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 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

 

آزاد  یو كاركنان دانشگاهها یعلم اتیه یمیزان، عوامل و موانع مشاركت اعضا یبررس

 های ورزشی و واحد مرودشت در فعالیت رازیواحد ش یاسالم

 

 *2، امیرعلی جمشیدی1حمید آروین

 یران.عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ا1

 .آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز 2

 

 خالصه

 ،یعوامل اجتماع ،یو ارتباط اطالعات ورزش یموانع بازدارنده مشارکت ورزشبررسی پژوهش حاضر، هدف از 

 قیشد. تحق یو کارکنان استان فارس بررس یعلم اتیه یاعضا یبا مشارکت ورزش یو ادراک شخص یعوامل اقتصاد

 یرینفر با استفاده از نمونه گ 407منظور تعداد  نیاست. بد یا سهیمقا یو عل یش همبستگو رو یفیحاضر از نوع توص

اطالعات الزم، از پرسشنامه عوامل و  یگردآور یو کارکنان انتخاب شدند. برا یعلم اتیه یاعضا نیساده از ب یتصادف

 یهمبستگ بیبا استفاده از ضرشده  یجمع آور یاستفاده شد. داده ها (8741) انیکوزه چ یموانع مشارکت ورزش

میزان مشارکت ورزشی  پژوهش نشان داد که نیا جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس دمنیفر یو آزمون رتبه ا رسونیپ

اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی واحد شیراز و واحد مرودشت، از سطح متوسط نیز پایین تر 

در اعضای هیات علمی و کارکنان ی حیتفر یاز ورزش ها یادراک شخصمیزان اد که می باشد. همچنین نتایج نشان د

 یو مشارکت ورزش یاطالعات ورزش نیب می باشد.  ی آنها در سطح بسیار ضعیفاطالعات ورزشمیزان و  سطح متوسط

 نیبه ورزش مهمترعدم عالقه همچنین نتایج نشان داد که  وجود دارد. یو کارکنان رابطه معنادار یعلم اتیه یاعضا

عدم  ی وفرد نیعامل بازدارنده ب نیمهمتر یورزش یها تیدوستان در فعال یعدم همراه ی،عامل بازدارنده فرد

 .8می باشد یدر مشارکت ورزش یعامل بازدارنده ساختار نیبا تجربه مهمتر انیاستفاده از مرب

 : مشارکت ورزشی، عوامل مشارکت، موانع مشارکتواژه های كلیدی 

 

 مقدمه

هـای قهرمـانی بـا هـای تفریحـی و چـه در حـوزه ورزشدر جامعه کنونی، توسعه ورزش افراد چه در بخـش ورزش

تسهیالت و امكانات ورزشی با مردان هستند؛ امـا بـه ر ـ   ها،های زیادی همراه است. گروهی خواستار برابری فرصتچالش

ای به خود گرفته اسـت. جامعـه شناسـان گذشته شتاب فزایندهها و مشكالت، توسعه ورزش افراد نسبت به همه محدودیت

ای مطلـوب بـرای توان بـه عنـوان وسـیلهمعتقدند در شرایط زندگی ماشینی و با افزایش ساعات اوقات فرا ت، ورزش را می

                                                 
کلیه اعتبار مالی طرح پژوهشی حاضر، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز تامین شده  8

 است.
 a.jamshidi6@yahoo.comیسنده مسئول: نو*
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رشـد و توسـعه تأمین تفریح سال  و تجدید قوای افراد جامعه مورد استفاده قرار داد تا ضمن پر کردن اوقات فرا ـت، بـرای 

های . تحقیقات نشان داده اسـت در جـوامعی کـه نارسـایی[8]های اخالقی، روانی و اجتماعی افراد نیز مؤثر واقع شود جنبه

های اجتماعی و فرهنگی چشـمگیر اسـت. کمی و کیفی در ورزش وجود دارد، عقب افتادگی آن جامعه در بسیاری از زمینه

زش عالوه بر اثرات مفید بر وضعیت بهداشت عمومی جامعه و نقـش مهـ  آن در ارتقـا در جوامع پیشرفته و صنعتی دنیا ور

گیـرد پدیده پویای اجتماعی و ابزار مناسب اقتصادی مورد مطالعـه و پـژوهش علمـی قـرار می کیسطح سالمتی، به عنوان 

[2]. 

توان به عنـوان اوقات فرا ت، ورزش را میاکثر جامعه شناسان معتقدند در شرایط زندگی ماشینی و با افزایش ساعات         

 یقرار مـ زیکه اکثر اوقات پشت م یافراد شا ل ژهیای مطلوب برای تأمین تفریح سال  و تجدید قوای افراد جامعه، به ووسیله

ی افـراد های اخالقی، روانی و اجتماعاوقات فرا ت، برای رشد و توسعه جنبه کردنمورد استفاده قرار داد تا ضمن پر  رند،یگ

های کمـی و کیفـی در ورزش وجـود دارد، عقـب . تحقیقات نشان داده است در جوامعی که نارسـایی[7]نیز مؤثر واقع شود

در جوامع پیشـرفته و صـنعتی  نكهیضمن ا .های اجتماعی و فرهنگی چشمگیر استافتادگی آن جامعه در بسیاری از زمینه

 کیـداشت عمومی جامعه و نقش مه  آن در ارتقاء سطح سالمتی، به عنـوان دنیا ورزش عالوه بر اثرات مفید بر وضعیت به

 . [2]گیرد پدیده پویای اجتماعی و ابزار مناسب اقتصادی مورد مطالعه و پژوهش علمی قرار می

آحاد جامعـه بخصـوا افـراد شـا ل کـ  تحـرک و  یو جسم یسالمت روح یضمن حفظ و بقا یبدن تیو فعال ورزش      

مهـ   نیـبه ا دی. به هر حال با[7]است تیحائز اهم یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد ینقش ها یفایکار جهت ا نیساکن در ح

کارکنان  گریو د یتیریمد یمتعدد سطح مشارکت افراد شا ل بخصوا افراد شا ل در پست ها یها یپرداخته شود و بررس

متنـوع و  یو ورزشـ یحـیتفر یتوجه به آن برنامه هـامشغول به خدمت هستند را بدست آورد و با  یکه در مراکز دانشگاه

 یو از خستگ دیبخش تقاءو کارکرد آنها را ار ییورزش در سالمت روح و جس ، کارا تیتا با عل  به اهم دیمختلف را تدارک د

هـا و بارهـا بار گـرید ی. از سـو یسازمان و اداره خود باش یتا شاهد رشد و ترق دیدر اثر فشار کار کاه یعصب یها و فشارها

کنند  یمشارکت نم یورزش یتهاینه تنها در فعال یشود که اکثر افراد شا ل بخصوا شا ل در اماکن دانشگاه یمشاهده م

کمـر  لیـاز قب یجسـمان یافراد دچار عارضه ها نیخاطر در اکثر موارد ا نیهستند به هم زین زانیگر  مسئله مه نیکه از ا

 نیـشـوند کـه ا یفشـار خـون مـ شیشك  و افـزا هیپوست، بخصوا در ناح ریز یربچ شیدرد، درد مفاصل و عضالت، افرا

 ییکاهش عملكرد و کارا تیشود که در نها یم رهیو   یافراد، خواب آلودگ یو از کار افتادگ یمسائل مطمئناَ منجر به سست

 افراد را به همراه خواهد داشت.   نیا

همه اقشار جامعـه و  یکه برا یو حفظ سالمت جاناتیه هیراه تخل نیسالمتر و نینشان داده اند که بهتر قاتیتحق اکثر      

و  باشـدیم یحیتفر-یورزش یها تیشود مشارکت در فعال یم شنهادیخصوصاَ افراد شا ل در سازمان ها و ادارات مختلف، پ

اداره هـا  نیاز ا یتاسفانه در برخندارد و م ییجا باَیما ورزش تقر یها مانباشد که در اکثر ساز یکامالَ واضح و روشن م نیا

 یدر سازمان هـا دیامر با نیآورد. ا یکارکنان بوجود م گریو د رانیمد یبرا یحس بد زیتفكر به ورزش ن یو سازمان ها حت

 ایـدر هر سـازمان  یبدن یت هایورزش و فعال یو چگونگ تیگسترده، وضع  یقاتیتحق یو ط ردیمورد توجه قرار گ شتریما ب

شود و بنا بـر  افتیافراد آن سازمان  یدر مشارکت ورزش لیتا عوامل موثر و دخ ردیقرار گ یصورت مجزا مورد بررساداره به 

و  یورزشـ یبرنامـه هـا دمانیـالزم را جهـت چ ریو عملكرد، تداب ییکارا شیو افزا یورزش در شاداب ریآنها و با توجه به تاث

 صورت داد.  یبدن یاه تیفعال
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و عوامـل و موانـع مـوثر در آن، بـه  یمشـارکت ورزشـ زانیـم یقصد دارد تا با بررسـ قیتحق نیحقق در اهر حال، م به     

افـراد از اسـتعداد در ورزش در  یو ادارک شخص یاطالعات ورزش ،یعوامل اقتصاد ،یعوامل اجتماع ایآ نكهیا رینظ یسواالت

عوامـل در مشـارکت  نیـسـه  هـر کـدام از ا نكهیادارد؟ و  یقشو کارکنان دانشگاه ن یعلم اتیه یاعضا یمشارکت ورزش

موانـع ملمـوس در مشـارکت  ت،یـباشد؟، پاسخ داده باشد و در نها یو کارکنان دانشگاه چقدر م یعلم اتیه یاعضا یورزش

 قرار دهد. یو کارکنان دانشگاه را مورد بررس یعلم اتیه یاعضا یورزش

 

 روش شناسی

گی است. برای انجام پژوهش حاضر، از بـین تمـامی اعضـای هیـان علمـی و روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبست

 407کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز و مرودشت، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبـق جـدول مورگـان 

پرسشـنامه اسـتاندارد ز تحقیـق از نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  در این پژوهش، بـرای گـردآوری اطالعـات مـورد نیـا

پرسشـنامه اسـتاندارد  نیـالزم به ذکر است که ا استفاده شده است. (8741)ی کوزه چیان و عدم مشارکت ورزش یمشارکت ورزش

بـر آن را ترجمـه نمـوده و  انیدکتر کوزه چ یآقا زین رانیاز آن استفاده شده است، در ا زیدانشگاه معتبر ن 20دارد و در  یالملل نیب

انـد) مثـل دکتـر  ودهاز آن اسـتفاده نمـ یادیـز نیقیمحق یپس از و نكهیدانشگاه تهران اجرا نموده است، ضمن ا انیدانشجو یرو

در  نیبدست آمده اسـت. همچنـ 18/0و همكاران به مقدار  ایپرسشنامه توسط دکتر صفان نیا ییایو پا ییو...(. روا یشعبان ،یاحسان

 زانیـکرونبـا  م ی( بـا اسـتفاده از روش آلفـاییایو پا یی)روایریابزار اندازه گ یفن یها یژگیاز و ننایاطم یبرا زیپژوهش حاضر ن

حاصـل شـد. جهـت  نـهیزم نیبا استفاده از نظرات استاد متخصص، در ا یاعتبار صور نكهیبدست آمد. ضمن ا 17/0برابر با  ییایپا

مستقل استفاده شـد. الزم بـه  یو آزمون ت دمنیفر یآزمون رتبه ا ،رسونیپ یهمبستگ بیداده ها از ضر یاستنباط لیو تحل هیتجز

مـورد  α≤ 08/0هـا در سـطح  هیاستفاده و آزمون فرضـ 28 شیرایو SPSSداده ها از نرم افزار  لیو تحل هیتجز یذکر است که برا

 قرار گرفت. یبررس

 

 يافته ها

  ان داده شده است.نش 8میانگین و انحراف استاندارد عوامل مشارکت ورزشی در جدول 

 یورزش : اطالعات مربوط به عوامل مشارکت1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین 

 73/6 82/61 یادراک شخص

 13/6 16/81 یعوامل اجتماع

 61/6 78/2 یعوامل اقتصاد

 60/6 66/67 یاطالعات ورزش

 

و اطالعـات  72/1عولمـب اقتصـادی ، 78/21، عوامل اجتماعی 21/81، میانگین ادراک شخصی 8با توجه به جدول 

می باشد. با توجه به میانگین ها، عوامل اجتماعی و اقتصادی اثر گـذار بـر مشـارکت ورزشـی بـرای اعضـای  88/87ورزشی 
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هیات علمی و کارکنان دانشگاه در سطح خوب اما وضعیت ادارک شخصی از ورزش و میزان اطالعات ورزشی آنها در سـطح 

 ضعیف قرار دارد.

نشان داده  8در ادامه به وضعیت موانع مشارکت ورزشی پرداخته می شود. موانع فردی مشارکت ورزشی در نمودار       

 شده است .

 

  یعوامل بازدارنده فرد: 1نمودار 

 یحوصلگ یبی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان بترتیب بازدارنده فرد ، بیشترین و کمترین عامل8با توجه به نمودار  

 می باشد.  عدم عالقه به ورزشی( و نبلت )

 نشان داده شده است . 2موانع بین فردی مشارکت ورزشی در نمودار 

 
  یفردبین عوامل بازدارنده : 2نمودار 

عـدم ی در بین اعضای هیـات علمـی و کارکنـان بترتیـب فرد بین بازدارنده ، بیشترین و کمترین عامل2با توجه به نمودار 

 ی می باشد. ورزش یها طیعدم وجود افراد صالح در محی و ورزش یها تیفعال دوستان در یهمراه
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 نشان داده شده است . 7موانع ساختاری مشارکت ورزشی در نمودار 

 
  یفردبین عوامل بازدارنده : 3نمودار  

عـدم نـان بترتیـب ی در بین اعضـای هیـات علمـی و کارکساختار بازدارنده ، بیشترین و کمترین عامل7با توجه به نمودار 

 ی می باشد. از نظر بهداشت یورزش یها طیمح یآلودگو  باتجربه انیاستفاده از مرب

 نشان داده شده است. 2همبستگی متغیرهای تحقیق با مشارکت ورزشی در جدول 

 عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی اساتید و کارکنان  نیب: ارتباط 2جدول 

 ضریب همبستگی ی داریسطح معن متغیر مالک متغیر پیش بین

 763/6 666/6 مشارکت ورزشی  یاطالعات ورزش زانیم

 188/6 666/6 مشارکت ورزشی  عوامل اجتماعی 

 831/6 666/6 مشارکت ورزشی   اقتصادیعوامل 

 360/6 666/6 مشارکت ورزشی  ادراک شخص از ورزش 

ن اطالعات ورزشی و عوامل اقتصادی، بترتیب بیشترین نشان می دهد، از بین متغیرهای تحقیق، میزا 2همانطور که جدول 

 و کمترین همبستگی را با مشارکت ورزشی دارد.  

 

 بحث و نتيجه گيري

و کارکنان رابطـه  یعلم اتیه یاعضا یو مشارکت ورزش یاطالعات ورزش نینشان داد که ب قیتحق جینتا یکل بطور

 ی(، سـبحان8738(، حـات  زاده )8730) ی(، رمضـان8711فتاح پور) قیقتح جیبا نتا افتهی نیدار وجود دارد. ا یمثبت و معن
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و  ونیمثل تلوز یگروه یبا رسانه ها یبه نوع فراد. ا لب ا[3،1،4،1،8]باشد ی( همسو م2087)یچا انگیو  ی( و مك8737)

تواننـد اطالعـات  یا افـراد مـپردازنـد. لـذ یکتاب م ایبه مطالعه روزنامه و  زیاز انها ن یبرخ نكهیارتباط دارند، ضمن ا ویراد

 یبـرا یمناسـب بـاَیتقر ی. امروزه برنامه ها و مباحـ  ورزشـندیموارد ذکر شده کسب نما قیرا از طر یمربوط به هر موضوع

و کارکنـان عالقـه منـد بـه برنامـه  دیاگر اسات نی. بنابرادیآ یدر م ریبه رشته تحر ایو  دیاقشار جامعه با هر سن و جنس تول

 نـد،یکسـب نما نترنـتیا ایـروزنامـه، کتـاب و  و،یـراد ون،یـتلوز قیـمناسب را از طر یباشند و اطالعات ورزش یورزش یها

 .  ابدی شیافزاتواند  یآنها م یمشارکت ورزش

و کارکنـان  یعلمـ اتیـه یاعضـا یو مشارکت ورزشـ یعوامل اجتماع نینشان داد که ب قیتحق جیاز نتا گرید یكی

فتـاح  قیـتحق جیو بـا نتـا[ 80]، همسو (2088و همكاران ) 8شیفمان قیتحق جیبا نتا افتهی نیا وجود دارد. یرابطه معنادار

( 8737(، اسـالمی و همكـاران )8732) یدقاسـم(، محم8738) ی(، شمس8738(، حات  زاده )8730) ی(، رمضان8711پور)

محققان معتقدنـد کـه ورزش  یخ. بر[3،1،87،82،88،4،1،8]باشد ی( همسو م2087)یچا انگیو  ی( و مك8737) یسبحان

 نیو حسـاس تـر نیتـر یاز اصل یكیشده و  یشود که فرد اجتماع یدارد و باع  م یینقش بسزا ،یده تیشخص ندیدر فرا

شـود و  یورزش دوست متولد نم ایورزشكار و  یشخص چیاست که ه نیاشدن توسط ورزش  یبح  ها در خصوا اجتماع

عالقـه باعـ   جـادیمانند خانواده، مدرسه، دوستان و جامعه است که بـا ا یو عوامل کند یکه فرد در آن رشد م یطیمح نیا

داشته باشـد  زین كستواند حالت ع یم ندیفرا نیشود. ا یشدن او م یاجتماع تاَیورزش دوست شدن فرد و نها ایورزشكار و 

آنهـا،  قیـتر باشـند، از طر یاجتماع یبه عبارت ایارتباط برقرار کنند و  یشتریب یکه هر چقدر افراد با انسان ها یمعن نیبد

 یبـه نظـر مـ نی. بنابراابدی یم شیآنها افزا یو مشارکت ورزش رندیگ یمختلف قرار م یورزش یها تیفعال انیدر جر شتریب

 یمشـارکت ورزشـ زانیـشـدن، م یبعد اجتماع شیدارد و با افزا یارتباط مثبت یبا مشارکت ورزش یعرسد که عوامل اجتما

 .ابدی یم شیو کارکنان افزا دیتاسا

و کارکنـان رابطـه  یعلم اتیه یاعضا یو مشارکت ورزش یعوامل اقتصاد نینشان داد که ب قیتحق جینتا نیهمچن

( اسـالمی 8732راد ) ی(، عالئـ8730) ی(، رمضان8713و همكاران) یمیابراه قیتحق جیبا نتا افتهی نیوجود دارد. ا یمعنادار

 ی( ناهمسـو مـ8732) یمحمدقاسـم قیـتحق جیو با نتـا[ 1،87،88،1،87](  همسو 8737) یبحان( و س8737و همكاران )

بـا  یبگونـه ا ،یا نـهیدر هـر زم تیکه فعال یشود بطور یموثر واقع م ،یاقتصاد طیها، شرا نهی. امروزه در ا لب زم[8]باشد

کنـد چـرا کـه  یمـ دایپ یشرینمود ب یزشور یها تیمورد در فعال نیشده است. به طبع ا نیعج یو عوامل اقتصاد طیشرا

باشـند.  یهـ  مـ نـهیباشد که بعضاَ پر هز یم یخاص یو ابزار ها لیوسا نیتام ازمندین یورزش یها تیعالشرکت در ا لب ف

در  یو حتـ نـدیدلخـواه شـرکت نما یورزشـ تیتوانند در فعال یابزار الزم، افراد نم نیدر تام ییدر صورت عدم توانا نیبنابرا

 یاز تمـام دیاز آن رشته و شـا ،یعالقه، بعد از مدت زمان دمع لیبه دل ند،یمشارکت نما یگرید یکه در رشته ورزش یصورت

و کارکنـان  دیاسـات یتواند با مشارکت ورزشـ یم یرسد که عوامل اقتصاد ی.  لذا به نظر مدینما یدور یورزش یها تیفعال

. در ابـدی یمـ شیافـزا یمشـارکت ورزشـ زانیم ،یعوامل اقتصاد شیافزاو  نیکه با تام یداشته باشد به طور یارتباط مثبت

 یدادنـد مـ یکه افراد انجام مـ یجامعه مورد مطالعه و نوع ورزش ،ییناهمسو لیناهمسو، احتماال دل قیتحق جهیارتباط با نت

بـا  یرو ادهیـمثل پ یورزش تیفعال کیپرداختن به  یبرا كسان،ی طیالزم، در شرا یاقتصاد طیشرا زانیم ناَیقیباشد چرا که 

 باشد. یار متفاوت میبس یخاک سیتن یرشته ورزش

                                                 
1 Shifman 
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و  یعلمـ اتیـه یاعضـا ی( و مشارکت ورزشـیادراک شخص از ورزش )هنجار نینشان داد که ب جینتا نكهیا ضمن

(، 8738ده )حـات  زا (،8730) ی(، رمضـان8711فتـاح پـور) قیـتحق جیبا نتـا افتهی نیوجود دارد. ا یکارکنان رابطه معنادار

دارک شـخص از ا .[3،1،82،4،1،8]باشـد ی(  همسو مـ2087)یچا انگیو  ی( و مك8737) ی(، سبحان8732) یمحمدقاسم

 یفـرد یعنـیباشد،  یم یرشته ورزش ای یورزش یها تیاز فعال یكیورزش به مفهوم احساس خوب و مثبت  درباره حداقل 

که نسبت به هر  یباشد. افراد یسودمند م شیبرا شیکه آن مقوله براکند  یمقوله دارد، احساس م کیاز  یکه ادراک مثبت

را دارند و بطبـع بـه آن رشـته  یورزش تیآن فعال یدارند، احساس سودمند یادارک مناسب و مثبت زین یورزش تینوع فعال

از ورزش هـا  گرید یبرخ یانجام آن ورزش خاا و بعضاَ برا یخود را برا یافراد نیشوند و ا لب چن یعالقه مند م یورزش

وجـود  یو کارکنان رابطه مثبت دیاسات یورزش شارکتادراک شخص از ورزش و م نیرسد که ب یدانند. لذا به نظر م یتوانا م

 دارد.

 یو بـ یدر مشـارکت ورزشـ یعامـل بازدارنـده فـرد نینشان داد که عدم عالقه به ورزش مهمتر جیاز نتا گرید یكی

 نیـو کارکنان مردم منطقـه دارد. ا یعلم اتیه یاعضا ینقش را در عدم مشارکت ورزشسه  و  نیکمتر یو تنبل یحوصلگ

در مشـارکت  یعوامـل بازدارنـده فـرد نـهیدر زم .[81]باشـد ی( همسو مـ8712و همكاران ) یاحسان قیتحق جیبا نتا افتهی

رسد در هر جامعه،  یست. به نظر ماز آنها بر خاسته ا زین یمتفاوت اریبس جیصورت گرفته است و نتا یادیز قاتیتحق یورزش

 وجـهبا ت زیحاضر ن قیمتفاوت باشد. لذا در تحق یخاا آن، عوامل و موانع مشارکت ورزش طیگروه بسته به شرا کی ایشهر 

در  یعامل بازدارنـده فـرد نیدر ورزش، مهمتر یو انسان یكیزیموجود ف طیو کارکنان و البته شرا دیبه نوع خاا بودن اسات

از ورزش و  حیعـدم شـناخت صـح لیـتوانـد بـه دل یخـود مـ نیـو کارکنان، بود کـه ا دیعدم عالقه اسات یزشمشارکت ور

 باشد.   یمشارکت ورزش یمناسب افراد برا هیو توج یکاف یها یعدم اطالع رسان یحت ایآنها و  یها یسودمند

در  یفـرد نیعامل بازدارنده بـ نیمهمتر یورزش یها تیدوستان در فعال ینشان داد که عدم همراه جینتا نیهمچن

 یاعضـا یسه  و نقش را در عدم مشارکت ورزشـ نیکمتر یورزش یها طیو عدم وجود افراد صالح در مح یمشارکت ورزش

. [84]باشـد ی(، همسـو مـ2082کش کار و همكـاران ) قیتحق جیبا نتا افتهی نیو کارکنان مردم منطقه دارد. ا یعلم اتیه

 ایـدو نفـره و  یهـا  یها در  الب ت تیباشد و انجام ا لب فعال یما رو به گسترش م یجامعه ها در ا لب یامروزه کار گروه

بـه آن رشـته و بـا  یشـتریباشد که هر چقدر افراد ب یم ییها تیاز جمله فعال زیباشد. ورزش ن یچند نفره لذت بخش تر م

عامل  نیاز مهمتر یكیرسد  یردد. لذا به نظر مگ یآن کاسته و بر لذت آن افزوده م یداشته باشند، سخت یهمكار گریهمد

 باشد. ینیتمر اری ایدوست و  کی یعدم همراه ،یدر مشارکت ورزش یفرد نیبازدارنده ب

در  یعامـل بازدارنـده سـاختار نیبـا تجربـه مهمتـر انیـنشان داد که عدم اسـتفاده از مرب قیتحق جینتا ت،ینها در

 یاعضـا یسه  و نقش را در عدم مشـارکت ورزشـ نیکمتر یاز نظر بهداشت یورزش یها طیمح یو آلودگ یمشارکت ورزش

(، کـش گـر و 2004) الیو پـر ندوی(، آم8732) یسلطان قیتحق جیبا نتا افتهی نیو کارکنان مردم منطقه دارد. ا یعلم اتیه

 یاز کارهـا یاریبـه هـر حـال، انجـام بسـ .[81،84،83،81]باشد ی( همسو م2082و همكاران ) ی(، احسان2082همكاران )

 یفـن بشـمار مـ یحتـ ایـحرفه و  کیباشد. امروزه ورزش، به عنوان  یکاربلد م ایراهنما و  کی ازمندین یو حرفه ا یكیتكن

باشـد. نكتـه  یمتخصص مـ کیتحت نظر بودن  ازمندیمربوط به آن، ن یها تین انجام ورزش و مشارکت در فعالیرود. بنابرا

بـه سـرا   ،یچند بار با اهداف متفاوت ای کیبود که ا لب افراد حداقل  نیشاهده شد، ام قیتحق نیکه در ح یجالب توجه ا

 یمحتمل نم شتریب لیچند دل یحالت نیدر چن نیقیاند. به  هآن را رها نمود ،یبعد از گذشت مدت زمان یورزش رفته اند ول

 کیوجود  نیبه هدف فرد بوده است. بنابرا دنیرس یبرا یحرکات ورزش یاجرا حیصح وهیاز آنها بلد نبودن ش یكیباشد که 
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 نیـرسـد در خـالف ا یرا فراه  آورد. لذا بـه نظـر مـ یمشارکت ورزش شیتواند موجبات افزا یم یبا تجربه و حرفه ا یمرب

 یمشارکت ورزش یموانع بازدارنده ساختار نیاز مهمتر یكی ،یورزش یها تیبا تجربه در کنار فعال انیحالت، عدم وجود مرب

 .دیر آبشما

 

 تشکر و قدردانی 
 سپاس پروردگار بزرگ را که توفیق انجام این پژوهش را به اینجانب عطا فرمود.

 تشكر خالصانه خود را تقدی  می نمای  به  کلیه عزیزانی که در تدوین و تكمیل مطالعه حاضر نقش برجسته ای داشته اند.

وسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شایان گفتن است کلیه اعتبار مالی طرح پژوهشی حاضر، ت»

 « تامین شده است. شیراز
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 دانشجویان مشارکت میزان بر موثر عوامل (.بررسی8732احمد ) عطارد،, جواد کهن افشار،, علی محمدقاسمی، .82

 831- 814 :(2)78زنان،  روانشناختی - اجتماعی ورزشی. مطالعات هایفعالیت در سینا بوعلی دانشگاه دختر

 - اجتماعی وضعیت (. نقش8737مهدی) رضوی؛ سید نجفیان خبیری، محمد؛ محمودی، احمد؛  اسالمی، ایوب؛ .87

 کاربردی های پژوهش تفریحی. مجله – همگانی های ورزش به شهروندان مشارکت انگیزه در ( SES) اقتصادی

 .807 - 13 (:7) 2 ورزشی، مدیریت در

عوامل مؤثّر بر  شناختی جامعه یبررس (. 8713) محمدر ضا ،نیک نژاد و ؛علی ،؛  عسكریقربانعلی ،یمیابراه .87

 .47-18(: 88)1ی. مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچ شیگرا

ی. پایان نامه شهروندان تهران یورزش یعوامل خرد و کالن موثر بر مشارکتها یبررس(.8732) محسن ،عالئی راد .88

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.اه دانشگکارشناسی ارشد، 

 دختران ورزشی های فعالیت مشارکت بازدارنده های عامل بررسی .(8712)مری  دفتران، عرب محمد؛ احسانی، .81

 70-23 (:7-7) 88. المپیک نامه فصل مدرس، تربیت دانشكده خوراسگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه در دانشجو

. 

قیق خود موانع گرایش زنان تهرانی را به مشارکت ورزشی بررسی نمود. این ( در تح2082کش کار و همكاران ) .84

شهروند تهرانی صورت پذیرفت نشان داد که از بین موانع ساختاری، درون فردی و  8217تحقیق که بر روی 

 برون فردی، موانع برون فردی تاثیر بیشتری در موانع مشارکت افراد دارد.

شهر  یحیتفر یورزش یها تیسال در فعال 80تا  70موانع مشارکت زنان  یبررس(. 8732ی )مهد ،کلوانق یسلطان .81

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد، . تهران

19. Aminuddin, Y; & Parilah, S. (2007). Sport Participation Constraints of Malaysian 

University Students. International Journal of the Humanities.  5(3): 189-195.  
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