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 شهر 11 منطقه همگاني ورزش در كننده شركت افراد انگيزه با اقتصادي وضعيت بين رابطه بررسي

 تهران

 3زينت نيک آئيين، 2اسماعيلي رضا ، محمد1رضايي رقيه

 ،دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد تهران،ایران ورزشی مدیریت كارشناس ارشد رشته .1

 تهران،ایران آزاد ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی تربيت بدنی،،دانشكدهدانشيار گروه تربيت  .2

 تهران،ایران آزاد ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی تربيت بدنی،،دانشكدهگروه تربيت  استادیار .3

  roqayerezaei@yahoo.comآدرس ایميل نویسنده مسئول:

 11 منطقه همگانی ورزش در كننده شركت افراد انگيزه با اقتصادي وضعيت بين رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش مقدمه:

 دولتی، كالن ریزان برنامه و مدیران به نحو بهترین به توان می عوامل اقتصادي شناسایی طریق از. است شده انجام تهران شهر

 عنوان به را محور ورزش زندگی مردم تا دهند جاي شهروندان فراغت اوقات در را ورزش دقيق، ریزي برنامه یک با تا كرد كمک

 . .كنند انتخاب خویش زندگی سبک

 منطقه در بدنی فعاليت هاي ایستگاه همگانی ورزش در كننده شركت افراد كليه شامل تحقيق این آماري جامعه روش شناسي:

 در گيري نمونه روش به كه است مذكور جامعه از نفر 600 شامل پژوهش این در مطالعه مورد نمونه. باشد می تهران شهر 11

 انگيزه سنجش  و اجتماعی-اقتصادي وضعيت ، همگانی هاي ورزش در مشاركت ميزان هاي پرسشنامه .شدند انتخاب دسترس

 . گردید استفاده حاضر پژوهش در همگانی هاي ورزش در مشاركت

 در ورزشی مشاركت انگيزه براي مهمی هاي كننده بينی پيش سكونت وضعيت و درآمد ميزان كه بود آن از حاكی ها یافته نتايج:

 مشاركت انگيزه ي مؤلفه هاي زیرمقياس تمامی با درآمد ي مؤلفه نيز  و(. P< 01/0)باشند می تفریحی و همگانی ورزشهاي

 تمامی با مسكن ي مؤلفه ونيز. دارد داري معنی مثبت ي رابطه( اجتماعی تعامل لذت، وزن، كنترل سالمتی، كسب) ورزشی

 .دارد برقرار داري معنی مثبت ي رابطه لذت و نشاط ي مؤلفه جز به ورزشی مشاركت انگيزه ي مؤلفه هاي زیرمقياس

 معناداري رابطه ي تفریحی و همگانی هاي ورزش در مشاركت و اقتصادي وضعيت می توان گفت، بين حث و نتيجه گيري:ب

 بگذارد، تفریحی و همگانی ورزشهاي در شركت عدم یا كردن شركت بر كامل تأثير ارتباط این كه معنا بدان نه البته ،دارد وجود

 به جامعه پایين طبقات پژوهش نظري مبانی اساس بر . ميگذارد ورزشی رشتة نوع انتخاب و مشاركت انگيزة در بسزایی تأثير بلكه

 كمتري آگاهی از همچنين ،برخوردارند خود عالقه ي مورد ورزش انتخاب در بيشتري محدودیت از شان اقتصادي وضعيت دليل

 ورزش، در شركت به ميل و عالقه كه حالی در. برند می بهره جامعه اقتصادي باالي طبقات به نسبت آن فواید و ورزش مورد در

 . شد مشاهده جامعه مختلف اقشار تمام بين

 همگانی. ورزش انگيزه مشاركت ورزشی، اقتصادي، وضعيت  :واژه هاي كليدي
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