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  به ورزش شهر آملشهروندان عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش  توصیف

  

  ١سید عماد حسینی

  2محمدهادي قاسمی

    3مسعود یمینی فیروز

    4مازیار کالشی

 ٢۴/٩/١٣٩۵: تاریخ دریافت مقالھ
  ١٣/٣/١٣٩۶:مقالھتاریخ پذیرش                                                                                  

    عوامل موثر بر گرایش و عدم گـرایش شـهروندان شـهر آمـل بـه ورزش       توصیف ،هدف از پژوهش حاضر

. اسـت آوري اطالعـات، میـدانی بـوده    پیمایشی و روش جمع –توصیفی ،پژوهش این روش انجام. باشدمی

بـا اقتبـاس از    -ورزش در جهت گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته براي افراد شرکت کننـده 

 اس از پرسشنامه موتمنی و همکـاران با اقتب -و افراد غیر شرکت کننده در ورزش -)1392(پرسشنامه شمسی

، آزمون فـردیمن،  اسمیرنوف آزمون کلموگروف از هاداده تحلیل و تجزیه براي. استفاده شده است -)1392(

 p≤0/05 سـطح معنـاداري   درتحلیل تابع تشخیص  آزمون کروسکال والیس، تحلیل واریانس چند متغیره و

متغیر خانواده بیشترین نقش و متغیر مدرسه کمترین نقـش را در گـرایش   نتایج نشان داد  .ه استشد استفاده

مدرسه بیشترین نقش را در  -بدنی دارا بوده استشهروندان شهر آمل در زمینه مشارکت در ورزش و فعالیت

هرچه میـزان درآمـد افـراد بـاالتر      دادنتایج نشان . دارا بوده استبدنی فعالیتعدم گرایش افراد به ورزش و 

میـزان   ،و هرچه فاصله تا اولین فضاي ورزشی کمتر باشـد  فرهنگ ورزش نیز در بین آنان باالتر است ،باشد

فرهنـگ   ،بیشتر ساعات کاريبا  نشان داد افراد ورزشکار نتایج افراددر مورد  .یابدفرهنگ ورزش افزایش می

از فرهنـگ   ،کننـد هـاي جـانبی مـی   و افرادي که هزینه و زمان زیادي را صرف فعالیت دارند باالتريورزش 

هرچه میـزان سـاعات کـاري     نیز نتایج نشان داد در مورد افراد غیر ورزشکار. تري برخوردارندورزش پایین

هـاي زیـادي را صـرف    که زمان و هزینـه و کسانی  شودتاکید افراد بر موانع شغلی بیشتر می ،یابدافزایش می

  .اندبیشتر بر موانع شخصی تاکید داشته ،اندهاي جانبی نمودهفعالیت

  فرهنگ ورزش ي جمعی وهاخانواده، مدرسه، دوستان، رسانه :گان کلیديواژ
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  مقدمه

هنگی، اي بر ابعاد مختلف فریندهابسادگی اثرات گسترده مشارکت در ورزش که به صورت فزشاید نتوان 

، بهبود )2010، 1جوهن چان(ایجاد اشتغال . اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه تاثیرگذار است را برشمرد

، )2012، 3سوسکاوت(وري ، افزایش بهره)2009و همکاران،  2لکسونن) (هاي درمانکاهش هزینه(سالمت 

کاري رم و جنایات و بزه، کاهش میزان ج)2013و همکاران،  4کش) (کیفیت زندگی(زیستی افزایش به

و  6لی(، افزایش امید به زندگی )2010، 5نادمین(، کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار )2011کارسو، (

المللی و ها در عرصه بینو بهبود چهره کشوره) 2009 ،7برقچی(اي ، رشد اقتصاد منطقه)2012همکاران، 

-همان .ورزش بر جامعه بر جاي خواهد گذاشتاز جمله تاثیراتی است که ) 2009، 8نیکوالس کول(جهانی 

تواند اثرات مثبت و مفیدي را براي جامعه در پی بدنی میگونه که مشارکت در ورزش و فعالیت همان

تواند عواقب سوء اقتصادي، اجتماعی، عدم مشارکت و کاهش حضور افراد در ورزش نیز می ،داشته باشد

 هاي هدفمند جهتو پژوهشنیاز به تدوین مطالعات ابراین بن .فرهنگی و سیاسی را به دنبال داشته باشد

 پژوهشامروزه  به بیان دیگر،. کندهاي مناسب بیش از پیش خود نمایی میگذاريو سیاست ریزيبرنامه

-بحث در کنکاش و هاپژوهش و مطالعات سلسله انجام بدون که است دهرخو پیوند گذاريسیاست با چنان

هاي اخیر در سال ).1387 خادمی، و مشبکی( بست دل ها گذاريتسیاس وفقیتم به تواننمی نظري يها

بدنی صورت اي در جهت افزایش مشارکت افراد جامعه در ورزش و فعالیتهاي گستردهمطالعات و پژوهش

ی اند و حتهم در زمینه ورزش بانوان پرداختهموانع مشارکت و آن قات بهاما از بیشتر این تحقی ،پذیرفته است

نه  ،اندکننده در ورزش را مورد بررسی قرار دادهها موانع پیش روي بانوان شرکتبرخی از این پژوهش

زیرا هنوزهم درصد زیادي از جمعیت  - هاي بدنی ندارندگونه مشارکتی در ورزش و فعالیت افرادي که هیچ

) 1393(کالشی . کنندرکت نمیکشور یا به طور کلی و یا به طور منظم و مستمر در ورزش و فعالیت بدنی ش

جمعیت کشور و بیشترین  درصد 7/3، 1391در پژوهش خود میزان مشارکت افراد در ورزش را براي سال 

این اعداد  .گزارش کرده است درصد 3/4در حدود  1388میزان مشارکت مردم ایران در ورزش را براي سال 
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مشارکت و یا عدم . بدنی داردورزش و فعالیت و ارقام نشان از میزان مشارکت پایین افراد جامعه در

مشکل یا مسئله آید و به طور کلی بدنی یک  مشکل اجتماعی به حساب میمشارکت در ورزش و فعالیت

اي وجوه و به بیان دیگر، هر پدیده .توان به آن نگریستهرچه باشد، از منظرهاي گوناگون می اجتماعی

رو، براي مواجهه و چالش با یک از این. آن نگاه کرد یا با آن مواجه شدتوان به اشکال گوناگون دارد که می

هایی وجود دارند که هریک وظایف خاص خود را درباره مسئله خاص اجتماعی معموال نهادها و سازمان

بر  يو بسیار عوامل مختلفدر زمینه ورزش نیز . )1387 خادمی، و مشبکی(کنند واحد دنبال میاي پدیده 

 یا علت یک تنها که معتقدند یورزش روانشناسان اکثر. و یا عدم مشارکت در ورزش تاثیرگذارند مشارکت

         ورزش امر به افراد گرایش عدم یا گرایش باعث مختلفی بلکه عوامل نیست، رفتار بروز سبب انگیزه

ز جمله وضعیت عوامل مختلفی ا تحت تاثیرمشارکت در ورزش ) 1388معتمدین و همکاران، ( .شوندمی

و  1براگارو( قرارا دارد اقتصادي، حضور یک شریک ورزشی، آموزش، وقت آزاد، سن و وضعیت سالمتی 

اجتماعی نیز بر مشارکت در ورزش  -دهد که وضعیت اقتصادينتایج تحقیقات نشان می. )2013همکاران، 

نسبت  يترتوجه بیش ی بهتر،اجتماع -وضعیت اقتصاديداراي به نوعی که در مناطق و نواحی  ؛موثر است

هاي در نتیجه فرصت .اجتماعی دیده می شود -تر از لحاظ وضعیت اقتصاديبه مناطق و نواحی پایین

زاده نتایج پژوهش عبدوي و اکرم ).2015و همکاران،  2راشل(بیشتري براي مشارکت در ورزش وجود دارد 

بین میانگین نشان داد  توجه به فضاهاي ورزشی همگانی با در زمینه نیازهاي شهروندان به ورزش) 1395(

در  ،همچنین. وجود داردتفاوت و تحصیالت  منطقه، هاي تحقیق در میان شهروندان بر حسب درآمدمولفه

هاي باال، دسترسی ضعیف به بدنی موانعی وجود دارد که شامل هزینهجهت مشارکت در ورزش و فعالیت

مشارکت  ،به طور کلی). 2006و همکاران،  3آلندر(باشند اجتماعی می هايامکانات و محیط نا امن و شبکه

بنابراین شناخت موانع مشارکت در . و موانع بسیاري قرار دارد هامحدودیت از عوامل، ردر ورزش متاث

و توجیهی در جهت آن باشد  هدتواند یک توضیح از نرخ مشارکت پایین در ورزش را ارئه دورزش می

هاي مشارکت در کنندهعالوه بر این، شناسایی تسهیل). 2010و همکاران،  4؛ ریمر2011اران، براگارو و همک(

باتوجه . تواند به توسعه استراتژي هاي بهتر با هدف افزایش مشارکت در ورزش منجر شوددر ورزش نیز می

و یا ) ارورزشک(به وضعیت مشارکت در ورزش براي افراد جامعه، یک فرد یا در ورزش شرکت خواهد کرد 
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به منظور دستیابی به یک نتیجه و دید کلی نسبت به موانع و ). غیر ورزشکار(کند در ورزش شرکت نمی

هاي مشارکت افراد در ورزش باید ورزشکاران و غیر ورزشکاران را به طور مشترك و یکسان کنندهتسهیل

ها ر ورزشکاران و تسهیل کنندهموانع مشارکت در ورزش توسط غی ،در این پژوهش. مورد مطالعه قرار داد

 عالوه افراد، ورزشی مشارکت فرآیند در معتقدند پژوهشگران ،همچنین .شودتوسط ورزشکاران سنجیده می

 و خواهران مادر، و پدر(پذیري  جامعه عوامل ها،فرصت به دسترسی و فردي، امکانات هايتوانایی بر

؛ چنان که یافته هاي )2010، 1کواکلی(هستند  دخیل نیز) گوهاال برخی و ها رسانه همساالن، معلمان، برادران،

 جمله از دیگر عوامل از تراهمیت با و باالتر پذیري، جامعه عوامل اهمیت و نقش که پژوهشی نشان داده اند

   بنابراین عوامل ). 2010، 2بیامون(باشد می ورزش در شرکت براي افراد ورزشی هايمهارت توسعۀ و استعداد

کننده و هم به به عنوان تسهیلهم خانواده، آموزش و پرورش، دوستان و همساالن نیز،  پذیري نظیرعهجام

گیري به یک نتیجه ،هاد گرفت و در نهایت با تلفیق موانع و تسهیل کنندهنانع مورد بررسی قرار خواهعنوان م

  . رسید یماستراتژیک و کاربردي خواه

          محسـنات  و فواید جامعه در آن بدنی و شیوعدر ورزش و فعالیتمشارکت  ،با توجه به مطالب فوق 

مشـارکت افـراد   مسأله لزوم بررسی دالیل مشارکت و یـا عـدم    این را به دنبال خواهد داشت که شماري بی

مناسب  ریزيریزان و متولیان ورزش جامعه، براي اتخاذ تدابیر و برنامهجهت آگاهی برنامه جامعه در ورزش

بـدنی یـک مسـئله اجتمـاعی و     از آنجایی که مشارکت و یا عدم مشارکت در ورزش و فعالیت. دطلبمی   را

-جهت نائل شدن به یک نتیجه مناسب و کاربردي باید به همه جوانب و محدودیت ،رودانسانی به شمار می

  .به به موضوع مورد بحث پرداختو با دیدي جامع و چندجان هاي موجود توجه نمود

 به شهر آمل شهروندان گرایش عدم و گرایش بر موثر عوامل توصیفپژوهش حاضر با هدف  ین ترتیب،بد 

  .ورزش صورت پذیرفته است

  پژوهش روش شناسی

 آوري اطالعـات کـاربردي و روش جمـع   ،پیمایشی و به لحاظ هدف -روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی

 منظـور  که بـه باشد شهر آمل میسال  64تا  15 ندانجامعه آماري این پژوهش کلیه شهرو. ، میدانی استآن

 بـا  روش ایـن  که است گفتنی. شد استفاده ايمرحله گیري چندنمونه روش از نیاز، مورد هايداده گردآوري

   .بود مناسبی روش مادي، و مالی منابع و به زمان مربوط هايمحدودیت به توجه
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 گیـري نمونـه (شـدند   انتخـاب  آمـل  شهر شهرداري مناطق از تعدادي نمونه، حجم تعیین از پس: اول مرحلۀ

 ؛)ايخوشه

 ایـن  از یـک  اجتماعی هـر  اقتصادي وضعیت به توجه با و منطقه هر در ساکن جمعیت نسبت به: دوم مرحلۀ

 ؛)ايطبقه گیرينمونه(یافتند  تخصیص هانمونه مناطق،

کننـده در  شـرکت (منطقـه   هـر  در ورزشـی  تفریحـی  هـاي پارك و ورزشی اماکن برخی انتخاب: سوممرحله 

 گیـري نمونـه () عـدم مشـارکت در ورزش  (هاي کسـب و کـار   محلها و انتخاب پاركو همچنین ) ورزش

 ؛)ساده تصادفی

-آن فعالیت ورزشی میزان از یافتن اطالع از بعد و مذکور هايمحل در حاضر شهروندان بین از: چهارم مرحلۀ

 فعالیـت  یـک  در هفته در ساعت یک حداقل گذشته سال یک در که يافراد -به عنوان ورزشکار تعدادي ها،

 نامـه پرسش سؤاالت به دهنده پاسخ عنوان و تعدادي به عنوان غیر ورزشکار به -کرده بودند شرکت ورزشی

 .)دسترس در و هدفمند(شدند  انتخاب

پرسشـنامه   30ابتـدا  بـدین منظـور   . استفاده شـده اسـت   1برآورد میزان نمونه آماري از فرمول کوکرانجهت 

پرسشـنامه   30و  -1392بـا اقتبـاس از پرسشـنامه شمسـی،      -بـدنی مربوط به مشارکت در ورزش و فعالیت

 -1392 همکـاران،  و مـوتمنی  پرسشـنامه  از اقتبـاس  بـا  -بدنیمربوط به عدم مشارکت در ورزش و فعالیت

محققـان  . ار نمونه محاسـبه شـده اسـت   توزیع و واریانس اولیه آن برآورد و در فرمول مورد نظر وارد و مقد

 ،ها برگشت داده نشوند و یـا قابـل اسـتفاده نباشـند    جهت اطمینان و اینکه ممکن است مقداري از پرسشنامه

  .ارائه شده است 1جدول اند که مقادیر هر یک در تعداد بیش از مقدار برآورد شده را توزیع نموده

  هانه و تعداد پرسشنامهاطالعات مربوط به نحوه برآورد نمو :1جدول 

  استفادهقابل  برگشتی  شدهتوزیع  برآورد نمونه  واریانس  پرسشنامه

  207  213  220  199  254/0  بدنیمشارکت در ورزش و فعالیت

  174  182  200  163  208/0  بدنیعدم مشارکت در ورزش و فعالیت

 بـراي . شـد  یت ورزشـی اسـتفاده  مـدیر  اسـاتید  نفر از 7 نظر از نامه، پرسش صوري روایی از جهت اطمینان

 2هـاي جـدول   طـور کـه از داده  همان .شد استفاده آلفاي کرونباخ محاسبه روش پرسشنامه از پایایی سنجش

است که از اعتبـار   7/0تر از مشخص است میزان ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگ

  .باالي پرسشنامه حکایت دارد
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  کرونباخ براي هر کدام از پرسشنامه ها و ابعاد آن ضریب آلفاي :2جدول 

 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد سواالت  ابعاد  پرسشنامه

 پذیريجامعه

  772/0  13  فرهنگ ورزش

  822/0  7  خانواده

  852/0  5  دوستان

  870/0  7  مدرسه

  853/0  7  هاي جمعیرسانه

 817/0  39  کل

 موانع مشارکت

 885/0 3  خانواده

  802/0  3  دوستان

  828/0  3  مدرسه

  726/0  3  هاي جمعیرسانه

  703/0  2  موانع شغلی

  781/0  2  موانع ساختاري

  720/0  4  موانع اقتصادي

  736/0  4  موانع شخصی

  764/0  24  کل

  

نتایج این آزمون . استفاده شده است اسمیرنوف - کالموگراف ها از آزمون داده وضعیت توزیع بررسی جهت

 آمـاري  هـاي روش از بنـابراین . باشـند  مـی  طبیعـی  غیـر  تـوزیعی  داراي تحقیـق  متغیرهـاي  تمامی ددا نشان

 افـزار  نـرم  توسـط  آماري مراحل کلیه ،همچنین. استشده  استفاده هاداده تحلیل و تجزیه براي ناپارامتریک

SPSS 05/0 معناداري درسطح 22 ویرایش=α است شده محاسبه.  

  ي پژوهشهایافته

پذیري در گرایش و عدم گرایش به ورزش در فضاهاي شهري با توجـه بـه نتـایج    ابعاد جامعه جهت بررسی

نتایج مربوط بـه  . ها از آزمون فریدمن استفاده شده استآزمون کلموگروف اسمیرنوف و غیرنرمال بودن داده

  .ارائه شده است 3این آزمون در جدول 

  پذیري در مشارکت و عدم مشارکت در ورزشجامعهد بندي ابعاآزمون فریدمن جهت رتبهنتایج  :3جدول 

  عدم مشارکت در ورزش  مشارکت در ورزش

  میانگین  متغیر  میانگین  متغیر

  28/3  مدرسه  31/3  خانواده
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  60/2  دوستان  79/2  دوستان

  23/2  خانواده  25/2  رسانه

  89/1  رسانه  65/1  مدرسه

  174  تعداد  207  تعداد

  416/125  2خی   058/193  2خی 

df 3  df 3  

  001/0  معناداري  001/0  معناداري

    از خطـاي  )=001/0sig(چـون سـطح معنـاداري    -ددرصـ  95، در سـطح اطمینـان   3بر اساس نتایج جدول 

بـر اسـاس نتـایج     .تفاوت معناداري بین متغیرهاي تحقیق وجود دارد -کوچکتر است )=05/0α( گیرياندازه

   در رتبـه اول، متغیـر دوسـتان بـا میـانگین      31/3اي با میانگین رتبهرتبه بندي آزمون فریدمن، متغیر خانواده 

  در رتبه سـوم و متغیـر مدرسـه بـا میـانگین      25/2اي در رتبه دوم، متغیر رسانه با میانگین رتبه 79/2اي رتبه

ـ  . دارد قرارپذیري در گرایش به ورزش در رتبه چهارم از ابعاد جامعه 65/1اي رتبه انگین متغیر مدرسه بـا می

 در رتبـه دوم، متغیـر خـانواده بـا میـانگین       60/2اي در رتبه اول، متغیر دوستان با میانگین رتبه 28/3اي رتبه

پـذیري در  در رتبه چهارم از ابعـاد جامعـه   89/1اي در رتبه سوم و متغیر رسانه با میانگین رتبه 23/2اي رتبه

  .عدم گرایش به ورزش قرار دارد

  ن کروسکال والیس جهت بررسی فرهنگ ورزش و موانع اقتصادي براساس سطح درآمد خانوادهآزمونتایج  :4جدول 

  موانع اقتصادي  فرهنگ ورزش  متغیر

  رتبه  میانگین  تعداد  رتبه  میانگین  تعداد  سطح درآمد

  اول  52/95  33  سوم  91/97  48  هزار تومان 500کمتر از 

  هارمچ  80/77  60  چهارم  60/84  44  میلیون تومان 1تا  500

  سوم  14/89  51  اول  37/117  77  میلیون تومان 2میلیون تا  1

  دوم  30/95  30  دوم  7/107  38  میلیون تومان 2بیشتر از 

  174  تعداد  207  تعداد  

  898/3  2خی   078/9  2خی   هاي آماريشاخص

  df ٣  df  3  

  273/0  معناداري  028/0  معناداري  

  

 ها،نشان داد از لحاظ سطح درآمد خانواده) 028/0(ح معناداري نتایج آزمون کروسکال والیس با توجه به سط

به طوري که خانواده هـایی بـا   ؛ در ورزش وجود دارد هکنندرکتتفاوت معناداري در فرهنگ ورزش افراد ش

هـا درآمـدي   سطح درآمد یک میلیون تا دو میلیون تومان از فرهنگ ورزش باالتري نسـبت بـه دیگـر گـروه    
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کننـده در ورزش تاکیـد بـر موانـع اقتصـادي      نتایج نشان داد در بین افراد غیرشـرکت  ،نهمچنی. ندبرخوردار

  ).=273/0sig(باشد براساس سطح درآمد معنادار نمی

آزمون کروسکال والیس جهت بررسی فرهنگ ورزش و موانع ساختاري براساس مسافت تا فضاهاي نتایج : 5جدول 

  ورزشی

  موانع ساختاري  فرهنگ ورزش  متغیر

  رتبه  میانگین  تعداد  رتبه  میانگین  تعداد  اصله تا فضاي ورزشیف

  دوم  13/89  76  اول  80/119  88  متر 1000کمتر از 

  سوم  20/84  58  دوم  64/95  62  کیلومتر 3تا  1بین 

  اول  08/105  25  سوم  50/95  29  کیلومتر 5تا  3بین 

  چهارم  73/62  15  چهارم  66/81  28  کیلومتر  5بیشتر از 

  174  تعداد  207  تعداد  

  090/7  2خی   851/11  2خی   هاي آماريشاخص

  df 3  df  3  

  069/0  معناداري  008/0  معناداري  

  

نشان داد براساس مسافت تا فضـاهاي ورزشـی تفـاوت    ) 008/0(با توجه به سطح معناداري  5نتایج جدول 

هاي هرچه فاصله تا مکانبه طوري که  ؛در ورزش وجود دارد هکنندشرکتمعناداري در فرهنگ ورزش افراد 

نتایج نشان داد در بین افـراد   ،همچنین. سطح فرهنگ ورزش افراد باالتر می باشد ،شودتر میورزشی نزدیک

باشد کننده در ورزش، تاکید بر موانع ساختاري براساس فاصله تا اولین فضاي ورزشی معنادار نمیغیرشرکت

)069/0sig=.(  

  والیس جهت بررسی فرهنگ ورزش و موانع شغلی براساس میزان ساعت کاريآزمون کروسکال نتایج : 6جدول 

  موانع شغلی  فرهنگ ورزش  متغیر

  رتبه  میانگین  تعداد  رتبه  میانگین  تعداد  مدت زمان کار

  چهارم  66/68  40  سوم  76/87  40  بیکار

  سوم  32/82  52  چهارم  42/89  49  ساعت 3کمتر از 

  دوم  28/89  67  اول  23/118  63  ساعت 7تا  3

  اول  77/147  15  دوم  06/116  55  ساعت 7بیشتر 

  174  تعداد  207  تعداد  

  245/28  2خی   487/13  2خی   هاي آماريشاخص

  df ٣  df 3  

  001/0  معناداري  004/0  معناداري  



٩ 
 

نشان داد براسـاس میـزان سـاعت کـاري     ) 004/0(نتایج آزمون کروسکال والیس با توجه به سطح معناداري 

بـه طـوري کـه هرچـه میـزان       ؛در ورزش وجود دارد هکنندشرکتاري در فرهنگ ورزش افراد تفاوت معناد

اما مجـددا بـا افـزایش میـزان سـاعات       ،باشدیابد فرهنگ ورزش افراد نیز بیشتر میساعت کاري افزایش می

-کتهمچنین نتایج نشان داد در بین افـراد غیرشـر  . یابدساعت فرهنگ ورزش کاهش می 7کاري به بیش از 

 با توجـه ) =001/0sig( .باشدکننده در ورزش، تاکید بر موانع شغلی براساس میزان ساعت کاري معنادار می

تاکید افراد بیشتر بر موانع شغلی به عنـوان یکـی از    ،یابدهرچه میزان ساعات کاري افزایش می ،این نتیجه به

  .باشدبازدارندها جهت مشارکت در ورزش می

  هاي جانبیکروسکال والیس جهت بررسی فرهنگ ورزش و موانع شخصی براساس فعالیتآزمون نتایج :7جدول 

  موانع شخصی  فرهنگ ورزش  متغیر

  رتبه  میانگین  تعداد  رتبه  میانگین  تعداد  میزان زمان و پول

  پنجم  24/76  9  اول  66/120  25  خیلی کم

  سوم  36/82  45  دوم  13/115  59  کم

  هارمچ  17/79  43  چهارم   97/95  86  متوسط

  دوم  47/90  67  سوم  31/102  34  زیاد

  اول  50/164  10  پنجم  50/45  3  خیلی زیاد

  174  تعداد  207  تعداد  

  211/27  2خی   124/7  2خی   هاي آماريشاخص

  df ۴  Df 4  

  006/0  معناداري  029/0  معناداري  

  

هـاي جـانبی تفـاوت    فعالیـت سـطوح  نشان داد براساس ) 029/0(با توجه به سطح معناداري  7نتایج جدول 

به جـز در سـطح    -تقریباکه به طوري  ؛وجود داردکننده در ورزش ناداري در فرهنگ ورزش افراد شرکتمع

هاي جـانبی افـزایش   هرچه سطح فعالیت -ح قبلی افزایش یافته استوکه پس از کاهش در سط فعالیت زیاد

کننـده در ورزش،  در بین افراد غیرشـرکت نتایج نشان داد  ،همچنین. فرهنگ ورزش افراد کمتر است ،یابدمی

بدین صورت کـه هرچـه    ؛)=006/0sig(باشد هاي جانبی معنادار میتاکید بر موانع شخصی براساس فعالیت

  .تاکید بیشتري بر موانع شخصی دارند ،کنندهاي جانبی صرف میافراد زمان و پول بیشتري را براي فعالیت

شارکت در ورزش، بین افـراد مختلـف از تحلیـل واریـانس چنـد      جهت بررسی تفاوت میزان تمایل جهت م

  .ارائه شده است 8استفاده و نتایج حاصل از آن در جدول ) MANOVA(متغیره 
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   Pillai's Traceو  MANOVAتحلیل نتایج  :8جدول 

  معناداري F Df  مقدار  اثر

  001/0  16  899/9  759/0  پیالیی

هـا در متغیـر   گروه بنابراین تفاوت میانگین. معنادار است 001/0 نتایج جدول فوق نشان داد مانووا در سطح

  .معنادار است 001/0وابسته مرکب در سطح 

  نتایج آزمون مانوا براي هر یک از متغیرهاي تحقیق: 9جدول 

  معناداري  F مربع حسابی Df  مجموع مربعات  متغیر مستقل

  001/0  703/7  727/3  4  907/14  موانع اقتصادي

  001/0  208/11  194/7  4  775/28  تاريموانع ساخ

  001/0  414/9  999/8  4  997/35  موانع شغلی

  001/0  062/30  109/13  4  343/52  موانع شخصی

  

 زمینه در ،شود هر چهار متغیر تحقیقکه دیده می چنان. دهداها را نشان میومعناداري هریک از آنو 9جدول 

بنابراین و با توجه به معناداري تحلیـل مـانوا   . هستند ارمعناد ،تفاوت میزان تمایل جهت مشارکت در ورزش

از تحلیـل تـابع تشـخیص اسـتفاده      ،انـد متغیرها که در تحلیل مانووا معنادار شـده بررسی و شناسایی جهت 

  .خواهیم کرد

  آمار توصیفی هر گروه در مورد متغیرهانتایج  :10جدول 

  میانگین  متغیر  گروه

  زیادتمایل به شرکت خیلی

  63/2  ع شغلیموان

  57/2  موانع اقتصادي

  36/2  موانع ساختاري

  24/2  موانع شخصی

  کمتمایل به شرکت خیلی

  94/3  موانع شغلی

  47/3  موانع ساختاري

  22/3  موانع اقتصادي

  20/3  موانع شخصی

  کلی

  18/3  موانع شغلی

  82/2  موانع اقتصادي

  64/2  موانع ساختاري

  60/2  موانع شخصی
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نشان داد به طور کلی میانگین موانع شغلی از سایر موانـع بیشـتر و میـانگین موانـع فـردي       10ایج جدول نت

در ادامه جهت بررسی یکسانی واریانس . کمترین میزان را در بین موانع مختلف به خود اختصاص داده است

  .استارائه شده  11استفاده شده است که نتایج آن در جدول   Boxمتغیرها از آزمون 

  جهت بررسی یکسانی واریانس متغیرها Boxآزمون نتایج  :11جدول 

  Box    751/19مقدار 

  F 452/1مقدار 

df1 30  

df2 289/63723  

  174/0  معناداري

توان از نتایج بنابراین می .باشدهاي متغیرهاي مختلف معنادار نمینشان داد یکسانی واریانس 11نتایج جدول 

  .ستفاده نمودتحلیل تابع تشخیص ا

  گیريبحث و نتیجه

ورزش بـوده   بـه  شهر آمل شهروندان گرایش عدم و گرایش بر موثر عوامل بررسی ،هدف از پژوهش حاضر

نتایج جهت بررسی ابعاد فرهنگ پذیري مردم در گرایش به ورزش در فضاهاي شهري شهر آمل نشان . است

نقش را در گرایش شهروندان شـهر آمـل در زمینـه     داد متغیر خانواده بیشترین نقش و متغیر مدرسه کمترین

در بخش بررسی ابعاد فرهنگ پـذیري در عـدم    ،همچنین. بدنی دارا بوده استمشارکت در ورزش و فعالیت

در فضاهاي شهري شهر آمل نتایج نشان دهنده آن است کـه مدرسـه   ) به عنوان یک مانع(گرایش به ورزش 

هـاي جمعـی   بـدنی را دارا بـوده اسـت و رسـانه    بیشترین نقش را در عدم گرایش افراد به ورزش و فعالیـت 

باشـد بـه   نقش خانواده و مدرسه می ،توجه در نتایج به دست آمدهنکته در خورد . اندکمترین نقش را داشته

نوعی که خانواده در گرایش به ورزش یک تسهیل کننده قوي و در عدم گرایش بـه ورزش بـه عنـوان یـک     

هاي آملی از نظر مشارکت افـراد  مانع، کمترین تاثیر را داشته است و این نشان دهنده آن است که در خانواده

 .باشـند و حتی یک ترغیب کننده قوي جهت مشارکت مـی  اردبدنی محدودیتی وجود ندالیتدر ورزش و فع

ترین تـاثیر را در مشـارکت ورزشـی    قويداد که خانواده نشان نیز ) 1394(نتایج پژوهش شمسی و همکاران 

 بـه  عالقـه  والدین دریافت کهدر پژوهش خود ) 1983( 1اشنادیر ،همچنین. جوانان شهر اصفهان داشته است

و همکـاران   2ایلـر . گذارنـد مـی  تـأثیر  ورزش در فرد مشارکت بر آشکارا و تقویت فرد در را و تمرین ورزش

                                                           
1 . Schneider 
2 . Eyler 
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. نماینـد  مـی  ایفـا  ورزشـی  مشـارکت  در مهمـی  نقـش  خانواده اعضاي حمایت ند کهنیز اذعان داشت) 1997(

کنیـون  (اسـت   بـدنی  عالیـت ف در افـراد  مشارکت میزان بر ثابت، یک عامل تأثیرگذار طور به خانواده حمایت

باشـند و تاکیـد زیـادي بـر     هاي فوق به نوعی همسو با تحقیق حاضر مینتایج پژوهش). 1973، 1ومکفرسن

تـر نقـش   امـا نکتـه مهـم   . خانواده به عنوان یک نهاد و عامل اصلی مهم در گرایش افراد به ورزش را دارنـد 

دنی کمترین نقش و در عدم گرایش به عنـوان یـک   بباشد که در گرایش افراد به ورزش و فعالیتمدرسه می

گذرانند و ایـن نهـاد   هاي زیادي را در مدرسه میاز آنجایی که افراد سال. مانع، بیشترین نقش را داشته است

بـا تغییـر رویـه و نگـرش      ،باشـد پذیري و تغییرات فرهنگی در جامعه درارا مینقش به سزایی را در فرهنگ

د و نـ هـاي بـدنی بنمای  کمک شایانی به مشارکت بیشتر افراد در ورزش و فعالیـت  توانندنسبت به ورزش می

بـدنی و ورزش در  که عادت به فعالیت، از آنجاییبه بیان دیگر .تر در این زمینه داشته باشندحضوري پررنگ

، توجـه  )2009و همکـارن،   2دوبینس(یابد دوران کودکی و نوجوانی، اغلب در دوران بزرگسالی نیز ادامه می

  ).2009، 3کینایلور و مک(دهد بدنی اهمیت خود را نشان میهاي تربیتمدارس به برنامه

نتایج پژوهش حاضر در زمینه فرهنگ ورزش افراد شرکت کننده در ورزش بر اساس سطح درآمد آنان نشان 

بنـابراین  . ن باالتر استفرهنگ ورزش نیز در بین آنا ،دهنده آن است که هرچه میزان درآمد افراد باالتر باشد

سطح درآمد و وضعیت اقتصادي خانوار یک متغیر مهم جهـت مشـارکت در ورزش محسـوب     ،در نگاه اول

نتایج مربوط به افرادي که موانـع اقتصـادي و   . تري به دست آمدهاي بیشتر، نتایج مهماما با بررسی ،گرددمی

معنادار نبوده و از الگوي خاصی پیروي نکرده و نشـان   ،انددرآمدي را به عنوان مانع مشارکت انتخاب نموده

این نتایج با . اندهاي با سطح درآمد باال نیز علت عدم مشارکت در ورزش را مانع اقتصادي دانستهداد خانواده

همخوانی ) 2012( 4مایر و همسو بود و با نتایج پژوهش اسوریکا) 1392(نتیجه پژوهش قهرمانی و همکاران 

بـه  (ها در پژوهش خود اذعان کردند که افراد کم درآمدي که به پارك) 2006( 5دسون و الوسوندیوی. ندارد

بـا ایـن   . تر از کسانی هستند که دسترسی کمتري دارنددسترسی دارند فعال) عنوان یکی از فضاهاي ورزشی

مانع اقتصـادي   ،حال در بررسی جامع که به وسیله تحلیل مانوا و تحلیل تابع تشخیص صورت پذیرفته است

نتایج ایـن پـژوهش در زمینـه     ،همچنین. در مرتبه دوم اهمیت به عنوان یک عامل بازدارنده قرار داشته است

فرهنگ ورزش براساس فاصله تا اولین فضاي ورزشی نشان داد هرچه فاصله تا اولین فضاي ورزشـی کمتـر   

                                                           
1 . Kenyon & Mcpherson 
2 . Dobbins 
3 . Naylor & McKay 
4 . Asorika. & Mayer 
5 . Davidson & Lawson 
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. همخـوانی دارد ) 1388(تیجه پژوهش فتحی این نتیجه با ن. یابدمیزان فرهنگ ورزش افراد افزایش می ،باشد

 و هانیز در پژوهش خود یکی از عوامل موثر بر نهادیه کردن ورزش را زیرساخت) 1393(آصفی و همکاران 

نیز یکـی از  ) 2010( 2روکسو مچنو و لی) 1999( 1ورزشی معرفی نمودند و الکساندریس و کارول امکانات

بدنی را اماکن و تجهیزات ورزشی و عدم دسترسی آسان به آن فعالیت ترین عوامل و موانع محدود کنندهمهم

اما نتایج مربوط به افرادي که در ورزش مشارکت ندارند بیانگر آن است که انتخاب مانع مسافت . کردند بیان

معنـادار   ،ها تا اولین فضاي ورزشی از الگوي منظمی پیروي نکـرده و دوري تا فضاهاي ورزشی با فاصله آن

ن معناست که حتی افراد با فاصله نزدیک به فضاهاي ورزشی نیز مانع مسافت را به عنـوان  ااین بد؛ باشدینم

. انـد اند و افراد با فاصله دورتر نسبت به اماکن ورزشی تاکیدي بـر ایـن مـانع نداشـته    یک مانع انتخاب کرده

اشند که جهت بررسی آن در قسـمت  رسد عامل یا عوامل دیگري در این امر دخیل می ب بنابراین به نظر می

  . آخر به نتایج آزمون مانوا اشاره خواهد شد

   هرچـه میـزان سـاعت کـاري افـزایش      نتایح در مورد فرهنگ ورزش و میزان ساعات کاري افراد نشـان داد   

ساعت  7اما مجددا با افزایش میزان ساعات کاري به بیش از  ؛باشدفرهنگ ورزش افراد نیز بیشتر می ،یابدمی

مشـارکت   بـر  اشـتغال  نیـز نشـان داد وضـعیت   ) 1388(ی حنتایج پژوهش فت. یابدفرهنگ ورزش کاهش می

 غیر شاغل افراد با مقایسه در شاغالن. است بیشتر شاغالن میان در ورزشی مشارکت نمره و رددا تاثیر ورزشی

 و مشـارکت  ورزش بـه  نسـبت را  هاآن شناخت و نیاز احساس امر همین و رنددا بیشتري اجتماعی مراودات

همچنین نتایج مربوط به موانع شغلی براساس میزان ساعت کاري نیـز نشـان داد   . افزایش می بخشد ورزشی

شود و نتایج بررسی جامع که تاکید افراد بر موانع شغلی بیشتر می ،یابدهرچه میزان ساعات کاري افزایش می

پذیرفته است نیز نشان داد موانع شـغلی از نظـر افـراد     به وسیله تحلیل مانوا و تحلیل تابع تشخیص صورت

معتمـدین و همکـاران   . هـاي بـدنی و ورزش در درجـه اول اهمیـت قـرار دارد     غیرشرکت کننده در فعالیت

 زنـدگی  در زیاد در عدم مشارکت در ورزش را وجود مشغلۀ اساسی علت در پژوهش خود دومین) 1388(

) 2007( 3مرکز ورزش و سـرگرمی نیوزلنـد   ،همچنین. نمودند بیان یهمگان ورزش در کننده غیرشرکت افراد

نتایج پـژوهش  . هاي مشارکت در ورزش معرفی نمودنیز کمبود زمان را به عنوان یکی از موانع و محدودیت

هاي جانبی نشـان داد افـرادي   حاضر در زمینه فرهنگ ورزش افراد شرکت کننده در ورزش براساس فعالیت

تـري برخوردارنـد و   از فرهنـگ ورزش پـایین   ،کنندهاي جانبی میزیادي را صرف فعالیت که هزینه و زمان

                                                           
1 . Alexandris, & Carroll 
2 . Mchunu, & Le Roux 
3 . Sport & recreation New Zealand institute 
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-شـبکه (هاي جانبی نظیر کار باکامپیوتر، موبایل کس؛ یعنی کسانی که هزینه و زمان کمتري براي فعالیترعب

از . از فرهنـگ ورزش بـاالتري برخـوردار هسـتند     ،دهنددیگر اختصاص می هايسرگرمی و) اجتماعی هاي

بدنی مشارکتی ندارند و مانع شخصـی ماننـد تنبلـی و بـی     افرادي که در ورزش و فعالیتنتایج  ،طرف دیگر

ترین مانع مشارکت در ورزش قلمداد نمودند، نشان داد حوصلگی، بی انگیزگی و عالقه کم به ورزش را مهم

بیشتر از افرادي که بـه ایـن میـزان     اندهاي جانبی نمودههاي زیادي را صرف فعالیتکسانی که زمان و هزینه

می رسـد  بنابراین به نظر . انداند بر موانع شخصی تاکید داشتههاي جانبی ننمودههزینه و زمان صرف فعالیت

هاي جانبی و مشارکت در ورزش وجود دارد که نیازمند بررسـی بیشـتر   ارتباط نزدیکی بین انجام فعالیتکه 

توان به نتایج تحلیل واریانس چند متغیـره و تحلیـل تـابع تشـخیص     هش میاز دیگر نتایج این پژو. باشدمی

ها نشان داد هم افرادي که تمایل زیـادي بـه مشـارکت در ورزش دارنـد و هـم      نتایج این آزمون. اشاره نمود

ترین بازدارنده و موانع شخصی را بـه  موانع شغلی را به عنوان مهم ،افرادي که تمایل کمی به مشارکت دارند

این افراد از انگیزه و عالقه  ،بنابراین. اندترین مانع جهت مشارکت در ورزش انتخاب نمودهعنوان کم اهمیت

ناشـی از   -رسد مشغله زیاد شغلیاما به نظر می برخوردارند،بدنی الزم جهت مشارکت در ورزش و فعالیت

هـاي بـدنی بـه    ر ورزش و فعالیـت ترین مانع مشارکت این افراد دمهم -وضعیت بد اقتصادي و مالی جامعه

به نوعی که افراد جهت امرار معاش و گذران زندگی خود مجبورند زمان بیشتري را به کـار   ؛حساب می آید

  تـوان  با بهبـود وضـعیت اقتصـادي کشـور مـی      پس. شان اختصاص دهندکردن و تامین مالی خود و خانواده

   .یز افزایش یابدفراد در ورزش نبینی نمود که میزان مشارکت اپیش

به طورکلی و با توجه به آنکه متغیر مدرسه کمترین تاثیر را بر فرهنگ ورزش داشته است و تاکید افراد غیـر  

هاي آن به عنوان یک عامل مهم که رسالت خود را در جهت ترغیب و تشـویق  ورزشکار بر مدرسه و برنامه

ترین بازنداره انتخاب شده و به نوعی به عنوان مهمافراد به مشارکت در ورزش، به درستی انجام نداده است 

است، نیاز به یک تعامل چندجانبه بین شهرداري و اداره ورزش و جوانان و همچنـین آمـورزش و پـرورش    

ریزي مناسب و همچنین تاکید بـر تـاثیرات گسـترده ایـن نهـاد      شود؛ به نوعی که با برنامهشهر آمل دیده می

انـدرکاران و  طور اختصاصی، حمایت دستازي به طورکلی و فرهنگ ورزش بهسدر زمینه فرهنگ) مدرسه(

توسـعه   درپررنگتر  یبه این سمت معطوف دارند تا نقشرا گذارن و مدیران بخش آموزش شهر آمل سیاست

  . بدنی در گستره شهر آمل داشته باشندورزش و فعالیت
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و امکاناتی به عنوان یکی از موانع مشـارکت   ياقتصادهمچنین با توجه به تاکید افراد غیر ورزشکار بر موانع 

هـاي مشـارکت در    شود با تعامل با اداره ورزش و جوانـان در جهـت کـاهش هزینـه    زش، پیشنهاد میردر و

  . هاي آموزشی زمینه را براي توسعه مشارکت در ورزش همگانی در شهر آمل را فراهم آورندکالس

و از آنجایی که افراد ورزشکار  فضاهاي ورزشی توسط افراد ورزشکارین تربا توجه تاثیرات فاصله تا نزدیک

با سطوح فرهنگ ورزش باالتر تمایل بیشتري براي ترغیب و تشویق افراد دیگر جهت مشارکت در ورزش و 

در سطح شهر آمل در آینـده بـه صـورت     اتشود ساخت و توزیع امکانهاي بدنی دارند، پیشنهاد میفعالیت

پذیرد و از دادن مجوز ساخت و تاسیس فضاهاي ورزشی در مناطقی که چندین مجموعـه و  موزون صورت 

مناطق مناسـب و منـاطقی کـه از فضـاهاي ورزشـی فاصـله       . خودداري شود ،باشندسالن ورزشی را دارا می

  . باشندها براي ساخت اماکن ورزشی میبهترین مکان ،بیشتري دارند

هـاي  در ورزش و فعالیتمشارکت و یا عدم مشارکت افراد جامعه  رهاو مطالعات بیشماري دربهاي پژوهش

ها نشان دهنده آن است که اغلب آنان بر روي جامعـه زنـان   مطالعه این پژوهش. است صورت پذیرفتهبدنی 

جامعـه   از اما پژوهش حاضر به صورت جامع و با ترکیبی ؛اندو یا تنها به موانع مشارکت پرداخته انجام شده

مبـاردرت ورزیـده و بـه    مردان و عوامل مشارکت و عدم مشارکت به بررسی فاکتورهاي مورد بحث  زنان و

  . به رشته تحریر در آورده استشهر آمل را براي  هاصورت کاربردي آن
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The study is a survey on effective factors in tendency and lack of tendency of 
Amol citizens to sport. The methodology of this study has been descriptive – 
survey and the method of data collection was fieldwork. Two questionnaires 
were used to collect data from a semi researcher for people participating in 
sport- borrowed from Shamsi Questionnaire (1392)- and non-participants in the 
exercise- borrowed from questionnaires Motameni et al. (1392) were used. To 
analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, Friedman test, Kruskal-Wallis 
test were used and analysis of variance and discriminant analysis were at a 
significance level p≤. / 05. The results showed the variable family has been the 
most of role and school variable minimal role in Amol citizens' tendency in the 
field of participation in sport and physical activity. The results showed whatever 
be higher individual income the sports culture is higher among their, and 
whatever be lower distance to first sport will increase sports culture. In the case 
of athletic group, the results showed people with more working hours have a 
higher sports culture and people who spend a lot of time and expense side 
activities have lower Sport Culture. The results also showed in non-athletes 
whatever of hours worked increased emphasis persons will be more on job 
barriers and people who spend a lot of time and expense side activities have 
focused more on personal obstacles. 

Key word: Family, School, Friends, Mass media and Sports Culture 
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