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 چکيده

ورزش همگانی نوع غیررسمی و داوطلبانۀ ورزش بوده و فضای مطلوبی را جهت افزایش   مقدمه و هدف:

روابط متقابل و پیوندهای عاطفی و نزدیک بین افراد مختلف جامعه، ایجاد سالمتی و نشاط و بهبود  

این پژوهش با هدف بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده شرکت    مهیا می کند.فاکتورهای جسمانی  

 پیمایشی می-پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش کار:در فعالیت های ورزش همگانی انجام گرفت.  

همگانی شهر فسا بود که  باشد، جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان و مردان شرکت کننده در ورزش های  
نفرشرکت کردند. شرکت کنندگان به پرسشنامه عوامل بازدارنده و تسهیل    90به صورت داوطلبانه تعداد 

سوال در    8ه و سوال در عوامل بازدارند 21(، داری 1388ورزشی فراهانی و همکاران)  کننده مشارکت

زمینه عوامل تسهیل کننده پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی فریدمن، اسپیرمن  

و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. الزم به ذکر است که کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار اس پی  

گان مهمترین عوامل تهسل کننده در پنج رتبه  از دیدگاه پاسخ دهند  نتایج:انجام گرفت.   21اس نسخه  

اول )تامین سالمتی جسمانی، احساس شادی و نشاط، تاثیر مثبت بر ظاهر، ایجاد شرایط مناسب روانی و  

رتبه اول)کهنگی و خرابی   ارتباط با دوستان و همکاران( می باشد. مهمترین عوامل بازدارنده در پنج 

ایل ورزشی، برنامه ریزی نادرست زمان ورزش های همگانی توسط  امکانات ورزشی، هزینه زیاد خرید وس

مسولین شهر فسا، کمبود امکانات ورزشی و نبود مربی ماهر در اماکن ورزشی( می باشد. نتایج آزمون  
رابطه غیر مستقیم و غیرمعناداری   همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین عوامل تسهیل کننده و سن 

پیرسون نیز نشان داد که عوامل رابطه بازدارنده و سن غیرمستقیم و غیرمعنی  برقرار است. نتایج آزمون  

تحیقق ایجاد اماکن و تجهیزات ورزشی و  بحث و نتيجه گيری:   دار می باشد. نتایج این  با توجه به 

تفریحی متنوع و مناسب با شرایط افراد جامعه و نیز فراهم کردن فضای نشاط آور و انگیزاننده، می توانند  

وامل موثری برای مشارکت ورزشی افراد در ورزش های همگانی باشند. پیشنهاد می شود مدیران و  ع

تصمیم گیران ورزش همگانی امکانات ورزشی مورد نیاز افراد را در یک فضای مطلوب و بانشاط فراهم  
 کنند.

 عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، ورزش، همگانی.  :یديکل واژگان
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 مقدمه

امروزه ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی در دنیا و از جمله در کشور ما پذیرفته شده است و با استقبال خوبی روبرو 

گذراندن اوقات  نقش خود را در اقتصاد، سالمتی افراد،  گسترده، جایگاه و  گردیده و به عنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات 

اجتماعی لذت بخش، روابط  در جامعه و فراغت سالم و  به گسترش  رو  انحرافات اخالقی  اجتماعی و  مفاسد  پیشگیری از   ،

 (.1390کاربردهای عدیده دیگر متجلی ساخته است)نقدی و همکاران،

بود،  به این پدیده، انگیزه نظامی  برخی از تمدن ها  نگاه کرده اند، مثالً توجه  به ورزش  با دیدگاه های متفاوت  جوامع 

به من پاره ای از تمدن ها به عنوان  برخی دیگر تنها  به آن نگاه کرده اند و در  به مثابه یک تفریح  پر کردن اوقات فراغت و  ظور 

به ورزش پرداخته اند.  1394شیوه ای تربیتی به کار گرفته شده است)فخار، نیز با انگیزه های متفاوت  (. از این رو افراد جوامع 
لذت، بعضی به منظور حفظ سالمتی بعضی از افراد انگیزه شرکت در ورزش به ویژه و نشاط و احساس  رزش همگانی را کسب 

و ایجاد مصونیت از ابتال به بیماری ها، برخی خصیصه فرح بخش بودن آن و گروهی نیز تعامالت اجتماعی و ارضای نیاز تعلق  

علت گرایش فرد به ورزش می دانند)سالمی و همکاران،  (.1،2010: فروهلیچ1381به گروه را 

مشارکت کافی در فعالیت های فیزیکی با مرگ زودرس و بیماری هایی مانند بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی،   عدم

درفعالیت فیریکی در 2برخی از سرطان ها، دیابت نوع   است. در مقابل، شرکت منظم  مرتبط  پوکی استخوان و افسردگی   ،

 (.1397دی فرد و همکاران،سراسر طول عمر برای سالمت جسمی و روانی ضروری است)خال
تمرین های صحیح و منظم ورزشی به عنوان بخش مهمی از وظایف روزانه هر فرد می تواند در سالمت و بهداشت جامعه  

باشد و کسانی موفق ترند که از  تاثیر گذار  و انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی که نیازمند بدنی نیرومند و قوی است، 

 (. 2،2005: فرانسیس1393برخوردار باشند)حمایت طلب و باقرزاده، آمادگی جسمانی بهتری

عمومی بدنی با سالمت روانی، سالمت  بین سطح آمادگی های  ارتباط همبستگی  متعددی دلیل این امر  در تحقیقات 

به دست آمده است)روزبهانی و همکاران، عامل های تشدیدکننده آن ها  (.  1393جسمانی، تنیدگی، تحلیل رفتگی شغلی و 
یادگیری شخصی، تعامالت و ارتباطات اجتماعی با خانواده، دوستان وخویشاوندان تاثیر گرفته   مشارکت در ورزش معموال از 

با مشکل جدی عدم تحرك  از امکانات ورزشی  عوامل بازدارنده مختلف، افراد در استفاده  به دلیل وجود  ما  است. در کشور 

کشور های جهان بسیاری از  برنامه ریزی اوقات فراغت افراد در   مواجهند. در  بهینه سازی و  برنامه ریزی دولت ها در جهت 

 (.1395جهت ایجاد تحرك و فعالیت های ورزشی آنان صورت می گیرد)آروین و جمشیدی،
فعالیت های ورزشی امری است که با توجه به سن، جنس، شغل و غیره به شکل ها و شیوه های مختلفی قابل   اجرای 

عواملی به عنوان تسهیل کننده  برنامه ری بازدارنده و  جامعه موانعی به شکل  هر گروه از افراد  به همین دلیل برای  زی است. 

(. عوامل بازدارنده موانع و محدودیت هایی هستند 1391مشارکت در فعالیت های ورزشی نمود پیدا می کند)آقایی و فتاحیان،
 عدم مشارکت افراد در فعالیت های مشخص می گردند. شناسایی موانعی  کاهش مشارکت و یا اصوال که احتماال موجب میزان

که بر سر راه مشارکت ورزشی وجود دارد می تواند کمک مهمی در رفع آن ها و ارائه راهکارهای موثری در زمینه باال بردن  

عوامل بازدارنده ی متعددی را شناسایی کرد نماید. پژوهشگران  ه و راه های کنترل و مهار مشارکت در فعالیت های ورزشی 

کردن این موانع را نیز ارائه داده اند. نتایج مطالعات نشان می دهد موانعی مانند کمبود وقت، عدم دسترسی به امکانات، مشکالت 
های و  عملیاتی توسط شهرداری  مسولین، عدم زیرساخت های مدیریتی و  برنامه ریزی های مناسب توسط  اقتصادی، عدم 

نبود مکان ورزشی مناسب، نداشتن یک همراه و دیگر عوامل، رایج ترین عواملی هستند که به عدم مشارکت تربیت بدنی ه ا، 

(. عوامل تسهیل کننده عواملی هستند که موجب تسهیل 3،2008: جیمس و همکاران1397دامن می زنند)سارانی و همکاران،

راه هایی چون افزایش   بدنی و روحی و افزایش ارتباطات فرایند شرکت در فعالیت های ورزشی از  انگیزه، بهبود کارکردهای 

 
1 Froehlich 

2 Frances 
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به مشارکت   بالقوه ای را در تشویق افراد  اجتماعی می شوند. این عوامل شاید در ظاهر ساده به نظر برسند اما می توانند تاثیرات 

 (.  1392: حسینی و همکاران،1392های ورزشی ایجاد کنند)شهبازی و همکاران،
نهادهای ثانویه جامعه ی مدرن، کارکردهایی چون سالمت، تفریح، هویت یابی، رفاه اقتصادی و ورزش به عنوان یک ی از 

غیره همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند زیرا جامعه ی سالم نیازمند نیروهای سالم و با نشاط است. 

عوامل   ورزش را یک امر ورزش مانند سایر پدیده ها در جامعه تحت تأثیر  برخی محققان  و  دارد  اجتماعی و فرهنگی قرار 
برقراری ارتباطات جهانی می دانند)سبحانی و همکاران،  (.1394فرهنگی و زبان مشترکی برای 

و بدین لحاظ، انتظار  ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود

بعد نظری، به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی  می رود   که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در 

به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه   بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را 
قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های  

می طلبد)کشکر و  بیشتری را  مطلوب، تالش های  نیست و رسیدن به سطح  سایر کشورها قابل مالحظه  های ورزشی مردم 

 (.1386احسانی،
مهمی برای دسترسی اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل 

( انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن 1993) 4به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل

به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های 
برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضی ه های پژوهش را مورد آزمون قرار زنان و مردان 

 (.1380، ترجمه مسدد،1993می دهد)انشل،

به پیشرفت و سربلندی برسد که متشکل از افرادی سالم، فعال و  بود راه ترقی را طی کند و  جامعه، زمانی قادر خواهد 
سن دچار فقر حرکتی و کم حرکتی و  کارآمد باشد. برای این که کلیه افراد جامعه بتوانند بدنی سالم داشته باشند و با افزایش

از کارافتادگی نشوند، نیاز است تا در مراحل مختلف زندگی به طور موثر و مطلوب از آمادگی جسمانی در حد اولیه برخوردار 

 (.1394باشند)ابراهیمی و همکاران،
عوارض  برخورداری از زمینه مناسب حرکتی و ورزشی از آغاز کودکی تا دوران میانسالی و پس از آ بروز بسیاری از  ن از 

جسمانی و روانی به میزان قابل توجهی کاسته و حتی در اصالح و درمان برخی از آن ها تاثیر انکار ناپذیری داشته است. نحوه  

پیچیده است که می توان عوامل زیادی را  مشارکت افراد در فعالیت های اوقات فراغت به ویژه فعالیت های ورزشی مسئله ای 

نارسایی کمی و کیفی وجود در آن  به تفریحات ورزشی  نشان می دهد در سازمان هایی که نسبت  دخیل دانست. تحقیقات 
دارد انحرافات رفتاری مثل کم کاری، بد اخالقی، تعهد پایین و بی حوصلگی در انجام کار و اظهار خستگی چشم گیر است)صانعی  

بشری قانونمندی و   در موقعیت فعلی، که رشد و تعالی (.1396و همکاران، انسان در همه ابعاد، ارتقا یافته، و برای اداره جوامع 

ورزشی که و عوامل تسهیل کننده پیش روی فعالیت های  و مشکالت  برقرار گردیده است، شناخت موانع   از الزامات ضوابط 
 جامعه است، ضروری به نظر می رسد.

به مطالب گفته شده و تاثیر عوامل بسیاری در پاسخ به   با توجه  مشارکت ورزشی در ورزش های همگانی این تحقیق در 

 عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در مشارکت ورزشی همگانی نقش موثری دارد؟  این سوال است که آیا

 

 مبانی نظری تحقيق

 ورزش همگانی 

به امکانات موجود و شرایط افراد است. این  به ورزش حتی در زمانی کوتاه با توجه  ورزش همگانی پرداختن عامه مردم 

بومی و محلی   عمومی و ورزش های  کوهپیمایی، دوهای  ورزش ها شامل ورزش هایی از جمله پیاده روی، دوچرخه سواری، 

 
4 Anshel 
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ورزش همگانی است ورزش هایی است که در پارك ها و فضای باز  (. در این تحقیق منظور از  1395است)ویسیا و همکاران،

یا توسط تربیت بدنی برگزار می شود. به وسیله مردم   مانند پیاده روی، کوه پیمایی و دوچرخه سواری 

 

ورزش های همگانی   طبقه بندی 

 د که عبارتند از: ورزش همگانی و تفریحی در قالب پنج فعالیت و برنامه جداگانه و مرتبط با هم اجرا می شون

: یعنی برنامه هایی که مبتنی بر فرصت های یادگیری درباره مهارت های ورزشی، راهبردها، قوانین الف( ورزش آموزشی

به شرکت کننده کمک کنند تا مهارت خود را بهبود بخشند. این آموزش اغلب فردی یا گروهی و از طریق   باشند و  و مقررات 

رگاه است. مانند کالس های آموزشی رشته های مختلف ورزشی که در فصل تابستان و برای دروس کالس های آموزشی و کا

 پر کردن اوقات فراغت افراد تشکیل می شود. 

به ورزش است ب( ورزش غير رسمی:  غیررسمی، رویکردی فردی  شامل شرکت خود انگیخته در ورزش است. ورزش 

بر نیاز شرکت کننده برای کسب آماد گی جسمانی اش تأکید دارد و اغلب بدون اهداف از پیش تعیین شده و این نوع ورزش 
 صرفاً برای شرکت در ورزش انجام می گیرد. بازی های دبستانی و یا ورزش در محالت نمونه هایی از ورزش غیر رسمی هستند.  

به یک بخش  شامل مسابقات و دیدارهای ورزشی است که در آن شرکت کنندگان صرفاً محدود ورزش درون بخشی: 

غیره در آن   علمیه، دانشگاه و  همان بخش مانند: مدرسه، بازار، جامعه، مکان نظامی، حوزه های  از جامعه باشند و تنها افراد 
بین کارمندان یک اداره از جمله ورزش های درون  شرکت می کنند. مانند مسابقات درون دانشگاهی یا درون سازمانی مثالً 

باشند.    بخشی می 

شرکت سازمان یافته افراد در رقابت های تفریحی در قالب تیم ها و مسابقه بین برندگان مسابقات  ن بخشی: ورزش برو

یا بین دانشگاه ها.   درون بخشی در این مرحله انجام می گیرد. مانند مسابقات بین ادارات 

با عالیق مشترك تأسیس مورزش باشگاهی:  ی شوند. باشگاه ها از نظر برنامه  باشگاه ها معموالً به وسیله جمعی از افراد 

با هم متفاوتند و اعضای آن ها هستند که نوع فعالیت را تعیین می نمایند. ممکن است اعضاء یک باشگاه بر آموزش،  ورزشی 

نمایند)شکوری،  (.  1390حمایت مالی، جامعه گرایی یا ترکیبی از این سه فعالیت تأکید داشته باشند و در ترویج آن ها تالش 

 

 زایای مشارکت در ورزش های همگانی م

بدن، فکر و روح هر سه به سالمتی نیازمندند و به صورت جدا نشدنی با یکدیگر ارتباط محکم دارند همان اندازه که ستون 

فقرات کج ناهنجاری محسوب می شوند، عصبانیت و آزارگری هم ناهنجاری محسوب خواهد شد. ورزش می تواند مایه تلقین 

باشد که در این قسمت به چند مورد اشاره می شود:و تفهیم سا  زی از فضایل به افراد 

یکی از مهم ترین ویژگی های فعالیت های بدنی، فعال نمودن دستگاه گردش خون، مفاصل و عضالت  سالمت جسمانی: 

ه رگ ها از مواد زائد  است که در نتیجه این گونه فعالیت ها گردش خون بدن تنظیم شده، کارایی قاب افزایش می یابد، جدار

پاك می شوند چربی های مفید خون افزایش می یابد، درصد چربی بدن کاهش وترکیب بدنی تعدیل می یابد عضالت قوی تر 
شده و میزان پروتئین در آن ها افزایش می یابد بعضی مواد زائد از طریق تعریق دفع شده، جنبش پذیری مفاصل در حد باالیی  

آیی دستگاه تنفسی افزایش می یابد در نتیجه آمادگی جسمانی وحرکتی افراد را بهبود بخشیده تا موجبات قرار می گیرند؛ کار  

 (.  1393کاشف، پیشگیری از بیماری های ناشی از فقر حرکتی شده و سالمتی جسمی را به بدن هدیه می کند)عراقی و

خاصیت ضد افسردگی داشته باعث تعدیل اضطراب  تحقیقات نشان داده اند که انجام فعالیت های ورزشی سالمت روانی: 

 و استرس شده و سالمت روانی را ارتقاء می بخشند.

با شرکت در فعالیت های دسته جمعی ورزش های همگانی، اردو های ورزشی یا عضویت در یک تیم سالمت اجتماعی: 

 (. 1394بوجود می آید)فخار،به نفس  اعتماد ورزشی امکان یادگیری گذشت و فداکاری ،روحیه کار جمعی و کسب
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با انجام مرتب فعالیت بدنی ،این عمل به عنوان یک عادت صحیح بهداشتی در زندگی فرد قرارگرفته عادت بهداشتی: 

و با انجام این گونه فعالیت ها در دوران میانسالی و کهولت سالمت جسمانی و روانی بدن ارتقاء بخشیده می شود و طول عمر  

 (.1388)فتحی،  افزایش پیدا می کندافراد  

ورزش عامل فرهنگ است که در روند )اجتماعی شدن انسان( تائثیر گذار است. اجتماعی شدن   بهبود راوبط اجتماعی:

بخشی از تکامل انسان ها است که طی آن افراد ارزش های گروهی را در ارزش های فردی خود تلفیق و نهایتاً آن ها را جانشین  

با ارزش های دیگران مقایسه و هماهنگ ارزش های ف ردی می کند. در رقابت های ورزشی، شخص الزاماً ارزش های خود را 
می سازد که این خود گامی به سوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی است. توسعه فعالیت های ورزشی در جامعه و سوق دادن 

به شرکت در این گونه فعالیت ها ه رشد عوامل اجتماعی آن جامعه اثر می گذارد و تغییراتی مثبت از راه های گوناگون ب  افراد 

در رفتار اجتماعی فرد در مقابل دیگران به وجود می آورد. البته این تغییرات به فرهنگ و ارزش های مقبول جامعه و شخصیت  

نیز بستگی دارد)خلف خانی،  (.1394اجتماعی افراد 

 5هدارندعوامل باز

)مادی، عامل هرگونه  وقفه، ایجاد خود شده تعیین پیش از به اهداف سازمان یا فرد رسیدن راه در معنوی( که تأثیرگذار 

 (.2001 ،6هابارد و )مانل نماید مانع یا اخالل

غیره در  خانوادگی و  به دالیل فرهنگی اجتماعی،  هستند که فرد  بازدارنده شرایطی  عوامل  از  منظور  این تحقیق،  در 

سؤال از پرسشنامه عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مشارکت   21های ورزشی مشارکت ننماید که در این تحقیق در قالب  فعالیت

 ( مشخص شده است.  1388ورزشی فراهانی و همکاران)

بین خصوصیات فردی است. این عوامل بازدارنده بين فردی:  یا رابطه  بینفردی  بینفردی حاصل کنش های  عوامل 

با خود به روابط زناشویی می آورند و در نتیجه بر مشارکت مشترك در فعالیت  عوامل یا ح اصل عوامل فردی است که همسران 
های اوقات فراغت خاص اثر می گذارند یا موانعی هستند که به عنوان نتیجه روابط و تعامل همسران یا دوستان پیش می آیند.  

بر ارجحیت و هم   کردن در موانعی از این نوع ممکن است هم  بر مشارکت در فعالیت های مشترك اوقات فراغت و همراهی 

 (7،2010: ماهر و سنتوس1392فعالیت های اوقات فراغت اثر بگذارند)زارعی و قراخانلو،

عوامل ساختاری به عنوان عوامل مداخله گر بین ارجحیت اوقات فراغت و مشارکت عمل  عوامل بازدارنده ساختاری : 

به فرصتمی کنند،   برنامه زمانی کار، دسترسی  منابع مالی خانواده، فصل، هوا،  )و  مانند وضعیت چرخه زندگی خانواده،  ها 

آگاهی از این دسترسی( و نگرش افرادی که در مورد مناسب بودن فعالیت های معینی نظر می دهند. این عوامل را می توان 

نظر گرفت. بنابر این، بر اساس این مدل هرمی، در رأس هرم موانع درونفردی قرار می گیرند  از نوع عوامل بازدارنده خارجی در 

عوامل بین   بدان معناست که عوامل بازدارنده فردی از سایر عوامل مهم تر هستند و در اولین اولویت قرار دارند. سپس  و این 
به این مدل ترتیب موانع مشارکت ورزشی (. در واقع با توجه 1391گیرند)آقایی و همکاران،فردی و درنهایت ساختاری قرار می

 ( عوامل بازدارنده ساختاری.3( عوامل بازدارنده بینفردی . 2 ( عوامل بازدارنده درون فردی.1به این صورت خواهد بود:  

پیشنهاد کردند. نظریه چانه  2000)8بر اساس مدل هرمی موانع فراغت، جکسون ( نظریه های »چانه زنی« و »تعادل« را 
ممکن است زنی تو بعضی از افراد  نیست)گر چه در مورد  به رفع موانع ومحدودیت ها وابسته  ضیح می دهد که مشارکت فقط 

درست باشد(، بلکه به تالش فرد برای مقابله با آن ها بستگی دارد و این فرایند باعث افزایش مشارکت می شود. البته مشارکت 

شرکت در یک    وت از مشارکت درغیاب آن هاست، مثال ممکن است زمانبندیحاصل از چانه زنی وتعدیل موانع احتماالً متفا

یابد. در شرایطی که تعریف روش  فعالیت تغییر کند، فعالیت به طور فزاینده یا کاهنده ویژه شود و یا میزان مشارکت کاهش 
در فرآیند تصمیم گیری به طور   های چانه زنی توجه محققان زیادی را در مطالعات فراغت به خود جلب کرده بود، نقش انگیزه

 
5 Detaining factors (constraints) 

6 Mael & habard 

7 Maher & Santos 

8 Jackson 
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فاکتورهایی که چنین رفتار  با رفتارهای انسان دراوقات فراغت اساسی تر از  بررسی نشده بود. هیچ چیزی در رابطه  مناسبی 

های را تحریک می کند نیست. این فاکتور ها همان انگیزه ها هستند که رفتار را جهت می دهند. نظریه تعادل شامل برهم 
وانع و انگیزه برای مشارکت است. مطابق با این نظریه آغاز ونتیجه فرآیند چانه زنی، به قدرت نسبی و تعامل بین  کنش بین م

 (.9،2011: ماسچنی و همکاران2000موانع مشارکت وانگیزه های مشارکت وابسته است)جکسون،

 مهمترین دستاوردهای از یکی.  است شده تاسیس متعددی ورزشی اماکن گذشته، سال چند طول در مدیریتی: مسائل 

کشور برای همه ورزشی مختلف های زمینه نمودن فراهم ما جامعه همه  ورزش جوابگوی این هنوز وجود با اما. است مردم 
باشد. نگرش مطلوب در مورد فعالیت بدنی می تواند بر درك بهتر از سالمت  نمی اختصاصی فضای به ها آن نیاز و اقشار جامعه

 آمادگی و بدنی سطح فعالیت بهبود سوی به رفتاری تغییرات تحریک و بدنی آمادگی از ناشی سالمت و فهم بگذارد، تاثیر

 عروقی و آمادگی قلبی بهینه سطوح حفظ و رشد که است مشخص خوبی به  (.10،2007)مری و همکارانباشد می شخصی

 قبلی تجارب و نفس به اعتماد انگیزش دادن، ها، نگرش ، اعتقادات دانش، مانند چیزهایی کند عالقمند بدنی عضالنی قدرت

 آشنا جسمانی آمادگی اهمیت با افراد که است این وظایف مسئولین از یکی این وجود با باشد، می بدنی فعالیت زمینه در

ها به و سازند بردن که بقوبوالنند آن  )کریمیان و باشد می افراد به کننده کمک بهترین بدنی های فعالیت از لذت 
 دسترسی و بدنی امادگی مهارت، شامل عوامل این: کرد پیشنهاد باشد فعال اینکه برای را محققان عواملی  (.1390همکاران،

 .  باشد می ورزشی تجهیزات و امکانات به

 

 عوامل تسهيل کننده  

را تحریک می کنند و در جهت معین سوق می عوامل تسهیل کننده شامل انگیزه ها و امکاناتی هستند که رفتار شخص 
 (.1392)حسینی و همکاران،  دهند و هماهنگ می سازند

به دالیل فرهنگی اجتماعی، خانوادگی و غیره در  در این تحقیق، منظور از عوامل تسهیل کننده شرایطی هستند که فرد 

ن نمره ای که فرد از پرسشنامه عوامل بازدارنده  فعالیت های ورزشی مشارکت نماید. در این تحقیق عوامل تسهیل کننده میزا
 سؤال است.  8( کسب می نماید که شامل 1388و تسهیل کننده مشارکت ورزشی فراهانی و همکاران)

 استخوان، پوکی جلوگیری از برای ورزش باال سنین در گذارد، می تاثیر بدن عمومی رشد بر تحرك و ورزش کلی طور به

 پریشی روان و افسردگی از جلوگیری بیکاری و اوقات سازی غنی برای همچنین عروقی_قلبی های ناراحتی و وزن اضافه

 (.  1388)رمضانی نژاد و همکاران، شود می توصیه
 انعطاف بدن، بهبود عضالت وزن، پرورش عروق، کنترل و قلب کار عبارتند از: بهبود فواید سالمتی و ورزش علم، مجله در

 های نارسائی از ناشی میر و مرگ احتمال و عوارض ها، کاهش بافت به اکسیژن انتقال و خون جریان بدن، افزایش پذیری

 دروان از بعد زنان در ویژه به و قلبی حمالت خطرات حاملگی در زنان، کاهش دوران در شرایط خون، بهبود فشار قلبی، تنظیم

(. ایجاد شرایط مناسب روان )ضیاپور آرش و کیانی  1394افسردگی)حاجی حسینی، بردن بین از و روحی حالت حاملگی، بهبود

 (.1390(، ایجاد روابط اجتماعی )نقدی و همکاران،1391پور، 

 . مروری بر مطالعات پيشين1جدول 

 یافته ها هدف محقق 

شاه منصوری و 
 (1400همکاران)

شناسایی و رتبه 

بندی موانع توسعه  
ورزش محله های  

 شهرستان اراك

عوامل هفت گانه که به عنوان موانع توسعه ورزش محله ها شناسایی شده 
بودند، نقش موثر و معنا داری در توسعه نیافتگی ورزش محله ها دارند. این 

  عوامل به ترتیب اولویت بدین شرح هستند: عوامل زیر ساختی، مدیریتی،

 
9 Moschny et al. 

10 Mary et al. 
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-عتباری، زیست محیطیا-بودجه ای  اجتماعی، -فرهنگی  امکانات و تجهیزات،
 رفاهی و در نهایت دسترسی.

محمدزاده و 

 (1399همکاران)

اولویت بندی عوامل  
بازدارنده مشارکت 

در ورزش همگانی 

 به »روش پرامیتی«

و ترس از آسیب در ورزش با ضریب فی   1929/0نداشتن زمان با ضریب فی  
با ضریب فی 1723/0 د ورزش با  ، هزینه زیا1220/0، کمبود امکانات ورزشی 

،  1005/0، نداشتن سالمت کافی برای ورزش با ضریب فی 1005/0ضریب فی 

با ضریب فی  به دلیل مثبت بودن فی از   0384/0ترس از عدم موفقیت ورزشی 

 .اهمیت بیشتری برخوردار هستند

بختیاری و 

 (1399همکاران)

طراحی مدل موانع  

شرکت زنان معلول  

حرکتی  -جسمی

های تیمی در ورزش
رابطۀ آن با انگیزۀ و 

 مشارکت

های برازش مدل از مطلوبیت قوی مدل حمایت  یافته ها نشان داد شاخص

کند و مدل نهایی متشکل از عوامل فردی، فیزیکی، روانشناختی، مدیریتی،  می
مذهبی، نگرش دیگران،  -اقتصادی، حمایت رسانه، نقش مربی، فرهنگی

شناختی، مدیریتی، حمایت حمایت اجتماعی، معرفی شد. بین عوامل روان

نگرش دیگران و انگیزه مشارکت رابطه علّی وجود دارد و بین   رسانه، اقتصادی، 
مذهبی و   -عوامل فردی، ساختاری، تقش مربی، حمایت اجتماعی، فرهنگی

علّی وجود ندارد. یافته های این پژوهش انجام برنامه   انگیزه مشارکت رابطه 

برای برطرف کر دن موانع را پیشنهاد می کند تا به کمک  ریزی های موثرتری 

 یابد.حرکتی افزایش   -انگیزه مشارکت در زنان معلول جسمی  آن

نخعی نیازی و  

 (1398همکاران)

ها و بررسی انگیزه
موانع گرایش به  

ورزش همگانی در 

 بین دانشجویان

نتایج نشان داد که لذت بردن از ورزش و آرامش روحی و روانی انگیزه  

های ورزشی است و تعامالت اجتماعی و تاثیر بر راد در فعالیتمشارکت اف
باشد. متغیرهای فقدان اطالعات ورزشی ،  ها نمیسالمت جزء انگیزاننده

نیست  مشکالت رفتاری و روزمره ازموانع شرکت افراد در فعالیت های ورزشی 

ولی متغییر عدم دسترسی به اماکن ورزشی اصلی ترین مانع مشارکت در 

 می باشد.ورزش 

خالدی فرد و 

 (1397همکاران)

بررسی عوامل و 
موانع مشارکت در 

ورزش همگانی و 

تفریحی افراد ساکن  

های  در استان
ترك، کرد و 

 لرنشین ایران

نتایج نشان داد که »وجود نشاط در ورزش«، »تناسب آن با سن و سال و 

عوامل و ترین عنوان مهمترتیب بهسالمتی« و »ورزش در محیط طبیعی« به
همچنین »نداشتن وقت«، »کمبود امکانات ورزشی« و »نداشتن انگیزه«  

نمونه  عنوان مهمترتیب بهبه ترین موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد 

نظر می رسد با وجود مشکالت اقتصادی و تهدید سالمتی مردم بوده است. به
رزش همگانی تفریحی در ناشی از فقر حرکتی، دولت باید سهم بیشتری را به و

تواند نقش مؤثری در بهبود سالمتی جامعه   ها اختصاص دهد که میاین استان

 ایفا کند.

فراهانی و 

 (1397همکاران)

شناسایی عوامل 

در ورزش  بحران

 همگانی ایران

زا در حیطۀ ورزش همگانی ایران وجود دارد که  عامل بحران 9نتایج نشان داد 

ریزی، نگرش نامناسب جامعه، ضعف نیروی براساس اولویت ضعف برنامه  

انسانی، ضعف هماهنگی، مشکالت زیرساختی، مسائل مالی، مشکالت 
 ها هستند. ساختاری و قانونی، ضعف نظام ارتباطی و عملکرد ضعیف رسانه

سارانی و 

 (1397همکاران)

یی عوامل شناسا
مؤثر بر مشارکت 

سالمندان ایرانی در 

 های ورزشیفعالیت

مایۀ  ها، تعداد دو درونهای حاصل از مصاحبهنوشتهو تحلیل دست با تجزیه
  4زیرطبقه(، عوامل سازمانی )  8اصلی استخراج شد که شامل عوامل فردی )

انگیزۀ آمادگی زیرطبقۀ انگیزۀ اجتماعی،   12ها در مایهزیرطبقه( بود. این درون

برخورداری از مشوق ها، جسمانی، انگیزۀ پزشکی، انگیزۀ کسب لذت و آرامش، 
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های های تبلیغات، سیاستدانش و آگاهی سالمندان، نیازهای سالمندان، شیوه
بندی شدند. با توجه به  های ورزشی طبقهسازمانی، اماکن و تسهیالت و برنامه

به مسئوالن پیشنهایافته برنامهد میهای پژوهش،  ریزی مشارکت  شود برای 

به عوامل فردی و عوامل سازمانی همسالمندان در فعالیت زمان های ورزشی، 
بیشتری صورت گیرد.  توجه شود تا تأثیرگذاری 

 (2021)11اسالم
موانع ورزشی زنان  

 پاکستان

مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی باعث افزایش عزت نفس، تقویت 

اعتماد به نفس، تقویت روحیه تیمی و افزایش پیشرفت روحیه، افزایش 
تحصیلی می شود. دختران و زنان در پاکستان نمی توانند از این مزایا استفاده  

کنند. عوامل فرهنگی اجتماعی بر حمایت آشکار از مشارکت دختران و زنان  

 در ورزش تأثیر می گذارد.

و  12جنگ

 (2020همکاران)

مشارکت سالمندان  

 ورزشدر 

نتایج نشان می دهد تعهد ورزشی تأثیر مثبت بر قصد تداوم در فعالیت های 

ورزشی دارد و هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درك شده قوی ترین پیش 
بینی کننده قصد مستمر در فعالیتهای اوقات فراغت هستند. عالوه بر این ، 

ت قوی از سوی  مشارکت افراد مسن در فعالیتهای اوقات فراغت مستلزم حمای

جامعه و همچنین دوستان و خانواده به منظور ایجاد مشارکت مستمر است. 

کنترل رفتاری ادراك شده نشان می دهد که وقتی افراد منابع و فرصت های 
بیشتری دارند ، با موانع مورد انتظار کمتری روبرو می شوند و قصد تداوم  

ن می دهد که نگرش بر نیات  بیشتری دارند. عالوه بر این ، مطالعه حاضر نشا

 رفتاری تأثیر می گذارد.

و   13هلدن
 (2019همکاران)

تاثیر استرس و 

منبع کنترل بر  

انگیزه مشارکت در  
ورزش در بین  

دانشجویان  

 ورزشکار

بین دو متغیر استرس و مشارکت در  نتایج نشان داد رابطه منفی معنی دار 

ت منبع کنترل کاهش می ورزش وجود دارد. با افزایش نمرات استرس، نمرا
با منبع کنترل ارتباط   یابد. تنها متغیر مستقلی که به طور قابل مالحظه ای 

بورسیه تحصیلی بود. ورزشکارانی که منبع کنترل خارجی دارند،  داشت، 

 احساس می کنند که کنترل چندانی بر شرایط خود ندارند.

و  14کیو

 (2017همکاران)

موانع مشارکت زنان  

ورزش در چینی در 
 اوقات فراغت

به ترتیب اولویت، مهمترین  موانع ساختاری، موانع بین فردی و میان فردی 

موانع ادراك شده برای شرکت در ورزش در اوقات فراغت زنان چینی می 
 باشد.

و   15چانگ
 (2016همکاران)

موانع شرکت در 

ورزش های 
 تفریحی همگانی

عالقمندی، عدم همراه داشتن یک  عوامل فردی/روانشناختی، عدم آگاهی، عدم 

دوست، خدمات/تجهیزات، دسترسی مالی و زمانی از مهمترین موانع شرکت در 
 ورزش های همگانی اند.

 و کاندریک
 ( 2013)1همکاران

 عوامل انگیزش در

 ورزش
 اجتماعی، موقعیت جسمانی، آمادگی یابی،محبوبیت، دوست عامل شش

 در ورزش درانگیزش عوامل مهمترین از را آسودگی و فراغت اوقات گذران

 
11 Aslam, S. A.  

12 Jeng 

13 Holden 

14 Qiu 

15 Chang 
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 از را جنسیتی تفاوت ایشان کردند. همچنین عنوان سه کشور افراد میان

 کردند. عنوان انگیزه ها در علل تفاوت مهمترین

اسوریکار و 
 (2010مایر)

بررسی انواع موانع 

مشارکت ورزشی و 

تفریحی در زنان  
هند در مقایسه با 

 زنان سراسر استرالیا

و سایر اقلیت های قومی در مقایسه با زنان استرالیایی به دلیل   زنان هندی
محرومیت اجتماعی و فرهنگی فرصت شرکت در فعالیت های ورزشی و 

تفریحی را ندارند که محققان نشان می دهند که با ترویج و تنوع فرهنگی و 

باعث تحریک عالقه و مشارکت  اجتماعی در ورزش بطور قابل توجهی می توان 

هندی و دیگر مهاجران شد. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در زنان  
داخل و خارج از کشور به نظر می رسد عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در 

نقش موثری دارد، همچنین ویژگی های جمعیت  مشارکت ورزشی افراد 

شناختی مانند سن و سابقه کار به نظر می رسد که می توانند نقش تعیین 
 ه ای در مشارکت ورزشی این افراد داشته باشند.کنند

 

 روش تحقيق 

پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری  -این پژوهش، توصیفی از نوع توصیفی 

در هفته   بودند که حداقل سه روز  همگانی شهر فسا  در مکان هایی  شامل کلیه زنان و مردان شرکت کنده در ورزش های 

به فعالیت   ورزش همگانی مانند برخی ورزشگاه ها  عمومی مثل پارك ها، دامنه کوه ها و مکان های مخصوص فعالیت های 

نفر به صورت    90ورزشی می پرداختند. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و در دسترس بود. از میان جامعه آماری تعداد
پرسشنامه عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مشارکت   60تا  18داوطلبانه با بازه سنی   سال در این تحقیق شرکت کردند. از 

سوال در عوامل بازدارنده    21( جهت اندازه گیری متغیرها استفاده شد. این پرسشنامه داری  1388ورزشی فراهانی و همکاران)

به صورت    8و   عوامل تسهیل کننده  لیکرت است. امت  6سوال در زمینه  پرسشنامه به صورت  ارزشی  دهی این  ارزشی   5یاز 
پژوهش، ابتدا پروپوزال تحقیق در دانشگاه آزاد اسالمی جهرم تصویب و مجوز الزم   5لیکرت از طیف یک تا  است. جهت اجرای 

با شماره به اداره تربیت بدنی شهر فسا ابالغ شد. سپس   12/6/98در تاریخ   4022جهت جمع آوری پرسشنامه ها طی نامه ای 

برای آزمون فرضیه  م نمود. برای تشریح اطالعات جمع آوری شده از آمار توصیفی و  پرسشنامه ها اقدام  به جمع آوری  حقق 

پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار بهره  های 
بودن )نرمال بودن( داده ها از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده شد.  گرفته شد. در قسمت آمار استنباطی، جهت طبیعی  

بررسی از آزمون فریدمن و جهت تعیین رابطه مولفه های مورد بررسی  در بخش آمار استنباطی جهت رتبه بندی عوامل مورد 

 مورد محاسبه قرار گرفت. SPSS  21از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج آماری به کمک از نرم افزار  
 

 یافته ها

 متغير های توصيفی پاسخ دهندگان 1جدول

 متغیر       
 گروه

 میانگین و انحراف معیار ویژگی ها تعداد

 90 پاسخ دهندگان

 58/30 ±  69/11 سن )سال(

 88/3 ±  99/7 سابقه شغلی)سال(

 5/1 ±  17/5 سابقه ورزشی)سال(
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 فراوانی مولفه های جنس، وضعيت تاهل و ميزان تحصيالت پاسخ دهندگانتوزیع  2جدول

 درصد فراوانی 

 جنسيت

 4/34 31 زن

 6/65 59 مرد

 100 90 کل 

 وضعيت تاهل 

 6/55 50 مجرد

 4/44 40 متاهل 

 100 90 کل 

 ميزان تحصيالت

 6/55 50 دیپلم

 10 9 کاردانی

 6/25 23 کارشناسی

 9/8 8 کارشناشی ارشد

 - - دکتری

 100 90 کل 

 های عوامل تسهيل کننده و بازدارنده از نظر پاسخ دهندگانشاخص های آمار توصيفی مربوط به مولفه 3جدول 

 شاخص آماری         

 مولفه
 (KSنرمالیتی) انحراف استاندارد  ±میانگین تعداد نمونه

 عوامل تسهیل کننده
90 

84/7±  95/35 016/0 

 519/0 14/67  ±63/12 بازدارندهعوامل 

 

اولویت بندی عوامل تسهيل کننده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردان  آزمون سوال اول:

 شهر فسا کدام است؟

 نتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدمن در عوامل تسهيل کننده 4جدول 

 معناداریسطح  درجات آزادی مجذور کای تعداد شاخص آماری

 0001/0 7 89/166 90 عوامل تسهیل کننده

 
نتایج آزمون فریدمن نشان داد تفاوت معنی داری در مولفه ها در عوامل تسهیل کننده وجود دارد. در جداول زیر به رتبه 

 بندی عامل های موثر در عوامل تسهیل کننده پرداخته شد:

 عوامل تسهيل کنندهنتایج رتبه بندی خرده مقياس های  5جدول

 رتبه میانگین عوامل تسهیل کننده اولویت

 98/5 تامین سالمتی جسمانی 1

 23/5 احساس شادی و نشاط 2

 06/5 تاثیر مثبت بر ظاهر 3

 89/4 ایجاد شرایط مناسب روانی 4
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با دوستان و همکاران 5  62/4 ارتباط 

نمودن خواب کافی 6  01/4 فراهم 

 89/3 بیکاریپرکردن اوقات  7

 31/2 دور شدن از محیط کار 8

اولویت بندی عوامل بازدارنده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردان شهر  آزمون سوال دوم:

 فسا کدام است؟

 نتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدمن 6جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی مجذور کای تعداد شاخص آماری

 0001/0 19 476/403 90 بازدارندهعوامل 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد تفاوت معنی داری در مولفه ها در عوامل بازدارنده وجود دارد. در جداول زیر به رتبه بندی  

 عامل های موثر در عوامل تسهیل کننده پرداخته شد:

 نتایج رتبه بندی خرده مقياس های عوامل بازدارنده 7جدول

 رتبه میانگین عوامل بازدارنده اولویت

 07/14 کهنگی و خرابی امکانات ورزشی 1

 82/13 هزینه زیاد خرید وسایل ورزشی 2

 76/13 برنامه ریزی نادرست زمان ورزش های همگانی توسط مسولین شهر فسا 3

 60/13 کمبود امکانات ورزشی 4

 59/13 نبود مربی ماهر در اماکن ورزشی 5

 33/13 اصالع رسانی توسط سازمان های مربوطه در شهر فسا در مورد امکانات ورزشیعدم   6

 02/13 نبود وقت کافی به علت امور شغلی 7

 43/12 هزینه زیاد شرکت در فعالیت های ورزشی 8

 23/11 نبود زمان کافی به علت تعهدات خانوادگی 9

 38/10 شلوغی اماکن ورزشی 10

 64/9 تمرینی و یا دوست برای شرکت در فعالیت های ورزشینداشتن هم   11

 62/9 دوست نداشتن فعالیت های ورزشی موجود 12

 03/9 برخورد نامناسب مسئولین اماکن ورزشی شهر فسا 13

 78/8 خجل بود از ضعف مهارت ها و توانایی ها 14

 51/8 هراس از صدمات و آسیب های ورزشی 15

 36/7 در موقع فعالیت های ورزشیخستگی بیش از حد   16

 32/7 فاصله زیاد از اماکن ورزشی 17

 27/7 خستگی بیش از حد پس از فعالیت های ورزشی 18

 71/6 مشکالت جسمانی 19

 52/6 نداشتن وسیله نقلیه 20

و سن  شهر فسا بين عوامل تسهيل کننده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردان فرضيه سوم:

 رابطه معنی داری وجود دارد.
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 نتایج ضریب همبستگی اسپيرمن 8جدول 

 آماره

 گروه
 سن

عوامل تسهیل 

 کننده

 90 تعداد

 -126/0 ضریب همبستگی

 236/0 معنی داری

نظر آماری  بوده و از  غیر مستقیم  نشان داد میزان ضریب همبستگی عوامل تسهیل کننده و سن،  نتایج آزمون اسپیرمن 

 (.P=236/0دار نمی باشد)معنی 

و سن  بين عوامل بازدارنده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردان شهر فسا فرضيه چهارم:

 رابطه معنی داری وجود دارد.

 نتایج ضریب همبستگی پيرسون 9جدول 

 آماره

 گروه
 سن

 عوامل تسهیل کننده

 90 تعداد

 014/0 ضریب همبستگی

 892/0 معنی داری

نظر آماری معنی دار  بوده و از  نتایج آزمون پیرسون نشان داد میزان ضریب همبستگی عوامل بازدارنده و سن، مستقیم 

 (.P =892/0نمی باشد)

 

 نتایج

اولویت بندی عوامل تسهيل کننده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردان  -آزمون فرضيه اول 

ورزش شهر فسا کدام است؟  در فعالیت های  کننده شرکت  عوامل تسهیل  بندی  خصوص اولویت  پژوهش در  نتایج این 

ایجاد   اثیر مثبت بر ظاهر،ت احساس شادی و نشاط، همگانی زنان و مردان فسا نشان داد که به ترتیب)تامین سالمتی جسمانی،

با دوستان و همکاران، فراهم نمودن خواب کافی، پرکردن اوقات بیکاری، دور شدن از محیط کار(   شرایط مناسب روانی، ارتباط 

 می باشد.
( که به بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و 1397نتایج این تحقیق با تحقیقات، خالدی فرد و همکاران)

افراد ساکن در استان های ترك، کرد و لرنشین ایران پرداختند. نتایج نشان داد که »وجود نشاط در ورزش«، »تناسب   تفریحی

با سن و سال و سالمتی« و »ورزش در محیط طبیعی« به بهآن  عوامل و همچنین »نداشتن وقت«، عنوان مهمترتیب  ترین 

نمونه بوده  عنوان مهمب بهترتی»کمبود امکانات ورزشی« و »نداشتن انگیزه« به ترین موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد 
( بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ورزش های همگانی در میان سالمندان شهر قزوین پرداخت. نتایج  1395است. نقوی)

و سالمتی جسمی و روحی مهمترین نشان داد که نداشتن وقت کافی بزرگ ترین هزینه برای اکثر شرکت کنندگان بوده است 

باشد. ویسیا و همکاران) کننده می  به ورزش 1395عامل تسهیل  بر گرایش شهروندان اهوازی  عوامل موثر  بندی  ( به رتبه 
همگانی از دیدگاه افراد فعال پرداختند. انگیزه های نشاط و لذت، آشنایی با رشته های ورزشی، سالمتی، آرامش روحی و روانی، 

ویی یا کار گروهی، تفریح و سرگرمی و دسترسی به اماکن به ترتیب مهم ترین انگیزه های شرکت شهروندان اهوازی  پیوند ج

بر مشارکت 1393در ورزش همگانی می باشد. حمایت طلب و همکاران) ( به شناسایی طبقه بندی و اولویت بندی عوامل مؤثر 

با روش تحلیل سلسله مراتبی  پرداختند. نتایج عواملی چون نشاط و سالمتی و سرگرمی را ورزشی جوانان شهر تهران  گروهی 
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( به بررسی انگیزه های شرکت افراد در ورزش 1388مهمترین عوامل در اولویت بدنی بیان می کند. رمضانی نژاد و همکاران)

نشاط از دیدگاه آزمودنی های همگانی شهر رشت پرداختند. نتایج نشان داد که انگیزۀ کسب سالمتی و آمادگی جسمانی، لذت و  
ها در اولویت اول و پس از آن نیز انگیزۀ بهبود روابط شغلی و زندگی، پیشگیری و درمان بیماری ها و تعامل اجتماعی قرار 

پنج مؤلفه انگیزشی کسب لذت، جلب توجه، تناسب اندام، رقابت طـلبی    با  نشان داد دانشجویان (2011و همکاران ) یودارند. لی

 پایگاه که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (2011کنند. لیندستروم)های ورزشی شرکت میدر فعالیت اجتماعی املو تـع

دارد، همخوانی دارد، از دالیل این همخوانی  بدنی فعالیت های در افراد مشارکت میزان در به سزایی تأثیر اجتماعی اقتصادی

 گیری و مولفه های موثر در تسهیل ورزش های همگانی اشاره کرد.می توان به شباهت در مقیاس اندازه  

برخی معضالت جامعه و تنش های اجتماعی باید به   جامعه و رهایی از  در واقع جهت دستیابی به سالمت عمومی افراد 

یکی از راه به نشاط و شادابی را در  هایی که به وسیله آن می نشاط و شادابی افراد جامعه بها داد  جامعه گسترش داد توان 
به   بسیار مفید روحی و روانی را  نه تنها سبب تغییرات مثبت فیزیولوژیکی و جسمانی شده، بلکه تأثیرات  ورزش است، ورزش 

( . از این رو به نظر می رسد توجه به این مولفه آن را در 1397: خالدی فرد و همکاران،1393همراه دارد)مرتضایی و همکاران،

با ورزش اولویت دوم قرار د یکی از مقوله های قابل توجه است که در ارتباط مستقیم  اده است. در همین راستا تناسب اندام 
مطرح می شود. زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و این فقر حرکتی 

پدید برای وی  به  1395آورده است)ویسا و همکاران،  مشکالت عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را  (. به نظر می رسد ورزش 

به نحو مطلوبی بهبود  عنوان وسیله ای ارزان قیمت و فرح بخش می تواند مشکل تناسب اندام و سالمت را در زندگی شهری 

   (.1395)پزشکی و همکاران،  بخشد

 

ورزش همگانی زنان و مردان شهر  اولویت بندی عوامل بازدارنده شرکت در فعاليت های -آزمون فرضيه دوم

نتایج این پژوهش در خصوص اولویت بندی عوامل بازدارنده شرکت در فعالیت های ورزش همگانی زنان و  فسا کدام است؟

نادرست   برنامه ریزی  که به ترتیب)کهنگی و خرابی امکانات ورزشی، هزینه زیاد خرید وسایل ورزشی،  نشان داد  مردان فسا 

ورزشی، عدم اصالع زمان ورزش های   نبود مربی ماهر در اماکن  کمبود امکانات ورزشی،  همگانی توسط مسولین شهر فسا، 

رسانی توسط سازمان های مربوطه در شهر فسا در مورد امکانات ورزشی، نبود وقت کافی به علت امور شغلی، هزینه زیاد شرکت 

نبود زمان کافی به علت تعهدات خانوا یا دوست در فعالیت های ورزشی،  نداشتن هم تمرینی و  دگی، شلوغی اماکن ورزشی، 
نامناسب مسئولین اماکن ورزشی  برخورد  نداشتن فعالیت های ورزشی موجود،  برای شرکت در فعالیت های ورزشی، دوست 

بیش از حد در موقع  شهر فسا، خجل بود از ضعف مهارت ها و توانایی ها، هراس از صدمات و آسیب های ورزشی، خستگی 

مشکالت جسمانی و  ورزشی،  فعالیت های  بیش از حد پس از  خستگی  ورزشی،  فاصله زیاد از اماکن  ورزشی،  فعالیت های 
 نداشتن وسیله نقلیه( می باشد.

در ورزش همگانی ایران پرداختند.   شناسایی عوامل بحران  ( که به1397نتایج این تحقیق با تحقیقات، فراهانی و همکاران)

براساس اولویت ضعف برنامه  عامل بحران 9داد  نتایج نشان  که  همگانی ایران وجود دارد  نگرش  زا در حیطۀ ورزش  ریزی، 
نامناسب جامعه، ضعف نیروی انسانی، ضعف هماهنگی، مشکالت زیرساختی، مسائل مالی، مشکالت ساختاری و قانونی، ضعف  

( بررسی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت زنان سالمند  1393همکاران)ها هستند. روزبهانی و   نظام ارتباطی و عملکرد ضعیف رسانه

پرداختند. یافتهدر فعالیت امکانات و های ورزشی تفریحی استان البرز  عوامل اجتماعی، سالمتی،  که  نشان داد  های تحقیق 

عوامل شخصی و زمان به عوامل اقتصادی،  های ورزشی در فعالیت  عنوان موانع مشارکت زنان سالمند استان البرزتسهیالت، 
بر عدم مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیتتفریحی می عوامل مؤثر  ناآگاهی از  عوامل عالقه و  های ورزشی باشد و 

نمی عوامل  1395باشد. آروین و جمشیدی)تفریحی  اطالعات ورزشی،  بازدارنده مشارکت ورزشی و ارتباط  ( به بررسی موانع 

عوامل اقت پرداختند. نتایج  اجتماعی،  علمی و کارکنان استان فارس  صادی و ادراك شخصی با مشارکت ورزشی اعضای هیات 
دوستان در فعالیت های ورزشی مهمترین  عدم همراهی  عامل بازدارنده فردی،  به ورزش مهمترین  که عدم عالقه  نشان داد 

باشد.   عامل بازدارنده بین فردی و عدم استفاده از مربیان با تجربه مهمترین عامل بازدارنده ساختاری در مشارکت ورزشی می 
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به بررسی انواع موانع مشارکت ورزشی و تفریحی در زنان هند در مقایسه با زنان سراسر 2010اسوریکار و مایر) ( در مقاله ای 

یی به دلیل محرومیت استرالیا پرداخته اند نشان می دهد که زنان هندی و سایر اقلیت های قومی در مقایسه با زنان استرالیا
ندارند. پژوهش مانل و هابارد ) ورزشی و تفریحی را  ( که با هدف  2001اجتماعی و فرهنگی فرصت شرکت در فعالیت های 

علت اصلی موانع مشارکت  نتایج حاصل نشان داد که  انجام دادند  بررسی موانع مشارکت کارمندان در فعالیت های ورزشی 

های جسمانی و وضعیت  ( موانع شرکت در فعالیت1999)  اجتماعی می باشد. شاین و همکارانکارمندان ساختارهای فرهنگی و 
ساله انگلیسی را بررسی نمودند و مشخص گردید که فقدان زمان، کمبود تسهیالت   74تا    16اقتصادی در میان زنان    -اجتماعی

بیماری از مهمترین موانع زنان بوده است. گویین    62تا    23( روی زنان و دختران  2008و وینسنت )ورزشی، انگیزه پایین و 

های ورزشی اوقات فراغت از بیشترین  ساله آمریکا و مکزیک انجام دادند مشخص گردید که فقدان انگیزه زنان در انجام فعالیت

است. گویین  های ورزشی بوده  دیدگی مانع بزرگی برای حضور زنان و دختران در فعالیتاهمیت برخوردار بوده و ترس از آسیب
ساله آمریکا و مکزیک انجام دادند مشخص گردید که فقدان انگیزه زنان در   62تا   23( روی زنان و دختران 2008)  و وینسنت

برخوردار بوده و ترس از آسیبانجام فعالیت دیدگی مانع بزرگی برای حضور زنان  های ورزشی اوقات فراغت از بیشترین اهمیت 

ورزشی بوده است، همخوانی دارد. از دالیل این همخوانی می توان به شباهت های ساختاری در موانع های  و دختران در فعالیت
 مشارکت ورزشی افراد، مولفه های ارزیابی مشترك و بررسی های آماری مشابه اشاره کرد.

عوامل   از اولویت کهنگی و خرابی امکانات ورزشی، هزینه زیاد خرید وسایل ورزشی و کمبود امکانات ورزشی های مهم از 

بازدارنده زنان و مردان شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی شهر فسا بر اساس نتایج این تحقیق بود. مشکالت اقتصادی 

بودجه های شهرداری ها و تربیت بدنی موجب ایجاد این مشکل شده است. کمبود مبلمان ورزشی   موجود در جامعه و کمبود 
یا خرابی و  پارك ها  همکاران،  در  است)سارانی و  افراد  برای  ورزشی  فعالیت های  : شهبازی و 1397آن ها مانعی در انجام 

نبود مربی ماهر در اماکن ورزشی 1392همکاران، (. برنامه ریزی نادرست زمان ورزش های همگانی توسط مسولین شهر فسا، 

مربوطه در شهر فسا در مورد امکا سازمان های  رسانی توسط  عوامل  و عدم اصالع  در  نات ورزشی از دیگر اولویت های مهم 
برای مردم این شهر است. متاسفانه به دلیل نوپا بودن ورزش های همگانی و توجه کم مسئولین   بازدارنده مشارکت ورزشی 

های تربیت بدنی و شهرداری ها به علت هزینه بی بازگشت آنی این فعالیت در جامعه، برنامه ریزی های دقیق و اطالع رسانی 

(. هرچند که تامین سالمتی مردم به روش ارزان قیمت و ساده می تواند 1397مناسب صورت نمی گیرد)فراهانی و همکاران، 

به مقدار زیادی کاهش دهد)عراقی و  بکاهد و آسیب های اجتماعی را  میلیون ها دالر از هزینه های سالمت جسمی و روانی 
. اطالع رسانی در شبکه های مجازی و تعین زمان این ورزش ها به وسیله نظر   (1388: رمضانی نژاد و همکاران،1393کاشف،

سنجی های عممی هزینه چندانی را در بر نخواهد داشت، اگر مسولین شهر فسا برای بهبود و کاهش عوامل بازدارنده مشارکت 

 ورزشی تمهیداتی را رد این زمینه بیاندیشند.  

 

 شهر فسا تسهيل کننده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردانبين عوامل  -آزمون فرضيه سوم

بین عوامل تسهیل کننده و سن رابطه غیر مستقیم   نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد کهو سن رابطه معنی داری وجود دارد. 

 و غیرمعنی داری وجود دارد.

سارانی و همکاران) با تحقیق،  به شنا1397نتایج این تحقیق  بر مشارکت سالمندان ایرانی در ( که  عوامل مؤثر  سایی 

نکردند. روزبهانی و فعالیت سالمندان مشاهده  ورزشی  مشارکت  سن و  بین  را  معنی داری  رابطه  و  پرداختند  های ورزشی 

مشارکت زنان سالمند در فعالیت1393همکاران) بر موانع  پرداختند.( بررسی عوامل مؤثر    های ورزشی تفریحی استان البرز 
نشان نداد. نقوی) بین سن و عوامل تسهیل کننده مشارکت ورزشی  ( بررسی عوامل تسهیل 1395نتایج رابطه معنی داری را 

بین سن و فعالیت های  کننده و بازدارنده ورزش های همگانی در میان سالمندان شهر قزوین پرداخت نتایج ارتباط موثری را 

ل همخوانی این تحقیق شباهت در افکار و دیدگاه های جامعه با ملیت مشابه و ورزشی مشاهده نکرد، همخوانی دارد. از دالی
عراقی و کاشف) های  ( به بررسی چالش1393ارزش ها و فرهنگ های همسان اشاره کرد. همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق، 

شی در بین آحاد مختلف جامعه  های ورزمنظور گسترش فعالیتفراروی توسعۀ ورزش همگانی و تحلیل راهبردهای مناسب به  
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نتایج بین آثار فعالیت براساس سن ارتباط معناداری مشاهده شد، های آزمودنیهای ورزشی و اهداف و انگیزهاست و  نیز  ها 

بودن تحقیق عراقی و کاشف) به گسترده  ندارد. از دالیل عدم همخوانی این دو تحقیق می توان  ( اشاره کرد، 1393همخوانی 
 تحقیق حاضر در شهر فسا با جامعه آماری محدود و دیدگاه های مشابه صورت می گیرد. در حالی که

غیر معنی داری وجود دارد. این بدان   نتایج این تحقیق نشان داد که بین سن و عوامل تسهیل کننده رابطه معکوس و 

یابد، عوامل تسهیل کننده نقش کمتری را ایفا می ک با مقدار معنی است که هرچه سن افزایش می  نند. اما ایفای این نقش 
آماری باالیی غیر معنی دار است. این امر نشان دهنده تفاوت ورزش همگانی با سایر ورزش هاست. به طوری که ورزش همگانی  

به سن، جنس،  فعالیت های ورزشی همگانی امری است که با توجه  سبک و متناسب با هر گروه سنی است، چرا که اجرای 

جامعه موانعی به  شغل و غیره ب ه شکل ها و شیوه های مختلفی قابل برنامه ریزی است. به همین دلیل برای هر گروه از افراد 

(. باید گفت که جامعه،  1395: نقوی،1391شکل بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی نمود پیدا می کند)آقایی و فتاحیان،
بود راه ترقی را طی کند و به  سالم، فعال و کارآمد باشد.  زمانی قادر خواهد  پیشرفت و سربلندی برسد که متشکل از افرادی 

برای این که کلیه افراد جامعه بتوانند بدنی سالم داشته باشند و با افزایش سن دچار فقر حرکتی و کم حرکتی و از کارافتادگی 

انی در حد اولیه برخوردار باشند)ابراهیمی  نشوند، نیاز است تا در مراحل مختلف زندگی به طور موثر و مطلوب از آمادگی جسم
(. برخورداری از زمینه مناسب حرکتی و ورزشی از آغاز کودکی تا دوران میانسالی و پس از آن از بروز بسیاری 1394و همکاران،

عوارض جسمانی و روانی به میزان قابل توجهی کاسته و حتی در اصالح و درمان برخی از آن ها تاثیر انکار ناپ ذیری داشته از 

است. نحوه مشارکت افراد در فعالیت های اوقات فراغت به ویژه فعالیت های ورزشی مسئله ای پیچیده است که می توان عوامل  

برای گذراندن  1396زیادی را در آن دخیل دانست)صانعی و همکاران، به عنوان ابزاری  پرداختن به ورزش  (. ورزش همگانی و 
نیاز به مهارت خاص یا ارادۀ قوی ندارد و هرکس می تواند با توجه به عالقمندی و هدف مورد  اوقات فراغت فعالیتی است که

نظرش برای بهتر شدن در آن شرکت نماید. ورزش به عنوان عاملی برای اوقات فراغت به این معناست که هرکس بدون در نظر 

هبود زندگی با کمترین هزینه به آن بپردازد)عراقی  گرفتن سن، جنسیت، توانایی و وابستگی اجتماعی جهت تأمین سالمتی و ب
(. ورزش همگانی از دیدگاه کمیته بین المللی المپیک: ورزش همگانی فعالیتی است 1395: ویسیا و همکاران،1393کاشف، و

به انسان باز می گرداند و موجبات رشد و گسترش سالمتی، آمادگی و احساس خوب بودن را به و سیله  که قدرت و برتری را 

فعالیت های ورزشی به مردمی که می توانند به آن عادت کنند. در هر سن، جنس، نگرش، شرایط اقتصادی و فرهنگی )محلی  

به نتایج حاصل از این تحقیق احتماال نوع فعالیت های 1397یا منطقه ای( را فراهم می آورد)فراهانی و همکاران، (. با توجه 
برای به معنای ورزشی  ورزش های   ورزشی همگانی  به شرکت در  را  نظر گرفتن سن در افراد  بدون در  توانسته است  همه، 

با   برنامه های ورزشی متناسب  با تدوین  بدنی توصیه می شود تا  به مسوالن سازمان تربیت  همگانی تشویق سازد. از این رو 

برای شرکت هرچه بیشتر افراد در هر گروه سنی در ورزش های همگا  نی هموار تر سازند.  سنین مختلف راه را 

 

و  بين عوامل بازدارنده شرکت در فعاليت های ورزش همگانی زنان و مردان شهر فسا -آزمون فرضيه چهارم

بین عوامل بازدارنده و سن رابطه مستقیم و غیرمعنی    نتایج آزمون پیرسون نشان داد کهسن رابطه معنی داری وجود دارد. 

 داری وجود دارد.

به ورزش 1395ا تحقیق، ویسیا و همکاران)نتایج این تحقیق ب ( که به رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش شهروندان اهوازی 

نیافتند. شاین و همکاران (  1999)  همگانی از دیدگاه افراد فعال پرداختند و بین سن و موانع مشارکت ورزشی رابطه معنی داری 

ساله انگلیسی را بررسی نمودند و رابطه ای را بین سن و شرکت   74تا   16های جسمانی در میان زنان  موانع شرکت در فعالیت
( که با هدف بررسی موانع مشارکت کارمندان در فعالیت های ورزشی 2001در فعالیت های جسمانی نیافتند، مانل و هابارد )

وانی این تحقیق با تحقیقات انجام دادند و سن را عاملی موثر در عدم مشارکت ورزشی ندانستند، همخوانی دارد. از دالیل همخ

بودن فعالیت های ورزشی برای همه سنین اشاره  در مفید  به وجه مشترك آگاهی و اطالع رسانی جوامع  ارائه شده می توان 
( در مقاله ای به بررسی انواع موانع مشارکت ورزشی و تفریحی 2010کرد. همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق، اسوریکار و مایر)

بین عوامل موثر در مشارکت ورزشی در زنان  هند در مقایسه با زنان سراسر استرالیا پرداختند، آن ها نشان دادند که سن در 
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به تفاوت های  با تحقیق ارائه شده می توان  ندارد. از دالیل عدم همخوانی این تحقیق  زنان در هند قرار می گیرد، همخوانی 

اشاره کرد. به طوری که در ایران ارزش هایی دیگری بر اساس رسوم و رفتار مردم  فرهنگی و مذهبی بین کشور ایران و استرالیا
 نسبت به مرد استرالیا وجود دارد.

پررنگ تری را در مشارکت  یابد، عوامل بازدارنده نقش  نشان می دهد که هر چقدر سن افزایش می  نتایج این تحقیق 

باشد. در این زمینه دو ورزشی زنان و مردان شهر فسا ایفا می کنند، اما نقش   لحاظ آماری معنی دار  این عوامل نمی تواند از 
نشان می دهند که با باالرفتن سن میزان شرکت در فعالیت های ورزشی  توجیه قابل بررسی است. اوال اینکه برخی تحقیقات 

که اثرات سن بر شرکت (. همچنین مشخص شده است 1388: رمضانی نژاد و همکاران،1392کاهش می یابد)اسدی و همکاران،

به دلیل محدودیت های مختلفی که به دنبال کهولت   بر حسب نوع متفاوت است. به نظر می رسد که افزایش سن  در ورزش 

سن در اندام ها و عضالت فرد ایجاد می کند، طبعا منجر به حضور کمتر فرد در عرصه های ورزشی می گردد)خالدی فرد و 
بودن این رابطه است باید گفت که (. توجیه دوم در1397همکاران، نتایج مطالعات دیگری نشان می دهد  زمینه غیر معنی دار 

که افراد سالمند اثر این محدودیت را با تغییر رشته ورزشی و تعداد دفعات تکرار شرکت و تغییر شدت انجام فعالیت به حداقل  

(. یعنی  1397با شرایطشان حضور یابند)سارانی و همکاران،می رسانند و در نتیجه می توانند در فعالیت هایی ورزشی متناسب 
نوع فعالیت و تعداد دفعات تکرار خود  افزایش سن مانعی برای حضور افراد در ورزش های همگانی نیست و فرد با افزایش سن، 

یت های ورزش و اوقات را متناسب با وضعیت توانایی جسمانی خود تغییر می دهد تا به این ترتیب بتواند حضور خود را در فعال

(. بنابراین می توان گفت که سن به عنوان یک میانجی بازدارنده می تواند تعیین  1393فراغت حفظ کنند)روزبهانی و همکاران،

نگرش و فرهنگ جامعه و آگاهی افراد از مزایای ورزش توانسته است  در فعالیت های ورزشی باشد، اما  کننده مشارکت افراد 
نشان دهد. از این رو توصیه می شود تا   سازگاری هایی در غیر معنی دار  درك افراد در این زمینه ایجاد کنند و این رابطه را 

با آگاه سازی مردم و آشنا سازی گروه های مختلف سنی با ورزش های ویژه و  بهداشت و درمان  نهادهای مانند بهزیستی و 

 یق کنند.مختص خود آن ها را به مشارکت در ورزش های همگانی تشو
به نتایج حاصل از این تحقیق عواملی چون تامین سالمتی جسمانی، کسب شادی و نشاط و ارتباطات اجتماعی  با توجه 

زیاد   چند خرابی و هزینه های  همگانی باشند، هر  فسا در ورزش های  مردان شهر  بر شرکت زنان و  عواملی  می تواند  موثر 

نامناسب از مهمترین عوامل بازدارند این امر است. متاسفانه عدم توجه به  امکانات ورزشی، کمبود امکانات و  برنامه ریزی های 

موقیت یابی مکان های ورزشی، مناسب نبودن وسایل ورزشی پارك ها و عدم تناسب آن با همه گروه های سنی موجب شده  
با عالقه کمتری در این ورزش ها شرکت کنند. همچنین در راستای به نظر می رسد زنان و   است که مردم  اهداف تحقیق، 

نشان دهنده این است که ورزش های  پردازند، این امر  به انجام ورزش های همگانی می  مردان شهر فسا بدون توجه به سن 

 موجود در این شهر برای سنین مختلف طراحی و اجرا شده است.
پیشنهاد می شود مسولین تربیت بدنی به کم ک صدا و سیما به تبلیغ و آگاه سازی فواید ورزش با توجه به فرضیه اول، 

بپردازند.با توجه به فرضیه دوم، به مسولین شهرداری ها پیشنهاد   همگانی چون سالمت جسمانی، روحی و اجتماعی برای مردم 

در ورزش   می شود با ایجاد وسایل ورزشی در پارك ها و تعمیر و تعویض وسایل ورزشی کهنه و خراب، به مشارکت ورزشی افراد

بهزیستی، بهداشت و درمان به   پیشنهاد می شود ارگان هایی مانند مدارس،  به فرضیه سوم  های همگانی کمک کنند.با توجه 
به فرضیه   بپردازند. با توجه  برای افراد  آگاه سازی مردم از فواید ورزش در هر گروه سنی و آموزش های الزم در این زمینه 

یکدیگر به طراحی  چهارم پیشنهاد می شود سازمان  تربیت بدنی، اساتید ورزشی دانشگاه ها و مربیان سراسر کشور با همکاری 

به راحتی به انجام ورزش های  بتوانند در هر گروه سنی و  برای هر گروه سنی بپردازند، که افراد  ورزش های ساده و قابل فهم 
ارتند از: تدوین آینده نگری ورزش همگانی، تدوین برنامه  مطابق با سن خود بپردازند. همچنین توصیه ها به پژوهشگران آتی عب

راهبردی استراتژیک برای ورزش همگانی، مقایسه عوامل و موانع موثر بر ورزش های همگانی در استان های همجوار و اولویت  

 بدنی عوامل و موانع موثر بر فعالیت های ورزشی در گروه های سنی.
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