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 :چکیده 

هدف پژوهش حاضر،ارائه روشهای نوین وابتکاری درتوسعه ورزش همگانی بویژه دربخش روستایی دراستان 

این تحقیق با توجه به هدف تحقیق کاربردی بوده اما بر اساس روش تحقیق از نوع  سیستان وبلوچستان می باشد.

است . ازنظر   (Survey)بررسی پیمایشی . همچنین این تحقیق ازنظر کنترل شرایط پژوهش یکباشدمیتوصیفی 

زمانی یک بررسی مقطعی است بنابراین در این تحقیق از روش  و ازنظر،ازنظر دامنه یک مطالعه خرد پهناوروسعت 

را موجود  تیو ماهاست که وضعیت  شدهاستفادهی جامعه آماری هایژگیوپیمایشی برای شناخت -توصیفی

 محقق ساخته  سنجش تحقیق پرسشنامه ت . ابزارشاخه تحقیقات میدانی اس حاضر ازکند.روش تحقیق ی میبررس

و نمونه  باشد ؛.قلمرو مکانی تحقیق حاضر، استان سیستان و بلوچستانی )طیف لیکرت ( میانهیگزاز نوع پنج 

نواره .یافته های پژوهش نشان می دهد که اهتمام به ورزشهای بومی ومحلی وبرگزاری جشباشدمی نفر181آماری 

های محلی باهزینه های کم،توجه به خانه های ورزش روستایی ومشارکت دادن خودافراد،فعال کردن انجمن ورزش 

مساجد، استفاده ازدستگاههای ورزشی جدیدومدرن،انجام تبلیغات وآشناکردن مردم بامزایای ورزش همگانی 

 ن دارد.و.....بیشترین تاثیررادرتوسعه ورزش همگانی دربین مردم این استا

 

 

 روشهای نوین وابتکاری-استان سیستان وبلوچستان-شهروروستا-توسعه-ورزش همگانیواژگان کلیدی: 

 مقدمه:

 یکیشود سالمت افراد جامعه می یارتقا قیاز طر یبه زندگ دیام شیازآنجاکه موجب افزا یویژه ورزش همگانامروزه ورزش و به

سالمت و نشاط در جامعه سبب  شیی افزاواسطهبه نیمچن، هگرددمداد میدر جوامع قل یهای توسعه انسانشاخص ریاز ز

آن جامعه  جانبههمهراه به توسعه  نیبرد و از اکار جامعه را باال می یرویوری نو بهره شده یو بهداشت یهای درمانکاهش هزینه

 ، یهمبستگ تیتقو ،یهمدل شیافزاچون  یمطلوب یجامعه کارکردها کیدر  یورزش همگان،  نیکند. گذشته از اکمک می

 دارد. زینرا  یروابط و پیوندهای اجتماع میتحک،  پذیری افرادجامعه ندیکمک به فرا ، یمشارکت اجتماع
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 لیبلکه به دل یو بهداشت یتیداشتن اثرات ترب لیتنها به دلامروز نه یایدر دن یهای جسمانبدنی و اصوالً فعالیتورزش و تربیت

و نشاط موردتوجه  یرفتار مرتبط با سالمت کیعنوان است . ورزش به یهای ممتازموقعیت یدارا تیحرکت و فعال انسان به ازین

شناختی و با استفاده از علوم روان ا،یدر نقاط مختلف دن یو سالمت ییبایاز مؤسسات ز یاریای که بسگونهو امعان نظر است، به

 قاتیعوامل مؤثر بر آن تحق ییشناسا زیو ن یهای بدنو مشارکت در فعالیت شیعلل و عوامل گرا رامونیشناختی پجامعه

 ،یطول عمر، شاداب ،یو روان یجسم یبر سالمت یهای ورزششده در مورد اثر فعالیتانجام قاتیاند تحقداری را آغاز نمودهدامنه

ها در انواع ویژه شرکت آنها و بهشسازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزغنی ،یگسترش روابط اجتماع

ریزی و جهان در برنامه شرفتهیپ یاست که امروز اغلب کشورها لیدل نیو به هم ابدی شیدر جهان افزا یهای همگانورزش

 نیرشد ا یهای خالق براکنند و مرتباً در حال ارائه برنامهکشورها رقابت می گریکشور خود با د یدهی ورزش همگانسازمان

 تاًیو نها دیتواند خأل ایجادشده را پر نماوجه نمیهیچبه افتد،یعقب ب ندهیموج فزا نیاز ا یاست هر کشور یهیزش هستند . بدور

-http://en )سایت:روشن و واضح خواهند بود . یهای حرکتورزش و فعالیت راتیوری از تأثها در بهرهتفاوت

paper.wowart.ir) 

 یرا مختص افراد باال یتوان سکته قلبنمی گرید نییافته بنابراکاهش یعروق یهای قلببه بیماریهای اخیر سن ابتال در سال

روز بر که روزبهطوریالشعاع قرار داده بهتحت زیها را نانسان یامروز زندگ یایشدن دن ینیسال دانست. واضح است که ماش 05

سایه گسترانیده  یایران یهای بدغذایی بر سفره خانوارهاکه عادت شود. در وضعیت کنونیمی هومیر افزودآمار و ارقام مرگ

شایع در ادارات نیز مزید بر علت شده و پیر و جوان را به سمت عمق فاجعه که  هایتحرکیکمشک استعمال دخانیات و بی

 .دهداست سوق می یهمان سکته قلب

هستیم  یعروق یار جامعه شاهد اثرات مخرب آن بر سیستم قلبگیر شدن مصرف سیگار در میان اقشنماند امروزه باهمه ناگفته

ها بر جدار عروق و که این خود منجر به افزایش سطح کلسترول مضر خون, لخته شدن خون, افزایش چسبندگی پالکت

 .شوددرصد می 05تا  قیومیر براثر حوادث قلبی عرودرنهایت افزایش مرگ

در رژیم غذایی روزانه افراد شاهد افزایش وزن و  هاسبزیشده و خأل میوه و و سرخ یحاضر یطرفی امروزه با ازدیاد غذاها از

فشارخون باال, دیابت و  یو پرنمک باعث بروز بیمار ی, پرکالر یاز یک رژیم پرچرب یهای مضر خون هستیم زیرا پیروچربی

خطر بروز حوادث قلبی عروقی خالی از  یبرابر 2تحرکی برافزایش اشاره به تأثیر کم ذرگرفتگی عروق خواهد شد.در این رهگ

  .وزن خواهد شددوراز تحرک باعث افزایش توده بدن و اضافهلطف نیست زیرا زندگی ساکن و به

های ورزشی، رسیدن به درجات باال و شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیتدر پژوهشی که در دانمارک انجام

تر( نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دالیل مهم شرکت در تر، باالتر و قویک )سریعدستیابی به شعار المپی

 (.2552، 1اند )الرسن گرادورزش

گیرد،  قرار ارزیابی مورد دقیق صورتبه بایستی که همگانی ورزش گسترش و رشد در مقوله مهم بسیار موضوعات ازجمله

 و اقتصادی اجتماعی وضعیت به توانمی عوامل این است. ازجمله ورزشی هایفعالیت ویسبه مردم گرایش بر تأثیرگذار عوامل

 (.2552اشاره نمود )لیسا،  خانواده اقتصادی، تراکم تحصیالت، وضعیت ازجمله: سطح آن هایشاخص

وضوح این امر به یاست که در بیماران دیابت یعروق یهای قلببیماری شدن خطرسازاز عوامل مهم در  ییک یچرب اختالالت

توان با تغییر شیوه زندگی و مانند سن, جنس, سابقه خانوادگی و نژاد را نیز می یپیداست. همچنین تأثیر عوامل غیرقابل تعدیل

 (/http://seven7oceans.ir)سایت: کاهش داد. یهای پزشکمراقبت

در شهرها ،ورود وسایل  نشینیآپارتمانو  دیجد یسبک زندگهای همگانی موجود،ذیری در ورزشپتکراری بودن و عدم انعطاف

های و ابزارت جدید کشاورزی در روستاها،داشتن فرهنگ متعصبان در خصوص مشارکت زنان در ورزش و نیاز به اماکن و سالن

                                                           
1 .  Larsen 
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عالیت بدنی ناصحیح و آسیب دیدن در هنگام تحرکی ،  انجام فسرپوشیده برای بانوان، عدم آگاهی کافی از مضرات کم

های نوظهور)یارانه،تبلت،موبایل،...(، عدم های مناسب ورزشی در بعضی روستاها،وجود سرگرمیورزش،دور بودن امکان و زمین

اهم های همگانی در شهرها و روستاها فرمردم به ورزش شیگراعدم  یبرا را نهیزمهای چالشی،هیجانی و انگیزشی وجود ورزش

 سازد.می

 شدتبه جوامع توجه کنند، نیازهای آنان نیازهای و هاخواست به باشد، باید جامعه برای گذارانسیاست ریزیبرنامه اگر بنابراین

 هاآن جهت در و نگیرد صورت تالش هانگرش و این نیازها شناخت برای هستند. اگر هم به شدن نزدیک و تحول حال در

داشت و وقت  خواهیم وچراچون بدون پیروی درنهایت و انفعالی نقش روزمره مقابل تغییرات نشود، در هدایت هاریزیبرنامه

بر میزان گرایش شهروندان استان  تأثیرگذار عوامل شناسایی به دنبال نیز حاضر پژوهش .انرژی و بودجه هدر خواهد رفت

های الزم را برای توسعه هرچه بیشتر شاید بتواند زمینهسیستان و بلوچستان به ورزش همگانی است. لذا شناخت این عوامل 

 ورزش همگانی که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

 :روش تحقيق 
. همچنین این تحقیق باشدمیاین تحقیق با توجه به هدف تحقیق کاربردی بوده اما بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی 

 و ازنظر،ازنظر دامنه یک مطالعه خرد پهناوراست . ازنظر وسعت   (Survey)ی پیمایشیازنظر کنترل شرایط پژوهش یک بررس

ی جامعه آماری هایژگیوپیمایشی برای شناخت -زمانی یک بررسی مقطعی است بنابراین در این تحقیق از روش توصیفی

تحقیقات میدانی است . ابراز  شاخه حاضر ازکند.روش تحقیق ی میرا بررسموجود  تیو ماهاست که وضعیت  شدهاستفاده

باشد ؛همچنین در این تحقیق از منابع ی )طیف لیکرت ( میانهیگزسنجش تحقیق پرسشنامه محقق ساخته  از نوع پنج 

شده است .قلمرو مکانی تحقیق حاضر، استان سیستان و شده نیز استفادههای انجامنامهای و اینترنتی و مجالت و پایانکتابخانه

 باشدن میبلوچستا

 ماری،نمونه وروش نمونه گيری:آجامعه 
بتدنی در اداره  نفر، مشتمل بر مدیران و کارشناسان تربیتت  180در این پژوهش جامعه آماری با توجه به قلمروی زمانی و مکانی،

تان و استتان سیست  ، اعضتای شتورای راهبتردی ورزش    های تابعته  و شهرستان کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

، علمتا و  هتای استتان   علمتی دانشتگاه  اعضتای هیئتت   هتا، روستایی و عشایری استان ، شهرستتان های ، رؤسای هیئتبلوچستان

که درخصوص علماومعتمدین شهرستانهاوروستاهای منتخب با عنایتت بته    باشند،میها و روستاهای منتخب معتمدین شهرستان

ن ،استان را بر اساس اطالعات تتاریخی و موقعیتت جغرافیتایی بته سته منطقته       گستردگی جغرافیای استان سیستان و بلوچستا

صتورت تصتادفی   شتود کته بته   شهرستان )زابل،زهک،هیرمنتد،هامون نیمروز(متی  0تقسیم کردیم الف(منطقه سیستان که شامل 

هتای  کته شهرستتان  منطقه سرحد بلوچستان شامل زاهتدان ، ختاش و میتر جتاوه     اند ب( شدهشهرستان زابل و هیرمند انتخاب

های سراوان،سیب و سوران ،مهرستان ، ایرانشهر شامل شهرستانبلوچستان که منطقه مکران  ج( اند.شدهانتخاب و خاشزاهدان 

 و ستتورانهتتای چابهار،ایرانشتتهر و ستتیب   کتته شهرستتتان . باشتتند، دلگتتان ،نیکشتتهر ،ستترباز ،چابهتتار و کنتتارک متتی     

ونه براساس حکم کارگزینی ارائه شده توسط اداره کل ورزش وجوانان استان ودانشتگاه  اند.ودرخصوص سایراعضای نمشدهانتخاب

 سیستان وبلوچستان اقدام گردیده است

 نمونته  عنتوان بته  آماری جامعه کل بالطبع آماری جامعه انتخاب در موجود یهاتیمحدود و پژوهش بودن تخصصی به توجه با

 .پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد180تمامیصورت گرفته  یهایریگیکه خوشبختانه با پ ( N=n)شدند انتخاب

 ابزاراندازه گيری:
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دراین پژوهش جهت گردآوری داده هاازپرسشنامه محقق ساخته ازنوع پنج گزینه ای)طیتف لیکترت( متی باشتد.این پرسشتنامه      

 سوال می باشد.88بخش یامولفه تشکیل شده که شامل 9از

سوال روی 7یی پرسشنامه محقق ساخته،پس ازجمع آوری نظراستادان ومتخصصان تربیت بدنی جهت تعیین اعتبارمحتوا:اعتبار

ستوال روی مولفته ستوم)اعتمادبه    10ستوال روی مولفته دوم)ستاختارقدرت درختانواده(،    11مولفه اول)آشنایی باورزش همگانی(،

مولفته  ی ستوال رو 0هتای گروهتی(،   سوال روی مولفته چهتارم)اطالع رستانی رستانه    7کارکنان ومسئولین ورزشی وغیرورزشی(،

ستوال روی  12سوال روی مولفه ششم)دیدگاه اطرافیان درمتوردورزش همگتانی(،  6داشتن مهارت وتجربه درزمینه ورزش(،پنجم)

ستوال روی   16سوال روی مولفه هشتم)دسترسی به امکانات ورزشتی( و  9مولفه هفتم)هزینه وفایده مشارکت درورزش همگانی(،

 مشارکت در.رزش همگانی( باقی ماند. مولفه نهم)گرایش به

بته دستت آمتده استت کته       86/5بازآزمون(پرسشتنامه محقتق ستاخته برابتر    -ضریب همبستگی بتین دوآزمون)آزمتون  : پایایی

 نشانگررضایت بخش بودن پایایی این پرسشنامه می باشد.

 روش تجزیه وتحليل داده ها:

های آماری در سطوح مختلف تلخیص )توزیع مونه از روشبرای توصیف مشخصات نجهت تحلیل داده های بدست آمده ،

و برای روابط است. استفاده گردیده پراکندگی و های تمرکز(. شاخص…و یبعدکیبندی )(. جدول…فراوانی، درصد، و

تغیره و آزمون همبستگی پیرسون و برای تحلیل چند متغیره از آزمون رگرسیون چند م tاز تحلیل واریانس، آزمون  رهیدومتغ

 شده است.استفاده

 : یافته ها

های ها شامل متغیرهای مستقل و وابسته به همراه مولفهشوند. این یافتههای توصیفی تحقیق ارایه میدر این قسمت یافته

 شود.ها میدر نظر گرفته شده برای هر کدام از آن

 یدرخصوص میزان آشنایی بابرنامه های ورزش همگانتوزیع پاسخگویان  جدول

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عنوان

 یصبحگاه یهاستگاهیا

 

 181 6 102 196 67 94 فراوانی

 100.0 1.89 27.68 98.14 14.49 12.87 درصد

 181 99 16 199 48 94 فراوانی سازیبدن یهاباشگاه

 100.0 8.42 19.47 96.19 21.62 12.87 درصد

 181 11 40 191 84 92 یفراوان یامحله یمسابقات مورد

 100.0 9.49 29.72 98.06 29.91 11.02 درصد

 181 91 61 191 89 97 فراوانی مانند بادبادک یورزش یهاجشنواره

 100.0 11.82 18.79 91.99 22.01 12.06 درصد

 181 96 81 192 82 94 فراوانی ورزش یهاخانه

 100.0 4.61 21.27 96.26 21.12 10.29 درصد

 181 92 8 12 10 89 فراوانی ورزش یهاکینیکل

 100 16.24 9.92 28.10 1.90 99.97 درصد
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 های محالتورزش
 181 27 21 12 79 29 فراوانی

 100 19.01 19.11 28.10 99.14 12.99 درصد

 

 جدول توزیع پاسخگویان بر اساس ساختار قدرت در خانواده

 عنوان
کامالً 

 مخالف
 موافق تاحدی مخالف

مالً کا

 موافق
 جمع

کند چون کس در کار دیگری دخالت نمیدر خانواده ما هیچ

 کند.معتقدیم هر کسی راه خودش را طی می

 181 12 14 91 96 92 فراوانی

 100.00 6.04 91.10 29.88 20.21 16.92 درصد

 در خانواده ما هر کس برای انجام هر کاری آزاد است.
 181 10 16 81 91 96 فراوانی

 100.00 1.66 4.91 92.68 22.01 14.41 رصدد

گیرند دلیل آن معموالً وقتی والدین برای فرزندان تصمیم می

 دهند.را توضیح می

 181 26 61 79 19 1 فراوانی

 100.00 19.47 94.11 99.87 4.61 2.97 درصد

والدین با صحبت کردن، مشکالت و اعتراض فرزندان را حل 

 کنند.می

 181 92 64 79 9 /.1 فراوانی

 100.00 22.91 91.69 99.70 2.1 0.27 درصد

فرزندان هر گاه خالف میل والدین رفتار کنند، به جای تنبیه 

 کنند.او را راهنمایی می

 181 26 86 70 10 1 فراوانی

 100.00 11.22 97.97 92.02 1.11 0.64 درصد

 گیری در مورد مسائل مختلف از فرزندانوالدین در تصمیم

 کنند.نظرخواهی می

 181 20 61 81 10 9 فراوانی

 100.00 11.11 96.19 99.91 1.66 1.89 درصد

فهمانند که چه کسی والدین با رفتارهایشان به فرزندان می

 رئیس خانواده است.

 181 16 70 66 29 6 فراوانی

 100.00 4.61 92.02 91.21 12.87 9.20 درصد

گیری فرزندان، سخت والدین برای جدی و کوشا بودن

 کنند.می

 181 18 79 81 20 2 فراوانی

 100.00 4.61 99.41 92.68 10.67 1.89 درصد

 شود.اگر فرزندی از والدین پیروی نکند تنبیه می
 181 6 98 79 99 29 فراوانی

 100.00 9.20 21.97 99.41 22.89 12.70 درصد

رزندان توجه اند که اگر به خواسته فوالدین بر این عقیده

 شوند.کنند، پر رو می

 181 6 92 74 10 26 فراوانی

 100.00 9.97 17.80 96.01 27.66 19.47 درصد

اگر والدین انجام کاری را از فرزندان بخواهند، باید بدون 

 چون و چرا آن را انجام دهند.

 181 12 97 69 91 22 فراوانی

 100.00 7.90 14.41 94.40 21.68 12.06 درصد

 

 های ورزشی و غیر ورزشیجدول توزیع پاسخگویان بر اساس میزان اعتماد به مسئولین و کارکنان سازمان
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 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عنوان

 داشتن مهارت و تجربه کافی
 181 7 27 89 94 20 فراوانی

 100.00 9.49 19.16 99.88 27.21 10.67 درصد

 ر محولهداشتن نظم و ترتیب در امو
 181 7 27 87 10 16 فراوانی

 100.00 9.20 19.16 91.76 27.66 4.14 درصد

 پذیری در امور مختلفپاسخگویی و مسئولیت
 181 7 26 76 18 26 فراوانی

 100.00 9.11 19.47 97.22 90.46 19.60 درصد

 تالش و جدیت در حل امورات محوله
 181 1 91 66 11 21 فراوانی

 100.00 9.11 17.26 91.96 26.82 11.24 درصد

 هامسئوالنه بودن رفتار و نحوه برخورد آن
 181 7 91 67 19 14 فراوانی

 100.00 9.76 17.80 90.49 28.08 10.10 درصد

 عمل کردن کارکنان و مسئوالن طبق قوانین و ضوابط
 181 6 28 81 12 16 فراوانی

 100.00 9.49 11.22 99.91 26.17 4.46 درصد

 داشتن توانایی و تجربه الزم در انجام وظایف
 181 8 97 66 98 17 فراوانی

 100.00 9.97 14.41 90.49 21.48 8.77 درصد

 دارا بودن دانش و مهارت الزم در خصوص رسیدگی به امور
 181 4 92 68 98 18 فراوانی

 100.00 9.44 16.07 91.69 21.48 10.29 درصد

 داشتن تعهد و اخالق کاری
 181 6 96 61 97 20 فراوانی

 100.00 9.76 14.41 94.40 21.20 11.24 درصد

 داشتن صداقت در رفتار و عمل
 181 8 24 81 96 20 فراوانی

 100.00 9.97 11.61 99.09 21.20 11.11 درصد

 داشتن سالمت مالی
 181 6 26 89 98 14 فراوانی

 100.00 9.49 19.16 99.88 27.21 10.67 درصد

 آمیز با مردمخورد احترامبر
 181 8 28 81 96 21 فراوانی

 100.00 9.97 11.61 99.09 21.20 11.11 درصد

 میزان عالقه و حوصله کافی برای پاسخگویی به مردم
 181 10 27 82 99 91 فراوانی

 100.00 2.84 19.16 99.91 22.89 17.80 درصد

 اطمینان به عملکرد آنان
 181 9 27 41 98 17 فراوانی

 100.00 9.11 19.41 98.17 21.62 8.77 درصد

 ای خاص از اقدامات صورت گرفتهنفع بردن عده
 181 7 97 66 11 11 فراوانی

 100.00 9.11 14.41 91.96 27.66 8.77 درصد

 

 های جمعیرسانی رسانهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اطالع

 جمع کامالً موافق موافق تاحدی مخالف کامالً مخالف عنوان

 181 91 101 24 7 9 فراوانیهای جمعی )تلویزیون و رادیو( موجب رسانه
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 100 21.12 17.47 11.94 9.11 2.84 درصد شوند.افزایش آگاهی نسبت به ورزش می

های جمعی موجب تغییر رفتار مردم در رسانه

 شوند.های ورزشی میفعالیت

 181 92 67 11 11 1 فراوانی

 100 22.16 90.78 24.42 7.09 0.64 ددرص

های روند فعالیت نشریات ورزشی با هدف

 تربیت بدنی و ورزش همسو است.

 181 18 16 82 21 7 فراوانی

 100 4.46 24.42 99.89 12.70 9.76 درصد

هایی که با همگانی و فعالیت هایگسترش ورزش

بهداشت و تندرستی اکثریت مردم ارتباط 

های ورزشی محورهای برنامه دارند، یکی از

 باشد.رادیو و تلویزیون می

 181 17 74 61 21 9 فراوانی

 100 8.42 96.01 90.92 11.24 2.97 درصد

های ورزشی رادیو و تلویزیون هدف اغلب برنامه

 پرکردن وقت بیننده است

 181 29 11 79 97 7 فراوانی

 100 12.87 24.19 99.71 14.74 9.76 درصد

های جمعی برای انتخاب نوع و شکل رسانه

ها و موضوعات ورزشی از اقشار مختلف برنامه

 کنند.مردم نظر سنجی می

 181 17 19 61 91 19 فراوانی

 100 8.77 24.90 96.19 17.19 6.86 درصد

تبلیغات تلویزیون با هدف تشویق جامعه به 

های ورزشی با نظر شورا یا گروه فعالیت

 شودتولید می متخصصان تربیت بدنی

 181 11 16 67 24 8 فراوانی

 100 8.90 90.91 90.92 11.61 9.44 درصد

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مهارت و تجربه در زمینه ورزش همگانی

 عنوان
کامالً 

 مخالف
 موافق تاحدی مخالف

کامالً 

 موافق
 جمع

 ها( نگرش مردم )افزایشنهادهای آموزشی )مدارس و دانشگاه

 دهند.آگاهی( را نسبت به ورزش تغییر می

 181 21 71 74 22 9 فراوانی

 100 19.94 99.41 97.61 12.06 2.84 درصد

های بدنی( نهادهای آموزشی رفتار مردم )شرکت در فعالیت

 دهندنسبت به ورزش را تغییر می

 181 17 61 69 29 2 فراوانی

 100 8.42 96.19 94.11 12.70 1.89 درصد

هایی که با بهداشت و همگانی و فعالیت هایترش ورزشگس

تندرستی اکثریت مردم ارتباط دارند، یکی از محورهای 

 های آموزشی نهادهای آموزشی استبرنامه

 181 14 74 62 21 9 فراوانی

 100 10.29 97.98 98.81 11.24 9.11 درصد

ها و مدارس، ساعاتی که به ورزش اختصاص دارد، در دانشگاه

 کافی است

 181 8 99 14 97 94 فراوانی

 100 9.20 29.10 91.67 14.74 21.27 درصد
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همگانی  هایکسانی که در نهادهای آموزشی به ورزش

 پردازند از بهترین متخصصان هستندمی

 181 4 99 66 94 16 فراوانی

 100 9.44 22.89 91.21 21.00 4.46 درصد

 

 اساس دیدگاه اطرافیانجدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر 

 عنوان
کامالً 

 مخالف
 موافق تاحدی مخالف

کامالً 

 موافق
 جمع

 شوددر خانواده ما چندان اهمیتی به ورزش داده نمی
 181 4 97 61 96 12 فراوانی

 100.00 1.11 29.76 96.26 21.62 7.82 درصد

توجهی اگر من گاهی اوقات عالقه به ورزش نشان دهم با بی

 شومواجه میاطرافیان م

 181 6 99 71 11 29 فراوانی

 100 9.49 22.89 92.81 26.17 12.87 درصد

ای برای ورزش اختصاص داده وجه هزینهدر خانواده ما به هیچ

 شودنمی

 181 11 98 60 96 14 فراوانی

 100 7.90 21.27 96.26 29.49 10.29 درصد

در نزد دوستان و آشنایانم ورزش از اهمیت خاصی 

 رخوردار استب

 181 22 79 67 14 1 فراوانی

 100 11.11 99.12 91.21 10.29 2.84 درصد

دوستان و آشنایان من بخشی از وقت خود را به ورزش 

 دهنداختصاص می

 181 17 69 61 18 7 فراوانی

 100 4.91 94.79 98.07 4.61 9.11 درصد

ردن تر اوقات مرا تشویق به ورزش کدوستان و آشنایانم بیش

 کنندمی

 181 16 19 81 20 4 فراوانی

 100 4.46 28.86 91.19 11.02 9.44 درصد

 

 )هزینه وفایده(جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیامدهای ورزش همگانی

 عنوان
کامالً 

 مخالف
 موافق تاحدی مخالف

کامالً 

 موافق
 جمع

خواهد که های همگانی وقت زیادی میپرداختن به ورزش

 یاری از افراد چنین فرصتی ندارندبس

 181 20 71 99 27 17 فراوانی

 100 21.27 92.11 22.16 19.60 8.42 درصد

همگانی تأثیری در من  هایکنم شرکت در ورزشفکر نمی

 داشته باشد

 181 9 17 94 41 97 فراوانی

 100 1.89 8.42 20.69 98.17 14.41 درصد

 ارزدرد سر آن نمیهمگانی به د هایمشارکت در ورزش
 181 9 18 97 81 97 فراوانی

 100 2.10 4.61 14.41 99.09 21.20 درصد

خواهم با اند که من بکنند چکار کردهآنهایی که ورزش می

 ورش کردن به دست بیاورم.

 181 2 19 28 87 11 فراوانی

 100 1.01 6.86 19.47 97.62 24.90 درصد
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کنم به نظم و کر نمیهمگانی ف هایبا شرکت در ورزش

 ام دست پیدا کنم.تر در زندگیآرامش بیش

 181 12 99 91 74 97 فراوانی

 100 7.90 18.96 14.17 97.61 14.92 درصد

تر همگانی امکان آشنایی با افراد بیش هایشرکت در ورزش

 کند.را فراهم می

 181 26 71 21 10 22 فراوانی

 100 19.60 92.81 19.16 27.66 11.11 درصد

در حفظ تندرستی های همگانی نقش مهمیشرکت در ورزش

 دارد.

 181 94 64 96 9 17 فراوانی

 100 21.48 91.69 20.21 2.97 4.61 درصد

های همگانی باعث تقویت و رشد قوای شرکت در ورزش

 شود.جسمانی می

 181 77 61 96 7 1 فراوانی

 100 91.47 90.92 14.41 9.11 0.12 درصد

های همگانی آرامش روانی خاصی به همراه شرکت در ورزش

 دارد.

 181 19 41 91 9 2 فراوانی

 100 28.86 98.24 14.74 2.10 1.01 درصد

های همگانی کمک زیادی به بهبود روابط شرکت در ورزش

 کند.خود با دیگران می

 181 10 67 19 9 1 فراوانی

 100 27.66 91.21 28.86 2.97 0.64 درصد

های همگانی احتمال صدمه دیدن در این شرکت در ورزش

 ها زیاد است.برنامه

 181 12 17 71 98 18 فراوانی

 100 7.17 24.42 92.81 21.00 4.61 درصد

توان برای خود احترام همگانی می هایبا مشارکت در ورزش

 تری کسب کرد.بیش

 181 21 61 60 17 9 فراوانی

 100 19.94 98.92 96.01 8.42 2.97 درصد

 

 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت امکانات ورزشی

 عنوان
خیلی 

 بد
 بد

نه خوب نه 

 بد
 خوب

خیلی 

 خوب
 جمع

هایی که دارای وسایل و تجهیزات نحوه دسترسی به پارک

 ورزشی هستند

 181 9 7 41 26 16 فراوانی

 100 2.72 9.11 98.82 19.60 90.61 درصد

 سطح محل یا منطقه محل سکونتها در تعداد این پارک
 181 8 11 77 92 19 فراوانی

 100 9.20 8.90 99.41 22.16 24.42 درصد

 هاتعداد وسایل و تجهیزات ورزشی در پارک
 181 4 10 68 91 99 فراوانی

 100 9.44 1.66 91.44 29.88 29.97 درصد

 هاتناسب بین متقاضیان و فضای پارک
 181 7 16 64 92 91 فراوانی

 100 9.11 4.91 92.27 22.89 22.91 درصد

 181 11 14 74 99 98 فراوانی هاوضعیت ایمنی و احساس امنیت در پارک
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 100 8.77 10.10 97.61 18.96 21.62 درصد

نحوه دسترسی به اماکن ورزشی در محله یا منطقه محل 

 سکونت

 181 7 16 62 92 98 فراوانی

 100 9.91 4.46 98.92 22.16 21.62 درصد

 ها و اماکن ورزشی در سطح محل یا منطقهتعداد سالن
 181 8 14 79 97 98 فراوانی

 100 9.62 10.10 99.12 21.20 21.97 درصد

 ابعاد و گنجایش اماکن ورزشی
 181 9 16 41 92 91 فراوانی

 100 2.10 4.61 98.09 29.10 16.07 درصد

 تناسب بین متقاضیان و فضای اماکن ورزشی
 181 9 29 89 92 91 فراوانی

 100 2.97 12.87 99.88 22.16 16.92 درصد

 انداکثر پاسخگویان وضعیت امکانات ورزشی محله یا منطقه خود را ضعیف ارزیابی نموده

 توزیع پاسخگویان بر حسب گرایش به ورزش همگانی

 عنوان
کامالً 

 مخالف
 موافق تاحدی مخالف

کامالً 

 موافق
 جمع

ان ورزش برای تعیین عالیق و نیازهای ورزش جامعه از ریزبرنامه

 اقشار مختلف مردم نظرسنجی کنند

 181 99 49 99 4 7 فراوانی

 100 22.16 10.94 16.92 1.66 9.49 درصد

های همگانی و تفریحات سالم به دلیل تقاضای اجتماعی ورزش

های کالن ریزیو نقش آن در سالمت جامعه باید محور برنامه

 ر باشدکشو

 181 19 80 91 1 2 فراوانی

 100 28.08 99.91 29.91 9.11 1.01 درصد

های تشکیالت و راهبردهای فعلی ورزش، در جهت تقویت ورزش

 کنندهمگانی عمل می

 181 91 62 71 18 9 فراوانی

 100 16.07 98.92 92.11 4.46 2.10 درصد

ی دارد تا های همگانجامعه ایران در حال حاضر نیاز به ورزش

 قهرمانی.

 181 99 78 17 11 9 فراوانی

 100 22.89 97.22 90.61 8.90 1.89 درصد

های رایج مانند فوتبال، والیبال، در کشور ما اولویت با گسترش ورزش

 هاستبسکتبال، کشتی و مانند آن

 181 11 78 94 11 7 فراوانی

 100 26.90 97.22 26.09 7.90 9.11 درصد

تواند باعث پیشرفت ورزش های همگانی میتوسعه ورزش

 قهرمانی شود

 181 99 89 97 4 9 فراوانی

 100 22.89 99.88 21.20 1.21 1.89 درصد

طور همزمان و های قهرمانی و همگانی باید بهگسترش ورزش

 همگام با هم مورد توجه قرار گیرد.

 181 91 81 97 11 2 فراوانی

 100 22.01 91.49 29.49 7.09 1.01 درصد

با توجه به رویکرد جهانی، در جهت هماهنگی با سایر کشورها 

 های همگانی باید تقویت شود.ورزش
 181 99 40 91 1 2 فراوانی
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 عنوان
کامالً 

 مخالف
 موافق تاحدی مخالف

کامالً 

 موافق
 جمع

 100 29.10 96.11 29.49 9.11 1.91 درصد

تر و استفاده از با توجه به امکانات و تجهیزات کم هزینه

ای همگانی هگذاری در بخش ورزشفضاهای طبیعی، سرمایه

 تقویت شود.

 181 91 88 92 8 2 فراوانی

 100 29.11 97.48 22.89 9.44 1.01 درصد

کنم کسی را در حال وقتی که در مسیری که از آن عبور می

 برم.ورزش کردن ببینم، لذت می

 181 98 67 19 11 9 فراوانی

 100 20.96 91.21 28.08 8.90 1.89 درصد

ها که در همان موقع من هم به آن کنمدر این مواقع هوس می

 ملحق شده و ورزش نمایم

 181 90 78 77 16 9 فراوانی

 100 17.01 97.98 91.99 4.46 2.10 درصد

اگر کمکی از دستم بر آید که به عالقمندی اطرافیانم به ورزش 

 کنممنجر شود، دریغ نمی

 181 21 64 74 19 9 فراوانی

 100 11.02 91.44 97.61 8.90 1.89 درصد

ام که بخشی از وقتم را در هفته یا روز به تصمیم جدی گرفته

 ورزش اختصاص دهم.

 181 29 66 79 17 9 فراوانی

 100 12.87 90.49 99.71 4.91 2.10 درصد

های همگانی ای از سوی سازمانی در خصوص ورزشهر موقع برنامه

 نمایمبرگزار شود شرکت می

 181 12 97 41 26 4 فراوانی

 100 7.17 21.20 98.09 11.22 9.44 درصد

های همگانی گروهی به مسئولین اگر الزم باشد در ورزش

 نمایمبرگزار کننده کمک می

 181 4 11 84 22 10 فراوانی

 100 1.21 24.19 96.66 12.70 1.21 درصد

 دهدهای همگانی مرا رنج مینگاه خیره مردم هنگام ورزش
 181 16 98 74 96 29 فراوانی

 100 4.61 20.96 97.61 20.21 12.87 درصد

 های همگانی متعلق به طبقات مرفه جامعه استورزش
 181 16 91 16 96 99 فراوانی

 100 4.46 16.07 90.18 14.41 22.89 درصد

 

 00,05 دهد کههای فوق حاصل شده نشان میشاخص گرایش به ورزش همگانی که از ترکیب نظرات پاسخگویان به مولفه

درصد نیز میزان عالقه خود را در حد متوسط  51,55درصد پاسخگویان گرایش زیاد یا خیلی زیادی به ورزش همگانی دارند. و 

 باشد. درصد می 15,35اند. کسانی که گرایش چندان زیادی به این موضوع ندارند اعالم نموده

 یافته ها:

 های تحلیلییافته-

چنین ارایه بر اساس فرضیات تحقیق )رابطه متغیرهای ای و مستقل و همتغیرهای زمینهمباحث تحلیلی شامل ارتباط م

 شود. ای و مستقل با متغییر وابسته( میزمینه
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 ای با گرایش به ورزش همگانیرابطه متغیرهای زمینه

ل با متغیر وابسته مورد ای و مستقهای تحقیق بر مبنای فرضیات تحقیق و رابطه بین متغیرهای زمینهدر این قسمت یافته

 گیرد.بررسی قرار می

 دهد:طور که نتایج نشان میآن

بین جنسیت شهروندان با میزان گرایش به مشارکت در ورزش همگانی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.  .1

 این بدان معناست که زنان و مردان تقریبا به یک میزان گرایش به مشارکت در ورزش همگانی دارند.

رسد سطح تحصیالت شهروندان بر میزان گرایش آنان بر شرکت در درصد به نظر می 0ذیرش خطای با پ .2

ترین میزان تمایل را و افراد گذارد. در بین سطوح تحصیلی مختلف تحصیالت ابتدایی کمورزش همگانی تاثیر می

های مقایسه با سایر گروهترین میزان تمایل را به مشارکت در ورزش همگانی در دارای تحصیالت متوسطه بیش

 تحصیلی دارند.

درصد بین نوع فعالیت شهروندان با میزان گرایش آنان به مشارکت در ورزش همگانی  0با پذیرش خطای  .5

ترین میزان گرایش را به ترین میزان گرایش و محصلین بیشتفاوت معناداری وجود دارد. بیکاران و سربازان کم

 اند.ادهورزش همگانی را از خود نشان د

 رابطه نوع ساختار قدرت در خانواده با گرایش به ورزش همگانی

دهد که بین نوع ساختار قدرت در خانواده با میزان گرایش به مشارکت در نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می

دهد که به نظر اده نشان میورزش همگانی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین حاصله برای هر یک از نوع قدرت در خانو

رود بر میزان گرایش اعضای خانواده به ورزش تر پیش میرسد که هر چقدر فضای خانواده به سوی آزادگذاری و دموکراتیکمی

 شود.همگانی افزوده می

 در مورد رابطه بین متغیرهای مستقل با وابسته نتایج زیر بدست آمد ه است:

داری وجود ندارد. این بدین معنی ان گرایش به ورزش همگانی رابطه معنیبین میزان تقدیرگرایی با میز .1

 دهد.همگانی تحت تاثیر قرار نمیاست که تقدیرگرا بودن یا نبودن گرایش شهروندان را در شرکت به ورزش

بین میزان اعتماد به کارکنان و مسئولین ورزشی و غیر ورزشی با گرایش به مشارکت در ورزش همگانی  .2

گی مثبت و ضعیف وجود دارد. بدین معنی که با افزایش اعتماد در بین شهروندان گرایش آنان به مشارکت در همبست

باشد. این همبستگی خیلی ضعیف ولی از نظر آماری می 5,585یابد. ضریب همبستگی معادل این موضوع افزایش می

 معنادار است.

ش به شرکت در ورزش همگانی دارد. ضریب های جمعی تاثیر مثبت بر میزان گرایدهی رسانهآگاه .5

 دهد.است که رابطه نسبتاضعیف اما از نظر آماری معنادار را نشان می 5,268همبستگی بین این دو متغیر معادل 

شود. داشتن مهارت و تجربه باعث افزایش تمایل و گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش همگانی می .3

 باشد.ضعیف می البته این همبستگی و تاثیر در حد

ترین رابطه در بین متغیرهای مستقل مورد بررسی را هزینه و فایده ورزش همگانی با متغیر وابسته، قوی .0

 5,015یعنی گرایش به مشارکت در این نوع ورزش دارد. ضریب همبستگی بدست امده برای این دو متغیر برابر 

د که شرکت آنان در ورزش همگانی برایشان فایده و باشد. این بدان معناست که اگر شهروندان احساس بکننمی

 نمایند.ها شرکت میجور برنامهسودی در بر دارد، مسلماً در این این

 دسترسی داشتن به امکانات ورزشی تاثیر زیادی بر گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش همگانی دارد. .6
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معناداری بر گرایش شهروندان به شرکت در اعتماد به نزدیکان و اعتماد به نهادهای مختلف نیز تاثیر  .7

بوده است. در بحث اعتماد به  5,102و  5,167ورزش همگانی دارد. ضریب این دو متغیر با متغیر وابسته به ترتیب 

دهد که بود، مقایسه این سه نوع اعتماد نشان می 5,570های ورزشی نیز که ضریب آن مسئولین و کارکنان سازمانه

 تری بر مشارکت به ورزش همگانی دارد.کان تا سایر اعتمادها تاثیر قویاعتماد به نزدی

هر چه قدر اطرافیان شهروندان دیدگاه مثبت نسبت به ورزش همگانی داشته باشند گرایش شهروندان را به  .8

ن شود. ضریب همبستگی بدست آمده برای ایمشارکت در ورزش همگانی تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش آن می

 است. 5,269دو متغیر برابر 

انسجام اجتماعی نیز تاثیر معنادار مثبت اما ضعیف بر گرایش به مشارکت در ورزش همگانی دارد. این   .9

تری با هم محلیان خود داشته باشند تا حدودی بر بدان معناست که هر چه قدر شهروندان انسجام و همبستگی قوی

 افزاید.میتمایل آنان بر مشارکت در ورزش همگانی 

که شهروندان خود را تا چه اندازه اثربخش تصور کنند بر گرایش آنان به شرکت در ورزش همگانی تاثیر این .15

شود. البته شدت این تر خود را اثربخش بدانند بر تمایل آنان در این موضوع افزوده میگذارد. هر چقدر بیشمی

 ( است.5,117ارتباط ضعیف )

 تحلیل چند متغیره-

شود، هدف ما در این قسمت یافتن میزان و ین قسمت از تحلیل به بررسی روابط چندگانه بین متغیرها پرداخته میدر ا

باشد. برای این منظور از تحلیل ای در توضیح گرایش به مشارکت در ورزش هگانی میسهم اثر متغیرهای مستقل و زمینه

 رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

اند شامل مطرح شده عواملی که بر گرایش به مشارکت در ورزش هگانی شهروندان موثر فرض شده بر اساس نظرات

ها، مهارت و تجربه، هزینه، فایده ورزش همگانی، رسانی رسانههای ورزشی و غیر ورزشی، اطالعتقدیرگرایی، اعتماد به سازمان

دهای دولتی، دیدگاه اطرافیان، انسجام اجتماعی، اطالع از دسترسی به امکانات ورزشی، اعتماد به نزدیکان، اعتماد به نها

وارد  stepwiseباشند. این متغیرها با روش های انجام شده در حوزه ورزش همگانی و نوع ساختار قدرت در خانواده میبرنامه

تجربه، دیدگاه  معادله شدند که در نهایت متغیرهای پیامد )هزینه و فایده( شرکت در ورزش همگانی، داشتن مهارت و

های ورزشی و غیر ورزشی، اعتماد به نزدیکان و ساختار قدرت در های جمعی، اعتماد به سازمانرسانی رسانهاطرافیان، اطالع

درصد از واریانس از گرایش به مشارکت در ورزش همگانی را  52,3خانواده، در معادله باقی مانند. این متغیرها در مجموع 

 دهند.توضیح می

های ورزش همگانی و دسترسی به امکانات ورزشی معنادار نگردیدند. بر ن ترتیب متغیر تقدیرگرایی و اطالع از برنامهبدی

طور که در روابط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به تفکیک با استفاده از ضریب همبستگی اساس نتایج به دست آمده همان

ها با گرایش به شرکت در ورزش همگانی معنادار گردید رابطه سی که ارتباط آنپیرسون گفته شد، تمامی متغیرهای مورد برر

های دو متغیره رابطه بین اعتماد به کارکنان و مسئولین مثبت داشتند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که در تحلیل

این متغیر با متغیر وابسته معکوس بدست  های ورزشی و غیر ورزشی مثبت بود، ولی در رابطه چند متغیره رابطه بینسازمان

 آمد. 
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ترین تاثیر را بر از گرایش به مشارکت در ورزش همگانی ارزیابی فایده مشارکت در در بین متغیرهای مورد بررسی بیش

 های ورزشی و غیر ورزشی دارند.ورزش همگانی و کمترین تاثیر را اعتماد به سازمان

 :پیشنهادات وراهکارها

  همگانی  ورزش توسعهالف:

 های همگانیفعال درزمینة ورزشهای ورزشی واگذاری رایگان اماکن ورزشی به هیئت-1
 همگانی هیئتساماندهی وضعیت مدیریتی ، ساختاری و قانونی -2

 در ورزش ساعات در غیردولتی و  دولتی و خصوصی ورزشی اماکن از هادانشگاه و مدارس  دائم استفاده جهت اعتبارافزایش  -5

  شهریه پرداخت قبال

 ایورزش غیرحرفه سازیخصوصیکمک به  -( 15کشور )بند الف ماده  ایبرآورد نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش غیرحرفه-3

 (15)بند ب ماده 

 رد اماکن این عادالنه توزیع عدم و ورزشی فضای سرانه بودن پایین نهایتاًعدم امکان تملک اراضی با کاربری ورزشی و -0

 تلف شهریمخ مناطق

 ورزشی هایمجموعه و اماکن کلیه معماری و رنگ ، شکل در تغییر و طراحی-6

 ایو حرفه ایورزش غیرحرفه سازیخصوصیتوسعه پایدار  بسترسازیساماندهی و -7

 ورزشی مؤثر و مهم  اماکنعنوان طرح ملی و تنها روی در کلیه شهرهای کشور بهاختصاصی پیاده هایپیستایجاد -8

 (.است به پیوست طرح) شدهفراموش

 به ورزش روستاها گرایانهواقعتوجه کارشناسی و -9

 هانمودن آن کاربردی ومنابع انسانی  توسعه وتوجه جدی به علوم مدیریتی -15

 انداز ورزش و جوانانتدوین تثبیت برنامه و چشم-11

 تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی -12

 های ورزش روستاییخانه و محلی های بومی وفعال کردن ورزش-15

 استفاده چندگانه از تسهیالت و اماکن ورزشی:. -13

 ریزی شهری و راهبردهای عملی:برنامه-10

 (Cycle Day سواری )طراحی روز دوچرخه -16

 هاب تسهیالت ورزشی آمادگی جسمانی عمومی در پارکنص-17

 های همگانی در برنامه مدارسورزش-18

 های آمادگی جسمانی سازمانی.برنامه -19

 جمعیهای همگانی و والیبال دستهورزش -25

 آموزی،دانش ورزش) مشخص زمانی هایدوره در تفریحی  و همگانی هایورزش در افراد شاخص معرفی و شناسایی-21

. معلولین پیشکسوتان، ندان،سالم. کودک مهدهای ارشد، مدیران روستایی،. کارمندان کارگری،. مسلح نیروهای  دانشگاهی،

 بسیج( و مددجویان

  همگانی ورزش مختلف سطوح در افتخار هایتعیین و اعتای نشان -22

 برای پاداش پرداخت)تفریحی  و همگانی هایورزش کننده درشرکت افراد جهت رفاهی و تشویقی هاینامهآیین تدوین -25

  (.پردازندمی ورزش به مختلف سطوح در که افرادی
 محلی باهزینه کم وبامشارکت خودمردمبومی وبرگزاری جشنواره های -23
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  همگانی فرهنگ ورزش سازینهادینهب:

  سالمت و تندرستی حفظ به مردم توجه ( الف

 تفریحی و همگانی ورزش فرهنگ سازینهادینه جهت در عمومی هایآگاهی ب(افزایش

   همگانی زشور عرصه در رسانیاطالع منابع تدوین و ج( تهیه

 هتا، زنتدان  دانشگاه، مهدکودک،مدرسه،) عمومی و آموزشی نهادهای در تفریحی و همگانی هایورزش آموزش و هابرنامه د( درج

   (فرهنگی هایپایگاه حسینیه، مساجد، مسلح، نیروهای ها،کارخانه بهزیستی،

  های همگانی مانند: ط فدراسیون ورزشتوسورزش  های مختلف انجمنو( استفاده از ظرفیت های ایجاد شده یعنی 

 داژبال ،کمیتهماهیگیری کمیته، های طبیعیکمیته ورزش، انجمن ورزش مساجد

 های ذیل:ه( استفاده از تجهیزات جدید و نوآور موجود در تشویق مردم به ورزش همگانی مانند نمونه

 رویپیتاده  ،شلوار (نفرِه سه اسکیت)نفره سه رویپیاده ،کفش تانک حلقه،چرخ پرتاب باز،صفحه فضای ایشیشه پنگپینگ میز 

شتطرنج   ،میتز  بتادی  ستواری نفره،استب  6(  انستانی )  ایستاده ،فوتبال گلف آموزش نفره،پیست دو شدهکنترل نفره،تنیس چهار

 انسانی پله و مار بازی،زمین باکمان تیراندازی ایستاده،زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وماخذ: منابع

 منابع فارسی
 دریتای  حاشیه هایدانشگاه علوم ورزشی یالمللنیب همایش اولین، ایران بانوان همگانی هایورزش برای ملی الگوسازی .ناهید، ااتقی .1

 .خزر

 نور. انتشارات .سوم چاپ ورزش. و بدنیتربیت (. مبانی1581آزاد، احمد) .2

 ی آستان قدس رضوی هاپژوهشبنیاد (. ورزش و جامعه، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات 1581الخولی: امین احد ) .5

(. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور بتا  1576بدنی جمهوری اسالمی ایران )انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت  .3

 بدنی.های تربیتتأکید بر ورزش و فعالیت
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(. مدیریت معاصر در ورزش، انتشتارات دانشتگاه   1585ی )پارکز، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسان .0

 تربیت مدارس 

هتا، پژوهشتکده   گیتری از آن های سراسر کشتور میتزان بهتره   (. بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاه1579پورکرانی، محمد ) .6

 بدنی و علوم ورزشی.تربیت

ی ادارهی متوسط اراک، شورای تحقیقتات  آموزان دختر دورهانشی عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزش دمطالعه(. 1576ترکمانی، مهران ) .7

 استان مرکزی  وپرورشآموزشکل 

 یهتا تیفعال بر دیتأک با کشور هایدانشجویان دانشگاه فراغت اوقات گذراندن چگونگی و وضعیت بررسی (.1570تندنویس، فریدون.) .8

 .معلمتیترب دانشگاه، ورزشی

 (. درآمدی به ورزش در اسالم، نشر نصایح قم.1585) نیمحمدحستوحیدی اقدام،  .9

 (. روانشناسی ورزش، ترجمه محمدحسین سروری، انتشارات یگانه تهران. 1575توماس، ریمونو ) .15

( ورزش همگانی: پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی/ تولید نشاط از مهدکودک تا خانه.روزنامه ایتران، ستیزدهم   1586حیدری، عزالدین ) .11

  1579 ماهبهشتیارد

 (.  زمینه ورزش شناسی، چاپخانه پیروز.1505جاوید، سیروس ) .12
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