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تاثیر فضایی ورزش همگانی بر توسعه سالمت شهری
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استادیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و لع وم ورزشی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران

مهدی نادری نسب
استادیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و لع وم ورزشی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 8931/ 03 / 26 :تاریخ صدور پذیرش8931/ 07 / 07 :

چکیده

با گسترش روند شهرنشینی ،سالمت شهری به عنوان یکی از چالشه دش حرطم هعسوت لاح رد یاهروشک یا هههههه ههههههه اس صخاش .ت   

سالمتی شهروندان ي یک از شاخصهای اصلی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاستهای توسعه پایدار ش هب هجوت اب .تسا یره    
اینکه ورزش همگانی بخش مهمی از زندگی افراد جامعه را جهت ارتقای سالمت آنها در دنیای امروزی تش یک ل میدهد و ميتواند
بسياري از معضالت سالمت شهرهاي امروزي را برطرف نمايد .لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسي تاثیر ورزش همگانی در توسعه
سالمت شهري میباشد .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق کلیه خانوارهای ایران است و
حجم نمونه بر اساس جدول کوکران  483خانوار به روش نمونه گیری خوشهای و تصادفی تع یی ن گردید .برای اندازه گ زا قیقحت یری   
سه پرسشنامه ورزش همگانی ،هزینههای درمانی و عوامل اجتم عا ییی  -اقتص یدرگ هدافتسا یدا د   .د دا ههه ههههه یت قیرط زا لصاح یا تک    
گروهی ،رگرس وی ن ،معادالت ساختاری و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند .نتایج تحقیق نشان م ییی ده ازیم هک د ننن نننن فعال شزرو تی
همگانی ضمن بهبود تندرستی و سالمت خانوارها ،باعث توسعه سالمت شهروندان میگردد .پس به منظور توسعه س ادنورهش تمال نن ننن،
تهای ورزشی و همگانی داشته باشند.
مدیران و مسئولین شهری باید توجه بیشتری به فعالی 
کلمات کلیدی :ورزش همگانی ،سالمت شهری ،توسعه پایداری شهری ،سالمت.

( -1نویسنده مسئول) nima.majedi@gmail.com
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مقدمه
ويژگي عصر ما ،شهرنشيني ،افزايش جمعيت شهرها و به تبع آن افزايش تعداد شهرهاي كوچك و بزرگ و در نهايت ت
ت
تشديد مسائل و چالشهاي سالمتي و آسايش شهروندان بوده است به طوری که ط هرود ی

 1990تا  2030جمعیت

نواحی شهری تا حدود  3/3میلیارد رشد خواهد کرد که از این تعداد 90 ،درصد در نقاط شهری کشو لاح رد یاهر   
ش ب ييي رويههه
توسعه یافته خواهد بود (ضرابی و همک ارا ننن .) 132 :1931 ،رشددد جمع ژيوب تي هه ههه در ش هره اا و گس رت ش ش
شهرنشيني در خالل قرن بيستم موجب مطرح شدن مقوله سالمت محیط شهری گرديد .سالمت شهر در گرووو داشتن ن
ن
محيط سالم و بسترهاي مناسب اجتما يع  ،اقتصادي ،فرهنگي ،زيست محيطي ،بهداشتي ،ورزشي و  ...است (زی و یرا
جانبابانژاد.)05 :1931 ،
ت،
عالوه بر مقتضیات زندگی صنعتی و شهری امروز ،تغییرات ساختار جمعیتی جوامع از جم یعمج ندش نسم هل تتتت تتتت
تغییر هرم طبقات اجتماعی ،افزایش فاصلهی فقیر و غنی ،توجه به افراد کمتوان و ن و اهروشک رد ناوتا رب اهرهش    
لزوم توسعهی زیرساختها ،ایجاد شرایط زیستمحیطی و اصالح شیوهی زندگی م الک رد مدر نن نننش هره اا ،توسعهههی
یکن  .د ( (س ج تداع ووووو،
حوزهی ورزش همگانی را به عنوان مؤثرترین رویکرد مداخلهای با این تغییرات ض م یرور یی یی
) 20:1395
در عصر معاصر شهر و زندگی شهری زمینهساز بسیاری از امراض عمومی است که تنها با برنامهریزی در فضای شهرها

ته و یندب یا
میتوان از این امراض پرهیز نمو و اقناف( د اراکمه ننن نننن . 1) 24 : 2010 ،در توس یلاعف ملاس طیحم هع تتتت تتتت

تفریحات ورزشی جایگاه مهمی را دارند .ورزش و فعالیت جسمانی نه تنها در ایج دنا بسانت ظفح و دا ا تارثا م      
سودمندی دارد بلکه در پیشگیری از بیماریها به خصوص بیماریهای قلبی عروقی ،فشار خون ،دیابت و چاقی هم
2

نقش مهمی را ایفا میکند (دیوید و دیانا. ) 36 : 2012 ،

ی ،س یتمال
یهای ناشی از زن رهش یگد یی یی
یتحرکی و مشکالت و بیمار 
توسعهی ورزشهای همگانی در شرایطی که ب 
بسیاری از شهروندان را تهدید میکند ،میتواند راه حلی برای کاهش مشکالت ناشی از زندگی شهری باشد ..ه فد
از همگانی یا عمومی کردن ورزش در جامعه« ،حفظ سالمت جسمی و روحی و ایجاد نشاط و ش دافتسا و یبادا هه هههی
مطلوب از اوقات فراغت و نیز ایجاد زمینهی تفریحات سالم برای آحاد مردم» است(سخاوتی.)09 :13 31 ،
نگاهی به تأثیر ورزش بر سالمت جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی و می  مدرم تکراشم ناز در د اهروشک رگی      
نشان از اهمیت آن در زندگی روزمره دارد .سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است بیماریه کی لماع یبلق یا

   

یه یبلق یا   
سوم مرگ و میر در جهان است و فعالیت بدنی منظم و مستمر را عامل کاهش خطر مرگ ناشی از بیمار 
و در کنار آن کاهش فشار خون و خطر ابتال به دیابت و نی رد هنیس ناطرس ز

ر نانز ا شزرو راثآ زا 

ی-
م ناونع ییییییی ییییییی

کند(یزدانی.)5931 ،

Fanga et al
David & Diana

1
2
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به طور کلی جامعه سالم ،انسان سالم و زندگی سالم هدف اصلی توسعه پایدار شهری است بر طب ببق م راچیر( لد دد ددد

ی،
بایلی ،1) 2013 ،توسعه و اجرای برنامههای مناسب ورزشی جهت تلطیف زندگی ،کاستن از فشارهای زندگی ماش نی ی ی
ارضای غرایز و تمایالت ذاتی ،تأمین سالمت جسمانی و روانی و روحی ضرورت دارد .به عبارتی یکی از پایدارترین
ی اجتم عا ی ی
ی
راههای جلوگیری از مفاسد ،انحرافات و ناهنجاریهای رفتاری و س  یرهش طیحم یزاس تمال وووو ووووو زن گد ی ی
توسعه ورزش و همگانی کردن آن است .ورزش همگانی پدیده ناهمگونی است که به شرایط جغرافی یا ی طنم  قق قققهای و
فرهنگی -اجتماعی بستگی دارد و شامل همه فعالیتهای ورزشی سازمان یافته و سازمان نیافته تفریحی و بازیه یا
بومی و محلی میشود و مخاطب عام دارد (کریمی .) 86 31 ،ورزش همگ رایسب تاریثات ینا ی رد 

سک بببب بببب
طو
ب نشاط ط

ی ،پیونددد و ارتباطات ت
ت
احساس لذت ،غنی سازی اوقات فراغت ،کسب سالمتی و آمادگی جسمانی ،بهبود روابط ش لغ ی ی
ی بههه فوایددد و آثاررر ورزش ،برخو رادر ییی از عواطف ف
ف
یه ،ا دس بایت ی ی
اجتماعی و شیوة زندگی ،پیشگیری و درمان بیمار 
اجتماعی ،گسترش تعامل و روابط اجتماعی دارد (جوادی پور.) 28:1390 ،
ی س راذگ هیامر یی یی
ی
امروزه بسیاری از دولتها به هزینههای ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند ب كل ههه آن را نوعی ی
ینگرن و ینامز( د
برای افزایش سالمت جامعه ،بهبود بهره وری نیروی کار ،کاهش هزینههای درمانی و امثاللل آن می ی
همکاران .)1931 ،يكي از شاخصهاي مهم موفقيت و توسعه يافتگي كي

كشور ،داشتن جامعهاي سالم است .امروزه

به دليل افزايش آگاهي مردم از بهداشت و سالمتي و كوتاه شدن زمان كار در بيشتر كشورهاي توسعههه يافتههه ،ورزش
ش هزينههههااي درماننن،
ش س تمال ييي و هاك ش ش
ل اف ياز ش ش
اهميت بيشتري پيدا كرده است و به عنوان يكي از مهمترين عوامل ل
موجب توسعهی برنامههاي م يل و افزايش نسبت جمعيت و نيروي كار شده كههه فرد د و دولتتت از آن بهرهه م يييبرنددد
(عسکریان و جعفری.) 88 31 ،
همچنین با توجه به اقلیمهای جغرافیایی مختلف در کشورمان ،بعضی از محدودیتهای عملکردی در حوزه فعالیت
بدنی و ورزش همگانی برای افراد وجود دارد .که همگی آنها بر افزایش هزین  درک ه د وناخ ینامر ا هر ا اذگ ریثات  ر      
هستند .مثال در مناطق مرکزی کشور به لع ت زندگی آپارتمان نشینی ،و در مناطق کوهس بآ تلع هب ینات

ه و و یا     

سرد و خشن و در مناطق کویری به لع ت آب و هوای گرم و خشک حاکم ،مردم نم ناوت ی ن طیارش هب هجوت اب د       
مذکور به راحتی در فعالیتهای ورزشی شرکت نمایند و به تبعه آن دچار فقر حرکتی شدهه و در ادام ماسقا عاونا ه    
بیماریهای ناشی از آن(چاقی ،فشار خون باال ،دیابتتت ،بیم را یییهاای قلب ورع ی قق قققی و  ) ...ب  هدمآ دارفا غارس ه و   
هزینههای درمانی آنها افزایش می یابد(غیاث و همکاران.) 89 31 ،
بر همین اساس ،در سالهای اخیر عالقه ی چشمگیری در کشورهای مختلف در سطح م  یحارط یارب یل و رجا  ا یییی یییی
ی
ی
راهبردها و برنامههایی جهت ارتقای فعالیت بدنی و توسعه ی ورزش همگانی به چشم می خورد که تا ح دایز د یی یی
حه و ا
متأثر از سیاستهای سازمان بهداشت جهانی است (احسانی و همکاران .)3931 ،در ایران نی ب ز اا ااا ای رط هک ن ححح ححح
ی نت یا ج ج
برنامههای مختلفی جهت گسترش فعالیتهای ورزشی در اقشار مختلف انجام گردیده استتت ولی ی
ج مطالعات ت
ت
ی بههه
ت ،دع ممم دسترسی ی
مختلف نشان میدهد موانعی مثل محدودیتهای فرهنگی ،کنترل ش ید ددد خ داونا ه ه ،کمبودد وقت ت
Richard bailey
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امکانات ،عدم مکان ورزشی مناسب ،نداشتن یک همراه ،احساس ناامنی ،تجارب منفی ،تنبلی ،عدم آگاهی و مشکالت
جسمانی یا روانی ،رایجترین عواملی هستند که به عدم مشارکت دامن میزنند بنابراین پ دشوک یم رضاح شهوژ      باا
توجه به افزایش مشکالت اجتماعی و اقتصادی شهروندان و کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینههای درمانی ،لزوم
توجه به توسعه ورزش همگانی به عنوان عاملی جهت توسعه سالمت محیط شهری را مورد توجه قرار ده اب اذل .د    
توجه به موارد بیان شده ،تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است ک رد یناگمه شزرو ییاضف شقن ایآ ه   

  

توسعه سالمت شهری اثرگذار است؟
مبانی نظری
ل از رشددد روز اف وز ننن جمعیتتت،
امروزه در کنار مزایای اقتصادی و اجتماعی شهرها بویژه کالن شهرها آثار سوء حاصل ل
ی ،ناک فا ی ی
ی
ت محیطی ی
شیوههای زندگی شهرنشینی ،منابع طبیعی محدود ،گسترده شدن ابعاد تخریبها و آلودگیهای زیست ت
ل
ی از عوامل ل
ی و ...زمینههه وس عی ی ی
ت غیررسمی ی
ی ،س نوک ت ت
بودن خدمات وزیر ساختها ،بیکاری فقر ،بافتهای فرسوده ش ره ی ی
تهدیدکننده سالمت انسان و کیفیات زندگی شهروندان را در شهرها عمدتًاًا در کشورهای در حال توسعه ف هار ممم ک در هه
ف بهبودد کیفیتتت زن یگد
ی ،باا هدف ف
است .لذا سالمتی به عنوان یک رویکرد نوین در ادبیات برنامهریزی توسعه ش ره ی ی

ی،
ت جدی ی
ی از مخ ارطا ت ت
شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است (براومن و تاریمو .1) 624 : 2002 ،سالمتی به عنوان یکی ی
لهای سازمانهای بینالمللی ،نشان دهن هد
در نواحی سکونتی کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژه یافته است .تحلی 

محوریت مؤلفه سالمتی به عنوان یک شاخص اساسی در سنجش توسعه پایدار است (کریس و همک ارا ننن.2)4 : 2004 ،
ن حرکت ت
ت
بنابراین امروزه در برنامهریزی شهرها محوریت یافتن سالمت در بطن برنامههای توسعهای ش هره اا ،متضمن ن

واقعی شهر به سمت توسعه پایدار است .زیرا سالمت شهری یکی از بخشهای اصلی پایداری اجتماعی است و رابطههه-

ط
ب نشاط ط
ی موجب ب
ای عمیقی با کیفیت زندگی و اقتصاد دارد (قاضی س دیع ییی .) 103 : 86 31 ،همچن رهش تمالس نی ییی ییی
اجتماعی و بهبود کیفیت روابط اجتماعی ،افزایش ،راندمان کاری و نتیجتا رونق اقتصادی شهری میشود (گلدس وت ننن،3
 .) 21 0 : 2000این موارد نشان دهنده دلیل اهمیت این موضوع برای سیاستگذاران کالن یک جامعه است .از طرف دیگر
ساالنه هزینه باالیی صرف درمان بیماریهای ناشی از کم تحرکی و چاقی مفرط میشود و بدتر از این اینکه برخی از این
بیماریها (از جمله سکتهی قلبی) تلفات انسانی جبران ناپذیری به جای میگذارد .این در حالی است که سالمتی بیش از

هرچیز تحت تأثیر دو متغیر تغذیه و فعالیتهای فیزیکی قرار دارد (گرنت و همکاران .4) 2009 ،فعالیتهای فیزیکی م ظن ممم

نتایج اثبات شده زیادی در کاهش مرگ غیرطبیعی و بیماریهای قلبی عروقی قرار دارد (بارتون.5) 365 : 2000 ،

ی
ی در هررر جامعهههای س اهراکو زا یی یی
ورزش و فعالیتهای بدنی به عنوان پدیدهی اجتماعی ،همراه با فرآیند جامعهپ ریذ ی ی
اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد (شربتیان.)0931 ،ورزش عالوه بر اینکه نوعی سودمندی اجتماعی برای هر جامعههه
ن بودننن
ت ،انس اج ممم ،تشو یرتهب قی نن نن
ی ،مش کرا ت ت
ش همبس گت ی ی
تلقی میشود ،دارای منافع اجتماعی خردتری چوننن اف یاز ش ش
1

Braveman & Tarimo
Chris et al
3
Goldstein
4
Grant et al
5
Barton
2
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درجامعه ،بهبود ،افزایش سالمت عمومی در جامعه و سایر کارکردهای فردی و اجتماعی است که میتوان آن را بخشی ی
ی
از کارکردهای آشکار ورزش در جامعه برشمرد  .در میان ورزش همگانی باعث تکامل فرآیند اجتماعی میگردد ،چراا
که ورزش همگانی با گرد هم آوردن مردم و وحدت بخشیدن به آنها و تزریق احساسات هم گروهی الفتزا میاننن آناننن،
خدمت ارزندهای به جامعه میکندو پیوندهای دوستی و محبت را میان افراد تحکیم میبخشد (گارسیا.1) 2000 ،

ی،
پروفسور «گزهاردان استاد دانشگاه منچستر انگلستان و عضو شورای ورزش اروپا» بیان میکند ک ناگمه شزرو ه یی یی
در واقع شکلی از فعالیتهای جسمانی است که ساعت بدنی را بهبود میبخشد و روابط اجتماعی را شکل میدهد و
ع نیاا .) ۱۳۹۱ ،ریچ را دد مو زرو ل شششه یا
با منجر به نتایجی از مسابقات در تمام سطوح میشود (جوادی پور وس یم ع ع
همگانی را شامل ورزشهای داخل سالن ،برنامههای تفریحات سالم ،فعالیتهای جسمانی در محیط طبیعی ،فعالیت-
یدانن هک د   
های تفریحی با آمادگی جسمانی میداند .برخی از صاحب نظران ،ورزشهای همگانی را ورزشهایی می ی
تحت هر شرایطی قابل اجراء بوده و نیاز به تاسیسات و امکانات تخصص ویژهای نداشته و برای سالمتی و گذران ند
اوقات فراغت به اجرا در میآیند .دوچرخه سواری ،راهپیمایی و کوهنوردی از جمله این فعالیته م بوسحم ا

ی-
ییی ییی

شوند (رحمانینیا.) ۱۳۸۲ ،
در سند راهبردی نام جامع توسته تربیت ب  فیرعت روشک شزرو یند و چ یناگمه شزر نی هدمآ ن

شزرو ؛تسا

    

همگانی و تفریحی به فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش آحاد جامعه اطالق میشود که بطور منظاام ،توس ای درف ط    
گروههای رسمی و غیر رسمی به منظور رفع نیازهای جسمی و روانی با هدف تامین سالمت و شامل اف دوبهب و دار   
روابط اجتماعی آنان به صورت آگاهانه صورت میگیرد ،الزم به ذکر است که بخشهایی از این ورزش میتوان هب د   
صورت غیر قاعدهمند و سازمانیافته در اشکال متنوع انجام پذیرد(ابراهیمی.) 27:1394 ،
ی
ی جامعههه در حاللل گ اذ ررر ماا است ..پیام اهد ی ی
ل مه ممم و اساسی ی
آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی امروز از جمله مس ئا ل ل
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی امنیتی آسیبهای اجتماعی بسیار گسترده است آمارهای نه چندان زیبنده جامعه ما بی گنا ررر
ی و س لا ممم -
ی رفت را ی ی
یهای ی
این واقعیت تلخ است .یکی از پایدارترین راههای جلوگیری از مفاسد ،انحرافات و ناهنج را ی ی
سازی محیط و زندگی اجتماعی ورزش و همگانی کردن آن است .ورزش همگانی به عنوان اقدام اساسی برای تأمین و
تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست یک وظیفه ملی است .عمومیسازی ورزش زیر بنای سالمسازی انسان و جامعه
میباشد .بدن با ورزش و بهداشت سالم میشود و سالم میماند و عقالنیت بدنهای سالم امروز در جوامع قطار توسعه
را سرعت میدهند (همدانلو.) 86 31 ،
تغییرات و چالشهای اخیر سالمت شهری در عرصهی جهانی ،بسیار سریع ،قابل توجه و نگرانکننده بوده به طوری کههه
ی اف ار د د ایج دومن دا هه ههه اس ینچ .ت نن ننن
شهرنشینی گسترده در طول قرن گذشته ،تغییرات وسیعی پیرامون سالمت عمومی ی
ی در تأمیننن س مال تتت و
وضعیتی موجب شده ،انسانها در جهان سالمی زندگی نکنند .ورزش از عوامل مه ممم و اساسی ی
نشاط جامعه به شمار میرود که در ابتدای ورود به هزارهی سوم ،با توجه به گسترش شهرنشینی ،گرایش روز افزون به
زندگی ماشینی ،کاهش تحرک بدنی افراد و بروز ناراحتی و بیماریهای مختلف ،دوران تازهی را تجربه مینماید .بنابراین
Garcia

1
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ی بس ای ررر دور در
ی کههه از زمانهای ی
ی اجتم عا ی ی
توجه و اهتمام به امر ورزش همگانی و فعالیتهای جسمانی به عنواننن نم دا ی ی
جوامع بشری وجود داشته تأثیر غیرقابل انکاری در سالمت افراد دارد ،بطوریکه در حال حاضر ،صاحب نظران مختلف
محور اصلی توسعهی پایدار را انسان سالم و بهبود سالمت شهروندان بیان نموده اند(لطفی و همکاران .) 79 :2931 ،از
ت بس ای ررر
این رو درک و فهم اینکه چگونه با تدارک سالمت عمومی ،جمعیت شهری را تأمین و تقویت کنی ممم از اهمیت ت
ی
ظ و ارتقای ی
ت حفظ ظ
زیادی برای دولتها برخوردار است و فراهم نمودن زمینههای الزم برای این مهم ،تکلیفی ملی جهت ت
سالمت شهری شهروندان و نیز کاهش هزینههای سالمت به شمار میرود.

توسعه سالمت
شهری

روش تحقیق

این تحقیق بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است؛ و از نظر اجرا توصیفی – همبستگی است .جامعه آم یرا
این تحقیق کلیه خانوارهای ایران است که بر اساس سالنامه آماری ایران در سال  5931برابررر باا  24196035خ اونا ررر
است(مرکز آمار ایران .)5931 ،بر اساس جدول کوکران  384خانوار تعیین گردیددد و باا توجههه حجم رظن زا هنومن    
وسعت خیلی گسترده بود .روش نمونه گیری خوشهای و تصادفی بدین صورت استفاده شد ک هب ناریا لک ه جنپ     
منطقه تقسیم گردید و از هر منطقه دو استان که بر اساس استعالم از وزارت بهداش ششت و درم و نیرتمک نا
هزینه کرد درمانی را داشتند ،انتخاب شدند من و نارهت(لامش قطا

ناتسلگ ))) )))) ،جنو و رهشوب( ب

نیرتشیب    

ناگزمره ))) )))) ،ش قر

(سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) ،غرب (کردستان و همدان) و مرکز (قم و کرمان) .و در ادامه از هر شهر به
صورت تصادفی چند محله و از هر محله چند خانوار به عنوان نمونه انتخاب ش دج( دند و لل للل .)1ب يروآ عمج يار   
اطالعات و دادههاي مورد نياز ،از بررسيهاي اسنادي ،مرور مقاالت و کت وبرم ب طط طططه و همچن يناديم تاعلاطم ني    
استفاده شد و با توجه به اطالعات به دست آمده به بررسي انبوهی از دادهها از زوایای مختلف اقدام گردیددد .در ای یین
ی -اقتص .دش هدافتسا یدا    
مرحله از سه پرسشنامهای ورزش همگانی ،هزینههای درمانی خ عامتجا لماوع و راونا ییی ییی
روایی صوری و محتوایی این پرسشنامهها به تایید  10تن از متخصصین مدیریت ورزشی رس  نآ ییایاپ و دی ن رد زی

  

ی-
ی ،هزینههههاای درم و اهراوناخ ینا عامتجا لماوع یییی یییی
یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونب ارب خا یی ییی ورزش همگ نا ی ی
اقتصادی ،به ترتیب  0/ 88 ،0/ 92و  0/ 91بدست آم .د دادهه يا

گ وآدر ررري شدهه حاص مانشسرپ زا ل هه ههه باا دو روش

توصيفي و استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براي ارائه اطالعات توصيفي شاخصهاي گ و يزکرم شيار
پراکندگي (شامل فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار) استفاده گردید .براي تع يي ن روشهاي استنباطي ن ادتبا زي   

تاثیر فضایی ورزش همگانی بر569 ...

نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از روش كالموگروف – اسميرنف مورد بررسي قرار گرف داد .ت ه هه مرن طسوت ا    
افزارهای  LISREL ،SPSSو با روشهای آماری تی تک نمونهای ،رگرسیون و معادالت س  هیزجت دروم یراتخا و
تحلیل قرار گرفت.
جدول  -1تعداد نمونه خانوار بر حسب مناطق
مناطق
شمال
جنوب

تعداد کل خانوار
تهران

4,288,563

184

گلستان

550,249

23

321,826

14

0 93,66 4

21

بوشهر
همدان

538,803

23

کردستان

471 ,310

20

خراسان جنوبی

84 9,3 22

11

سیستان و بلوچستان

704,888

31

قم

23 383,5

71

کرمان

21 7,2 93

04

هرمزگان
غرب
ش رق
مرکز

تعداد نمونه
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یافتهها
یافتههای توصیفی نشان داد که  42 /5درصد پاسخ دهندگان پرسشنامهها زیر  30سال 33 /1 ،درصددد آنهاا در مح دود ه ه
 30تا  04سال 71/2 ،درصد بین  41تا  05سال و  7/5درصد نیز بیش از  51سال سن دارنددد 78 .درص و درم اهنآ د
ک زی لپید ر ممممم 83 ،
 22درصد آنها زن بودند 39 .درصد آنها متاهل و  7درصد آنها مجرد بودند 42 .درصد دارای م رد ک ک
ک دکتری ی
ی
ی ارشددد و  1درصددد نیززز ،دارای م رد ک ک
ک کارشناسی ی
درصد دارای مدرک کارشناسی 18 ،درصد دارای م رد ک ک
هستند .به لحاظ ورزش همگانی هم  76درصد آنها فعال و  24درصد آنها غیر فعال بودند 18 /83 .درصد پاسخگویان
دارای خانوار دو نفره 26 / 37 ،درصد پاسخگویان دارای خانوار س رفن ه هه ههه 34 / 24 ،درصددد پاس ایوگخ ننن دارای خ راونا
چهار نفره 13 /93 ،درصد پاسخگویان دارای خانوار پنج نفره و  7/ 62درصد پاسخگویان دارای خانوار ب زا شی  6نفر
می باشند.
نتایج جدول ( )2نشان می دهد که ضرایب رگرسیونی استاندارد شده همه ارتباطات ب نی

ی و ک شها
ورزش همگ نا ی ی

هزینههای درمانی و عوامل اجتماعی و اقتصادی معنادار است؛ لذا همه متغیرها با هم ارتباط مثبت و معناداری دارند.

شکل ( )2مدل ارتباطی تاثیر ورزش همگانی بر توسعه سالمت شهری
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در ارتباط بین ورزش همگانی ،کاهش هزینههای درمانی خانوارها و عوامل اجتماعی  -اقتصادی ،ورزش همگانی با
ی خانوارها  0/ 78و
کاهش هزینههای درمانی خانوارها  ،0/ 86عوامل اجتماعی  -اقتصادی با کاهش هزینههای درم نا ی ی
ورزش همگانی با عوامل اجتماعی -اقتصادی  0/ 82بیشترین ارتباط و تاثیر را با همدیگر دارند.
ی باا
ی ایرانی ی
ی خانوارهای ی
نتایج جدول ( )3نشان می دهد که مدل ارتباطی ورزش همگانی با کاهش هزینههای درم نا ی ی
در جه ب ت

ی  -اقتص یدا
نقششش واسطططهای عوامللل اجتم عا ی ی

ت مطلوادروخرب یب ر ا یمامت .تس       
ررر ررازش ،از وض یع ت ت

شاخصهای تناسب مدل نشان دهنده ،برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش است.
صهای برازش مدل ارتباطی ورزش همگانی ،بر توسعه سالمت شهری
جدول 3ـ شاخ 
شا خ ص

مالک

برآورد

تفسیر

نسبت خی دو به درجه آزادی

1/732

کمت ر ا ز 3

برازش مطلوب

کمتر از 0/50

برازش مطلوب

باالتر از 0/9

برازش مطلوب

باالتر از 0/9

برازش مطلوب

باالتر از 0/9

برازش مطلوب

باالتر از 0/9

برازش مطلوب

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)(RMSEA

0/ 033

برازندگی تعدیل شده)(CFI

1

شاخص برازش افزایشی)(IFI

1

نیکویی برازش)(GFI

0/ 94

برازندگی نرم شده)(NFI

0/ 97
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در ادامه برای آزمودن تاثیر متغیر واسطهای(عوامل اجتماعی -اقتصادی) ،از آزمون سوبل 1اس ش هدافت دد ددد .ای نومزآ ن   
ی ر و د  .در
یکی از آزمونهاي پرکاربرد براي آزمودن تأثیر یک متغیر واسطهای در رابطه بین دو متغیر دیگر ب م راک ه ییی ییی
آزمون سوبل ،یک مقدار  Z-valueاز طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن ای زا رادقم ن   

1/ 96

می توان در سطح اطمینان  95درصد معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید نمود .فرمول آزمون سوبل در زیر

ارائه شده است(مکینون و همکاران.) 2002 ،2

جدول -4مفروضات فرمول سوبل
مقدار بدست آمده

صها
مفهوم شاخ 

0/ 861

مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و

0/ 783

مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و

0/460

خطاي استاندارد مربوط به مسیر میان

0/ 097

خطاي استاندارد مربوط به مسیر میان

صها
مفهوم شاخ 

A
B

Sa
Sb
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با جاي گذاري مقادیر بدست آمده مطابق جدول ( )4در فرمول آزمون سوبل ،مقدار  Z-valueحاصل از آزمون سوبل
برابر با  3/ 38 3شد که به دلیل بیشتر بودن از  1/ 96می توان اظهار کرد که در سطح اطمین نا

 95درصددد ،ت ریغتم ریثأ   

ی خانوارهاا معن رادا
واسطهای عوامل اجتماعی -اقتصادی در رابطه میان ورزش همگانی و کاهش هزینههههاای درم نا ی ی
است.
همچنین به منظور مقایسه هزینههای درمانی خانوارهای فعال و غیر فعال ،از آزمون tمستقل استفاده گردید ک جیاتن ه   
آن در جدول  5آمده است.
- Sobel Test
- Mackinnon and etal

1
2

تاثیر فضایی ورزش همگانی بر571 ...
جدول -5آزمون tمستقل براي مقايسه تغ يي رات هزینههای درمانی در خانوار فعال و غیرفعال
گروه

متغير وابسته

تعداد

ميانگين

فعال

913

15 /6

غیرفعال

56

انحراف معيار

آزمون لون
آماره F

هزینههای درمانی

7/ 21

16 / 03

آزمون t

3/ 95

يداري
سطح معن 

t

0/ 266

0/ 47

df
384

p
0/ 79

3/ 02
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نتایج آزمون لون (  p=0/ 47و  ،)F= 3/ 95نشان میدهد که واریانسهای دو گروه یکس حطس هب هجوت اب .تسا نا

معنیداری آزمون  tمستقل ( )0/ 79؛ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینهای دو گروه تأیید
میگردد .با توجه به جدول ( ،)5نیز مشاهده میشود که اگرچه میانگین هزینهه خ ینامرد یا ااا اااانوار فع  لا ( ( ) 15 / 6و
ی
ی هزینههههای ی
ت بندی ی
غیرفعال (  ) 16 / 03متفاوت است ولی این اختالف معنیدار نیست .در آخر برای بررس یولوا ی تت تت
درمانی خانوارها از آزمون فريدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  6ارائه شده است.
جدول -6آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویت بندی هزینههای درمانی خانوار
می نیگنا      

ردیف

هزینههای ورزشی

1

مجموع هزینه برای خرید داروهای درمانی

10 / 76

2

هزینه برای ویزیت پزشک عمومی ،پزشک متخصص ،جراح ،اورتوپد و ...

10 / 48

3

هزینه برای جراحی دندان ،نصب دندان ،ارتودنسی ،روکش دندان و ...
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منبع :یافتههای پژوهش

یداری وجود
با توجه به نتايج بدست آمده بين ميانگين رتبههای اولویتبندی هزینههای درمانی خانوار اختالف معنی ی
دارد (  p<0/ 001و  .)X2= 1304 /39بنابراین فرضیهی حکم مبنی بر تفاوت در اولویتبندی هزینههای درمانی خانوار
تایید میگردد .اولویت بندی هزینههای درمانی خانوار ،به صورت جدول ( )6ميباشد .بین ابعاد موجود ،هزینه ب ار ییی
خرید داروهای درمانی با میانگین رتبه (  ) 10 / 76بیشترین و هزینه برای تهیه پتو برقی ،دستگاه بخوررر ،تببب س  جن ووو ..
با میانگین رتبه (  )5/ 44کمترین رتبه را دارند.
بحث
سالمتی یکی از شاخصهای توسعه یافتگی است که تاثیر قابل توجهی بر بخ 
شهای مختلف جامعه دارد .در جامعههه
شهری و شهرنشینی امروز ،ساختار مديريت شهری ايجاب می کند که در قالب مسائل مختلف شهری در حوزه با هدي اا
ی و ...را تأمیننن
ی ،جسمی ی
ی ،روانی ی
شهای اجرايی انتظار دارند ،سالمت اجتم عا ی ی
و نبايدهايی که شهروندان جامعه از بخ 
کنند .ورزش به عنوان یكی از مهمترین عوامل افزایش سالمتی و کاهش هزینههای درمان موجببب توسعهههی برنامههه-
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های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره میبرند ورزش از ملزومات زندگی
ت
ی .)1931 ،ش کر ت ت
یباش نامز( د یی یی
معاصر بوده و یكی از عوامل بسیار مهم و اساسی تأمین سالمت و نشاط جامعههه می ی
ی در
منظم در فعالیتهای فیزیکی ،سالمت جسمی و روانی افراد را تضمین می کند و موجب کاهش و ص فر ههه جویی ی
هزینههای بهداشتی کشور میشود .در تحقیقی که در مدت زمان (  ) 2011 - 2012در انگلیس انجام شده به ایننن نتیجههه
ی و 11 /2
رسیده است که شرکت در فعالیتهای ورزشی موجب صرفهجویی  1/7میلیارد پوند در هزینههای بهداشتی ی
میلیارد پوند در کل اقتصاد کشور میباشد (اکبری و همکاران .)6931 ،براساسسس گ راز ششش رابرتززز و زالررر اف دار ییی کههه
ت
روزانه دست کم به مدت  30دقیقه به فعالیت بدنی و ورزش میپرداختنددد ،نسبتتت بههه اف ار د د غیررر فعاللل از س مال ت ت

جسمانی مطلوبتری برخوردار بودند (رابرت و همکاران.1)7 00 2 ،

نتایج بخش دیگر تحقیق حاضر بیانگر آن است که عوامل اجتماعی -اقتصادی تاثیر معنیداری بر هزینههاای درم ینا
خانوارها دارد .یافتههای این بخش از تحقیق با تحقیقات باا راکمه و شو ا  ن (( ((( ،)6931احم  یرهاط و ید
امین و همکاران ( )5931همسو بود .عوامل اقتصادي  -اجتمـاعی مختلفـی بـر هزینـههااي درم ینا

(( (((،)6931

خانواره ریثات ا   

ل
مـی گذارنـد و بسـته بـه اینکـه خانوارهـا بـا چـه سطحی از هزینههاي درمانی مواجـه شـوند ،تـاثیر ای ـماوع نـ لل لل
می تواند یکسان نباشد .براي افـراد بـا درآمـد سـرانه بـاالتر ،تمایل به هزینههاای کمت  ر ااز گ ور هههاای دیگررر ،ب يار
سالمت ،کاهش می باشد؛ یعنی گویا افراد بـا درآمـد بـاالتر ،تمایـل بـه صـرف هزینههاي بیشـتري بـراي س تمالـ
خـود دارنـد .یـا مـثال بـراي خانوارهاي داراي بیمه درمان ،احتما ِلِل داشتن هزینه ي کمتـر از گروههای دیگر ،کاهش
ی ش دـ هه ي ب تـشاد يرتالاـ هه ههه ان ذـل و دـ اا ااا
می یابد؛ بدین صورت که این افراد ممکـن است هزینه سالمت پیش بینی ی
  

مبالغی را صرف خرید بیمه ي درمان نموده اند .امـا بـراي سـایر گروههاي هزینه اي ،روند ت ار ییاـهن تارـثا ریثا
مـی تـوان ایـن گونه توجیه کرد که براي مثال با افزایش درآمد سرانه خانوار ،آنها تا یک حدي هزینههههااي س تمال
خود را افزایش می دهند و از آن به بعد دیگر با افزایش درآمد سرانه ،لزوما هزینـههاي سالمت خانوار باال نمی رود.
یافتههای پیشین نیز داللـت بـر ایـن دارنـد کـه افـراد بـا شرایط اقتصادي و اجتم تهب یعا رر ررر ،دسترس هب يرتشیب ی    

خـدمات درمانی دارند و این بر خالف اصل عدالت می باشـد ،بنـابراین دولـتها بایستی یـک بسـته ي بیمـه پایـه را
در نظـر بگیـرد کـه از نظـر کیفیـت خـدمات ارائـه شـده بـراي همـه ي خانوارها یکسان باشد و از نظر حق بیم هـ
نیـز عادالنـه باشـد بـه گونه اي که همه ي افراد جامعه را پوش ربارباـن ات دهد ش يييييييييهااي اقتص دا ييي  ،ب تمالس ر   
خانوارها تاثیر منفی نگذارد (احمدی و همکاران .)6931 ،از طرف دیگر هزینههاي کل خانوار (درآمد خ اونا ررر) یکی
دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر هزینههاي درمانی به خصوص در نقاط محروم است که اهمیت آن در جایگاه نخست
قرار دارد .درستی رابطه مستقیم میان درآمد و هزینههاي درمانی در مطالعات بس د هلمج زارای رر ررر س لا

 2002در نپ لا

تأیید شده است .این مطالعه نشان داده که ،درآمد داراي اثرات مستقیم و غیرمستقیم ،از طریق تأثیر بر س و درف تمال
نوع انتخاب ارائه کننده ي خدمات ،بر هزینههاي درمانی است (میرهاور .2)7 00 2 ،در مطالعه اي دیگر در س لا

2006

در چین ،ارتباط مستقیم بین هزینههاي درمانی و سطح درآمد خانوار اثبات شده است .بر طبق این مطالعه پایین بودن
Robert et al
Meyerhoefer

1
2

تاثیر فضایی ورزش همگانی بر3 57 ...

ت(چو،1
توان پرداخت ،از طریق کاهش دسترسی افراد به خدمات موجب کاهش سطح هزینههااي درم سا هدش ینا تتت تتت
 .)7 00 2نتایج حاصل این بخش از تحقیق تقریبا مشابه اکثر مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این حوزه می
باشد که نشان دادند درآمد خانوار ،بعد خانوار ،پوش ا همیب ش ييييي  ،تع ارفا داد دد ددد ب يالا

ت،
 56س بقارم دنمزاین و لا تتت تتت

سکونت در مناطق روستایی و برخی عوامل اجتماعی مانند تعداد افراد شاغل در خانوار از جمله مهم ترین عوامل در
افزایش هزینههاي درمانی خانوار و حتی مواجه ي آنان با هزینههاي کمرشکن هستند( اکبری و همکاران.)6931 ،
ورزش همگانی و سالمت جسمانی رابطه معنیداری با بهداشت روانی دارد .ارتباط بین فعالیت ب  اب یند ا اسح سات    
بیمار گونه

میتواند به عنوان بخشی از راهکارهای بهبود سالمتی مورد استفاده قرار گیرد( .بین ن
ن , 2) 2014 ،در پژوهش تکرش ی   
در فعالیتهای جسمانی منظم ،میتواند خانوادهها را از آمادگی جسمانی ،روانی ،اجتماعی برخو و دیامن رادر

ریثأت    

بسزایی در سالمت خانواده دارد .نتایج نشان میدهد که در حدود  15درصد تأثیرات ورزش همگ رد شمارآ رب ینا

  

محیط خانواده میباشد .تحقیقات (سانگ ، 2014 ،بین( ،3) 2011 ،سعیدی )3931 ،نیز ب یقحت نیا ا ق ب وسمه  و  هد و    
تایید کردند که ورزش همگانی ،شکلی از فعالیتهای جسمی یا حضور م مظن

ته هک تسا ینامسج یا
یلاعف رد تت تت

   

ت-
سالمت بدن و روان را بهبود و روابط اجتماعی را شکل میدهد .همچنین تحقیقات انجام شده در مورد اث یلاعف ر تت تت
ت،
یس عارف تاقوا یزا تتت تتت
های ورزشی بر سالمتی جسمی و روانی ،طول عمر ،شادابی ،گسترش روابط اجتماعی ،غنی ی
باعث شده تا مشارکت مردم در ورزشها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزشهای همگانی در جهان افزایش یابد
یه یناگمه شزرو یهدنامزاس و ا    
و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جه مانرب رد نا هه هههریزی ی
کشور خود با دیگر کشورها رقابت میکنند(ترکفر ،طهماسبی.) 56:1397 ،
ی باا پیش فر تتت و توسعهههی همههه جانبههه و از جملههه رشددد و
بنابراین از آنجایی که سالمتی و تندرستی ارتباط نزدیکی ی

ی
توسعهی اقتصادی دارد و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سالمتی و تندرستی و کاهش هزینههههای ی
درمان به شمار می رود ،باید به ورزش همگانی بهعنوان یکی از شاخصهای مهم افزایش سالمت پرداخته شود زیراا
ت دارنددد و از طرففف دیگررر
ش و فعالیت ت
ی تالش ش
جامعهی سالم از یک طرف با نشاطتر و شادابتر و با انگیزهی بیش رت ی ی
هزینههای مستقیم و غیر مستقیمی که منجر به کاهش درآمد ملی و در نتیجه رشد و توسعه میگردد ،کاهش مییابددد.
ی س مال تتت
به همین دلیل امروزه در کلیهی جوامع به این امر توجه خاصی مبذول میدارند تا هرچه بیشتر شاخصهای ی
شهری را افزایش دهند.
نتیجه گیری
سالمت شهري يكي از چالشهاي قرن بيست و مكي است .رشد سريع و گسترش شهرنشيني پيامدها يي براي س مال ت ت
ت
دارد .شیوه مدرن زندگی ما فعالیت بدنی را تا حد زیادی کاهش داده است .رشد بیماریهای ناشی از سبک زندگی و
چاقی نشاندهنده عدم تعادل میان سبک زندگی و نیازمندیهای جس  یندب تیلاعف .تسام ینام د زا یکی عقاو ر    
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اصلیترین بخشهای زندگی انسان است .اهمیت فعالیت بدنی برای سالمت بخوبی به اثبات رس دهاوش .تسا هدی    
نشان میدهند فعالیت بدنی اثرات مفیدی بر روی بیماریهای مزمن از قبیل بیماریهای قلبی عروقی ،دیاب عون ت    ،2
ن 2004 ،؛هاس و لک
انواع سرطان ،چاقی ،اضافه وزن و بهبو نشناور و یتلکسا ینالضع تمالس د ا موب(دراد یتخ نننننن نننننن
همکاران .)7 00 2 ،سازمان جهاني بهداشت نيز گسترش شهرنشيني را يكي از اثرگذارترين وقايع قرن بيست و كي ممم بر
سالمت انسانها ميداند .لذا سالمت شهری در توسعه پایدار شهری نقش ویژهای را به عهده دارد و راهکار ضروری در
این زمینه تقویت شاخصهای برای دستیابی به توسعهی پایدار شهری میباشد .امروزه ورزش همگانی با تأثیرات روز
ی از مه ممم ت نیر
ع یکی ی
افزونش جایگاه ویژهای در ابعاد مختلف جامعه پیدا کرده است چرا کههه باا صننعتی شدننن جوامع ع
مؤلفههایی که سبب پویایی و تحرک افراد در جامعه میشود ورزش است .اگر مدیران ،مس الؤ ننن و تص یم ممم گی ار ننن امررر
ی از
ی ایجادد س رهش تمال یی ییی یکی ی
بدان بیتوجه باشند لطمات جبرانناپذیری به جامعه وارد خواهند کرد .بنابراین ب ار ی ی
یبایست مورد توجه مسئولین شهری قرار گیرد توجه به ورزش همگانی است.
اولویتهای که م 
منابع
ابراهیمی ،یاسر( ،)4931رابطه شرکت در ورزش همگانی با رشد اجتماعی و هوش هیجانی کارمندان دولت ،پایان نامه کارشناس شرا ی دد ددد،
رشته تربیت بدنی ،دانشگاه ارومیه.

ترکفر ،احمد؛ طهماسبی ،بهجت( ،)7931بررسی تاثیر ورزش همگانی بانوان بر سالمت خانواده شهر شیراز ،فصلنامه لع می – پژوهشی
زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم.
جوادی پور ،محمد؛ مونا ،سمیع پور ( ،)1931ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز ،استراتژی و برنامههاای آین ژپ هد وه شش شششهاای
کاربردی در مدیریت ورزشی ،شماره  ،4صفحه . 30 - 21
رحمانی نیا ،فرهاد( ،) 82 31توسعه ورزش همگانی با مالحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان ،نشریه ماهانه دفتر تربیت بدنی پس نار
معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. 169 ،
زیاری ،کرامت اله ،جانبابانژاد ،حسین ( ،)1931اصول و معیارهای شهر سالم ،مجله سپهر ،دوره بیست و یک ،شماره . 82
سخاوتی،هاجر ( ،)0931بررسی تاثیر ورزش همگانی بر سالمت اجتماعی زنان خانه دار در منطقه  16تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشددد،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
سعادت جو ،مصطفی( ،)5931بررسی نقش ورزش همگانی در توسعه امنیت اجتماعی شهر مشهد ،پای شرا یسانشراک همان نا دددد ددددد ،رش هت
تربیت بدنی و لع وم ورزشی گرایش مدیریت راهبردی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

ضرابي ،اصغر ،شيخ بيگلو .رعنا ( ،)0931سطح.بندي شاخصهاي توسعه سالمت استانهاي ايران ،فصلنامه لع مي پژوهشي رفاه اجتم عا ي يي،
سال يازدهم ،شماره.7 10 - 128 ، 42

ضرابي ،اصغر ،قدمي .مصطفي ،كنعاني ،محمدرضا ،)1931( ،ارزيابي سكونتگاههاي شهري باا رو ركي دد شهررر س لا ممم در اس ات ننن مازن ارد ننن،
فصلنامه لع مي پژوهشي رفاه اجتما يع  ،سال دوازدهم ،شماره . 131 - 151 ، 47
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