
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 
 اٍلـیــي ّوـایـــص هلـــــی

 یٍ قهرهاً یریشگیدر حَزُ سالهت، پ یتحَالت علَم ٍرزش

www.Pess2016.org         1 

 

 بررسی رابطِ سرهایِ اجتواعی باسالهت رٍاى درکارکٌاى فعال ٍغیرفعال ٍرزشی

 

 2يیدٍ نیدکتر حسي فه، 1فرزاًِ پرٍاًِ

 داًشجَی ارشد هدیریت ٍرزشی  .1

 استادیار داًشگاُ آزاد اسالهی هشهد   .2

 

 خالصه

 ّوثستگی ّذف تشسسی ساتغِ سشهایِ اجتواعی تاسالهت سٍاى -دس ایي پژٍّص تَغیفی

سوٌاى فعال ٍغیشفعال  تشتیت تذًی هی تاضذ.دسغَست ٍجَد سالهت سٍاى افشاد لادسًذ تِ دٍس اص تعاسضات سفتاسی عول دسوا

وٌٌذ ٍایي سًٍذ تاٍجَد سشهایِ اجتواعی هوىي هی ضَد.جاهعِ آهاسی ایي پژٍّص سا واسوٌاى تشتیت تذًی آهَصش ٍپشٍسش 

 ًفشغیشفعال(ًوًَِ آهاسی تا استفادُ اصفشهَل102ًفش فعال 57ٍتَد)ًفش159هطْذ تطىیل هی دّذ وِ تعذاد آى ّا4ًاحیِ 

ًفشغیشفعال(اتضاساًذاصُ گیشی دسایي تحمیك پشسطٌاهِ استاًذاسد سشهایِ اجتواعی اًٍیىس 66ًفشفعال 37ًٍفش)103وَوشاى

 تَدًذ. (GHQ28,1969)( ٍپشسطٌاهِ سالهت سٍاى گلذتشي2000ٍتَلي )

(دسگشٍُ ّای هستمل هَسدتشسسی لشاس tوثستگی پیشسَى ٍآصهَى همایسِ ای)دادُ ّای اهاسی اصعشیك ضشیة ّ

گشفتٌذ.ًتایج تحمیك حاوی اص ٍجَد ساتغِ هعٌی داسی تیي سشهایِ اجتواعی ٍسالهت سٍاى تَد.تیي افشاد فعال ٍغیش فعال 

 ٍسصضی تشاساس هتغیشّای تحمیك تفاٍت هعٌی داسی هطاّذُ گشدیذ.

 ٍسصضی سالهت سٍاى واسوٌاى فعال ٍغیشفعال-عی:سشهایِ اجتواٍاژگاى کلیدی

 

 مقدمه

سالهت اگش ّوِ چیض ًیست،ّوِ چیضتذٍى سالهت ّیچ »تِ گفتِ هاّلش سئیس پیطیي ساصهاى جْاًی تْذاضت

 (.1382تاتایی، «)است

 سالهت چِ تِ غَست فشدی ٍ چِ جوعی تی تشدیذ اص هْن تشیي اتعاد هسائل حیات اًساى است. سالهت،ضشعی ضشٍسی

تشای ایفای ًمص ّای اجتواعی است .ّوِ ی اًساى ّا دسغَستی هی تَاًٌذ فعالیت واهل داضتِ تاضٌذ وِ ّن خَد سا سالن 
                                                 


 Farzane.parvane@yahoo.comمسئول:  نویسنده  
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احساس وٌٌذ ٍ ّن جاهعِ آى ّا سا سالن تذاًذ.اهشٍصُ تخص عظیوی اص اضىال سالهت )اعن اص جسوی،سٍاًی،اجتواعی(دس 

شهایِ اجتواعی یىی اص هفاّیوی است وِ دس سالْای اخیش دس هثاحث استثاط ضذیذ تا عَاهل ٍ هذل ّای اجتواعی است.س

هختلف تسیاس هغشح ضذُ است.جاهعِ ای وِ اص ًظش رخیشُ سشهایِ اجتواعی غٌی تاضذ،هی تَاًذ تا تاهیي حوایت اجتواعی 

 تیطتش تشای اعضای خَد،سغح تاالتشی اص دست آٍسد ّای تْذاضتی ٍ سالهتی سا تشای افشاد فشاّن وٌذ.

ّوثستگی دس ضثىِ اجتواعی هوىي است تِ غَست هستمین حاالت سٍاًی هثثت ٍ احساس تعلك سا تِ ٍجَد آٍسد ٍ ایي 

 (.2017حاالت سٍاًی هثثت ًیض تِ ًَتِ خَد سالهت سٍاًی افشاد سا تْثَد هی تخطذ)واٍاجی ٍّوىاساى 

ل خغش صای آًْاسا تْذیذ هی وٌذ،واسوٌاى تشتیت تواهی الطاسجاهعِ تا هطىالت ٍ هسایل خاظ خَد سٍتشٍ تَدُ ٍگاّی عَاه

تذًی ًیضاص ایي اهش هستثٌی ًثَدُ ٍ دسحیي فعالیت فشٌّگی ٍ آهَصش خَد تا عَاهل دست ٍ پٌجِ ًشم هی وٌٌذ وِ تی 

 تشدیذ هی تَاًذ تشای سالهت آًْا هخاعشُ آهیض تاضذ.

داسای حساسیت ّای خاظ خَد است. واسوٌاى فعالیت دساهشتعلین ٍتشتیت یىی اص هطاغل هْن جاهعِ هی تاضذ وِ 

دسگیشدساهشتعلین ٍتشتیت فطاسّای سٍحی ٍجسوی هتعذدی هتحول هی ضًَذٍتش اثش واس ضذیذ ٍهطىالتی وِ دسسٍاتظ تیي 

 فشدی دساداسُ تا هذیشاى ٍدیگش ّوىاساى پیذا هی وٌٌذ ،آى ّا سادس هعشؼ هطىالت سٍاًی صیادی لشاس هی دّذ.

 "سشهایِ ٍ حوایت اجتواعی ٍ ساتغِ ی آًْا تا سالهت سٍاى دس داًطجَیاى "( دس تحمیمی تا عٌَاى2004لی ٍ ّوىاساى )

دسیافتٌذ، داًطجَیاًی وِ داسای سغح تاالیی اص سٍاتظ ٍ حوایت اجتواعی ّستٌذ ،فطاس ّای سٍاًی ٍ استشس ووتشی 

ذاسد،ٍلی ٍضعیت هَجَد دس جاهعِ ًطاى هی داسًذ.اگش چِ آهاس سسوی دس هَسد سالهت واسوٌاى آهَصش ٍپشٍسش ٍجَد ً

دٌّذ وِ ساختاس ّای والى ٍ خشدجاهعِ تِ ًحَی ّستٌذ وِ تَاًایی تاهیي تْذاضت سٍاًی،سالهت جسوی اجتواعی 

واسوٌاى سا دس سغح هغلَتی فشاّن ًىشدُ اًذ ٍ تسیاسی اص واسوٌاى اص سالهت جسوی،اجتواعی ٍ تِ ٍیژُ سالهت سٍاًی 

سداس ًیستٌذ.تاتَجِ تِ ایي وِ تاثیشسشهایِ اجتواعی تش سالهت سٍاى دستسیاسی اص تحمیمات هَسد تاییذ سضایت تخطی تشخَ

لشاسگشفتِ ،دسایي تحمیك هحمك ساتغِ ایي دٍ سادس واسوٌاى تشتیت تذًی آهَصش ٍپشٍسش هَسد تشسسی لشاس دادُ ٍدسایي 

 ساستا سَاالت صیش سا هغشح هی ًوایذ 

 عی ٍ سالهت سٍاًی دسواسوٌاى تشتیت تذًی چگًَِ است؟ٍضعیت سشهایِ ی اجتوا_

 آیا تیي سشهایِ ی اجتواعی تا سالهت سٍاًی واسوٌاى ساتغِ هعٌا داسی ٍجَد داسد؟     _

 آیاتیي واسوٌاى فعال ٍغیش فعال ٍسصضی تشاساس هتغیشّای تحمیك تفاٍت هعٌی داسی ٍجَد داسد؟-

هطاتِ هی تَاًذتِ ضٌاسایی هیضاى سالهت سٍاى ٍسشهایِ اجتواعی هعلواى هسلوا ًتایج حاغل اصایي تحمیك ٍپژٍّص ّای 

،پیص تیٌی سالهت سٍاى اى ّا تشاساس اتعاد سشهایِ اجتواعی ٍدس ًتیجِ تاال تشدى سغح سالهت ٍ سضایت اى ّا ووه 

 چطوگیشی ًوایذ.
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 روش پژوهش 

 جاهعِ اهاسی تحمیك فَق :

 صم تِ ٍسیلِ پشسطٌاهِ استاًذاسد سشهایِ اجتواعیدسایي تحمیك تَغیفی ّوثستگی اعالعات ال

 GHQL8،1969ٍپشسطٌاهِ سالهت سٍاى گلذتشن )  89/0(تاپایایی2000اًٍیىس ٍتَلي)

ًفشداًطجَفعال ٍغیشفعال(تَد.دسایي تحمیك اص اصهَى 190ًفش) 390جوع اٍسی گشدیذ.ًوًَِ اهاسی ایي تحمیك 78/0تاپایایی

 (tى همایسِ ای)ّای ضشیة ّوثستگی پیشسَى ٍاصهَ

 دسگشٍُ ّای هستمل استفادُ ضَد.

 

 شیافته های پژوه

 دسغذ(3/28ًفشغیشفعال تَدًذ،وِ تیطتشیي آًْا)66ًفشفعال37ًفشواسهٌذ هَسد تشسسی103اص

 دسغذ(اصهذاسن تحػیلی لیساًس تشخَسد داستَدًذ .65دس داهٌِ سٌی لشاسداضتٌذ ٍتیطتشتعذاد آى ّا)

 هتغیشّای اغلی تحمیك سا ًطاى هی دّذ.هیضاى هیاًگیي – 1جذٍل

هی تاضذ وِ  ًطاى اصهمذاسهتَسظ ایي  144اصحذاوثشاهتیاص 23/75تشاساس ایي جذٍل هیضاى هیاًگیي سشهایِ اجتواعی 

هتغیشدسجاهعِ تحت تشسسی داسد،تِ ایي هعٌی وِ افشادهَسد هغالعِ دسایي پژٍّص اص سٍاتظ اجتواعی هتَسغی 

تَدوِ ًطاى اص سالهت سٍاى ًسثتا خَب 84اصحذاوثشًوشُ هوىي   4/35یاًگیي سالهت سٍاى اى ّا  تشخَسداستَدًذ،هیضاى ه

 آى ّا داسد.

 حذاوثشاهتیاص حذالل اهتیاص هیاًگیي اهتیاصات هتغیش

 144 26 23/75 سشهایِ اجتواعی

 84 0 4/35 سالهت سٍاى

 

 

 

 تواعی ٍسالهت سٍاى سا ًطاى هی دّذ(ساتغِ هتغیشّای هَسدهغالعِ تحمیك سشهایِ اج2جذٍل ضواسُ 

 تشاساس دادُ ّای ایي جذٍل تیي ایي دٍ هتغییشساتغِ هعٌی داسهثثت ٍجَد داسد.تِ ایي هعٌی وِ تا افضایص 

 سٍاتظ اجتواعی دس افشاد هیضاى سالهت سٍاى آى ّا  افضایص هی یاتذٍیا تِ عثاستی اصهیضاى اختالالت  سٍاًی
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 اى ّا واستِ هی ضَد.

                         

 اصهَى ّوثستگی پیشسَى ساتغِ سشهایِ اجتواعی تا سالهت سٍاى-2جذٍل              

 تعذاد احتوال       آهاسی اصهَى   تعذاد       ضاخع اهاسی

 

سالهت  -سشهایِ اجتواعی

 سٍاى

 

      103 

 

314/0 

 

 

 

          

        044/0 

 

 

 ای تحمیك دس واسوٌاى فعال ٍغیش فعال ٍسصضی هی پشداصد.تِ همایسِ هتغیشّ-3جذٍل ضواسُ 

تاتَجِ تِ یافتِ ّای ایي جذٍل تیي ایي دٍ واسوٌاى تحت تشسسی تفاٍت ّای هعٌی داسی تشاساس هیضاى ایي دٍ هتغیش 

 ٍجَد داسد.تِ ایي هعٌی وِ افشاد فعال اصهیضاى سشهایِ اجتواعی ٍسالهت سٍاى تْتشی تشخَسداس تَدًذ.

 

 همایسِ هیاًگیي ّای هتغیشّای اغلی تحمیك دسافشاد فعال ٍغیش فعال-3جذٍل        

 

 

 گشٍُ ّا 

 

 سغح هعٌی داس tهمذاس اًحشاف استاًذاسد هیاًگیي  تعذاد

 

 سالهت سٍاى

 

 

 

 فعال

 

 غیش فعال

 

37 

 

66 

35/31 

 

 

74/33 

 

789/13 

 

 

524/11 

 

 

250/2 

 

 

 

025/0 

 

 

 

سشهایِ 

 اجتواعی

 

 

 

 فعال

 

 الغیشفع

 

37 

 

66 

 

35/74 

 

65/70 

25/18 

 

 

23/16 

 

 

78/4 

 

 

045/0 
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 بحث و نتیجه گیری

ًتایج پژٍّص ًطاى دادوِ سشهایِ اجتواعی تا سالهت سٍاى ساتغِ هعٌی داسی داسد.تِ ایي هعٌی وِ تا افضایص سشهایِ 

 .اجتواعی )سٍاتظ اجتواعی(دس افشاد،هیضاى سالهت سٍاى اى ّا افضایص هی یاتذ

(ّوسَیی داسد.دستثییي ایي یافتِ ّا هی تَاى گفت 2008(ٍیاهاٍوا)2004فتِ ّا تا ًتایج تحمیمات لی ٍ ّوىاساى )ایي یا

تشخَسداس تَدى اص پیًَذّای اجتواعی ٍسٍاتظ تیي فشدی اص عشیك تمَیت حاالت سٍاًی هثثت هٌجش تِ واّص تیواسی ّای 

تی هی ضَد.اص عشف دیگش فمذاى سٍاتظ تا دٍستاى ٍ خَیطاًٍذاى سٍاًی دس افشاد ضذُ ٍ تاعث افضایص تْضیستی سٍاًطٌاخ

ٍفمذاى سٍاتظ  ٍعضَیت دس اًجوي ّای داٍعلثاًِ ،ًذاضتي استثاط اجتواعی تا دیگشاى پیاهذّای سٍاًی هتعذدی تشای افشاد 

 .تِ اسهغاى هی اٍسد

سٍاتظ گستشدُ اجتواعی تا دیگشاى هی فعالیت دساهشتعلین ٍتشتیت تِ عٌَاى واسهٌذتشتیت تذًی ٍٍسصش هَجة تشلشاسی 

ضَدٍاص عشفی تشخَسد داس تَدى اصفعالیت ّای ٍسصضی هَجة تغییشات تیَ ضیویایی دس تذى هی ضَد،وِ هٌجشتِ واّص 

افسشدگی ٍافضایص ضاداتی ٍسالهت سٍاى دس افشادفعال هی گشدد)افشاد فعال دسایي پژٍّص اصسشهایِ اجتواعی ٍسالهت سٍاى 

ستَدًذ( .ّوچٌیي هی تَاى گفت دس غَست ٍجَدتْضیستی سٍاًطٌاختی،افشاد دس لالة ٌّجاسّا ٍپیًَذّای تْتشی تشخَسدا

اجتواعی هَجَد دس تعاهالت اجتواعی ،لاتلیت ّای خَد سا افضایص هی دٌّذ ٍدس ضوي تِ دست اٍسدى اهىاى وٌتشل 

َد وِ افشاد تِ لحاػ سٍاًی اص اسایص ٍاساهص صًذگی خَد،اص حوایت ّای اجتواعی تشخَسداسهی ضًَذ ٍایي اهش تاعث هی ض

  .( 2008هغلَتی تشخَسداس ضذُ ٍدس صًذگی احساس تْضیستی سٍاًی وٌٌذ ) تشسی

دس تَجیِ ایي یافتِ ّا هی تَاى سشهایِ اجتواعی سا تِ عٌَاى عاهل هْوی وِ هی تَاًذ تِ سضایت اص صًذگی ٍتْضیستی سٍاًی 

تَجِ تِ ایي یافتِ ّا هی تَاى گفت وِ استمای تْضیستی سٍاًطٌاختی دس جاهعِ،ضاخع   افشاد ووه وٌذ،داًست. تٌاتشایي تا

تَاًوٌذی ًظام اجتواعی تِ ضواس هی سٍد.تاتَجِ تِ ًتایج ایي تحمیك ٍ تحمیمات هطاتِ ، استمای سالهت سٍاًی 

عشیك اسصیاتی صًذگی افشاد جاهعِ دسجاهعِ،ضاخع تَاًوٌذی ًظام اجتواعی تِ ضواس هی آیذ.ایي تَاًوٌذی تِ لحاػ علوی اص

 هذًظشلشاسهی گیشد.سیاستگزاساى ٍتشًاهِ سیضاى تایذ

 تشاساس اتضاسٍاهىاًات هَجَد ویفیت صًذگی واسوٌاى جاهعِ سا استما دٌّذ، ًَعی یىپاسچگی

ٍّوثستگی ٍتعادل فعال دسجاهعِ تَجَد آٍسًذٍتایه ًظام تثلیغاتی هٌاسة تِ حزف تٌگٌاّای فشٌّگی ٍتمَیت هٌاسثات 

 ّای اجتواعی تپشداصًذ.
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