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ABSTRACT

Background & objectives: Sports for all is kind of physical activity which improve physical,
mental and social abilities. The purpose of this study was to identify the place of education in
the process of people's tendency towards sport for all.
Methods: This research was descriptive and applied (in terms of purpose). The statistical
population was all professors and specialists in sports management, managers of federations,
general managers of sports and youth of the provinces and senior experts of the Ministry of
Sports and Youth (N=343). By stratified random sampling method and based on Morgan
table, 181 people were selected as sample, among them 135 sample had analyzable
questionnaires. The research instrument was a researcher-made questionnaire that its
reliability was confirmed using Cronbach's alpha test (α=0.83). Data were analyzed by
descriptive statistics (frequency, frequency percentage, mean) and inferential statistics
(Kolmogorov-Smirnov tests, one-sample t-test and Friedman test) in SPSS software version
23.
Results: The results showed that the variables of awareness (p=0.01, t=20.03), attractiveness
(p=0.01, t=61.77), belonging (p=0.01, t=17.21), loyalty (p=0.01, t=22.36) and education
(p=0.01, t=36.69) had significant roles in people's tendency to sports for all. It was found that
the factors affecting people's tendency to sports for all, included the component of
attractiveness (average rank: 4.43), education (average rank: 3.00), loyalty (average rank:
2.91), belonging (average rank: 2.41) and awareness (average rating: 2.26), respectively. In
addition, it was found that with the increased level of education, the position of education in
the tendency of people to public sports decreased.
Conclusion: Due to the role of education in the tendency of people to sports for all, it is
suggested that the country's sports for all authorities to provide a platform for sports for all
education for different segments of society by producing educational programs in media and
employing sports coaches for neighborhoods.
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مقدمه
ها را دچار فقـر حرکتـی   زندگی در دنیاي امروز انسان

هاي حرکتی نگهداشته و این کرده و انسان را از فعالیت
اتفاق ناگوار مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی را بـراي  

او پدید آورده است که در این راستا ورزش همگـانی  
ــوان ورزش ارزان   ــه عن ــرین و  ب ــادي آف ــت و ش قیم

این مشکل امروزي را به نحو احسـن تواندگروهی می
.)1(حل نماید 

چکیده
موجــب ارتقـاء فیزیکـی، روانــی و اجتمـاعی فــرد    ست که اجسمی ي فعالیتهااز همگانی شکلی ورزش سـابقه و هـدف:  

آموزش در فرآیند گرایش مردم به ورزش همگانی بود.هدف از تحقیق حاضر شناسایی جایگاهشود. می
این تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي بود. جامعه آماري کلیه اساتید و متخصصان مـدیریت ورزشـی،   :کارروش

). بـه  N=343ها، کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان بودند (ها، مدیران کل ورزش و جوانان استانساي فدراسیونؤر
نفر به عنوان نمونه انتخـاب شـدند کـه تعـداد     181اساس جدول مورگان، تعداد اي و برطبقه-گیري تصادفیشیوه نمونه

که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفاي اي بودابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهپرسشنامه قابلیت تحلیل داشت. 135
ها به وسیله آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین) و آمار لیل داده). تحα=83/0مورد تایید قرار گرفت (کرونباخ

گیـري از  ن فریـدمن) و بـا بهـره   اي و آزمـو )، تـی تـک نمونـه   k-Sاسمیرنوف (-هاي آماري کلموگروفاستنباطی (آزمون
صورت گرفت.SPSS-23افزار آمارينرم

)، p ،21/17=t=01/0)، تعلق (p ،77/61=t=01/0)، جذابیت (p ،03/20=t=01/0نتایج نشان داد که متغیرهاي آگاهی (ها:یافته
داري دارنـد.  ) در گرایش افراد به ورزش همگانی نقش معنـی p ،69/36=t=01/0) و آموزش (p ،36/22=t=01/0وفاداري (

یـانگین رتبـه:   همچنین مشخص شد که عوامل موثر بر گرایش افراد به ورزش همگانی به ترتیب شامل مولفه جـذابیت (م 
) و آگـاهی (میـانگین رتبـه:    41/2)، تعلق (میانگین رتبـه:  91/2)، وفاداري (میانگین رتبه: 00/3)، آموزش (میانگین رتبه: 43/4
باشد. عالوه بر این مشخص شد که با افزایش تحصیالت، جایگاه آموزش در گـرایش مـردم بـه ورزش همگـانی     ) می26/2

شود.تر میکمرنگ
شود، متولیان ورزش همگانی کشور با توجه به نقش آموزش در گرایش افراد به ورزش همگانی پیشنهاد میگیري:نتیجه

را هاي آموزشی در صدا و سیما و نیز استخدام مربیان ورزش براي محالت، بستر آموزش ورزش همگانی با تولید برنامه
براي اقشار مختلف جامعه فراهم نمایند.

آموزش، تعلق، جذابیت، ورزش همگانی، وفاداريآگاهی،کلیدي: ه هايواژ
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منـدي از  سـوم جوانـان جهـان بـراي بهـره     کمتر از یک
فواید سالمت حـال و آینـده، فعالیـت جسـمانی کـافی      

بـاري در تمـام   دارند و فعالیت جسمانی به طور تأسف
تحرکـی در  ول اسـت و کـم  مراحل جوانی در حـال نـز  

تر است از جمله در زنـان،  هاي جامعه شایعبرخی گروه
تر و سطوح اقتصادي و اجتماعی فرودسـت  افراد مسن

ـ شاجهانی بهدنمازاـسيهایهـ. بر طبق توص)2( و 1تـ
قل یک احد،مریکاآانی ــنساتخدماوت ـشابخش بهد

ـــساعت فعالیت بدنی با ش اي متوسط تا شدید برتدـ
ن گساالربزاي ست. بره اتوصیه شدن نااجون و کادکو
ت قیقه فعالیت با شدد150قلاحدم نجاامسن اد فرو ا

شدید یا تبا شدازيقیقه فعالیت هود75متوسط یا 
تقویت ي هافعالیتو هر هفته در ها ندل آترکیب متعا

. در این زمینـه اطالعـات   )3(ست ه اعضالنی توصیه شد
85تـا  60دهـد کـه   سازمان جهانی بهداشت نشان می

درصد از بزرگساالن در کشورهاي مختلـف از تحـرك   
2000کافی برخوردار نیسـتند. ایـن سـازمان در سـال     

تحرکـی در جمعیـت بزرگسـال    درصدي کم88شیوع
اي در ایــران . مطالعــه)2(ایــران را نیــز گــزارش کــرد 

ــراد   ــد اف ــا 15درص ــرکت 64ت ــاله ش ــده در س کنن
)، در سـال  85/30(1385ی را در سـال  هاي بدنفعالیت
ــال 21/35(1386 ــال 10/38(1387)، در سـ ) و در سـ
ــت  97/38(1388 ــرده اس ــزارش ک ــین )4() گ . همچن

ــارکت را در ورزش   ــزان مش ــاران، می ــوري و همک غف
. این ارقام )5(درصد اعالم کردند 19همگانی در ایران 

پایین است، به عنوان در مقایسه با سایر کشورها بسیار 
ــانی در    ــارکت در ورزش همگـ ــد مشـ ــال درصـ مثـ

%)، آمریکـا: زنـان   77%)، هلنـد ( 81کشورهاي فنالنـد ( 
ــادا (%)، کا72%) و مــردان (57( %)، 52%)، اســترالیا (34ن

.)6(%) است 38سنگاپور (و%)45کنگ (هنگ
هــاي از عوامــل بازدارنــدة شــرکت افــراد در فعالیــت

توان به مواردي مانند کمبود وقت، ضعف جسمانی می
لیـاقتی،  انگیزه، حمایت و راهنمایی ناکافی، احسـاس بـی  

کمبود تسهیالت ایمن، محدودیت دسترسی به امکانات 

1 WHO

پوشی از فواید فعالیت جسمانی فعالیت جسمانی و چشم
. چال اشتري و همکاران مهمترین موانـع  )2(اشاره کرد 

توسعه فعالیت ورزشی را به ترتیـب موانـع مـدیریتی،    
ــکار   ــه ورزش ــوط ب ــع مرب ــاختی و موان ــع زیرس -موان

. همچنین در تحقیقی دیگر موانع )7(دانند مسابقات می
داراي اولویت را شامل نداشتن وقـت کـافی، نداشـتن    
امکانات ورزشی در دسترس و مشکالت اقتصادي بیـان  

تر را موانع شامل؛ نداشتن اند و موانع کم اهمیتکرده
اعتقــاد بــه ورزش و اثــرات آن و مشــکالت خــانوادگی 

توان به مـواردي ماننـد   . عالوه بر این می)8(دانند می
عوامــل فرهنگــی، عوامــل اقتصــادي، کمبــود فضــاهاي 

سـازي،  ورزشی مناسب، ضعف در مدیریت و فرهنـگ 
ــه برنامــه ي متنــوع و جــذاب، کمبــود و هــاعــدم ارائ

بــودن وســایل ورزشــی، حجــم بــاالي ســایر نامناســب
هاي روزانه، کمبود مربیان و نیروهـاي انسـانی   فعالیت

سـازي از مزایـاي   رسانی و آگـاه تخصص، عدم اطالعم
توجهی به زمان مناسب برگزاري ورزش همگانی و کم

. در تحقیقی دیگر به )9،10(ورزش همگانی اشاره کرد 
عوامــل ســازمانی و مــدیریتی، محیطــی، محــدودیت  
زمانی، عدم حمایت اجتمـاعی، درون فـردي و عوامـل    

.  )11(روانشناختی اشاره شده است 
ــی در ــل م ــوثر و   مقاب ــل م ــی از عوام ــه برخ ــوان ب ت

راهکارهاي توسعه ورزش همگانی اشاره کرد. در ایـن  
توان به تحقیق احسانی و همکاران اشاره کـرد  راستا می

که در مدل نهـایی خـود بـه سـه عامـل کلـی عوامـل        
ــردي)،     ــین ف ــردي و ب ــاختاري، ف ــل س ــاري عوام رفت

اي .) و زمینـه مدیریتی (منابع انسانی، مالی، تجهیزات و..
ــادي و    ــی، اجتمــاعی، اقتص ــل فرهنگ ...) اشــاره (عوام

7. نتـایج تحقیـق آصـفی نشـان داد کـه      )12(اندکرده
کردن ورزش همگانی در ایران تـاثیر  گروه در نهادینه

هاي مرجع، واده، مدرسه، گروهدارند که عبارتند از خان
ــانه  ــاالن، رس ــتان و همس ــت و  دوس ــی، دول ــاي جمع ه

. )13(نهادهاي مذهبی 
هـاي اجتمـاعی را بـر    نقش شـبکه همکاراناسکندري و

هـاي  یافتـه . )14(کنند توسعه ورزش همگانی تایید می
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شـدن ورزش بـر  نشان داد که همگانیدیگرپژوهشی
اساس چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخله مثبـت  

از طریـق  عوامل مدیریتی، بسترسـازي منـابع و نهایتـاً   
عـالوه بـر ایـن    . )15(پذیرد عوامل رفتاري صورت می

ــیبانی ــنج، ش ــادي،  پ ــی، اقتص ــی، آموزش ــل فرهنگ عام
مدیریتی و اجتماعی را از جمله عوامل موثر بر توسعه 

. در تحقیـق  )16(ورزش همگانی گزارش کـرده اسـت   
عامـل فرهنگــی، اقتصـادي، نیــروي   هشــتچوپانکـاره،  

هـاي گروهـی،   انسانی، عوامل سیاسی، تبلیغات و رسانه
جتمــاعی) و ین فــردي (اعوامــل آموزشــی، عوامــل بــ

اي)، بـه عنـوان عوامـل    ها (کالبدي و برنامهساختزیر
. )17(موثر بر توسعه ورزش همگانی معرفی شد 

ــداخالت    ــات و م ــد تحقیق ــاهده ش ــه مش ــانطور ک هم
توسعه ورزش همگـانی و گـرایش   مختلفی در راستاي 

بـا ایـن وجـود،    مـردم بـه آن صـورت گرفتـه اسـت.     
رویکردهاي مورد اسـتفاده در ورزش همگـانی بـراي    

هـاي بـدنی   انگیزاندن مشـارکت در ورزش و فعالیـت  
و فانک در ایــن راســتا . )18(اغلــب ناکارآمــد هســتند 

ان به عنورا 2، مدل روانشناسـی پیوسـته  )2001(1جیمز
ي ماندهی مبانی نظرزاــسايمفهومی بربچوریک چا

د نشناختی بین فرط رواتباارند که دمختلف معرفی کر
ار مد نظر قررا شی مختلف و ورزتفریحی اف هدو ا

ــین چاند. دبوداده ــچراــ ــپیشب وــ میکند که د نهاــ
ـ شجامعهو ناختی ـنشروايیندهاآفر د یجااي اناختی برـ

ی ـشورزحی یا ـخصی با یک فعالیت تفریـشط تبااریک 
د یندها که گفته میشواین فر. اوندــــــــترکیب میش

مرحلۀ رچهاهد به دمیرخ لی تکوینی ایک توان عنوبه
ــذابیت3گاهیآ تقسیم 6داريفاو و5لبستگی، د4، جــــــ

ــدل   . )19(دد میگر ــر در مـ ــی دیگـ و 7لمواز طرفـ
» زشموآ«ورت ضرو همیت ) بــــــر ا2005ران (همکا

1 Funk & James
2 The Psychological Continuum Model
3 Awareness
4 Attractiveness
5 Attachment
6 Allegiance
7 Mull

همگانی ش ورزش گستراي بنایی بریرو آن را زتاکید 
. )20(نند دایــماي حرفهو قهرمانی ورزشعه ـتوسو

آموزش و پرورش هماننـد یـک ابـزار اسـت کـه بـه       
کند؛ و ورزش ذاتی ورزش کمک میهاي ترویج ارزش

تنهایی ارزش اجتماعی ندارد بلکه دیدگاه آموزشـی  به
که در این عمل وجود دارد باعث داشتن چنین ارزشی 

. از طرفی آموزش نقش مهمی )21(شود براي آن می
ســازي ورزش همگــانی در جامعــه دارد از هادینــهدر ن

هـاي  طریق آموزش، دانش و آگاهی عمومی از ارزش
ــراي کیفیــت کلــی زنــدگی   ورزش و فعالیــت بــدنی ب
افزایش خواهد یافت به عالوه، نگرش مثبت نسبت بـه  
شـــرکت در ورزش و فعالیـــت بـــدنی، همچنـــین    

هـاي خاصـی کـه افـراد را بـراي مشـارکت در       مهارت
ــی ورزش و فع ــادر م ــدنی ق ــت ب ــق الی ــازد، از طری س

.)3(هاي آموزشی مختلف بهبود خواهد یافت کانال
ـ کـه عل مشـخص گردیـد  با مرور پیشینه تحقیـق   رغم ی

اي بـه  ، تاکنون هیچ مطالعـه »آموزش«نقش با اهمیت 
بررسی و شناسـایی جایگـاه آن در گـرایش مـردم بـه      

د جنبـه  ورزش همگانی نپرداختـه اسـت کـه ایـن مـور     
نوآوري تحقیق را از لحاظ موضوعی و هـدف تحقیـق،   

هــاي نــوآوري تحقیــق، کنــد. از دیگــر جنبــهتاییـد مــی 
شده اشاره کرد، چراکه توان به مدل مفهومی ارائهمی

اي از آن استفاده نشـده اسـت.   تاکنون در هیچ مطالعه
تـوان از دو  اهمیت و ضرورت اجراي این مطالعه را می

لی مورد بررسی قرار داد. همـانطور  جنبه نظري و عم
که اشاره شد تاکنون هیچ مطالعه مشابهی انجام نشده 
است که این مورد گواهی بـر اهمیـت نظـري تحقیـق     

تواند در جهـت غنـاي علمـی    است؛ لذا نتایج تحقیق می
حوزه ورزش همگـانی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. از      

هـاي ذیـربط   یـاتی نیـز مـدیران و سـازمان    لحـاظ عمل 
در گــرایش » آمــوزش«تواننــد از جایگــاه و نقــش مــی

مردم بـه ورزش همگـانی آشـنا شـوند و در پـی آن      
اقدامات الزم را صـورت دهنـد. بـا توجـه بـه مطالـب       

بودنـد در پی پاسخ به این سوال ینمطرح شده، محقق
که آموزش چه جایگاهی در فرایند گرایش مـردم بـه   
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ــ  ورزش همگـانی دارد؟  دل الزم بــه ذکـر اســت کـه م
روانشناسـی  مفهومی پـژوهش بـا توجـه بـه دو مـدل      

ران همکال و مو) و2001جیمز (و فانک پیوســــــــته 
.) تنظیم شد2005(

. مدل مفهومی پژوهش1شکل 

کارروش
این تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي بود کـه  

ري را کلیه اساتید ماآجامعه به شیوه میدانی اجرا شد. 
ســاي ؤنفــر)، ر60زشــی (و متخصصــان مــدیریت ور

نفر)، مدیران کـل ورزش و جوانـان   52ها (فدراسیون
و نفر)، کارشناسـان عـالی وزارت ورزش  31ها (استان

نـد. بـا اسـتفاده از روش    نفر) تشکیل داد200جوانان (
اساس جدول تعیین اي و برطبقه-گیري تصادفینمونه

نفر به عنوان نمونـه تحقیـق   181حجم نمونه مورگان، 
پرسشـنامه  135انتخاب شدند که از بـین ایـن تعـداد،    

ابـزار پـژوهش شـامل    قابلیت تجزیه و تحلیل داشـت.  
بود که با توجه بـه پیشـینه   اي پرسشنامه محقق ساخته

ــق و  ــد.   تحقی ــیم ش ــده، تنظ ــه ش ــومی ارائ ــدل مفه م
گویـه)، جـذابیت   5شامل پنج عامل آگاهی (هپرسشنام

گویه) و آموزش 4(گویه)، وفاداري4گویه)، تعلق (7(
ارزشـی لیکـرت   5گویه) بـود کـه در قالـب طیـف     8(

روایـی صـوري و   . تنظیم و مورد استفاده قرار گرفـت 
شته تـن از خبرگـان ر  12، توسـط  پرسشنامهمحتـوایی  

ري مورد تاییـد قـرار   مدیریت ورزشی با مدرك دکت
بررسی پایایی ابزار، در یک منظوربهگرفت. همچنین

نفر از اعضاي جامعـه  30ها بین شنامهنمونه اولیه، پرس
پایـایی آن  توزیع شد و با اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ   

ــزار  ــراي کــل اب ــر آگــاهی 83/0ب ــر 86/0، متغی ، متغی
93/0، متغیر وفاداري 81/0، متغیر تعلق 79/0جذابیت 

بدست آمد. بـه منظـور   85/0و براي متغیر آموزش 
(فراوانــی، هــا از آمــار توصــیفیتجزیــه و تحلیــل داده

درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و از آمار 
اسمیرنوف -هاي آماري کلموگروفاستنباطی (آزمون

)K-Sافزار اي و آزمون فریدمن) و نرمنمونه)، تی تک
بهـره گرفتـه شـد. مطالعـه حاضـر      SPSS-23آماري

از کمیته IR.SSRC.REC.1398.082داراي کد اخالق 
باشد.اه تربیت بدنی و علوم ورزشی میاخالق پژوهشگ

هایافته
شناختی نشـان داد  هاي جمعیتنتایج مربوط به ویژگی

درصــد مــرد 7/63درصــد از نمونــه زن و 3/36کــه 
0/63درصـد مجـرد و   5/35که از ایـن تعـداد   بودند

درصد زیر 1/8درصد متاهل بودند. از نظر بازه سنی 
درصد 3/36سال، 39تا 30درصد بین 1/28سال، 30
ســال داشــتند. 50درصــد بــاالي 5/27ســال و 50-40

درصد از افـراد داراي  2/2که دادهمچنین نتایج نشان 
درصـد  7/20درصـد فـوق دیـپلم،    9/5مدرك دیپلم، 

درصـد  8/17درصـد فـوق لیسـانس و    3/53لیسانس، 
باشند. عالوه بر این مشخص داراي مدرك دکتري می

ز نمونـه کارشـناس عـالی    درصـد ا 7/63شد که شغل 
درصـــــد رئـــــیس 6/9وزارت ورزش و جوانـــــان، 

ــیون،  ــل ورزش و  9/8فدراس ــدیر اداره ک ــد م درص
باشد.درصد هیات علمی می3/13جوانان و 

اي نمونـه نتایج مربوط به آزمون تـی تـک  1در جدول 
هاي آگاهی، جذابیت، تعلق، وفاداري در ارتباط با مولفه

و آموزش، گزارش شده است.
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هاي تحقیقاي مربوط به مولفهآزمون تی تک نمونهنتایج. 1جدول 
داريسطح معنیTدرجه آزاديمیانگین آماريمیانگینمتغیر
04/4313403/2001/0آگاهی
74/4313477/6101/0جذابیت

10/4313421/1701/0تعلق
27/4313436/2201/0وفاداري
36/4313469/3601/0آموزش

، p=01/0، متغیرهاي آگـاهی ( 1با توجه به نتایج جدول 
03/20=t) ــذابیت ــق p ،77/61=t=01/0)، جـــ )، تعلـــ

)01/0=p ،21/17=t) 01/0)، وفـــاداري=p ،36/22=t و (
ــوزش ( ــه  p ،69/36=t=01/0آم ــراد ب ــرایش اف ) در گ

داري دارد.ورزش همگانی نقش معنی
عوامل موثر در بندياز آزمون فریدمن براي اولویت

ــانی اس  ــه ورزش همگ ــراد ب ــرایش اف ـــگ تفاده شــد ــ
نتایج آزمون فریـدمن نشـان داد کـه بـین     ). 2(جدول 

عوامــل مــوثر در گــرایش افــراد بــه ورزش همگــانی 
). p=01/0داري وجـود دارد ( اولویت متفـاوت و معنـی  

این عوامل به ترتیب شامل مولفـه جـذابیت (میـانگین    
)، وفـاداري  00/3انگین رتبـه:  )، آموزش (می43/4رتبه: 

) و 41/2)، تعلــق (میــانگین رتبــه: 91/2(میــانگین رتبــه: 
باشد.) می26/2آگاهی (میانگین رتبه: 

بندي در آخرین یافته از آزمون فریدمن براي اولویت
عوامل موثر در گرایش افـراد بـه ورزش همگـانی در    

دو گروه زیر لیسانس و لیسانس و باالتر استفاده شد.

بندي عوامل موثر در گرایش افراد به ورزش همگانیولویتا. 2جدول 
رتبهمیانگین رتبهگویه

43/41جذابیت
00/32آموزش
91/23وفاداري

41/24تعلق
26/25آگاهی

بین عوامل موثر در گرایش افـراد  3با توجه به جدول 
به ورزش همگـانی در افـراد زیـر لیسـانس، آمـوزش      

وم دارد در حالی که در افـراد بـا تحصـیالت    اولویت د
لیسانس و بـاالتر، آمـوزش در اولویـت چهـارم اسـت.      
ــا افــزایش تحصــیالت، جایگــاه آمــوزش در   بنــابراین ب

شود.تر میگرایش مردم به ورزش همگانی کمرنگ

بندي عوامل موثر در گرایش افراد به ورزش همگانی. اولویت3جدول 
داريسطح معنیدرجه آزاديخی دوتعدادبهمیانگین رتگویهتحصیالت

پایین تر از لیسانس

10/4جذابیت

1103/109401/0
78/3آموزش
82/2وفاداري
56/2آگاهی
19/2تعلق

لیسانس و باالتر

61/4جذابیت

12426/209401/0
09/3وفاداري

64/2تعلق
23/2آموزش
04/2آگاهی
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بحث  
پژوهش حاضر با هدف شناسـایی جایگـاه آمـوزش در    
فرآیند گرایش مردم به ورزش همگانی انجام گرفت. 
اولین یافته نشان داد که آگاهی در گـرایش افـراد بـه    

داري دارد. ایـن یافتـه بـا    ورزش همگانی نقـش معنـی  
. در تحقیـق صـفاري   )22(تحقیق صـفاري همسـو بـود    

هـاي ورزشـی   آگـاهی از برنامـه  مشخص شـد کـه نـا   
تواند بـر توسـعه ورزش همگـانی در ایـران مـوثر      می

ــد. ــروري   باش ــام ض ــین گ ــاهی از اول ــه آگ در زمین
هـا و  . اگـر فـردي از فرصـت   )22(گیري اسـت  تصمیم

توانـد  مزایاي انجام یک کار آگاهی نداشته باشد، نمـی 
فعالیت شرکت کند. تحقیقات نشان داده اسـت  یکدر

هـایی کـه   که آگاهی و نگرش فرد نسـبت بـه فعالیـت   
اند، از طریق تأثیرات خـارجی ماننـد   هنوز انجام نشده

الن باورهاي اجتماعی و فرهنگی، رسانه، خانواده، همسا
شــود. ایــن عوامــل بــر ســاخت و محــیط ســاخته مــی

ــت ــاثیر   هوی ــرد ت ــر ف ــورد نظ ــده و م ــاي درك ش ه
گذارد. هویت درك شده یا مورد نظر یک شخص، می

هاي او، داراي اهمیت است. به به دلیل تاثیر در انتخاب
هـاي  گیـري، گزینـه  عبارت دیگر، در یک زمینه تصـمیم 

مورد نظر فرد هاي درك شده یا انتخابی که با هویت
در مجموعه مـورد توجـه قـرار    منطبق هستند، احتماالً

. )19(گیرند می
نتایج نشان داد که جذابیت در گرایش افراد به ورزش 

به دست آمده با داري دارد. نتیجههمگانی نقش معنی
به وي در مطالعه خودنتیجه تحقیق آصفی همسو بود. 

توانـد  این نتیجه رسید که سیستم پاداش و تشویق مـی 
. در )3(بر توسعه ورزش همگانی کشـور مـوثر باشـد    

تـوان بیـان داشـت کـه پـاداش و      تفسیر این نتیجه مـی 
ـ  تواند جذابیت ورزشتشویق می ا هاي همگـانی را ارتق

داده و مردم را بیشتر به مشارکت فعال در این زمینـه  
تواند انسـان را بـه   وا دارد. جذابیت عاملی است که می

سوي هر موضوع یا عملی بکشاند. در واقع زمـانی کـه   
ک موضوع ویـژه را ادراك نمایـد، بـه    انسان جذابیت ی

شـود. در  سوي آن کشیده شده و به آن مشغول مـی 

رابطه با ورزش نیز این امر صادق است و امـروزه بـه   
هایی که از جذابیت باالیی گواه شواهد موجود، ورزش

انــد ورزشــکاران و تماشــاگران برخوردارنــد، توانســته
نـه  بسیاري را بـه خـود جـذب نماینـد. بـه عنـوان نمو      

هـاي  توان از فوتبال بـه عنـوان یکـی از ایـن ورزش    می
هـاي  جذاب نـام بـرد. بـا انـدکی مقایسـه بـین ورزش      

تـوان مشـاهده کـرد کـه یکـی از      همگانی و فوتبال می
هـاي  دالیل اصـلی مشـارکت کمتـر مـردم در ورزش    

ــافی      ــذابیت ک ــدم ج ــال، ع ــه فوتب ــبت ب ــانی نس همگ
هاي همگانی است. ورزش

شد که تعلق در گرایش افراد به در یافته بعد مشخص
داري دارد. ایـن یافتـه بـا    ورزش همگانی نقـش معنـی  

در مطالعه خـود  نتیجه تحقیق فتحی همسو بود. فتحی 
شی با ص ورزشته خارعالقه به به این نتیجه رسید کـه  

ـــنشداشی ورزکت رمشا دار دارد بطه معنیرانجویاــ
. تعلق در لغت بـه معنـاي درآویخـتن بـه چیـزي،      )23(

اشتن، پیوسـتگی، دوسـتی، محبـت، دلبسـتگی،     دوست د
اتصال و ارتباط است. در واقع زمانی که انسان چیزي را 
دوست دارد و یـا بـه آن دلبسـتگی دارد، بـه آن چیـز      
ــکاران    ــه، ورزش ــوان نمون ــه عن ــاطر) دارد. ب ــق (خ تعل

اي بـه ورزش  معروف دنیاي ورزش تعلق خاطر ویـژه 
ام مردم آنهـا  خود دارند، مانند مسی و رونالدو که تم

شناسند. افرادي هستند که بـه واسـطه   را با فوتبال می
هاي همگانی دارند، در میان اي که به ورزشتعلق ویژه

شوند. به هر اقوام و آشنایان با آن ورزش شناخته می
عاطفی به ورزشتعلقازباالییدرجهکهحال افرادي

از ورزش کـه داردکمتـري وجـود  احتمـال دارنـد، را
آن بـه کـه چـرا کشیده و آن را تـرك نماینـد،  دست

پیـدا دلبسـتگی آنبـه وشـوند مـی متعهـد ورزش
کنند. می

اي نشـان داد کـه   همچنین نتایج آزمون تی تک نمونـه 
وفاداري در گرایش افـراد بـه ورزش همگـانی نقـش     

کننده داري دارد. با اندکی تامل در افراد شرکتمعنی
ــ در ورزش ــا رویک ــانی و ب ــاي همگ ــه ه ردي بازاریابان

هـاي همگـانی و   توان این افراد را مشـتریان ورزش می
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هـا دانسـت. وفـاداري   هاي متولی این ورزشسازمان
انجـام بـراي مشـتري درتعهـد ایجادازاستعبارت
بصورتخدماتوکاالخریدوخاصبا سازمانمعامله

مشـتریان کـه گیردمیصورتزمانیمکرر. وفاداري
وجهبهترینبهمورد نظرسازمانکهکنند احساس می

کند. حال اگر این موضع را برطرف میراآنهانیازهاي
هاي همگانی که همانا تمامی به مشتریان بالقوه ورزش

تـوان  اقشار مختلف جامعه هسـتند تعمـیم دهـیم، مـی    
دریافت که چنانچه افراد جامعه بتوانند نیازهاي خود را 

تـوان  اینـد، مـی  در محیط ورزش همگانی برطـرف نم 
ها خواهند امیدوار بود که در آینده نیز به این ورزش

پرداخت.
ها نشان داد کـه آمـوزش در   عالوه بر این موارد یافته

داري دارد. گرایش افراد به ورزش همگانی نقش معنی
، ، آصفیدست آمده با نتیجه تحقیقات صفارينتیجه به 

ــی و  و 2انیشیدو همکــاران و 1، یانــگهمکــارانعراق
ــیرانهمکا ــو م ــد همس ــفاري )26-24, 22, 3(باش . ص

توانـد بـر   نشان داد که نداشتن مهـارت ورزشـی مـی   
توسعه ورزش همگانی در ایران مـوثر باشـد کـه ایـن     

توان بـا آمـوزش مناسـب برطـرف نمـود.      مانع را می
ــ ــوزش تجرب ــادگیري  هآم ــر ی ــی ب ــت مبتن ــه اي اس ک

منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صـورت  به
گیرد تا بتواند توانایی خود را براي انجام کار بهبود می

بخشد؛ بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش 
اسـتفاده از  و تعامل با دیگران است. آموزش مسـتلزم 

هـاي  اي اسـت کـه شایسـتگی   شدهبینیهاي پیشبرنامه
افـراد را تقویـت و موجـب کسـب دانـش،      موجود در 

گـردد. بـا ایـن    هاي تازه در فـرد مـی  مهارت و توانایی
تواند موجبات هاي همگانی میتفاسیر، آموزش ورزش

ها و توانایی افـراد جهـت انجـام    بهبود و توسعه مهارت
ها را فراهم نماید. این ورزش

در بخش دوم تحقیق به اولویت بندي عوامل موثر در 
مردم به ورزش همگانی پرداختـه شـد. نتـایج    گرایش 

1 Young
2 Nishida

آزمون فریدمن نشان داد کـه بـین عوامـل مـوثر در     
هـاي متفـاوتی   گرایش افراد به ورزش همگانی اولویت

وجود دارد، به طوري که بـه ترتیـب مولفـه جـذابیت،     
. در ایـن  اداري، تعلق و آگاهی قرار دارندآموزش، وف

کرد که متـذکر  توان به تحقیق شیبانی اشاره راستا می
شد بین عوامل فرهنگی، آموزشی، اقتصادي، مدیریتی 

هاي و اجتماعی موثر در توسعه ورزش بانوان و مولفه
ــی،   ــاوتی وجــود دارد. عوامــل فرهنگ ــت متف آن اولوی
اقتصادي و مدیریتی بـه ترتیب بیشترین اهمیت را در 

انـد و بعـد از آن   توسعه ورزش همگانی بانوان داشـته 
، زاهـدي . )16(عی و آموزشی قرار دارند عوامل اجتما

راهکارها و اولویت توسعه ورزش همگانی را به ترتیب 
تجهیزات و اماکن، منابع انسانی، مـدیریت برگـزاري و   

هـا، محـیط حقـوقی و قـانونی، تـرویج فرهنـگ،       پروژه
توسعه نهادها، نظارت و ارزیابی، حمایت مالی، توسـعه  

غفـوري و  . )27(علمی و آموزشی گزارش کرده است 
به ترتیب همکــاران بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 

، شیي ورزهایرساخت، زفرهنگیاقتصــــــادي، مل اعو
ــنسوي انیر ، جمعیي هاسانهدي، رمل بین فراعو، انیــ
ی بر شزموآمل اخر هم عوو در آیاسی ـــــــمل ساعو

ان ورزش مدیره دگاـــیاز دمگانی ـــهورزش توسعه 
د کـه  ـرس. به نظر می)28(ان موثر هستند تهري شهر

هاي خـود بـه اهمیـت مـوارد     گیريافراد براي تصمیم
اي دارند و به طور کلی، در تمـامی  مختلف توجه ویژه

بندي خاصی وجود دارد. در رابطه با نقش امور اولویت
عوامل مختلف در گرایش مـردم بـه ورزش همگـانی    

توان انتظار داشت ینیز همین مطلب صادق است و نم
که عوامل مختلف به یک اندازه در گرایش مـردم بـه   

ه تا، بـورزش همگانی نقش داشته باشند. در همین راس
تـرین عامـل در   رسد که عامـل جـذابیت مهم  نظر می

گرایش مـردم بـه ورزش همگـانی باشـد. دلیـل ایـن       
توان در ماهیت ورزش همگانی دانست. موضوع را می

انی در اوقات فراغت افـراد انجـام   ورزش همگمعموالً
هـایی کـه در حـوزة اوقـات فراغـت      گیرد. فعالیـت می
شـمار و گونـاگون اسـت و هرکـدام بـر      باشد، بـی می
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هاي خاصی از اوقات فراغت تأکید دارنـد؛ اوقـات   جنبه
فراغت زمانی کامالً بیهوده و بدون مسـئولیت نیسـت،   

زد کـه  پرداهایی میانسان در اوقات فراغت به فعالیت
طور معمول اختیاري و داوطلبانه هستند. البته بایـد  به 

هاي گـذران اوقـات فراغـت در    توجه داشت که شیوه
توانـد الگوهـا و رونـدهاي متفـاوتی     سنین مختلف مـی 

هـاي همگـانی از جـذابیت    داشته باشد. چنانچه ورزش
تواننـد بخـش   باالیی براي افراد برخوردار باشـند، مـی  

غـت افـراد را بـه خـود اختصـاص      مهمی از اوقـات فرا 
بندي آگاهی قـرار گرفتـه   دهند. در انتهاي این اولویت

توان به این اشـاره کـرد   است. به منظور تبیین آن می
توان یافـت کـه از فوایـد    که امروزه کمتر کسی را می

ورزش همگــانی آگــاهی نداشــته باشــد؛ بنــابراین، در 
خر قرار مقایسه با دیگر عوامل، عامل آگاهی در رتبه آ

در رتبـه دوم عوامـل مـوثر بـر گـرایش      گرفته است.
افراد جامعه به ورزش همگـانی، آمـوزش قـرار دارد.    
همانطور که اشاره شد، در صورتی کـه افـراد جامعـه    

هاي انجام یک رشته ورزشی خاص باشـند  فاقد مهارت
توان انتظار داشت که به آن ورزش بپردازند لـذا  نمی

شی متنوعی بـراي مشـارکت   هاي آموزبایستی برنامه
هاي همگانی تدوین و اجرا شود.افراد در ورزش

بنـدي عوامـل مـوثر در گـرایش     در پایان نیز اولویـت 
مردم بـه ورزش همگـانی براسـاس سـطح تحصـیالت      

نتایج آزمون فریدمن نشان داد کـه بـین   بررسی شد.
عوامل موثر در گرایش افراد بـه ورزش همگـانی بـر    

هاي متفاوتی وجـود دارد، بـه   تاساس تحصیالت اولوی
طوري که از بین این عوامـل در افـراد زیـر لیسـانس،     
آموزش اولویت دوم را دارد در حالی که در افراد بـا  
تحصیالت لیسانس و باالتر، آموزش در اولویت چهـارم  
است؛ در واقع با افزایش تحصیالت، جایگاه آموزش در 

ود. شـ تر مـی گرایش مردم به ورزش همگانی کمرنگ
هاي دانشگاهی نقش بسیار مهمـی در توسـعه   آموزش

هـاي  هاي افراد جامعه در زمینـه ها و توانمنديمهارت
مختلف به ویژه زمینه شغلی دارد اما باید توجه داشت 

هـاي شـغلی و تحصـیلی، افـراد در     که عالوه بر مهارت

هاي دانشگاهی مسائل دیگري را نیز تجربـه  حین دوره
ـ   می ن مسـائل را آشـنایی و آمـوزش    کننـد. یکـی از ای

دهـد. در واقـع   هاي ورزشی مختلف تشکیل میمهارت
هـاي  تواننـد در انـواع فعالیـت   ، دانشجو میدر دانشگاه

هــا ورزشــی شــرکت نمــوده و حــداقل از ایــن ورزش
آگاهی الزم را کسب نماینـد. ایـن در حـالی اسـت کـه      
عدم ورود به دانشگاه و نداشتن تحصـیالت دانشـگاهی   

اند افراد را از کسب این تجارب باز دارد که ایـن  تومی
تواند زمینه ساز عـدم مشـارکت آنـان در    موضوع می

هاي ورزشی باشد. عـالوه بـر بحـث آشـنایی و     فعالیت
ها، بر کسی پوشیده نیست آموزش ورزش در دانشگاه

هاي دانشگاهی معرفت و دیدگاه که با گذراندن دوره
رسد بنابراین به نظر میشود. افراد نیز دچار تغییر می

که با افزایش تحصـیالت، نقـش آمـوزش بـر گـرایش      
مردم جامعه در ورزش همگانی کاهش یابد.

گیرينتیجه
به طور کلی نتایج نشان داد که آگاهی، جذابیت، تعلـق،  
ــه ورزش    ــراد ب ــرایش اف ــوزش در گ ــاداري و آم وف
همگانی نقش  دارند. همچنین، بـین عوامـل مـوثر در    

هـاي متفـاوتی   اد به ورزش همگانی اولویتگرایش افر
وجود داشت که به ترتیب شـامل جـذابیت، آمـوزش،    
وفاداري، تعلق و آگاهی بود. عالوه بر این مشخص شد 
که با افزایش تحصـیالت، جایگـاه آمـوزش در گـرایش     

شــود. از تــر مــیمــردم بــه ورزش همگــانی کمرنــگ
توان به دسترسی دشوار به هاي تحقیق میمحدودیت

تـوان بـر   هاي پژوهش اشاره کرد. همچنین نمینمونه
هاي اعضاي نمونه اطمینان داشـت.  صحت و سقم پاسخ

شود مسـئولین و متولیـان   با توجه به نتایج پیشنهاد می
هـاي موجـود در   ورزش همگانی با استفاده از پتانسیل

هـاي  هاي جمعـی ماننـد تولیـد و پخـش برنامـه     رسانه
سـازي  اقـدام بـه آگـاه   دهنده،آگاهی بخش و هشدار

بـا  افراد نسبت به مزایا و فواید ورزش همگانی نمایند؛
هـاي سراسـري ورزش همگـانی یـا     برگزاري همـایش 

ها را بـراي  هاي ورزشی خانوادگی، جذابیت آنهمایش
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ــه  ــد؛ زمین ــزایش دهن ــدان اف ــت عالقمن ــاي الزم جه ه
هـاي  مشارکت فعـال تمـامی اقشـار جامعـه در ورزش    

هــاي هـا و دیگــر محــیط ه در پــاركهمگـانی، بــه ویــژ 
عمومی فراهم نمایند تا با مشارکت روزانـه افـراد در   
ورزش همگانی زمینه افزایش تعلق و دلبستگی آنان به 

شـود  ورزش همگانی فراهم آید؛ همچنین پیشنهاد می
ــا   ــور بـ ــانی کشـ ــان ورزش همگـ ــئولین و متولیـ مسـ

ــروه ــازماندهی گ ــی دس ــاي ورزش ــب ورزش ه ر قال
... موجبات وفاداري افراد بـه  ش مساجد ومحالت، ورز

ورزش همگانی را فـراهم نماینـد؛ بـا توجـه بـه نقـش       
آموزش در گرایش افراد به ورزش همگـانی پیشـنهاد   

شود، مسئولین و متولیان ورزش همگانی کشور بـا  می
هـاي آموزشـی در صـدا و سـیما و نیـز      تولید برنامـه 

ش استخدام مربیان ورزش براي محالت، بسـتر آمـوز  
ورزش همگانی براي اقشار مختلـف جامعـه را فـراهم    

نمایند.

تاییدیه اخالقی
ــالق    ــد اخـــــ ــر داراي کـــــ ــه حاضـــــ مطالعـــــ

IR.SSRC.REC.1398.082  ــالق ــه اخــــ از کمیتــــ
باشـد. پژوهشگاه تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی مـی     

نویسندگان مقاله ضمن رعایت مـوازین و مفـاد آیـین   
نکی و اخذ رضـایت  هاي اخالقی از جمله بیانیه هلسینامه

ــه شــرکت  ــدگان، ب ــه از شــرکت کنن ــدگان آگاهان کنن
آوري اطمینان کامل از محرمانه بودن اطالعـات جمـع  

کننــدگان آزادي انـد و همچنــین مشـارکت  شـده داده 
کامل جهت شرکت در مطالعه و همچنین خروج از آن 

اند. را داشته
تعارض منافع

ین مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی  بین نویسندگان ا
وجود ندارد.

سهم  نویسندگان
اضر برابر و مسـاوي بـا   سهم  نویسندگان در مطالعه ح

.باشدهم می
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