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 39-661صص . ،6936زمستان . ،61شماره   مطالعات مدیریت ورزشی

  

 

 و حرکتی یورزش یها تیفعالمردم استان کردستان به  شیگرانگرش و  نییتب
 

  حسینی رضا عطارزاده ،  سردار محمدی
 

 

 17/79/6937 :تاریخ پذیرش 79/61/6933 :تاریخ دریافت

 دهیچک
 جسمی سالمت روحی و یحفظ و بقا دری نوان یکی از مظاهر فردی و اجتماععهورزش بنقش 
شناخت و آگاهی از نگرش و گرایش مردم به  تنها با. پوشیده نیست بر کسی جامعه افراد

برای این امر مهم ریزی صحیح  برنامهطراحی و بینی،  به پیش توان می های حرکتی و ورزش فعالیت
و  یحرکت یها تیفعالبه کردستان مردم استان  شیو گرانگرش  منظور تبیینهب ؛ بنابراینپرداخت

 یا طبقه یریگ نمونهبا استفاده از  ،سال استان کردستان 61 باالی ن و زنان نفر از مردا 6777 ،یورزش
 ییروا نییتعبرای  .دادند پاسخ ساخته محقق های و به پرسشنامه عنوان نمونه انتخابتصادفی به

ز ا ییایپاو  یدییتأی اکتشافی و عامل لیتحلاز سازه  ییروا، نامتخصصاز نظرات  ییمحتوا -صوری 
برای تجزیه و تحلیل  .دشاستفاده ( α= 39/7 شیگرا ،α=  36/7 نگرش ۀپرسشنام) باخآلفای کرون

 کارگیریبهبا  ،مناسب( ها هیفرضو آزمون  سیوال کروسکال) یاستنباطو  یفیتوصاز آمار  هاداده
کسب  ،های تحقیق براساس یافته .شداستفاده  61و 21/3ۀ نسخ« SPSS»و « LISREL» افزارنرم

 و یحرکت یها تیفعال در شرکت هایهزیانگ نیتر مهمجسم و روان از  تیتقوو  یشادنشاط و 
 ،یتجنس مانند ییرهایمتغبا  یورزش و یحرکت یها تیفعالنگرش به همچنین . است یورزش

 ۀماهان ۀنیهزشغل، درآمد ماهانه،  ، نوعیلیتحصخانواده، مدرک  یاعضا تعداد تأهل، تیوضع
در هفته، مدت  نیتمر، جلسات یورزش و یحرکت یها تیفعال هب شیگرا عدم و شیگرا ورزش،
 یها یژگیوبا  تفاوت نیا لیودارد، ( >72/7p) دار یمعن تفاوت محل یمنیارفاه و  ،نیتمرزمان 

(. <72/7p)نیست  دار یمعن یورزش سابقۀ خانوار، مداومت در ورزش و ۀنیهزسن، همچون  یگرید
تأهل،  تیوضع سن، ،تیجنس همچون ییها یژگیو با یورزش و یحرکت یها تیفعال به شیگرا
 با لیودارد،  (>72/7p) دار یمعن ۀرابط ورزش نۀماها ۀنیهز زانیم کل خانوار و ۀماهان ۀنیهز

درآمد  زانیم و شغل نوع ،التیتحص سطح خانواده، یاعضا تعدادهمچون  یگرید یها یژگیو
 (.<72/7p) ندارد یدار یمعن ۀرابط ماهانه

 .کردستاناستان ، ورزشیحرکتی و  یها تیفعال، شیگرانگرش،  :دیواژگان کلی

                                                                                                                   
 (نويسندۀ مسئول) بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستاناستاديار گروه تربيت .  
 Email: sardarmohammadii@gmail.com 

 دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد.   

                                                                                      Attarzadeh @ ferdowsi.um.ac.ir 
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 مقدمه
به   هر فرد  یاجتماعو  یفرد یزندگدر  رگذاريتأثاز عوامل مهم و  یورزشو  یحرکت یها تيفعال

، نقش حرکهت و ورزش در  شودمی یفرد یزندگدر  ورزش یاثرگذاربحث  یوقت. ديآ یمحساب 

 هها  ذهه  در  یروانه و  یجسهم اط و لذت بهردن از سهالمت   و نش یشاداب ،یروان ،یجسمسالمت 

 تيه تربهم علم حرکت و  رايز. ستين تيواقعدور از  يیها تيذهن  يچنو داشت   شود یممتبادر 

 راتيتهأث   يه او ملموس موجود بر  ینيعو هم شواهد  ن يزم  يادر انجام شده  قاتيتحق و یبدن

و  یحرکته  یها تيفعال یسوک  افراد را ب   یوق یها زهيانگاز  یکي ،و امروزه گذاشت  است صح 

  .(5 - ) استچندجانب   راتيتأث  يهم، کند یمجذب  یورزش

 منهد  بهرهجامع   در یورزشو  یحرکت یها تيفعال راتيتأثک  از  یافراد رسدطبيعی ب  نظر می 

  يچنه افهراد جامعه     نسبت ب  آن داشت  باشند و اگهر بيشهتر   یمثبتو نگرش  شيگرا، شوند یم

 در جامع  خواهد بود  آن رشيپذدر  یقو یاز نقاط قوت و عامل یکيداشت  باشند،  یمثبتنگرش 

نسبت به    یمنفو نگرش  شيگرا یليدالافراد جامع  ب   اغلبک   یصورتدر  و در مقابل، (9 -6)

 بهود با مشکل مواج  خواهد آن  ۀتوسع برای ها یزير برنام طور حتم هر نوع ابراز دارند، ب  ورزش

  يبنهابرا  ؛را مشهکل خواههد کهرد    زانيه ر برنامه  و  رانيمهد  یها تيمسئولو  فيوظاو  (  ، 0 )

سالم ب   حاتيتفرو ورزش و  یبدن تيترب ۀطيحمردم در  یها شيگراو  ها نگرش، ازهاينشناخت 

کشهور کمه     یورزشه  ینهادهها  ۀيکلو ورزش در  یبدن تيترب زانير برنام و  رانيمدمسئوالن، 

و  هندانجام د یاثربخشپسند و مردم ،یمنطق، یعمل یها یريگ ميتصمو  ها یزير برنام ا ت کند یم

 یهها  برنامه   ليه تحمو  ج ينت یب یها برنام و تکرار  اثر یب، یرعمليغ یها یزير برنام از  ج ينتدر 

افراد در  یها شيگرانگرش و  در نظر گرفت  ،در ضم . شود یريجلوگ نشدنی و اجرا یرمنطقيغ

 (.   )شود می ها آن یهمکاراعتماد و  موجب جلب ها یزير ام برن

 یمعلولعلت و  ایرابط  نگرش با رفتار یعبارتو ب   گذارد یمنگرش بر رفتار اثر  نک ياب   با توج 

 لين برایعنوان خاستگاه رفتار آگاهان  ب  یورزشو  یحرکت یها تيفعالنگرش ب   ۀمطالع ،دارد

 یسنج نگرشب   شيگرا ،رياخ یها سالدر . دارد یاديز تياهم یدرستتنو  یستيبهزب  اهداف 

 ک است شده  يیها اسيمقو  ها پرسشنام ۀ يتهسبب  یورزشو  یحرکت یها تيفعال ۀطيحدر 

 یها اسيمقناقص   يتدودر  ش ير ک است  يیايپااعتبار و  ها آناز  یاريبس یاصل تيمحدود

نگرش ب   ،است یبُعدچند  یموضوعهر افراد ب  نگرش  ک از آنجا . (1 ) دارد یسنجنگرش 

 تر کوچ ب  نمرات  مرکبنمرۀ  ميتقستا بتوان با  ارزيابی شودمختلف  یايزوااز  ديبا اتموضوع

 یبرا ن يزم  يادر . دکرو اعتبار آن را محاسب   یريگ اندازههر بخش از نگرش را  ايسهم هر بُعد 

 یحرکت یها تيفعال ۀطيحدر  یسنج نگرش یبرا یسايمق 960  ۀدر اواخر ده ونيکنبار   ياول
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 -  :است مؤلف  ايبعد  شش شامل اسيمق  يا. ساخت ATPA یاختصاربا عالمت  یورزشو 

 یحرکت تيفعال -1 ؛یتندرست یبرا یحرکت یها تيفعال -  ؛یاجتماع ۀتجرب یحرکت تيفعال

عامل  یحرکت تيفعال -5؛ بايزو   يتحسقابل  ۀتجرب یحرکت تيفعال -4و خطر؛  جانيهتوأم با 

از  یانواع، اسيمق  ياپس از  .فرسا طاقتدشوار و  ۀتجرب یحرکت تيفعال -6؛ بخش آرام

 .(6  -4 ) شد  يتهمختلف جامع   یها گروه یبرا یسنج نگرش یها اسيمق

به    نگرش ۀپرسشنام از استفاده با( 991 ) زيه و (995 ) کاواناف ،(990 ) نرااهمک و پاترسون

 و یبهدن  تيه ترب به   را پسهر  و دختر آموزاننگرش دانش آموزان،دانش ۀژيو یجسمان یها تيفعال

و  مهود  ،(994 ) تولسون ،،( 99 ) ريدا ، (990 ) ندليمارت(.   ، 0 ، 8) کردند یبررس ورزش

 مشهارکت  زهيانگ ۀدربار را انيدانشجونگرش  ATPA ۀ پرسشنام از استفاده با( 994 ) همکاران

 از اسهتفاده  بها  ،یقه يتحق در( 990 ) آرمهز . کردند مطالع  یورزش و یحرکت یها تيفعال در آنان

 یبررس یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  را یرورزشيغو  یورزش یها زوج نگرش مزبور ۀپرسشنام

 (.4) کرد

 ۀسيمقا رود یم انتظار ک  یقيتحق در (186 ) عطارزاده و همکاران یداخل قاتيتحق مرور با

ک   بيان کردند باشد داشت  یپ در یارزشمند اريبس یدستاوردها قيتحق  يا جينتا با آن جينتا

 روزان  یکارها از ماندن عقب و کردن شرکت یها زهيانگو  علل  يتر مهم از یشاداب و نشاط کسب

 یها تيفعال ب  نگرش  يب. است یورزشو  یحرکت یها تيفعال در نکردن شرکت علل  يترمهم از

 خانواده، نوع یاعضا تعداد تجرد، و تأهل س ، مختلف یها یژگيو با افراد در یورزش و یحرکت

دارد، ولی  وجود یداریمعن تفاوت یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  شيگرا عدم و شيگرا شغل،

 سطح ،تيجنس مختلف یها یژگيو با افراد در یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  نگرش  يب

 هفت ، در  يتمر جلسات تعداد ،یورزش ماهان  ۀنيهز خانوار، ۀنيهز ماهان ، ، درآمدالتيتحص

 یداریمعن تفاوت یورزش ۀسابق و یورزش مکان یمنيا و رفاه هر جلس ، در  يتمر زمان مدت

 (. 1)ندارد  وجود

 کسب .کنند ینم شرکت یورزشو  یحرکت یها تيفعال در افراد% 16 بيان کرد ( 18 ) یمظفر

 یها تيفعال در شرکت یها زهيانگ و علل  يتر مهم از جان و سمج تيتقوو  یشاداب و نشاط

 ،یورزش اماک  دسترس نبودن در روزان ، یکارها از ماندن عقب در مقابل، و یورزش و یحرکت

 یها تيفعال افراد در نکردن شرکت علل  يتر مهم از یحوصلگ یبو  یتنبل و نداشت  عادت

 بود يیها تيفعال از یجسمان یآمادگ و ، فوتبالیروادهيپ طبق نتايج وی .است یورزش و یحرکت

 در افراد شتريب ک  بودند یمکاندو  دهيسرپوش سال  و منزل .پرداختند یم ها آن ب  افراد شتريب ک 

 (. ) پرداختند یم یورزشو  یحرکت یها تيفعال ب  ها آن
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 یحرکت تيفعال نزما  يانگيم داشتند انيب گريد یقيتحقدر (  18 ) ايصفان و یمظفر  يهمچن

 شهنا،  دختهران  ۀعالقه  مهورد  یورزشه  یهها  رشت  .است ق يدق88  هفت  در انيدانشجو یورزش و

 ،یساز بدن شنا، فوتبال، پسران ۀعالق مورد یها رشت  و بسکتبال و یسوارکار ،یساز بدن ،باليوال

 بتناسه  و قهدرت  احسهاس  و یتندرست حفظ نشاط، کسب .است دو و باليوال ،یرزم یها ورزش

  مشهغل  ،مقابهل  در و یورزش و یحرکت یها تيفعال در کردن شرکت یها زهيانگ  يتر مهم از اندام

 و یتنبله  نداشهت ،  عهادت  ،گهر يد مسائل داشت  تياولو امکانات، و ليوسا نبود یکار و یليتحص

 (. )است  یورزش و یحرکت یها تيفعال در نکردن شرکت علل  يتر مهماز  یحوصلگ یب

 قه  يدق  1  در هفته   را انيدانشجو یورزش و یحرکت تيفعال مدت  يانگيم زين( 180 ) یزارع

مهورد   در و ینهورد کهوه  و یرو ادهيه پ شهنا،  دختهران  ۀعالق مورد یورزش یها رشت . دست آورد ب

 و قهدرت  احسهاس  و یتندرسهت  حفهظ  کسب نشاط، .بود یجسمان یآمادگ و شنا، فوتبال، پسران

 امکانهات،  و ليوسها  نبود ،یليتحص ۀمشغل و داشت  مشارکت یها زهيانگ  يتر مهم از تناسب اندام

  يبه  .بهود  یورزش و یحرکت یها تيفعال در مشارکت عدم علل  يتر مهم از یحوصلگ یبو  یتنبل

 زانيم با  يوالد التيتحص زانيمو  درآمد بودن، یبوم سکونت، تيوضع ،یليتحص ۀرشت ،تيجنس

 (.5 ) شد مشاهده یدار یمعن ۀرابط ورزش ب  انيدانشجو پرداخت  زانيمو  فراغت اوقات

 در شهرکت  ۀزيه انگ هها  یآزمهودن % 88 که   گرفهت  جه  ينت  يچنه  یقه يتحقدر ( 115 ) یرمضان

 ،هها  یمهار يب به   ابهتال  از تيمصون جاديا% 18 ،لذت احساس و نشاط کسب را یهمگان یها ورزش

 از عواطف بودن برخوردار% 58 و ها ورزش گون   يا در خطر نبود و بودن بخش فرح ويژگی% 50

  (.1) اند کرده انيب گريد یها زهيانگرا  گروه ب  تعلق ازين یارضا و یاجتماع

 در کننهده افهراد شهرکت    يشهتر يب آمهوزان دانهش  و کارمنهدان که    بيان کرد( 118 ) نژاد  ين

 تشهرک  آن در زنهان  که   است یتيفعال  يپرطرفدارتر یجسمان یآمادگ و اندیورزش یها تيفعال

 (.1)رند دا

 یهها  تيفعال از س ، شيافزا ک  همراه با افتيدست  جينتا  ياب   یقيتحق در( 118 ) بيدستغ

 یورزشه  تيه فعال و التيتحصه  سهطح   يب ،یطرف زا .شود یم کاست  ها یآزمودن ورزش و یحرکت

 تيه فعال زانيه م ،التيتحصه  سهطح  شيافزا با ک  یا گون  ب  دست آمد ب یدار یمعن ۀرابط بانوان

 یورزشه  و یحرکته  یهها  تيه فعال در شهرکت  به   شاغل افراد .ابدي یم شيافزا ها یآزمودن یورزش

 شرکت ب  یشتريب شيگرا لمتأهافراد  با س يمقا در مجرد یها یآزمودن .داشتند یکمتر شيگرا

  .(6) دداشتن ورزش و یحرکت یها تيفعال در

آن  تبه   و ب  یدانشگاه ۀجامع یبرا اريز ؛حاضر مهم خواهد بود ۀمطالعگفت  توان یم تيدر نها

مهردم   شيگهرا نگهرش و   زانيه مدر مهورد   یارزشه اطالعات با  یبدن تيترب حوزۀ اندرکاران دست
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  يه ا ،قتيحقدر . آورد یمرا فراهم  یورزش یها تيفعال، ورزش و یبدن تيتربب   استان کردستان

حوزه   يا زانير برنام و  ینبد تيترب حوزۀ نامتخصص، یورزش یها سازمانمطالع  ب  درک بهتر 

مهردم اسهتان    شيگهرا نگهرش و   زانيه مدر مورد  گريداز طرف  یدانشگاه ۀطرف و جامع  ياز 

  يهي تع مهورد در  .کند یمکم   رهيغگذراندن اوقات فراغت و  ۀکردستان نسبت ب  ورزش و نحو

و  هها  ژوهشپه و ورزش،  یبهدن  تيتربدر بخش  یسنج نگرش ،گريدو ب  عبارت  ها نگرشو  ازهاين

 یکاملاطالعات جام  و د توانب قيتحق  يااست  ديامدر کشور انجام شده و  یا پراکنده قاتيتحق

 .دهد  ئارارا از نگرش اقشار مختلف مردم استان کردستان 

 پژوهش یشناس روش
 یتمهام  را یآمهار  ۀجامعه . اسهت  (یاکتشاف -یفيتوص) یابي ن يزماز نوع  قيتحق  ياروش انجام 

 یسرشهمار  جينتها براسهاس   .دنه ده یمه  ليتشهک استان کردستان  سال 6  بيش از نانز و مردان

نفهر گهزارش شهده      / 801/44استان کردسهتان   تيجمع 185 نفوس و مسک  سال  یعموم

از با اسهتفاده   ،نفر 000 یعنيهزار آن ر د  ي. س  داشتند سال6 يش از ب هاآن% 65ک   است

براسهاس   .عنوان نمون  انتخاب شهدند ب  متناسب صيخصتبا  یتصادف یا طبق  یريگروش نمون 

و ب  نسبت  ميتقس يیايجغراف یها بلوکاستان ب   یشهرهااز  کدامهر  یشهر ۀروش، جامع  يا

  .انجام شد یتصادف یريگ نمون  افت ي صيتخص ۀيسهم

 ۀم؛پرسشهنا یفرد یها یژگيو ۀساختمحقق ۀپرسشنام: شامل قيتحق یرهايمتغ یريگ اندازهابزار 

و  (الؤسه  16) بها دو بخهش نگهرش    در فهرم کوتهاه   ونيه کن ATPA اسيمق  يشب ۀساختمحقق

و برطرف کهردن   صيتشخ، ها پرسشنام  يیايپاو  يیروا  ييتعمنظور ب . بود (الؤس   ) شيگرا

طهور  ک  ب  انجام شد قيتحق یها یآزمودن از نفر 00 یرو یمقدمات ای، مطالع یاحتمالابهامات 

قهرار   قيه تحق یهها  نمون افراد جزء   ياالبت  بعداً ) ناطق مختلف انتخاب شده بودنداز م یتصادف

 ليه تحلسهازه از   يهی رواو  نامتخصصه از نظرات  يیمحتواو  یصور يیروا  ييتع یبرا. (نگرفتند

 .دشاستفاده  یدييتأو  یاکتشاف یعامل

، KMO= 6/0 9) نگهرش  یهها  اسيه مق یبهرا وماکس پربا چرخش  یاکتشاف یعامل ليتحل جينتا

6  /  =KB 66؛  =df 0/ 00؛  =P ) 6/0 9) شيگههههههههرا و =KMO ،85 /1 =KB 81؛ =df ؛

00 /0  =P )961/0) نگهرش  یهها  اسيه مقبهرای   یدييه تأعهاملی   ليه تحل ريمقاد .بود دار یمعن 

=AGFI ،51  =df ،000/0=P ) شيگراو (981/0 =AGFI ،14  =df ،000/0=P ) دسهت آمهد   به .

 یهها  پرسشهنام   یبهرا آن  جينتها کرونباخ استفاده شد ک   یآلفااز  يیاياپ  ييتع یبرا  يهمچن

اذعهان   تهوان  یمه کرونبهاخ   یآلفا جينتابا توج  ب   .بود (α= 81/0) شيگراو ( α=  0/ 9) نگرش
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 یسازگار نيز یريگ اندازه یابزارهاو  دارد یقبولقابل  زانيمدست آمده  ب یآلفا بيضراک  د نمو

گهام در    ينخسهت ، يیايه پاو  يیروا  ييتعپرسشنام  و   يتدوو   يتهس از پ .دارند یخوب یداخل

 یشههر  ۀامعه از آنجا ک  تراکم ج. آن بود یآور جم و   يتوز یچگونگ  ييتعاطالعات  یگردآور

 دهنهدگان  پاسه  به    ميمسهتق صورت ب  ها پرسشنام استفاده و  ميمستق  يتوزاز روش  ،بود اديز

 و وقهت  صهرف  مسهتلزم  ها پرسشنام  ميمستق یآورجم  و  يتوز ک نيا با وجود .شدداده  ليتحو

منظهور  به   .هها پاسه  دادنهد   ها ب  پرسشنام آزمودنی درصد 90 خوشبختان  است، یاديز ۀنيهز

 یاسهتنباط و در بخش آمار  یفيتوصنمرات خام از آمار  یبندطبق سازمان دادن، خالص  کردن، 

 سيوال کروسکال ،(سازه يیروا یبررس یبرا) یدييتأ یعامل ليتحل ،یاکتشاف یعامل ليتحلاز  زين

اسهتفاده   6 ۀ نسهخ « SPSS»و  8/ 5 ۀنسخ« LISREL» افزاربر نرم ديتأکبا  ها  يفرضو آزمون 

 .شد

 ی پژوهشها افتهی
 .دادنهد مهی  ليتشهک را  قيه تحق یآمهار  ۀحجهم نمونه   ازدرصد  1/41درصد و زنان  1/56مردان 

 -60و  %( /6) سهال  5  -0  یسهن  ۀبقه طمتعلق ب   بيترتراد ب  درصد اف  يکمترو   يشتريب

 از نظهر تعهداد خهانوار    .مجرد بودند زيندرصد  1/19 درصد متأهل و 1/60 .بود%(  /9) سال 65

هشت و  (درصد 6/1)ی نفرپنج  تعداد خانوار ۀب  طبق بيترتدرصد افراد ب    يکمترو   يشتريب

 به   التيتحصه سطح  نظر از ها آن درصد  يکمتر و  يشتريب .داشت اختصاص( درصد /6)ی نفر

 و %(  / ) کارمند یشغل ۀقطب ب  شغل نظر ازو  %( ) یدکتر و %(11/ ) پلميد یليتحص ۀطبق

 تومهان  هزارچهارصهد  از شيبه  ۀماهانه  درآمهد  افهراد  درصد  يشتريب .بودمتعلق  %(0/ ) کشاورز

 افهراد  درصهد   يشهتر يب .داشهتند  %(16/ ) تومانر هزاچهارصد از شيب  ماهان ۀنيهز و %(9/40)

 افهراد  از درصهد  50ۀ ماهانه  ۀنيهز زين و %(0 /9) ومانپانصد ت از کمتر شانيورزش ۀماهان ن يهز

 شهرکت  یورزشه  و یحرکته  یهها  تيه فعال در افهراد  از درصهد  5/18 .بود تومان س  هزار از شيب

شهدن و  ر و دوم و الغه  اول تيه اولوجسهم و روان در   تيتقوو  یشادکسب نشاط و  .کردند ینم

 یورزشه  یها تيفعالدر افراد شرکت  یها زهيانگعلل و   يتر مهمسوم از  تياولوخواب راحت در 

 به   تياولو بيترت  ب و %( 4/1) نوبت س  از شيب هفت  یط درصد افراد  يشتريب. بود یحرکتو 

 داختنههدپر یمهه%( 0 / ) فوتبههالو %( 8 /8) شههنا ،%(  /8) یجسههمان یآمههادگ یههها تيههفعال

 (. جدول)
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 ؟دیپرداز یم یورزش و یحرکت تیفعال نوع کدام به .6 جدول

 نوع ورزش
 زنان مردان

 درصد یفراوان درصد یفراوان

1 /  61 5/  6  فوتبال  

6/1 4  4 0  باليوال  

  /8    6/4 1  بسکتبال

 9 15 6 /9 15  شنا

8/4 4  هندبال     8/  

0 /5 01  یجسمان یآمادگ    0  / 8  

4/     نتونيبدم  5 1/  

4/1 1  یکوهنورد   5 8/1  

4/6  1 یرو ادهيپ   5 4/6  

6/4 1  دنيدو      /1  

1/      /4    یدوچرخ  سوار  

  /1 5  /     یورزش صبحگاه

6/0 1  يمناستيژ   0 6/  

5/0    /4 1 سيتن  

4/1 11 یرزم یها ورزش  15 9 

6/5     /6 8 زيم یرو سيتن  

 00   19 00   50 جم  کل

 

 شهتر يب و کردنهد  یمه   يتمرصرف  ق يدق 60مدت  جلس  در هر %(1 /9)افراد   درصد  يشتريب

 درصهد  4/16 .پرداختند یم%( 4/45) یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  دهيسرپوشسال   در ها آن

درصهد   1 /6 ،در مقابهل  .مناسب اسهت  یمنيا و رفاه نظر از ها آن یورزش مکان کردند انيب افراد

 که   درصد از افرادی 5 /9. نيستمناسب  یمنيااز نظر رفاه و  ها آن یورزشمکان  کردنداظهار 

 زدن طناب. پردازند یم ساده یها نرمش انجام در منزل ب  کردنداظهار  کردند یم ورزش منزل در

 در که   بهود  یهها  تيه فعال از%(   / ) رفهت  از پله    و باال  ييپاو %(   /8)رفت   ، راه%(5 /8)

 .قرار داشت ها آن یبعد یها تياولو

 و الگهو گهرفت   %( 49/ )ونيه زيتلو یهها  برنامه   پخش کردند  انيب افراد   جدول جينتا اساس بر

 .اسهت  بهوده  یورزشو  یحرکت یها تيفعال در ها آن مشارکت رب مؤثر و یکمکعوامل  از %( 1/ )

 0 تها   5 و سهال  5 از کمتهر  کردنهد  انيب ادافراز درصد    /4و   4/  بيترتب   ،قيتحق  يادر 

 .( جدول ) پردازند یم یورزش و یحرکت یها تيفعالب   مداوم طورب  ک  استسال 
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 ؟دیکن ورزش تا کرد کمک شما به یعامل چه. 1 جدول

 عامل
 زنان مردان

 درصد یفراوان درصد یفراوان

8/0 4 ونيزيپخش برنام  از تلو    1/0  

6/56 84  ويپخش برنام  از راد   56 9/19  

  /6 0  5 5  خانواده یالگو گرفت  از اعضا

  4/  65    /5 1   یورزش یکتب علم ۀمطالع

1 /  66 یورزش یپوسترها ۀمشاهد  44 1/   

 00   19 00   50 جم  کل

 

 را یورزشه  و یحرکت یها تيفعال در نکردن علل شرکت  يتر مهمپژوهش حاضر  دهندگان پاس 

 یحوصهلگ  یبو  یتنبل، %(  /6) روزان  یکارها، عقب ماندن از %(5 /1) نداشت عادت  بيترتب  

 .(1جدول ) ندا هذکر کرد%( 6 /1) یعالقگ یبو %( 0 / )

 
 یورزش و یحرکت یها تیفعال در نکردن شرکت علت. 9جدول 

 علت
 زنان مردان

 درصد یفراوان درصد یفراوان

1 /1 81 یعالقگ یب  6  9/ 5  

9/6 1   /6 1  یمشکالت مال  

8/0 4 خانواده ۀعدم اجاز   0 6/  

0 /1 04  روزان  یعقب ماندن از کارها  89 8/   

9 /1 41  عادت نداشت   8  1/ 0  

1/      /8 9 دنيد بيترس از آس  

8/0 4 یمن  پزشک  6 5/  

6/1 8  یدسترس نبودن اماک  ورزش در   8  /1  

1 /9 10   /1 09  یحوصلگ یو ب یتنبل  

6/0 1 بودن یالتخج    1/0  

4/0   آشنا نبودن با ورزش  4   

ب  ورزش  یورزش لميو ف ونيزيتلو یدادن تماشا حيترج

 کردن
  4/0    1/0  

 00   19 00   50 جم  کل
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 ،يتجنسه  مختلهف  یهها  یژگه يو بها  افهراد  در یورزشه  و یحرکت یها تيفعالب   یکلنگرش   يب

 ۀماهانه  ۀنه يهزشغل، درآمهد ماهانه ،    ، نوعیليتحصک خانواده، مدر یاعضا تعداد تأهل، تيوضع

در هفته ، مهدت     يتمهر ، جلسات یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  شيگرا عدم و شيگرا ورزش،

 نگرش  يب ک  یصورت در( >05/0p) داشت وجود یدار یمعن تفاوت ،محل یمنياو رفاه و   يتمر

خهانوار، مهداومت در    ۀنه يهزمختلف س ،  یها یژگيو با افراد در یورزش و یحرکت یها تيفعال ب 

 (.4جدول ) (.<05/0p) نداشت وجود یدار یمعن تفاوت یورزش ۀسابق ورزش و
 

 مختلف یها یژگیو با افراد در یورزش و یحرکت یها تیفعال به نسبت یکل نگرش نیب تفاوت. 1جدول 

 P یآزاددرجۀ  یکامجذور  ها یژگیو

 0/ 00  ، 10  484/1 تيجنس

 995/0  ، 0   884/9 س 

 0/ 00  ، 10   /448 تأهل تيوضع

 0/ 00  ، 915  /586 تعداد خانوار

 0/ 00  ، 680 414/8 التيتحص زانيم

 006/0  ، 0 0   /18  شغل

 0/ 00  ، 0 5 51/6  درآمد ماهان 

 19/0   ، 595 66/6  ۀ خانوارنيهز

 0/ 00  ، 0 0   /16  ۀ ماهانۀ ورزشنيهز

 0/ 00  ، 85  / 11 ب  ورزش شيگرا

 005/0  ، 5 4 5/ 04 هفت ر د  يتمرجلسات 

 005/0  ، 5 4 115/5  يتمرمدت زمان 

 9/0 0  ، 85  /44  ی محلمنيارفاه و 

 111/0  ، 595 5/ 11 تيفعالمداومت در 

 P<05/0ی دار یمعن     
 

 یها یژگيو با افراد در یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  شيگرا  يبد ده یمنشان  5جدول  جينتا

 رابط  ورزش ماهان  ۀنيهز زانيم کل خانوار و ۀماهان ۀنيهزتأهل،  تيوضع س ، ،تيجنسمختلف 

 (> 05/0p)رد وجود دا یدار یمعن

 سهطح  خهانواده،  یاعضها  تعهداد  و یورزشه  و یحرکته  یهها  تيه فعالبه    شيگرا  يب ک  یحال در

 (.<05/0p) نشد مشاهده یدار یمعن ۀرابط درآمد ماهان  زانيم شغل، نوع ،التيتحص
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 مختلف یها یژگیو با افراد در یورزش و یحرکت یها تیفعال به شیگرا نیب تفاوت .2جدول 
 P یآزاددرجۀ  یکامجذور  ها یژگیو

 0/ 00  ،      /5 6 تيجنس

 0/ 00  ، 8 1 610/9 س 

 0/ 00  ،      /605 تأهل تيوضع

 5/0 1  ، 6 6 946/5 تعداد خانوار

 0/ 11  ، 448 5/4 4 التيتحص زانيم

 061/0  ،  61 88/1  شغل

 01/0   ، 116 511/1 درآمد ماهان 

 001/0  ،  19 118/4 ۀ خانوارنيهز

 0/ 00  ،  61 1/8   ۀ ماهانۀ ورزشنيهز

 P<05/0ی دار یمعن 

 یریگ جهینتبحث و 
 را یورزش و یحرکت یها تيفعال در شرکت یها زهيانگ و علل  يتر مهماز يکی  ،تحقيق های يافت  

که   محققهان ديگهر   تحقيقات  جينتا با ک  نشان داد جسم و روان تيتقوو  یشاداب و نشاط کسب

 کهاهش  عقالنهی،  قهوای  افزايش های از مؤثرتري  راه را های حرکتی و ورزشی شرکت در فعاليت

 ردخهوانی دا هم انهد،  ذکر نموده سالم های محيط ايجاد و جسمانی های ناراحتی و روانی یها تنش

در کشهورهای گونهاگون بيهانگر ايه       شمار یبهای  دست آمده از پژوهش اطالعات ب. (   -8 )

ههای   فعال ب  فعال و روی آوردن مردم به  فعاليهت  ۀ زندگی از غيرمطلب است ک  تغيير در شيو

و دارو  ۀنيهزکند و ضم  کاهش  ورزشی و بدنی مناسب از بروز بسياری از بيمارها جلوگيری می

 .دهد زندگی افزايش می و ها را در کار ر، کارآيی آنادرمان خانو

در  آنکه   حهال  مشارکت ندارنهد،  یورزش و یحرکت یها تيفعال در کردند انيب افراد درصد5/18  

 ۀسه يمقابها   .بهود  شده اعالم درصد  1 عطارزاده قيتحقو در  درصد 16 رقم  يا یمظفر قيتحق

 سهال  سه  و  هفهت  یطه  رسهد  یمه  نظر ب  (185 ) و عطارزاده ( 18 ) مظفری قاتيتحق جينتا

 6و   /5 بيترتبلک  ب   ،افت ين رشد یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  افراد شيگرا تنهان  ،گذشت 

 یزير برنام و  یسنج عالق  ،یازسنجين عدم رسد یم نظر ب  .(1 ، ) است افت يکاهش  زيندرصد 

در اسهتان و   کهار يب رقهم زيهاد  امکانات مناسهب،   و التيتما نبود در استان، ها ضرورت با متناسب

 یها تيفعال انجام استان ب   يا مردم ليتماعدم  بر مؤثر عواملاز  رهيغو  ها رسان  یکار کم ديشا

 . باشد یورزش و یحرکت

عنهوان  را به   ويه رادنقهش   از زنهان % 9/19از مهردان و  % 6/56 نشان دادند ک (  جدول) ها افت ي
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 ی ديگهر هها  تر از رسان  مهم یورزش و یحرکت یها تيفعال ها ب  انجام آن بيترغملی در  ای رسان

 ۀدرصد از افهراد جامعه  9/49، شدبررسی  یتيجنس  يتفکامر بدون   يااما زمانی ک   ،اند دانست 

 بيهان ک   محقق ديگری های نتايج اي  تحقيق با يافت . ارزيابی کردند تر مهمرا  ونيزيتلوپژوهش 

درصهد   19درصد ورزشکاران و  85درصد مديران،   8درصد اعضای هيئت علمی،  18کرده بود 

گهانی  ورزش هم ۀههای گروههی در توسهع    مديران تا حد خيلی زياد و زيادی ب  تأثير نقش رسان 

، (115 ) ، ني  نهژاد (111 ) بادیآ و همچني  با نتايج خليل (  )رد خوانی دامعتقد بودند هم

  .(1 ،   ، 1 ، 1)رد مطابقت دا(  18 ) غفوری و( 119 ) کاشف

  يه تفکمورد بدون   يا) درصد از زنان  6/5و  مرداناز  درصد 6/19 قيتحق  يا جينتا اساس بر

. پرداختنهد  یمه  یورزشه  و یحرکت یها تيفعالب   دهيسرپوش سال  در( درصد بود 4/45 تيجنس

باشد ک  اي   یفرهنگ مسائل ،دهيسرپوش طيمح در کردن ورزش ب  افراد ليتما علل از یکي ديشا

در انتخهاب  ( 188 ) همکهاران  و فرزي  پهور  و (186  و 119 ) کاشف قاتيتحقنتيج  با نتايج 

همچنهي    .(5  -1 )رد خهوانی دا ليهت بهدنی هم  افضای سرپوشيده بهرای ورزش همگهانی و فع  

( 188  - 18 )  گذشت سالهفت  یط دهد نشان می یمظفر قيتحق جينتا با افت ي  يا ۀسيمقا

افتهاده   اتفها   دهيسرپوشه ورزشهی   یها سال سمت  ب  منزل در ها تيفعالاز انجام  ديکريرو رييتغ

 امهاک   شيافهزا  نبهود امکانهات،   و منهازل  فضای بودن محدود گفت توان یم ن يزم  يار د. است

 س يمقا در دهيسرپوشورزشی  سال  در ها تيفعالاجرای  ۀبودن نحو یفيک قابل دسترس، یورزش

 یتيفعهال  عنهوان به   ورزش به   متخصّهص، نگهاه   انيمرب توسط  يتمر تيريمد منازل، ضرورت با

 زانيه ر برنامه  مسهئوالن ورزشهی اسهتان و     الزم است ک  است یموارد از جمل  رهيغو  یتخصّص

 .انجام شود مناسب یورزشاماک   احداث یبرا موق ب  ینيب شيپ تا ها توج  کنندب  آن یشهر

 جهنس،  یهها  یژگه يو او یورزشه  و یحرکته  یهها  تيفعالنگرش ب    يبحاضر  قيتحق یها افت ي

 ۀماهانه  ۀنه يهزشغل، درآمهد ماهانه ،    ، نوعیليتحصخانواده، مدرک  یاعضا تعداد تأهل، تيوضع

در هفته ، مهدت     يتمهر ، جلسات یورزش و یحرکت یها تيفعال ب  شيگرا عدم و شيگرا ورزش،

 و یحرکته  یها تيفعال ب  گرشن  يب. را نشان داد یدار یمعن فاوتتمحل  یمنياو رفاه و   يتمر

 یدار یمعنه  تفهاوت  یورزشه  ۀسابق خانوار، مداومت در ورزش و ۀنيهزس ،  یها یژگيو و یورزش

 . نداشت وجود

 بها  افهراد  در یورزشه  و یحرکت یها تيفعال ب  شيگرا  يبنشان داد  قيتحق  يا گريد یها افت ي

 ورزش ۀماهانه  ۀنه يهز زانيم کل خانوار و ۀماهان ۀنيهزتأهل،  تيوضع ،س  ،تيجنس یها یژگيو

 بها  افهراد  در یورزشه  و یحرکته  یهها  تيه فعالانجام  ب  شيگرا  يب. وجود دارد یداریمعن ۀرابط

 ۀرابطه  درآمهد ماهانه    زانيه م شهغل،  نهوع  ،التيتحصه  سهطح  خانواده، یاعضا تعداد یها یژگيو
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گرايش بيشهتری به     ،در مقايس  با زنان ،ق نشان داد مرداننتايج تحقي. نشد مشاهده یدار یمعن

 و یحرکت یها تيفعالنگرش زنان و مردان ب    يبو  های حرکتی و ورزشی داشتند انجام فعاليت

 .دارد وجود دار یمعنتفاوت  یورزش

 پهنج  کمتهر از  یها خانوادهبا تعداد  ها یآزمودننشان دادند  ها افت يخانوار،  یدر مورد تعداد اعضا

به    ،نگهرش  یهها  طه  يحچ  در نگرش کلی و چه  در اغلهب    تر،بهتر و مثبت ینفر عموماً نگرش

اوالد کمتهر در  ر په  یهها  خهانواده  دههد  یمه نشهان   که   انهد  داشهت   یورزشو  یحرکت یها تيفعال

که  نگرشهی    يیهها  یآزمودن بيشتراز طرف ديگر، . ندکنیمشرکت  یورزش و یحرکت یها تيفعال

 تواننهد ؛ بنابراي  نمهی های حرکتی و ورزشی نداشتند از طبقات کم درآمد بودند تمثبت ب  فعالي

 نداشت  ، دسترسیاضاف  رکامشکالت زندگی،  ،از طرفی. هم ب  ورزش اختصاص دهند یا ن يهز

 ۀقابل قبولی بهرای حهذف حرکهت و ورزش از برنامه     ليدل تواند یم گانيرا ساتيتأسب  اماک  و 

زنهدگی و شهغلی    یهها  یگرفتهار علهت مشهکالت مهالی و    ب  درآمد کمفراد ا نک يازندگی باشد و 

 جهاد يانگرشهی در آنهان    جه  ينتدر  کننهد؛ شهرکت   یورزشه  و یحرکت یها تيفعالدر  توانند ینم

است افرادی که     يا ربانتظار  ،گريداز طرف . متفاوت است گرانيدبا  شانيها دگاهيدشود و  نمی

شرکت کننهد و قاعهدتاً    یورزش و یحرکت یها تيفعالدر  شتريبدرآمد و تمک  مالی خوبی دارند 

 دييه تأموضوع را   يا زين قيتحق یها افت يداشت  باشند ک   درآمد کمتفاوت نگرشی با اقشار  ديبا

 . دکر

های حرکتی و  های تحقيق حاضر بي  ميزان تحصيالت و نگرش افراد ب  شرکت در فعاليت يافت 

 ها تيموقعنگرش ب  آگاهی و درک افراد از  نک يابا توج  ب   .داد داری نشان تفاوت معنیورزشی 

دانش و سطح آگاهی و درک افراد جامع  ارتقهاء   زانيم چ اشاره کرد ک  هر توان یم ،دارداشاره 

 .بهتر خواهد شد( یبدن تيتربورزش و ) اجتماعی یها مقول ب   ها آن، نگرش ابدي

 اکامل ب يیآشنا ،ورزشی یها تيفعالب  انجام  ها خانوادهبا اصالح نگرش  گفت توان یم تينهادر 

-افزايش میزنان و مردان ب  ورزش  ليتما آنمسئوالن ب   شتريببدنی و توج   تيفعالورزش و 

بدنی در  تيفعالگسترش فرهنگ ورزش و  ۀنيزمدر  یشتريب قاتيتحقبايد  رسد یمب  نظر . يابد

  ياب   ها آن ،ج ينتو در  يابد يیباال گاهيجانان و مردان ز ميانتا ورزش در  ها انجام شوددهخانو

باعث رشد و تعالی  ها خانوادهدادن ب  ورزش  تياهم .شوند قيتشوو  بيترغ شتريب ها تيفعال

برخوردار باشند، ب   یشتريباز سالمت جسمانی و روانی  هر اندازه افراد جامع . شود می ها آن

افراد جامع  ب   قيتشوعملی  یها راهاز  یکي. واهد شدخ یشتريبکم   ها خانوادهاستحکام 

 قيطراز  تواند یمآن است ک   یها یيتوانابدنی در رشد  تيفعالورزش و  دييتأورزش اعتقاد ب  

انجام  ها روزنام ، مجالت و ونيزيتلو، ويراد: و نوشتاری از جمل  یداريشن، یداريد یها رسان 
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هنجارهای اجتماعی، سالمت جسمانی و نفوذ در خصوص  يیها پژوهش استالزم  .شود

سالمت افراد آن  ج ينتبتوان ب  سالمت جامع  و در  قيطر  ياتا از  دشوانجام  ینيداعتقادات 

 .نمود یشتريبکم  

 :گمارد همت زين ذيل مشکالت رف  ب  توان یم واقعی طورب  تحقيق اي  نتايج از استفاده با

 ،افراد گرايش و نگرش نوع ب  توج  با (کشوری يا ستانیا) منطقی ایبرنام  تدوي  ب  کم 

 در ورزش های سران  هدايت استان و ورزش ب  يافت  اختصاص یها بودج  رفت  هدر از جلوگيری

 استان يافت  ب  بخش ورزش صاصاخت یها هزين  در جويیصرف  بيشتر، بازدهی و کارآيی جهت

 .ورزش استان ساماندهی ب  کم  و

 :منابع
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