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 بر مشارکت شده  نقش فواید ادراکبررسی 
 بدنیدر فعالیتهای جوان  بانوان

 )یزد شهر بانوان:  موردیۀمطالع(
 *استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه یزد، کترمهربان پارسامهرد 

 استادیاردانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه یزد ،آبادی  شاه  دکتر اکبر زارع 

 جمعیت از نیمی از بیش بدنی، فعالیت در مشارکت اجتماعی و شناختی روان جسمانی، آشکار فواید وجود با :چکیده

 بر تأثیرگذار مهم متغیرهای شناخت پس، .نیستند ربرخوردا مناسبی مشارکت سطح از دنیب فعالیتهای در زنان

 فواید تبیین از است عبارت پژوهش این اصلی هدف .دارد ضرورت بدنی فعالیتهای در زنان مشارکت میزان

 صورت به و پیمایشی پژوهش روش .یزد شهر در بدنی فعالیتهای در جوان بانوان مشارکت میزان بر شده  ادراک

 گیری  نمونه صورت به ابتدا که شد آوری جمع زن 485 از پژوهش این های داده .است شده انجام مقطعی

 گردآوری ابزار .ندشد انتخاب یزد شهر سال 25 تا15 سنین بانوان میان از تصادفی شیوۀ به سسپ و ای  طبقه

 ضریب .بود مورد 12 شامل که بدنی یتهایفعال در تمشارک ۀشد  اصالح  ۀنام پرسش از ستا عبارت ها داده

 فعالیتهای در کنندگان  مشارکت دارامعن تفاوت بررسی این نتایج .شد برآورد 77/0 سطح در کرونباخ آلفای

 نتایج .است داده نشان بدنی فعالیتهای در مشارکت برای جوان بانوان شدۀ  ادراک فواید نوع به توجه با را بدنی

 بانوان شدۀ  ادراک فواید که ستا آن ۀدهند  نشان )P، 536/7 = )482، 2( F > 001/0 دارمق با( واریانس تحلیل

 سلسله رگرسیون تحلیل نتایج .است داشته معناداری تأثیر بدنی هایتفعالی در آنان مشارکت میزان بر جوان
 مسئوالن، حمایت سب،منا فرصت ،درسی تکالیف نداشتن پدر، اشتغال متغیر پنج داد نشان نیز چندگانه مراتبی 

 8/0 و 5/11 ترتیب به اند توانسته دوم ۀمرحل در شده  ادراک فواید و ،اول ۀمرحل در مناسب جوی شرایط و
 .نمایند تبیین بدنی فعالیتهای در را یزدی جوان بانوان مشارکت مطالعه تحت متغیر واریانس از درصد

 
 
 
 

* E.mail: parsa1342@yahoo.com 

 
 

 در فعالیتهای بدنیمشارکت فواید ادراک شده،  بانوان جوان،  :کلیدی گانژوا

 

 مقدمه
 مختلف گروههای بین در بدنی فعالیت و ورزش

 به نزدیک از وقتی ولی، .دارد متفاوتی معانی

افراد ورزشی تجارب به مربوط معانی از ای  مجموعه
 

از مجموعه این بر که یافت درخواهیم کنیم، نگاه
و دیلمان .است حاکم کارکردی رویکردی معانی
فعالیتهای در صورتی در افراد کردند مشاهده کوپر

داشته ای  فایده آنها برای که کنند  می شرکت ورزشی
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 طور به ورزش در مشارکت شدند متوجه آنها .باشد

 معنا بدین .است عقالنی انتخابی به وابسته گسترده

 مادی فواید وجود به ورزش در مشارکت که

 در کننده  مشارکت افراد که دارد بستگی وغیرمادی

 برخی چنانکه ،اند آن کسب پی در ورزشی فعالیتهای

 و شناختی، روان اجتماعی، مهم فواید پژوهشها از
 از بسیاری .)2( اند کرده تأیید را ورزش سمانیج

 فشارهای اضطراب، گونه هر از رهایی برای افراد

 و نشاط کسب و تفریح سالمت، حفظ محیطی،
 با .زنند  می بدنی فعالیتهای انجام به دست شادمانی

 و ورزش به مختلف گروههای نگاه نحوۀ آنکه
 آنها همۀ دارد، متفاوتی معانی بدنی فعالیت

 آشکار فواید ).13( دارند آن از مثبتی داشتهایبر

 بعد سه در توان  می را بدنی فعالیتهای در مشارکت

 در مشارکت جسمانی فواید جمله از برشمرد،

 افزایش سالمت، سطح افزایش بدنی، فعالیتهای

 قدرت افزایش وزن، کاهش جسمانی، آمادگی

 فردی یا شناختی روان هایدکارکر از بدنی؛

 افزایش از توان  می بدنی فعالیتهای در مشارکت

 طراوت، و شادی کسب شناختی، روان بهزیستی

 آن اجتماعی کارکردهای جمله از و تفریح؛ و لذت

 بکس و اجتماعی روابط شبکۀ گسترش توان  می
  ).3 ،1( برد نام را اجتماعی پاداشهای
 در مشارکت از ناشی جسمانی سالمت فواید

 جامعه افراد اکثر که است مهمی اصل بدنی فعالیتهای

 سالمت سطح افزایش و بیماری از جلوگیری برای

 نشان زیادی های  یافته و شواهد .اند پذیرفته عمومی

 فعالیتهای در ثابت و پیوسته مشارکت با دهند می

 همچنین، .یابد بهبودمی افراد سالمت وضعیت بدنی

 بر بدنی فعالیتهای و ورزش تأثیر بر زیادی پژوهشهای

 های  یافته .کنند می تأکید بدن بیولوژیکی ستمسی

 که دارند وجود بااهمیتی و کننده  قانع پژوهشی

 بدنی فعالیتهای در مشارکت مثبت نقش دهندۀ  نشان

 از جلوگیری در بویژه تندرستی و سالمت بر

 سرطانهاست انواع برخی و دیابت قلبی، بیماریهای

 و ،شناختی آسیب ،بالینی تجربی مطالعات ).7(
 عدم که اند تأییدکرده گذشته سال 40 در گیر همه

 افزایش در پایین جسمانی آمادگی و بدنی فعالیت

 مهمی نقش مختلف جوامع در افراد بین در بیماری

 بدنی فعالیتهای در منظم مشارکت ).17( است داشته

 انواع از جلوگیری و عمر، طول افزایش سبب

 بر دیگری ندسودم آثار ،نهمچنی .شود می بیماریها

 ناشی جسمانی سالمت فایدۀ دیگر ).1( دارد بدن کل

 چاقی از که است این بدنی فعالیتهای در مشارکت از

 سبب بدنی فعالیتهای کاهش .کند می جلوگیری

 بیشتر چاقی سبب نتیجه در و انرژی مصرف کاهش

  ).17 ،8( شد خواهد
 در مشارکت بین اند  داده نشان پژوهشها همچنین،

 رابطۀ افراد شناختی روان سالمت و بدنی تهایفعالی

 در مشارکت مثبت تأثیر بررسیها .دارد وجود مثبتی

 و لذت کسب طراوت، و شادابی بر را بدنی فعالیتهای
 و نفس، عزت افزایش افسردگی، کاهش هیجان،
 فواید ).20( است داده نشان خوداثربخشی افزایش

 روانی تمشکال که افرادی در بدنی فعالیتهای انجام

 ).12(است شده تأیید مختلف پژوهشهای در دارند

 برای بدنی فعالیتهای در منظم مشارکت همچنین

 مواجه جدی شناختی روان آسیب با که افرادی

 افزایش جمله آن از دارد، شناختی روان فواید نیستند

 و طراوت، و شادابی افزایش ،)8( همگانی بهزیستی
 ).20( اضطراب شکاه
 الیتهایـفع در ارکتـمش یـاجتماع دـوایـف از
 دوستانۀ روابط ریـگی  شکل هـب وانـت  می یـبدن
 چنانکه .کرد ارهـاش یـورزش محیطهای در دـجدی
 دریافتند خود ایـبررسیه در نـدانک و سـویس

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 بهار) 41پیاپی  (1 شماره -انزدهم ش سال 

 9آبادیشاهدکتر اکبر زارع،دکترمهربان پارسامهر

 در بیشتر تمرین و ورزش در کنندگان  مشارکت

 را اجتماعی روابط این و اند دیگران با متقابل کنش

 خود بررسی در کواکلی ).22( دهند می ادامه و حفظ

 مشارکت دریافت افراد بر ورزش مثبت آثار دربارۀ

 ریـگی  شکل سبب یـورزش ایـفعالیته در رادـاف
 گیری  شکل و شود می جدیدی یـاجتماع طـرواب
 ورزشی فعالیتهای تداوم به جدید روابط این

  ).6( انجامد می
 مثبت ردهایبرکارک شده  انجام پژوهشهای اکثر

 از آگاهی اند  کرده بیان و اند  گذاشته صحه ورزش

 گونه این در افراد شرکت میزان بدنی فعالیتهای فواید

 که تأکیدی وجود با .دهد می افزایش را فعالیتها

 در مشارکت آشکار دفوای بر گرفته انجام پژوهشهای

 در افراد مشارکت میزان دارند، بدنی فعالیتهای

  ).8( است پایین یبدن فعالیتهای
 از بدنی فعالیتهای ما ۀجامع بانوان جمعیت در

 است حالی در این .نیست برخوردار مناسبی جایگاه

 بدنی فعالیتهای و ورزش صنعتی جوامع در که

 و اجتماعی های  عرصه برخی در شده  نهادینه یفعالیت
 فواید نقش به پرداختن با لذا، .است فرهنگی

 میزان بر )اجتماعی و روانی، جسمانی،( شده  ادراک

 سایر و بدنی فعالیتهای در جوان بانوان مشارکت

 در بانوان مشارکت میزان با مرتبط متغیرهای

 برای الزم های  زمینه است الزم بدنی فعالیتهای

  .آید  فراهم بدنی فعالیتهای در آنان بیشتر حضور
 شده انجام مسئله این پیرامون حاضر پژوهش

 با ورزش از شده  ادراک فواید نبی آیا که تاس
 بدنی فعالیتهای در جوان بانوان مشارکت میزان
 چه تا شده  ادراک فواید اینکه و رد؟دا وجود رابطه

 یـبدن ایـفعالیته در وانـج انوانـب مشارکت اندازه
  ؟کند می تبیین را

 شناسی  روش
 غیر( توصیفی طرح قالب در حاضر پژوهش

 انجام مقطعی روش با و یشیپیما شیوۀ به و )آزمایشی

 صورت به نیاز مورد های  داده که آنجا از .است گرفته

 ۀشد  اصالح ۀنام پرسش توزیع از استفاده با و میدانی
 زمان از برهه یک در ورزشی فعالیتهای در مشارکت

  .است رفته کار به مقطعی روش شده آوری  جمع

 ایهآزمودن
 اریآم ۀجامع . و واحد تحلیل آماریۀجامع

 تشکیل یزد شهر جوان بانوان تمامی را حاضر تحقیق

 نمونه عنوان به نفر 485 تعداد آنها بین از .دهند می

 پژوهش موضوع اینکه به توجه با .شدند انتخاب

 بر شده ادراک فواید نقش تجربی بررسی حاضر

 بدنی هایتفعالی در یزدی جوان بانوان مشارکت میزان

 یعنی گو پاسخ فرد یق،تحق این در تحلیل واحد ،است

 .است خرد تحلیل سطح ،ترتیب بدین .است زن
 به سپس ای،  طبقه گیری  نمونه ۀشیو به ابتدا ها نمونه

  .اند  شده انتخاب تصادفی صورت
 آوریردـگ زارـاب .اتـاطالع ردآوریـگ زارـاب

 .است هنام پرسش حاضر تحقیق در اطالعات
 آن در بسته و باز پرسشهای روش به متعددی االتؤس

 سنجش ضمن نامه پرسش این در .شده گنجانده

 فعالیتهای در مشارکت شدۀ  ادراک فواید موارد

 و ،اجتماعی شناختی،  جمعیت ویژگیهای ،بدنی
 به دستیابی جهت جوان بانوان به مربوط اقتصادی

 .است شده پرسش مختلف شاخصهای
 تعیین برای .گیری روایی ابزار اندازهو اعتبار 

 محتوا اعتبار روش از تحقیق این ۀنام پرسش راعتبا

 ۀنام پرسش منظور، بدین .است هشد استفاده
 علوم متخصصان از نفر چند اختیار در شده  طراحی

 قرارگرفت بدنی فعالیتهای مفهوم با آشنا و اجتماعی
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 شاخصها اعتبار شناسایی برای آنان نظرات از و

 تأمین ابزار اعتبارصوری طریق بدین .شد استفاده

 ،سنجش ابزار روایی از اطمینان حصول برای .گردید
  .شد آزمون  پیش نامه پرسش االتؤس

 مورد مهومف برای کرونباخ آلفای ضریب .1جدول
 سنجش

 آلفای ضریب گویه تعداد مومفه
 کرونباخ

 778/0 12 شده ادراک فواید
 

 آلفای مقدار شود می مشاهده که طور همان

 75/0 از باالتر مدل در شده تعیین بُعد در نباخوکر
 درصد α=05/0 سطح در که است شده برآورد

 فواید نقش ارزیابی منظور به .است دارامعن

 میزان بر )اجتماعی و روانی، جسمانی،( شده   ادراک

 از بعد بدنی فعالیتهای در جوان بانوان مشارکت

 با موارد حذف و نظر مورد موارد روایی ۀمحاسب

 جمله آن از شد، استفاده مورد 12 تعداد ،پایین روایی

 ،ورزش از بردن  لذت ،جسمانی آمادگی ،یسالمت
  سرگرمی، وزن، کاهش بدنی، قدرت افزایش
 یادگیری شادابی، و نشاط کسب بدن، کردن عضالنی

 یابی،  دوست بودن، دوستان همراه ،جدید مهارتهای

 هب موارد این از هریک .ورزشی جوایز کسب
 مربوط موارد ۀهم .شدند سنجش جداگانه صورت

 طیف صورت هب نامه پرسش در شده  ادراک فواید به

 ،4=زیاد ،5=زیاد خیلی( لیکرت ای درجه 5 ارزیابی
 .شدند بندی  درجه )1=کم خیلی ،2=کم ،3=متوسط

 یها  داده آماری تحلیل و زیهتج .روشهای آماری

 سطح دو در spss افزار  نرم از استفاده با پژوهش این

 از پس .است شده انجام استنباطی و فیتوصی

 سنجش سطوح شدن  مشخص و ها  داده آوری  جمع

 ۀمقایس منظور به واریانس، تحلیل از متغیرها
 ورزشی فعالیتهای در کنندگان  مشارکت پاسخهای

 فواید نوع آیا شود مشخص تا شد استفاده

 کنندگان  مشارکت )ینیپا متوسط، باال،( شده  ادراک

 نه؟ یا کند ایجاد تفاوت مشارکت میزان رد تواند می

 تفاوت میزان سنجش برای شفه زمونآ از ،همچنین

 رگرسیون روش ،نهایت در .شد استفاده گروهها بین

 یک هر سهم تعیین منظور به چندگانه مراتبی  سلسله

 تبیین در مدل، در شده وارد منتخب متغیرهای از

 هایتیفعال در مشارکت مطالعه تحت متغیر واریانس

 .رفت کار به ورزشی

شدۀ   ها با توجه به فواید ادراک  مقایسه
  مشارکت در فعالیتهای بدنی

 و شده  ادراک فواید میزان بین رابطۀ بررسی برای
 به بانوان بدنی، فعالیتهای در بانوان مشارکت میزان

 پایین و ،متوسط باال، شدۀ  ادراک فواید با ۀدست سه

 واریانس آنالیز از استفاده با نتایج سپس، .شدند تقسیم

 P ، 536/7 = )482، 2(F > 001/0 مقدار .شد تحلیل

 ،متفاوت شدۀ  ادراک فواید میزان با بانوان داد نشان
 متفاوتی مشارکت میزان از بدنی هایتفعالی در

 فواید میزان بین ،دیگر بیان به .برخوردارند

 هایتفعالی در بانوان مشارکت میزان با شده  ادراک

 .دارد وجود رابطه بدنی
 دارینامع سطح با همراه شده  ادراک فواید توصیفی های  داده .2جدول

 S.D( F P(معیار انحراف میانگین تعداد 
 775/0 75/0 16 ینیپا شده  ادراک فواید
 961/0 43/1 205 متوسط شده  ادراک فواید
 928/0 61/1 264 باال شده  ادراک فواید

 
536/7 

 
**001/0 

 01/0معناداری در سطح ** 
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فواید  سطح معناداری هر یک از موارد 
 مشارکت در فعالیتهای بدنی شدۀ  ادراک
 شده  ادراک فواید موارد از یک هر ابتدا اینجا در

 نتایج .شدند تقسیم پایین و متوسط، باال، ۀدست سه به

 .شد تحلیل یکراهه واریانس تحلیل از استفاده با
 فواید موارد از یک هر )معناداری سطح( Pو Fمقدار

   .است مدهآ 3 جدول در شده  ادراک
 با همراه شده  ادراک فواید موارد از هریک .3جدول

 داریامعن سطح
 F P شده  فواید ادراک موارد

 بردن از ورزش  لذت
 کسب نشاط و شادابی

 به یادگیری تمرینات جدید میل
 پیداکردن دوستان جدید

 سالمتی
 ریحسرگرمی و تف

 کسب جوایز ورزشی
 همراه دوستان بودن

 کاهش وزن
 افزایش قدرت بدنی

 حفظ آمادگی جسمانی
  بدنکردن عضالنی

487/5 
787/4 
591/4 
763/3 
613/2 
333/3 
892/2 
919/1 
067/1 
408/1 
421/1 
105/1 

***000/0 
***000/0 
**001/0 
**005/0 
*035/0 
*010/0 
*022/0 

106/0 
372/0 
230/0 
215/0 
353/0 

 
 بین از دهد  می نشان 3 جدول نتایج همچنانکه

 از بردن لذت مورد شده،  ادراک فواید متغیر موارد
 ؛P، 501/5 =)480، 4(F>001/0 مقدار با بدنی فعالیت

 ،P>001/0 دارـمق اـب یـادابـش و اطـنش بـکس
787/4=)480، 4(Fو اتـتمرین ریـادگیـی هـب لـمی ؛ 

 ؛P، 591/4=)480، 4(F>01/0 مقدار با جدید مهارتهای
 ،P>01/0 دارـمق اـب دـجدی انـدوست ردنـک داـپی

763/3 = )480، 4(F(با سالمتی برای بدنی فعالیت ؛ 

 بدنی تـیـالـفع ؛F)4 ،480( = 613/2 ؛P>05/0 دارـمق
 ؛P>05/0 دارـمق اـب ریحـتف و یـرمـسرگ رایـب

333/3 = )480، 4(Fمقدار با ورزشی جوایز کسب و ؛ 

05/0<P، 892/2 = )480، 4(F بانوان مشارکت میزان با 

 لذا، .دارد معناداری رابطۀ بدنی فعالیتهای در جوان

 بر موارد این جوان بانوان برای گرفت  نتیجه توان  می

 مثبتی نقش بدنی فعالیتهای در آنان مشارکت

 بیشتر مشارکت موارد این به بیشتر توجه و اند  داشته

   .آورد می فراهم یبدن فعالیتهای در را آنان

  دربانوان مشارکت ۀتحلیل چندمتغیر
 )مراتبی  رگرسیون سلسله( بدنی فعالیتهای
 بر شده  ادراک فواید متغیر نقش از نظر صرف

 را حاضر بررسی هدف که بانوان ورزشی مشارکت

 متغیرهای آیا که شد مطرح الؤس این ،داد می تشکیل

 توانند می متغیرها سایر و شناختی  جمعیت-اجتماعی

 داشته ینقش مطالعه تحت متغیر تغییرپذیری در

 مراتبی  سلسله رگرسیون از منظور این برای ؟باشند

 متغیرها از مجموعه هر نقش تا شد استفاده چندگانه

 با .شود بررسی متغیرها سایر با کنترل حالت در

 دسته دو چندگانه، مراتبی  سلسله رگرسیون از استفاده

 تبیین در متغیرها آن سهم و شدند مدل وارد متغیرها از

 هر در .شد مشخص مطالعه مورد متغیر واریانس

 F مقدار شده،  تنظیم 2R و 2R مقدار نیز مرحله

  .)4 جدول( شد محاسبه مدل داریامعن نیز و ،تغییریافته

 چندگانه مراتبی  سلسله رگرسیون منظور این برای

 .شد امانج متغیرها از دسته دو روی مرحله دو در
 از دسته هر سهم که بود این کار این انجام از هدف

 واریانس تبیین در متغیرها سایر کنترل ضمن متغیرها

 .شود تعیین مطالعه مورد متغیر
 متغیرهای از ای  مجموعه ،اول ۀمرحل در .1

 مدل وارد )متغیر 10( شناختی  جمعیت و اجتماعی

 2R = 086/0 مقدار با متغیرها از دسته این .گردیدند
 درصد6/8 توانستند P، 542/5=F>001/0 شده، تنظیم
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  چندگانه مراتبی  سلسله رگرسیون .4جدول 

 Beta P متغیر مرحله
2R 

 تغییریافته
2R 

 شده  تنظیم

F 
 P تغییریافته

 
 
 
 
 

 اول

 پدر الغاشت
 درسی تکلیف نداشتن
 تر مهم کارهای انجام
 الزم توانایی داشتن
 تجهیزات و وسایل نبود
 کافی انگیزۀ شتندا

 مناسب فرصت از برخوداری
 زندگی محل در ورزشی تیمهای
 مسئوالن حمایت
  مناسب هوایی و آب شرایط

110/0 
108/0- 
076/0 

40/0- 
008/0 
025/0 
168/0 
012/0- 
180/0 
091/0- 

*012/0 
*028/0 

121/0 
397/0 
863/0 
580/0 
***000/0 
796/0 
***000/0 

*05/0 

 
 
 
 

105/0 

 
 
 
 

086/0 

 
 
 
 

542/5 

 
 
 
 

***000/0 

 021/0* 574/5 008/0 010/0 021/0* 112/0 شده  ادراک فواید دوم
* 05/0<  P         **  01/0< P           *** 001/0<  P  
 مشارکت میزان( مطالعه مورد متغیر واریانس از

 متغیر متغیرها این بین از .کنند تبیین را )جوان بانوان

 و ؛P<، 110/0 = B 05/0 قدارم با پدر اشتغال وضعیت
 ،>P 05/0 مقدار با درسی تکالیف نداشتن متغیر
108/0- = Bبرای کافی فرصت داشتن متغیر ؛ 

 متغیر ؛P<، 168/0 = B 001/0 مقدار با کردن  ورزش

 ؛P<، 180/0 = B 001/0 مقدار با مسئوالن حمایت
 ،>P 05/0 دارـا مقـ ببـاسـوای منـآب و هر ـمتغی

019/0- = B مشارکت میزان متغیر واریانس تبیین در 

 .داشتند داریامعن سهم بدنی فعالیتهای در
 متغیر( شده  ادراک فواید متغیر ،دوم ۀمرحل در .2

 2R =008/0 مقدار با متغیر این .شد مدل وارد )اصلی
 درصد 8/0 تتوانس 001/0P<، 574/5 =F ،شده تنظیم

 ار ورزشی فعالیتهای در زنان مشارکت واریانس
 رمقدا با شده  ادراک فواید رـمتغی .دـایـنم ینـتبی

05/0 P<، 112/0 = B ینـیـتب در تـاس هـوانستـت 
 ورزشی ایهفعالیت در مشارکت میزان متغیر واریانس

 توانسته مدل مجموع در .باشد  داشته داریامعن سهم

 2R =094/0 و P <، 904/5  = )473،11(F 001/0 مقدار با

 از درصد 4/9 حدود کل 2R=115/0 و دهـش مـظیـتن

 را بدنی فعالیتهای در زنان مشارکت واریانس

 نشان یکراهه واریانس تحلیل نتایج .کرد تبیین

 .است دارامعن رگرسیون مدل دهد می

 گیری   بحث و نتیجه
 بر را شده  ادراک فواید مثبت ثیرأت مطالعه این

 بدنی فعالیتهای در یزدی جوان بانوان مشارکت میزان

 جوان نبانوا کند تأییدمی ژوهش  پ این .دهد می نشان

 اند  دریافته را بدنی فعالیتهای مثبت نقش که یزدی

 نتایج .اند کرده مشارکت بدنی های فعالیت در بیشتر

 فواید نقش بر که )1998( وایت نتایج با پژوهش این

 افزایش در کنندگان مشارکت روانی شدۀ  ادراک

 آنان مشارکت ادامۀ و نیبد فعالیتهای در مشارکت

 رایان های  یافته با و کند می تأکید بدنی فعالیتهای در

 تور ،)2002( میچل و ویلک ،باراور ،پندر ،)1980(

 )1990( یرسون گی وال و ،هاجسون ویل ،لیندسون
 افرادی اند  رسیده نتیجه این به خود پژوهشهای در که

 درک جسمانی سالمت بر را بدنی فعالیتهای نقش که
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 بدنی فعالیتهای در خود از بیشتری مشارکت اند  کرده

 و ویسس پژوهشی های  یافته با همچنین اند،  داده نشان
 که افرادی معتقدند آنها .است منطبق )1992( دانکن

 اجتماعی روابط شبکۀ گسترش در را ورزش نقش

 در مشارکت ادامۀ و مشارکت بر اند  کرده درک

 نشان خود از بیشتری تمایل ورزشی های فعالیت

  .اند  داده
 مدل دهد می نشان یکراهه تحلیل واریانس نتایج

 برای گرفت  نتیجه توان  می لذا، .است دارامعن کل در

 شدۀ  ادراک فواید موارد بین از یزدی جوان بانوان

 ورزش، از بردن  لذت بدنی فعالیتهای در مشارکت

 تمرینات یادگیری به میل شادابی، و نشاط کسب

 سرگرمی سالمتی، جدید، دوستان پیداکردن جدید،

 بر معناداری نقش ورزشی جوایز کسب و تفریح، و

 بدنی فعالیتهای در آنان مشارکت ادامۀ و مشارکت

 تواند  می موارد این به بیشتر توجه و است داشته

 بدنی فعالیتهای در آنان بیشتر مشارکت ساز  زمینه

  .باشد
 سلسله رگرسیون در ها  یافته نتایج ،همچنین

 رسید می نظر هب که ییمتغیرها بین از داد نشان مراتبی 

 فعالیتهای در یزدی جوان بانوان مشارکت میزان با

 باشند داشته رابطه اصلی متغیر کنار در بدنی

 ،درسی تکالیف نداشتن ،پدر اشتغال متغیرهای
 حمایت مناسب، زمانی فرصتهای از برخورداری

 میزان با مناسب، هوایی و بآ شرایط و مسئوالن،

 بدنی فعالیتهای در یزدی جوان بانوان مشارکت

 ،برانوفسکی نتایج با که ستا داشته داریامعن ارتباط
 ،رـبک ،یـکـوفسـرانـب و ،)1997( لـاسـپ و ،ریـپ

 چن و گوتلیب ،)2001( باک و برنان ،من  هاووس

 ،سالیس ،)2002( لسلی و اوون ،هامپل ،)1985(
 و محیطی عوامل نقش بر که ،)1998( پات و باهومن
 فعالیتهای در افراد مشارکت در جمعیتی - اجتماعی

 ۀبقی بین چند هر ،دارد همخوانی اند کردهکیدأت بدنی
 ارتباط شده،  مطرح پژوهشی های  یافته نتایج با متغیرها

 بدنی فعالیتهای در مشارکت میزان با داریامعن

  .است نشده مشاهده
- اجتماعی متغیرهای که است رذک به الزم
 شده گرفته کار به متغیرهای سایر و شناختی  جمعیت

 متغیر( مدل در شده  مطرح متغیر به نسبت مدل در

 در یزدی بانوان مشارکت بر یتر قوی ثیرأت )مفروض

 تحلیل به مراجعه با امر این .اند  داشته بدنی فعالیتهای

 بیخو هب پژوهش این مراتبی  سلسله رگرسیون

 است داده نشان تحلیل این نتایج .شود میآشکار

 نداشتن ،پدر اشتغال مثل مفروضغیر متغیرهای سهم

 زمانی فرصتهای از برخورداری ،درسی تکالیف

 هوایی و آب شرایط و مسئوالن، حمایت مناسب،

 مدل در واردشده متغیرهای سایر با مقایسه در مناسب

 متغیر با قایسهم در و مراتبی  سلسله چندگانۀ رگرسیون

 جوان زنان مشارکت واریانس تبیین در روضفم

  .است بوده باالتر بسیار ورزشی های فعالیت در یزدی
 بین رابطۀ پژوهش این در واقع، در

 بانوان مشارکت سطح بر تأثیرگذار های  کننده  تعیین

 یزدی جوان بانوان بین در بدنی هایتفعالی در

 توانستند نیز شده آوری  جمع های  داده و شد سنجش

 یک هر نقش ارزیابی برای را ارزشمندی اطالعات

 صورت به یا و مشترک طور به متغیرها و آیتمها از

 پژوهش این نتایج .قراردهند ما اختیار در مجزا

 اهمیت میزان دربارۀ مفیدی اطالعات آورندۀ  فراهم

 شهر در جوان بانوان مشارکت بر متغیرها از هریک

  .است بوده یزد
 بود برآن انتظار یزد شهر تر  سنتی بافت به توجه با

 جوان بانوان مشارکت بر تأثیرگذار موارد بین که

 سایر در بدنی فعالیتهای بر تأثیرگذار موارد با یزدی

 تفاوتهایی تأثیرگذار موارد نوع به توجه با نقاط
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 داد نشان آمده دست به نتایج ولی باشد، داشته وجود

 جوان زنان بین در بدنی فعالیت بر تأثیرگذار موارد

 نقاط در پژوهشها از آمده دست به نتایج با یزدی

 سطح واقع در .دارد اندکی های  تفاوت مختلف

 که بود آن دهندۀ  نشان موارد از هریک معناداری

 مشارکت بر تأثیرگذار متغیرهای از مشترکی ادراک

 تهداش وجود نقاط سایر در بانوان دیگر با یزدی بانوان

 متغیر به مربوط ایه  یافته بین کرد اذعان باید .است

 ترین مهم با پژوهش این )شده  ادراک فواید( اصلی

 شده انجام پژوهشهای سایر در تأثیرگذار متغیرهای

 از و نداشته وجود فاحشی تفاوت مناطق دیگر در

 نتایج زیرا است، کرده پیروی مشابه نسبتاً الگویی

 جوان بانوان بین در( وهشپژ این در آمده دست به

 سایر که باال در ذکرشده مشابه نتایج با )یزدی

 مکانهای و متفاوت زمانی شرایط در پژوهشگران

 هرچند دارد، همخوانی اند آورده دست به متفاوت

 و شدت موارد ترین مهم تأثیرگذاری میزان بین
 و پژوهش این انجام با بنابراین .دارد وجود ضعفهای
 بر تأثیرگذار که عواملی از شناختمان دامنۀ گسترش

 اند،  بدنی فعالیتهای در یزدی جوان بانوان مشارکت

 برای الزم های  زمینه آورندۀ  فراهم است امید

 .باشیم ورزشی فعالیتهای در آنان بیشتر مشارکت
 با توان  می که است ای  شده  پذیرفته امر این

 بر ذارتأثیرگ مهم های  کننده  تعیین دربارۀ پژوهش

 عوامل این شناسایی با و بدنی فعالیتهای در مشارکت

 بانوان مشارکت زمینۀ در را جدیدی فرضهای  پیش

 این انجام با .داد توسعه و رشد بدنی فعالیتهای در

 این از آمده  دست به نتایج که است آن امید پژوهش

 این در شده  انجام پژوهشهای سایر مانند پژوهش

 به نسبت جدید نگرشی ادایج به علم از حوزه

 بین در بخصوص جوان بانوان بین در بدنی فعالیتهای

 محدودیتهای به توجه با هرچند .بینجامد یزدی بانوان

 که پرسش این علمی، پژوهش هر راه سر بر موجود

 فوق عوامل از غیر بدنی هایتفعالی در بانوان مشارکت

 و نونیک با باید باشد، تواند می عواملی چه از ثرأمت
 عوامل که شد صدا هم ویسس و فرسون مک

 منابع از بدنی فعالیتهای در مشارکت بر ثیرگذارأت

 رفتاری شناختی، روان اقتصادی، اجتماعی، مختلف

 مجموعۀ صورت هب عوامل این و است ثرأمت مادی و

 .کنند می عمل یکدیگر با متقابل کنش در ای پیچیده
 سایر بر که بعدی پژوهشهای انجام در امر، این

 متغیرهای نیز و اجتماعی -اقتصادی متغیرهای

 با نحوی به که یمتغیرهای و پزشکی شناختی، روان

 .است ضروریات جزو اند ارتباط در بدنی فعالیتهای
 ای  رشته میان صورت به باید بعدی پژوهشهای ،لذا

 متغیرهای همۀ شناخت امکان تا گیرد  انجام

 ورزشی الیتهایفع در زنان مشارکت بر تأثیرگذار

 .آید  فراهم
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