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های ترک، کرد و لرنشین ایران ساکن در استانهدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی افراد 

پیمایشی و جامعۀ آماری شامل تمام شهروندان ترک، کرد و لرهای ساکن ایران بودند  -بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

(19105933N= که از بین آنها )ها، پرسشنامۀ هآوری دادابزار جمع گزینش شدند. ایتصادفی طبقهصورت عنوان نمونه و بهنفر به 3000

نظر و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند تن از استادان صاحبساختهمحقق

(725/0=α .تأیید شد ) تناسب آن با سن »، «وجود نشاط در ورزش»نتایج نشان داد که  آوری شد.پرسشنامه جمع 2826در نهایت تعداد

« کمبود امکانات ورزشی»، «نداشتن وقت»ترین عوامل و همچنین عنوان مهمترتیب بهبه« ورزش در محیط طبیعی»و « و سالمتی و سال

 وجود با رسدمی نظربهترین موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه بوده است. عنوان مهمترتیب بهبه« نداشتن انگیزه»و 

 هااین استان تفریحی در همگانی ورزش به را بیشتری سهمد بای دولت ،فقر حرکتی از ناشی مردم سالمتی دتهدی و اقتصادی مشکالت

 .دکن ایفا جامعه سالمتی بهبود در مؤثری نقش تواندمی که دهد اختصاص
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 مقدمه

دلیل پیوند با فرهنگ، اقتصاد و سیاست، ابتدا ورزش به

شد و اینک خود نیز به یکی از تغییرات اجتماعی متأثر می

های ورزشی تنها رقابتاز عوامل اثرگذار تبدیل شده است. 

فرصتی است که ورزشکاران، فارغ از جایگاه اقتصادی، 

دینی، اجتماعی و فرهنگی و به دور از تبعیضات نژادی، 

( و یکی از 13توانند مشارکت کنند )قومی و جنسی می

های ورزش، همگانی بودن آن و به تعبیری ترین جنبهمهم

ورزش همگانی و تفریحی است. ورزش همگانی و تفریحی 

های اجتماعی و فراهم با هدف افزایش مشارکت تمام گروه

کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی، ورزش 

گذاری شد ، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایهرقابتی

-شده از ورزش همگانی، می(. با توجه به تعاریف ارائه6)

توان نتیجه گرفت که ورزش همگانی و تفریحی، نوعی 

یعنی همه بتوانند در هر زمان،  دموکراسی در ورزش است؛

در هر کجا، با هر فرد یا گروه دلخواه با هر شدتی که مایل 

، بپردازند و مندندعالقهه هر رشتۀ ورزشی که باشند و ب

سهولت و نشاط، سالمتی جسمی و روانی خود را به

های اخالقی، ین قیمت تأمین کنند و ظرفیتترارزان

(. یکی 17شان را رشد دهند )عاطفیرفتاری، اجتماعی و 

از مشکالتی که امروزه بسیاری از جوامع را به خود مشغول 

ی و سالمتی است. ورزش، پس از کرده، مشکالت بهداشت

ها و خواب، خوراک چهارم مورد نیاز اکسیژن، خوردنی

(. براساس آمار 13آید )شمار میجسم و روح انسان به

ومیر مربوط به پنج درصد علل مرگ 41منتشره، بیش از 

تحرکی بیماری بوده است که سه بیماری آن در اثر کم

راین، توسعۀ ورزش (. بناب19شود ))فقر حرکتی( حادث می

صورت راهبردی در جامعه موجب همگانی و تفریحی به

ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایۀ اجتماعی و 

های بدنی همچنین افزایش مشارکت مردم به انجام فعالیت

های ناشی از فقر حرکتی مانند و در نتیجه کاهش بیماری

غیره  عروقی و -های قلبیچاقی، دیابت نوع دوم، بیماری

شود. گذشته از این، ورزش در بین افراد جامعه می

همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش 

همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم 

پذیری روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرایند جامعه

(. بنابراین، گسترش و توسعۀ ورزش 6افراد نیز دارد )

های مؤثر در زمینۀ توسعۀ ورزش و از گزینه همگانی یکی

فعالیت بدنی در میان طبقات مختلف مردم و جامعه است. 

عبارتی گرایش به به "ورزش همگانی"از آنجا که 

های همگانی، در زمرۀ رفتارهای مطلوب است و ورزش

ای در جامعه دارد و برای کارکردهای مثبت و گسترده

امعه امری الزم، حتمی حفظ نشاط، تندرستی و سالمت ج

های مربوط به ناپذیر است، بنابراین سیستمو اجتناب

ورزش همگانی باید طوری تنظیم و استقرار یابد که 

های همگانی در بین افراد جامعه نه پرداختن به ورزش

عنوان یک پدیدۀ مقطعی، موردی و پراکنده، بلکه به

د عنوان یک پدیدۀ خودجوش در تمام سطوح و ابعابه

طور جامعه و در بین تمام افراد جاری و ساری باشد و به

فعال و پیوسته پیگیری شود تا در نتیجه ورزش همگانی 

(. در این بین عوامل زیادی بر 1در جامعه نهادینه شود )

توسعۀ ورزش همگانی افراد مؤثر است. محققان چندین 

عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای 

ین شناسایی کردند. این عوامل برای هر کشوری تمامی سن

تواند گوناگون باشد. همچنین یمی متفاوتی هافرهنگبا 

شود. برخی عوامل سبب ایجاد محدودیت در این امر می

ها، مسیر یا فرایند پیشرفت به سمت موانع یا محدودیت

ها یک سری از موارد کنند. محدودیتهدف را سست می

که به حالت زنجیروار حرکت به سمت  وابسته به یکدیگرند

(. از آنجا که جمهوری اسالمی 2کند )یمهدف را ضعیف 

ایران کشوری چندقومیتی است، و مسئلۀ قومیت از 

ترین مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معاصر مهم
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آید، بنابراین، با در نظر گرفتن وضعیت شمار میبه

هت شکوفایی توان گامی مهم در جهای ایران میقومیت

بهتر ورزش ایرانیان عزیز برداشت. پژوهش حاضر نیز 

ها و یاستگذاریسدنبال تعیین این عامل مهم در به

یژه وبهها در جهت بهبود و توسعۀ ورزش کشور یزیربرنامه

در زمینۀ ورزش همگانی و تفریحی است. موضوعی که 

باید در بخش ورزش همگانی بدان توجه شود، عوامل و 

مؤثر افراد در پرداختن به ورزش است. با توجه به  موانع

تبع شرایط متغیر فرهنگی، ها بهاینکه نیازهای انسان

ریزی کند، بنابراین، در برنامهسیاسی و اجتماعی تغییر می

بر استفاده از برای توسعۀ ورزش همگانی در جامعه عالوه

تفاده رویکرد باال به پایین، از رویکرد پایین به باال نیز اس

-ریزی باید به ارزششود. به این معنی که هنگام برنامهمی

های ها و نیازهای گروههنجارها، فرهنگ، سنت ها،

ریزی مدون، رو برنامهگوناگون اجتماعی توجه شود. ازاین

های محلی همگام با روند توسعۀ جهانی و همسو با ارزش

(. 14)شود به پویایی و ماندگاری فرهنگ بومی منجر می

گرفته با موضوع اوقات های داخلی صورتاغلب پژوهش

 فراغت و ورزش همگانی بدون اشاره به موضوع ورزش

همگانی و تفریحی مورد عالقۀ اقوام ساکن در ایران صورت 

حاوی مطالبی ها . با این حال، بعضی پژوهشگرفته است

تواند مفید باشد. در ادامه بودند که برای پژوهش حاضر می

 ها اشاره شده است.خالصه به برخی از این پژوهش طوربه

(، در تحقیقی با عنوان 1394سواری و همکاران )

توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و »

تدوین برنامۀ »عوامل « تدوین راهبردهای توسعۀ آن

توسعه و ترویج »، «راهبردی توسعۀ ورزش همگانی

غییر ساختار ورزش ت»و « هارسانهفرهنگ ورزش از طریق 

ترین راهبردهای الزم جهت عنوان مهمرا به« همگانی

توسعه و پیشرفت ورزش همگانی در استان خوزستان بیان 

(، با انجام تحقیقی با 1393(. عراقی و کاشف )7کردند )

ی پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در هاچالش»عنوان 

های شترین موانع توسعۀ ورزمهم« ایران و راهبردهای آن

کمبود »، «کمبود امکانات»ترتیب همگانی تفریحی را به

مشکالت »و « مشکالت فرهنگی و اجتماعی»، «آگاهی

بیان کردند. آنها همچنین دریافتند کمبود « اقتصادی

های مربی کارآزموده در ورزش همگانی بیش از سایر حوزه

(. همچنین، شهبازی و 12دهد )یمورزشی خود را نشان 

(، در 1390( و شعبانی و همکاران )1392همکاران )

ین مانع تربزرگرا « نیروی انسانی»تحقیقات خود کمبود 

در پرداختن به ورزش همگانی و توسعۀ آن عنوان کرده 

 (، در1391(. سید عامری و محمد آلق )10،9بودند )

تبیین راهکارهای جذب و افزایش »تحقیق خود با عنوان 

ی ورزش همگانی و هابرنامهمشارکت شهروندان در 

، «کسب نشاط و احساس لذت»نشان دادند که « تفریحی

ترین از مهم« حفظ تندرستی»و « اندامحفظ تناسب»

ای در های مشارکت شهروندان ارومیهدالیل و انگیزه

های ورزش همگانی و تفریحی بوده است. همچنین برنامه

« زمنبود امکانات ال»، «مشغلۀ زیاد»در این پژوهش موارد 

ترین موانع را از جمله مهم« حوصلگییبتنبلی و »و 

ی ورزش هابرنامهای در یهاروممشارکت شهروندان 

(. محمدی و 8همگانی تفریحی اعالم کرده بودند )

تبیین »(، در تحقیقی با عنوان1391عطارزادۀ حسینی )

های نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت

، «کسب نشاط و شادی» ، عوامل«ورزشی و حرکتی

ترین را از مهم« الغر شدن»و « تقویت جسم و روان»

های حرکتی و ورزشی و علل های شرکت در فعالیتیزهانگ

تنبلی »، «عقب ماندن از کارهای روزانه»، «عادت نداشتن»

ترین عوامل را از مهم« عالقگییب»و « حوصلگییبو 

های حرکتی و ورزشی از نظر شرکت نکردن در فعالیت

(. از طرفی، دهستانی و 18افراد نمونه بیان کردند )

بهبود سالمت و افزایش مقاومت در »(، 1390همکاران )
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ترین انگیزۀ حضور افراد نمونۀ را مهم« هابرابر بیماری

(. 4ی بیان کردند )پژوهش خود در ورزش همگانی تفریح

(، در پژوهش خود عوامل 1388معتمدین و همکاران )

پیشگیری از ابتال به »، «کسب سالمت روح و جان»

را « جلوگیری از افزایش وزن»و « های مختلفبیماری

عنوان عوامل مؤثر در گرایش افراد ورزشکار به انجام به

باال بودن هزینۀ »ورزش همگانی و همچنین علل 

را « وجود مشغلۀ زیاد در زندگی»و « هاباشگاهی هایهشهر

عنوان عوامل مؤثر عدم گرایش شهروندان تبریزی به به

نژاد و (. رمضانی20انجام ورزش همگانی معرفی کردند )

حفظ سالمتی و آمادگی جسمانی و »(، 1388همکاران )

عنوان اولین انگیزۀ شرکت در ورزش را به« لذت و نشاط

راد نمونه مشخص کرده بودند و همگانی از نظر اف

پیشگیری و »، «بهبود روابط زندگی و شغلی»های انگیزه

ترتیب در به« تعامل اجتماعی»و « هادرمان بیماری

(. همچنین غفوری 5های بعدی قرار گرفتند )اولویت

های مطالعۀ انواع ورزش»(، در تحقیقی با عنوان 1386)

ۀ مدل برای همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائ

در ارتباط با دالیل و موانع « های آیندهریزیبرنامه

 سالم و»های پرداختن به ورزش، نشان داد که گزینه

داشتن »و « آرامش»، «لذت بردن»، «تندرست ماندن

ترین دالیل ورزش عنوان مهمترتیب بهبه« اندامی متناسب

نبود فضا و »، «نداشتن وقت»های کردن و گزینه

نداشتن »و « باال بودن هزینۀ ورزش کردن»، «امکانات

ترین موانع در پرداختن به ورزش ترتیب مهمبه« انگیزه

آیند. همچنین، در خصوص زمان مورد عالقه شمار میبه

های برای ورزش کردن، نتایج تحقیق نشان داد که نمونه

صبح تا  6دهند در ساعاتی بین پژوهش بیشتر ترجیح می

گرفته های صورت(. در پژوهش13)ورزش کنند  ظهر 12

دست آمد؛ کاروالیو در خارج از کشور نیز نتایج ذیل به

(، در تحقیقی در ریودوژانیرو 2013و همکاران ) 1ویرا

وتحلیل فضاهای عمومی مناسب تجزیه»برزیل با عنوان

به این نتیجه دست یافتند که وجود « جهت تشویق افراد

سبب تشویق افراد  فضاهای عمومی مناسب و در دسترس،

ویژه آنکه این های بدنی خواهد شد، بهبه انجام فعالیت

درآمد جامعه که فضاها فرصت مناسبی برای اقشار کم

های ورزش و تفریح را ندارند، فراهم توانایی پرداخت هزینه

خصوص در کند و ضرورت وجود چنین فضاهایی بهمی

(. 21د )شوپذیر اجتماعی بیشتر احساس میمناطق آسیب

فقدان »( نیز نشان دادند که 2008و همکاران ) 2ریمر

ترس از »، «دشواری انجام ورزش»، «دانش ورزشی

ترین از مهم« کمبود مربیان باتجربه»و « دیدگیآسیب

شمار های ورزشی بهعوامل بازدارندۀ انجام فعالیت

(، انگیزۀ 2004) 3(. همچنین، درایور و کُلت24آمدند )می

را در افراد بزرگسال « تی و آمادگی جسمانیحفظ سالم»

(. نانا، 22ها عنوان کردند )استرالیا بیشتر از دیگر انگیزه

جلوگیری از »های (، انگیزه2002) 4ساندرسون و گودهید

کاهش »و « فشارهای روانی ناشی از بازنشسته شدن

را از دالیل انجام « های درمان بزرگساالنهزینه

نی توسط ورزشکاران این رشته های ورزش همگافعالیت

(. رشد ورزش همگانی و توفیق در تحقق 23اعالم کردند )

این آرمان در سایۀ مدیریت اصولی و صحیح در 

های متولی امر ورزش است، چراکه ورزش از سازمان

برند مقوالتی است که تمامی سنین و اقشار از آن بهره می

سائلی که (. یکی از م16اند )نحوی با آن مرتبطو به

ریزی بهتر در این زمینه کمک کند، تواند به برنامهمی

های مختلف ایران در بررسی عوامل و موانع مؤثر قومیت

پرداختن به ورزش است، چراکه ایران کشوری چندقومیتی 

                                                           

1. Carvalho Vieira 

2. Rammer  

3. Drivre & Kolt 

4. Nana, Sanderson, Goodehid 
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آید که آیا این اقوام عوامل و است، این سؤال پیش می

موانع مؤثر متفاوتی در پرداختن به ورزش همگانی و 

های مختلف درصد تفریحی دارند؟ از آنجا که قومیت

دهند، بنابراین، با زیادی از جمعیت ایران را تشکیل می

شناسایی عوامل و موانع مؤثر در پرداختن به ورزش هر 

تری در گذاری ظریف و بادقتتوان به سرمایهقومیت می

که افراد طوریزمینۀ ورزش همگانی تفریحی پرداخت. به

مختلف امکان بهتر پرداختن به ورزش مورد  هایقومیت

کنند و این خود گامی مؤثر عالقه خود را بیشتر پیدا می

در جهت افزایش کیفیت زندگی، کاهش اضطراب و 

های زندگی، افزایش رضایت افراد از گذران اوقات استرس

تر تأثیر مهمی در انتخاب ورزش فراغت و از همه مهم

دهد که در بسیاری از نشان میقهرمانی دارد. مطالعات 

های همگانی و کشورها از جمله ایران توجه به ورزش

صورت قانون و مصوبه درآمده است، اولویت دادن به آنها به

اما اینکه چرا در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها هنوز 

ها شرکت نمیدرصد مهمی از مردم در این نوع ورزش

سنجی ملی از م وضعیتکنند، مشخص نیست و تاکنون ه

های همگانی انجام نگرفته است تا مشخص شود که ورزش

که از یک علت عدم گرایش مردم چه بوده است. درحالی

مراتب سازمانی، ورزش سو، به لحاظ ساختاری و سلسله

همگانی در کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی از سطح 

 یک ادارۀ ساده به ادارۀ کل و سپس به فدراسیون

تازگی هم در نظام جامع تربیت های همگانی و بهورزش

بدنی کشور به سازمان ورزش همگانی ارتقا پیدا کرده 

است و از سوی دیگر، شهر سالم و بانشاط، دو ویژگی 

(. انجام 11شود )اصلی در تعریف شهر نوین محسوب می

تواند اطالعاتی بنیادی پژوهش حاضر از این حیث که می

تر در زمینۀ رسانی بهتر و مناسبرا برای خدمت

های ترک، کرد و لرنشین های همگانی در استانورزش

ایران و در نتیجه ارتقای سالمت جسمی و روحی 

ها فراهم سازد، از اهمیت شهروندان این استان

ای برخوردار است. با توجه به موارد ذکرشده، العادهفوق

مؤثر سؤال کلی پژوهش این است که عوامل و موانع 

، های ترکاستان پرداختن به ورزش همگانی تفریحی در

اند؟ تا بدین طریق ضمن تهیه و کرد و لرنشین ایران کدام

های ارائۀ گزارشی از ورزش همگانی و تفریحی در استان

عوامل و موانع مؤثر پرداختن به ورزش همگانی  ذکرشده،

و تفریحی اقوام ترک، کرد و لرزبان ایران بیشتر 

کارگیری وتحلیل شود و راهکارهای اجرایی برای بهتجزیه

 های آتی ارائه شود.ریزیدر برنامه

 

 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش 

پیمایشی  -گردآوری اطالعات، از نوع تحقیقات توصیفی

های آماری توصیفی است. در این تحقیق از روش

این پژوهش را تمام  استنباطی استفاده شد. جامعۀ آماری

شهروندان ترک )آذری زبان(، کرد و لر ساکن در ایران 

دادند که براساس سرشماری نفوس و مسکن تشکیل می

ها برابر با مجموع جمعیت این استان 1390سال

نفر بود و از بین آنها با استناد به جدول  19105933

ای تعداد تصادفی طبقه صورتکرجسی و مورگان و به

عنوان نمونه گزینش نفر از اقشار مختلف مردم به 3000

های گیری به این صورت بود که استانشد. نمونه

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و "

، "نشین(نشین )آذریهای ترکعنوان استانقزوین به

های عنوان استانبه کردستان و کرمانشاه"های استان

لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، "های ، استان"کردنشین

خوزستان )قسمت لرنشین( و چهارمحال و بختیاری 

-و استان "های لرنشینعنوان استان)قسمت لرنشین( به

های با قومیت عنوان استانهمدان و ایالم به"های 

شدند. از این تعداد انتخاب  "مشترک ترک، کرد و لرنشین
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شد. آمار  سهم هر استان متناسب با جمعیت آن تعیین

به جمعیت هر استان از مرکز ملی آمار ایران تهیه  مربوط

عنوان ساخته بهشد. در این تحقیق از پرسشنامۀ محقق

گیری استفاده شد. روایی صوری و محتوایی این ابزار اندازه

سازی با حوزۀ پرسشنامه پس از اعمال تغییرات و مطابقت

ادان نفر از است 12ورزش همگانی و تفریحی توسط 

برجستۀ رشتۀ مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی کل 

پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز از طریق ضریب آلفای 

. ضریب آلفا برای عوامل ( تأیید شدα=725/0کرونباخ )

و برای موانع مؤثر در  812/0مؤثر در پرداختن به ورزش 

 2826در نهایت تعداد  بود. 794/0پرداختن به ورزش 

ط اقشار مختلف این اقوام تکمیل و پرسشنامه توس

شده با استفاده آوریهای جمعآوری شد؛ سپس دادهجمع

منظور وتحلیل شدند. بهتجزیه 20نسخۀ  Spssافزار از نرم

های توصیفی، از بر شاخصها، عالوهوتحلیل دادهتجزیه

 آزمون فریدمن نیز استفاده شد.

 

 فته های تحقیق انتایج و ی

های خام و وتحلیل دادهتجزیهدر این بخش به 

متغیرهای تحت بررسی پژوهش و استخراج نتایج پرداخته 

های شناختی نمونههای جمعیتخواهد شد. ابتدا ویژگی

آماری پژوهش مانند سن، جنسیت، استان، شغل، میزان 

تحصیالت، میزان هزینۀ ماهیانه برای ورزش و زمان و 

های آماری روشمکان مناسب برای ورزش با استفاده از 

های توصیفی مربوط به شود. سپس دادهتوصیفی ارائه می

در ارتباط با عوامل و موانع مؤثر  نظرهای افراد نمونه

 پرداختن به ورزش اقوام ترک، کرد و لرزبان ساکن در

 ایران ارائه خواهد شد.

 

 . توزیع سن و جنسیت افراد نمونه به تفکیک استان1جدول 

 Sd میانگین سن مجموع زن مرد استان

 198/12 81/32 177 101 76 خوزستان )قسمت لرنشین(

 175/6 98/25 119 79 40 کهگیلویه و بویراحمد

 768/11 51/31 123 70 53 )قسمت لرنشین(چهارمحال و بختیاری 

 لرستان

 ایالم 

 آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی

 قزوین

 کردستان

 زنجان

 همدان

 کرمانشاه

 اردبیل                                                         

152 

57 

214 

235 

31 

104 

60 

117 

147 

98 

150 

61 

165 

149 

65 

97 

75 

134 

153 

137 

302 

118 

379 

384 

96 

201 

135 

251 

300 

241 

73/34 

00/34 

83/36 

83/29 

68/33 

72/33 

47/30 

72/34 

80/36 

81/33 

619/12 

803/11 

260/15 

196/13 

307/11 

391/12 

876/12 

323/14 

019/16 

419/13 

 63/13 52/33 2820 1436 1384 مجموع

 

دهد، میانگین یمنشان  1که نتایج جدول گونههمان

. حداقل سن است 52/33 ± 63/13سن افراد نمونه برابر 

سال است. از  98سال و حداکثر آن  15افراد نمونه 

درصد را مردان  9/48نفر افراد نمونه،  2826مجموع 

نفر( تشکیل 1436درصد را زنان ) 1/51نفر( و  1384)

 نفر از افراد نمونه نیز نامشخص بود. 6دهند. جنسیت می
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 . توزیع افراد نمونه به تفکیک وضعیت شغلی و میزان تحصیالت2جدول 

 عنوان شغلی

اد استان
آز

ند 
رم

کا
 

لم
مع

جو 
ش

دان
 

ش
دان

وز
آم

ته 
س

ش
ازن

ب
 

ار
یک

ب
ص 

خ
ش

ام
ن

 

وع
جم

م
 

 177 2 24 12 10 47 24 36 22 خوزستان )قسمت لُرنشین(

 118 2 23 5 5 16 6 41 20 ایالم

 119 2 6 0 1 57 4 27 22 بویراحمدکهگیلویه و 

 123 0 16 4 10 40 15 14 24 چهارمحال و بختیاری

 302 22 70 17 21 53 9 67 43 لرستان

 251 5 22 31 46 37 37 52 21 همدان

 384 9 38 18 88 126 39 27 39 آذربایجان غربی

 96 2 23 2 15 5 4 15 30 قزوین

 201 3 17 12 19 43 28 41 38 کردستان

 135 4 9 4 1 70 8 17 22 زنجان

 375 26 45 19 11 128 37 39 74 آذربایجان شرقی

 300 1 56 28 33 47 41 59 35 کرمانشاه

 241 25 15 10 3 55 41 36 56 اردبیل

 مجموع
 103 364 162 263 724 293 471 446 تعداد

2826 
 6/3 9/12 7/5 3/9 6/25 4/10 7/16 8/15 درصد

 تحصیالتمیزان 

 استان

ب
ی

اد
سو

لم 
یپ

 د
یر

ز
 

لم
یپ

د
ی 

دان
ار

ک
ی 

اس
شن

ار
ک

 

شد
 ار

ک.
 

ی
تر

دک
ص 

خ
ش

ام
ن

 

وع
جم

م
 

 177 1 2 14 81 21 27 27 4 خوزستان )قسمت لُرنشین(

 118 0 0 5 40 32 20 18 3 ایالم

 119 1 1 8 42 44 20 3 0 کهگیلویه و بویراحمد

 123 0 0 11 34 32 20 24 2 چهارمحال و بختیاری

 302 1 0 22 81 61 74 54 7 لرستان

 251 1 2 24 75 42 39 65 3 همدان

 384 3 1 20 128 52 72 101 7 آذربایجان غربی

 96 0 0 1 17 8 26 42 2 قزوین

 201 1 1 15 65 46 23 42 7 کردستان

 135 2 0 4 36 56 21 14 2 زنجان

 379 1 9 23 122 65 120 36 3 آذربایجان شرقی

 300 2 7 37 65 75 48 64 2 کرمانشاه

 241 13 3 10 61 72 58 17 7 اردبیل

 مجموع
 29 26 194 847 606 568 507 49 تعداد

2826 
 0/1 9/0 9/6 0/30 4/21 1/20 9/17 7/1 درصد

 

نفر افراد  2826، از مجموع 2براساس نتایج جدول 

درصد، بیشترین فراوانی را  6/25نمونه، افراد دانشجو با 

درصد از افراد  6/3نفر(. وضعیت شغلی  724داشتند )

های نفر(. همچنین، یافته 103نمونه نیز نامشخص بود )

نفر افراد  2826درصد از مجموع  30پژوهش نشان داد، 

درک کارشناسی بودند و بیشترین فراوانی را نمونه دارای م
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 نفر(. 29نمونه نیز نامشخص بود )درصد از افراد  1نفر(. وضعیت تحصیالت  847داشتند )

 

 . توزیع میزان هزینه و بهترین زمان و مکان پرداختن افراد نمونه به ورزش به تفکیک استان3جدول 

 میزان هزینه

 استان
بدون 

 هزینه

هزار  20تا  10

 تومان

هزار  50تا  20

 تومان

 50بیش از 

 هزار تومان
 مجموع نامشخص

 177 4 9 32 46 86 خوزستان )قسمت لُرنشین(

 118 1 9 11 29 68 ایالم

 119 15 10 15 33 46 کهگیلویه و بویراحمد

 123 4 12 16 44 46 چهارمحال و بختیاری

 302 24 11 42 116 109 لرستان

 251 10 9 47 115 70 همدان

 384 30 28 43 94 189 آذربایجان غربی

 96 2 1 12 34 47 قزوین

 201 8 10 28 99 56 کردستان

 135 14 3 25 54 39 زنجان

 379 46 62 76 100 95 آذربایجان شرقی

 300 2 43 55 79 121 کرمانشاه

 241 27 36 40 63 75 اردبیل

 مجموع
 187 243 442 906 1047 تعداد

2826 
 6/6 6/8 6/15 1/32 0/37 درصد

 بهترین زمان

 استان
 مجموع نامشخص عصر تا شب ظهر تا عصر صبح تا ظهر

 177 0 87 25 65 خوزستان

 118 0 54 25 39 ایالم

 119 2 61 14 42 کهگیلویه و بویراحمد

 123 3 51 19 50 چهارمحال و بختیاری

 302 6 96 68 132 لرستان

 251 2 66 67 116 همدان

 384 2 73 76 233 آذربایجان غربی

 96 0 34 12 50 قزوین

 201 1 48 89 63 کردستان

 135 3 25 35 72 زنجان

 379 6 77 89 207 آذربایجان شرقی

 300 1 60 96 143 کرمانشاه

 241 2 53 40 146 اردبیل

 مجموع
 28 785 655 1358 تعداد

2826 
 0/1 8/27 2/23 1/48 درصد
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 اولویت اول

 استان

اماکن 

 سرپوشیده
 اماکن روباز

فضاهای 

 عمومی
 مجموع نامشخص

 177 1 63 52 61 خوزستان )قسمت لُرنشین(

 118 2 36 35 45 ایالم

 119 3 29 33 54 کهگیلویه و بویراحمد

 123 1 27 33 62 چهارمحال و بختیاری

 302 2 67 77 156 لرستان

 251 0 61 46 144 همدان

 384 0 123 85 176 آذربایجان غربی

 96 2 17 23 54 قزوین

 201 1 46 85 69 کردستان

 135 0 25 39 71 زنجان

 379 3 74 119 183 آذربایجان شرقی

 300 0 100 72 128 کرمانشاه

 241 4 48 121 68 اردبیل

 مجموع
 17 716 822 1271 تعداد

2826 
 6/0 3/25 1/29 0/45 درصد

 

درصد از  37شود، مالحظه می 3براساس نتایج جدول 

ای برای ینههزنفر افراد نمونه، ماهیانه هیچ  2826مجموع 

نفر(. همچنین،  1047کردند )ورزش پرداخت نمی

درصد از  1/48ی جدول گویای این مطلب است که هاداده

را « صبح تا ظهر»نفر افراد نمونه، گزینۀ  2826مجموع 

 1358عنوان بهترین زمان ورزش انتخاب کرده بودند )به

نفر افراد  2826درصد از مجموع  45نفر(. همچنین، 

عنوان اولویت اول ورزش را به« اماکن سرپوشیده»نمونه، 

 نفر(.  1271د )کردن انتخاب کردن

 
 ین دربارة عوامل مؤثر در پرداختن به ورزشنشترکهای لرنشین، کردنشین و . دیدگاه افراد نمونه در استان4جدول 

 میانگین های لرنشیندر استان مؤثرعوامل 
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه

 96/9 883/0 40/4 ورزش بهتر است با نشاط همراه باشد

 19/9 907/0 23/4 است مؤثرتناسب ورزش با سن و سال و شرایط سالمتی در پرداختن به ورزش 

 80/8 929/0 13/4 ورزش در محیط طبیعی و فضاهای سرسبز بهترین نوع فعالیت بدنی است

 37/8 011/1 01/4 است مؤثرهای دولتی در پرداختن به ورزش ها و سازماناجازه دادن به استفادۀ عموم از اماکن ورزشی مدارس، دانشگاه

 96/7 120/1 89/3 ورزش بهتر است با موسیقی همراه باشد

 86/7 214/1 80/3 ی ورزشی همگانی به مربی نیاز داردهاتیفعال

 56/7 240/1 73/3 به فعالیت ورزشی بپردازند هاارزشی روباز و با حفظ هامکانزنان باید بتوانند در 

 00/7 105/1 63/3 است مؤثری جامعه هاارزشارتباط نوع فعالیت ورزشی با فرهنگ و 

 98/6 225/1 57/3 در ورزش کردن هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشد

 86/6 021/1 63/3 هایی روی آورده است که فشارهای اجتماعی را کاهش دهدانسان امروزی به ورزش

 56/6 006/1 56/3 هایی روی آورده است که به پرورش فکر بینجامدانسان امروزی به ورزش

 43/6 046/1 51/3 های سبک نیاز داردهای سنگین ورزشی به فعالیتانسان امروزی، بیش از فعالیت

 83/5 361/1 13/3 است مؤثرهای اجتماعی در پرداختن زنان به ورزش محدودیت

 64/5 233/1 20/3 ترندمناسبهای غیررقابتی های رقابتی از ورزشبرای ورزش کردن، ورزش

 معناداری سطح آزادی درجۀ دوخی نمونه تعداد
800 748/1178 13 0001/0 
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 میانگین های کردنشین در استان مؤثرعوامل 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 56/8 244/1 98/3 ورزش بهتر است با نشاط همراه باشد

 45/8 123/1 00/4 ورزش در محیط طبیعی و فضاهای سرسبز بهترین نوع فعالیت بدنی است

 28/8 133/1 94/3 است مؤثرتناسب ورزش با سن و سال و شرایط سالمتی در پرداختن به ورزش 

 19/8 331/1 82/3 است مؤثرهای دولتی در پرداختن به ورزش ها و سازماناجازه دادن به استفادۀ عموم از اماکن ورزشی مدارس، دانشگاه

 18/8 232/1 87/3 ورزش بهتر است با موسیقی همراه باشد

 72/7 328/1 73/3 به فعالیت ورزشی بپردازند هاارزشی روباز و با حفظ هامکانزنان باید بتوانند در 

 50/7 164/1 74/3 اجتماعی را کاهش دهدهایی روی آورده است که فشارهای انسان امروزی به ورزش

 47/7 280/1 71/3 در ورزش کردن هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشد

 43/7 129/1 71/3 های سبک نیاز داردهای سنگین ورزشی به فعالیتانسان امروزی، بیش از فعالیت

 41/7 163/1 72/3 هایی روی آورده است که به پرورش فکر بیانجامدانسان امروزی به ورزش

 36/7 256/1 68/3 است مؤثری جامعه هاارزشارتباط نوع فعالیت ورزشی با فرهنگ و 

 01/7 283/1 57/3 ترندمناسبهای غیررقابتی های رقابتی از ورزشبرای ورزش کردن، ورزش

 57/6 442/1 27/3 ی ورزشی همگانی به مربی نیاز داردهاتیفعال

 88/4 426/1 67/2 پرداختن زنان به ورزش مؤثر است های اجتماعی درمحدودیت

 معناداری سطح آزادی درجۀ دو خی نمونه تعداد

602 904/476 13 0001/0 

 میانگین یننشترکهای عوامل مؤثر در استان
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 79/9 033/1 26/4 ورزش بهتر است با نشاط همراه باشد

 97/8 078/1 07/4 شرایط سالمتی در پرداختن به ورزش مؤثر است تناسب ورزش با سن و سال و

 69/8 053/1 01/4 ورزش در محیط طبیعی و فضاهای سرسبز بهترین نوع فعالیت بدنی است

 09/8 157/1 83/3 ورزش بهتر است با موسیقی همراه باشد

 98/7 146/1 81/3 های دولتی در پرداختن به ورزش مؤثر استسازمانها و اجازه دادن به استفادۀ عموم از اماکن ورزشی مدارس، دانشگاه

 94/7 234/1 77/3 ی ورزشی همگانی به مربی نیاز داردهاتیفعال

 93/7 258/1 74/3 به فعالیت ورزشی بپردازند هاارزشی روباز و با حفظ هامکانزنان باید بتوانند در 

 29/7 210/1 58/3 داشته باشددر ورزش کردن هیچ محدودیتی نباید وجود 

 04/7 061/1 57/3 هایی روی آورده است که فشارهای اجتماعی را کاهش دهدانسان امروزی به ورزش

 99/6 136/1 54/3 ی جامعه مؤثر استهاارزشارتباط نوع فعالیت ورزشی با فرهنگ و 

 55/6 028/1 44/3 هایی روی آورده است که به پرورش فکر بینجامدانسان امروزی به ورزش

 36/6 057/1 37/3 های سبک نیاز داردهای سنگین ورزشی به فعالیتانسان امروزی، بیش از فعالیت

 71/5 368/1 98/2 های اجتماعی در پرداختن زنان به ورزش مؤثر استمحدودیت

 67/5 188/1 13/3 ترندمناسبهای غیررقابتی های رقابتی از ورزشبرای ورزش کردن، ورزش

 معناداری سطح آزادی درجۀ دوخی نمونه تعداد

1351 485/1768 13 0001/0 

 

وجود نشاط در »، عوامل 4با توجه به نتایج جدول 

و « تناسب ورزش با سن و سال و سالمتی»، «ورزش

از جمله « ورزش در محیط طبیعی و فضاهای سرسبز»

های ورزش در استانترین عوامل مؤثر در پرداختن به مهم

وجود »نشین تعیین شد. همچنین، عوامل لرنشین و ترک

ورزش در محیط طبیعی و فضاهای »، «نشاط در ورزش

از « تناسب ورزش با سن و سال و سالمتی»و « سرسبز

ترین عوامل مؤثر در پرداختن به ورزش در جمله مهم

 های کردنشین انتخاب شد.استان
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 ین دربارة موانع مؤثر در پرداختن به ورزشنشترکهای لرنشین، کردنشین و . دیدگاه افراد نمونه در استان5 جدول

 میانگین های لرنشینموانع مؤثر در استان
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 55/8 295/1 56/3 کمبود امکانات ورزشی

 35/8 286/1 46/3 نداشتن وقت

 19/8 183/1 39/3 نداشتن انرژی و حوصله

 16/8 259/1 40/3 نداشتن انگیزه

 82/7 296/1 31/3 به اماکن ورزشی وآمدرفتکمبود امکانات برای 

 78/7 318/1 27/3 نداشتن عالقه            

 76/7 278/1 29/3             هزینۀ زیاد ورزش

 66/6 204/1 90/2                نداشتن همراه

 93/5 175/1 67/2 برای ورزشنداشتن مهارت کافی 

 67/5 200/1 58/2  نداشتن سالمت کافی برای ورزش

 64/5 255/1 56/2    عالقه نداشتن به ورزش در محیط ورزشی با دیگران

 45/5 178/1 51/2  ترس از آسیب در ورزش

 05/5 180/1 39/2 ترس از عدم موفقیت ورزشی

 معناداری سطح آزادی درجۀ دوخی نمونه تعداد

798 133/1266 12 0001/0 

 میانگین های کردنشینموانع مؤثر در استان
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 30/8 263/1 62/3 نداشتن وقت

 03/8 298/1 57/3 کمبود امکانات ورزشی

 96/7 324/1 53/3             هزینۀ زیاد ورزش

 74/7 260/1 45/3 نداشتن انرژی و حوصله

 50/7 316/1 35/3 انگیزهنداشتن 

 21/7 365/1 25/3 نداشتن عالقه            

 90/6 369/1 17/3  نداشتن سالمت کافی برای ورزش

 89/6 296/1 14/3                نداشتن همراه

 88/6 377/1 16/3 نداشتن مهارت کافی برای ورزش

 33/6 346/1 95/2  ترس از آسیب در ورزش

 15/6 354/1 88/2 موفقیت ورزشیترس از عدم 

 06/6 326/1 81/2 به اماکن ورزشی وآمدرفتکمبود امکانات برای 

 03/5 325/1 45/2    عالقه نداشتن به ورزش در محیط ورزشی با دیگران

 معناداری سطح آزادی درجۀ دوخی نمونه تعداد

604 655/498 12 0001/0 

 میانگین یننشترکهای موانع مؤثر در استان
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 66/8 240/1 53/3 نداشتن وقت

 11/8 304/1 35/3 نداشتن انگیزه

 00/8 290/1 30/3             هزینۀ زیاد ورزش

 98/7 291/1 30/3 کمبود امکانات ورزشی

 75/7 250/1 24/3 نداشتن انرژی و حوصله

 59/7 253/1 17/3 به اماکن ورزشی وآمدرفتکمبود امکانات برای 
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 55/7 368/1 17/3 نداشتن عالقه            

 55/6 175/1 85/2                نداشتن همراه

 34/6 201/1 78/2 نداشتن مهارت کافی برای ورزش

 93/5 235/1 67/2  نداشتن سالمت کافی برای ورزش

 85/5 271/1 63/2    عالقه نداشتن به ورزش در محیط ورزشی با دیگران

 41/5 205/1 49/2  ترس از آسیب در ورزش

 27/5 226/1 46/2 ترس از عدم موفقیت ورزشی

 معناداری سطح آزادی درجۀ دوخی نمونه تعداد 

1376 818/1711 12 0001/0 

 

کمبود امکانات »، موانع 5براساس نتایج جدول 

از « حوصلهنداشتن انرژی و »و « نداشتن وقت»، «ورزشی

ترین موانع مؤثر در پرداختن به ورزش، در جمله مهم

، «نداشتن وقت»های لرنشین بوده است. همچنین، استان

از جمله « هزینۀ زیاد ورزش»و « کمبود امکانات ورزشی»

های ترین موانع مؤثر در پرداختن به ورزش، در استانمهم

نۀ هزی»و « نداشتن انگیزه»، «نداشتن وقت»کردنشین و 

ترین موانع مؤثر در پرداختن به از جمله مهم« زیاد ورزش

نشین بوده است. همچنین، های ترکورزش، در استان

یر ترس از تأثها، اعتقادی به افراد نمونه در این استان

دیدگی در ورزش و ترس از عدم موفقیت ورزشی یبآس

 اند.عنوان مانعی مؤثر در پرداختن به ورزش نداشتهبه

 

 گیری و نتیجهبحث 

هدف از این تحقیق بررسی عوامل و موانع مؤثر 

های پرداختن به ورزش همگانی و تفریحی در استان

ترک،کرد و لرنشین ایران است و نتایج حاصل از تحلیل 

در خصوص بررسی دیدگاه افراد ساکن  3ها در جدول داده

های ترک، کرد و لرنشین ایران دربارۀ بهترین در استان

های ترتیب گزینهدهد که بهرای ورزش نشان میزمان ب

عنوان به« ظهر تا عصر»و« عصرها شب»، «صبح تا ظهر»

بهترین زمان برای پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه 

ها انتخاب شد که نشان از داشتن همخوانی در این استان

(، که بهترین زمان 1386های پژوهش غفوری )با یافته

ترتیب ورزش را از نظر افراد نمونۀ مورد تحقیق خود به

و « شب 12عصر تا  6»، «ظهر 12صبح تا  6»های گزینه

(. در این 13عنوان کرده بود، دارد )« عصر 6ظهر تا  12»

های موجود دربارۀ زمان توان گفت که تفاوتمورد می

طور عام و اقوام ش کردن در بین اقوام ایرانی بهمناسب ورز

طور خاص به عوامل مختلفی ترک، کرد و لرنشین ایران به

گردد مانند شرایط جغرافیایی، اقلیمی و آداب و سُنن برمی

طور کلی، زمان مورد عالقه که این تفاوت طبیعی است. به

دهندۀ نوع و نحوۀ نیازهای ورزشی برای ورزش کردن نشان

ویژه اقوام ترک )آذری زبانان(، کرد و لر وام جامعه بهاق

های جامعۀ آنها ساکن در ایران است که با فرهنگ و ارزش

های پژوهش در طورکه نمونهارتباط مستقیمی دارد، همان

به این موضوع اشاره کرده بودند و اعتقاد داشتند  4جدول 

ها های جامعه آنکه نوع فعالیت ورزشی با فرهنگ و ارزش

های پژوهش، الزم ارتباط مؤثری دارد. با توجه به یافته

ویژه ریزان و سیاستگذاران ورزش کشور بهاست برنامه

های مورد مدیران اجرایی و متولیان ورزش در استان

های ورزشی توجه پژوهش این تحقیق در اجرای برنامه

خاصی به فراهم ساختن امکانات ورزشی و تفریحی در این 

ۀ زمانی مبذول کنند. همچنین، نتایج تحلیل سه محدود

در بررسی دیدگاه افراد ساکن در  3ها در جدول داده

های ترک،کرد و لرنشین ایران دربارۀ بهترین مکان استان
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، «اماکن سرپوشیده»های ترتیب گزینهبرای ورزش به

عنوان بهترین مکان به« فضاهای عمومی»و « اماکن روباز»

ها نظر افراد نمونه در این استان برای ورزش کردن از

(، 2013انتخاب شد. در این مورد کاروالیوویرا و همکاران )

وتحلیل تجزیه»در تحقیقی در ریودوژانیرو برزیل با عنوان 

به این نتیجه « فضاهای عمومی مناسب جهت تشویق افراد

دست یافتند که وجود فضاهای عمومی مناسب و در 

های بدنی به انجام فعالیتدسترس، سبب تشویق افراد 

ویژه آنکه این فضاها فرصت مناسبی برای خواهد شد، به

های درآمد جامعه که توانایی پرداخت هزینهاقشار کم

کند و ضرورت وجود ورزش و تفریح را ندارند فراهم می

پذیر اجتماعی خصوص در مناطق آسیبچنین فضاهایی به

ل تمایل افراد به (. شاید از عل21شود )بیشتر احساس می

ورزش کردن در اماکن سرپوشیده، شرایط اقلیمی محل 

طورکه گفته شد، شرایط جغرافیایی همان سکونتشان باشد.

وهوا ها و محل سکونت افراد از نظر آبو اقلیمی استان

رو تأثیر زیادی در انتخاب مکان ورزش و تمرین دارد. ازاین

وص بهترین های این پژوهش در خصبا توجه به یافته

عنوان به« اماکن سرپوشیده»مکان ورزش و انتخاب گزینۀ 

اولین و بهترین مکان پرداختن به ورزش از نظر افراد 

دلیل شرایط اقلیمی و رود بیشتر بهنمونه، گمان می

-وهوای سرد کوهستانی است که افراد نمونۀ این استانآب

کان عنوان بهترین مها، ورزش در اماکن سرپوشیده را به

اند. بنابراین، ضرورت دارد مسئوالن و انتخاب کرده

های ترک، ویژه در استانسیاستگذاران ورزش کشور به

ریزی کرد و لرنشین ذکرشده در این پژوهش هنگام برنامه

به این امر توجه کنند و ساخت اماکن و امکانات ورزشی را 

ظر ها در نوهوایی استانبا توجه به نوع اقلیم و شرایط آب

(، در پژوهش خود، 1391بگیرند. سید عامری و همکاران )

در جذب و « اماکن و تأسیسات ورزشی»به تأثیر نقش 

های افزایش مشارکت افراد نمونۀ پژوهش خود در برنامه

(، که این امر 8ورزش همگانی و تفریحی اشاره کردند )

نشان از اهمیت داشتن ساخت اماکن و تأسیسات ورزشی 

ها در رفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی استانبا در نظر گ

های جذب و افزایش مشارکت افراد جامعه در ورزش

همگانی و تفریحی دارد. از سویی دیگر، در نتایج حاصل از 

در بررسی دیدگاه افراد ساکن  4ها در جدول تحلیل داده

های ترک، کرد و لرنشین ایران دربارۀ عوامل در استان

وجود نشاط در »های ترتیب گزینهبهپرداختن به ورزش 

و « تناسب ورزش با سن و سال و سالمتی»، «ورزش

عنوان به« ورزش در محیط طبیعی و فضاهای سرسبز»

ترین عوامل مؤثر در پرداختن به ورزش از نظر افراد مهم

شده بودند که با نتایج ها انتخاب نمونه در این استان

(، محمدی و 1391پژوهش سید عامری و همکاران )

(، 1390(، دهستانی و همکاران )1391عطارزادۀ حسینی )

نژاد و همکاران (، رمضانی1389معتمدین و همکاران )

( به میزان زیادی همسو و 1386( و غفوری )1388)

(.همچنین در تحقیقات 20،18،13،8،5،4همخوان است )

( 2004خارج از کشور نیز با نتایج پژوهش درایور و کُلت )

( در برخی موارد 2002ا، ساندرسون و گودهید )و نان

(. شایان ذکر است در بررسی 23،22همخوانی دارد )

ویژه ورزش عوامل و موانع مؤثر پرداختن به ورزش به

همگانی تفریحی در تحقیقات خارج از کشور و مقایسۀ 

نتایج آنها با نتایج تحقیقات داخل کشور، باید به مسائلی 

جتماعی، اقتصادی و مسائل همچون فرهنگ، وضعیت ا

در تفسیر این یافته  دیگر آن کشورها نیز توجه شود.

های امروزی توان گفت که با توجه به نوع زندگی انسانمی

که بیشتر به سمت زندگی ماشینی گرایش پیدا کرده و از 

طرفی گسترش امکانات رفاهی در زندگی افراد و در نتیجه 

و پدیدار شدن عارضۀ  رو شدن افراد با فقر حرکتیروبه

های ناشی از آن مانند چاقی، دیابت افزایش وزن و بیماری

عروقی،  -های قلبینوع دوم، فشارخون باال، بیماری
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رسد نظر میدفُرمیته شدن جسم آنان و غیره، منطقی به

عنوان عوامل که عوامل یادشده در نتایج این تحقیق به

همگانی و  ویژه ورزشمؤثر در پرداختن به ورزش به

تفریحی از سوی افراد نمونه بیان شود. از سوی دیگر، 

، در خصوص بررسی 5ها در جدول نتایج تحلیل داده

های ترک، کرد و لرنشین دیدگاه افراد ساکن در استان

ایران دربارۀ موانع پرداختن به ورزش، نشان داد که 

نداشتن »، «کمبود امکانات ورزشی»، «نداشتن وقت»

« نداشتن انرژی و حوصله»و « هزینۀ زیاد ورزش»، «انگیزه

ترین موانع مؤثر در پرداختن به ترتیب از جمله مهمبه

های منتخب بوده است. ورزش از نظر افراد نمونه در استان

در مقایسۀ نتایج این تحقیق با دیگر تحقیقات، نتایج 

 (،1393آمده با نتایج پژوهش عراقی و کاشف )دستبه

(، محمدی و عطارزادۀ 1391مکاران )سید عامری و ه

( و غفوری 1388معتمدین و همکاران )  (،1391حسینی )

( به میزان زیادی همسو و همخوان است 1386)

(. همچنین با نتایج تحقیقات شهبازی و 20،18،13،12،8)

( نشان از 1390( و شعبانی و همکاران )1392همکاران )

(. در 10،9عدم داشتن همسویی و همخوانی دارد )

تحقیقات خارج از کشور نیز با نتایج پژوهش ریمر و 

(، در برخی موارد نشان از داشتن 2008همکاران )

همخوانی و در برخی دیگر نشان از عدم داشتن همخوانی 

در این میان، فضاهای ورزشی یکی  (.24دارد )و همسویی 

افزاری ورزش و جزیی از های سختترین بخشاز اساسی

آیند که بخش شمار میهای ورزشی بهانتأسیسات سازم

وسیعی از آثار مرتبط با ورزش در جامعه و محیط، متأثر از 

طور مثال، مساحت سرانه تأسیسات ورزشی در آنهاست. به

کشورهای مختلف از بلوک شرق تا کشورهای اروپایی و 

مترمربع را به  35آمریکایی متفاوت است. فرانسه مساحت 

متر مربع را به ازای  10ی، انگلستان ازای هر واحد مسکون

متر مربع را به ازای هر نفر پیشنهاد  15هر نفر و آمریکا 

کند. از طرفی، استاندارد مطلوب سرانۀ ورزشی در ایران می

(، 11متر مربع تعیین شده است ) 4و حداکثر  2حداقل 

وزارت ورزش و جوانان  آماراست که براساس  این در حالی

 جمعیت تکافوی ورزشی، فضاهای ایران،جمهوری اسالمی 

. آمار این وزارتخانه نشان دهدنمی را کنندهاستفاده

 مربع متر 1کشور کمتر از  ورزشی فضاهایۀ سراندهد، می

بین  (، که در این میان سرانۀ فضاهای ورزشی در3است )

اند از: استان لرستان های لرنشین کشور عبارتاستان

متر 80/1کهگیلویه و بویراحمد متر مربع، استان 57/0

متر مربع و استان چهارمحال 88/0مربع، استان خوزستان 

های متر مربع. همچنین در بین استان 62/0و بختیاری 

کردنشین کشور، سرانۀ فضاهای ورزشی در استان 

متر  00/1متر مربع و در استان کرمانشاه  50/0کردستان 

های استانطرفی، در بین  مربع اعالم شده است. از

زبانان( کشور، سرانۀ ورزشی در استان نشین )آذریترک

متر مربع، در استان آذربایجان  75/0آذربایجان شرقی 

متر مربع،  20/1متر مربع، در استان اردبیل  55/0غربی 

متر مربع و در استان قزوین  76/0در استان زنجان 

ا های بمتر مربع اعالم شده است. نیز در بین استان84/0

متر  83/0قومیت مشترک، سرانۀ ورزشی در استان همدان 

 متر مربع اعالم شده است 81/0مربع و  در استان ایالم 

 ورزشی فضای ۀسران است که (. این در حالی15)

 است متر مربع 2بیش از  نفر هر ازای به دنیا در استاندارد

  مبودک کهتوان امیدوار بود درصورتی(. بنابراین می3)

 از بیشتری تعداد، شود رفع زمان مرور به ورزشی یفضاها

 های ترک،کرد و لرنشینویژه افراد ساکن در استانبه مردم

 طور کلی، با توجهپیدا کنند. به سوق ورزش سویبه ایران

 برای بودجه اختصاص اهمیتهای تحقیق، به یافته

 با توجه به .تاس واضح و روشن قهرمانی غی هایورزش

 ای برایهای پژوهش، ماهیانه هزینهنمونه اینکه بیشتر

 هایی کهکردند و از میان نمونهورزش کردن پرداخت نمی
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  35                              های ترک، کرد و لرنشین ایرانبررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی در استان

 

 

 درصد آنها دارای 1/32هزینۀ ماهیانه ورزش داشتند، 

 هزار( بودند و نیز اماکن روباز و 20تا  10کمترین هزینه )

 های دوم و سوم از نظرترتیب در اولویتفضاهای عمومی به

ان جهت ورزش کردن از دیدگاه افراد نمونه بهترین مک

عنوان یک پدیدۀ انتخاب شده بود و از آنجا که ورزش به

اجتماعی فراگیر، بهترین سازوکار تأمین سالمت جسمانی 

گذاری در آن شود و سرمایهو بهداشت روانی محسوب می

های بهداشت و درمان و ها در بخشموجب کاهش هزینه

د اجتماعی و پایین آوردن سطح مراکز مبارزه با مفاس

رو ضرورت شود، ازاینهای فردی و اجتماعی میناهنجاری

دارد که مسئوالن ارشد ورزش کشور از ورزش همگانی و 

هزینه بودن، آزادانه و انتخابی بودن، دلیل کمتفریحی به

محدود نبودن به سن، جنس، نژاد، قومیت، زمان، مکان و 

 ر مزایای فراوان اجتماعی کهتفریحی، بانشاط بودن و دیگ

 ویژه در بینعنوان عاملی برای اتحاد اجتماعی بهدارد، به

 وجود با اقوام ساکن در ایران استفاده کنند. همچنین،

 عدم از ناشی مردم سالمتی تهدید و اقتصادی مشکالت

 ورزش به را بیشتری سهمد بای دولت ورزشی، هایفعالیت

 مؤثری نقش تواندمی که دهد اختصاص شورک در همگانی

 اختصاص با. در واقع، دکن ایفا جامعه سالمتی بهبود در

 را آن توانمی ،و تفریحی همگانی ورزش به بیشتر ۀبودج

 ،جوایز اهدای و مسابقات برگزاری جدید، نکاما ساخت در

 تجهیزات دادن قرار اختیار در ،ماهر انسانی نیروی تربیت

 شایان ذکر .کرد استفاده یورزش هایفدراسیون برای

 های سوق دادن مردم به ورزش، افزایشاست، یکی از راه

 سرانۀ فضاهای ورزشی در شهرهاست. بنابراین، مسئولیت

 برترین متصدی ورزش در کشور، عالوهعنوان مهمدولت به

 دار بودن مسائل مربوط به پشتیبانی مالی، مدیریت وعهده

 (. از12ها نیز است )رنامهگونه براهبری صحیح و علمی این

 ازدرآمد ذاتاً همگانی، ورزش اینکه به توجه باطرفی، 

 آن گسترش برای حمایتی هایروش با باید دولت نیست،

 قبلی یقاتقتح با مقایسه در مجموع در. دکن اقدام

 ،های همگانی و تفریحیۀ ورزشزمین در هگرفتانجام

 شناسایی در زمینۀ ،هاپژوهش بیشتر که گفت توانمی

 ها عوامل و موانع پرداختن به ورزش از سویدالیل، انگیزه

 مانجامردم بدون توجه و اشاره به نوع قومیت و فرهنگ 

 شناسایی با تا شد سعی پژوهش این در اما است. گرفته

 این موارد در بین اقوام ترک، کرد و لر زبان ساکن در

 ،انهای ترک،کرد و لرنشین جمهوری اسالمی ایراستان

 از که گیرد انجامموارد  این روی بر قبولی قابل بندیدسته

 .است تحقیق این فردمنحصربه هایویژگی

 

 منابع و مآخذ

بررسی عوامل سازمانی مؤثر در (. »1393ی؛ خبیری، محمد؛ اسدی دستجردی، حسن؛ گودرزی، محمود )احمدعلآصفی،  .1

 .63 -76، ص 20ۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ش نامپژوهش، «نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

و  کنندگانشرکتز دیدگاه بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی و موانع موجود ا(. »1394علی )تهذیبی، خادم .2

، 21المللی مدیریت و اقتصاد در قرن ینب، کنفرانس «روی صبح و نشاط در استان خوزستانیادهپهمایش  اندرکاراندست

 .1-9تهران، ایران، ص 

، قابل دسترس در «سرانۀ اماکن ورزشی در ایران زیر یک متر است(. »1395خبرگزاری کار ایران ) .3

http://www.ilna.ir. 
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های یزهانگبندی یتاولوبررسی و (. »1390دهستانی، مجتبی؛ محمودی، احمد؛ حومنیان، داوود؛ خانزاده، مصطفی ) .4

 ، مجموعه مقاالت همایش ملی تفریحات ورزشی، تهران، ایران.«های تفریحی و همگانیمشارکت شهر تهران در ورزش

های در ورزش کنندگانشرکتهای یزهانگبررسی (. »1388امیر )نیا، فرهاد؛ تقوی تکیار، سید نژاد، رحیم؛ رحمانیرمضانی .5

 .5 -19، ص 2، نشریۀ مدیریت ورزشی، ش «همگانی در فضاهای روباز

، نشریۀ «ی همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشورهارسانهتبیین جایگاه (. »1386روشندل اربطانی، طاهر ) .6

 .165 -177، ص 33، ش 33حرکت، دورۀ 

توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین (. »1394) اهللروحپور، عبدالرحمن؛ رنجبر، ی، سعید؛ مهدیسوار .7

 .83 -92، ص 21ۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ش نامپژوهش، «راهبردهای توسعۀ آن

شارکت شهروندان در تبیین راهکارهای جذب و افزایش م(. »1391ی، میرحسن؛ محمد آلق، قربان بردی )عامر یدس .8

ی مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، ش هاپژوهش، «ی ورزش همگانی و تفریحی )مطالعۀ موردی: ارومیه(هابرنامه

 .23-34، ص 4

، پژوهش در علوم «ی ورزش همگانی در ایرانهاچالشبررسی (. »1390شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب ) .9

 .13-26، ص 10ورزشی، ش 

، فصلنامۀ «ورزش همگانی )ضرورت، موانع و راهکارها((. »1392شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان ) .10

 . 644 -655، ص 76مجلس و راهبرد، سال بیستم، ش 

ای به ورزش همگانی با توجه به یهارومتبیین وضعیت نیازهای شهروندان (. »1395زاده، اکرم )عبدوی، فاطمه؛ مهدی .11

 .219 -237، ص 31، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ش «اهای ورزشیفض

، «ی پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آنهاچالش(. »1393عراقی، محسن؛ کاشف، میرمحمد ) .12

 .643 -655، ص 4نشریۀ مدیریت ورزشی، ش 

های یزیربرنامههای همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائۀ مدل برای مطالعۀ انواع ورزش(. »1386غفوری، فرزاد ) .13

 ، طرح پژوهشی وزارت ورزش و جوانان، تهران، ایران.«آینده

 گیرینقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت(. »1383چیان، هاشم )غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه .14

 .5 -19، ص 2، نشریۀ حرکت، ش «راهبردهای ورزش

دفتر تدوین و  نور،پیامدانشگاه تهران: چ اول،  ،«یسات ورزشیتأسآشنایی با مدیریت اماکن و » (.1395) ی، محمدعلقره .15

 .16ص  تولید کتب و محتوای آموزشی،

ۀ مدیریتی گانسهی هامهارتطراحی و تبیین الگوی (. »1382چیان، هاشم؛ احسانی، محمد )گودرزی، محمود؛ کوزه .16

 .51 -78، ص 21، نشریۀ حرکت، ش «مدیران

طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ (. »1392، مریم )دوستوطنگودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛  .17
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