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   ه ورزشي روزمرّ مختلفهاييتفعالدر   شركت انگيزهمقايسة

 هاي مختلف شهر شيراز در بين گروه
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  2شهرام شفيعي
3درضا شفيعيمحم  

  4پناه سمانه ده
  چكيده

 نفر افراد 2800بدين منظور از بين . كنند ميه شركت  متفاوتي در ورزش همگاني روزمرّيها هاي مختلف اجتماعي با انگيزه گروه
ني ساخته بود كه با استفاده از مبا ق محقّةنام  يك پرسش،ابزار تحقيق.  انتخاب شدندنمونة آماري عنوان  به نفر436تعداد كننده،  شركت

هاي انگيزه.  برآورد شد آن)α= 72/0 ( راهنما، پاياييدر يك مطالعة و تدوين گرديد  مي علهيأت عضو 16نظري و بررسي نظرات 
ق توزيع و پس  با حضور محقّهانامه  پرسشةيكلّ. گيري شدازهاند  ) بسيار كم تابسيار زياداز (  ارزشي ليكرت5 سؤال 30كنندگان با  شركت

 در سطح واليسويتني و كروسكاليومنفاده از آزمون آماري با است %)87 ( كاملةنام  پرسش436 اطّالعات. آوري شد دقيقه جمع30از 
P≤0/05الهاي شركت در بررسي انگيزه.  تجزيه و تحليل گرديدتفعت و  لذّة انگيز سالمتي و آمادگي وة كه انگيزداد ورزشي نشان هاي ي
. ها در ورزش همگاني بودي از داليل اصلي آزمودني يك،بودن محيط حهزينه بودن ورزش و مفرّكم. ل و دوم قرار دارد اواولويتنشاط در 

 ، انگيزةمتأهلافراد . ها وجود نداشت داري بين آنفاوت معني، تكردندها شركت مي يتفعال بيشتري از مردان در  كه زنان با انگيزةبا اين
 سالمتي و بهبود روابط با انگيزة) سال60ـ40 (سال انضمناً افراد مي. د داشتندجرّنسبت به افراد م)  تعامل اجتماعيه جز انگيزةب (بيشتري

افراد با تحصيالت .  تعامل اجتماعي باالتري داشتند، انگيزةسال كه افراد كهن كردند؛ در صورتيها شركت مي يتفعالشغلي باالتري در اين 
 مالي و وضعيت افراد با ة انگيزوضعيت. ديگر داشتندهاي   تعامل اجتماعي و بهبود روابط شغلي بيشتري از گروه، انگيزةديپلم و زير ديپلم

  . ثبات بود و بيمتغيراقتصادي مختلف، بسيار 
  

  . ه و ورزش همگانيورزشي روزمرّ هاييتفعالت و نشاط،  لذّة سالمتي، انگيزةانگيز :هاي كليديواژه
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  مقدمه
ي براي انجام كار و فهاي مختل از انگيزهورزششناسي   رفتار سازماني و روانپردازان در حيطةهقان و نظريمحقّ
تي،  مازلو، نيازهاي اجتماعي مانند تكامل و نيازهاي امنية مثالً، بر اساس نظري؛برند مي اجتماعي نام هاي يتفعال

ه در البتّ ؛ ورزشي باشدهاي يتفعالك شركت در تواند محرّ ميي خودشكوفايي ورزشي  سالمتي و حتّيمانند ارتقا
 تواند انگيزة آلدرفر، نياز به ارتباط ميةل ممكن است موجب ايجاد انگيزه شود، يا در نظريرزش همگاني، دو نياز اوو

 انگيزة ( انگيزشي مك كللندةهاي اجتماعي و تعامل با ديگران را ايجاد نمايد و همين نياز در نظري شركت در گروه
ه ممكن است اين البتّ ؛ فرار گرفته استتوجه نياز اصلي افراد مورد به عنوان يكي از سه) ايجاد ارتباط با ديگران

نامه  ها، نيز در تدوين پرسشبرخي از اين انگيزه. )5 ( باشدمتغيراي  و منطقهملّيها در سطح فرهنگ نيازها و انگيزه
و اثرات ) 12و11 (لفكي در سنين مختتحرّهاي ناشي از كمنظر از بيماري صرف. مورد استفاده قرار گرفته است

ورزش همگاني، سازماندهي  ت ومديري ،)17و14 ( اجتماعي شركت در ورزش تفريحي و همگانيـ مفيد عاطفي
اين زمينه نيز روند افزايش  تحقيقات انجام گرفته در. سازد را ضروري ميكنندگان شركتهايآگاهي از انگيزه

- نكردهمشخّصن تحقيقات كامالً اي  ولي ؛)14 و2 (دهدن ميو مشاركت ورزشي بيشتر مردم را نشا  ميآگاهي عمو
  اين از بسياري  به عبارت ديگر،. هاي اقشار مختلف جامعه وجود دارداند كه چه تفاوتي بين اهداف و انگيزه

 ـ هاي اجتماعينظر از ويژگي ي و صرفكنندگان را به صورت كلّ شركتةهاي هم انگيزه تحقيقات، اهداف و
هاي اقشار مختلف مردم در كشورها كمتر كه شناسايي انگيزه به ويژه اين. )19و16، 15 (اند بيان كردهاقتصادي

 به توجهدهي ورزش همگاني در سطح كشور و با ت و جهتبنابراين براي مديري.  قرار گرفته استتوجهمورد 
ها، مشاركت  كه با شناخت اين انگيزه جغرافيايي، ضروري استرهنگي و اجتماعي هر استان و منطقةهاي ف ويژگي

تواند از چنين مشاركت بيشتر مردم مي ها و همدهي انگيزهيند شناسايي و جهتارائة فرا. عموم مردم را افزايش داد
   .نظر اقتصادي، اجتمايي و فرهنگي بسيار مفيد و سازنده باشد

 وضعيت آمادگي جسماني با هاي سكالكه بين شركت بانوان در دهد نتايج برخي از تحقيقات نشان مي
-تحقيق ديگري نيز نشان داد كه بيشتر شركت. )20 (داري وجود دارد اقتصادي مختلف، تفاوت معنيي ـاجتماع
 از نظر تحصيالت باالترين ،كنند آمادگي جسماني در شمال شهر تهران زندگي ميهاي كالس در ي كهكنندگان

 ـ  اجتماعيوضعيتشفيعي با بررسي . )1 ( سال است25ها زير  ن اغلب آندرصد به زنان ديپلم اختصاص دارد و س
كننده به ترتيب كنندگان در ورزش همگاني تهران نشان داد كه بيشترين و كمترين تعداد شركت اقتصادي شركت

-تحصيلي بيشتر شركت از طرف ديگر، مدرك.  به باال و بسيار خوب قرار داشتندمتوسط اقتصادي وضعيتدر 
-درصد بااليي از شركت) ل و بازنشستهدار، محصخانه ( شغلي، افراد بيكاروضعيتاز نظر . كنندگان ديپلم بود

 تحصيلي و وضعيتهاي مشابهي را در مورد و روزبياني نيز يافته ميشيخ االسال. )10 (دادندكنندگان را تشكيل مي
  . )12و 7 (هاي آبي گزارش كردند كننده در ورزششغلي زنان شركت
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اي ورزش همگاني مانند هر پديدهچون . هاي زيادي در كشورهاي مختلف انجام گرفته استبررسي
مثالً برخي به بررسي ارتباط . )20 (باشدساير عوامل اجتماعي مي مردم، فرهنگ و  مي رفاه عمووضعيت تأثيرتحت 

ها و تقاضاهاي  ، گروهي به گرايش)43 (و برخي مسائل اقتصادي) 19 (ها ورزش همگاني با فناوري و رسانه
 ورزش همگاني يتفعال شدت و مدت، با بررسي 1اپاشوسكي. اندپرداخته) 21 ( آن بر توريسمتأثيرو ) 23 (اجتماعي

اي يك جلسه  هفته، درصد مردان58. كنند شركت مييتفعالن اي  مردم آلمان نشان داد كه زنان بيشتر از مردان در
 نيز در همين كشور نشان داد كه بيشترين 2بيرستدت . )33 (كنند جلسه تمرين مي2ـ3اي  هفته درصد زنان70و 

كند كه مردم ژاپن نيز  بيان مي3ساساكاوا ورزشي مؤسسة. )37 (ي جوان قرار دارندكنندگان در گروه سنّشركت
تاليا با بررسي اي   در4كاني. )32( دهند ورزش همگاني را ترجيح مييتفعال دقيقه 30 با ر و هر بار 2اي هفته

كنندگان در  درصد شركت30 سال، 15ـ24ي  سال نشان داد كه گروه سن3ّـ65ي هاي سنّ مشاركت گروهوضعيت
هاي اجتماعي متغيربيشتر تحقيقات روي . )25 (باشندكنندگان نيز جوان مي ورزش همگاني بودند و اكثر شركت

ي ها دهد كه تفاوت بين گروه تحقيقات نشان مي اين ازيكي . استت ن و جنسي سمتغيركنندگان، مربوط به  شركت
. )38 (كنندهاي ورزش همگاني شركت مييتفعالداري بيشتر از زنان در  ولي مردان به طور معنا؛ ناچيز است،يسنّ

وابط اجتماعي شده  سالمت ظاهري و ر مشاركت ورزشي دختران و زنان، تأكيد بيشتري بر انگيزةدر مورد انگيزة
هاي متغيركنندگان در ورزش همگاني را با  اقتصادي شركتي ـ اجتماعوضعيتقان برخي از محقّ. )41 (است

 ةتاليايي نشان دادند كه انگيزاي سال  افراد كهنةسي انگيز با برر5گيلز، درايوروكالت. اند قرار دادهمقايسهمورد ديگري 
ي ها داري بين زنان و مردان، گروهت در ورزش همگاني است و تفاوت معني شركة سالمتي، باالترين انگيزظحف
 كسب تندرستي و آرامش را ، انگيزةنيز در سنين باال 6وينبرگ. )31 (ي، شغلي و تحصيالت مختلف پيدا نكردندسنّ
 در فضاهاي  با بررسي ارتباط عوامل محيطي با مشاركت ورزشي7آتكينسون و راسل. )41 (دهد مي قرار اولويتدر 

 شغلي با وضعيتاجتماعي مانند تحصيالت، ميزان درآمد و  ي ـهاي مختلف اقتصادمتغيرروباز نشان دادند كه 
تحصيالت باال و شغل بهتر، تمايل بيشتري  به عبارت ديگر، افراد با درآمد و. ميزان مشاركت ورزشي مرتبط است

 انجام 10، و سلرز9، جاميسون و كاترين ماريه8ريستها ت زيها  به وسيلةگيري همين نتيجه .)8 (به شركت دارند
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 درصد 31 نشان داد كه فقط 1ه نتايج ديگري نيز وجود دارد؛ مثالً، گري اريكناكسالبتّ ؛)36 و29، 28 (گرفته است
 تشكيل توسطها را افرادي از طبقات م از سواركاران جزء طبقات باالي اجتماعي و اقتصادي هستند و بيشتر آن

  . )27 (دهنديم
كه  در صورتي. گذارد ميتأثير شركت در ورزش همگاني ةانگيز  بيان كردند كه سن بر2راويو و گرون

ت و رفع نيازهاي عاطفي  لذّة با انگيزو آمادگي است؛ ولي جوانان بيشتر  تجربه حركت، سالمتي، بزرگساالنةانگيز
ت و كنترل بدن، هاي سالمتي و آمادگي يا مديرينگيزه ا، است كه در اكثر تحقيقاتتوجهجالب . كنندشركت مي

ي  اقتصادي حتّمتغيركنند كه  بيان مي3سالمن و رابرت. )24(  قرار دارنداولويتتعامل اجتماعي و بهداشت رواني در 
دادند  سفيد و سياه پوست نشان آموزان دانش آمادگي جسماني ةها با مقايس آن.  استمؤثّربر ميزان آمادگي جسماني 

، 4ي از نظر ويلز و كمپيلحتّ. )35 (داري روي كسب آمادگي جسماني و آگاهي از آن دارد معنيتأثير ،متغيرن اي  كه
هاي متغير، 5ژوناس آرنولد. )39 (ترندموفّق ورزشي يتفعالاجتماعي بهتر در ي ـ  اقتصادوضعيتآموزان با دانش

اقتصادي والدين ي ـ  اجتماعوضعيتزان را بررسي كرد و نشان داد كه آمومختلف اثرگذار بر آمادگي جسماني دانش
 با آموزان دانشكند كه نيز بيان مي 6ساليس. )30 (داري دارد معنية رابط،آموزان دانشبا عملكرد آمادگي جسماني 

هاي خارج از  سپردازند و بيشتر نيز در كال بدني مييتفعال بيشتري به مدت ، اقتصادي باالـ  اجتماعيوضعيت
  . )34( كنندمدرسه شركت مي

تواند  اقتصادي ميـ دهد كه عوامل اجتماعيبررسي داليل عدم شركت در ورزش همگاني نيز نشان مي
ل فرهنگي و مشكالت اقتصادي ئآموزان حجم زياد دروس، مسا در مورد دانش،مثالً ؛مشاركت افراد را محدود نمايد

، )20 ( كار زياد زنان در منزل ،)4 (ه زندگي و خستگي ناشي از كار زيادت روزمرّ، مشكال)8 (آموزانبراي دانش
اجتماعي و اقتصادي براي زنان به عنوان عوامل  ي ـ، عوامل فرهنگ)3 ( زياد در مورد دانشجويانةمشغل

ترين دليل هكند كه عمد ورزشي همگاني لهستان بيان ميوضعيت با بررسي 7والنسكا. محدودكننده بيان شده است
 يتفعالن اي ، اين كشور، پايين بودن قدرت خريد افراد جامعه است و به همين دليل ك ورزش همگاني دراند  رشد
و توان مالي مردم، امكانات مشاركت در  مقبلي نيز نشان داد كه پايين بودن سطح درآمد. )42 (كي دارداند  رشد

كار   انجام اضافه وين نيز دريافت كه كمبود درآمد، داشتن شغل دومدشجاع ال. )18 (آوردورزش را بسيار پايين مي
ي ها يتفعالها ناگزيرند  چنين آن و هم )9 (باعث كم شدن ساعات اوقات فراغت در بين كارمندان شده است
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سبد ختلف مردم لهستان از كل  با بررسي درصد هزينه اقشار م1والك. )17 (تفريحي خود را در منزل انجام دهند
هاي مشاغل آزاد، كارمندي و كه خانواده شود؛ نشان داد خانواده كه صرف ورزش همگاني و تفريحات ميةهزين

  )40 (كنندكارگري به ترتيب بيشتر از ساير مشاغل براي ورزش همگاني هزينه مي
ه هاي روزمرّيتالفعهاي متفاوتي در افراد با اهداف و انگيزهدهد  نشان مي، مرور اين پيشينه،يبه طور كلّ

-ن شركتاي ة اقتصادي و انگيز ي ـ اجتماعوضعيتنمايند، بنابراين بررسي ميورزشي و ورزش همگاني شركت 
هاي يتفعالتوانند اهداف قان و كارشناسان ورزشي مي از يك طرف، محقّچون. )6 (باشدكنندگان بسيار مهم مي

 از طرف ديگر، دولت و ساير تنظيم كنند؛ربيت بدني و ورزش  تةاساس اهداف شناخته شد مختلف ورزشي را بر
-هاي شركت تفريحي را در جهت برآوردن اهداف و انگيزهـ توانند امكانات ورزشيي مرتبط ميهاي محلّ سازمان

  . كنندگان توسعه دهند
  

 تحقيق شناسي روش
كنندگان هاي شركت اقتصادي و انگيزهـ  اجتماعيوضعيتنامه،  اين تحقيق از نوع توصيفي است كه با ابزار پرسش

  . شيراز مورد بررسي قرار داده است ورزش همگاني را در شهر
هاي كنندگان زن و مرد، در ايستگاه شركتةي تحقيق شامل كلّةجامع:  تحقيقنمونة آماريجامعه و 

گان در نظر گرفته نشده كنندي خاصي براي شركت سنّة محدود،تحقيق اين در. باشدورزش همگاني شهر شيراز مي
 هيأتطبق آمار ارائه شده از سوي .  در نظر گرفته شدندجامعة آماري وي جزهاي سنّگروه مياست و تمام افراد و تما

-به صورت سازمان)  نفر زن1800نفر مرد و 1000 (نفر 2800 ،فارس تربيت بدني استان  كلِّةورزش همگاني ادار
 و بر اساس جدول اودينسكي، بودندنام كرده  ثبت) ايستگاه آقايان9 بانوان و  ايستگاه16 ( ايستگاه25يافته در 

 به تعداد توجهبرداري انتخاب شد و با هر ايستگاه به عنوان خوشه نمونه.  نفر تعيين گرديد338 نمونة آماريتعداد 
هاي مختلف و با  ر زماندها  نامه پرسش. نامه توزيع گرديد تعيين شده براي هر ايستگاه زنان و مردان، پرسش

مورد %) 87 (كامل نامة  پرسش436در نهايت .  نفر قرار گرفت500ها و عدم تكميل در اختيار  احتمال افت آزمودني
  . تجزيه و تحليل قرار گرفت

تدوين و تنظيم  ،ساخته ق محقّنامة  يك پرسش تحقيق،ة بررسي پيشين مباني نظري و بهتوجهبا  :ابزار تحقيق
برد كه در را نام مي) سؤال 30 (ت بدن، بهداشت رواني و تعامل اجتماعي اصلي مديري سه انگيزة2، چنمثالً. شد

 ة و نشاط و از انگيزانگيزة لذّتت مربوط به سؤاال بهداشت رواني براي تدوين نامة تحقيق حاضر از انگيزة پرسش
 انگيزة شركت نامة چنين از پرسش هم. )24 (شد اجتماعي استفاده انگيزة تعاملت مربوط به سؤاالدوم براي تدوين 

_____________________________________________________________ 
1. Walec, 1994.1997 
2. Chen , 1998  
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 انرژي و ة آمادگي و سالمتي، و تخليةت مربوط به انگيزسؤاال 1 بدني وينبرگيتفعالجوانان در ورزش رقابتي و 
. )41 (هاي پيشگيري و درمان، روابط شغلي و ساير داليل شخصي استفاده گرديد بيروني براي تدوين انگيزهةانگيز

ت، سن، شغل، جنسي: هاي فردي مانندكه ويژگي  بودسؤال 22 حاوي،لقسمت او.  قسمت بود2 حاوي،نامه پرسش
براي تعيين . كردگيري ميازهاند   ورزشي رايتفعال اقتصادي و سابقه وضعيتميزان تحصيالت، وضع مسكن، 

انگيزة  كنندگان، شاملِي شركتها بعد از انگيزه5 بسته استفاده شد كه سؤال 30كنندگان از هاي شركت انگيزه
 روابط شغلي ة، انگيز)سؤال4 ( پيشگيري و درمانة، انگيز)سؤال 5 ( و نشاطانگيزة لذّت، )سؤال 5 ( اجتماعيتعامل
براي شركت در ورزش ) سؤال 6 (و داليل شخصي) سؤال 5 ( سالمتي و آمادگي جسمانية، انگيز)سؤال 5 (زندگي

 ورزش همگاني را يتفعالكننده در  افراد شركتيهاكه بتوان انگيزه براي اين. دادهمگاني را مورد بررسي قرار مي
پس از . استفاده شد) 1ة نمر (تا بسيار كم) 5ة نمر (زياد  ارزشي ليكرت، بسيار5  نمود، از مقياس كميمشخّصدقيقاً 

صي، ها و استفاده از نظرات تخص سپس براي تعيين روايي آن. ه شده تهيلي اوةنام  تحقيق، پرسشةبررسي پيشين
ان و كارشناسان تربيت بدني و ورزش دانشگاه گيالن قرار گرفت و متخصص نفر از 20ماتي در اختيار مقدةنام پرسش
ت، حذف يا اضافه سؤاال، تعداد سؤالصي خود را در مورد چگونگي نگارش ها خواسته شد تا نظرات تخص از آن

ت با اهداف تحقيق، اعالم نظر سؤاالها و هماهنگي ت با گزينهسؤااله، ارتباط نام ها، محتواي پرسش كردن آن
د و لحاظ نظرات و پس از بررسي مجد. نامه عودت داده شد  پرسش16 توزيع شده، ةنام  پرسش20از بين. كنند

فر از افراد  ن30 نهايي به صورت تصادفي در اختيارةنام پرسش. نامه صورت گرفت ا، تنظيم نهايي پرسشهيشنهادپ
برآورد  95/0 تا 72/0 بين آن نيزهاي اصلي دروني انگيزهپايايي و  قرار گرفتكننده در ورزش همگاني شركت
  . گرديد

 هيأتس يئ بدني و رادارة كلِّ تربيت  باپس از هماهنگي: ها آوري و تجزيه و تحليل داده روش جمع
 نوالؤنامه با مس براي تكميل پرسش. افت گرديدنامه دريفيز و معرّهاي همگاني شهر شيراز، مجوورزش
 در طول دو هفته و به طور متناوب در جلسات صبح و عصر  سپس،هاي مورد نظر هماهنگي الزم انجام شد ايستگاه

 30همان زمان تكميل و پس از  دركنندگان قرار گرفت ونامه در اختيار شركت و پرسششد ها مراجعه  ستگاهاي  به
 ةساخت قبراي تعيين ميزان شركت افراد در ورزش همگاني در طول يك ماه از فرمول محقّ.  گرديدآوريدقيقه جمع

. )هاي ماهتعداد هفته (x4  هفته1تعداد جلسات در ) X (جلسه تمرين1 دقايق شركت افراد در. زير استفاده شد
به  اطّالعات. دادش همگاني نشان مي ورزهاي يتفعال  ماه در1 مدت ميزان مشاركت فرد را در ةآمدمقدار به دست

 ها تحليل قرار گرفت و براي رسم نمودارها و جدول  مورد تجزيه وspss  كامپيوترية با استفاده از برنامدست آمده

_____________________________________________________________ 
1. Weinberg , 2000 
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 در 2واليسكروسكالو 1ويتنييومان هايتحليل استنباطي از آزمون براي تجزيه و.  استفاده شدExcel افزار از نرم
  .استفاده شد )≥05/0p (سطح معناداري

  
  نتايج
ها يتفعالاين  در) %32 (بيشتر از زنان) %68 ( كه مردان داد نشان، تحقيقنمونة آماريهاي مختلف  ويژگيةمقايس

افراد بيش  %3/5 و فقط) %3/52 ( سال سن داشتند35 ن افراد نيز جوان بودند و كمتر ازاي  اغلب. كنندشركت مي
 افراد %4/40از نظر شغلي .  نيز فرزندي نداشتند%4/56 بودند و متأهل افراد %5/63اً ضمن.  سال سن داشتند60از

 وضعيتاز نظر .  نيز شغل آزاد داشتند%7/14 بازنشسته بودند و %3/8 كارمند، %6/12 بيكار، %9/23دار و خانه
  .  بودندت ليسانس و باالتر افراد نيز در سطح تحصيال%7/12سطح ديپلم و زير ديپلم و   افراد در%7/78تحصيلي، 

كردند و زيربناي مساحت مسكوني  افراد در منازل غيرآپارتماني زندگي مي%8/76از نظر اقتصادي، 
 %5/74ت،  مالكيوضعيتاز نظر . ع بودمرب  متر85 ـ 120 نيز بين %3/21 مترمربع و 120 افراد باالتر از 2/56%

در  %1/32 نفره و 3ـ4 هاي تحقيق در خانوادهةنمون  از%7/42. كردندشخصي زندگي ميافراد در منازل 
 خوب و %6/29 ،توسط اقتصادي خود را موضعيت %8/54ها، ن شاخصاي   بهتوجهبا .  نفره بودند5ـ6 يها خانواده

افراد  %3/33ه ميزان درآمد ماهيانه، البتّ ؛اند پايين و بسيار پايين اعالم كردهحد  نيز در%6/15خيلي خوب، و 
هزار تومان در ماه  400 نيز باالتر از%8/18هزار تومان بود و  100ـ200 بين%9/47هزار تومان،  200ـ400بين

  . درآمد داشتند
 %8/20 ماه، 3 افراد كمتر از%30 بدني، يتفعالاز نظر ميزان مشاركت در ورزش همگاني و سطح 

  سه%6/32 هر روز، %1/38اين،  عالوه بر.  پرداختند نيز بيش از يك سال به ورزش همگاني%8/49 ماه و4ـ12بين
 %6/51 دقيقه و 45ـ30 افراد بين%4/48 يتفعال مدت.  بودندفعالهفته   روز در1ـ2  نيز بين%4/29روز درهفته و

افراد در عصر ورزش % 5/5  و فقطمنظّم نا%4/15  در صبح و%9/78.  ساعت بود1  ساعت و بيشتر از1 افراد بين
  افراد در پارك و%8/21 افراد در منزل، %4/12پرداختند و روي در خيابان مي افراد به پياده%9/42. ندكردمي

 افراد با %7/22 افراد با اعضاي خانواده، %3/46.  بودنديتفعالهاي ورزشي مشغول به   افراد نيز در سالن7/17%
 افراد به %7/58 نيز يتفعالاز نظر نوع . پرداختندمي ورزشي يتفعالنيز با باشگاه به % 7/16دوستان و همكاران و

كنندگان در  شركتة انگيزةمقايس. دادند دويدن را ترجيح مييتفعال نيز %8/24روي و نرمش مشغول بودند و پياده
 ةانگيز )(M=4. 27, SD=±1. 07 ( سالمت و آمادگي جسمانيةدهد كه انگيزه نشان مي ورزشي روزمرّهاي يتفعال

_____________________________________________________________ 
1. Mann.WithneyU.test  
2. Kruskal.wallis test 
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 بهبود روابط شغلي و ةانگيز د،نل و دوم قرار دارت اوبه ترتيب در اولويM=4. 16,SD=±0. 086(  (نشاط ت ولذّ
ت سوم  در اولويM=4. 10 , SD=±0/95)( (ها پيشگيري و درمان بيماريةو انگيز )SD=±1، M=4. 10 (زندگي
  . )1نمودار (قرار دارندرم ت چها در اولوي)M=3. 77, SD= ±1/08(  تعامل اجتماعيةو انگيز

بخش و باصفاي بودن ورزش و محيط فرح هزينه داليل شركت در ورزش همگاني مانند كمةمقايس
هاي گروهي نشان داد كه دليل  رسانهةصي دوستان، تشويق اعضاي خانواده و توة پزشك، توصيةتوصي ورزشي،

 ـ4 دوستان ةتوصي ـ3هاي گروهي  رسانهة توصيـ2 پزشك ةتوصي ـ1 ها به ترتيبيتفعالاين  اصلي شركت در
به  به ترتيب ل و دوم اوهاي زياد و بسيار زياد براي داليلكه گزينه به طوري. باشدتشويق اعضاي خانواده مي

  .  انتخاب شده است %3/54 و% 5/55 وسيلة
 مورد ≥05/0P  واليس در سطحـ و كروسكال  ويتنيـ هاي تحقيق نيز با استفاده از آزمون يومنفرضيه
 سالمتي  انگيزةـ2ي پيشگيري و درمان و ها  انگيزهـ1دهد كه  مي نشان ها اين يافته. )1جدول (مقايسه قرار گرفت
  . هاي مختلف مورد مقايسه شده است  در گروهدار معني موجب بيشترين تفاوت ،و آمادگي جسماني
هاي مختلف در افرادي كه با  انگيزهاولويتكه ترتيب و دهد  مي نشان،هاي آزمودني ساير گروهةمقايس

 نه فقط بسيار ،كنند ورزشي شركت ميهاي يتفعالدوستان و همكاران، همسايگان، اعضاي خانواده و ساير افراد در 
به . شدبادار نميمعني)  اجتماعيانگيزة تعاملبه جز  (هاهاي اين گروه بلكه تفاوت انگيزه؛ثبات است  و بيمتغير

 ،كنند ورزشي شركت ميهاي يتفعال اجتماعي افرادي كه با دوستان و همكاران در انگيزة تعاملعبارت ديگر، فقط 
 ديگر  مهمةيافت. )>01/0P (پردازندها مييتفعالبيشتر از افرادي است كه با اعضاي خانواده و همسايگان به اين 

شخصي استفاده  و غير  مينقل عمو و رزشي در افرادي كه از وسايل حملهاي مشاركت و انگيزهةيدهد كلّنشان مي
ه اين تفاوت فقط در البتّ ؛كنند شخصي استفاده ميةنقل نقلي و  بيشتر از افرادي است كه از وسايل حمل،كنندمي

  . دار بودمعني) >03/0P (سالمتي و آمادگي جسماني ،)>01/0P ( اجتماعيانگيزة تعامل
 ةيت كلّ مالي و اقتصادي مختلف نشان داد كه ترتيب و اولويوضعيت شركت افراد با ةگيز انةمقايس

هاي مورد  در گروهها ن انگيزهاي ة رتب  مجموعبه عبارت ديگر، ؛ بسيار به هم نزديك استهاها در بين گروهانگيزه
  اقتصادي مختلف از نظروضعيتا كننده در ورزش همگاني بافراد شركتي، به طوركلّ. دار نبودي معن،مقايسه
 . داري با هم نداشتند تفاوت معني،ههاي ورزشي روزمرّيتفعالهاي شركت در انگيزه

  
  بحث و بررسي

اين زمينه  ت را درچندين واقعي) 38و33 (مشاركت بيشتر مردان نسبت به زنان در تحقيق حاضر و ساير تحقيقات
هاي ورزشي هنوز مردان به دليل يتفعالوند افزايش مشاركت زنان در رغم ر كه علي ناي  نخست. دهدنشان مي

ي براي وضعيتكه چنين  مند شوند؛ در صورتيتوانند از امكانات ورزشي بهرهتر مي شرايط اجتماعي و فرهنگي، آسان
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، )10 (هاي شفيعياگر مطابق با يافته. د و عدم وجود امكانات ويژه وجود نداردهاي متعدتوليؤل مسزنان به دلي
كننده در ورزش همگاني را افراد بيشترين افراد شركت،  افراد بيكار محسوب شوندودار و بازنشسته جزافراد خانه

ن تحقيق و ساير تحقيقات اي  هاي تحصيلي نيز چنين مشابهتي بين يافتهوضعيتاز نظر . دهندبيكار تشكيل مي
 كرده در تحقيقات خارج از كشوركه مشاركت بيشتر افراد تحصيل رتيوجود دارد، در صو) 12و1،7،10 (داخل كشور

دهد كه فرهنگ ورزش تفريحي هنوز در كشور گسترش الزم را پيدا نكرده است؛ چون نشان مي) 36 و 22،28،29(
  . )12و1،7،10 (كنندگان مدرك تحصيلي پاييني داشتندن تحقيق و اكثر تحقيقات داخلي، بيشتر شركتاي  در

  زير،كنندگان در ورزش همگاني اقتصادي شركتوضعيتاساس نتايج تحقيق حاضر،  ي و بركلّ وربه ط
  تشكيل ) دار و بازنشستهخانه ( سال و بيكار35 ي زيركنندگان را نيز گروه سنّ و پايين بود و اكثر شركتتوسطم

، يا ها شركت كننديتفعالاين   بيشتر دركرده و با درآمد باالرفت افراد تحصيلصورتي كه انتظار مي در. دادندمي
ه حضور بيشتر افراد جوان را البتّ ؛آورند ميها روي  يتفعالسال به دليل افت تدريجي عملكرد بدني به اين  افراد ميان

رسد مشاركت  مي به نظر ين رو، از.  مانند اياب و ذهاب آسان، آگاهي بيشتر و غيره نسبت دادملّيتوان به عوامي
ن نتايج نشان اي . )34 (كرده و با درآمد باال در كشورهاي پيشرفته گسترش بسياري پيدا كرده استراد تحصيلاف

آموزان و دانشجويان در ورزش همگاني دهد كه هنوز موانع زيادي براي شركت اقشار كارمند و شاغل، دانشمي
  . )42و 3،4،9،17،18،20( وجود دارد

هاي ورزشي در پارك در بين يتفعالن، انجام تمرينات سبك در منزل و روي در خيابا پيادهيتفعال
رسد كه با وجود بنابراين به نظر مي. هاي ورزشي متداول بود كنندگان بيشتر از استفاده از اماكن و سالنشركت

مين  شايد ه ورزش همگاني كمك نمود، هرچندتوان به توسعة ميامكانات ساده و گسترده در فضاهاي روباز 
خيابان، منزل و پارك،  هزينه بودن ورزش درچون كم.  مشاركت ورزشي زنان باشدةمحدودكنندموضوع از عوامل 

هجالب است كه با . ترين دليل شركت در ورزش همگاني بود مهم لين واوت به توجهاي پيشگيري از  انگيزهاولوي
 دليل شركت اولويتبا ) 1نمودار و جدول ( تماعيهاي مختلف اجبيماري و كسب سالمتي و آمادگي در بين گروه

كنندگان نشان  ساير دالئل شركتاولويتاز طرف ديگر، . بسيار مرتبط است)  پزشكتوصية (در ورزش همگاني
ازه در گرايش افراد به ورزش اند  دهد كه نقش وسائل ارتباط جمعي، فرهنگ خانواده و گروه دوستان تا چهمي

    . استمؤثّرهمگاني 
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 هاي مختلف آزمودني ه بين گروههاي ورزشي روزمرّ هاي شركت در فعاليت انگيزهة رتبمجموع ة مقايس.1جدول
  ة انگيز                           

  
 هاي مقايسه گروه

تعامل 
 اجتماعي

ت و لذّ
 نشاط

بهبود روابط 
شغلي و 
 زندگي

پيشگيري و 
 ها درمان بيماري

سالمتي و 
آمادگي 
 جسماني

  تجنسي 5/223 5/222 5/222 219 221 زن
 207 210 210 216 213 مرد 

  215  219  214  215  205   سال4زير 
 سن  257∗∗  234  254  242  240  سال40ـ60
  5/222  209  214  223  5/220  سال به باال60

وضعيت       185  192  200  201  210  مجرد
  238**  234∗∗  229  228  223  متأهل لهأت

  168  179  168  188  196  اربيك
  240*  238∗  236  227  238  خانه دار

 شغل  226  232  231  5/231  204  كارمند و آزاد

  227  190  232  217  237  بازنشسته
  240*  5/228*  239*  228  206  1ـ2
  220  5/228*  221  220  227  3ـ4

  
تعداد اعضاي 

  196  200  194  206  207  و بيشتر خانواده
پلم و زيردي

  224  223  223  222  222  ديپلم

فوق ديپلم و 
  212  181  213  215  195  سانسلي

  
 وضعيت
فوق ليسانس و  تحصيلي

  164  170  160  153  263  باالتر
  .              دار است  معني≥01/0Pدر سطح **

  .دار است  معني≥05/0Pدر سطح *
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بر اسا س هاي مختلف  ه بين گروهمرّهاي ورزشي روز هاي شركت در فعاليت انگيزهة رتبمجموع ة مقايس.2جدول
  وضعيت اقتصادي

  انگيزه                                 
  

 هاي مقايسه گروه

تعامل 
 اجتماعي

ت لذّ
 ونشاط

پيشگيري و 
درمان 
 ها بيماري

بهبود روابط 
شغلي و 
 زندگي

سالمتي و 
آمادگي 
 جسماني

 5/227 5/225 222 231 5/230 هزارتومان100ـ200
درآمد   211  5/205  212  210  199  هزارتومان200ـ400

  212  226  223  220  217  هزار تومان و باالتر400 ماهيانه
  216  218  218  220  219  شخصي

ت مالكي  233  220  5/227  5/215  215  رهن و اجاره
  276  5/251  245  5/287  5/203  سازماني  مسكن

  231  219  5/252  231  5/245  مترمربع50ـ80
مساحت   5/203  5/208  208  205  5/201  مترمربع81ـ120

  5/225  5/224  5/217  224  217  مترمربع120باالتراز   بنازير
  196  202  214  204  5/229  خوب و بسيارخوب

  5/227  5/228  5/220  256  212  درحدمطلوب
وضعيت 
اقتصادي 

  222  5/207  5/225  230  5/257   بسيارپايين،پايين  *كلي
  .بندي شده است ها طبقهز ديدگاه آزمودني ايوضعيت اقتصادي كلّ *

  
هاي شركت در ورزش همگاني با نتايج بسياري از تحقيقات در داخل و خارج ت انگيزهترتيب و اولوي

 چنين هم سالمتي و كسب آمادگي جسماني و ةتوان انگيزبنابراين مي. )41و7،10،13،25،40 (كشور همخواني دارد
ي ها ها در گروهن انگيزهاي ة ا مقايسام ؛ مشاركت ورزشي در نظر گرفتةين انگيزتر ت و نشاط را مهم لذّةانگيز

  و جوان، زن وپير ( مردمة همباعث مشاركت ، سالمتي و نشاطة انگيزكه نشان داد ،مختلف اجتماعي و اقتصادي
سال نسبت به افراد جوان  ن باالتر افراد مياةانگيز. شودميدر ورزش همگاني )  درآمد پايين وغيره ومرد، درآمد باال

چون افراد . سال وابسته است ت عامل سالمتي و بهبود روابط شغلي افراد ميانيسال نيز احتماالً به اهم كهن و
هاي مربوط كوشند با حفظ سالمتي، نگرانيسال در دوران افت عملكرد جسماني قرار دارند و از طرف ديگر مي ميان

- طبيعي به نظر مي،دار و بازنشسته و شغل آزاد بيكار نسبت به افراد خانه افرادِ كمترِةانگيز. به شغل را كاهش دهند
كمتر افراد تحصيلةا انگيزرسد؛ ام كرده به رسد افراد تحصيلبه نظر مي. ي نياز داردكرده به بررسي دقيق و جد
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-نكرده  تفريحي پيداـ هاي ورزشي يتفعالفرهنگي هنوز نگرش الزم و مثبت را نسبت به ي ـ دليل شرايط اجتماع
در مورد . پذير استن قشر امكاناي   فرهنگ ورزش تفريحي و تفريحات سالم از طريقةدر صورتي كه توسع  اند،

  تأثير ،عا كرد كه در كشور ماتوان اد مالي و اقتصادي مختلف ميوضعيتهاي افراد داراي ت انگيزه اولويةمقايس
 اقتصادي ـ هاي اجتماعيهاي متفاوتي را براي گروهتوان انگيزه ميثبات است و  و بيرمتغي بسيار ،ن عاملاي

  . مختلف در نظر گرفت
   اجتماعي در ورزش همگاني شركت ـ  و پايگاه اقتصاديوضعيتنظر از  صرف مردم بنابراين، همة

چند افراد داراي فرزندان كمتر، زنان هر. تواند مشابه و يكسان باشدهاي اين اقشار اجتماعي مي كنند و انگيزهمي
در مورد فوايد پيشگيرانه و   ميرساني عمو العهاي اطّتوان با برنامهدار و غيره مشاركت بيشتري دارند، ميخانه

كه بسياري از مردان در  ه اينژوي درماني ورزش همگاني و تفريحي به مشاركت بيشتر اقشار جامعه كمك نمود، به
راهكار ديگري است كه  ، امكانات و تسهيالت ورزشي براي زنان توسعةضمناً. پرداختند ورزش ميفضاهاي روباز به

   .توانند آن را تعقيب نمايند ورزش همگاني ميمديران و مسؤوالن توسعة
  

3.77

4.16
4.1 4.1

4.27

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4

تعامل اجتماعي لذت و نشاط پيشگيري و درمان  روابط شغلي و زندگي سالمت و آمادگي

انگيزه هاي اصلي

ميانگين

  
  هاي اصلي شركت در ورزش همگاني انگيزهاولويت  مقايسة.1نمودار
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