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٤٠ 
 

 آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نکا عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی دانش
 ، علی اکبر میرزاپور،وحید شجاعیراضیه علینژاد

 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد ساري.1
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بابلسر،مدرس دانشگاه.2
 دکتري مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساري.3

 مقدمه
دراین راستا .)4(شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی ،سالمت روحی وسرگرمی بهینه افراد می شود زهامرو

از آنجایی که دختران و زنان نیمی از منابع انسانی موثر در توسعه ي جوامع را تشکیل می دهند لذا در برنامه هاي توسعه اقتصادي 
شناسایی موانعی که بر درنتیجه ). 2(استفاده بهتر از توانایی ها و استعدادهاي آنان را هموار ساختاجتماعی و فرهنگی باید راه هاي 

سر راه مشارکت ورزش دختران و زنان وجود دارد می تواند کمک شایانی به رفع آن ها و ارائه راهکارهاي موثري در زمینه باالبردن 
توجه به مباحث فوق و با ذکر اهمیت ورزش و تربیت بدنی به عنوان یکی از با .مشارکت در فعالیت هاي ورزشی و توسعه آن گردد

مهمترین عامل ها در پرکردن اوقات فراغت و پیشگیري از انواع ناهنجاریهاي جسمانی، روانی،اجتماعی و عاطفی،هدف از تحقیق 
 .نکا می باشدعوامل بازدارنده مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان حاضر بررسی 

 روش شناسی

 تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر جامعه آماري.تحلیلی است که به روش میدانی انجام شده است -تحقیق حاضر از نوع توصیفی
نفر با استفاده از جدول مورگان به 320تشکیل می دهند که از بین آنها  1392در سال )=1856n(مقطع متوسطه شهرستان نکا

ابزار اندازه گیري شامل پرسشنامه محقق ساخته ي موانع موثر .ه به روش تصادفی خوشه اي انتخاب گردیدندعنوان حجم نمون
سوال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت در پنج مؤلفه اجتماعی، فرهنگی، شخصی، 30مشارکت ورزشی دختران دانش آموز  داراي 

توسط اساتید تأیید وپایایی آن از روش آماري ضریب آلفاي کرونباخ  خانوادگی و امکاناتی و اقتصادي بوده است که روایی پرسشنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار ) تحلیل واریانس و فریدمن(ها در دو بخش توصیفی و استنباطیدر این پژوهش یافته.تعیین شد85/0

 .گرفتند
 نتایج 

ان مهمترین موانع مشارکت ورزشی دختران شناخته براساس آزمون فریدمن عوامل امکاناتی و اقتصادي،فرهنگی و اجتماعی به عنو
 )1جدول(است مؤثر ورزش به دانش آموز دختران گرایش عدم همچنین نتایج نشان داد که تمام عوامل بر. گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٤١ 
 

 عدم گرایش به ورزش عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر" آنوا "نتایج  . 1جدول 

سطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجذورات مجموع موانع اجتماعی
 معناداري

 .۰۰۰ ۱۷۴۲.۰۵۷ ١٠٣٢۴.١۶۵ ۲ ۲۱۶۸۰۷.۴۶۰ بین گروهی

   ۵.٩٢۶ ۳۱۸ ۷۴۶.۷۲۹ درون گروهی

    ۳۲۰ ۲۱۷۵۵۴.۱۸۹ کل

سطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات موانع فرهنگی
 معناداري

 .۰۰۰ ۲۰۹۲.۶۱۳ ۱۲۰۴۵.۰۹۲ ۲ ۲۱۶۸۱۱.۶۶۴ بین گروهی

   ۵.۷۵۶ ۳۱۸ ۷۴۲.۵۲۵ درون گروهی

    ۳۲۰ ۲۱۷۵۵۴.۱۸۹ کل

سطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات موانع خانوادگی
 معناداري

 .۰۰۰ ۱۴۲۳.۷۳۷ ۱۱۳۹۶.۲۹۵ ۲ ۲۱۶۵۲۹.۶۱۴ بین گروهی

   ۸.۰۰۴ ۳۱۸ ۱۰۲۴.۵۷۶ درون گروهی

    ۱۴۷ ۲۱۷۵۵۴.۱۸۹ کل

سطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات موانع شخصی
 معناداري

 .۰۰۰ ۲۱۰۵.۰۱۸ ۷۲۳۸.۳۹۶ ۲ ۲۱۷۱۵۱.۸۶۸ بین گروهی

   ۳.۴۳۹ ۳۱۸ ۴۰۲.۳۲۱ درون گروهی

    ۳۲۰ ۲۱۷۵۵۴.۱۸۹ کل

موانع امکاناتی و 
 اقتصادي

سطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات
 معناداري

۲۱۶۳۲۵ بین گروهی ۱۰۲. ۲ ۹۸۳۲.۹۵۹ ۱۰۰۰.۰۲۶ ۰۰۰. 

   ۹.۸۳۳ ۳۱۸ ۱۲۲۹.۰۸۸ درون گروهی

    ۳۲۰ ۲۱۷۵۵۴.۱۸۹ کل

 بحث و نتیجه گیري
می باشدکه نشان دادندعوامل اقتصادي،عوامل فرهنگی، )3(و رانکین)1(نتایج حاضر تا حدودي همسو با یافته امرایی و همکاران

بنابراین دانش .وان عوامل بازدارنده بر میزان مشارکت ورزشی زنان شناخته شدنداجتماعی،عوامل خانوادگی و عوامل شخصی به عن
شناخت آگاهی از موانع مشارکت دختران به ورزش به برنامه ریزان ورزش کمک می کندتا با برنامه ریزي وتصمیم گیري هاي آنها 

 هاي رسانه تر گسترده وتا حد ممکن با تبلیغاتها وعالیق استفاده کننده در جامعه اقدام بصورت علمی واثربخش براساس نیاز

 زنان به نسبت جامعه دید اصالح جهت در زنان،ایجاد گام هایی ویژة مسابقات ورزشی بانوان،ایجاد ورزش زمینۀ در جمعی

 فزایشا زنان می توان در ویژة ورزشی اماکن ساخت از آموزشی،حمایت مراکز سیما و و صدا جانب از هاي مستمر ورزشکار،آموزش

 .زنان تاثیرگذار باشد ورزش مشارکت سهم
 موانع، دختران، مشارکت ورزشی :کلید واژه ها

 منابع
شناسایی و رتبه بندي عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند دانشگاه شهیدچمران اهواز، همایش ملی تفریحات ). 1390(امرایی، مریم و همکاران .1

 ورزشی،شهرداري تهران،
-137، ص 23مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره . عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند شهر اصفهان). 1388. (ان، مسعود وهاشمی، هاجرنادری.2

150. 
٣.Rankin, A. m. (٢٠١٢), Understanding the barriers to participation in sport April ٢٠١٢, www.efds.co.uk 
۴.Sun,gingshan(٢٠١٣)"study on introuduction of leisure sports into physical education in universities"Asian social science no١٠. 
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