
 

 

ن،
يرا

ي ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

 م
سي

رر
ب

ان
ست

تاب
و 

ر 
بها

ل،
او

ه 
ار

شم
م، 

شت
 ه

ره
دو

69
31

ص 
 ،

39
9

-
35

6
 

از  جهت پیش بینی سالمت عمومی زنان ،عصبی فازی  ارائه یک مدل شبکه

 فرهنگ بدن و انگیزه مشارکت ورزشی مولفه های تاثیرگذار طریق رابطه

  افشارکبیری،   ، بهرام قدیمی مرجان امیری مقدم

 01/8/29: تاريخ پذيرش  92/01/29: تاريخ دريافت

 چکیده 
و  انگیزه مشارکت ورزشيس سااومي برـالمت عمـي سـبینف  پیش دمطالعه حاضر با ه 

معاونتهای دانشگاه  تمامي زنان پرسنل شاغل در را نمونه آماری .فرهنگ بدن انجام شد
از ها  آوری داده جمعای بر. داد ند تشکیل مينفر بود 945شاملکه  علوم پزشکي کرمان

گیل و ) مشارکت ورزشي انگیزهپرسشنامه  ،(GHQ-28)پرسشنامه سالمت عمومي 
برای کسب اعتبار  .استفاده گردیدفرهنگ بدن محقق ساخته و پرسشنامه  (3591همکاران، 

نیز از طریق ها  میزان پایایي پرسشنامه. محتوایي استفاده شد صوری و علمي از روش روایي
 در عصبي فازی شبکهاز طریق  تحقیقچارچوب نظری . ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید

 تطبیقي فازی –سیستم استنباط عصبي گیری از  با بهره .طراحي شد MATLABنرم افزار 

(ANFIS) و متغیرفرهنگ بدني  و انگیزه مشارکت ورزشيبین متغیرهای ورودی؛  ؛ 
با توجه به همبستگي باال  نتایج نشان داد که .شدبرقرار سالمت عمومي، رابطه ای خروجي؛ 

مدلي  ANFIS مدل ای آن و نیز میزان خطای بدست آمده،بین ورودیهای شبکه و خروجیه
و بهترین حالت مدل جهت ارتقا بسیار مناسب برای پیش بیني سالمت عمومي تلقي میشود 

 . سالمت عمومي زمانیست که فرهنگ بدن در حد متوسط باشد

سیستم  ،ننا، فرهنگ بدن، زانگیزه مشارکت ورزشيسالمت عمومي، : کلیدی گانواژ

 فازی تطبیقي -عصبي استنباط
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 مقدمه 
بهداشـت روان یکـي از محورهای ارزیابي سالمتي جوامع گوناگون است و نقش مهمي در تضمین پویایي 

سالمت رواني به عنوان یکي از مالکهای تعیین کنندة  .(49: 3191تقوی،)و کارآموزی هر جامعه دارد 
آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از  سالمت عمومي افراد در نظر گرفته میشود؛ که مفهوم

بالقوة  کارآمدی خود، اتکای به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بـین نسـلي و خودشـکوفایي توانـاییهـای 
سالمت رواني عبـارت اسـت از رفتـار مـوزون و ( 113 ,گزارش جهاني سـالمت )فکری، هیجاني و غیره 

یرش واقعیـتهـای اجتمـاعي و توانـایي سازگاری با آنها و شـکوفایي هماهنـگ بـا جامعه، شناخت و پـذ
، هنيذحالت را ني رواسالمت همچنین کرسیني (. 3199صادقیان و حیدریان پور، )اسـتعدادهای ذاتـي 

اضطراب و ناتواني در برقراری روابط سازنده، های  ه از نشانهدـا شـهربتًا ـاني نسـبا سالمت هیجاه همر
احساس سالمت در افراد سبب  (.3،3555ينیکورس ) و محرکهای تنشزای زندگي میداندها  خواستهمقابله با 

افرادی که بـه ناچـار در معرض . وری روانـي، اجتماعي، شغلي و خانوادگي میگردد افزایش کـنش
سالمتي  های رواني مکرر و یا شدید قرار دارند، پـس از اندکي به مشکالت بسیار شدیدی در زمینة تنیدگي

امروزه بر تعامل بین حاالت روانشناختي، متغیرهـای زیست شناختي و اجتماعي تأکید . خود مبـتال میشوند
عنوان یك نظام در تعادل با  براسـاس الگـوی زیستي، رواني و اجتماعي میتوان شخص را به. شده اسـت

در واقـع عوامل (. 3191ساراسون، ) مـد نظـر قـرار داد نظامهای فرعي زیستي، روانشـناختي و اجتمـاعي 
زیستي، رواني و اجتماعي موجـود در زنـدگي فـرد بـر وضـع سـالمتي و بیمـاری او مـؤثر اسـت 

ی هارفتاروانشـناختي گوناگوني در رهای  بنابراین عالوه بـر عوامـل زیسـتي، پدیـده. (94، 3139،یماتئود)
( 3151خانجاني و خسروشاهي،) د، مانند تصویر بدنيشومي ه یددمع به تناسب اغلب جودر اکه فردی 
 (.131  کوهي و علیزاده،) یبایيزحي اجر و(  11: 9 319فاضلي،) های الغری رژیم, تناسب اندام, ورزش

 .نقش مـؤثری در بهداشت رواني و جسماني دارند

 مسئله بیان
به سبب تفاوتها و یا شباهتهایي در در دنیای روابط کوتاه و مقطعي امروزی، افراد بیش از آنکه خود را 

کنند و  ویژگیهای انتسابي و اکتسابي بشناسند، خویشتن را با ویژگیهای ظاهری و قابل رویت شناسایي مي
در شرایطي که منبع . رود دهنده هویت فردی و شخصي او به شمار مي ظاهر هر فرد بیش از پیش، نشان

عیین معنای هرچیزی به ظواهر تقلیل یابد، بدن به عنوان ابزار اصلي و اولیه شکل گیری ارتباط و تفسیر و ت
یابد؛ البته ویژگیها و خصوصیات ظاهری، عالوه بر آنکه به محملي برای  تجلي هویت اهمیتي اساسي مي

اصالح و . برای کسب منزلت و پرستیژ نیز مبدل شده استای  کسب هویت تبدیل شده، به وسیله
شود ـ در  نترل و تنظیم منظم آن که خصلت جامعه مدرن در نظر گرفته ميبازاندیشي نسبت به بدن و ک

افراد به واسطة . گیرد ها، صورت مي زندگي و رسانه های معرفي شده جامعه، سبك آل جهت دستیابي به ایده
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ز این معیارها و استانداردها، تصوری ذهني از بدن و وضعیت جسماني خود دارند و اگر این ارزیابي و تصور ا
خود در چشم دیگران مطلوب باشد، از بدن خود رضایت دارند و برعکس، نارضایتي از بدن، در نتیجة تصور 

بسیاری از مطالعات نشان میدهد که زنان  .ذهني فرد از نامطلوب بودن ارزیابیها در رابطه با دیگران است
و این به واسطه فشارهای ( 113 ، 3تیگمنت و روتل) کنند بسیار بیشتر نارضایتي از بدن را تجربه مي

 (3553، شیلینگ) گونه به بدن زنان در جامعه سرمایه داری و فرهنگ مصرفي هنجاری و نگاه شي
 .مخصوصاً به وسیلة ابزار رسانه هاست

مشغولیها در زندگي دختران و زنان  بدن و نگراني نسبت به آن به یکي از مهمترین نگرانیها و دل  

. شود برند، نمي تنها مربوط به زناني که از مشکلي چون الغری و یا چاقي رنج ميتبدیل شده است و این، 

بیشتر بر اهمیت  کنند، به طور فزایندهای تأکید میخوانند و آنچه تماشا مي }و زنان{چرا که، آنچه دختران 

مره تأثیر و بر درك و تجربه زنان نسبت به بدن خود در زندگي روز (111 ،1فراست) دهد ظاهر را نشان مي

.  تعریف مينمایندد با ظاهر خوط تباد را در ارهویت خوت، تبلیغاو یي اگرفعصر مصرن در ناز. میگذارد 

 ست« رده ایکم پیوند خوو بیست ن یي قراگرفهویت بامصرن و بد، »ظاهر، گفتان که ميتون نچناآ

فیعي ميیابد ه رجایگاها  هيگآت و تبلیغا، نهداراجامعهمصرفي سرمایه، در یگررت دبه عبا. (113 فراست،)

. ني ميکنندانگرو غم ر چاد دشکل خوی و ضع ظاهرش وپذیری به جان را ناری از زبسیاها  هيگآین اما »ا

ستیابي ر دبه منظون ناا زلذ، و (349: 3191گرت، )« د داردجوآل و هیدزن است کهاین ت اتبلیغاع ین نوم اپیا

از . نددميگررو بهروني اواجسمي فرو حي ت روختالالو اها را فشایبایي بی زهارمعیاو لها آ هیداین ابه 

قت به دی از ویاان زمیزص ختصااتنها با دن، بوه آل یدو امطلوبیت ی هاربه معیان نازستیابي رو دهمین 

بـه ایـن طریـق .  ستاپذیر نمکاا... یبایيزحي اجرای برل پوف یا صرو یم گرفتن ای رژبرژی نرورزش، ا

ـات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهـت رفـع ایـن توقعـات و حل این موارد سودمند افـزایش توقع

د و ترین قسمت خوهل مشاهدـقابن دـب، دـيکنـمار رـبرقط اـتبارنیا دطریق بدنش با د از فر. نخواهـد بـود

شخصیتي ی یژگي هاوبا ی را یبایي ظاهردم، زند مرایافته درجتماعي م اعلوان نشمنددا.ست او اگاهي دآخو

استعاره های  از اینرو از هند دبط مي رجتماعي ش اپذیردن و لپذیربو،دشایستگيش، هون همچوه پسندید

سطح نیزسخن گفت که در ( 111 ،9و همکارانهانکاك ) ,و یا »عصر بدن«، (4،3551ترنر) در جامعة بدني

 با خصوص به  بدن یافتة ءایگاه ارتقاساختاری و نیز ارزشي فرآیندهای چندی را مي توان در اهمیت و ج

 ،سالمت های فناوری رشد گفرهن شدن بدني  به توان مي جمله آن از که برشمرد زنان قراردادن مخاطب

، فردگرایي فزاینده، اولویت یافتن مصرف، ایش عالقه به جوانيافز ،مد و زیبایي صنعت ،ورزش و تغذیه

رهنگ »به ویژه تأکید بر بدن زیبا و جوان« و اهمیت رسانه ای شدن ف، توجه به تمایز و سبك زندگي

ایدئولوژیك و ، اقتصادی، فرآیندهای فوق در تعامل با شرایط تاریخي. یافتن فرهنگ عامه پسند اشاره کرد
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خاص جلوه های متفاوتي مي یابند و در همان حال به مدد فرآیند جهاني شدن و رسانه ای ( محلي)مکاني 

آپارتمان نشیني افراد را با فقر حرکتي و  به نیروی بدني ایجاد شده و زندگينیاز کمتری شدن فرهنگ 

تهدید سالمت عمومي مواجه ساخته به همین علت توجه به تناسب اندام و سالمت در مباحث جامعه 

را باید منظری و فعالیت ورزشي بدین سان فرهنگ بدن (. 3،3553فوکس) شناسي اهمیت یافته است

نحوة و آن مي توان تحوالت فرهنگي و روند آن ها را مورد ارزیابي قرار داد دانست که به کمك 

عرصه ای برای  را بعنوانبدن  بدني شدن در سالمت عمومي را نمایان ساخت و مل اتأثیرگذاری آن بر عو

 .و پزشکي مورد مطالعه قرار داداجتماعي , بازآفریني فرهنگي

 چارچوب نظری
باشد مارسل موس در مقاله  مي ت عمومي پیوند خورده رابطه بدن و جامه یکي از عرصه هایي که با سالم

فعالیتهای جسماني را به یك فرهنگ و جامعه خاص , با استفاده از مفهوم عادت واره( 3514) تکنیکهای بدن

ی شهاارزکه د نظر ميگیردر به مثابه یك متن فرهنگين را »بدس گالی دامر (.3559، کراسلي) نشان داده

 ميبخشد«ان تجلي عیني بدزد ومنعکس ميساص را بها یك فرهنگ خااضطرل و اشتغا، ايفرهنگ

نوربرت الیاس نیز در قالب نظریة فرآیند متمدن شدن، فرآیند منضبط ساختن بدن و کنترل (. 3193ذکایي،)

ارتباط با که بـدن را موضوعي تاریخي و در (. 13: 3191ذکایي،) کردن رفتارهای پرخاشگرانه را نشان میدهـد

یا زیبایي ) و نمود زیباتر داشتن( 1،3553فدرستون و دیگران) مقولة مدرن شدن مورد توجه قرار داده است

از به نمایش گذاشتن رمزگونة بدن، مبتني بر حرکاتي گویـا و بـه منظـور بیان احساسات ای  را نمونه( بیشتر

 دانـد مي فرهنگـيهای  و دسترسـي بـه ارزشفردی از طریقي اجتماعي و به تبع آن کسب قدرت اجتمـاعي 

درباره سازمان یافتگي و سازمان نیافتگي جامعه ها  بدن انساني منبع مهمي از استعاره (.119 ،4اتکینسون)

مفهوم خود و , فردگرایي و مدرنیته سبب توجه به بدن شده و با هویت, است تغییراتي چون صنعتي شدن

وبلن توجه به بدن را مبتني بر مصرف نمایشي و فراغت (. 3551ترنر،) ستمصرف گرایي ارتباط پیدا کرده ا

 مصرف نمایشي و نگرش اعضای آن به زندگينمودی از  داند، بطوریکه ورزش در طبقه مرفه مي نمایشي

 الگوهای از صور جدیدتری خود اجتماعي موقعیّت حفظ برای همواره باالتر طبقات .(3191ممتاز،) باشد مي

 تعریف خود مسلّط مرفّه جایگاه بازتولید مرفّه برای طبقه که است معیاری «بودن روز به»فرینند، آ مي مصرف

 از طرفي  سایر اقشار با فراغت نمایشي و بعبارتي وقت تلف کردن بصورت(. 9 -1 :  319فاضلي،) کند مي

گافمن تکنیکهای بدن در  به زعم (.391-341: 3151ریتزر،) سازند ميپایگاه اجتماعي خود را واال  ،نمایشي

بدني های  در نظریه نمایشي خود نشانه( 3139گیدنز،) «تأثیرگذاریهای اولیه مهم هستند»رویاروییها، 

 قرار گیرند« تفسیر»تواننـد توسـط دیگر کنشگران مورد  مي که« معرفهای تجسدیافتة منش و منزلت اند»

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Fuchs 

2 Crossley 

3 Featherstone & et al 

4  Atkinson 
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 ،ص و برای دیگران قابل رویت و نمایش استبعبارتي ظاهر، برای خود شخ (.119 ،3گیل و همکاران)

از خود که ای  ازاینرو و جنبه. (3559کراسلي،) برای تفسیر کنش به کار گرفته شودای  میتواند به عنوان نشانه

ازاینرو مراقب هستند تا ویژگیها و صالحیتهای خود را . مطلوب و مقبول دیگران باشد را به نمایش بگذارند

مینمایند تا حرکات و اعمال بدني خود را به طور دقیق و به دور از هرگونه اختالل و نشان دهند و مدیریت 

 .(49 -3  : 3191بوردیو، ) کاستي انجام دهند
همچنین موقعیت های اجتماعي، در یك رهیافت تفسیرگرایانه در کنش متقابل با دیگران توسط خود   

 استفاده از مفهوم خود تا اندازه زیادی به بدن فرد گافمن ضمن. گیرد مي افراد به وسیله نقش هایشان شکل
اشاره دارد و میراث کنشگرایي نمادین در نشان دادن ( 3194ریتزر،) و مدیریت تاثیرگذاری ,(119 ، لو)

، (1 35-3594) میشل فوکو(. 3553فدرستون و همکاران،) اهمیـت نمادین بدن در کنشهای منظم است
در رویکـرد پساسـاخت (. 3199،لوپز و اسکات) 1و نهادی اندای  ی رابطهحامـل و ناقـل ساختهاها  بـدن

آزاد ) پزشـکي، ورزشـي و اخالقي، سازندة بدن و فهم افراد از آنها هستندهای  گـرای فوکـو، گفتمـان
و بـدن بـه کـانون آفرینش، بازآفریني و دگرگوني ساخت (.  3191ذکایي،  ؛3193،چاوشیان و ارمکي

که همانند شـیئي تحـت کنترل و موشکافي قرار دارد و از (. 3199،لوپز و اسکات) دیل میشوداجتماعي تب
او بدن انسان را کـانون قـدرت تصـور میکند،  (.111 ،4باجین) طریق ارتباط قدرت و دانش نظارت میشود

د آورنـد ة قدرتي که منبعث از اعمال انضباط دروني و ناشي از کنترل حرکات بدن و در نتیجه به وجو
همچنین در تبارشناسي بـدن وظیفه ی اصلي؛ عیان (. 3191،گیدنز و بردسال) مطیـع اسـتهای  بـدن

ساختن شکل گیری تماماً تاریخي بدن و نیز فرآیند نابودی بدن به دست تاریخ است؛ از این رو، فوکـو 
: 3191لش، ) د محروم شده استآورد که تا حد زیادی از قدرتهای علّي خو مي بـرای مـا بدني به ارمغان

بدن را ابژه قدرت و دانش میپندارد و روابط قدرت است که بدن را مطیع  بعبارتي دیگرفوکو، ( 11-1
بواسطه تکنولوژی سیاسي خاص صورت , به زعم فوکو ؛ روابط قدرت فراتر از دولت و انقیاد بدن , ساخته

دانش و بدن را به , ست که روابط سه گانه قدرتمجموعه تکنیکهایي ا,میگیرد که تکنولوژی سیاسي بدن
 سبك زندگي و اخالقیات, سیاست زندگي را حول هویت, گیدنز در دوره مدرن. دهد مي یکدیگر پیوند

گیدنز نیز در نظریه هایش بر رابطة عاملیت و ساختار، و اهمیت بدن برای ارتباط  .(3139گیدنز،) داند مي
گاه وی، بدن و وجود جسماني بدن انسان، کانون آفرینش، بازآفریني و از دید .میان این دو تأکید دارد

معتقد است بدن به طور مستقیم در  (.111 ؛باجین،3199،لوپز و اسکات) دگرگونيِ ساخت اجتماعي است
 این اصل اساسـي کـه هویـت هـر فـردی چگونـه بایـد ساخته و پرداخته شود مشارکت دارد

ذهنـي برآمده از جامعه و عوامل های  نجا هـم محـل پیـاده سـازی طـرحبدن در ای»(. 3139گیدنز،)
 اجتماعي فرهنگي فعال در آن و هم نمایشگاهي برای عرضة نتیجة نهـایي ایـن تصویرسـازی هاسـت

 .(3191،گیدنز و بردسال)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Gill et al 

2  Low 

3  Civilising Process 

4  Budgeon 
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 پي یر بوردیو در نظریه عمل که پایه ای برای جامعه شناسي بدن است  بدنها حامـل و ناقـل
به عبارت دیگر، بدن به منزلة حامل و ناقل نمادین هنجارهای اجتماعي . ساختهای رابطهای و نهادیاند

او معتقد است که مدیریت بدن، مرکزی برای اکتساب پایگاه و حفظ (. 3199،لوپز و اسکات) عمل میکنـد
سالیق , فرهنگي از طرفي به سرمایه (.119 گیل و همکاران،) طبقه و دیگر تمـایزات افـراد اسـت

والگوهای مصرفي اشاره دارد که در سبك زندگي متجلي میشوندو در اثر تمایز خود نشان میدهد؛ سلیقه 
جامعه تعیین میکند بنابراین معیارهای زیبایي و تناسب -به عنوان یکي از شاخصهای سرمایه فرهنگي -را

، 3سالت ؛3191بوردیو،) یابد مي همگاني طبقات باال و نیز معیارهای زیبایي کشورهای پیشرفته مقبولیتي
از دو هیچیك و ست اچه ریکپار بسیا وتعاملي ، نظامي پویان، بدرة نگااکه ن داد نشاد تحقیق خودر  (3554

و جسمي ات شامل تجربة تغییرن بدرة نگاا. ندارند تـلویی اورـیگدجتماعي بر ابط ن و رواعامل بد
ی و رـپی. دـناریکدیگر تأثیر مي گذدر عنصر دو ین اقع در وا، ستا آنه ـبف وـاعي معطـجتمرات اتصو
در ه ـاکـنجازآ. دـهدي ـمار رـأثیر قـتحتتد را خون بدن از نسار است که تصوا امليـعری دو اـبیم

، شيورز یاـتهـا فعالیـبدم رـم، تـسب اوـمطلن دـك بـیی لگودن، ابوان جو، ةمصرفي کنونيـجامع
د را یبایي ميکوشند خوو زيـترمیمی حيهااجراع نوو ایش آراسبك ، نگ مورس، لبال مدع و نوب نتخاا

(. 3559، نتلتون و همکاران) جسماني مينامد رمایةـیو سردکه بون هما. هندن دنشاان جوداب و شا، سالم
در نظریه بوردیو عملکرد، نتیجه نهایي تعامل دو نظام ذوق و زمینه است که  شرایط عیني و موقعیت فرد 

گردد و ذوق نیز عملکرد را ایجاد کرده و از سویي این  مي ساختار اجتماعي از یکسو منجر به تولید ذوقدر 
؛ 3194ریتزر،) دهد مي عملکرد است که به شکل بخشیدن ذوق گرایش دارد ذوق و زمینه را بهم پیوند

ك زمینه اجتماعي در این تعریف سرمایه اجتماعي ورزش محور به عنوان ی (.3193؛ بوردیو، 319فاضلي،
دهد و از سوئي دیگر،  مي را تحت تاثیر قرار( سالمت عمومي) شوندکه از یکسو عملکرد افراد مي مطرح

منش و ذائقه های افراد را تحت عنوان فرهنگ بدن شناسایي میکند به عبارتي دیگر میزان سالمت 
ن فرهنگ بدن افراد ایجاد از انگیزه مشارکت ورزشي و میزا مناسب با شناخت عمومي در این تحقیق

نظریه , نظریه ساختاربندی گیدنز, در مجموع چارچوب نظری با محوریت تئوری منش بوردیو. میگردد
بر این اساس متغیرهای . فوکو مدل سازی شده است مدیریت تاثیر گذاری گافمن و تکنولوژی سیاسي بدن

گروه گرایي، آمادگي، تخلیه انرژی، عوامل موفقیت، ) انگیزه مشارکت ورزشي:مستخرج از مدل، عبارتند از
مدیریت هویت محور بدن، مدیریت ) ، فرهنگ بدن(موقعیتي، بهبود مهارت، دوست یابي، تفریح و سرگرمي

 .سالمت عمومي، (ارزش محور بدن، مدیریت نظم محور بدن
ل تا ضمن شناسایي عوامل موثر بر سالمت عمومي و طراحي مدست آن اپي در هش حاضر وپژ  

بر اساس میزان فرهنگ بدن و انگیزه مشارکت ورزشي که باعث ارزیابي و , پیش بیني سالمت عمومي
 :شود؛ اهداف و فرضیات زیر را مورد بررسي قرار دهیم مي تفسیر زنان از بدن خود

 
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ

1  Sault 

2  Nettelton & et al 
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 هدف اصلی

مي هدف اصلي؛ ارائه سیستمي فازی جهت اندازه گیری و پیش بیني سالمت عمو ،درچهارچوب نظری فوق
افراد از طریق رابطه انگیزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن است به عبارتي سوال اساسي این است که در 

توانند سالمت عمومي را ارتقا دهند؟ آیا  مي انگیزه مشارکت ورزشي  و فرهنگ بدن تا چه اندازه ،زنان
ای اندازه گیری سالمت مدلي بر ،میزان انگیزه مشارکت ورزشي از طریق ترکیب همزمان با فرهنگ بدني

 عمومي است؟ 

 اهداف اختصاصی
 تعیین تأثیر فرهنگ بدن در ارتقا سالمت عمومي در زنان -1

 در ارتقا سالمت عمومي  انگیزه مشارکت ورزشيتعیین تاثیر  -2

 اهداف کاربردی
دهد نقش هر یك از عوامل بدني شدن را با آشکارسازی میزان سالمت  مي در مدلي که این تحقیق ارائه

 .سبب ارتقا سالمت عمومي زنان گردد ،دهد تا با شناخت عوامل بدن مي عمومي مورد توجه قرار
 

 فرضیات
 انگیزه مشارکت ورزشي بر سالمت عمومي تاثیر معني دار دارد -3

 فرهنگ بدن بر سالمت عمومي تاثیر معني دار دارد - 

یني سالمت روش مناسبي جهت پیش ب (ANFIS) سیستم استنتاج فازی شبکه های انطباقي -1
 .باشد مي عمومي

نظریه مدیریت  ،نظریه ساختاربندی گیدنز ،در مجموع چارچوب نظری با محوریت تئوری منش بوردیو  
بر این اساس متغیرهای . فوکو مدل سازی شده است تاثیر گذاری گافمن و تکنولوژی سیاسي بدن

-رژیم های الغری-حي زیبایيجرا-فرهنگ بدن-انگیزه مشارکت ورزشي :مستخرج از مدل، عبارتند از
 سالمت عمومي-عادت واره -مدیریت بدن با ورزش-الگوهای نمایش بدن -تصور بدن -چاقي

 تحقیقروش 
روش پژوهش این مطالعه از نظر هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از نظر ماهیت، تحلیلي 

های  شبکه رویکرد از عمومي سالمت طهحی ذاتي پیچیدگیهای بر غلبه برای. میشود محسوب توصیفي –
 مصنوعي عصبيهای  شبکه. است شده استفاده عصبي

باشند که با  مي الگویي برای پردازش اطالعات3
عنصر کلیدی این الگو ساختار جدید  .اند عصبي بیولوژیکي مانند مغز انسان ساخته شدههای  تقلید از شبکه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Artificial Neural Network  
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با ارتباطات قوی داخلي که هماهنگ ( نرون) اد زیادی عناصرباشد و از تعد مي سیستم پردازش اطالعات آن
عصبي مصنوعي با پردازش روی های  شبکه .اند کنند تشکیل شده مي با هم برای حل مسائل مخصوص کار

کند که به این عمل  مي را به ساختار شبکه منتقلها  تجربي، دانش یا قانون نهفته در ورای دادههای  داده
سیستمي که بتواند . اصوالً توانایي یادگیری مهمترین ویژگي یك سیستم هوشمند است .گویند مي یادگیری

شود، بنابراین بهتر میتواند در مورد مسایل و معادالت  مي یاد بگیرد منعطف تر است و ساده تر برنامه ریزی
 ني انجامعصبي که با استفاده از یك سری زماهای  جدید پاسخگو باشددر فرآیند پیش بیني توسط شبکه

گیرد تا شبکه با  مي به عنوان ورودی در اختیار شبکه عصبي قرارها  از دادههای  شود و معموال مجموعه مي
به گردآوری ها  این سیستم. تخمین رفتار سیستم مورد پیش بیني، عمل بیرون یابي برای آینده انجام دهد 

 آنها برای تشکیل شبکه با هم گرههای  هو ستادها  پردازند و داده مي عوامل محاسباتي ساده غیر خطي
ایجاد یك شبکه عصبي مطلوب مرهون انتخاب یك معماری مناسب و الگوریتم یادگیری . خورند مي

برخي از محققین معتقدند یك شبکه عصبي تنها با یك الیه پنهان برای اغلب . صحیح برای شبکه است
های  یکي از روش .نسبتاً کوچك است، مناسب استا ه خصوصاً زماني که تعداد نمونه ،کاربردهای اقتصادی

عصبي به نام های  فازی و شبکههای  چند متغیر، به کارگیری ترکیبي از روشهای  برقراری رابطه میان داده

3تطبیقي فازی –سیستم استنباط عصبي 
فازی تطبیقي، یك  -روش سیستم استنباط عصبي  .میباشد 

یکي از . است که روش مشخصي برای حل آنها وجود ندارد ای روش پرقدرت در حل مسائل پیچیده

باشد و  مي درك رفتار غیر خطي یك سیستم ،یقيتطب فازی –مهم سیستم استنباط عصبي های  قابلیت
بیشترین کابرد آن در مورد مسائلي بوده که یك ارتباط غیر خطي میان پارامترهای معلوم و مجهول مسئله 

 بین صریح تابع یك صورت به ی رابطه توان نمي تطبیقي فازی –ط عصبي در سیستم استنبا. وجود دارد
در حقیقت برای استفاده از این سیستم باید ابتدا سیستم استنباط .  آورد دست به خروجي و ورودی نقاط

 به مدل که گیرد انجام نحوی به باید کار این.  داد آموزش اولیههای  داده از سری یك با را فازی –عصبي 
 که باشد نحوی به رود مي کار به آموزش برای کههایي  داده محدوده و ببیند آموزش خوبي بهها  داده لهوسی

 مدل ،به طور کلي .گیرد را در بر گیرد مي که در زمان بهره برداری از مدل مورد استفاده قرارهایي  تمام داده

ANFIS  ورودی و های  بین متغیرای  بخش فازی رابطه. باشد  مي در برگیرنده دو مدل فازی عصبي
 مربوط به توابع عضویت بخش فازی به وسیله شبکه عصبي تعیینهای  خروجي برقرار نموده و پارامتر

 ،باشد که بین طبقات مختلفي از موضوعات مي فازیهای  منطق فازی بر مبنای تئوری مجموعه. گردد  مي
ز جنس درجه باشد و با پارامتر درجه بتوان میزان کند به طوری که عضویت ا مي ارتباطي با مرز نرم برقرار

عصبي به نوع اطالعات مورد استفاده و های  با توجه به حساسیت باالی شبکه .عضویت را نشان داد
همبستگي ورودیهای شبکه با یکدیگر و متعاقب آن با خروجیهای مربوطه جدای از بحث نوع شبکه و 

ریان مصنوعي میبایست دید و نگرشي درست و صحیح نسبت به کاربرد آن به عنوان ابزاری جهت تولید ج
 اطالعات در دسترس و چگونگي سازماندهي آنها برای آموزش و استفاده از شبکه داشته باشیم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 ANFIS 
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نمونه  به این که سالمت عمومي زنان در هر کشوری از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است با توجه  
ای برو  نفر بود 945ونتهای دانشگاه علوم پزشکي کرمان؛ شاملمعا آماری تمامي زنان پرسنل شاغل در

گیل و ) انگیزه مشارکت ورزشيپرسشنامه  ،( GHQ-28) پرسشنامه سالمت عمومياز ها آوری داده جمع 
و پرسشنامه فرهنگ بدن که محقق ساخته بود و برای کسب اعتبار علمي از روش روایي  (3591همکاران، 
نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید ها  میزان پایایي پرسشنامه و شدمحتوایي استفاده صوری و 

به  1,91، محاسبه شد و برابر با مقدار SPSS و برای پرسشنامه تحقیق، میزان پایایي با استفاده از نرم افزار
و . ي برخوردار استدست آمد؛ لذا میتوان گفت که ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر از پایایي باال و قابل قبول

جهت  بدین ترتیب. طراحي شد MATLABدر نرم افزار  عصبي فازی شبکهچارچوب نظری فوق از طریق 
از  ؛گیدنز و تئوری های فمینیسم فوکو،کوکرهام، ،وبلن اندازه گیری سالمت عمومي از زاویه دید بوردیو،

داده های پرسشنامه از حالت  ،امتیازدهي ابتدا با .خروجي استفاده شد 3ورودی و   سیستم فازی ممداني با 
کیفي به کمي تبدیل و سپس وارد سیستم نمودیم تا پردازشهای الزم برای استنتاج فازی انجام گیرد و در 

 .شود مي نهایت مقدار فازی شده به مقدار کمي تبدیل و فرآیند دفازی سازی انجام

 پرسشنامة سالمت عمومی ( 
. استفاده شده است(  (GHQ رواني زنان از پرسشنامه سالمت عموميبه منظور تعیین میزان سالمت 

ت ختالالاسي ربرر که بهمنظوا  جرداخوو ت چندگانه ـا ماهیـت بـساوني ـمآزومي ـالمت عمـپرسشنامة س
را در ین پرسشنامه ا. سته اتهیه شدد، مختلف جامعه یافت ميشوی ضعیتهادر وگسسته که روانغیر 
عبارتند ها  این مقیاس. مقیاس فرعي است 4د این پرسشنامه مشتمل بر کرحي اطر1گگلدبر 3535ل سا
(. 11) باشد مي سالمت جسماني، اضطراب و اختالل خواب، اختالل درعملکرد اجتماعي و افسردگي :از

 34تا  9ال سؤ، جسمانيی نشانهها3ا ـت 3ال سؤ. ستن اموده آزخر 4از لي مرکب اسؤ 9 پرسشنامة 
را گي دفسرا 9 تا    ال سؤو جتماعي د اکررکال درتالـخا 3 ا ـت 39ال ؤـس ،بيابيخواب و ضطرا
در . د داردجواری دو روش وگذهنمرای بر. داردگزینه  4شنامةعمومي ـپرست الاسؤ. ميکندی گیرازهندا

. دوـد بـهار خوـمتغی 9 ا ـصفر تد از فرة نمرو یابي ميشوند ارز 3،3،1،1رت ه صوـگزینهها بروش اول 
صفر تا د از فر هنمر نتیجهو در ( 3،1، ،1) دميشواری گذهنمر3تلیکرس روش سااپاسخها بردوم درروش 

در . ستاتر بني مطلورواشت ابهده دـهند نشاـر نـایینتـپ هرـنمه یوـشدو ر ـهدر . ستن انوسادر  94
 . سته ایددگردهتفاـست ارـلیکاری ذـگهنمراز روش هش وین پژا

 ورزشیپرسشنامه انگیزه مشارکت ( 
 3591همکاران که در سال  و گیل توسط 3با نام التین( SPMQ) پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشياز 

های بدني و ورزشي بر  دالیل افراد را از شرکت در فعالیتاین پرسشنامه . است استفاده نمودیم تهیه شده
عیتي، بهبود مهارت، گرایي، آمادگي، تخلیه انرژی، عوامل موق مقیاس موفقیت، گروه خرده 9اساس 
 .است پرسش 11پرسشنامه شامل . کند مي یابي، تفریح و سرگرمي اندازه گیری دوست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Sport Participation Motivation Questionnaire  
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 پرسشنامه فرهنگ بدن محقق ساخته ( 
ال سؤ 1 و از  مدیریت نظم محورو   ارزش محورمدیریت  ،هویت محوراز سه شاخص اصلي مدیریت 

از طریق آرایش و  الگوهای نمایش بدن) شيمصرف نمایدارای ابعاد  هویت محور شد، مدیریتتشکیل 
شاخص مدیریت . ستا...( و سالن های مد و گریمها  وقت گذراني در آرایشگاه ) و فراغت نمایشي (لباس

 و شاخص مدیریت نظم محور در حوزه( کسب سالمتي، زیبایي و کنترل وزن) ارزش محور با متغیرهای
مقیاس . سنجیده شد( ي از بدن و ارزیابي دیگران از بدنرضایت از بدن و اعتماد بنفس ناش) تصور بدني
 نشاـاالتر نـبة رـنمکه . باشد مي 9=تا کامال موافقم  3=درجه ای لیکرت از کامال مخالفم9پاسخگویي 

 تن از 12 توسط پرسشنامه نیز محتوایي هر سه  و صوری روایي. تــسار ــبهتة فرهنگ بدن دـهند

به ترتیب ها  پرسشنامه پایایي کرونباخ آلفای از آزمون استفاده با  .گرفت ارقر تأیید مورد ورزشي متخصصین
 .آمد دست به 53/1، 91/1، 99/1

 نتایج تحقیق

 :باشد سیستم فازی مورد استفاده جهت مدل سازی دارای ساختار زیر مي

 

 
 yو ( بدن فرهنگ) متغیر مستقل دوم x2و ( انگیزه مشارکت ورزشي) متغیر مستقل اول x1که در آن 
 1در بازه ( اعم از ورودی یا خروجي) کلیه متغیرهای سیستم فازی. باشند مي( سالمت عمومي) متغیر وابسته

 :باشند های زیر مي توابع تعلق ورودی برای هر متغیر سه عدد بوده و به صورت شکل .اند  نرمالیزه شده 3تا 
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 باشند توابع تعلق خروجي نیز به شکل زیر مي
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قواعد در نظر گرفته شده برای این سیستم طبق آنچه گفته شد به شکل زیردر نظر گرفته   
 تابع عضویت برای هر ورودی9تعداد   قوانین شبکه یادگیری با نوع تابع عضویت مثلثي، با(اند شده

 (قانون 9 جمعا)
مومي خیلي اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بدن خیلي کم باشد، سالمت ع -3

 خواهد بود؛کم 
اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بدن کم باشد، سالمت عمومي خیلي کم  - 

 خواهد بود؛
اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي کم  -1

 خواهد بود؛
ن زیاد باشد، سالمت عمومي متوسط اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بد -4

 خواهد بود؛
اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بدن خیلي زیاد باشد، سالمت عمومي  -9

 خواهد بود؛متوسط 
اگر انگیزه مشارکت ورزشي کم باشد و فرهنگ بدن خیلي کم باشد، سالمت عمومي خیلي کم  -1

 خواهد بود؛
خواهد ي کم باشد و فرهنگ بدن کم باشد، سالمت عمومي خیلي کم اگر انگیزه مشارکت ورزش -3

 بود؛
 خواهد بود؛اگر انگیزه مشارکت ورزشي کم باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي کم  -9
 خواهد بود؛اگر انگیزه مشارکت ورزشي کم باشد و فرهنگ بدن زیاد باشد، سالمت عمومي متوسط  -5
ورزشي کم باشد و فرهنگ بدن خیلي زیاد باشد، سالمت عمومي متوسط اگر انگیزه مشارکت  -31

 خواهد بود؛
اگر انگیزه مشارکت ورزشي متوسط باشد و فرهنگ بدن خیلي کم باشد، سالمت عمومي کم  -33

 خواهد بود؛
خواهد اگر انگیزه مشارکت ورزشي متوسط باشد و فرهنگ بدن کم باشد، سالمت عمومي کم  - 3

 بود؛
انگیزه مشارکت ورزشي متوسط باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي متوسط اگر  -31

 خواهد بود؛
خواهد اگر انگیزه مشارکت ورزشي متوسط باشد و فرهنگ بدن زیاد باشد، سالمت عمومي زیاد  -34

 بود؛
د اگر انگیزه مشارکت ورزشي متوسط باشد و فرهنگ بدن خیلي زیاد باشد، سالمت عمومي زیا -39

 خواهد بود؛
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اگر انگیزه مشارکت ورزشي زیاد باشد و فرهنگ بدن خیلي کم باشد، سالمت عمومي متوسط  -31
 خواهد بود؛

خواهد اگر انگیزه مشارکت ورزشي زیاد باشد و فرهنگ بدن کم باشد، سالمت عمومي متوسط  -33
 بود؛

خواهد سالمت عمومي زیاد اگر انگیزه مشارکت ورزشي زیاد باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد،  -39
 بود؛

 خواهد بود؛اگر انگیزه مشارکت ورزشي زیاد باشد و فرهنگ بدن زیاد باشد، سالمت عمومي زیاد  -35
خواهد اگر انگیزه مشارکت ورزشي زیاد باشد و فرهنگ بدن خیلي زیاد باشد، سالمت عمومي زیاد  -1 

 بود؛
فرهنگ بدن خیلي کم باشد، سالمت عمومي اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي زیاد باشد و  -3 

 خواهد بود؛متوسط 
اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي زیاد باشد و فرهنگ بدن کم باشد، سالمت عمومي متوسط  -  

 خواهد بود؛
اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي زیاد باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي زیاد  -1 

 خواهد بود؛
مشارکت ورزشي خیلي زیاد باشد و فرهنگ بدن زیاد باشد، سالمت عمومي خیلي زیاد اگر انگیزه  -4 

 خواهد بود؛
اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي زیاد باشد و فرهنگ بدن خیلي زیاد باشد، سالمت عمومي  -9 

 .خواهد بودخیلي زیاد 
 ابع عضویت برای هر ورودیت1با تعداد ،قوانین شبکه یادگیری با نوع تابع عضویت ذوزنقه ای) بعبارتي

 (قانون5جمعا)
خیلي , کم باشد و فرهنگ بدن کم  باشد سپس میزان سالمت عمومي انگیزه مشارکت ورزشياگر -3

  کم است

1- If x1 is low and x2 is low then y is min 
کم , کم باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد سپس میزان سالمت عمومي انگیزه مشارکت ورزشياگر - 

  ستا

2- If x1 is low and x2 is medium then y is low 
, کم باشد و فرهنگ بدن زیـاد باشـد سـپس میـزان سـالمت عمـومي       انگیزه مشارکت ورزشياگر -1

  متوسط است

3- If x1 is low and x2 is high then y is very medium 
کم , یزان سالمت عموميمتوسط باشد و فرهنگ بدن کم باشد سپس م انگیزه مشارکت ورزشياگر -4

  است

4- If x1 is medium and x2 is low then y is low 
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متوسط باشد و فرهنـگ بـدن متوسـط باشـد سـپس میـزان سـالمت         انگیزه مشارکت ورزشياگر  -9
  متوسط است, عمومي

5- If x1 is medium and x2 is medium then y is medium 
, شد و فرهنگ بدن زیاد باشد سپس میزان سـالمت عمـومي  متوسط با انگیزه مشارکت ورزشياگر  -1

  زیاد است

6- If x1 is medium and x2 is high then y is high  
, زیاد باشد و فرهنگ بدن کم باشـد سـپس میـزان سـالمت عمـومي      انگیزه مشارکت ورزشياگر  -3

  متوسط است

7- If x1 is high and x2 is low then y is medium 
, زیاد باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد سپس میزان سـالمت عمـومي   گیزه مشارکت ورزشياناگر  -9

  زیاد است

8- If x1 is high and x2 is medium then y is high 
, زیاد باشد و فرهنگ بدن زیاد باشـد سـپس میـزان سـالمت عمـومي      انگیزه مشارکت ورزشياگر  -5

  خیلي زیاداست

9- If x1 is high and x2 is medium then y is very high 

مورد از  111ابتدا  :روش تعیین پارامترهای توابع تعلق در این سیستم فازی به این صورت بوده است
اند و خروجي سیستم فازی به ازاء آنها بدست آمده  های جمع آوری شده به سیستم فازی داده شده داده
ها بدست آمده  ی و مقدار حقیقي دادهموجود بین خروجي مدل فاز RMSEسپس میزان خطای . است
نشان دهیم در این صورت خطای  *Yو خروجي مدل فازی را با  Yهای حقیقي را با  چنانچه داده. است

  .باشد مي 91هاست که در اینجا  تعداد داده Nکه در رابطه فوق : مذکور برابر خواهد بود با

N

YY
RMSE

2* )( 
 

حداقل  RMSEها دارد که میزان  اسبي بعنوان یك مدل برای این دادهسیستم فازی وقتي عملکرد من
در محیط نرم [(  ]و Interior Point [3 ]) جهت حداقل کردن این پارامتر از الگوریتم نقطه داخلي. گردد
شود توابع تعلقي است که حاصل  های قبل دیده مي  استفاده شده است و آنچه در شکل Matlabافزار 

به عنوان   1,111419باشد که منجر به مقدار  توسط الگوریتم نقطه داخلي مي RMSEمعیار حداقل نمودن 
RMSE گردیده است.           

اند، به این  مدل مذکور مورد استفاده قرار گرفته( validation) داده باقي مانده جهت اعتبار سنجي391
تم فازی داده شده و خروجي سیستم به ازاء آنها به سیسها  برای این داده x2و  x1معني که مقادیر متغیرهای 

 1,1113برای آنها محاسبه گردیده است که حاصل برابر با  RMSEبدست آمده و طبق رابطه فوق مقدار 
نیز اند  دهد که مدل مذکور برای داده هایي که در هنگام تعیین پارامترها حضور نداشته باشد و این نشان مي مي
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ازاینرو میزان  .باشد مي 1,111113ارد و انحراف متوسط آن از میزان حقیقي در حدود عملکرد نسبتا یکساني د
تابع  9میباشد و شبکه یادگیری با نوع تابع عضویت مثلثي، با تعداد 1,111419خطای مدل پیشبیني برابر با 

 .عضویت برای هر ورودی به عنوان شبکه یادگیری با کمترین خطا شناسایي گردید
ساختار مدل پیشبیني موفقیت سازماني بر اساس دو عامل تأثیر گذار انگیزه  3در نگاره در ادامه،  

ساختار مدل پیشبیني سالمت عمومي همچنین : 3نگاره  .مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن آورده شده است
نوع و چگونگي تأثیر گذاری عوامل انگیزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن بر سالمت  1و   در نگارههای 

 عمومي نشان داده شده است

 ساختار مدل پیش بینی سالمت عمومی . نگاره 

 

نوع و چگونگي تأثیر گذاری عوامل انگیزه مشارکت ورزشي و فرهنگ  1و   های  همچنین در نگاره   
 .بدن بر سالمت عمومي نشان داده شده است

 نحوه تغییر سالمت عمومی از بعد انگیزه مشارکت ورزشی.  نگاره
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 نحوه تغییر سالمت عمومی از بعد فرهنگ بدن . ارهنگ

 
 
قوانین مدل پیشبیني سالمت عمومي بر اساس دو عامل تأثیر گذارانگیزه  4در نهایت نیز در نگاره   

 .مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن آورده شده است
 

 قوانین اگر، آنگاه مربوط به مدل پیش بینی .4نگاره
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 بحث و نتیجه گیری 
فردگرایي ، اولویت یافتن مصرفبا توجه به در جامعة بدني  و یا عصر بدن سالمت عمومي  ویژگي  

و فرآیندی پیچیده است که دائما از عوامل مذکور ... صنعت زیبایي و مد  ،رسانه ای شدن فرهنگ، فزاینده
منظری را باید و فعالیت ورزشي بدین سان فرهنگ بدن تاثیر میپذیرد رسانه ای شدن فرهنگ خصوصا 

نحوة و دانست که به کمك آن مي توان تحوالت فرهنگي و روند آن ها را مورد ارزیابي قرار داد 
از این رو، ضمن لزوم برنامه . بدني شدن در سالمت عمومي را نمایان ساخت مل اتأثیرگذاری آن بر عو

اد، انگیزه مهمترین عامل ارتقا سالمت افر ،ریزی صحیح جهت نحوه تاثیرگذاری عوامل بدني شدن
مشارکت ورزشي میباشد؛ تا حدی که زندگي آپارتمان نشیني افراد را با فقر حرکتي و تهدید سالمت 

انگیزه مشارکت ورزشي و فرهنگ ) در این تحقیق ضمن شناسایي عوامل بدني مؤثر. عمومي مواجه ساخته
فرضیه نخست تحقیق  .بر سالمت عمومي امکان طراحي مدل پیشبیني سالمت عمومي فراهم گردید( بدن

 4همانطوری که در نگاره . در رابطه با تأثیر گذاری انگیزه مشارکت ورزشي بر سالمت عمومي میباشد
خیلي ) 9به سطح ( خیلي کم) 3از سطح( انگیزه مشارکت ورزشي) 3آورده شده است با افزایش ورودی 

به عبارت دیگر میتوان گفت . ابد، سالمت عمومي از سطح خیلي کم به سطح خیلي زیاد افزایش میی(زیاد
  .که انگیزه مشارکت ورزشي بر سالمت عمومي تأثیر مثبت و معني داری دارد

هنگامي که سطح . فرضیه دوم حاکي از آن است که فرهنگ بدن بر سالمت عمومي تأثیر دارد
مومي با افزایش فرهنگ بدن، سالمت ع. فرهنگ بدن خیلي کم میباشد، سالمت عمومي خیلي کم است

نیز افزایش مییابد؛ اما در هنگامي که فرهنگ بدن به اندازه متوسط میرسد، سالمت عمومي در حداکثر 
میباشد و از آن به بعد با افزایش سطح فرهنگ بدن از سطح متوسط به سطح خیلي زیاد، ( خیلي زیاد) سطح

ر هنگامي که در حد از این رو میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ بدن د. سالمت عمومي کاهش مییابد
در ضمن با توجه به این که میزان . متوسط است در بهترین حالت جهت ارتقا سالمت عمومي میباشد

 میباشد میتوان فرضیه سوم را تأیید نمود؛ به عبارت دیگر، مدل1,111419خطای مدل پیشبیني برابر با 

ANFIS نتایج تحقیق  1براساس نگاره  .مدلي بسیار مناسب برای پیشبیني سالمت عمومي تلقي میشود
نیز ناچیز  (input 2) کم باشد و فرهنگ بدن (input 1) اگر انگیزه مشارکت ورزشي :حاکي از آن است که
 .خواهد بود *** (سالمت عمومیي) باشد آنگاه خروجي

اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بدن خیلي کم باشد، سالمت عمومي خیلي  .3
 ؛هد بودکم خوا

 ؛اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي کم باشد و فرهنگ بدن کم باشد، سالمت عمومي کم خواهد بود.  
اگر انگیزه مشارکت ورزشي کم باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي متوسط خواهد  .1

 ؛بود
زیاد خواهد  اگر انگیزه مشارکت ورزشي متوسط باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي .4

 ؛بود
 ؛اگر انگیزه مشارکت ورزشي زیاد باشد و فرهنگ بدن زیاد باشد، سالمت عمومي متوسط خواهد بود .9
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اگر انگیزه مشارکت ورزشي خیلي زیاد باشد و فرهنگ بدن متوسط باشد، سالمت عمومي خیلي زیاد  .1
 .خواهد بود

شناسایي عوامل غیر انساني تأثیر گذار  در نهایت پیشنهاد میشود تا محققین طي تحقیقات آتي ضمن
. بر سالمت عمومي به پیشبیني جامع تری نسبت به تحقیق حاضر در حوزه سالمت عمومي بپردازند

عصبي نیز های  همچنین میتوان از تکنیکهای دیگر پیشبیني مانند رگرسیون، الگوریتم ژنتیك، شبکه
 .دام مدل پیشبیني بهینه در این حوزه را شناسایي نموداستفاده نمود و با مقایسه میزان خطای برآورد هر ک
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