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 های ورزشی                               بررسی عوامل جمعیت شناختی در فرهنگ پذیری ورزش بر اساس فعالیت

 . سید مهدی آقاپور3. سید محمد کاشف   2  . شهروز فرج زاده1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه1

 نشیار دانشگاه ارومیه. دا2

 . استادیار دانشگاه تهران3

 

 از و دارد فراوانای  طرفاداران  اجتمااعی  هاای گروه و قشرها همه بین در که است جمعی وقایع ترین گسترده از یکی بدنی تربیت و ورزش

 باه  را ورزش آن، تماشاای  و ورزشی یهارقابت و هافعالیت به افراد تمایالت. رودمی شمار به اجتماعی پیشرفت و توسعه بارز هایشاخص

تحقیق حاضار   .کندمی ایفا جامعه افراد رفتار و شخصیت در ایکننده تعیین نقش امر این و است کرده تبدیل اجتماعی پرنفوذ پدیده یک

شاجویان  هاای ورزشای از دیادگاه دان   پذیری ورزش بر اسااس فعالیات  با هدف  بررسی و تحلیل نقش عوامل جمعیت شناختی در فرهنگ

 جامعاه . اسات  کااربردی  هادف  لحااظ  از و بوده پیمایشی توصیفی نوع از تحقیق تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه انجام شده است. این

 ساوی  از شاده  ارائاه  آماار  طباق  کاه  باشاد می 1393 سال در ارومیه دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان تمامی شامل تحقیق آماری

 باه  دکتاری  دانشاجوی  نفار  62 و ارشاد  دانشاجوی  نفار  252 مورگان، جدول از استفاده با که بودند نفر 2252 تعداد مجموع در دانشگاه

 با( 1392 کاشف،) ورزش پذیریفرهنگ استاندارد پرسشنامه از استفاده با نیاز مورد اطالعات .شدند انتخاب مطالعه جهت تصادفی صورت

های تی مساتقل  های پژوهش و با استفاده از آزمونآوری، بر اساس فرضیهپس از جمع های تحقیقداده .است شده گردآوری 26/2 پایایی

. باین دیادگاه دانشاجویان تحصایالت تکمیلای در خصاوص       1هاای پاژوهش نشاان داد:    یافته و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

بین دیدگاه . 2 .یلی تفاوت معنی داری وجود نداردپذیری ورزش و عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش بر اساس جنسیت و مقطع تحصفرهنگ

داری های ورزشای براسااس ورزشاکار و غیار ورزشاکار باودن تفااوت معنای        پذیری ورزش براساس فعالیتدانشجویان درخصوص فرهنگ

 (.>25/2P)مشاهده شد 

 تکمیلی صیالتتح دانشجویان شناختی، جمعیت عوامل ورزشی، هایفعالیت ورزش، پذیریفرهنگ کلیدی: واژگان
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