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اولویت بندی عوامل موثر در گرایش شهروندان اهوازی به ورزش همگانی
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مقدمه:
هدف از تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر گرايش شهروندان اهوازی به ورزش همگانی از ديدگاه افراد فعال می باشد.
روش شناسی:
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و به روش میدانی انجام شد .حجم نمونه برای افراد فعال  514نفر ورزشكار تعیین
شد .که در نهايت  343پرسشنامه کامل عودت داده شد .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته عوامل تاثیرگذار
بر گرايش به ورزش همگانی از ديدگاه افراد فعال استفاده شد .روايی سازه پرسش نامه ها با استفاده از روش تحلیل عامل
اکتشافی با چرخش واريماکس( )KMO=0/232و پايايی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ  3/22به دست آمد.
يافته های توصیفی تحقیق در خصوص مهمترين ويژگی های فردی آزمودنی ها نشان داد اکثريت افراد شرکت کننده (حدود
 )%21مرد  ،حدود  %32ديپلم  ،حدود  %52شاغل  ،حدود  %11مجرد ./99 ،عالقه مند به شرکت در فعالیت ورزشی و ./92
احساس نیاز به فعالیت ورزشی دارند.
یافته ها:
نتايج تحقیق نشان داد بین عوامل تأثیرگذار بر میزان گرايش به ورزش همگانی تفاوت وجود دارد به طوری که انگیزه های
نشاط و لذت ،آگاهی با رشته های ورزشی ،سال متی ،آرامش روحی و روانی ،پیوند جويی يا کار گروهی ،تفريح و سرگرمی و
دسترسی به اماکن به ترتیب مهم ترين انگیزه های شرکت شهروندان اهوازی در ورزش همگانی می باشد.
نتیجه گیری:
بر اين اساس به مسئولین توصیه می شود جهت ارتقاء سالمت جسمانی و روحی شهروندان بخصوص بانوان ،شرايط الزم و
مناسب برای توسعه ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه را فراهم نمايند.
کلید واژها :ورزش همگانی ،فعال ،گرايش ،رتبه بندی
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