسعه همه

بازخورد آن به  وتمام علوم بوده ازوظایف محققان و فعاالن  ان،شهروند سالمت تاثیرگذار بر ...کالبدي محیطی و

 توسعه پایدار له مهمأموجب کمک به مس ،صورت اطالعات علمی و عملی به سیاستگذاران کالن
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ریزي و با استناد به مطالب مذکور، در تالش به این امر رو، دانش جغرافیا در ترکیب با هنربرنامهازاین .کشورهاست

با . سازدتر به این موضوعات را در آینده الزامی میگونه مطالعات در گذشته، توجه جديشد و ضعف اینبامهم می

عنایت به این مسائل، مقالۀ حاضر به بررسی وضعیت گرایش شهروندان مناطق مختلف شهر قم به ورزش و 

سالمت و نشاط افراد جامعه ترین عوامل اثرگذار جهت دستیابی و ارتقاي هاي جسمانی که خود از مهمفعالیت

-هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، منطقهنتیجه پژوهش حاضر که با توجه به ویژگی. است پرداخته است

وت فاحشی دهد که تفاباشد، نشان میمی) به عنوان سطح تحلیل پژوهش حاضر(هاي خانوار سرپرست... اي و

-ها در نهایت منجر به بروز تفاوتشود که این تفاوتشاهده میهاي مذکور ممیان مناطق مختلف به جهت ویژگی

گانه شده  4ورزشی در میان ساکنین مناطق - هاي مختلف جسمانیهایی در میزان گرایش به ورزش و فعالیت

، با برخورداري از شرایط 4و1هاي خانوار در مناطقدهد، سرپرستکه نتیجۀ مطالعۀ حاضر نشان میبطوري. است

هایشان گرایش مثبتی به ورزش داشته و ماعی، شغلی، درآمدي و تحصیلی، خود به همراه خانوادهمناسب اجت

که  3و2این وضعیت در مناطق . هاي مختلف زندگی خود قرار دهندکنند که این مهم را در برنامههمواره سعی می

. بر خوردارند، متفاوت است 4و 1 تري نسبت به مناطقنامناسب... از شرایط اقتصادي، اجتماعی، شغلی، تحصیلی و

و رسیدگی به مشکالت زیاد خود و ) پول درآوردن(ها و نیز سایر اعضاي خانوار، کارکه براي غالب سرپرستبطوري

هاي مختلف اي براي مشارکت در فعالیتها قرار داشته و غالباً فرصت و عالقهخانودة خود در اولویت برنامه

راستا با در این میان با نظر به سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه و هم. ندماجسمانی باقی نمی -ورزشی

توان گفت که وضعیت شغلی افراد و نیز ، می)25(، همچنین شفیعی)23(العه، افرادي چون صباغ و همکارانمط

اي که در لهمسئ. باشددرآمد آنان، از جمله عوامل بسیار مهم در گرایش به ورزش و فعالیتهاي جسمانی می

و تأیید گردید بطوریکه طبق آزمون توکی  هاي تحقیق بدان اشاره گشتپژوهش حاضر نیز با توجه به یافته

هاي مشخص گردید که اختالف گرایش به فعالیتهاي ورزشی سالمت افراد کارمند عالی رتبه باالتر از سایر گروه

از دیگر . اوت ناچیزي میان آنها با کارمندان ساده وجود داردباشد و اختالف معناداري با آنها دارد ولی تفشغلی می

که در این تحقیق سعی گردید تا به آن  باشدفاکتورهاي مؤثر در گرایش افراد به فعالیتهاي جسمانی تحصیالت می

دهد که تفاوت معناداري بین افراد با تحصیالت نشان می) 10جدول(نتایج بدست آمده از آزمون .توجه گردد

اختالف دهد که ، بطوریکه نتایج مطالعات در سطح شهر قم نشان میاوت در گرایش به ورزش وجود داردمتف

دیپلم، سواد با افراد با تحصیالت ابتدایی،سیکل، دیپلم، فوقمیانگین گرایش به فعالیتهاي ورزشی در بین افراد بی

است ولی در مقابل  05/0این گروها کمتر از  لیسانس معنادار است، زیرا سطح معناداري در مقایسۀلیسانس و فوق

. باشدتفاوت معنادار میفاقد دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس گرایش به ورزش بین افراد با تحصیالت دیپلم، فوق 

بطوریکه . باشدمی ه بوددر سطح کشور انجام داد )27(این نتیجه بر خالف یافته هاي مطالعاتی که کاشف در سال

که میان وضعیت تحصیلی افراد با گرایش آنان به ورزش و فعالیتهاي  ه بودبه این نتیجه رسیدد وي در تحقیق خو

تر، از گرایش بیشتري نسبت به افراد با جسمانی رابطه وجود ندارد و امکان دارد افرادي با تحصیالت بسیار پایین

دست آمده از براساس نتایج بهدر نهایت . برخودار باشند سطح تخصیالت باالتر در زمینۀ گرایش به ورزش

تأیید گردیده هاي مختلف، هر سه فرضیۀ تدوین شده ها و آزمونمطالعات میدانی، تجزیه و تحلیل پرسشنامه

پارك، باشگاه (به این معنا که هر سه شاخص تحصیالت، نوع شغل و میزان دسترسی به فضاهاي ورزشی. است

  .هاي جسمانی تأثیر داردتبرمیزان گرایش افراد به ورزش و فعالی...)و
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