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طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر 

 های ورزشیفعالیت

  1فرناز فخری

 2سید حسین علوی
 3محسن هادی طحان

 چکیده
بر گرایش اوقات فراغت ورزشی بانوان ایه اجتماعی ه مدلی از تأثیر سرمهدف تحقیق حاضر ارائ

، با استفاده از تکنیک دلفی پرسشنامه محقق . روش انجام پژوهش آمیخته بوددر شهر تهران بود

ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت در مورد متغیرهای سرمایه اجتماعی و گرایش اوقات فراغت ساخته

ها نیز به ن مدیریت ورزشی؛ پایایی پرسشنامهنظرانفر از صاحب 8تأیید روایی  طراحی گردید و بعد از

 22های مناطق کننده از خدمات ورزشی بوستانن استفادهدست آمد. جامعه آماری شامل کلیه بانوا

گیری منطقه از شهر تهران انتخاب و با نمونه 5ای، گیری خوشهگانه شهر تهران بود که بر اساس نمونه

ای بخش کمی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و هنفر گزینش شدند. داده 245ادفی تص

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از و لیزرل  spssافزارهای معادالت ساختاری از طریق از نرم

مدل نشان داد که ارتباطات اجتماعی، تعلق اجتماعی و سالمت اجتماعی بر گرایش اوقات فراغت 

های فراغتی در سطح شهر شود برنامهران شهری توصیه مین تأثیرگذار است. درنهایت به مدیبانوا

درک جهت رشد و شکوفایی صورت یک برنامه قابلکه به ای طراحی گرددگونهتهران به

 کنندگان در نظر گرفته شود.شرکت
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Women's Leisure Time with An Emphasis on Sport 
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Abstract 

The purpose of this study was to present a model of the impact of 

social capital on women's sports leisure in Tehran. Using Delphi 

technique, a researcher-made questionnaire was designed on the 

variables of social capital and leisure orientation, and after confirming 

the validity of 8 sports management experts, the reliability of the 

questionnaires was obtained. The statistical population consisted of all 

women using sports services in the parks of 22 districts of Tehran. Based 

on cluster sampling, 5 districts of Tehran were selected and 245 people 

were selected by random sampling. Quantitative data were analyzed 

using Pearson correlation coefficient and structural equations through 

SPSS and Lisrel softwares. The results of the model showed that social 

communication, social belonging and social health have an impact on 

women's leisure tendency. Finally, urban managers are advised to design 

leisure programs in Tehran in such a way that an understandable 

program is considered for the growth and prosperity of the participants. 
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 مقدمه

یم آن بر کیفیت زندگی انسان، ری و تأثیرات مستقپیشرفتهای فناوامروزه به علت 

ته است. بخشی از این عوامل فاای یمل اثرگذار بر آن اهمیت ویژهمسئله سالمت و عوا

ها و نهادهای رسمی و غیررسمی است که از مربوط به کیفیت روابط با دیگران،گروه

ی . سرمایه(1387نی و جمالی، شود )سلطایاد می 1آنها با عنوان سرمایه اجتماعی

( و فرهنگی )هنجارهای های اجتماعیای ساختاری )شبکهعنوان پدیدهماعی بهاجت

های فردی، شبکهشوند. سرمایه اجتماعی بر مبنای پیوندهای بینشناخته می اجتماعی(

بستان و اعتماد حاصل از آن تعریف شده است. سرمایه اجتماعی و هنجارهای بده

که عالوه بر آگاهی، توجه به امور  شودمنبعی برای کنش جمعی تلقی میاجتماعی 

ترتیب، مشارکت اجتماعی،  نیعمومی، اجتماعی و سیاسی از ضروریات آن است. بد

(. 1397شود )شربتیان و ایمنی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی افراد تقویت می

ان، آشنایان، خویشاوندان و کند ارتباط با شبکه دوستمطالعات گسترده بیان می

 دکنآورد. این پیوندها افراد را قادر میان، منابع حمایتی را برای افراد فراهم میهمکار

های زندگی را داشته باشند و با حمایت تا توانایی مواجهه با مشکالت و بحران

همچنین،  .نفس و ارزشمند بودن داشته باشدها، احساس عزتاجتماعی این گروه

ای از روابط با دیگران هستند ر به تشکیل شبکهاجتماعی دارند قاد انی که سرمایهجوان

بین هر گروه از فراهم آورندگان،  تماعی درجا(. سرمایه 1391)موالئی و ناظرسی و 
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بخشد. سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد مربوط است. بازده سالمت را بهبود می

و مل انسجام شود، عاایه اجتماعی نام برده میروابط و پیوندهای اجتماعی که سرم

شتری یبآن، اعضای جامعه از منابع حمایتی  ارتباطات اجتماعی است که در نتیجه

شوند. این منابع، کمک بسیاری در رشد و ارتقای سالمت اجتماعی برخوردار می

ای است که درخور ترین معنی آن پدیدهخواهد داشت. سالمتی و رفاه در گسترده

ماعی و جوامع بشری است. مفاهیم سالمتی ذهن و های اجتها، گروهجه تمامی انسانتو

ها و اند؛ اما برای تمامی فرهنگبوده های مختلف متفاوتبدن طی مکان و زمان

اند. سالمت اجتماعی ها بازی کردهجوامع، نقش اساسی در تجارب زندگی انسان

 بعد جسمی و روانی و همچنین جامعهمثابه بعد اجتماعی سالمت فرد در کنار دو به

عه، مابه اوضاع فعلی هر جکه با توجه طوریمثابه شرایط اجتماعی بهتر است؛ بهسالم به

یابد. روشن است هرگونه تالش در زمینة دستیابی مصادیق و معناهای عینی متفاوت می

معنا و  به سالمت اجتماعی و روانی که نیازی فردی و اجتماعی است و به آشنایی با

ها و نیز یافتن مندی از شاخصگیری، بهرهونگی اندازهمفهوم سالمت اجتماعی و چگ

مندی از نحوه بهره(. از طرفی، 1397ت )شربتیان و ایمنی، ساهای ارتقای آن نیازمند راه

دهد. اینکه اوقات فراغت و طرز فکر هر محیطی، فرهنگ و باورهای جامعه را نشان می

گیرند، مفهومی در نظر می تفریحاتی را برای زمان آزاد خود محیط یک جامعه چه

خوبی تاری آنها را بهفرتوان از طریق آن افکار یک جامعه و عادات است مهم و می

دهد آنان دهد نشان میبینی کرد. اینکه جامعه چقدر به اوقات فراغت اهمیت میپیش
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شاد و سرحال که برای آنها  ای هستندای برخوردار هستند. آیا جامعهاز چه روحیه

ای هستند غمگین که توانایی برای آور و با ارزش و یا جامعهچیزی است شادی زندگی

اند. دیدگاه کشورها به موضوع اوقات فراغت تغییر کرده را کسب نکرده ندشاد بو

اند که مردم باید تفریحات و اوقات فراغت داشته ها به این نتیجه رسیدهاست. دولت

وقات فراغت آنان وجود داشته باشد. امروزه کامالً ای برای گذران اد و باید برنامهباشن

توسط افراد جامعه به اقتصاد آن کمک  تمشخص است که گذراندن اوقات فراغ

های گرایی جزئی از زندگی شهری است و همراه با برنامهکند. چراکه مصرفمی

الت متعددی احداث شده که به شود، تشکیریزی میتفریحی که برای جامعه طرح

اندازند. شوند و اقتصاد در یک محیط را به جریان میرخه اقتصادی تبدیل مییک چ

آورد و غت و گذراندن یک زمان آزاد زیبا، در جامعه نشاط را پدید میاراوقات ف

ا توانند بهتر فعالیت کنند، برای ارتقاء انگیزه بیشتری داشته باشند و بافراد خوشحال می

(. 2007، 1ه را پیش ببرند )آالن و همکاراننیروی متمرکزتری اهداف یک جامع

های شغلی، خانوادگی و اجتماعی است اجبار هایی مجزا ازفراغت در برگیرنده برنامه

کند؛ بنابراین فراغت، کار یا بیکاری نیست، که در آن فرد فقط به میل خود رفتار می

ه انسان است. قول ارسطو، فراغت جدیدترین مشغل بلکه یک تجربه با ارزش است و به

یجه تنکند درنقش تفریحات سالم و اوقات فراغت را آن بخش از زندگی بیان می

کند. در فراغت، اندکی که شامل اوقاتی است که با تفریحات و ورزش سپری می
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ورزشی برای تلطیف زندگی، های مناسب تفریحیامروزه ممکن است اجرای برنامه

ای غرایض و تمایالت ذاتی، تأمین سالمت تن از فشارهای زندگی ماشینی، ارضکاس

 (.2003، 1نارجسمانی و روانی ضرورت دارد )بارکان و همکا

شناسی ورزش ارتباط مثبت داشته است. اجتماعی شدن در ورزش با پیشرفت جامعه

هههه  19۶0در دهه  شههارکت در  1970و اوایل د لههف م عههاد مخت کههردن اب شههخص  هههت م ج

شههدبرنامه سههیاری  پههژوهشهای ورزشی تالش ب ثههر  سههت. اک شههدن در ه ا مههاعی  هههای اجت

شههارکت در ورزش تههبده است. اورزش پیرامون دو موضوع متمرکز بو شههایندهای م دا پی

مههی یههدا  گههرایش پ بههه ورزش  شههخص  شههرایطی  چههه  حههت  نههد و یعنی اینکه چگونه و ت ک

مههد گههری پیا نههد را اجتدی یههن دو فرای شههارکت در ورزش. ا قههش هههای م شههدن در ن مههاعی 

نههابع دو عی شدن از طریق نقش اجتماعی نیز نامیدهاجتماعی و اجتما لههب م اند. لذا در اغ

مههی عنوان اجتماعی شههم  بههه چ خههورد شدن در ورزش و اجتماعی شدن از طریق ورزش 

سههرمایه (. در مطالعه2002، 2زاکی و همکاران)ایشی غههت،  ای دیگر با عنوان »اوقات فرا

سههلمی )ی موردی زنان شهرستان جویمطالعهفرهنگی و زنان ) مههی و م ( 1390بار(« ابراهی

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر  تأکید کردند گذران اوقات فراغت بازتابی از سرمایه

بهها بهره غههت  یههری از جامعه است. پژوهش حاضر تأثیر سرمایه فرهنگی را بر اوقات فرا گ

تههای سههت. ن قههرار داده ا سههی  مههورد برر کههه روش پیمایشی  سههت  حههاکی از آن ا یههق  ج تحق
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غههت میانگ نههان در فرا شههارکت ز شههتر از م عههال بی غههت ف قههات فرا نههان در او شههارکت ز ین م

نههان در فعالیت غیرفعال است. شههارکت ز عههه میزان م مههورد مطال عههه  تههی در جام هههای فراغ

گههی پایین سههرمایه فرهن تر از حد متوسط است. از میان سه بعد سرمایه فرهنگی، دو بعد )

 .باشندعنادار بر اوقات فراغت میته و نهادینه شده( دارای تأثیر معینیت یاف

شههرکت  ( در تحقیقی با عنوان »نقش139۶کشکر و همکاران ) بههر  مههاعی  روابط اجت

هههای های شهر مشهد« بیان کردند پارکهای ورزش تفریحی در پارکافراد در فعالیت

شههعنوان محل مناسبی برای انجام فعالیتشهری به بههط هههای ورز جههاد روا مههان ای ی و همز

شههرکتاجتماعی  فههراد  سههت. ا تههه ا ههها کننده در ورزش پارکبسیار مورد توجه قرار گرف

بهها  دارای انگیزه مههاعی  بههط اجت جههاد روا یههد در ورزش و ای باالیی برای یافتن دوستان جد

ههها در افراد هم شههرکت آن سههتمرار  جههب ا شههی، مو سههتان ورز سنخ خود بوده و حضور دو

سههت. ههای ارتباطی آنها به محیطشبکهورزش شده و حتی  ای غیرورزشی تعمیم یافته ا

سههران  یدافراد مسن و افراد دارای تحصیالت عالیه و نیز افرا که به دالیل مختلف از هم

ضههور در اند، کمتر از سایرین به ایجاد روابط اجتماعی بهخود جدا شده یههزه ح عنوان انگ

مههاعی  ای دیگراند. در مطالعهورزش توجه داشته مههل با عنوان »بررسی سالمت اجت و عوا

کههاران ) مههدیری و هم بههر آن«  بههه139۶اثرگذار  مههاعی  سههالمت اجت نههد  یههان کرد  ناعنو( ب

مههل  تههأثیر عوا حههت  خههویش ت مههاعی  کههرد اجت فههرد از عمل عاملی برای ارزیابی و شناخت 

قههرار  سههی  مههورد برر نههاگون  یههای گو لههف از زوا قههات مخت متعددی قرار داشته و در تحقی

مههاعی  -1ه است. همچنین نتایج نشان داد گرفت سههالمت اجت شههده از  عههه  فههراد مطال ثههر ا اک
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غههت،  ،یهای ارتباطمهارت -2متوسط برخوردارند؛  قههات فرا کیفیت زندگی، گذران او

بههر  -سن، پایگاه اقتصادی یههب  بههه ترت ثههر  شههدت ا نههدازب  بههه ا جههه  بهها تو جههنس  اجتماعی و 

طهههمیان تأهل و ت -3سالمت اجتماعی اثرگذارند؛  مههاعی راب سههالمت اجت  یحصیالت با 

بههاط 2018) 1معناداری برقرار نیست. کینگ و همکاران ( در تحقیقی با هدف بررسی ارت

مههع میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ و فضاهای تفریحی، جامعه و شیوه نیب هههای جوا

قههات  نههدگی او شههیوه ز بهها  خههود  گههی  محلی ورزشی که از طریق روابط اجتماعی و فرهن

یههق روشارند. یافتهنزدیکی فیزیکی به محیط رویداد د فراغت و یههن تحق هههایی را هههای ا

مههیر مرحلهساهای محلی در سربرای ارتباط آنها با مکان نههد بندی این رویداد بررسی  ک

جههاد هایی را که در جریان فعالیتو برخی از تنش ههها ای غههت آن قههات فرا مههره او های روز

عههه2019) 2انکند. ریچ و همکارشود، برجسته میمی بهها ( نیز در مطال سههعه ای  نههوان »تو ع

نههان  های اوقاترکز: مطالعه موردی با استفاده از محدودیتورزش مبتنی بر م غههت ز فرا

قهههه مهههع منط قههههدر جوا سهههتایی و منط مهههع رو نهههان در جوا نهههد ز یهههان کرد ای دارای ای« ب

یههتمحدودیت بههرای ورزش، فعال یههایی  گههی و جغراف مههاعی، فرهن بههدنی هههای اجت و هههای 

سههتند.  غههت ه حههدودیتمشارکت در اوقات فرا یههه م عههه از نظر یههن مطال قههات در ا هههای او

سههتادن، بهورزشی گاه همفراغت برای کشف توسعه و تحویل یک برنا گاه، تندرستی، ای

مههروز از  عههه ا غههت در جام قههات فرا برای زنان در منطقه ویکتوریا، استرالیا استفاده شد. او

قههرار قدرت و نیرویی شگرف برخوردار ا تههأثیر  نههدگی، ست به طوریکه با تحت  دادن ز

 
1. King & et al. 
2. Rich & et al. 
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نهههچنان با تار و پود فرهنگ انسانی درهم نههدگتنیده شده است که  کههه  یتنها ز فههردی بل

بههر آن  عههالوه  سههت،  همه نهادهای اجتماعی بشر را نیز از آثار و نتایج خود متأثر ساخته ا

یههد در کنار دیگر نهادهای اجتماعی، خود نیز به نهادی اجتماعی ب سههت. در تأی دل شده ا

غههت و نقش اوقات فراغت است که ادینگتون و همکارانش می همین اهمیت گویند: فرا

ثههر  یهایکی از موهبت فههرد ا نههدگی  یههت ز بههر کیف کههه  مههوهبتی  سههت،  نههدگی ا بههزرگ ز

فههرد و گذارد. یافتن رضایت در تجربهمی های فراغتی، باعث افزایش سعادت و سالمت 

عهههودن در وی میارتقای احساس ارزشمند ب غههت و شود. برای کل جام یههز فرا ای سههیلهن

قههال ارزشایده سههت و انت گههی رال ا مههاعی و فرهن تههاریخی، اجت یههت  اهههای  عههث تثب کههه با

یههن گردد، ممکن میهای اجتماعی و رسوم مطلوب میگیریهنجارها، جهت بهها ا سازد. 

شههی جدایی بههه بخ غههت  پههحال، با گذشت زمان و تبدیل شدن اوقات فرا هههم در نا ذیر و م

قههات زندگی امروزی، اهمی یههی از او سههتفادب عقال ت برخورداری از دانشی فراگیر برای ا

بهها پیش خودنمایی می فراغت، هر روز بیش از سههت  هههداف الزم ا کند. برای نیل به این ا

جههود در نگاهی دقیق به سیر تحول اوقات فراغت در گذر زمان و درک تفاوت هههای مو

غههت در ر عصر حاضر و دوران گذشته، کارکرساختار اوقات فراغت د دهای اوقات فرا

سهه سههترش ا سههب و فتبهبود اجتماع و نقش آموزش اوقات فراغت در پیشرفت و گ اده منا

یکی از  .(1389مطلوب از اوقات فراغت در جامعه، بررسی و سنجیده شود )اردکانیان، 

یههت جههاد ظرف بهها ای کههه  شههارکفواید اوقات فراغت این است  هههت م بههانوان در هههایی ج ت 

شههارکتاجتماعی لحظات فرحهای ورزشی و فعالیت فههراهم بخشی را برای م نههدگان  کن
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های اجتماعی متعددی چه در قالب تهران که بانوان نقش آورد. در فضای فعلی شهرمی

یههن خانواده و چه در محیط کار بر عهده دارند؛ جهت اکتساب روحیه مههیم ا ای شاد و تع

مههیهای فراغتی اعی، شرکت در فعالیتهای اجتمروحیه به نقش نههد مبتنی بر ورزش  توا

بهها پرو برنامهاثربخش باشد. ازاین سههتی  گههرایش ایندشههیریزان اجتماعی بای یههدی  هههای کل

سههایی بانوان به فعالیت مههل را شنا یههن عوا شههند و ا شههنا با بههر ورزش آ نههی  تههی مبت هههای فراغ

مههیرسد برخنمایند. با توجه به پیشینه پژوهش به نظر می مههاعی  مههل اجت بههر ی عوا نههد  توان

بهههایش بانوان به اوقات فراغت تأثیرگذار باشد. فعالیتگر شههی  کههی از هههای ورز عنوان ی

مههیهای اوقات فراغت بههبجن مههاعی  مههل اجت کههه عوا سههت  نههد مثابه فعالیتی اجتماعی ا توا

ضههر یههق حا صههلی از تحق  گرایش به آن را پدید بیاورد. با توجه به آنچه گفته شد هدف ا

یههتبررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر  بههر فعال شههی اوقات فراغت بانوان با تأکید  هههای ورز

 در شهر تهران است.

 ابزار پژوهش

سههت و به کههاربردی ا شههد. در تحقیق حاضر از لحاظ هدف  جههام  تههه ان صههورت آمیخ

شههنامه یههق پرس ضههوع تحق ظههری در مو بههانی ن سههط بخش کیفی تحقیق بعد از مرور م ای تو

گههگروه تحقیق ط یههار خبر سههپس در اخت فههت، راحی گردید و  قههرار گر صههان  ان و متخص

نهههسههالاالت به سههتنگو بههر ا عههالوه  بههان  کههه مخاط شههدند  ظههیم  نههد ابای تن سههالاالت، بتوان ط 

سههخآوری پرسشنامههای فردی خود را بروز دهند. بعد از جمعواکنش یههف پا ههها و ها ط
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مههواردی هایشان بیان کردند مورد برردالیلی که خبرگان برای پاسخ فههت و  سی قرار گر

بههرای رتباط با پدیده مورد بررسی بودند حذف گردید و مجدداً پرسشنامهکه بدون ا ههها 

تهها اسخبرگان ار فههت  ل گردید و تغییرات مجدداً مورد بررسی گروه متخصصان قرار گر

مههورد  مههاعی در  کههه اج بتوانند نظرات خود را بیان کنند. این فرایند تا زمانی ادامه یافت 

یههک دلسالا یههق الت طراحی شده حاصل شد )تکن یههن تحق بههرای ا یههدی  عههان کل فههی(. مطل

کههه  علمی مرتبطمتخصصان مدیریت ورزشی و اعضای هیئت با موضوع پژوهش بودند 

 .برداری گلوله برفی انتخاب شدندصورت نمونهبه

شههنامه در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته کههرت پرس ای در مقیاس پنج ارزشی لی

عههد  3اغت )سالال( و گرایش اوقات فر 13ماعی )سرمایه اجت یههد و ب سالال( طراحی گرد

یههی  صههاحب 8از تأیید روا فههر از  شههن مههدیریت ورز شههنامه ینظران  یههایی پرس سههرمایه پا ها 

بههه 82/0( و گرایش اوقات فراغت )78/0اجتماعی ) ( الفای کرانباخ به دست آمد. الزم 

سهه بههانوان ا یههه  شههی توضیح است که جامعه آماری شامل کل خههدمات ورز نههده از  تفاده کن

شهههگانه شهر تهران بود که بر اساس نمونه 22های مناطق انبوست قههه  5ای، گیری خو منط

هههر  10بوستان و در نهایت نیز  5ر تهران انتخاب و سپس از هر منطقه هشاز  نفر از بانوان 

شههدند بوستان که حائز شرایط مورد نظر بودند، با نمونه گههزینش  بهها گیری تصادفی  کههه 

جههام  245وتحلیل آماری روی مخدوش، تجزیههای کنار گذاشتن پرسشنامه پرسشنامه ان

شههنامهنامهشسبرای تعیین پایایی پر .پذیرفت بههین ها در یک مطالعه مقدماتی ابتدا پرس ههها 

بههه نفر از جامعه آماری توزیع و پس از تکمیل، جمع 30 عههد و  لههه ب شههد و در مرح آوری 
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ضههریب ها در اختیار همان پگر پرسشنامهروز، بار دی 15فاصله  اسخگویان قرار گرفت و 

های عاملی ت نیز بر اساس بارالدست آمد. روایی سالاباز آزمایی آنها برای پرسشنامه به

مههده  1مورد تأیید قرار گرفت که در جدول شماره  نتایج مربوط به بار عاملی سالاالت آ

 است.

 : بار عاملی سؤاالت تحقیق1جدول 

 بار عاملی سالاالت هامتغیر

اجتماعیارتباطات   

 78/0 امکان برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی با افراد جدید

های اجتماعی مطلوبافزایش تماس  84/0 

 75/0 بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب

 84/0 تسهیل روابط اجتماعی

 تعلق اجتماعی

هاایجاد تعلق اجتماعی با افراد و گروه  72/0 

دوابستگی و تعلق عاطفی به افرااد ایج  83/0 

 80/0 برآورده شدن نیازهای اجتماعی

 سالمت اجتماعی

های اجتماعی دانستنخود را جزئی از گروه  87/0 

 71/0 احساس همسویی با سایر افراد جامعه

 89/0 احساس خوب و مطلوب از تعامل با سایر افراد

 82/0 میزان درک و شناخت مطلوب از جامعه

های اجتماعیلشفائق آمدن بر مشکالت و چا  75/0 

های اجتماعتطبیق با قوانین و معیار  77/0 

تغاگرایش اوقات فر های داوطلبانه تفریحی و ورزشیمند بودن به فعالیتعالقه   78/0 
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های تفریحی و ورزشیرضایتمندی از حضور در فعالیت  82/0 

آزادانه و تفریحی هایاحساس لذت از انجام فعالیت  81/0 

های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در ها از روشهرسی دادبرای بر

عههات  بخش توصیفی صههیف اطال بههه تو یههار  حههراف مع یههانگین و ان سههبه م با استفاده از محا

یههین  بههرای تع پرداخته شده است. جهت پاسخ به سالاالت ابتدا آزمون همبستگی پیرسون 

سههته و بطه بین متغیرها و در ادامه رابطجهت و شدت را یههر واب بههین متغ لههولی  لههت و مع ه ع

 لب مدل ساختاری سنجیده شده است.اقافزار لیزرل در وسیله نرممتغیرهای مستقل به

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

صورت جدول نتایج آمار توصیفی جمعیت شناختی پاسخگویان به پرسشنامه به

 است. 2شماره 

 ب جمعیت آماریپاسخگویان برحس: توزیع 2جدول 

 ماریص آشاخ

 گروه
 درصد فراوانی فراوانی

دارخانه  17۶ 8/71  

2/28 ۶9 شاغل  

010 245 کل  

 سن
18-25  89 3/3۶  

2۶-30  19 7/7  
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31-35  ۶1 25 

سال به باال 40  7۶ 31 

 تحصیالت

دیپلمفوق  10۶ 2/43  

 33 81 کارشناسی

 13 32 کارشناس ارشد

8/10 2۶ دکترا  

های حاصل از ودن دادهیرنوف برای بررسی نرمال بنتایج آزمون کلموگروف اسم

 گردد.ها ارائه میاجرای آزمون

 

 اسمیرنوف –: نتایج آزمون کلموگروف 3 جدول

 
ارتباطات 

 اجتماعی

تعلق 

 اجتماعی

سالمت 

 اجتماعی

گرایش اوقات 

 فراغت

 245 245 245 245 تعداد داده

 پارامترهای نرمال
 11/3 12/3 99/2 01/3 میانگین

 88/1 55/1 27/1 24/1 حراف معیاران

 Z 021/1 959/0 857/0 985/0آماره 

های توصیفی و ضرایب همبستگی اطالعات مربوط به یافته 3اره در جدول شم

داد ارتباطات اجتماعی میانگین  نشان های بخش توصیفیپیرسون آمده است. داده
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، 27/1و انحراف معیار  99/2، تعلق اجتماعی میانگین 24/1و انحراف معیار  01/3

وقات فراغت میانگین و گرایش ا 55/1و انحراف معیار  12/3سالمت اجتماعی میانگین 

 را به خود اختصاص داده است. 88/1و  11/3

 پژوهش متغیرهای میان همبستگی ضرایب :4 جدول

 SD 1 2 3 4 میانگین هامتغیر

    1 24/1 01/3 ارتباطات اجتماعی

   1 587/0 27/1 99/2 تعلق اجتماعی

  1 ۶42/0 593/0 55/1 12/3 سالمت اجتماعی

 1 ۶49/0 508/0 701/0 88/1 11/3 گرایش اوقات فراغت

نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان ارتباطات اجتماعی، تعلق اجتماعی، سالمت 

ردیده است. این اجتماعی گرایش اوقات فراغت در جدول شماره یک گزارش گ

ده همبستگی میان متغیرهای پژوهش با یکدیگر و در فاصله کننضرایب منعکس

 است. 99/0اطمینان 

گیری سالاالت اصلی تحقیق مورد های اندازهاطمینان یافتن از صحت مدلبعد از 

ی علی ارتباطات اجتماعی، تعلق اجتماعی و دیگر رابطهعبارتبررسی قرار گرفتند یا به

افزار بانوان شهر تهران با استفاده از نرماجتماعی بر گرایش اوقات فراغت  سالمت

ر ذیل مدل در حالت تخمین استاندارد معادالت ساختاری لیزرل سنجیده شد که د

 اند.)ضرایب استاندارد( مورد تحلیل قرار گرفته
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 سازی معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(: نتایج حاصل از مدل1شکل 

تعلق اجتماعی و سالمت اجتماعی بر  رزیابی تأثیر ارتباطات اجتماعی،جهت ا

طور مشخص، ادالت ساختاری و بهگرایش اوقات فراغت بانوان شهر تهران از مدل مع

)برای کلیه مسیرها ضریب  های ساختاری )تحلیل مسیر( بهره گرفته شده استاز مدل

 5که در جدول شماره  درصد است(. همانطور 5درصد و سطح خطا  95اطمینان 

است تأثیر ارتباطات اجتماعی، تعلق اجتماعی و سالمت اجتماعی بر گزارش شده 

 بانوان شهر تهران معنادار بوده است. گرایش اوقات فراغت

 سازی معادالت ساختاری )ضریب استاندارد و اعداد معناداری(: نتایج مدل5جدول 

 اعداد معناداری ضریب استاندارد مسیر سالال

 12/5 45/0 قات فراغتگرایش او –ارتباطات اجتماعی  1

 72/5 54/0 گرایش اوقات فراغت –تعلق اجتماعی  2

 27/5 ۶1/0 سالمت اجتماعی –اجتماعی  ارتباطات 3
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 99/4 59/0 سالمت اجتماعی –تعلق اجتماعی  4

 17/5 ۶2/0 گرایش اوقات فراغت –سالمت اجتماعی  5

بیانگر این  ۶ماره آمده در جدول شدستهای بهدازهجهت بررسی مطلوبیت مدل ان

علی یا است که مدل مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و روابط 

گرایش اوقات  تأثیرگذاری ارتباطات اجتماعی، تعلق اجتماعی و سالمت اجتماعی بر

ی زنان به فراغت بانوان شهر تهران تأیید شده است. نتایج نشان داد که توجه به سالمت

باشند دهند و مادران جامعه میاز جمعیت جامعه را تشکیل میعلت اینکه آنان نیمی 

های آینده دارند و همچنین سهم بزرگی از نیروی کار نسل که سهم زیادی در پرورش

دهند از اهمیت زیادی برخوردار است. ورزش، یک سازوکار اساسی را تشکیل می

ده جهانی، مشارکت زنان عنوان یک قاعپاسخ دهد، اما به تواند به این نیازاست که می

 های ورزشی محدود است.در فعالیت

 دل ساختاریهای برازش م: شاخص6جدول 

 حد مطلوب هامقادیر شاخص هاشاخص

RMSEA 048/0  08/0کمتر از 

RMR 044/0  05/0کمتر از 

NFI 92/0 9/0 و باالتر 

NNFI 90/0 9/0 و باالتر 

CFI 91/0 9/0 و باالتر 
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 حد مطلوب هامقادیر شاخص هاشاخص

GFI 94/0 9/0  باالترو 

AGFI 93/0 9/0 و باالتر 

است  08/0( کمتر از عدد 48/0ها نشان داد میانگین مجذور خطاهای مدل )شاخص

است. بررسی  3( نیز کوچکتر از 18( به درجه آزادی )22/44و نسبت کای دو )

درنتیجه در حد  است، 05/0و کمتر از عدد  044/0نشان داد میزان آن  RMRشاخص 

، =93/0AGFI= ،94/0GFI= ،91/0CFIها ). بررسی سایر شاخصمطلوب قرار دارد

90/0NNFI= ،92/0NFI=بوده و در حد  9/0ها باالتر از انگر آن بود که تمام اندازه( بی

دست آمده دارای مطلوبیت و تناسب باالیی مطلوب قرار دارند. درنتیجه مدل ریاضی به

بین زنان در حد مطلوب است که  داد که ورزش در اوقات فراغت در بود. نتایج نشان

افراد نیست. مدیران بخش در وضعیت ایدئال برای تضمین سالمت جسمانی و روانی 

زنان و سالمت جامعه با بررسی عوامل مالثر بر میزان فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت 

اوقات فراغت فیزیکی فراهم  زنان جامعه، شرایط مناسبی برای بهبود و افزایش سطح

 د.سازن

 گیرینتیجه

بهه سههت  خههوردار ا شههگرف بر یههی  قههدرت و نیرو مههروز از  عههه ا ه اوقات فراغت در جام

سههانی درهم نههگ ان یههده طوریکه با تحت تأثیر قرار دادن زندگی، چنان با تار و پود فره تن
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یههز ازشده است که نه شههر را ن مههاعی ب هههای اجت مههه نهاد ثههار و  تنها زندگی فردی بلکه ه آ

است، عالوه بر آن در کنار دیگر نهادهای اجتماعی، خود نیز به نتایج خود متأثر ساخته 

جههاد نهادی اجتماعی بدل ش بهها ای کههه  سههت  یههن ا غههت ا قههات فرا ده است. یکی از فواید او

فههرحهایی جهت مشارکت بانوان در فعالیتظرفیت ظههات  مههاعی لح -های ورزشی و اجت

بههانوان آورد. در فضای فعلی شفراهم می کنندگانبخشی را برای مشارکت هر تهران که 

بر عهده دارند؛ از  های اجتماعی متعددی چه در قالب خانواده و چه در محیط کارنقش

غههت  قههات فرا بههر او مههاعی  سههرمایه اجت تههأثیر  سههی  اینرو هدف اصلی از تحقیق حاضر برر

سههاختاری های ورزشی در شهر تهران و ارائه مدبانوان با تأکید بر فعالیت لی با معادالت 

 بود.

قههات اساس یافتهبر  گههرایش او بههر  تههأثیر  مههاعی دارای  طههات اجت کههه ارتبا های تحقیق 

های ورزشی مثبت و معنادار است. این یافته وان شهر تهران با تأکید بر فعالیتفراغت بان

عامل هایی اجتماعی همچون امکان برقراری ارتباط و تبه این نکته اشاره دارد که انگیزه

قههات سهیل ارتباطات اجتماعی احتماالً میاجتماعی با افراد جدید و ت تواند گرایش به او

حههیط و های بدنفراغت و فعالیت گههر در م کههه ا بههه طوری ی را در بین بانوان افزایش دهد. 

مههاس بههانوان و ت بههاطی  هههای ارت هههران نیاز هههای امکانات اجتماعی موجود در سطح شهر ت

شههی کنندگان در فعالیتتاجتماعی مطلوب بین شرک قههههای ورز بههر عال شههود  -تههأمین 

تهههگذارد نتایج این یها تأثیر مثبت میگونه فعالیتمندی به این شههی از یاف بهها بخ هههای افته 

کههاران ) شههکر و هم فههراد ( هم1395ک نههد ا شههان داد خههود ن یههق  ههها در تحق سههت. آن سههتا ا را
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بههرای کننده در ورزش پارکشرکت بههاالیی  یههد در ها دارای انگیزه  سههتان جد یههافتن دو

شههی، جاد روابط اجتماعی با افراد همورزش و ای سههتان ورز ضههور دو سنخ خود بوده و ح

سههتمرار  جههب ا شههبکهمو تههی  شههده و ح ههها در ورزش  بههه شههرکت آن ههها  بههاطی آن هههای ارت

 های غیرورزشی تعمیم یافته است.محیط

مههاعی دارا لههق اجت کههه تع بههر نتایج حاصل از مدل ساختاری تحقیق نشان داد  تههأثیر  ی 

مههیانوان شهر تهران با تأکید بر فعالیتگرایش اوقات فراغت ب یههن های ورزشی  شههد. ا با

سههتگی شاره دارد که ایجاد تعلق اجتماعی با افراد و گروهیافته به این نکته ا ها، ایجاد واب

یههتو تعلق عاطفی به افراد و برآورده شدن نیازهای اجتماعی احتماالً می بههر فعال نههد  -توا

گههر فعالیتفراغتی مبتنی بر ورزش در بین ب های کههه ا بههه طوری ههها انوان تأثیرگذار باشد. 

ی و گروهی وابستگی بین افراد با یکدیگر و بین صورت جمعریزی شده بهفراغتی طرح

غههت یههن فرا شههرکت در ا بههرای  بههانوان  شههتیاق افراد با گروه ایجاد نماید  سههمانی ا هههای ج

اشتند که اوقات ( بیان د1387تا فالحت و کالمی )بیشتری خواهند داشت. در همین راس

ههها را دهد و رفراغت امکان برقراری ارتباط اجتماعی تازه را به افراد می وابط عاطفی آن

گههران و با یکدیگر تعریف می بههه دی کند و باعث برآورده شدن نیاز افراد به تعلق داشتن 

 .شوددلبستگی به آنان می

مههنتایج حاصل از مدل ساختاری ت تههأثیر حقیق نشان داد که ارتباطات اجت اعی دارای 

تههه  یههن نک بههه ا تههه  یههن یاف سههت. ا هههران ا شهههر ت کههه بر سالمت اجتماعی بانوان  شههاره دارد  ا
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مههیها و مشارکتفعالیت شههی  هههای ورز ضههور در گروه بههانوان و ح نههد های اجتماعی  توا

نههایی سالمت اجتماعی را در بین بانوان شهر تهران ایجاد کند. به طوریکه اگ بههانوان توا ر 

نههد تسهیل روابط ا بههروز ده لههوبی  مههاعی مط تههار اجت جتماعی را داشته باشند و به توانند رف

تههایج احتماالً نسب نههد داد. ن شههان خواه خههود ن شههتری از  ت به هنجارهای اجتماعی تطابق بی

نههاه ) یههزدان پ یههک ورز و  یههق ن سههتا ( هم1394حاصل از این یافته با بخشی از نتایج تحق را

سههت. آ بههیا نههد  شههان داد خههود ن یههق  مههاعی، نههان در تحق مههاد اجت سههتقل، اعت هههای م ن متغیر

خههدمات م نههات و  بههه امکا قههه مشارکت اجتماعی، دسترسی  فههرد از طب یههابی  طههی و ارز حی

شههغلی، اجتماعی خود و خانواده و از بین متغیرهای زمینه ضههعیت  هههل، و ضههعیت تأ ای، و

طههه مع سههنجش محل تولد و رشته تحصیلی با سالمت اجتماعی راب بههرای  نههد.  نههاداری دار

شههد تأثیر  شههخص  سههیون م سههتفاده از رگر  59جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با ا

مههاعی بهدرصد از  سههالمت اجت یههانس  یههرات وار شههارکت تغی مههاد و م یههر اعت سههیله دو متغ و

 .شوداجتماعی تبیین می

مههاعی دارای  لههق اجت کههه تع بههر نتایج حاصل از مدل ساختاری تحقیق نشان داد  تههأثیر 

حههس شهر تهران میسالمت اجتماعی بانوان  کههه  شههاره دارد  باشد. این یافته به این نکته ا

مههیمثاتعلق اجتماعی به سههازد به عاملی مهم در اجتماع، پویایی روابط اجتماعی را میسر 

عههه سههت و جام گههذار ا هههران تأثیر پههذیری را که احتماالً بر سالمت اجتماعی بانوان شهر ت

حههتبه طوریکه برقراری روابط اجتما دهد.شکل می شههکل عی در غالب گروهها را تههر 

کههاران )مههی مههدیری و هم سههتا  مههین را یههرد. در ه نههد ( د139۶گ شههان داد خههود ن یههق  ر تحق
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صههادیمهارت گههاه اقت سههن، پای غههت،  قههات فرا   -های ارتباطی، کیفیت زندگی، گذران او

 .مت اجتماعی اثرگذارنداجتماعی و جنس با توجه به اندازب شدت اثر به ترتیب بر سال

بههر نتایج ح اصل از مدل ساختاری تحقیق نشان داد که سالمت اجتماعی دارای تأثیر 

تههه فراغت بانوان شهر تهران با تأکید بر فعالیت گرایش اوقات های ورزشی است. این یاف

گههروه ئههی از  خههود را جز کههه  شههاره دارد  سههاس به این نکته ا سههتن، اح مههاعی دان هههای اجت

گههرایش سایر افراد جامعه و احساس خوب  همسویی با فههراد  و مطلوب از تعامل با سایر ا

بههبه ورزش در بین گروه سههایر  مههاعی و  بههانوان های اجت کههرد و  هههد  یههت خوا انوان را تقو

بههه دارای ویژگی خههود  غههت  های سالمت اجتماعی عالقه بیشتری به گذراندن اوقات فرا

عههات شههت. در مطال نههد دا هههی خواه شههترک و گرو بههی  صههورت م چههون گال لههف هم مخت

بههر 1394ی و همکاران )(، فرز1392) قههت و ورزش  قههات فرا یههر او کههه متغ نههد  ( نشان داد

هههای سالمت اجتماعی تأ تههأثیر فاکتور یههانگر  ضههر ب یههق حا تههایج تحق لههی ن ثیرگذار است و

قهههسالمتی همچون جمع بههر عال قههات گرایی، تعامل مطلوب و...  بههه او گههرایش  نههدی و  م

عههالیتود. چراکه ورزش بهفراغت مبتنی بر ورزش ب شههتر عنوان ف کههه بی سههت  مههاعی ا ی اجت

مههاصورت گروهی صورت میبه یههن گیرد و بانوانی دارای سالمت اجت بههه ا لههوب  عی مط

 .های فراغتی گرایش خواهند داشتگونه فعالیت

بههر با توجه به یافته مههاعی  هههای اجت تههأثیر فاکتور بههر  نههی  های حاصل از مدل تحقیق مب

بههر ورزش  بانوان شهر تهران و تاثیرگذران گرایش اوقات فراغت نههی  غههت مبت اوقات فرا
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صههیه و برنامههای سالمتی فردی و اجتماعی به مدیران در بهبود شاخص ریزان شهری تو

کههه بهگونههای فراغتی در سطح شهر تهران بهشود برنامهمی گههردد  صههورت ای طراحی 

تههه رکتدرک جهت رشد و شکوفایی شیک برنامه معنادار و قابل کنندگان در نظر گرف

مههاعی بانوان حاضر در برنامه شود و گههروه اجت بههه  لههق  های فراغتی و ورزشی خود را متع

هههای های ورزشی بر بسیاری از جنبهر آن بدانند. اوقات فراغت مبتنی بر فعالیتحاضر د

کهههسالمت فردی و اجتماعی تأثیر مثبتی دارد. از طرفی برنامه تههی  حههی و فراغ  هههای تفری

مههاعی ارک میصورت گروهی تدریزان بهبرنامه بینند، بایستی فاکتورها و پیوندهای اجت

 میان بانوان را تقویت کند.
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