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٢٦/٩/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  
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 هاي فعالیتر بر مشارکت زنان شاغل در موث) موانع و انگیزه ها(بررسی عوامل  ،حاضرهدف پژوهش 

جامعه آماري . شاخه مطالعات میدانی است تحلیلی در -روش تحقیق از نوع توصیفی. باشد ورزشی می

. اند تشکیل داده )N = 14978( 1392تحقیق را کلیه زنان کارمند در ادارات دولتی شهر بیرجند در سال 

و  a=0/05(اي انتخاب شدند و از طریق فرمول کوکران  تحقیق به صورت تصادفی خوشههاي نمونه 

B=0/05 ( گیري جهت بررسی موانع مشارکت، پرسشنامه  ابزار اندازه .آمد به دستنفر  375محاسبه و

ارزشی و براي بررسی انگیزه مشارکت، پرسشنامه استاندارد انگیزه ورزشی با  5پرسش  48محقق ساخته با 

 ANOVAو روش آماري  20ورژن  SPSSبا استفاده از نرم افزار . ارزشی بوده است 7سوال  28

انگیزه درونی براي  ،زنان شاغل در بیرجند  ر بحث مربوط به انگیزهکه دهاي تحقیق بررسی شدند  یافته

الترین میانگین را در بین هاي درونی و انگیزه بیرونی درون فکنی با تجربه باالترین میانگین در بین انگیزه

، تأمین )69/2(زنان شاغل حاضر در طرح، ساده انگاشتن ورزش بانوان در ادارات  .هاي بیرونی دارد انگیزه

، وجود )8/2(دیدگی  ، ترس از آسیب)7/2(و و تلویزیون هاي رادی الیق و نیازهاي بانوان در برنامهنشدن ع

در محل  ، عدم وجود امکانات مناسب)88/2(ورزشی  هاي فعالیتحجاب به عنوان مانع براي شرکت در 

 را )87/2(ورزشی مفرح و جذاب در محیط براي بانوان  هاي فعالیتعدم گرایش به سمت  ،)69/2(زندگی 

  .اند کرده بیانورزشی  هاي فعالیتترین موانع مشارکت در  به عنوان مهم

  کنی و انگیزه بیرون فکنیمشارکت ورزشی، زنان کارمند، موانع، انگیزه درون ف :کلیدي  واژگان
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 مقدمه

 ناپذیر پذیرفته مختلف دنیا به صورت ضرورتى انکارهاى بدنى و ورزش در شرایط کنونى در جوامع  فعالیت

محدودیت شرایط مکانى، تراکم بیش از حد جمعیت و متناسب نبودن فضاهاى حرکتى با رشد . است  شده 

زندگى و  از طرفى بروز مسائل جدید در روند. هاى بدنى است کننده فعالیت جمعیت، از عوامل محدود

اختصاص زمان قابل توجهى از ساعات روزانه براى انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را 

هاى انقالب اسالمى براى زنان و اجراى آن از لحاظ اعتالى  طبیعى است ارزشهمچنین، . کاهش مى دهد

هاى  اصولى و مغایر با ارزش هاى ورزشى به شکل غیر معنوى مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعالیت

  )1393کاشف، . (ن عمومى خواهد بودسالمى در اماکا

و  می دهندنظر به ارزش واالي زن در جامعه و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 

از سالمت کامل  ،روحی و جسمی به لحاظ ضروري است که ، آیند ور اصلی خانواده به شمار میمح

بروز  ،هاي فعالیت در اجتماع ترین پیامد یکی از مهم )23-38: 1392،رضوي، پسرکلو(. برخوردار باشند

زنان شاغل حتی بیشتر از . هاي روحی و روانی است که در زنان بیشتر از مردان می باشد استرس و فشار

ها مربوط  البته آن هم به الگوي رفتاري آن هاي قلبی قرار دارند که ان شاغل در معرض ابتال به بیماريمرد

آمادگی جسمانی و  از نظرست که بانوان ا تحقیقات و مشاهدات علمی بیانگر این )1389مهرنژاد، (.می شود

 ،هاي اسالمی و مالحظات فرهنگی ارزش رعایتوبی هستند و با توجه به وضعیت قامت در سطح نامطل

   )1388, نادریان( .دارند محدودیت حرکتی مضاعفی نسبت به آقایان

  سی ورزش تاکنون شناخت کمی دربارهشنا از زمان شکل گیري جامعه یکی از اساسی ترین موضوعاتی که

هاي ورزشی اندك و چه عواملی بر آن  ا میزان مشارکت بانوان در فعالیتست که چرا آن وجود دارد این

د دارد جون ونازشی ورزکت رمشاراه نعی که بر سر اشناسایی مو )1388, هرسینی ایمانی( .تاثیرگذار است

در آنان کت رشادن مـبر االـبدر زمینه  ؤثرـمي اـهرهکارائه و ارانها آع ـفره ـایانی بـک شـند کماتو می

هاي ورزشی در دو  ها موضوع موانع مشارکت در فعالیت ر در بسیاري از کشو. دـی نمایـشورزي اـه تـفعالی

نش راهمکا و 1جر مانلرا. است  گرفته یعی مورد توجه محققان قراردهه اخیر به طور وس
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و ین تحقیق نه عالقه در ا. بیابندن نارا در آکت رنع مشااند تا موم دادنجااتحقیقی قت م وتماان مندرکارة بادر

سته دبه سه را نع اموآنها . نمیشوندب غت محسوافري فعالیتهادر کت ربرنامهها مانع مشااز طالعی انه بی

  :کردندتقسیم 

  .پوششع وناز حتی رانا وشتن اندژي نرو انی اناتون، قبیل خجالتکشیددي از فردروننع امو .1

  .نددارغت اکت فررکه با هم مشاادي فري اهارکاوت تفااه، یک همرد جووقبیل دي از فروننع برامو .2

آقایی، .(قتوشتن اندر و به کادن متعهد بو ت،مکانااشتن انددوري راه، قبیل ري از نع ساختاامو .3

 )1391فتاحیان، 

مد اشخاص با چگونگی گذراندن اوقات در پژوهش خود دریافتند که بین درآ) 2008(٦ایستر و همکاران   

و بهتري را براي ورزش  تر دسترسی راحت ،فراغت ارتباط وجود دارد و سطح اقتصادي و اجتماعی باالتر

، Eva Lesie  2008. (کردن و حتی تعداد بیشتري از منابع را براي فعالیت فیزیکی فراهم می کند

Ester Cerin( .  ٧گومزو لوپز )ي نشجودا 1991شی ي ورزفعالیتهادر کت رمشام الیل عدد) 2010

ورزش و شتن به اقبیل عالقه نداز خلی دانع امون و مازقبیل از جی رنع خاامورا سپانیا در المریا ه آنشگادا

تحقیقی در کار ) 2011(٨پیک مزو ویک و همکاران  )1388, هرسینی ایمانی( .ندا دهکر کره ذنگیزاشتن اند

هاي ورزشی  بیشتر در فعالیت ،کنندیانی که با خانواده خود زندگی میخود به این نتیجه رسیدند که دانشجو

ی ـسره برـباي  در مقاله) 2012( ٩ایر ــمر و یکاروــسا (Pekmezovic, 2011) .کنند شرکت می

نتایج . ندا ختهدالیا پراترــسن ااــنزا ــب هــمقایسدر د ــهنن اــندر زی ــتفریحو ی ـشورزکت راـمشاع وـنا

ل ــلیده ــلیایی باترــسن ااــنزا ــه بــمقایسدر ومی ــقي اـه تـقلیاسایر ي و هندن نازکه دهد  ن مینشا

توان  ه میند کارندرا تفریحی و ی ـشورزي ها فعالیتدر فرصت شرکت  ،فرهنگیو عی ج تماات  ــمیومحر

و ه ـک عالقـث تحریـوجهی باعـل تـقابر وـه طبدر ورزش اعی ـجتمتنوع فرهنگی و ا و با ترویج

-66: 1392قهرمانی و همکاران ، (  .شدهاي ورزشی  فعالیت بهان یگر مهاجري و ددـهنن اـنزکت راـمش

در خانمها کت رمشادر جتماعی نقش مهمی ا -نع فرهنگیاموکند که  ره میشاا )2012( ١٠ریتا ساینی). 57

  )1391آقایی، فتاحیان، ( . دنكیفا میورزش ا
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ت را ین مطالعااري ماآجامعۀ . ستا  هشدم نجااشی ورزکت رنع مشاامو پیراموندي یات زتحقیقا ،انیردر ا

ملی نظیر اعود جواز واکی ـحت ین تحقیقاانتایج . دهندتشکیل مین نشجویازان و داموآ شنن، دانازعموماٌ 

ام ورزش، ، نداشتن آمادگی روحی براي انج)612- 621: 1389کریمیان و همکاران ،(  کارخستگی ناشی از 

هزینه ها، وقت و  )1389, مشکل گشا( ، ترس از آسیب دیدگیعدم آمادگی جسمانی الزم، نداشتن مهارت

 ،)1391آقایی، فتاحیان، ( با موانعهاي فردي در برخورد  تنها بودن، مشکالت مالی و تفاوت تعهدات دیگر،

: 1392 احمدي، کارگر ، (  از جمله موانع مشارکت و اعتماد اجتماعی، سن، تاهل و توجه مثبت دیگران

 .باشند می )189- 210

ر و شکان ورزنادر ز آنهامقایسه ن در ورزش و نازکت رجتماعی مشاا -نع فرهنگیاسی موربرایمانی با 

  : آوردست دبهح ن شریانتایجی به ر شکاورزغیر

 نددبور شکاورز غیرن نازنسبت به ي جتماعی باالترا -ديقتصاه اپایگار داراي شکان ورزناز .  

 ر شکاورز غیرن نااز زبیشتر داري  معنار بهطور شکان ورزنادي زتمایل فرو سرمایه فرهنگی ان میز

  . دبو

  یدآ بهعمل میر شکاورز غیرن نازنسبت به ر شکان ورزناي از زجتماعی بیشتراحمایت . 

 هرسینی ایمانی( .دبور شکاورز رغین نااده زخانوش نگراز مثبتتر  رشکان ورزنااده زخانوش نگر ,

1388( 

بدنی، به این   ورزشی دانشجویان تربیت بر میزان مشارکت اثر آن  ا بررسی متغیر لذت ورزشی وپارسامهر ب

توان سبب  تر کردن مشارکت ورزشی می بخش کید بر شناخت عوامل موثر بر لذتتا نتیجه رسید که با

زاده در پژوهش خود به تاثیر  حسن ).93-106: 1390پارسامهر، ( .افزایش میزان مشارکت مستمر گردید

   .است یزان مشارکت ورزشی زنان تاکید کردهعوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و عوامل شخصیتی در م

 بدنی و ورزش ررسی عوامل موثر بر توسعه تربیتمنظمی و همکاران در پژوهشی به ب )1390زاده ، نحس(

ساختاري و "، "انسانی و تخصصی" ،"مالی و امکاناتی"که عوامل  ندو به این نتیجه رسید ندبانوان پرداخت

 .باشند بدنی و ورزش بانوان موثر می بر توسعه تربیت  به ترتیب اولویت "فرهتگی و اجتماعی"و  "مدیریتی

  )151- 168: 1390منظمی و همکاران ،(

نشان دادند  "موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آن با انگیزه"نادریان و همکاران در پژوهشی با عنوان 

هاي ورزشی  در فعالیتتوان بر مشارکت فرد  فرد رابطه دارد و از آن طریق می موانع درون فردي با انگیزه

حسینی و همکاران در پژوهشی بر روي دانشجویان به  )189- 210: 1392احمدي، کارگر ، (  .اثر گذاشت
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این نتیجه رسیدند که سطح مشارکت ورزشی دانشجویان در حد متوسط بوده و بین سطح مشارکت ورزشی 

قهرمانی و همکاران در  )1392همکاران ،حسینی و ( .معناداري وجود دارد ها ارتباط آنو کیفیت زندگی 

عوامل بازدارنده موثر بر میزان مشارکت ورزشی معلمان شهر مرند نشان دادند که با  پیرامون پژوهشی

کاهش  برايباید  مسئوالنو  می یابدافزایش تنوع عوامل بازدارنده، میزان مشارکت ورزشی معلمان کاهش 

 .موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورندند تا رزش بهبود بخشاین عوامل، مشارکت بانوان را در امر و

هاي  عالیتفت فراغت زنان شاغل با تاکید بر رضوي نیز موضوع اوقا )57-66: 1392قهرمانی و همکاران ، (

هاي سن، سابقه کاري و سطح تحصیالت با میزان  و دریافت که بین متغیر داد ورزشی را مورد پژوهش قرار

 )23- 38: 1392رضوي ،پسرکلو،( .رابطه معناداري وجود دارد ها آن ورزشیمشارکت 

موضوع به  ومشارکت هاي انگیزه تا در تحقیقات انجام شده، بیشتر موانع مشارکت ورزشی مورد بحث بوده 

ار دادن قرف ین تحقیق با هدورت، اضرلذا بنا بر . به صورت عام پرداخته شده استبیشتر مشارکت زنان 

و ندگی زمسئولیت  رکوشش مضاعف هم با ش وتال اـه بـی کـهوگران وـه عنـد بـمنرکان اـنزه جامع

به شناسایی ام قد، انددوش داربر را اعی جتماشغل ه و حرفاز هم مسئولیت ناشی  اده وخانون تحکیم بنیا

 هاي گذاري سیاست که با امید .ستا دهجامعه کراز  شرـین قاشی ورزکت رمشاه و انگیزه ندزدارنع باامو

ه عرصدر مند رکان نازه بیشتر چ هرر جهت حضور در ع  مذکوـناا موـه بـمقابل امکان ،وندـمفمند و هد

 .یدآهم افرورزش 

   : بین ترتیب، پرسش هاي پژوهش حاضر عبارت اند از

  موانع مشارکت ورزشی زنان شاغل شهر بیرجند کدام است؟ 

  ت ورزشی آنها کدام است؟ مشارکهاي  انگیزهرین تمهم

  ها را قوت بخشید؟  موانع را برطرف و انگیزهتوان  میچگونه 

  ؟فراهم کردهاي ورزشی را  مشارکت زنان شاغل در فعالیت  توان زمینه چگونه می

  فرهنگی و میزان مشارکت بانوان شاغل رابطه معناداري وجود دارد؟   -  آیا بین عوامل اجتماعی 

  ورزشی بانوان شاغل شهر بیرجند کدام است؟ رکتثر بر مشامؤعوامل 
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  پژوهشهدف 

 .ها هاي مشارکت آن اي ورزشی و بررسی موانع و انگیزهه بانوان کارمند در فعالیت مشارکتبررسی میزان 

  ویژه هدف

  .ها هاي ورزشی با شغل، میزان تحصیالت و سن آن یزان مشارکت زنان شاغل در فعالیتبررسی رابطه بین م 

  هاي پژوهش  فرضیه

  .هاي ورزشی موثر است در فعالیت ،بر میزان مشارکت زنان شاغل اجتماعی -فرهنگی عوامل  .1

  .در زنان شاغل همبستگی وجود دارد هاي ورزشی بین اعتقادات مذهبی و انجام فعالیت .2

  .وجود داردو مشارکت ورزشی رابطه معناداري ) سن ، تاهل، تحصیالت ( هاي فردي  بین ویژگی .3

 .بین عوامل مالی و امکانات و مشارکت ورزشی بانوان کارمند رابطه معناداري وجود دارد.  4

 پژوهشروش شناسی 

جامعه آماري پژوهش کلیه زنان . صورت میدانی انجام شده است به می باشد کهاین تحقیق از نوع پیمایشی 

آماري تحقیق به صورت نمونه . نفر گزارش شده بود 14978که بر طبق آمار  شاغل شهر بیرجند بودند

از طریق فرمول کوکران  α=0/05و خطاي B = 0/05اي انتخاب شدند و تعداد آن با دقت  تصادفی خوشه

 .آوري شد جمعپرسشنامه  368که از این تعداد پرسشنامه توزیع  415تعداد . آمدنفر به دست  375

ها از دو پرسشنامه استفاده  هاي مشارکت ورزشی و موانع و انگیزه گیري متغیر براي اندازهدر این پژوهش 

 :شد

  :پرسشنامه محقق ساخته  .1

، موانع مشارکت را استخراج و سپس پرسشنامه را مدون کرده پس از مطالعه تحقیقات انجام شده محقق

. پردازد یع مشارکت ورزشی بانوان مسی موانارزشی تدوین و به برر 5سوال  48این پرسشنامه با . است

سب روایی صوري و ضریب آلفاي ک و پس از اساتید و کارشناسان تنظیم پرسشنامه پس از مشورت با

  .مناسب تشخیص داده شد 80/0کرونباخ 
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  )SMS(پرسشنامه انگیزه ورزشی  .2

تنظیمی د بر پایه نظریه خو 11رانهمکاو  رپلتیتوسط  1995سال انگیزه ورزشی در  لیسؤا 28   پرسشنامه

ین ا .تهیه شدورزش مینه در زنگیزگی ابی و نی وبیره نگیز، انیه درونگیزاسی ربرر منظون و به یاو رسی د

که  شده استقسمت تشکیل  سه از )عزمی دنظریه خو مطابق با(انگیزه سه بعد ي یرگ ازهنداي اپرسشنامه بر

ین ا). السو 4(نگیزگی ابی و ) السو12(ی ـنوبیره زـنگی، ا)الوـس12(ی ـنه دروزـنگیا :از  عبارت اند 

ایج ـنتت ین مطالعااکثر است که اگرفته ار قرده ستفارد اشی موت ورزمطالعااز سیعی ومنه پرسشنامه در دا

  )α=0/92( .ندا ارش دادهگزآن یی ر و رواعتباا پیرامونرا وبی ـخ

مه ارزیابی میزان مشارکت و براي پرسشنا971/0ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه انگیزه زنان برابر  ،همچنین

  .محاسبه شد که نشان دهنده پایایی باالي این دو پرسشنامه است 804/0ل برابر  غزنان شا

  پژوهشي ها یافته

سال  40تا 30میانگین سنی بین پاسخگو،  363، از مجموع شناسی جمعیتهاي  بر اساس نتایج توصیفی متغیر

میـانگین   .انـد  نفـر مجـرد بـوده    75هـل و  نفـر متأ  288 .مقطع کارشناسی بوده اسـت  ،و میانگین تحصیالت

  .می باشد 96/2مشارکت ورزشی بانوان شاغل شهر بیرجند 

  

  شهرستان بیرجندگرافیک با انگیزه و میزان عدم مشارکت زنان شاغل بررسی رابطه بین فاکتورهاي دمو :1جدول

 

  ها شاخص

  

  فاکتورهاي مورد بررسی

  تعداد

  مشارکتمیزان عدم   انگیزه ورزشی

p میانگین  p  

 تحصیالت

  39/4±06/1 27  دیپلم

290/0  

43/0 ±09/3  

300/0  
  09/3± 43/0  04/4±77/0  41 فوق دیپلم

  95/2± 42/0 98/3± 97/0 254  کارشناس

  81/2± 32/0 82/3± 88/0  41  کارشناس ارشد

  سن

29- 20 109 0/1 ±88/3  

08/0  

43/0 ±01/3 

003/0  
39- 30 148  9/0 ±03/4  35/0 ±91/2  

49- 40  82 94/0 ±03/4 48/0 ±99/2  

  98/2± 57/0 25/4± 05/1  24  50باالتر از 

  وضعیت تأهل
  93/3± 91/0 75 مجرد

29/0  
42/0 ±98/2 

300/0  
  96/2± 42/0  02/4± 95/0  288 متأهل

                                                           
11

 . Pltyr et al 
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رین میـانگین و انحـراف معیـار نمـره انگیـزه شـرکت در       تشـود، بیشـ   مشاهده می 1طور که در جدول  همان

و بـا  ) 25/4± 05/1(سـال   50در سـنین بـاالتر از   ) 02/4± 95/0(ورزشی در بین زنـان متأهـل    هاي فعالیت

باشـد و در کـل از نظـر آمـاري تفـاوت معنـاداري بـین خصوصـیات          مـی ) 39/4±06/1(تحصیالت دیـپلم  

دهـد کـه بیشـترین     نتایج نشان می ،همچنین. ورزشی دیده نشد هاي فعالیتدموگرافیک با انگیزه شرکت در 

 42/0(ورشـی مربـوط بـه زنـان مجـرد       هـاي  فعالیتمیانگین و انحراف معیار نمره میزان عدم مشارکت در 

باشـد   مـی ) 09/3± 43/0(و با تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم ) 01/3± 43/0(سال  20-29ن در سنی) ±98/2

که در کل بین تحصیالت و میزان مشارکت ورزشی و همچنین بین وضعیت تأهل با میزان مشارکت تفـاوت  

دار  ورزشی تفـاوت معنـی   هاي فعالیتولی بین سن و میزان مشارکت در ) P= 3/0( ،معناداري مشاهده نشد

  )P=  003/0. (مشاهده می شود

هـاي مربـوط بـه میـزان عـدم       پرسـش  بـه  ، درصد پاسخ زنان شاغل شهرستان بیرجنـد یمهضم 1در جدول 

در حیطه مربوط به رسانه و  .شود هاي مربوطه مشاهده می ورزشی به تفکیک حیطه هاي فعالیتمشارکت در 

تلویزیون نیازها و عالیـق ایشـان را در جهـت     هاي ورزشی رادیو و گردد که برنامه رسانی مشاهده می اطالع

ها فاقد راهبرد منسـجم و هماهنـگ در توسـعه     کند و این رسانه ورزشی تاًمین نمی هاي فعالیتمشارکت در 

 .باشند می ورزش بانوان

هـاي روز دنیـا    درصد بانوان با اینکه بـانوان ایرانـی بـا ورزش    8/43در حیطه مربوط به نقش میزان آگاهی، 

  .درصد مخالف این موضوع هستند 7/33آشنایی ندارند موافق و 

درصد از زنان حجـاب و پوشـش را مـانعی بـراي      9/37 شود که نقش مسائل اعتقادي مشاهده  می مورددر 

درصـد مخـالف    6/52 ،همچنـین  .درصد مخالف این موضـوع هسـتند   2/45دانند و  ورزشی می هاي فعالیت

 .موافق هستند 35,4مذهبی و  مغایرت ورزش کردن با اعتقادات

بیشـترین  ) 99/2(ورزشـی   هـاي  فعالیـت عدم تأثیر نقش همکاران در عالقمندي به  ،در حیطه نقش اطرافیان

درصد از افراد معتقدنـد   2/58 ،همچنین. ورزشی داشته است هاي فعالیتنقش را در عدم مشارکت زنان در 

درصـد زنـان شـاغل     1/50ورزشـی مـوثر اسـت و     هاي فعالیتهمراهی اطرافیان در میزان مشارکت آنها در 

درصـد دوسـتان را در عالقـه     2/45 -داننـد  ورزشی مؤثر می هاي فعالیتموافقت خانواده را در مشارکت در 

  .دانند مندي به ورزش موثر می

هاي کـم هزینـه    مند به شرکت در ورزش درصد بانوان شاغل عالقه 4/49 ،ناتدر حیطه مربوط به نقش امکا

 0/56در حـدود  . داننـد  درصد گرانی تجهیزات را دلیل کم بودن مشـارکت در ورزش مـی   0/42باشند و  می
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مانع مشارکت موثر آنهـا در  درصد زنان شاغل معتقدند که نبودن امکانات مناسب ورزشی در محل سکونت 

  .شود هاي ورزشی می فعالیت

به عنوان مانعی ) 7/50(در ادارات با میانگین  شود عدم پیگیري جدي ورزش بانوان طور که مشاهده می همان

  .شده است طرحورزشی از سوي ادارات م هاي فعالیتبراي مشارکت زنان در 

 هـاي  فعالیـت درصـد زنـان مـورد مطالعـه معتقدنـد       6/55 ورزش کشور، مسئوالندر حیطه نقش  ،نهمچنی

و افـزایش ایـن   اسـت  نبـوده  هاي بـین المللـی کـافی     صورت گرفته جهت تسهیل حضور بانوان در رقابت

  .شودورزشی می هاي فعالیتها باعث مشارکت بیشتر زنان در  فعالیت

باالترین اولویت مربوط به تـأمین سـالمتی    ،ورزشی هاي فعالیتدر بین سایر مسائل مؤثر بر حضور زنان در 

منـدي   هاي جدیـد باعـث عالقـه    جذابیت ورزش پس از آن،باشد و  ورزشی می هاي فعالیتبراي شرکت در 

  .باشد کمترین اولویت میل به قهرمان شده می -زیاد بانوان به ورزش بوده است

  

هاي آماري انگیزه ورزش در بین زنان شاغل شهرستان بیرجند شاخص: 1نمودار   

  
  

است  88/3زنان شاغل برابر شود میانگین نمره انگیزه درونی براي آگاهی  با توجه به نمودار فوق مالحظه می

و  6/4بـا نمـره   . ( و بیشترین نمره مربوط به بعد انگیزه بیرونی از نـوع درون فکنـی در زنـان شـاغل اسـت     

  )3/1انحراف معیار 

  

  

  

3/88 4/ $4.48 $4.26 4/59

3/52
2.9

0

1

2

3

4

5
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هاي آماري میزان عدم مشارکت در ورزش در بین زنان شاغل شهرستان بیرجند شاخص :2نموادار   

 
  

شود که کمترین تأثیر در میـزان مشـارکت زنـان شـاغل را اطرافیـان بـا        با مالحظه نمودار فوق مشخص می

و  بیشترین نقش را مسائل اقتصادي با میـانگین   05/3کشوري با میانگین  مسئوالنو همچنین  10/3میانگین 

  .باشند دارا می 84/2

عدم مشارکت در بین زنان شاغل شهرستان بیرجند و انحراف معیار نمرات انگیزه و میزانمیانگین  :2ل جدو  

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین مقدار  کمترین مقدار  تعداد شاخص

 422/0  96/2  5 1 363  میزان عدم مشارکت

  95/0  99/3  7  1  363  انگیزه ورزش

  

دهـد زنـان شـاغل از     می باشد که نشـان مـی   99/3میانگین نمره کلی انگیزه زنان برابر که مالحظه می شود 

میانگین و انحـراف معیـار    ،همچنین .ورزشی برخوردارند هاي فعالیتانگیزه نسبتاً باالیی جهت مشارکت در 

است که نشان دهنده میزان مشارکت نسـبتاً بـاالي زنـان     422/0و  96/2نمره میزان مشارکت مؤثر به ترتیب 

  .ورزشی است هاي فعالیتشاغل در 

.بین زنان شاغل شهرستان بیرجندهاي انگیزه ورزش  ین خرده مقیاسن بپیرسوهمبستگی  ضرایب :3 جدول  

 

 انگیزه بیرونی انگیزه درونی

براي 

 آگاهی

براي 

 موفقیت

براي 

تجربه 

 انگیزش

 هویت
درون 

 فکنی

مقررات 

  بیرونی

مقررات 

  گیزانگی بی

ه 
یز

نگ
ا

ی
ون

در
  

  براي آگاهی
 179/0 481/0  552/0 578/0 615/0  606/0  1  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
 

0 0 0 0 0 001/0 

2.96

2.86

3.08

2.84

3.10

2.91 2.91

3.05
3.01

2.70
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
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براي 

 موفقیت

 123/0 467/0 634/0 675/0 643/0 1 606/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 0  0 0 0 0 019/0 

براي 

تجربه 

 انگیزش

 -081/0 336/0 671/0 0571 1 643/0 615/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 0 0 
 

0 0 0 124/0 

ی
ون

یر
ه ب

یز
نگ

ا
 

 هویت
 085/0 556/0 591/0 1 571/0 675/0 578/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 0 0 0 
 

0 0 107/0 

 درون فکنی
 -083/0 4/0 1 591/0 671/0 634/0 552/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 
 

0 115/0 

مقررات 

 بیرونی

 290/0 1 4/0 556/0 336/0 467/0 481/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 
 

0 

مقررات 

 گیزانگی بی

 1 290/0 -083/0 085/0 -081/0 123/0 179/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 001/0 019/0 124/0 107/0 115/0 0 
 
 

انگیـزه درونـی بـراي تجربـه      شود بیشترین ضریب همبستگی بین انگیزه درونی براي آگاهی بـا  مالحظه می

هاي انگیزه ورزش بسیار پـایین   ت بی انگیزگی با سایر خرده مقیاسباشد و همبستگی بین مقررا انگیزش می

  .است

  

 هاي ورزشی در بین زنان شاغل شهرستان بیرجند مندي به رشته میزان عالقه: 3نمودار 

  

 03/41(روي،  هورزش پیادنفر به  158) درصد 93/4(هاي تکمیل شده، تعداد  و پرسشنامه 3بر اساس نمودار 

الزم . نفر به ایروبیک عالقمندند 94)درصد 54/25(نفر والیبال و  120)درصد 61/32(نفر شنا و  151)درصد

  .به ذکر است افراد مجاز به انتخاب بیش از یک رشته بودند

  

42.93 41.03

32.61

25.54

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

رويپیاده شنا والیبال ایروبیک
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  بیرجندفعالیت به رشته ورزشی در میان زنان شاغل شهرستان  : 4نمودار 

  

 58/16(نفر از زنان شاغل به پیاده روي،  126) درصد 24/34(شود که  فوق مشخص می با توجه به نمودار

فوق  هاي فعالیتکه است  گفتنی.اند نفر به والیبال فعالیت داشته 42) درصد 41/11( نفر به شنا و 61) درصد

  .اند ی هستند که افراد به آنها مشغول بودههای فعالیتعمده 

 رشته هاي فعال در ادارات شهرستان بیرجند :5نمودار

  

، والیبال و شنا با 12روي هاي فعال در ادارت جهت ورزش بانوان پیاده هاي ورزشی، عمده رشته از میان رشته

 .اند بوده درصد 76/15و  درصد 01/22،  درصد 98/30میزان به ترتیب 

 بحث و نتیجه گیري

به بررسی عوامل موثر بر انگیزه و مشارکت زنان شاغل در ادارات شهرستان بیرجند  ،تحقیق حاضر

مقیاس انگیزه ورزشی "ارزشی  7اطالعات مربوط به بررسی انگیزه توسط پرسشنامه استاندارد . پردازد می

(MSM)"   انگیزه بیرونی با وفقیت و تجربههاي آگاهی، م حیطه انگیزه درونی با زیر حیطه 3در ،

نتایج . انگیزگی مورد بررسی قرار گرفت هاي هویت، درون فکنی و مقررات بیرونی و حیطه بی یرحیطهز

                                                           
12

  .در ادارات شهرستان، برنامه پیاده روي هفتگی اجرا می شود.   
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حاصل از این پرسشنامه نشان داد که بیشترین نمره انگیزشی به ترتیب مربوط به انگیزه بیرونی و در زیر 

انگیزگی  بوده و بی 49/4ن با میانگی انگیزه درونی در زیرحیطه تجربه و 60/4حیطه درون فکنی با میانگین 

  . را به خود اختصاص داده است) 90/2(کمترین میانگین 

عوامل شامل حیطه  7اي جهت بررسی موانع مشارکت زنان شاغل در  پرسشنامه ،در کنار پرسشنامه فوق

یت ها، حما افیان، نقش امکانات و هزینهرمربوط به رسانه و اطالع رسانی، آگاهی، مسائل اعتقادي، نقش اط

 .کشور طراحی شد مسئوالنادارات محل خدمت و  نقش 

داري به لحاظ انگیزش درونی مشارکت تفاوت معنا ،در سطوح مختلف تحصیلیبود که  آننتایج حاکی از 

 ،که البته انتظار می رفت که بانوان با مدرك تحصیلی باالتر -ورزشی بانوان وجود ندارد هاي فعالیتدر 

است که مقایسه  گفتنی. ین تر داشته باشندیبت به بانوان با مدرك تحصیلی پاانگیزش درونی بیشتري نس

داري را نشان داد ورزشی تفاوت معنا هاي فعالیتبانوان در سنین مختلف در زمینه انگیزه مشارکت آنها در 

تاثیر منفی بر رغبت زنان به شرکت  ،عامل تاهل ،همچنین. ستهمسو) 1392(ا نتایج پژوهش رضوي که ب

   .یی داردهمسو) 1392(ورزشی نداشته که این مورد نیز با نتایج تحقیقات رضوي  هاي فعالیتدر 

هاي جمعی از جمله  ط به رسانه و اطالع رسانی، رسانهبر اساس نتایج به دست آمده در حیطه عوامل مربو

رکت زنان در ورزش دارند که در صورت عدم توجه به رادیو و تلویزیون و مجالت نقش مؤثري را در مشا

توان از آن  ها، می توسعه ورزش بانوان از سوي رسانه این موضوع و نداشتن راهبردي منسجم و هماهنگ در

  .ورزشی نام برد هاي فعالیتبه عنوان مانعی در برابر مشارکت زنان در 

بانوان عدم آشنایی و اطالع خود نسبت به  بیشتردر حیطه عوامل مربوط به آگاهی، نتایج نشان داد 

  .باشد هایی جهت رفع این عدم آگاهی می ها و تالش کنند که نیازمند فعالیت هاي روز دنیا را تایید می ورزش

 بیشترکه  کردبرداشت می توان آمده از حیطه عوامل مربوط به مسائل اعتقادي، اینگونه  به دستاز نتایج 

دانند و همچنین اعتقاد دارند  زنان شاغل حاضر در طرح، حجاب را مانعی براي انجام مشارکت ورزشی نمی

توان از حجاب به عنوان مانعی  بنابراین نمی .ورزشی ندارد هاي فعالیتمغایرتی با انجام  ،که حفظ حجاب

  .هاي ورزشی نام برد براي مشارکت زنان در فعالیت

حمایت همکاران و دوستان در میزان که ه نقش اطرافیان، نتایج حاکی از آن است در حیطه عوامل مربوط ب

براي مشارکت مانعی  ،و عدم حمایت این گروه استهاي ورزشی مؤثر  عالقمندي افراد به انجام فعالیت

حضور اطرافیان در میزان مشارکت آنها در ورزش مؤثر  ،همچنین. باشد هاي ورزشی می زنان در فعالیت

موضوع را این ) 2011( ویکک مزوپی و )2010( هاي گذشته همچون تحقیق لوپز و گومز پژوهش .است

ورزشی  هاي فعالیتکنند و معتقدند حضور دوستان و همکاران در عالقمندي آنان به مشارکت در  ید مییتا
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ها و تجهیزات ورزشی به صورت گروهی  توانند با تهیه مکان بنابراین در این زمینه ادارات می .مؤثر است

  .براي کارمندان زن شاغل و اختصاص سالن به آنها و اطرافیانشان این مشارکت را افزایش دهند

القمند به ها نشان داد که بانوان ع ها، تجزیه و تحلیل داده در حیطه عوامل مربوط به امکانات و هزینه

مانعی براي حضور ایشان در  ،هایی با هزینه کم هستند و گرانی وسایل و تجهیزات مشارکت در ورزش

نبودن امکانات مناسب ورزشی در محل سکونت خود را یکی از  ؛ چنان کهباشد ورزشی می هاي فعالیت

توانند  البته ادارات نمی. .دبیان کرده اندر فعالیت ورزشی  - در بین موانع اقتصادي -ترین موانع حضور مهم

هاي مشارکت افراد در  ولی تقبل بخشی از هزینه ،سالنی را به کارکنان خود اختصاص دهند ،در هر محلی

  .پذیر خواهد بود ورزشی امکان هاي فعالیت

ورت جدي از طرف صه ورزش بانوان در اداره آنها بکه بیش از نیمی از بانوان حاضر در طرح معتقدند 

نسبت به نقش بردن سطح آگاهیشان  که ادارات و مدیران ما نیازمند باال آنان معتقدند .ودش دنبال نمیمدیران 

  .باشند بردن توان کاري و راندمان کارمندان زن ادارات می ورزش بانوان در باال

هاي  ورزش کشور، افراد معتقدند که مشکالت حضور زنان در رقابت مسئوالندر حیطه عوامل مربوط به 

سازي و  باشد که این مشکل با آگاه ورزشی می هاي فعالیتالمللی مانعی براي مشارکت در  ورزشی بین

رسیدن به تندرستی و سالمت  ،نهادینه کردن این موضوع که هدف از ورزش فرهنگ سازي بین مردم و 

ولی  ،باشد یها هماهنگ مبانوان در کشور ما با سایر کشور ورزش. قابل حل است ، نه بحث قهرمانیاست

قوانین حاکم بر ورزش دنیا قابل  دلیلبراي حضور در مسابقات مشکالتی وجود دارد که برخی از آنها به 

هاي مشارکت زنان در  ترین انگیزه از مهم ،البته درتحقیقات قبلی تناسب اندام و لذت بردن. حل نخواهد بود

عدم حمایت خانواده و دوستان از  کناردر ا ه هاي ورزشی و ر کمبود وقت و منابع و مهارت فعالیت

  .ه استبیان شدورزشی  هاي فعالیتترین موانع مشارکت در  مهم

در هاي ورزشی برخوردارند و  در فعالیت باالیی جهت مشارکت که زنان شاغل از انگیزه نسبتاً آنخالصه 

این تحقیق یک روند رو به پیشرفت را براي  .هاي ورزشی دارند باالیی در فعالیت نسبتاًمشارکت   هم عمل

در زمینه ن ازنان شاغل بیرجندي نشان داده که تا حدود زیادي هماهنگ با نتایج کسب شده سایر محقق

اختصاص تنها ساعاتی از صبح و ساعات محدودي از  این انگیزه باال، اما با وجود ؛باشد میورزش بانوان 

ا زیر ،ندا بانوان به آن معترض بیشترموضوعی است که  ،به ورزش بانوان هاباشگاه هاي نوبت عصرشیفت

براي  .شونداز گردونه پرداختن به ورزش خارج می ،باشندیا شاغل می گروه عظیمی از بانوان که محصل 

حداقل باید تعدادي از مراکز ورزشی، ساعاتی از بعد از ظهر و شب را به خانم ها اختصاص رفع این مشکل 

جمعی در  هاي دسته برنامه ،به عالوه .د تا زنان شاغل نیز بتوانند از امکانات ورزشی موجود استفاده کننددهن

  .ورزش موثر باشدبه سازي و درونی کردن عادت  تواند در فرهنگ محیط کاري نیز می
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حاکم بر عالوه بر جو فرهنگی . هاي باالي اماکن ورزشی است مسئله هزینه یکی دیگر از موانع مشارکت،

هاي اساسی حفظ سالمت جسم  تران و زنان به عنوان یکی از رکنبراي دخ به ویژهجامعه که در آن ورزش 

ورزش بانوان قرار دارد، بسیار ناچیز  مسئوالنو روان تلقی نمی شود، منابع مالی و اعتباري که در اختیار 

وزارت  چنانچه .است و جهت ساماندهی و سازماندهی مناسب مراکز و امکانات مورد نیاز کافی نیست

هایی با  وام، دنورزش بانوان در نظر بگیر اعتبارات بیشتري برايربط،  مراکز ذيدیگر و  ورزش و جوانان

حبان مراکز ورزشی روز در اختیار صا هیه امکانات بهو ت  ایط مناسب جهت اختصاص فضاي مناسبشر

پیش بینی ت اریزي مناسب و اختصاص زمان کافی براي ورزش بانوان در ادار برنامه گیرد،خصوصی قرار 

مشکالت  گردد، ممکن است کهتأمین  هاي ورزشی از سوي ادارات و هزینه مشارکت در فعالیتشود 

   .مرتفع شودتا حدي موجود 

سازي و افزایش آگاهی عمومی بسیار مهم است و البته در  هاي جمعی براي فرهنگ نقش رسانه، میاندر این 

هاي گروهی، رادیو و تلویزیون به دلیل گستره نفوذشان در بین مردم، براي تشویق زنان و ایجاد  میان رسانه

ها  این رسانه. چندان دارندسازي در این حیطه، اهمیت دو  ها براي ورزش و در نهایت، فرهنگ انگیزه در آن

کننده  آداب و رسوم محدود، نتاثیرات مثبت آضمن تاکید بر   ،براي ترویج ورزش بین زنانتوانند  می

تواند اثر  میهاي ملی و استانی کشور  ر شبکههاي ورزش بانوان د گنجاندن برنامه. را نفی نمایندورزش زنان 

بسیاري از ما در دوران تحصیل  .میان زنان ایرانی داشته باشدورزش در   روي ترویج فرهنگبر قابل توجهی 

بنابراین خیلی  .خود، بارها و بارها در زنگ ورزش به جاي این که ورزش کنیم، ریاضی و علوم خواندیم

 سازي هاي ترویج ورزش و فرهنگ یکی از راه. کنیم جاي تعجب ندارد اگر در بزرگسالی ورزش نمی

در اقصی  ،هاي اخیر در دهه. نوجوانان و ترویج تحرك بدنی در میان آنان است، آموزش کودکان و یورزش

  .اند ها کار کرده هاي زیادي روي این نوع پروژه نقاط دنیا، افراد و سازمان

هاي حمایتی، نقشی کلیدي در ترویج ورزش  تخصیص بودجه و دیگر سیاست، با توجه به مطالب گفته شده

 .گران این حوزه بسیار مهم است گذاران و به تبع آن ترویج قش قانون و قانونبه همین دلیل، ن. زنان دارد

شهرداري و اعضاي  مسئوالنمربوطه مانند  مسئوالنتوانند با رایزنی و مشاوره با  گران ورزش زنان می ترویج

ار، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ک مسئوالنشوراي شهر، نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه جامعه هدف، 

براي تخصیص بودجه به ورزش زنان  ...تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوري و 

هاي کار سازمان  اقدام کنند و اختصاص بودجه ویژه ساخت تسهیالت ورزشی براي زنان را در اولویت

گذاران،  گیرندگان و سیاست یمتوانند با اثرگذاري روي تصم گران می ترویج به بیان دیگر،. مربوط قرار دهند

  . گري موفق را در حوزه ورزش زنان رقم بزنند یک پروژه ترویج و حمایت
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  .4، شماره سال دوم .فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
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  یمهضم

  بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت زنان شاغل شهرستان بیرجند به تفکیک حیطه هاي مورد بررسی :1جدول 

  شاخص
ن  درصد پاسخ ها

گی
میان

ف   
حرا

ان

معیار
ت  

اولوی
 

1  2  3  4  5  

عوامل مربوط به رسانه و 

  اطالع رسانی

  6  08/1  74/2 11  5/37  2/22  9/24  4/4  1سؤال شماره  

5سؤال شماره   4/4  1/20  2/27  7/38 6/9 70/2 03/1 7 

37سؤال شماره   3/8 4/28  4/23  6/30 4/9 95/2 13/1 2 

38سؤال شماره   3/11 5/38  9/17  5/24 8 20/3 16/1 1 

41سؤال شماره    8/5 9/24  9/22  9/35 5/10 79/2 10/1 5  

43سؤال شماره    4/4 4/27  6/26  2/33 5/8 86/2 05/1  4  

44سؤال شماره    1/11 1/23  7/21  1/32 0/12 89/2  21/1  3  

  مسائل اعتقادي
8سؤال شماره   0/14  4/21  1/12  8/31 8/20 75/2 36/1 2 

10سؤال شماره   2/13 7/24  0/17  2/28 0/17 88/2 31/1 1  

  نقش اطرافیان

6سؤال شماره    9/19  3/38  1/10  3/15 4/16 30/3 37/1 1 

26سؤال شماره    8/18 3/31  0/15  6/19 3/15 18/3 35/1 2  

27سؤال شماره    5/12 7/32  7/14  0/24 1/16 01/3 30/1  3  

28سؤال شماره   7/12 5/29  3/19  5/21 1/17 99/2  30/1  4  

  وجود امکانات و هزینه ها

7شماره سؤال   9/7  8/23  3/12  3/42 7/13 69/2 19/1 5 

  4 07/1 69/2 3/12  2/37  0/23  8/23 8/3  19سؤال شماره 

  2  17/1 07/3 1/9  5/27  4/21  0/31 0/11  20سؤال شماره 

21سؤال شماره   5/5 1/35  0/16  4/33 9/9 92/2  14/1  3  

23سؤال شماره   8/12 6/36  9/16  6/24 0/9 19/3  20/1  1  

حمایت اداره محل 

  خدمت

 

 9 23/1 69/2 4/18  3/32  0/20  5/20  8/8  14سؤال شماره 

  8  16/1  71/2  9/14  7/33  8/23  4/20 2/7  15سؤال شماره 

  3  20/1  91/2  8/15  4/31  9/26  2/27  6/8  16سؤال شماره 

  2  04/1  13/3  8/5  6/20  3/39  4/23  0/11  22سؤال شماره 

  4  36/1  88/2  0/17  0/31  2/16  6/18  3/17  39سؤال شماره 

  1  36/1  42/3  0/13  5/15  0/13  4/32  0/26  40سؤال شماره 

  5  12/1  84/2  0/11  9/32  8/23  8/25  6/6  42سؤال شماره 

  7  14/1  77/2  9/10  6/39  8/17  9/24  8/6  45سؤال شماره 
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This study is to analyze the factors (i.e. barriers, motives) influencing the 

time spent by employed women in physical activities. The approach to this 

study is descriptive and analytical and done according to field research 

methodologies. Statistical population of this study consisted of all the 

women employed in state offices in the city Birjand in 1392(Iranian 

calendar) _N=14978.The research sample was chosen through random 

cluster sampling and calculated by Cochran’s formula (B=0.05, a=0.05) and 

resulted in 375 people (n=375). Measuring means for analyzing barriers to 

working out was five-valued questionnaires with 48 questions and the means 

for analyzing motives was standard seven-valued questionnaires with 28 

questions Data of the research was analyzed by SPSS version 20 and 

Statistical methods ANOVA. Our findings suggest that in the discussion of 

the motivation of women working in Birjand ،Inner motive of experiencing 

had the highest average among inner motives and outside stimulus of self-

awareness had the highest average among outside motives. Employed 
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women taking part in the study Easy to imagine the sport in offices with an 

average of 2.69, Not meet the interests and needs of women in radio and 

television with an average of 2.7 Fear of injury with an average of 2.8, There 

veil as a barrier to participation in sports with an average of 2.88، Lack of 

proper facilities in place with an average of 2.69 and Lack of interest in the 

sport exhilarating and exciting environment for women with an average of 

2.87as the main barriers to participation in sport have chosen. 

 

 Key words: Showing up in Sports Activities, White-collar Women, 

Barriers, Self-awareness Motive and Others-oriented Motive   
  


