
Journal of Marine Medicine 

Autumn 2021, Volume 3, Issue 3 

Pages: 128-135 

 10.30491/3.3.128 

*Corresponding author: Vahid Bakhshalipour, Email: Vahidbakhshalipour@yahoo.com 

  Address: Sama technical and vocational training college, Islamic Azad university, Lahijan Branch, Siyahkal. Iran.    

 

 
Predicting the Motivation of Sports Participation Based on the Social 

Health Dimensions in the Staff of the Baqerul Uloom Marine Specialties 

Training Center  

 
Siavash Khodaparast 1, Javid Pourabdi 2, Vahid Bakhshalipour 3 * 

 
1 Department of Physical Education and Sport Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Guilan, Lahijan, Iran 

2 Master of Sports Management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran 
3 Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Siyahkal, Iran 

 
Received: 30 April 2021 Accepted: 22 May 2021 

Abstract 
Background and Aim: Sports participation plays an effective role in promoting social health by providing 

emotional and psychological support. Therefore, the aim of the present study was to determine the relationship 

between social health and motivation of staff participation in the Baqerul Uloom Marine Specialties Training 

Center.  

Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population included the staff of 

the Baqer al-Uloom Marine Specialties Training Center in Rasht city, Iran. The sampling method was simple 

random and 285 people were selected based on Morgan table. The research tools were Keyes Social Health 

Questionnaire (2004) and Gill Participation Motivation Questionnaire (1983) which were completed by the 

participants.  

Results: Between sports participation with social health dimensions include social prosperity (R:0.15), social 

solidarity (R:0.34), social cohesion (R:0.49), social acceptance (R:0.26) and social participation (R:0.27) 

significant relationship was recorded. Therefore, there is a positive and significant relationship between social 

health and motivation for sports participation in the staff of Baqerul Uloom Marine Specialties Training Center 

(p <0.05). The dimensions of social solidarity and social cohesion also have the ability to predict the variable of 

motivation for sports participation. 

Conclusion: Considering the positive and significant relationship between social health and motivation for 

sports participation in naval personnel; it is suggested that efforts be made to promote the social health of 

employees by holding sports competitions and consequently increase the motivation of sports participation.  
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 .آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سیاهکل، ایرانآدرس: 

 

 

 آموزش کارکنان مرکزدر بینی انگیزه مشارکت ورزشی بر اساس ابعاد سلامت اجتماعی پیش

 باقرالعلوم دریایی هایتخصص

 
 * 3 پور، وحید بخشعلی 2جاوید پورعبدی ،0سیاوش خداپرست 

 
 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، لاهیجان، ایران 1

 رانیا مشهد، امام رضا)ع(، یالملل نیب دانشگاه ،یورزش تیریکارشناس ارشد مد  2
 ، ایرانسیاهکلزاد اسلامی واحد لاهیجان، آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل، دانشگاه آ 3

 

 10/13/1011 پذیرش مقاله:     11/12/1011 دریافت مقاله:

   دهکیچ
. از کندمی ایفا سلامت اجتماعی ارتقای در مؤثری نقش روانی و عاطفی هاین حمایتآورد فراهم مشارکت ورزشی با ف:هدزمینه و 

 دریایی هایتخصص آموزشمرکز در مشارکت ورزشی کارکنان  انگیزه بارابطه سلامت اجتماعی  تعیین این رو، هدف از پژوهش حاضر،

 .بود باقرالعلوم

 هایتخصص آموزشمرکز جامعه آماری را کارکنان  .شدصورت میدانی انجام که به بودهمبستگی  -روش پژوهش توصیفی ها:روش

ابزار  نفر انتخاب شدند. 202که بر اساس جدول مورگان  گیری تصادفی ساده بودتشکیل دادند. روش نمونه در شهر رشت باقرالعلوم دریایی

کننده تکمیل که توسط افراد شرکت( بود 1803) ( و پرسشنامه انگیزه مشارکت گیل2110) پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز شاملپژوهش 

 . شد

 (،:08/1R)ی انسجام اجتماع (،:30/1R) یاجتماع یهمبستگ (،:12/1R)شکوفایی اجتماعی  هایلفهبین مشارکت ورزشی با مو ها:یافته

رابطه مثبت و معناداری بین سلامت اجتماعی با  بنابراین. معنادار ثبت شدرابطه  (:22/1R) مشارکت اجتماعیو ( :22/1R)پذیرش اجتماعی 

ی همبستگی هامؤلفههمچنین (. >12/1p)وجود دارد  باقرالعلوم دریایی هایتخصص آموزشمرکز کارکنان در انگیزه مشارکت ورزشی 

 هستند.بینی متغیر انگیزه مشارکت ورزشی را دارا یشپاجتماعی توانایی  و انسجاماجتماعی 

پیشنهاد  ؛نیروی دریایی در کارکنانانگیزه مشارکت ورزشی  وبین سلامت اجتماعی  و معناداررابطه مثبت توجه به با  گیری:نتیجه

 اش گردد.تلکارکنان  سلامت اجتماعیدر جهت ارتقا های مشارکت ورزشی و پیرو آن بالا بردن انگیزه برگزاری مسابقات ورزشی شود بامی

 
  .باقرالعلوم دریایی هایتخصص آموزشمرکز ورزش، نیروی دریایی، انگیزه،  سلامت اجتماعی، :هاکلیدواژه
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 و همکارانخداپرست /  131

 0011 پاییز، 3 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
یت به شخص ای از سلامت فرد،عنوان جنبهاجتماعی به سلامت 
گردد و ارزیابی فرد از می عنوان موجودی اجتماعی بررد بهخود ف

 یردگکمیت درگیر شدن در اجتماع را در بر می اجتماع و کیفیت و

توان از منظر یمچگونگی ارتباط فرد با دیگران در جامعه را  (.1)
نوع قطع ارتباط فرد از  هر داد و قرار سیربرسلامت اجتماعی مورد 

ی که او در چارچوب نظام اجتماعی جذب نشود، اگونه به جامعه،
 یدایش مشکلاتپای مساعد برای رشد انحرافات اجتماعی و ینهزم

ورزش و حرکات منظم  (.2آورد )یمدر دیگر ابعاد سلامتی را فراهم 
فراد او اجتماعی  یروان ،بدنی علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روحی

 ریأثت یری شخصیت اوگشکلسازگار شدن فرد با جامعه و  مؤثر و در
بر باورها،  ؛شدن از طریق ورزش یاجتماع دارد. روند ىیبسزا

ؤثر ها مشخصیت، توسعه مهارت و خودپنداره یریگها، شکلنگرش
ی اجتماع های ورزشی با رشد و سازگارییتفعالو شرکت در  است

زش یت وراهم یانگربارتباط دارد که این موضوع  نفس به و اعتماد
ی اجتماعی بالای و سازگارهای بدنی در سلامت روانی یتالفع و

 اقشار مختلفتحلیل مشارکت ورزشی  برای (.3است )افراد جامعه 
و  اهداف ها و عقاید،سه عامل ویژگی بررسی در هر جامعه،

ی ضرورت پیدا و گروهفردی  و رفتار محیط های افراد،یزهانگ
دیدگاه پژوهشگران از بین این سه عامل،  بر اساس (.0کند )یم
 نیازیشو پی ضروری از اجزا ها رایزهانگ شناخت توانیم

ی اساسی از محورهاعنوان یکی های ورزشی و ورزش را بهیتفعال
 مارهای مختلف به شیتدر فعالبرای شرکت  افراد انگیزش رفتاردر 

در صورت  عنوان یک منبع جبرانی انگیزشیآن به از و (2) آورد
 (.2پایین بودن نیاز روانشناختی افراد یاد کرد )

عنوان رکن اساسی نظام آموزشی بهکارکنان مراکز آموزشی 
 ؛ارندد اییژهو یگاهجا و نقش ،کشور در دستیابی به اهداف آموزشی

سلامت اجتماعی  و لحاظ آموزشی توجه به این قشر از جامعه از لذا
بیشتر نظام آموزشی جامعه هر چه  ییو شکوفااعتلاء  موجب

وظایف اصلی نظام آموزشی، زمینه  رو یکی از(. از این 2گردد )می
منظور رشد و شکوفایی های مناسب یادگیری بهو فرصت

استعدادهای گوناگون و متنوع کارکنان و برطرف نمودن نیازهای 
 ابزاری عنوانبه توانیم برنامهفوق(. از 0) آنها از طریق ورزش است

غنی و از سوی دیگر  برد که ساعات فراغت افراد جامعه را نافذ نام
 ندهکنحلو آن را  متبلور ساختهآنان  در را یو آسودگاحساس آرامش 

در  (.8دانست )جامعه  در افرادی و روانبسیاری از مشکلات جسمی 
 هاییتدار که در زمره فعالنظام هاییتجمله فعال این رابطه از

ر که د باشدیم مسابقات ورزشیانجام  گیردیقرار مبرنامه فوق
 ،یسطح جسمان یو ارتقا هاسازمان بدنییتترب یهاراستای برنامه

در تحقیق  همکاران و Sung .شده است افزوده یو اجتماعی روان
یک  نعنوا بهتوان یمخود به این نتیجه دست یافتند که از ورزش 

ن عامل ی چندیرورد که بر فرصت و فعالیت فیزیکی کلیدی نام ب
(. 11) گذار استتاثیر عوامل اجتماعی جمله ازمشارکت ورزشی 

 های تربیتهای ورزشی از جمله جاذبهها و رقابتبرگزاری بازی
از موضوعات مورد علاقه  و بدنی در سطح مسابقات کشوری

های برنامه مسابقات ورزشی بخش مهمی در (.11) کارکنان است
 و استسازمانی، سازمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی 

 .سلامت اجتماعی کارکنان است نشاط و روشی برای تأمین سلامتی،
یابی به چنین اهداف ارزشمندی فقط از راه تدوین دست رو،از این 
پذیر است. رشادت جو در دار و هدفمند امکانهای نظامبرنامه

رد که بین سلامت روانی با عملک ه را حاصل نمودتحقیقی این نتیج
 داریدو گروه ورزشکار و غیرورزشکار ارتباط معنی تحصیلی هر

وجود داشته و هر چه سلامت روانی بالاتر باشد عملکرد تحصیلی 
 (.12تر خواهد بود )مطلوب
توان بیان داشت توجه به موضوع سلامت اجتماعی در بین می

های از ناحیهشرکت در مسابقات ورزشی  واسطه کارکنانی که به
و  ای را برای توسعهتواند زمینهرسانند میهم می مختلف حضور به

 ابآنها مشخص نماید،  های مختلف اجتماعی شدن درشناخت جنبه
تر موضوع اجتماعی چه کامل که آگاهی یا شناخت هر توجه به آن

از این  .استبخش شدن در بین کارکنان، خود یک فعالیت انگیزه
 ای را برای مشارکتتواند زمینهرو توجه به ابعاد وجودی سلامت می

های جمعی فراهم آورد که یکی از این بیشتر این افراد در فعالیت
توان بیان ها مشارکت در رویدادهای ورزشی است. لذا میفعالیت

 سلامت اجتماعی در حوزهتوجهی به  داشت که عامل مهم کم
های ریزیاهمیت ندادن به این عرصه و نداشتن برنامه ؛ورزش

جانبه با همکاری متخصصان حوزه علوم ورزشی مناسب و همه
بنابراین تحقیقات بیشتری برای اطمینان از عوامل زیربنایی  است.

است  نیاز کنان مراکز آموزشی موردکارانگیزش مشارکت ورزشی در 
عامل سلامت اجتماعی  که در این راستا پژوهش حاضر درصدد است

عنوان یک عامل اساسی در انگیزه مشارکت و نقش آن را به 
کارکنان مرکز آموزشی در سازمان نیروی دریایی، در ورزش شرح 

 دهد.
 

 هاروش
 ءپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نوع جز 

همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را  -مطالعات توصیفی
در شهر  باقرالعلوم دریایی هایتخصص آموزشمرکز کارکنان 

بر  هک بودساده  ی، تصادفگیرینمونه روش تشکیل دادند.رشت 
نمونه انتخاب  عنوانبه نفر  202 مورگان گیرینمونهاساس جدول 

افراد  نیب امهنپرسش 311 ریزش درصد احتمال بهبا توجه  و شدند
میزان علاقمندی به . از معیارهای ورود به مطالعه دیگرد عیتوز

وزیع ت افرادها بین رزشی بود که بر اساس آن پرسشنامهمشارکت و
منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سلامت اجتماعی  شد. به
همبستگی -ابعاد مختلف )شکوفایی اجتماعی با( 2110کییز )

 (مشارکت اجتماعی-پذیرش اجتماعی-انسجام اجتماعی-اجتماعی
 خرده مقیاس 0دارای  (1803) زه مشارکت گیلپرسشنامه انگی و
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-موقعیتی عوامل-تخلیه انرژی-آمادگی -گروه گرایی-موفقیت)
-13استفاده گردید )( سرگرمی تفریح و-دوست یابی-بهبود مهارت

اختیار  ها درمنظور تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه(. به10
به تغییر در جامعه با توجه  تن از اساتید مربوطه قرار گرفت و 2

 سؤالات متناسب با سطوح سنی جامعه تعدیل و تغییر یافت. آماری،
 یاز آزمون آلفا هاپرسشنامه ییایپا نییتع منظوربه همچنین

و  یماعاجت سلامت هایپرسشنامه ییایپا که شدکرونباخ استفاده 

ها پرسشنامه. ودب α=02/1 و α=08/1ترتیب  انگیزه مشارکت به
 بسیار موافقم( مورد-بسیار مخالفم) ارزشی لیکرت 2 در یک طیف

با مراجعه حضوری در محل کار  محققان تحلیل قرار گرفت.
اقدام  ،کارکنان جامعه مورد نظر ضمن بیان توضیح اجمالی به افراد

 .ندکردهای تحقیق آوری پرسشنامهبه توزیع و جمع
 مجوز و دریافت کد با کسب مطالعه نیا ملاحظات اخلاقی:

اخلاق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به شماره 
IR.IAU.LIAU.REC.1400.004  .انجام شد 
 باشده آوریهای جمعداده ها:تجزیه و تحلیل آماری داده

مار ها( و آآمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی داده
زمون آ استنباطی )آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی،

-SPSSافزار ای( با استفاده از نرمتک نمونه tو آزمون  رگرسیون

 لحاظ شد. 12/1انجام شد. سطح معنی داری کمتر از  23
 

 نتایج
افراد را مردان  % 82/81 آمده است 1-جدولدر طور که همان 

بالاترین میزان سطح درآمد  دادند.را زنان تشکیل  % 10/0 و
و بیشترین مدرک ( 8/21) سطح متوسطها در سرپرست خانواده

افراد ورزشکار  % 0/20و  بود( 2/20) تحصیلی دیپلم و کاردانی
 بودند.
 

 یشناخت تیجمع هایویژگی یآمار فیتوص .0-جدول

 )%( فراوانی سطوح متغیر 

 جنسیت
 (82/81) 222 مردان

 (10/0) 23 زنان

 وضعیت اقتصادی

 (8/21) 102 متوسط

 (8/31) 00 متوسطه به بالا

 (2/10) 22 خوب

 تحصیلات

 (2/20) 200 دیپلم و کاردانی

 (2/12) 00 کارشناسی

 (0/2) 0 کارشناسی ارشد 

 (2/3) 8 دکترا

ورزشکار بودن یا 

 نبودن

 (0/20) 182 ورزشکار

 (2/31) 08 غیرورزشکار

 

های توزیع دادهکه آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد 
 است.سلامت اجتماعی و انگیزه مشارکت ورزشی نرمال 

های سلامت اجتماعی نقش و اهمیت متغیر و مولفه 2-جدول
نمره دهد. نمایش میدر جامعه آماری تحقیق مورد بررسی را 

تماعی شکوفایی اج) های آنمیانگین متغیر سلامت اجتماعی و مؤلفه
، به طوری استمطلوبی  ت نسبینشانگر وضعی و انسجام اجتماعی(

صورتی است  گزارش شد، این در 3بیشتر از  که نمره میانگین آنها
های همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی که نمره میانگین مؤلفه

  .وضعیت نسبی نامطلوبی دارند و مشارکت اجتماعی،
ز ا های سلامت اجتماعی،بندی بین مؤلفهمنظور اولویتبه 

داری آزمون فریدمن سطح معنی کهاستفاده شد آزمون فریدمن 
ت ها اولوی. نتایج آزمون نشان داد که بین مؤلفهبود 12/1 کمتر از

شود مشاهده می 3-جدول طوری که درمعناداری وجود دارد و همان
مؤلفه انسجام اجتماعی دارای اولویت اول و مؤلفه همبستگی 

 شود.عنوان اولویت آخر معرفی میاجتماعی به

 
 نقش نمره سلامت  نییتع یبرا اینمونهتک  یت لیتحل .2-جدول

 t P valueآماره  میانگین متغیر

 111/1 022/2 12/3 سلامت اجتماعی

 111/1 332/2 18/3 اجتماعیشکوفایی

 111/1 -123/0 20/2 یاجتماعهمبستگی

 111/1 022/20 11/0 انسجام اجتماعی

 111/1 -222/3 08/2 پذیرش اجتماعی

 111/1 -331/3 00/2 مشارکت اجتماعی

 

 ت اجتماعیسلام هایمؤلفهفریدمن اولویت  آزمون .3- جدول

 الویت هامیانگین رتبه عوامل
 اول 21/0 انسجام اجتماعی

 دوم 12/3 اجتماعیشکوفایی

 سوم 20/2 مشارکت اجتماعی

 چهارم 20/2 اجتماعی پذیرش

 پنجم 70/2 اجتماعیهمبستگی

 111/1=سطح معناداری 0=درجه آزادی 10/032= 2-خی

 
هر  و متغیر انگیزه مشارکت ورزشی ین وضعیتیمنظور تعبه 

ه . نمرشدای استفاده های آن از آزمون تی تک نمونهیک از مؤلفه
ت های آن وضعیمیانگین انگیزه مشارکت ورزشی و تمامی مؤلفه

 .(0-جدولدارند )مطلوبی 
 ها از آزمون همبستگیتعیین ارتباط درونی بین مؤلفه برای

های سلامت . بین تمامی مؤلفه(2-شد )جدولپیرسون استفاده 
اجتماعی با انگیزه مشارکت ورزشی رابطه مثبت و معناداری برقرار 

است ، به طوری که همبستگی بین آنها در حد متوسط بود
(12/1P<).
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 نقش نمره انگیزه نییتع یبرا یانمونه تکیت لیتحل .0-جدول
 های آنمولفه ورزشی و مشارکت

 t P value آماره میانگین متغیر

 111/1 210/22 02/0 انگیزه مشارکت ورزشی

 111/1 100/21 20/0 موفقیت

 111/1 022/22 03/0 گراییگروه

 111/1 122/08 08/0 آمادگی

 111/1 322/32 20/0 تخلیه انرژی

 111/1 100/22 22/0 عوامل موقعیتی

 111/1 121/00 22/0 بهبود مهارت

 111/1 282/02 32/0 یابیدوست

 111/1 223/00 22/0 تفریح و سرگرمی

 ،های انگیزه مشارکت ورزشیبندی بین مؤلفهمنظور اولویتبه 
داری آزمون فریدمن سطح معنی کهاز آزمون فریدمن استفاده شد 

های انگیزه مشارکت ورزشی اولویت . بین مؤلفهبود 12/1 کمتر از
که دو مؤلفه موفقیت و تخلیه انرژی طوریمعناداری وجود دارد به

 .(2-جدول) آخر معرفی شدند های اول وعنوان اولویتبه
متغیر انگیزه مشارکت ورزشی از طریق  بینیمنظور پیشبه 

های سلامت اجتماعی از آزمون رگرسیون استفاده گردید که مؤلفه
از تغییرات انگیزه  22/1تنها  .شده استارائه  2-نتایج در جدول

 شودیمبینی یشپی سلامت اجتماعی هامؤلفهمشارکت از طریق 
ی اهمؤلفهتنها  شده دادهداری نمایش یبا توجه به سطح معن که

متغیر  بینییشپاجتماعی توانایی  و انسجامهمبستگی اجتماعی 
 .هستندانگیزه مشارکت ورزشی را دارا 

 

 

 انگیزه مشارکت ورزشی های سلامت اجتماعی باآزمون همبستگی بین مؤلفه .1-جدول

 مشارکت ورزشی انگیزه هامؤلفه

 P value همبستگی

 111/1 12/1 شکوفایی اجتماعی

 111/1 30/1 همبستگی اجتماعی

 111/1 08/1 انسجام اجتماعی

 111/1 22/1 پذیرش اجتماعی

 111/1 22/1 مشارکت اجتماعی

 

 

 انگیزه مشارکت ورزشی هایمؤلفهآزمون فریدمن اولویت  .6- جدول
 اولویت هامیانگین رتبه عوامل

 اول 30/2 موفقیت

 دوم 10/2 سرگرمیتفریح و 

 سوم 80/0 بهبود مهارت

 چهارم 01/0 آمادگی

 پنجم 21/0 گراییگروه

 ششم 12/0 یابیدوست

 هفتم 22/3 عوامل موقعیتی

 هشتم 38/3 تخلیه انرژی
 1/ 111=سطح معناداری 0=درجه آزادی 211/811= 2-خی

 
 

 مشارکت ورزشیانگیزه  سلامت اجتماعی با هایمؤلفه ونیرگرس آزمون .7-جدول

 B SE Beta t P value هامؤلفه

 82/1 -182/1 -112/1 122/1 -112/1 یاجتماع ییشکوفا

 122/1 -230/2 -120/1 120/1 -123/1 یاجتماع یهمبستگ

 111/1 121/8 022/1 131/1 222/1 یاجتماع انسجام

 81/1 -112/1 -112/1 102/1 -112/1 یاجتماع رشیپذ

 81/1 111/1 112/1 132/1 113/1 یاجتماع مشارکت
 22/1 =بینیضریب پیش 2/1=همبستگی 322/18=فیشر 111/1=سطح معناداری
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 133/  دریایی باقرالعلوم هایتخصصبینی انگیزه مشارکت ورزشی بر اساس ابعاد سلامت اجتماعی کارکنان مرکز آموزش پیش 

J Mar Med                          Autumn 2021, Vol. 3, No. 3 

 بحث
رکت مشا زهیانگ ینیبشیپهدف از انجام این پژوهش بررسی 

کارکنان مرکز آموزش  یبر اساس ابعاد سلامت اجتماع یورزش
بود. یکی از محورهای ارزیابی باقرالعلوم دریایی  هایتخصص

 سلامتی جوامع مختلف، سنجش سلامت اجتماعی آن جامعه است.
این امر بر کسی پوشیده نیست که سلامت اجتماعی، نقش مهمی 

 یک ای ایفا نموده وکارآمدی هر جامعه در تضمین پویایی و
امعه خصوصاً قشر شرط لازم برای رشد و شکوفایی افراد جپیش

ویت تق پرورش و شود.کارکنان نیروی دریایی کشور محسوب می
ی دهانگیزه مشارکت ورزشی کارکنان، سبب ایجاد انرژی و جهت

مناسب رفتار، علایق و نیازهای آنها در راستای اهداف ارزشمند و 
ریزی رو بدیهی است که برنامهاز این  (.12) استشده جامعه معین

جامع در تأمین سلامت اجتماعی امری ضروری به نظر صحیح و 
تر باشد پرورش تر و دقیقریزی عمیقرسد و هر چه این برنامهمی

استحکام انگیزه مشارکت ورزشی دارای پایداری بالاتری خواهد  و
 (. 12بود )

 و توجه به نتایج پژوهش نمره میانگین سلامت اجتماعی با
های شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی نشانگر وضعیت مؤلفه

شده توسط  این مطلب با نتایج تحقیقات انجام .استنسبی مطلوبی 
Moreno و  و همکارانNovak 12همخوانی دارد ) و همکاران-

ز اد که این پژوهش نشان دا هایدادهنتایج حاصل از تحلیل (. 10
ه ب توانند توانایی بالقوه آنان رامیهای ورزشی ، محیطکارکنان نظر

بالفعل تبدیل کرده و از این جهت خود را بخشی از آن محیط 
ه در کنند کیا به تعبیری دیگر، کارکنان احساس می دانند ومی

های لازم از آنان صورت گرفته و زمانی های ورزشی حمایتمحیط
موده و نگیرند احساس یکپارچگی با آن که در بستر ورزش قرار می

ست کسانی ا احساس مشترک بین آنها و اند که یکبر این عقیده
 پردازند.هم به فعالیت می که در یک محیط ورزشی با

های دهد که میانگین مؤلفهها نشان میهمچنین یافته 
همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی وضعیت 

 و و همکاران  Norrisهایکه با یافته دارندنسبی نامطلوبی 
Schüttoff (. در تبیین عدم 18،21) همراستا نیست و همکاران

امی ی نظهاکه کارکنان نیروعلیرغم این رسد،همخوانی به نظر می
 کسانی که در کنار آنها در اند که بین خود ورسیده به این احساس

گیرند یک قرابت احساسی وجود دارد یک محیط ورزشی قرار می
های خود نسبت به کیفیت، توانایی یک باور قطعی ازاما هنوز به 

 اند.دهی و اداره دنیای اجتماعی خود نرسیدهسازمان
ترین با توجه به مهم که دهدهمچنین نتایج نشان می

سید بندی رتوان به این جمعهای مؤلفه سلامت اجتماعی، میاولویت
را به  اعینفس و تعامل اجتم به که سلامت اجتماعی افزایش اعتماد

ی هادنبال دارد و کسانی که از تعامل اجتماعی برخوردارند نشانه
ص طور خابه در این راستا شود.افسردگی در آنان کمتر مشاهده می

های های تیمی در مقایسه با فعالیترسد که فعالیتبه نظر می

جه های تیمی نتیانفرادی به دلیل ماهیت اجتماعی بودن فعالیت
را در پی داشته و موجب کاهش افسردگی در کارکنان  سلامتی افراد

 سلامت اجتماعیاهمیت توجه به  ضرورت و بنابراین، شود.می
ایجاب در نیروی دریایی  کارکنان در نیروهای نظامی خصوصاً

عنوان پایگاهی برای  کند تا جایگاه انحصاری این سازمان بهمی
ا و پیرو آن بال برگزاری مسابقات ورزشی ت وبرگزاری اوقات فراغ

توجه قرار گیرد  های مشارکت ورزشی کارکنان موردبردن انگیزه
(21.) 

نمره میانگین انگیزه مشارکت  ،حاضر بر اساس نتایج پژوهش
، است دهنده وضعیت مطلوبهای آن نشانمؤلفهورزشی و تمامی 

شی های انگیزه مشارکت ورزترین اولویت مؤلفههمچنین مهم
ود های تفریح و سرگرمی، بهبمربوط به مؤلفه موفقیت بوده و مؤلفه

لیه تخ یابی، عوامل موقعیتی وگرایی، دوستمهارت، آمادگی، گروه
های دوم تا هشتم قرار دارند. در این راستا با توجه انرژی در اولویت

گونه اذعان نمود که مزایای سلامتی شرکت  توان اینبه نتایج می
ای از توسعه منافع شخصی و اجتماعی افراد طیف گسترده در ورزش

نند ککند و افرادی که در مسابقات ورزشی شرکت میرا کشف می
ز امتیاز کنند ادر مقایسه با افرادی که در هیچ فعالیتی شرکت نمی

 (.22اجتماعی بالاتری برخوردارند )
های همچنین با توجه به میزان ضریب تبیین بین نمره مؤلفه

درصد از تغییرات  22 سلامت اجتماعی و انگیزه مشارکت ورزشی،
های انسجام اجتماعی و انگیزه مشارکت ورزشی مربوط به مؤلفه

وع باشد. این موضهمبستگی اجتماعی از متغیر سلامت اجتماعی می
سبت نگرش مثبت ن ،آن است که کارکنان موردنظر تحقیق بیانگر

ر ترچه ابعاد این نگرش مثبتبه جامعه و محیط ورزشی دارند و ه
های ورزشی باشد بالطبع فرد انگیزه بیشتری برای شرکت در فعالیت

توان سویی دیگر در رابطه با مؤلفه همبستگی اجتماعی می دارد و از
لقی به مقدار که فرد احساس کم تع گونه اذعان نمود که هراین

او  برایهای ورزشی شرکت در فعالیت جامعه داشته باشد انگیزه
و همکاران دریافتند  Linver در این راستا تقلیل پیدا خواهد کرد.

یافته نتایج های سازمانکه مشارکت در ورزش و دیگر فعالیت
یافته های سازمانمطلوبی را در پی داشته و مشارکت کم در فعالیت

(. به نظر 23همراه بوده است ) مثبت کمتری برای آنان نتایجبا 
عالیت با میزان ف افراد مشارکت کنندهانگیزه کلی  بینرسد که می

و حضور در مسابقات  وجود دارد دارمعنیبدنی آنان رابطه مثبت 
تی، ابعاد مختلف شخصی ورزشی فرصت مناسبی برای رشد و توسعه

  باشد.شناختی، عاطفی، اجتماعی و روانی می
 هنگام اجرای موجود هایجمله محدودیت از حاضر مطالعه در

 زمان ها دراز نمونه بعضی همکاری جلب در دشواری پژوهش،

 زمان ها درروانی نمونه علاوه، حالات به بود. هاپرسشنامه پرکردن

 پرسشنامه، به پاسخگویی در آنان و صداقت هاپرسشنامه تکمیل

 .پژوهشگر بود اختیار ازهای خارج محدودیت از
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
3.

3.
12

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

http://dx.doi.org/10.30491/3.3.128
https://jmarmed.ir/article-1-205-fa.html


 و همکارانخداپرست /  130

 0011 پاییز، 3 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 گیرینتیجه
 عنوان یکی ازورزش به ،های نظامی و دریاییسازمان در
و  مطرح استکننده مسائل روانی کارکنان های تعدیلروش

حضور  .های آنها را در مسیری صحیح قرار دهدتواند هیجانمی
روحیه  کارکنان در مسابقات ورزشی، باعث کمک به توسعه

 هایحساسیتهمچنین با توجه به  شود.ها میپذیری آناجتماع
 نایورزشی  هایفعالیتباید مشارکت در  ،مورد مطالعه قشرخاص 

ه داشت ک نظر درو این نکته را  جلوه داد اهمیت را بسیار با گروه
شایان توجهی را در بر  اجتماعی -عدم توجه به آن عواقب فرهنگی

بر فراهم کردن امکانات  علاوه شودمیخواهد داشت. پیشنهاد 
 رک تأثیراتافزایش د منظوربه آموزشی نیز  هایکلاسورزشی، 

  .برگزار شود کارکنانمثبت شرکت در فعالیت ورزشی برای 

 

از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری

 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

تایید نهایی مقاله حاضر، یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با 
 .پذیرندت و صحت مطالب مندرج در آن را میمسئولیت دق
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