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هاي دولتی، ها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاهبررسی انگیزه

 پیام نور، و آزاد اسالمی مشهد
 

 3 نژاد اسماعیل عباس،  2نیازي اعظم نخعی،  1آبادي غالمرضا خرمی خرم
 

  چکیده
باشد. بدین منظور میها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان بررسی انگیزهوهش حاضر هدف پژ
،  93-94هاي دولتی، پیام نور و آزاد اسالمی مشهد در سال تحصیلی هزار دانشجوي کارشناسی دانشگاه 50از بین 
اي، انتخاب شدند. اطالعات بوسیله طبقه -گیري تصادفیمورگان به صورت نمونهنفر بر اساس جدول  1131

نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی تایید کردند و پایایی این  20را  پرسشنامه خود محقق ساخته که روایی آن
هاي ورزشی عالیتبراي موانع شرکت در ف68/0براي انگیزه شرکت و 84/0پرسشنامه طبق ضریب آلفاي کرونباخ، 

هاي آمار توصیفی مانند جداول فراوانی و نمودارهاي از روش همچنین براي تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمد.
آماراستنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت  ستونی و هم چنین میانگین انحراف معیار و واریانس و  در

نتایج نشان داد  والیس و کی دوي جداول توافق استفاده شده است.هاي آزمون کروسکالتعیین نرمال بودن متغیر
هاي ورزشی است و تعامالت که لذت بردن از ورزش و آرامش روحی و روانی  انگیزه  مشارکت افراد در فعالیت

و باشد. متغیرهاي فقدان اطالعات ورزشی ، مشکالت رفتاري  ها نمیاجتماعی و تاثیر بر سالمت جزء انگیزاننده
هاي ورزشی نیست ولی متغییر عدم دسترسی به اماکن ورزشی اصلی ترین روزمره ازموانع شرکت افراد در فعالیت

 مانع مشارکت در ورزش می باشد.
 

 ورزش همگانی، دانشجویان دانشگاههاي مشهد، انگیزه ها، موانع. واژگان کلیدي:

 

 

 

 

 مشهد مقدس  4دبیر تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیۀ ، تربیت بدنی کارشناس ارشد . 1
 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشهد . 2
 مشهد 3کارشناس ارشد تربیت بدنی، دبیر آموزش و پرورش ناحیۀ  . 3
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   98پاییز و زمستان  /سی ام شماره  پانزدهم /نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال پژوهش 

 مقدمه  -1
تی شدن جوامع، ). با صنع1( موجودات زنده از جمله انسان استهاي بیشتر جابجایی، حرکت و تحرك از ویژگی

کرونري جان خود را  –یبیماري قلب ابتال به دلیلنفر ب هایلیونمساالنه دیگر از کارهاي دشوار یدي خبري نیست، 
ش یافته است. آمار افزای ،حال توسعه در کشورهاي در ه خصوصاخیر ب هايدر سال نیز چاقی). 2( دهنداز دست می

گروه سنی  در را شیوع افزایش وزن و چاقی ،وزارت بهداشت و درمان 1378منتشر شده از طرح سالمت و بیماري 
راي پاسخ گویی به نیاز ب، بنابراین  همه افراد )3(نشان داد  درصد10/3و  25/2به ترتیب  رکشو سال به باال در15

) و همه افراد بتوانند در هر زمان و مکان، 4مند شوند (د تا از مزایاي آن بهرهتحرك، باید به طور منظم ورزش کنن
اي که عالقه مندند ورزش کنند مصداق واقعی ورزش همگانی است با هر فرد یا گروه، شدت دلخواه و به هر رشته

 ).7، 6 ،5دقیقه انجام شود ( 30ها بیش از دو بار در هفته و هر نوبت بیش ازکه باید این فعالیت
هاي جسمی اعم از تانواع فعالی وشود مفهوم ورزش همگانی شامل دامنه سنی سه تا باالي هفتاد سال می

ل ورزش صبحگاهی، فعالیت هاي بدنی منظم را در برگرفته و شاممنظم و خودجوش بومی تا تمرینهاي غیربازي
گروهی غیر رقابتی  شود و عموما به ورزشانی میجسمهاي آمادگیپیمایی یا کالسها و فضاهاي باز، کوهدر پارك

 ). 9، 8شود (و بدون هزینه یا ارزان قیمت اطالق می
برزیل براي نخستین بار   2موضوع گسترش ورزش همگانی را در شهر پوتوآلجر 1فردریکو گالرز 1927در سال 

که در زبان نروژي به معنی خوش اندام و با نشاط "تریم"با واژه  1960مطرح کرد. جنبش ورزش همگانی در دهه 
تحت  هاي ورزشی عمومی و همگانیفعالیت اسالمی، با انقالب 1358از نیز در ایران ). 10و سالم است آغاز شد (
به عنوان فدراسیون ورزشی  1371رو دشد نام جهاد تربیت بدنی انجام میبه  تشکلیزیر نظر  عنوان ورزش محالت،

). هدف از تاسیس این فدراسیون، فراهم آوردن امکانات و بستر مناسب براي ایجاد نشاط و شادابی 11( شناخته شد
، محقق در پی همگانیها بود، بنابراین با توجه به اهمیت مساله ورزشدر مردم و به دنبال آن ارتقاي سطح مهارت

 باشد.هاي همگانی میشناخت عوامل موثر بر مشارکت و موانع شرکت در ورزش
باشد و انگیزه یک مفهوم مهم زنی یا تالش براي غلبه بر موانع میهاي ورزشی نتیجه چانهمشارکت در فعالیت

فعالیت  انع مشارکت در یکزنی براي مشارکت است. چانه زنی و نتیجه آن به قدرت نسبی و تعامل بین مودر چانه
با  طو مشارکت، در ارتبا مسئله مهم اینکه چگونه موانع، انگیزه). 3هاي تعیین مشارکت وابسته است (و انگیزه

توان موانع را حذف کرد و به جاي آن انگیزه را تشدید کرد تا میزان مشارکت در کنند و چگونه میمی لیکدیگر عم
توانند بر انگیزه و به طبع آن بر سطوح مشارکت تاثیر بگذارند. امید است موانع میفعالیت ورزشی افزایش یابد. 

هاي ورزشی در اوقات فراغت مشخص شدن انگیزه ها و موانع مشارکت در فعالیت هاي ورزشی به فهم بهتر رفتار
ه عنوان جامعه بو درنتیجه افزایش مشارکت در برنامه هاي ورزش همگانی کمک کند و از آنجا که دانشجویان 
ولید علم  و ... تنخبه، جوان، تحصیل کرده و نیروهاي انسانی متخصص آینده کشور، نقش مهمی در امر پژوهش، 

 دارند  به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند.
هاي ورزشی، مواردي همچون حفظ سالمت، آمادگی جسمانی ها و موانع شرکت در فعالیتبرخی محققین انگیزه

 ، کسب نشاط و شادابی، لذت بردن، آرامش روحی و روانی، روابط اجتماعی، حمایت و تشویق اطرافیانو تندرستی
ها را به (سرمایه جتماعی)، مفرح و کم هزینه بودن، عالقه، وقت کافی، رقابت و افزایش مقاومت در برابر بیماري

 

1 . Frederico Galerze 
2 . Potoalcher 
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)، رمضانی نژاد 1387( 1 )، باي1387احدي( )،1385)، تقوي تکیار(1381)، مظفري(1380صفانیا( هاعنوان انگیزاننده
 4 )، کلت و همکاران2002( 3 )، پندر و همکاران1995( 2 )، کاوانا1390)، دهستانی و همکاران(1388و همکاران(

 دانند)  می2012)، هانگ و هامفریس(2012( 6)،  پرینس و همکاران2007( 5)، کازینکی و هندرسون2004(
)) و مشکالت روزمره زندگی، نداشتن وقت کافی، شرایط 23، 22، 21، 20، 19، 8، 18، 17، 12،3،13،14،10(

نامناسب جوي، نبود امکانات و تجهیزات ورزشی، کمبود تسهیالت و منابع مالی، عدم عالقه شخصی، نداشتن سرانه، 
لی، مشغله هاي تربیت بدنی، نداشتن حوصله، بی اعتقادي به ورزش، بیماري، تنبتخصص و ارتباط با دانشکده

تحصیلی، در دسترس نبودن اماکن ورزشی، خستگی ناشی از ورزش و کمبود نیروي انسانی متخصص، عدم حمایت 
 )، اتقیا1385)، قره و همکاران(1385)، صفانیا و همکاران(1385خانواده،  را به عنوان موانع معرفی کردند ( احدي(

، 14( ) آمده است2006( 8 )، جان و همکاران2008( 7 )،  توگرسن1390)، کاشف و عراقی(1381)،  مظفري(1383(
12 ،6 ،25 ،26 ،3 ،27 ،28 ،30.(( 

 جامعه ضامن آنها روانی و جسمی سالمت سطح ارتقاء براي تالش و هستند کشور آینده سازان دانشجویان
 هاي فعالیت اآنه بین از که دارد وجود فوق هدف تحقق براي مختلفی روش هاي می باشد. آینده سالم در اي

 برگزار تفریحی و همگانی به صورت که ورزشی فعالیت هاي ویژه هستند به برخوردار ویژهاي از اهمیت جسمانی
 تواند در پیشرفتمی ها و موانع گرایش به ورزش همگانیسنجی از دانشجویان براي تعیین انگیزهنظر می شوند.

 ن پژوهش به دنبال پاسخباشد. از این رو محقق در ای ها و در پی آن در سطح جامعه موثرورزش همگانی در دانشگاه
 ) میزان2نی چیست؟ هاي ورزش همگاو موانع مشارکت دانشجویان در برنامه  ) انگیزه1دادن به چند سوال است: 

 هاي ورزش همگانی چقدر است؟مشارکت دانشجویان در برنامه
 

 روش شناسی تحقیق
لتی، پیام نور و آزاد  جامعه آماري را تمام دانشجویان سه دانشگاه دوتحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. 

ر بوده است. نمونه گیري نف 50000،  93-94دوم سال تحصیلی  لسادهند که در نیماسالمی مشهد تشکیل  می
نفر بود. ابزار اندازه 375مونه از هر دانشگاه ناز جدول مورگان انجام گرفت. نفرات  ايطبقه -تصادفیبه  روش 

دیریت ورزشی تایید نفر از اساتید صاحب نظر م 20ایست که روایی آن توسطپرسشنامه محقق ساختهگیري تحقیق، 
وسط محقق در بین اي و مستقیم تبقهط -گیري تصادفیهایی که به صورت نمونه. از بین پرسشنامهشده است

سوال)،  6آوري شد، سواالت شامل چهار بخش: مشخصات فردي (پرسشنامه جمع 1131دانشجویان توزیع شد تعداد
 ) آمده است. 1سوال  در جدول ( 15سوال) و  انگیزه مشارکت در 6سواالت عمومی (

  

 

1 .  Bayie 
2 .  Cavanaugh 
3 .  Pender  et al 
4 . kolt et al 
5 .  Kaczynski & Henderson 
6 .  Prins  et al 
7 .  Thøgersen 
8 .  John 
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 انگیزاننده هاي مشارکت در ورزش همگانی .1جدول
 سؤاالت مرتبطشماره  سرفصل سؤاالت ردیف

 4-3-2-1 لذت بردن از ورزش 1
 7-6-5 تعامل اجتماعی 2
 11-10-9-8 تاثیر بر سالمتی 3
 15-14-13-12 تاثیر آرامش روحی و روانی 4

 
) در در پنج خرده مقیاس  2سوال در جدول ( 15هاي ورزشی در و بخش مربوط به موانع مشارکت در فعالیت

 آمده است.
 موانع مشرکت در ورزش همگانی .2جدول

 شماره سواالت مرتبط سرفصل سواالت ردیف
 3-2-1 مشکالت روزمره 1
 5-4 نداشتن اطالعات 2
 11 -8 -7 -6 مشکالت رفتاري 3
 10 -9 کیفیت اماکن ورزشی 4
 15 -14 -13 -12 دسترسی به اماکن 5

 
روش امتیاز گذاري سواالت با مقیاس پنج ارزشی  لیکرت (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) بود که  

داد. براي اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه و سنجش دقیق مفاهیم و را به خود اختصاص می 5تا 1نمرات 
ه را بررسی و تایید کردند. پایایی پرسشنامه بوسیله نفر از اساتید با سابقه تربیت بدنی پرسشنام 20مصادیق مورد نظر،

براي پرسشنامه  68/0هاي ورزشی و براي پرسشنامه انگیزه شرکت در فعالیت84/0ضریب آلفاي کرونباخ به مقدار
آوري شده از طریق آمار توصیفی واستنباطی (آزمون هاي جمعهاي ورزشی به دست آمد. دادهموانع شرکت در فعالیت

هاي نرم والیس و آزمون عالمت و خی دوي جداول توافق) و با استفاده از بستهروف اسمیرنوف، کروسکالکولوموگ
 تجزیه و تحلیل شد.16نسخه   SPSSافزاري  

 
 هاي تحقیقیافته

درصد دانشجویان 6/56ها شوند. از میان کل آزمودنیهاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه مییافته 
کنند. کمترین و بیشترین سن ها شرکت نمیدرصد دراین فعالیت6/43هاي ورزش همگانی شرکت و امهدر برن

سال است. میزان مردان و زنانی که در فعایت  48و  18همگانی به ترتیب هاي ورزشکنندگان در برنامهشرکت
هاي ورزشی در برنامه درصد است و از بین مشارکت کنندگان8/68و  2/31کنند به ترتیب ورزشی شرکت نمی

درصد که 2/19هاي متاهل درصد و آزمودنی8/80هاي مجرد درصد زن هستند. آزمودنی9/50درصد مرد و 1/49
درصد کل 6/90درصد متاهل هستند. حدود 5/16درصد مجرد و 5/83هاي ورزشیکنندگان در فعالیتمشارکت

رشته هاي عدم مشارکت در فعالیت ورزشی آزمودنی هاي ورزشی احساس نیاز کردند. در بخشدانشجویان به فعالیت
درصد 1/61بدنی و درصد تربیت9/38کنندگان درصد و در گروه مشارکت9/93بدنیتربیتدرصد و غیر1/6بدنیتربیت
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هاي هاي استنباطی تحقیق در خصوص مقایسه میانه با یک مقدار ثابت براي انگیزهبدنی هستند. یافتهغیر تربیت
 ارائه شده است. 3دولمشارکت در ج

  
 هاي ورزش همگانیبرنامهنتایج آزمون عالمت در رابطه با انگیزه دانشجویان از شرکت در  .3جدول

 نام متغیر
میانه 

 درنمونه
کمتراز میانه 

 موردانتظار
مساوي میانه 

 موردانتظار
بیشترازمیانه 

 موردانتظار
P-value 

 صفر 501 34 100 3/75 لذت بردن از ورزش
 99/0 197 95 341 2/66 تعامالت اجتماعی

 99/0 220 78 327 2/75 تاثیر بر سالمت
 صفر 409 39 108 3/75 آرامش روحی و روانی

 
-هاي لذت بردن از ورزش و آرامش روحیمتغیرα =05/0 گردد در سطحمالحظه می 3همانطور که جدول

ولی  تعامالت اجتماعی و تاثیر بر سالمت از انگیزه شرکت هاي ورزشی است، روانی از انگیزه شرکت افراد در فعالیت
 باشد.ها نمیافراد دراین فعالیت

هاي ورزشی، ترتیبی(رتبه اي) است، لذا براي بررسی رابطه بین لذت به دلیل اینکه متغیر شرکت در فعالیت
استفاده می شود که نتایج آن در همگانی از آزمون اسپیرمن هاي ورزشبردن از ورزش و میزان شرکت در برنامه

 آمده است. 4جدول
 

 لذت بردن از ورزش و میزان شرکت در آنآزمون همبستگی بین دو متغیر .4جدول
دیفر    

29/0 ضریب همبستگی 1  
001/0 سطح معنی داري 2  

 
را به بردن درصد کمتراست، لذا می توان لذت 0/05دهد که چون سطح معنی داري از عدد نشان می 4جدول

 عنوان مزیت شرکت پذیرفت. یعنی رابطه وجود دارد و این رابطه مستقیم می باشد
 مشخص شد.  5موانع مشارکت در برنامه هاي ورزشی نیز بوسیله آزمون عالمت، بررسی و نتایج آن در جدول

 
 انیهاي ورزش همگدانشجویان از شرکت در برنامه .  نتایج آزمون عالمت در رابطه با موانع5جدول

 نام متغیر
میانه در 

 نمونه
کمتراز میانه 

 موردانتظار
میانه مساوي

 موردانتظار
بیشتر از میانه 

 موردانتظار
P-value 

 99/0 109 77 308 2/66 مشکالت روزمره
 99/0 93 77 329 2/5 نداشتن اطالعات
 99/0 90 50 349 2/5 مشکالت رفتاري

 99/0 131 80 268 2/5 کیفیت اماکن

 صفر 231 43 142 3/2 به اماکندسترسی 
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متغیرهاي فقدان اطالعات ورزشی ، مشکالت رفتاري و روزمره از عوامل عدم شرکت افراد  5باتوجه به جدول
 هاي ورزشی نیست ولی متغییر عدم دسترسی به اماکن ورزشی اصلی ترین مانع مشارکت در ورزش بود.در فعالیت

  
 گیري بحث و نتیجه

هاي ورزش همگانی به عنوان چارچوب اصلی تحقیق مورد توجه قرار و موانع شرکت در فعالیتدو مقوله انگیزه 
ها و موانع شرکت در ورزش همگانی، عواملی را گرفته است و در واقع محقق در پی آنست تا ضمن شناسایی انگیزه

شود را شارکت افراد میکه باعث افزایش گرایش افراد به ورزش همگانی و همچنین عواملی را که باعث کاهش م
ها یا حذف و کاهش موانع در جهت توسعه ورزش پیشنهاداتی را ارئه دهد. شناسایی و براي تقویت و افزایش انگیزه

 4ها در شود. در این پژوهش انگیزهها میعواملی وجود دارد که باعث افزایش یا تقویت شرکت افراد در این فعالیت
، تعامالت اجتماعی، تاثیر ورزش بر سالمتی، آرامش روحی و روانی بررسی و خرده مقیاس لذت بردن از ورزش

ترین علل و انگیزه دانشجویان از شرکت مقایسه شد. در این تحقیق کسب نشاط، شادابی و لذت بردن از ورزش مهم
هاي فعالیت وي بین لذت بردن، کسب نشاط، شادابی و مشارکت درباشد و رابطه بسیار قهاي ورزشی میدر فعالیت

)، مظفري 1385)، صفانیا و همکاران (1385)، تقوي تکیار (1387احدي (ها با نتایج ورزشی وجود دارد که این یافته
) 1388)، رمضانی نژاد و همکاران(1389)،صادقی و شهالیی(1393)، آصفی احمد علی(1394)، کشکر(1381(

هاي ورزشی شاد و توان دریافت که با ایجاد برنامهیج می). از این نتا16،17، 15، 3، 12، 13، 14همخوانی داشت(
هاي هیجان انگیز ورزشی می توان به ارضاي این انگیزه افراد پاسخ مثبت داد و جذاب، افزایش تنوع و تعدد فعالیت

 موجبات افزایش مشارکت آنان را فراهم ساخت.
الت اجتماعی، یافتن دوستان جدید، رهایی تحقیقات نشان دهنده این است که رابطه نزدیکی بین انگیزه تعام

). در پژوهش حاضر، بین انگیزه 32،26، 13،17، 10هاي ورزشی وجود دارد.(از تنهایی و میزان مشارکت در فعالیت
داري وجود ندارد، یعنی دانشجویان انگیزه تعامل همگانی ارتباط معنیتعامالت اجتماعی و میزان شرکت در ورزش

دانند، این یافته با نتایج تحقیقات هاي ورزشی نمیکننده براي مشارکت در فعالیتوان انگیزه تعییناجتماعی را به عن
، 13، 12باشد()مغایر می2012) و پرینس و همکاران(2006)، جان و همکاران(1387)، باي (1385تقوي تکیار(

ن تعامالت و روابط اجتماعی را شکل ). احتماال با توجه به اینکه حضور در جمع دوستان و همسن و ساال22، 10،28
دهد و  دانشجویان به اندازه کافی در گروه دوستان حضور داشته، ممکن است انگیزه هایی غیر از تعامالت می

 اجتماعی براي ورزش کردن در آنها غالب باشد.
هاي ورزشی در پژوهش حاضر بین انگیزه آرامش روحی و روانی دانشجویان و میزان شرکت آنان در فعالیت

)، سید 1387)،  باي (1387)، احدي(1385داري وجود دارد و این یافته  با نتایج تحقیقات  تقوي تکیار(رابطه معنی
)، رمضانی 2007)، کلت و درایور(1995)، کاناوا(2002)، پندر و همکاران(2006)،  جان و همکاران (1391عامري(

روانی  بر مشارکت دانشجویان و  -ش روحی) مبنی بر تاثیر گذاري انگیزه آرام1394)، کشکر(1388نژاد و همکاران(
این به این ). 15، 17، 20، 8، 19، 28، 29، 10، 14، 13هاي ورزش همگانی همخوانی دارد(آموزان در  برنامهدانش

هاي گذشتن از استرس و فشارهاي ناشی از استرس و اضطراب درسی و مسائل معنی است که افراد یکی از راه
تواند براي افزایش گرایش به فعالیت دانند که این ویژگی ورزش خود مییت ورزشی میروزمره را شرکت در فعال

  ورزشی یک عامل تقویت کننده باشد.



      هاي دولتی، پیام نور، و آزاد اسالمی مشهدها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاهبررسی انگیزه

و میزان شرکت در فعالیت هاي ورزشی دانشجویان ارتباط  در پژوهش حاضر بین انگیزه تاثیر ورزش بر سالمتی
). شاید این نتیجه  به خاطر تفاوت 14)مغایرت دارد(1387حدي (ابا نتایج تحقیقات این یافته  داري وجود ندارد.معنی

در جامعه آماري دو تحقیق باشد چرا که جامعه آماري تحقیق حاضر را دانشجویان و  جامعه آماري تحقیق احدي را 
ضاي اعضاي هیات علمی تشکیل می دادند که این خود می تواند بر جابجایی اولویت انگیزه ها موثر باشد چرا که اع

هیات علمی ممکن است بدلیل مشغله کاري باالتر و کاهش تحرك و بیماریهاي ناشی از آن  از طرفی و  واقف 
بودن به تاثیر ورزش برسالمت از سوي دیگر، براي حفظ سالمت خود  و پیشگیري یا درمان برخی از بیماریها، 

یند در حالی که دانشجویان ممکن است به گرایش به ورزش کردن داشته باشند تا این فقر حرکتی را جبران نما
دلیل بی اطالعی از اثرات تحرك در کسب سالمتی و یا به اقتضاي سنشان و نیروي جوانی که ممکن است بیشتر  

 بدلیل کسب لذت و آرامش روحی و روانی  به ورزش کردن بپردازند. 
هاي ورزشی رابطه یان در فعالیتدانشجو در بخش موانع بین در دسترس نبودن اماکن، تجهیزات و مشارکت

)، 1385)،  قره و همکاران(1390هاي محققانی چون کاشف و عراقی( داري وجود دارد، این مسئله با یافتهمعنی
هاي )همخوانی دارد. یعنی یکی از علل اصلی عدم مشارکت در فعالیت2008)، توگرسن(1381)، مظفري(1383اتقیا(

 باشد.دسترسی به آنها میورزشی نبود اماکن ورزشی و عدم 
داري وجود هاي ورزشی رابطه معنیبین متغیر کیفیت اماکن ورزشی و مشارکت نکردن دانشجویان در فعالیت

، 3، 25، 6، 31، 29، 30، 26باشد()،  ناهمسو می1387هاي احدي (ندارد. در این زمینه نتایج این پژوهش با یافته
عیت اقتصادي اعضاي هیئت علمی و استفاده از امکانات با کیفیت در سطح ). این تفاوت شاید به خاطر وض14، 27

امکانات ورزشی دانشگاه توسط دانشجویان یا تفاوت در کیفیت امکانات ورزشی  شهر اهواز به جاي استفاده از
 هاي مشهد با اهواز باشد.دانشگاه

مشارکت نکردن دانشجویان در  بین متغیرهاي مشکالت روزمره، مشکالت رفتاري و نداشتن اطالعات با 
 ،)1385)، صفا نیا و همکاران (1385اتقیا ( هايداري وجود ندارد. این نتایج با یافتههاي ورزشی رابطه معنیفعالیت

). شاید این تفاوت به این دلیل باشد که بیشتر دانشجویان مجرد هستند 14، 12، 25)همخوانی ندارد (1387احدي (
ت زندگی به نسبت اعضاي هیات علمی ندارند و در نتیجه این مسائل اهمیت چندانی در و دغدغه مسائل و مشکال

 مشارکت آنها در فعالیت ورزشی ندارد.
لذت بردن از ورزش و آرامش روحی و روانی بعنوان انگیزه هاي  نهایتا با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر

پیشنهاد می گردد مسئولین ی ترین مانع مشارکت در ورزش، و عدم دسترسی به اماکن ورزشی بعنوان اصل مشارکت
انگیز و افزایش آگاهی افراد از فواید جسمی و روحی ورزش از طریق امر ورزش با ایجاد محیط هاي جذاب و هیجان

ها، موجبات هاي جمعی، مربیان و...، ساخت اماکن ورزشی در دسترس و ایجاد امکانات آمد و شد به این مکانرسانه
 جامعه  را فراهم آورند. آرامش روحی و روانیتوسعه  ورزش همگانی و سالمت و 
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