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  چكيده
هـدف ايـن   . دهند و توجه به سالمت كلـي آنهـا مهـم اسـت     دانشجويان بخش عظيمي از قشر جوان جامعه را تشكيل مي

هـاي شـهر كرمانشـاه    سالمت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي بدني در يتفعالپژوهش، بررسي نقش ميزان پرداختن به 
پرسشـنامة سـالمت    از دوروش پژوهش از نوع توصيفي همبستگي و به شكل پيمايش مقطعي است كه با استفاده . است

انجـام   1391ي شهر كرمانشاه در سال ها دانشگاهدر ميان دانشجويان  )1982( كو فعاليت بدني ب) 1998(ز كياجتماعي 
و  9/0پرسشنامة سـالمت اجتمـاعي   : دست آمد وسيلة آزمون آلفاي كرونباخ به ترتيب زير به ها بهپايايي پرسشنامه .گرفت

هاي منتخب شهر كرمانشاه  ، شامل كلية دانشجويان دانشگاهجامعة آماري تحقيق. 8/0پرسشنامة ميزان فعاليت اجتماعي 
تصادفي و متناسـب بـا حجـم، انتخـاب      ايگيري خوشه نفر بود؛ كه به روش نمونه 380و نمونة تحقيق  39000به تعداد 
ن ضريب همبستگي پيرسـو ، تي يها آزمونيلة آمار توصيفي، وس بهها داده. بررسي شدند پرسشنامة برگشتي 370شدند و 

بين ميزان پرداختن به فعاليـت بـدني و    آمده حاكي از آن است كه دست نتايج به. و تحليل رگرسيون خطي تحليل شدند
درصـد از تغييـرات    51آمده از تحليل رگرسيون نشان داد كه  دست نتايج به. سالمت اجتماعي رابطة معناداري وجود دارد

   .شود يمت در اوقات فراغت و ورزش تبيين يلة دو متغير فعاليوس بهاجتماعي  واريانس سالمت
  
  

  هاي كليدي  واژه
  .هاي بدنيشهر كرمانشاه، فعاليت ها، سالمت اجتماعي،دانشجويان، دانشگاه

  

                                                           
   09166650368 :تلفن : نويسندة مسئول Email: farzi_hamed@yahoo.com                                                    

                                                      



 1394 فروردين و ارديبهشت، 1شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                                   

 

18

   مقدمه
 اي جامعه هر در پذيري جامعه فرايند با همراه اجتماعي، پديدة عنوان هاي بدني به يتفعالو  ورزش

 ديگر هايزمينه اجتماعي، و فرهنگي هاي آموخته اين؛ دارد در پي را فرهنگي و اجتماعي هاي سازوكار
 كنش است كه اجتماعي پديدة اجتماعي، مطالعات حوزة در ورزش. دهد يم قرار تأثير تحت را زندگي
 همراه به را درگير اجتماعي يها سازمان و هواداران مربيان، ورزشكاران، از اعم كنندگان مشاركت متقابل
 و انساني رفتار الگوهاي تبيين فهم، تفسير، راستاي در علمي دانش توليد نوعي عنوان به همچنين دارد؛
هاي اولية ورزشي  يتفعالروند اجتماعي شدن كودكان با ). 10( تاس بررسي قابل اجتماعي مسائل حل
شود و موجبات رشد و تكامل حركتي در دورة كودكي و مشاركت ورزشي آنان در  يمشروع  آنها
ي ارتباطي و ها مهارتدارد كه افراد  يم، اظهار )2002( دانيش). 2( كند يمي بعد را فراهم اه سال

 اجتماعي سودمندي نوعي اينكه بر عالوه ورزش). 11( كنند يمگيري را با شركت در ورزش كسب  تصميم
 نفس، به اعتماد و حرمت فزايشا چون خردتري اجتماعي منافع داراي شود، يم تلقي جامعه هر براي

 در بودن بهترين شويق، تنسجام، امشاركت همبستگي، افزايش اجتماع، هاي ييتوانا بهبود و اصالح
 توان يماجتماعي است كه  و فردي كاركردهاي ساير و جامعه در عمومي سالمت افزايش و بهبود، جامعه

ورزش در فرايند  يرأثبر ت يانكاركردگرا. )4(د شمر بر جامعه در ورزش آشكار كاركردهاي از بخشي را آن
چراكه ورزش با گرد هم آوردن مردم و وحدت بخشيدن به آنها و تزريق  ورزند، يتكامل اجتماعي تأكيد م

وجود  ورزش احساس تعلق به. كند ياي به جامعه م زا ميان آنان، خدمت ارزنده گروهي الفتاحساسات هم
پيوندهاي دوستي و محبت را  كند؛ يمخلق  دهد؛ روابط اجتماعي را يمشخصي را تبلور  آورد؛ هويت يم

كه چگونه در شماري از كشورهاي جهان، از اين  دهد يتاريخ نشان م. بخشد يميان افراد تحكيم م
ها و عناصر يا نژادهاي يك سرزمين استفاده  كاركرد اجتماعي ورزش در راه وحدت بخشيدن ميان گروه

اشاره  شوروي سابق و برزيل ،، فرانسه، آلمان، چينكشورهاي سوئيسبه  توان يبراي مثال م .شده است
  ).1(كرد 

اي به حس  اي تا اندازه و تعريف آن در هر جامعه هاست فرهنگة هموضوعي مطرح در م 1سالمت
، ولي معموالً منظور از آن، بعد جسماني است، )9(د گرد يمباز  آنهامشترك مردمان از سالمت و فرهنگ 

. معه در گرو تندرستي آن جامعه از ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي استكه رشد و تعالي جا درحالي

                                                           
1. Health 
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سازمان جهاني بهداشت در تعريفي سالمت را حالتي از رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي، نه صرفاً 
بنابراين سالمت اجتماعي در كنار سالمت جسمي و رواني، يكي از ). 25(كند  يمفقدان بيماري، تعريف 

شمريم كه  يمدر واقع زماني شخص را واجد سالمت اجتماعي بر . دهندة سالمت است اركان تشكيل
ي اجتماعي خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهاي ها نقشها و  يتفعالبتواند 

 و زندگي كيفيت ، معتقدند كه)2004(و همكاران ز كيي ).12(د اجتماعي احساس پيوند و اتصال كن
 در خوب و عملكرد كرد اجتماعي ارزيابي معيارهاي به توجه بدون توان نمي را فرد شخصي ردعملك

 در نيز را اجتماعي هاي چالش تكاليف و و است رواني و عاطفي جسمي، سالمت از بيش چيزي زندگي

 در از عملكردش فرد ارزيابي معني به را اجتماعي ، سالمت)2002(و همكاران  كييز .)20(گيرد  مي بر

ها در امتداد اين مالك(شمرد  يمكند و پنج مالك را براي سالمت اجتماعي بر  مي بيان اجتماع برابر
كه شامل همبستگي اجتماعي، ) كند يمشود و زمينة كاركرد مثبت را فراهم  يمسالمت رواني مطرح 

به نظر  .)19(ايفاي نقش اجتماعي، انسجام اجتماعي، پذيرش اجتماعي و شكوفايي اجتماعي است 
را  اجتماعيسالمت  ترتيب بدين دارد و اجتماعي بنيان اساس و 1بهزيستي ،)2007(شاپيرو و همكاران 

از  بيشعملكرد خوب در زندگي چيزي  و ،كند تعريف ميفرد در جامعه  عملكردو  شرايط ارزيابي
 كاركردهاي اغتفر اوقات .)22( گيرد را در بر مي اجتماعيهاي  چالش است و روانيو  جسميسالمت 

 در زيادي مزاياي فرد براي شود، استفاده ها فرصت اين از خوبي به اگر دارد كه افراد براي بسياري مثبت

افزايش  طريق از كهاست اجتماعي  و فردي شخصيت ها رشديكي از آن كاركرد داشت كهخواهد  بر
  ).16(شود  يم حاصل افراد اجتماعي مشاركت و افزايش معلومات، اطالعات

به سنجش ميزان سالمت ) 1387(و گرفته در مورد اين دو متغير،كنگرل در بررسي تحقيقات انجام
دانشجويان شاهد مشغول به تحصيل در مقطع كارشناسي در دانشگاه عالمه طباطبايي و  اجتماعي

 نتايج نشان داد كه بين ميزان. مقايسة آن با ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان غيرشاهد پرداخت
نتايج ). 13(و مجرد و دانشجويان زن و مرد تفاوت وجود دارد  متأهلسالمت اجتماعي دانشجويان 

طور  روي دانشجويان چيني نشان داد كه فعاليت جسماني به) 2011(و همكارش  تحقيق ژي ليانگ
 هرچه ميزان فعاليت بيشتر گزارش شده بود،. بخشدمؤثري سالمت اجتماعي دانشجويان را بهبود مي

 ). 24(ميزان سالمت اجتماعي نيز بيشتر ارزيابي شد 

                                                           
1. Well-being 
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عنوان متغير ميانجي براي  نقش پذيرش اجتماعي به) 2011(در تحقيق سيمون سبيره و همكارانش 
هاي اجتماعي نوجوانان بررسي شد، كه پذيرش اجتماعي هاي بدني و كاركردتبيين رابطة بين فعاليت

هاي اجتماعي رد، اما فعاليت بدني رابطة معناداري با كاركردگونه نقشي در اين زمينه ايفا نك هيچ
  ).21(نوجوانان داشت 

 اجتماعي سالمت و فراغت اوقات گذران نحوة ي رابطةپژوهشدر ) 1390(ن الديهزار جريبي و عين

 بر جسماني- عملي و اجتماعي هاي يتفعال با فراغت اوقات گذران داد، نشان ها كردند و يافته بررسي را

 )1387(و همكاران  نژاديرامتحقيق  يها يافته همچنين .)14(دارد  مثبتي يرتأث افراد اجتماعي سالمت
 عالئم جسماني، معنادار كاهش سبب هشت هفته بعد از پژوهش تمريني پروتكل كه داد نشان

 موجود هاي مدل از يكي .شد عمومي سالمت بهبودي موجب و اجتماعي كاركرد در اختالل افسردگي،

 جسماني فعاليت در شركت مدل براساس اين .است استروم شناختي سان روان مدل زمينه، اين در

 فرد نفس عزت افزايش موجب نهايت در و دهد يم تأثير قرار تحت را فرد خودباوري مثبت طور به

 فرد اجتماعي شبكة و فردي روابط بين در مثبتي تغييرات نفس عزت افزايش كه است بديهي. شود يم

و خوروش ) 1382(، درخشان )1381(رضوي  در بررسي ميزان فعاليت بدني، ).3(آورد  يم وجود هب
  ). 6 - 8(نشان دادند كه فعاليت بدني كارمندان اندك است ) 1387(

مد و آگاه است، پرورش اوجود افراد خالق و كار اي هر جامعه يياز آنجا كه شرط مهم رشد و شكوفا
 يآنها در راستا يازهايو ن يقمناسب رفتار و عال يده و جهت يانرژ يجادب اسب يشرفتپ يزةانگ يتو تقو

در كاركرد  يا نقش عمده ياندانشجو يو از آنجا كه سالمت اجتماع شود ميشده  يناهداف ارزشمند و مع
 ينمأو جامع در ت يحصح يزير است برنامه يهيبد ،دارد يو اجتماع يخانوادگ ي،فرد يها ينهدر تمام زم

است كه  ياتيح ةمسئل يك يانموضوع سالمت دانشجو. است يضرور ياندانشجو يت اجتماعسالم
شود  مي يشترب يخصوص زمان موضوع به يتاهم). 18، 23( شده است ياديز يها امروزه موجب چالش

 يك يجنتا براي مثال. دارند يشرو به افزا يقشر روند يندهند كه مشكالت ا مطالعات نشان مي يكه برخ
 ةبه مراكز مشاور يشترنسبت به قبل ب يانكه امروزه دانشجو دادساله نشان  سيزده يطول پژوهش
مشاركت در جامعه به . )15( تر شده است  يچيدهپ يزعالوه مشكالت آنها ن كنند، به مراجعه مي ييدانشجو
هاي  موقعيت و دانشجويان فرصت بسط روابط اجتماعي با افرادي غير از خانواده و همساالن را در جوانان

دست آورند  كند تا درك درستي در مورد خود و ديگران به دهد و به آنها كمك مي مختلف اجتماعي مي
جوامع  يزانر اساس برنامه ينبر هم). 17(و از اين طريق هويت اجتماعي خود را تقويت كنند 
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از  يكي. بخشند خود را ارتقا ةافراد جامع يسالمت اجتماع يزانكنند كه م تالش مي يافته توسعه
. بعد از سالمت تأثيرگذارند ينا يشاست كه در افزا يشناخت عوامل يسالمت اجتماع يارتقا يراهكارها

 يسالمت اجتماع يزانشناخت م ينةدر زم ييها است پژوهش زمال يحجامع و صح يزير برنامه يبرا
عوامل  يكه برخ آننداز  يكها حا پژوهش. يردثر بر آن انجام پذؤشناخت عوامل م ينو همچن ياندانشجو

 -ياقتصاد يتوضع: عوامل عبارتند از يناز ا يبرخ. دهند را تحت تأثير قرار مي يسالمت اجتماع
با توجه به مطالب ). 5(هل أت يتوضع ي،اجتماع يتحما يزانت، سن، ميالسطح تحص ي،اجتماع
هاي مختلف  ر زمينة متغيرشده و اهميت سالمت اجتماعي دانشجويان، تا كنون تحقيقات زيادي د گفته

هاي بدني با سالمت  با سالمت اجتماعي دانشجويان انجام گرفته است، اما در زمينة ارتباط فعاليت
بنابراين، هدف اصلي اين تحقيق، بررسي . اجتماعي تا كنون تحقيقي در كشورمان صورت نگرفته است

هاي شهر كرمانشاه است، تا اين  دانشگاهارتباط بين ميزان فعاليت بدني با سالمت اجتماعي دانشجويان 
  .خوبي نمايان شود شكاف تحقيقاتي پر شود و از طرف ديگر، رابطة بين اين دو متغير به

  
 روش تحقيق

پيمايشي و از نوع همبستگي است كه روي دانشجويان شهر  -اين مطالعه از جمله تحقيقات توصيفي
ييني است كه قصد دارد پس از توصيف ميزان سالمت تباين مطالعه از نوع . كرمانشاه انجام گرفته است

 . بپردازديين رابطة سالمت اجتماعي با ميزان فعاليت بدني تباجتماعي به 

ي منتخب شهر كرمانشاه، شامل دانشگاه ها دانشگاهجامعة آماري تحقيق، شامل كلية دانشجويان 
نمونة آماري . است 1كرشده در جدول رازي، دانشگاه آزاد و پيام نور واقع در اين شهر، به تعداد ذ

پرسشنامة برگشتي بررسي  370كه نفر تعيين شده است  380تحقيق، براساس جدول مورگان، تعداد 
اي برگزيده شد و با توجه به تناسب جمعيت صورت تصادفي خوشه به در ابتدا سه دانشگاه. شدند

پرسشنامه شامل . پرسشنامه بود ها دادهوري آ ابزار جمع. ها و جنسيت نمونة آماري انتخاب شددانشگاه
، پرسشنامة ميزان )ن، جنس، رشتة ورزشي، ميزان فعاليت ورزشيس(ك سه بخش اطالعات دموگرافي

گيري سالمت  منظور اندازه ين پرسشنامه بها(پرداختن به فعاليت بدني بك و پرسشنامة سالمت اجتماعي 
ة آن شامل انسجام مؤلفي سالمت اجتماعي كه پنج ا ماده 20هاي آن از مقياس  مؤلفهاجتماعي و 
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 1998است كه توسط كييز در سال  5و همبستگي اجتماعي 4، مشاركت3، شكوفايي2، پذيرش1اجتماعي
ها، از نظر تعدادي از استادان براي تأييد روايي پرسشنامه. بوده است) شود ساخته شده است، استفاده مي

صورت جداگانه آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه  به ها ياسمقيك از پايايي هر نبراي تعيي. استفاده شد
و  9/0 ياجتماع، پرسشنامة سالمت 8/0پرسشنامة ميزان پرداختن به فعاليت بدني : نتايج عبارتند از

، 75/0، يكپارچگي 79/0، انسجام 8/0شكوفايي : دست آمد گونه به يناپايايي ابعاد سالمت اجتماعي 
 1391- 1392پژوهش به لحاظ معيار زماني مقطعي است كه در سال . 72/0 و مشاركت 78/0پذيرش 

هاي شهر  هاي دانشگاه در دانشكده لصورت پيمايش در بين دانشجويان دختر و پسر مشغول به تحصي به
وسيلة  هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي به يافته. كرمانشاه انجام گرفته است

در اين تحقيق از آمار توصيفي براي توصيف و . وتحليل شدند تجزيه 18س پي اس اس افزار ا نرم
تعيين طبيعي بودن توزيع  براي  ف و لوينوف اسميرنولموگروهاي ك از آزمون بندي اطالعات، طبقه
، بين ها دار بودن تفاوت بين ميانگين منظور بررسي معنا به ها استفاده شد؛و تجانس واريانس ها هنمر
بررسي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از ضريب  منظور به، مستقلt   از آزمون هاي جنسيت و تأهل روهگ

گيري واريانس موجود در متغيرهاي وابسته و اثرگذاري چندين متغير  همبستگي پيرسون و براي اندازه
در نظر  P>05/0 ها سطح معنادار بودن براي تمام آزمون. چندگانه استفاده شد  مستقل، از رگرسيون

 .گرفته شد

  )=39000N(توزيع فراواني جامعة آماري بر حسب دانشگاه و جنس  .1جدول 

  نسبت حجم  نام دانشگاه
دانشجويان 

  مذكر
دانشجويان 

  مؤنث
هاي نمونه

  مذكر
هاي نمونه

  مؤنث
  69  56  7100%)55( 5900%)45( 125%)33(  دانشگاه رازي
  81  56  8200%)59( 5800%)41( 137%)36(  دانشگاه آزاد
  65  53  6600%)55( 5400%)45( 118%)31(  پيام نور
  215  165 21900 17100 380  مجموع

 

                                                           
1. Social coherence 
2. Acceptance 
3. Actualization 
4. Contribution 
5. Social integration 
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  هاي تحقيقنتايج و يافته
 43درصد پاسخگويان دختر، و  57كه وتحليل مشخص شد  پس از تجزيه ،شده نتايج محاسبه براساس

درصد  43ستند؛ ميانگين سني ه متأهلدرصد  45مجرد و  آنهادرصد  55درصد پسر هستند؛ 
درصد  22،درصد دانشجويان در مقطع كارشناسي 75سال بود؛  25دهندگان كمتر از  پاسخ

ه درصد پاسخگويان شاغل و بقي 23اند؛ حدود  در مقطع دكتري تحصيل كرده درصد 3ارشد و  كارشناسي
است كه با  48/75ي كل طور به؛ ميانگين سالمت اجتماعي دانشجويان هستندغيرشاغل ) درصد 77(

ميزان فعاليت بدني در حد متوسط است و ميانگين ) 64-91(آمده  دست هاي به توجه به دامنة نمره
  .از حد متوسط كمتر است كه است 44/37) 26 -61( در بازة ها آزمودني

استفاده شد كه با توجه به نتايج  K.Sها از آزمون در ادامه براي بررسي نرمال بودن داده
مقدار  pچون . است P=687/0و براي سالمت اجتماعي  P=566/0آمده براي ميزان فعاليت بدني تدس به

ها را فرض نرمال بودن داده صورت پيش توان بهتر است، مي بزرگ 05/0داري  از سطح معنا ،شده محاسبه
ها با ها براساس جنسيت و تأهل تجانس واريانسسپس قبل از بررسي اختالف بين ميانگين. پذيرفت

و براي سالمت اجتماعي  P=655/0براي ميزان فعاليت بدني، (استفاده از آزمون لوين بررسي شد 
87/0=P .( چونp صورت  توان بهتر است، مي بزرگ 05/0داري  از سطح معنا ،شده مقدار محاسبه

در خصوص شده  مشاهده t ،2هاي جدول  براساس يافته. را پذيرفت هافرض متجانس بودن واريانس پيش
بنابراين بين فعاليت . دار بوده است معنا P>01/0 كل فعاليت بدني در سطح ةورزش و نمر، اوقات فراغت

بر اين اساس ميزان فعاليت بدني مردان در اوقات . زن تفاوت معنادار وجود دارد بدني پاسخگويان مرد و
 97/2و انحراف معيار  32/13انگين نسبت به زنان با مي 34/3و انحراف معيار  50/14فراغت با ميانگين 
معيار   و انحراف 48/6همچنين ميزان فعاليت بدني مردان در زمان ورزش با ميانگين  .بيشتر بوده است

 .بيشتر بوده است 25/3و انحراف معيار  56/5نسبت به زنان با ميانگين  20/3

اعي براساس جنسيت از ، براي بررسي ميانگين سالمت اجتمدهد يمنشان  3كه جدول  گونه همان
، شكوفايي )sig=01/0(در بين ابعاد سالمت اجتماعي بعد همبستگي اجتماعي  .استفاده شد Tآزمون 

. با جنسيت رابطة معناداري داشتند) sig=01/0( و بعد انسجام اجتماعي) sig=01/0( اجتماعي
يرش اجتماعي، انسجام پذ دسه بع نيدر اگفت  توان يمآمده  دست براساس ميانگين به كه يطور به

اجتماعي و همبستگي اجتماعي دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر از ميانگين باالتري 
دهد كه اختالف معناداري بين ميانگين سالمت اجتماعي  يمها نشان  همچنين يافته. برخوردارند
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اجتماعي  از سالمت متأهلكه دانشجويان  طوري به). sig=005/0(د وجود دار متأهلدانشجويان مجرد و 
و بعد شكوفايي اجتماعي، همبستگي اجتماعي . مجرد برخوردارندن بيشتري در مقايسه با دانشجويا

  .رابطة معناداري دارند تأهلاجتماعي نيز با وضعيت  انسجام

 هاي مرد و زنفعاليت بدني آزمودني ةميانگين نمر مقايسة .2جدول 

  بدني فعاليت
  زن  مرد

T p  انحراف نميانگي
 معيار

انحراف  ميانگين
  معيار

  93/0  8/0  27/1 9/13 26/1 14 محل كار
  01/0  92/14  20/2 14/9 09/3 30/13 اوقات فراغت

  01/0  82/7  72/3 36/9 02/9 15 ورزش
  01/0  7/11  5/5 5/32 8/10 3/42 نمرة كل

  ت و تاهلجنسي براساسهاي ميانگين سالمت اجتماعي آزمودني مقايسة .3جدول 
 سالمت

  اجتماعي
  زن  مرد

T 
  مجرد  متاهل

T 
  ميانگين  ميانگين  ميانگين ميانگين

  12/16  8/11  55/12 -70/2 53/10 88/13 شكوفايي
  34/12  46/9  23/10 -16/3 59/8 16/11 همبستگي
  95/13  63/10  38/11 -34/3 75/9 31/12 انسجام
  05/14  36/74  42/76 -80/2 2/71 6/79 نمرة كلي

 

شاخص ورزش و شاخص  ،براي تعيين رابطة بين ميزان فعاليت بدني و ابعاد آن شامل شاخص كار 
، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد، )متغير مالك(اوقات فراغت با ميزان سالمت اجتماعي 

با ميزان سالمت   sig=00/0، شاخص ورزش و اوقات فراغت در سطح 4كه براساس جدول  يطور به
ها با متغير  ة همبستگي مثبت اين مؤلفهدهند آمده نشان دست نتايج به. ماعي رابطة معناداري داشتنداجت

توان شاهد افزايش  يمهاي بدني در اوقات فراغت كه با افزايش ورزش و فعاليت اي گونه به مالك است،
  .ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان به شرح زير بود
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   بين فعاليت بدني و سالمت اجتماعي رابطةسون براي تعيين ضريب همبستگي پير .4جدول 
  جهت  p  rتعداد  متغير وابسته  متغير مستقل
  مثبت  65/0  00/0 370 سالمت اجتماعي ميزان فعاليت بدني
  مثبت  /.581  00/0 370 سالمت اجتماعي شاخص ورزش

 مثبت  61/0  00/0 370 سالمت اجتماعي شاخص اوقات فراغت

 معنا بي  04/0  43/0 370 سالمت اجتماعي ليشاخص فعاليت شغ

 

سالمت ( بين با متغير مالك هاي پيش در ادامه و براي نشان دادن ارتباط همزمان همة متغير
 طوركه همان. دگانه با روش همزمان استفاده شاز رگرسيون چند آنهاو تحليل روابط بين ) اجتماعي

اي واردشده به معادلة رگرسيون دو متغير به شرح زير ه دهد، از ميان متغير يمنشان  6و  5هاي  جدول
 آمده دست اولين متغير اوقات فراغت است كه براساس ضريب بتاي به. كنند يممتغير مالك را تبيين 

ة اين متغير، شد بتاي محاسبه براساس. بيشترين رابطه را با ميزان سالمت اجتماعي داشته است) 45/0(
. آيد يمدست  درصد تغيير در ميزان سالمت اجتماعي به 45اوقات فراغت با يك واحد تغيير در ميزان 

ضريب . كند يمدرصد تغييرات سالمت اجتماعي را تبيين  41بعد از آن متغير ورزش است كه 
 514/0و ضريب تعيين  71/0همزمان  طور بهبين  پيش يرمتغهمبستگي سالمت اجتماعي با اين دو 

درصد واريانس متغير مالك تبيين شده  51اند، ايي كه وارد معادله شدهيلة متغيرهوس بهدر واقع  .تاس
از طريق متغيرهاي ) المت اجتماعيس( درصد از تغييرات حاصل در متغير مالك 51بدين معنا كه . است

   .شود يمميزان فعاليت در اوقات فراغت و فعاليت ورزشي تفسير 
 

  مدل رگرسيوني ةخالص. 5جدول 

 
  بيني سالمت اجتماعي نتايج حاصل از تحليل رگرسيون براي پيش .6جدول 
 ضرايب استانداردنشده  متغير

Beta  t p  خطاي معيار بتا 
  001/0  09/19  103/3 234/59 عدد ثابت

  262/0  124/1 -041/0 207/0 -233/0 كار
  001/0  382/11 452/0 117/0 335/1 فراغت
  001/0  225/10 410/0 038/0 392/0 ورزش

R R2  ضريب
 شدهتعديل

خطاي
  F Sig  استاندارد

717/0 514/0 510/0 987/4  08/129  00/0  
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توان به شرح زير  يمشده معادلة رگرسيوني چندمتغيره در تحقيق حاضر را  مقادير بتاي محاسبه براساس
 .ورزش ) 410/0+ (اوقات فراغت ) 452/0= (ميزان سالمت اجتماعي   : ترسيم كرد 

 

  ريگيبحث و نتيجه
درصد  75بيش از . برابر است مؤنثبا دانشجويان  دانشجويان مذكرهاي تحقيق تعداد  براساس يافته

 يسن ةها در فاصل آزمودني درصد 43و از نظر سني حدود  از ليسانس باالتربقيه  داراي مدرك ليسانس و
 ةنكت. توسط استاز حد م يان كمترميزان فعاليت بدني دانشجو نتايج نشان داد. هستند سال 25ير ز

اين . برخوردار بودند كميفراغت و ورزش از فعاليت بدني  در هر سه وضعيت كار،يان دانشجو مهم اينكه
كاركنان ادارات  بيشترهاي تحقيقات كه بيانگر عدم تحرك بدني مناسب و ضعف جسماني در  نتايج با يافته

نظر  به. )6- 8(دارد  ي، همخوانستها نشگاهعلمي برخي از دا يأته يمختلف، دانشجويان، كارمندان و اعضا
 دهند،خود را به آموزش اختصاص مياينكه ساعات زيادي از زمان  با دانشجويان شهر كرمانشاهرسد  مي

به   و همچنين دسترسي آسان و ارزاندارند د جسمي و رواني فعاليت بدني يشناخت علمي نسبت به فوا
و در اوقات  خوبي برخوردار نيستنداز تحرك بدني و  شگاه ندارنددانامكانات و فضاهاي ورزشي متعلق به 

نتايج  ياين شايد يكي از داليل مهم همخوان .دهند مينرا به ورزش اختصاص  خاصيزمان هم فراغت 
هاي زن  فعاليت بدني آزمودني  ها ميزان براساس اين يافته .اين بخش از تحقيق با تحقيقات گذشته باشد

بيشترين قدرت  يبترت همچنين متغيرهاي جنس، سن به. تر از مردان استكم در هر سه شاخص
كمتر پس از ساعات  ةبيشتر و مشغل  دليل فراغت احتماالً مردان به .بيني ميزان فعاليت بدني را دارند پيش

كه با افزايش  رسد ينظر م همچنين منطقي به .دهند زمان بيشتري را به ورزش اختصاص مي كار اداري،
ش هاي خورواين نتايج با يافته. ها كاسته شود از شدت فعاليت بدني آزمودني يانساليبعد از م ويژه بهسن 

  ).6(همخواني دارد ) 1387(
بررسي رابطة بين جنسيت و سالمت اجتماعي نشان داد بعد همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي 

كه ميانگين  يطور بهداري دارد؛ و شكوفايي اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنا
شايد بتوان دليل اين . اجتماعي بيشتر از دختران استم هاي پسران در همبستگي اجتماعي و انسجا نمره

شود پسران بدون  يمهاي اجتماعي مردان نسبت به زنان دانست كه سبب  يتمحدودامر را كمتر بودن 
تيجه خود را عضو مهمي در جامعه و پيشرفت هاي مختلف حضور داشته باشند و در ن دغدغه در عرصه

از طرفي ميزان شكوفايي اجتماعي دانشجويان پسر بيشتر از دختران است، بدين معنا كه  .دآن بدانن



  هاي شهر كرمانشاه هاي بدني در سالمت اجتماعي دانشجويان دانشگاه تبيين نقش ميزان فعاليت

 

27

و سالمت رواني در مطالعات بسياري تأييد  تأهلرابطة بين . ترند پسران به آينده و تكامل جامعه اميدوار
مريم كنگرلو ). 19، 20( اند كردهاجتماعي نيز بر اين رابطه تأكيد  پردازان سالمت يهنظرحتي . شده است

بنابراين  ).13( و سالمت اجتماعي را نشان داد تأهل، نيز در تحقيق خود ارتباط معنادار بين )1387(
اي پايدار  يازها و ايجاد روحية تعهد و ايجاد شبكهنرسد زندگي مشترك با برآوردن بسياري از  يمنظر  به

ابط موجب نگرش مثبت فرد نسبت به امور اجتماعي و در نتيجه افزايش ميزان سالمت اجتماعي از رو
هاي اوقات فراغت و ورزش يت بدني و شاخصفعالدهد كه بين هاي تحقيق نشان ميديگر يافته. شود يم

ليت مدل رگرسيون ابعاد اوقات فراغت و فعا براساس. با سالمت اجتماعي رابطة معنادار وجود دارد
ها بر  در انطباق يافته. ورزشي بيشترين اهميت را در تعيين ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان دارند

 ،آورد يموجود  ورزش احساس تعلق به) نظرية كاركردگرايان و مدل سان استروم(ق چارچوب نظري تحقي
و محبت را ميان  هاي دوستي ، پيوندكند يمروابط اجتماعي را خلق  ،بخشد يمشخصي را تبلور  هويت

، روي )2011(اين يافته با نتيجة تحقيق سانگ ژي ليانگ و همكارش . بخشد يافراد تحكيم م
، )2011(و با نتايج تحقيق سبيره ) 3، 24(ي دارد همخوان، )1387( نژاديرامدانشجويان چيني و تحقيق 

هاي اين يافته). 21(ت ير ورزش را در كاهش مشكالت رفتاري نوجوانان بررسي كرد، مغاير استأثكه 
هاي مثبت هاي بدني در اوقات فراغت بر سالمت اجتماعي با نظرية كاركردتحقيق در مورد تأثير فعاليت

  ).16(ي دارد همخواناوقات فراغت در روابط اجتماعي 
هاي ورزشي مانع جذب فرد در  يتفعالتوان نتيجه گرفت مشاركت نداشتن در  يمكلي  طور به

كند كه هيچ فصل مشتركي بين  يمشود، در اين صورت فرد احساس  يمتماعي ي اجها چارچوب
تفاوت و  و هنجارهاي اجتماعي بي ها ارزشاش وجود ندارد و نسبت به  ياجتماعي فردي و ها ارزش

كند كه سرنوشت اجتماع به نيروها  يم، بنابراين احساس )كاهش همبستگي اجتماعي( شود يماعتماد  بي
اي در  دهندة اجتماع و براي اجتماع توان بالقوه رجي مربوط است نه به اجزاي تشكيليا ساختارهاي خا

كند كه  يمبا اين تفكر شخص احساس ). كاهش شكوفايي اجتماعي(ت مسير تكاملي خود قائل نيس
كاهش انسجام (د بيني كر توان آن را فهميد و آينده را پيش ينمحدي پيچيده است كه  جامعه به
 دهد يمابراين نگرش مثبت خود را نسبت به اجتماع و حتي افراد آن جامعه از دست بن). اجتماعي

مذكور در فرد ايجاد شد، فرد كارايي خود را از دست  يها نگرشوقتي  .)كاهش پذيرش اجتماعي(
كاهش (د تواند داشته باش ينمو آيندة جامعه ت كند نقش مهمي در پيشرف يمدهد و احساس  يم

يجة آن تعارض شخصيت، نتيابد و  يمو در نهايت سالمت اجتماعي فرد كاهش ) مشاركت اجتماعي
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. شود يم ...و ي بزهكارهاي اجتماعي،  يناهنجاراختالل در رفتارهاي اجتماعي و گسترش فساد و 
بنابراين فعاليت بدني عامل مهمي در پذيرش هنجارهاي اجتماعي است كه فرد را قادر به تعادل مثبت و 

توانند با  يمافرادي كه از سالمت اجتماعي برخوردارند، . كند يمي نامطلوب ها سخپااجتناب از 
. مقابله كنند و عملكرد بهتري در جامعه داشته باشند آنهارو شوند و با  ي زندگي اجتماعي روبهها چالش

ه در يژو بههاي فعاليت بدني شود كه براي افزايش سالمت اجتماعي در بين جوانان زمينهپيشنهاد مي
هاي ورزشي بيشتر براي جوانان ي آن ايجاد فضاها راهاوقات فراغت براي آنان فراهم شود، كه يكي از 

است؛ حس مشاركت دانشجويان براي شركت در امور ورزشي مختلف برانگيخته شود تا مسئوالن و 
مختلف برگزار  هايسوي سالمت گام بردارند؛ مسابقات ورزشي ميان دانشگاه دانشجويان در كنار هم به

هاي غير تربيت بدني افزايش يابد و جدي  شود؛ واحدهاي عمومي تربيت بدني براي دانشجويان رشته
هاي ازدواج آسان دانشجويي براي افزايش سالمت اجتماعي فراهم شود؛ شرايط گرفته شود؛ زمينه

فراهم شود؛ امكانات هاي ورزشي  منظور پرداختن به فعاليت يكسان براي دانشجويان دختر و پسر، به
ها صورت گيرد؛ و فوق ريزي مناسب براي استفادة همة رشته ها افزايش يابد و برنامهورزشي در دانشگاه

 .برنامة ورزشي منسجمي براي دانشجويان ساكن خوابگاه تدوين شود
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