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هاي همگانی و زنان غیر فعال مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش

)تهران3منطقه (در این زمینه 

1دکتر مصطفی ازکیا

2دکتر باقر ساروخانی

3الدن حسن بیک وردي

چکیده
جنبه از کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و افراد غیر شرکت 6هدف پژوهش حاضر، مقایسه 

هاي نفر از افراد فعال در محل ایستگاه217. باشداله در ورزش همگانی شهر تهران میس20-60کننده
در . هاي تحقیق را تشکیل دادندنفر از شهروندان تهرانی غیر فعال، آزمودنی217ورزش همگانی و 

15مقیاس از 6سوال مورد استفاده قرار گرفته است که 72پژوهش حاضر پرسشنامه کیفیت زندگی با 
بهزیستی بدنی، رابطه زناشویی، رضایت شغلی، روابط اجتماعی، رابطه با : مقیاس کیفیت زندگی شامل

در این تحقیق نیز اعتبار این پرسشنامه از طریق نرم . گیري کرده استدوستانه را اندازهفرزند، رفتار نوع
-مان ویتنی و کولموگرافT-test ،u(هاي اطالعات تحقیق با آزمون. برآورد شدspss ،83/0افزار 

بررسی متغیرهاي تشکیل دهنده کیفیت زندگی .. تجزیه و تحلیل شده استp≤0.05در سطح ) اسمیرنف
نشان داد که نمره کیفیت زندگی افراد فعال نسبت به افراد غیر فعال در متغیر هاي بهزیستی بدنی، رابطه 

ن بین روابط نوع دوستانه زنان شرکت کننده و غیر چنیهم. تر و بهتر بودبا فرزند و روابط اجتماعی بیش
فقط زنان غیر فعال نسبت به زنان شرکت کننده در ورزش . شرکت کننده تفاوت معنی داري مشاهده نشد

اما در مجموع نتایج حاکی از این بود که بین کیفیت . همگانی، از روابط زناشویی بهتري برخوردار بودند

.استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-1
.استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-2
.لوم و تحقیقاتکارشناس ارشد مطالعات زنان ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ع-3

ladanbv18@ yahoo.comE- mail:

»زن و مطالعات خانواده« 
1389ـ بهار 7سال دوم ـ شماره 

13-25ص ص
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده ١٤

یر شرکت کننده در ورزش همگانی تفاوت معنی داري وجود دارد، به زندگی افراد شرکت کننده و غ
.عبارت دیگر کیفیت زندگی افراد فعال باالتر است

.ورزش همگانی و بهزیستی بدنی-کیفیت زندگی-زنان : کلیديگانواژ

مقدمه
توانندها در صورتی میهاي اجتماعی است و همه انسانالمت، شرطی ضروري براي ایفاي نقشس

از نظر . ها را سالم بداندفعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند و هم جامعه آن
که از بر عهده گرفتن مسئولیت ناتوانی خود، کسی که دچار بیماري می شود، ضمن این«تالکوت پارسونز 

.)1386و همکاران،احسانی (» شود، از انجام تعهدات و ا لزامات اجتماعی نیز معذور استمعاف می
می از جمعیت دختران و زنان بیش از نی. هاي ورزشی جزیی از فرهنگ هر ملت استورزش و فعالیت

ایم، درصد حضور زنان در ردهگیرند، اما متاسفانه تاکنون که هزاره سوم را آغاز کهر کشور را در بر می
م کشورها، زنان از نظر تعداد، کمتر از در تما. چنان در بین کشورها متفاوت استهاي ورزشی همفعالیت

اند که دیویس و همکارانش اظهار داشته. دکننهاي ورزشی شرکت مینیمی از مردان و پسران در فعالیت
-اند و جالب اینهاي ورزشی محرومهاي برابر براي شرکت در فعالیتتر جوامع، زنان از فرصتدر بیش

.)2000، 1پالم(شود فرهنگی ارائه میجاست که اختالفات موجود در شکل قوانین
زندگی در دنیاي امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و این فقر 

در این میان زنان با . حرکتی مشکالت عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را براي وي پدید آورده است
هاي ناشی از این بی حرکتی تر در معرض آسیبماعی ویژه بیشساختار بدنی منحصر به فرد و جایگاه اجت

اي ارزان قیمت و فرح عنوان وسیلهبردي و ورزش همگانی بهورزش به عنوان راه حل راه. قرار دارند
.)1386ممتاز بخش،(تواند این مشکل را به نحو مطلوب حل کندبخش می

هاي ورزشی یی که به همراه فرزندان خود در فعالیتهااند که ، خانوادهگزارشات نیز چنین نشان داده
.)2،2008سابو(کنند، سطوح باالتري از رضایت زندگی را تجربه می کنندشرکت می

:ورزش داراي کارکردهایی در ابعاد فردي و اجتماعی است
هاي اثیر ورزش در پرورش صفات و ویژگیدر این نوع کارکرد ت: کارکرد ورزش در ابعاد فردي)الف

هاي اجتماعی فردي مانند پرورش خصوصیات اخالقی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، پذیرش مسئولیت
.و احساس بهتر بودن در زندگی مورد بررسی قرار می گیرد

1 - Palm
Sabo, D. & Veliz-2
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١٥...هاي همگانی ومقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش

در این نوع کارکرد تاثیر و یا رابطه این پدیده با فرآیند اجتماعی : کارکرد ورزش در ابعاد اجتماعی) ب
اجتماعی، وحدت ملی، افزایش سطح بهداشت جامعه، رشد اقتصادي و غیره شدن، ورزش و تحوالت
.)1389نادریان جهرمی،( بررسی و تحلیل می شود 

گیري یافته است، به طوري که فقط  دیدگاه آدمی نسبت به زندگی تغییرات چشمدر حال حاضر،
1کیفیت زندگیهاي مختلف به، بلکه براي  ارتقاء جنحفظ زندگی به شکل معمول، مطلوب تلقی نمی شود

کیفیت زندگی به درك و احساس افراد .)1384نائینیان و همکاران،(تالش بسیار زیادي  انجام می گیرد 
ها این آرزو و خواستهها به هاي  دسترسی آنبر آورده شدن نیازهایشان و فرصتها از میزانو گروه

) رضایت(ه ترکیبی از عوامل شناختی عدي است ککیفیت زندگی یک عامل ذاتی چند ب. تعریف شده است
.)1385باقیانی مقدم و همکاران،(می باشد ) شادي(و احساسی 
هاي خدمات رفاهی ولی مورد توجه سازمان. که کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندگانه استبا این

ی و تربیت بدنی قرار و اجتماعی، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی، روان شناسی، بهداشت، پزشک
هاي علمی زیادي  در باشد، ولی تالشبی و کمی کردن آن کاري دشوار مییاهر چند  ارزش.گرفته است

.)1985، 2لئو(این زمینه انجام می گیرد 
محققان . ار گرفتتر مورد توجه قردر اواخر قرن بیستم موضوع کیفیت زندگی در علوم اجتماعی بیش

آوري اطالعات در مورد تري به گردن موضوع را بررسی و به شیوه دقیقتجربی ایاياجتماعی با شیوه
با تاسیس جامعه بین المللی  براي تحقیق درباره کیفیت 1995تجارب دیگر افراد پرداختند و در سال 

.)1389مختاري و نظري، ( زندگی، این گونه تحقیقات نهادینه شدند 
رزیابی که نشانگر انخست این. ند جنبه بسیار اساسی استبنابراین بررسی  کیفیت زندگی از چ

هاي مختلف گروهال بردن کیفیت زندگی افراد وهایی است که به منظور بامناسبی از خدمات و برنامه
اي ارزیابی اثر گیري کیفیت زندگی وسیله مهمی براز طرف دیگر، اندازه. یم شده استاجتماعی تنظ

.)1985لئو، (است ، تفریحی،  دارویی و غیرهیدات بهداشتیها و تمهبخشی سیاست گذاري
د که اندازه گیري کیفیت زندگی اننشان کردهخاطر5و چاوز4مارشال3محققانی چون بوگستی

هاي ویژه کمک کننده اشتی و تنظیم برنامهتواند در شناسایی نیازهاي جامعه براي ارتقاء خدمات بهدمی
بهزیستی مادي، : هاي سنجش پرسشنامه کیفیت زندگی عبارتند ازحیطه.)6،1983بوگستی(باشد 

-بهزیستی بدنی، رشد فردي، روابط زناشویی، روابط با فرزندان، روابط با اقوام، روابط اجتماعی، رفتار نوع
هاي شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی، رفتار خالق و زیبایی شناسانه، دوستانه، رفتار سیاسی، ویژگی

1  -Quality of life
2- Leu
3  -Bougsty
4  -Marshal
5 - Chavez

- Bougsty6
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده ١٦

کیفیت زندگی

با جا که تهران یک شهر صنعتی همراهنآاز .)1،1989اوانز(تار در تعطیالت و فعالیت ورزشی استرف
باشد و زندگی در آن ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر آلودگی هوا و زندگی صنعتی می

. ي وي پدید آورده استحرکتی کرده و این فقر حرکتی مشکالت عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را برا
شود چرا که زنان با ساختار بدنی منحصر به فرد و تر هویدا میلذا اهمیت  پرداختن به این موضوع بیش

عنوان ه ورزش ب. هاي ناشی از این بی حرکتی قرار دارندتر در معرض آسیبجایگاه اجتماعی ویژه بیش
تواند این مشکل را بخش میان قیمت و فرح اي ارزه عنوان وسیلهراه حل راهبردي و ورزش همگانی ب

. به نحو مطلوب حل کند

روش شناسی تحقیق
شرکت یا عدم شرکت شودطور که در نمودار مالحظه میهمانتحقیق حاضر از نوع توصیفی است،

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ه عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی به در ورزش همگانی ب
وضعیت اشتغال، میزان تعداد اعضاي خانواده،وضعیت تاهل،اي،طبقهکه متغیرهاي ن ایناست، ضم
. مورد بررسی قرار گرفته است، میزان درآمد و شغل همسر تحصیالت

، نمودار متغیر مستقل و وابسته1شکل 

بر اساس برآورد اولیه . اندساله شهر تهران تشکیل داده20-60جامعه آماري این تحقیق را افراد 
تقوي[محقق و بررسی وضعیت سنی شرکت کنندگان در ورزش همگانی و بررسی سایر تحقیقات

، تصمیم گرفته شد که جامعه آماري از نظر سنی به گروه )]1386(و مختاري) 1386(نیازي،)1385(
.سال محدود شود60-20

EvansD.R.& Cope W-1

ورزش 
همگانی

رفتار 
نوعدوستانه

رضایت 
شغلی

روابط 
اجتماعی

رابطه با 
فرزندان

روابط 
زناشویی

بهزیستی 
بدنی
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١٧...هاي همگانی ومقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش

از طریق مدیر انجمن ورزش همگانی،هاي همگانی وهاي با فدراسیون ورزشپس از هماهنگی
طبق اطالعات .دست آمده گاهی بشهر تهران آمار شرکت کنندگان در ورزش صبح3شهرداري منطقه 
ایستگاه موجود به 20از بین .در این منطقه وجود داردصبحگاهی ایستگاه ورزش 20به دست آمده ، 

پارك تعداد د شرکت کنندگان در هرایستگاه انتخاب شد و متناسب با تعدا10صورت تصادفی 
، تعداد شرکت 3رداري منطقه ، با توجه به آمار ارائه شده از سوي شهها تقسیم شدها بین آنپرسشنامه

نفر با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه  500مجموع از این . نفر تخمین زده شد500گان حدود کنند
علّت این امر سرماي ترین مهمنسبت به سایر فصول کاهش داشته،دست آمد البته این تعداده نفر ب217

ایی از نمونه گیري مشکل آلودگی هوا نیز پیش آمد که خود مزید بر علت که در دورههوا بود، ضمن  این
ها مراجعه ، به همین علت الزم شد تا به تعداد نیمی از پاركشده و سبب کاهش شرکت کنندگان گردید

هاي براي تکمیل پرسشنامه توسط افراد فعال در کلیه ایستگاه. تري انجام شودگیري دقیقشود تا نمونه
هاي مذکور هماهنگی الزم انجام شد و سپس با مراجعه به ورزش همگانی، در ابتدا با مربیان ایستگاه

مان هاي مورد نظر پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و در هایستگاه
دید استاد راهنما براي بنا بر صالح.ها صبح بودزمان مراجعه به ایستگاه. زمان تکمیل و جمع آوري گردید

دار انجام شد به این شکل که در اختیار هر صورت هدفه تکمیل پرسشنامه افراد غیر فعال، انتخاب ب
اي که مخصوص افراد پرسشنامه(کدام از افراد فعال پس از پر کردن پرسشنامه خود یک پرسشنامه دیگر

ها خواستیم تا پرسشنامه را در اختیار یک خانم دقیقاً مشابه شرایط از آنقرار داده شد و) غیر فعال بود
به همین . دهدقرار ،کار نباشدفقط با این تفاوت که ورزش) هاي فردي و خانوادگیاز نظر ویژگی(خود،

ها بازنگشت و شنامهر نظر گرفته شد، چون تعدادي از پرسد300هاي این گروه علت تعداد پرسشنامه
-ترین شرایط به هم انتخاب شد تا مقایسه دقیقاما در نهایت نزدیک.تعدادي هم شرایط مشابه نداشتند

پرسشنامه در 250ها، تعداد اطمینان از بازگشت تمام پرسشنامهولی محقق براي .تري صورت بگیرد
در نهایت از هر .پرسشنامه در اختیار غیر ورزشکاران قرار گرفت300ده و تعداداختیار ورزشکاران قرار دا

.پرسشنامه مورد نظر استخراج شد217گروه همان تعداد
فعال حاوي، ده سؤال براي افراد پرسشنامه اول،. ابزار جمع آوري اطالعات شامل دو پرسشنامه بود

، وضعیت ت، وضعیت تأهل، تعداد اعضاي خانوادهسن، شغل، میزان تحصیال(هاي فرديبود که ویژگی
همسر و زمان شروع به فعالیت ، زمان یک جلسه تمرین و تعداد جلسات اقتصادي و وضعیت اشتغال

سوال آخر3براي افراد غیر فعال نیز همین پرسشنامه با حذف . کرد را اندازه گیري می) مرین در هفتهت
. مورد استفاده قرار گرفت)ه تمرین و تعداد جلسات تمرین در هفته، زمان یک جلسزمان شروع به فعالیت(

مقیاس کیفیت 15سؤال ، 192بود که با  1پرسشنامه اصلی تحقیق، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی
بهزیستی مادي، بهزیستی بدنی، رشد شخصی، روابط با اقوام، روابط زناشوئی، رابطه با فرزندان، (زندگی  

1- Quality of Life  Questionnaire
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده ١٨

هاي شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی، رفتار ماعی، رفتار نوع دوستانه، رفتار سیاسی، ویژگیروابط اجت
.کردرا اندازه گیري می) خالق، فعالیت ورزشی، رفتار ایام تعطیل

مقیاس 6سؤال مورد استفاه قرار گرفته است، که 72در پژوهش حاضر پرسشنامه کیفیت زندگی  با 
بهزیستی بدنی، روابط زناشوئی، رابطه با فرزندان، روابط اجتماعی، : املمقیاس کیفیت زندگی ش15از 

.در نظر گرفته شده استدوستانه، کیفیت زندگی  رفتار نوع
رسید این موارد رابطه تنگاتنگی با زندگی زنان داشته باشند، پس از که به نظر میجاییاز آن

.انتخاب شدندمتغیر6مشورت با استاد راهنما، این 
اعالم شده بود که در این تحقیق نیز 81/0، 85/0اعتبار این پرسشنامه در تحقیقات قبلی به ترتیب 

مان ویتنی T-test ،u(هاي اطالعات تحقیق با آزمون.برآورد شدspss،83/0اعتبار آن از طریق نرم افزار 
.تجزیه و تحلیل شده استp≤0/05در سطح ) اسمیرنف-و کولموگراف

هاي تحقیقیافته 
تواند سطح هاي گوناگون کیفی میروش. شودمیتحقیق حاضر به دو قسمت کیفی و کمی تقسیم 

با هاي کمی را عمق و شدت بخشیده واطالعات تعمیم پذیر حاصل از روش پیمایش و دیگر روش
. ري کندتري درباره فرضیات تحقیق قضاوت کرده و اطالعات جانبی زیادي را نیز گردآواطمینان بیش

بخش کیفی مربوط به بحث گروهی بوده و بحث گروهی به جمع آوري اطالعات از راه تعامل گروهی 
ست که بحث گروهی، تکنیکی منعطف اواقعیت این.پردازد که محقق معین می کنددرباره موضوعی می

3نظور به همین م. شوددر جمع آوري اطالعات است که بدون شک موجب عمومیت یافتن آن نیز می
هاي عقیدتی، ها تفاوتجا که افراد عقاید خود را نزد کسانی که با آناز آن. بحث گروهی ترتیب داده شد

سعی بر این شد تا اعضاء .)1387ازکیا،(کنندفرهنگی، اجتماعی و اقتصادي زیادي دارند سانسور می
شوند تا کیفیت داده ها کاهش پیدا سان و سازگار با هم انتخاب گروهی که قصد مباحثه دارند به طور هم

نتایج حاصل از .ها ترتیب داده شدپارك انتخاب شد و جلسه بحث گروهی در آن3ها از بین پارك. نکند
:دهیمهاي ارائه شده نمایش میبه ترتیب الویتتحقیق کیفی را به صورت نمودار و
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١٩...هاي همگانی ومقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش
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دست ه هاي دموگرافیک و سپس نتایج بیج کمی تحقیق ابتدا ویژگیدر این قسمت براي بیان نتا
:دهیمو غیر فعال به کمک جدول نمایش میصورت جداگانه براي گروه فعال ه آمده را ب

ت دموگرافیک در آزمودنی هاي فعالتوصیف مشخصا: 1جدول 
انحراف معیارکیفیت زندگیمیانگیندرصدشاخص هاي آماري

سن

8.243.48.8سال30-20
37.643.07.0سال40-30
42.945.47.8سال50-40
11.340.07.5سال60-50

5.940.28.9مجردوضعیت تأهل
94.144.27.5متأهل

وضعیت اشتغال

2.938.811.9بیکار
69.543.27.0خانه دار
8.547.89.8شغل آزاد
4.942.35.5کارمند

14.346.97.7بازتشسته

میزان تحصیالت

17.439.47.4زیر دیپلم
53.443.57.2دیپلم

8.447.07.3فوق دیپلم
17.948.67.0لیسانس

3.048.03.3فوق لیسانس و باالتر

وضعیت اقتصادي

2.457.511.0خیلی خوب
23.644.06.5خوب

65.543.87.3متوسط
842.59.1پائین

743.97.71خیلی پائین

نمودار حاصل از بحث کیفی
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده ٢٠

، توصیف متغیرهاي کیفیت زندگی آزمودنی هاي فعال تحقیق2جدول 

هاي شرکت هاي کیفیت زندگی آزمودنیمتغیرشود در میان مالحظه می2طور که در جدول همان
پس از آن . ها داردن میانگین را نسبت به سایر متغیرکننده در ورزش همگانی، رابطه با فرزند، باالتری

رین میانگین تدوستانه داراي کمرفتار نوع. هاي بعدي قرار دارندروبط اجتماعی و بهزیستی بدنی در رتبه
ترین پراکندگی نسبت از سوي دیگر رضایت شغلی داراي بیش. باشدی میدر میان متغیرهاي کیفیت زندگ

نمره 72از حداکثر =SD،9/43(M=7/7(کیفیت زندگی افراد فعال داراي میانگین . به سایر متغیرها است
باشداحتمالی پرسشنامه می

توصیف متغیرهاي کیفیت زندگی آزمودنی هاي غیرفعال تحقیق، 3جدول 

هاي غیر فعال میان متغیرهاي کیفیت زندگی آزمودنیشود در مالحظه می3طور که در جدول همان
جتماعی  و روابط پس از آن روابط ا. ها داردن میانگین را نسبت به سایر متغیرهم رابطه با فرزند، باالتری

ترین میانگین در میان متغیرهاي دوستانه داراي کمرفتار نوع. هاي بعدي قرار دارندزناشویی در رتبه
ترین پراکندگی نسبت به سایر متغیرها از سوي دیگر رضایت شغلی داراي بیش. شدباکیفیت زندگی می

انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها
1912/62/1روابط زناشویی
1997/87/1رابطه با فرزند
2173/77/1بهزیستی بدنی
2173/84/2روابط اجتماعی

2177/50/2رفتار نوعدوستانه
320/72/3رضایت شغلی
2179/437/7کیفیت زندگی

انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها

1998/64/2روابط زناشویی
1930/82/1رابطه با فرزند
2174/62/2بهزیستی بدنی
2177/72/2روابط اجتماعی

2177/52/2رفتار نوعدوستانه
323/68/2رضایت شغلی
2173/418/8کیفیت زندگی
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٢١...هاي همگانی ومقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش

نمره احتمالی 72از حداکثر =SD،3/41(M=8/8(کیفیت زندگی افراد غیر فعال داراي میانگین . است
. باشدپرسشنامه می

، مقایسه متغیرهاي کیفیت زندگی افراد فعال و غیر فعال3شکل 

ي کمی و کیفیمقایسه یافته ها
هاي کیفی که حاصل از مباحث ارائه شده بود، دیدیم در سمت یافتهبا توجه به نمودار رسم شده در ق

ترین مورد فواید ورزش به مواردي اشاره شده بود که آرامش روحی و سالمت جسمانی به ترتیب بیش
هاي کمی نیز در قسمت یافته. ین تکرار را داشتترتکرار را داشتند و کمک به حل مشکالت دیگران کم

مشاهده شده P≤0/05کسب شده در سطح معنی داري zبا توجه به نمرة نتایج حاکی از این امر بود که
در این . مان ویتنی، بین بهزیستی بدنی زنان فعال و غیرفعال تفاوت معنی داري وجود دارد–uدر آزمون 

ی هاي بدنبراي  حفظ سالمتی خود از فعالیتتر هستند وست که زنان ورزشکار سالماتحقیق  منظور این
zبا توجه به نمرة چنین هم. کنندتري میاي در این مورد استفاده بیشو در مواقع الزم از خدمات حرفه

مان ویتنی بین رابطه با فرزند –uمشاهده شده در آزمون P≤0/05کسب شده در سطح معنی داري
، زنان ورزشکار داراي رابطه بهتري بافرزندان خود . فاوت معنی داري وجود داردزنان فعال و غیرفعال ت

مشاهده شده در آزمون P≤0.05کسب شده در سطح معنی داري zتوجه به نمرة کههستند، ضمن این
u– مان ویتنی بین روابط اجتماعی زنان فعال و غیرفعال تفاوت معنی داري وجود دارد و زنان فعال از

کار در این تحقیق، فعاالنه در پی به این معنی که زنان ورزش. بط اجتماعی باالتري برخوردارندروا
عاطفه کنند که با حمایت اجتماعی،ها تالش میو براي حفظ شمار زیادي از دوستیاندتعامالت اجتماعی
.و رشد همراه است
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده ٢٢

مشاهده شده در آزمونP≤0.05کسب شده و سطح معنی داري zبا توجه به نمرة کهدر صورتی
u– البته در این مورد . وجود داردمان ویتنی بین روابط زناشویی زنان فعال و غیرفعال تفاوت معنی داري
روابط زناشویی زنان غیر ورزشکار بهتر از خالف سایر موارد این تفاوت به نفع زنان غیر فعال است،بر

دوستانه بین دو گروه ن در متغیرهاي  رضایت شغلی و روابط نوعچنیهم. زنان ورزشکار به دست آمد 
.تفاوت معناداري  مشاهده نشدP≤0/05در سطح آزمودنی  

مت جسمانی کامالً دوستانه و سالهاي کمی متغیرهاي روابط نوعه دست آمده در یافتهنتایج ب
مت جسمانی تفاوت معناداري را در طور که سالهاي کیفی این دو متغیر است یعنی همانمنطبق بر یافته

هاي این افراد نیز فاکتور سالمت جسمانی شان داد در مصاحبهگروه زنان فعال نسبت به زنان غیر فعال ن
چنین، در متغیر روابط هم.ترین دالیل این افراد براي پرداختن به ورزش همگانی عنوان شدیکی از مهم

به هم در هر دو گروه بوده به طوري که تفاوت معناداري مشاهده دوستانه نتایج کمی کامالً نزدیک نوع
نشد، در بخش کیفی نیز زنان ورزشکار اندکی به تاثیر این مقوله در زندگی خود از طریق ورزش کردن 

.  د یکدیگر بوددر واقع نتایج تحقیق کمی و کیفی در این دو مقوله موکّ. اشاره کردند

بحث و بررسی
شود، با این وجود حضور کمتر تر میهاي بدنی ورزشی روز به روز بیشن در فعالیتاگر چه شرکت زنا

عالوه بر . هاي خانوادگی و موانع فرهنگی تلقی کردتوان ناشی از مسئولیتها را میزنان در این فعالیت
آن تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی هستند و بعد از ) 9/42(ترینبیش40-50این افراد بین 

که ، آمار شرکت کننده را دارند) 2/8(ترینساله کم20-30اما متاسفانه گروه ) 6/37(ساله 30-40گروه 
نیز ) 1385(در تحقیق تقوي. باشداین موضوع احتماالً مربوط به مشغولیت این افراد به کار و تحصیل می

قشر جوان و کاهش توانائی حرکتی تري داشتند که دلیل آن نیز انگیزه پایین سال شرکت بیشافراد میان
.افراد پیر ذکر شده بود

ي فعال، افراد با وضعیت اقتصادي باال کیفیت زندگی باالتري داشتند که هادر مجموع کل آزمودنی
تواند وجود امکانات کافی در زندگی که دلیل آن می. فعال هم صادق بودهمین نتیجه در مورد افراد غیر 

ها ندگی بهتري نسبت به بقیه آزمودنیتحصیالت فوق لیسانس و باالتر، کیفیت زافراد فعال  با . باشد
شاید به این علت که افراد با . دست آمده هاي غیر فعال هم نتایج یکسان بمورد آزمودنیداشتند که در

گیرند و ازماعی نیز در سطح باالتري قرار میسطح سواد باالتر از نظر اجتماعی و رفتارهاي خاص اجت
ه نیز ب) 1386(گیرند،  همین نتایج در تحقیق مختاريهاي بهتر زیستن را فرا میطریق تحصیالت روش

دست آمده است که دلیل آن داشتن اطالعات کافی و دانش مربوط به آثار ورزش روي کیفیت زندگی 
.عنوان شده بود
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٢٣...هاي همگانی ومقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش

هر دو گروه افراد داراي شغل در بررسی که از وضعیت اشتغال افراد فعال و غیر فعال به عمل آمد در 
دلیل باال بودن کیفیت زندگی . آزاد کیفیت زندگی باالتري داشتند و بعد از آن افراد بازنشسته قرار داشتند

ها، می توان آسودگی خاطر از جهت تنظیم وقت از سویی و در عین این دو گروه  را نسبت به سایر گروه
ن گفت در آمد مکفی از جمله متغیرهایی است که اید بتواحال داشتن درآمد در نظر گرفت، در واقع ش

در هر دو گروه فعال و غیر فعال افراد متاهل، نسبت به افراد فعال . تواند بر کیفیت زندگی تاثیر بگذاردمی
.مجرد، کیفیت زندگی باالتري داشتند

ند احتماالً این پرداختسال به ورزش میبه مدت بیش از یک) درصد3/54(تر زنان ورزشکار بیش
هاي ورزش اکثر شرکت کنندگان در فعالیت. افراد براي شرکت در ورزش همگانی انگیزه باالیی داشتند

) 51(تر شرکت کنندگان یعنیپرداختند و بیشهرروز در هفته به ورزش همگانی می) درصد62(همگانی 
.دقیقه در روز به ورزش همگانی می پرداختند60درصد

حقیق نشان داد که کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی از کیفیت نتایج اصلی ت
تواند نقش مثبت ورزش بر دلیل آن می. رزش همگانی بهتر استزندگی افراد غیر شرکت کننده در و

در افراد شرکت کننده در ورزش همگانی ) جسمی، روانی و اجتماعی (هاي اصلی کیفیت زندگی شاخص
. باشد

، وارسا و )1993(، کرتیس و مکتیر )1982(،صل از تحقیقات مورس، لوسیر، واکارو و کالركنتایج حا
و ) 2004(، والویز، زالینگ، دران و هبنر )2001(، مکلیستر )1984(همکاران، وارکا و )1984(همکاران

نتایج به نیز موید نقش ورزش و فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد بودند که با) 1379(واعظ موسوي 
.)1386، مختاري(خوانی دارد دست آمده از تحقیق حاضر هم

نسبت به افراد غیر فعال هاي کیفیت زندگی بین افراد فعال و غیر فعال، افراد فعال در مقایسه متغیر
ولی بین رضایت .تر و بهتر بودندهاي  رابطه با فرزند، بهزیستی بدنی، روابط اجتماعی،  بیشدر متغیر
که رابطه ضمن این. دوستانه  افراد فعال و غیر فعال تفاوت معنی داري مشاهده نشدرفتار نوعشغلی و

شاید بتوان این تفاوت را نیز با توجه به بخش کیفی  به روابط اجتماعی .زناشویی افراد غیر فعال بهتر بود
.تر زنان ورزشکار نسبت دادتر و استقالل بیشقوي

تر به بهبود هاي سراسر جهان روز به روز بیشاند و از این رو دولتت زندگیمردم خواستار بهبود کیفی
کوشند ابتال و مرگ و میر را کاهش داده، خدمات بهداشتی کنند و میوجه میکیفیت زندگی مردم خود ت

پذیرند که افزایش ها میآن. اولیه را تامین و رفاه جسمی و روانی و اجتماعی مردم را افزایش دهند
ها کافی نیست و باید کیفیت زندگی هم تاندارد  زندگی مردم براي رضایت خاطر و خشنودي آناس

ی به منظور تر بر سیاست اجتماعی و اصالح اهداف اجتماعافزایش یابد، این موضوع به معناي تاکید بیش
ضروري به نظر ن نتایج، باز هم با توجه به ای.)1385محمدي و همکاران،(باشدایجاد زندگی شادتر می

هاي مختلف کشور با توجه به فرهنگ ملی و شرایط زیست محیطی مورد رسد که این موضوع در شهرمی
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده ٢٤

تر، خدمات و سرویس بهتري را گذاران بتوانند با شناخت بیشریزان و سیاستبررسی قرار گیرد تا برنامه
.فراهم سازند

منابع 
زیه و تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت بررسی و تج. )1386(.احسانی، محمد و همکاران
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