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Abstract 

Introduction: Exercise and physical activity as one of the key factors can have a significant impact 

on social health. The purpose of this study was to Comparison of social health dimensions in sport 

science students with other students from the Jahrom University. 

Methods: The statistical population of this study was all students of Jahrom University. Seventy-

nine sport science students (29 girls, 47 boys) were randomly selected as active group and 76 other 

students (47 boys, 29 girls) were selected as inactive group. In order to measure social health of 
individuals, the Keiz social health questionnaire was used. Kolmogorov-Smirnov test and 

independent t-test were used to analyze the data. 

Results: The results showed that there is significant different between sport science students with 

other students in social fluctuation scales (P = 0.004), social solidarity (P = 0.046), social cohesion 

(P = 0.019), social acceptance (P = 0.041) and the total score of social health (P = 0.001). 

Conclusions: Students of Sport Sciences compared to other university students (inactive), by 

participating in sports activities in addition to physical well-being, by developing social 
relationships, they can better understand the social norms of their community and promote social 

health through social and group activities in sport. 
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مقدمه

اند که پرداختن منظم به تحقیقات و مطالعات متعدد نشان داده

های بدنی و ورزشی آثار مثبت بسیاری بر روی سالمت انسان فعالیت

روز دامنه و ابعاد آن . مفهوم سالمت بسیار پویا است و روزبه[3-1] دارد

ودن متی را در بیمار نبنیز گسترده تر می گردد. به طور سنتی مردم سال

ناسند شدانند و اگر کسی بیمار نباشد او را فردی سالم و تندرست میمی

در واقع بسیاری از  .مت معنایی عمی  تر از این دارداما امروزه سال

تعاریف امروزی سالمت، ابعاد گوناگون جسمانی، روانی و اجتماعی را 

 . سازمان بهداشت جهانی[4] برای آن بیان می کنند

(WHO: World Health Organization)  نیز در تعریف خود از

سالمت بر هر سه بعد تمرکز می کند و هیچکدام از این ابعاد را برتر از 

دیگری نمی داند. به نوعی می توان گفت که در ادبیات معاصرسالمت، 

برای اداره کارهای روزمره منظور از سالمت، داشتن توانمندی جسمانی 

های درست در با رفاه کامل، توان روانی کافی برای اتخاذ تصمیم

های مختلف و داشتن توان اجتماعی کافی برای برقراری روابط  موقعیت

 چکیده

  یداشته باشد. هدف تحق یبر سالمت اجتماع ییبسزا ریتواند تأث یم یدیاز عوامل کل یکیبه عنوان  یبدن تیورزش و فعال مقدمه:

 باشد. یدانشگاه جهرم  م انیدانشجو ریبا سا یرشته علوم ورزش انیدانشجو یابعاد سالمت اجتماع سهیحاضر مقا

نفر  70تعداد  یآنها به روش تصادف انیکه از م دادندیم لیدانشگاه جهرم تشک انیمطالعه حاضر را دانشجو یجامعه آمار روش کار:

نفر  47رشته ها  )  ریسا انینفر از دانشجو 70نفر پسر( به عنوان گروه فعال و تعداد  47نفر دختر ،  29)یرشته علوم ورزش یدانشجو

افراد، از پرسش نامه سالمت  یسالمت اجتماع یریانتخاب شدند. به منظور اندازه گ رفعالیغ وهنفر دختر( به عنون گر 29پسر ، 

 مستقل استفاده شد.  tو آزمون  رنفیداده ها از آزمون کالموگروف اسم لیو تحل هیاستفاده  شد. به منظور تجز زییک یاجتماع

 ی(، همبستگP=  334/3) یاجتماع ییشکوفا  یها اسیرشته ها در مق ریو سا یعلوم ورزش انیدانشجو نینشان داد که  ب جینتا ها:یافته

 331/3) ینمره کل سالمت اجتماع تی( ودر نهاP=  341/3) یاجتماع رشی(، پذP=  319/3) ی(، انسجام اجتماعP=  340/3) یاجتماع

 =Pوجود دارد. یدار ی( تفاوت معن 

عالوه بر  یورزش یها تی(، با مشارکت در فعالرفعالیدانشگاه)غ انیدانشجو ریبا سا سهیدر مقا یعلوم ورزش انیدانشجو نتیجه گیری:

 تیفعال هیجامعه خود را بهتر درک کنند و در سا یاجتماع یهنجارها ،یتوانند با توسعه روابط اجتماع یم یجسمان یکسب سالمت

 خود را ارتقاء دهند. یتماعدر ورزش، سالمت اج یو گروه یاجتماع یها

 یدانشجو، ارزش اجتماع ،یورزش، سالمت اجتماع ها:یدواژهکل

http://ijrn.ir/browse.php?a_id=365&sid=1&slc_lang=en
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. [5] اجتماعی سالم با دیگران توأم با هم دلی و هم کاری اخالقی است

هرچند مطالعات، غالباً بر مزایای جسمانی فعالیت های ورزشی تمرکز 

داشته اند ولیکن با توجه به اینکه ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یک 

ابعاد از جمله ابعاد اجتماعی را پدیده اجتماعی می تواند بسیاری از این 

تسهیل نماید، تحقیقات متعددی نیز به رابطه ورزش و عوامل اجتماعی 

. یکی از این عوامل مورد مطالعه که ورزش می [13-0, 1]پرداخته اند 

 تواند بر روی آن نقش اثربخشی داشته باشد، سالمت اجتماعی است

. سالمت اجتماعی مفهومی است که در بستر اجتماع ریشه [12, 11]

در جامعه و کیفیت روابط او با  دارد و به معنای ارزیابی عملکرد فرد

. هر چقدر این روابط باعث بهبود کیفیت [13] دیگر افراد می باشد

صی افراد شود می توان بیان نمود که سالمت زندگی و عملکرد شخ

( سالمت اجتماعی 2334اجتماعی افراد باالتر است. کییز و همکاران )

 را در پنج بعد مهم خالصه می کنند که شامل شکوفایی اجتماعی

(Social Actualization)انسجام اجتماعی ، (Social 

cohesion)پذیرش اجتماعی ، (Social Acceptance)ت ، مشارک

 و همبستگی اجتماعی (Social Contribution) اجتماعی

(Social Coherence)  است. شکوفایی اجتماعی به معنای درک فرد

از جامعه در حال تکامل است و اینکه فرد می تواند با کمک توانایی 

. درست [14] های بالقوه اش سرنوشت خودش را در جامعه رقم بزند

مانند زمانی که بسیاری ار نتایج ورزشی می تواند از طری  اعتماد افراد 

تیم به توانایی های بالقوه شان رقم بخورد. همچنین بر اساس نظریه 

(، همبستگی اجتماعی به معنای اشتراک 2334سالمت اجتماعی کییز )

وریکه جامعه را برای افراد، بین ارزش های فردی و اجتماعی است ط

منطقی و قالب فهم کند و باعث ایجاد همبستگی بین افراد جامعه می 

. انسجام اجتماعی به معنای احساس تعل  و وابستگی به [14] شود

. این احساس از [14]جامعه و احساس حمایت از طرف جامعه است 

طری  روابط اجتماعی و صمیمیت افراد گروه، داشتن هدف مشترک و 

. پذیرش [15, 0] ایجاد اعتماد و تعهد در ورزش تقویت می گردد

اجتماعی، یکی دیگر از ابعاد سالمت اجتماعی است که به مفهوم پذیرش 

 جامعه، با تمام جنبه های مثبت و منفی و باورها و ارزش های آن است

. این احساس زمانی اعضای یک تیم یا گروه ورزشی، اشخاص را می [0]

ا می دهند برای آن پذیرند و به آنها فرصت شرکت در فعالیت ورزشی ر

فرد تداعی می شود. در بعد پایانی، مشارکت اجتماعی اشاره به احساس 

. همانطور که با پذیرش [9]ارزشمند بودن فرد برای جامعه دارد

ک تیم ورزشی می تواند چنین احساسی را مسئولیت و جایگاه در ی

تجربه کرد. بصورت کلی می توان گفت ورزش و فعالیت بدنی یکی از 

ریزی رفتارهای اجتماعی و ارتقاء سالمت اجتماعی عوامل مهم در پایه

افراد جامعه است، چرا که فرد با شرکت در فعالیت های ورزشی فرصت 

 . [10] با همساالن خود داردتجربه بسیاری از مهارت های اجتماعی را 

دانشجویان به عنوان جوانان امروز و متخصصان فردای ایران، یکی از 

اقشاری هستند که در معرض بسیاری ازانحرافات و آسیب های 

اجتماعی نظیر خودکشی، انزوا، دخانیات و یا افت تحصیلی می باشند 

که هر کدام می تواند بر سالمت اجتماعی آنها ضربه ای جدی وارد سازد 
. اهمیت این موضوع خصوصاَ با ورود وسایل الکترونک و دنیای [12]

مجازی به زندگی این قشر، بحرانی تر شده است. در واقع دانشجو با 

ورود به دانشگاه با محیط و شرایط جدیدی روبرو می شود که متفاوت 

از زندگی و محیط اجتماعی قبلی اوست و مسائل و مشکالتی را تجربه 

از آنها می تواند سالمت اجتماعی او را تحت تأثیر  می کند که هر کدام

قرار دهد. ارتقاء سالمت اجتماعی در دانشجویان یکی از مهمترین راه 

کارهای برای مقابله با این بحرانها و آسیب های اجتماعی است که نیاز 

به برنامه ریزی مدون در این زمینه دارد. ضرورت برنامه ریزی در این 

و شرایط تاثیرگذار بر سالمت اجتماعی و میزان  بخش، شناخت عوامل

. تحقیقات بسیاری در مورد [11] تأثیرگذاری هر یک از این عوامل است

د که مولفه هایی ماننسالمت اجتماعی در بین دانشجویان صورت گرفته 

، سبک زندگی و ویژگیهای [10] ، باورهای دینی[17] کیفیت زندگی

را بررسی کرده اند. همچنین میزان سالمت  [19] شناختی جمعیت

اجتماعی و ابعاد ان در بین دانشجویان ایران غالباً متوسط یا کم گزارش 

که لزوم اجرای برنامه ریزی های مدون را در این  [21-19]شده است 

 زمینه نشان می دهد.

از طرفی دوران دانشگاه یکی از بهترین دورانها برای فعالیتهای اجتماعی 

تاسالمتی آنها تضمین شود.  مانند ورزش برای دانشجویان است

تحقیقات معتبری نشان می دهد که انجام منظم فعالیت بدنی می تواند 

باعث خوشحالی، سالمت روانی و ارتقا متغییرهای اجتماعی در 

( بیان می کند که 2310. مورفی )[25-22] دانشجویان شود

دانشجویان در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار دارند که 

می تواند زندگی آنها را تحت الشاع قرار دهد و یکی از راهکارهای اصلی 

. ریچارد و [25] برای رفع این آسیب ها را فعالیت بدنی می داند

کشور اروپایی به این نتیجه  15( نیز با تحقی  بر روی 2315همکاران )

دانشجویان غیر فعال از نظری فیزیکی، روحی و اجتماعی رسیدند که 

بسیار پر چالش تر از دانشجویان فعال می باشند که این موجب شده 

ایران نیز وضعیت به  . در[23] که از زندگی شادی بهره مند نباشند

همین منوال است وتحقیقات نشان می دهد که دانشجویان غیرفعال از 

نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی در معرض آسیب های بیشتری نسبت 

 .[11, 9] به دانشجویان فعال هستند

با وجود اینکه نقش ورزش در ارتقاء مولفه های اجتماعی نیز در برخی 

ولی کمتر  [20, 10, 13-0, 0]مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است

مطالعه ای به بررسی ورزش و سالمت اجتماعی در بین دانشجویان 

پرداخته است، خصوصاً این خالء تحقیقاتی در مقایسه دانشجویان فعال 

و غیر فعال کامالً مشهود است. بنابراین با توجه به این شکاف مطالعاتی 

آیا ورزش و فعالیت بدنی می تواند بر سالمت و نیز این مساله که 

اجتماعی دانشجویان موثر باشد؟ هدف تحقی  حاضر، مقایسه ابعاد 

سالمت اجتماعی دانشجویان رشته علوم ورزشی با سایر دانشجویان 

 است. دانشگاه جهرم

 کارروش 

در این مطالعه علی مقایسه ای، جامعه  آماری را دانشجویان دانشگاه 

می دادند. نمونه های مطالعه حاضر در دو گروه قرار  جهرم تشکیل

گرفتند. گروه اول را دانشجویان رشته علوم ورزشی )گروه فعال( و  گروه 

دوم را دانشجویان سایر رشته های آموزشی دانشگاه ) گروه غیر فعال 

نفر  بودند  95(تشکیل میدادند. تعداد دانشجویان رشته علوم ورزشی 

نفر پسر(   47نفر دختر ،  29نفر) 70مورگان تعداد که  بر اساس جدول 

به عنوان نمونه آماری گروه  فعال انتخاب شدند. و برای انتخاب گروه 

دانشجویان غیر علوم ورزشی )گروه غیر فعال( از میان دانشجویان سایر 

نفر دختر(  29نفر پسر ،  47نفر )  70رشته ها به روش تصادفی تعداد 
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فعال انتخاب شدند. الزم به ذکر است دانشجویانی به عنوان گروه غیر 

که در هفته اگر یک جلسه فعالیت بدنی هم داشتند از گروه غیرفعال 

 حذف شدند.

جلسه یک ساعت فعالیت بدنی در  3دانشجو بودن و داشتن حداقل 

هفته معیار انتخاب گروه فعال)که بدین منظور از دانشجویان رشته علوم 

و افراد دانشجوی که هیچ  فعال استفاده شد( به عنوان گروهورزشی 

گونه فعالیت بدنی در هفته  نداشتند معیار انتخاب گروه غیر فعال )از 

دانشجویان غیر رشته علوم ورزشی که هیچ گونه فعالیت بدنی در  طول 

 هفته نداشتند( جهت ورود به مطالعه بودند.

 وه تکمیلپس از تشریح هدف تحقی  و آشنا شدن دانشجویان با نح

پرسش نامه و کسب رضایت آگاهانه از تمامی افراد شرکت کننده در 

مطالعه، آزمودنی ها وارد مطالعه شدند. سپس پرسش نامه سالمت 

اجتماعی تکمیل شد. به منظور محاسبه سالمت اجتماعی افراد از 

( 1990پرسش نامه بهزیستی اجتماعی و یا سالمت اجتماعی کییز )

سوال می باشد که هدف  23این پرسشنامه  شامل  استفاده  شده است.

آن بررسی میزان سالمت اجتماعی از ابعاد مختلف )سالمت اجتماعی، 

شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش 

اجتماعی، مشارکت اجتماعی( است. طیف پاسخگویی ان از نوع لیکرت 

ه گذاری درمورد سواالت شماره ، البته شیوه نمر5می باشد: کامال مواف  

معکوس شده است.  23، 19، 10، 17، 10، 15، 14، 13، 7، 0، 5، 3

بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد به این  5این پرسشنامه دارای 

-0همبستگی اجتماعی،  7-5شکوفایی اجتماعی،  4-1صورت است: 

مشارکت  23-10پذیرش اجتماعی،  15-11انسجام اجتماعی، 13

جتماعی. برای بدست اوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات ا

سواالت مربوط به ان بعد را باهم جمع می کنیم. برای بدست آوردن 

امتیاز پرسشنامه، مجموع امتیازات  همه  سواالت را باهم جمع می 

کنیم. امتیازات باالتر نشان دهنده ی سالمت اجتماعی باالتر خواهد بود 

. روایی و پایایی این پرسش نامه قبال مورد تایید قرار گرفته و برعکس

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کالموگروف  .[27] است

مستقل استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده   tیرنف و آزمون اسم

SPSS 18  درنظر گرفته شد. 35/3بود و سطح معنی داری 

 یافته ها

ویژگی های آنتروپومتری آزمودنیها که شامل سن، قد و وزن می باشد 

به تفکیک  دختر، پسر و کل آزمودنیها در دو گروه فعال) دانشجویان 

ان سایر رشته ها بجز علوم غیر فعال) دانشجوی رشته علوم ورزشی( و

 -نشان داده شده است. نتایج آزمون کلموگروف 1جدول در  ورزشی(

اسمیرنوف نشان داد که داده های تحقی  حاضر  از ا توزیع طبیعی 

 برخوردارند.

 

 (انحراف معیار ±ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان فعال و غیر فعال )میانگین  :1 جدول

 غیر فعال)سایر رشته ها( فعال)علوم ورزشی( نوع آزمودنی

   سن )سال(

 24/21 ± 07/1 35/21 ± 10/1 پسر

 29/21 ± 20/1 93/23 ± 39/2 دختر

 20/21 ± 05/1 33/21 ± 55/1 کل افراد

   وزن)کیلو گرم(

 54/73 ± 33/12 53/73 ± 74/0 پسر

 02/50 ± 05/7 45/55 ± 34/0 دختر

 05/05 ± 23/12 90/04 ± 75/13 کل افراد

   قد)سانتی متر(

 51/170 ± 74/0 00/170 ± 07/5 پسر

 03/104 ± 41/0 53/104 ± 40/5 دختر

 91/171 ± 35/9 33/172 ± 10/0 کل افراد

نشان داد که  بین دانشجویان دختر  2جدول مستقل در   tنتایج آزمون 

فعال) رشته علوم ورزشی( و غیر فعال)رشته های آموزشی به جز علوم 

، همبستگی (P=  334/3) ورزشی( در مقیاس های  شکوفایی اجتماعی

پذیرش ، (P=  319/3) ، انسجام اجتماعی(P=  340/3)اجتماعی 

 331/3) در نهایت نمره کل سالمت اجتماعی و (P=  341/3) اجتماعی

 =P)  تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که دختران فعال ) رشته

علوم ورزشی( نمره باالتری  را در این مقیاس ها نسبت به دختران غیر 

)رشته های آموزشی به جز علوم ورزشی(  کسب کرده اند به  فعال

دختران فعال ) رشته علوم ورزشی( دارای وضعیت مناسب تری عبارتی 

می باشند. اما در مقیاس مشارکت اجتماعی تفاوت معنی داری بین دو 

گروه دختران فعال) رشته علوم ورزشی(  و غیر فعال )رشته های 

با این وجود  (P=  75/3) آموزشی به جز علوم ورزشی( وجود نداشت

 شی(  نمره باالتری را کسب کرده بودنددختران فعال) رشته علوم ورز

جدول مستقل در گروه پسران در   t(. همچنین نتایج آزمون 2جدول ) 

نشان داد که  بین دانشجویان پسر فعال) رشته علوم ورزشی( و غیر  2

فعال)رشته های آموزشی به جز علوم ورزشی(  در مقیاس های  

، (P=  332/3)، همبستگی اجتماعی (P=  330/3) شکوفایی اجتماعی

، (P=  332/3) ، پذیرش اجتماعی(P=  314/3) انسجام اجتماعی

 ودر نهایت نمره کل سالمت اجتماعی (P=  333/3) مشکالت اجتماعی

(331/3  =P)  تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که پسران فعال

باالتری  را  در این  مقیاس ها نسبت به  ) رشته علوم ورزشی( نمره

پسران  غیر فعال )رشته های آموزشی به جز علوم ورزشی( کسب کرده 

اند به عبارتی پسران فعال ) رشته علوم ورزشی( دارای وضعیت مناسب 

(. در نهایت  در مورد وضعیت سالمت اجتماعی 2جدول ) تری می باشند

+ پسر( فعال ) رشته علوم ورزشی( و غیر فعال )رشته های افراد) دختر 

نشان  2جدول مستقل در  tآموزشی به جز علوم ورزشی( نتایج آزمون 
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داد که  بین دانشجویان  فعال و غیر فعال در مقیاس های شکوفایی 

، انسجام (P=  331/3)، همبستگی اجتماعی (P=  331/3) اجتماعی

در نهایت  و (P=  333/3) ، پذیرش اجتماعی(P=  331/3) اجتماعی

تفاوت معنی داری وجود دارد.  (P=  331/3) نمره کل سالمت اجتماعی

ر دانشجویان فعال) رشته علوم ورزشی( نمره باالتری را به طوری که  د

این  مقیاس ها نسبت به دانشجویان  غیر فعال)رشته های آموزشی به 

ی(  کسب کردند به عبارتی دانشجویان فعال ) رشته جز علوم ورزش

علوم ورزشی( دارای وضعیت مناسب تری می باشند. اما در مقیاس 

مشکالت اجتماعی با وجود باالتر بودن نمره دانشجویان فعال) رشته 

علوم ورزشی( نسبت به دانشجویان غیر فعال)رشته های آموزشی به جز 

=  30/3) ن دو گروه وجود نداشتعلوم ورزشی(، تفاوت معنی داری بی

P )( 2جدول.) 
 

 مستقل در مورد  متغیرهای سالمت اجتماعی دانشجویان فعال) رشته علوم ورزشی(  و غیر فعال)رشته های آموزشی به جز علوم ورزشی( tنتایج آزمون   :2جدول 

 P غیر فعال) میانگین و انحراف معیار( انحراف معیار(فعال) میانگین و  گروه

    شکوفایی اجتماعی

 334/3*  14/13 ± 42/2 10/15 ± 40/2 دختر

 330/3*  12/12 ± 43/2 71/13 ± 07/2 پسر

 331/3*  53/12 ±45/2 20/14 ± 07/2 کل افراد

    همبستگی اجتماعی

 340/3*  14/0 ± 30/2 73/9 ± 10/3 دختر

 332/3*  23/9 ± 13/2 09/13  ± 15/2 پسر

 331/3*  77/0 ± 27/2 33/13 ± 01/2 کل افراد

    انسجام اجتماعی

 319/3*  55/13 ± 30/3 37/12 ± 30/2 دختر

 314/3*  33/13 ± 32/2 59/11 ± 30/2 پسر

 331/3*  43/13 ± 02/2 09/11 ± 30/2 کل افراد

    پذیرش اجتماعی

 341/3*  11/12 ± 92/1 51/13 ± 93/2 دختر

 332/3*  02/12 ± 77/1 73/13 ± 47/2 پسر

 333/3*  41/12 ± 04/1 05/13 ± 70/2 کل افراد

    مشارکت اجتماعی

 75/3 33/10 ± 53/2 55/10 ± 04/2 دختر

 333/3*  97/15 ± 32/2 11/17 ± 40/2 پسر

 30/3 11/10 ± 20/2 09/10 ± 01/2 کل افراد

    سالمت اجتماعی

 331/3*  40/03 ± 47/4 25/07 ± 25/5 دختر

 331/3*  35/03 ± 70/4 39/00 ± 30/5 پسر

 331/3*  43/03 ± 01/4 55/00 ± 14/5 کل افراد

 نشان تفاوت معنی داری بین دو میانگین *

بحث

هدف از تحقی  حاضر بررسی اثربخشی ورزش و فعالیت بدنی بر ابعاد 

پنج گانه سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه جهرم بود. همانطور که 

نتایج نشان داد در بعد شکوفایی اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سالمت 

داری بین دانشجویان فعال )رشته علوم ورزشی(و اجتماعی، تفاوت معنی

فعال)رشته های آموزشی به جز علوم ورزشی( وجود داشت. این غیر 

بدان معناست که دانشجویان فعال )رشته علوم ورزشی(از نظر شکوفایی 

اجتماعی نسبت به دانشجویان غیر فعال )رشته های آموزشی به جز 

علوم ورزشی( بطور معناداری سطح باالتری را دارند. این یافته همسو با 

 ( می باشد2311( و سانگ و ژانگ )1394) همکاران یافته های فرزی و

[11 ,20]. 

با توجه به این یافته تحقی ، به نظر می رسد که دانشجویانی که از  

ظ ورزشی فعال هستند، امیدواری بیشتری هم نسبت به آینده و لحا

تکامل جامعه دارند. شاید این امر را بتوان اینگونه تبیین کرد که 

یادگیری مهارت ها و نشان دادن توانایی های بالقوه در ورزش، باعث 

احساس خشنودی و رضایت دانشجویان می شود. از طرفی، ورزش و 

مچنین و ه [33, 29]شادابی و عزت نفسفعالیت بدنی با افزایش 

موجب ارتقاء کیفیت زندگی  [31]و افسردگی [31]کاهش اضطراب

دانشجویان می شود و این خود در نهایت امید به آینده و رسیدن به 

 حداکثر توانایی های بالقوه را می تواند در این قشر اشاعه دهد. 

در بعد همبستگی اجتماعی، نتایج حاکی از این بود که اختالف 

معناداری بین دانشجویان فعال )رشته علوم ورزشی(و غیرفعال )رشته 

های آموزشی به جز علوم ورزشی( وجود دارد. به عبارت دیگر 

دانشجویان فعال از نظر همبستگی اجتماعی، سطح باالتری نسبت به 

دانشجویان غیر فعال دارند. همراستا با یافته های این تحقی ، برخی 

که ورزش و فعالیت بدنی آبستن کنش ها و  مطالعات نشان می دهد

روابط اجتماعی متقابل بین افراد است که این مهم، باعث توسعه ارزش 

های اجتماعی مشترک در بین آنها می شود و همبستگی اجتماعی را 

. در تبیین این یافته تحقی  باید گفت، [33, 32, 11]ارتقاء می دهد 

به نظر می رسد دانشجویان فعال با مشارکت در ورزش و فعالیت های 

بدنی، ضمن تمرین پایبندی به برخی ارزش های اجتماعی مانند کار 
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تیمی، جامعه پذیری و یا قانون گرایی، ارتباط نزدیکی را با دوستان و 

کی برای ایجاد همبستگی افراد دیگر پیدا می کنند تا فصل مشتر

 اجتماعی بین آنها ایجاد شود.

همچنین یافته ها نشان داد بین انسجام اجتماعی در بین دانشجویان 

فعال)رشته علوم ورزشی( و غیر فعال )رشته های آموزشی به جز علوم 

ورزشی( تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان فعال سطح باالتری 

به دانشجویان غیر فعال دارا هستند. از نتایج  از انسجام اجتماعی نسبت

( اعتقاد دارند که دانشجویان با 2334همسو با این یافته، برای و بورن )

ورود به دانشگاه در معرض تحوالت زیادی قرار می گیرند که یکی از 

این تحوالت، تحوالت اجتماعی است. ایشان بر این عقیده هستند که 

یر موثری بر انسجام و همکاری های اجتماعی فعالیت بدنی می تواند تاث

 .[34] دانشجویان داشته باشد

( نیز ارتباط ورزش و انسجام اجتماعی 2314همچنین بوید و همکاران )

. در تبیین [35]شجویان ورزشکاران مثبت ارزیابی می کنندرا در بین دان

می تواند نقش برجسته ای در حمایت این یافته باید گفت که ورزش 

اجتماعی و احساس تعل  افراد، به هم، که نتیجه ای از سالمت اجتماعی 

. گذشته از این، خود ماهیت ورزش، خصوصاٌ [20] است، داشته باشد

ورزش های رقابتی با ایجاد جوی یکپارچه در شکست و موفقیت های 

ملیت و  ملی، می تواند نقش بسزایی در ایجاد انسجام اجتماعی یک

جامعه داشته باشد. در واقع رویدادهای ورزش از معدود اتفاقاتی است 

که با ایجاد احساسات مشترک مانند غم یا شادی می تواند حس تعل  

و عرق ملی را در جامعه افزایش دهد که به تبع آن انسجام اجتماعی 

 نیز افزایش پیدا می کند.

بین دانشجویان فعال  در بعد پذیرش اجتماعی نیز اختالف معناداری

)رشته علوم ورزشی( و غیر فعال)رشته های آموزشی به جز علوم 

ورزشی(  وجود داشت به این معنی که دانشجویان فعال)رشته علوم 

ورزشی(  دارای سطح باالتری از پذیرش اجتماعی نسبت به دانشجویان 

ا تغیر فعال)رشته های آموزشی به جز علوم ورزشی(  بودند. در این راس

( در تحقی  خود به  این نتیجه رسیدند که 2310مورفی و همکاران )

شادابی و سالمتی دانشجویان فعال نسبت به دانشجویان غیر فعال می 

تواند بر پذیرش اجتماعی آنها تاثیر مثبتی بگذارد که این خود باعث 

( هم 2315. کرونین و آلن )[25] ارتقا سالمت اجتماعی آنها می گردد

دنی ب اعتقاد دارند که جوانان از جمله دانشجویان با مشارکت در فعالیت

می توانند مهارت های اجتماعی خود را از طری  ارتباطات با دوستان 

. اسکافیر و [30] افزایش دهند و پذیرش اجتماعی بدست آوردند

( اشاره می کنند 1394و همکاران )( و امامی غفاری 2313همکاران )

که تصور مثبت دانشجویان دختر از فیزیک بدنی خود می تواند بر باور 

. مطمئناً یکی [30, 37] پذیرش اجتماعی آنها نقش موثری داشته باشد

 از عوامل موثر بر این فیزیک بدنی مطلوب، ورزش و فعالیت بدنی است.

بر اساس یافته ها تحقی ، مشارکت اجتماعی  نیز اختالف معناداری را 

ه های ان فعال)رشته علوم ورزشی( و غیر فعال)رشتبین دانشجوی

نشان می دهد که نشان دهنده مشارکت آموزشی به جز علوم ورزشی( 

اجتماعی باالتر در بین دانشجویان فعال است. همراستا با نتایج این 
( در تحقیقی به این نتیجه 2317تحقی ، دیلسد احمد و همکاران )

دانشجویان غیر فعال دارای عزت  رسیدند که دانشجویان فعال نسبت به

نفس باالتری هستند که این امر موجب مشارکت اجتماعی بیشتر آنها 

 .[39] در جامعه دانشگاهی می شود

البته با وجود معنادار نبودن نتایج کلی این بخش، ولیکن بخشی از یافته 

بین دانشجویان دختر  های این قسمت نشان داد، مشارکت اجتماعی در

فعال و غیر فعال معنادار نبود. یعنی مشارکت اجتماعی در بین 

دانشجویان دختر فعال و غیرفعال تقریباً به یک میزان است. شاید بتوان 

دلیل این یافته را به محدودیت های فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی 

ی، رزشدختران دانشجو برای ورزش، نسبت به پسران دانست، امکانات و

زمانبندی ورزش و شرایط خاص فرهنگی ورزش زنان در ایران می تواند 

دغدغه هایی برای مشارکت این قشر در ورزش فراهم آورد که شاید این 

امر یا آنها را از مزایای ورزش و مشارکت اجتماعی حاصل از آن محروم 

 می کند و یا از طرق مطلوب یا نامطلوب دیگر نیاز به مشارکت اجتماعی

را در آنها برآورده کند. با توجه به اهداف چندگانه فعالیت بدنی مانند 

سالمتی، کاهش هزینه درمان، جلوگیری از بزه کاری و غیره به نظر می 

رسد مسئولین ورزش دانشگاه می توانند با برنامه ریزی الزم، محدودیت 

های ورزش دانشجویان دختر را کمتر کنند تا آنها با شرایط بهتری 

 توانند مشارکت اجتماعی خود را از طری  ورزش تقویت کنند.ب

 نتیجه گیری

یافته های تحقی  نشان داد ورزش و فعالیت بدنی بر سالمت اجتماعی 

دانشجویان نقش اثربخشی دارد. در واقع دانشجویان فعال در مقایسه با 

دانشجویان غیر فعال، با مشارکت در فعالیت های ورزشی عالوه بر کسب 

سالمتی جسمانی می توانند با توسعه روابط اجتماعی، هنجارهای 

عه خود را بهتر درک کنند و در سایه فعالیت های اجتماعی جام

اجتماعی و گروهی در ورزش، سالمت اجتماعی خود را ارتقاء دهند. با 

توجه به نتایج تحقی ، پیشنهاد می شود که مسئولین دانشگاه با درک 

اهمیت و ضرورت فعالیت بدنی، در برنامه ریزی های خود، سعی در 

دانشجویان نمایند و جهت افزایش  ایجاد اوقات فراغت فعال در بین

سالمت اجتماعی دانشجویان با برگزاری مسابقات ورزشی و تدارک 

 امکانات خوابگاهی، مشارکت دانشجویان را در ورزش گسترش دهند. 

از آنجا که عوامل مختلفی بر سالمت اجتماعی افراد اثر گذار است و  

ند این امر از محققین در این مطالعه عوامل مختلف را درگیر نکرد

محدودیت های پیوهش حاضر می باشد لذا پیشنهاد  می شود در 

مطالعات دیگر با کنترل عومال مختلف درگیر در سالمت اجتماعی 

میزان تغییرات سالمت اجتماعی در گروه مختلف  بررسی شود. 
همچنین در مطالعه حاضر برنامه تمرینی خاصی مدنظر نبوده که این 

پژوهش حاضر محسوب شده  بنابراین پیشنهاد موضوع از محدودیت 

می شود در مطالعات آتی افراد تحت تاثیر برنامه ورزشی قرار گرفته و 

با مقایسه پیش آزمون و پس ازمون به بررسی میزان تاثیر ورزش 

 پرداخته شود.

 سپاسگزاری

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه جهرم با کد 

JU.sport-1396/110  می باشد. نویسندگان مقاله بر خود الزم می

دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه جهرم  و تمامی  آزمودنی ها که در 

انجام تحقی  محققین را همراهی نموده اند کمال تشکر و قدردانی را 

 اعالم دارند.
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