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    سيد امير تقوي تكيارسيد امير تقوي تكيار  __  فرهاد رحماني نيا فرهاد رحماني نيا   __ 11  رحيم رمضاني نژادرحيم رمضاني نژاد
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 چكيده
 ورزش همگاني،  ايستگاه8در . انگيزه هاي شركت افراد در ورزش هاي همگاني شهر رشت بودبررسي , حقيقين تهدف ا

قيق، پرسشنامة ابزار تح.  نفر به عنوان نمونة آماري تحقيق انتخاب شدند700 نفر به تمرين و ورزش مي پرداختند كه 3000
 انگيزة اصلي شركت در ورزش همگاني و ديگر داليل شخصي را با مقياس 5 سؤال بسته بود كه 30محقق ساخته و حاوي 

پس از نظر خواهي تخصصي در مورد روايي، اعتبار پرسشنامه در مطالعة راهنما و با . پنج ارزشي ليكرت اندازه گيري مي كرد
 دقيقه جمع 30كلية پرسشنامه ها در حضور محقق تكميل و پس از ). r=95/0( شد تأييد استفاده از آزمون آلفا كرونباخ

 در ) و آزمون همبستگي اسپيرمنLSDآزمون تعقيبي ( t ،ANOVA يافته هاي تحقيق با استفاده از آزمون و آوري شد
اني، لذت و نشاط از ديدگاه نتايج نشان داد كه انگيزة كسب سالمتي و آمادگي جسم.  تجزيه و تحليل شد≥P 05/0سطح 

پس از آن نيز انگيزة بهبود روابط شغلي و زندگي، پيشگيري و درمان بيماري ها و تعامل و آزمودني ها در اولويت اول 
زنان در تمامي انگيزه ها، امتياز بيشتري از مردان كسب كردند و افراد متأهل نيز فقط داليل شخصي . قرار دارنداجتماعي 

  . شركت در اين فعاليت ها داشتندبيشتري براي 
  

  
  واژه هاي كليدي

  .كسب سالمتي، لذت و نشاط، تعامل اجتماعي و فعاليت هاي ورزشي

                                                            
                            Email :rramazani@guilan.ac.ir                 +98-0131-6690257 :تلفن :  نويسندة مسئول -11
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  مقدمه

شناخت هدف ها و انگيزه هاي مشاركت در ورزش همگاني، مورد توجه محققان و دست اندركاران قرار 
ريكاي التين، آمريكاي شمالي، استراليا، كره، براي مثال انگيزة مردم كشورهاي مختلفي مانند آم. گرفته است

اين انگيزه ها به . شناسايي و بر اساس آن برنامه ريزي شده استمالزي، سنگاپوي و ديگر كشورها در سطح ملي، 
ترتيب در كشورهاي مذكور شامل پركردن اوقات فراغت، سالمتي، افزايش طول عمر، رشد فرهنگي، تفريحات 

تحقيقي در دانشگاه هامبورگ آلمان نشان ). 25(ت در فعاليت هاي سنتي و قومي بود سالم و سالمتي و مشارك
داد كه گرايش مردان و زنان به برنامه هاي آمادگي جسماني نسبت به ديگر رشته هاي ورزشي افزايش يافته 

ي از تماشاي  نيز گرايش مردم دانمارك به ورزش همگاني از ورزش قهرماني و حت 1از ديدگاه الرسن). 20(است 
 سال گذشته روند 25بر اساس گزارش شوراي ورزش همگاني انگلستان، در ). 23(مسابقات قهرماني بيشتر است 

شركت در ورزش هاي خاص و قهرماني تغيير يافته و تمايل به شركت در فعاليت هاي كمتر رقابتي و با ماهيت 
ت گيري تندرستي و آمادگي جسماني است حتي شركت در اين فعاليت ها با جه. تفريحي بيشتر شده است

  . اين موضوع در دورة ميانسالي و كهنسالي نقش مهمي دارد و بخشي از زندگي شده است). 21(

 نيز اين 3اورت و ساتن). 24(، انگيزة مردم ژاپن در ورزش همگاني، كسب تندرستي است 2از نظر ساساكاوا
جتماعي بودن، هيجان، كسب تجربه از طبيعت و فرار از كارهاي انگيزه ها را در آمريكا شامل آمادگي جسماني، ا

 تناسب اندام در ةبا انگيزو فقط  بيان مي كند كه زنان آلماني بيشتر از مردان 4بيرستيد). 9(روزمره مي دانند 
  نيز با بررسي انگيزة مردم شهر آبينگدون انگلستان نشان داد5شارپ شاير). 29(ورزش همگاني شركت مي كنند 

 6درايور كلت). 27(كه انگيزة كسب سالمتي، شادابي و تناسب اندام، به ترتيب در رتبة اولي الي سوم قرار دارد 
). 22(نيز انگيزة حفظ سالمتي و آمادگي جسماني را در افراد بزرگسال استراليا بيشتر از ديگر انگيزه ها پيدا كرد 

                                                            
1 - Larsen, 2002 
2 - Sasakava, 2001 
3 - Owerth & Sattan, 1988  
4 - Bierstedt, 1983 
5 - Sharp Shire, 1977 
6 - Driver & Kolt, 2004  
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ذت و سالمت را براي افراد بزرگسال در اولويت قرار داد  عروقي، كنترل وزن، ل– انگيزة آمادگي قلبي 1نورتن
 با بررسي انگيزة جوانان شركت كننده در ورزش هاي تفريحي و رقابتي، نشان داد كه هر دو 2مالت و فاتز). 25(

، در صورتي كه محققان )25(گروه توسعة مهارت، آمادگي جسماني و رقابت به ترتيب در اولويت قرار دارد 
، انگيزة لذت و سرگرمي را براي شركت در ورزش همگاني 4، استادليس و همكاران3د اوينگ و سيفلدديگري مانن

 شركت كنندگان در ورزش 83/0به ويژه اينكه اوينگ و سيفلد نشان دادند ). 32(در اولويت قرار داده اند 
بنابراين شركت در ورزش . همگاني، مي خواهند عضو تيم باشند يا در تيم بازي كنند، هر چند بازنده باشند

، مقايسة انگيزة زنان و مردان )22(همگاني، بيشتر با انگيزه هاي دروني مانند لذت و چالش انجام مي گيرد 
چيني و آمريكايي شركت كننده در ورزش همگاني نشان داد كه انگيزه هاي كنترل وزن، بهداشت رواني و تعامل 

اين موضوع، حتي در تحقيقات نيمه تجربي مورد تاكيد قرار گرفته ). 19(اجتماعي در اولويت بااليي قرار داشتند 
است، براي مثال، مالت باي و دايل با بررسي تاثير شش ماه تمرين روي زنان و مردان نشان داد كه رابطة مثبت و 

  ). 26(معني داري بين انگيزه هاي دروني اين افراد با بهداشت رواني آنها وجود دارد 

كلي بعد از انگيزة تندرستي و آمادگي جسماني، انگيزة كسب نشاط، احساس شادي و ، به طور 5از نظر شفارد
تعلق گروهي قرار دارد؛ به تقريب همين الويت بندي با بررسي شش مركز ورزش همگاني در شهر ليكستر بريتانيا 

 و احساس موفقيت قرار به دست آمد كه پس از سالمتي و آمادگي جسماني، انگيزة كسب آرامش، اندام متناسب
 ، اسميت، هندلي 8، چن7، تپلي و ادمك6تامپسون. روي افراد جوان نيز بررسي هايي انجام گرفته است). 4(داشت 
 با تحقيق روي اين گروه سني دريافتند كه به طور كلي انگيزة سالمتي و آمادگي جسماني، بهداشت 9و الدرج
). 19، 22، 28، 30(تباط و پذيرش اجتماعي در اولويت قرار دارد ، ار)لذت، حفظ تعادل ذهني و هيجان(رواني 

 با مقايسة انگيزه هاي دروني و بيروني اين گروه سني بيان داشتند كه براي 10كيلپاتريك، هربرت و بارتالوميو
                                                            
1 - Norton, 1987 
2 - Maete & Feltz 2001 
3 - Ewing & Seifeld, 1989 
4 - Stadualis et al. 2001 
5 - Shephard, 1994 
6 - Thompson, 1989 
7 - Teply & Adamec, 1986 
8 - Chen, 1998 
9 - Smith, Handley & Eldredge, 1998 
10 - Kilpatric, Herbert & Bartholomew, 2005 
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 مشاركت در فعاليت بدني و ورزش، انگيزه هاي دروني مانند انگيزة لذت و شادي بر انگيزه هاي بيروني برتري
  ). 21(دارد 

نتايج . در مورد انگيزه هاي شركت در ورزش همگاني در داخل كشور تحقيقات زيادي انجام نگرفته است
). 14(تحقيق كاشف نشان مي دهد كه حفظ سالمتي مهم ترين هدف افراد شركت كننده در ورزش همگاني بود 

اط و احساس لذت در ورزش  درصد با هدف كسب نش88در صورتي كه رمضاني خليل زيادي دريافت كه 
شيري با مقايسة انگيزه هاي دروني و بيروني شركت در ورزش همگاني، نشان داد ). 4(همگاني شركت مي كنند 

اولويت ) 21، 9(كه انگيزه هاي دروني بر انگيزه هاي بيروني مانند نتايج تحقيق كيلپاتريك، هربرت و بارتولوميو 
يزه هاي زنان بررسي شده است، براي مثال ياوري نشان داد كه زنان بيشتر با در برخي از اين تحقيقات، انگ. دارد

شيخ االسالمي نيز دريافت ). 3(انگيزة كسب تناسب اندام در فعاليت هاي ورزشي همگاني شركت مي كنند 
شاط و ولي روز بياني نشان داد كه سالمتي، ن). 8(كسب سالمتي و كاهش استرس براي زنان در اولويت قرار دارد 

ايراني نيز به اين نتيجه رسيد كه ). 6(لذت و تناسب اندام جزء مهم ترين انگيزه هاي مشاركت ورزشي زنان است 
). 1(تغيير روحيه و كاهش وزن جزء مهم ترين انگيزه هاي شركت زنان در فعاليت هاي ورزش همگاني است 

ق نوابي نژاد، تندنويس، بهرام فر، آزادي و صباغ نتايج ديگر تحقيقات روي دانش آموزان و دانشجويان مانند تحقي
لنگرودي نشان مي دهد كه به طور كلي انگيزه هاي حفظ سالمتي، تندرستي و تناسب اندام، شادابي و لذت و 

با وجود اين، ضروري به نظر مي رسد كه ). 10، 2، 16(بودن با گروه دوستان به ترتيب در اولويت قرار دارند 
اي گروه هاي مختلف اجتماعي با توجه به شرايط فرهنگي و اقتصادي مناطق مختلف كشور اهداف و انگيزه ه

  . بررسي شود

  

  وش تحقيق ر

  . اين تحقيق از نوع توصيفي است و با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته انجام گرفته است
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  جامعه و نمونة آماري 

 جغرافيايي شهر فعال بودند كه به طور تقريب  منطقة5 ايستگاه در 8 ايستگاه ورزش همگاني، 12از بين 
 نفر 385بر اساس محاسبة جدول اودينسكي، . را در بر مي گرفت)  مرد1800 زن و 1200( شركت كننده 3000

 40(به عنوان نمونة آماري كافي بود، ولي تعداد نمونة آماري تحقيق به نسبت تركيب جنسيت جامعة آماري 
د جمعيت هر منطقة جغرافيايي نسبت به كل جامعة آماري و تعداد افراد فعال درص)  درصد مرد60درصد زن و 

به اين ترتيب در مناطق جغرافيايي مشرق، مغرب، مركز، شمال و جنوب به ترتيب . در هر ايستگاه محاسبه شد 
 700ا به اين تفكيك نمونة آماري ر.  درصد جامعة آماري فعال بودند67/61 درصد و در جنوب 20، 67/6، 7/6، 5

  . استفاده شد)  درصد4/74( نفر 521نفر افزايش داد كه با توجه به پرسشنامه هاي برگشتي، از ديدگاه هاي 

  ابزار تحقيق 

 سؤال، ويژگي هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي 22پرسشنامة تحقيق شامل دو قسمت بود كه قسمت اول با 
 سؤال بود كه با استفاده از پيشينة تحقيق تهيه 30امل قسمت دوم  ش. شركت كنندگان را اندازه گيري مي كرد

اين پرسشنامه به اندازه گيري شش انگيزة اصلي شركت كنندگان شامل انگيزة كسب سالمتي . و تنظطم شده بود
 5(، بهبود روابط شغلي و زندگي ) سؤال5(، تعامل اجتماعي ) سؤال5(، كسب نشاط و لذت ) سؤال5(و تندرستي 

اختصاص داشت كه در مقياس )  سؤال6(و ديگر داليل شخصي )  سؤال4(ري و درمان بيماري ها، پيشگي)سؤال
براي تعيين روايي محتواي . تنظيم شده بود)  نمره5(تا بسيار زياد )  نمره1( ارزشي ليكرت با دامنة بسيار كم 5

همچنين . ن استفاده شد عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني دانشگاه گيال8پرسشنامه از ديدگاه هاي تخصصي 
 نفر از شركت كنندگان ورزش همگاني در شهر لنگرود قرار 30در يك مطالعة راهنما، ابزار تحقيق در اختيار 

در ضمن شاخص .  برآورد شدR= 96/0گرفت و با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ، اعتبار يا ثبات دروني ابزار 
لسات در هفته و مدت تمرين در هر جلسه محاسبه جي، تعداد مشاركت ورزشي بر اساس سابقة فعاليت ورزش

  . شد
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  روش جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات

پس از هماهنگي با هيأت ورزش همگاني شهر و مساعدت مربيان ايستگاه هاي ورزش همگاني، پرسشنامة 
ول سه هفته توزيع و هاي مختلف در سه زمان صبح، عصر و شب و با حضور محقق، در ط تحقيق در ايستگاه

 SPSS ،EXCELاطالعات تحقيق با استفاده از نرم افزار آماري .  دقيقه جمع آوري شد30حداكثر پس از 
 و LSD ، آزمون تحقيقي t ،ANOVAبراي آزمون فرضطه هاي تحقيق از آزمون هاي . تجزيه و تحليل شد

  .  استفاده شد≥P 05/0ضريب همبستگي اسپيرمن در سطح 

  

  يافته های تحقيق نتايج و 

 اقتصادي افراد شركت كننده در ورزش همگاني نشان داد كه مردان –بررسي ويژگي هاي فردي و اجتماعي 
 درصد شركت 70بيش از . كنند ها شركت مي در اين فعاليت)  درصد2/38(بيشتر از زنان )  درصد8/61(

دهند، ولي گروه  ن را كارمندان تشكيل مي درصد شركت كنندگا27با اينكه .  سال دارند45كنندگان، كمتر از 
 درصد شركت كنندگان متأهل بودند و 71. هاي مختلف شغلي و اجتماعي در ورزش همگاني مشاركت داشتند

 درصد از 9/54 ،از نظر ميزان تحصيالت. همكاران در ورزش همگاني شركت مي كردند و دوستان نيز با 6/53
 درصد افراد بيشتر از يك سال به فعاليت همگاني 5/44 و زير ديپلم و نمونة آماري تحقيق داراي مدرك ديپلم

تمرين .  درصد نيز هر روز تمرين مي كردند6/24 روز در هفته و 5/3 درصد شركت كنندگان 45. مشغول بودند
 درصد افراد در 5/49زمان تمرين .  درصد نيز بيش از يك ساعت بود25 درصد افراد حدود يك ساعت و 4/38

 درصد در سالن هاي ورزشي 3/31 درصد افراد در پارك ها و فضاهاي روباز و 43.  درصد در عصر بود9/4و صبح 
 20- 400 درصد بين 41 هزار تومان و 100- 200 درصد بين 31از نظر وضعيت درآمد، . به فعاليت مي پرداختند

  . هزار تومان درآمد ماهيانه داشتند

مگاني نشان داد كه انگيزة كسب سالمتي و آمادگي جسماني، لذت و مقايسة انگيزة شركت افراد در ورزش ه
نشاط، بهبود روابط شغلي و زندگي، پيشگيري و درمان بيماري ها، تعامل اجتماعي و ديگر داليل شخصي به 

آزمون تجزيه و تحليل واريانس بر اساس نتايج ). 1جدول(ترتيب در اولويت اول الي ششم قرار داشت 
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ANOVA به جز اولويت بين انگيزة سالمتي و آمادگي (و اولويت كلية انگيزه هاي شركت كنندگان  ، ترتيب
به عبارت ديگر، مي توان دو انگيزة سالمتي ). ≥P 01/0(متفاوت و معني دار بود ) لذت و نشاطانگيزه جسماني با 

  .  نظر گرفتو لذت و نشاط را به صورت تركيبي، اولين اولويت شركت كنندگان در ورزش همگاني در

  مقايسة انگيزه هاي شركت در ورزش همگاني_ 1جدول 

  انگيزه

  شاخص

تعامل 

  اجتماعی

تندرستی و 

  سالمتی
  لذت و نشاط

روابط زندگی 

  و شغلی

پيشگيری و 

  درمان

ديگر داليل 

  فردی

  ۱۷۸۲  ۲۰۹۴  ۲۱۴۹  ۲۲۰۹  ۲۲۳۰  ۱۹۷۵  مجموع رتبه

  ۶  ۴  ۳  ۲  ۱  ۵  اولويت

  

هر يك از انگيزه هاي اصلي شركت كنندگان آشكار ) ريزانگيزه ها(وامل از طرف ديگر، مقايسة عناصر و ع
ريز عامل هاي انگيزه هاي سالمتي و (ساخت كه احساس سالمتي، افزايش كيفيت زندگي و افزايش توانايي بدني 

گران، ، بهبود در روابط با دي) ريز عامل انگيزة لذت و نشاط(، احساس شادي، آرامش و توانايي )آمادگي جسماني
، كاهش مصرف )ريزعامل هاي انگيزه هاي بهبود روابط شغلي و زندگي(افزايش اعتماد به نفس و تحمل استرس 

و در نهايت ) ريز عامل هاي انگيزةپيشگيري درمان(دارو، ابتال كمتر به بيماري ها و تنظيم خواب و خوراك 
در پنج ) ريز عامل هاي انگيزة تعامل اجتماعي(افراد، تقويت روحية اجتماعي و پركردن اوقات فراغت آشنايي با 

بررسي ديگر داليل شخصي نشان مي دهد كه فرح . انگيزة اصلي به ترتيب در رتبة اول الي سوم قرار گرفتند
بخش بودن محيط، كم هزينه بودن، تشويق اعضاي خانواده و دوستان جزء داليل شركت در ورزش همگاني است 

  ). 2جدول (
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  ة عوامل تشكيل دهندة انگيزة شركت كنندگان در ورزش همگانيمقايس_ 2جدول 

 رتبه 

  انگيزه

اولويت 
  عوامل

تعامل 
  اجتماعی

تندرستی و 
  سالمتی

  لذت و نشاط
روابط زندگی 
  و شغلی

پيشگيری و 
  درمان

ديگر داليل 
  فردی

۱  

آشنايی با 
  افراد جديد

۲۱۶۲ = M  

  سالمتی

۱۴۱۷ = M  

  شادی

۲۳۶۵ = M  

رابطه با 
  ديگران

۲۱۹۹ = M  

کاهش مصرف 
  دارو

۲۱۱۵ = M  

محيط باز و 
  مفرح

۲۳۱۳ = M  

۲  

تقويت روحية 
  اجتماعی

۲۱۱۰ = M  

  کيفيت زندگی

۱۴۱۷ = M  

  آرامش

۲۳۰۲ = M  

اعتماد به 
  نفس

۲۱۸۸ = M  

  بيماری کمتر

۲۱۴۱ = M  

  هزينة کمتر

۲۰۳۷ = M  

۳  

پرکردن اوقات 
  فراغت

۲۰۲۱ = M  

توانايی 
  جسمانی

۱۴۱۷ = M  

خودپنداری 
  مثبت

۲۲۰۹ = M  

  تحمل استرس

۲۱۲۵ = M  

  تغذيه و خواب

۲۱۱۰ = M  

تشويق 
  خانواده

۱۷۵۰ = M  

۴  

دور شدن از 
  تنهايی 

۱۸۴۴ = M  

وضعيت 
  ظاهری

۱۴۱۷ = M  

دوری از 
  مشکالت

۲۱۲۰ = M  

روابط 
  خانوادگی

۲۱۱۵ = M  

  جوان ماندن

۱۹۷۴ = M  

توصية 
 دوستان

۱۶۸۲ = M  

۵  

بودن با 
  دوستان

۱۷۵۰ = M  

۲۱۱۵ = M  
  رم شدنسرگ

۲۱۰۴ = M  

توانايی انجام 
  کار

۲۰۸۴ = M  

__  

توصية 
 پزشک

۱۴۷۹ =M 

۶  __  __  __  __  __  

تبليغات 
  رسانه ها

۱۴۱۷ = M 
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مقايسة انگيزه هاي شركت كنندگان در گروه هاي سني، شغلي، وضعيت تأهل، جنسيت، مدرك تحصيلي، 
بر اساس اين تجزيه و . ه آشكار ساختمدت و شدت فعاليت و ميزان درآمد، حقايق بيشتري را در اين زمين

به .  متفاوت و معني دار بود≥P 05/0تحليل تفاوت كلية انگيزه هاي مشاركت در بين زنان و مردان در سطح 
  . عبارت ديگر، زنان با انگيزة بيشتري از مردان در اين فعاليت ها شركت مي كردند

البته بين انگيزه هاي مشاركت افراد متأهل و مجرد تفاوت معني داري مشاهده نشد، ولي افراد متأهل براي 
و اين تفاوت در  اولويت بيشتري از افراد مجرد در نظر گرفته بودند ،داليل شخصي شركت در ورزش همگاني

افراد با ميزان مشاركت در ورزش  معني داري بين نوع شغل و سن هبطاهمچنين ر.  معني دار بود≥P 05/0سطح 
با ميزان مشاركت ) r = 11/0(و سطح درآمد ) r = 17/0( بين سطح تحصيالت هبطاهمگاني وجود نداشت، ولي ر
  .  مثبت، اندك و معني دار بود≥P 05/0در ورزش همگاني در سطح 

بيكار، شغل (اي شغلي بررسي ديگر يافته هاي تحقيق نشان داد كه افراد خانه دار نسبت به ديگر گروه ه
كنند، به طوري كه اين تفاوت ها در  با انگيزة بيشتري در اين فعاليت ها شركت مي) آزاد، كارمند و بازنشسته

 معني دار ≥P 05/0با گروه كارمند، بازنشسته و بيكار در سطح ) به جز انگيزة تعامل اجتماعي(تمامي انگيزه ها 
 هاي سني مختلف بسيار متغير بود، ولي انگيزة باالي افراد گروه ميانسال و باالتر با اينكه انگيزة افراد در گروه. بود

 سال نسبت به ديگر گروه ها 60را نمي توان ناديده گرفت، به ويژه اينكه انگيزة تعامل اجتماعي افراد باالتر از 
با تحصيالت ديپلم و زيرديپلم يكي از يافته هاي جالب تحقيق حاضر، انگيزة باالي افراد . بيشتر و معني دار بود

يكي از عوامل تعيين كننده در ميزان مشاركت افراد در هر نوع فعاليت . براي مشاركت در ورزش همگاني است
ورزشي، مدت و شدت تمرين يا فعاليت است اين موضوع در تحقيق حاضر با اندازه گيري مدت يا سابقة فعاليت 

كساني كه بيش از .  هر هفته و زمان تمرين در هر جلسه محاسبه شددر ورزش همگاني، تعداد جلسات تمرين در
اين موضوع در . كردند يك سال سابقة فعاليت ورزشي داشتند، با انگيزة بيشتري در اين فعاليت ها شركت مي

 ،  دقيقه تمرين مي كردند45ز امورد افرادي كه هر روز تمرين مي كردند، همچنين افرادي كه در هر جلسه بيش 
  . يز صادق بودن
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  بحث و نتيجه گيری

 اقتصادي آزمودني هاي تحقيق نشان مي دهد كه –تجزيه و تحليل دقيق ويژگي هاي فردي و اجتماعي 
مشاركت ورزش مردان بيشتر از زنان است، اگر چه شركت زنان در فعاليت هاي بدني ورزشي روز به روز بيشتر 

ن فعاليت ها را مي توان ناشي از مسئوليت هاي خانوادگي و موانع مي شود، با وجود اين حضور كمتر زنان در اي
 60باالي (و پير )  سال35زير (بيشتر از افراد جوان )  درصد49(عالوه بر اين، افراد ميانسال . كردفرهنگي تلقي 

 مي در فعاليت هاي ورزشي شركت داشتند كه اين موضوع شايد به افت عملكرد در دوران ميانسالي مربوط) سال
افراد جوان انگيزة الزم و افراد پير نيز توانايي حركتي الزم را براي شركت در اين فعاليت ها ندارند، در شود يا 

 سال 10- 14شركت كنندگان بيشتر در گروه سني ) آلمان(و بيرستدت ) ايتاليا(صورتي كه در تحقيقات كاني 
  ). 20، 12( سال بودند، 24- 14و )  درصد8/56(

ارمندان، بيشترين شركت كنندگان در ورزش همگاني بودند، ولي مشاركت تقريباً نزديك ديگر با اينكه ك
گروه هاي شغلي را مي توان نكتة مثبتي براي اين فعاليت ها در نظر گرفت كه مي تواند افراد مختلفي را جذب 

يافته هاي تحقيق نشان . كند و يا گرايش به ورزش همگاني در بين اقشار مختلف شغلي و اجتماعي وجود آورد
داد كه انگيزه هاي حفظ سالمتي و آمادگي جسماني و لذت و نشاط اولين انگيزة شركت در ورزش همگاني 

و بهداشت رواني در نظر ) بهداشت جسماني(اول، به عنوان انگيزه تندرستي اگر دو انگيزة . محسوب مي شوند
 اقتصادي –براي كلية مردم جهان از گروه هاي اجتماعي مذكور گرفته شود، مي توان ادعا كرده كه دو انگيزة 
، 22، 25، 4، 30(چون اين نتيجه با نتايج تحقيقات بي شماري . مختلف يك انگيزه عمومي و شناخته شده است

مطابقت و همخواني دارد، البته در مورد اولويت ديگر انگيزه ها، نتايج تحقيقات ) 14 ، 19، 28، 24، 9، 27
چون در تحقيق حاضر بهبود روابط شغلي و زندگي، پيشگيري و درمان بيماري ها و در . ه نيستيكسان و مشاب

  . نهايت تعامل اجتماعي در اولويت هاي بعدي قرار دارند

براي مثال در . انگيزة پيشگيري و درمان را مي توان بخشي از انگيزة حفظ سالمتي و آمادگي در نظر گرفت
يا ارتباط و پذيرش اجتماعي ) 4(، تعلق گروهي در رتبة سوم )9(ي در رتبة دوم برخي تحقيقات، تعامل اجتماع

بررسي هر يك از ريزعامل هاي مربوط به انگيزه هاي . قرار گرفته است) 28، 19، 22، 30(در اولويت چهارم 



 بررسي انگيزه هاي شركت كنندگان در ورزش هاي همگاني در فضاهاي روباز 

 

15

كسب دهد پس از انگيزة تندرستي، تعامل هيجاني و رواني و در نهايت  اصلي مشاركت ورزشي نيز نشان مي
 ، 7، 16، 2(چنين اولويت بندي در ديگر گروه هاي اجتماعي نيز ديده شده است . اند روحية اجتماعي قرار گرفته

. يافتة مهم ديگر اين است كه زنان با انگيزه هاي بيشتري از مردان در فعاليت هاي ورزشي شركت مي كنند). 10
 تحقيق و توجه زنان به مسائل سالمتي، طبيعي به نظر اين يافته با توجه به ميانسال بودن بيشتر آزمودني هاي

اين يافته نشان مي دهد كه ). 6، 3، 8(چون تحقيقات در ديگري انگيزة زياد زنان نشان داده شده است . مي رسد
  در صورت وجود امكانات و تأسيسات ورزشي مخصوص بانوان و همچنين رفع برخي از موانع و محدوديت ها 

ورزش همگاني در خانواده سود اي سالم و تندرست و توسعة فرهنگ  ة آنان براي حفظ جامعهتوان از انگيز مي
كه (كند، چون افراد خانه دار  جست، مقايسة اين يافته با انگيزة افراد خانه دار به درك بهتر موضوع كمك مي

  بنابراين . اند لي كسب كردهها، امتياز بيشتري را از ديگر گروه هاي شغ در كلية انگيزه) احتماالً زنان هستند
مي توان گفت كه زنان به ويژه زنان خانه دار با انگيزة بيشتري در اين فعاليت ها شركت مي كنند، به طوري كه 

با توجه به اينكه بر اساس آمار سال . دار بود اين تفاوت به ويژه با گروه هاي بيكار، كارمند و بازنشسته معني
، توسعة امكانات ورزشي متناسب براي تقويت اين انگيزه ها و )12(زنان خانه دارند  ميليون نفر از 5/18، 1379

  . گسترش فرهنگ ورزش همگاني و تفريحي درخانواده و جامعه ضروري به نظر مي رسد

در تحقيق حاضر، افراد با تحصيالت اندك، انگيزة بيشتري از افراد با تحصيالت زياد داشتند، اين موضوع به 
 است كه در آن، افراد با درآمد باال 1تري نياز دارد، چون اين بر  خالف يافته هاي اتكينسون و راسل قبررسي دقي

شايد هنوز فرهنگ ورزش پياده روي، ). 18(و شغل بهتر مشاركت ورزشي بيشتري در فضاهاي روباز داشتند 
 نيافته است و شايد بسياري دويدن و ديگر حركات تمريني در فضاهاي باز يا حتي سرپوشيده به خوبي گسترش

  از افراد با وجود آگاهي و دانش الزم، نگرش و رفتار مورد نياز را در فضاي تربيتي و فرهنگي جامعه كسب 
  . نكرده اند

اگر چه از بين همبستگي سطح تحصيالت، سطح درآمد، نوع شغل و سن افراد با ميزان مشاركت ورزشي، 
  با ميزان مشاركت در ورزشي همگاني در سطح %) 11( درآمد و سطح%) 17( سطح تحصيالت هبطافقط ر

05/0P≤،توان ادعا كرد كه استمرار فعاليت  دار بود و در حد بسيار پاييني قرار داشت، ولي مي ي مثبت و معن

                                                            
1 - Atkinson & Rassel, 1981 and 1989  
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بررسي ديگر داليل شخصي . ورزش همگاني يا افزايش مدت و شدت فعاليت افراد ناشي از انگيزة زياد آنان است
كه پزشكان و ديگر مراكز درماني و به ويژه رسانه ها بايد در اين زمينه نقش خود را ) 2جدول (دهد  نشان مي

  . پررنگ تر سازند

 

  منابع و مآخذ

 اقتصادي بانوان مراجعه كننده به –توصيف فضا، امكانات و وضعيت اجتماعي "). 1374. (ايراني، سوسن.1
  .پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران. "سمانياماكن دولتي ورزشي تهران در رشتة آمادگي ج

نحوة گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه هاي كشور با تاكيد بر "). 1375. (تندنويس، فريدون . 2
  .رسالة دكتري، دانشگاه تهران. "فعاليت هاي ورزشي

 افراد شركت كننده در ورزش همگاني شهر بررسي انگيزه هاي"). 1373. (رمضاني خليل آبادي، غالمرضا.3
  . ، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران"تهران

  . انتشارات بامداد كتاب، چاپ اول. "اصول و مباني تربيت بدني"). 1386. (رمضاني نژاد، رحيم. 4

 در ورزش هاي همگاني شهر مقايسة برخي از ويژگي هاي زنان شركت كننده"). 1380. (روزبياني، مانيا. 5
  . پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران. "پارك ها، باشگاه ها و كوهپايه ها(تهران 

مطالعة توصيفي عوامل موثر در شركت بانوان در كالس هاي ورزش در "). 1376. (شيخ االسالمي، زهرا. 6
  . تربيت معلم تهرانپايان نامة كارشناسي ارشد ، دانشگاه . "آب

پايان . "بررسي انگيزه هاي شركت كنندگان در دوي همگاني شهرداري تهران"). 1376. (شيري، بيژن. 7
  . نامة كارشناسي ارشد ، تهران

چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان پسر دانشگاه اصفهان با تاكيد "). 1377. (صباغ لنگرودي، مهدي. 8
  . ايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهرانپ. "بر فعاليت هاي ورزشي
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، شوراي عالي "قشربندي اجتماعي ورزشكاران و مربيان تيم ملي"). 1373. (صديق سروستاني، رحمت اله. 9
  . پژوهشي كميتة ملي المپيك، تهران
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