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بررسی رابطه بین فعالیت های بدنی با سامت اجتماعی در میان دانشجویان غیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
 محقق اردبیلی.

 مهرداد محرم زاده.2هوشیار فتاحی .1

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه.1

 مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی استاد.2

ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان پدیده اجتماعی، همراه با فرایند جامعه پزیری در هرجامعه ای سازوکارهای اجتماعی و  مقدمه:
رزش کسب می ( اظهار می دارد که افراد مهارت های ارتباطی و تصمیم گیری را با شرکت در و2222فرهنگی را در پی دارد. دانیش )

 کنند.

پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان غیر رشته تربیت بدنی  –روش تحقیق توصیفی روش شناسی: 
نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده  316دانشگاه محقق اردبیلی که بر اساس جدول مورگان 

 می باشد. 1113استاندارد کییز در سال ها پرسشنامه 

( یافته های تحقیق حاضر را نشان می دهد.1جدول )یافته ها:   

(: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین فعالیت های بدنی و سامت اجتماعی.1جدول )  

 متغییر مستقل متغییر وابسته تعداد r p جهت

53/2 مثبت  22/2  میزان فعالیت بدنی سامت اجتماعی 316 
63/2 مثبت  22/2  شاخص اوقات فراغت سامت اجتماعی 316 

54/2 مثبت  22/2  شاخص ورزش سامت اجتماعی 316 

23/2 بی معنا  31/2  شاخص فعالیت شغلی سامت اجتماعی 316 

 

اجتماعی، با نظریه های کارکرد های یافته های این تحقیق در مورد تاثیر فعالیت های بدنی در اوقات فراغت بر سامت نتیجه گیری: 
مثبت اوقات فراغت در روابط اجتماعی همخوانی دارد . به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مشارکت نداشتن در فعالیت های ورزشی 

 مانع جذب فرد در چهارچوب های اجتماعی می شود.

 گاه.فعالیت های بدنی، سامت اجتماعی، دانشجویان، دانشواژه های کلیدی: 

 منابع:

  .21( رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. ترجمه مهدی نمازی زاده و محمد علی اصانخانی، چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت. ص. 1333ام هیوود، کاتلین.). 
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