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  چكيده

جامعه .اشدب   هاي ورزشي اصفهان مي اجتماعي با نوع رشته ورزشي زنان تيم –هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه  پايگاه اقتصادي 
هاي ورزشي منتخب اصفهان  نفر از زنان ورزشكار شركت كننده در مسابقات ليگ و قهرماني كشوري تيم 180آماري اين تحقيق شامل  

آوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد  براي جمع. كه همين تعداد بر اساس روش تمام شماري به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.است
اجتماعي استفاده گرديد كه اعتبار صوري اين پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصان تربيت بدني و  –اقتصادي تعين پايگاه 

بدست  0.76نفر از نمونه مورد بررسي اجرا و ضريب همبستگي آن  30همچنين اين آزمون بر روي .شناسي مورد تأئيد قرار گرفت جامعه
 cدو ، ضريب توافقياست وبراي تجزيه و تحليل داده ها از روش عيني، آزمون خي روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي. آمد

ي ورزشي  اجتماعي و نوع رشته –نتايج اين تحقيق نشان داد بين پايگاه اقتصادي  .من ويتني استفاده گرديد Uو ازآزمون ناپارامتريك 
ته هاي ورزشي بسكتبال و هندبال در پايگاه اقتصادي اجتماعي بدين شكل كه افراد در رش.داري وجود دارد رابطه معنيزنان ورزشكار 

متوسط جامعه، در رشته هاي ورزشي كاراته و واليبال در پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين جامعه و در رشته هاي ورزشي دفاع شخصي و 
ي  انواده، سطح تحصيالت پدر  با نوع رشتههمچنين بين ميزان درآمد خ.سالح سرد در پايگاه اقتصادي اجتماعي بسيار پايين قرار دارند

ي ورزشي زنان ورزشكار  ي معناداري بين منزلت شغلي پدر و نوع رشته داري وجود دارد در حاليكه رابطه ورزشي  آنان رابطه معني
ه ورزشي آنان مي باشد اي در انتخاب نوع رشت اگرچه نتايج نشان داد كه پايگاه اقتصادي اجتماعي افراد عامل تعيين كننده.مشاهده نشد

  ها و جوامع ورزشي تعميم داد توان اين را به كليه رشته ولي نمي

  
  يديكل يواژه ها

  .هاي ورزشي زنان اصفهان اجتماعي، رشته ورزشي ،تيم –پايگاه اقتصادي 
 

                                                           
  -  09188142085: تلفن : نويسنده مسئول                                                                                           Email : shabani1345@gmail.com 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


         1390بهار ، 5هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، شمارة  نشرية پژوهش  
 

 

76

  مقدمه
ها تر انسانشناسان براي مطالعه بهتر ودقيقجامعه

-ها و مشابهت وتاند آنها را بر اساس تفاهمواره كوشيده

ي مختلفي هاآنها از معيار.بندي كنند هايي كه دارند دسته
نژاد، زبان، جنس، دوره زندگي،مالكيت يا عدم : از جمله

مالكيت بر ابزار توليد،وضعيت تأهل، ميزان درآمد، 
يكي از مفاهيمي كه .انداستفاده كرده... تحصيالت، شغل،و

ري مورد استفاده شناسي براي يك چنين منظودر جامعه
بندي است كه بيانگر سلسله قرار گرفته است،مفهوم قشر

مراتب اجتماعي در جامعه و بر اساس تمايزات در 
بندي هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و يا رتبهوضعيت

هاي مطلوبي كه در آنها افراد بر اساس مجموعه كيفيت
  ).1385رباني،(باشد   اند ميمشترك

گيري يك حوزه مهم در عث شكلبندي بابحث قشر
جامعه شناسي و به طبع آن انجام تحقيقات وسيع در 

درواقع يكي از .شناسي ورزش گرديده استقالب جامعه
اثرات قشربندي يا نابرابري اجتماعي برروي انتخاب نوع 

هاي ورزشي كه افراد طبقات هاي ورزشي و فعاليترشته
ن معني كه نوعي بدي. گرددكنند، برميمختلف انتخاب مي

قشربندي مبتني بر باال، متوسط وپايين در بين برخي از 
به عبارت ديگر . هاي ورزشي نيز وجود داردبازيكنان رشته

طبقات مختلف جامعه تمايالت متفاوتي نسبت به بعضي از 
 و درآمد باال.دهندهاي ورزشي از خود نشان ميرشته

را بدنبال پايگاه اجتماعي باال مشاركت بيشتر در ورزش 
سبب توجه بيشتر به رويدادهاي ورزشي و  داشته و

پارسامهر، (گرددهاي ورزشي مياستفاده بيشتر از برنامه
اجتماعي به گروهي از  –بنابراين پايگاه اقتصادي). 1388

اجتماعي مشابهي باشند  - وضعيت اقتصاديافراد كه داراي 
 .شود مي اطالق

ترين عاملي كه ميميكي از مه،)1381(ازنظربورديو 
نحوه توزيع رفتارهاي ورزشي درميان اقشارمتفاوت  تواند

درآمدپولي، :جامعه را توضيح دهد، سرمايه اقتصادي شامل
در واقع .ها و حقوق مالي است ساير منابع مالي، دارايي

وجود فاصله طبقاتي در بين مردم سبب گرديده كه 
نمادين به  هاي ورزشي به نوعي پرداختن به برخي از رشته

طبقه خاصي شامل شود، مثال افرادي كه صاحبان قدرت 
اند بيشتر هاي بزرگ تجاريداران شركت اقتصادي و سهام

تمايل به بازي گلف دارند 
اعتقاد دارد كه طبقه ) 2009(جانسون).1388پارسامهر،(

كند و تعيين  اجتماعي نقش حياتي در ورزش ايفا مي
چه ورزشي و تا چه  تواند در كند كه چه كسي مي مي

  ).Johnson,2009(حدي شركت كند
اند كه نشان  مطالعات به طور مكرري نشان داده

بيني مثبتي از مشاركت  هاي طبقات اجتماعي پيش دهنده
ورزشي دارند و افراد قشر باالي اجتماع به احتمال 
بيشتري هم ورزشكار و هم تماشاكننده ورزش 

  )).)  2002Wilsonويلسون،(هستند
يافت كه طبقه باالي جامعه فرانسه )1978(رديو بو

هاي گلف و تنيس  بيشتر از طبقه كارگري متمايل به بازي
زني،  و اسكي هستند، ولي نسبت به ورزشهاي مشت

يرگين . راگبي، بدنسازي و فوتبال عالقه كمتري دارند
نشان داد كه در حاليكه قشر باالي اجتماع تمايل ) 1986(

در بيشتر رويدادهاي ورزشي را دارند، اما زيادي به حضور 
نسبت به طبقات پايين اجتماع احتمال كمتري دارد كه 

اسكولبرگ . در مسابقات مشتزني و كشتي شركت كنند
در تحقيق خود يافت كه طبقات باال تمايل به ) 1987(

برداري يا تماشاي  حضور در ورزشهاي بولينگ و وزنه
) 1991(چنين ايتزن و سيج هم. مسابقات سواركاري دارند

هاي  ورزش هاي بولينگ، كشتي و به طور كلي ورزش
تر ارزيابي  تماسي را براي طبقه پايين اجتماع جذاب

  .كردند
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توضيح ) 1996(و نيكسون و فري ) 1984(ماندل  
هزينه تر و در نتيجه براي  هاي كارگري كم دادند كه ورزش

ه، اختالف به طور خالص. طبقات پاييني جذابتر هستند
طبقاتيِ سرمايه اقتصادي باعث مي شود كه طبقات بااليي 

هاي  هاي گران شركت كنند و ورزش اجتماع در ورزش
تر اجتماع  كارگري را به طور عمده براي طبقات پايين

  .بگذارند
هاي  حضور اقشار خاص در فعاليت).1383( زاده حسن

 اقتصادي آنان–ورزشي نيز تحت تاثير طبقات اجتماعي 
هاي زنان در ورزش تابع  به عنوان مثال فعاليت.گيرد قرارمي
هاي اجتماعي مختلف است براي مثال در طبقات  فرآيند

اقتصادي، زنان از موقعيت اقتصادي بهتر  –باالي اجتماعي
هايي  و اوقات فراغت بيشتري برخوردارند و عمدتاً به ورزش

و پرخرج و مهيج از جمله اسب سواري، پاتيناژ، گلف  
 آورند تنيس روي مي

درتحقيقات خود نشان داد كه افرادي )2004(ميكائيل 
كه از وضعيت اقتصادي اجتماعي پاييني برخوردار هستند، 
رفتار و نگرش مطلوبي نسبت به مسائل مربوط به سالمتي 

اما تحقيقات براون و ).Michael , 2004(ندارند
ت دهند افرادي كه در طبقا نشان مي) 2007(رابينسون

اقتصادي قرار دارند ، به طور عموم از  –باالي اجتماعي
اطالعات و دانش بيشتري برخوردارند و به همين دليل 

گيرند بر اساس آگاهي و  هايي كه براي خود مي تصميم
دانش در خصوص سبك زندگي و سالمتي و تندرستي 

  ).Rusinona&Brown .تصميم مي گيرند
نشان ) 1389(هاي اشكوه طاهري و رضوي بررسي

هاي طبقات  دهد تفاوت در بين برخي از شاخص مي
اجتماعي باال و پايين، تأثير چشمگيري بر  -اقتصادي

هاي بدني و رفتارهاي ورزشي ايفا  گرايش مردم به فعاليت
شك   اعتقاد دارد كه بي) 2002(تو ساماهي .كند مي

اجتماعي جامعه و تعيين  –شناخت طبقات اقتصادي

هاي  يك از اين طبقات در فعاليتميزان مشاركت هر 
تواند راهنماي مناسبي در بررسي راهكارهاي  ورزشي، مي

هاي بدني و ورزشي  جذب اقشار مختلف مردم در فعاليت
   ·)samahitoباشد

دارد كه واقعا بدرستي  اظهار مي) 1388( پارسامهر
توان يك رشته ورزشي را مورد عالقه يك قشر يا يك نمي

اي از ورزش توان رشتهداد نمود يا نميطبقه ازجامعه قلم
را يافت كه در همه جوامع، مورد عالقه يك قشر خاص 

امروزه قدرت اقتصادي،موقعيت سياسي وپايگاه . باشد
. باشنداجتماعي مبناي روابط طبقاتي درجوامع مي

بنابراين با كمي تامق به نتايج تحقيقات ذكر شده مي توان 
دي افراد تا حدودي در اقتصا-گفت كه وضعيت اجتماعي

انتخاب ورزش و به خصوص رشته هاي ورزشي موثرو 
لذا همواره اين سوال مطرح بوده و هست .مرتبط مي باشد

كه آيا وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد عامل تعيين 
كننده در انتخاب رشته هاي ورزشي مي باشد به عبارت 

-فعاليتتوانند در هاي اجتماعي مي ديگر، كداميك از گروه

هاي مختلف ورزشي مشاركت كنند و اين شركت چه 
اي با ميزان درآمد و رفاه اجتماعي و اقتصادي آنان رابطه
لذا با توجه به ابهامات و سواالت موجود و كمبود .دارد

تحقيقات شفاف و عالقمندي محقق مقرر گرديد كه اين 
لذا اين در اين تحقيق سعي شده است . تحقيق انجام شود

اين اين سواالت و ابهامات مطروحه پاسخ دهد بنابر تا به
هدف اصلي اين تحقيق شناسايي رابطه بين  وضعيت 

اجتماعي ورزشكاران زن با انتخاب رشته هاي  - اقتصادي 
 .ورزشي آنان است 

  
  روش تحقيق

با توجه به ماهيت موضوع،روش تحقيق حاضر توصيفي 
ل كليه تحقيقات همبستگي شام. و از نوع همبستگي است

ي بين  شود رابطه تحقيقاتي است كه در آنها سعي مي
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متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف يا 
همچنين جهت گردآوري ). 1383دالور،. (تعيين شود

  . ها از روش ميداني استفاده شده است داده
  آماري ةنمون جامعه و

كليه : جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از
ن شركت كننده در ليگ و قهرماني كشوري است  ورزشكارا

هاي منتخب واليبال، بسكتبال، هندبال،  در رشته
بدمينتون، دفاع شخصي و سالح سرد، كاراته كه تعداد 

و با استفاده از روش سرشماري كليه . باشد نفر مي 180آنها
  .افراد جامعه آماري تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت

  ابزار گردآوري
ها و اطالعات آوري دادهژوهش  براي جمعدر اين پ

الزم از پرسشنامه كتبي استاندارد سنجش پايگاه 
هاي اين پرسشنامه مؤلفه. اقتصادي استفاده شد -اجتماعي

شامل ميزان تحصيالت، ميزان درآمد، شغل،نوع سكونت 
 –است كه پس از تلفيق آنها مرتبه پايگاه اجتماعي

و آقا ) 1378(پور كاظمي. اقتصادي هر فرد تعيين مي شود
و ) 1387(و حسيني) 1384(علي نژاد و همكاران 

-تحقيقات مكرر ديگري براي سنجش پايگاه اقتصادي
اعتبار صوري .. انداجتماعي از اين پرسشنامه استفاده كرده

بدني و  اين پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصان تربيت
آوردن  براي بدست. شناسي مورد تأييد قرار گرفت جامعه

آوري شده از طريق  قابليت اعتماد اطالعات جمع
نفر از نمونه مورد بررسي  30پرسشنامه اين آزمون بر روي 
 .بدست آمد% 79اجرا شد و ضريب پايايي آن

  هاي آماري  روش
: نظير 3در اين تحقيق عالوه بر استفاده از آمار توصيفي

ار از آم ، 2وپراكندگي 1جداول ،نمودار،شاخص هاي مركزي
براي (دو، ضريب فيآزمون خي: استنباطي از جمله 

براي جداول بيش از ( cو ضريب توافقي ) 2×2جداول 
 . من ويتني استفاده شد Uو ازآزمون ناپارامتريك ) 2×2

 
  هاي تحقيق  يافتهنتايج و 

در اين تحقيق ابتدا نتايج توصيفي و سپس نتايج 
  .استنباطي ارايه مي گردد

  
  

  يفينتايج آمارتوص
 توزيع فراواني مربوط به  وضعيت رشته هاي ورزشي - 1جدول

 
  درصد تجمعي  فراواني درصدي  فراواني  مؤلفه ها

 1/11 1/11 20 بسكتبال
 20 9/8 16 دفاع شخصي

 1/31 1/11 20 قايقراني
 1/51 20 36 هندبال
  6/75 4/24 44 كاراته
  6/95 20 36 واليبال

 100 4/4 8 بدمينتون
  _ 100 180 جمع

  
درصد   24بيانگر آن است كه بيش از  1جدول شماره 

اند دررشته كاراته  نفر بوده 44پاسخگويان كه معادل
همچنين رشته واليبال و هندبال  . اند كرده فعاليت مي

درصد بيشترين فراواني را به خود 20مشتركاً هر كدام با 
درصد  4/4ورزش بدمينتون نيز با . اند  اختصاص داده

  .ترين فراواني رابه خود اختصاص داده استكم
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نشان دهنده آن است كه  حدود   2نتايج جدول شماره 
اجتماعي  -در پايگاه اقتصادي درصد از پاسخگويان 34

اجتماعي  -درصد در پايگاه اقتصادي 30متوسط و حدود 
 درصد نيز در پايگاه 2/17.اند پايين رو به باال قرار داشته

 .اند تر و رو به پايين قرار داشته اقتصادي اجتماعي پايين
پايگاه اقتصادي اجتماعي باالي رو به باال و باالي رو به 
  .پايين نيز بترتيب در مراتب بعدي فراواني قرار گرفته است

 توزيع فراواني مربوط به  وضعيت پايگاه اقتصادي اجتماعي -  2جدول 

  درصد تجمعي  فراواني درصدي  فراواني  مؤلفه ها
  7/17  2/17 31  پايين رو به پايين
  48  4/29 53  پايين رو به باال

  9/82  9/33 61  متوسط 
  1/97  9/13 25  باالي رو به پايين 

  100  8/2 5  باالي رو به باال
  _  2/97 175  جمع

  _  8/2 5  گمشده
  _  100 180  جمع

  
درصد از  60دهد كه  نشان مي 3نتايج جدول شماره 

ي ورزشي بسكتبال در پايگاه اقتصادي  پاسخگويان رشته
ي ورزشي  درصد پاسخگويان رشته 56سط،اجتماعي متو

پايگاه اقتصادي اجتماعي در  دفاع شخصي و سالح سرد
ي ورزشي  درصد پاسخگويان رشته 50خيلي پايين ،

  دهند در پايگاه اقتصادي قايقراني آنان را تشكيل مي
  

  
 ي كاراته رشتهدرصد پاسخگويان  6.8اجتماعي پايين ، 

درصد  66 ،ندر پايگاه اقتصادي اجتماعي خيلي پايي
در پايگاه اقتصادي اجتماعي  ي واليبال رشتهپاسخگويان 

رشته ي درصد پاسخگويان  36 خيلي پايين و پايين،
 درصد62در پايگاه اقتصادي اجتماعي متوسط،  بدمينتون
اجتماعي  در پايگاه اقتصادي ي هندبال رشتهپاسخگويان 

  .متوسط قرار دارند
  

  هاي مختلف ورزشيهتوزيع فراواني مربوط به پايگاه اقتصادي و اجتماعي در رشت -  3جدول 
  مؤلفه 

  رشته ها
  باال  متوسط پايين خيلي پايين

  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
      60  12  30  6  10  2  بسكتبال

  25/0  4  3/6  1  5/12  2  3/56  9  دفاع شخصي 
  10  2  20  4  50  10  20  4  قايقراني
  9/15  7  1/34  15  2/43  19  8/6  3  كاراته 
  8/2  1  6/3  11  3/33  12  3/33  12  الواليب

  25  8  1/36  13  5/12  1  _  _  بدمينتون
  2/22  2  5/62  5  4/19  7  3/8  3  هندبال

  .درصد سفيد بوده است 9/13فراواني با  5هندبال * 
  

 2/32كه  ستنشان دهنده آن ا 4نتايج جدول شماره 
درصد از پاسخگويان از نظر سطح درآمد خانواده در مرتبه 

 52درصد كه معادل  9/28 .اند خيلي پاييني  قرار داشته

متوسطي  اند از نظر سطح درآمد خانواده در مرتبه نفر بوده
اند  نفر بوده 41درصد نيز كه معادل  8/22 .اند قرار داشته

پاييني قرار داشته  از نظر سطح درآمد خانواده در مرتبه
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سطح درآمد خانوادگي  باال و خيلي باال نيز بترتيب در  .اند
  .اند مراتب بعدي فراواني قرار گرفته

درصد از  50دهد شماره نشان مي 5 نتايج جدول
ي بسكتبال از نظر سطح درآمد خانواده  پاسخگويان رشته
ي دفاع  درصد از پاسخگويان رشته  68 در طبقه متوسط،

پاييني،  ظر سطح درآمد خانواده در طبقه خيليشخصي از ن
ي قايقراني از نظر سطح  درصد از پاسخگويان رشته 50

  درصد از پاسخگويان 40، درآمد خانواده در طبقه پايين
 ي كاراته از نظر سطح درآمد خانواده در طبقه پايين، رشته

ي واليبال از نظر سطح  درصد از پاسخگويان رشته 55
پاسخگويان  درصد از 37در طبقه خيلي پايين،درآمد خانواده 

ي بدمينتون از نظر سطح درآمد خانواده در طبقه  رشته
نظر هندبال از  ي  درصد از پاسخگويان رشته 30متوسط و

  .سطح درآمد خانواده در طبقه متوسط قرار داشتند
  روضعيت سطح درآمد خانوا  توزيع فراواني مربوط به - 4جدول 

  درصد تجمعي  فراواني درصدي  فراواني  مؤلفه ها

  1/33  2/32 58  خيلي پايين 

  6/56  8/22 41  پايين 

  3/86  9/28 52  متوسط

  9/94  3/8 15  باال

  100  5 9  خيلي باال

  _  2/97 175  جمع

  _  8/2 5  گمشده 

  _  100 180  جمع 

  
  توصيف سطح درآمد خانوار ها به تفكيك رشته ورزشي -5دول  ج

  مؤلفه 

  رشته ها

  باال  متوسط پايين خيلي پايين

  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني

  20  4  50  10 - - 30 6  بسكتبال

  8/18  3  3/6  1 3/6 1 8/68 11  دفاع شخصي 

  10  2  30  6 50 10 10 2  قايقراني

  8/6  3  6/38  17 9/40 18 6/13 6  كاراته 

  9/13  5  11  4 4/19 7 6/55 20  واليبال

  -  -  5/37  3 25 2 5/37 3  بدمينتون

  25  9  8/30  11 9/13 5 8/27 10  هندبال

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


                                          هاي ورزشي اصفهانهاي ورزشي اصفهان ي با نوع رشته ورزشي زنان تيمي با نوع رشته ورزشي زنان تيماجتماعاجتماع ––شناخت رابطه  پايگاه اقتصادي شناخت رابطه  پايگاه اقتصادي
 

 

81

  نتايج آمار استنباطي
  )2(با استفاده از آزمون جداول متقاطعپايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و نوع رشته ورزشي زنان تيم هاي ورزشي  رابطه - 6جدول 

  پايگاه
  رشته ورزشي

  دفاع شخصي  بسكتبال
  سالح سرد

  جمع  بدمينتون  واليبال  هندبال  كاراته  قايقراني

پايين رو 
  به پايين

  31  0  12  3  3  4  9  0  فراواني مشاهده شده 
  31  4/1  4/6  5/5  8/7  5/3  8/2  5/3  فراواني مورد انتظار

  %7/17  %0  %9/6  %7/1  %7/1  %3/2  %1/5  %0  درصد

پايين رو 
  به باال

  53  1  112  7  19  10  2  2  فراواني مشاهده شده 
  53  4/2  9/10  4/9  3/13  3/6  8/4  1/6  فراواني مورد انتظار

  %3/30  %6/0  %9/6  %4  %9/10  %7/5  %1/1  %1/1  درصد

  متوسط
  61  5  11  13  15  4  1  12  فراواني مشاهده شده 
  61  8/2  5/12  8/10  3/15  7  6/5  7  فراواني مورد انتظار

  %9/34  %4/7  %9/2  %3/6  %6/8  %3/2  %6/0  %9/6  درصد

ي رو باال
  به پايين

  25  2  1  5  7  2  2  6  فراواني مشاهده شده 
  25  1/1  1/5  4/4  3/6  9/2  3/2  9/2  فراواني مورد انتظار

  %3/14  %1/1  %6/0  %9/2  %4  %1/1  %1/1  %4/3  درصد

باالي رو 
  به باال

  5  0  0  3  0  0  2  0  فراواني مشاهده شده 
  5  2/0  1  9/0  3/1  6/0  5/0  6/0  فراواني مورد انتظار

  %9/2  %0  %0  %7/1  %0  %0  %1/1  %0  درصد

  جمع
  175  8  36  31  44  20  16  20  فراواني مشاهده شده 
  175  8  36  31  44  20  16  20  فراواني مورد انتظار

  %100  %6/4  %6/20  %7/17  %1/25  %4/11  %1/9  %4/11  درصد

0005/0EXACT SIGNIFICANT= 24=DF 238/71=2  538/0  =C 

  
دهد بين پايگاه  نشان مي 6ه نتايج جدول شمار

هاي  اقتصادي اجتماعي و نوع رشته ورزشي زنان تيم
همچنين  .ورزشي اصفهان رابطه معني داري حاكم است

  .مي باشد C=  538/0 شدت رابطه با استفاده از ضريب توافقي
دهد كه تفاوت  نشان مي 7نتايج جدول شماره

بسكتبال معناداري در پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته 
به عبارت ديگر ).  P< ،6/7 =2 05/0(شود  مشاهده مي

درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران  95با 
بسكتبال عمدتا در پايگاه اقتصادي اجتماعي متوسط قرار 

  .اند گرفته
دهد كه تفاوت  نشان مي 8نتايج جدول شماره 

معناداري در پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته دفاع 

، >05/0P(شود  شخصي و سالح سرد مشاهده مي
375/13 =2 .( درصد اطمينان مي  95به عبارت ديگر با

توان گفت كه ورزشكاران دفاع شخصي و سالح سرد 
عمدتا در پايگاه اقتصادي اجتماعي بسيار پايين قرار 

  .اند گرفته
دهد كه تفاوت  نشان مي 9 نتايج جدول شماره

  معناداري در پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته قايقراني
رت به عبا). 05/0P>  ،200/7  =2( شود مشاهده نمي 

ديگر نمي توان گفت كه ورزشكاران قايقراني به يك پايگاه 
  .اقتصادي اجتماعي خاصي اختصاص دارند
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 در رشته ورزشي بسكتبال اجتماعيتعيين پايگاه اقتصادي  - 7جدول 

 پايين متوسط باال جمع
 پايگاه                 

 فراواني
 فراواني مشاهده شده 2 12 6 20
  فراواني مورد انتظار 7/6 7/6 7/6 -

6/7=2  2=DF 022/0 SIG= 
 

  تعيين پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته ورزشي دفاع شخصي و سالح سرد - 8جدول 

 پايگاه                 بسيار پايين پايين متوسط باال بسيار باال جمع
 فراواني

 فراواني مشاهده شده 9 2 1 2 2 16
  فراواني مورد انتظار 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 -

375/13=2  4=DF 022/0  = EXACT SIG 
  

  تعيين پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته ورزشي قايقراني - 9جدول 
  پايگاه

  فراواني
  جمع  باال  متوسط  پايين  بسيار پايين

  20  2  4  10  4  فراواني مشاهده شده
  -  0/5  0/5  0/5  0/5  فراواني مورد انتظار

066/0 = EXACT SIG  3 = DF  200/7 = 2  

  
دهدكه تفاوت  نشان مي 10نتايج جدول شماره 

معناداري در پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته كاراته 
به عبارت . )05/0P>  ،545/14  =2(. شود مي مشاهده
درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران  95ديگر با 

پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين قرار  كاراته عمدتا در
  .اند گرفته

دهدكه تفاوت  نشان مي 11نتايج جدول شماره
معناداري در پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته واليبال 

به عبارت . )05/0P< ،000/10  =2(شود  مي مشاهده
درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران  95ديگر با 

واليبال عمدتا در پايگاه اقتصادي اجتماعي بسيار پايين و 
  .اند ر گرفتهپايين قرا

  
  تعيين پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته ورزشي كاراته -10جدول 

 پايگاه

  فراواني
  جمع  باال  متوسط  پايين  بسيار پايين

  44 7  15 19 3  فراواني مشاهده شده

  - 0/11  0/11 0/11 0/11  فراواني مورد انتظار

002/0 = SIG  3 = DF  545/14 = 2  
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  تعيين پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته ورزشي واليبال  - 11جدول 
  پايگاه

  فراواني
  جمع  باال  متوسط  پايين  بسيار پايين

  36  1  10  12  13  فراواني مشاهده شده
  -  9  9  9  9  فراواني مورد انتظار

019/0 = EXACT SIG  3 = DF  000/10 = 2  

  

 

  نته ورزشي بدمينتوتعيين پايگاه اقتصادي اجتماعي در رش -12جدول 
  پايگاه

  فراواني
  جمع  باال  متوسط  پايين

  8  2  5  1  فراواني مشاهده شده
  -  7/2  7/2  7/2  فراواني مورد انتظار

296/0 = EXACT SIG  2 = DF  250/3 = 2  

  
نشان مي دهد كه تفاوت  12جدول شماره نتايج 
ر پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته بدمينتون معناداري د

عبارت به ).  P> ،250/3  = 2 05/0(مشاهده نمي شود 
نتون به يك ديگر نمي توان گفت كه ورزشكاران بدمي

  .تصاص دارندپايگاه اقتصادي اجتماعي خاصي اخ

دهدكه تفاوت  نشان مي 13نتايج جدول شماره 
 معناداري در پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته هندبال

به عبارت . )05/0P<  ،097/11  =2(شود مي مشاهده
درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران  95ديگر با 

هندبال عمدتا در پايگاه اقتصادي اجتماعي متوسط قرار 
  .اند گرفته

  تعيين پايگاه اقتصادي اجتماعي در رشته ورزشي هندبال -13جدول 
  پايگاه

  نيفراوا
  جمع  بسيار باال  باال  متوسط  پايين   بسيار پايين 

  31  3  5  13  7  3  فراواني مشاهده شده
  -  2/6  2/6  2.6  2/6  2/6  فراواني مورد انتظار

025/0 = EXACT SIG  4 = DF  097/11 = 2  

  
نشان مي دهد بين سطح  14نتايج جدول شماره 

هاي ورزشي  درآمد خانوار و نوع رشته ورزشي زنان تيم
همچنين شدت .اصفهان رابطه معني داري حاكم است

  .مي باشد C= 54/0رابطه با استفاده از ضريب توافقي 
دهدكه تفاوت  نشان مي 15ايج جدول شماره نت

معناداري بين سطح در آمد خانوارها با رشته بسكتبال 
به عبارت ديگر . )05/0P>  ،8/2  =2(شود نمي مشاهده

نمي توان گفت كه ورزشكاران بسكتبال به يك سطحي از 
  .در آمد خانواده ها اختصاص دارند

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


         1390بهار ، 5هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، شمارة  نشرية پژوهش  
 

 

84

 )2(اطعبا استفاده از آزمون جداول متق رابطه سطح درآمد خانوار و نوع رشته ورزشي زنان تيم هاي ورزشي -14جدول 

  رشته ورزشي
  سطح درآمد

  دفاع شخصي  بسكتبال
  سالح سرد

  جمع  بدمينتون  واليبال  هندبال  كاراته  قايقراني

پايين رو 
  به پايين

  58  3  20  10  6  2  11  6  فراواني مشاهده شده 
  58  3/2  9/11  3/10  6/14  6/6  3/5  6/6  فراواني مورد انتظار

  %1/33  %7/1  %4/11  %7/5  %4/3  %1/1  %3/6  %4/3  درصد

پايين رو 
  به باال

  41  0  7  5  18  10  1  0  فراواني مشاهده شده 
  41  9/1  4/8  3/7  3/10  7/4  7/3  7/4  فراواني مورد انتظار

  %4/23  %0  %4  %9/2  %3/10  %7/5  %6/0  %0  درصد

  متوسط
  52  3  4  11  17  6  1  10  فراواني مشاهده شده 
  52  4/2  7/10  2/9  1/13  9/5  8/4  9/5  فراواني مورد انتظار

  %7/29  %7/1  %3/2  %3/6  %7/9  %4/3  %6/0  %7/5  درصد

باالي رو 
  به پايين

  15  2  4  1  3  0  1  4  فراواني مشاهده شده 
  15  7/0  1/3  7/2  8/3  7/1  4/1  7/1  فراواني مورد انتظار

  %6/8  %1/1  %3/2  %6  %7/1  %0  %6/0  %3/2  درصد

باالي رو 
  به باال

  9  0  1  4  0  2  2  0  فراواني مشاهده شده 
  9  4/0  9/1  6/1  3/2  1  8/0  1  فراواني مورد انتظار

  %1/5  %4/0  %6/0  %3/2  %0  %1/1  %1/1  %0  درصد

  جمع
  175  8  36  31  44  20  16  20  فراواني مشاهده شده 
  175  8  36  31  44  20  16  20  فراواني مورد انتظار

  %100  %4/4  %6/20  %7/17  %1/25  %4/11  %1/9  %4/11  درصد

0004/0EXACT SIGNIFICANT= 24=DF 050/72=2  54/0  =C 

  
  ي ورزشي با استفاده  از آزمون خي دو تك بعدي ر در هررشتهتعيين سطح درآمد خانوا -15جدول 

  درآمد
  فراواني

  جمع  باال  متوسط  پايينخيلي 

  20  4  10  6  فراواني مشاهده شده
  -  7/6  7/6  7/6  فراواني مورد انتظار

247/0 = EXACT SIG  2 = DF  8/2 = 2  

  
  ه ورزشي دفاع شخصي و سالح سردتعيين سطح درآمد خانواردر رشت -16جدول 

  درآمد
  فراواني

  جمع  بسيار باال  باال  متوسط  پايين   بسيار پايين 

  16  2  1  1  1  11  فراواني مشاهده شده
  -  2/3  3/3  2/3  2/3  2/3  فراواني مورد انتظار

000/0 = EXACT SIG  4 = DF  24= 2  
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دهدكه تفاوت  نشان مي 16نتايج جدول شماره 
طح در آمد خانوارها با رشته دفاع شخصي معناداري بين س

به عبارت ديگر با . )05/0P<  ،24  =2(شود  مي مشاهده 
درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران دفاع  95

شخصي عمدتا داراي  خانواده هاي با سطح درآمد بسيار 
  .پايين هستند

دهدكه تفاوت  نشان مي 17نتايج جدول شماره
معناداري بين سطح در آمد خانوارها با رشته قايقراني 

به عبارت ديگر .   )05/0P<  ،8/8  =2(شود  مي  همشاهد
قايقراني  گفت كه ورزشكارانتوان  درصد اطمينان مي 95با 

  .هاي با سطح درآمد پايين هستند عمدتا داراي  خانواده
  

 تعيين سطح درآمد خانوار در رشته ورزشي قايقراني: 17جدول 

 آمددر
  جمع  بسيار باال  متوسط  پايين   بسيار پايين   فراواني

  20  2  6  10  2  فراواني مشاهده شده
  -  0/5  0/5  0/5  0/5  فراواني مورد انتظار

032/0 = EXACT SIG  3 = DF  8/8 = 2  
  

كه تفاوت  دهد نشان مي 18نتايج جدول شماره 
معناداري بين سطح در آمد خانوارها با رشته كاراته 

به عبارت .  )05/0P<  ،818/15  =2(شود  مي مشاهده

درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران  95با ديگر 
كاراته عمدتا داراي  خانواده هاي با سطح درآمد متوسط و 

  .پايين قرار دارند
 تعيين سطح درآمد خانواردر رشته ورزشي كاراته: 18جدول 

 درآمد
  جمع  باال  متوسط  پايين   بسيار پايين   فراواني

  44  3  17  18  6  واني مشاهده شدهفرا
  -  0/11  0/11  0/11  0/11  فراواني مورد انتظار

001/0 = EXACT SIG  3 = DF  818/15 = 2  
  

دهدكه تفاوت  نشان مي 19نتايج جدول شماره 
معناداري بين سطح در آمد خانوارها با رشته واليبال 

به عبارت . )05/0P<  ،944/30  =2(شود  مي مشاهده

گفت كه ورزشكاران  درصد اطمينان مي توان 95ديگر با 
واليبال عمدتا داراي  خانواده هاي با سطح درآمد بسيار 

  .پاييني قرار دارند
  

 تعيين سطح درآمد خانواردر رشته ورزشي واليبال: 19جدول 

 درآمد
  جمع  بسيار باال  باال  متوسط  پايين   بسيار پايين   فراواني

  36  1  4  4  7  20  فراواني مشاهده شده
  -    2/7  2/7  2/7  2/7  فراواني مورد انتظار

000/0 = EXACT SIG  4 = DF  944/30= 2  
  

كه تفاوت  دهد نشان مي 20 نتايج جدول شماره
معناداري بين سطح در آمد خانوارها با رشته بدمينتون 

به عبارت . )05/0P>  ،250/0  =2( شود نمي مشاهده

ديگر نمي توان گفت كه ورزشكاران بدمينتون به يك 
  .خانواده ها اختصاص دارند سطحي از در آمد
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 تعيين سطح درآمد خانوار در رشته ورزشي بدمينتون: 20جدول 

  درآمد
  فراواني

  جمع  بسيار باال  باال  متوسط  پايين   بسيار پايين 

  8  -  2  3  -  3  فراواني مشاهده شده
  -  -  7/2  7/2  -  7/2  ارفراواني مورد انتظ

000/1 = EXACT SIG  2 = DF  250/0= 2  

  
دهدكه تفاوت  نشان مي  21نتايج جدول شماره  

معناداري بين سطح در آمد خانوارها با رشته هندبال 
به عبارت . )05/0P<  ،419/11  =2(شود  مي مشاهده
درصد اطمينان مي توان گفت كه ورزشكاران  95ديگر با 

هندبال عمدتا داراي  خانواده هاي با سطح درآمد متوسط 
  .قرار دارند

  

  تعيين سطح درآمد خانواردر رشته ورزشي هندبال: 21جدول 
  درآمد

  فراواني
  جمع  بسيار باال  باال  متوسط  پايين   بسيار پايين 

  31  4  1  11  5  10  فراواني مشاهده شده
  -  2/6  2/6  2/6  2/6  2/6  فراواني مورد انتظار

022/0 = EXACT SIG  4 = DF  419/11= 2  

  
  و نتيجه گيريبحث 

همانطور كه ذكر شد هدف اصلي اين پژوهش تعيين و 
اجتماعي با نوع رشته  –شناخت رابطه پايگاه اقتصادي 

  .ورزشي زنان تيم هاي ورزشي اصفهان بود
در پاسخ به دو سؤال اصلي پژوهش مبني بر اينكه آيا 

اقتصادي خانواده ها و سطح درآمد  –بين پايگاه اجتماعي
هاي ورزشي اصفهان وع رشته ورزشي زنان تيمخانوارها با ن

رابطه وجود دارد؟ نتايج بدست آمده نشان داد كه بين 
اجتماعي خانواده و سطح درآمد خانوارها  -پايگاه اقتصادي

هاي ورزشي اصفهان رابطه  با  نوع رشته ورزشي زنان تيم
اجتماعي  -به بيان ديگر پايگاه اقتصادي. وجود دارد

ان درآمد خانوارها در انتخاب رشته هاي خانواده ها وميز
كه اين . ورزشي زنان ورزشكار اصفهاني دخالت داشته اند

كه سرمايه ) 1984(نتيجه با نتايج بررسي، بورديو 
ها و  درآمدپولي، ساير منابع مالي، دارايي:اقتصادي شامل

در واقع وجود فاصله طبقاتي در بين .حقوق مالي است
هاي  اختن به برخي از رشتهمردم سبب گرديده كه پرد

ورزشي به نوعي نمادين به طبقه خاصي شامل شود، مثال 
  داران  افرادي كه صاحبان قدرت اقتصادي و سهام

اند بيشتر تمايل به بازي گلف هاي بزرگ تجاريشركت
در تحقيق ديگر خود ) 1978(دارند و همچنين بورديو 

بقه دريافت كه طبقه باالي جامعه فرانسه بيشتر از ط
هاي گلف و تنيس و اسكي  كارگري متمايل به بازي

زني، راگبي،  هستند، ولي نسبت به ورزش هاي مشت
همچنين ايتزن و . بدنسازي و فوتبال عالقه كمتري دارند

در تحقيقات خود عنوان كردند كه ورزش ) 1991(سيج 
هاي تماسي را  هاي بولينگ، كشتي و به طور كلي ورزش

و نتايج .تر ارزيابي كردند ماع جذاببراي طبقه پايين اجت
، گرين )1988(البرگ و سانكوف : ساير محقيقين از جمله

،لوشن و )1987(،اسكولبرگ)1986(، يرگين)1983(اسپين
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 ،)1388(، فتحي)1389( رضوي و طاهري ،) 1981(سيج 
كه به نحوي در تحقيقات خود اعالم ) 1383(سروستاني

اده هاي متمكن كردند كه انتخاب رشته هاي ورزشي خانو
  .با خانواده هاي ضعيف متفاوت است همسو مي باشد

بنابراين با توجه به نتيجه اين تحقيق مي توان گفت  
وضعيت اقتصادي خانواده ها عامل تعيين كننده در 
انتخاب رشته هاي ورزشي خود و اعضاي خانواده مي باشد 
ه لذا افراد خانواده هاي با در آمد باال رشته هاي ورزشي ك

نيازمند به وسايل گران قيمت هستند و هم از پايگاه 
اقتصادي و اجتماعي بهتري برخوردارند را انتخاب مي 

البته اين نتيجه گيري در يك جامعه و نمونه آماري .كنند
بسيار محدودي  انجام و استخراج شده است لذا براي 
صدور حكم كلي نيازمند به تحقيقات گسترده حتي در  

  . باشدسطح كشور مي 
از نتايج ديگر اين تحقيق اين بود كه با استفاده از 

بعدي ارتباط بين پايگاه اقتصادي  دو تك آزمون خي
هاي  اجتماعي و سطح درآمد خانوارها ، باهريك از رشته

نتايج اين پژوهش نشان .ورزشي، به تفكيك مشخص شد
  :داد

در رشته هاي ورزشي واليبال و دفاع شخصي و * 
ترين پاسخگويان در پايگاه اقتصادي سالح سرد بيش

اجتماعي و سطح درآمد خانوارها، بسيار پايين جامعه قرار 
صديق  اين تحقيق با نتايج تحقيقات. دارند

ا عمدتً واليبالورزش كه نشان داد  ) 1383(سروستاني
متوسط وپايين است تا حدودي قشرهاي   مورد توجه

  .همسو مي باشد
ته كاراته وقايقراني در بيشترين پاسخگويان در رش* 

پايگاه اقتصادي اجتماعي و سطح درآمد خانوارها،  پايين و 
 اين تحقيق با نتايج تحقيقات. متوسط جامعه قرار دارند

كه در بررسي خود دريافتند كه )1988(البرگ و سانكوف 
هاي ورزشي طبقات باال با سرمايه و پول خود در فعاليت

تا  كنندشركت مي مثل گلف،تنيس،اسكي و قايقراني
  . حدودي در تضاد مي باشد

بيشترين افراد در رشته هاي ورزشي بسكتبال و *
هندبال در پايگاه اقتصادي اجتماعي و سطح درآمد 

 اين تحقيق با نتايج تحقيقات.خانوارها، متوسط قرار دارند
ورزش كه عنوان كرده است  ) 1383(صديق سروستاني

 هاي فوقاني جامعه استقشر  ا مورد توجهبسكتبال عمدتً
  .به نحوي در تضاد است 

افراد شركت كننده در رشته هاي ورزشي بدمينتون *
هيچ رابطه معني داري با پايگاه اقتصادي اجتماعي و سطح 

 اين تحقيق با نتايج تحقيقات .درآمد خانوارها، نشان ندادند
ورزش كه عنوان كرده است  ) 1383(صديق سروستاني

 قشرهاي فوقاني جامعه است  ورد توجها مبسكتبال عمدتً
براي قشرهاي ورزش  بدمينتون .به نحوي در تضاد است 

تا حدودي در تضاد  تر است باال جذاب به متوسط،متوسط
  است

 - در جمع بندي مي توان گفت بين پايگاه اقتصادي
اجتماعي و سطح درآمد خانوارها با  نوع رشته ورزشي 

همچنين .طه وجود داردهاي ورزشي اصفهان راب زنان تيم
معلوم شد ورزشكاران دفاع شخصي و واليبال عمدتا داراي  
خانواده هاي با سطح درآمد بسيار پايين، قايقراني و كاراته 
با سطح درآمد پايين، رشته هاي ورزشي بسكتبال و 
هندبال با سطح در آمد متوسط در رشته هاي ورزشي 

راين پايگاه بناب. مورد نظر مشغول بازي هستند  هستند
اقتصادي و سطح درآمد خانواده ها  به نحوي در انتخاب 
رشته هاي ورزشي ورزشكاران زن اصفهاني نقش و رابطه 
داشتنداگر چه نمي توان با اين نتيجه حكم قطعي داد لذا 

   .توصيه مي شود اين تحقيق در سطح گسترده انجام شود
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