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بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی و موانع موجود از دیدگاه شرکت 

 در استان خوزستان کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح و نشاط

 خادم علی تهذیبی*

 ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی تهرانکارشناس ارشد مدیریت 

kh_ali_tahzibi@yahoo.com 

 چکیده:
 عهده بر جامعه در جامعه، جایگاه مهمی در ارتقای سالمت و توسعه ملی، عامل اتحاد مهیج، برانگیزاننده، موجدای پدیده عنوان به ورزش

-جایگاه مهمی را دارند تا جایی که کاهش فعالیت بدنی میهای بدنی و تفریحات ورزشی (. در این میان فعالیت3112، 1دارد)مکچسنی

 به رسیدن برای کوشد می کسی هر فردی سطح دراز سوی دیگر  (1231تواند سالمت فرد را تحت تاثیر قرار دهد)علم و همکاران، 

 فعالیت در شرکت ها اقدام این از یکی که دهد انجام روانی و جسمانی بهداشت زمینة در مختلفی های اقدام زندگی کیفی استانداردهای

 افزایش را خود زندگی کیفیت و ببرند سود ها فعالیت این روانی و جسمانی مزایای از افراد تا. است و همگانی تفریحی و ورزشی های

 میان در بدنی فعالیت و ورزش توسعه زمینه در موثر های گزینه از یکی همگانی ورزش توسعه و گسترش (.1231)واعظ موسوی،دهند

به عنوان ساده ترین فعالیت ورزشی است که در آن هرکس می تواند به صورت  ورزش نوع این. است جامعه و مردم مختلف طبقات

دراین بین عوامل زیادی بر توسعه ورزش همگانی افراد  (.1232جداگانه آن را انجام دهد که دارای هزینه بسیار اندکی می باشد)فرجی،

همچنین عواملی باعث کردند.  ییشناسا نیسن تمامی یرا برا یو اقتصاد یفرهنگ یماعاجت ،یعوامل فرد نیمحققان چندموثر است. 

موانع یا محدودیت ها، مسیر یا فرایند پیشرفت به سمت هدف را سست می کنند. محدودیت ها یک  ایجاد محدودیت در این امر میشود.

یروار حرکت به سمت هدف را ضعیف می کند. تئوری موانع شامل پنج گام است: سری از موارد وابسته به یکدیگرهستندکه به حالت زنج

. تکرار این مراحل برای 5. اجراکردن راهکار ها 4.راهکارهای تسلط یا تحت امر درآوردن موانع 2. تجزیه و تحلیل موانع 3.شناخت موانع 1

تفریحی در زمان اوقات فراغت اگر به روش صحیح و با رعایت مصالح های فرهنگی و (. بدون تردید انجام فعالیت3113موانع بعدی )دیونیو،

جامعه توام باشند، دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مفیدی خواهد بود. بنابراین اگر ورزش همگانی افراد شرکت کننده در همایش 

رویکردهایی را که در توسعه آن دخیل اند صبح و نشاط کامل مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و عواملی که باعث رشد آن می شود و 

شناسایی شده و اینکه چه عواملی پیشرفت در این حیطه را تسهیل  می کند و چه موانعی سبب حضور موثر در ورزش همگانی می گردد، 

زش همگانی که به طور قطع راهکارهایی را که ما را به پیشرفت رهنمون می سازد، در خواهیم یافت و خواهیم توانست با توسعه ور

است؛ از  آن بودن کاربردی تحقیق، این اهمیت و زیربنای ورزش قهرمانی است قهرمانان ورزشی را کشف یا پرورش یا حفظ نماییم ضرورت

این جهت که هم برای یکایک افراد تا به دالیلی که مربوط به ضعف های شخصی خود است بیاندیشند و برای برطرف کردن آن ها تالش 

م برای مدیران که در امر سیاست گذاری دخیل می باشند تا در برنامه ریزی و فراهم کردن امکانات الزم واز بین بردن موانع کنند و ه

کوشاتر باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی تحلیلی و از نظر مسیر پیمایشی است که به شکل میدانی 

تحقیق شامل کلیه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح و نشاط در استان خوزستان انجام می شود. جامعه اماری 

 می باشد.

نمونه اماری تحقیق نیز به صورت تصادفی در دسترس انتخاب می گردند. برای اندازه گیری عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی 

( تحت 1231اتکا به تحقیقات مختلف و الگو گرفته ازمقاله غفوری و همکاران ) ازپرسشنامه محقق ساخته ای استقاده می گردد که با

عنوان تحلیل عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه مدیران ورزش شهری تهران تدوین می گردد که شامل شاخص های بین 

 ی باشد.فردی، آموزشی، رسانه، سیاسی، زیرساخت ها ، نیروی انسانی، اقتصادی و فرهنگی م
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( که در تحقیق خود تحت عنوان شناسایی موانع 1232هم چنین برای شناسایی موانع موجود ورزش همگانی نیز از پرسشنامه پاکرویان ) 

پنج سوال دارای مقیاس  41ورزش همگانی بانوان استان مازندران استفاده نموده الگو گرفته می شود. این ابزار تحقیق یک پرسشنامه با 

می باشد که موانع ورزش همگانی را در خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد برای پاسخ به سواالت  هایگزینه شاملای لیکرت گزینه

 می دهد اقتصادی  مورد سنجش قرار-فرهنگی، مذهبی، شخصی، خانوادگی و امکاناتی-بعد اجتماعی 5

 کلمات کلیدی:
 موانعورزش، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توسعه، 

 مقدمه:

توانند با هایی است که افراد میامروزه ورزش به عنوان ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده و نقش ارزشمند، یکی از شیوه

اند که پرداختن به تحقیقات متعددی روشن ساختههای جسمانی و روانی و اجتماعی فایق آیند. استفاده از آن بر فشار

شرکت  (.1232)امیرتاش،انسان داردو روانی  ورزشی، آثار مثبت فراوانی در سالمتی جسمیهای لیتتفریحات سالم، به ویژه فعا

 یالزمه .(3112، 3)سانسرگرمی بهینه افراد می شود سالمت روحی و افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی،

 یاند که افرادسبب شده یچه عوامل میاست که بدان نیا میسوق ده یورزش یهاتیورزش و فعال یافراد جامعه را به سو نکهیا

رغبت یها بتیفعال نیبه ا کنندیکه ورزش نم یافراد نیو همچن اورندیب یها روتیفعال نیبه ا کنند،یجامعه ورزش م که در

-یباز هم رغبت نم یالزم را دارند ول یهایآگاه یورزش یهاتیورزش و فعال تیدر مورد اهم راداز اف یاریبس نکهیبا ا باشند؟

مختلف صورت گرفته  یهاافراد و دستگاه قیجوامع مختلف از طر که در یادیز قاتیها بپردازند. تحقتیفعال نیکنند تا به ا

کردن فراهم  جامعه در اقشار نیرگذارتریو تاث نیترمیعظ از یکیجامعه  مردمباشد. از آنجا که یموضوع م تیاهم انگریاست ب

 یو واحدها های گوناگون طیآنها در مح شتریب یافراد سبب آمادگ نیا یو جسمان یروان یباشند، آمادگیروشن م یاندهیآ

  .کشور دارد شرفتیپ یبرا یار پرثمریبس جیها نتاآن شتریب بیشود، لذا ترغیم افراد یهابرنامه یو هماهنگ کننده زیربرنامه

اشکال فعالیت جسمانی که به آمادگی جسمانی، سالمت روانی و عقالنی و تعامالت متقابل اجتماعی ورزش عبارت است از تمام 

کمک می کنند. این موارد شامل بازی های مختلف جهانی و بومی، تفریحات و ورزش های رقابتی یا انگیزشی سازمان یافته 

نیازمند به اعمال توانایی یا مهارت جسمانی برای ورزش را فعالیت انسانی که  2(3112کمسیون ورزش های استرالیا )است.

دستیابی به نتیجه و برحسب ماهیت خود رقابتی است، تعریف می نماید. در گذشته این طرز تفکر که ورزش به عنوان یک 

پدیده ی فرهنگی در مجموعه ی فرهنگ زندگی قرار گرفته و همچنین، چه رقابتی و چه غیر رقابتی، به عنوان یک پدیده 

از  یکیورزش به عنوان  (.3112اجتماعی تعریف می شود که فعالیت های بدنی را در بر می گیرد )کمیسیون ورزشی استرالیا،

 دیرفاه اقتصادی و... به همراه دارد. جوامع جد ،یابیتیهو ح،یچون سالمت، تفر ییی مدرن، کارکردهاجامعه هینهادهای ثانو

؛ نقدی و 3113، 4)لیکر سالم و با نشاط است روهایین ازمندیی سالم نجامعه رایدارند ز ازیبه ورزش ن یاز هر زمان شیب

امروزه مشارکت در فعالیت های بدنی به عنوان یک بعد از اوقات فراغت تبدیل شده و تحقیقات بسیاری  (.1231همکاران، 

می کند به این که افرادی که در فعالیت های  پیرامون مشارکت و مزایای آن صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیقات اشاره

بدنی اوقات فراغت شرکت می کنند سطوح پایین تر افسردگی، افزایش شادی، رضایت از زندگی، بهبود سالمت و عملکرد 

 .5(3113اجتماعی، سبک زندگی و فعال و سالمت را دارا هستند)کوزه چیان،

 بیان مسئله
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تواند منجر به همگانی وجود ندارد، زیرا گسترش ورزش همگانی و تفریحی می ی ورزشتردیدی برای توسعه 31در قرن 

از آنجایی که ورزش همگانی  موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای (. 1231ی ورزش قهرمانی گردد)لطفی، توسعه

حقق پیشرفت مستلزم نگاهی همه تسالمت افراد جامعه دارد یکی از زیرشاخه های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می گردد. 

تعاریف مختلفی از  .(1،3113)راسلتوسعه به همین معناست یعنی رشد همه جانبه و نگاه به تمامی ابعاد مسأله جانبه می باشد.

ارائه شده است. البته این مفهوم را می توان همان سیاست ورزشی نامید. مفهوم توسعه ورزش بسیار کلی  7مفهوم توسعه ورزش

و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح همگانی، نخبه و غیره در بر می گیرد. در این بین سیاست ها و برنامه ریزی است 

های مسئولین ورزشی در هر کشور می تواند جهت گیری و مفهوم توسعه در هر سطح از ورزش را پررنگ تر یا کمرنگ تر کند. 

توسعه ورزش و میزان توسعه در هر سطح است که غالبا بسیار مشکل بوده و  اما نکته قابل تامل و مورد بحث، تفکیک سطوح

. توسعه ورزش یک کمک همه جانبه (3،1232بسیار تحت تاثیر سیاستگزاران و برنامه ریزان ورزش هر کشوری است)پاکرویان

به عنوان  3توسط کالینز به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و موفقیت در آن است. توسعه ورزش

تعریف شده است که افراد جامعه را در تمام سطوح یا یک فرصت های تاثیرگذار)موثر(، سیستم ها و ساختارها و فرایندهایی 

گروه های خاص یا منطقه ای قادر می سازد در ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که مد 

گسترش و توسعه ورزش همگانی یکی از گزینه های موثر در زمینه  (.11،3113پیشرفت دهند)سوتیریادونظر آن ها می باشد، 

توسعه ورزش و فعالیت بدنی در میان طبقات مختلف مردم و جامعه است. این نوع ورزش به عنوان ساده ترین فعالیت ورزشی 

دارای هزینه بسیار اندکی می  است که در آن هرکس می تواند به صورت جداگانه آن را انجام دهد که

 یماعاجت ،یعوامل فرد نیمحققان چنددراین بین عوامل زیادی بر توسعه ورزش همگانی افراد موثر است. (.1232باشد)فرجی،

توانند یم یمتفاوت یهابا فرهنگ یهر کشور یعوامل برا نیکردند. ا ییشناسا نیسن تمامی یرا برا یو اقتصاد یفرهنگ

 -یکه عوامل اقتصاد افتندیمثال محققان در داخل کشور در یبرا (.3115، 11مرکز مطالعات تفریحی کانادا) گوناگون باشند

غفوری و باشند)یم لیورزش دخ جوبهدختران دانش شیدر عدم گرا گریاز عوامل د شتریب یشخص و ی، اجتماعیاناتامک

امروزه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک نهاد اجتماعی رابطه متقابلی دراین راستا به طور مثال  (.1231همکاران،

)فرزعلیپور و با آحاد جامعه داشته و در تغییرات اجتماعی و رشد اقتصادی و فرهنگ سازی ورزش عامل مهمی تلقی می شود

ربخش در درآمدزایی و هزینه در سازمان توسعه ورزش به راههای مختلف اثمنابع مالی به عنوان دیگر عامل (. 3113همکاران،

های ورزشی گفته می شود. با توجه به اینکه اجرای طرح ها و برنامه های ورزشی به منابع مالی نیاز دارد از اهمیت زیادی 

 حدی به ورزش به توجه میزان انگلستان شورک در ردک اعالم ( 3111 ) بوایت (.1231برخوردار است)قاسمی و همکاران،

 داده اختصاص شورک این تر محروم نقاط در ورزشی امکانات و تجهیزات بهبود برای پوند میلیون 21 دولت، هک است رسیده

(. از سوی دیگر مطالعات بسیار زیادی در کشورهای توسعه یافته در ارتباط با عدم فعالیت های بدنی 13،3111)بوایتاست

را به عنوان یک عامل مهم شناسایی نمودند)فارل و انجام شده است که به دفعات وضعیت اقتصادی اجتماعی 

یکی از عوامل غیر قابل تغییر از عالقه است که ممکن است فعالیت های بدنی  (. وضعیت اجتماعی اقتصادی12،3112همکاران

تحقیق  ( در3112فارل و همکاران ) گسترده تر منعکس سازد. را تحت تاثیر قرار دهد و می تواند جنبه های فرد را در محیط

                                                           
6Ransdell 
7 Sport development 
8 Bohlke 
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10 Sotiriadou 
11Canadian Association for Leisure Studies 
12Boit 
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خود نشان دادند که سطح باالیی از عدم فعالیت بدنی با ابعاد مهمی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ارتباط است. همچنین 

 فعالیت و ورزش در فرد یک شرکت برای ورزشی امکانات و ها ساخت زیر موجودیت که است داده نشان مختلفی تحقیقات

 بپردازند بدنی فعالیت انجام به بتوانند آنجا در که هایی مکان به دسترسی فعالیت یا برای ها زیرساخت است. وجود مهم بدنی

 کشورهای توسعه دلیل (. از طرفی مهمترین14،3113باشد )سوگویاما نیاز مستمر بدنی فعالیت انجام برای است ممکن

گردد.  محسوب می ای جامعه و سازمان هر سرمایه مهمترین کارآمد و متخصص انسانی نیروی است. انسانی نیروی پیشرفته،

 همگانی ورزش بخش در انسانی باشد. منابع همگانی ورزش توسعه عوامل از تواند می شایسته انسانی منابع مبنا، همین بر

 ورزش توسعه و ارتقا در را مهمی نقش تواند می دسته هر که گردد می داوطلبی نیروهای و مربیان مدیران، کارکنان، شامل

 (1234همکاران ) و ( آفرینش  خاکی1232کنند)آصفی و همکاران، بازی جامعه در شدن آن نهادینه نهایتاً و کشور در همگانی

 نقش آموزش،نیز رسد می نظر دارد. به کشور همگانی توسعه ورزش در مهمی نقش متخصص انسانی نیروی که داد نشان

 و ورزش های ارزش از عمومی آگاهی و دانش آموزش، طریق از .دارد جامعه در ورزش همگانی سازی نهادینه در مهمی

 بدنی، فعالیت و ورزش در شرکت به نسبت مثبت نگرش عالوه، به .یافت خواهد افزایش زندگی کلی کیفیت برای بدنی فعالیت

 آموزشی های کانال طریق از سازد، می بدنی قادر فعالیت و ورزش در مشارکت برای را افراد که خاصی های مهارت همچنین

 افزایش و جذب در همگانی ورزش آموزش که داد نشان (1231بردی ) قربان و عامری یافت. سید خواهد بهبود مختلف

 (.1232دارد)به نقل از آصفی، نقش و تفریحی همگانی ورزش های برنامه در شهروندان مشارکت

وجود دارد می تواند کمک شایانی به رفع آن ها و  شناسایی موانعی که بر سر راه مشارکت ورزش همگانی زناناز سوی دیگر 

( 3113) 15به عقیده ی دیو نیو ارائه راهکارهای موثری در زمینه باالبردن مشارکت در فعالیت های ورزشی و توسعه آن گردد.

وابسته به موانع یا محدودیت ها، مسیر یا فرایند پیشرفت به سمت هدف را سست می کنند. محدودیت ها یک سری از موارد 

.شناخت 1یکدیگرهستندکه به حالت زنجیروار حرکت به سمت هدف را ضعیف می کند. تئوری موانع شامل پنج گام است: 

. تکرار این مراحل برای 5. اجراکردن راهکار ها 4.راهکارهای تسلط یا تحت امر درآوردن موانع 2. تجزیه و تحلیل موانع 3موانع 

( نیز در تحقیق خود نشان دادند که فقدان دانش ورزشی، دشواری 3113) 11مر و همکاران(. ری3113موانع بعدی )دیونیو،

بر اساس گزارشی از سازمان های  .وامل بازدارنده انجام ورزش هستندانجام ورزش و کمبود مربیان با تجربه از مهمترین ع

دسته  5موانع کلید ی شرکت در تمرین به  "چرا مردم تمرین نمی کنند؟ "با عنوان  17حمایت از ورزش تفریحی و بیماری ها

اقتصادی، موانع سازمانی، موانع ارتباطی، موانع فرهنگی و موانع جنسی تقسیم شدند و یا تدبوردن کمبود -موانع اجتماعی

-رهنگی( موانع ف3111منابع مالی، کمبود امکانات، کمبود پرسنل و مربیان عالقه مند و توانمند ، کمبود عالقه؛ آیدان استنت )

 اجتماعی، موانع ساختاری، موانع دانشی را به عنوان عوامل بازدارنده ورزش می دانستند.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

های فرهنگی و تفریحی در زمان اوقات فراغت اگر به روش صحیح و با رعایت مصالح جامعه توام بدون تردید انجام فعالیت

های ورزشی فوائد فیدی خواهد بود. هدایت و سوق دادن افراد به سمت فعالیتباشند، دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی م

های مختلف زیادی هم برای خود فرد و هم برای جامعه دارد. تحقیقات زیادی که در جوامع مختلف از طریق افراد و دستگاه

ت مطلوب و مساعدی که در ارضای باشد. در این میان ورزش همگانی به سبب اثراصورت گرفته است بیانگر اهمیت موضوع می

                                                           
14Sugiyama 
15  Dave Nave 
16 Rimmer 
17 Heart  and Stroke 
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تواند مفید و سازنده واقع شود. با نیازهای روانی و جسمانی افراد، خاصه نسل جوان دارد، حائز اهمیت بوده و به نحو مطلوبی می

بتند. این همه با اینکه بسیاری از افراد از اثرات و شرایط این ورزش اطالع دارند ولی برای مشارکت در این فعالیت ها بی رغ

از طریق سازمان های  سالم تفریحات ورزش و امر در گذاری سرمایه و ریزی برنامه فکر به ها دولت که شده موجب امر همین

(. بنابراین اگر ورزش همگانی افراد شرکت کننده در همایش صبح و نشاط کامل 1231اجرایی خود شوند )کاشف و اشراقی،

که باعث رشد آن می شود و رویکردهایی را که در توسعه آن دخیل اند شناسایی شده  مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و عواملی

و اینکه چه عواملی پیشرفت در این حیطه را تسهیل  می کند و چه موانعی سبب حضور موثر در ورزش همگانی می گردد، به 

خواهیم توانست با توسعه ورزش همگانی که طور قطع راهکارهایی را که ما را به پیشرفت رهنمون می سازد، در خواهیم یافت و 

زیربنای ورزش قهرمانی است قهرمانان ورزشی را کشف یا پرورش یا حفظ نماییم. شناخت عوامل توسعه و موانع آن می تواند 

در حکم ناخدایی برای کشتی ورزش همگانی باشد تا آنرا به سرمنزل مقصود برساند. این پژوهش نیز به دنبال محقق ساختن 

ین امر می باشد تا از این طریق فعالیتها و برنامه ریزی های مربوط به بخش همایش های صبح و نشاط خصوصا در استان ا

  .خوزستان هدفمندتر و سودمندتر انجام شود

 اهداف تحقیق

  هدف کلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی و موانع موجود از دیدگاه شرکت کنندگان و

 می باشد. در استان خوزستان  دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح و نشاط

 اهداف کاربردی

بررسی تاثیر شاخص رسانه در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی  .1

 صبح و نشاط 

گان و دست اندرکاران همایش پیاده بررسی تاثیر شاخص سیاسی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنند .3

 روی صبح و نشاط 

بررسی تاثیر شاخص زیرساخت ها در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش  .2

 پیاده روی صبح و نشاط 

ده روی اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیا .4

 صبح و نشاط 

بررسی موانع اجتماعی فرهنگی،مذهبی،شخصی، خانوادگی و امکاناتی اقتصادی در عدم مشارکت شرکت کنندگان در  .5

 پیاده روی صبح و نشاط 

اولویت بندی موانع موجود بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی  .1

 صبح و نشاط

 ی تحقیقسوال ها

آیا شاخص رسانه در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح و  .1

 نشاط تاثیر دارد؟

آیا شاخص سیاسی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح و  .3

 نشاط تاثیر دارد؟
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در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی آیا شاخص زیرساخت ها  .2

 صبح و نشاط تاثیر دارد؟

آیا شاخص اقتصادی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح  .4

 و نشاط تاثیر دارد؟

ادگی و امکاناتی اقتصادی در عدم مشارکت شرکت کنندگان در آیا موانع اجتماعی فرهنگی،مذهبی،شخصی، خانو .5

 پیاده روی صبح و نشاط وجود دارد؟

آیا بین موانع موجود بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش پیاده روی صبح  .1

 و نشاط اختالف معنی داری وجود دارد؟

 روش شناسی تحقیق

 توان با توجه به دو مالک: الف( هدف تحقیق ب( نحوه گردآوری تحقیق در علوم رفتاری را میهای طور کلی روشبه

 ها تقسیم کردداده

 هایش برای حل مشکالت خاص متداول، در وقتی تحقیقی به قصد کاربرد عملی دانش یا به قصد کاربرد نتایج یافته

کاربردی توسعه  -شود.  هدف تحقیقاتردی نامیده میهای جامعه انجام شود، تحقیق از نوع کاربورزش یا دیگر بخش

عملی دانش هدایت می -دانش کاربردی در یک زمینة خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد

 شود. 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی تحلیلی و از نظر مسیر پیمایشی است که به شکل

 جام می شود.میدانی ان

 ابزار اندازه گیری

 پرسشنامه توسعهالف( 

برای اندازه گیری عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی ازپرسشنامه محقق ساخته ای استقاده گردید که با اتکا به تحقیقات 

ی از دیدگاه ( تحت عنوان تحلیل عوامل موثر بر توسعه ورزش همگان1231مختلف و الگو گرفته ازمقاله غفوری و همکاران )

آموزشی، رسانه، سیاسی، زیرساخت ها ، نیروی  مدیران ورزش شهری تهران تدوین گردید که شامل شاخص های بین فردی،

خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و  هایگزینه شاملای لیکرت پنج گزینهانسانی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و بر مبنای مقیاس 

 مورد سنجش قرار گرفت.خیلی زیاد 

 پرسشنامه موانعب( 

( که در تحقیق خود تحت عنوان شناسایی موانع 1232برای شناسایی موانع موجود ورزش همگانی نیز از پرسشنامه پاکرویان )

سوال دارای مقیاس  41ورزش همگانی بانوان استان مازندران استفاده نموده الگو گرفته شد. این ابزار تحقیق یک پرسشنامه با 

می باشد که موانع خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد برای پاسخ به سواالت  هایگزینه شاملیکرت ای لپنج گزینه

می دهد.  اقتصادی  مورد سنجش قرار-فرهنگی، مذهبی، شخصی، خانوادگی و امکاناتی-بعد اجتماعی 5ورزش همگانی را در 

 گزارش شده است. 73/1یز از طریق ضریب آلفای کرونباخ باالی روایی این پرسشنامه در تحقیق پارکرویان تایید و پایایی آن ن

 متغیرهای تحقیق

 1- موانع امکاناتی اقتصادی -5موانع خانوادگی  -4موانع شخصی -2موانع مذهبی -3موانع اجتماعی فرهنگی 
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 1-  شاخص فرهنگی، اقتصادی ،اجتماعی -4شاخص زیر ساخت -2شاخص سیاسی -3شاخص رسانه 

 
 تحلیل داده هاروش تجزیه و 

 

های استنباطی و آزمون ها با استفاده از آمار توصیفی استفاده شده است. در راستای تحلیل دادهبرای تجزیه و تحلیل داده

های آماری کولموگروف اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی، آزمون تی تک نمونه ای یا آزمون دو جمله ای فرضیات تحقیق از مدل

 .به عمل آمد 31نسخه  spssو آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار 

 نتیجه گیری:بحث و 

از میان آمار به دست آمده در تحقیق عوامل اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری نسبت به پیاده روی افراد شرکت کننده در 

تحقیق داشته و عوامل مذهبی و خانوادگی رابطه غیر مستقیم و کمترین اثربخشی در انجام پیاده روی و ورزش های عمومی را 

ها رسانه های عمومی بیشترین نقش را در برگزاری و به اجرا درآمدن پدیده ورزش  در بر داشته است.همچنین از میان شاخص

و همچنین عوامل و فضای سیاسی در ورزش چه ورزشهای همگانی و چه ورزش های انفرادی نقش همگانی را بر عهده دارند.

نی دارند و از عواملی که مانع رشد فضاینده ای را ایفا میکند. زیر ساختها نقش مثبت ، مستقیم و معناداری با ورزش همگا

ورزش همگانی میشود در استان خوزستان عوامل فرهنگی و اقتصادی نقش مثبت و مستقیم با ممانعت از ورزش همگانی دارد 

 خانواده اثر مستقیم و مثبت بر انجام ورزش همگانی دارند خصوصا در خانواده هایی که به نحوی با ورزش مآنوس هستند .

 

 :منابع
 منابع فارسی

(. کارکردهای رسانه در توسعه ورزش های تفریحی از نظر خبرگان، مجموعه 1931احسانی، محمد و  همکاران. ) .1

 مقاالت همایش ملی تفریحات ورزشی،شهرداری تهران،آذرماه

ایران,  در همگانی ورزش کردن نهادینه در موثر سازمانی عوامل بررسی( 1939آصفی، احمدعلی و همکاران ) .2

 وهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.پژ

 بخش مشارکت و سازی خصوصی فراروی موانع بندی اولویت و تبیین( 1932امیری، مجتبی و همکاران ) .9

 4  شمارة ،5 ورزشی، دورة ورزش، مدیریت در توسعة خصوصی

، در استان مازندران انیفرهنگ یحیتفر -یورزش هایتیموانع مشارکت در فعال ییشناسا( 1939باباجانزاده، مجتبی ) .4

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات آیت ا...آملی 

شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی بانوان استان مازندران، پایان نامه ارشد تربیت بدنی ( 1939پاکرویان، افسانه ) .5

 دانشگاه آزاد ساری

تحلیل عوامل موثر بر توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش (  1931) وحید، چوپانکاره  .6

دانشکده روانشناسی و  -دانشگاه عالمه طباطبایی  -حقیقات و فناوری وزارت علوم، ت .نامه پایان، شهری تهران

 کارشناسی ارشد  . 1390 .علوم تربیتی

ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه (.بررسی علل عدم رشد و توسعه1911حمایت طلب، رسول ) .7

 /http://www.teo.ir/?pg=part/pajooheshهای تهران. سازمان آموزش و پرورش شهرستان
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( راهکارهای ترویج ورزش همگانی در جامعه:موانع چالش ها و فرصت 1931ریاحی چلوانی و همکاران) .1
 ها،همایش ملی تفریحات ورزشی،شهرداری تهران

(. نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش شهروندی،فصلنامه مطالعات 1913طلوعی اشقلی و همکاران. ) .3

 یریت شهری،سال دوم،شماره دوممد
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