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بررسی رابطه اضطراب بدنی اجتماعی و شرکت در فعالیت بـدنی اوقـات فراغـت     ،هدف از پژوهش حاضر

 سـنی با میـانگین  ) مرد 72 و زن 78(نفر  150. استپژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی . جوانان بود

مقیاس اضـطراب بـدنی اجتمـاعی     ، پرسشنامهافراد نمونه. دادند میهاي تحقیق را تشکیل نمونه 24 ± 53/2

ریس و همکـاران،  ( ساالن بزرگر فعالیت بدنی اوقات فراغت تاو مقیاس ارزیابی رف) 2000(موتل و کنروي 

 سپس. شد تأییدنوف سیمر -کولموگروف با استفاده از آزمون ها دادهرمال بودن ن که را تکمیل کردند) 2009

مورد تجزیه و تحلیل قرار  Fمستقل و  tهاي همبستگی پیرسون،  با استفاده از آزمون داده هاي به دست آمده

ارتبـاط   ر فعالیت بدنی اوقات فراغـت تانشان داد بین اضطراب بدنی اجتماعی و رف ي تحقیقهایافته. گرفتند

ر فعالیـت بـدنی اوقـات فراغـت دو     تابین رف ،همچنین. وجود دارد) =sig=  ،63/0-r 001/0(  منفی معنادار

تفاوت معناداري ) =sig=  ،84/2r 001/0( بین اضطراب بدنی اجتماعی آنان و )=sig=  ،53/2r 01/0( گروه

تماعی باال، کمتـر در فعالیـت بـدنی    که افراد با اضطراب بدنی اج بدین ترتیب، می توان گفت. وجود داشت

   .می کننداوقات فراغت مشارکت 
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  مقدمه

و گـرایش و   ترکیبی از شور و اشتیاق، عواطف، تفکـر  ،دوران جوانی. سرمایه انسان است ترین مهم ،جوانی

کـه   کارهـایی فرصت مناسبی است براي پرداختن به هم اوقات فراغت . استگون گونا هاي فعالیتتمایل به 

. کلمه فراغ یا فراغت در زبان محاوره و ادبیات عامه، داراي معانی متفـاوتی اسـت  . مورد دلخواه جوان است

فراغت آن بخش از زمان فرد اسـت کـه مقیـد بـه     . و بیکاري است یک معنی آن، فارغ بودن، فراغت داشتن

بـه شـکل آزاد و اختیـاري بـه تجـارب       توانـد  مـی زیستی و امرار معاش نیست و شـخص   تقاضاهايم انجا

و  ارزشـمندترین ، تـرین  حسـاس اوقـات فراغـت    بـه عقیـده افـروز،   ) 1378تندنویس، .(بپردازد شده انتخاب

 ساز زمینه تواند میاین اوقات مانند شمشیر دو دمی است که یک لبه آن . اوقات زندگی آدمی است پربارترین

تندنویس، .(و آسیب اجتماعی باشد کاري بزهخالقیت و هنر آرایی و لبه دیگر آن عاملی در جهت گرایش به 

و فراغتـی   فرهنگی و محیط اجتمـاعی، فیزیکـی   هاي ارزشکه  نیز بر این باور است) 2005( 1سايتا )1375

   .ریح هستند، محدود کنندشرکت فعاالنه در تف ساز زمینهشناختی را که  فرایندهاي توانند می

، وضـعیت درآمـد، محـل    منـدي  عالقهسن، شغل، میزان تحصیالت،  :اوقات فراغت به عوامل مختلفی چون

بـا رفـع خسـتگی، صـدمات      تواند میفراغتی  هاي فعالیت. دیگر بستگی دارد متغیرهايزندگی و بسیاري از 

تماعی را جبران نماید و با تفریح از کسالت جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار و انجام وظایف اج

و  ذهنی و روانی، جسـمی  استعدادهايو فرصتی براي پرورش  بخشدناشی از یکنواختی کار روزمره رهایی 

، نقش ورزش در کیفیت اوقات فراغت بر کسی پوشیده این برعالوه ) 1388آبکار، .(فراهم سازد فردعاطفی 

 پـر کـردن اوقـات    در کنـار  -ورزشی در سـطح جامعـه   هاي فعالیتجام و ان ها برنامههدف اصلی از . نیست

اخالقـی، روانـی، جسـمانی، فرهنگـی و اجتمـاعی افـراد        هاي جنبهکمک به رشد و توسعه  -فراغت جوانان

در  تـوان  مـی سـالم   مسـیرهاي کشور بوده و با رشد و هدایت آنان از طریـق   هاي سرمایهزیرا جوانان  ؛است

فعالیت بدنی آثـار مثبـت و    دهند میاخیر نشان  هاي یافته. کرد برداري بهرهیه ارزشمند از این سرما درازمدت

زندگی دارد و ابزاري کارامـد در   هاي دورهو اجتماعی افراد در تمامی  معناداري بر سالمت جسمانی، روانی

  )2007، 2کاماردین و امارفازي(.ارتقاي کیفیت زندگی اقشار مختلف مردم است

دریافـت   "جایگـاه ورزش در اوقـات فراغـت دانشـجویان کشـور     "در پژوهشی با عنوان ) 1378(تندنویس 

فوتبـال و شـنا داراي    ،میـان  از آن کـه  فراغتی دانشجویان جوان قرار دارد هاي فعالیتورزش در رتبه ششم 

وقات بررسی جایگاه ورزش در گذران ا هدف بادر پژوهشی  1373فرج اللهی در سال . رتبه بودندباالترین 

 21ساعت بوده است که فقط  5/3فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران دریافت که میانگین زمان فراغت 

اظهـار کردنـد    1381مجتهدي و دالور در سال . کردند میشرکت  برنامه فوق هاي برنامهدرصد از دختران در 

سی براي ورزش کردن و درس برر موردکه گرایش پسران به ورزش بیش از دختران است و نیمی از نمونه 

                                                 
1. Tasai 
2. Kamarudin &  Omar-Fauzee  
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علـل عـدم    از .درصد مدیران و معلمان نیز نگرش مثبتی به ورزش ندارند 25خواندن برنامه منظم ندارند و 

ویـژه در   هـاي  سختگیريکمبود امکانات، شرایط والدین و مدیران و معلمان دیگر، نیز به گرایش به ورزش 

  .استاشاره شده رزشی و غیره مورد دختران، خجالت کشیدن، بلد نبودن یک رشته و

ر ورزشی در مفهوم گسـترده بـه دو دسـته عوامـل شخصـی و عوامـل محیطـی تقسـیم         تاعوامل مؤثر بر رف

  :شوند می

 متغیرهـاي ، ...)شـغل، جنسـیت، تحصـیالت، درآمـد و     (عوامل شخصی شامل متغیرهاي جمعیت شـناختی  

فعالیت بدنی در نوجـوانی و یـا   ( رفتارهاو  .)..ادراك سالمت یا آمادگی جسمانی، خود انگیزي و (شناختی 

  . است...) ورزشی و  هاي برنامهدر قبلی کودکی، حضور 

همسـاالن،  / نتاگذشته خانواده، حمایـت اجتمـاعی دوسـ    تأثیرات(عوامل محیطی نیز شامل محیط اجتماعی 

رسی به تسـهیالت  فصل، دست/ شرایط آب و هوایی(، محیط فیزیکی ...)مربی و / حمایت اجتماعی همکاران

، برنامه گروهی و شده ادراكتالش (فعالیت بدنی  هاي ویژگیو  ...)، امکانات در منزل و شده ادراكواقعی و 

  )1390واعظ موسوي و مسیبی، (.است...) مربی و  هاي ویژگی

بـر   اثرگـذار عـاملی   ،آنچه مسلم است، ادراك و نگرش افراد به موانع و مزایاي مشارکت در فعالیت بـدنی  

لـذا، ارزیـابی ادراك و نگـرش    . آنان در مشارکت در فعالیت منظم و سالمت محور اسـت  هاي گیري تصمیم

 .کـاربردي بـه خـود اختصـاص داده اسـت      هـاي  پژوهشرا در  اي ویژهحرکتی، جایگاه  هاي فعالیتافراد به 

رش افـراد، متفـاوت   آثار متقابل حضور در فعالیت حرکتی و ورزشی بـر نگـ   )2004، 1دفالندره و همکاران(

منـدي   متفاوت فردي، همسان نبودن نیازها، تفاوت در میزان بهـره  هاي ویژگیبا توجه به  ها نگرشبودن این 

در زمره در هم آمیختگی زندگی فردي و اجتماعی  ،و به طور کلی ورزشی هاي فعالیتحرکت و  تأثیراتاز 

اجتماعی و  تأثیراتو بر  شوند مینگرش را یادآور که بیش از پیش اهمیت پرداختن به مقوله  هستند  عواملی

، 2؛ متـیس و کریسـتوفر  1376رمضـانی نـژاد،   (.گذارنـد  مـی حرکتی و ورزشی صحه  هاي فعالیت انکارناپذیر

ریشـه در طبقـه و انتظـارات     ،نگرش افراد به فعالیت بـدنی ) 1996، 4؛ تري1990، 3؛ ساندرز و مومري1998

پژوهشـگران بـر نگـرش     مالحظـه  قابـل کیـد  تا، نکته مهم در این بـین ) 1992، 5ناسالر(.اجتماعی افراد دارد

رشـد   هـا  نگـرش که  هستند هایی دوره ،جوانی و نوجوانی نسنی به زعم اکثر آنان،. و جوانان استنوجوانان 

  )1994، 6لسون و چِرِتتا(.شود میهم فراهم  ها آنگیري، زمینه براي تغییر مساعد  و عالوه بر شکل کنند می

 ،اوقات فراغت مشارکت اجتماعی یـا بـه عبـارت دیگـر     کارکردهايیکی از  شود میکه مالحظه  طور مانه

اما آنچه که در تعامالت اجتماعی براي بسیاري از افراد حائز اهمیت است، تصویر  ؛استتعامالت اجتماعی 

                                                 
1. Deflandre et al. 
2. Matthys & Christopher 
3. Saunders & Mummery 
4. Terry 
5. Nauslar 
6. Tolson, & Cherrette 
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 داراي اجتمـاعی  تتعـامال  در همیشه بدن ظاهري شکل. استبدنی و ظاهر و کیفیت ارتباط فرد با سایرین 

 شخصـیتی  هـاي  ویژگـی  بـا  را مردم جذابیت ظاهري که اند دریافته اجتماعی شناسانروان. است بوده اهمیت

 کـه  اسـت  شـده  معلوم ،همچنین .دانندمی همراه اجتماعی پذیرش و لیاقت هوشمندي، :همچون ايپسندیده

 سـال در  1شورین و همکاران. دارد ارتباط شده ادراك اجتماعی کفایت و باال نفس عزت با جذاب بدنی ظاهر

 اجتمـاعی  مـدي آکار نظر از باشد، بیشتر یبدن تصویر آزمون در فرد هاي نمره چه هر که کردند گزارش 1996

داشتن تمرین منظم، یکی از عوامـل اصـلی در حفـظ     )1996شورین و همکاران، (.دارد قرار بهتري سطح در

، در بسیاري اي یافتهچنین  رغم علی اما) 2000، 2آرنت و همکاران(.سالمت جسمی و روانی به شمار می رود

اخیـر در ایـران نشـان داده     هاي یافته. شود میاز جوامع فقدان یا کاهش فعالیت بدنی در اقشار مختلف دیده 

قـره و شـجیع،   .(کننـد  مـی ورزش همگانی شرکت  هاي فعالیتدرصد مردم به طور منظم در  5است که تنها 

یعنی، تـرس   ؛خاصیت بازدارنده داشته باشد، اضطراب اجتماعی است تواند میکه در این بین  عاملی) 1385

در معـرض افـراد    کنـد  مـی می و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردي که فرد احساس ئدا

 پزشـکی  روانانجمن (.و تحقیر یا شرمسار خواهد شد قرارگرفتهیا موشکافی احتمالی از سوي دیگران  ناآشنا

بـه خـود   ورزشـی   شناسـی  روانحوزه جدیدي در تحقیقات علـوم ورزشـی و    ،این مفهوم )1994، 3آمریکا

ارتبـاط اضـطراب بـدنی     ،بـراي مثـال  . عالقه و توجه بسیاري را به خود جلب کرده است اختصاص داده و

اشـتهایی روانـی و    ، پـر گرایـی  کمـال ر ورزشی، انگیزه مشـارکت، انگیـزه الغـري،    تاو رف انگیزه بااجتماعی 

  )2009، 4و شکري یوسفی، حسنی(.بررسی شده است بارهانارضایتی از شکل بدن 

از  شـده  ادراكاي از مشاهدات یا ارزیـابی  اضطرابی است که افراد به عنوان نتیجه ،5اضطراب بدنی اجتماعی

 بـه  اضـطراب،  عنـو  ایـن  )1989، 6هارت، لیري، رجسکی(.کننداجتماعی تجربه می هاي محیطبدن خود در 

 قابلیتی و دارد خویش بدن از فرد هر منفی هاي ارزیابی بر داللت اجتماعی، اضطراب از اي زیرمجموعهعنوان 

؛ 1996، 7فردریک و موریسون(.آیدمی شمار به اجتماعی هاي محیط در دیگران به بدن دادن براي نشان درونی

اضطراب بدنی اجتماعی  پیرامونر بررسی خود د برونت و سابستین )1997، 8و اینزورث ؛ لنتز، هاردي1996

و به طور  مندي رضایتاجتماعی و فعالیت بدنی دریافتند که اضطراب بدنی اجتماعی به طور مستقیم نیاز به 

  ) 2008، 9برونت و سابستین( .دهد میقرار  تأثیرر را تحت تاانگیزش فعالیت بدنی و رف غیرمستقیم

ري بـروز  تـا اجتماعی، عاطفی، جسمانی و رف صورتخود را به  هاي نشانهناشی از اضطراب  هاي ناهنجاري 

اوقات فراغـت   هاي فعالیتیج نشان داده است که تاهمچنین ن) 1999، 10مؤسسه ملی سالمت روان(.دهندمی

                                                 
1. Schwerin & et al 
2. Arent et al. 
3. American Psychiatric Association 
4. Yousefi, Hassani, & Shokri 
5. Social physique anxiety 
6. Hart, Leary, & Rejeski 
7. Frederick and Morrison 
8. Lantz, Hardy, and Ainsworth 
9. Brunet & Sabiston 
10. National Institute of Mental Health 
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اثرات  ها فعالیتو احساس نیاز به انجام گروه خاصی از  ها رغبتآن بر اساس عالیق و  بندي طبقه بخصوص

 تأمینو  سالمتی روحی و روانی تأمینسالمتی جسمانی،  تأمین :؛ از جملههد داشتمستقیمی روي فرد خوا

  )1381گزارش سازمان ملی جوانان، (.سالمتی فکري

روي دو گروه مردان و زنان انجام دادند، مشاهده شد که  1386در پژوهشی که عطارزاده و سهرابی در سال 

مـانع عـدم    تـرین  مهـم انـدن از کارهـاي روزانـه و    علل مشارکت و عقب م ترین مهمکسب نشاط و شادابی 

آنان همچنین بین نگرش به فعالیت حرکتـی و  . شود میحرکتی و ورزشی محسوب  هاي فعالیتمشارکت در 

و عـدم   تجرد، تعداد اعضاي خانواده، نوع شغل، گرایش/ تأهلمختلف سن،  هاي ویژگیورزشی در افراد با 

این در حالی است که میان نگـرش  . تفاوت معنادار مشاهده کردندحرکتی و ورزشی  هاي فعالیتگرایش به 

مختلف جنسیت، سطح تحصیالت، درآمـد ماهانـه،    هاي ویژگیحرکتی و ورزشی در افراد با  هاي فعالیتبه 

هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین در هر جلسه، رفـاه و  

  )1386عطارزاده حسینی و سهرابی، (.و سابقه ورزشی تفاوت معناداري مشاهده نشد شیایمنی مکان ورز

بسـیاري بـر کیفیـت     تـأثیر به ویژه اضطراب بدنی اجتمـاعی   که اضطراب اجتماعی رسد میبه نظر  ،بنابراین

ه لـزوم  در زمینـ  شـده  انجامبا توجه به تحقیقات  .رداوقات فراغت در زمینه فعالیت بدنی دا گذرانزندگی و 

بـا هـدف   ، این پژوهش اند کرده تأییداوقات فراغت و تحقیقاتی که اثر این نوع اضطراب را بر فعالیت بدنی 

  .شکل گرفتر فعالیت بدنی اوقات فراغت در جوانان تابررسی رابطه اضطراب بدنی اجتماعی و رف

   پژوهش روش 

در  کننـده  شـرکت کلیـه افـراد جـوان     مجامعه تحقیق را هـ . بود همبستگی نوع از و توصیفی ،حاضر پژوهش

منـاطق شـهرداري   بین بدین منظور از . تشکیل می دادفعالیت بدنی اوقات فراغت مراکز ورزشی شهر تهران 

) مــرد 72زن و  78(نفــر  150انتخــاب و  اي خوشــه گیـري  نمونــهبــه روش  20، 22، 12، 6تهـران، منــاطق  

ابـزار   .قرار گرفـت  ها آنپژوهش در اختیار  ابزارهاي کهگردیدند  گزینشبه شکل تصادفی هم  کننده شرکت

 :هاي زیر بود اي مشتمل بر مقیاس پژوهش نیز پرسشنامه

گویه  43مشتمل بر  )2009، 2ریس و همکاران( 1ساالن بزرگمقیاس رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت ) الف

منـابع حمـایتی    ، فعالیـت بـدنی والـدین،   شـده  ادراكخرده مقیـاس شایسـتگی جسـمانی     5گویه که تحت 

امتیـازدهی در ایـن   . گیرنـد  مـی والـدین قـرار    شده ادراكو حمایت  ، طرز نگرش به فعالیت بدنیشده ادراك

 تأییـد بررسی و ) 2009(روایی و پایایی آن توسط ریس و همکاران . استارزشی  4مقیاس بر مبناي مقیاس 

مقیـاس  از جهت اسـتفاده  . رش شده استگزا 95/0 تا 69/0آن از  هاي مقیاسخرده  باخ کرونو آلفاي  شده

فوق در پژوهش حاضر، پس از ترجمه توسط متخصص روانشناسی ورزشـی مسـلط بـه زبـان انگلیسـی و      

  .آمد دست به 79/0 قبول قابل باخ کرونآلفاي  ،نفر 45مطالعه مقدماتی بر روي 

                                                 
1. Scale of  Measuring Adolescents' Leisure Time Physical Activity Behavior 
2. Ries  et al. 
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 شـده  بندي درجه السؤ 7 که شامل )2000( 2موتل و کنروي )SPAS( 1مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی) ب

توسط  شده تجربهاین مقیاس میزان اضطراب  )زیاد خیلی 5 و وجه هیچ به معنی به 1( .است لیکرت طیف در

 گذاري نمره پرسشنامه این 5 سؤال. گیرد مییک فرد در مورد شکل بدنش در یک موقعیت اجتماعی را اندازه 

 اضـطراب بـدنی   دهنـده  نشـان  بـاالتر  امتیـاز  و دهبـو  49 تا 7بین  اکتساب قابل امتیاز مجموع .معکوس دارد

و  نـد ر عاملی آن را در هـر دو جـنس بررسـی کرد   تاساخ) 2009(یوسفی و همکاران  .است بیشتر اجتماعی

   .را به دست آوردند) براي مردان 81/0براي زنان و  85/0(پایایی درونی قابل قبولی 

  ي پژوهشها یافته

نفـر از   78. آمـده مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري قـرار گرفتنـد        سـت د به هاي دادهپس از اجراي پژوهش، 

  . بود) 24 ± 53/2( کنندگان شرکتمیانگین سنی  دادند و میرا مردان تشکیل  نفر 72 را زنان و ها آزمودنی

   .رد بررسی قرار گرفتندیج حاصل از آمار استنباطی موتان ،در این قسمت

سپس با توجه به توزیـع  . اسمیرنوف بررسی شد -زمون کولموگروفتوسط آ ها دادهابتدا نرمال بودن توزیع 

ر فعالیـت  تـا از آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین اضطراب بدنی اجتماعی و رف ،ها دادهنرمال 

، بین اضطراب بدنی اجتماعی و شود میمشاهده  1که در جدول  طور همان. بدنی اوقات فراغت استفاده شد

 )=sig=، 63/0r 001/0(.ر فعالیت بدنی اوقات فراغت ارتباط منفی معنادار وجود داردتارف

  رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت هاي مقیاسهمبستگی اضطراب بدنی اجتماعی و خرده : 1جدول 
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                شده ادراكشایستگی جسمانی 

              51/0**  فعالیت بدنی والدین

            41/0**  62/0**  شده ادراكمنابع حمایتی 

          38/0** 72/0**  61/0**  طرز نگرش به فعالیت بدنی

        28/0**  35/0** 59/0** 32/0**  والدین شده ادراكحمایت 

      -32/0**  16/0  -59/0**  20/0  -60/0**  اضطراب بدنی اجتماعی

    -63/0** 39/0** 37/0** 53/0** 41/0** 51/0**  رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت

**p < 0/05 

  

                                                 
1. Social Physique Anxiety Scale 
2. Motl & Conroy 
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تحقیـق در دو   هـاي متغیرمنظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین  به Fمستقل و نسبت  tاز آزمون  ،در ادامه

ر فعالیت بدنی اوقات فراغت مـردان  تاحاکی از آن است که بین رف 2جدول . گروه مردان و زنان استفاده شد

بـین اضـطراب    می دهد کهنشان هم  3جدول  و )=sig=  ،53/2r 01/0(و زنان تفاوت معناداري وجود دارد

  )=sig=  ،84/2r 001/0(.بدنی اجتماعی مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد

 

  مقایسه رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت مردان و زنان: 2جدول 

Sig df  T  F  

01/0  148  53/2 45  

  
  مقایسه اضطراب بدنی اجتماعی مردان و زنان :3جدول 

  

  

  

  گیريبحث و نتیجه

ر فعالیـت بـدنی اوقـات فراغـت در     تـا عی با رفبررسی رابطه اضطراب بدنی اجتما ،هدف از پژوهش حاضر

در فعالیـت بـدنی   اضطراب بـدنی اجتمـاعی بـاالتر     داراياز این فرضیه که افراد  ه،یج حاصلتان. جوانان بود

کـه  ) 2008(برونت و سابستین  هاي یافته با ،همچنین. کنددارند، حمایت می يمشارکت کمتراوقات فراغت 

-یکی از نمـود  -دهدقرار می تأثیرر فرد در فعالیت بدنی را تحت تااعی، رفد اضطراب بدنی اجتمنکنبیان می

یج پژوهش تابر مبناي ن ،به طور کلی. همخوانی دارد -استر فعالیت بدنی اوقات فراغت تا، رفتأثیرهاي این 

شود که میزان باالي اضطراب بدنی اجتماعی با کاهش مشـارکت در فعالیـت بـدنی    حاضر چنین استنباط می

زیـرا   ؛رسد میبه نظر  قبول قابلهاي پژوهش حاضر به لحاظ پیشینه نظري،  یافته. استوقات فراغت مرتبط ا

، فعالیت بدنی والدین، منـابع  شده ادراكعواملی از جمله شایستگی جسمانی  شود میکه مشاهده  طور همان

ر فعالیت بدنی اوقـات  تارف والدین در شده ادراكو حمایت  ، طرز نگرش به فعالیت بدنیشده ادراكحمایتی 

ر فعالیت بـدنی اوقـات   تایج نشان داد که تفاوت معناداري در مقایسه رفتان ،همچنین. فراغت فرد نقش دارند

جملـه مجتهـدي و   پیشـین از   هاي پژوهشیج تابه این ترتیب این یافته با ن. فراغت زنان و مردان وجود دارد

  . ستهمسو) 1381(دالور 

فیزیکـی مناسـب    هاي زیرساختگونی مانند محدودیت منابع مالی و فقدان امکانات و ري گوناتاعوامل ساخ

ر تـا اثرات بازدارنده و مزاحمی بر رف ،به همراه فقدان الگوهاي مناسب فرهنگی براي گذراندن اوقات فراغت

. کـرد  وشـی پ چشماما نباید از عوامل درونی مانند اضطراب و افسردگی نیز  ؛فراغتی جوانان در جامعه دارند

دو سویه با گذراندن اوقـات   اي رابطهباید توجه داشت که این عوامل، به خصوص اضطراب بدنی اجتماعی 

و  باکیفیـت اوقـات فراغـت مناسـب و    . فراغت هم از نظر کمی و هم از نظـر کیفـی در زمینـه ورزش دارد   

Sig df  T  F  
001/0  148  84/2  49  
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تـوان  کـه مـی   کارهـایی جمله از  رسد میبه نظر . تواند سبب کاهش این عوامل گردد مناسب می ریزي برنامه

را از طریق تمرین  ها آنبراي افراد با اضطراب اجتماعی باال انجام داد، این است که اضطراب بدنی اجتماعی 

بـه   هـا  آنهـاي تنـگ کـاهش داد و بـا تشـویق       تر بجاي پوشیدن لباس تر و راحت آزاد هاي لباسبا پوشیدن 

  . افزودبه شرکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت  آنهاتمایل  بر میزان ،مشارکت در فعالیت بدنی

گـرایش جوانـان بـه اسـتفاده از      ،بـا افـزایش اضـطراب بـدنی اجتمـاعی      ، نتایج نشان می دهند کههمچنین

  شـود  مـی ورزشی و اجتماعی ندارد، بیشتر  هاي محیطتصویري که نیاز به حضور در  و صوتی هاي سرگرمی

   .توجه نشان می دهندورزشی  هاي فعالیتکمتر به  تشانفراغدر اوقات جوانان دسته از این  و

بـا نیازهـاي   ، زیـرا  نقش مؤثري در تحول سطوح فرهنگی جامعه داشـته باشـد   تواند میفراغت پیداست که 

. ردو پیشـرفت و یـا پسـرفت فرهنگـی ارتبـاط دا      فکري و جسمی فرد، سازگاري و یا ناسازگاري اجتماعی

 روانـی  فشـار سبب رفع خستگی، صدمات جسمانی و روانـی ناشـی از    ندتوا میهاي اوقات فراغت  فعالیت

و فرصـتی   رهـایی بخشـد   سسـتی بـدنی  و زنـدگی  از یکنـواختی   او را ،کاري و تکالیف اجتماعی فرد شود

 ،بنـابراین  .فراهم سـازد  اش عاطفیذهنی و روانی، جسمی و  استعدادهايپرورش  ایجاد تنوع وبراي مناسب 

که جوان به  طور همان. .را در پی داشته باشدارتقاي فرهنگی جامعه و یا انحطاط آن  دتوان میاوقات فراغت 

به اوقات فراغت هم براي دستیابی به طـراوت   ،داردنیاز انرژي و استعدادهایش  آزادسازيکار مناسب براي 

اوقـات   باید به جـاي پـر کـردن    پس. محتاج استحاصل از هیجانات زندگی  هاي انرژيو شادابی و تخلیه 

  .تر کردن آن بودپذیر دلکردن و  باکیفیتبه فکر  ،فراغت

تـر و در   وسـیع  اي جامعـه تر پیرامون این مسئله نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در گیري دقیقنتیجه ازآنجا که

زیـرا   ؛در سـطح نوجوانـان نیـز بررسـی گـردد      متغیرهـا که این  شود میپیشنهاد  ،است متفاوت سطوح سنی

در زنـدگی فـرد اسـت و بـا     اوقات فراغت  و معنا یابیاضطراب اجتماعی اندام دوره شکل گیري  ،نوجوانی

 . هدایت صحیح آنها می توان آینده اي روشن را براي او رقم زد
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The aim of the current research is study of relationship between social physique 

anxiety and youth participation in leisure time physical activity. This work is a 

correlation descriptive research. The sample of population is composed of 150 

persons (male: 72, female 78) that the average of ages of the sample is 24± 2.53. 

They filled social physique anxiety by Motl & Conroy (2000) and adolescent 

measure scale of leisure time physical activity behavior (Rice & et.al, 2009). At 

first using colmogrof- simsnoof test, it is confirmed that the data is normal. 

Then the data was analyzed by T-test, F-test and person correlation formula. 

The guide knowledge discovered (r = -0.63, sig = 0.001). There is negative 

meaningful relation between social physique anxiety and leisure time physical 

activity behavior. There is also meaningful discrepancy between leisure time 

physical activity of two groups (r = 2.53, sig = 0. 01) and between their social 

physique anxiety (r = 2.84, sig = 0. 0001). 

This result discloses that the people with high social physique anxiety have less 

participation in leisure time physical activity. 

 
 

Key words: Social physique anxiety, Leisure time, Physical activity and Youth 
 

 
  


