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ABSTRACT

Background & objectives: Sport is known as one of the social concepts. There is a lot of
evidence and findings indicating an increase in the level of health through continuous
participation in sports activities. This study aimed to investigate the relationship between
welfare and social health with the intention of sports participation in women in Jahrom.
Methods: The present study was correlational, and its statistical population was all women in
Jahrom city. According to Morgan's table, 384 people were selected by cluster sampling. The
social welfare, Keys social health, and sports participation intention questionnaires were used
to collect data. Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation coefficient, and SPSS-18
were used to analyze the data.
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between the
intention to participate in sports and social wellfare (p=0.001, R=0.214), treatment (p=0.001,
R=0.231), emotional (p=0.001, R=0.133), health (p=0.001, R=0.204) and security (p=0.001,
R=0.108). There is also a positive and significant relationship between participation intention and
prosperity (p=0.008, R=0.135), solidarity (p=0.034, R=0.109), cohesion (p=0.034, R=0.109), and
acceptance (p=0.003, R=0.154).
Conclusion: The findings of this study show that social welfare plays a significant role in
women's sports participation. However, it is suggested that to prevent sedentary women, the
context of the development of social welfare and consequently, women should participate in
sports activities.
Keywords: Social Welfare; Social Health; Intention to Participate in Sports
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مقدمه
انسـان ازراسـریع عملابتکارامروزدنیايزندگی در

فقـر اینوحرکتی کردهفقردچاراراووگرفته است
رااجتمـاعی وروانیجسمانی،عدیدهمشکالتحرکتی،

اجتماعیجایگاهبازنانمیان،ایندر. استآوردهپدید
حرکتـی بیازناشیهايآسیبمعرضدربیشترویژه،

شده اسـت کـه ورزش و فعالیـت    دپیشنها.دارندقرار
رامشکلاینواندتمیراهبردي،حلراهعنوانبهبدنی

فعالیـت وکنـد. در واقـع ورزش  حـل مطلوبنحوبه
دورهـاي زمـان ازاجتماعی،واقعیتیعنوانبهجسمانی

افـزایش هـدف بـا وداشـته وجـود بشـري جوامعدر
ــارکت ــداکثريمش ــامح ــروهتم ــايگ ــاعیه واجتم

چکیده
هاي زیادي دال بر افزایش سـطح  شود. شواهد و یافتهناخته میعنوان یکی از مفاهیم اجتماعی شورزش، به:زمینه و هدف

هاي ورزشی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط رفاه سالمت از طریق مشارکت مداوم و پیوسته در فعالیت
.انجام شدو سالمت اجتماعی، با قصد مشارکت ورزشی در بانوان شهر جهرم، 

بستگی، و جامعه آماري آن کلیه بانوان در شهرستان جهرم بودند، که بر اساس جـدول  مطالعه حاضر از نوع همکار:روش 
هـاي رفـاه اجتمـاعی، سـالمت     نامه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنفر به صورت خوشه384مورگان،
-هـا از آزمـون کلمـوگروف   نامه قصد مشارکت ورزشی استفاده شـد. بـراي تجزیـه و تحلیـل داده     و پرسشکییزاجتماعی

استفاده شد.SPSS-18، ضریب همبستگی اسپیرمن،اسمیرنوف
)، p ،214/0=R=001/0(با رفاه اجتمـاعی داري بین قصد مشارکت ورزشیمعنینشان داد که رابطه مثبت ونتایجها: یافته

، p=001/0() و امنیتـــیp ،204/0=R=001/0()، ســـالمتیp ،133/0=R=001/0()، عـــاطفیp ،231/0=R=001/0(درمـــانی
108/0=R 008/0(معنـی داري بـین قصـد مشـارکت بـا شـکوفایی      ) وجود دارد. رابطه مثبـت و=p ،135/0=R همبسـتگی ،(

)034/0=p ،109/0=R) 034/0)، انسجام=p ،109/0=R003/0()، و پذیرش=p ،154/0=R.وجود دارد (
کند. ه اجتماعی نقش بسزایی در قصد مشارکت ورزشی بانوان، ایفا میرفاهاي این پژوهش نشان داد کهتهیافنتیجه گیري:

هـاي  تماعی و در نتیجه شرکت در فعالیتتحرکی در بانوان، زمینه توسعه رفاه اجمنظور جلوگیري از کمشود بهپیشنهاد می
ورزشی براي بانوان فراهم شود.

ورزشی: رفاه اجتماعی، سالمت اجتماعی، قصد مشارکتهاي کلیديواژه
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ــراهم ــردنف ــیک ــی،تکثرگرای ــتورزش ورزشتقوی
ــانی، ــابتی،ورزشقهرم ــارق ــالمتتفریح ورزشوس

.)1(است شدهگذاريپایهتفریحی،
افـراد کهاستتحریکایجادراهیکواقعدرمشارکت

انـواع ازیکـی . نمایـد میسهیمپیشرفت،راستايدررا
ــارکت، ــارکتمش ــیورمش ــتزش ــهاس ــاتک تحقیق

مشـارکت  کـه، انددادهنشاندنیاسراسردرمتعددي
واسـطه بـه تـوان میکهاستموارديازیکیورزشی

بخشـید. در  ارتقـاء رازنـان ویژهبهافرادسالمتآن
تحقیقــی، بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه، ورزش و 

هاي بـدنی مـنظم، ارتبـاط معنـاداري بـا سـطح       فعالیت
توان چنـین اسـتنباط   در زنان دارد و میکیفیت زندگی

نمود که با افزایش مشارکت ورزشی، کیفیـت زنـدگی   
. )2(یابد زنان نیز افزایش و بهبود می

تحقیقی تحت عنوان رابطه فعالیت ورزشی بـا سـالمت   
ایـن  اجتماعی و هوش معنوي پرستاران انجام شد و به 

باعثبدنیفعالیتدرمشارکتکه،نتیجه دست یافتند
چنـین  همو،)3(شودمیاجتماعیسالمتمیزانبهبود

اجتماعیمشارکترابطهبودنمعناداربهتحقیقاتی،در
تحـت تحقیقـی در.)4،5(شداشارهاجتماعیسالمتو

عنوان ارتباط بین مشارکت ورزشی با سالمت اجتماعی 
و سالمت روانی دانشجویان، به این نتیجه دست یافتند 

اجتمـاعی،  که ارتباط بین مشارکت ورزشی بـا سـالمت  
انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتمـاعی،  
همبســتگی اجتمــاعی و شــکوفایی اجتمــاعی، همبســتگی 

هـاي  مثبت و معنادار دارد. در کل مشارکت در فعالیت
ورزشی در سالمت روانی و اجتماعی جامعه نقش دارد 

)6(.
مشـارکت بـا مـرتبط مفـاهیم دیگـر ازاجتمـاعی، رفاه

جملــهآنازاجتمــاعیرفــاهمفهــوماســت.اجتمــاعی
آنکـاربرد اولینازدقیقیاطالعاتکهاستمفاهیمی
ــداریم، ــان ــنام ــارت،ای ــوالتزادهعب ــباتوتح مناس
البتـه . اسـت اروپـا نـوزدهم قـرن اجتماعیواقتصادي

عبـارت ایـن کنندمیتالشمورخان،خصوصبهبرخی
رفـاه واقـع، در. کننـد منتسـب تـاریخی امـر یکبهرا

آرزوهايازیکیهموارهکلمه،عاممفهومبهاجتماعی
هـا و ابعـاد رفـاه اجتمـاعی،     اسـت. شـاخص  بـوده بشر

هاي اجتمـاعی را  وسعت تغییرات ناشی از وضع سیاست
دهد که ابعاد کند و تحقیقات نشان میگیري میاندازه

نی عینی رفاه اجتماعی از قبیل ابعاد مادي، درمامادي و
ــاه محیطــی از مهم ــاه و ســالمتی و رف ــاد رف ــرین ابع ت

زنــدگی،ازرضـایت بعـد در.)7(باشــندمـی اجتمـاعی 
بــااجتمــاعیمشــارکترابطــهعنــوانتحــتتحقیقــی
ایـن بـه وشـد در سالمندان انجـام زندگیازرضایت

درمهمـی نقشاجتماعی،مشارکتکه،رسیدندنتیجه
بین مشارکت ورزشـی بـا   . )8(دارد زندگیازرضایت

چنین بین مشارکت ورزشی با مشارکت اجتماعی، و هم
سرمایه اجتماعی، رابطه معنـادار و مثبـت وجـود دارد   

گروهی، سبب افـزایش  هايجایی که فعالیتاز آن.)9(
هاي حل هاي اجتماعی، روابط بین فردي، مهارتمهارت

هـاي  سـازمان شـود، مسئله و رشد اجتماعی افراد مـی 
ورزشی باید سعی در هدایت افراد جامعـه بـه سـمت    

هاي همگانی کنند. از طرفی، در جامعه امروزه، ورزش
اهمیت ورزش براي زنان و دختران که از ارکان اصـلی  

باشد و دو عامـل  ه هستند بر همگان روشن میخانواد
مشکالت فردي و روانی از عوامل عمـده انگیزشـی، از   

باشـد و نبـود رفـاه    موانع مشارکت ورزشی بانوان می
ــن عوامــل را تشــدید مــی  ــد. اجتمــاعی مناســب، ای کن

پژوهش حاضر، از ماهیتی کاربردي برخوردار اسـت و  
د و زمینـه  توان موانع و مشکالت موجود را حل کـر می

پیشرفت بانوان را فراهم نمود. از طرفی، این امکـان را  
بـرآورد نسـبتاً دقیقـی از وضـعیت رفـاه      دهد کـه می

اجتماعی و میزان مشـارکت ورزش بـانوان شهرسـتان    
عنـوان منبـع   توانـد بـه  چنین میجهرم حاصل شود. هم

هـاي مختلـف   اطالعاتی مفیدي، مورد استفاده دسـتگاه 
و رفاه اجتماعی، اداره تربیت بدنی) (وزارت تعاون کار

هاي این پژوهش، به قرار گیرد، تا بتوان بر اساس یافته
اي بـا مشـارکت   ریزي براي داشتن جامعههدف برنامه

و رفاه بیشتر کمک کـرد. بـا   ورزشی، سالمت اجتماعی
توجه به اهمیت رفـاه اجتمـاعی بـر گـرایش افـراد در      
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، و تاثیر آن بـر هاي ورزشی و سالمت اجتماعیفعالیت
قصد مشارکت بانوان در فعالیت ورزشـی و تـاثیر آن   
بر سالمت اجتماعی، توجه به رفاه و سـالمت اجتمـاعی   
نسبت به مشارکت ورزشی بانوان قابل تأمـل و بحـث   

باشد. لذا سؤال این اسـت کـه آیـا رفـاه و سـالمت      می
اجتماعی با قصد مشارکت ورزشـی بـانوان شهرسـتان    

اداري دارد؟جهرم ارتباط معن

کارروش
. از نظـر هـدف،   اسـت از نوع توصـیفی حاضرپژوهش

تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردي است.
جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل تمامی بانوان شهر 
جهرم بودند که با توجه به حجـم بـاالي جامعـه، حجـم     

بـا روش  384نمونه بر اساس جدول مورگـان، تعـداد   
تصادفی انتخاب شدند.-ايگیري خوشهمونهن

روش اجرا
شـرکت  برايهاشدن تعداد آزمودنیمشخصپس از

در مطالعه، از مناطق مختلف شـهرداري شـهر جهـرم،    
هـر  اي، انتخـاب شـدند و در  صورت خوشهمناطقی به

ي هـا ي ورزشی، آزمودنیهامنطقه با مراجعه به سالن
از تکمیـل فـرم   . پـس صورت تصادفی انتخاب شدندبه

تکمیل راپرسشنامهها، همه آزمودنیرضایت آگاهانه
کردند. 

گیريابزار اندازه
ــور  ــه منظ ــر ب ــه حاض و تطالعااآوريجمعدر مطالع

ــنامهاز ها داده ــاپرسش ــالمت  ه ــاعی، س ــاه اجتم ي رف
استفاده شد.اجتماعی و قصد مشارکت

بـا  ي یافتـه شـده  هاپرسشنامهبا توجه به عدم تناسب 
گیـري رفـاه اجتمـاعی از    ف تحقیـق، بـراي انـدازه   اهدا

ساخته رفـاه اجتمـاعی اسـتفاده شـد.     پرسشنامه محقق
حاضر توسـط محقـق بـا توجـه بـه پیشـینه       پرسشنامه

سوال 41جمعاًپرسشنامهطراحی شد. این )10(تحقیق 
سـوال)، رفـاه مـادي    5ي رفاه محیطـی ( هادارد مولفه

وال)، رفـاه عـاطفی   ـس4اه درمانی (ــوال)، رفــس10(

6سـوال)، رفـاه سـالمتی (   4سوال)، رفـاه ورزشـی (  6(
هـا سـنجد. گزینـه  میسوال) را5سوال) و رفاه امنیتی (

ارزشی از خیلی زیاد تـا خیلـی کـم    5در مقیاس لیکرت 
تـن از  8توسـط  پرسشـنامه طراحی شـد. روایـی ایـن    

ــاي    ــت و از روش آلف ــد قرارگرف ــورد تأیی ــاتید م اس
محاسبه شد کـه قابـل قبـول    76/0پایایی آن کرونباخ 

بود.
ــدازه ــراي ان پرسشــنامهســالمت اجتمــاعی ازگیــريب

،پرسشـنامه سالمت اجتماعی کییـز اسـتفاده شـد. ایـن    
ــوال20داراي ــودهس ــدفوب ــیآنه ــزانبررس می

اجتمـاعی، (شـکوفایی مختلـف ابعادازاجتماعیسالمت
اجتماعی،پذیرشاجتماعی،انسجاماجتماعی،همبستگی
نـوع  ازآنپاسـخگویی طیف. استاجتماعی)مشارکت

ازابـزار، ایـن پایـایی بررسیبرايو )11(بوده لیکرت
کـه، کردندگزارشونمودهاستفادهدرونیهمسانی

بـراي و78/0مقیـاس، کلبرايدست آمدهبهآلفاي
از:بـود عبـارت ترتیـب بـه ها،مقیاسخردهازیکهر
بـراي پـذیرش  74/0اجتمـاعی، مشـارکت براي74/0

بـراي 70/0اجتمـاعی، همبسـتگی براي71/0اجتماعی،
کـه اجتمـاعی، انسـجام بـراي 77/0اجتماعی،شکوفایی

برخـوردار مطلـوبی پایـایی ازابزارایندهدمینشان
)12(است

قصــد مشــارکت ورزشــی از گیـري انــدازهمنظــور بـه 
ی اسـتفاده شـد. ایـن   قصد مشارکت ورزشپرسشنامه
اسـت شدهتدوینايگزینهپنجلیکرتدرپرسشنامه

ومشــارکتقصــدحـداکثر عنــوانبـه 5میــانگینکـه 
گرفتــهنظــردرنمــرهحــداقلعنــوانبــه1میــانگین

صـفري توسـط پرسشـنامه اینفارسینسخه. شودمی
ضـریب وترجمـه ) 1394(نصـرتی قنبرپـور وجعفرلو

.)13(آمددستب81/0آنکرونباخالفاي
تجزیه و تحلیل آماري

SPSS-21افـزار  هـا از نـرم  جهت تجزیه و تحلیل داده

استفاده گردید. در بخش آمار توصـیفی از میـانگین و   
ــراف ــتنباطی   انحـ ــار اسـ ــش آمـ ــار و در بخـ ازمعیـ

اسـمیرنوف (جهـت   -هاي آماري کولموگروفآزمون
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تعیین نرمالیته) و ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن (بـراي     
ســطح تغییرهــا) اســتفاده شــد. بررســی رابطــه بــین م

شد.در نظر گرفته 05/0ها داري در آزمونیمعن

هایافته
در مورد وضعیت تاهل، سـن،  هابررسی توصیفی داده

شغل، تحصیالت، میزان درآمد، سابقه ورز ش و هدف 
نشـان  1در جـدول  هاآزمودنیاز شرکت در ورزش

داده است.
ــانگین و انحــراف اســتاندارد متغیرهــا  ي تحقیــق در می

نشــان داده شــده اســت. بیشــترین میــانگین 2جــدول 
مربوط به متغیر قصـد مشـارکت و کمتـرین میـانگین     

باشـد و همچنـین در   مـی مربوط به سالمت اجتمـاعی 
ابعاد رفاه اجتماعی بیشترین میانگین مربـوط بـه رفـاه    
سالمتی و کمترین مربوط به رفاه محیطـی و در ابعـاد   

بیشترین 852/3ی اجتماعی با سالمت اجتماعی، شکوفای
کمترین میانگین را دارد.00/3و مشارکت اجتماعی 

مشخص شـد کـه رابطـه مثبـت و     3با توجه به جدول
داري بین قصد مشارکت ورزشی با رفاه اجتماعیمعنی

)001/0=p ،214/0=R001/0()، درمــــــــــــانی=p ،
231/0=Rــاطفی ــالمتیp ،133/0=R=001/0()، ع )، س

)001/0=p ،204/0=Rــی ، p=001/0() و امنیتــــــــــ
108/0=Rي رفاه محیطـی،  ها) وجود داشت، ولی گویه

مادي و ورزشی با قصد مشارکت ورزشی رابطه مثبت 
و معناداري نداشتند.

کـه رابطـه مثبـت و   مشخص شـد 4با توجه به جدول
، p=008/0(داري بین قصد مشارکت با شـکوفایی معنی
135/0=R034/0()، همبستگی=p ،109/0=R انسجام ،(

)034/0=p ،109/0=Rــذیرش ، p=003/0()، و پــــــــ
154/0=R(   ــارکت ــد مش ــین قص ــی ب ــود دارد. ول وج

رابطه مثبـت و  ورزشی با سالمت اجتماعی و مشارکت
معنی داري وجود ندارد.

ها. وضعیت تاهل، سن، شغل، تحصیالت، میزان درآمد، سابقه ورز ش و هدف از شرکت در ورزش آزمودنی1جدول 
یت تاهلوضع

متاهلمجرد
)4/46 (%1286/52%)202(

سن
سال به باال51سال50تا 41سال40تا 31سال30تا 21سال20تا 18

)8/12 (%49)5/36% (140)6/26% (102)8/13% (53)4/9% (36
شغل

بازنشستهخانه داردانش آموزدانشجوآزادکارمند
)1/8% (31)6%/14 (56%)73 (19)4/10 (%40)9%/35 (138)9%/4(19

تحصیالت
کارشناسی ارشد و باالترکارشناسیکاردانیدیپلمزیر دیپلم

)6/14 (%56)4/34(%132)8/13 (%53)25 (%96)2/1 (%/43
میزان درآمد

میلیون2بیشتر از میلیون2تا 1بین هزار تا یک میلیون500بین هزار500کمتر از 
)2/29 (%112)9/35 (%138)3/19 (%74)8/13 (%53

سابقه ورزشی
سال3بیشتر از سال3تا 2بین سال2تا 1بین سال1ماه تا 6ماه6کمتر از 

)8/14 (%57)4/21 (%82)6/21 (%83)8/18 (%72)4/22 (%86
هدف و انگیزه شرکت در ورزش

ارتباط با مردمسالمتیاندامتناسبکنترل وزنتفریح و سرگرمیقهرمانی
)2/1 (%8)2/12 (%47)9/22 (%88)9/34 (%134)3/19 (%74)6/7 (%29
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. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي تحقیق2جدول 
حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینرفاه اجتماعی پاسخ دهندگان

371/3476/095/185/4رفاه اجتماعی
100/3793/015رفاه محیطی
370/3832/015رفاه مادي

297/3818/015رفاه درمانی
640/3868/015رفاه عاطفی
214/3980/015رفاه ورزشی
706/3848/015رفاه سالمتی
369/3832/015رفاه امنیتی

084/3417/075/117/4سالمت اجتماعی
852/3846/015شکوفایی اجتماعی
645/2914/015همبستگی اجتماعی
612/3782/015انسجام اجتماعی
086/3038/115پذیرش اجتماعی
00/3824/015مشارکت اجتماعی

176/4594/025قصد مشارکت

ها. بررسی رابطه بین رفاه اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی در آزمودنی3جدول

رهامتغی
قصد مشارکت

سطح معناداريگیهمبست
526/0- 033/0رفاه محیطی
085/0100/0رفاه مادي

*231/0000/0رفاه درمانی
*133/0009/0رفاه عاطفی
061/0233/0رفاه ورزشی
*204/0000/0رفاه سالمتی
*108/0036/0رفاه امنیتی

*214/0000/0رفاه اجتماعی
معنی داري بین دو متغیر: نشان*

هابررسی رابطه بین سالمت اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی در آزمودنی.4دول ج

رهامتغی
قصد مشارکت

سطح معناداريهمبستگی
*135/0008/0شکوفایی
*109/0034/0همبستگی
*109/0034/0انسجام
*154/0003/0پذیرش
000/0995/0مشارکت

002/0946/0سالمت اجتماعی
داري بین دو متغیرعنیم: نشان*
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گیريبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط رفاه و سـالمت  
ــانوان      ــی در ب ــارکت ورزش ــد مش ــا قص ــاعی، ب اجتم

هـاي پـژوهش نشـان    شهرستان جهرم، انجام شد. یافته
ارکت ورزشـی،  داد که، بین رفاه اجتماعی و قصد مشـ 

ترتیب، داري مشاهده شد. بدیني مثبت و معنیرابطه
یابـد. سـالمت   با افزایش یکی، دیگري نیز افـزایش مـی  

اجتمــاعی و قصــد مشــارکت ورزشــی توســط عوامــل 
بسیاري ممکن است مشروط و محدود شـود. تحقیـق   
حاضر نشان داد که هرچه رفاه اجتمـاعی بیشـتر باشـد    
قصـد مشــارکت ورزشـی بــانوان شـهر جهــرم بیشــتر    

شـرح اسـت:   خواهد بود. بنابراین، نتایج بررسی بدین 
رفاه اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی رابطه مثبت و 

ــی ــی ســالمت اجتمــاعی و قصــد  معن داري داشــت، ول
داري مشارکت ورزشی بانوان شهر جهرم رابطه معنـی 

با هم ندارند.
شمی و همکاران هانتایج این تحقیق، با بخشی از تحقیق

-کنند رابطه مستقیمی بین رفـاه اجتمـاعی  میکه بیان
صادي و مشارکت اجتماعی شـهروندان وجـود دارد   اقت

یابد همسو است. میکه با افزایش یکی، دیگري افزایش
بر اساس نتایج این بخش از مطالعـه، و در توجیـه ایـن    

توان عنوان نمود: که هر چه رفاه اجتماعی در نتایج می
ها مشـارکت  جامعه بیشتر باشد، افراد در انجام فعالیت

ین مشارکت باعـث بهبـود وضـعیت    کنند. ابیشتري می
چنین بهبود وضعیت روحی و روحی و روانی افراد و هم

شود.جسمی زنان جامعه می
شـالی و  و صـفري )14(در تحقیقات لطیفی و همکاران 

به نقش مثبت رفاه محیطی با مشارکت )15(همکاران
شده اسـت. بنـابراین، نتـایج تحقیـق     شهروندان، اشاره

ـ داد کهحاضر نشان  ود رفـاه محیطـی، تـأثیري بـر     بهب
تـوان بـدون   گونه، مـی قصد مشارکت افراد ندارد. این

یـب بـه   غهـا را تر توجه بـه سـطح زنـدگی افـراد، آن    
چنـین، نتـایج   هاي ورزشی کـرد. هـم  شرکت در کالس

و 2اینو،)16(و همکاران 1ي کیمهاتحقیق حاضر یا یافته
ــی در تحقیقــات همســو مــی)17(همکــاران  باشــد. ول

برخالف تحقیق حاضـر، رابطـه   ،)18(و همکاران 3تورنر
معناداري بین رفاه عاطفی بـا قصـد مشـارکت وجـود     
ندارد. تحقیقات انجام شده بر نقـش مثبـت و معنـادار    
رفاه ورزشی، بر قصد مشارکت ورزشـی، تأکیـد دارد.   

و 5و هیـون )19(و همکـاران  4در همین راسـتا، تریـال  
6تحقیقاتی انجام دادند. تحقیقات بـورنز ،)20(همکاران 

به این بعـد درمـانی رفـاه،    ،)22(و همکاران7ژو،)21(
سـالمت بهبودبراياند. بعد درمانی، توجه ویژه داشته

ازبسـیاري . باشـد میبهزیستیوزندگیکیفیتروان،
هـاي فعالیتردمشارکتارتقاء،برايجهانکشورهاي

عنـوان بهرا،شدهتجویزهايورزشازاستفادهوبدنی
بهداشـت، مـزمن شـرایط درمداخلـه برايايوسیله

تحقیقـات  اند.کردهتدوینهادستورالعملوهاسیاست
انجام شده بر نقش مثبت و معنادار سالمت، بـر قصـد   

، زیرا مشارکت )23،24(مشارکت ورزشی تاکید دارند
د. شوورزشی، سبب بهبود کیفیت زندگی و سالمت می

ایـن ازفراتـر بایـد کنـد کـه، مـا   بیان می)25(8اخولم
کـه کنـیم، توجـه موضـوع ایـن بـه تاکنیم،نگاهشکاف
نتایج شود.مقابلهجامعهدراجتماعیبا مشکالتچگونه

ؤلفـه منشـان داد کـه  ،فـرد و همکـاران  تحقیقات زاده
ــارکت و    ــاعی، مش ــدت اجتم ــاعی، وح ــتگی اجتم همبس
احساس تعلق، بیشترین تأثیر را بر همبسـتگی اجتمـاعی   

،در طول سالیانمشارکت چه گفته شد، دارند. بنابر آن
و همکـاران  9دونالـد مک.شکل گرفته استافراد میان 

به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه همبسـتگی اجتمـاعی       )26(
رابطه مثبت و معناداري با مشارکت ورزشی دارد.

1 Kim
2 Inoue
3 Turner
4 Trail
5 Hyun
6 Burns
7 Zhou
8 Ekholm
9 McDonald
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ریب همبستگی اسپیرمن نشان داد کهچنین، نتایج ضهم
سالمت اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی بانوان شهر 

با افـزایش سـالمت   هرم ارتباط معناداري ندارد. یعنیج
بـر قصـد مشـارکت    اجتماعی، تاثیر مثبت و معنـاداري  

فرزي يهاورزشی درك نشده است. این نتایج با یافته
شـده  . تحقیقات انجـام )27(همخوانی ندارد و همکاران

سالمت اجتماعی بر مشـارکت  بر نقش مثبت و معنادار
تاکید دارند، زیرا سـالمت اجتمـاعی بـه افـراد     ورزشی

هـاي درسـت، بـا    کند تـا بـا بکـارگیري روش   کمک می
ــا بکــارگیري مشــارکت، در   محــیط ســازگار شــده و ب

پلـی ایجادباراستاي حل مشکالت گام بردارند. ورزش
بـراي فرصتیاقتصادي،واجتماعیهايشکافمیاندر

مشـاغل تشـویق برايمحرکیوزندگی،کیفیتبهبود
ازانـدکی گذاشـتن اشتراكبهبرايسودآور،وبزرگ

داشـتن  شـرکت کند. در نتیجه میرا فراهمهاآنرفاه
باعــث تحــول و شــکوفایی هــاي ورزشــی،یــتفعالدر 

کـه زمینـه ارتقـاي    ،شودهاي اجتماعی افراد میفعالیت
براي انسـجام و  . کندکیفیت زندگی افراد را فراهم می

بـه منزلـه   ،اجتماعـات میـانی  نیاز به تقویت،گراییهم
گرایانـه و  براي تعدیل هویـت خـاص  ،هاي واسطگروه

ــام ــی داردرواج ع ــت و .گرای ــاکت در فعالی ــاي مش ه
توانـد نقـش مـوثري در تقویـت هویـت      مـی ورزشی، 

.)28(اجتماعی افراد و انسجام اجتماعی ایفا کند

نتیجه گیري
با توجه به نتایج این مطالعه، رابطه مستقیمی بین رفـاه  
اجتماعی و قصد مشارکت ورزشی بـانوان وجـود دارد   

چنین یابد. همکه با افزایش یکی، دیگري نیز افزایش می
سـالمت اجتمـاعی و قصـد    تحقیق حاضر نشان داد کـه 

ـ    ت و معنـاداري بـا هـم    مشارکت ورزشـی، رابطـه مثب
ندارند و تا حدودي اثبات شد که هرچه رفاه اجتمـاعی  
بیشتر باشد قصد مشارکت ورزشی بانوان شهر جهـرم  

بیشتر خواهد بود.
ــدودیت ــااز مح ــر ه ــه حاض ــیي مطالع ــه م ــوان ب ت

، زیـرا  توسط زنان اشـاره کـرد  پرسشنامهشدن تکمیل

را نداشـتند و پرسشـنامه کـردن  فرصت و تمایل به پر
وهشگر جهت انجام پژوهش انجام همکاري الزم را با پژ

ــی ــتفاده از  نمـ ــه اسـ ــد. اگرچـ ــنامهدادنـ در پرسشـ
هـاي علـوم انسـانی روش رایجـی اسـت، امـا       پژوهش

ها و اشـتباهات در  گیريممکن است سبب برخی جهت
توان به فقـدان  میدهندگان شود. همچنینمیان پاسخ

ي هـا پیشـینه منابع اطالعاتی و آماري موثـق و کمبـود  
هـاي  دد در پـژوهش گرنظري اشاره کرد. پیشنهاد می

کیفی (مصاحبه یا گروه کانون) و هـم  آتی هم از شیوه
تـر و یـافتن سـایر    از روش کمی براي سـنجش دقیـق  

عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی، سالمت اجتمـاعی و  
قصد مشارکت، استفاده گردد ضمن آنکه بـه بررسـی   

اعی، سالمت اجتماعی و قصد مشارکت ارتباط رفاه اجتم
ــش در  ــد دان ــر اقشــار جامعــه مانن ــین دیگ آمــوزان، ب

دانشجویان، شاغلین، سالمندان و غیره پرداخته شود.

تاییدیه اخالقی
ضــایت آگانــه در مطالعــه شــرکت بــا رهــاآزمــودنی

اطمینـان داده هـا به تمامی آزمودنی. همچنینکردند
لحاظ گردیـده هاهپرسشنامشد که گمنامی در تکمیل 

. خواهد شدو رازداري و محرمانه بودن اطالعات حفظ
مالحضات اخالقی و کـد اخـالق در   مطالعه حاضر داراي

از IR.JUMS.REC.1399.058پژوهش بـه شـماره   
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشـکی جهـرم  

باشد.می

تعارض منافع
ا اعـالم  نویسندگان مقالـه هـیچ گونـه تضـاد منـافعی ر     

نکردند.

سهم نویسندگان
آوري پیشـینه  امور مربوط به گردآوري داده و جمـع 

و نیـز کمـک در   ح.صو م.متوسطنظري و پژوهشی
ع.زتوسـط اجراي پژوهش و امور مربوط به مداخلـه  
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نیـز  بود. امور مربوط به تحلیل آماري و نگارش مقاله 
انجام  شد..ص و حع.زتوسط 

تشکر و قدردانی
ارشـد قاله حاضر برگرفته از پایـان نامـه کارشناسـی   م

120340189علــوم ورزشــی دانشــگاه جهــرم بــا کــد  

داننــد از کلیــه محققــین وظیفــه خــود مــیباشــد. مــی
کنندگان عزیز در این کار تحقیقاتی که بـا روي  شرکت

گشــاده و عالقــه خــاص همکــاري کردنــد، کمــال      
.سپاسگزاري و تشکر را داشته باشند
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