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 کاریبدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگیاقتصادی و میزان فعالیت -رابطه پایگاه اجتماعی
 کننده در ورزش همگانیافراد شرکت 

 . سعید مهرابی دلجو3. کاظم هژبری  2نژاد  . رحیم رمضانی1

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -یالن. دانشگاه گ1

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -. دانشگاه گیالن2
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -. دانشگاه گیالن3
 

 مقدمه
ور دارند. بدنی حض اقتصادی و با سطوح مختلفی از میزان فعالیت–های مختلف اجتماعیهای همگانی از گروهکننده در ورزشافراد شرکت
( نشان 2222) 32همکاران دانند. مثال لیزا وها میآن اجتماعی افراد را متأثر از طبقه ورزشی میزان فعالیتها برخی پژوهشبه طوری که 

-اجتماعی عوامل از متأثر سواری،مسیرهای دوچرخه و عمومی استخرهای پالژها، ها،پارک مانند ورزشی هایمکان به دادند دسترسی
کاری آنها تحت تأثیر ضمناً این موضوع ممکن است اثرات سازنده ورزش همگانی را بر کیفیت زندگی و کیفیت زندگی (.1است ) یاقتصاد

دست آمده است. مثال کاری نتایج متناقضی به های جسمانی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگیدرباره رابطه میزان فعالیتقرار دهد. 
( بین میزان فعالیت بدنی و کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری رابطۀ 1392فرد و همکاران)و غفوری (1329مطلق و مظفری )هاشمی
های مختلف بدنی باعث ارتقای نشان دادند که فعالیت( 2229) 32همکاران و و سانچز (1329اما خورسندی)، (2، 3داری را نیافتند)معنی

 برای مهمی کننده در ورزش همگانی وسیلهافراد شرکت زندگی ، بررسی کیفیت از این رو(. 2)است  ها شدهکیفیت زندگی آزمودنی

 بردن باال منظور به که است هاییبرنامه و خدمات مناسبی از تفریحی و نشانگر بهداشتی، تمهیدات و هاگذاریسیاست اثربخشی ارزیابی

 ست.ا شده مختلف اجتماعی در این بخش تنظیم هایگروه و افراد زندگی کیفیت
 شناسی روش

نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل  222نفر بودند که تعداد  1222جامعه آماری این پژوهش 
 ، میزان فعالیتداد(اقتصادی پایین متوسط و باال قرار می –افراد را در سه طبقه اجتماعی اقتصادی ) -ه اجتماعیپایگاهای نامهپرسش

ضریب آلفای و  سنجیدبعد شامل سالمت جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت محیط را می 2) بدنی، کیفیت زندگی
 α=92/2سنجید و پایایی آن بعد را می 2) کاری والتون بودو کیفیت زندگیبدست آمد(  α=25/2کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 

های ورزش همگانی شهر نامه، به ایستگاهداره کل تربیت بدنی استان گیالن و دریافت مجوز و معرفیهای امحاسبه شد(.پس از هماهنگی
کنندگان قرار گرفت و نامه با توضیحات کامل در اختیار شرکتها، پرسشایستگاه( مراجعه و پس از هماهنگی با مربیان ایستگاه 2رشت )
،  ANOVAمستقل، t، ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمنل دادهتجزیه و تحلی آوری گردید.دقیقه جمع 32بعد از 

 . انجام شد p<25/2داری گیری مکرر در سطح معنیکروسکال والیس و آزمون اندازه
 هایافته
ری نسبت به اجتماعی در وضعیت بهت سالمتها از نظر سالمت روانی و های پژوهش نشان داد که در کیفیت زندگی، آزمودنییافته

( و کیفیت =15/2rاقتصادی با کیفیت زندگی ) -سالمت جسمانی و سالمت محیط قرار دارند. ضمناً رابطۀ بین پایگاه اجتماعی
مثبت، بسیار پایین و  (=11/2rکاری)و کیفیت زندگی (=12/2rبدنی با کیفیت زندگی )( و رابطۀ میزان فعالیت=12/2rکاری )زندگی
چنین بین پایگاه هم. (=59/2rشد) داری مشاهدهکاری رابطۀ مثبت، باال و معنیبین کیفیت زندگی و کیفیت زندگیدار بود. ولی معنی

 داری وجود نداشت.بدنی رابطۀ معنیاقتصادی با میزان فعالیت -اجتماعی
                                                           
37. Lisa et al.  
38. Sanchez M. et al.  
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 گیرینتیجه
را ارتقا  کاریتواند کیفیت زندگی و کیفیت زندگیاقتصادی افراد فقط تا حدی می -بدنی بدون توجه به پایگاه اجتماعیبنابراین فعالیت

توانند کاری با احتمال تأثیرپذیری از دیگر عوامل مربوط به شغل و خانواده، میدهد، درصورتی که کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
 کننده هم باشند.بینیپیش

 اقتصادی-گاه اجتماعیکاری، پایبدنی، کیفیت زندگی، کیفیت زندگیمیزان فعالیتواژگان کلیدی: 
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