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مقایسه کیفیت زندگی زنان بهره ور و غیربهره ور از باشگاه هاي بدنسازي و ایروبیک استان چهارمحال 
وبختیاري

فائزه هادیان، علیرضا امیدی، سمیه صفری، زهرا اسدی
1.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

2و3.استادیار دانشگاه شهرکرد، 
4.دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد

مقدمه 
دلیل  به  مسئله  این  است.  مطرح  ورزش  حیطة  در  اساسي  موضوعات  از  یكي  عنوان  به  امروزه  زنان،  ورزش 
ویژگي جسماني و روانی زنان است. تحقیقات نشان داده است که پرداختن به ورزش و فعالیت هاي بدني در زنان، 
تاثیرعمیقي بر دوران بارداري، شیردهي و همچنین سالمتي در دوران کهنسالي خواهد گذاشت. به عبارت دیگر، عدم 
تحرک جسماني دختران و بانوان یعني محروم شدن بخش مهم جامعه از سالمتي و بهداشت جسماني و رواني، شادابي 
و کارایي الزم که بي شک لطمه هاي جبران ناپذیري براي کل جامعه به دنبال خواهد داشت)2(. کیفیت زندگی مفهوم 
پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرار دارد و در 
این رابطه تعاریف و نظریه های متفاوتی از آن ارائه گردیده است. مقیاس های کیفیت زندگی براساس الگوی پرسشنامه 
استاندارد کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت1 یكی از پرکاربردترین ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی است که 
به بررسی ابعاد چهارگانه می پردازد و کیفیت زندگی را به این صورت تعریف کرده است:  کیفیت زندگی ادراکی 
است که افراد از وضعیتی که در آن زندگی می کنند و زمینه فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن هستند دارند، که این 
ادراک براساس حداقل انتظارات، استانداردها و عالئق آنها می باشد)5(. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را در 
کل متشكل از 4 بعد می داند که این چهار مولفه عبارتند از: ابعاد جسمانی، روانی ، اجتماعی و محیطی. از طرف دیگر 
کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که فعالیت بدنی در این میان از جایگاه بیشتری برخوردار است 
و عوامل دیگری همچون تغذیه ی سالم، کنترل استرس، مصرف دخانیات و بهداشت فردی نیز در آن موثر هستند)6(. 
در خصوص ابعاد کیفیت زندگی در ایران تحقیقات پراکنده ای در داخل و خارج از کشور ایران انجام شده است، 
طیبی و همكاران)1390( نشان دادند که کیفیت زندگی کارمندان شرکت کننده در ورزش از کارمندانی که در ورزش 
شرکت نمی کردند بهتر بود. مختاری)1389( نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی افراد شرکت 
کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد. شكروي)1388( نشان داد که زنان گروه 
فعال، در تمامي سنجش هاي کیفیت زندگي، از میانگین امتیاز بیشتري برخوردار بودند و به جز دو مورد )عملكرد 
جسماني و محدودیت نقش به علت مشكالت روحي(، ارتباط معناداری مشاهده شد. طی تحقیق نكوئی)1386( دیده 
شد، بین بانوان ورزشكار و غیر ورزشكار تنها در دو مقیاس اضطراب و افسردگی تفاوت معنی دار وجود داشت و 
میزان پرخاشگری، وسواس و شكایات جسمانی در هر دو گروه از نوع طبیعی می باشد. ویلمن و همكاران)2008(نیز 
اذعان داشتند که صرف حدود 30 درصد از متوسط فعالیت بدنی اوقات فراغت ممكن است برای کیفیت زندگی مفید 
باشد، شدت بیشتر فعالیت بدنی اوقات فراغت با میزان بیشتری از کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در ارتباط است. 
باتوجه به پیشینه ذکر شده در این پژوهش و نتایج متفاوت در مورد اثربخشی فعالیت بدنی بر ابعاد مختلف کیفیت 
زندگی و از آنجائی که تاکنون پژوهشی در خصوص کیفیت زندگی زنان بهره ور از باشگاه های بدنسازی و ایروبیک 

صورت نگرفته است این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. 
روش تحقیق این پژوهش به جهت تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري 
این پژوهش شامل کلیه زنان شرکت کننده در باشگاههای بدنسازی و ایروبیک استان چهارمحال و بختیاری در بخش 
1 1- WHOQOL
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دولتی و خصوصی است که طبق آمار ارائه شده از اداره کل تربیت بدنی استان، تعداد 1250 نفردر153 باشگاه درسطح 
شهرستان های مختلف استان مشغول تمرینات بدنسازی هستند. ازاین تعداد 84 باشگاه خصوصی و 69 باشگاه دولتی 
بود. تعداد نمونه آماری در این تحقیق با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان295 نفرمی باشد. جهت 
انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطالعات شامل دو 
پرسشنامه بود: پرسشنامه اول ویژگی های فردی را اندازه گیری می کرد. پرسشنامه اصلی تحقیق، پرسشنامه تعدیل شده 
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL -) BREEF ( بود. این پرسشنامه شامل 36 سوال می باشد، 
سالمت جسمانی)8 سوال(، سالمت روان شناختی)10سوال (، روابط اجتماعی)5 سوال(، سالمت محیط)10 سوال 
( و دو سوال آخر که کیفیت زندگی را به صورت کلی ارزیابی می کنند. روایی صوری و محتوائی پرسشنامه توسط 
اساتید متخصص تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت و براي تعیین پایایي)ثبات دروني( پرسشنامه، در یک مطالعه 
راهنما، تعداد 50 پرسشنامه درمیان زنان شرکت کننده در باشگاه های ایروبیک توزیع شد که در نهایت میزان آن با 
استفاده از ضریب همبستگي آلفاي کرونباخ محاسبه شد)α=0/88(. پایایي هر یک از عوامل نیز جداگانه محاسبه شد. 
تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss-19 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی 
انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش 

آمار استنباطی آزمون های t مستقل، آزمون تحلیل واریانس چند راهه و آزمون زوجی و تعقیبیLSD استفاده شد.
در این پژوهش 54 درصد زنان مجرد و56 درصد متاهل بودند.35/4 درصد سنی بین 25 تا 35 سال داشتند و تنها 
9/8 درصد 55-45 ساله بودند.22/2 درصد دارای مدرک لیسانس و 6 درصد نمونه ها دارای مدرک فوق لیسانس و 
باالتر بودند. 27/2 درصد زنان دانشجو و 16 درصد کارمند بودند. با توجه به t جدول و سطح معنی داری مشاهده 
شده، بین کیفیت زندگي زنان بهره ور و غیربهره ور تفاوت معنی دار وجود دارد و با توجه به این که میانگین نمرات 
کیفیت زندگی زنان بهره ور از زنان غیربهره ور، بیشتر است پس این تفاوت به نفع گروه بهره ور می باشد)جدول1(.

جدول )1(: مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی زنان بهره ور و غیربهره ور از باشگاههای بدنسازی و 
سالنهای ایروبیك

سطح معنی داریtانحراف معیارمیانگینتعدادگروهمتغیر

كيفيت 

زندگي

592131/8062/325/480/100زنان بهره ور

592501/5852/14زنان غیربهره ور

مقایسه حیطه های کیفیت زندگی در زنان بهره ور و غیربهره ور از باشگاههای بدنسازی و ایروبیک نشان داد که 
بین سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیط  زنان بهره ور و غیربهره ور نیز تفاوت معنی 
داری وجود دارد و نشان دهنده این است که زنان شرکت کننده در کالس های ورزشی در تمامی ابعاد ذکرشده 

دارای وضعیت بهتری هستند. 
نتایج تحقیقات مختلف نیز مؤید تأثیر ورزش و فعالیت بدني بر کیفیت زندگي زنان بود که با تحقیق حاضر نیز 
همخواني دارد)شكوری)1388(، ثابت)1389(، مختاری)1389(، طیبی)1391(، هانسمن)2007( و زیلیسكا)2010( (. 
اما نتایج تحقیقات فورتین و همكاران)2008( بر عدم ارتباط فعالیت بدنی و کیفیت زندگی تاکید دارند، ممكن است 
این اختالف نتایج به دلیل ناهمسانی شرایط زندگی از قبیل شرایط محیطی و جغرافیایی خاص خود باشد. بسیاري 
از تحقیقات اذعان مي کنند که آمادگي جسماني باالتر با میزان بیشتر ورزش کردن مرتبط است و شرکت در فعالیت 
نتایج تحقیق نكوئی)1386(  با  هاي ورزشي در ارتقاء سطح آمادگي جسماني و شادابي موثر و مفید است)2(ولی 
همخوانی نداشت زیرا در این تحقیق سالمت جسمانی بانوان ورزشكار و غیر ورزشكار یكسان بوده است. شواهد 
مختلف درباره ارتباط فعالیت بدني با اضطراب، نشان مي دهند که ورزش اثر کاهندگي بر اضطراب صفتي و وضعي 
دارد و در مواردي نیز موجب بهبود عزت نفس مي گردد)1( در مورد ارتباط بین فعالیت بدني و سالمت رواني، 
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زیلیسكا)2010( دو تحقیق مقطعي و طوالني مدت، نتیجه گرفتند که فعالیت بدني با سالمت رواني دانش آموزان هم 
در تحقیق مقطعي و هم در تحقیق طوالني مدت ارتباط دارد. ضمنا دانش آموزانی که از حالت فعالیت و تحرک به 
حالت غیر فعال درآمده بودند از نظر سالمت رواني، تغییرات منفي بیشتري نسبت به دانش آموزانی داشتند که همیشه 
غیر فعال بودند .اما زماني که همین دانش آموزان سطح فعالیت بدني خود را حفظ کردند، با فعالیت بدني سازگار 
شدند، شاخص سالمت رواني آنان ارتقا یافت)7(. اگرچه نقش مستقیم و اصلي ورزش کردن بر سالمت جسمانی 
بسیار آشكار است و تأثیر آن روي گروه های مختلف تائید شده و از این رو به طور غیرمستقیم بر خرده مقیاس هاي 
رواني و اجتماعي کیفیت زندگي اثرگذار است. یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به نقش 
ورزش بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان ورزشكار، باید آنها را به نقش مثبت ورزش در بهبود زندگی شان آشنا 
کرد تا بتوانند از ورزش به بهترین نحو استفاده نمایند. همچنین با افزایش و ایجاد سالن های ورزشی متعدد در استان 
چهارمحال و بختیاری و به کارگیري یک برنامه ورزشي منظم و مداوم از سوی زنان مي توان ابعاد مختلف کیفیت 

زندگي شهروندان را افزایش داد. 
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