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   )          Email: jvdnemati@gmail.com   (  

هدف این  ایران هاي مختلفاستان مرکز شهر 8هاي حرکتی و ورزشی در توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت چکیده:

 8500هاي جمعیت شناختی در اختیاار  و ویژگی گرایش، اي داراي سه بخش نگرشپرسشنامه محقق ساخته پژوهش است،

پرسشنامه را تکمیل کردند. در طراحی بخش نگرشی پرسشانامه از ابازار   زن  3570مرد و 4930نفر قرار گرفت. از این تعداد 

سشانامه  پرپایاایی   87/0 هاي تحلیل عاملی با آلفاياستفاده از روش با( استفاده شد. 1968فعالیت بدنی کنیون ) سنجنگرش

استفاده شاد.   05/0 والیس در سطح معناداري _هاي من ویتنی و کروسکالها از آزمونمحاسبه شد. در تجزیه و تحلیل داده

هاا، باه    آزماودنی نداشاتند.  ورزشی فعالیت گونه ها هیچ درصد آزمودنی6/34متوسط به طور ها نشان دادتجزیه و تحلیل داده

نشاط و شادابی، تقویت جسم و روان، کسب اعتماد به نفس و داشتن رفتار و اخالق نیکو عواملی چون کسب  ترتیب اولویت، 

هاي حرکتی و ورزشی معرفی نمودند. به طاور کلای، نتاایج ایان پاژوهش       هاي مشارکت در فعالیت ترین علل و انگیزه را مهم

تفکیا  جنسایت، شاول و مادر       هاي حرکتای و ورزشای باه    حاکی از متفاوت بودن نگرش اقشار مختلف مردم به فعالیت

درصاد کال    19/0میلیارد ریال،  741معادل  1380هاي ورزشی خانوار در سال  میزان هزینهنتایج نشان داد،  تحصیلی است.

داراي رشاد   1380نسبت به ساال   1385باشد. هزینه وزشی ی  خانوار در سال  کشور می GDPدرصد  1/0هزینه خانوار و 

  لی به دلیل پایین بودن درآمد و سهم مشارکت ورزشی مردم ایران نسبت به کشورهاي پیشرفته،و  درصدي است، 124واقعی 

 دهد. هاي خانوار به خود اختصاص نمی هاي ورزشی درصد قابل قبولی را در سبد هزینه هنوز هزینه
 

 .هاي ورزشیهزینه ،هاي حرکتی و ورزشینگرش، گرایش، فعالیت کلیدي: واژگان 

 
 
 
 

 

mailto:jvdnemati@gmail.com


 و ... بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر نگرش                                                                                                   43

1395 ویژه نامه  شاپور،جندي آموزش يتوسعه پژوهشی-ي علمیفصلنامه

 مقدمه
توجه به نقش خانواده در سرنوشت فرد و اجتماع و       

کارکردهاي متنوع آن از ی  سو و تأثیر دگرگون کننده 

هاي اخیر بر روي  تحوالت اجتماعی و تکنولوژي دهه

ساختارهاي اجتماع و اندیشه و رفتارهاي انسان و خانواده، 

هاي مستمر علمی را در حوزه  ضرورت مطالعات و پژوهش

سازد. این دو  و آموزش و پرورش نمایان میمسائل خانواده 

نهاد خانواده و آموزش و پرورش از جمله نهادهایی هستند 

که تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند و در عین حال متأثر از 

مسائل جامعه، سیاست، اقتصاد و فناوري هستند. نحوه 

تعامل خانه و مدرسه از دیرباز موضوع مشتر  خانواده و 

پرورش بوده است. شاید بتوان گفت عدم نظام آموزش و 

هاي  اهتمام و توجه الزم به این امر سبب بروز مسئله

هاي اخیر گردیده است. در  فراوانی براي هر دو نهاد درسال

اثر خانواده بر اشخاص از تمام "این رابطه فریمو می گوید : 

نیروهایی که تا به حال شناخته شده بیشتر است. یعنی اثر 

راتر از فرهنگ جامعه، دنیاي کار، دوستان، خانواده ف

سرمایه (. 1378)ثنائی،  "نزدیکان و امثال آنهاست

عادات دیر پایی است که درطی  ها وفرهنگی گرایش

هداف فرهنگی ا نیز شوند وفرایند جامعه پذیري حاصل می

فرهنگی را شامل  هاي تحصیلی وارزشمند نظیر صالحیت

هاي می توان به  مهارت اداتها وعشود. ازجمله گرایشمی

غیررسمی بین اشخاص مانند سب  زندگی، وضعیت 

ود. سرمایه فرهنگی در زبان اشاره نم تحصیلی، سلیقه و

 ترین سرمایه استثابت ها پابرجاترین وبین سرمایه

 (.1386)وکیلیان، 

 را ورزش و عادات، سرمایه چون مفاهیمی و بوردي    

 مردم اجتماعی ذهنیت عادات، .دهدمی قرار بررسی مورد

 رفتارها، اعتقادات، راکه بنديطبقه سیستم و داده شرح را

 آورند می وجود به را مردم جسمانی هايتکنی  و سالئق 

 ظرفیت برگیرنده ، در عادات و رفتارها  .نمایدمی معرفی

 و ، ادرا ، حاالت تفکر ایجاد زمینه در حصر و حد بی

 هايموقعیت و شرایط در تناسب به که است رفتارهایی

 با بیشتر ورزش . شودمی ایجاد تاریخی و اجتماعی

 روابط یکسري شامل و است مرتبط اجتماع عینی واقعیت

 مختلف  اشکال در ها موقعیت  بین عینی و تاریخی

 عادات .هستند وابسته یکدیگر به ها واژه این.  است قدرت

 ورزشی موقعیت به و شده عجین وي سرمایه با فرد هر

 را او فرهنگی تمرینات و حرکات نهایت در .افزایدمی وي

 طبقه به خود مباحث در . بوردیوکرد خواهد تعیین

 استعادات معتقد وي .کندمی اشاره نیز ورزش و اجتماعی

 هايفعالیت سایر و ورزش طریق از اجتماعی طبقه هر

ورزش، تنوعی از   .گرددمی آشکار و مشخص فرهنگی

فعالیت جسمانی است که زائیده تفکر انسانی بوده و هم 

 معنا یافته هاي دیگر،  زمان با زیستن و تعامل با انسان

ست. از آنجا که ورزش ساختار اجتماعی دارد، سبب شده ا

است که جامعه شناسان آن را در ارتباط با روابط اجتماعی 

 اجتماعی و اقتصادي مطالعه کنند. و فرآیندهاي سیاسی، 

بنابراین، ورزش ی  رویداد فرهنگی است که در مکان و 

کند. نگاه اجتماعی به ورزش در  هاي مختلف فرق می زمان

ی  جامعه با هر ابعادي یا فرهنگ و حتی خرده 

از ظور در  همه جانبه آن ضروري است. ها، به من فرهنگ

هاي گذشته داشتن فعالیت بدنی منظم در اقشار زمان

)آرنت و  ن متعالی جوامع بوده استمختلف مردم، آرما

یید، هنوز بسیاري از جوامع با باوجود تأ (2002مچنهاپوت

بدنی در اقشار مختلف خود   نبود یا کمبود فعالیت

اند. این امر در حالی است که فعالیت بدنی منظم  مواجه

هاي اثرگذار بر سب  زندگی سالم  ترین مؤلفه یکی از مهم

هاي پژوهشی  (. یافته2007 شود )کمارالدین محسوب می

دهند فعالیت بدنی آثار مثبت و معناداري  اخیر نشان می

بر سالمت جسمانی، روانی و ا جتماعی افراد در تمامی 

هاي زندگی دارد و ابزاري کارآمد در ارتقاي کیفیت  دوره

(. آنچه 2007زندگی اقشار مختلف مردم است )کمارالدین 

ه موانع و مزایاي مسلم است ادرا  و نگرش افراد ب

مشارکت در فعالیت بدنی عاملی اثرگذار بر 

هاي منظم هاي آنان براي مشارکت در فعالیت گیري تصمیم

محور است. لذا، ارزیابی ادرا  و نگرش افراد به  و سالمت

هاي  اي را در پژوهش هاي حرکتی، جایگاه ویژه فعالیت

ان کاربردي به خود اختصاص داده است )دفالندر و همکار

2004.) 

هاي حرکتی و ورزشی  در فعالیتاثرات متقابل حضور      

ها با توجه به  بر نگرش افراد، متفاوت بودن این نگرش

هاي فردي، یکسان نبودن نیازها، تفاوت در میزان تفاوت

هاي ورزشی، و به  مندي از تأثیرات حرکت و فعالیت بهره

طور کلی در هم آمیختگی زندگی فردي و اجتماعی 

پرداختن به مقوله هستندکه بیش از پیش اهمیت  عواملی

شوند و بر تأثیرات اجتماعی انکار ناپذیر  نگرش را یادآور می

گذارند )رمضانی  هاي حرکتی و ورزشی صحه می فعالیت

(.  طرزتلقی افراد 1990، ساندر 1998ماتیز  ؛1376نژاد، 

به فعالیت بدنی، ریشه در طبقه و انتظارات اجتماعی افراد 

ی به نگرش افراد بهترین (  و دستیاب1992)ناوسالر  دارد

هاي حرکتی است   فراد در فعالیتراه تشخیص رفتار ا

 (. 1994ذاکارین و همکاران )
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هاي پژوهش، نگرش مثبت یا منفی اقشار بر اساس یافته

هاي حرکتی و ورزش، دو پیامد  مختلف جامعه به فعالیت

مطلوب و نامطلوب دارد. از ی  طرف داشتن نگرش مثبت 

هاي حرکتی و ورزش باعث ایجاد پایگاهی  لیتافراد به فعا

گرایش، و حفظ آن به عنوان بخش قابل  قوي در پذیرش، 

شود. از طرف دیگر، داشتن  توجهی از ی  زندگی می

ریزي را  گونه راهبرد و برنامهنگرش منفی افراد جامعه، هر

در جهت توسعه مشارکت ورزشی با مشکل مواجه خواهد 

هاي  ها و گرایش ت نیازها، نگرشساخت. از این رو، شناخ

بدنی، ورزش و تفریحات سالم به مردم در حیطه تربیت 

ریزان تربیت بدنی و ورزش در  والن، مدیران و برنامهمسؤ

کند  تمامی نهادهاي ورزشی کشور کم  می

هایی منطقی و اثربخش  گیري ها و تصمیم ریزي تابرنامه

اثر و تحمیل  بی هاي غیر عملی، ریزي داشته باشند از برنامه

هاي غیر منطقی و غیرقابل اجرا اجتناب کنند.  برنامه

( جزء اولین پژوهشگرانی است که به 1968کنیون )

طراحی و توسعه ابزاري مناسب درتعیین نگرش در حوزه 

( . ابزار وي 1968)کنیون  تربیت بدنی و ورزش اقدام کرد

 ATPA (Attitudes Towardکه به اختصار 

Physical Activity )   نام دارد، نگرش افراد به

هاي حرکتی را در شش خرده مقیاس زیر ارزیابی  فعالیت

 کند: می

تندرستی  -2هاي حرکتی براي رشد اجتماعی،  فعالیت -1 

هاي حرکتی توام با هیجان  فعالیت -3و آمادگی جسمانی، 

عامل تحسین زیبایی حرکت، عامل آرام بخشی  -4وخطر، 

اي دشوار و توام با ریاضت.  تجربه -6و و رهایی از فشار 

استفاده قابل مالحظه محققان از این ابزار به منظور تعیین 

ها و اقشار مختلف اجتماعی، همچنین  نگرش گروه

هاي بسیار براي تعیین روایی و پایایی و حتی توسعه  تالش

ي توجه هر چه بیشتر پژوهشگران به مقوله  آن، زمینه

ر تمامی اقشار جامعه به ویژه نگرش و اهمیت آن را د

نوجوانان و جوانان فراهم کرد. ابزار نگرش نوجوانان به 

 Children Attitude (CATPAهاي حرکتی ) فعالیت

Toward Physical Activity  را سیمون و اسمول

( ابداع کردند که نوع تجدید نظر شده ابزار کنیون 1974)

( .. پژوهش 1974است براي نوجوانان)سایمون و همکاران 

هاي متعددي با استفاده از ابزار کنیون انجام گرفت و 

دالیل کافی در تایید پایایی آن وجود دارد. نکته مهم 

تاکید قابل مالحظه پژوهشگران بر نگرش نوجوانان و 

هاي سنی جوانی و  جوانان است. به زعم اکثر آنان، دوره

عالوه بر کنند و  ها رشد می اند که نگرش هایی نوجوانی دوره

  است ماساعد آنها فراهاییر ماه براي تواگیري، زمین کلاش

( در ی  1993(. هارت )1994)ذاکارین و همکاران 

فرد غیر فعال و  1108پژوهش ملی در آمریکا، نگرش 

هاي حرکتی و  سال را به فعالیت 18فرد باالي  1006

جسمانی بررسی و مقایسه کرد. نتایج پژوهش وي نشان 

اد فعال، وضعیت آمادگی و سالمتی خود درصد افر 51داد 

 21را مطلوب ارزیابی کردند . این میزان در افراد غیر فعال 

ترین دلیل خود را  درصد تعیین شد. افراد غیر فعال مهم

هاي حرکتی و جسمانی   براي عدم مشارکت در فعالیت

درصد( ذکر کردند. این در حالی است که  43نداشن وقت )

داشتند در صورت پیدا کردن وقت،  درصد آنان اظهار 64

هاي جسمانی و در نهایت  مند به حضور در فعالیت عالقه

 .(1993)هارت  هستند ارتقاي مشارکت تمرینی خود

آموزان را که در  ( نگرش دو گروه از دانش1995کاوانوا )

هاي آمادگی جسمانی و تربیت بدنی شرکت  کالس

رسی کرد. بر ATPAکردند با استفاده از پرسشنامه  می

هاي نگرش این  نتایج نشان داد بین پنج حیطه از حیطه

پرسشنامه رابطه معناداري مشاهده شد. فقط در حیطه 

رابطه معناداري مشاهده نشد. همچنین، « رشد اجتماعی»

بر پایه نتایج وي بین نگرش کلی و جنسیت رابطه 

 ( 1995معناداري مشاهده نشد)کاوناف 

دانش آموز  867( نگرش 2004کانال و همکاران )     

دختر و پسر دبیرستانی را به تربیت بدنی بررسی کردند و 

دریافتند نگرش افراد ورزشکار از غیر ورزشکار به طور 

معناداري بهتر است. بین نگرش دختران و پسران به 

تربیت بدنی نیز تفاوت معناداري وجود داشت. البته پسران 

ي داشتند) کانان و گیستین تر نگرش مطلوب

 147( نیز در پژوهش خود 2002(.گرابس و کارتر )2004

دانشجو را بررسی کردند و دریافتند میان گرایش به 

فعالیت منظم با عملکرد جسمانی و ظاهر افراد ارتباط 

معناداري وجود دارد. دانشجویان دختر به طور قابل 

شکل  آل و اي عالقمند به حفظ وضعیت ایده مالحظه

(. سالیس 200ظاهري خود هستند) گروبس و کارتر 

( در تحقیقات 2002(، و تراست و همکاران )2002)

مشابهی دریافتند پسران جوان در مقایسه با دختران 

هاي حرکتی بیشتري داشتند. گرایش به فعالیت در  فعالیت

یابد) تروس و  هر دو جنس با افزایش سن کاهش می

( درپژوهش 1386ده و سهرابی )( .عطارزا 2002همکاران 

سال شهر مشهد با  16مرد و زن باالي  976خود ، 

بررسی کردند.  ATPAاستفاده از ابزار تجدید نظر شده 

درصد افراد در  32آنها دریافتند در زمان اجراي پژوهش، 

کردند. همچنین،  هاي حرکتی و ورزش شرکت نمی فعالیت

شادابی  نتایج پژوهش آنان نشان داد کسب نشاط و
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ترین علل مشارکت و عقب ماندن از کارهاي روزانه و  مهم

هاي حرکتی و  ترین مانع عدم مشارکت در فعالیت مهم

شود. آنان همچنین بین نگرش به  ورزشی محسوب می

هاي  هاي حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی فعالیت

نوع شول،  مختلف سن، تأهل/ تجرد، تعداد اعضاي خانواده، 

هاي حرکتی و ورزشی  و عدم گرایش به فعالیت گرایش

تفاوت معنادار مشاهده کردند. این در حالی است که میان 

هاي حرکتی و ورزشی در افراد با  نگرش به فعالیت

هاي مختلف جنسیت، سطح تحصیالت، درآمد  ویژگی

ماهانه، هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعداد جلسات 

ن تمرین در هر جلسه، رفاه و تمرین در هفته، مدت زما

ایمنی مکان ورزشی و سابقه ورزشی تفاوت معنادراي 

(. صفانیا 1386مشاهده نشد )عطارزاده حسینی، سهرابی، 

( در پژوهشی نگرش و میزان مشارکت 1385و همکاران )

دانشجو را در فعالیت هاي ورزشی و تفریحی بررسی  490

درصد  75از کردند. بر پایه نتایج تحقیق آنان، بیش 

هاي تفریحی را  ها مشارکت منظم در ورزش آزمودنی

هاي  بهبود سطح مهارت موجب سالمتی، آمادگی جسمانی، 

هاي اجتماعی  ورزشی و در نهایت افزایش سطح مهارت

ترین موانع فرا روي  دانند. به زعم دانشجویان، مهم خود می

آنان در مشارکت ورزشی، عواملی چون کمبود تسهیالت 

فقدان وقت و عالقه شخصی  شی، کمبود منابع مالی، ورز

 (. 1385است )صفانیا و همکاران، 

( نیز در پژوهشی دیگر، 1385صمدي و همکاران )      

، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از  سطح آگاهی

هاي ایران را به فعالیت جسمانی تعیین کردند.  دانشگاه

اد از فعالیت درصد افر 9/60نتایج پژوهش آنان نشان داد 

ترین موانع فقدان  جسمانی آگاهی متوسطی داشتند. مهم

مشارکت ورزشی از نظر کارکنان، کمبود وقت، عدم وجود 

تسهیالت الزم در محل کار و زندگی و ناکافی بودن 

(. 1385تسهیالت در دسترس بودند )صمدي و همکاران، 

 به را دانشجو 80 نگرش( 2007)کامارادینوفازي

 نشان کردند. نتایج بررسی ورزشی و حرکتی هاي فعالیت

، فشار و استرس وکاهش تمرین از بردن لذت داد

 در پسر و دختر دانشجویان مشارکت دالیل ترین اصلی

شوند. همچنین،  می محسوب ورزشی و حرکتی هاي فعالیت

 دیگر کارهاي داشتن اولویت و دختران براي قت و نداشتن

 دانشجویان مشارکت وي فرار موانع مهمترین پسران،  براي

 آنان،  تحقیق نتایج بود. برپایۀ حرکتی هاي فعالیت در

 نهایت در و  خانواده، تشویق ورزش، نبود بودن پرهزینه

 ورزش و حرکتی هاي فعالیت در مشارکت بودن وقتگیر

     بودند حرکتی هاي فعالیت در افراد مشارکتی موانع سایر

نتایج پژوهش که توسط (.  2007) کامارودین و فوزي 

(با عنوان، توصیف و گرایش مردم به 13رحیمی، 

هاي حرکتی و ورزشی در جمهوري اسالمی ایران،  فعالیت

ها هیچ فعالیت حرکتی  درصد آزمودنی 5/34نشان داد 

ها، به ترتیب اولویت، عواملی چون  نداشتند. از نظر آزمودنی

عتماد کسب نشاط و شادابی، تقویت جسم و روان، کسب ا

ترین علل و  به نفس و داشتن رفتار و اخالق نیکو مهم

هاي حرکتی و ورزشی  هاي مشارکت در فعالیت انگیزه

هاي زن و مرد  بودند. ضمن اینکه بین نگرش کلی آزمودنی

هاي حرکتی و ورزش تفاوت معناداري مشاهده  به فعالیت

(. به طور کلی، نتایج این α 13/0  =p=  -48/1نشد )

اکی از متفاوت بودن نگرش اقشار مختلف مردم پژوهش ح

هاي حرکتی و ورزشی به تفکی  جنسیت، شول  به فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده و مدر  تحصیلی است. 

بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر پژوهش  اینهدف از 

نگرش، گرایش و عدم مشارکت خانواده ها به فعالیت هاي 

 حرکتی و ورزشی می باشد.

 روش پژوهش
discriptiveاین پژوهش توصیفی) دروش تحقیق ر    

  )

surveyاز نوع پیمایشی)
ی تمام راي آمار جامعه( است.  

 یش دبستانیپدرمراکز فرزندي دارا و متاهل زنان و مردان

ز، زاهدان، کرمانشاه، یتهران، اصفهان، مشهد، تبري شهرها

 وی تصادف روش با که دهدیم لیگرگان، بوشهرتشک

ي مارآ جامعه اساس بر. شدند انتخابي آمار نمونه میمستق

 هرشهرمختلف  جورافیایی مناطق دریش دبستانی  پمراکز 

ي ا خوشهي ریگ نمونه صورت به  سپس. شدند مشخص

 عیتوز آنها نیب پرسشنامه و شدند انتخاب نفر 8500 جمعا

 از قیتحق نیا در  .شدي آور جمعی ده پاسخ از پس و

 APTA) ) american اسیمق هیشبي ا پرسشنامه

public transportation association ونیناک 

(Canyon
 از استفاده با پرسشنامه نیا. شد استفاده(  

 1378 سالی ورزش وی حرکتي هاتیفعالی سنج نگرش

 هیاول پرسشنامه. شدی طراحي مظفر احمد ریام دکتر

 پرسشنامه همانند که استی نگرش عبارت 60 شامل

 زنان و مردان مؤلفه، نگرش ای بعد 6 قالب در ونیناک

 وی حرکتي هاتیفعال به را عالقمند فرزندي دارا و هلأمت

 پرسشنامهی درون اثباتی انیپا بیضر. سنجدیمی ورزش

 کرونباخي آلفاي آمار روش از استفاده با شده نظر دیتجد

 پرسشنامه منظور، نخست نیاي برا. شد محاسبه 78/0

 طور به کهی آزمودن 70 رای نگرش عبارت 60بلند،  فرم

 لیتکم بودند شده انتخاب شهر مختلف مناطق ازی تصادف

، یعامل لیتحلي آمار روش از استفاده با سپس. کردند
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 و حذف نییپای همبستگ بیضري دارای نگرشي هاعبارت

 6 قالب دری نگرش عبارت 36 با شده کوتاه پرسشنامه فرم

 روش از استفاده ان، بایپا در. دیگرد نیتدو مؤلفه ای بعد

 84/0 شده کوتاه پرسشنامهیی ایپا بیضر کرونباخي آمار

 پرسشنامه و استفاده میمستق عیتوز روش از. شد محاسبه

 از پس و شد دهندگان پاسخ لیتحو میمستق صورت به ها

 به مربوطي ها داده مجموعه . شد اعاده آنان از لیتکم

           ریز وی شیگرا وی نگرش ، عبارتيفردي هایژگیو

 منظور به وي بند طبقه جداگانه طور به آني هابخش

 از. صورت پذیرفت Spss طیمح دري آمار اتیعمل انجام

آزمون ) یاستنباط آماری و فیتوص آماري هاوهیش

 لیتحل و هیتجزدرجهت  croscalvalis (سیکروسکالوال

 . شدها استفاده داده

 ها یافته
 هاي فعالیت در داشتند اظهار( 6/65نفر) 5576      

 نیز%( 6/34) نفر 2941کنند.  می تشرک ورزش و حرکتی

 سنی، بیشترین نظر دادند. از منفی پاسخ سؤال این به

 20-16از طبقه سنی زن،  چه و مرد ها، چه آزمودنی تعداد

 تعداد بودند. بیشترین% زن(  30/48% مرد و 7/51سال )

 تحصیلی مدر  زنان چه و مردان گروه در چه هاآزمودنی

در هر  تعداد وکمترین% زن(  7/51% مرد و 3/48)دیپلم

 در ها بودند. اکثرآزمودنی حوزوي مدر  دارندگاندو گروه 

 زنان داشتند. درگروه43/19شول آزادمردان،  گروه

 شد.  مشخص10/11مشاغل سایر به مربوط شولي  هگزین

هاي ورزشی و ها به فعالیتآیا بین نگرش آزمودنی-1

حرکتی به تفکی  متویرهاي )جنسیت، سن، تحصیالت، 

هاي زندگی، شول( تفاوت معنی داري درآمد، هزینه

 وجوددارد؟

های  مقایسه نگرش کلی نسبت به فعالیت -1 شماره جدول

 های مختلف حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی
 P درجه آزادی مجذور کای ها ویژگی

 001/0 1 448/3 جنسیت

 995/0 5 844/9 سن

 001/0 4 443/8 میزان تحصیالت

 001/0 4 154/6 درآمد ماهانه

 179/0 4 267/6 هزینه خانوار

 006/0 10 129/1 شغل

 >05/0Pمعنی داري 

دهد بین گرایش به  نشان می 1نتایج جدول     

هاي  هاي حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی فعالیت

مختلف جنسیت، میزان تحصیالت، درآمد ماهیانه و شول 

(. به این معنی که >P 05/0رابطه معنی داري وجود دارد )

       در مردان به نسبت زنان، نگرش بهتري نسبت به 

هاي حرکتی و ورزشی وجود داشت، میزان فعالیت

تحصیالت باالتر و درآمد باالي خانوار و همچین مشاغلی 

که داراي وقت آزاد و از جنبه سختی کار وضعیت بهتري 

 هاي حرکتیداشتند، نگرش کلی بهتري نسبت به فعالیت

و ورزشی نشان دادند. در حالی که بین گرایش به 

هاي حرکتی و ورزشی با متویرهاي سن و هزینه  فعالیت

 (. <05/0Pخانوار رابطه معنی داري مشاهده نشد )

 کدامند؟ های آزمودن عالقه موردی ورزشي هاتیفعال -2

 میزان فراوانی درصد و فراوانی توصیف -2شماره  جدول

 ورزشی و حرکتی های فعالیت به ها آزمودنی گرایش
 درصد گرایش ردیف درصد گرایش ردیف

 48/4 بسكتبال 10 53/12 فوتبال 1

 32/4 های رزمی ورزش 11 33/12 پیاده روی 2

 75/3 ها سایر ورزش 12 66/11 آمادگی جسمانی 3

 63/3 تنیس روی میز 13 94/9 شنا 4

 33/2 بدمینتون 14 78/9 ورزش صبحگاهی 5

 10/2 هندبال 15 85/8 والیبال 6

 91/1 تنیس 16 44/7 دویدن 7

 65/1 ژیمناستیك 17 54/6 کوهنوردی 8

 - - - 57/4 دوچرخه سواری 9

توان گفت از میان ( می1( و نمودار)2با توجه به جدول)

ها، ورزش فوتبال با هاي تعریف شده براي آزمودنیفعالیت

درصد موررد عالقه ترین فعالیت ورزشی از نظر  53/12

آزمودنی ها بود و پس از آن پیاده روي، آمادگی جسمانی، 

شنا و . . . قرار داشتند. هندبال، تنیس و ژیمناستی  در 

 ها قرار داشتند. هاي آزمودنیهاي آخر عالقمنديرده

 میزان فراوانی درصد و فراوانی توصیف -1شماره  نمودار

 ورزشی و حرکتی های فعالیت به هاآزمودنی گرایش

 
ترین دالیل عدم شرکت افراد در فعالیت هاي مهم -3

 ورزشی وحرکتی کدامند؟

ها در  ترین علل عدم مشارکت آزمودنی مهم -3 شماره جدول

 های حرکتی و ورزشی فعالیت
 درصد علل ردیف درصد علل ردیف

1 
کارهای عقب ماندن از 

 روزانه
 40/4 به دستور پزشك 8 23/21

 34/4 عدم اجازه خانواده 9 11/19 حوصلگی تنبلی و بی 2

3 
در دسترس نبودن اماکن 

 ورزشی
65/16 10 

عدم آشنایی با 

 های ورزشی مهارت
95/3 

 54/3 سایرموارد 11 14/13 عادت نداشتن 4

 09/3 ترس از آسیب دیدن 12 54/9 مشكالت مالی 5

 40/2 خجالتی بودن 13 78/7 عالقگی بی 6

7 
ترجیح دادن تماشای 

 تلویزیون
43/6 - - - 
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( می توان گفت از میان 2( و نمودار)3با توجه به جدول)

عوامل تعریف شده براي آزمودنی ها، عقب ماندن از 

درصد، بیشترین علل عدم  23/21کارهاي روزانه با 

ها در فعالیت هاي حرکتی و ورزشی بود مشارکت آزمودنی

 نبودن دسترس درو پس از آن تنبلی و بی حوصلگی، 

داشتن و . . . قرار داشتند. ترس از ، عادت نورزشی اماکن

هاي آخر علل عدم آسیب دیدن و خجالتی بودن در رده

هاي حرکتی و ورزشی قرار ها در فعالیتمشارکت آزمودنی

 داشتند. 

ها در  ترین علل عدم مشارکت آزمودنی مهم -2شماره  نمودار

 های حرکتی و ورزشی فعالیت

 
 عالقمند شدن وگرایش به انجام  چه عواملی در -4

 ثرند؟ؤحرکتی م هاي ورزشی وفعالیت

 هاآزمودنی به  کننده کمك عوامل مهمترین -4 شماره جدول

 حرکتی های فعالیت در مشارکت منظور به
 درصد عوامل ردیف درصد عوامل ردیف

1 
پخش برنامه از 

 تلویزیون
0/32 5 

مطالعه کتب علمی 

 ورزشی
12/12 

2 
گرفتن از اعضا الگو 

 خانواده
 45/3 سایر موارد 6 14/23

3 
پخش برنامه از 

 رادیو
10/14 7 

مشاهده پوسترهای 

 ورزشی
86/2 

 - - - 34/12 هیچكدام 4

( می توان گفت از میان 3( و نمودار)4با توجه به جدول)

 از برنامه پخشعوامل تعریف شده براي آزمودنی ها، 

 به کننده کم عامل  نیترمهمدرصد،  0/32با  تلویزیون

ي ورزشی و ها تیفعال در مشارکت منظور به ها یآزمودن

 پخش، خانواده اعضا از گرفتن الگوی بود و پس از آن حرکت

 پوسترهاي مشاهدهیو و . . . قرار داشتند. را از برنامه

 به ها یآزمودن به کننده کم  عواملدر رده آخر  ورزشی

ی قرار حرکتي ورزشی و ها تیفعال در مشارکت منظور

 داشتند. 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آزمودنی به کننده کمك عوامل ترینمهم -3 شماره نمودار

 حرکتی های فعالیت در مشارکت منظور به

 
 بحث
 شرکتي  هانگیز و علل هاي اولویت تعیینخصوص در      

 ترتیب به ورزشی، و حرکتی هاي فعالیت در ها آزمودنی

 و جسم تقویت شادابی، و نشاط کسب چون عواملی

 نیکو اخالق و رفتار داشتن و نفس، به اعتماد روان،کسب

 کمابیش که شدند تعیین ورزشی مشارکت علل مهمترین

(، 1375) موسوي واعظ(، 1996) تري تحقیقات نتایج با

 فازي و وکاماردین(، 1386)سهرابی وحسینی  عطارزاده

 اکثر که است حالی. این دارند همخوانی(2007)

 رسد می نظر به و بودند جامعه درآمد کم قشر از ها آزمودنی

 حال این باشند. با خود زندگی مشکالت و مسائل گرفتار

 از که قرارگرفته محوریت این بر هاآن باور شود می مالحظه

 توان می ورزشی و حرکتی هاي فعالیت در شرکت طریق

کرد.  کسب را الزم روانی و  جسمی قواي و شادابی نشاط،

 تأثیرات به مردم آگاهی رشد دهندۀ نشان امر این

 عواملی گرفتن است. قرار ورزشی و حرکتی هاي فعالیت

 نیکو اخالق و رفتار و نفس به اعتماد کسب چون

 ورزشی و حرکتی هاي فعالیت به گرایش بعدي هاي اولویت

 تریناساسی به مردم اعتقاد که شوند می محسوب

 را ورزشی و حرکتی هاي فعالیت در نهفته هاي ارزش

 و همگانی ورزش بر قهرمانی ورزش شدن حاکم رغم علی

 هاي محیط اخالقی و رفتاري هايارزش شدن کمرنگ

 عقب تحقیق، نتایجاساس دهد. بر می نشان ورزش رقابتی

 ورزشی، اماکن نبودن دسترس در روزانه، کارهاي از ماندن

 از مالی مشکالت و حوصلگی، بی و تنبلی نداشتن، عادت

 در هاآزمودنی مشارکت عدم براي شده ذکر موانع جمله

 اند. ورزش و حرکتی هاي فعالیت
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 را ها آن اکثر که پژوهش این بزرگ آماري نمونۀ سوم ی 

 و فقر دلیل به دهند،می تشکیل ساله20تا16 افراد

 ورزشی تأسیسات و اماکن از توانند نمی مالی مشکالت

 کشور ورزشی امکانات چرا راستی کنند. به استفاده کشور

 تهاذاشاگ هاجامع تلفامخ اقشار اختیار در عادالنه طور به

 وجود مشکل این رفع براي راهکارهایی چه و شود؟ نمی

 از مردم استفادۀ حق اساسی قانون که حالی در دارد؟

 کرده تعیین رایگان طور به را ورزشی تأسیسات و امکانات

 این در بیشتر تحقیقات نیازمند سؤال این به پاسخ است،

 و کاماردین تحقیقات نتایج با ها یافته این است. زمینه

(؛ 1386) سهرابی وحسینی  عطارزاده(؛ 2007) فازي

 (1385) همکاران و صمدي و( 1385) همکاران و صفانیا

 هر که نیست آور تعجب چندان بنابراین،. دارد همخوانی

 -قلبی هاي بیماري از ناشی مرگ افزایش شاهد ساله

 هایی بیماري سایر یا و موزي، و قلبی هاي سکته عروقی،

 حرکتی فقر و تحرکی کم ها آن عمدۀ علل که هستیم

 دستویب؛ (1999)آرمز تحقیقات نتایج با ها یافته است. این

 .دارند همخوانی (1375) موسوي واعظ و (1378)

 میان معنادار تفاوت وجود تحقیق، نتایجي  هپای بر      

 هايفعالیت به نگرش حیطۀ پنج در مردان و زنان نگرش

 و پیچیده عوامل کارکرد از نشان ورزشی، و حرکتی

 به توان می میان این از که است اجتماعی متفاوت

 این از پیش که ایران ورزش بر حاکم جنسیتی هاي شکاف

 چون عواملی همچنین شد، می شناخته مردانه ساختاري با

 انتظارات آقایان، فعالیت براي بیشتر هاي فرصت وجود

 اشاره آن جز و فرهنگی، و  قومی مناسبات جامعه، متفاوت

 نگرش در معناداري تفاوت تحقیق، نتایجاساس  کرد. بر

 وجود سنی طبقات تفکی  به ها آزمودنی گانۀ شش و کلی

 سایر با مقایسه در جوانان که است حالی در دارد. این

 کمتر امر این دالیل دارند. از ضعیفتري نگرش ها آزمودنی

است.  حرکتی هاي فعالیت در افراد این کردن شرکت

 نیز مادي فقر و تنبلی عالقگی، بی چون دالیلی همچنین،

 در صدا به باره این در مهم اند. نکتۀ  مطرح باره این در

است.  کشور ریزان برنامه و مدیران براي خطر زنگ آمدن

 نگرشی و حرکتی فقر با آن فرداي نسل اي که جامعه

 روست روبه حرکتی هاي فعالیت و ورزش به ضعیف

 این ش  اساسی. بی مشکالتی با بود اي خواهد جامعه

 خواهدکرد. این منتقل نیز آتی هاي نسل به را ها چالش

 پاترسون؛ (1982چلیچتایله ) تحقیق نتایج با ها یافته

 همخوانی( 1386) وسهرابیحسینی  عطارزاده و (1990)

درصد از نمونه 6/34. چالش اساسی زمانی است که داشت

لیت حرکتی و پژوهش در زمان اجراي تحقیق هیچ نوع فعا

ید بسیاري از عوارض و ؤاند. این امر مورزشی نداشته

مشکالت اجتماعی ناشی از کمبود یا نبود فعالیت بدنی در 

هرچند نتایج این تحقیق  جامعه درحال رشد ایران است.

هاي ورزشی در سبد  دهد که سهم هزینه نشان می

 19/0به ترتیب  1385تا  1380هاي خانوار از سال  هزینه

درصدي است،  124درصد، و داراي رشد واقعی  0/31 و

ولی نسبت به کشورهاي پیشرفته، بسیار کمتر است )در 

 5/2تا  2هاي ورزشی خانوار  کشورهاي پیشرفته، هزینه

دهد(. براساس  هاي خانوار را تشکیل می درصد کل هزینه

هاي ورزشی خانوار با اندازه بازار  نظر آندرف، هزینه

هر کشور متناسب است و هزینه ورزشی کاالهاي ورزشی 

اسپانیا، سوئیس و انگلستان با  ایتالیا،   خانوار فرانسه، آلمان،

بیش از هفت میلیارد دالر، نشانگر بزرگی بازار کاالها و 

(. 1994،1997 خدمات ورزشی این کشورهاست )آندرف،

 80کشور پیشرفته، بیش از  10این در حالی است که 

المللی را از آن  درصد تجارت بین 75و درصد بازار جهانی 

درصد،  33درصد، اتحادیه اروپا  30اند. آمریکا  خود کرده

درصد بازار تجهیزات ورزشی را  3درصد وکانادا  22ژاپن 

درصد مابقی مربوط به سایر  12دارا هستند و فقط 

 کشورهاست .

، 575/6ترین بازار تجهیزات ورزشی اروپا با  بزرگ     

ر به ترتیب مربوط به میلیارد دال 916/1، 012/2، 284/2

(. 1995 )آندرف، ایتالیا و فرانسه است انگلستان، آلمان، 

حدود  2001ارزش بازار کاالهاي ورزشی چین نیز در سال 

میلیارد دالر  2تا میزان  2004میلیارد دالر و در سال  2/1

گزارش شده است، این در حالی است که ارزش کاالهاي 

میلیون  350بالغ بر  1370ورزشی تولیدي ایران در سال 

درصد کاهش  45به میزان  1380دالر بوده ولی در سال 

داشته است )مطالعات تفصیلی توسعه تجهیزات ورزشی، 

هاي  دهند هزینه (.از آنجا که تحقیقات نشان می1382

ورزشی خانوار، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت ورزشی  

نا و و میزان درآمد و رفاه مردم ی  کشور دارد )نا

ترین عوامل پایین بودن  بنابراین از مهم (، 2002همکاران،

 GDPهاي خانوار و  هاي ورزشی از هزینه میزان هزینه

توان به پایین  کشور نسبت به سایر کشورهاي پیشرفته می

بودن میزان مشارکت ورزشی در ایران نسبت به کشورهاي 

ن، در سال به باال در ایرا 6درصد از افراد  7/31پیشرفته )

سال به باال در  15درصد از افراد  60مقابل بیش از 

( و 1994؛ آندرف،1381کشورهاي پیشرفته( )رجب زاده، 

پایین بودن میزان تولید ناخالص داخلی سرانه ایران نسبت 

به کشورهاي پیشرفته )براساس اطالعات موجود، تولید 

 8900معادل  2006ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 
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در حالی که در   دنیا قرار دارد، 81است و در رتبه  دالر

انگلیس  کشورهاي پیشرفته امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، 

، 31400تولید ناخالص داخلی سرانه به ترتیب   و فرانسه،

دالر است(  30100و  43500، 35200، 34100، 31400

 تحصیالت سطح چه هر ،دهندها نشان مییافته اشاره کرد.

 به آنان نگرش باشد، باالتر افراد تحصیلی مدر ي  هدرج و

 تري مطلوبي  هدرج نیز ورزشی و حرکتی هاي فعالیت

 و دانش میزان هرچه است، مسلم داشت. آنچه خواهد

 هايمقوله به آنان نگرش یابد، ءارتقا جامعه افراد آگاهی

 تر قوي و بهتر نیز ورزش و بدنی تربیت جمله از اجتماعی،

 که است براین انتظار اساس، همین بر شد. خواهد

 و عذر کرده، تحصیل افراد و مدیران کاري هايمشوولیت

 جسمانی و حرکتی هاي فعالیت گذاشتن کنار براي اي بهانه

 چه مختلف، مشاغل داراي هاي آزمودنی نگرش نیست. بین

 به ششگانه هاي حیطه از ی  هر در چه و کلی نگرش در

 داشت. وجود معناداري تفاوت ورزش و حرکتی هاي فعالیت

 از تر ضعیف معناداري طور به آموزان دانش نگرش ضمناً

بود.  مشاغل وسایر آزاد، مشاغل ها، بازنشسته دانشجویان،

 کارمندان و فرهنگی افراد از تر ضعیف دانشجویان، نگرش

 قویتر معناداري طور به فرهنگی افراد نگرش بود. همچنین،

 مشاغل دارندگان کارمندان، دانشگاهی، افراد از

 سن، است، مسلم آنچه بود. مشاغل سایر و آزاد،کارگران،

 مستمر ارتباطات آن در افراد که مشاغلی نوع و تجربه

 است.  مؤثر مثبت و قوي نگرش ایجاد در دارند

 سوي از ورزش به مثبتطرز تلقی و نگرش      

 جامعه سازي سالم براي ضرورتی جوانان، هاي خانواده

 پی در را جامعه امنیت حفظ و افزایش و شود می محسوب

 معتقد( 2006)آلیسون خصوص، این در داشت. خواهد

 در را ورزش باید ورزش به مثبت نگرش افزایش براي است

 مناطق که طوري به داد، توسعه شهرها و مناطق تمامی

باشند.  داشته یکسانی ورزشی امکانات برخوردار، و محروم

 و اند برخاسته محروم مناطق از نخبه ورزشکاران از بسیاري

 اعضاي بین در مثبت نگرش وجود آن اصلی علت

 است توانسته که بوده ورزش به مناطق این هاي خانواده

 پیشنهادکند.  مطرح جهان قهرمانی اول سطح در را آنها

 مستقیم، غیر و مستقیم هاي آموزش  تمامی در شود می

 را خود آموزشی هاي برنامه مربیان و معلمان والن،ؤمس

 هاي حیطه با کنندگانشرکت تمامی که کنند تنظیم چنان

 نگرش مدت طوالنی در و کنند پیدا کافی آشنایی مختلف

 نمایند.  کسب ها حیطه تمامی در مثبتی

 

 ستاد و جامع عملیاتی طرحشود،  می پیشنهاد همچنین،

 و دولتی نهادهاي  تمامی حضور با مشترکی ریزي برنامه

 مثبت تأثیرات به الزم آگاهی تا گردد پیشبینی دولتی غیر

 زمینه و شود داده مردم به ورزش و حرکتی هاي فعالیت

 اینگونه در مستمر حضور به آنان تشویق و ترغیب براي

 هاي آزمودنی اکثر که این دیگر نکتۀ گردد. فراهم ها فعالیت

 با مقایسه در پژوهش این دانشجوي و آموز، دانش جوان،

 اکثر در چه و کلی نگرشی در چه سنی، طبقات سایر

 پیشنهاد لذا، داشتند. ضعیفی نگرش نگرشی هاي حیطه

 تربیت آموزشی هاي برنامه در آنان نگرشی رشد به شود می

 نگرش رشد شرایط و شود اعمال ویژه توجه ورزش و بدنی

 فراهم اند  بوم و مرز این سازان آینده که افراد اینگونه

ها به  توان گفت با اصالح نگرش خانواده در نهایت میگردد. 

هاي ورزشی، آشنایی کامل با ورزش و فعالیت  انجام فعالیت

بدنی و توجه بیشتر مسئوالن به آن تمایل زنان و مردان به 

رسد باید تحقیقات  به نظر می .یابد ورزش افزایش می

بیشتري در زمینۀ گسترش فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی 

ها انجام شود تا ورزش در میان زنان و مردان  نوادهدر خا

ها بیشتر  به این فعالیت هاآن ،جایگاه باالیی یابد و در نتیجه

ها  اهمیت دادن به ورزش خانواده. ترغیب و تشویق شوند

ازه افراد جامعه از اند هر . شود می هاباعث رشد و تعالی آن

د، سالمت جسمانی و روانی بیشتري برخوردار باشن

هاي  یکی از راه. ها بیشتر خواهد شد استحکام خانواده

عملی تشویق افراد جامعه به ورزش اعتقاد به تأیید ورزش 

تواند  ي آنان است که میها و فعالیت بدنی در رشد توانایی

 :ي دیداري، شنیداري و نوشتاري از جملهها از طریق رسانه

الزم است . دآنجام شو ها رادیو، تلویزیون، مجالت و روزنامه

یی در خصوص هنجارهاي اجتماعی، سالمت ها پژوهش

جسمانی و نفوذ اعتقادات دینی انجام شود تا از این طریق 

بتوان به سالمت جامعه و در نتیجه سالمت افراد آن کم  

با استفاده از نتایج این تحقیق به طور واقعی . بیشتري نمود

کم  به  :توان به رفع مشکالت ذیل نیز همت گمارد می

منطقی)استانی یا کشوري( با توجه به نوع اي  تدوین برنامه

ي ها نگرش و گرایش افراد، جلوگیري از هدر رفتن بودجه

ي ورزش ها اختصاص یافته به ورزش استان و هدایت سرانه

جویی در در جهت بازدهی و کارآیی بیشتر، صرفه

ي اختصاص یافته به بخش ورزش استان و کم  ها هزینه

ریزي آموزشی برنامه ماندهی ورزش استان کم  بهبه سا

هاي تربیت مراکز پیش دبستانی براي غنی سازي برنامه

 بدنی کودکان.
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Abstract: Description of people`s attitudes and tendency toward physical and exercise in 8 cities 

of different province centers is the objective of the study, the author questionnaire comprises 

three parts of attitude, tendency  and demographic specifications which was provided to 8500 

people. Of this number, 4930 men and 3570 women filled the questionnaire out. To design the 

attitude part of the questionnaire, Kenyon physical activity attitude meter (1986) was used. The 

questionnaire stability was calculated by functional analysis methods with α=0.87. To analyze 

the data , Manvietny and Cruscal –Valis used in a significance level of 0.05. The data analysis 

showed that average 34.7% of the subjects had no physical activity. The subjects noticed factors 

such as happiness and exhilaration, physical and mental health, self confidence gain and having 

good temper, as the main motivations and reasons to participate in physical activities, 

respectively. In general, the results of the study show the difference between various people 

group attitudes toward physical activities in terms of sexuality, occupation and education degree. 

The results showed that the families` exercise expense in 2001 was about 741 billion dollars, 

0.19% of which is the total family expense and 0.1% is GDP of the country. The exercise 

expense of a family shows a real growth of 124 % in 2006 than it was in 2001, but because of 

low income and people exercise participation compared with developed countries, the sport and 

exercise expenses do not involve an acceptable percent of the families` spending basket. 
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