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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف پیش ﺑیﻨـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و
فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن انجﺎم شﺪ .نﻤﻮنﻪ آﻣﺎری را تﻤﺎﻣﻲ زنﺎن پﺮﺳﻨل شﺎغل در ﻣﻌﺎونتهﺎی دانشگﺎه
ﻋلﻮم پزشکﻲ کﺮﻣﺎن کﻪ شﺎﻣل 945نفﺮ ﺑﻮدنﺪ تشکیل ﻣﻲداد .ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از
پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( ،)GHQ-28پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ (گیل و
ﻫﻤکﺎران )3591 ،و پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ ﻣحقق ﺳﺎختﻪ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن اﺳتفﺎده گﺮدیﺪ .ﺑﺮای کسب اﻋتبﺎر
ﻋلﻤﻲ از روش روایﻲ صﻮری و ﻣحتﻮایﻲ اﺳتفﺎده شﺪ .ﻣیزان پﺎیﺎیﻲ پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪﻫﺎ نیز از طﺮیق
ﺿﺮیب آﻟفﺎی کﺮونبﺎخ تﻌیین گﺮدیﺪ .چﺎرچﻮب نظﺮی تحقیق از طﺮیق شبکﻪ ﻋصبﻲ فﺎزی در
نﺮم افزار  MATLABطﺮاﺣﻲ شﺪ .ﺑﺎ ﺑهﺮهگیﺮی از ﺳیستم اﺳتﻨبﺎط ﻋصبﻲ – فﺎزی تﻄبیقﻲ
)(ANFIS؛ ﺑین ﻣتغیﺮﻫﺎی ورودی؛ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪنﻲ و ﻣتغیﺮ
خﺮوﺟﻲ؛ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮقﺮار شﺪ .نتﺎیج نشﺎن داد کﻪ ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤبستگﻲ ﺑﺎال
ﺑین ورودیهﺎی شبکﻪ و خﺮوﺟیهﺎی آن و نیز ﻣیزان خﻄﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺪل  ANFISﻣﺪﻟﻲ
ﺑسیﺎر ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮای پیش ﺑیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ تلقﻲ ﻣیشﻮد و ﺑهتﺮین ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪل ﺟهﺖ ارتقﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻣﺎنیسﺖ کﻪ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن در ﺣﺪ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ.
واژگان کلیدی :ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ،فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ،زنﺎن ،ﺳیستم
اﺳتﻨبﺎط ﻋصبﻲ -فﺎزی تﻄبیقﻲ
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مقدمه
ﺑهﺪاشـﺖ روان یکـﻲ از ﻣحﻮرﻫﺎی ارزیﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣتﻲ ﺟﻮاﻣﻊ گﻮنﺎگﻮن اﺳﺖ و نقش ﻣهﻤﻲ در تضﻤین پﻮیﺎیﻲ
و کﺎرآﻣﻮزی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد (تقﻮی .)49: 3191،ﺳﻼﻣﺖ روانﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکﻲ از ﻣﻼکهﺎی تﻌیین کﻨﻨﺪة
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ افﺮاد در نظﺮ گﺮفتﻪ ﻣیشﻮد؛ کﻪ ﻣفهﻮم آن ﻋبﺎرت اﺳﺖ از اﺣسﺎس خﻮب ﺑﻮدن و اطﻤیﻨﺎن از
کﺎرآﻣﺪی خﻮد ،اتکﺎی ﺑﻪ خﻮد ،ظﺮفیﺖ رقﺎﺑﺖ ،تﻌلق ﺑـین نسـلﻲ و خﻮدشـکﻮفﺎیﻲ تﻮانـﺎییهـﺎی ﺑﺎﻟقﻮة
فکﺮی ،ﻫیجﺎنﻲ و غیﺮه (گزارش ﺟهﺎنﻲ ﺳـﻼﻣﺖ  ) 113,ﺳﻼﻣﺖ روانﻲ ﻋبـﺎرت اﺳـﺖ از رفتـﺎر ﻣـﻮزون و
ﻫﻤﺎﻫﻨـگ ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،شﻨﺎخﺖ و پـذ یﺮش واقﻌیـتهـﺎی اﺟتﻤـﺎﻋﻲ و تﻮانـﺎیﻲ ﺳﺎزگﺎری ﺑﺎ آنهﺎ و شـکﻮفﺎیﻲ
اﺳـتﻌﺪادﻫﺎی ذاتـﻲ (صﺎدقیﺎن و ﺣیﺪریﺎن پﻮر .)3199 ،ﻫﻤچﻨین کﺮﺳیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ روانﻲ را ﺣﺎﻟﺖ ذﻫﻨﻲ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻫیجـﺎنﻲ نسـبتًﺎ رﻫـﺎ شـﺪه از نشﺎنﻪﻫﺎی اﺿﻄﺮاب و نﺎتﻮانﻲ در ﺑﺮقﺮاری رواﺑط ﺳﺎزنﺪه،
ﻣقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ خﻮاﺳتﻪﻫﺎ و ﻣحﺮکهﺎی تﻨشزای زنﺪگﻲ ﻣیﺪانﺪ ( کﻮرﺳیﻨﻲ .)3555،3اﺣسﺎس ﺳﻼﻣﺖ در افﺮاد ﺳبب
افزایش کـﻨشوری روانـﻲ ،اﺟتﻤﺎﻋﻲ ،شغلﻲ و خﺎنﻮادگﻲ ﻣیگﺮدد .افﺮادی کﻪ ﺑـﻪ نﺎچـﺎر در ﻣﻌﺮض
تﻨیﺪگﻲﻫﺎی روانﻲ ﻣکﺮر و یﺎ شﺪیﺪ قﺮار دارنﺪ ،پـس از انﺪکﻲ ﺑﻪ ﻣشکﻼت ﺑسیﺎر شﺪیﺪی در زﻣیﻨة ﺳﻼﻣتﻲ
خﻮد ﻣبـتﻼ ﻣیشﻮنﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺮ تﻌﺎﻣل ﺑین ﺣﺎالت روانشﻨﺎختﻲ ،ﻣتغیﺮﻫـﺎی زیسﺖ شﻨﺎختﻲ و اﺟتﻤﺎﻋﻲ تأکیﺪ
شﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮاﺳـﺎس اﻟگـﻮی زیستﻲ ،روانﻲ و اﺟتﻤﺎﻋﻲ ﻣیتﻮان شخص را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یك نظﺎم در تﻌﺎدل ﺑﺎ
نظﺎﻣهﺎی فﺮﻋﻲ زیستﻲ ،روانشـﻨﺎختﻲ و اﺟتﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺪ نظـﺮ قـﺮار داد (ﺳﺎراﺳﻮن .)3191 ،در واقـﻊ ﻋﻮاﻣل
زیستﻲ ،روانﻲ و اﺟتﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در زنـﺪگﻲ فـﺮد ﺑـﺮ وﺿـﻊ ﺳـﻼﻣتﻲ و ﺑیﻤـﺎری او ﻣـؤثﺮ اﺳـﺖ
(دیﻤﺎتئﻮ .)94 ،3139،ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـل زیسـتﻲ ،پﺪیـﺪهﻫﺎی روانشـﻨﺎختﻲ گﻮنﺎگﻮنﻲ در رفتﺎرﻫﺎی
فﺮدی کﻪ در اغلب ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ تﻨﺎﺳب دیﺪه ﻣﻲ شﻮد ،ﻣﺎنﻨﺪ تصﻮیﺮ ﺑﺪنﻲ (خﺎنجﺎنﻲ و خسﺮوشﺎﻫﻲ)3151،
ورزش ,تﻨﺎﺳب انﺪام ,رژیمﻫﺎی الغﺮی (فﺎﺿلﻲ )11: 319 9،و ﺟﺮاﺣﻲ زیبﺎیﻲ (کﻮﻫﻲ و ﻋلیزاده.) 131 ،
نقش ﻣـؤثﺮی در ﺑهﺪاشﺖ روانﻲ و ﺟسﻤﺎنﻲ دارنﺪ.

بیان مسئله
در دنیﺎی رواﺑط کﻮتﺎه و ﻣقﻄﻌﻲ اﻣﺮوزی ،افﺮاد ﺑیش از آنکﻪ خﻮد را ﺑﻪ ﺳبب تفﺎوتهﺎ و یﺎ شبﺎﻫتهﺎیﻲ در
ویژگیهﺎی انتسﺎﺑﻲ و اکتسﺎﺑﻲ ﺑشﻨﺎﺳﻨﺪ ،خﻮیشتن را ﺑﺎ ویژگیهﺎی ظﺎﻫﺮی و قﺎﺑل رویﺖ شﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻣﻲکﻨﻨﺪ و
ظﺎﻫﺮ ﻫﺮ فﺮد ﺑیش از پیش ،نشﺎندﻫﻨﺪه ﻫﻮیﺖ فﺮدی و شخصﻲ او ﺑﻪ شﻤﺎر ﻣﻲرود .در شﺮایﻄﻲ کﻪ ﻣﻨبﻊ
اصلﻲ و اوﻟیﻪ شکل گیﺮی ارتبﺎط و تفسیﺮ و تﻌیین ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮچیزی ﺑﻪ ظﻮاﻫﺮ تقلیل یﺎﺑﺪ ،ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑزار
تجلﻲ ﻫﻮیﺖ اﻫﻤیتﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲیﺎﺑﺪ؛ اﻟبتﻪ ویژگیهﺎ و خصﻮصیﺎت ظﺎﻫﺮی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آنکﻪ ﺑﻪ ﻣحﻤلﻲ ﺑﺮای
کسب ﻫﻮیﺖ تبﺪیل شﺪه ،ﺑﻪ وﺳیلﻪای ﺑﺮای کسب ﻣﻨزﻟﺖ و پﺮﺳتیژ نیز ﻣبﺪل شﺪه اﺳﺖ .اصﻼح و
ﺑﺎزانﺪیشﻲ نسبﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن و کﻨتﺮل و تﻨظیم ﻣﻨظم آن کﻪ خصلﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن در نظﺮ گﺮفتﻪ ﻣﻲشﻮد ـ در
ﺟهﺖ دﺳتیﺎﺑﻲ ﺑﻪ ایﺪهآلﻫﺎی ﻣﻌﺮفﻲ شﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳبك زنﺪگﻲ و رﺳﺎنﻪﻫﺎ ،صﻮرت ﻣﻲگیﺮد .افﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄة
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این ﻣﻌیﺎرﻫﺎ و اﺳتﺎنﺪاردﻫﺎ ،تصﻮری ذﻫﻨﻲ از ﺑﺪن و وﺿﻌیﺖ ﺟسﻤﺎنﻲ خﻮد دارنﺪ و اگﺮ این ارزیﺎﺑﻲ و تصﻮر از
خﻮد در چشم دیگﺮان ﻣﻄلﻮب ﺑﺎشﺪ ،از ﺑﺪن خﻮد رﺿﺎیﺖ دارنﺪ و ﺑﺮﻋکس ،نﺎرﺿﺎیتﻲ از ﺑﺪن ،در نتیجة تصﻮر
ذﻫﻨﻲ فﺮد از نﺎﻣﻄلﻮب ﺑﻮدن ارزیﺎﺑیهﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دیگﺮان اﺳﺖ .ﺑسیﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت نشﺎن ﻣیﺪﻫﺪ کﻪ زنﺎن
ﺑسیﺎر ﺑیشتﺮ نﺎرﺿﺎیتﻲ از ﺑﺪن را تجﺮﺑﻪ ﻣﻲکﻨﻨﺪ (تیگﻤﻨﺖ و روتل ) 113 ،3و این ﺑﻪ واﺳﻄﻪ فشﺎرﻫﺎی
ﻫﻨجﺎری و نگﺎه شﻲگﻮنﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن زنﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری و فﺮﻫﻨگ ﻣصﺮفﻲ (شیلیﻨگ )3553،
ﻣخصﻮصﺎً ﺑﻪ وﺳیلة اﺑزار رﺳﺎنﻪ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺪن و نگﺮانﻲ نسبﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ یکﻲ از ﻣهﻤتﺮین نگﺮانیهﺎ و دلﻣشغﻮﻟیهﺎ در زنﺪگﻲ دختﺮان و زنﺎن
تبﺪیل شﺪه اﺳﺖ و این ،تﻨهﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زنﺎنﻲ کﻪ از ﻣشکلﻲ چﻮن الغﺮی و یﺎ چﺎقﻲ رنج ﻣﻲﺑﺮنﺪ ،نﻤﻲشﻮد.
چﺮا کﻪ ،آنچﻪ دختﺮان }و زنﺎن{ ﻣیخﻮانﻨﺪ و آنچﻪ تﻤﺎشﺎ ﻣﻲکﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ طﻮر فزایﻨﺪﻫﺎی تأکیﺪ ﺑیشتﺮ ﺑﺮ اﻫﻤیﺖ
ظﺎﻫﺮ را نشﺎن ﻣﻲدﻫﺪ (فﺮاﺳﺖ ) 111،1و ﺑﺮ درك و تجﺮﺑﻪ زنﺎن نسبﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن خﻮد در زنﺪگﻲ روزﻣﺮه تأثیﺮ
ﻣیگذارد  .زنﺎن در ﻋصﺮ ﻣصﺮفگﺮایﻲ و تبلیغﺎت ،ﻫﻮیﺖ خﻮد را در ارتبﺎط ﺑﺎ ظﺎﻫﺮ خﻮد تﻌﺮیﻒ ﻣﻲنﻤﺎیﻨﺪ.
آنچﻨﺎن کﻪ ﻣﻲتﻮان گفﺖ« ،ظﺎﻫﺮ ،ﺑﺪن و ﻫﻮیﺖ ﺑﺎﻣصﺮفگﺮایﻲ قﺮن ﺑیسﺖ و یکم پیﻮنﺪ خﻮرده اﺳﺖ»
(فﺮاﺳﺖ .) 113،ﺑﻪ ﻋبﺎرت دیگﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪﻣصﺮفﻲ ﺳﺮﻣﺎیﻪدارانﻪ ،تبلیغﺎت و آگﻫﻲﻫﺎ ﺟﺎیگﺎه رفیﻌﻲ ﻣﻲیﺎﺑﺪ
اﻣﺎ «این آگﻫﻲﻫﺎ ﺑسیﺎری از زنﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی پذیﺮش وﺿﻊ ظﺎﻫﺮی و شکل خﻮد دچﺎر غم و نگﺮانﻲ ﻣﻲکﻨﻨﺪ.
پیﺎم این نﻮع تبلیغﺎت این اﺳﺖ کﻪزن ایﺪهآل وﺟﻮد دارد» (گﺮت ،)349 :3191 ،و ﻟذا زنﺎن ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر دﺳتیﺎﺑﻲ
ﺑﻪ این ایﺪه آﻟهﺎ و ﻣﻌیﺎرﻫﺎی زیبﺎیﻲ ﺑﺎ فشﺎرﻫﺎ و اختﻼالت روﺣﻲ و ﺟسﻤﻲ فﺮاوانﻲ روﺑﻪرو ﻣﻲگﺮدنﺪ .از
ﻫﻤین رو دﺳتیﺎﺑﻲ زنﺎن ﺑﻪ ﻣﻌیﺎرﻫﺎی ﻣﻄلﻮﺑیﺖ و ایﺪه آل ﺑﻮدن ،تﻨهﺎ ﺑﺎ اختصﺎص ﻣیزان زیﺎدی از وقﺖ ﺑﻪ
ورزش ،انﺮژی ﺑﺮای رژیم گﺮفتن و یﺎ صﺮف پﻮل ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﻲ زیبﺎیﻲ ...اﻣکﺎنپذیﺮ اﺳﺖ .ﺑـﻪ ایـن طﺮیـق
افـزایش تﻮقﻌـﺎت و انتظﺎرات روزافزون ﺟﺎﻣﻌﻪ نیز در ﺟهـﺖ رفـﻊ ایـن تﻮقﻌـﺎت و ﺣل این ﻣﻮارد ﺳﻮدﻣﻨﺪ
نخﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .فﺮد از طﺮیق ﺑﺪنش ﺑﺎ دنیﺎ ارتبـﺎط ﺑﺮقـﺮار ﻣـﻲکﻨـﺪ ،ﺑـﺪن قﺎﺑـل ﻣشﺎﻫﺪهتﺮین قسﻤﺖ خﻮد و
خﻮدآگﺎﻫﻲ او اﺳﺖ .دانشﻤﻨﺪان ﻋلﻮم اﺟتﻤﺎﻋﻲ دریﺎفتﻪ انﺪ ﻣﺮدم ،زیبﺎیﻲ ظﺎﻫﺮی را ﺑﺎ ویژگﻲ ﻫﺎی شخصیتﻲ
پسﻨﺪیﺪه ﻫﻤچﻮن ﻫﻮش ،شﺎیستگﻲ،دﻟﭙذیﺮﺑﻮدن و پذیﺮش اﺟتﻤﺎﻋﻲ رﺑط ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ایﻨﺮو از اﺳتﻌﺎره ﻫﺎی
در ﺟﺎﻣﻌة ﺑﺪنﻲ (تﺮنﺮ ،)3551،4و یﺎ «ﻋصﺮ ﺑﺪن»( ,ﻫﺎنکﺎك و ﻫﻤکﺎران ) 111،9نیزﺳخن گفﺖ کﻪ در ﺳﻄﺢ
ﺳﺎختﺎری و نیز ارزشﻲ فﺮآیﻨﺪﻫﺎی چﻨﺪی را ﻣﻲ تﻮان در اﻫﻤیﺖ و ﺟﺎیگﺎه ارتقﺎﺀ یﺎفتة ﺑﺪن ﺑﻪ خصﻮص ﺑﺎ
ﻣخﺎطب قﺮاردادن زنﺎن ﺑﺮشﻤﺮد کﻪ از آن ﺟﻤلﻪ ﻣﻲ تﻮان ﺑﻪ ﺑﺪنﻲ شﺪن فﺮﻫﻨگ رشﺪ فﻨﺎوری ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ،
تغذیﻪ و ورزش ،صﻨﻌﺖ زیبﺎیﻲ و ﻣﺪ ،افزایش ﻋﻼقﻪ ﺑﻪ ﺟﻮانﻲ ،اوﻟﻮیﺖ یﺎفتن ﻣصﺮف ،فﺮدگﺮایﻲ فزایﻨﺪه،
تﻮﺟﻪ ﺑﻪ تﻤﺎیز و ﺳبك زنﺪگﻲ ،رﺳﺎنﻪ ای شﺪن فﺮﻫﻨگ «ﺑﻪ ویژه تأکیﺪ ﺑﺮ ﺑﺪن زیبﺎ و ﺟﻮان» و اﻫﻤیﺖ
یﺎفتن فﺮﻫﻨگ ﻋﺎﻣﻪ پسﻨﺪ اشﺎره کﺮد .فﺮآیﻨﺪﻫﺎی فﻮﻕ در تﻌﺎﻣل ﺑﺎ شﺮایط تﺎریخﻲ ،اقتصﺎدی ،ایﺪئﻮﻟﻮژیك و
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ﻣکﺎنﻲ (ﻣحلﻲ) خﺎص ﺟلﻮه ﻫﺎی ﻣتفﺎوتﻲ ﻣﻲ یﺎﺑﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺪد فﺮآیﻨﺪ ﺟهﺎنﻲ شﺪن و رﺳﺎنﻪ ای
شﺪن فﺮﻫﻨگ نیﺎز کﻤتﺮی ﺑﻪ نیﺮوی ﺑﺪنﻲ ایجﺎد شﺪه و زنﺪگﻲ آپﺎرتﻤﺎن نشیﻨﻲ افﺮاد را ﺑﺎ فقﺮ ﺣﺮکتﻲ و
تهﺪیﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎختﻪ ﺑﻪ ﻫﻤین ﻋلﺖ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ تﻨﺎﺳب انﺪام و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣبﺎﺣث ﺟﺎﻣﻌﻪ
شﻨﺎﺳﻲ اﻫﻤیﺖ یﺎفتﻪ اﺳﺖ (فﻮکس .)3553،3ﺑﺪین ﺳﺎن فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن و فﻌﺎﻟیﺖ ورزشﻲ را ﺑﺎیﺪ ﻣﻨظﺮی
دانسﺖ کﻪ ﺑﻪ کﻤك آن ﻣﻲ تﻮان تحﻮالت فﺮﻫﻨگﻲ و رونﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ارزیﺎﺑﻲ قﺮار داد و نحﻮة
تأثیﺮگذاری آن ﺑﺮ ﻋﻮاﻣل ﺑﺪنﻲ شﺪن در ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را نﻤﺎیﺎن ﺳﺎخﺖ و ﺑﺪن را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺮصﻪ ای ﺑﺮای
ﺑﺎزآفﺮیﻨﻲ فﺮﻫﻨگﻲ ,اﺟتﻤﺎﻋﻲ و پزشکﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ قﺮار داد.

چارچوب نظری
یکﻲ از ﻋﺮصﻪ ﻫﺎیﻲ کﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیﻮنﺪ خﻮرده راﺑﻄﻪ ﺑﺪن و ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﺎشﺪ ﻣﺎرﺳل ﻣﻮس در ﻣقﺎﻟﻪ
تکﻨیکهﺎی ﺑﺪن ( )3514ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻣفهﻮم ﻋﺎدت واره ,فﻌﺎﻟیتهﺎی ﺟسﻤﺎنﻲ را ﺑﻪ یك فﺮﻫﻨگ و ﺟﺎﻣﻌﻪ خﺎص
نشﺎن داده (کﺮاﺳلﻲ  .)3559،ﻣﺮی داگﻼس «ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ یك ﻣتن فﺮﻫﻨگﻲدر نظﺮ ﻣﻲگیﺮد کﻪ ارزشهﺎی
فﺮﻫﻨگﻲ ،اشتغﺎل و اﺿﻄﺮاﺑهﺎ یك فﺮﻫﻨگ خﺎص را ﻣﻨﻌکس ﻣﻲﺳﺎزد وتجلﻲ ﻋیﻨﻲ ﺑﺪان ﻣﻲﺑخشﺪ»
(ذکﺎیﻲ .)3193،نﻮرﺑﺮت اﻟیﺎس نیز در قﺎﻟب نظﺮیة فﺮآیﻨﺪ ﻣتﻤﺪن شﺪن ،فﺮآیﻨﺪ ﻣﻨضبط ﺳﺎختن ﺑﺪن و کﻨتﺮل
کﺮدن رفتﺎرﻫﺎی پﺮخﺎشگﺮانﻪ را نشﺎن ﻣیﺪﻫـﺪ (ذکﺎیﻲ .)13 :3191،کﻪ ﺑـﺪن را ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ تﺎریخﻲ و در ارتبﺎط ﺑﺎ
ﻣقﻮﻟة ﻣﺪرن شﺪن ﻣﻮرد تﻮﺟﻪ قﺮار داده اﺳﺖ (فﺪرﺳتﻮن و دیگﺮان )3553،1و نﻤﻮد زیبﺎتﺮ داشتن (یﺎ زیبﺎیﻲ
ﺑیشتﺮ) را نﻤﻮنﻪای از ﺑﻪ نﻤﺎیش گذاشتن رﻣزگﻮنة ﺑﺪن ،ﻣبتﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺮکﺎتﻲ گﻮیـﺎ و ﺑـﻪ ﻣﻨظـﻮر ﺑیﺎن اﺣسﺎﺳﺎت
فﺮدی از طﺮیقﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ تبﻊ آن کسب قﺪرت اﺟتﻤـﺎﻋﻲ و دﺳتﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ارزشﻫﺎی فﺮﻫﻨگـﻲ ﻣﻲدانـﺪ
(اتکیﻨسﻮن .) 119،4ﺑﺪن انسﺎنﻲ ﻣﻨبﻊ ﻣهﻤﻲ از اﺳتﻌﺎرهﻫﺎ درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن یﺎفتگﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن نیﺎفتگﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ تغییﺮاتﻲ چﻮن صﻨﻌتﻲ شﺪن ,فﺮدگﺮایﻲ و ﻣﺪرنیتﻪ ﺳبب تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن شﺪه و ﺑﺎ ﻫﻮیﺖ ,ﻣفهﻮم خﻮد و
ﻣصﺮف گﺮایﻲ ارتبﺎط پیﺪا کﺮده اﺳﺖ (تﺮنﺮ .)3551،وﺑلن تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن را ﻣبتﻨﻲ ﺑﺮ ﻣصﺮف نﻤﺎیشﻲ و فﺮاغﺖ
نﻤﺎیشﻲ ﻣﻲدانﺪ ،ﺑﻄﻮریکﻪ ورزش در طبقﻪ ﻣﺮفﻪ نﻤﻮدی از ﻣصﺮف نﻤﺎیشﻲ و نگﺮش اﻋضﺎی آن ﺑﻪ زنﺪگﻲ
ﻣﻲﺑﺎشﺪ (ﻣﻤتﺎز .)3191،طبقﺎت ﺑﺎالتﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺣفظ ﻣﻮقﻌیّﺖ اﺟتﻤﺎﻋﻲ خﻮد صﻮر ﺟﺪیﺪتﺮی از اﻟگﻮﻫﺎی
ﻣصﺮف ﻣﻲآفﺮیﻨﻨﺪ« ،ﺑﻪ روز ﺑﻮدن» ﻣﻌیﺎری اﺳﺖ کﻪ طبقﻪ ﻣﺮفّﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزتﻮﻟیﺪ ﺟﺎیگﺎه ﻣﺮفّﻪ ﻣسلّط خﻮد تﻌﺮیﻒ
ﻣﻲکﻨﺪ (فﺎﺿلﻲ .) 9- 1 :319 ،از طﺮفﻲ ﺳﺎیﺮ اقشﺎر ﺑﺎ فﺮاغﺖ نﻤﺎیشﻲ و ﺑﻌبﺎرتﻲ وقﺖ تلﻒ کﺮدن ﺑصﻮرت
نﻤﺎیشﻲ ،پﺎیگﺎه اﺟتﻤﺎﻋﻲ خﻮد را واال ﻣﻲﺳﺎزنﺪ (ریتزر .)391-341 :3151،ﺑﻪ زﻋم گﺎفﻤن تکﻨیکهﺎی ﺑﺪن در
رویﺎروییهﺎ« ،تأثیﺮگذاریهﺎی اوﻟیﻪ ﻣهم ﻫستﻨﺪ» (گیﺪنز )3139،در نظﺮیﻪ نﻤﺎیشﻲ خﻮد نشﺎنﻪﻫﺎی ﺑﺪنﻲ
«ﻣﻌﺮفهﺎی تجسﺪیﺎفتة ﻣﻨش و ﻣﻨزﻟﺖ انﺪ» کﻪ ﻣﻲتﻮانﻨـﺪ تﻮﺳـط دیگﺮ کﻨشگﺮان ﻣﻮرد «تفسیﺮ» قﺮار گیﺮنﺪ
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(گیل و ﻫﻤکﺎران .) 119،3ﺑﻌبﺎرتﻲ ظﺎﻫﺮ ،ﺑﺮای خﻮد شخص و ﺑﺮای دیگﺮان قﺎﺑل رویﺖ و نﻤﺎیش اﺳﺖ،
ﻣیتﻮانﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نشﺎنﻪای ﺑﺮای تفسیﺮ کﻨش ﺑﻪ کﺎر گﺮفتﻪ شﻮد (کﺮاﺳلﻲ .)3559،ازایﻨﺮو و ﺟﻨبﻪای از خﻮد کﻪ
ﻣﻄلﻮب و ﻣقبﻮل دیگﺮان ﺑﺎشﺪ را ﺑﻪ نﻤﺎیش ﺑگذارنﺪ .ازایﻨﺮو ﻣﺮاقب ﻫستﻨﺪ تﺎ ویژگیهﺎ و صﻼﺣیتهﺎی خﻮد را
نشﺎن دﻫﻨﺪ و ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣیﻨﻤﺎیﻨﺪ تﺎ ﺣﺮکﺎت و اﻋﻤﺎل ﺑﺪنﻲ خﻮد را ﺑﻪ طﻮر دقیق و ﺑﻪ دور از ﻫﺮگﻮنﻪ اختﻼل و
کﺎﺳتﻲ انجﺎم دﻫﻨﺪ (ﺑﻮردیﻮ.) 49- 3 :3191 ،
ﻫﻤچﻨین ﻣﻮقﻌیﺖ ﻫﺎی اﺟتﻤﺎﻋﻲ ،در یك رﻫیﺎفﺖ تفسیﺮگﺮایﺎنﻪ در کﻨش ﻣتقﺎﺑل ﺑﺎ دیگﺮان تﻮﺳط خﻮد
افﺮاد ﺑﻪ وﺳیلﻪ نقش ﻫﺎیشﺎن شکل ﻣﻲگیﺮد .گﺎفﻤن ﺿﻤن اﺳتفﺎده از ﻣفهﻮم خﻮد تﺎ انﺪازه زیﺎدی ﺑﻪ ﺑﺪن فﺮد
(ﻟﻮ  ,) 119،و ﻣﺪیﺮیﺖ تﺎثیﺮگذاری (ریتزر )3194،اشﺎره دارد و ﻣیﺮاث کﻨشگﺮایﻲ نﻤﺎدین در نشﺎن دادن
اﻫﻤیـﺖ نﻤﺎدین ﺑﺪن در کﻨشهﺎی ﻣﻨظم اﺳﺖ (فﺪرﺳتﻮن و ﻫﻤکﺎران .)3553،ﻣیشل فﻮکﻮ (،)35 1-3594
ﺑـﺪنﻫﺎ ﺣﺎﻣـل و نﺎقـل ﺳﺎختهﺎی راﺑﻄﻪای و نهﺎدی انﺪ( 1ﻟﻮپز و اﺳکﺎت .)3199،در رویکـﺮد پسﺎﺳـﺎخﺖ
گـﺮای فﻮکـﻮ ،گفتﻤـﺎنﻫﺎی پزشـکﻲ ،ورزشـﻲ و اخﻼقﻲ ،ﺳﺎزنﺪة ﺑﺪن و فهم افﺮاد از آنهﺎ ﻫستﻨﺪ (آزاد
ارﻣکﻲ و چﺎوشیﺎن3193،؛ ذکﺎیﻲ .) 3191 ،و ﺑـﺪن ﺑـﻪ کـﺎنﻮن آفﺮیﻨش ،ﺑﺎزآفﺮیﻨﻲ و دگﺮگﻮنﻲ ﺳﺎخﺖ
اﺟتﻤﺎﻋﻲ تبﺪیل ﻣیشﻮد (ﻟﻮپز و اﺳکﺎت .)3199،کﻪ ﻫﻤﺎنﻨﺪ شـیئﻲ تحـﺖ کﻨتﺮل و ﻣﻮشکﺎفﻲ قﺮار دارد و از
طﺮیق ارتبﺎط قﺪرت و دانش نظﺎرت ﻣیشﻮد (ﺑﺎﺟین .) 111،4او ﺑﺪن انسﺎن را کـﺎنﻮن قـﺪرت تصـﻮر ﻣیکﻨﺪ،
قﺪرتﻲ کﻪ ﻣﻨبﻌث از اﻋﻤﺎل انضبﺎط درونﻲ و نﺎشﻲ از کﻨتﺮل ﺣﺮکﺎت ﺑﺪن و در نتیجﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورنـﺪ ة
ﺑـﺪنﻫﺎی ﻣﻄیـﻊ اﺳـﺖ (گیﺪنز و ﺑﺮدﺳﺎل .)3191،ﻫﻤچﻨین در تبﺎرشﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺪن وظیفﻪ ی اصلﻲ؛ ﻋیﺎن
ﺳﺎختن شکل گیﺮی تﻤﺎﻣﺎً تﺎریخﻲ ﺑﺪن و نیز فﺮآیﻨﺪ نﺎﺑﻮدی ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ تﺎریخ اﺳﺖ؛ از این رو ،فﻮکـﻮ
ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑﺪنﻲ ﺑﻪ ارﻣغﺎن ﻣﻲآورد کﻪ تﺎ ﺣﺪ زیﺎدی از قﺪرتهﺎی ﻋلّﻲ خﻮد ﻣحﺮوم شﺪه اﺳﺖ (ﻟش:3191 ،
 )1 -11ﺑﻌبﺎرتﻲ دیگﺮفﻮکﻮ ،ﺑﺪن را اﺑژه قﺪرت و دانش ﻣیﭙﻨﺪارد و رواﺑط قﺪرت اﺳﺖ کﻪ ﺑﺪن را ﻣﻄیﻊ
ﺳﺎختﻪ ,ﺑﻪ زﻋم فﻮکﻮ ؛ رواﺑط قﺪرت فﺮاتﺮ از دوﻟﺖ و انقیﺎد ﺑﺪن  ,ﺑﻮاﺳﻄﻪ تکﻨﻮﻟﻮژی ﺳیﺎﺳﻲ خﺎص صﻮرت
ﻣیگیﺮد کﻪ تکﻨﻮﻟﻮژی ﺳیﺎﺳﻲ ﺑﺪن,ﻣجﻤﻮﻋﻪ تکﻨیکهﺎیﻲ اﺳﺖ کﻪ رواﺑط ﺳﻪ گﺎنﻪ قﺪرت ,دانش و ﺑﺪن را ﺑﻪ
یکﺪیگﺮ پیﻮنﺪ ﻣﻲدﻫﺪ .گیﺪنز در دوره ﻣﺪرن ,ﺳیﺎﺳﺖ زنﺪگﻲ را ﺣﻮل ﻫﻮیﺖ ,ﺳبك زنﺪگﻲ و اخﻼقیﺎت
ﻣﻲدانﺪ (گیﺪنز .)3139،گیﺪنز نیز در نظﺮیﻪ ﻫﺎیش ﺑﺮ راﺑﻄة ﻋﺎﻣلیﺖ و ﺳﺎختﺎر ،و اﻫﻤیﺖ ﺑﺪن ﺑﺮای ارتبﺎط
ﻣیﺎن این دو تأکیﺪ دارد .از دیﺪگﺎه وی ،ﺑﺪن و وﺟﻮد ﺟسﻤﺎنﻲ ﺑﺪن انسﺎن ،کﺎنﻮن آفﺮیﻨش ،ﺑﺎزآفﺮیﻨﻲ و
دگﺮگﻮنﻲِ ﺳﺎخﺖ اﺟتﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ (ﻟﻮپز و اﺳکﺎت3199،؛ﺑﺎﺟین .) 111،ﻣﻌتقﺪ اﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ طﻮر ﻣستقیم در
این اصل اﺳﺎﺳـﻲ کـﻪ ﻫﻮیـﺖ ﻫـﺮ فـﺮدی چگﻮنـﻪ ﺑﺎیـﺪ ﺳﺎختﻪ و پﺮداختﻪ شﻮد ﻣشﺎرکﺖ دارد
(گیﺪنز« .)3139،ﺑﺪن در ایﻨجﺎ ﻫـم ﻣحـل پیـﺎده ﺳـﺎزی طـﺮحﻫﺎی ذﻫﻨـﻲ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻮاﻣل
اﺟتﻤﺎﻋﻲ فﺮﻫﻨگﻲ فﻌﺎل در آن و ﻫم نﻤﺎیشگﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﻋﺮﺿة نتیجة نهـﺎیﻲ ایـن تصﻮیﺮﺳـﺎزی ﻫﺎﺳـﺖ
(گیﺪنز و ﺑﺮدﺳﺎل.)3191،
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پﻲ یﺮ ﺑﻮردیﻮ در نظﺮیﻪ ﻋﻤل کﻪ پﺎیﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ شﻨﺎﺳﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﺑﺪنهﺎ ﺣﺎﻣـل و نﺎقـل
ﺳﺎختهﺎی راﺑﻄهﺎی و نهﺎدیﺎنﺪ .ﺑﻪ ﻋبﺎرت دیگﺮ ،ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻨزﻟة ﺣﺎﻣل و نﺎقل نﻤﺎدین ﻫﻨجﺎرﻫﺎی اﺟتﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻤل ﻣیکﻨـﺪ (ﻟﻮپز و اﺳکﺎت .)3199،او ﻣﻌتقﺪ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺑﺪن ،ﻣﺮکزی ﺑﺮای اکتسﺎب پﺎیگﺎه و ﺣفظ
طبقﻪ و دیگﺮ تﻤـﺎیزات افـﺮاد اﺳـﺖ (گیل و ﻫﻤکﺎران .) 119،از طﺮفﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ فﺮﻫﻨگﻲ ,ﺳﻼیق
واﻟگﻮﻫﺎی ﻣصﺮفﻲ اشﺎره دارد کﻪ در ﺳبك زنﺪگﻲ ﻣتجلﻲ ﻣیشﻮنﺪو در اثﺮ تﻤﺎیز خﻮد نشﺎن ﻣیﺪﻫﺪ؛ ﺳلیقﻪ
را -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکﻲ از شﺎخصهﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ فﺮﻫﻨگﻲ-ﺟﺎﻣﻌﻪ تﻌیین ﻣیکﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣﻌیﺎرﻫﺎی زیبﺎیﻲ و تﻨﺎﺳب
طبقﺎت ﺑﺎال و نیز ﻣﻌیﺎرﻫﺎی زیبﺎیﻲ کشﻮرﻫﺎی پیشﺮفتﻪ ﻣقبﻮﻟیتﻲ ﻫﻤگﺎنﻲ ﻣﻲیﺎﺑﺪ (ﺑﻮردیﻮ3191،؛ ﺳﺎﻟﺖ،3
 )3554در تحقیق خﻮد نشﺎن داد کﻪ انگﺎرة ﺑﺪن ،نظﺎﻣﻲ پﻮیﺎ ،تﻌﺎﻣلﻲ و ﺑسیﺎر یکﭙﺎرچﻪ اﺳﺖ و ﻫیﭻیك از دو
ﻋﺎﻣل ﺑﺪن و رواﺑط اﺟتﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ دیگـﺮی اوﻟﻮیـﺖ نﺪارنﺪ .انگﺎرة ﺑﺪن شﺎﻣل تجﺮﺑة تغییﺮات ﺟسﻤﻲ و
تصﻮرات اﺟتﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ آن اﺳﺖ ،در واقﻊ این دو ﻋﻨصﺮ در یکﺪیگﺮ تأثیﺮ ﻣﻲ گذارنـﺪ .پیـﺮی و
ﺑیﻤـﺎری دو ﻋـﺎﻣلﻲ اﺳﺖ کﻪ تصﻮر انسﺎن از ﺑﺪن خﻮد را تحﺖتـأثیﺮ قـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ .ازآنجـﺎکـﻪ در
ﺟﺎﻣﻌـةﻣصﺮفﻲ کﻨﻮنﻲ ،ﺟﻮان ﺑﻮدن ،اﻟگﻮی یـك ﺑـﺪن ﻣﻄلـﻮب اﺳـﺖ ،ﻣـﺮدم ﺑـﺎ فﻌﺎﻟیـﺖﻫـﺎی ورزشﻲ،
انتخﺎب نﻮع و ﻣﺪل ﻟبﺎس ،رنگ ﻣﻮ ،ﺳبك آرایش و انﻮاع ﺟﺮاﺣﻲﻫﺎی تﺮﻣیﻤـﻲو زیبﺎیﻲ ﻣﻲکﻮشﻨﺪ خﻮد را
ﺳﺎﻟم ،شﺎداب و ﺟﻮان نشﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎن کﻪ ﺑﻮردیﻮ ﺳـﺮﻣﺎیة ﺟسﻤﺎنﻲ ﻣﻲنﺎﻣﺪ (نتلتﻮن و ﻫﻤکﺎران .)3559،
در نظﺮیﻪ ﺑﻮردیﻮ ﻋﻤلکﺮد ،نتیجﻪ نهﺎیﻲ تﻌﺎﻣل دو نظﺎم ذوﻕ و زﻣیﻨﻪ اﺳﺖ کﻪ شﺮایط ﻋیﻨﻲ و ﻣﻮقﻌیﺖ فﺮد
در ﺳﺎختﺎر اﺟتﻤﺎﻋﻲ از یکسﻮ ﻣﻨجﺮ ﺑﻪ تﻮﻟیﺪ ذوﻕ ﻣﻲگﺮدد و ذوﻕ نیز ﻋﻤلکﺮد را ایجﺎد کﺮده و از ﺳﻮیﻲ این
ﻋﻤلکﺮد اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ شکل ﺑخشیﺪن ذوﻕ گﺮایش دارد ذوﻕ و زﻣیﻨﻪ را ﺑهم پیﻮنﺪ ﻣﻲدﻫﺪ (ریتزر3194،؛
فﺎﺿلﻲ319 ،؛ ﺑﻮردیﻮ .)3193،در این تﻌﺮیﻒ ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟتﻤﺎﻋﻲ ورزش ﻣحﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یك زﻣیﻨﻪ اﺟتﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻄﺮح ﻣﻲشﻮنﺪکﻪ از یکسﻮ ﻋﻤلکﺮد افﺮاد (ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ) را تحﺖ تﺎثیﺮ قﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮئﻲ دیگﺮ،
ﻣﻨش و ذائقﻪ ﻫﺎی افﺮاد را تحﺖ ﻋﻨﻮان فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن شﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻣیکﻨﺪ ﺑﻪ ﻋبﺎرتﻲ دیگﺮ ﻣیزان ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ در این تحقیق ﺑﺎ شﻨﺎخﺖ ﻣﻨﺎﺳب از انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و ﻣیزان فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن افﺮاد ایجﺎد
ﻣیگﺮدد .در ﻣجﻤﻮع چﺎرچﻮب نظﺮی ﺑﺎ ﻣحﻮریﺖ تئﻮری ﻣﻨش ﺑﻮردیﻮ ,نظﺮیﻪ ﺳﺎختﺎرﺑﻨﺪی گیﺪنز ,نظﺮیﻪ
ﻣﺪیﺮیﺖ تﺎثیﺮ گذاری گﺎفﻤن و تکﻨﻮﻟﻮژی ﺳیﺎﺳﻲ ﺑﺪن فﻮکﻮ ﻣﺪل ﺳﺎزی شﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ این اﺳﺎس ﻣتغیﺮﻫﺎی
ﻣستخﺮج از ﻣﺪل ،ﻋبﺎرتﻨﺪ از:انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ (ﻣﻮفقیﺖ ،گﺮوه گﺮایﻲ ،آﻣﺎدگﻲ ،تخلیﻪ انﺮژی ،ﻋﻮاﻣل
ﻣﻮقﻌیتﻲ ،ﺑهبﻮد ﻣهﺎرت ،دوﺳﺖ یﺎﺑﻲ ،تفﺮیﺢ و ﺳﺮگﺮﻣﻲ) ،فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن (ﻣﺪیﺮیﺖ ﻫﻮیﺖ ﻣحﻮر ﺑﺪن ،ﻣﺪیﺮیﺖ
ارزش ﻣحﻮر ﺑﺪن ،ﻣﺪیﺮیﺖ نظم ﻣحﻮر ﺑﺪن) ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
پژوﻫش ﺣﺎﺿﺮ در پﻲ آن اﺳﺖ تﺎ ﺿﻤن شﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻋﻮاﻣل ﻣﻮثﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و طﺮاﺣﻲ ﻣﺪل
پیش ﺑیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ,ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣیزان فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن و انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کﻪ ﺑﺎﻋث ارزیﺎﺑﻲ و
تفسیﺮ زنﺎن از ﺑﺪن خﻮد ﻣﻲشﻮد؛ اﻫﺪاف و فﺮﺿیﺎت زیﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ قﺮار دﻫیم:
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هدف اصلی
درچهﺎرچﻮب نظﺮی فﻮﻕ ،ﻫﺪف اصلﻲ؛ ارائﻪ ﺳیستﻤﻲ فﺎزی ﺟهﺖ انﺪازه گیﺮی و پیش ﺑیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
افﺮاد از طﺮیق راﺑﻄﻪ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋبﺎرتﻲ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ این اﺳﺖ کﻪ در
زنﺎن ،انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن تﺎ چﻪ انﺪازه ﻣﻲتﻮانﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ارتقﺎ دﻫﻨﺪ؟ آیﺎ
ﻣیزان انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ از طﺮیق تﺮکیب ﻫﻤزﻣﺎن ﺑﺎ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪنﻲ ،ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای انﺪازه گیﺮی ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ؟
اهداف اختصاصی
 -1تﻌیین تأثیﺮ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن در ارتقﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در زنﺎن
 -2تﻌیین تﺎثیﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ در ارتقﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
اهداف کاربردی
در ﻣﺪﻟﻲ کﻪ این تحقیق ارائﻪ ﻣﻲدﻫﺪ نقش ﻫﺮ یك از ﻋﻮاﻣل ﺑﺪنﻲ شﺪن را ﺑﺎ آشکﺎرﺳﺎزی ﻣیزان ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد تﻮﺟﻪ قﺮار ﻣﻲدﻫﺪ تﺎ ﺑﺎ شﻨﺎخﺖ ﻋﻮاﻣل ﺑﺪن ،ﺳبب ارتقﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زنﺎن گﺮدد.

فرضیات
 -3انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ تﺎثیﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار دارد
 فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ تﺎثیﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار دارد -1ﺳیستم اﺳتﻨتﺎج فﺎزی شبکﻪ ﻫﺎی انﻄبﺎقﻲ ( )ANFISروش ﻣﻨﺎﺳبﻲ ﺟهﺖ پیش ﺑیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎشﺪ.
در ﻣجﻤﻮع چﺎرچﻮب نظﺮی ﺑﺎ ﻣحﻮریﺖ تئﻮری ﻣﻨش ﺑﻮردیﻮ ،نظﺮیﻪ ﺳﺎختﺎرﺑﻨﺪی گیﺪنز ،نظﺮیﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ
تﺎثیﺮ گذاری گﺎفﻤن و تکﻨﻮﻟﻮژی ﺳیﺎﺳﻲ ﺑﺪن فﻮکﻮ ﻣﺪل ﺳﺎزی شﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ این اﺳﺎس ﻣتغیﺮﻫﺎی
ﻣستخﺮج از ﻣﺪل ،ﻋبﺎرتﻨﺪ از :انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ-فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن-ﺟﺮاﺣﻲ زیبﺎیﻲ-رژیم ﻫﺎی الغﺮی-
چﺎقﻲ -تصﻮر ﺑﺪن -اﻟگﻮﻫﺎی نﻤﺎیش ﺑﺪن-ﻣﺪیﺮیﺖ ﺑﺪن ﺑﺎ ورزش-ﻋﺎدت واره -ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

روش تحقیق
روش پژوﻫش این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از نظﺮ ﻫﺪف در دﺳتﻪ پژوﻫشهﺎی کﺎرﺑﺮدی قﺮار ﻣیگیﺮد و از نظﺮ ﻣﺎﻫیﺖ ،تحلیلﻲ
– تﻮصیفﻲ ﻣحسﻮب ﻣیشﻮد .ﺑﺮای غلبﻪ ﺑﺮ پیچیﺪگیهﺎی ذاتﻲ ﺣیﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از رویکﺮد شبکﻪﻫﺎی
ﻋصبﻲ اﺳتفﺎده شﺪه اﺳﺖ .شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ ﻣصﻨﻮﻋﻲ 3اﻟگﻮیﻲ ﺑﺮای پﺮدازش اطﻼﻋﺎت ﻣﻲﺑﺎشﻨﺪ کﻪ ﺑﺎ
تقلیﺪ از شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ ﺑیﻮﻟﻮژیکﻲ ﻣﺎنﻨﺪ ﻣغز انسﺎن ﺳﺎختﻪ شﺪهانﺪ .ﻋﻨصﺮ کلیﺪی این اﻟگﻮ ﺳﺎختﺎر ﺟﺪیﺪ
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Artificial Neural Network
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ﺳیستم پﺮدازش اطﻼﻋﺎت آن ﻣﻲﺑﺎشﺪ و از تﻌﺪاد زیﺎدی ﻋﻨﺎصﺮ (نﺮون) ﺑﺎ ارتبﺎطﺎت قﻮی داخلﻲ کﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨگ
ﺑﺎ ﻫم ﺑﺮای ﺣل ﻣسﺎئل ﻣخصﻮص کﺎر ﻣﻲکﻨﻨﺪ تشکیل شﺪهانﺪ .شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ ﻣصﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ پﺮدازش روی
دادهﻫﺎی تجﺮﺑﻲ ،دانش یﺎ قﺎنﻮن نهفتﻪ در ورای دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎختﺎر شبکﻪ ﻣﻨتقل ﻣﻲکﻨﺪ کﻪ ﺑﻪ این ﻋﻤل
یﺎدگیﺮی ﻣﻲگﻮیﻨﺪ .اصﻮالً تﻮانﺎیﻲ یﺎدگیﺮی ﻣهﻤتﺮین ویژگﻲ یك ﺳیستم ﻫﻮشﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺳیستﻤﻲ کﻪ ﺑتﻮانﺪ
یﺎد ﺑگیﺮد ﻣﻨﻌﻄﻒ تﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎده تﺮ ﺑﺮنﺎﻣﻪ ریزی ﻣﻲشﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑهتﺮ ﻣیتﻮانﺪ در ﻣﻮرد ﻣسﺎیل و ﻣﻌﺎدالت
ﺟﺪیﺪ پﺎﺳخگﻮ ﺑﺎشﺪدر فﺮآیﻨﺪ پیش ﺑیﻨﻲ تﻮﺳط شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ کﻪ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از یك ﺳﺮی زﻣﺎنﻲ انجﺎم
ﻣﻲشﻮد و ﻣﻌﻤﻮال ﻣجﻤﻮﻋﻪﻫﺎی از دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در اختیﺎر شبکﻪ ﻋصبﻲ قﺮار ﻣﻲگیﺮد تﺎ شبکﻪ ﺑﺎ
تخﻤین رفتﺎر ﺳیستم ﻣﻮرد پیش ﺑیﻨﻲ ،ﻋﻤل ﺑیﺮون یﺎﺑﻲ ﺑﺮای آیﻨﺪه انجﺎم دﻫﺪ  .این ﺳیستمﻫﺎ ﺑﻪ گﺮدآوری
ﻋﻮاﻣل ﻣحﺎﺳبﺎتﻲ ﺳﺎده غیﺮ خﻄﻲ ﻣﻲپﺮدازنﺪ و دادهﻫﺎ و ﺳتﺎدهﻫﺎی آنهﺎ ﺑﺮای تشکیل شبکﻪ ﺑﺎ ﻫم گﺮه
ﻣﻲخﻮرنﺪ .ایجﺎد یك شبکﻪ ﻋصبﻲ ﻣﻄلﻮب ﻣﺮﻫﻮن انتخﺎب یك ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﺳب و اﻟگﻮریتم یﺎدگیﺮی
صحیﺢ ﺑﺮای شبکﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮخﻲ از ﻣحققین ﻣﻌتقﺪنﺪ یك شبکﻪ ﻋصبﻲ تﻨهﺎ ﺑﺎ یك الیﻪ پﻨهﺎن ﺑﺮای اغلب
کﺎرﺑﺮدﻫﺎی اقتصﺎدی ،خصﻮصﺎً زﻣﺎنﻲ کﻪ تﻌﺪاد نﻤﻮنﻪﻫﺎ نسبتﺎً کﻮچك اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳب اﺳﺖ .یکﻲ از روشﻫﺎی
ﺑﺮقﺮاری راﺑﻄﻪ ﻣیﺎن دادهﻫﺎی چﻨﺪ ﻣتغیﺮ ،ﺑﻪ کﺎرگیﺮی تﺮکیبﻲ از روشﻫﺎی فﺎزی و شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ ﺑﻪ نﺎم
ﺳیستم اﺳتﻨبﺎط ﻋصبﻲ – فﺎزی تﻄبیقﻲ 3ﻣیبﺎشﺪ .روش ﺳیستم اﺳتﻨبﺎط ﻋصبﻲ  -فﺎزی تﻄبیقﻲ ،یك
روش پﺮقﺪرت در ﺣل ﻣسﺎئل پیچیﺪهای اﺳﺖ کﻪ روش ﻣشخصﻲ ﺑﺮای ﺣل آنهﺎ وﺟﻮد نﺪارد .یکﻲ از
قﺎﺑلیﺖﻫﺎی ﻣهم ﺳیستم اﺳتﻨبﺎط ﻋصبﻲ – فﺎزی تﻄبیقﻲ ،درك رفتﺎر غیﺮ خﻄﻲ یك ﺳیستم ﻣﻲﺑﺎشﺪ و
ﺑیشتﺮین کﺎﺑﺮد آن در ﻣﻮرد ﻣسﺎئلﻲ ﺑﻮده کﻪ یك ارتبﺎط غیﺮ خﻄﻲ ﻣیﺎن پﺎراﻣتﺮﻫﺎی ﻣﻌلﻮم و ﻣجهﻮل ﻣسئلﻪ
وﺟﻮد دارد .در ﺳیستم اﺳتﻨبﺎط ﻋصبﻲ – فﺎزی تﻄبیقﻲ نﻤﻲ تﻮان راﺑﻄﻪ ی ﺑﻪ صﻮرت یك تﺎﺑﻊ صﺮیﺢ ﺑین
نقﺎط ورودی و خﺮوﺟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد  .در ﺣقیقﺖ ﺑﺮای اﺳتفﺎده از این ﺳیستم ﺑﺎیﺪ اﺑتﺪا ﺳیستم اﺳتﻨبﺎط
ﻋصبﻲ – فﺎزی را ﺑﺎ یك ﺳﺮی از دادهﻫﺎی اوﻟیﻪ آﻣﻮزش داد  .این کﺎر ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ نحﻮی انجﺎم گیﺮد کﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ
وﺳیلﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ خﻮﺑﻲ آﻣﻮزش ﺑبیﻨﺪ و ﻣحﺪوده دادهﻫﺎیﻲ کﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ کﺎر ﻣﻲرود ﺑﻪ نحﻮی ﺑﺎشﺪ کﻪ
تﻤﺎم دادهﻫﺎیﻲ کﻪ در زﻣﺎن ﺑهﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳتفﺎده قﺮار ﻣﻲگیﺮد را در ﺑﺮ گیﺮد .ﺑﻪ طﻮر کلﻲ ،ﻣﺪل
 ANFISدر ﺑﺮگیﺮنﺪه دو ﻣﺪل فﺎزی ﻋصبﻲ ﻣﻲﺑﺎشﺪ  .ﺑخش فﺎزی راﺑﻄﻪای ﺑین ﻣتغیﺮﻫﺎی ورودی و
خﺮوﺟﻲ ﺑﺮقﺮار نﻤﻮده و پﺎراﻣتﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ تﻮاﺑﻊ ﻋضﻮیﺖ ﺑخش فﺎزی ﺑﻪ وﺳیلﻪ شبکﻪ ﻋصبﻲ تﻌیین
ﻣﻲگﺮدد  .ﻣﻨﻄق فﺎزی ﺑﺮ ﻣبﻨﺎی تئﻮری ﻣجﻤﻮﻋﻪﻫﺎی فﺎزی ﻣﻲﺑﺎشﺪ کﻪ ﺑین طبقﺎت ﻣختلفﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،
ارتبﺎطﻲ ﺑﺎ ﻣﺮز نﺮم ﺑﺮقﺮار ﻣﻲکﻨﺪ ﺑﻪ طﻮری کﻪ ﻋضﻮیﺖ از ﺟﻨس درﺟﻪ ﺑﺎشﺪ و ﺑﺎ پﺎراﻣتﺮ درﺟﻪ ﺑتﻮان ﻣیزان
ﻋضﻮیﺖ را نشﺎن داد .ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣسﺎﺳیﺖ ﺑﺎالی شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ ﺑﻪ نﻮع اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳتفﺎده و
ﻫﻤبستگﻲ ورودیهﺎی شبکﻪ ﺑﺎ یکﺪیگﺮ و ﻣتﻌﺎقب آن ﺑﺎ خﺮوﺟیهﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺟﺪای از ﺑحث نﻮع شبکﻪ و
کﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑزاری ﺟهﺖ تﻮﻟیﺪ ﺟﺮیﺎن ﻣصﻨﻮﻋﻲ ﻣیبﺎیسﺖ دیﺪ و نگﺮشﻲ درﺳﺖ و صحیﺢ نسبﺖ ﺑﻪ
اطﻼﻋﺎت در دﺳتﺮس و چگﻮنگﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﺪﻫﻲ آنهﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش و اﺳتفﺎده از شبکﻪ داشتﻪ ﺑﺎشیم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 ANFIS
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ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ این کﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زنﺎن در ﻫﺮ کشﻮری از اﻫﻤیﺖ ﺑسیﺎر زیﺎد ﺑﺮخﻮردار اﺳﺖ نﻤﻮنﻪ
آﻣﺎری تﻤﺎﻣﻲ زنﺎن پﺮﺳﻨل شﺎغل در ﻣﻌﺎونتهﺎی دانشگﺎه ﻋلﻮم پزشکﻲ کﺮﻣﺎن؛ شﺎﻣل 945نفﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( ، )GHQ-28پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ (گیل و
ﻫﻤکﺎران )3591 ،و پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کﻪ ﻣحقق ﺳﺎختﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای کسب اﻋتبﺎر ﻋلﻤﻲ از روش روایﻲ
صﻮری و ﻣحتﻮایﻲ اﺳتفﺎده شﺪ و ﻣیزان پﺎیﺎیﻲ پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪﻫﺎ نیز از طﺮیق ﺿﺮیب آﻟفﺎی کﺮونبﺎخ تﻌیین گﺮدیﺪ
و ﺑﺮای پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ تحقیق ،ﻣیزان پﺎیﺎیﻲ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از نﺮم افزار ، SPSSﻣحﺎﺳبﻪ شﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣقﺪار  1,91ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ؛ ﻟذا ﻣیتﻮان گفﺖ کﻪ اﺑزار انﺪازه گیﺮی تحقیق ﺣﺎﺿﺮ از پﺎیﺎیﻲ ﺑﺎال و قﺎﺑل قبﻮﻟﻲ ﺑﺮخﻮردار اﺳﺖ .و
چﺎرچﻮب نظﺮی فﻮﻕ از طﺮیق شبکﻪ ﻋصبﻲ فﺎزی در نﺮم افزار  MATLABطﺮاﺣﻲ شﺪ .ﺑﺪین تﺮتیب ﺟهﺖ
انﺪازه گیﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از زاویﻪ دیﺪ ﺑﻮردیﻮ ،وﺑلن،کﻮکﺮﻫﺎم ،فﻮکﻮ ،گیﺪنز و تئﻮری ﻫﺎی فﻤیﻨیسم؛ از
ﺳیستم فﺎزی ﻣﻤﺪانﻲ ﺑﺎ ورودی و  3خﺮوﺟﻲ اﺳتفﺎده شﺪ .اﺑتﺪا ﺑﺎ اﻣتیﺎزدﻫﻲ ،داده ﻫﺎی پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ از ﺣﺎﻟﺖ
کیفﻲ ﺑﻪ کﻤﻲ تبﺪیل و ﺳﭙس وارد ﺳیستم نﻤﻮدیم تﺎ پﺮدازشهﺎی الزم ﺑﺮای اﺳتﻨتﺎج فﺎزی انجﺎم گیﺮد و در
نهﺎیﺖ ﻣقﺪار فﺎزی شﺪه ﺑﻪ ﻣقﺪار کﻤﻲ تبﺪیل و فﺮآیﻨﺪ دفﺎزی ﺳﺎزی انجﺎم ﻣﻲشﻮد.
) ﭘرﺳشﻨامﺔ ﺳﻼمﺖ ﻋمومی
ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر تﻌیین ﻣیزان ﺳﻼﻣﺖ روانﻲ زنﺎن از پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) )GHQاﺳتفﺎده شﺪه اﺳﺖ.
پﺮﺳشﻨﺎﻣة ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ آزﻣـﻮنﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫیـﺖ چﻨﺪگﺎنﻪ و خﻮداﺟﺮا کﻪ ﺑﻪﻣﻨظﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اختﻼالت
غیﺮ روانگسستﻪ کﻪ در وﺿﻌیﺖﻫﺎی ﻣختلﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ یﺎفﺖ ﻣﻲشﻮد ،تهیﻪ شﺪه اﺳﺖ .این پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ را در
ﺳﺎل  3535گلﺪﺑﺮگ1طﺮاﺣﻲ کﺮد این پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ ﻣشتﻤل ﺑﺮ  4ﻣقیﺎس فﺮﻋﻲ اﺳﺖ .این ﻣقیﺎسﻫﺎ ﻋبﺎرتﻨﺪ
از :ﺳﻼﻣﺖ ﺟسﻤﺎنﻲ ،اﺿﻄﺮاب و اختﻼل خﻮاب ،اختﻼل درﻋﻤلکﺮد اﺟتﻤﺎﻋﻲ و افسﺮدگﻲ ﻣﻲﺑﺎشﺪ (.)11
پﺮﺳشﻨﺎﻣة  9ﺳؤاﻟﻲ ﻣﺮکب از  4خﺮده آزﻣﻮن اﺳﺖ .ﺳؤال  3تـﺎ 3نشﺎنﻪﻫﺎی ﺟسﻤﺎنﻲ ،ﺳؤال  9تﺎ 34
تﺎ  9افسﺮدگﻲ را
اﺿﻄﺮاب و ﺑﻲخﻮاﺑﻲ ،ﺳـؤال  39تـﺎ  3اخـتﻼل درکﺎرکﺮد اﺟتﻤﺎﻋﻲ و ﺳؤال
انﺪازهگیﺮی ﻣﻲکﻨﺪ .ﺳؤاالت پﺮﺳـشﻨﺎﻣةﻋﻤﻮﻣﻲ  4گزیﻨﻪ دارد .ﺑﺮای نﻤﺮهگذاری دو روش وﺟﻮد دارد .در
روش اول گزیﻨﻪﻫﺎ ﺑـﻪ صﻮرت  1،1،3،3ارزیﺎﺑﻲ ﻣﻲشﻮنﺪ و نﻤﺮة فﺮد از صفﺮ تـﺎ  9ﻣتغیـﺮ خﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
درروش دوم پﺎﺳخﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻟیکﺮت3نﻤﺮهگذاری ﻣﻲشﻮد ( )1،3، ،1و در نتیجﻪ نﻤﺮه فﺮد از صفﺮ تﺎ
 94در نﻮﺳﺎن اﺳﺖ .در ﻫـﺮ دو شـیﻮه نﻤـﺮه پـﺎیینتـﺮ نـشﺎن دﻫﻨـﺪه ﺑهﺪاشﺖ روانﻲ ﻣﻄلﻮبتﺮ اﺳﺖ .در
این پژوﻫش از روش نﻤﺮهگـذاری ﻟیکـﺮت اﺳـتفﺎدهگﺮدیﺪه اﺳﺖ.
)ﭘرﺳشﻨامه انگیزه مشارکﺖ ورزشی
از پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ( )SPMQﺑﺎ نﺎم التین تﻮﺳط گیل و ﻫﻤکﺎران کﻪ در ﺳﺎل 3591
تهیﻪ شﺪه اﺳﺖ اﺳتفﺎده نﻤﻮدیم .این پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ دالیل افﺮاد را از شﺮکﺖ در فﻌﺎﻟیﺖﻫﺎی ﺑﺪنﻲ و ورزشﻲ ﺑﺮ
اﺳﺎس  9خﺮدهﻣقیﺎس ﻣﻮفقیﺖ ،گﺮوهگﺮایﻲ ،آﻣﺎدگﻲ ،تخلیﻪ انﺮژی ،ﻋﻮاﻣل ﻣﻮقﻌیتﻲ ،ﺑهبﻮد ﻣهﺎرت،
دوﺳﺖیﺎﺑﻲ ،تفﺮیﺢ و ﺳﺮگﺮﻣﻲ انﺪازه گیﺮی ﻣﻲکﻨﺪ .پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ شﺎﻣل  11پﺮﺳش اﺳﺖ.
3

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Sport Participation Motivation Questionnaire

 4ﺑﺮرﺳﻲ ﻣسﺎئل اﺟتﻤﺎﻋﻲ ایﺮان ،دوره  ،9شﻤﺎره  ،3ﺑهﺎر و تﺎﺑستﺎن 3151

) ﭘرﺳشﻨامه فرهﻨگ بدن محقق ﺳاخته
از ﺳﻪ شﺎخص اصلﻲ ﻣﺪیﺮیﺖ ﻫﻮیﺖ ﻣحﻮر ،ﻣﺪیﺮیﺖ ارزش ﻣحﻮر و ﻣﺪیﺮیﺖ نظم ﻣحﻮر و از  1ﺳؤال
تشکیل شﺪ ،ﻣﺪیﺮیﺖ ﻫﻮیﺖ ﻣحﻮر دارای اﺑﻌﺎد ﻣصﺮف نﻤﺎیشﻲ (اﻟگﻮﻫﺎی نﻤﺎیش ﺑﺪن از طﺮیق آرایش و
ﻟبﺎس) و فﺮاغﺖ نﻤﺎیشﻲ ( وقﺖ گذرانﻲ در آرایشگﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﻟن ﻫﺎی ﻣﺪ و گﺮیم )...اﺳﺖ .شﺎخص ﻣﺪیﺮیﺖ
ارزش ﻣحﻮر ﺑﺎ ﻣتغیﺮﻫﺎی (کسب ﺳﻼﻣتﻲ ،زیبﺎیﻲ و کﻨتﺮل وزن) و شﺎخص ﻣﺪیﺮیﺖ نظم ﻣحﻮر در ﺣﻮزه
تصﻮر ﺑﺪنﻲ (رﺿﺎیﺖ از ﺑﺪن و اﻋتﻤﺎد ﺑﻨفس نﺎشﻲ از ﺑﺪن و ارزیﺎﺑﻲ دیگﺮان از ﺑﺪن) ﺳﻨجیﺪه شﺪ .ﻣقیﺎس
پﺎﺳخگﻮیﻲ 9درﺟﻪ ای ﻟیکﺮت از کﺎﻣﻼ ﻣخﺎﻟفم= 3تﺎ کﺎﻣﻼ ﻣﻮافقم= 9ﻣﻲﺑﺎشﺪ .کﻪ نﻤـﺮة ﺑـﺎالتﺮ نـشﺎن
دﻫﻨـﺪة فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﺑهتــﺮ اﺳــﺖ .روایﻲ صﻮری و ﻣحتﻮایﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ نیز تﻮﺳط  12تن از
ﻣتخصصین ورزشﻲ ﻣﻮرد تأییﺪ قﺮار گﺮفﺖ  .ﺑﺎ اﺳتفﺎده از آزﻣﻮن آﻟفﺎی کﺮونبﺎخ پﺎیﺎیﻲ پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ تﺮتیب
 1/53 ،1/91 ،1/99ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

نتایج تحقیق
ﺳیستم فﺎزی ﻣﻮرد اﺳتفﺎده ﺟهﺖ ﻣﺪل ﺳﺎزی دارای ﺳﺎختﺎر زیﺮ ﻣﻲﺑﺎشﺪ:

کﻪ در آن  x1ﻣتغیﺮ ﻣستقل اول (انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ) و  x2ﻣتغیﺮ ﻣستقل دوم (فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن) و
ﻣتغیﺮ واﺑستﻪ (ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ) ﻣﻲﺑﺎشﻨﺪ .کلیﻪ ﻣتغیﺮﻫﺎی ﺳیستم فﺎزی (اﻋم از ورودی یﺎ خﺮوﺟﻲ) در ﺑﺎزه 1
تﺎ  3نﺮﻣﺎﻟیزه شﺪهانﺪ  .تﻮاﺑﻊ تﻌلق ورودی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣتغیﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﻮده و ﺑﻪ صﻮرت شکلﻫﺎی زیﺮ ﻣﻲﺑﺎشﻨﺪ:
y
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تﻮاﺑﻊ تﻌلق خﺮوﺟﻲ نیز ﺑﻪ شکل زیﺮ ﻣﻲﺑﺎشﻨﺪ
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قﻮاﻋﺪ در نظﺮ گﺮفتﻪ شﺪه ﺑﺮای این ﺳیستم طبق آنچﻪ گفتﻪ شﺪ ﺑﻪ شکل زیﺮدر نظﺮ گﺮفتﻪ
شﺪهانﺪ)قﻮانین شبکﻪ یﺎدگیﺮی ﺑﺎ نﻮع تﺎﺑﻊ ﻋضﻮیﺖ ﻣﺜلﺜﻲ ،ﺑﺎ تﻌﺪاد 9تﺎﺑﻊ ﻋضﻮیﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ورودی
(ﺟﻤﻌﺎ 9قﺎنﻮن)
 -3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ
کم خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ کمخﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ کم
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -4اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -9اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣتﻮﺳط خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ کم
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ کم خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 -9اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ کم خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -5اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -31اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -33اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ کم
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ کم خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 -31اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -34اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 -39اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
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 -31اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 -33اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 -39اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 -35اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 - 1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 - 3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣتﻮﺳط خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳطخﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 - 1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 - 4اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ زیﺎد
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 - 9اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
خیلﻲ زیﺎد خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌبﺎرتﻲ (قﻮانین شبکﻪ یﺎدگیﺮی ﺑﺎ نﻮع تﺎﺑﻊ ﻋضﻮیﺖ ذوزنقﻪ ای ،ﺑﺎ تﻌﺪاد1تﺎﺑﻊ ﻋضﻮیﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ورودی
(ﺟﻤﻌﺎ5قﺎنﻮن)
-3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ﺳﭙس ﻣیزان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ,خیلﻲ
کم اﺳﺖ
1- If x1 is low and x2 is low then y is min

اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ﺳﭙس ﻣیزان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ,کماﺳﺖ
2- If x1 is low and x2 is medium then y is low

-1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیـﺎد ﺑﺎشـﺪ ﺳـﭙس ﻣیـزان ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ,
ﻣتﻮﺳط اﺳﺖ
3- If x1 is low and x2 is high then y is very medium

-4اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ﺳﭙس ﻣیزان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ,کم
اﺳﺖ
4- If x1 is medium and x2 is low then y is low
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 -9اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨـگ ﺑـﺪن ﻣتﻮﺳـط ﺑﺎشـﺪ ﺳـﭙس ﻣیـزان ﺳـﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ,ﻣتﻮﺳط اﺳﺖ
5- If x1 is medium and x2 is medium then y is medium

 -1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ﺳﭙس ﻣیزان ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ,
زیﺎد اﺳﺖ
6- If x1 is medium and x2 is high then y is high

 -3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشـﺪ ﺳـﭙس ﻣیـزان ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ,
ﻣتﻮﺳط اﺳﺖ
7- If x1 is high and x2 is low then y is medium

 -9اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ﺳﭙس ﻣیزان ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ,
زیﺎد اﺳﺖ
8- If x1 is high and x2 is medium then y is high

 -5اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشـﺪ ﺳـﭙس ﻣیـزان ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ,
خیلﻲ زیﺎداﺳﺖ
9- If x1 is high and x2 is medium then y is very high

روش تﻌیین پﺎراﻣتﺮﻫﺎی تﻮاﺑﻊ تﻌلق در این ﺳیستم فﺎزی ﺑﻪ این صﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ :اﺑتﺪا  111ﻣﻮرد از
دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری شﺪه ﺑﻪ ﺳیستم فﺎزی داده شﺪهانﺪ و خﺮوﺟﻲ ﺳیستم فﺎزی ﺑﻪ ازاء آنهﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙس ﻣیزان خﻄﺎی  RMSEﻣﻮﺟﻮد ﺑین خﺮوﺟﻲ ﻣﺪل فﺎزی و ﻣقﺪار ﺣقیقﻲ دادهﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ .چﻨﺎنچﻪ دادهﻫﺎی ﺣقیقﻲ را ﺑﺎ  Yو خﺮوﺟﻲ ﻣﺪل فﺎزی را ﺑﺎ * Yنشﺎن دﻫیم در این صﻮرت خﻄﺎی
ﻣذکﻮر ﺑﺮاﺑﺮ خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ :کﻪ در راﺑﻄﻪ فﻮﻕ  Nتﻌﺪاد دادهﻫﺎﺳﺖ کﻪ در ایﻨجﺎ  91ﻣﻲﺑﺎشﺪ.
(Y  Y * ) 2
N

RMSE 

ﺳیستم فﺎزی وقتﻲ ﻋﻤلکﺮد ﻣﻨﺎﺳبﻲ ﺑﻌﻨﻮان یك ﻣﺪل ﺑﺮای این دادهﻫﺎ دارد کﻪ ﻣیزان  RMSEﺣﺪاقل
گﺮدد .ﺟهﺖ ﺣﺪاقل کﺮدن این پﺎراﻣتﺮ از اﻟگﻮریتم نقﻄﻪ داخلﻲ ( ]3[ Interior Pointو [ ]) در ﻣحیط نﺮم
افزار  Matlabاﺳتفﺎده شﺪه اﺳﺖ و آنچﻪ در شکلﻫﺎی قبل دیﺪه ﻣﻲشﻮد تﻮاﺑﻊ تﻌلقﻲ اﺳﺖ کﻪ ﺣﺎصل
ﺣﺪاقل نﻤﻮدن ﻣﻌیﺎر  RMSEتﻮﺳط اﻟگﻮریتم نقﻄﻪ داخلﻲ ﻣﻲﺑﺎشﺪ کﻪ ﻣﻨجﺮ ﺑﻪ ﻣقﺪار  1,111419ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 RMSEگﺮدیﺪه اﺳﺖ.
391داده ﺑﺎقﻲ ﻣﺎنﺪه ﺟهﺖ اﻋتبﺎر ﺳﻨجﻲ ( )validationﻣﺪل ﻣذکﻮر ﻣﻮرد اﺳتفﺎده قﺮار گﺮفتﻪانﺪ ،ﺑﻪ این
ﻣﻌﻨﻲ کﻪ ﻣقﺎدیﺮ ﻣتغیﺮﻫﺎی  x1و  x2ﺑﺮای این دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳیستم فﺎزی داده شﺪه و خﺮوﺟﻲ ﺳیستم ﺑﻪ ازاء آنهﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و طبق راﺑﻄﻪ فﻮﻕ ﻣقﺪار  RMSEﺑﺮای آنهﺎ ﻣحﺎﺳبﻪ گﺮدیﺪه اﺳﺖ کﻪ ﺣﺎصل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1,1113
ﻣﻲﺑﺎشﺪ و این نشﺎن ﻣﻲدﻫﺪ کﻪ ﻣﺪل ﻣذکﻮر ﺑﺮای داده ﻫﺎیﻲ کﻪ در ﻫﻨگﺎم تﻌیین پﺎراﻣتﺮﻫﺎ ﺣضﻮر نﺪاشتﻪانﺪ نیز
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ﻋﻤلکﺮد نسبتﺎ یکسﺎنﻲ دارد و انحﺮاف ﻣتﻮﺳط آن از ﻣیزان ﺣقیقﻲ در ﺣﺪود  1,111113ﻣﻲﺑﺎشﺪ .ازایﻨﺮو ﻣیزان
خﻄﺎی ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1,111419ﻣیبﺎشﺪ و شبکﻪ یﺎدگیﺮی ﺑﺎ نﻮع تﺎﺑﻊ ﻋضﻮیﺖ ﻣﺜلﺜﻲ ،ﺑﺎ تﻌﺪاد  9تﺎﺑﻊ
ﻋضﻮیﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ورودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان شبکﻪ یﺎدگیﺮی ﺑﺎ کﻤتﺮین خﻄﺎ شﻨﺎﺳﺎیﻲ گﺮدیﺪ.
در اداﻣﻪ ،در نگﺎره  3ﺳﺎختﺎر ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﻣﻮفقیﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﺎﻣل تأثیﺮ گذار انگیزه
ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن آورده شﺪه اﺳﺖ .نگﺎره  :3ﺳﺎختﺎر ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤچﻨین
در نگﺎرﻫهﺎی و  1نﻮع و چگﻮنگﻲ تأثیﺮ گذاری ﻋﻮاﻣل انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ نشﺎن داده شﺪه اﺳﺖ
نگاره  .ﺳاختار مدل ﭘیش بیﻨی ﺳﻼمﺖ ﻋمومی

ﻫﻤچﻨین در نگﺎرهﻫﺎی و  1نﻮع و چگﻮنگﻲ تأثیﺮ گذاری ﻋﻮاﻣل انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ
ﺑﺪن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ نشﺎن داده شﺪه اﺳﺖ.
نگاره  .نحوه تغییر ﺳﻼمﺖ ﻋمومی از بعد انگیزه مشارکﺖ ورزشی
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نگاره  .نحوه تغییر ﺳﻼمﺖ ﻋمومی از بعد فرهﻨگ بدن

در نهﺎیﺖ نیز در نگﺎره  4قﻮانین ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﺎﻣل تأثیﺮ گذارانگیزه
ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن آورده شﺪه اﺳﺖ.
نگاره .4قوانین اگر ،آنگاه مربوط به مدل ﭘیش بیﻨی

اﻣیﺮی ﻣقﺪم ،قﺪیﻤﻲ ،کبیﺮی /ارائﻪ یك ﻣﺪل شبکﻪ ﻋصبﻲ فﺎزی ،ﺟهﺖ پیشﺑیﻨﻲ 45 ...

بحث و نتیجه گیری
ویژگﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌة ﺑﺪنﻲ و یﺎ ﻋصﺮ ﺑﺪن ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮیﺖ یﺎفتن ﻣصﺮف ،فﺮدگﺮایﻲ
فزایﻨﺪه ،رﺳﺎنﻪ ای شﺪن فﺮﻫﻨگ ،صﻨﻌﺖ زیبﺎیﻲ و ﻣﺪ  ...فﺮآیﻨﺪی پیچیﺪه اﺳﺖ کﻪ دائﻤﺎ از ﻋﻮاﻣل ﻣذکﻮر و
خصﻮصﺎ رﺳﺎنﻪ ای شﺪن فﺮﻫﻨگ تﺎثیﺮ ﻣیﭙذیﺮد ﺑﺪین ﺳﺎن فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن و فﻌﺎﻟیﺖ ورزشﻲ را ﺑﺎیﺪ ﻣﻨظﺮی
دانسﺖ کﻪ ﺑﻪ کﻤك آن ﻣﻲ تﻮان تحﻮالت فﺮﻫﻨگﻲ و رونﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ارزیﺎﺑﻲ قﺮار داد و نحﻮة
تأثیﺮگذاری آن ﺑﺮ ﻋﻮاﻣل ﺑﺪنﻲ شﺪن در ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را نﻤﺎیﺎن ﺳﺎخﺖ  .از این رو ،ﺿﻤن ﻟزوم ﺑﺮنﺎﻣﻪ
ریزی صحیﺢ ﺟهﺖ نحﻮه تﺎثیﺮگذاری ﻋﻮاﻣل ﺑﺪنﻲ شﺪن ،ﻣهﻤتﺮین ﻋﺎﻣل ارتقﺎ ﺳﻼﻣﺖ افﺮاد ،انگیزه
ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣیبﺎشﺪ؛ تﺎ ﺣﺪی کﻪ زنﺪگﻲ آپﺎرتﻤﺎن نشیﻨﻲ افﺮاد را ﺑﺎ فقﺮ ﺣﺮکتﻲ و تهﺪیﺪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎختﻪ .در این تحقیق ﺿﻤن شﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻋﻮاﻣل ﺑﺪنﻲ ﻣؤثﺮ (انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ و فﺮﻫﻨگ
ﺑﺪن) ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣکﺎن طﺮاﺣﻲ ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ فﺮاﻫم گﺮدیﺪ .فﺮﺿیﻪ نخسﺖ تحقیق
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ تأثیﺮ گذاری انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣیبﺎشﺪ .ﻫﻤﺎنﻄﻮری کﻪ در نگﺎره 4
آورده شﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ افزایش ورودی ( 3انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ) از ﺳﻄﺢ( 3خیلﻲ کم) ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ( 9خیلﻲ
زیﺎد) ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺳﻄﺢ خیلﻲ کم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ خیلﻲ زیﺎد افزایش ﻣییﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋبﺎرت دیگﺮ ﻣیتﻮان گفﺖ
کﻪ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ تأثیﺮ ﻣﺜبﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داری دارد .
فﺮﺿیﻪ دوم ﺣﺎکﻲ از آن اﺳﺖ کﻪ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ تأثیﺮ دارد .ﻫﻨگﺎﻣﻲ کﻪ ﺳﻄﺢ
فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﻣیبﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ کم اﺳﺖ .ﺑﺎ افزایش فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
نیز افزایش ﻣییﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ در ﻫﻨگﺎﻣﻲ کﻪ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﺑﻪ انﺪازه ﻣتﻮﺳط ﻣیﺮﺳﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﺪاکﺜﺮ
ﺳﻄﺢ (خیلﻲ زیﺎد) ﻣیبﺎشﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ افزایش ﺳﻄﺢ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن از ﺳﻄﺢ ﻣتﻮﺳط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ خیلﻲ زیﺎد،
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ کﺎﻫش ﻣییﺎﺑﺪ .از این رو ﻣیتﻮان نتیجﻪ گﺮفﺖ کﻪ فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن در ﻫﻨگﺎﻣﻲ کﻪ در ﺣﺪ
ﻣتﻮﺳط اﺳﺖ در ﺑهتﺮین ﺣﺎﻟﺖ ﺟهﺖ ارتقﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣیبﺎشﺪ .در ﺿﻤن ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ این کﻪ ﻣیزان
خﻄﺎی ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1,111419ﻣیبﺎشﺪ ﻣیتﻮان فﺮﺿیﻪ ﺳﻮم را تأییﺪ نﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﻋبﺎرت دیگﺮ ،ﻣﺪل
ANFISﻣﺪﻟﻲ ﺑسیﺎر ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮای پیشبیﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ تلقﻲ ﻣیشﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس نگﺎره  1نتﺎیج تحقیق
ﺣﺎکﻲ از آن اﺳﺖ کﻪ :اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ( )input 1کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ( )input 2نیز نﺎچیز
ﺑﺎشﺪ آنگﺎه خﺮوﺟﻲ (ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣیﻲ) *** خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .3اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ
کم خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 .اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن کم ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ کم خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 .1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ کم ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 .4اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺎد خﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛
 .9اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن زیﺎد ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣتﻮﺳط خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
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 .1اگﺮ انگیزه ﻣشﺎرکﺖ ورزشﻲ خیلﻲ زیﺎد ﺑﺎشﺪ و فﺮﻫﻨگ ﺑﺪن ﻣتﻮﺳط ﺑﺎشﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ خیلﻲ زیﺎد
خﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در نهﺎیﺖ پیشﻨهﺎد ﻣیشﻮد تﺎ ﻣحققین طﻲ تحقیقﺎت آتﻲ ﺿﻤن شﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻋﻮاﻣل غیﺮ انسﺎنﻲ تأثیﺮ گذار
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ پیشبیﻨﻲ ﺟﺎﻣﻊ تﺮی نسبﺖ ﺑﻪ تحقیق ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﭙﺮدازنﺪ.
ﻫﻤچﻨین ﻣیتﻮان از تکﻨیکهﺎی دیگﺮ پیشبیﻨﻲ ﻣﺎنﻨﺪ رگﺮﺳیﻮن ،اﻟگﻮریتم ژنتیك ،شبکﻪﻫﺎی ﻋصبﻲ نیز
اﺳتفﺎده نﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣقﺎیسﻪ ﻣیزان خﻄﺎی ﺑﺮآورد ﻫﺮ کﺪام ﻣﺪل پیشبیﻨﻲ ﺑهیﻨﻪ در این ﺣﻮزه را شﻨﺎﺳﺎیﻲ نﻤﻮد.
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