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 مقایسة انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی

  )مطالعة موردی : زنان استان خراسان رضوی(
  

 1لیال مرتضایی
   3رضا اندام –  2مهدی ناظمی –

 فردوسی دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری . دانشجوی2شاهرود، شاهرود، ایران  دانشگاه شیورز مدیریت ارشد . کارشناس1

 . دانشیار گروه تربیت بدنی, دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران3مشهد، مشهد، ایران 

 (20/08/1394 تاریخ تصویب :  ،27/12/1393)تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده

های این های تفریحی آبی استان خراسان رضوی انجام گرفت. آزمودنیت زنان در ورزشهای مشارکاین تحقیق با هدف مقایسة انگیزه

ای نفر از زنان استان خراسان رضوی )از پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان( بودند که به روش خوشه 283پژوهش 

ای شامل دو بخش مشخصات فردی )سن، وضعیت  ساختهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق تصادفی به

های پژوهش با استفاده از  های تفریحی آبی بود. دادههای مشارکت زنان در ورزشتأهل، شغل، میزان تحصیالت و ...( و بخش انگیزه

های تفریحی زنان در ورزش های مشارکتنتایج نشان داد که بین اولویت انگیزه وتحلیل شد. های آمار توصیفی و استنباطی تجزیهروش

های آبی است. انگیزة پیشگیری و ترین انگیزة مشارکت زنان در ورزش آبی تفاوت معناداری وجود دارد و انگیزة کسب لذت و آرامش مهم

عنوان یکی از  ها با سطوح تحصیلی مختلف در عامل مهارت بهطور معناداری بیشتر بود و بین آزمودنیها در زنان متأهل بهدرمان بیماری

هایی که تواند در توسعة برنامه نتایج این تحقیق می های تفریحی آبی تفاوت معناداری مشاهده شد.های مشارکت زنان در ورزشانگیزه

 شود، مفید باشد.های تفریحی آبی میموجب افزایش مشارکت زنان در ورزش

 

  های کلیدی واژه

 های تفریحی آبی.آرامش، ورزشانگیزة مشارکت، اوقات فراغت زنان، لذت و 

 

                                                           

  -  : 09153319551نویسنده مسئول : تلفن Email:lmortezaee@yahoo.com                                                                                         
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 مقدمه

ای، نیازمند جمعیت هر جامعه ۀبرای پیشرفت و توسع

. اهمیت ورزش برای سالمت جامعه و ستسالم و پویا

شناسان، آن را جامعه است که برخی حدی اعضای آن به

کاهش تحرک و (. 10) اند معاصر دانسته ۀدین مدنی جامع

ه متعاقب توسعه و فعالیت بدنی در زندگی امروزی ک

های نوین زندگی گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه

وجود آمده است، ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت  به

کند. در این زمینه، بدنی را بیش از پیش ایجاب می

(. 12مستمر و منظم، الزم و حیاتی است ) حرکات بدنی

های تگرفته در مورد تأثیر فعالی امروزه تحقیقات انجام

ورزشی بر سالمت جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، 

سازی اوقات فراغت، گسترش تعامالت اجتماعی و غنی

ویژه شرکت در ، بهموجب افزایش مشارکت مردم در ورزش

های تفریحی همگانی در جهان شده است. انواع ورزش

های تفریحی به لحاظ اجراشدنی بودن در همچنین ورزش

هزینه و در دسترس بودن و  گوناگون، کمشرایط و اماکن 

سهولت اجرا، برای تمامی اقشار و سنین مختلف جامعه، 

پژوهان تربیت شدت مورد توجه مدیران ورزشی و دانش به

(. امروزه زنان 6بدنی و علوم ورزشی قرار گرفته است )

سازی جسم و عنوان اساس و بنیان خانواده، برای سالم به

کانات مناسبی برخوردار باشند که روان خود باید از ام

-سوی انجام فعالیت تحقق این امر مستلزم گرایش آنها به

های ورزشی است. در کنار مشکالت متعدد و از جمله 

هایی مانند تأسیسات، امکانات، تجهیزات، وسایل و کمبود

میادین ورزشی، مسئلۀ مهم نگرش افراد جامعه به ورزش 

وجود دسترسی به امکانات  زنان است. بسیاری از زنان با

های موجود، فرهنگ ها و خردهدلیل نگرش ورزشی، به

مند شوند. مشارکت زنان در توانند از این موهبت بهرهنمی

پذیری باالی روانی و جسمانی، و  ورزش با توجه به آسیب

نقش و جایگاه مهم خانوادگی آنان، از اهمیت بسزایی 

تن و مناسب برخوردار است. همچنین دسترسی نداش

طور بالقوه آثار نبودن امکانات ورزشی برای این قشر، به

(. مطالعات نشان داده است که بیش 2مخربی در پی دارد )

درصد زنان در اوقات فراغت، فعالیت فیزیکی ندارند.  70از 

از سوی دیگر، رفتارهای غیرفعاالنه مانند تماشای تلویزیون 

ر شایع شده و جای و کار با رایانه در بین آنها بسیا

روی و غیره را گرفته هایی مثل بازی با بچه، پیادهسرگرمی

درصد زنان  1/79گرفته،  (. براساس مطالعات انجام9است )

درصد فعالیت منظم و مرتب دارند و  7/15فعالیتی ندارند، 

کنند. به نظر  طور نامرتب فعالیت می درصد نیز به 2/5

میان زنان فعال و محققان برای برقراری تناسب در 

غیرفعال جسمی در اوقات فراغت و تفریحات ورزشی، 

گرایانه داشته باشند  ها باید راهبردهای مداخله شهرداری

(، افراد 1388نژاد و همکاران ) در پژوهش رمضانی(. 22)

های ورزشی میانسال بیشتر از افراد جوان و پیر در فعالیت

رد در دوران دلیل افت عملک شرکت داشتند که شاید به

انداز و در شرایط کنونی باید چشم (.7میانسالی باشد )

راهکارهای مناسبی برای ورزش زنان در نظر گرفت. آمار 

شوند.  دهد زنان جامعه دچار پیری زودرس می نشان می

ترین جوامع دنیاست و دولت باید جامعۀ ما یکی از جوان

ت دختران سازی اوقات فراغای را برای بهینهراهکار تازه

ویژه ریزی ورزش همگانی، بهبیندیشد. امروزه برای برنامه

ها، برای زنان و زیر پوشش قرار دادن آنان در این برنامه

عمل  طور اساسی اندیشید و اقدامی جدی و سریع بهباید به

های تفریحی  (. از آنجا که مشارکت افراد در ورزش1آورد )

گیرد،  آزاد انجام میهای داوطلبانه است و بیشتر در وقت

کند ها ایجاب میگونه برنامهآمیز اینگسترش موفقیت

های مختلف مشارکت ریزان و سیاستگذاران از انگیزهبرنامه

تری از چگونگی مشارکت و دالیل و  طور مهم و شاید به

های ورزشی آگاه شوند، عوامل عدم شرکت افراد در برنامه
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رود و  شمار می و فعالیتی بهزیرا انگیزه، کلید انجام هر کار 

تواند رفتارهای افراد را تحریک، تقویت و هدایت کند یا  می

(. نتایج پژوهش جیمز 13موجب کنترل و توقف آن شود )

( در مورد اوقات فراغت دختران نشان 2002) 1و امبری

های ورزشی، پیش از داد که آنها برای شرکت در فعالیت

دهند  فعالیت اهمیت میهر چیز به تظاهرات جسمانی آن 

(. 17و لذت بردن از فعالیت، اهمیت کمتری دارد )

بررسی و »(، در تحقیقی با عنوان 1389سیدجعفری )

های فراغتی دانشجویان دختر و پسر بندی فعالیتاولویت

های های فنی ارومیه با تأکید بر فعالیتآموزشکده

، به این نتیجه رسیدند که بیشتر دانشجویان «ورزشی

های فنی شهر ارومیه، با انگیزۀ کسب نشاط و آموزشکده

کنند های ورزشی مشارکت میاحساس لذت در فعالیت

(، اولین 1390نما )نژاد و قدرت(. در تحقیق حیدری8)

-کننده در فعالیتانگیزۀ دانشجویان دختر و پسر شرکت

(. نوربخش و مزارعی 4های ورزشی، سالمت جسمانی بود )

 اولویت هشی به این نتیجه رسیدند که بین( در پژو1385)

 هایفعالیت در سالمندان شرکت گوناگون انگیزۀ عوامل

 آمادگی انگیزۀ و دارد وجود معناداری ورزشی تفاوت

است  سالمندان ورزشی مشارکت دلیل ترین مهم جسمانی،

(14 .) 

های مفرح که موجب سالمت جسم و یکی از ورزش

بر معاینات، تجویز  ی عالوهشود، شناست. در پزشک روح می

های مختلف داروها و اعمال جراحی که در مورد بیماری

ای برای  عنوان وسیله گیرد، از ورزش شنا هم، بهانجام می

-توجه اصلی ورزش(. 3شود )بهبود و سالمتی استفاده می

های اجتماعی همچون بهبود کیفیت های آبی بر ارزش

نی، ارضای نیازهای زندگی، اهمیت سالمت جسمانی و روا

دهد  شخصی، سرگرمی و انگیزه است. همۀ اینها نشان می

های بدنی و های جدیدی به فعالیت که مردم گرایش

                                                           

1. James and Embrey 

عنوان  ها همراه با اهمیت شنا به ورزش دارند. این گرایش

یک فعالیت بدنی، توسط بسیاری از متخصصان بهداشت 

توصیه شده است که تقاضای اقشار مختلف مردم به 

های فعالیت آبی منجر شده است. به همین فزایش برنامها

های آبی، نقش مهمی در  دلیل، در حال حاضر فعالیت

های های بدنی و عادات ورزشی مردم دارند. در سالفعالیت

پردازند، افزایش ها میاخیر تعداد افرادی که به این فعالیت

 ( در پژوهش2008و همکاران ) 2آنتونینجوآن یافته است.

به تناسب اندام و سالمت، اجتماعی شدن و لذت خود 

های ترین انگیزۀ شرکت زنان در فعالیت مهمعنوان  بردن به

عالوه ورزشکاران مسن نسبت به تأکید کردند، بهآبی 

ترها بیشتر بر دالیل آمادگی جسمانی و سالمت جوان

 (. 18تأکید داشتند )

ر در توسعۀ از آنجا که زنان نیمی از منابع انسانی مؤث

های توسعۀ اقتصادی، دهند، در برنامه جوامع را تشکیل می

ها های استفادۀ بهتر از تواناییاجتماعی و فرهنگی باید راه

و استعدادهای آنان را هموار کرد تا امکان حضور مؤثر آنها 

های مختلف اجتماعی در فرایند توسعۀ پایدار در زمینه

نان در توسعۀ فرهنگی میسر شود و زمینۀ مشارکت مؤثر آ

های تفریحی آبی، برای اشاعه و ترویج ورزشفراهم آید. 

باید تدابیر عملی و اصولی اندیشیده شود، به این منظور 

های زنانی هستیم که در انگیزه ناگزیر از شناخت و مقایسۀ

های تفریحی آبی مشارکت دارند. حال حاضر در ورزش

ن مالک و معیار تواهای الزم، میپس از کسب آگاهی

کنندگان های شرکتکیف انگیزه و عینی و دقیقی از کم

های هایی را که موجب گرایش گروهدست آورد و جاذبه به

ها شده است، گونه ورزشسوی این مختلف زنان به

ها شناسایی و آنها را تحلیل کرد و به استناد آن یافته

ی آبی های تفریحریزی دقیق و علمی کرد تا ورزشبرنامه

در سطح جامعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب 

                                                           

2.  Juan Antonion 
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-تحقیق حاضر قصد دارد انگیزه زمینهدر این هدایت شود. 

های تفریحی آبی را شناسایی های مشارکت زنان در ورزش

د تا از این طریق بتوان با تشویق و ترغیب مقایسه کنو 

زنان جامعه برای مشارکت بیشتر در های مختلف  گروه

ها، به سالمت جسمانی، روانی و عاطفی ورزش گونهاین

 .کردآنان کمک 

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به شکل میدانی 

نفر از زنان استان  283آماری تحقیق  نمونۀاجرا شد. 

های تفریحی آبی بودند که در ورزشخراسان رضوی 

 ای تصادفیبه روش خوشهمشارکت داشتند. اعضای نمونه 

ابزار تحقیق، انتخاب شدند. بین اعضای جامعه از 

های آن از طریق ای بود که متغیرساختهپرسشنامۀ محقق

شده در  های معتبر، مقاالت علمی چاپ بررسی کتاب

مجالت معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با 

نظران و افرادی که در  استادان مدیریت ورزشی، صاحب

دست آمد. از کنند، بهمی های تفریحی آبی شرکتورزش

 گیری آمده برای اندازه دست مجموع متغیرهای به

متغیر که به لحاظ تعداد  43های مشارکت، انگیزه

ها داشتند، بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت و مصاحبه

عنوان سؤاالت پرسشنامۀ انگیزۀ مشارکت مشخص  به

متخصصان  نفر از 10شدند. پس از استخراج این متغیرها، 

نظر و استادان مدیریت ورزشی، روایی صوری و صاحب

محتوایی ابزار را تأیید کردند. پایایی پرسشنامۀ انگیزۀ 

های تفریحی آبی در یک مطالعۀ راهنما مشارکت در ورزش

نفری از زنان که در اماکن ورزشی و  30توسط یک گروه 

ارزشی  تفریحی آبی مشارکت داشتند، با مقیاس پنج

بررسی  "5"تا کامالً موافقم  "1"ت از کامالً مخالفم لیکر

شد و میزان آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای 

محاسبه شد. در نهایت پرسشنامه در دو  890/0کرونباخ 

بخش مشخصات فردی )سن، وضعیت تأهل، شغل، میزان 

تحصیالت و ...( و بخش اصلی سؤاالت پرسشنامه 

های های آبی( بین نمونهزشهای مشارکت در ور )انگیزه

های تحقیق توزیع شد. برای بررسی ابعاد و عوامل انگیزه

مشارکت و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل 

عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. پس از 

های مشارکت زنان در عاملی پرسشنامه، انگیزه تحلیل

ن کسب لذت و های آبی در هشت گروه تحت عناویورزش

-آرامش، تناسب اندام، سالمت و بهداشت، مهارت، جنبه

و شناخت، پیشگیری و  های اجتماعی، کسب موفقیت

در این بندی شد.  طلبی تقسیمها و برتریدرمان بیماری

های آمار توصیفی برای تدوین جداول  پژوهش، از روش

توزیع فراوانی، میانگین و درصدها و در بخش آمار 

بندی عوامل منظور اولویت از آزمون فریدمن به استنباطی

اسمیرنوف برای تعیین نرمال انگیزشی، آزمون کولموگروف

ویتنی و کروسکال  های منها و آزمونبودن توزیع داده

های زنان  والیس برای مقایسۀ ابعاد انگیزشی در بین گروه

افزار اس پی اس  ها با استفاده از نرمهمۀ دادهاستفاده شد. 

 وتحلیل شدند. تجزیه 18نسخۀ  1سا

 

 های تحقیق نتایج و یافته

 283از شود،  مشاهده می 1که در جدول  گونه همان

درصد  64درصد مجرد و  36آزمودنی حاضر در تحقیق، 

دهندگان در گروه  متأهل بودند. بیشترین نسبت پاسخ

درصد( قرار داشتند و بیشتر  5/44سال ) 30تا  21سنی 

درصد(  2/33ای مدرک تحصیلی دیپلم )دار هاآزمودنی

 بودند.

                                                           

1. SPSS (Statistical Package for Social Science) 
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 دهندگان شناختی پاسخ های جمعیت . ویژگی1جدول 

 درصد تعداد شناختی های جمعیت ویژگی

 گروه سنی )سال(

 20زیر 

30-21 

40-31 

50-41 

 به باال 50

 

63 

126 

47 

30 

17 

 

3/22 

5/44 

6/16 

6/10 

6 

 وضعیت تأهل

 مجرد

 متأهل

 

102 

181 

 

36 

64 

 تحصیالت میزان

 زیردیپلم

 دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 ارشد و باالتر کارشناسی

 

47 

94 

75 

58 

9 

 

6/16 

2/33 

5/26 

5/20 

2/3 

 100 283 جمع

 

 

 . درصد فراوانی میزان مشارکت زنان در ماه1شکل 

 

بار  2-3درصد از زنان  2/39دهد که  نشان می 1شکل 

اه به استخر بار در م 7-10درصد آنها  6/4در ماه و تنها 

 کنند. مراجعه می

را نشان  KMOنتایج تست بارتلت و  2جدول 

ها برای تحلیل که بیانگر آن است که حجم نمونه دهد یم

و آزمون کرویت بارتلت  (=901/0KMO)متناسب بوده 

دهندۀ که نشان( ≥50/0Pاست )  دار معنابه لحاظ آماری 

 همبستگی بین متغیرهاست.

 

 

 

عنوان  هشت عامل زیر را به نتایج تحلیل عاملی

های تفریحی  های مشارکت زنان در ورزشترین انگیزه مهم

لذت و آرامش، کسب موفقیت و آبی شناسایی کرد: 

های اجتماعی، تناسب اندام، سالمت و شناخت، جنبه

ها و طلبی، پیشگیری و درمان بیماری بهداشت، برتری

 مهارت.
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 پرسشنامهKMOو ست بارتلت . نتایج آزمون تحلیل عاملی ت2جدول 

 نتایج متغیر ردیف

 901/0 نمونه اندازةجهت متناسب بودن  KMOآزمون  1

 001/0 هاآزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عامل 2

 

 ها بندی مؤلفه نتایج آزمون فریدمن برای رتبه .3 جدول

 میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین ها همؤلف ردیف

 90/5 53/0 43/4 آرامش کسب لذت و 1

 77/5 57/0 39/4 تناسب اندام 2

 13/5 59/0 26/4 سالمت و بهداشت 3

 67/4 68/0 15/4 مهارت 4

 10/4 63/0 03/4 های اجتماعی جنبه 5

 63/3 69/0 92/3 کسب موفقیت و شناخت 6

 58/3 76/0 88/3 ها پیشگیری و درمان بیماری 7

 23/3 87/0 76/3 طلبی برتری 8

 

میانگین شود، مشاهده می 3طورکه در جدول  همان

های تفریحی آبی های مشارکت زنان در ورزشانگیزهابعاد 

ند از: کسب لذت و ا ترتیب از باالترین ارزش عبارت به

(، درصد 39/4(، تناسب اندام )درصد 43/4آرامش )

 (،درصد 15/4(، مهارت )درصد 26/4سالمتی و بهداشت )

(، کسب موفقیت و درصد 03/4)های اجتماعی جنبه

ها (، پیشگیری و درمان بیماریدرصد 92/3شناخت )

 (. درصد 76/3طلبی ) ( و برتریدرصد 88/3)

ن یانتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که تفاوت م

مزبور  ۀمؤلف هشتشده در  های مشاهده میانگین

ترتیب بیشترین میانگین  توان به میو  استمعنادار 

 (.4 جدول)بندی کرد ویتآنها را اول

 آزمون فریدمن ةنتیج .4 جدول

 تعداد نمونه

 دو خی

 آزادی ۀدرج

 سطح معناداری

283 

026/381 

7 

001/0 

 

منظور بررسی تفاوت بین دو گروه زنان مجرد و  به

های تفریحی آبی،  های مشارکت در ورزش متأهل در انگیزه

غیرطبیعی  ها مستقل و توزیع عوامل با توجه به اینکه گروه

است، از آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی استفاده شد. 

های مهارت، کسب  نتایج آزمون نشان داد که در عامل

ها و موفقیت و شناخت، پیشگیری و درمان بیماری

طلبی بین دیدگاه زنان متأهل با زنان مجرد تفاوت  برتری

(. با توجه به جدول P<05/0معناداری وجود دارد )

ی مهارت، کسب ها انگیزه ود که میزانش مشخص می

طلبی در زنان مجرد نسبت به  موفقیت و شناخت و برتری

طور معناداری بیشتر است و تنها انگیزۀ  زنان متأهل به

طور  ها در زنان متأهل به پیشگیری و درمان بیماری

 (.5معناداری بیشتر است )جدول 
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 ها در بین زنان متأهل و مجرد گیزهان مقایسةویتنی برای  . نتایج آزمون من 5 جدول

 آزمون ةنتیج میانگین رتبه وضعیت تأهل ها لعام

 مجرد لذت و آرامش

 متأهل

86/146 

26/139 

U من ویتنی  

z 
500/8735 

755/0- 

 450/0 داریمعناسطح 

 مجرد تناسب اندام

 متأهل

05/151 

90/136 

U من ویتنی  

z 
000/8308 

416/1- 

 157/0 داریمعناسطح 

 مجرد سالمت و بهداشت

 متأهل

15/145 

22/140 

U من ویتنی  

z 
500/8909 

492/0- 

 623/0 داریمعناسطح 

 مجرد مهارت

 متأهل

05/169 

75/126 

U من ویتنی  

z 
500/6471 

231/4- 

 001/0* داریمعناسطح 

 مجرد های اجتماعی جنبه

 متأهل

45/152 

11/136 

U من ویتنی  

z 
000/8165 

619/1- 

 105/0 داریمعناسطح 

 مجرد کسب موفقیت و شناخت

 متأهل

12/155 

61/134 

U من ویتنی  

z 
000/7893 

028/2- 

 043/0* داریمعناسطح 

 مجرد ها پیشگیری و درمان بیماری

 متأهل

01/128 

88/149 

U من ویتنی  

z 
500/7804 

177/2- 

 029/0* داریمعناسطح 

 مجرد طلبی برتری

 متأهل

25/160 

72/131 

U ویتنی من  

z 
500/7369 

835/2- 

 005/0* داریمعناسطح 

 

 ی سطح تحصیالتها در بین گروه ها انگیزه مقایسة. نتایج آزمون کروسکال والیس برای  6جدول
 داریاسطح معن آزادی ةدرج دو خی ها لعام

 168/0 4 448/6 لذت و آرامش

 234/0 4 569/5 تناسب اندام

 218/0 4 755/5 سالمت و بهداشت

 4 192/10 مهارت
*037/0 

126/5 های اجتماعی جنبه  4 275/0 

532/8 کسب موفقیت و شناخت  4 074/0 

622/2 ها پیشگیری و درمان بیماری  4 623/0 

901/8 طلبی برتری  4 064/0 

 

های مشارکت زنان با  منظور بررسی تفاوت انگیزه به

ها مستقل  گروه سطح تحصیالت مختلف، با توجه به اینکه

و توزیع عوامل غیرطبیعی است، از آزمون ناپارامتریک 

داری کروسکال والیس استفاده شد. از آنجا که سطح معنا

 05/0آزمون کروسکال والیس در عامل مهارت کمتر از 

عنوان  است، بین پنج گروه مورد بررسی در عامل مهارت به

آبی تفاوت های های مشارکت زنان در ورزش یکی از انگیزه

(. برای تعیین اینکه تفاوت 6داری وجود دارد )جدول معنا

ها بوده، از شده در عامل مهارت بین کدام گروه مشاهده

صورت  ها بهآزمون یومن ویتنی استفاده شد و تمام گروه
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دو با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در عامل  دوبه

لم با دیپلم، های سطح تحصیالت زیر دیپمهارت بین گروه

-دیپلم و دیپلم با کارشناسی تفاوت معنا زیر دیپلم با فوق

 (.P<05/0داری وجود دارد )

 

 گیری بحث و نتیجه

های تحقیق حاضر نشان داد که کسب لذت و یافته

-آرامش، تناسب اندام، سالمت و بهداشت، مهارت، جنبه

های اجتماعی، کسب موفقیت و شناخت، پیشگیری و 

طلبی، از دالیل مشارکت در ها و برتریدرمان بیماری

براساس نتایج تحقیق های تفریحی آبی بوده است. ورزش

های مشارکت زنان در بین اولویت عوامل گوناگون انگیزه

های تفریحی آبی تفاوت معناداری وجود دارد و در ورزش

ترین انگیزۀ مشارکت زنان  انگیزۀ کسب لذت و آرامش مهم

آبی است. این نتیجه با نتایج  های تفریحیدر ورزش

(، سیدجعفری 1390شماری از جمله ملکی )تحقیقات بی

(، 2009) 1(، مینگ1389(، مظفری و همکاران )1389)

( 2007) 3(، کاماردین و فازی2008) 2ایبن و برودزینسکی

( مطابقت و همخوانی دارد 2001) 4و مایت و فلتز

حقیق خود ( در ت1390ملکی )(. 28،25،23،19،12،11،8)

عنوان مؤثرترین عامل  را به« انگیزۀ نشاط و لذت»عامل 

تعیین کرد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد 

( در پژوهشی 2008آنتونین و همکاران )(. جوآن12)

-ترین انگیزۀ شرکت ورزشکاران اسپانیایی در فعالیت مهم

(. 18های آبی را لذت بردن و ارتقای سالمت عنوان کرد )

 با( بیان کرد که بیشتر دانشجویان 1389جعفری )دسی

 ورزشی یها فعالیت لذت در و احساس نشاط کسب انگیزۀ

( 2008ایبن و برودزینسکی ) .(8کنند )می مشارکت

ترتیب لذت،  های رایج مشارکت در ورزش را بهانگیزه

                                                           

1. Ming 

2. Ebben and Brudzynski 

3. Kamarudin and  Fauzee 

4. Maite and Feltz 

(. 25عنوان کردند ) عمومیاحساس خوب بودن و سالمت 

کسب نشاط و  عواملی چون (1389مظفری و همکاران )

شادابی، تقویت جسم و روان، کسب اعتماد به نفس و 

های  ترین انگیزه داشتن اخالق و رفتار نیکو را مهم

شود باور  (. مالحظه می11مشارکت در ورزش ذکر کردند )

افراد بر این محوریت قرار گرفته که از طریق شرکت در 

شادابی و  توان نشاط وهای حرکتی و ورزشی می فعالیت

قوای جسمی و روانی الزم را کسب کرد. این امر 

دهندۀ رشد آگاهی مردم در زمینۀ تأثیرات  نشان

های حرکتی و ورزشی است. بنابراین و با توجه به  فعالیت

ها، مؤلفۀ کسب لذت و آرامش ذکرشده در این  این یافته

های  ترین انگیزۀ شرکت زنان در ورزش پژوهش مهم

و بیشترین اهمیت را در این پژوهش به  تفریحی آبی است

ریزان  رو جا دارد برنامه خود اختصاص داده است، ازاین

های همگانی و تفریحی از طریق توجیه زنان نسبت  ورزش

های تفریحی آبی ایجاد  بخشی که ورزش به تغییرات آرام

کند و نیز نصب پوستر و تهیه و توزیع بروشورهایی که  می

کند، ل قابل فهم عموم بیان میاین مقوله را به شک

مند شدن از عواید مفید  موجبات گرایش زنان را برای بهره

کولت و همکاران ها فراهم آورند. گونه ورزشو سودمند این

( بیان داشتند که مورد توجه قرار گرفتن، مشهور 2004)

اهمیت های کمشدن و احساس مهم بودن، از جمله انگیزه

(. این نتیجه 20اند ) های ورزشیتبرای مشارکت در فعالی

(، 1388هاشمی ) با نتایج تحقیقات نادریان جهرمی و 

(، 1388(، دارابی و همکاران )1389نوربخش و همکاران )

 6طلبی لری لین( و انگیزۀ رقابت2011و همکاران ) 5لی یو

(. مایت و فلتز 26،21،15،13،5( همخوانی دارد )2006)

نگیزۀ رقابت از لحاظ اهمیت، ( اظهار داشتند که ا2001)

کولت و همکاران  (.23جزء سه اولویت نخست است )

-ترترها در مقایسه با جوان( اظهار کردند که مسن2004)

                                                           

5. Liu 

6. Lory Lynn 
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های ورزشی طلبی بیشتری در فعالیتها، با انگیزۀ برتری

(. آنها علت این موضوع را در تأثیرات 20کنند )شرکت می

المت روانی افراد و های ورزشی بر ستمرین و فعالیت

فراهم کردن تجارب مفیدی برای مقابله با تنهایی، انزوا و 

-(. در این زمینه، برتری15همچنین افسردگی دانستند )

شدن در رقابت با طلبی تا حد زیادی  تالشی برای برنده 

شود و ممکن است یک معیار یا یک استاندارد تعریف می

ملکرد فردی دیگر یا این استاندارد، عملکرد قبلی فرد، ع

طلبی حال برتریشدن در برابر حریف باشد. به هر  برنده

های تفریحی آبی از  کنندگان در ورزش در نزد شرکت

تری نسبت به دیگر عوامل انگیزشی اهمیتجایگاه کم

ها گونه ورزش برخوردار است که با توجه به ماهیت این

ین پژوهش ای دور از انتظار نیست. نتایج اچنین نتیجه

های  ترین انگیزۀ مشارکت در ورزش نشان داد که مهم

های سنی مختلف )نوجوانان تا  تفریحی آبی در گروه

بزرگساالن( کسب لذت و آرامش و تناسب اندام است، 

سال به باال بعد از انگیزۀ لذت و  50البته گروه سنی 

عنوان  ها را به آرامش، انگیزۀ پیشگیری و درمان بیماری

که در پژوهش  ین عامل انتخاب کرده بودند، درحالیتر مهم

 45(، افراد بیشتر از 1388نادریان جهرمی و هاشمی )

های  سال بیشتر با انگیزۀ سالمتی و بهداشت در ورزش

دهد که (. نتایج نشان می13تفریحی شرکت کرده بودند )

های مهارت، کسب موفقیت و شناخت و  میزان انگیزه

طور  مجرد نسبت به زنان متأهل بهطلبی در زنان  برتری

معناداری بیشتر است و تنها انگیزۀ پیشگیری و درمان 

طور معناداری بیشتر است. از  ها در زنان متأهل بهبیماری

های بیشتر و کمتر  علت مسئولیت آنجا که زنان متأهل به

بودن زمان فراغت، بیشتر در معرض خطرهای مرتبط با 

ید مسئوالن مربوط برای آگاهی فقر حرکتی قرار دارند، با

های الزم را انجام دهند تا  ریزیبخشیدن به آنها برنامه

زمینۀ این نگرش را ایجاد کند که زنان جامعه پیش از 

های آبی سوق پیدا کنند نه بیمار شدن به سمت ورزش

پس از ابتال به بیماری. در تحقیق حاضر، زنان با مدرک 

بیشتری از زنان با تحصیلی دیپلم، انگیزۀ مشارکت 

که این مطلب بر خالف  تحصیالت باالتر داشتند، درحالی

(. شاید 16( است )1981) 1های اتکینسون و راسل یافته

خوبی گسترش نیافته است  های آبی بههنوز فرهنگ ورزش

و شاید بسیاری از افراد با وجود برخورداری از آگاهی و 

ر فضای تربیتی و دانش الزم، نگرش و رفتار مورد نیاز را د

اند؛ همچنین ممکن است فرهنگی جامعه کسب نکرده

دلیل شاغل بودن فرصت شرکت  با تحصیالت باالتر به زنان

اند. در این تحقیق ها را نداشته گونه فعالیتدر این

ساله و  21-30بیشترین مشارکت مربوط به جوانان 

 به باال بود؛ این 51کمترین مشارکت مربوط به گروه سنی 

موضوع شاید به افت عملکرد در دوران میانسالی و کاهش 

ها  توانایی حرکتی افراد مسن برای شرکت در این فعالیت

شود. این یافته با نتایج پژوهش نوربخش و  مربوط می

( که بیان داشتند با افزایش سن 1389همکاران )

های ورزشی افزایش  های مشارکت در فعالیت انگیزه

(. با مشخص شدن انگیزۀ 15بود )یابد، ناهمخوان  می

-ترین عامل، برنامهاهمیت عنوان با کسب لذت و آرامش به

های تفریحی آبی با تضمین برآورده ساختن ریزان ورزش

این انگیزه، با استفاده از ابزارهای مختلف مانند طراحی 

محیط زیبا و جذاب، ارائۀ خدمات مناسب و استاندارد و 

ادر به جلب رضایت هرچه برخورد مناسب کارکنان، ق

های تفریحی آبی بیشتر زنان جامعۀ ما و توسعۀ ورزش

بندی کلی، این تحقیق نشان داد که خواهند بود. در جمع

های آبی های مشارکت زنان در ورزشبین اولویت انگیزه

تفاوت معناداری وجود دارد و عامل کسب لذت و آرامش 

ها ین یافتهترین انگیزۀ مشارکت زنان است. همچن مهم

های مشارکت زنان تفاوت معناداری را در عوامل انگیزه

                                                           

1. Atkinson and Rassel 
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های سنی، وضعیت تأهل و سطوح تحصیلی براساس گروه

کلی وجود امکانات و تسهیالت مناسب  طورنشان داد. به

های ورزشی آبی، برای حضور بیشتر زنان در امر فعالیت

ادین های آنها را برای حضور در این میتواند انگیزهمی

تر کند، به همین علت گسترش بستر مناسب برای پررنگ

های تفریحی و گذراندن اوقات فراغت همراه با ورزش

تواند موجب افزایش نشاط و لذت در سطح همگانی، می

 خصوص در قشر زنان شود.جامعه به
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