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چکيده
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ورزش همگانی بانوان بر سالمت خانواده شهر شیراز پرداخته
است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و نوع تخقیق
همبستگی و به روش میدانی می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،عبارت است ،بانوان ساکن شهر
شیراز در اماکن تمامی مناطق  12گانه ی شهرداری مورد نظر این پژوهش در زمان تکمیل پرسش
نامه در دسترس هستند  .به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  202نفر از این بانوان به عنوان
نمونه انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به
گام و معادله ساختاری استفاده شد .نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول ،سالمت
روانی خانواده  32درصد از واریانس های شرکت در ورزش همگانی را پیش بینی می نماید .در گام
دوم ایجاد آرامش در محیط خانواده  11درصد از واریانس های شرکت در ورزش همگانی را پیش
بینی می نمود .در گام سوم ایجاد فضای شاد در محیط خانواده  99درصد از واریانس های شرکت
در ورزش همگانی را پیش بینی می نماید .همچنین براساس مدل معادله ساختاری تمامی این
شاخص ها مناسب بوده و بنابراین مدل تحقیق ،مدل مناسبی می باشد .شرکت در ورزش همگانی
می تواند باعث افزایش روحیه و شادی خود و خانواده ،پرکاری ،سالمت روانی و آرامش در خانواده
می شود.لذا بر تمامی سازمان های دولتی و غیردولتی الزم است تا تمام تالش های خود را برای
ترغیب جامعه به ورزش های همگانی به کار گیرند.
واژه های کلیدی :سالمت روانی خانواده  ،آرامش در محیط خانواده ،فضای شاد در محیط
خانواده ،ورزش همگانی بانوان
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مقدمه
امروزه ورزش افراد را در یك شبکه اجتماعی دارای روابط اجتماعی پیچیده قرار داده و افراد را
به تعامل و کنش متقابل واداشته است و عرصه ظهور رفتارها ،نگرش ها ،ارزش ها و بازنمایی هایی
معنادار قرن حاضر شده است (Nakhi and etal,2016) .اظهار داشته اند که در بیشتر جوامع،
کارکنان سازمان ها از فرصت های برابر برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی محروم اند و جالب
اینجاست که اختالفات موجود در شکل قوانین فرهنگی ارائه می شود ) .( Yao & Rhodes,2015در
میان عوامل مطرح شده مباحث مربوط به جامعه پذیری یا اجتماعی شدن ،کانون توجه بسیاری از
تحقیقات بوده است .پژوهشگران مشارکت و رزشی را از منظر جامعه پذیری که با گرایش ها و
رفتارهای افراد در ارتباط هستند تبیین کرده اند؛ از این رو مطالعات جامعه شناختی ،مشارکت در
ورزش و بطور کلی جهت گیری به سمت ورزش را به عنوان یك الگوی رفتاری در نظر گرفته اند که
متأثر از عوامل مؤثر بر فرایند کلی جامعه پذیری می باشد .جامعه پذیری فرایند درونی کردن ارزش
ها ،هنجارها ،الگوهای رفتاری و نقش های اجتماعی به منظور سازگار شدن با جامعه یا بخشی از
جامعه است .ورزش و جامعه دارای الگوهای ارزشی و به اصطالح «پیکربندی رفتاری » مشترک
هستند). (Abedini,2017مباحثی که با محوریت جامعه پذیری در حوزه ورزش مطرح می شوند
طیف وسیعی را تشکیل می دهند ،اینکه چگونه بعضی افراد با عالقه فراوان به انجام فعالیت های
ورزشی یا تماشای رقابت های ورزشی می پردازند ،ولی دیگران چنین عالیقی ندارند؛ چگونه عده
ای خودشان را به عنوان ورزشکار می شناسانند و وقت و هزینه خود را صرف فعالیت در یك رشته
ورزشی خاص می کنند و دیگران نیز آنها را به عنوان ورزشکار می شناسند ).(Beamon,2010
فعالیت بدنی در ارتباطات خانوادگی و فعالیت های گوناگون زندگی اجتماعی سهم بسزایی داشته
و از رهگذر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت و برگزاری مراسم آیینی چند منظوره ،برای اعضای
خانواده خرسندی ،لذت و شادی به ارمغان آورده است .ایجاد امنیت و آسایش روانی و اجتماعی برای
افراد و جوامع و تأمین بهداشت و سالمت خانواده بعنوان دستاوردهای فعالیت بدنی تاثیر ارزنده ای بر
زندگی افراد گذاشته است )(Saidi,2011
فعالیت های ورزشی ،دارای آثار روانی قابل مالحظه ای هستند که از جمله آنها می توان به
کاهش اضطراب ،کاهش افسردگی ،ایجاد محافظت و مقابله با فشار روانی ،افزایش عزت نفس ،بهبود
خلق و خو و توسعه سالمت روانی افراد اشاره کرد) . (Mohammadzadeh,2006به هر حال آنچه که
بیش از هر نکته ای جلب توجه می کند رفاه جسمانی ،روانی و اجتماعی است که چیزی جز تعریف
سالمت نیست .سالمتی چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی ،بی تردید مهمترین مسئله حیات
انسان ها می باشد ) . (Sedigh,2006در طی چندین دهه گذشته ،سالمتی به عنوان یك حق بشری و
هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است ،یعنی ،سالمتی برای ارضاء نیازهای اساسی انسان الزم
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است و باید برای همه انسان ها باشد .بهبود سبك زندگی و سالمت جسمانی رابطه معنی داری با
بهداشت روانی دارد .تمرینات هوازی نیز موجب سالمت روانی می گردد ،مشکالت روانی و جسمانی
را کاهش و موجب بهبود خلق و خوی و رفتار می شود .همچنین روحیه و خلق بهتر پس از فعالیت
جسمانی ،نتیجه تولید مواد نشاط آوری است که بدن در اثر ورزش تولید شود (Kirkcaldy and
)( Larson,1999). etal,2002معتقد است  :فعالیت بدنی یك نظام اصلی که همة نظامهای فرعی
دیگر را زیر پوشش خود دارد و فعالیت بدنی تکامل یافتة اصطالح هایی چون تمرین بدنی و فرهنگ
بدنی در گذر تاریخ می داند اینها تعابیری هستند که هنوز هم ،با فضایی متفاوت ،به کاربرده می
شوند؛ مثالً کشورهایی مانند روسیه و آلمان و برخی از کشورهای شرق اروپا ،برای داللت بر نظام
تربیت بدنی و ورزش( اصطالح فرهنگ بدنی ) را بکار می برند) . (Fatehi,2005به طور سنتی
زندگی روزمره انسان چهار بخش عمده را در بر می گیرد ،که عبارتند از کار ،رفع نیازهای بدنی مانند
خواب ،خوراک و مانند آن و وظایف روزانه یا مسوولیت فرد در مقابل خانواده ،اطرافیان و ورزش و
اوقات فراغت یا زمان باقیمانده برای آزاد شدن فکر می باشد). (Hani Bourn,2000
در این میان یکی از موارد استفاده مثبت از اوقات فراغت ،تفریحات سالم است .تفریح سالم
شکلی از گذران اوقات فراغت است که در آن انتخاب فعالیت و نتیجه آن به خود فرد وابسته است .
فرهنگ جامعه شناسی ،تفریحات سالم را به عنوان هرگونه فعالیتی که هنگام اوقات فراغت انجام می
شود ،آزادانه و نشاط انگیز باشد و خودانگیخته انجام گیرد ،نه با جایزه و یا هر پدیده خارجی تقویت
گردد ،تعریف کرده است) .(Organization physical Education,2004سطح مشارکت افراد در
ورزش و سطح برنامه های ورزشی در هر جامعه بسیار متنوع است .یکی از راه های تدوین اهداف
سازمان های ورزشی توجه به سطوح مشارکتی افراد است .میزان مشارکت افراد در سطوح مختلف
ورزش بر اهداف و سیاست های سازمان های ورزشی اثرگذار است و شناسایی سطوح مشترک
مشارکت در ورزش به تشکیل سازمان ها و انجمن های ورزشی متناسب با هر سطح کمك می کند .
در ورزش همگانی و تفریحی مشارکت افراد خودجوش و با انگیزه درونی ،ذوقی متغیر و زودگذر است .
در این ورزش هدف بازی و ورزش منظم نیست ،هدف این نیست که فقط ورزش های رسمی برای
افراد کم ماهر توسعه یابد ،بلکه تغییر قوانین و مقررات رسمی ورزش برای مشارکت بیش تر افراد کم
توان ،مبتدی و گسترش فعالیت های ساده و ورزش های بومی و ابتکاری ضروری است .بنابراین
ورزش همگانی اساس سیاست گذاری ورزش جامعه را تشکیل می دهد). (Ramazaninezhad,1999
تعریف کالسیك ورزش های همگانی فعالیت هایی را در بر می گیرد که شکلی از فعالیت های جسمی
یا حضور منظم در فعالیت های جسمانی است که سالمت بدن و روان را بهبود بخشد ،روابط اجتماعی
را شکل دهد و یا منجر به نتایج مثبت شود .در کتاب مدیریت تفریحات سالم آمده است " :ورزش
تفریحی در مجموع به ورزش های داخل سالن ،برنامه های تفریحات سالم ،فعالیتهای جسمانی در
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محیط طبیعی و فعالیت های تفریحی یا برنامه های آمادگی جسمانی اطالق می شود" .ورزش های
تفریحی که مترادف با ورزش های همگانی است ،پرداختن به مجموعه ای از فعالیت های ورزشی
ساده ،کم هزینه ،بدون رسمیت ،فرح بخش و با نشاط است که فرصت و امکان شرکت در آن ها برای
همه افراد در جامعه وجود داشته باشد(Saidi, 2011)..
یکی از مهمترین فعالیتهایی که در اوقات فراغت ،افراد و به ویژه بانوان می توانند به آن
بپردازند ،فعالیت های ورزش همگانی می باشد .ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمامی
گروه ها ،تقویت ورزش قهرمانی ،پر کردن اوقات فراغت و تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه
گذاری شده است  .ورزش همگانی به عنوان یکی از پدیده های جامعه مدرن ،همواره مورد تقاضای
شهروندان بوده است .دولت ها و موسسات عمومی نیز برای برآورده کردن این تقاضاها به عنوان
حقوق شهروندی ،امکانات متناسبی را عرضه می کنند .در ایران احداث ایستگاه های ورزش همگانی
در شهرهای بزرگ و کوچك برای پاسخ به این خواست یا ایجاد چنین تقاضایی است(Saidi,2011).
توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم و
تندرست  ،بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار می آید  .شمول ورزش در برنامه ها  ،مستلزم
رعایت همه جوانب  ،آثار و کارکردهای این پدیده در جامعه است (Country Strategy
) Ghadimi,2013) . Development Strategy,2004در زمینه ورزش های همگانی حاکی از ضعف
رویکرد مردم به ورزش های همگانی است و بدیهی است یکی از ریشه های اصلی این ضعف عدم
شناخت نیازهای شهروندان در زمینه ورزش های همگانی و عدم تناسب امکانات و خدمات موجود با
نیازهای آنان است .پژوهشی که توسط مظفری و قره نشان داده شده که درصد افرادی که در ایران
تحت پوشش هیات های ورزش همگانی آقایان و بانوان ورزش می کنند تنها  9درصد جمعیت است
که در مقایسه با  21کشور جهان از همه کمتر است .در مورد زمان تشکیل سازمان رسمی برای
ورزش های همگانی ،ایران در مقایسه با  22کشور جهان در ردیف آخر قرار دارد ). (Mozafari,2015
ورزش همگانی تأثیرات زیادی بر سالمت خانواده ها دارد که از آن جمله می توان به این موارد
اشاره کرد :بهبود کیفیت زندگی ،توجه به سودمندی فعالیت بدنی منظم برای سالمتی افراد ،کمك به
بهبود عملکرد در تمامی سطوح ،کاهش محرومیت های اجتماعی شهروندان ،پیشرفت ورزش بین
گروه های غیر ورزشکار ،مانند :دانش آموزان ،معلوالن ،خانواده ها ،مادران وکودکان ،کمك به مردم
برای لذت بردن از اوقات فراغت و داشتن زندگی بهتر ،وغیره  .دالیل بسیاری از جمله بازی های
کامپیوتری ،اتومبیل ها ،عدم برنامه های تربیت بدنی و توسعه شهری باعث افزایش شیوه های
خطرناک و بی تحرک زندگی می شوند که دلیل اصلی مشکالت بهداشتی و بیماری در جهان هستند.
لذا نیاز مبرمی برای توسعه و اجرای سیاست های جامعه و چند بخشی ورزش همگانی و اقداماتی
به منظور ارتقای سطح زندگی از طریق افزایش فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی وجود دارد .شناخت
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های درست و تعیین راهبردهای منطقی سرنوشت هر جامعه را رقم می زند .بدون شك عدم توجه به
عوامل مؤثر بر پدید ه های مختلف اجتماعی ،منجر به آسیب دیدن جامعه خواهد شد .ورزش های
همگانی و میزان اهمیت سرمایه گذاری روی آن ها ،به یکی از عمده ترین چالش های دولت ها در
هزاره سوم تبدیل شده است .از این رو باتوجه به اهمیت ورزش همگانی هدف مطالعه حاضر بررسی
و شناسایی عوامل مؤثر ورزش همگانی بانوان بر سالمت خانواده ها در شهر شیراز می باشد ،که
شناسایی این عوامل و توجه به آن ها می تواند در سالمت خانواده و جامعه مؤثر باشد .نتایج این
پژوهش نشان خواهد داد که آیا ورزش همگانی در سالمت خانواده ها تأثیر مثبت دارد یا خیر و
گروه های مختلف مردم برحسب سن ،جنس ،پایگاه و تعلقات اجتماعی ،تقاضا و سلیقه ورزشی خاص
خود چه نوع امکانات و ورزشی را انتخاب می کنند .به بیان دیگر ،نتایج این پژوهش به شهرداری
شیراز و کنشگران اجتماعی در شناخت اصولی برای افزایش میزان استفاده از امکانات عرضه شده ی
ورزش همگانی ،و روی آوردن بانوان به این ورزش ،کمك نماید .سوال اصلی پژوهش این است که
آیا ورزش همگانی بانوان شیرازی بر سالمت خانواده ها مؤثر هست یا خیر ؟
مباني نظری
ورزش همگاني :عبارت است از کلیه فعالیت هایی که در تأمین سالمت و بهداشت تن و روان
افراد جامعه دخیل است و به آن دسته از ورزش هایی گفته می شود که کمتر هزینه بخواهد ،به ابزار
کمتری نیاز داشته باشد ،در هر شرایطی قابل انجام باشد و در عین حال موجب شادابی و سرزندگی
شده و مضر نباشد .از پرسش نامه استاندارد سالمت کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که
توسط سازمان بهداشت جهانی ( )1668با  22سئوال بسته استفاده شد ). (Kashef,1996
سالمت جسماني و رواني :سالمت طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سرحالی و نشاط
جسمی ،روانی ،اجت ماعی و نه تنها بیمار نبودن ،بلکه مولد بودن (کارآمدبودن) است .سؤاالت 1-1
سالمت جسمانی و سؤاالت  0-3را سالمت روانی در پرسشنامه شامل می شود). (Hadidi,2010
روابط اجتماعي خانواده :روابط اجتماعی مجموعه ی ارتباطات بین انسان هاست که بر اساس
عواطف انسانی منجمله عالقه به دیگران یا وجدان انسانی ،حس عدم امنیت ،حس تنهایی و به طور
کلی اجتماعی بودن انسان شکل می گیرد .در پرسشنامه ی پژوهش حاضر سؤاالت  11-8را شامل
می شود). (Hadidi,2010
روابط افراد در محیط خانواده :منظور از رابطه ی افراد با یکدیگر ،فرآیندی است که به وسیله
آن افراد اطالعات و احساسات خود را از طریق پیام های کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میان می
گذارند .در پرسشنامه ی پژوهش حاضر سؤاالت  19-12را شامل می شود(Website of Faculty .
).of Medicine and Health Services of Qom
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آرامش در محیط خانواده :آرامش یعنی آسودگی روح و روان ،یعنی هماهنگی و یکنواخت شدن
با تپش قلب طبیعت است .در پرسشنامه ی پژوهش حاضر سؤاالت 16 -10را شامل می شود).
.(Website of Psychologists of Iran

فضای شاد در محیط خانواده :شادی عبارت است از بودن در حالت خوشحالی و سرور یا دیگر
هیجانات مثبت ،یا عبارت از راضی بودن از زندگی خود می باشد .در پرسشنامه ی پژ وهش حاضر
سؤاالت  22-22را شامل می شود.(Website of Psychologists of Iran ). .
فرضيه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش شرکت بانوان در ورزش همگانی بر سالمت خانواده شهر شیراز اثر معنی
داری دارد.
فرضیه های فرعي
.1
.2
.1
.3
.5

بین شرکت بانوان در ورزش همگانی و سالمت روانی خانواده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شرکت بانوان در ورزش همگانی و ایجاد آرامش در محیط خانواده رابطه ی معنی
داری وجود دارد.
بین شرکت بانوان در ورزش همگانی و ایجاد فضای شاد در محیط خانواده رابطه ی معنی
داری وجود دارد.
شرکت در ورزش همگانی ،سالمت خانواده را پیش بینی می کند.
شرکت بانوان در ورزش همگانی بر سالمت خانواده شهر شیراز اثر معنی داری دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و مبتنی بر مدل
معادالت ساختاری است و از نظر نوع تخقیق همبستگی و به روش میدانی با ابزار اندازه گیری
پرسش نامه به جمع آوری اطالعات می پردازد
جامعه آماری این پژوهش ،بانوان  12ناحیه شهرداری ساکن شهر شیراز که در ورزش همگانی
شرکت کرده می باشند.که بدلیل مشخص نبودن جامعه اماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 202نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده که در نهایت  252پرسش نامه برگشت داده شد.
ابزار پژوهش
پرسش نامه استاندارد سالمت کیفیت زندگي
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از پرسش نامه استاندارد سالمت کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که توسط سازمان
بهداشت جهانی ( )1668طراحی شده است .پرسش نامه دارای  2بخش عمده ی سؤاالت جمعیت
شناختی شامل سن ،تحصیالت ،قد و وزن و  22سؤال بسته  5گزینه ای درشش حیطه سالمت
جسمانی( 1سئوال) ،سالمت روانی( 3سئوال) ،روابط اجتماعی( 3سئوال)  ،روابط بهتر افراد
درخانواده( 5سئوال) ،آرامش در محیط خانواده ( 1سئوال) و فضای شاد در محیط خانواده (1
سئوال) را مورد ارزیابی قرار می دهد .تمام سؤاالت پرسش نامه در یك دامنه مقیاس طیف پنج
گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم = 1تا کامالً موافقم= 5امتیاز بندی می شوند.پرسشنامه بین 202
بانوی شرکت کننده در ورزش همگانی شهرداری شیراز با همکاری شهرداری های مناطق مختلف
توسط محقق و تعداد  252پرسش نامه برگشت داده شد.
روایی پرسش نامه با استفاده از نطرات اساتید متخصص تربیت بدنی تایید گردید .برای تعیین
پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ برای متغیر سالمت جسمانی 01
 ،2/سالمت روانی  ،2/82روابط اجتماعی  ،2/62روابط بهتر افراد درخانواده  ،2/06آرامش درخانواده
 ،2/82محیط شاد در خانواده  2/81بدست آمد .الفای کرونباخ کل پرسش نامه  ./81بدست آمد
در این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از آمار توصیفی میانگین ،توزیع
فراوانی ،درصد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همستگی پیرسون،رگرسیون گام به
گام و مدل معادله ساختاری با نرم افزارهای  SPSS 21و  22 Amosاستفاده گردید.
یافته های پژوهش
یافته های توصیفی سن در جدول  1آورده شده است.
جدول شماره .9جدول فراوانی سن
سن

پاسخ ها

زیر 25
15-25
35-19
باالی 35
مجموع

فراواني

درصد

درصد معتبر

21
122
123
25
252

0/6
31/2
16/1
6/8
122

0/6
31/2
16/1
6/8
122

درصد
تجمعي
0/6
51/1
82/1
12/1
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جدول شماره  1مربوط به سن است .به طوری که مشاهده می شود در نمونه ی  252نفری؛
تعداد 21نفر در طبقه ی سنی زیر 25سال 122 ،نفر در طبقه ی سنی  15-25سال 123 ،نفر در
طبقه ی سنی  35-19سال29 ،نفر در طبقه ی سنی  35سال به باال قرار دارند.
یافته های استنباطي(آزمون فرضيه ها)
فرضیه اول  :بین شرکت بانوان در ورزش همگاني و سالمت رواني خانواده رابطهمعنيداری وجود دارد.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون
سالمت رواني خانواده

متغیرها

شرکت در ورزش همگانی

ضریب همبستگي

سطح معناداری

تعداد نمونه

()r

()sig

)(N

2/39

2/221

252

**همبستگی در سطح  2/25معنیدار است.
با توجه به تفسیرهای انجام شده برای جدول( )2فرض صفر در رابطه با ارتباط بین هر دو متغیر
شرکت در ورزش همگانی و سالمت روانی خانواده رد میشود و فرض مقابل(فرض یك) تایید می-
شود .با دقت به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون درجدول( )2مشاهده میشود که سطح
معناداری بین شرکت در ورزش همگانی و سالمت روانی  2/221میباشد ،که وجود رابطة معناداری
بین دو متغیر را تایید مینماید .رابطه همبستگی بین شرکت در ورزش همگانی و سالمت روانی
خانواده در سطح خطای 2/25به اندازه ./39است که رابطهی مثبت ،معنادار و متوسط است .به این
صورت که افزایش شرکت در ورزش همگانی باعث سالمت روانی بیشتر در محیط خانواده می شود.
 فرضیه دوم :بین شرکت بانوان در ورزش همگاني و ایجاد آرامش در محیط خانوادهرابطه ی معني داری وجود دارد.
جدول  :3نتایج ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها

ایجاد آرامش در محیط خانواده
ضریب همبستگي

سطح معناداری

تعداد نمونه
)(N
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شرکت در ورزش همگانی

() r

()sig

2/15

2/221
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252

**همبستگی در سطح  2/25معنیدار است.
با توجه به تفسیرهای انجام شده برای جدول( )1فرض صفر در رابطه با ارتباط بین هر دو متغیر
شرکت در ورزش همگانی و آرامش در محیط خانواده رد میشود و فرض مقابل(فرض یك) تایید
میشود .با دقت به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون درجدول( )2مشاهده میشود که
سطح معناداری بین شرکت در ورزش همگانی و آرامش در محیط خانواده  2/221میباشد ،که
وجود رابطة معناداری بین دو متغیر را تایید مینماید .رابطه همبستگی بین شرکت در ورزش
همگانی و آرامش در محیط خانواده در سطح خطای 2/25به اندازه ./15است که رابطهی مثبت،
معنادار و متوسط است .به این صورت که افزایش شرکت در ورزش همگانی باعث ایجاد آرامش در
محیط خانواده می شود.
فرضیه سوم :بین شرکت بانوان در ورزش همگاني و ایجاد فضای شاد در محیطخانواده رابطه ی معني داری وجود دارد.
جدول  :3نتایج ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها

شرکت در ورزش همگانی

ایجاد فضای شاد در محیط خانواده
ضریب همبستگي

سطح معناداری

()r

()sig

تعداد نمونه
)(N

2/02

2/221

252

**همبستگی در سطح  2/25معنیدار است.
با توجه به تفسیرهای انجام شده برای جدول( )3فرض صفر در رابطه با ارتباط بین هر دو متغیر
شرکت در ورزش همگانی و فضای شادی در محیط خانواده رد میشود و فرض مقابل(فرض یك)
تایید می شود .با دقت به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون درجدول( )3مشاهده میشود
که سطح معناداری بین شرکت در ورزش همگانی و فضای شادی در محیط خانواده  2/221می-
باشد ،که وجود رابطة معناداری بین دو متغیر را تایید مینماید .رابطه همبستگی بین شرکت در
ورزش همگانی و فضای شادی در محیط خانواده در سطح خطای 2/25به اندازه ./02است که
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رابطه ی مثبت ،معنادار و قوی است .به این صورت که افزایش شرکت در ورزش همگانی باعث ایجاد
فضای شادی در محیط خانواده می شود.
فرضیه چهارم :شرکت در ورزش همگاني ،سالمت خانواده را پیش بیني مي کند.جدول  :4نتایج رگرسیون گام به گام
گام ها

متغیرهای پیشین

R

R2

B

Beta

T

P

گام اول

سالمت روانی خانواده
ایجاد آرامش در محیط
خانواده
ایجاد فضای شاد در
محیط خانواده

2/39

2/32

3/12

2/55

9/80

2/221

2/15

2/11

2/08

2/10

2/02

2/99

1/31

2/39

گام دوم
گام سوم

3/62
5/81

2/221
2/221

همانگونه که مشاهده میشود مقدار Tمتغیر سالمت روانی خانواده برابر با ( ،)9/80ایجاد آرامش
در محیط خانواده برابر( )3/62و ایجاد فضای شاد در محیط خانواده برابر ()5/81معنادار گردیده
( ) P<2/221است .با توجه به سطوح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که ،مقدار بتای در
گام اول ،سالمت روانی خانواده  32درصد از واریانس های شرکت در ورزش همگانی را پیش بینی
می نماید .در گام دوم ایجاد آرامش در محیط خانواده  11درصد از واریانس های شرکت در ورزش
همگانی را پیش بینی می نمود .در گام سوم ایجاد فضای شاد در محیط خانواده  99درصد از
واریانس های شرکت در ورزش همگانی را پیش بینی می نماید.
فرضیه پنجم :شرکت بانوان در ورزش همگاني بر سالمت خانواده شهر شیراز اثرمعني داری دارد.
بررسي مدل تحقیق از روش معادالت ساختاری
به منظور ارائه مدل تحقیق ،از روش آماری معادالت ساختاری استفاده گردید .شکل شماره1
این مدل را به نمایش گذاشته است .مطابق با نتایج مدل تحقیق ،مشخص گردید که ایجاد فضای
شاد در محیط خانواده با تاثیر  2/91بیشترین تاثیر را بر توسعه ورزش همگانی را دارا می باشد.
نتایج معادالت ساختاری در تحقیق حاضر در جدول شماره  9به نمایش گذاشته شده است.
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شکل شماره  :9مدل تحقیق

جدول شماره  :4شاخص های برازش نیکویی تحقیق
شاخص

میزان

وضعیت

کای اسکوئر

112/59
2/295
2/60
2/635
2/690
2/699

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

RMSEA
CFI
GFI
AGFI
NFI

همانطور که در جدول 9مشاهده میکنید طبق محاسبات مدل معادالت ساختاری با استفاده از
نرم افزار آموس  ،)AMOS( 22آماره  χ2همبسته با مدل غیر معنی دار بود (،) ،χ2(61) = 112/59
که عدم تفاوت معنی داری بین ماتریس های کوواریانس تولید شده و نمونهای را نشان میدهد.
شاخص دیگر نسبت کای دو به درجه آزادی میباشد که این نسبت باید کمتر از  1بوده که حاکی
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از برازش مدل است .عالوه بر این ،بررسی شاخص های برازندگی نشان دهنده این است که
شاخصها برازش مطلوبی از دادهها فراهم میکند .شاخصهای دیگر برازندگی چنین برآورد شدند.
 .AGFI =2 /69 ،GFI =2 /63 ، NFI =2 / 69،CFI = 2/60 ،RMSEA =2/295همان طور که نتایج
این جدول نشان می دهد ،تمامی این شاخص ها مناسب بوده و بنابراین مدل تحقیق ،مدل مناسبی
می باشد.
بحث و نتيجه گيری
طبق نتایج آمار توصیفی کمترین سن نمونه ها  25سال و بیشترین سن نمونه ها  35سال به
باال بودوبیشترین نمونه ها در طبقه سنی  15-25سال بودند .نتایج نشان می دهد که در حدود 39
درصد تأثیرات ورزش همگانی بر سالمت روانی خانواده می باشد .با تحقیقات
) (Heidari,2014;Moghadaszadeh,2010;Sung,2014همخوانی دارد .ورزش همگانی و سالمت
جسمانی رابطه معنی داری با بهداشت روانی دارد .ارتباط بین فعالیت بدنی با احساسات بیمار گونه
می تواند به عنوان بخشی از راهکارهای بهبود سالمتی مورد استفاده قرار گیرد (Bean,2014)، .در
پژوه شی شرکت در فعالیت های جسمانی منظم ،می تواند خانواده ها را از آمادگی جسمانی ،روانی،
اجتماعی برخوردار نماید و تأثیر بسزایی در سالمت خانواده دارد .نتایج نشان می دهد که در حدود
 15درصد تأثیرات ورزش همگانی بر آرامش در محیط خانواده می باشد.
تحقیقات) (Saidi,2011;Bean,2014;Sung,2014نیز با این تحقیق همسو بوده و تایید کردند که
ورزش همگانی ،شکلی از فعالیت های جسمی یا حضور منظم در فعالیت های جسمانی است که
سالمت بدن و روان را بهبود و روابط اجتماعی را شکل می دهد .تحقیقات انجام شده در مورد اثر
فعالیت های ورزشی بر سالمتی جسمی و رورانی ،طول عمر ،شادابی ،گسترش روابط اجتماعی ،غنی
سازی اوقات فراعت ،باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آن ها در انواع
ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته
جهان در برنامه ریزی ها و سازمان دهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می
کنند.حدود  96درصد تأثیرات ورزش همگانی بر فضای شاد در محیط خانواده می باشد .نتیجه ی
این فرضیه ی پژوهش حاضر با پژوهش از جمله )(Powel,2007;Bean,2008;Wadden,2009
همخوانی داشته و یکی از انگیزه های شرکت بانوان در ورزش همگانی را کسب نشاط و لذت بردن
از ورزش می باشد( Whitmer,2013) .یکی از پنج عامل انگیزه ی شرکت زنان و مردان آمریکایی در
ورزش را کسب هیجان و تجارب از طبیعت و فرار از کار روزمره عنوان نمودند .بیشتر اوقات شادی
هدف نهایی زندگی و یا حداقل هدف مطلوب زندگی افراد عنوان شده و افراد با نگرشی مثبت
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موقعیت کلی زندگی خود را ارزیابی می کنند .ایجاد فضای شاد در محیط خانواده باالترین پیش
بینی را برای شرکت در ورزش همگانی داشته و ایجاد فضای شاد سبب روابط خوب خانواده و
دلبستگی های بیشتر می گردد که با نتایج )( Liu,2012;Mahan,2015در این زمینه همخوانی
دارد.نکته بسیار مهم از عوامل بسیار مهم و با ارزش ایجاد فضای شاد در محیط خانواده بوده که در
بررسی نتایج بیشترین عامل موثر با شرکت در ورزش همگانی در ایجاد روابط اجتماعی و
همبستگی خانواده بوده که باید آن را به عنوان فاکتورهای مهم در نظر بگیریم .براین اساس به
دلیل افزایش جمعیت بانوان در کشور و مشکالت جسمی و روحی موجود در بین آنان به ویژه زنان
شاغل ،استفاده از فعالیت های ورزشی مبتنی بر اصول علمی که با کمترین امکانات نیز قابل انجام
است ،به عنوان ابزاری مناسب جهت ارتقا سالمتی این قشر جامعه توصیه می گردد.همچنین با توجه
به جامعه ی پژوهش حاضر و شاغل بودن بانوان مشارکت کننده در این پژوهش ،به دلیل اینکه این
بانوان به کارهای بیرون از منزل نیز مشغول اند ،شرکت در ورزش همگانی می تواند باعث افزایش
روحیه و شادی خود و خانواده ،پرکاری ،سالمت روانی و آرامش در خانواده و در نهایت به خود
کامیابی و توسعه شخصی برای یك زندگی متعادل منجر می شود.لذا بر تمامی سازمان های دولتی و
غیردولتی الزم است تا تمام تالش های خود را برای ترغیب جامعه به ورزش های همگانی به کار
گیرند .به دلیل افزایش جمعیت بانوان در کشور و مشکالت جسمی و روحی موجود در بین آنان به
ویژه زنان شاغل ،استفاده از فعالیت های ورزشی مبتنی بر اصول علمی که با کمترین امکانات به
عنوان ابزاری مناسب جهت ارتقا سالمتی توصیه می شود .همچنین فعالیت ورزشی میل به زندگی را
افزایش  ،سرشاری و پرکاری بیش تری در کار ایجاد و در نهایت به خود کامیابی ،توسعه و تکامل
شخصی برای یك زندگی متعادل منجر می شود.
بر اساس یافته های ارائه شده پیشنهاد میشود به دلیل افزایش جمعیت بانوان در کشور و
مشکالت جسمی و روحی موجود در بین آنان به ویژه زنان شاغل ،استفاده از فعالیت های ورزشی
مبتنی بر اصول علمی که با کمترین امکانات نیز قابل انجام است.
توصیه می شود به دلیل اینکه این بانوان به کارهای بیرون از منزل نیز مشغول اند ،شرکت در
ورزش همگانی می تواند باعث افزایش روحیه و شادی خود و خانواده هایشان شود.
طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می شود داشتن تصور بهتر از خود ،آمادگی و وضعیت ظاهری
مناسب ،اعتماد به نفس و خویشتن شناسی ،سالمت روانی افراد ،از طریق شرکت در ورزش همگانی،
افزایش می یابد .فعالیت ورزشی میل به زندگی را افزایش می دهد ،سرشاری و پرکاری بیش تری در
کار ایجاد می کند و در نهایت به خود کامیابی درتوسعه و تکامل شخصی برای یك زندگی متعادل
منجر می شود،
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