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هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل کنندگی سالمت اجتماعی 
می باش��د. پژوه��ش حاض��ر به  صورت پیمایش��ی و با اس��تفاده از روش نمونه گی��ری طبقه بن��دی و بهره گیری از 
پرسش  نامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه  آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 
)23000 نف��ر( تش��کیل می دادند. حجم نمونه با اس��تفاده از فرم��ول کوکران، 403 نفر برآورد ش��د. یافته های 
پژوهش حاکی از آن است که میانگین مشارکت ورزشی در پاسخگویان 168 دقیقه در هفته می باشد. همچنین، 
میانگین نش��اط اجتماعی 65/6 است که این میانگین در حد متوسط قرار دارد. بین میانگین مشارکت ورزشی و 
سالمت اجتماعی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد، ولی نشاط اجتماعی بر حسب جنسیت دارای 
تفاوت معنادار نمی باش��د. بیش��ترین تاثیر بر نش��اط اجتماعی به ترتیب مربوط به متغیرهای س��المت اجتماعی 
)ضریب بتا= 0/15( و مش��ارکت ورزش��ی )ضریب بتا= 0/13( می باشد، در حالی که متغیر مشارکت ورزشی بر 

سالمت اجتماعی تاثیر معناداری نداشت.
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مقدمه
ش��ادی و نش��اط، یکی از ضروری ترین خواس��ته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل 
تأثیرات عمده بر س��الم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است؛ 
ب��ه ط��وری که امروزه بس��یاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه س��الم و بانش��اط هس��تند، زیرا به نظر 
می رس��د احساس شادی از یک سو انس��ان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده می کند و از سوی دیگر، 
به دلیل ویژگی مس��ری بودن آن، بس��تگی های فرد را با محیط گسترش می بخشد. مادامی که شهروندان احساس 
ش��ادی کنند، در خدمت به ش��هر و افراد جامعه اهتمام بیش��تری می ورزند. از این منظر، نقش شادی و نشاط در 
کید می ورزند »ثروتمندترین کشور، کشوری  زندگی افراد به حدی زیاد است که متفکران اجتماعی بر این نکته تأ

است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد« )فرجی و خادمیان، 1392: 89(.
آرگای��ل1 )2001( در تعری��ف خ��ود از نش��اط بیان می کند که این مفهوم ش��امل س��ه جزء اس��ت: 1( حالت 
خوش��حالی یا س��رور )هیجانان مثبت(؛ 2( راضی ب��ودن از زندگی؛ 3( فقدان افس��ردگی و اضطراب )عواطف 
منفی( )به نقل از هزارجریبی و صفری شالی، 1389: 39(. به اعتقاد وینهوون2 ، شادکامی ارزیابی کلی و ذهنی 
فرد از زندگی خود اس��ت که نش��ان می دهد زندگ��ی مطلوب را در چه می بیند، این زندگ��ی چگونه انتظاراتش 
را برط��رف می کن��د، و غی��ره. در واق��ع، »ارزیابی فرد از مطلوبیت کیفیت کل زندگی« همان ش��ادکامی اس��ت 
)وینهوون، 1998: 233(. نشاط از منظر اجتماعی، عضوی از خانواده و چهارچوب مفهومی کیفیات زندگی، 
رضامن��دی اجتماعی، امنیت اجتماعی، س��المت اجتماعی، رفتارهای جمعی و فراغت اس��ت. این مفاهیم به 
نوعی متناظر با نش��اط و ش��ادمانی هس��تند. همچنین، نش��اط اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین 
ش��اخص های اجتماعی در گس��ترش احس��اس رضایت عمومی از زندگی، بس��ط تعامالت اجتماعی سازنده، 
رشد اعتماد عمومی و مشارکت همه جانبه اجتماعی به شمار می رود. )شریف زاده و همکاران، 1396: 160(

در واقع باید بیان کرد که اگر جامعه ای می خواهد پیش��رفت کند و به آرمان های انس��انی خود برسد، الزمه آن 
داشتن شهروندانی با نشاط و شاداب است و زمانی می توان به کمال نشاط اجتماعی رسید که تمامی آحاد مردم 
با نش��اط و ش��اداب باشند. با جامعه شاداب و با نش��اط می توان به اهداف مهم در حوزه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی دست یافت و تصمیم گیران جامعه همواره می توانند از آن به عنون یك فرصت بهینه استفاده 
نمایند. در همین راستا و به واسطه اهمیت موضوع و تاثیر این مسئله در موفقیت برنامه های کالن توسعه پایدار، 
بن��د ب م��اده 97 برنامه چهارم توس��عه به صراحت دولت را مکلف کرده اس��ت تا به منظور پیش��گیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامعی برای بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد 

اجتماعی و تعمیق ارزش های دینی و هنجارهای اجتماعی اقدام نماید. )گالبی و اخشی، 1394: 140(
بررس��ی نش��اط اجتماعی زمانی مهم  و ضروری تلقی می ش��ود که بدانیم وضعیت کلی نشاط در جامعه ایران 
مناس��ب نیس��ت و این ادعا مبتنی بر آمارهای جهانی ش��ادی و نش��اط اس��ت. یکی از مهم ترین این گزارش ها، 
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گزارش نش��اط س��ازمان ملل متحد1)2018( است که داده هایش طی س��ال های  2015 تا 2017 از 156 کشور 
جهان با ش��اخص های اقتصاد، کارآفرینی و فرصت ها، درک از فس��اد، بخشندگی، سالمت، اطمینان و امنیت و 
آزادی های فردی جمع آوری ش��د. براس��اس نتایج این گزارش، نمره نشاط در ایران با 4/7 در رتبه 106 قرار دارد. 
از این رو، جامعه ایران بین کش��ورهای با چهار رده نش��اط )رده باال، باالتر از میانگین، پایین تر از میانگین و رده 
پایین( در دس��ته کش��ورهای »پایین تر از میانگین« قرار می گیرد. نکته  نگران  کننده تر در این گزارش این است که 
در بررس��ی روند نش��اط طی 15 سال گذشته )از س��ال 2003 تا سال 2018(، نمره نش��اط در ایران کاهش پیدا 
کرده اس��ت. )هلیول2 و همکاران، 2018( بنابراین با توجه به روند نزولی نش��اط در ایران طی س��ال های اخیر، 
سیاستگذاران درصدد تالش برای ارتقای نشاط اجتماعی از طریق تاکید بر عوامل موثر بر آن هستند که مشارکت 

ورزشی و سالمت اجتماعی از عوامل مهم در این زمینه می باشند.
دانوارد3 و همکاران)2018( بیان می کنند که ورزش و مش��ارکت ورزشی یک ابزار سیاستی برای بهبود کیفیت 
زندگی اس��ت. اس��کالی4 و همکاران)2000( مدعی اند که مش��ارکت در فعالیت های ورزشی، یک نوع فعالیت 
جس��مانی اس��ت که می تواند به کاهش هزینه های درمان��ی برای بیماری هایی مثل چاقی، فش��ار خون، دیابت، 
ناراحتی های قلبی و عروقی کمک کند. گزارش س��ازمان بهداشت جهانی5 )2012( نشان می دهد که مشارکت 
در فعالیت های ورزش��ی با افزایش فوائد روحی و روانی منجر به کاهش اس��ترس و افسردگی می شود. همچنین 
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد که مش��ارکت ورزش��ی منجر به کاهش هزینه های درمانی)دانوارد و راسکیوت6، 

2011( و کاهش نرخ جرم در جامعه )نیکوالس7، 2007( می شود. 
درباره چگونگی تاثیرگذاری مش��ارکت ورزش��ی بر نشاط باید گفت که ش��رکت در فعالیت های ورزشی منجر 
به س��المتی اجتماعی، روانی و جس��مانی می ش��ود. ورزش به بهبود وضعیت جس��مانی و ش��کل بدن، رقابت 
اجتماعی، منبع کنترل، موفقیت شغلی و تحصیلی، دستیابی به اهداف ورزشی و قدرت رهبری گروه می انجامد. 
)تالیاف��رو8 و همکاران، 2010( از نظر کورت باتلر و هاگ��وون9)2011( افزایش مهارت های مختلف در جریان 
مش��ارکت ورزش��ی باعث افزایش رفتارهای اجتماعی و س��المت افراد می ش��ود. از نظر آنها مش��ارکت ورزشی 
می تواند به عنوان یک عامل محافظتی عمل کند و افراد را در برابر مش��کالت و بیماری ها مصون بدارد.  هوانگ 
و هامفریز10)2010( مدعی اند که مشارکت ورزشی باعث سالمتی می شود و سالمتی هم عامل مهمی در داشتن 
زندگی با نشاط است. همچنین مشارکت ورزشی فرصت هایی برای جامعه پذیری فراهم و به توسعه مهارت های 
ارتباطاتی و همکاری  جویانه کمک می کند که همگی اینها منجر به یک زندگی ش��اد می ش��ود. بنابراین می توان 
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گفت که مشارکت ورزشی با تاثیرگذاری بر سالمت افراد، هم نشاط کوتاه مدت و هم بلندمدت تولید می نماید.
با توجه به اهمیت موضوع نش��اط در جامعه و تاثیرگذاری متغیرهای مهمی مثل مش��ارکت ورزش��ی و سالمت 
اجتماعی، در این تحقیق به بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل کنندگی سالمت اجتماعی 

در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته می شود.

پیشینه پژوهش
تحقیقات مختلفی حکایت از تاثیرگذاری مش��ارکت ورزش��ی و سالمت بر نش��اط اجتماعی دارد. در ادامه به 

برخی از این تحقیقات اشاره می شود.
خدادادی و همکاران)1397( پژوهش��ی با هدف بررس��ی روابط بین مش��ارکت ورزش��ی، نش��اط و شادابی با 
پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان پس��ر دوره متوس��طه اول شهرس��تان بناب انجام دادند. نتایج تحقیق نش��ان داد 
همبس��تگی معناداری بین مش��ارکت ورزشی با شادی و نش��اط وجود دارد. همچنین مشارکت ورزشی با ضریب 
52 درصد توانایی پیش بینی ش��ادی و نشاط دانش آموزان را دارد. همچنین گالبی و اخشی)1394( در تحقیقی 
به بررس��ی رابطه بین مش��ارکت اجتماعی و نش��اط اجتماعی دانش��جویان دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اردبیل 
پرداخته اند. نتایج تحقیق نش��ان می داد که میزان نشاط اجتماعی با مشارکت اجتماعی دارای همبستگی مستقیم 

معنی دار بود، ولی مشارکت و نشاط اجتماعی براساس جنس و وضعیت تأهل دانشجویان معنی دار نبودند. 
آرگیل و مارتین)1991( در تحقیقی به این نتیجه رس��یدند که تمرین و ورزش، یکی از عوامل ش��ادی و نش��اط 
اس��ت. نتایج تحقیق سیکس��ن میهالی و وانگ1)1991( هم نش��ان می دهد که نوجوانان آمریکایی و ایتالیایی که 
بیش��تر مش��غول ورزش و بازی هس��تند، میزان نش��اط باالتری هم دارند. فاکس2)1999( به این نتیجه رس��ید که 
تمرین ه��ای بدنی از طریق بهبود عزت نفس به درمان افس��ردگی و اس��ترس کمک می کند و ب��ا این درمان، فرد 
احساس نشاط بیشتری خواهد داشت. فارست و مک هال3)2009( با تحلیل ثانویه بر روی داده های »فرهنگ، 
فراغت و ورزش«4 در بریتانیا نش��ان دادند افرادی که مشارکت ورزش��ی بیشتری دارند، میانگین نشاط اجتماعی 
باالت��ری را گزارش کرده اند. نتایج تحقیقات دیگر مثل دوالن5 و همکاران)2009(،  هوانگ و هامفریز)2010(، 
دانوارد و راس��کیوت)2011(، داونوراد و داوس��ون)2015( و دان��وارد و همکاران)2018( ه��م حکایت از تاثیر 
مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی دارد. همچنین، تحقیقاتی مثل خوش کنش و کشاورز)1387(، قالوندی و 
همکاران)1390(، بخارایی و همکاران)1394(، منصوری مرادیان و همکاران)1397(، لچنر6)2009(، هامفریز 
و همکاران)2014( و س��ارما7 و همکاران)2015( نش��ان می دهد که سالمت بر نشاط اجتماعی افراد تاثیرگذار 

است.
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به طور کلی، نتایج پژوهش ها نش��ان داده که متغیر مش��ارکت ورزش��ی، تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نش��اط 
اجتماعی در جوامع آماری مورد بررسی دارد و این نکته در ضریب تبیین متغیرهای نشاط قابل مشاهده است. در 
این بین، متغیر سالمت اجتماعی هم نقش تعدیل کنندگی دارد؛ به طوری که از مشارکت ورزشی تاثیر می پذیرد 

و بر نشاط اجتماعی تاثیر می گذارد.

چارچوب نظری پژوهش
در ای��ن تحقیق از نظریات دورکیم1 پیرامون چگونگی تاثیر مش��ارکت بر نش��اط اجتماعی و وینهوون)1995( 

درباره تاثیر سالمت بر نشاط استفاده شده است. 
دورکیم)1990( در کتاب »تقسیم اجتماعی کار« بیان می کند که انجام فعالیت های دسته جمعی مثل مناسک 
دینی باعث ایجاد همبس��تگی و انس��جام اجتماعی می ش��ود. نکته  مهم برای دورکیم این اس��ت که افراد گرد هم 
می آیند، احساس��ات مش��ترکی را تجربه می کنند و به ش��کل یک کنش جمعی آن را بیان می دارند. بنابراین کنش 
جمعی مهم اس��ت و مهم نیس��ت که به چه منظوری انجام می شود. پس دورکیم کارکرد فعالیت های جمعی مثل 
مناس��ک مذهبی را در قالب کنش جمعی و در نتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی تبیین می کند. بدین ترتیب، 
ش��اید بتوان صور دیگ��ر پدیده های اجتماع��ی را که به کنش جمعی منجر می ش��وند، عامل انس��جام اجتماعی 
تلقی کرد. )خورش��یدی، 1393: 6( مش��ارکت در فعالیت های ورزش��ی را هم می توان یکی از موارد مهم از این 
 به صورت گروهی برگزار می ش��وند. تعدادی از افراد گ��رد هم می آیند و با 

ً
ن��وع دانس��ت. این فعالیت ه��ا معموال

تمس��ک ب��ه یک موضوع خاص، به تبادل احساس��ات و عواطف نس��بت به هم می پردازند. ای��ن فعالیت ها برای 
خود قاعده مندی ها و روش های خاص دارند. از این نظر، بین مشارکت ورزشی و مناسک دینی نوعی همانندی 
وجود دارد؛ بدین معنی که در هر دو پدیده، عنصر قاعده مندی و روش��مندی وجود دارد و برگزاری آن فاقد نظم 
و مقررات نیس��ت، اما مش��ارکت فعالیت های ورزش��ی برخالف مناس��ک دینی که از تقدس برخوردارند و کمتر 
تغییرپذیرند، آس��ان تر با شرایط، مقتضیات و نیازهای زندگی افراد سازگار می شوند. از سوی دیگر، فعالیت های 
ورزشی، ضمن اینکه به کنش جمعی می انجامد، شادابی، کاهش تنش های عاطفی، رفع تیرگی روابط بین افراد 
و کاه��ش کش��مکش های اجتماعی را به هم��راه دارد. ر واقع، دورکیم معتقد اس��ت که از طری��ق روابط متقابل، 

صمیمیت و احساس مشترک، تعهد و نشاط ایجاد می شود. )ربانی و همکاران، 1388( 
درباره تاثیر س��المتی بر نش��اط هم می توان به نظریه وینهوون )1995( اش��اره کرد. او نشاط را در سطح کالن 
به کیفیت جامعه و عواملی مانند س��المتی، عدالت و آزادی وابس��ته می داند و از این رو، معتقد است سیاست 
اجتماعی می تواند ارتقادهنده این ش��رایط باش��د .  در س��طح میانی، نشاط وابس��ته به کیفیت های نهادی مانند 
استقالل در کار یا مراقبت های نهادی است. اصالح سازمانی می تواند برخی نهادها را بهبود بخشد و در سطح

خ��رد، نش��اط وابس��ته به توانایی های ش��خصی مانن��د کارآمدی، اس��تقالل و مهارت های اجتماعی اس��ت. 
تحصیالت و درمان نیز می تواند ارتقادهنده مهارت های مذکور باشد. 

به طور کلی می توان گفت که مشارکت ورزشی می تواند هم به طور مستقیم بر نشاط اجتماعی تاثیر بگذارد و 

1. Durkheim
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هم از طریق تاثیر بر متغیر س��المت این تاثیرگذاری را داش��ته باشد. بنابراین می توان با توجه به نظریات دورکیم و 
وینهوون و پیشینه تحقیق مدل زیر را ارائه کرد:

شکل 1: مدل تحقیق

با توجه به مرور پیشینه و مدل تحقیق، می توان فرضیاتی به شرح زیر مطرح کرد:
• مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی تاثیر دارد.	
• سالمت اجتماعی بر نشاط اجتماعی اثرگذار است.	
• مشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی تاثیر دارد.	

روش شناسی پژوهش
پژوه��ش حاض��ر از نوع تحقیقات کّمی و به روش پیمایش انجام ش��ده اس��ت. برای گ��ردآوری اطالعات، از 
تکنیک پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر 
دانش��گاه فردوسی مشهد در س��ال تحصیلی 1398-1397 می باشند که بر اس��اس اطالعات معاونت آموزشی 
دانش��گاه ح��دود 23000 نفر بودند. حجم نمون��ه با فرمول کوکران با لحاظ پارامتر 50 درصد، س��طح اطمینان 
95 درص��د و خط��ای 5 درص��د، 377 نفر برآورد ش��د که ب��رای اطمین��ان از نتایج و تخصیص بهت��ر به طبقات 
نمونه گیری)دانش��کده ها(، 403 پرس��ش نامه تکمیل ش��د و مورد تجزی��ه و تحلیل قرار گرفت. ب��ا توجه به تنوع 
رش��ته ها و دانش��کده ها، ش��یوه نمونه گیری احتمالی طبقه بندی متناسب با حجم استفاده ش��ده است. داده های 

تحقیق با نرم افزار  Spss و Amos تحلیل شدند.

تعریف عملیاتی مفاهیم پژوهش
نشاط اجتماعی

 همان طور که گفته ش��د از نظر وینهوون)1995( ش��ادکامی، ارزیابی کلی و ذهنی فرد از زندگی خود اس��ت 
که نشان می دهد زندگی مطلوب را در چه می بیند، این زندگی چگونه انتظاراتش را برطرف می کند و غیره. در 
واقع، »ارزیابی فرد از مطلوبیت کیفیت کل زندگی« همان ش��ادکامی است. برای عملیاتی کردن این مفهوم، از 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

139

 شامره: 47  بهار 1399  

کسفورد استفاده شد. برخی از این سواالت عبارت اند از: »من بی نهایت شاد هستم«،  پرسش��نامه 29 س��والی آ
»من از زندگی راضی هس��تم«، »احس��اس می کنم زندگی سرش��ار از پاداش است«، »از آنچه هستم شادمانم«، 
»احس��اس می کنم روی تمام رویدادهای زندگی کنترل دارم« و »من به زندگی عشق می ورزم«. این سواالت در 

 موافق قرار دارند.
ً
 مخالف تا کامال

ً
طیف لیکرت 5 گزینه ای از کامال

سالمت اجتماعی
 س��المت اجتماعی، عبارت اس��ت از: ارزیابی و ش��ناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت 
روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی که وی عضوی از آنهاست. )بخارایی و همکاران، 1394: 
22( در این تحقیق برای س��نجش این متغیر، از 20 س��وال مثل »جامعه مکانی مفید و پربار برای افراد اس��ت«، 
 در حال تغییر اس��ت« و »دنیا ام��روزه مکانی بهتری برای 

ً
»پیش��رفت اجتماع��ی مفهومی ن��دارد«، »جامعه دائما

 موافق 
ً
 مخالف تا کامال

ً
زندگی هر فرد اس��ت« اس��تفاده شد. این س��واالت در طیف لیکرت 5 گزینه ای از کامال

قرار دارند. 
مشارکت ورزشی

 منظور از این متغیر، هر نوع فعالیت بدنی و ورزش کردن به صورت گروهی و انفرادی می باش��د. این مفهوم با 
8 سوال در این تحقیق سنجیده شد؛ بدین صورت که از افراد پرسیده شد هر کدام از این ورزش ها )فوتبال، تنیس، 
فوتسال، تنیس روی میز، بدمینتون، والیبال، شنا و بدنسازی( را چند دقیقه در هفته انجام می دهید. این سواالت به 
صورت فاصله ای سنجیده شدند؛ بدین صورت که میزان دقیقه های انواع ورزش در هفته را یادداشت می کردند.

اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش
در پژوه��ش حاض��ر جهت تأمین اعتبار طیف های به کار رفته در س��نجش متغیرها، از اعتبار محتوایی و هم 
چنی��ن اعتبار صوری اس��تفاده ش��ده اس��ت؛  بدین صورت که هر متغیر با اس��تفاده از تعاری��ف نظری موجود و 
س��ازه های نظری به صورت یك س��ازه عملیاتی مفهوم بندی شده اس��ت. )اعتبار محتوایی( همچنین پرسشنامه 
پس از طراحی، توس��ط دو نفر از اس��اتید جامعه شناسی مورد تأیید قرار گرفته اس��ت.)اعتبار صوری( همچنین 
برای سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تمام متغیرها، به غیر از 
مشارکت ورزشی، میزان آلفا بیش از 0/7 به دست آمد.) مطابق جدول 1( دلیل این کار به ماهیت متغیر مشارکت 
ورزش��ی برمی گردد. س��واالت متغیر مشارکت ورزشی از نوع گویه نیستند، بلکه سواالت واقعی هستند که میزان 

ورزش کردن پاسخگویان را می سنجند و نیازی به بررسی آن با آلفای کرونباخ نیست.

جدول 1: ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه

آلفای کرونباختعداد سوالمتغیر

290.899نشاط اجتماعی

200.715سالمت اجتماعی
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یافته های پژوهش
یافته های پژوهش نش��ان می دهد که 56 درصد از پاس��خ گویان زن و 44 درصد آنها مرد هس��تند. همچنین، 
67/6 درصد آنها در مقطع کارشناس��ی، 24/9 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 7/5 درصد در مقطع دکتری 
تخصصی یا حرفه ای مشغول به تحصیلی می باشند. 78/5 درصد افراد حاضر در تحقیق متاهل و 21/5 درصد 

مجرد هستند. میانگین سنی پاسخ گویان هم حدود 23/4 سال می باشد.
جدول 2، میانگین متغیر مشارکت ورزشی در هفته را بر حسب دقیقه نشان می دهد. میانگین متغیر مشارکت 
ورزش��ی حدود 168 دقیقه می باش��د؛ یعنی به طور متوس��ط اف��راد حاضر در تحقیق ح��دود 168 دقیقه در هفته 
ورزش می کنند. بیش��ترین میانگین به ورزش بدنس��ازی و ش��نا به ترتیب با 99/2 و 71/8 دقیقه اختصاص دارد. 

کمترین میانگین هم به بدمینتون با 8/6 دقیقه و سپس تنیس با 17/8 دقیقه مربوط است. 

جدول 2: میانگین متغیر مشارکت ورزشی در هفته)بر حسب دقیقه(

متغیر

آماره
تنیس روی بدمینتونوالیبالشنابدنسازی

مشارکت فوتبالتنیسفوتسالمیز
ورزشی

99/271/818/78/621/530/617/840/9168/4میانگین

179/192/257/734/771/7162/248/686/2268/2انحراف استاندارد

403403403403403403403403403تعداد

جدول 3 ، میانگین متغیرهای نشاط اجتماعی و سالمت اجتماعی را نشان می دهد. مطابق نتایج این جدول، 
میانگین نش��اط اجتماعی 65/6 می باش��د که با توجه ب��ه نمره حداقل و حداکثر، این میانگین در حد متوس��طی 
قرار دارد. میانگین متغیر س��المت اجتماعی 54/6 اس��ت که با توجه به حد باال و پایین توزیع، این متغیر دارای 

میانگین متوسط رو به باال می باشد.

جدول3 : میانگین متغیرهای نشاط اجتماعی و سالمت اجتماعی

آماره
متغیر

میانگین
انحراف 
استاندارد

تعدادحداکثرحداقل

56/613/827121403نشاط اجتماعی

54/67/91982403سالمت اجتماعی

جدول 4، میانگین متغیرهای تحقیق بر حس��ب جنسیت را نش��ان می دهد. مطابق نتایج این جدول، میانگین 
مش��ارکت ورزشی مردان)247/8( بیشتر از این میانگین در زنان)120/1( می باشد و این تفاوت به لحاظ آماری 
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در س��طح 0/022 معنادار می باش��د. میانگین س��المت اجتماعی مردان)53/2( متفاوت از میانگین س��المت 
اجتماع��ی زنان)55/6( اس��ت و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار اس��ت. به عبارت دیگ��ر، می توان گفت که 
س��المت اجتماعی دانشجویان زن دانش��گاه فردوسی از سالمت اجتماعی دانش��جویان مرد این دانشگاه بیشتر 

است. بین میانگین نشاط اجتماعی پاسخگویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نشد.

جدول 4 : میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت

آماره

متغیر
سطح معنادارینمره تیمیانگینجنسیت

مشارکت ورزشی
247/8مرد

2/310/022
120/1زن

سالمت اجتماعی
53/2مرد

2/780/006
55/6زن

نشاط اجتماعی
66/9مرد

1/420/156
64/7زن

مدل معادالت ساختاری نشاط اجتماعی
 در شکل 2، مدل معادله ساختاری نشاط اجتماعی ترسیم شده است.این مدل با استفاده از نرم افزار آموس 
رس��م گردید. مدل های معادالت ساختاری بیش��تر برای دو هدف تحلیل عامل تاییدی و بررسی تاثیر متغیرهای 
مس��تقل بر وابسته مورد اس��تفاده قرار می گیرند. در مدل نش��اط اجتماعی این تحقیق، تاثیر متغیرهای مستقل بر 

وابسته با ضرایب استاندارد شده مورد بررسی قرار گرفت.
  

شکل2 : مدل معادالت ساختاری نشاط اجتماعی
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تعدادی از مهم ترین معیارهای برازش و تفس��یر آن ها و مقدارش��ان در مدل مفروض در ادامه آمده است. کای 
اسکوئر نسبی حدود 3/5،  نیکویی برازش1 حدود 0/85، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد2 حدود 0/079 
و ش��اخص برازش هنجار ش��ده3 حدود 0/82 برآورد شده اند. به طور کلی می توان گفت که عمده شاخص های 
برازش مدل قابل قبول هس��تند. بنابراین مدل ترس��یم شده، مدلی اس��ت که می تواند داده های ما را با مدل نظری 

تطبیق دهد. 
نتایج جدول 5 حکایت از این دارد که متغیرهای مستقل مشارکت ورزشی و سالمت اجتماعی تاثیری مستقیم 
و معنادار بر نش��اط اجتماعی دارند. مطابق نتایج این جدول، بیش��ترین تاثیر بر نشاط اجتماعی به ترتیب مربوط 
به متغیرهای س��المت اجتماعی )ضریب بتا= 0/15( و مش��ارکت ورزش��ی )ضریب بتا= 0/13( می باشند. تاثیر 
مثبت و معنادار حکایت از تایید فرضیات 1 و 2 دارد. مطابق نتایج تحقیق، مشارکت ورزشی نمی تواند از طریق 
تاثیر معنادار بر س��المت اجتماعی بر نش��اط اجتماعی تاثیر بگذارد. این عدم تاثیر معنادار حکایت از رد فرضیه 

3 تحقیق دارد. 

جدول 5: ضرایب تاثیر استاندارد مدل معادالت ساختاری 

یب بتامتغیرهای مستقلمتغیر وابسته سطح معنادارینمره tضر

نشاط اجتماعی
0/132/700/007مشارکت ورزشی

0/152/990/003سالمت اجتماعی

0/030/5850/559مشارکت ورزشیسالمت اجتماعی

جمع بندی و نتیجه گیری
انس��ان موجودی هدفمند و جویای نش��اط و سعادت است و نش��اط به عنوان یکی از نیازهای روانی او به دلیل 
تأثیرات عمده ای که بر ش��کل گیری شخصیت و مجموع زندگی اش دارد، همواره اهمیت داشته است. نشاط هر 
جامعه ای موتور محرکه آن است؛ به طوری که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی هر جامعه با میزان نشاط اجتماعی 
اندازه گیری می ش��ود. بنابراین، نشاط اجتماعی سرآغاز توس��عه هر جامعه محسوب می شود و بی توجهی به این 
موضوع زمینه تخریب جامعه را فراهم می آورد. در سال های اخیر موضوع نشاط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. اهمیت این ش��اخص به این دلیل اس��ت که برنامه ریزی ها و سیاس��ت گذاری ها در اعمال هرگونه برنامه 
توسعه ای توجه الزم را می طلبد. با توجه موضوع نشاط اجتماعی، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مشارکت 
ورزشی و سالمت اجتماعی بر نشاط اجتماعی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای دستیابی 

به این هدف، پیشینه تجربی و نظری حوزه نشاط اجتماعی مرور و فرضیاتی مطرح شدند.
فرضیه اول حکایت از تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی دانشجویان دارد. نتیجه این تحقیق هم نشان 

1. GFI
2. RMSEA
3. NFI
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می دهد که مش��ارکت ورزش��ی بر نشاط اجتماعی دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ بدین صورت که هرچه 
دانشجویان در فعالیت های ورزشی بیشتر مشارکت نمایند، نشاط اجتماعی باالتری خواهند داشت. درباره تاثیر 
مش��ارکت بر نشاط اجتماعی نظریات مختلفی از جمله نظریه دورکیم وجود دارد. دورکیم درباره کارکرد برگزاری 
فعالیت های گروهی و دسته جمعی مثل مناسک دینی توضیح می دهد و یکی از مهم ترین کارکرد این فعالیت ها 
را ایجاد همبس��تگی و متعاقب آن، نش��اط و ش��ادی در جامعه می داند. از نظر دورکیم، مشارکت در فعالیت های 
 تفاوت های رایج طبقات اجتماعی را که باعث تقس��یم بندی اعضای جامعه و ایجاد 

ً
گروه��ی این چنینی معموال

خط کش��ی های س��خت می ش��وند، تضعیف و به طریق اولی حذف می کند. بنابراین می توان گفت که برگزاری 
فعالیت های دس��ته جمعی همانند مناسک مذهبی، از جمله عوامل ایجاد همبستگی، انسجام و وفاق اجتماعی 
هستند. بعالوه، در فعالیت های دسته جمعی تنوع بیشتری به چشم می خورد. با این وصف، فعالیت های مرسوم 
گروهی در خدمت حفظ منافع جمعی هستند، چرا که همبستگی اجتماعی را تضمین می کنند و سالمت روحی 
و روانی اجتماع را به همراه نش��اط اجتماعی به ارمغان می آورند. نتایج تحقیق هم در راس��تای این نظریه، نش��ان 
می دهد که هرچه افراد در 8 نوع فعالیت ورزشی)فوتبال، تنیس، فوتسال، تنیس روی میز، بدمینتون، والیبال، شنا 
و بدنس��ازی( که بیشتر به صورت جمعی انجام می شد، بیشتر ش��رکت نمایند، نشاط اجتماعی بیشتری خواهند 
داشت. این یافته تایید کننده  نتایج تحقیقات پیشین مثل گالبی و اخشی)1394(، خدادای و همکاران)1397(، 
آرگی��ل و مارتین)1991(، فاک��س )1999(، دوالن  و همکاران)2009(، هوان��گ و هامفریز)2010(، دانوارد و 
راس��کیوت)2011(، داونوراد و داوس��ون)2015( و دانوارد و همکاران)2018( درباره تاثیر مشارکت ورزشی بر 

نشاط اجتماعی است.
فرضی��ه دیگ��ر تحقیق حکای��ت از تاثیر س��المت اجتماعی بر نش��اط اجتماعی دارد. نتایج این تحقیق نش��ان 
می دهد که با افزایش س��المت اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوس��ی مشهد، نشاط اجتماعی آنها هم افزایش 
می یابد. درباره چگونگی تاثیر س��المت بر نش��اط اجتماعی نظرات مختلفی وج��ود دارد. به طور مثال،  هوانگ 
و هامفریز)2010( مدعی اند که مشارکت ورزشی باعث سالمتی می شود و سالمتی هم عامل مهمی در داشتن 
زندگی با نش��اط اس��ت. وینهوون)1995( نشاط را در س��طح کالن به کیفیت جامعه و عواملی مانند سالمتی، 
عدالت و آزادی وابس��ته می داند. نتایج این تحقیق هم نش��ان می دهد دانش��جویانی که میزان سالمت اجتماعی 
بیش��تری دارند، نمره نش��اط اجتماعی ش��ان هم بیشتر اس��ت. این نتایج در راس��تای تایید نتایج تحقیقات پیشین 
مثل قالوندی و همکاران)1390(، بخارای��ی و همکاران)1394(، منصوری مرادیان و همکاران)1397(، لچنر 
)2009(، هامفریز و همکاران)2014( و س��ارما  و همکاران)2015( در زمینه تاثیر سالمت بر نشاط اجتماعی 
قرار دارد. فرضیه سوم تحقیق حکایت از تاثیر مشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی داشت. نتایج تحقیق نشان 
می دهد که مشارکت ورزشی تاثیر معناداری بر سالمت اجتماعی ندارد. بیشتر تحقیقات پیشین مثل خوش کنش 
و کش��اورز)1387(، اس��کالی  و همکاران)2000( و دانوارد و راسکیوت)2011( هم حکایت از تاثیر مشارکت 
 به سالمت 

ً
بر س��المتی جس��مانی یا روانی افراد جامعه و یا به طور کلی س��المت در مفهوم عام داش��تند و دقیقا

اجتماعی که یکی از انواع سالمت در مفهوم عام است، اشاره ای نکردند.
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با توجه به تاثیرگذاری مشارکت ورزشی بر نشاط دانشجویان، می توان پیشنهاداتی را به شرح زیر برای افزایش 
مشارکت ورزشی ارائه نمود:

وضع مقررات تسهیل کننده مشارکت ورزشی در بخش ها و قسمت های مختلف دانشگاه؛	•
انتقال پیام ها از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری دانشگاه برای ترغیب افراد به مشارکت ورزشی؛	•
استفاده از ایده های نوآورانه و جذاب برای گسترش مشارکت ورزشی؛ 	•
طراحی فضای دانشگاه با رویکردگسترش مشارکت ورزشی؛ 	•
احداث اماکن ورزش��ی، پارک ها و فضاهای باز و تجهیز آنها به وس��ائل ورزش��ی و تفریحی به خصوص برای 	•

بانوان در دانشگاه.
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