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 مقدمه

 جدیدی رفتارهای نوین، تکنولوژی به یاتکا با هاانسان تا شده است سبب هایفناور و علوم شرفتیپ امروزه

 اجتماعی، فردی، زندگی ابعاد ۀکلی در را متفاوتی تأثیرات تواندمی جدید تغییر گونه هر. ندکن کسب را

ویژه نقش از ،تأثیرگذارند انسان سالمتی در که ییآنها عوامل این میان از اما. بگذارد انسان...  و اقتصادی

 متقابل راتیتأث به یخرد صاحب هر و استی الهی اعهیود و موهبتی سالمت کهی اگونهبه برخوردارند؛ ای

 قالب در را آن توانیم سختیبه که است مفهومی سالمتی (.1). کندیم اذعان گریکدی بر روح و جسم

 سازمان دگاهید از. دیآیم حساببه افراد توسط درک قابل مفاهیم نیتریشهود از چراکه کرد؛ بیان لغات

 ستین نبودن ماریب صرفاً و است یاجتماع و یروان ،یجسمان کامل یستیبهز حالت یسالمت ،یجهان بهداشت

 اهمیت کند،یم تعیین را سالمت ضروری عناصر اینکه به توجه با سالمتی، از کالسیک تعریف این (.2)

 برخوردار بسزایی اهمیت از سالمت ابعاد از یک هر دانستن سالمت، معنی کامل درک مظوربه. دارد ایویژه

 ناتوانی و بیماری فقدان) جسمانی سالمت را سالمتی ابعاد( 1987) 1لوانگر و سیمپسون گوداستات،. است

 عقالنیی هاتیقابل برای منبعی و عواطف شامل) روانی سالمت ،(فیزیولوژیک و جسمی مناسب عملکرد و

 از مندیرضایت اجتماعی، محیط و دیگر افراد با مؤثر تعامل توانایی) اجتماعی سالمت و( ذهنی درک و

ی سالمت کسبی هاراه ازی کی شدهانیب مطالب براساس .(3) کردند توصیف( نقش ایفای و فردیبین روابط

 پر و انحرافات و هایماریب ازی ریشگیپ و سالمت در ورزش آثار کهی اگونهبه. است ورزش جسم، کنترل و

 سبب ،یسالمت برعالوه ورزش است کرده ثابت قاتیتحق (.1) ستین دهیپوشی کس بر فراغت، اوقات کردن

 نقش و تیاهم به توجه با(. 4،5) ببرند لذت شتریبی زندگ از و کند دایپ بهبود خُلقشان افراد شودیم

 در که ساخت فراهم را یطیمح و فرصت دیبا جامعه، افراد سالمت و روزمرهی زندگ در تیفعال و تحرک

 رای ساعات بتوانند آنها که داد ارائه رای خدمات نیهمچن کنند. تمرکز تیفعال و ورزش رب بتوانند افراد آن

 (.6) بپردازندی بدنی هاتیفعال و ورزش به وافر لیتما و عالقه با ،یخانوادگ وی اجتماع مسائل از دور به

 ،یاجتماع ابعاد دوران نیای ط ستم،یب قرن لیاوا و نوزدهم قرن اواخر ۀافتیسازمان ۀدیپد نیا ورزش

جنبه نیترمهم از. استی بررس قابلی گوناگونی هاجنبه از و گرفته خود بهی اسیس وی فرهنگ ،یاقتصاد

 موجب که آنجا ازی همگان ورزش امروزه. استی همگانی هاورزشی ریتعب به و بودنی همگان آنی ها

 دری انسان ۀتوسعی هاشاخص ریز از شود،یم جامعه افراد سالمتی ارتقا قیطر ازی زندگ به دیام شیافزا

                                                           
1.  Goddess, Simpson &  Lovanger 
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ی هانهیهز کاهش سبب جامعه در نشاط و سالمت شیافزا ۀواسطبه نیهمچن. شودیم قلمداد جوامع

ی هامکان ۀیکل در که استی پرطرفداری هارشته جمله ازی همگان ورزش. شودیمی بهداشت وی درمان

 تواندیم رهیغ و هارودخانه ا،یدر سواحل ،یورزشی هاستگاهیا ها،ورزشگاه ها،پارک مانندی ورزش -یحیتفر

ی اسالم ازی گرید فیتعر در(.7) دگیر انجام مجرب و کارآزموده انیمرب توسطی گروه وی انفراد صورتبه

 انتخابی و آزادانه تفریحی، ماهیتی دارای که استیی هاتیفعال شاملی همگان ورزش( 1392) همکاران و

 بودن بانشاط و بخشیلذت روانی، و جسمی سالمت مانند آن مختلف اثرات گیریشکل سبب امر این و بوده

یمی همگان ورزش به کهی کسان هدف و است، همهی برای سالمت آن،ی اصل هدف واقع در (.8) گرددیم

 با یهمگان ورزش شده گفته نیهمچن. است گرانید و خودی برا نشاط وی سالمت آوردن دستبه ،پردازند

 ،یهمگان ورزش تیتقو ورزش،یی تکثرگرا کردن فراهم وی اجتماعی هاگروه تمام مشارکت شیافزا هدف

 مورد کردهاییرو ن ،یوجود ا با (.9) است شدهی گذارهیپای حیتفر ورزش و سالم حاتیتفر ،یرقابت ورزش

با  (.10) مدنداناکار اغلب یبدن یهاتیفعال و ورزش در مشارکت زاندنیانگ برای یهمگان ورزش در استفاده

 دارند مشکل مثبت رفتاری راتییتغ حفظ و شروع در افراد اغلب سالم ۀیتغذ و منظم نیتمر دیفوا وجود

 شروع برای افراد به کمک در را ییهاتیموفق ت،یفعال شیافزا برای مداخالت نیمؤثرتر کهیطوربه (،11)

 طول در تیفعال استمرار و حفظ برای افراد به کمک در یکم یاثربخش حال، نیا با. اندداده نشان تیفعال

 عنوانبه آن از که استی موضوعی ورزش منظم ۀبرنام ازی رویپ و تیفعال استمرار (.12) اندداشته زمان

 که استی شناختروان حالت کی یورزشی( بندیپا) تعهد واقع در (.13) شودیم ادی ورزش بهی بندیپا

 و نبرگیوا ۀگفت طبق (.14-19) دهدیم نشان ورزش در مشارکت تداومی برا را فرد میتصم و لیتما

برنامه در کهی افراد از درصد 50 و است آن بهی بندیپا از ترآسانی ورزش ۀبرنام کی شروع( 2003) 1گولد

 مشکالت بدون افراد به آمار این (.20) گذارندیم کنار را آن اول ماه ششی ط کنند،یم شرکتی ورزشی ها

 ورزش فواید به تا دارند دوست افراد از زیادی تعداد شده گفته خصوص نیا در. اشاره دارد عروقی -قلبی

 استمرار ،ترساده انیب به. بمانند باقی مدتیطوالن صورتبه آن، انجام برای توانندنمی ولی یابند، دست

 مسائل از یکی ،یورزش ۀبرنام یک به دستیابی برای ناتوانی. دهدیمی فرار ورزش از را افراد این ،یورزش

 از افراد چرا که است نیا شودیم مطرح نجایا در کهی لؤاس اما (.12است ) ورزش شناسیروان در دهیچیپ

 شوند؟می حذف ورزشی هایبرنامه

                                                           
1. Weinberg & Gould 
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نظر منفی( استمرار به ورزش ضروری بههای )مثبت و کنندهبینیبیان پیش پرسشبرای پاسخ به این 

ورزشی،  یۀهای استمرار )مثبت( به ورزش شامل مجاورت جغرافیایی به ناحکنندهبینیرسد. پیشمی

اقتصادی  -های بزرگ، فاکتور اجتماعیهای کوچک در مقایسه با گروهپشتیبانی ورزش، ورزش در گروه

های منفی استمرار به ورزش شامل فقدان زمان، عدم دهکننبینیسطح باال و کانون کنترل درونی؛ و پیش

 (.21) هستندگرا بودن و درون Aدسترسی، انتخاب ورزش ضعیف، جراحت و آسیب اولیه، شخصیت نوع 

ساده  انی. انگیزه به باستهای استمرار به ورزش کنندهبینیترین پیشمهمانگیزه نیز از با وجود این، 

ولی  ،خوردانسانی به چشم می یهاتیکه در تمامی فعال (22)عبارت است از جهت و شدت تالش فرد 

 ۀاند. دامنمیزان و نوع آن با توجه به شرایط، متفاوت است. همچنین افراد با توجه به منبع انگیزش متفاوت

ارهای کامالً ارادی مانند رانندگی را شامل ها برای رفتاز رفتارهای فیزیولوژیک تا انگیزه توانندیم هازهیانگ

 کهیطوربه ،نداتی، مستقل از نوع و کیفیت، برای تداوم رفتارهای اجتماعی بسیار بااهمهازهیشوند. این انگ

یکی از انواع این  (.23) شودیرو مهجدی روب یهابا تضعیف یا تخریب آنها، اهداف رفتاری افراد با چالش

شناسی روان ۀترین مباحث حیطکه خود از مهم شودیبدنی و ورزش مربوط م یهاتیفعال، به هازهیانگ

نوع ورزش و میزان تالش و تداوم برای پیشرفت  با اصل شرکت کردن یا نکردن در ورزش، با انتخابورزش، 

ند موفقیت، اندام یا عواملی مانبا هدف کاهش وزن، تناسب توانندیم هازهیانگ (.22) در آن سروکار دارد

 یهاممکن است افراد با هدف تفریح و تعامل ،. از طرف دیگریابیرهایی انرژی، جو گروهی و دوست

 ۀبنابراین، انگیز (.23)مهارت و سایر عوامل مرتبط، به فعالیت ورزشی بپردازند  ۀاجتماعی، رشد و توسع

با این حال (. 42)پردازد ورزشی میهای های فردی برای شرکت در فعالیتنیز به تفاوت ورزشی مشارکت

و  طلبدمیهای ورزشی امکانات وسیعی را ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت

های اجتماعی از بین خواهد رفت این عالقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری کهیدرصورت

پیچیده ۀهای تفریحی مسئلمشارکت آنان در ورزش ۀنحوورزش زنان و  ۀاما باید توجه کرد مسئل. (52)

مطالعات تجربی نشان داده  .پایبندی به آن دخالت دارند زانیکه عوامل زیادی در آن و به م (26)ای است 

عنوان نیمی از های ورزشی مؤثر است. زنان بههای جنسیتی در کاهش انگیزه در فعالیتاست که تفاوت

هایی که به لحاظ جنسیت بر دوش آنهاست، موانع بیشتری را برای به مسئولیتافراد جامعه، با توجه 

ها نشان همچنین پژوهش (.27)کنند ویژه ورزش احساس میهای اوقات فراغت بهمشارکت در فعالیت

اسکانالن  است.های ورزشی اند که لذت بردن از ورزش، متغیر مؤثری برای مشارکت افراد در فعالیتداده

والیبال،  مانندهای ورزشی لذت در بین افرادی که رشته ۀجادکنندی( در خصوص منابع ا2003و همکاران )
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های سنی مختلف مشغول به فعالیت بودند، لذت بردن را از عوامل مهم بال، شنا و اسکیت در گروهبیس

ای بر روی بازیکنان فوتبال ه( در مطالع2007سوسا و همکاران )(.28)مشارکت در ورزش معرفی کردند 

 163ای بر روی ( در مطالعه1390( و پارسامهر )29ی تعهد ورزشی )کنندهبینیترین پیشلذت را قوی

ها در تعهد ورزشی بینترین پیشگذاری را قویبدنی دانشگاه یزد، لذت و سرمایه نفر از دانشجویان تربیت

های کنندگان در ورزش( در بررسی شرکت1388کاران )نژاد و هم(. همچنین رمضانی30بیان کردند )

، لذت و نشاط، بهبود در روابط شغلی یجسمان یکسب سالمتی و آمادگ ۀهمگانی در فضاهای روباز، انگیز

دهستانی و همکاران (. 28قرار دادند ) تیدر اولو را و زندگی، تعامل اجتماعی و دیگر دالیل شخصی

نشان  ،های تفریحی و همگانی شهر تهرانهای مشارکت در ورزشانگیزهدر خصوص ای ( در مطالعه1390)

حضور افراد در ورزش همگانی  ۀترین انگیزها، مهمدادند بهبود سالمتی و افزایش مقاومت در برابر بیماری

 روی مشارکت افراد مسن در استرالیا، ۀانگیز ۀ(، در مطالع2012و همکاران ) 1کلت(. 31و تفریحی است )

داشتند، به این نتیجه  تیطور مستمر فعالسال که به 93تا  55زن(  416مرد و  399آزمودنی ) 815

و  یجسمان یشرکت افراد حفظ سالمتی، دوست داشتن فعالیت، بهبود آمادگ ۀرسیدند که بیشترین انگیز

(. 23داری در تمرینات براساس جنس، سن، تحصیالت و شغل دیده شد )اتحرک مفصلی بود و تفاوت معن

های ورزشی، های مشارکت افراد در فعالیتانگیزه ۀهایی در زمینباید توجه کرد در ایران با وجود پژوهش

های ورزشی تأکید شده است. کمتر بر روی عوامل مؤثر بر تداوم و پایبندی به مشارکت در فعالیت

همیت بسزایی برخوردار های ورزشی همانند شروع آن از اموضوع تداوم مشارکت در فعالیت کهیدرحال

صورت منظم و مستمر تمرینات ورزشی است، زیرا افراد برای دستیابی به مزایای کامل تندرستی باید به

 تی(. همچنین نگاهی گذرا به زندگی مردم ایران بیانگر این موضوع است که میزان فعال33را ادامه دهند )

 تی(. فعال34شود )ک است و نیاز حرکتی آنان برآورده نمیویژه زنان و کودکان بسیار انددر میان ایرانیان به

ها و حاالتی که علت و از بسیاری بیماری هدتواند سالمت زنان را ارتقا دمنظم و عادات غذایی خوب می

خوداتکایی و اطمینان به خود را  تیپیشگیری کند. همچنین، فعال ،ومیر و ناتوانی زنان استمرگ ۀعمد

 (.35)دهد ی در سالمت روح است، افزایش میکه معیارهای مبنای

 قابل مردان، گاهیجا از شرایط سایر برابری وضعیت در ورزش در زنان جایگاه بودن نییپا به توجه با

 خود که کشور یک ۀتوسع گیریاندازه در تأمل قابلی عامل عنوانبه زنان مشارکت شاخص بودن تأمل

                                                           
1.  Kolt 
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ی زندگ در لذت و نشاط جادیا ،یسازسالم در ورزش نقش براساس و است موضوع اهمیت ۀدهندنشان

 عنوانبه لذت و نشاط وی سالمت کسب ۀزیانگ نیب ارتباط است شده تالش حاضر پژوهش در افراد،

 .شودی بررس کرج شهری همگانی هاورزش در کنندهشرکت بانوانی بندیپا زانیم بای درونی هازانندهیانگ

 

 قیتحقی شناسروش

 که نجاآ از. بودی شیمایپ وی همبستگ نوع از وی فیتوص پژوهش روش حاضر، پژوهش تیماه به توجه با

شرکتی برا یخاصی سن ۀمحدود روازاین ندارد، تعلقی خاص افراد به همه،ی برا ورزش یای همگان ورزش

 بانوان ۀیلک رای آمار ۀجامع حاضر، پژوهشی مکان وی زمان قلمرو براساس و نشد گرفته نظر در کنندگان

 مطابق. دش برآورد نفر( N= 650) آنها تعداد که دادندیم لیتشک کرج شهر یهمگان ورزش در کنندهشرکت

 21 -30 صددر 9/32 ،سال و کمتر از آن 20 درصد 5/16 ،یسن ۀدامن نظر از مطالعه مورد افراد ،1 جدول

 محل و بودند سال 50ی باال آنان درصد 6/6 و سال 41-50 درصد 9/11 ،سال 31-40 درصد 1/32 سال،

 .بود کرج ۀگان 20ی هاستگاهیا در فقط آنها تجمع

 

 دهندگانپاسخ سنی فراوان عيتوز.1 جدول

 یتجمع درصد درصد یفراوان  سن

 5/16 5/16 40 کمتر و سال 20

 4/49 9/32 80 سال 30 تا 21

 5/81 1/32 78 سال 40 تا 31

 4/93 9/11 29  سال 50 تا 41

 100 6/6 16 سال 50 از شتریب

  100 243 کل

 

 ۀزیانگ سنجش جهت( 2010) 1نیل ونگی هونگی ورزش مشارکت ۀزیانگ ۀپرسشنام سنجش، ابزار

( 1993) همکاران و اسکانالنی ورزش تعهد ۀپرسشنام و لذت و نشاط وی همگانی هاورزش در مشارکت

 ،5=موافق کامالً) کرتیلی ارزشپنج اسیمق براساس هاپاسخ. بودی ورزشی بندیپا زانیم سنجش جهت

                                                           
1.  Hong Yong Lin 
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 نظر در با محقق که است ذکر شایان .بود شده میتنظ( 1= مخالف کامالً و2= مخالف ،3= نظریب ،4= موافق

 پرسشنامه 260 از تینها در و کرد استفاده پرسشنامه 260 از خطای هاپرسشنامه وجود احتمال گرفتن

 هونگ ۀپرسشنامیی محتوا وی صوریی روا. کار رفتبه( مورگان جدول براساس) پرسشنامه 243 تعداد

( 1391) همکاران وی نیرحسیم توسط اسکانالن ۀپرسشنامیی روا و ،(1392) همکاران وی اسالم توسط

 ازی حاک که گرفت انجام هانمونه از نفر 25ی روی مقدمات ۀمطالع ،ییایپا نییتعی برا. (36) شدی بررس

 آزمون از هادادهی استنباط لیتحلی برا وی فیتوص آمار از هاداده فیتوصی برا و بودی ریگاندازه ابزار ثبات

 افزارنرم از مذکوری هاآزمون انجام در نیهمچن. شد استفاده رسونیپی همبستگ بیضر و کرونباخی آلفا

22- SPSS دش استفاده. 

 

 قیتحقی هاافتهی

پرسشنامهی آورجمع از حاصلی هاداده بودن نرمال ،یآماری هاروش از استفادهی هافرضشیپ ازی کی

 آزمون از استفاده با پژوهش نیا در. منجر شود نادرستی ریگجهینت به تواندیم آن بهی توجهیب کهست ها

 رد صفر فرض و دییتأ هانمونه بودن نرمال فرضی مرکز حد ۀیقض به توجه با و فورنیاسم کولموگروف

 .شدی بررس نیبشیپی رهایمتغ و مالک ریمتغ نیب ارتباطی ساختار معادالت از استفاده با سپس و شد

 نیشتریبی آمار ۀنمون کل از که داد نشان بانوانی فرد مشخصاتی بررس جینتا ،یفیتوص آمار براساس

ی دارا درصد 7/47 و متأهل درصد 6/57. داشتند قرار سال 30 تا 21ی سن گروه در( درصد 9/32) تعداد

 آمار از حاصل جینتا براساس و ندنبود شاغل آنان درصد 4/63 نیهمچن. بودند پلمید ریز و پلمید مدرک

 هفته طول در آنان درصد 1/83 و بوده( درصد 5/30) آزاد مشاغلی دارا دهندهپاسخ افراد شتریبی فیتوص

  .بود( درصد 30/28ی )روادهیپ تشانیفعال نیشتریب و اندداشته تیفعال

 وی سالمت کسب ۀزیانگ ریمتغ دو نیب که داد نشان( 2 جدول) رسونیپی همبستگ بیضر جینتا

 ۀرابط وجود ۀدهندنشان مثبت( 216/0ی )همبستگ بیضر مقدار. دارد وجود ارتباط ورزش بهی بندیپا

 درصد 5ی خطا سطح در روابطی معناداری ایگو Sig= 001/0 < 05/0 مقدار و رهایمتغ نیب میمستق

 شهر بانوانی همگانی هاورزش بهی بندیپا وی سالمت کسب ۀزیانگ نیب که شد مشاهده نیبنابرا. است

 و نیگزیجا اتیمشغول لذت، و تعهد ورزش، بهی بندیپا عوامل نیب از نیهمچن. دارد وجود ارتباط کرج

 بهی بندیپا ۀوابست ریمتغ پراکنش ،1 نمودار .داشتند رابطهی سالمت کسب ۀزیانگ بای شخصی گذارهیسرما
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 خط کی اطراف در نمودار نیا در نقاط. دهدیم نشان رای سالمت کسب ۀزیانگ مستقل ریمتغ و ورزش

 .است ریمتغ دو نیا نیب میمستقی خط ۀرابط وجودی ایگو مطلب نیا و اندپراکنده مثبت بیش با راست

 

 یهمگانی هاورزش بهی بنديپا وی سالمت کسب ةزيانگ نيبی همبستگ آزمون .2 جدول

 یدارامعن سطح  یمبستگه  بيضر تعداد وابسته یرهايمتغ مستقل ريمتغ

 001/0 216/0 243 ورزش بهی بندیپا یسالمت کسب ۀزیانگ

 001/0 276/0 243 لذت و تعهد 

 680/0 -027/0 243 یاجتماع فشار 

 001/0 490/0 243 نیگزیجا اتیمشغول 

 286/0 -069/0 243 مشارکت یهافرصت 

 001/0 245/0 243 یشخصی گذارهیسرما 

 .است دارامعنP ≤05/0 سطح در* 

 
 یسالمت کسب ةزيانگ مستقل ريمتغ و ورزش بهی بنديپا ۀوابست ريمتغ پراکنش .1 نمودار
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 ۀزیانگ ریمتغ دو نیب شد، مشاهده( 3 جدول) رسونیپی همبستگ بیضر جینتا براساس نیهمچن

 ۀدهندنشان مثبت( 376/0ی )همبستگ بیضر مقدار. دارد وجود ارتباط ورزش بهی بندیپا و لذت و نشاط

 سطح در روابطی معناداری ایگو که بوده  Sig= 000/0 < 05/0 مقدار و رهایمتغ نیب میمستق ۀرابط وجود

ی همگانی هاورزش بهی بندیپا و لذت و نشاط ۀزیانگ نیب که شد مشاهده نیبنابرا. است درصد 5ی خطا

 اتیمشغول لذت، و تعهد ورزش، بهی بندیپا عوامل نیب از نیهمچن. دارد وجود ارتباط کرج شهر بانوان

 .داشتند رابطه لذت و نشاط ۀزیانگ بای شخصی گذارهیسرما و مشارکتی هافرصت ن،یگزیجا

 

 یهمگانی هاورزش بهی بنديپا و لذت و نشاط ةزيانگ نيبی همبستگ آزمون .3 جدول

 یداریمعن سطح  یمبستگه بيضر تعداد وابسته  یرهايمتغ مستقل ريمتغ

 001/0 376/0 243 ورزش بهی بندیپا لذت و نشاط ۀزیانگ

 001/0 430/0 243 لذت و تعهد 

 261/0 073/0 243 یاجتماع فشار 

 001/0 073/0 243 نیگزیجا اتیمشغول 

 001/0 531/0 243 مشارکت یهافرصت 

 933/0 005/0 243 یشخص یگذارهیسرما 

 

  نشان را لذت و نشاط ۀزیانگ مستقل ریمتغ و ورزش بهی بندیپا ۀوابست ریمتغ پراکنش ،2 نمودار

 مثبت بیش با راست خط کی اطراف در نمودار نیا در نقاط شودیم مالحظه طورکههمان. دهدیم

 .است ریمتغ دو نیا نیب میمستقی خط ۀرابط وجودی ایگو مطلب نیا و اندپراکنده
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 لذت و نشاط ةزيانگ مستقل ريمتغ و ورزش بهی بنديپا وابسته ريمتغ پراکنش .2 نمودار

 

 ی ریگجهینت و بحث

شرکت بانوانی بندیپا زانیم با لذت و نشاط وی سالمت کسب ۀزیانگ ارتباط ۀمطالع حاضر، پژوهش از هدف

 ریمتغ دو نیبی همبستگ بیضر ،2 جدول به توجه با. بود کرج شهر دری همگانی هاورزش در کننده

 احتمال با نیبنابرا ،است 05/0 از تربزرگ و مثبتی همگانی هاورزش بهی بندیپا وی سالمت کسب ۀزیانگ

 .دارد وجودی معنادار و مثبت ارتباط مذکور ریمتغ دو نیب گفت توانیم کی فرض دییتأ با و درصد 95

 بای شخصی گذارهیسرما و نیگزیجا اتیمشغول لذت، و تعهد ورزش، بهی بندیپا عوامل نیب از نیهمچن

 مستقل ریمتغ و ورزش بهی بندیپا ۀوابست ریمتغ پراکنش ،1 نمودار .داشتند رابطهی سالمت کسب ۀزیانگ

 توانیم ،مذکورف ۀافتی دییتأ در. بود ریمتغ دو نیا نیب میمستقی خط ۀرابطی ایگوی سالمت کسب ۀزیانگ

 دو هر که کرد اشاره تهران شهر در( 1380ی )جعفر و( 1373) یآبادلیخل یرمضان قاتیتحق جینتا به

ی جسم سالمت تیاهم تهران زنان انیم دری همگانی هاورزش در مشارکت ۀزیانگ نیشتریب دادند نشان

ی کی عنوانبه رای کیزیفی سالمت بهبود( 1380) انیچکوزه نیهمچن. (37، 38) بود اندامتناسب وی روان و

 ،(1385ی )صدارت زمینه نیهم در. (25کرد ) عنوان ،یحیتفری هاورزش در افراد مشارکت لیدال از

 بهبودی )سالمت کسب ۀزیانگ قاتشان،یتحق در( 1392ی )اسالم و( 1390ی )دهستان ،(1388) نژادیرمضان
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، 39) کردند قلمدادی ورزشی هامشارکت در افراد ۀزیانگ نیترمهم را( هایماریب برابر در مقاومت و سالمت

ی فضاها دری همگانی هاورزش در کنندگانشرکتی هازهیانگی بررس» عنوان بای پژوهش در زین و (8، 31

 بهبود و خوبی روان وی جسم سالمت ،گرفت انجام( 2010) همکاران و نژادیرمضان توسط که «روباز

 پژوهش جینتا ازی کی دیمؤ خود که شد، اعالم ورزش به مردم شیگرا نیترمهم عنوانبهی جسمانی آمادگ

 عالوهبه. (28است )ی سالمت کسب جهت دری همگانی هاورزش در مشارکت ۀزیانگ ارتباطی عنی حاضر،

ی بدن تیترب ،(2008) همکاران و 3یدس ،(16( )2006) 2ساساکاوا ۀمؤسس ،(1977) 1ریشا شارپ

ی برا افرادی اصل ۀزیانگ رای سالمت کسب ،یقاتیتحق در ،(2012) همکاران و کلت و( 2009) کنگهنگ

 نیا بر. (16، 29، 32، 45) داشتی همخوان حاضر قیتحق جینتا با که دندکر اعالمی ورزشی هامشارکت

ی سالمت بر آن نقش و ورزش دیفوا از افراد ربیشتی آگاه ۀکنندانیب یحدود تا حاضر قاتیتحق جینتا اساس

 شدهی همگانی هاورزش جمله از مختلفی هاورزش به آنانی آوریرو لیدال ازی کی مسئله نیهم و بوده

 . است

ی هاورزش بهی بندیپا و لذت و نشاط کسب ۀزیانگ ریمتغ دو نیبی همبستگ بیضر ،3 جدول مطابق

 گفت توانیم کی فرض دییتأ با و درصد 95 احتمال با نیبنابرا بوده، 05/0 از تربزرگ و مثبتی همگان

 تعهد ورزش، هبی بندیپا عوامل نیب از نیهمچن .دارد وجودی معنادار و مثبت ارتباط مذکور ریمتغ دو نیب

 ،2 دارنمو .داشتند رابطه لذت و نشاط ۀزیانگ بای شخصی گذارهیسرما و نیگزیجا اتیمشغول لذت، و

 میمستقی خط ۀرابطی ایگو لذت و نشاط ۀزیانگ مستقل ریمتغ و ورزش بهی بندیپا ۀوابست ریمتغ پراکنش

 . بود ریمتغ دو نیا نیب

 پژوهش جینتا گرید ازی همگانی هاورزش بهی بندیپا و لذت و نشاط ۀزیانگ نیب معنادار ارتباط وجود

 و تعهد موانع ازی کی ادیز احتمال به که استی عوامل جمله از لذت و نشاط عدم واقع در. بود حاضر

 ی ژگیو ازی همگانی هاورزش أتیه نظر تحت مختلفی هارشته چنانچه و شودیمی ورزشی بندیپا

( 1381ی )مظفر و( 1376) نژادینواب زمینه نیا در. آمد نخواهد وجودبه ارتباط نیا باشند، دوری ریپذلذت

 نیهمچن. (22، 41) کردند انیبی شاداب رای ورزشی هاتیفعال به شیگرا ۀزیانگ نیشتریب خود، قاتیتحق در

 کسب رای آب -یحیتفری هاورزش در زنان مشارکت تیاولو نیاولی پژوهش در( 1393) اندام ویی مرتضا

ی رضو خراسان استانی شهرها مردم نگرشی بررس در( 1392) همکاران وی سهراب ،(42) آرامش و لذت

                                                           
1.  Sharp Shire 
2.  Sasakawa  
3.  Dacey 
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 کسب و نکردن شرکت علت نیترمهم را روزانهی کارها از ماندن عقب ،یورزش وی حرکتی هاتیفعال به

 ۀتجرب وی سرگرم داشتن. (43) کردند اعالمی ورزشی هاتیفعال در مشارکت ۀزیانگ نیترمهم را نشاط

 همکاران و انیرصفائیم قیتحق در ورزش به شیگرا در انیدانشجوی هازهیانگ نیترمهم از بخشلذت

 همکاران و 3دلیب ،(2001) همکاران و 2سیو ،(2001) 1سیاستادل ن،یا برعالوه. (44) شد انیب( 2013)

 مشارکتی برا افراد ۀزیانگ نیاول دادند نشان خود قاتیتحق در ،(2006) همکاران و 4هوگز و( 2005)

ی رو بر( 1390) ق پارسامهریتحق ،زمینه نیهم در. (19، 26) استی شاداب و نشاط لذت، ۀزیانگ ،یورزش

شرکت بانوانی رو بر( 1392) همکاران وی نیق حسیتحق ،(30) زدی یبدن تیترب ۀدانشکد انیدانشجو

ی ورزش تعهداتی بررس در( 2015ی )وسفی وی محمد قیتحق ،(33) یهمگانی هاورزش در کننده

 تیفعال و ورزش در مشارکت ارتباط خصوص در( 2006) همکاران و هوگز قیتحق و( 17)  زن ورزشکاران

ی اگونهبه ،است تعهد بای سرگرم و لذت نیب معنادار و مثبت ۀرابط ۀدهندنشانی همگ عمر، طول وی بدن

( 2013) همکاران وی لیاسماع نیهمچن. (26) ابدییم شیافزا ورزش بهی بندیپا و تعهد لذت، شیافزا با که

ی قیتحق در کند،یمی ریشگیپی روان اختالالت بروز از منظمی ورزش تیفعال در شرکت نکهیا حیتوض در

 تیفعال نوجوانان نکهیای برا دادند نشان و کردندی بررس را پسر و دختر نوجوانانی ورزشی زشیانگ عوامل

 توجه با .کرد توجهی ورزشی هاتیفعال در آنانی هازهیانگ به دیبا ،دهند ادامه ای کنند آغاز را شانیورزش

ی طیمح جادیا با دیبا و اندیروان اختالالت معرض دری زگیانگیب لیدلبه دختران آمده،دستبه جینتا به

 .(45) کرد بیترغی ورزش تیفعال انجام به را آنها بخشلذت و مفرح

ی درون ۀزیانگ با لذت که کردند عنوان زنان بالنتی رو بر یقیتحقدر ( 2009) همکاران و اسکانالن

 دارد دنبالبه را بال نت ورزش بهی بندیپا تینها در ارتباط نیا و داردی معنادار و مثبت ارتباطی رونیب و

 جلب و ورزش از بردن لذت مثلی رونیب وی درونی هازهیانگ( 2011) همکاران و 5وی یل عالوههب (.46)

 دری قیتحق جینتا با حاضر قیتحق جینتا اما(. 23) کردند عنوان ورزش به پرداختن مهم عوامل را توجه

 بهبود شامل تیاولو بیترتبه رای همگان ورزشی هاتیفعال در انیدانشجو شرکت لیدال که انگلستان،

ی همخوان کردند، انیب نفساعتمادبه وی شاد کسب ،یروان فشار و استرس کاهش ،یذهن وی فکر تیوضع

                                                           
1. Astadlys 
2. Weiss 
3. Biddle 
4. Hughes 
5.  Le u 
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 تیفعال وی ورزش مشارکت ۀزیانگ که( 2013) همکاران و 1کاندریک قیتحق جینتا با نیهمچن (.47) نداشت

( 2015) 2چک لیدان و بریبا دیوید کورن،ی لیه قیتحق جینتا و کردندی بررس را کشور سه آموزاندانش

  .(48) نبود همخوان ،یبدن تیفعالی برا کالج زنانی ذاتی هازهیانگ ۀمطالع خصوص در

ا حدود تافراد  بیشتررسد نظر میقبلی به گرفتۀهای پژوهش حاضر و تحقیقات انجامبراساس یافته

ه با عوامل و در راستای کسب سالمتی و مبارز رندزیادی از فواید ورزش و نقش آن بر سالمتی آگاهی دا

خود  ۀزترین انگیهای همگانی روی آورده و مهمهای مختلف از جمله ورزشخطرزای تندرستی، به ورزش

فاق به تأثیر اتاکثریت قریب بههمچنین  اند.های ورزشی، بهبود و حفظ سالمتی اعالم کردهرا در مشارکت

کاهش  صورتی کهنظم بر میزان کاهش اضطراب و افسردگی آگاهند؛ بههای فیزیکی روزانه و مفعالیت

خصوص زنان جامعه بهآورد و بر کیفیت زندگی افراد میاضطراب و افسردگی، نشاط و شادابی را به ارمغان 

 یبدن تیفعال وگذارد، و این موضوع علتی بر گرایش افراد به ورزش ای برجای میتأثیرات مثبت و سازنده

اندازد، از بین خطر میکه سالمت جامعه را به را های ناشی از افسردگیو در نتیجه بسیاری از بیماری است

  رود.می

کرج  که پژوهش حاضر تنها در شهرستان استهای این پژوهش، این با این حال، یکی از محدودیت

جام تلف کشور، انهای فرهنگی موجود در شهرهای مخبراساس تفاوت روازاینه است، گرفتانجام 

زنان  یباال ۀگیزحائز اهمیت باشد. همچنین، با توجه به ان تواندیهایی مشابه در سایر مناطق نیز مپژوهش

برابری سایر  در ورزش در وضعیتدر حالت پایین بودن جایگاه آنان  ورزشی یهاتیبرای مشارکت در فعال

 ۀگیری توسعزهعنوان عاملی مهم در اندازنان بهشرایط از جایگاه مردان، قابل تأمل بودن شاخص مشارکت 

اط و سازی، ایجاد نشو براساس نقش ورزش در سالم استاهمیت موضوع  ۀدهندیک کشور که خود نشان

ت و تجهیزات، فراهم کردن امکانا مانندوجود آوردن بستر مناسب ، بهرسدینظر مبه لذت در زندگی افراد،

زهای وی آنها )مسائل فرهنگی و اجتماعی( و برآورده کردن نیاپیش ر یهاتیبرطرف کردن محدود

 روازاینشند. مشارکت به ورزش را در میان زنان فزونی بخ توانندیاجتماعی و بودن با دوستان، هر یک م

های همگانی شود به ورزشهای همگانی پیشنهاد میها و مراکز مربوط به ورزشن سازمانبه مسئوال

نان قرار در سطح شهر در اختیار ز را و امکانات ورزشی بیشتری نندهرمانی توجه کهای قهمانند ورزش

 های ورزشی ایجاد کنند.بخش و دوستانه را در محیطدهند، و جوی لذت

                                                           
1.  Kondric 
2.  Cronon, Haley, Biber, David & and Czech, Daniel 
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