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  جانبازان ورزشیمشارکت عوامل مؤثر بر میزان شناختی  جامعه تبیین

  )1395جانبازان ورزشکار استان تهران در سال  :مورد مطالعه(

 1بهرام قدیمی

 2محمد رحیمی

  3آزاده اسدي

۴/٧/١٣٩۵: تاریخ دریافت مقالھ  

١٣/٨/١٣٩۵:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 تبیـین  به است، میدانی و نظري بخش دو بر مشتمل که شناختی جامعه دیدي با تا بر آن است حاضر تحقیق

بـراي تبیـین متغیـر    . دبپـرداز  هاي ورزشی در فعالیت جانبازانمشارکت عوامل مؤثر بر میزان شناختی  جامعه

استفاده  -معاصر انپرداز نظریهیکی از  -یر بوردیو پی آراياز  ،باشد می اجتماعی -پایگاه اقتصاديمستقل که 

بـزرگ  پـردازان   نظریـه دیـدگاه هـاي   از  اسـت، ارکت ورزشـی  مشـ  در مـورد متغیـر وابسـته کـه     گردیده و

 میـدانی کـه   بخـش . گیري شده استسیمون بهره  و شناسی ورزش نظیر راولند و فریدسون، اسکنلن جامعه

. نمایـد  مـی  تحلیـل  و توصیف سنجیده، را ها داده پرسشنامه تکنیک از استفاده با باشد، می پیمایشی بصورت

اي چنـد   گیـري خوشـه   روش نمونه. باشد می تهران استان ورزشکار نفر از جانبازان 372تحقیق شامل نمونه 

هـاي آمـاري    ونو آزم spssها با استفاده از نرم افزار  پس از تکمیل پرسشنامه و تحلیل داده. اي است مرحله

پایگـاه  بـین ابعـاد    کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  مبین آماريهاي  آزمون و ها پردازش. ها شد اقدام به تحلیل داده

هاي ورزشی،  رشتهوضعیت تأهل، ، سن، )درآمد، شغل و تحصیالت(جانبازان ورزشکار  اجتماعی -اقتصادي

  .داري وجود دارد عنیم تفاوت هاي ورزشی درصد جانبازي و مشارکت جانبازان در فعالیت

  درصد جانبازي و هاي ورزشی ، رشتهپایگاه اقتصادي اجتماعیشارکت ورزشی، م :واژگان کلیدي
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  مقدمه

هـا   انجمـن  هـا،  هیـأت . اي پیدا کـرده اسـت   اي اجتماعی در همه جوامع جایگاه ویژه ورزش به عنوان پدیده

هـاي   زنـد و در راسـتاي حمایـت از فعالیـت    پردا هایی که بـه موضـوع ورزش مـی    ها وکمیته نهادها، اتحادیه

 ایـن  از مظـاهري  و ها جلوه کنند، خود تالش می و کار رسمی، سطح در چه و محلی سطح در چه ،1ورزشی

جدیدي را براي مطالعه انسـان   هاي هاي بدنی و ورزش با علوم مختلف، زمینه ارتباط فعالیت. هستند جایگاه

ئل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدي است که نیاز به علوم گستردگی مطالب و مسا. هم کرده استفرا

 در نشـاط  بـا  و سالم جامعه یک ریزي پی تردید، بدون. است به وجود آوردهتخصصی و مطالعات ویژه را 

 فکـور  و کارآمـد ، سـالم  انسـانی  نیروهـاي  مرهـون تـالش   و جامعـه  اعضاي جسمی و روحی سالمت گرو

  لـذت  نشـاط و  بـا  سـالم،  فراغـت  اوقات افراد، گذران عمومی سالمت در ورزش در عصر حاضر، .باشد می

 و  جامعـه  در سـالم  اجتمـاعی  روابط ایجاد، جوان و نوجوان نسل در ویژه به پرورش آموزش و بخش و در

 میـان  در. است ساخته متجلی را خود مثبت نقش اخالقی، انحرافات و اجتماعی مفاسد از بسیاري پیشگیري

 مربـوط  الزاماتکنند و  می مشارکت ورزشی هاي فعالیت در فعاالنه خاصی تنها عدة اطبان،گستردة مخ طیف

 .ندارند وجود زادي ورزشکاران مادر که کنند می تاکید نکته اینبر  ورزش شناسان جامعه. پذیرند را می آن به

 تـوان  داشـتن  تنها زیرا ،دشو فهمی سبب بد تواند می آیند، می دنیا به ورزشکار ذاتاً برخی شود می گفته وقتی

 مظـاهر  از یکـی  عنـوان  بـه  ورزش ).2،1987اشـنایدر و اسـپرایتزر  (نیسـت   کافی شدن ورزشکار براي بدنی

 هـاي  نقـش  صـحیح  ایفـاي  در جامعه، آحاد جسمی و روحی سالمت بقاي و حفظ ضمن اجتماعی، -فردي

 ماننـد  خردتري اجتماعی منافع ايدار این بر عالوه ورزش. است اهمیت حائز اجتماعی و خانوادگی فردي،

 اصالح اجتماعی، هاي مزیت فاقد هاي گروه شدن اختیار و قدرت صاحب نفس، به اعتماد و حرمت افزایش

 انحرافـات  و تخلـف  خرابکـاري،  جـرم،  در تقلیـل  نوآوري، و ابتکار پذیرش به اجتماع هاي توانایی بهبود و

 بهترین تشویق همبستگی، افزایش و جمعی هویت شگستر همکاري، و اجتماعی وحدت افزایش اجتماعی،

 کار، نیروي سالمت سطح افزایش وسیله به تولید افزایش جدید، درآمدهاي و اشتغال ایجاد جامعه، در بودن

با توجـه بـه ایـن کـه پـژوهش       ).11:1388پارسامهر،( است...  و جامعه در عمومی سالمت افزایش و بهبود

تـوان از   دهـد، مـی   در بین قشر جانبازان ورزشکار مورد مطالعه قرار مـی مشارکت ورزشی را  مسئلهحاضر، 

 بسـیاري  اجتماعی کارکردهاي داراي جانبازان اجتماعی مشارکت. اشاره کرد آنهاي مختلف به اهمیت  جنبه

                                                           
1. Sport activities 
2. Schneider and Spreitzer 
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از جانبازان، مجروحیت جسمی و روحی خود را از بهتـرین   زیادينخست این که چون عده : تواند باشد می

 به جانبازان چه چنان لذا مجروحیت از بین رفته است، سببها به  خود دارند و سالمتی آنبا جوانی هاي  سال

 سـالمت  بـر  توانـد  مـی  امـر  ایـن  شـوند،  ترغیـب  ورزشی هاي در فعالیت جوش خود و داوطلبانه مشارکت

 آنان توانمندي شود و  قشر این اجتماعی نشاط و شادي افزایش باعث و بگذارد تأثیر آنان روانی و جسمانی

پرداختن بـه موضـوع مشـارکت ورزشـی     دوم آن که . فزونی بخشد زندگی روزمره مسائل با برخورد در را 

هاي مشارکت این گروه و عواملی که سبب کاهش یـا افـزایش    تواند به شناخت مهمترین چالش جانبازان می

دیران شـهري و نهادهـاي   مـ  ن وو مسـئوال  نمایـد شـود، کمـک    هاي ورزشی مـی  ها در فعالیت مشارکت آن

  .ریزي منسجمی براي بهبود وضعیت اجتماعی این قشر انجام دهند تا برنامه  برانگیزدربط را  اجتماعی ذي

   پژوهش هپیشین

بررسـی افسـردگی و   " نامۀ دورة کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان      نپژوهشی در قالب پایا) 1370(صدر  متینی

ر آسایشگاه تهران و مقایسۀ آن با جانبازان قطع نخاعی بسـتري در  تمایالت خودکشی در جانبازان بستري د

هاي این تحقیق نشان داد که حضور جانبازان در منزل و زنـدگی   یافته. انجام داده است  "منزل و افراد سالم

 .در کنار خانواده، تأثیر مثبتی بر عملکرد سالمتی آنها داشته است

بررسی رابطـه شـیوه هـاي مقابلـه بـا اسـترس و       " تحقیقی با عنوان) 1381(ذوالفقاري و بوالهري ابراهیمی،

ـ  هـاي  آزمـودنی . انجام دادند "حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی  عبـارت  حقیـق ن ای

 میـزان  یـن  کـه کمتـر   جانبازانی داد نشان ها یافته. ندداشت اقامت منزل در که نخاعی قطع جانباز 70از  بودند

هـاي   روش ویـژه  بـه  مسـئله،  بر متمرکز اي مقابله مؤثر هاي روش از داري معنی طور به داشتند، را افسردگی

 اسـتفاده  مثبـت  تفسـیر  و اجتماعی حمایت وجوي جست ریزي، فعال و برنامه مقابلۀ مذهب، به آوردن روي

 کمتـري  اجتماعی یتحما از داشتند، را افسردگی هاي نشانه میزان باالترین که جانبازانی ،چنینهم. کردند می

 فـرد  میان هاي کشمکش داراي داشتند و تريکم افسردگی هاي که نشانه بودند برخوردار جانبازانی به نسبت

 بـا ) درونـی  کنتـرل  تمرکز و اعتقاد از شاخصی(ها  به جبهه داوطلبانه اعزام اشتغال، همچنین. بودند یبیشتري

 و اجتمـاعی  حمایـت  مـؤثر  مبـین نقـش   هـا   یافتـه  ایـن  نتیجۀ. است داشته رابطه کمتر افسردگی، هاي نشانه

 و هـا  پیامـدهاي بیمـاري   تحمـل  و بهتـر  احساس افسردگی، هاي نشانه کاهش در ویژهبه  اي مقابله هاي شیوه

  .است نخاع قطع مانند جدي هاي آسیب
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ـ ا ورزشکار و غیر ورزشکار معلوالندر مقایسه سالمت عمومی جانبازان و ) 1382(پورسلطانی زرندي ی یران

درصـد افـرادي کـه فعالیـت      6/49و از بـین   ند، فعالیت ورزشی نداشـت ها درصد از نمونه 4/50که دریافت 

 درصـد هفتـه اي دو   8/27درصد یک روز در میان،  3/27درصد به صورت هر روز،  4/12، ندورزشی داشت

درصد در هیچ  70 .دندمی کرفعالیت ورزشی  درصد به طور نامنظم 8/24ک بار و درصد هفته اي ی 6/7بار، 

این نشان  .ردندهاي ورزشی عمومی استفاده می ک درصد نیز از سالن 65و بیش از  نداي شرکت نداشت مسابقه

هاي ورزشی، بیشتر سالمت فردي و حفظ تندرستی، نشـاط و آرامـش    انگیزه جانبازان از فعالیتکه دهد  می

  . باشد روي و آمادگی جسمانی می ادهها پی پذیري است، نه ورزش قهرمانی و الویت بیشتر آن

آمد، فقدان امکانات و تجهیـزات   نشان می دهد که رفت و انورزش جانباز بررسیدر ) 1379( معین نعمتی

فعالیـت   بـراي  افـراد موانع و مشـکالت ایـن   بزرگترین  ونداشتن مربی و ترس از آسیب بدنی، جز، ورزشی

ه گفته شد در این موضوع با دو دسته از متغیرها سر و کار بر این اساس و با توجه به آنچه ک. ورزشی است

یکـی از   -پـی یـر بوردیـو    آراياز  ،باشـد  می اجتماعی -پایگاه اقتصاديبراي تبیین متغیر مستقل که  ؛داریم

 اشـاره  ورزش و اجتمـاعی  طبقـه  بـه  خـود  مباحث در بوردیو. کنیم استفاده می -معاصر ان بزرگردازپ نظریه

 و مشـخص  فرهنگی هاي فعالیت سایر و ورزش طریق از اجتماعی هر طبقه  عادات است دمعتق وي. کند می

 ؛یابـد  میظهور  ورزشکاران سوي از ها آن انتخاب و ورزشی هاي باشگاه در  اجتماعی طبقه. گردد می آشکار

 نظـر  در را هـایی  محدودیت خود، ياعضا گرفتن عضویت به در انحصاري ورزشی هاي باشگاه که طوري به

  .یابیم می خاص هاي باشگاه در سرمایه باالي سطح با را باال سطح افراد و گیرند می

  پژوهش چارچوب نظري

   هاي تبیین کننده متغیر وابسته ريتئو

  مشارکت ورزشی میزان 

اقشـار   میـان  در ورزشـی  رفتارهاي توزیع نحوه توانند می که هایی عامل ترین مهم بوردیو نظر به :1بوردیوپیر 

   :از عبارت اند دهند توضیح را جامعه تمتفاو

  . مالی حقوق و ها دارایی مالی، منابع سایر پولی، درآمد شامل :اقتصادي سرمایه -1

 حاصـل  پـذیري  جامعـه  فرآینـد  طـی  کـه  پـایی  دیر هاي عادت و گرایش ها شامل :فرهنگی سرمایه -2

 .دارند دنبال به را مهارتی و تحصیلی هاي قابلیت نظیر ارزشمندي فرهنگی هاي هدف و شوند می

                                                           
1- Pierre Bourdieu 
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  ).240:1381 بوردیو،(وقت آزاد    -3

 ورزش ورزشـی،  هاي فعالیت در مداوم مشارکت براي الزم ایجاد شرایط براي معتقدند، 1راولند و فریدسون

 تمایـل  آن بـه  دوبـاره  آینده در بتوانند ها آن تا گردد ارائه افراد به پایین درسنین بخشی لذت صورت به باید

 ورزشـی  هـاي  فعالیت در مشارکت که شود می سبب افراد به بخش لذت به صورت ورزش ارائه. نمایند پیدا

 شرایط ایجاد ها آننظر به. یابد ادامه مداوم به طور آن در افراد مشارکت و درآمده درونی میل یک صورت به

 حسـط  افـزایش  بـراي  مناسـب  راهکـاري  ورزش، در آیند خوش و بخش لذت تجارب گیري شکل براي الزم

 و تمرین ارزش مورد در افراد نگرش تغییر سبب خود نوبه به که باشد می پایین درسنین ورزشی هاي فعالیت

 طریـق  از افـراد  بـراي  سـالمتی  ماننـد  سـودمندتري  و مدت بلند نتایج کسب تر، مهم همه از و بدنی فعالیت

 و لـن  اسـکن  ).1390ر،پارسـامه (گـردد    مـی  شـان  زنـدگی  طول در ورزشی هاي فعالیت در مداوم مشارکت

 هـاي  فعالیـت  در مشـارکت  نمـودن  بخـش  لـذت  بر مبنی فریدسون و راولند نظریه از گیري بهره با 2سیمون

 و میـل  معنـی  بـه  که "ورزشی تعهد مدل" نام به بزرگتري انگیزشی مدل در را ورزشی لذت متغیر ورزشی،

 سـاختار  یـک  عنـوان  بـه  ورزشـی  تعهـد  .گیرند می بکار است، ورزشی فعالیت در مشارکت ادامه به تصمیم

 تعهـد . اسـت  ورزشـی  هـاي  فعالیت در مستمر شرکت جهت فرد خواست و میل دهنده نشان شناختی، روان

 هـاي  سـاخت  زیـر  اهمیت دهنده نشان و مشارکت ادامه براي فرد انگیزشی نیروهاي کننده منعکس ورزشی

 یـک  بـه  مربوط تواند می ورزشی تعهد. باشد می عینم فعالیت یا رفتار یک ادامه بر فشاري پا بر مبتنی روانی

 هـاي  فعالیـت  انـواع  در مسـتمر  شـرکت  به تعهد یا و) فوتبال مثال براي(ورزشی  رشته یک برنامه ورزشی،

  ).1390پارسامهر،( باشد ورزشی

  تبیین کننده متغیرهاي مستقل اصلیهاي  تئوري

  پایگاه اقتصادي اجتماعیمتغیر هاي تبیین کننده  تئوري .1

، صورت می گیـرد اجتماعی بر اساس نظریه بوردیو  -با توجه به اینکه در این تحقیق مطالعه پایگاه اقتصادي

اجتمـاعی جانبـازان در نظـر     -سه جنبه وضعیت اقتصادي، منزلت و قدرت، براي سنجش پایگـاه اقتصـادي  

ت سـنجیده  محـل سـکون   و ز ترکیب میزان درآمـد، وضـعیت مسـکن   وضعیت اقتصادي ا. گرفته شده است

وضع اقتصادي، منزلت و  :زا عبارت انداجتماعی هستند  -متغیرهایی که تبیین کننده پایگاه اقتصادي. شود می

  .ظریه پردازان این حوزه بوده استقدرت که تقریباً مورد توجه تمامی ن

                                                           
1- Rowland & Freedson 
2-Scanlan& Simons 



۶ 
 

  هاي ورزشی رشتهمتغیر هاي تبیین کننده  تئوري .2

هاي شخصی ورزشکار، بیشتر بر رفتار ورزشـی مؤثرنـد و    مداري، صفات و خصیصه -مطابق با دیدگاه فرد

هاي مختلف ورزشی تا حدي تحت تأثیر عوامـل انگیزشـی چـون حـس رقابـت       میزان مشارکت در فعالیت

فرانکن و همکاران در یک کـار تجربـی   ). Reiss,2001:1139-1145(گیرد  جویی و پیروز شدن قرار می

دادند که انتخاب نـوع رشـته ورزشـی در تعامـل بـا عوامـل        بر روي گروهی از دانشجویان ورزشکار نشان

–Franken,1994:467(باشـد   هاي ورزشی و رقابـت مـی   جویی و تسلط در زمینه شخصیتی حس رقابت

476.(  

  جانبازيمتغیر درصد هاي تبیین کننده  تئوري .3

 با تندرستی، فعالیت و سالمتی هاي مؤلفه که شامل) 1983( 1گیل ورزشی مشارکت هاي مطابق با نظریه انگیزه

اسـت   ورزش طریـق  از آرامـش  کسـب  و رویـدادهاي ورزشـی   اجتمـاعی،  پایگـاه  شـهرت، دوسـتان،  

)Gill,1983:14(زنـدگی  سـبک  از نـوعی  ناخواسته دچـار  معلولیت، از اي درجهنوع و  هر با معلول ، افراد 

 الزم از تحـرك  بـدن  ،زنـدگی  سـبک  ایـن  در. نامیـد  غیرفعـال  زنـدگی  را سبک آن بتوان شاید که شوند می

 پـایین آمـادگی   سـطح  رسـد  مینظر  به. گیرد می قرار تأثیر سالمتی تحت که است طبیعی و نیست برخوردار

 کمتـر بـراي  شـانس   غیرفعـال،  زندگی حرکتی، سبک موانع رشد و ها محدودیت با مرتبط معلوالن جسمانی

باشـد   تمـرین  حـین  در تـالش  کثرحـدا  بـراي  انگیـزش  اجتماعی و کمبود و تفریحی هاي فعالیت در شرکت

)Graham,2000:152-161.(  

  اي ن کننده متغیرهاي مستقل زمینههاي تبیی تئوري

 تاهـل بـر   وضـعیت  و سـن  کـه  دارد می اظهار مشارکت ورزشی به گرایش مورد در) 1982(توماس  ریمون

 براي ادراکی موانع که نیز معتقد است) 1984( 2اسلنکر. است مؤثر ورزشی هاي ورزش و مشارکت به گرایش

 معنی به طور … هوا و و آب بدي خانوادگی، شغلی، هاي مسئولیت کافی، زمان فقدان مانند ورزشی مشارکت

 فعالیـت  هـیچ  که آنها و کنند می هاي ورزشی مشارکت در فعالیت که باشد کسانی می میان تمایز عامل داري

  .ندارند فیزیکی

  

  

                                                           
1- Gill 
2- Slanker 
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  )حقیقتهاي  براساس فرضیه(ترسیم مدل علّی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش هاي فرضیه

میزان مشـارکت ورزشـی جانبـازان     با )وضع اقتصادي، منزلت و قدرت( اجتماعی -پایگاه اقتصادي .1

  . رددا معناداري رابطه) بعد ذهنی و عینی(ورزشکار 

 معناداري رابطه) بعد ذهنی و عینی(میزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار  باهاي ورزشی  رشته .2

   . رددا

 معنـاداري  رابطـه ) بعد ذهنی و عینی(میزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار  بادرصد جانبازي  .3

  .رددا

بعـد  (میزان مشارکت ورزشـی جانبـازان ورزشـکار     با) وضع تأهل ،سن(اي  متغیرهاي مستقل زمینه .4

  .رددا معناداري رابطه) ذهنی و عینی

  پژوهش روش شناسی

  تحقیقروش 

با توجه به اینکه پژوهش . از نوع پیمایشی است ،ه کار رفته در این پژوهش بر اساس موضوع تحقیقروش ب

پژوهشگر براي کسب اطالعات . مقطعی است ،شود، بنابراین طرح تحقیق در مقطع خاصی از زمان انجام می

هاي پرسـش شـوندگان    سخها و پا تا با استفاده از دادهاست مورد نیاز تحقیق از روش پیمایشی استفاده کرده 

  .ها و سواالت پژوهش دست یابد به اهداف فرضیه
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 پایگاه اقتصادي اجتماعی

 هاي ورزشی رشته

 درصد جانبازي

  

 اي متغیرهاي زمینه

 سن

 تأهل وضعیت
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  تحقیق جامعه آماري

باشند که بر اساس آمار بنیاد شهید و امور  جامعه آماري این پژوهش کلیه جانبازان ورزشکار استان تهران می

نفـر بـه    372مـول کـوکران   از این تعداد با استفاده از فر. نفر برآورد شده است 11654دادشان ایثارگران، تع

  .ندعنوان حجم نمونه انتخاب شد

  گیري روش نمونه

در این تحقیـق ابتـدا   . است اي مرحله اي چند گیري خوشه ترکیبی از نمونه ،گیري در این پژوهش روش نمونه

 شـهر  )ایثـارگران  امـور  و شـهید  بنیاد به وابسته ایثار موسسه پوشش تحت(اماکن ورزشی مختص جانبازان 

و ) 14) (13و12(،)11و10(،)21و9(،)8(،)7و6(،)22و5(،)4(،)3(،)2(،)1(بندي بـه منـاطق   که در تقسیم نتهرا

سپس از بین هر کدام از امـاکن ورزشـی موجـود، چنـد     . تقسیم شده اند، مد نظر قرار گرفته است) 19و16(

شـده از   مکان ورزشی به صورت تصادفی انتخاب و پژوهشگر پس از حضـور در امـاکن ورزشـی انتخـاب    

  .کرده استها  هاي ورزشی متفاوت، اقدام به گردآوري داده مناطق مختلف، بر حسب تعداد نمونه در رشته

  هاي تحقیق ر گردآوري و سنجش دادهابزا

و ) spss(ها از نرم افزار  براي تجزیه و تحلیل داده. پرسشنامه بوده است ،در این پژوهش ابزار مورد استفاده

هـاي   جهت شناسـایی اعتبـار شـاخص    .اسب بر اساس سطح متغیرها استفاده شده استهاي آماري من آزمون

اسـاتید  فاده شد و پرسشنامه طراحی شده با توجـه بـه اجمـاع نظـر     پرسشنامه از اعتبار محتوایی صوري است

جهت سنجش پایایی ابزار پـژوهش از روش آلفـاي    ،همچنین. تصحیح و نهایی گردیدجامعه شناسی  حوزه

ها، آزمون آلفاي کرونباخ انجام گردید که آلفاي بـه   استفاده شد و پس از کدگذاري و استخراج دادهکرونباخ 

  .بنابراین گویه هاي طراحی شده داراي قابلیت اعتماد است .است 7/0دست آمده باالي 

  مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقیقتعریف 

  )متغیر وابسته(مشارکت ورزشی میزان 

هاي مشارکت ورزشی در  از مؤلفه. شود این تحقیق با دو بعد ذهنی و عینی سنجیده میمشارکت ورزشی در  

بـراي سـنجش میـزان عالقمنـدي از     . باشـد  گذاري مـی  بعد ذهنی، عالقمندي و در بعد عینی، میزان سرمایه

هـاي ورزشـی، لـذت بـردن از      هاي ورزشی، رضایت بخش بودن شرکت در فعالیت هاي انجام فعالیت مقوله

باشد، پرداختن بـه   هاي دیگر می هاي ورزشی راه دستیابی به فرصت ورزشی، شرکت در فعالیت هاي قیتموف

استفاده شـده اسـت و بـراي     ،شود کلیه مسائل و مشکالت روزمره زندگی را فراموش کنم ورزش باعث می
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ر براي کسب هاي ورزشی، اختصاص زمان بیشت هاي شرکت در فعالیت گذاري از مقوله سنجش میزان سرمایه

، کسب مهـارت جدیـد بـا انجـام      هاي ورزشی انجام منظم فعالیت عات از رویدادهاي ورزشی از طریقاطال

هاي ورزشـی، تشـویق از سـوي دوسـتان، اسـاتید و مربیـان و اعضـاي خـانواده بـراي شـرکت در            فعالیت

   .هاي ورزشی استفاده شده است فعالیت

  )صلیمتغیر مستقل ا(پایگاه اقتصادي اجتماعی 

، صورت می گیرداجتماعی بر اساس نظریه بوردیو  -با توجه به اینکه در این تحقیق مطالعه پایگاه اقتصادي 

سه جنبه وضعیت اقتصادي، منزلت و قدرت، براي سنجش پایگاه اقتصادي اجتماعی جانبازان در نظر گرفته 

. شـود  سـکونت سـنجیده مـی   محل  و ز ترکیب میزان درآمد، وضعیت مسکنوضعیت اقتصادي ا. شده است

وضع اقتصادي، منزلت و قدرت که  :زا عبارت اندمتغیرهایی که تبیین کننده پایگاه اقتصادي اجتماعی هستند 

  .ندتقریباً مورد توجه تمامی نظریه پردازان این حوزه بوده ا

  )متغیر مستقل اصلی( هاي ورزشی رشته

 جانبـازان  که باشد میهاي عادي  ها یا مهارت عالیتفهاي ورزشی در این پژوهش، گرایش به مجموعه  رشته 

دسـتیابی   ،نشاط شخصی، یا براي مسابقه ،بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی

هایی کـه بـراي سـنجش     شاخص .آورند بدان روي میاي از این اهداف  مهارت جویی یا آمیزه ،به ورزیدگی

کوهنوردي، شنا، دارت، بدنسازي، فوتبـال،  بازان در نظر گرفته شده است شامل هاي ورزشی جان متغیر رشته

  .باشد مینشسته  والیبال ویلچر و با اندازي، باستانی، بسکتبال میز، تیر روي تنیس

  )متغیر مستقل اصلی( جانبازيدرصد 

یـک نارسـایی کالبـد     بـا  )ربهنجـا (دانند که توانایی کمتر از حد طبیعـی   را فردي می جانبازدر حال حاضر،  

در این تحقیق، منظور . شناختی یا کنشی را داراست و در نتیجه براي او رقابت با همساالن خود مشکل است

هاي عارضی جسـمانی و روانـی    تعیین میزان برخورداري جانبازان از اختالالت و نقصان ،يجانبازدرصد از 

 .است

  اي مستقل زمینه هايمتغیر

بوط به جنس، سن، وضـعیت تأهـل،   مرشناختی  هاي جمعیت طالعاتی در زمینه ویژگیا ،اي متغیرهاي زمینه 

منظـور از  . سـنجد  میزان تحصیالت، وضعیت اقتصادي، تعداد اعضاي خـانواده و میـزان درآمـد فـرد را مـی     
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شناختی نظیر سن و وضعیت تأهل جانبازان ورزشـکار   جمعیت اي در این پژوهش اطالعات متغیرهاي زمینه

  .باشد می

  پژوهشهاي  یافته

  نیکویی سنجش متغیرهاي تحقیق

 از اسـتفاده  بـراي : )K-S(اسـمیرنوف   ها بـا اسـتفاده از آزمـون کولمـوگرف     بررسی فرض نرمال بودن داده

 غیر یا است برخوردار توزیع نرمال از شده آوري جمع هاي داده که شود مشخص باید ابتدا آماري هاي تکنیک

از آزمون  می توان ها فرضیه براي آزمون شده جمع آوري هاي داده توزیع بودن نرمال صورت در چون. نرمال

 ایـن  در منظـور  بدین. ناپارامتریک از آزمون هاي بودن نرمال غیر صورت در و نمود استفاده پارامتریک هاي

 و وابسـته  متغیرهـاي  از هریـک  مـورد  در کولموگروف اسـمیرنوف آزمون  از حاصل نتایج بررسی به مرحله

 فرضـیات  سـقم،  و صـحت  بررسـی  براي مناسب، هاي آزمون حاصل از نتایج اساس بر و پردازیم می تقلمس

  .کنیم می انتخاب را تحقیق

 درصـد  95باشد، فرض صفر را رد کرده و با اطمینـان   05/0تر از داري آزمون کم صورتی که سطح معنیدر 

فرض  ،باشد 05/0داري آزمون بیشتر از  عنیدر صورتی که سطح م. ها نرمال نیست توان گفت توزیع داده می

  .ها نرمال است شود و توزیع داده صفر پذیرفته می

 را نتیجـه  صـفر  فرضـیه  باشـد،  خطا مقدار از بزرگتر داري معنی سطح مقدار اگرزیر  جدول نتایج به توجه با

  .گیریم می را نتیجه یک فرضیه باشد کوچکتر خطا مقدار از داري معنی سطح مقدار که صورتی در و گیریم می

  اجتماعی -پایگاه اقتصاديبررسی توزیع متغیر مشارکت ورزشی و  :1جدول 

  گیري نتیجه  تأیید فرضیه  مقدار خطا  داري سطح معنی  عامل

جانبازان ورزشی مشارکت  157/0  05/0  H0 است نرمال توزیع  

 است نرمال توزیع H0 05/0 547/0 اجتماعی -اقتصادي پایگاه

  

 05/0خطـا   مقـدار  از بزرگتـر  هـا  مؤلفه تمام براي داري معنی سطح مقدار چون ،فوق جدول نتایج هب توجه با

  .هستند نرمال توزیع داراي متغیرها این نتیجه در ،است

  )آمار توصیفی(ري متغیرهاي تحقیق توصیف آما

  توصیف متغیرهاي تحقیق
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 اجتماعی - پایگاه اقتصادي  

در این پـژوهش سـه    .وجود داردهاي متفاوتی  ها و شاخص ی مالكاجتماع -براي سنجش پایگاه اقتصادي 

اجتماعی جانبـازان در نظـر گرفتـه شـده      -پایگاه اقتصاديسنجش شاخص درآمد، شغل و تحصیالت براي 

درآمد کمتر از یک میلیون تومان درآمد کم، بـین  (براي این کار پس از دسته بندي درآمد به سه دسته . است

، 3درآمد با ضریب  )میلیون تومان درآمد باال 2میلیون تومان درآمد متوسط و باالتر از  2 یک میلیون تومان تا

. اقتصادي دست آمد -سه طبقه اجتماعی تأثیر داده شد و نهایت 1با ضریب و تحصیالت  2شغل با ضریب 

  .دهد اجتماعی را نشان می -جدول زیر توزیع فراوانی بر حسب پایگاه اقتصادي

  اقتصادي - ع فراوانی بر حسب پایگاه اقتصادي اجتماعیتوزی :2جدول 

  اقتصادي -پایگاه اقتصادي اجتماعی  تعداد  درصد

  طبقه پایین  158  42,4

  طبقه متوسط  116  31,1

  طبقه باال  98  26,3

  جمع  372  100

  

 میانگین سنی مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار  

از همه بیشتر و میزان ) 17/40( 40 -50رده سنی  میانگین مشارکت ورزشی در  زیر،با توجه به جدول  

   .از همه کم تر است) 09/38(سال به باال  60مشارکت ورزشی در رده سنی 

     هاي مختلف سنی مقایسه میزان مشارکت جانبازان ورزشکار با توجه به رده :3 جدول

 بیشترین مقدار  کمترین مقدار دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین  تعداد

372 39/39 30/10 60 30 76 

  

  هاي مختلف سنی مقایسه میانگین مشارکت ورزشی بر حسب رده :4 جدول

 سن تعداد میانگین مشارکت ورزشی جانبازان

05/39 57 40-30 

17/40 168 50-40 

15/39 118 60-50 

  سال به باال 60 29  09/38

 بر حسب وضع تأهل میانگین مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار  

و  81/3براي جانبازان متأهل برابر  مشاهده می شود میانگین متغیر مشارکت ورزشی زیربا توجه به جدول  

  .است 42/3براي جانبازان مجرد برابر 
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  میانگین مشارکت ورزشی جانبازان مجرد و متاهل :5جدول 

  انحراف استاندارد  مشارکت ورزشی جانبازانمیانگین   وضعیت تأهل

  24/1  81/3  متأهل

  33/1  42/3  مجرد

  

 اجتماعی جانبازان ورزشکار - پایگاه اقتصادي و میانگین مشارکت ورزشی  

بیشترین مشارکت ورزشی را  1045/3اقتصادي باال با میانگین  -هاي اجتماعی ، گروهزیربا توجه به جدول  

 - هاي اجتماعی در گروه دوم و گروه 8925/2اقتصادي متوسط با میانگین  -هاي اجتماعی گروه .دارا بودند

  . در گروه سوم مشارکت ورزشی قرار گرفتند 3738/2اقتصادي پایین با میانگین 

  مقایسه میانگین مشارکت ورزشی بر حسب پایگاه اقتصادي اجتماعی :6جدول 

  تعداد  تعداد  میانگین مشارکت ورزشی  انحراف معیار  خطاي معیار میانگین

  طبقه پایین  158  3738/2  56899/0  05998/0

  طبقه متوسط  116  8925/2  45657/0  04854/0

  طبقه باال  98  1045/3  45657/0  03481/0

  جمع  372  8439/2  57395/0  03033/0

  

 درصد جانبازي و میزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار  

 02/13 ،ي هستنددرصد 25نفري که جانباز زیر  215شویم که از مجموع  با مالحظه ارقام جدول متوجه می 

 108همین طور از مجموع . درصد مشارکت ورزشی باال دارند 7/23درصد مشارکت ورزشی پایین دارند و 

درصد مشارکت  4/7درصد مشارکت ورزشی پایین دارند و  1/35درصد هستند،  50تا  25نفري که جانباز 

درصد مشارکت  2/63هستند،  درصد 70تا  50نفري که جانباز بین  49ورزشی باال دارند و از مجموع 

 .دارند باال ورزشی درصد  مشارکت 2/10ورزشی پایین دارند و 

  

  توزیع افراد بر درصد جانبازي به تفکیک میزان مشارکت ورزشی :7 جدول

مشارکت 

 ورزشی

 درصد جانبازي

  جمع کل  درصد 70تا  50  درصد 50تا  25  درصد 25زیر 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 7/26 97 2/63 31 1/35 38 02/13 28 پایین

 7/56 211 5/26 13 4/57 62 2/63 136 متوسط

  2/17  64  2/10  5  4/7  8  7/23  51  باال

  100 372  100  49 100 108 100 215 جمع کل
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  )آمار استنباطی(حقیق هاي آماري متغیرهاي ت آزمون

  تحقیق هاي آزمون فرضیه

 تفاوت ورزشکار جانبازان ورزشی مشارکت میزان و پایگاه اقتصادي اجتماعی بین: پژوهشی فرضیه

   .دارد وجود داري معنی

اقتصادي و مشارکت  -پایگاه اقتصادي اجتماعیتحلیل واریانس براي آزمون فرضیه رابطه بین  زیرجدول 

هاي مختلف  شی و گروه، از نظر آماري بین مشارکت ورزیرزبا توجه به جدول  .دهد ورزشی را نشان می

بنابراین فرضیه رابطه . وجود دارد 01/0داري در سطح  اقتصادي اختالف معنی -پایگاه اقتصادي اجتماعی

نشان  زیرجدول . گیرد ارکت ورزشی مورد تأیید قرار میشماقتصادي و  -بین پایگاه اقتصادي اجتماعی

  .دارنددهد که سه طبقه در سه گروه مختلف مشارکت ورزشی قرار  می

  

  اقتصادي -هاي اجتماعی تحلیل واریانس گروه :8جدول 

Sig F Mean square Df Sum of square   

000/0  371 462/17  2  439/29  Between groups  

000/0  59/0  251/0  369  231/87  within groups 

 جمع  526/119  371      

  

  صادياقت -بندي میانگین مشارکت ورزشی طبقات اجتماعی گروه :9جدول 

Subset for alpha= 0.05 تعداد    

3  2  1  

  طبقه پایین  158  3738/2    

  طبقه متوسط  116    8925/2  

  طبقه باال  98      1045/3

000/1  000/1  000/1    Sig  

  

 داري معنی تفاوت آنان ورزشی مشارکت وورزشکار  جانبازان تأهل وضعیت بین : فرضیه پژوهشی

   .دارد وجود

توان گفت مشارکت ورزشی بین جانبازان مجرد و متأهل داراي تفاوت  قل میمست  tبا کمک آزمون

به بررسی آزمون میانگین مشارکت ورزشی جانبازان به تفکیک  زیرجدول  داري است یا خیر؟ معنی

با توجه به این که سطح . شود ابتدا فرض برابري واریانس دو جامعه بررسی می. پردازد وضعیت تأهل می

. شود تأیید می) ها برابري واریانس(است، بنابراین فرض صفر  05/0بیشتر از ) 142/0(ون داري آزم معنی

با توجه به . شود استفاده می) ها سطر برابري واریانس(ها از سطر اول جدول  بنابراین جهت بررسی میانگین
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است فرض  05/0بیشتر از ) 627/0(داري  توان گفت چون سطح معنی مستقل می tداري آزمون  سطح معنی

داري در میانگین مشارکت ورزشی  توان گفت تفاوت معنی می درصد 95با اطمینان . شود صفر تأیید می

  .جانبازان مجرد و متأهل وجود ندارد

  هلأمشارکت ورزشی جانبازان مجرد و متمستقل  tبررسی آزمون  :10 جدول

  

   .دارد وجود داري معنی تفاوت آنان ورزشی مشارکت و ورزشکار جانبازان سن بین :فرضیه پژوهشی

باشد و نتیجه آن این است که  می 05/0داري آزمون  شود سطح معنی هده میمشا زیربا توجه به جدول 

مبنی بر این که بین سن جانبازان و مشارکت ورزشی ) فرضیه پژوهش( H1 رد شده و فرضیه H0 فرضیه

   .شود پذیرفته میوجود دارد،جانبازان تفاوت ناچیزي 

  

  سن و ورزشی مشارکت همقایس براي طرفهیک واریانس تحلیل آزمون نتایج :11 جدول

  Df متغیر

  درجه آزادي

F Mean 

  میانگین

Sig 

  سطح معناداري

 05/0 350/0  839/4 2 سن

  

 تفاوت ورزشی مختلف هاي رشته در ورزشکار جانبازان ورزشی مشارکت میزان بین :فرضیه پژوهشی

   .دارد وجود داري معنی

ده و رشته ورزشی متغیر اسمی چند با توجه به این که مشارکت ورزشی در سطح ترتیبی سنجیده ش

چون  زیردر جدول  .از آماره فریدمن محاسبه و در جداول زیر به آن پرداخته شده است ،اي است مقوله

ها از نظر  گردد که بین مؤلفه است، بنابراین مشخص می 05/0داري آزمون فریدمن کمتر از  سطح معنی

ها به  هاي محاسبه شده، گویه رتبه  دامه بر اساس میانگیندر ا. داري وجود دارد دهندگان تفاوت معنی پاسخ

بیانگر این امر است که باالترین میزان مشارکت  زیرهاي جدول  یافته. شوند بندي می ترتیب اهمیت، رتبه

هاي ورزشی شنا، دارت، وزنه  ورزشی در رشته ورزشی کوهنوردي و پس از آن در بین افراد، در رشته

درصد مشاهده   60/8و  67/9،  82/11،  97/13،  34/26فوتبال به ترتیب به میزان برداري و بدنسازي و 

آمارهاي . دهد و مشارکت ورزشی را نشان میارتباط خاصی بین نوع رشته ورزشی هاي جدول  داده. شود می

  .باشند مربوطه نیز مؤید تفاوت معنادار بین دو متغیر فوق می

  آزمون برابري میانگین  آزمون برابري واریانس  

)Independent sample T-test(  

  داريسطح معنی tآماره  داري سطح معنی Fآماره

  627/0  864/0  142/0  48/1  ها فرض برابري واریانس

  614/0  883/0  -  -  ها فرض عدم برابري واریانس
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  هاي ورزشی ررسی رابطه مشارکت ورزشی و رشتهنتایج آزمون فریدمن جهت ب :12 جدول

  مقدار  شرح

  372  آماري نمونه حجم

  472/823  دو کی آماره

  5  آزادي درجه

  000/0  آزمون آماره پوشش سطح

  

  ورزشکار هاي رشته هاي ورزشی جانبازان مقایسه میانگین :13 جدول

Mean rank N رشته ورزشی  

 کوهنوردي  98  71/937

 شنا 52  73/850

 دارت 44  46/823

 بدنسازي 36  11/796

 فوتبال 32  91/767

 تنیس روي میز 30  68/759

  تیر اندازي  22  42/759

  باستانی  21  47/746

  بسکتبال با ویلچر  19  15/744

  والیبالنشسته  18  79/718

  جمع 372  

  

داري  ت معنیبین درصد جانبازي و میزان مشارکت ورزشی جانبازان  ورزشکار تفاو : فرضیه پژوهشی

   .وجود دارد

با توجه به این که متغیر . دهد درصدي جانبازي نشان می با را جدول فوق ارتباط سطوح مشارکت ورزشی

وابسته در سطح ترتیبی و متغیر مستقل در سطح اسمی سنجش شده است، مقدار کاي اسکوئر به دست آمده  

لذا مدارك کافی براي رد . د معنی دار استدرص 99در سطح اطمینان  000/0در سطح معنی داري 34/154

نتایج . گردد فرض صفر داریم و فرضیه تفاوت بین درصد جانبازي و مشارکت ورزشی جانبازان تأیید می

دار در میانگین مشارکت ورزشی جانبازان با درصد جانبازي آنان، بیانگر این  عالوه بر تفاوت معنی Fآزمون 

درصد پایین  70تا  50درصد، باالترین میانگین مشارکت ورزشی و جانبازان  50تا  25است که جانبازان زیر 

  .اند آورده به دستترین مشارکت ورزشی را 
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  ورزشی مشارکت میزان تفکیک به جانبازي درصد بر افراد توزیع :14 جدول

 مشارکت

 ورزشی

 درصد جانبازي

  جمع کل  درصد 70تا  50  درصد 50تا  25  درصد 25زیر 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  یفراوان

 7/26 97 2/63 31 1/35 38 02/13 28 پایین

 7/56 211 5/26 13 4/57 62 2/63 136 متوسط

  2/17  64  2/10  5  4/7  8  7/23  51  باال

  100 372  100  49 100 108 100  215 جمع کل

χ2= 154/34                                            Sig= 0/000 
  

  بحث و نتیجه گیري

از  8/2(که میانگین مشارکت ورزشی در بین جانبازان ورزشکار استان تهران  دهد می نشان تحقیق این نتایج

متفاوتی  هاي انگیزهباشد و نتایج تبیینی تحقیق نیز مبین این است که  و در حد متوسط رو به پایین می) 5

 که دارد مختلف وجودهاي اجتماعی  پایگاهمیان جانبازان داراي  رد هاي ورزشی در فعالیت مشارکت براي

 .خواهد بود مؤثر قشر جانبازهاي ورزشی در میان  فعالیت گسترش و ریزي برنامه براي ها آن شناسایی

 و اقتصادي اجتماعی وضعیت بین معناداري و مثبت ارتباط هاي این پژوهش بیانگر این است که یافته

هاي  به طوري که گروه ؛دارد ورزشکار وجود معلوالن و جانبازان ورزشی هاي فعالیت در مشارکت

 - هاي اجتماعی بیشترین مشارکت ورزشی را دارا بودند، گروه 1045/3اقتصادي باال با میانگین  - اجتماعی

 3738/2اقتصادي پایین با میانگین  - هاي اجتماعی در گروه دوم و گروه 8925/2اقتصادي متوسط با میانگین 

، )2013(همکاران  و سیبرا تحقیق نتایج بااین نتیجه . در گروه سوم مشارکت ورزشی قرار گرفتند

 و اسالمی و) 1392(همکاران  و نما ، قدرت)1389(طاهري  و ، رضوي)2012(همکاران  و دریش وندن

 اقتصادي مایهتوان گفت سر در این رابطه با توجه به نظریه بوردیو می .دارد همخوانی) 1392(همکاران 

 هاي عادت و ها گرایش شامل فرهنگی مالی و سرمایه حقوق و ها دارایی مالی، منابع سایر پولی، درآمد شامل

 هاي قابلیت نظیر ارزشمندي فرهنگی هاي هدف و شوند می حاصل پذیري جامعه فرآیند طی که پایی دیر

 ورزشی رفتارهاي توزیع نحوه توانند ند که میهست هایی عامل ترین دارند، مهم دنبال به را مهارتی و تحصیلی

  .دهند توضیح را جامعه اقشار متفاوت میان در

را داري  هاي مختلف سنی جانبازان ورزشکار نیز تفاوت معنی مشارکت ورزشی در میان گروه ،همچنین

سال  50تا  40براي وضعیت سنی جانبازان ورزشکار، میانگین مشارکت ورزشی در رده سنی . دهد نشان می

. از همه کم تر است) 09/38(سال به باال  60از همه بیشتر و میزان مشارکت ورزشی در رده سنی ) 17/40(

حاصل مشارکت آنان در  کهسال به دلیل پویایی خاصی  50تا  40توان گفت جانبازان در رده سنی  می
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هاي  تن سن، فعالیتباال رف با شوند، اما مشارکت در ورزش ترغیب میتداوم به ، هاي ورزشی است فعالیت

در مورد پایین بودن میزان مشارکت ورزشی در  .کند نمی فراهمها پویایی و نشاط الزم را  ورزشی براي آن

با توجه به اینکه تعداد اندکی از جانبازان توان گفت  مییز نسال   50تا  40نسبت به سال  40تا  30رده سنی 

جوانان جانباز در اوایل دوران زندگی با فشارهاي اینکه به دلیل و همچنین  قرار دارنددر این رده سنی 

و پس از گذار از دوران  آورند هاي ورزشی روي می کمتر به فعالیت ،شغلی و زندگی بیشتري مواجه هستند

به موانع مشارکت ورزشی جانبازان  دلذا بای. کنند هاي ورزشی را بیشتر احساس می جوانی، نیاز به فعالیت

از سنین جانبازان  کهفراهم شود  اي زمینهدر مجموع، توجه شود و بیشتر و جانبازان جوان التر سنین با

  .هاي ورزشی را داشته باشند امکان مشارکت در فعالیت مختلف

هاي پژوهش  یافته. داري آن با مشارکت ورزشی تأیید گردید، رشته ورزشی بود متغیر بعدي که رابطه معنی

طوري که در  به ؛تمایل بیشتر به مشارکت دارندجانبازان  ،هاي ورزشی برخی از رشته بیانگر این است که در

هاي  آزموننتایج  .ن میزان مشارکت وجود داردبدنسازي، بیشتری دارت، هاي کوهنوردي، شنا و رشته

نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار بین رشته ورزشی و مشارکت ورزشی ) آزمون کاي اسکوئر(استنباطی 

نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ) 1383(پور  و نیک) 1386(، سکاکی )1379(عینی م. باشد می

برخی از  .هاي ورزشی دارد پذیري جانبازان در فعالیت نوع رشته ورزشی تأثیر مستقیمی بر مشارکت

گیرند و در   ر میهاي ورزشی به دلیل جذابیت خاصی که براي جانبازان دارند، بیشتر مورد توجه قرا رشته

هاي  ریزي براي جذب آنان به فعالیت تواند در برنامه میهاي جانبازان ورزشکار  این راستا شناخت انگیزه

هاي ورزشی  توان گفت برخی از رشته همچنین در تحلیل تأیید این فرضیه می .ورزشی مثمر ثمر واقع شود

جانبازان بر حسب برخورداري از و  ارندد معلوالنجانبازان و  سازگاري بیشتري با شرایط جسمانی

هاي ورزشی به طور  آورند و امکان پرداختن به همه رشته ها روي می درصدهاي متفاوت جانبازي بدان

هاي ورزشی را نیز  هاي گرایش جانبازان به سایر رشته زمینه دلذا بای. یکسان در میان قشر جانباز وجود ندارد

  .ا آرامش بیشتري به آنها روي بیاورندقشر بتوانند باین فراهم کرد تا 

داري  تفاوت معنیکه بین درصد جانبازي و مشارکت ورزشی جانبازان  دادپژوهش نشان  نتایج همچنین،

یابد  هاي ورزشی کاهش می رکت در فعالیتمعنا که با افزایش میزان درصد جانبازي، مشابدین  ؛وجود دارد

درصد  70تا  50مشارکت ورزشی و جانبازان  میانگین باالترین درصد، 50تا  25جانبازان زیر  .عکسرو ب

 .مطابقت دارد) 1386(تحقیق سکاکی این نتیجه با نتایج  .اند آورده به دست را ترین مشارکت ورزشی پایین

توان گفت با افزایش درصد جانبازي به دلیل مشکالت جسمانی و روحی که براي قشر  در این زمینه می

در این راستا آید و  هاي ورزشی به وجود می هایی براي گرایش به فعالیت شود، محدودیت جانباز ایجاد می

هاي  تواند در گرایش به فعالیت تسهیل شرایط الزم براي ورزش جانبازان داراي معلولیت جسمانی باالتر می

   .ورزشی مؤثر واقع گردد
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  پیشنهادها

توان راهبردهاي زیر را براي افزایش  ب نظري میهاي این پژوهش و با تکیه بر چهارچو بر مبناي یافته

  :مشارکت ورزشی جانبازان پیشنهاد نمود

ن بنیاد شهید و امور ایثارگران و فدراسیون جانبازان مسئوال از سوي ریزي دقیق برنامهلزوم ارائه  .1

  ؛یهاي ورزش در مورد برنامه بیشترهاي ورزشی و اطالع رسانی  لناز سا آنانبراي استفاده بیشتر 

هاي مالی به منظور جذب جانبازان به ورزش و تشویق به ورزش از طریق خانواده،  افزایش مشوق .2

  ؛خویشاوندان و دوستان به عنوان منبع شبکه روابط اجتماعی جانبازان

تخصیص بودجه مناسب جهت برگزاري مسابقات ورزشی و جشنواره هاي تجلیل از جانبازان  .3

  ؛بانه ورزشی جانبازانورزشکار جهت ترویج مشارکت داوطل

  ؛تمرینات ورزشی بهبازان توزیع مناسب اماکن و تجهیزات ورزشی جهت سهولت دسترسی جان .4

استفاده از مربیان مجرب و متخصص در رشته هاي ورزشی مربوطه جهت ایجاد انگیزه مشارکت  .5

  ؛ورزشی

  ؛بدنیاستاندارد سازي اماکن ورزشی مخصوص جانبازان جهت اطمینان از عدم آسیب هاي  .6

همکاري و مشارکت بیشتر شهرداري و نهادهاي اجتماعی متولی ورزش جانبازان جهت استفاده  .7

 .جانبازان از امکانات ورزشی و رفاهی به صورت رایگان
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In the resent research, we intend using a sociological view that includes both 
theoretical and field sections, explaining the factors affecting Participation of 
veterans in sports activities. To explain the independent variable, which is a 
socio- economic status, we use Pierre Bourdieu -contemporary theorist- theory, 
but in the case of the dependent variable that is sports participation, we use the 
theories of sports sociology theorists such as Rowland and Freedson, Scanlan 
and Simon. The field section is a survey and the data measured, described and 
analyzed using the questionnaire technique. The research sample consisted of 
372 athlete veterans in Tehran province. The sampling method is a multi-stage 
cluster sampling. After completing the questionnaires, the data were analyzed 
using SPSS software and statistical tests. Processes and statistical tests represent 
the fact that there is a significant difference between the dimensions of the 
socio-economic status of athlete veterans (income, occupation and education), 
age, marital status, sports fields, percentage of veterans and veterans' 
participation in sport activities. 

Key words: Sports Participation, Socio-Economic Status, Sports Fields and 
Percentage of Veterans 

 

 


