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  تقدیم به :

  پدر و مادر عزیز و مهربانم
  به پاس تعبیر عظیم و انسانی  اشان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی؛

که در این سردترین روزگاران، بهترین به پاس عاطفه سرشار و گرماي امیدبخش وجودشان 

  پشتیبان است؛
به پاس قلب هاي بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت 

  .می گراید؛ و به پاس محبت هاي بی دریغ شان که هرگز فروکش نمی کند
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  تقدیر و تشکر :
می دانم از تمامی عزیزانی که در مسیر آموزش به  پس از سپاس ایزد منان، برخود الزم

  اینجانب تالش نمودند، قدردانی نمایم.
از محبت هاي اساتید محترم گروه مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود به ویژه اساتید راهنما و 
مشاور، آقایان دکتر رضا اندام و دکتر علی یونسیان که در همه مراحل انجام پایان نامه با ارائه 

  هنمایی هاي ارزنده ي خود، مرا یاري نمودند سپاسگذاري می نمایم.را
همچنین از اساتید ناظر ارجمند آقاي دکتر حسن بحرالعلوم و خانم دکتر رحیمه مهدیزاده که 

  زحمت مطالعه و داوري پایان نامه را به عهده داشتند تشکر می نمایم.
ا مشوق  و همراهم بودند قدردانی می در پایان  نیز از دوستان عزیزي که در طی این سال ه

  کنم.
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  چکیده :

 اجتماعی ارزشهاي بر آبی ورزشهاي اصلی توجه. است ملت هر فرهنگ از جزئی ورزشی هاي فعالیت و ورزش

 انگیزه و سرگرمی شخصی، نیازهاي ارضاي روانی، و جسمانی سالمت اهمیت زندگی، کیفیت بهبود همچون

 ورزش و بدنی هاي فعالیت به جدیدي گرایشات زنان که کند می هدایت اعتقاد این به را ما اینها همه .است

 متخصصان از بسیاري توسط بدنی، فعالیت یک عنوان به شنا اهمیت با همراه تمایالت و گرایشات این .دارند
 هاي برنامه افزایش به منجر مردم از مختلفی هاي بخش تقاضاي به توجه با که است شده توصیه بهداشت

این پژوهش با هدف بررسی انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی  .است شده آبی فعالیت
براي بررسی استان خراسان رضوي انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود، 

وش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش ابعاد و عوامل انگیزه هاي مشارکت و روایی ساختاري ابزار تحقیق از ر
ورزش که در  در این تحقیق جامعه ي آماري شامل کلیه زنان استان خراسان رضويمتعامد استفاده گردید. 

برابر تعداد  10برابر و حداکثر  2تعداد نمونه ها در تحلیل عاملی حداقل  هاي تفریحی آبی شرکت می کنند.
در این تحقیق براي تحلیل انگیزه هاي مشارکت در ورزش هاي تفریحی آبی تعداد  متغیرهاي اکتشافی است.

براي نفر از زنان استان خراسان رضوي به روش خوشه اي تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.  350
ل گردآوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلی

نفر از متخصصان  10عاملی با چرخش واریماکس استفاده گردید. روایی صوري و محتوایی ابزار توسط 
صاحب نظر و اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهنما توسط یک گروه 

 37تحلیل عاملی براساس محاسبه شد.  890/0نفري با استفاده از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ  30
متغیر انگیزشی در هشت گروه تحت عناوین کسب لذت و آرامش، تناسب اندام، سالمتی و بهداشت، مهارت، 
جنبه هاي اجتماعی، کسب موفقیت وشناخت، پیشگیري و درمان بیماري ها و برتري طلبی قرار گرفتند. در 

از آن " ودنیها بررسی شد. بر این اساس میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه آزمیک مقیاس پنج ارزشی لیکرت 
پزشک فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من " با اهمیت ترین آیتم و  56/4با میانگین " لذت می برم 

  به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. 58/3با میانگین " توصیه کرده است 
انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي  نتایج تحقیق نشان می دهد، انگیزه کسب لذت و آرامش مهمترین

لذا جا دارد که برنامه ریزان ورزش هاي همگانی و تفریحی از طریق توجیه زنان نسبت به تفریحی آبی است، 
تغییرات آرام بخش و لذت بخشی که ورزش هاي تفریحی آبی ایجاد می کند و نیز تهیه و تکثیر پوسترهایی 

م بیان می کند، موجبات گرایش زنان را براي بهره مند شدن از عواید که این مقوله را به شکل قابل فهم عمو
مفید و سودمند اینگونه ورزش ها فراهم آورند. در پایان نیز پیشنهاد هاي به مدیران و مسئوالن اینگونه 

  ورزش ها ارائه گردید.
تفریح ، تحلیل عاملی ، اوقات فراغت :  واژگان کلیدي
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 مقدمه :
امروزه تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر فعالیت هاي ورزشی بر سالمتی جسمی و روانی، طول عمر، 

شادابی، گسترش تعامالت اجتماعی و غنی سازي اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها، به 

همگانی در جهان افزایش یابد. همچنین ورزش هاي تفریحی  –ویژه شرکت آنها در انواع ورزش هاي تفریحی 

به لحاظ قابل اجرا بودن در شرایط و اماکن گوناگون، کم هزینه بودن و در دسترس بودن و سهولت اجرا براي 

تمامی اقشار و سنین مختلف جامعه، به شدت مورد توجه مدیران ورزشی و دانش پژوهان تربیت بدنی و علوم 

. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، افزایش فعالیت فیزیکی می تواند باعث ]1[ فته استورزشی قرار گر

کاهش هزینه هاي مراقبت هاي بهداشتی و کاهش میزان مرگ و میر نیز باشد. برنامه هاي ورزشی می توانند 

راه عاقالنه اي  با هزینه هاي کم اجرا شوند. به نظر می رسد پرداختن به آنها و تشویق مردم در این زمینه،

. امروزه هر جامعه اي براي پیشرفت و توسعه، نیازمند جمعیت ]2[ت عمومی جامعه باشدجهت بهبود سالم

سالم و پویا می باشد.موضوع ورزش از آنجا که موجب ارتقاء بهداشت و سالمت و افزایش امید به زندگی می 

وامع و یکی از شاخص هاي توسعه قلمداد می شود، تا اندازه اي مهم است که یکی از ارکان مهم پیشرفت ج

دین شود.اهمیت ورزش براي سالمت جامعه و اعضاي آن به قدري است که برخی از جامعه شناسان، آن را 

. امروزه زنان به عنوان یکی از فعالترین قشر جامعه، براي سالم سازي جسم ]3[مدنی جامعه معاصر دانسته اند

ت مناسبی برخوردار باشند که تحقیق این امر مستلزم گرایش آنها به سوي و روح خود می بایست از امکانا

انجام ورزش است. در کنار مشکالت متعدد و از جمله کمبود هایی نظیر تأسیسات، امکانات، تجهیزات، وسایل 

و میادین ورزشی، مسئله مهم نگرش افراد جامعه به ورزش زنان است. بسیاري از زنان علی رغم دسترسی به 

. ]4[نند از این موهبت بهره مند شوندامکانات ورزشی، به دلیل نگرش ها و خرده فرهنگ هاي موجود نمی توا

مشارکت زنان در ورزش با توجه به آسیب پذیري باالي روانی و جسمانی، و نقش و جایگاه مهم خانوادگی 

انات ورزشی براي این قشر، آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین در دسترس و مناسب نبودن امک

درصد زنان در اوقات  70. مطالعات نشان داده است که بیش از ]5[قوه آثار مخربی را به دنبال داردبطور بال

فراغت، فعالیت فیزیکی ندارند. از سوي دیگر، رفتارهاي غیر فعاالنه مانند تماشاي تلویزیون و کار با رایانه در 

. ]6[گرفته استجاي سرگرمی هایی مثل بازي با بچه، پیاده روي و ... را  بین آنها بسیار شایع شده است و
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) برروي اوقات فراغت دختران نشان داد که آنها براي شرکت در فعالیت 2002( 1نتایج پژوهش جیمز و امبري

هاي ورزشی، قبل از هرچیز به تظاهرات جسمانی آن فعالیت اهمیت می دهند و لذت بردن از فعالیت، براي 

. در شرایط کنونی باید چشم انداز و راهکارهاي مناسبی براي ورزش زنان در نظر ]7[نها اهمیت کمتري داردآ

گرفت. آمار نشان می دهد زنان جامعه دچار پیري زودرس می شوند. جامعه ما یکی از جوانترین جوامع 

بیاندیشد. امروزه براي برنامه دنیاست و دولت باید راهکار تازه اي براي بهینه سازي اوقات فراغت دختران  

ریزي ورزش همگانی ، بویژه در زنان و زیر پوشش قرار دادن آنان در این برنامه ها، باید بطور اساسی اندیشید 

. از آنجایی که مشارکت افراد در ورزش هاي تفریحی به صورت ]8[و اقدامی جدي و سریع به عمل آورد

انجام می شود، از اینرو گسترش موفقیت آمیز این گونه برنامه ها  داوطلبانه است و بیشتر در وقت هاي آزاد

ایجاب می کند برنامه ریزان و سیاست گذاران از انگیزه هاي مختلف مشارکت و شاید به طوري مهمتري از 

چگونگی مشارکت و دالیل و عوامل عدم شرکت افراد در برنامه هاي ورزشی آگاه شوند، زیرا انگیزه، کلید 

کار و فعالیتی به شمار می رود و می تواند رفتارهاي افراد را تحریک، تقویت و هدایت کند یا باعث  انجام هر

. یکی از ورزش هاي مفرح که باعث سالمت جسم و روح می شود شناست، ]9[کنترل و توقف آن شود 

در مورد بیماري اهمیت تا آن حد است که در پزشکی عالوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال جراحی که 

هاي مختلف انجام از ورزش شنا هم، به عنوان یک وسیله در جهت بهبودي و سالمتی استفاده می شود 

. امروزه براي برنامه ریزي ورزش هاي تفریحی آبی در بخش زنان، باید اقدامات جدي تري به عمل آورد ]10[

از طرح جامعی که امروزه سازمان تربیت  یعنی برنامه ریزي براي ورزش زنان باید به عنوان بخش عمده اي

بدنی در حال تدوین و اجراي آن است، در نظر گرفته شود تا برنامه اي مدون و همه جانبه منطبق با شرایط 

و وضعیت اقتصادي کشور و ارزش هاي حاکم بر جامعه، تدوین و اجرا شود. این پژوهش در صدد است تا 

  تفریحی آبی را مورد بررسی قرار دهد. انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي

                                                        
1 - James & Embrey (2002) 
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  : بیان مسأله 1-1
زنان بیش از نیمی از جمعیت هر  دختران و هاي ورزشی جزئی از فرهنگ هر ملت است. ورزش و فعالیت

 درصد حضور زنان در فعالیت سفانه تاکنون که هزاره سوم را آغاز کرده ایم،أاما مت را در بر می گیرند، کشور

 کمتر از نیمی از در تمام کشورها زنان از نظر تعداد، همچنان در بین کشورها متفاوت است.هاي ورزشی 

دیویس و همکارانش اظهار داشتند که در بیشتر  پسران در فعالیتهاي ورزشی شرکت می کنند. مردان و

که اختالفات هاي برابر براي شرکت در فعالیتهاي ورزشی محروم اند و جالب اینجاست  زنان از فرصت جوامع،

توجه اصلی ورزشهاي آبی بر ارزشهاي اجتماعی همچون  .]11[موجود در شکل قوانین فرهنگی ارائه می شود

بهبود کیفیت زندگی، اهمیت سالمت جسمانی و روانی، ارضاي نیازهاي شخصی، سرگرمی و انگیزه است. 

به فعالیت هاي بدنی و ورزش دارند.  همه اینها ما را به این اعتقاد هدایت می کند که مردم گرایشات جدیدي

این گرایشات و تمایالت همراه با اهمیت شنا به عنوان یک فعالیت بدنی، توسط بسیاري از متخصصان 

بهداشت توصیه شده است که با توجه به تقاضاي بخش هاي مختلفی از مردم منجر به افزایش برنامه هاي 

اضر فعالیت هاي آبی، نقش مهمی را در فعالیت هاي بدنی فعالیت آبی شده است. به همین دلیل، در حال ح

و عادات ورزشی مردم به عهده دارند.در سالهاي اخیر تعداد افرادي که به انجام این فعالیت ها می پردازند، 

افزایش یافته است. زنان به دالیلی از قبیل تناسب اندام و سالمتی، اجتماعی شدن و لذت بردن تأکید 

ی جسمانی و سالمتی تأکید وه ورزشکاران مسن نسبت به جوان تر بیشتر روي دالیل آمادگداشتند. به عال

  .  ]12[داشتند

امروزه انگیزه مردم دنیا از شرکت در فعالیتهاي ورزشی، رسیدن به درجات باال و دستیابی به شعار المپیک 

 ها، بط اجتماعی و دوري از بیماريروا نشاط، تندرستی، ،یبلکه کسب سالمت ،نیست )ترقوي باالتر، سریع تر،(

 ورزش حیطۀ در اساسی موضوعات از یکی عنوان به امروزه زنان، ورزش .]13[علل مهم شرکت در ورزش است

 ورزش به پرداختن که است داده نشان حقیقاتت. تاس زنان جسمانی ویژگی دلیل به مسئله نت. ایاس مطرح

 کهنسالی دوران در سالمتی همچنین و شیردهی بارداري، دوران بر ثیرعمیقیأت زنان، در بدنی هاي فعالیت و

 در ورزش ضرورت و اهمیت به ایران جامعۀ هنوز زنان، سالمت در ورزش مهم نقش وجود ات. بگذاش خواهد

 آنان سالمتی گرو در آینده جامعۀ افراد سالمت و شوند می محسوب جامعه آیندة مادران که دختران بین
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 مهم بخش شدن محروم یعنی بانوان و دختران جسمانی تحرك عدم دیگر، عبارت هب ت.اس نبرده پی است،

 ناپذیري جبران هاي لطمه شک بی که ،الزم کارایی و شادابی روانی، و جسمانی هداشتی، بسالمت از جامعه

شناخت هدف ها و انگیزه هاي مشارکت در ورزش هاي تفریحی،  ت.داش خواهد دنبال به جامعه کل براي

مورد توجه محققان و دست اندرکاران قرار گرفته است. براي مثال انگیزه مردم کشورهاي مختلفی مانند 

امریکاي التین، امریکاي شمالی، استرالیا، کره، مالزي، سنگاپور و ... در سطح ملی شناسایی و بر اساس آن 

پرکردن اوقات فراغت، سالمتی،  برنامه ریزي شده است. این انگیزه ها به ترتیب در کشورهاي مذکور شامل،

 نتایج. ]14[ت در فعالیت هاي سنتی و قومی بودافزایش طول عمر، رشد فرهنگی، تفریحات سالم و مشارک

 و تنهایی و افسردگی ،اضطراب، استرس کندتا می کمک منظم ورزشی تفریحات که دهد می نشان تحقیقات

 زیرا . است تر مهم زنان در کارکردها . این]15[یابد  ،کاهش است جدید زندگی دستاورد که حوصلگی بی

 شده ذکر برابر دو تقریبا توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي در مردان به نسبت زنان افسردگی میزان

 ، نفس عزت همچون مهمی هاي ویژگی تا شود می باعث شده ریزي برنامه و منظم مشارکت است، همچنین

 ارتقا وظیفه و کار انجام براي افراد روانی وضعیت و یافته بهبود اجتماعی مناسبات و اطمینان و اعتماد

) که در شهر کبک کانادا برگزار شد، نیاز فوري به 2000. در هشتمین کنگره ي ورزش همگانی(]16[یابد

ارائه یک طرح جامع در مورد تغییر شیوه زندگی و گنجاندن ورزش در برنامه زندگی براي تأمین نیازهاي 

،افراد 1388درپژوهش رمضانی نژاد و همکاران  .]17[حرکتی و آمادگی جسمانی مورد تأکید قرار گرفت

میانسال بیشتر از افراد جوان و پیر در فعالیتهاي ورزشی شرکت داشتند که شاید به دلیل افت عملکرد در 

از .]18[شارکت داشتندسال م 10- 14دوران میانسالی باشد،در صورتی که در تحقیق کانی بیشتر گروه سنی 

آنجا که زنان نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه ي جوامع را تشکیل می دهند، لذا در برنامه هاي توسعه 

اجتماعی و فرهنگی باید راههاي استفاده بهتر از توانایی ها و استعدادهاي آنان را هموار  –ي اقتصادي 

ه ي پایدار در زمینه هاي مختلف اجتماعی میسر شود و ساخت تا امکان حضور مؤثر آنها در فرایند توسع

شناسایی انگیزه هاي مشارکت بانوان در . ]19[نان در توسعه ي فرهنگی فراهم آیدزمینه ي مشارکت مؤثر آ

ورزش هاي تفریحی آبی به منظور برنامه ریزي صحیح براي ورزش بانوان امري الزم است و کمک می کند 

توجه سازمان ها و نهادهاي مجري توسعه ورزش بانوان به این عوامل بیشتر معطوف گردد تا موجبات 
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جسمانی و ورزش هاي تفریحی داخل آب فراهم گردد،  گسترش سطح مشارکت بانوان در فعالیت هاي مفرح

اما تاکنون مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است و انگیزه هاي مشارکت بانوان در این ورزش ها به 

از این رو محقق بر آن است تا به شناسایی انگیزه هاي  طور کامل شناسایی و اولویت بندي نشده اند.

ي تفریحی آبی پرداخته و ارتباط آن با میزان مشارکت آنان را مورد بررسی قرار مشارکت زنان در ورزش ها

  دهد.

  لذا سؤاالت اصلی محقق این است که :

  چه متغیرهایی تبیین کننده عوامل انگیزشی مشارکت زنان در ورزشهاي تفریحی آبی هستند ؟ - 

   حی آبی هستند ؟یتفرمشارکت زنان در ورزشهاي  یچه متغیرهایی مهمترین عوامل انگیزش - 

 : اهمیت و ضرورت تحقیق 1-2
به دنبال پیشرفت تکنولوژي، گسترش شهرها و روي آوردن به زندگی آپارتمان نشینی تحرك انسان ها 

کاهش پیدا کرده است که این باعث بروز بسیاري از بیماري ها و همچنین ناهنجاري هاي اجتماعی شده 

ل راه حل هایی براي کاهش این مشکالت هستند که یکی از آنها توسعه است. در این میان دولت ها به دنبا

داخل آب و ورزش هاي تفریحی آبی در بین مردم می باشد. امروزه ورزش هاي  فعالیت هاي مفرح جسمانی

آبی به علت وسعت، در دسترس بودن، قابل اجرا بودن براي تمام اقشار و سنین جامعه و کم هزینه بودن نظر 

لزوم انجام ورزش ها و تمرینات  تحقیقات بسیاريهمچنین ز مسئوالن را به خود جلب کرده است. بسیاري ا

مختلف در آب را براي جلوگیري از بروز انواع بیماري هاي مختلف جسمانی و حتی روانی مورد تأکید قرار 

د، با توجه به تحقیقات از طرف دیگر ایجاد انگیزه، کلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار می رو داده است.

صورت گرفته یکی از محور هاي اساسی در توضیح رفتارهاي مردمی به منظور شرکت در انواع ورزش هاي 

مربیان و مدیران ورزشی برخی از برنامه هاي انگیزشی را با  تفریحی، شناسایی و تشخیص انگیزه ها می باشد.

اما تدوین الگوي کاربردي از انگیزش براي  می دهند.هدف استمرار مشارکت و بهبود عملکرد ورزشی انجام 

به شناخت انگیزه ها و پیش فرض هاي افراد براي مشارکت ورزشی نیاز  مشارکت ورزشی و استمرار آن،

. از آنجا که با توجه به نتایج این تحقیق مشخص می شود چه عوامل و انگیزه هایی، از انگیزه هاي ]9[دارد

در ورزش هاي تفریحی آبی به شمار می رود، لذا توقع این است که توجه سازمان قابل توجه مشارکت زنان 
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ها و نهادهاي مجري توسعه ورزش بانوان به این عوامل بیشتر معطوف گردد تا موجبات گسترش سطح 

مشارکت بانوان در فعالیتهاي مفرح جسمانی داخل آب و ورزش هاي تفریحی آبی فراهم گردد. همچنین می 

توصیف و اولویت بندي عوامل انگیزشی جهت شرکت در فعالیت هاي مفرح جسمانی داخل آب و توان با 

ورزش هاي تفریحی آبی، مدیران و برنامه ریزان را در برنامه ریزي اصولی براي گسترش ورزش هاي آبی 

کمک مؤثر نمود. در نهایت انگیزه مطلوب براي مشارکت قشرهاي مختلف در ورزش هاي تفریحی آبی 

نگامی میسر است که سازمان ها و نهادهاي مسئول و حمایت کنندگان ورزش بتوانند انگیزه ها و پیش ه

با  فرض هاي گوناگون را شناسایی و ساختار برنامه هاي تفریحی و ورزشی را بر اساس آن سازماندهی کنند.

سمانی داخل آب و توجه به مطالعات محدود در خصوص انگیزه هاي مشارکت زنان در فعالیتهاي مفرح ج

ورزشهاي تفریحی آبی ، انجام تحقیقات و ارائه اطالعات مستند در این زمینه با توجه به شاخص هاي 

فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران، بسیار مهم و پیش نیازي به منظور برنامه ریزي هاي اصولی در گسترش 

  آن است که این تحقیق در پاسخ به این نیاز انجام خواهد شد.

  : اهداف تحقیق 1-3

  ) هدف کلی : 1-3-1
هدف کلی این تحقیق بررسی انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی استان خراسان رضوي 

  می باشد.

  ) اهداف ویژه :1-3-2
  انگیزشی مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی ابعادتعیین متغیرهاي تبیین کننده  .1

  مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی . تعیین ابعاد انگیزشی2

  . تعیین اولویت ابعاد انگیزشی مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی3

  . مقایسه اولویت ابعاد انگیزشی با برخی از ویژگی هاي جمعیت شناختی4
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  : فرضیه و سؤاالت تحقیق 1-4
  اي تفریحی آبی هستند؟. چه متغیرهایی تبیین کننده عوامل انگیزشی مشارکت زنان در ورزش ه1

  . عوامل انگیزشی مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی کدام است؟2

  مهمترین عوامل انگیزشی مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی کدام است؟ .3

. بین اولویت ابعاد انگیزشی مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی با برخی از ویژگی هاي جمعیت 4

 معناداري وجود دارد.شناختی تفاوت 

  : محدودیت هاي تحقیق 1-5
  محدودیت هایی که در این تحقیق توسط محقق کنترل شده است شامل : :5-1- 1

. آزمودنی هاي این پژوهش را زنان استان خراسان رضوي که در ورزش هاي تفریحی آبی مشارکت دارند، 1

  تشکیل دادند.

  بوده است. 90- 91سال تحصیلی . دوره ي زمانی این پژوهش در نیمسال دوم 2

  محدودیت هایی که در این تحقیق توسط محقق قابل کنترل نبود : :5-2- 1

  . عدم کنترل محقق بر جلوگیري از اعمال نظر شخصی آزمودنی ها در پاسخ به سؤاالت1

  . عدم ایجاد شرایط یکسان براي تمام آزمودنی ها هنگام تکمیل پرسشنامه2

  ت آزمودنی ها از سؤاالت به دلیل عواملی از قبیل عدم توجه و دقت. احتمال برداشت متفاو3

  . محدود بودن تحقیقات داخلی در زمینه انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی4

  . عدم پاسخگویی کامل برخی از آزمودنی ها به تمام سؤاالت پرسشنامه5

  : پیش فرض هاي پژوهش 1-6
  علم، آگاهی و صداقت به همه سؤاالت پاسخ داده اند.. نمونه هاي پژوهش با 1

. مجموعه سؤال هاي تحقیق توانسته است به خوبی اهداف تحقیق را تبیین نماید و این امر توسط نمونه ها 2

  قابل درك بوده است.
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  : تعریف واژه ها و اصطالحات دقیق 1-7
رهایی از تعهدات و تکلیف شغلی، مجموعه فعالیتهایی است که شخص پس از  : 1) اوقات فراغت7-1- 1

خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آن می پردازد و هدفش استراحت، تفریح و توسعه دانش، به کمال 

رساندن شخصیت خویش، به ظهور رساندن استعدادها و خالقیت ها و باالخره بسط مشارکت آزادانه در 

گی، استراحت، آرامش و نیز فرصت و مجال معنی نموده فرهنگ فارسی معین، فراغت را آسود اجتماع است.

  فرهنگ عمید نیز فراغت را آسودگی، آسایش و آسودگی از کار و شغل معنی کرده است. است.

» منابع انسانی پیشرفته مدیریت « ) در کتاب 1995( 3بافورد و همکاران : 2) انگیزه مشارکت7-2- 1

براي رفتار کردن به طریق هدفدار براي دستیابی به نیازهاي  4آمادگی)، انگیزه را تمایل و 1382عباس پور(

. انگیزه ي مشارکت به تفاوت هاي فردي براي شرکت در فعالیت ]20[ارضا نشده ي معین، تعریف کرده اند

هاي ورزشی توجه دارد. انگیزه ي مشارکت کشش فرد براي شرکت در ورزش یا فعالیتهاي بدنی است.انگیزه 

شروع)، تداوم و کناره گیري از (مفهوم گسترده اي است که شامل فاکتورهاي مؤثر آشنا سازيي مشارکت 

به عنوان مفهومی  5توسط برودکین )1989(انگیزه مشارکت در سال  .]21[ورزش و فعالیت هاي بدنی است 

کلی تعریف شده که به فاکتورهاي روانی توجه می کند که در ابتدا در تصمیم گیري افراد براي مشارکت، 

  ادامه دادن و کناره گیري آنها از درگیري و مشارکت در فعالیت هاي بدنی و ورزش، تأثیر می گذارند.

هاي مربوط به اوقات فراغت آن ورزش هاي تفریحی یا ورزش :  6) ورزش هاي تفریحی آبی7-3- 1

دسته از ورزش هایی است که با هدف لذت، تفریح، شادي، ارتباط با دیگران و ... انجام می شود. داراي گروه 

بندي هاي متنوع بدون توجه به سن، جنسیت و سطح توانایی ها است و امکان شرکت تمامی گروه هاي 

ژوهش ورزش هاي تفریحی آبی که در محوطه استخرها و سنی و سطوح عملکردي در آن وجود دارد.در این پ

مجمو عه هاي ورزشی آبی انجام می شوند، مد نظر قرار گرفته است مانند شنا کردن، انجام حرکات ریتمیک 

  در آب، راه رفتن در آب یا نرم دویدن، استفاده از وسیله هاي بازي موجود در مجموعه هاي ورزشی آبی و...
                                                        
1 - Leisure 
2 - Participation Motivation 
3 - Buford & et al (1995) 
4 - Predisposition 
5 - Brodkin (1989) 
6 - Recreational Water Sports 
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  مقدمه :
با توجه به موضوع تحقیق حاضر ابتدا اوقات فراغت و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، نظریه 

ورزش، مزایاي مشارکت در فعالیت بدنی، عوامل مؤثر بر هاي انگیزش در بخش بعدي و سپس انگیزش و 

مشارکت در فعالیت هاي بدنی، مشارکت و انگیزش و در آخر مدل مشارکت در ورزش هاي تفریحی ارائه می 

گردند. در قسمت تحقیقات داخلی و خارجی به بررسی انگیزه هاي افراد براي مشارکت در فعالیت هاي بدنی 

  ه ها و ارتباط آنها با مشارکت در فعالیت هاي تفریحی پرداخته می شود.و ورزش و همچنین انگیز

 : اوقات فراغت و انگیزش 1 -2

 : فراغت 1 – 1 – 2
 .گرفته اندنظر در دلخواه و آزادانه فعالیتی معناي به گاه و ه اند برد کار به آزاد زمان معناي در گاه را فراغت

برشمرده  فراغت اوقات براي کارکرد سهفراغتی  فعالیتهاي و فراغت معناي گوناگونی به توجه با دومازدیه

 آدمی به را فرصت این است : الف) اولین هدف و کارکرد اوقات فراغت، استراحت و رفع خستگی است. فراغت

 زیست شناسانه ي طبیعی آهنگ مطابق خستگی این زیرا کند، بیرون خود تن از را کار خستگی که می دهد

  .می شود تحمیل وي به انسان

ب) کارکرد دیگر اوقات فراغت تفریح و سرگرمی است. تفریح دنیایی تازه، چه واقعی و چه خیالی، در برابر 

آدمی می گشاید که آدمی می تواند از خستگی روزانه ي ناشی از انجام دادن یک رشته فعالیت محدود و 

  تکراري به سوي آن فرار کند.

شکوفایی می دهد و براي فرد فرصتی فراهم می کند تا کارهاي تکراري را که  ج) فراغت به فرد امکان رشد و

از سوي نهادهاي اجتماعی بر وي تحمیل می شود، پشت سر گذاشته و به حوزه اي پا گذارد که در آن 

  نیروهاي آفریننده اش، آزادانه بتوانند با ارزشهاي مسلط تمدنش به مخالفت برخیزند یا آنها را تقویت کنند.

فراغتی که نتواند این سه کارکرد را در هر زمان فراهم کند، فراغتی است که در جامعه امروزین از حیث 

  نیازهاي شخصیت انسان ناقص تلقی می شود.
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عالوه بر کارکردهاي یاد شده، یکی از مهمترین کارکردهاي مربوط به اوقات فراغت رشد فکري و فرهنگی 

کارکردي است که با تمام کارکردهاي دیگر اوقات فراغت، رابطه ي است. کارکرد فکري و فرهنگی تنها 

 سالم تفریحات فراغت، اوقات . یکی از موارد استفاده مثبت از]22[متقابل و نزدیک و تفکیک ناپذیر دارد 

  :گفت توان می پس .است ورزش سالم تفریحات از یکی و است

 است انتخاب آزادي فراغت، اوقات در اساس. 

 سازد رهنمون برتر نیازهاي سمت به زیستی نیازهاي سطح از را فرد باید فراغت اوقات.  

 باشد جامعه قبول مورد و جسمی ذهنی، اعتالي براي مثبت، صورت به باید فراغت اوقات گذران.  

 باشد تفرج و تغییر آرامش، باید فراغت اوقات از هدف.  
 وابسته فرد خود به آن نتیجه و فعالیت انتخاب آن در که است فراغت اوقات گذران از شکلی سالم 1تفریح

 فعالیت انتخاب براي فرد، هر براي مناسب فرصت کردن فراهم سالم، تفریحات در ریزي برنامه از هدف .است

 شرکت به که گیرد می انجام طوري ریزي برنامه رو این از .است تفریحی هاي فعالیت انواع بین از دلخواه

 مردم همه براي همانند کمابیش وضعیت که معنی بدین .کند کمک مثبت نتایج و تجربه درکسب کننده،

 موفقیت، کردن تجربه .کنند اقدام نیازها آن ارضاي براي و شناسایی را خویش آن نیازهاي در تا شود فراهم

 » creatio«واژه تفریحات سالم از کلمه التین .شد خواهد خویشتن به نسبت مثبت احساس و شکوفایی باعث

 و قوا کننده ذخیره فرآیند معنی به واژه این سنتیبه معنی تجدید قوا و تندرستی گرفته شده است. به طور 

 مجدد کار براي را فرد که شود می فعالیتی گفته به سالم تفریح تاریخی نظر از .است شده معنی نیرو ایجاد

 بعضی و دانند می استراحت نوعی و قوا تجدید معنی به را سالم تفریحات برخی، که حالی در .کند می آماده

 را اجتماعی مقبولیت آن، فعالیت جنبه تأیید ضمن دیگر، گروهی .کنند می تلقی فعالیت نوعی را آن دیگر

  .افزایند می تعریف به نیز

 به را سالم تفریحات شناسی، جامعه فرهنگ .کنند می تلقی محدودیت گونه هیچ بدون را فعالیت بسیاري،

و خود انگیخته انجام  باشد انگیز نشاط و آزادانه شود، می انجام فراغت اوقات هنگام که فعالیتی هرگونه«

                                                        
1 - Recreation 
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تعریف کرده است. بعضی از نویسندگان به تفریحات سالم » گیرد، نه با جایزه و یا پدیده خارجی تقویت گردد

)، معتقد 1945( 1ود. رومنیبه عنوان نمودي اساساً اخالقی و عقلی می نگرند که جسم بر روي آن بنا می ش

 یک سالم تفریحات .است هیجانات و احساسات از مملو بلکه حرکات، از بود که تفریحات سالم نه ترکیبی

 را سالم تفریحات جدید تعاریف .است زندگی براي روشی و رفتار یک نشناختی، روا بازتاب یک فردي، پاسخ

 را آن بلکه داند، نمی هم صرف عقلی و اخالقی را آن حتی و کند نمی منظور متضاد کار از جدا یا متضاد

تفریحات سالم را یک وضعیت هیجانی می  2. گري و پلگرنیو]23[به زندگی خوب قلمداد می کنند  رویکردي

 احساساتی از مندي ارزش و رضایت عزت، موفقیت، .کند می سالمت و رضایت احساس فرد آن در دانند که

 کمیته.شود می خود به نسبت خوب احساس بروز باعث سالم تفریحات .می دهد دست فرد به که است

 آزاد انتخاب از ناشی که داند می زندگی تقویتی تجربه هرگونه را سالم تفریحات سالم، مدیریت آموزش

 تفریحی فعالیت یک در شرکت از ناشی مثبت هیجانی پاسخ را سالم تفریحات کالر ، و گراهام .باشد فعالیت

 احساس خود، و دیگران درباره خوب احساس .است شده فراهم دیگري سازمان یا فرد وسیله به که نامند می

ناشی می  خارجی و داخلی هاي محرك از که خودسودمندي احساس و شخصی رضایت و درونی آرامش

  شود، از ویژگی ها و نتایج تفریحات سالم است. بنابراین می توان گفت :

 شود انجام قوا تجدید قصد به و باشد روزانه برنامه از بخشی باید سالم تفریحات. 

 باشد هماهنگ جامعه قبول مورد هاي ارزش با. 

 و خویشتن به نسبت مثبت احساس فردي، رضایت به منجر و باشد داشته همراه به مثبت نتایج 

 .شود نینشاط درو

 اطرافیان) تشویق و جایزه[مانند خارجی عوامل به و باشد داشته وجود درونی انگیزه آن، انجام براي 

 .وابسته نباشد

 وي ذهن از باید آن مشکالت و زندگی تنشهاي است، تفریحی هاي فعالیت انجام حال در فرد وقتی 

 شوند. خارج

                                                        
1 - Romney 
2 - Gray & Pelegrino 
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ورزش تفریحی در مجموع به ورزش هاي داخل سالن، برنامه « در کتاب مدیریت تفریحات سالم آمده است : 

هاي تفریحات سالم، فعالیتهاي جسمانی در محیط طبیعی و فعالیت هاي تفریحی یا برنامه هاي آمادگی 

رداختن به ورزش هاي تفریحی که مترادف با ورزش هاي همگانی است، پ». جسمانی اطالق می شود 

مجموعه اي از فعالیتهاي ورزشی ساده، کم هزینه، بدون رسمیت، فرح بخش و با نشاط است که فرصت و 

در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک ابزار چند  .]24[امکان شرکت در آنها براي همه افراد وجود داشته باشد 

ذران اوقات فراغت سالم و با نشاط و لذت بعدي با تأثیرات گسترده، نقش ارزشمند خود را در سالمتی افراد، گ

بخش، آموزش و پرورش مردم بویژه نسل نوجوان و جوان، ایجاد روابط اجتماعی بین مردم، پیشگیري از ابتال 

به بیماري، پیشگیري از مفاسداجتماعی و انحرافات اخالقی رو به گسترش در جامعه و کاربردهاي عدیده ي 

ی سه دهه گذشته، شعار ورزش براي همه به صورت اصل بنیادي و اولویت دیگري، متجلی ساخته است. در ط

برنامه هاي ورزشی در اغلب کشورهاي جهان پذیرفته شده است. در بسیاري از کشورها انگیزه ها شامل 

پرکردن اوقات فراغت، افزایش سالمتی، کنترل وزن، افزایش طول عمر، رشد فرهنگی، تفریحات سالم و تعامل 

 تواند می شناختی روان نظر از هم و فیزیولوژیکی نظر از هم افراد سالمت براي ورزش .]25[استاجتماعی 

 آن وتداوم انجام در و نمایند درونی و شروع پایین سنین از را آن افراد که بخصوص زمانی .باشد فایده مفید

 از تعریفی در و بوده فرد جسم با مرتبط که است هایی کنش شامل بدنی خود جدیت نشان دهند. فعالیت از

 که عضالت بوسیله شده تولید بدنی هرحرکت عنوان به را بدنی ، فعالیت)1985( 1کاسپرسن بدنی، فعالیت

 شده پذیرفته تعریف ترین کلی که مینمایند، تعریف باشد داشته دنبال به انرژي را مصرف حرکات این انجام

شود  می گذاشته اجراء به اوقات همه در افراد بوسیله که هایی فعالیت تعریف همه این .است بدنی فعالیت از

را شامل می  از آن در اوقات فراغت پس دانشگاه، و مدرسه در بدنی تربیت درس کالس در فعالیت مثال براي

  .]26[گردد

                                                        
1 - Caspersen 
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 ) فعالیت بدنی را یک مجموعه پیچیده از رفتارها می دانند، فعالیت بدنی را1995(1اما سالیس و پاتریک 

فعالیتی خود انگیخته و موضوعی به طور قابل مالحظه درون فردي و متفاوت در نوع فعالیت، شدت تکرار و 

 همه شامل باید را بدنی میزان تداوم در انجام یک فعالیت تعریف می نمایند. اما در تعریف نهایی، فعالیت

می  بدنی فعالیت به افراد گرایش که نمود تعریف می گیرد انجام فراغت اوقات طی در که بدنی فعالیتهاي

 انگیزه عامل عنوان به گرایش .نمود قلمداد بدنی فعالیت سوي به آنان دهنده سوق عوامل از یکی تواند

می  مهم شده آموخته شناخت هاي و مهارتها بکارگیري شیوه هاي بهبود و یادگیري جهت در فرد به دهنده

عقاید، اهداف و انگیزه هاي افراد، و محیط و رفتار فردي و گروهی، بررسی سه عامل ویژگی ها و  .]27[باشد 

 2براي تحلیل مشارکت ورزشی اقشار مختلف در هر جامعه ضرورت دارد. براساس دیدگاه پینتریک و شاروین

از بین این سه عامل، شناخت انگیزه ها از اجزاي ضروري و پیش نیاز فعالیتهاي ورزشی است و میزان تالش 

امت و تعهد فرد را در رسیدن به اهداف نشان می دهد. انگیزه مشارکت در فعالیتهاي ورزشی به یا استق

تفاوتهاي فردي بستگی دارد، زیرا بسته به تفاوتهاي فردي و رشته هاي مختلف ورزشی نوع انگیزش افراد در 

ند که تنها یک عامل دستیابی به اهداف ورزشی اهمیت خاصی دارد. عموم روانشناسان ورزش بر این عقیده ا

تعامل اجتماعی، لذت و نشاط، پیشگیري و درمان، [یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه انگیزه هاي مختلف 

کاهش فشارهاي روانی، کنترل وزن، روابط شغلی و زندگی، سالمتی و آمادگی جسمانی و ...) باعث گرایش به 

صد مردان شاغل شرکت کننده در فعالیتهاي ورزشی تحقیقات نشان داده که در .]28[امر ورزش می شود

اوقات فراغت و تفریح، بیشتر از زنان شاغل است و تبلیغات نقش اساسی در تشویق زنان به شرکت در این 

در زنان شاغل )، عبارتست از هر نوع فعالیت که خارج از  (فعالیتها دارد. فعالیت هاي اوقات فراغت و تفریح

در صد زنان در اوقات  70ي فرد صورت می گیرد. مطالعات نشان داده که بیش از محدوده شغلی و حرفه ا

%  15.7% از زنان بدون فعالیت بوده،  79.1. براساس مطالعات انجام شده، ]6[ فراغت، فعالیت فیزیکی ندارند

د که جهت % نیز به طور نامرتب فعالیت انجام می دهند. محققان معتقدن 5.2فعالیت منظم و مرتب داشته و 

برقراري تناسب در میان زنان فعال و غیرفعال جسمی در اوقات فراغت و تفریحات ورزشی، بایستی شهرداري 

                                                        
1 - Sallis & Patrick (1995) 
2 -  Pintrich & Schrauben (1992) 
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 اثر ورزشکاران اجراي روي بسیاري منفی و مثبت عوامل .]29[ها استراتژي هاي مداخله گرایانه داشته باشند

 این اساس بر .می دهد شکل بدنی هاي فعالیت در شرکت از را افراد انگیزه عوامل، این برآیند و گذارد می

 شدن پیروز براي فقط که ورزشکارانی . است متفاوت و متغیر نیز ورزشکاران ورزشی گیري جهت ها، انگیزه

 تجربه، کسب قبیل از مشخصی گرایی هدف با که آنهایی با گذارندمی  پا رقابت میدان به نتیجه کسب و

 تأثیر انگیزه این و دارند متفاوتی ورزشی انگیزه پردازند، می رقابت به غیره و لذت سرگرمی، مهارت، بهبود

 هاي انگیزه و اهداف شناخت نیز، طرفی از دهد. می نشان ورزشکاران عملکرد و رقابت نتیجه در را خود

 مربیان و ریزان برنامه مدیران، شود باعث تواند می شناخت این است؛ مهم بسیار ورزش در کنندگان شرکت

 که دهد می نشان مختلف تحقیقات نتایج بررسی .نمایند فراهم ورزشکاران براي را مناسبی امکانات و شرایط

. ]30[کنند  می شرکت قهرمانی و ورزشی - تفریحی هاي فعالیت در متفاوتی هاي انگیزه با افراد جامعه، در

 )1993( 2انشل مثال، براي .دانند می هدفها به دسترسی براي مهمی عامل را1 انگیزش متخصصان، از برخی
. ]31[تعریف می کند  هدف به رسیدن تا پایداري و رفتار به دادن جهت و انتخاب براي عاملی را را انگیزش

 انگیزش، یعنی شدت .است گرفته قرار شناسان روان مطالعۀ مورد نیز جهت و شدت جنبۀ دو از انگیزش

 و سعی چقدر مشخص هدف یک به رسیدن براي یا و گیرد می نیرو و شود می انگیخته بر چگونه شخص

 بین در بدنی فعالیت و ورزش .]32[به انتخاب هدف مربوط می شود  انگیزش جهت .کند می کوشش

 تجارب به مربوط از معانی اي مجموعه به نزدیک از وقتی ولی، .دارد متفاوتی معانی مختلف گروههاي

 دیلمان .است حاکم کارکردي يرویکرد معانی از مجموعه این بر که یافت درخواهیم کنیم، افراد نگاه ورزشی

داشته  اي فایده آنها براي که کنند می شرکت ورزشی فعالیتهاي در صورتی در افراد کردند مشاهده 3کوپر و

 که معنا بدین .است عقالنی انتخابی به وابسته طورگسترده به ورزش در 4مشارکت شدند متوجه آنها .باشد

 فعالیتهاي در کننده مشارکت افراد که دارد بستگی وغیرمادي مادي فواید وجود به ورزش در مشارکت

 ورزش جسمانی و شناختی، روان اجتماعی، مهم فواید پژوهشها از برخی چنانکه اند، آن کسب پی در ورزشی

                                                        
1 - Motivation 
2 - Anshel 
3 - Deilaman & cooper 
4 - Participation 



پیشینه پژوهشفصل دوم : مبانی نظري و   

 

17 
 

 

 و تفریح سالمت، حفظ محیطی، فشارهاي اضطراب، گونه هر از رهایی براي ازافراد اند. بسیاري کرده تأیید را

 به مختلف گروههاي نگاه نحوة آنکه با .زنند می بدنی فعالیتهاي انجام به دست شادمانی و نشاط کسب

 در مشارکت آشکار فواید دارند. آن از مثبتی برداشتهاي آنها همۀ دارد، متفاوتی معانی بدنی فعالیت و ورزش

 افزایش بدنی، فعالیتهاي در مشارکت جسمانی فواید جمله از برشمرد، بعد سه در توان می را بدنی فعالیتهاي

 یا شناختی روان از کارکردهاي بدنی؛ قدرت افزایش وزن، کاهش جسمانی، آمادگی افزایش سالمت، سطح

 لذت طراوت، و شادي شناختی، کسب روان بهزیستی افزایش از توان می بدنی فعالیتهاي در مشارکت فردي

 پاداشهاي کسب و اجتماعی روابط شبکۀ گسترش توان می آن اجتماعی کارکردهاي جمله از و تفریح؛ و

 بیماریها انواع از جلوگیري و عمر، طول افزایش سبب بدنی فعالیتهاي در منظم برد. مشارکت نام را اجتماعی

 در مشارکت از ناشی جسمانی فایدة سالمت دارد. دیگر بدن برکل دیگري سودمند آثار همچنین، .شود می

 انرژي مصرف کاهش سبب بدنی فعالیتهاي کاهش .کند می جلوگیري چاقی از که است این بدنی فعالیتهاي

 بدنی درفعالیتهاي مشارکت بین اند داده نشان پژوهشها بیشتر خواهد شد. همچنین، چاقی سبب نتیجه در و

 بر را بدنی فعالیتهاي در مشارکت مثبت تأثیر بررسیها .دارد وجود مثبتی رابطۀ افراد شناختی روان سالمت و

 نشان خوداثربخشی وافزایش نفس، عزت افزایش افسردگی، کاهش هیجان، و لذت کسب طراوت، و شادابی

 افراد اکثر که است مهمی اصل بدنی فعالیتهاي در مشارکت از ناشی جسمانی سالمت . فواید]33[است  داده

 زیادي هاي یافته و شواهد .اند پذیرفته عمومی سالمت سطح افزایش و بیماري از جلوگیري براي جامعه

 .یابد افراد بهبود می سالمت وضعیت بدنی فعالیتهاي در ثابت و پیوسته مشارکت با دهند می نشان

 .کنند می تأکید بدن 1بیولوژیکی سیستم بر بدنی فعالیتهاي و ورزش تأثیر بر زیادي پژوهشهاي همچنین،

 فعالیتهاي در مشارکت مثبت نقش دهندة که نشان دارند وجود بااهمیتی و کننده قانع پژوهشی هاي یافته

 .]34[سرطانهاست  انواع برخی و دیابت قلبی، بیماریهاي از جلوگیري در بویژه تندرستی و سالمت بر بدنی

در سالهاي اخیر ورزشهاي آبی به صورت بدیع، سازنده، مسابقه اي و غیره بطور مشخص چنان گسترش یافته 

است که تمامی افراد در هر سن و هرگونه ناتوانی را در برمی گیرد.شنا یکی از انواع ورزشهاي آبی است که 

اوري و سالمت بدنی و ذهنی تمامی یک برنامه تمرینی منظم، موثر و قابل استفاده براي تقویت روحیه، خود ب
                                                        
1 - Biological 
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افراد ناتوان است. آب و ورزش درآن داراي ویژگی هاي با ارزش است که به برخی از آنها اشاره می شود : آب 

باعث شناوري می شود، نیروهاي گرانشی بطور قابل مالحظه اي در آب کاهش یافته و در نتیجه قسمتهاي 

می کنند. ورزش درآب حس خودباوري در فرد ایجاد می کند.  مختلف بدن با نیروي عضالنی کمتري حرکت

همچنین آمادگی جسمانی، قدرت، استقامت، انعطاف پذیري، تعادل و تحرك را افزایش می دهند. این امر 

عالوه بر تقویت سالمت روحی روانی، باعث تقویت سالمت جسمانی نیز می شود. ورزشهاي آبی یک امکان 

یت فرد مهیا می سازد همچنین باعث گسترش آگاهیهاي اجتماعی و ایجاد عالی را براي تنظیم شخص

دوستیها شده، و افراد را براي مشارکت بیشتر در اجتماع آماده می نماید. ورزشهاي آبی می توانند احساس 

خوب بودن را در فرد ایجاد کنند. این فعالیتها به وسایل خاصی نیاز ندارند و می توان آنها را حتی در 

یطهاي محدود آبی نیز انجام داد. همچنین براي تقویت عضالت، انعطاف پذیري، تنفس،استقامت، آزاد مح

تمرکز این ورزش جدید در امتداد با ارزشهاي اجتماعی  .شدن تنشها و آمادگی جسمانی مطلوب هستند

تفریح و  جدید با هدف بهبود کیفیت زندگی، توجه به سالمت جسمی و روحی، ارضاي نیازهاي شخصی، و

لذت است. همه ي این موارد ما را به این نتیجه می رساند که مردم نگرش و گرایش جدیدي به سمت 

فعالیت بدنی و ورزش دارند. این نگرش و گرایشات، همراه با اهمیت شنا به عنوان فعالیتی که توسط بسیاري 

شهاي مختلفی از مردم در ارتباط از متخصصان سالمت و بهداشت توصیه شده، منجر به افزایش تقاضا در بخ

با برنامه هاي فعالیتهاي آبی شده است. به همین دلیل است که فعالیتهاي آبی در حال حاضر نقش مهمی در 

فعالیتهاي بدنی مردم و عادات ورزشی آنان دارد و تعداد افرادي که به انجام این فعالیتها می پردازند، در 

  .]12[سالهاي اخیر افزایش یافته است 

  : انگیزش 2 – 1 – 2
عبارتست از حالتی درونی که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند. برخی از صاحبنظران  1انگیزه 

انگیزه را همان نیاز، خواسته، تمایل یا نیروي درونی می دانند که افراد را براي انجام کار راغب می سازد. 

 .]20[اغلب نویسندگان معاصر کوشیده اند تعریفی از انگیزش ارائه دهند 

                                                        
1 - Motive 
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  ز جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:ا

 انگیزه را به صورت کوشش انسان براي دارا بودن زندگی پرمعنا و خود شکوفا در 1955(1روستت (

حد امکان تعریف کرده است. این کوشش مجموعه اي از سرشت هاي داخلی انسان است ( سودمند 

 ).دفمند بودن، اجتماعی و فعال بودنبودن، ه

 انگیزه را فرایندي روانشناختی می دانست که هدف و جهت رفتار را نشان می داد.1995( 2کریتنر ( 

 انگیزه را تمایل و آمادگی براي رفتار کردن به طریق هدفدار براي 1995( 3بافورد و همکاران (

 دستیابی به نیازهاي ارضا نشده ي معین می دانند.

 نیل به موفقیت تعریف کرد.) انگیزش را اراده و خواست براي 1993( 4بدیان 

 انگیزه را مجموعه اي از نیروهایی می داند که سبب می شود افراد به شیوه هاي 1996( 5گریفین (
  ]35[معینی رفتار کنند 

اصطالح انگیزه در زندگی : علی اکبر شیخی در پایان نامه تحصیلی خود انگیزه را چنین تعریف می کند

ي روانشناسی بکار می رود، زیرا تمام عادتها، محرك هاي خارجی، هیجان ها روزانه به معناي وسیع تر از معنا

مشتق شده و به معناي  » movere« از کلمه التین » motivation «و هدف ها را شامل می شود. کلمه 

اصطالحی وجود دارد که تنها بر علت ها، باعث ها و » مان « جنبش و حرکت است. در فرهنگ روانشناسی 

هاي ذاتی یا درونی اطالق می شود. وي می افزاید، در کتاب هاي روانشناسی عالوه بر اصطالح انگیزه انگیزه 

به کار می روند. داعی یا باعث، هدف یا موضوعی است که  8و محرك 7، سایق6اصطالح هایی همچون: داعی

سایق  –تشنگی  و آب موقع می شود، مانند، غذا هنگام گرسنگی فعالیت تحریک شده به سوي آن رهبري

یک حالت فیزیولوژیک یا عضوي است، که موجود زنده را به فعالیت وا می دارد، بدون اینکه آن را یاد بگیرد. 

  مانند گرسنگی، تشنگی و ...
                                                        
1 - Revstedt (1955) 
2 - Kreitner (1995) 
3 - Buford et al (1995) 
4 - Bedeian (1993) 
5 - Griffin (1996) 
6 - Motive 
7 - Drive 
8 - Incentive 
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گروهی از روانشناسان معتقدند که انگیزه حالتی در فرد است که او را به انجام دادن فعالیت معینی تحریک و 

یزان فعالیت او را معین و محدود می کند. تعداد دیگري از روانشناسان می گویند، هدایت می نماید و م

انگیزه آن نیرو هاي کشاننده هستند که فرد را به انتخاب، انجام دادن یک عمل یا ترجیح یک عمل و فعالیت 

درونی بطور کلی می توان گفت انگیزه عبارت است از حاالت و شرایط  بر فعالیت دیگر وادار می کند.

فیزیولوژیکی و روانشناختی که فرد را به فعالیت در جهت معینی یا براي رسیدن به هدف هاي خاص وا می 

دارند، که ممکن است شکل هاي گوناگونی پیدا کرده، نام هاي مختلفی بر آنها اطالق شوند، از قبیل: 

 .]36[احتیاجات، رغبتها، محرك، امیال، گرایش ها، توجه، فشار و بهم خوردگی 

  روانشناسان در میان خود در مورد تعریف انگیزش با هم چندان توافقی ندارند، اما در موارد زیر با هم موافقند:

 که موجود زنده در تعقیب آنهاست. )direction of behavior(جهت رفتار  )1

 میزان کوشش یا تالشی که موجود زنده در تعقیب آنهاست. )intensity behavior( شدت رفتار  )2

مدت زمانی که موجود زنده براي رسیدن به هدف  )persistence of behavior(پایداري رفتار  )3

 .]37[صرف می کند.

تداعی هاي احتمالی هوسها، آمال، غرایز، اهداف، پاداشها،امید به تالش، تهدید به تنبیه و ... را شامل ، انگیزش

که رفتار را برمی انگیزانند و کنترل می کنند، می گوید : انگیزش باید با عوامل متعددي  1می شود. فراست

هرچند مفهوم انگیزش ممکن است ساده بنظر آید، ولی تجزیه و تحلیل آن مشکل است زیرا  مربوط باشد.

انسان موجودي پیچیده است و باید براي درك خصوصیات، به رفتارهاي او توجه نمود. اینکه در یک موقعیت 

از خود بروز می دهند به شخصیت ،آمادگی و انگیزه آنان بستگی دارد. در خاص، افراد متفاوت چه رفتاري 

حقیقت می توان انگیزه را که یکی از مهمترین عوامل بروز رفتار است را بعنوان موتور حرکت و بروز رفتار 

باشند.  قلمداد نمود. البته در این رابطه باید توجه داشت که منظور رفتار پیشرفت جویانه و اهداف طلبانه می

انسانها نه تنها از لحاظ توانایی انجام فعالیتها بلکه از لحاظ میل، اراده فعالیت یا انگیزش متفاوت هستند. 

انگیزه ها که به سوي اهدافی معطوف هستند ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشند. انگیزش در افراد به 

اشد بستگی دارد. از اینرو انگیزه را به دو گروه نیروي انگیزه هاي آنان که ممکن است درونی یا بیرونی ب
                                                        
1 - Frast 
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انگیزه هاي بیرونی و انگیزه هاي درونی تقسیم می کنند. طبیعی است که ترکیب انگیزه هاي بیرونی و درونی 

با هم، تعیین کننده سطح کامل انگیزش است. در یک جمع بندي، انگیزه ها چراهاي رفتارها می باشند و 

نگاه حفظ و تعیین عمومی رفتار مشخص می گردند. باید اضافه کرد که در انگیزش موجب به وجود آمدن و آ

) (گرسنگی، کل فرد و نه جزئی از او برانگیخته می شود. به این معنا که وقتی انسان به غذا نیاز پیدا می کند

. ]38[.تنها معده مطرح نخواهد بود، بلکه در این مسیر کل فرد و نه جزیی از او برانگیخته می شود

آنچه بطور عام « دانشمندان علم روانشناسی و بویژه متخصصین روانشناسی ورزش، انگیزش را بطور کلی 

به دو دسته تقسیم می کنند، در همین راستا آقاي دکتر راینر ماتنز در کتاب » بدان اتفاق نظر دارند 

ی و انگیزش خارجی تقسیم می انگیزش را به انگیزش داخل - 1372 - ترجمه فرهاد هژبر –روانشناسی ورزش 

  نماید وي این تقسیم بندي را اینچنین بیان می کند :

  1: انگیزش داخلی 1 – 2 – 1 – 2
کسانی که از درون، نیروي انگیزشی محرکشان است. از یک کشش درونی جهت رشد و کسب قابلیتها و از 

به موفقیت برخوردارند. کیفیات ، خودسازمانی در راه رسیدن به یک هدف یا تحقق یک امر خارجی و نیل 

میزان توانایی هاي شخصی، خود سازمانی، ماهر شدن در کار و نیل به موفقیت اهدافی هستند که بوسیله 

انسانهاي درون انگیخته تعقیب می شوند و دستیابی به این اهداف همانا پاداش آنهاست. در ورزش افرادیکه 

ی پردازند جزو این دسته از افراد هستند. آنها براي ارضاء تمایل و به خاطر عالقه درونی به فعالیت ورزشی م

احساس غرور درونی ورزش می کنند. این تمایل آنها را به صرف بیشترین میزان تالش و تکاپو حتی در 

  .]39[یا تحلیل گران ورزشی وا می دارد شرایط فقدان تماشاچیان و ارزشیابان

  2: انگیزش خارجی 2 – 2 – 1 – 2
نوع انگیزش در جریان تقویت هاي منفی و مثبتی که فرد ازطرف منابع بیرونی دریافت می کند، شکل  این

می گیرد. تقویت محرکاتی است که وجود یا عدم وجود انها امکان وقوع رفتار را افزایش یا کاهش می دهد. 

                                                        
1 - Internal Motivation 
2 - External Motivation 
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به عنوان پاداش خارجی  تقویت کننده ها یا محسوسند یا غیر محسوس. وقتی تقویت کننده ها دریافت شوند،

شناخته می شوند. به احتمال زیاد ورزشکاران به منطور دریافت هر نوع پاداش درونی و بیرونی به ورزش می 

پردازند. میزان اهمیتی که هر ورزشکار به یکی از این دو عامل می دهد متفاوت است. این تفاوت هاي فردي 

  .]39[را مربی باید در ورزشکاران بشناسد

 : نظریه هاي انگیزش 2-2

  : نظریه هاي سنتی 2-2-1
رویکرد روابط انسانی : این رویکرد از کار مایو و همکارانش الهام گرفته شد. آنان بر نقش  )1

فرایندهاي اجتماعی در محیط کار تأکید زیادي داشتند و پیشنهاد نمودند که کارکنان 

ند. آنان از نیازهاي دوست دارند در محیط کار، احساس سودمندي و مهم بودن نمای

 اجتماعی قوي برخوردارند و این نیاز بیش از پول آنها را بر می انگیزاند.

رویکرد منابع انسانی : این رویکرد به نقش فعال کارکنان در مداخله و مشارکت هرچه بیشتر  )2

در فعالیت هاي سازمان تأکید دارد. مدیران وظیفه دارند که مشارکت کارکنان را تقویت و 

ط کاري مناسبی را ایجاد کنند تا امکان استفاده کامل از منابع انسانی قابل دسترس محی

 .فراهم گردد

 : نظریه هاي تبیین کننده ي عوامل انگیزش (محتوایی) 2-2-2
در نظریه هاي تبیین کننده ي عوامل انگیزش، محتوا و عناصر تشکیل دهنده ي عوامل ایجاد انگیزه در 

  رار می گیرند. برخی از این نظریه ها عبارتند از :کارکنان مورد مطالعه ق

 1نظریه سلسله مراتب نیازها )1

 (نظریه دو عاملی انگیزش) 2نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها )2

                                                        
1 - Hierarchy of needs 
2 - Two factors of motivation (hygiene & motivators) 
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 Yو  Xنظریه  )3

 : نظریه هاي تبیین کننده ي فرایند انگیزش (فرایندي) 2-2-3
انگیزه ها و نیازهاي شکل دهنده ي رفتاري می پردازند و نظریه هاي تبیین کننده ي عوامل انگیزش، فقط به 

فرایند ایجاد، تقویت، هدایت و حفظ انگیزش را تشریح نمی کنند؛ درحالی که نظریه هاي تبیین کننده ي 

فرایند انگیزش، با بررسی ساز و کارها و شیوه هاي ایجاد انگیزه، به توصیف این بخش از معماي انگیزش می 

ن نظریه ها، ارتباطاتی که باید ایجاد و حفظ گردند،عواملی که باید در نظر گرفته شوند و پردازند. در ای

تغییرات مهمی که باید به وقوع بپیوندند تا محیط کاري مولد شود، بررسی می گردند. تاکنون نظریه هاي 

ژه اي دارند عبارتند متعددي براي تبیین فراگرد انگیزش ارائه شده اند، برخی از این نظریه ها که اهمیت وی

  از:

 1نظریه تقویت و اصالح رفتار )1

 2نظریه انتظار )2

 3نظریه برابري )3

 نظریه هدف گذاري )4

هریک از این نظریه ها، بینش ویژه اي درباره چگونگی ایجاد انگیزه در افراد و مدیریت رفتار از طریق انگیزش 

باور است که انسانها از نیازهاي عمده اي ارائه می دهد. تقریبا تمامی دیدگاه هاي انگیزشی مبتنی بر این 

  .]40[ برخوردارند که محرك رفتار است

ارائه شد از  4شاید درست این باشد که بگوییم نظریه سلسله مراتب نیازها که به وسیله آبراهام مازلو

مشهورترین نظریه هاي انگیزش است. او اساس فرض خود را براین گذاشت که در درون هر انسان پنج دسته 

  نیاز وجود دارد. این نیازها عبارتند از :

                                                        
1 - Operant conditioning and behavior modification 
2 - Expectancy theory 
3 - Equity theory 
4 - Abraham Maslow 
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 مانند نیاز به غذا، هوا، آب و استراحت و ... که موجب بقاي شخص هستند و  1نیازهاي فیزیولوژیکی

 باشند و تا برآورده نشوند به نیازهاي بعدي التفاتی نخواهد بود. مقدم بر سایر نیازها می

 در این سطح فرد به دنبال روشهایی است که از خطر دوري می کند. چیزهاي  2نیازهاي ایمنی ،

شناخته شده را بر مجهول ترجیح می دهد. حتی االمکان از رنج و محنت کنار می رود. نیازهاي 

فرد بوجود آمده باشند، به نحوه ي زندگی و مسیر جریان همانندسازي  ایمنی که بطور ناخود آگاه در

آنان در دوره ي کودکی بستگی دارد. افراد با توجه به نحوه تربیت دوران کودکی رفاه طلب و یا 

 ممکن است به حمایت دیگران همواره نیازمند باشند.

 به محبت و دوستی و پذیرفته شدن مانند نیاز به تعلق و محبت و وابستگی، نیاز  3نیازهاي اجتماعی

 از سوي دیگران.

 که این نیاز به دو بخش تقسیم می شود : درونی و بیرونی. احترام درونی شامل 4نیاز به احترام ،

حرمت نفس، خودمختاري و پیشرفت ؛ و احترام بیرونی شامل پایگاه، مقام، شهرت و جلب توجه می 

 شود.

 لیترین نیازها هستند. که در این نیاز شخص می کوشد تا همان ، عا5نیازهاي مربوط به خود شکوفایی

چیزي شود که استعداد آن را دارد و آن شامل رشد و دستیابی به همان چیزهایی است که فرد 

 بالقوه استعداد رسیدن به آنها را دارد و به اصطالح خودشکوفا می شود.

  انسان شناسایی و مطرح کرده است :مازلو عالوه بر موارد فوق دو نیاز و تمایل دیگر را در 

 ( شناخت و درك پدیده ها ) نیاز به دانستن و فهمیدن 

 ( نیاز به زیبایی و نظم) نیازهاي زیبایی شناختی 

هنگامی که هریک از این نیازها به مقدار کافی ارضا شود، نیاز بعدي خودنمایی می کند. با توجه به نیازهاي 

ی می کند. از دیدگاه انگیزش، نظریه مزبور بیانگر این مطلب است که، مازلو، فرد یک سلسله مراتب را ط
                                                        
1 - Physiological needs 
2 - Safety and security 
3 - Social 
4 - Self-esteem 
5 - self-actualization 



پیشینه پژوهشفصل دوم : مبانی نظري و   

 

25 
 

 

اگرچه هیچ نیازي به صورت کامل ارضا نمی شود، ولی اگر نیازي به صورت اساسی و به مقدار الزم ارضا شود، 

دیگر ایجاد انگیزه نمی کند و باعث تحریک فرد نمی گردد. بنابراین، اگر طبق نظریه دانشمند مزبور کسی 

بخواهد دیگري را تحریک کند باید دریابد که از نظر سلسله مراتب نیازها ، آن شخص در کجا قرار دارد و 

آنگاه در جهت ارضاي همان نیازها یا آنها که در سطح باالتر قرار دارند اقدام نماید. مازلو این نیازها را به دو 

منیت را در رده پایین، و نیازهاي اجتماعی، احترام دسته رده باال و پایین تقسیم کرد. نیازهاي فیزیولوژیک و ا

و خودشکوفایی را در رده باال قرار داد. این طبقه بندي از آن جهت انجام شد که نیازهاي رده باال در درون 

  .]41[فرد ارضا می شوند، درحالیکه نیازهاي رده پایین اصوالً به وسیله عوامل بیرونی ارضا می شوند 

)، افراد از دو گروه نیاز برخوردارند که از یکدیگر مستقل می باشند و بر رفتار 1959( 1در مطالعه هرزبرگ

تأثیر می گذارند. تئوري دوعاملی نشان می دهد که وقتی افراد از کار خود احساس نارضایتی می کنند این 

ر خود احساس نارضایتی مربوط به محیطی است که در آن کار می کنند. در مقابل وقتی افراد درباره کا

خوشایندي دارند این احساس مربوط به ماهیت کار است. بنابراین او نخستین دسته از نیازها را عوامل 

بهداشت و نگهدارنده نامید. بهداشت به این دلیل که این نیازها محیط انسان را توصیف می کند و کارکرد 

دلیل که آنها هرگز به طور کامل ارضاء نمی اصلی آنها پیشگیري از نارضایتی شغلی است. نگهدارنده به این 

شوند؛ بلکه حافظ وضع موجود و تأمین کننده ي بهداشت روانی هستند. وي دومین طبقه نیازها را انگیزاننده 

و  xتئوري  .]42[ها نامید؛ زیرا این نیازها به نظر در انگیزش افراد براي عملکرد برتر اثربخش می باشد 

دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه کرد : یک دیدگاه اصوالً منفی که آن را  2ورداگالس مک گریگ Y تئوري

بر این فرض قرار می گیرند که  Xنامید. تئوري  Yخواند و یک دیدگاه مثبت که آن را تئوري  xتئوري 

ر بر فرد بر این اساس قرار می گیرند که نیازهاي رده باالت Yنیازهاي رده پایین بر فرد حاکم هستند و تئوري 

) به این نکته اشاره کرد فردي که به اجراي عملی خاص تحریک می شود، 1964( 3. وروم]41[حاکم هستند 

معتقد است که این عمل خاص به یک نتیجه مورد نظر خواهد انجامید (انتظار). این نتیجه نیز به نوعی 

                                                        
1 - Herzberg 
2 - MarGregor Douglas 
3 - Vroom 
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) براي تأیید تالش هاي  2نتیجه ). پاداش هاي دریافت شده (میزان جذابیت1پاداش منجر می گردد (واسطه

فرد کافی می باشد. وقتی تمامی شرایط مهیا شد، براساس اظهارات وروم، فرد به انگیزه الزم جهت انجام کار 

 .]35[خود دست می یابد. اگر یکی از این پیش فرض ها برآورده نگردد، فرد انگیزه خودرا از دست می دهد

)، تئوري انتظار وروم از نظر منطقی عنوان می کند که افراد ملزم به ایجاد 1978( 3براساس اظهارات دسی

شرایط کار به روشی هستند که فعالیت کارآمد را به سمت پاداش خارجی مطلوب هدایت نماید. بعالوه دسی 

جی تعریف براین باور است که وروم تمایل افراد به انجام عملکردي خاص را به امید دریافت پاداش هاي خار

می کند. ولی یک تئوري انگیزشی کامل نمی تواند پاداش هاي درونی را نادیده بگیرد. در مخالفت با وروم، 

تئوري پیشرفت را پیشنهاد می کند که در وهله ي اول بر انگیزه درونی تأکید می کند و سعی در  4آتکینسون

د براي تعیین انگیزه افراد در یک فعالیت نادیده گرفتن پاداش هاي خارجی دارد. آتکینسون عنوان می کن

خاص سه مسئله را باید مد نظر قرار داد. اوال تشخیص موقعیت افراد به سمت موفقیت و جلوگیري از 

. ]42[شکست، ثانیا احتمال موفقیت در آن فعالیت خاص و در آخر، میزان جذابیت موفقیت در فعالیت 

، سه عامل مؤثر بر رفتار را تشریح 6ه انتظار آتکینسون و مک کللند) با استفاده از تئوري انگیز1985( 5مونتر

نمود. اولین عامل، نیاز براي موفقیت است که از غرور نشأت گرفته از موفقیت حاصل می شود. عامل دوم، 

نیاز به وابستگی است که از عالقه ارتباط فرد با دیگران ناشی می شود. عامل سوم، نیاز به قدرت است که از 

مایل به کنترل دیگران سرچشمه می گیرد. اگرچه این سه نیاز باعث ایجاد انگیزه در تمامی افراد می شوند؛ ت

اما شدت این نیازها به فرد و شرایط مختلف بستگی دارد. شدت نیازها بر میزان انگیزه و میزان رضایتی که 

ال برآورده شدن نیاز خاص فرد مبتنی بر انتظار عبارت است از احتم .]43[انتظار آن می رود، تأثیرگذار است 

تجارب قبلی. انتظار به مجموعه اي از تجارب گذشته گفته می شود که می تواند تأثیر عمده اي بر رفتار 

داشته باشد. فقط یک شکست، فرد را از تالش براي دستیابی به هدف باز نمی دارد. هرچند اگر شکست در 

                                                        
1 - Instrumentality 
2 - valance 
3 - Deci (1978) 
4 - Atkinson 
5 - Mounter (1985) 
6 - McClelland 
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رب ناموفق از آن هدف دست می کشد. از طرف دیگر، قابلیت دسترسی طی زمان تکرار شود، فرد به علت تجا

منعکس کننده ي محدودیت هاي موجود در محیط است. قابلیت دسترسی عبارت است از اینکه اهداف 

برآورده کننده نیازي خاص تا چه حد در دسترس فرد قرار دارد. اگر به علت شرایط محیطی، امکان برآورده 

شته باشد، فرد پس از چند بار تالش، به سمت موردي می رود که قابل دسترس باشد. شدن نیازي وجود ندا

به عبارت دیگر، مهم این است که فرد براساس واقعیت موجود عمل کند، نه براساس واقعیت متصور. بعالوه، 

الش ها و افرادي که احساس نیاز می نمایند و براساس آن عمل می کنند، اگر به وجود رابطه اي مثبت بین ت

عملکرد پی ببرند، از انگیزه باالیی براي کار برخوردار خواهند شد. اگر نتیجه عمل با پاداش همراه باشد، 

انگیزه افراد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب هرچه انتظارات بیشتر باشد، قدرت انگیزه افزایش می یابد. 

ظایف خود اهتمام می ورزند که نخست، پاداش پس، افراد زمانی با جدیت و سخت کوشی در انجام شایسته و

براي آنان با ارزش باشد. دوم، احساس کنند در نتیجه تالش و سخت کوشی احتمال دستیابی به پاداش زیاد 

براساس نظریه هدف گذاري، اگر براي هریک از افراد، هدفی معین شود، آنان براي دستیابی به هدف  است.

بنابراین، صرفنظر از نیازها و باورهاي انسان، محیط نقش حائز اهمیتی در هاي مذکور برانگیخته می شوند. 

تعیین هدف و هدایت عملکرد انسان ها دارد، در واقع نظریه هدف گذاري براین واقعیت تأکید می کند که 

د داراي افراد هدفمند، بهتر از افراد فاقد هدف کار می کنند و افراد داراي اهداف چالش برانگیز، بهتر از افرا

اهداف آسان، فعالیت می کنند. این تئوري ها اگرچه از سال ها قبل در دسترس قرار گرفته اند، اما هنوز 

کاربردي ترین تئوري ها به شمار می آیند. تعاریف جدیدتري از انگیزه ارائه شده است، اما غالبا آنها نسخه 

  .]35[هاي ساده شده نظریه هاي مذکور می باشند 

  بندي دیگر انگیزه ها را می توان به اولیه و ثانویه تقسیم بندي نمود که عبارتند از : در یک طبقه

الف ) انگیزه هاي فیزیلوژیک یا اولیه، که بر نیازهاي زیستس موجود زنده بنا شده اند و جنبه ذاتی دارند. از 

هم در انسان و نیز در حیوانات  جمله این انگیزه ها تشنگی، گرسنگی و ... را می توان نام برد. این انگیزه ها

یکسان است. و لذا انگیزه هاي فیزیولوژیک را سائق هاي فیزیولوژیک یا انگیزه هاي حیوانی نیز می نامند و 

  هدف آنها حفظ موجودیت ارگانیسم است.
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در  ب ) انگیزه هاي اجتماعی یا ثانویه، این انگیزه ها در برطرف کردن نیازهاي زیستی نقشی ندارند، بلکه

طول زندگی و به مرور آموخته می شوند. مثل انگیزه هاي کسب قدرت، مال و مقام، تسلط طلبی و ... انگیزه 

هاي اجتماعی به طور عمده تابع محیط اجتماعی و میدانی است که انسان در آن رشد کرده است. این انگیزه 

آنها در تاریخ زندگی فرد و آنچه براي ها بطور غیرمستقیم نیازهاي زیستی فرد را برطرف می سازند و ریشه 

  او اتفاق افتاده است قرار دارد. تعداد انگیزه هاي اجتماعی بسیار زیاد است برخی از آنها عبارتند از :

انگیزه پیشرفت، انگیزه پذیرش و تعلق و ... از آنجا که رفتار انسان تحت تأثیر انگیزه می باشد، مجموعه عوامل 

ف انگیزش را تبدیل به رفتار می کنند. این رفتارها هدف دار هستند و رفتاري که پیچیده با درجات مختل

  برانگیخته شده است داراي سه خصیصه است :

  رفتار برانگیخته شده داراي هدف می باشد. شخص و گروه از نیاز خود آگاه هستند و چگونگی تأمین

 و راه آن را می دانند.

 و تصادفی نمی باشد و دوام و استمرار و ثبات بیشتري دارد. رفتارهاي برانگیخته انسانی، اتفاقی 

  رفتارهاي انسان از یک نیروي درونی سرچشمه می گیرد و شخص را از درون به حرکت وادار می

سازد. به عبارت دیگر رفتار از یک احساس نیاز درونی برانگیخته می شود. در این گونه موارد افرادي 

صطالحاتی از قبیل انگیزه ، میل ، عالقه ، نیاز و ... را به عنوان دالئل رفتار که رفتار برانگیخته دارند ا

 .]38[خود بیان می دارند 

استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد که نظریه شخص شناسی را مطرح ساخت و برروي این نظریه  1موري

را به ده دسته تقسیم می کند  مطالعات زیادي انجام داد. در کتاب کاوشهایی درباره شخصیت، نیازهاي انسان

  که بدون اولویت عبارتند از :

  نیاز به تظاهر : انسان میل دارد که دور او جمع شوند، به حرفهاي او گوش دهند. از مورد توجه قرار

 گرفتن بوسیله دیگران لذت می برد.

                                                        
1 - Henry Alexande  Murray 
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 برد و به دنبال  نیاز به گروه گرایی : انسان دوست دارد در گروه پذیرفته شود. او از دوستی لذت می

 آن می باشد، و به معاشرت با مردم و دوست یابی عالقه و رغبت دارد.

  نیاز به یاري دیگران : اظهار همدردي و مراقبت از دیگران براي انسان لذت بخش است. در کارها

 دلخواه و نیاز مردم را در نظر می گیرد و دوست دارد که دیگران را کمک کند.

  و درگیري و حمله و هجوم : در چهارچوب این نیاز انسان بطور سریع ناراحت نیاز به ستیزه جویی

می شود. به نظر او امکان دارد که دیگران اورا آسیب برسانند و لذا تمایل دارد که دیگران را آسیب 

 برساند.

 می  نیاز به آزادي و استقالل : گریز از وابستگی و نیاز به خودگردانی در این قسمت قرار دارد. فرد

خواهد خود مختار بوده و استقالل داشته باشد. شخص گاهی براي فرار از وابستگی ها و دست یابی 

 به آزادي طغیان می کند.

  نیاز به هیجان : مسئله کوچکی شخصی را به هیجان می آورد و بدون مالحظه عقیده و حرفهاي

 آزادي اعالم کند. خود را بیان می دارد. او می خواهد احساسات و آرزوهاي خود را با

  میل به نظم : انسان از بی نظمی و بی قاعده بودن ناراحت می شود و از آن دوري می کند. او عالقه

 دارد که محیط را کنترل کرده و برهمه امورات نظم می دهد.

  نیاز به کسب موقعیت : تالش در جهت کسب موفقیت و انجام دادن کارهاي مشکل جزو این نیازها

نسان سعی دارد با تالش و کوشش به اهداف بلندمدت دست یابد و در این مسیر به می باشد. ا

 رقابتها تمایل نشان دهد.

  نیاز به کسب قدرت : انسان از قادر بودن و کنترل محیط و افراد لذت می برد، از اعمال نظرات خود

 شاد می شود و دوست دارد که بر سایر افراد فرماندهی و رهبري داشته باشد.

 یازبه درك و کشف : انسان دوست دارد به رموز دانش و علوم پی ببرد، با کنجکاوي و روحیه ن

محققانه و با استفاده از روشهاي علمی و استدالل و با تعمیم یافته هاي خود به حقایق امور دست 

 .]44[یابد 



پیشینه پژوهشفصل دوم : مبانی نظري و   

 

30 
 

 

که به وسیله » 1سائق تعادل حیاتی« نظریات دیگري در خصوص علل بروز انگیزه وجود دارد از جمله نظریه 

که معتقد بود  4توسط کالرك هال»  3کاهش سائق« ارائه شده است و یا نظریه  1929در سال  2واترکنون

تعیین رفتار موجود زنده در موقعیتی معین توسط سائق یا انگیزش و بوسیله آنچه آموخته است(عادتها) 

را معرفی  6) انگیزش را بررسی کردند و تئوري ارزیابی شناختی1985( 5دسی و ریان. ]37[صورت می گیرد

) به انگیزه هاي داخلی می پردازد. عالوه بر این، 1975تئوري خود عزمی براساس تحقیق قبلی دسی (,کردند

)، در زمینه انگیزش پیشرفت بررسی 1953در سال ( 7انگیزش توسط مک کلند، آتکینسون، کالرك و الول

) تحقیقات را در زمینه انگیزش تکمیل کرد. نظرات ارائه شده توسط 1984( 8همچنین نیکولشده بود. 

)، تلفیق انگیزش و عوامل رفتاري مربوط به پیشرفت را پذیرفته بود. با استفاده از تئوري 1984نیکول (

گیزه هاي ، محققان فاکتورهاي داخلی و خارجی را بررسی کردند. ان)1985(ارزیابی شناختی دسی وریان 

داخلی و خارجی به لذت و رضایتمندي از مشارکت و میل به اجراي یک فعالیت اشاره می کند. فاکتورهاي 

خارجی به مشارکت به عنوان راهی براي رسیدن به هدف، نه فقط براي رضایتمندي از فعالیتها اشاره می 

یزه ي داخلی تأثیر می گذارد، مربوط کند. بویژه، تئوري ارزیابی شناختی به فاکتورهاي اجتماعی که در انگ

)، معموالً در روانشناسی ورزش مورد استفاده قرار 1985تئوریهاي ارائه شده توسط دسی و ریان ( می شود.

گرفته بود تا به بررسی فاکتورهاي انگیزشی افرادي که در ورزش و فعالیت بدنی شرکت می کنند، بپردازد. 

ین نتیجه رسیدند که بین انگیزش و مشارکت ورزشی ارتباط وجود دارد. محققان در زمینه هاي تئوریکی به ا

ویژگی مشترك بین متخصصان علوم نظري این است که انسانها، نیازهاي اساسی دارند که براي موفقیت، باید 

به آن دست پیدا کنند. زمانی به این نیازها پاسخ داده می شود که افراد به مشارکت در ورزش برانگیخته 

د و زمانی که به نیازها پاسخ داده نشود، افراد مشارکت در فعالیتهاي ورزشی را کاهش می دهند. هدف شون

                                                        
1 - Homeostatic Drive Theory 
2 - Watter Cannon 
3 - Drive Reduction 
4 - Clark Hull 
5 - Deci & Ryan (1985) 
6 - Cognitive Evaluation Theory 
7 - Lowell 
8 - Nicholls (1984) 
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محققان در زمینه ي انگیزش باید براي تعیین چگونگی برانگیختن افراد براي مشارکت در ورزش و تداوم آن 

فعال نبودند را به مشارکت باشد، و افرادي که از قبل، از نظر فیزیکی و جسمی در ورزش و فعالیت بدنی 

، بر این فرض قرار گرفته بود که عامل اصلی )1985(تئوري ارزیابی شناخت دسی و ریان  .]45[دعوت کند 

در انگیزش، به خودي خود پاداش نیست، بلکه درك و برداشت فرد از آن است. طبق این تئوري، نتایجی که 

د می شود، انگیزش داخلی و شناخت را افزایش می منجر به دستیابی احساس شایستگی و خودعزمی در فر

، کنترل خارجی و بی انگیزگی را کاهش می دهد. در مقابل، نتایجی 1دهد، درحالیکه انگیزه درون فکنی شده

که احساس شایستگی یا خودعزمی فرد را تضعیف می کند، منجر به کاهش انگیزه داخلی و شناخت می 

شده، کنترل خارجی و بی انگیزگی را افزایش می دهد. عالوه براین جنبه  شود، در حالیکه انگیزه درون فکنی

کنترلی پاداش، انگیزش داخلی را بیشتر تضعیف می کند. اگر جنبه کنترلی پاداش پایین باشد، شرکت 

  .]46[کنندگان به پاداش به عنوان عامل مؤثر بر رفتارشان نگاه نمی کنند و خودعزمی افزایش می یابد 

 گیزش و ورزش: ان 2-3
  رضا فالحی در مطلبی تحت عنوان مبانی انگیختگی در ورزش در این باره می نویسد :

انگیزه هاي مختلف باعث گرایش به امر ورزش می شود که روانشناسان آنها را در ابتدا به سه دسته تقسیم 

  .احساس ارزشمنديسوم :  تمایل به گروه و شرکت در آن  دوم :  کسب لذت از بازي  اول :  کرده اند:

ابتدایی ترین انگیزه درونی مشارکت در فعالیت هاي ورزشی آزاد کردن انرژي هاي اضافی و کسب لذت از 

فعالیت و تحرك است. کسی در مقابل فعالیت و نرمش پاداش دریافت نمی کند، پاداشی که از یک بازي 

اط است نه پاداش هاي بیرونی. تعلق به گروه فوتبال در سنین ابتدایی حاصل می شود، احساس رضایت و نش

دومین انگیزه مشارکت در فعالیت هاي ورزشی است. این امر خصوصاً در سنین نوجوانی به اوج خود می 

رسد. گروه هاي ورزشی فرصتهاي مناسبی هستند تا فرد شایستگی ها و قابلیت هاي خود را در آن نشان 

دارد. احساس ارزشمندي و کفایت سومین انگیزه مشارکت در  دهد و احساس کند که براي خود جایگاهی

فعالیتهاي ورزشی است. وقتی فرد ورزشکار در محیط هاي ورزشی قابلیت ها و استعدادهاي خود را به عرصه 

                                                        
1 - Introjection 
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ظهور می رساند به خودپنداریها و یا تصویر بهتري از خود می رسد و احساس رضایت و ارزشمندي می کند و 

خود را تقویت می کند. در صورتیکه ورزشکاران از شرکت در رقابتهاي ورزشی احساس  در واقع عزت نفس

نشاط نکنند و آنرا خسته کننده بیابند، یا نیاز آنها به رفاقت و دوستی در میان جمع دوستان ارضاء نشود، به 

 یا تمرین تحقیقات، نتایج براساس. ]36[سختی می توان به بروز استعدادها و توانمندیهاي آنان امیدوار بود

 به ابتال کاهش موجب میتواند سالمندان، روانی و جسمانی تواناییهاي با متناسب و منظم جسمانی فعالیت

 بدن مطلوب عملکرد حفظ نهایت در و دیابت به ابتال استخوان، پوکی از پیشگیري عروقی، – قلبی بیماریهاي

 همچنین منظم جسمانی فعالیت و تمرین می دهند نشان قانع کننده اي نسبتاً شواهد این، بر عالوه .شوند

 بسیار سالمندان در که اضطراب و استرس افسردگی، به کاهش و باشد مؤثر افراد روانی سالمت در می تواند

پرداختن به فعالیت هاي بدنی توسط افراد مختلف، با انگیزه هاي متفاوتی است .]47[شود  منجر است، رایج

سالمتی جسمانی، نشاط و شادابی است. در این رابطه توجه به این نکته قابل توجه که عمدتاً جهت کسب 

است که شرکت در فعالیت هاي جسمانی آرام و مالیم و یا سخت و طاقت فرسا براساس آگاهیها و نیز 

احساس شرکت کنندگان می باشد. به عنوان مثال دویدن که ظاهراً یک فعالیت ساده بدنی به نظر می رسد و 

تعداد زیادي از مردم به آن مبادرت می ورزند، را در نظر بگیرید. افرادي که می دوند عمدتاً اظهار می دارند 

. البته سن ]37[که براي تناسب اندام، کم کردن وزن و یا حفظ سالمتی خود تصمیم به دویدن می گیرند

مؤثر باشد و بدیهی است انگیزه هاي  شرکت کنندگان در فعالیتهاي جسمانی نیز می تواند در نوع انگیزه آنان

حفظ سالمتی و کاهش وزن اضافی در افرادي با سنین باالتر می تواند یافته شود و در جوانان و نوجوانان 

عوامل مؤثر دیگري می تواند باعث انگیزه پرداختن به ورزش و فعالیت هاي جسمانی گردد. دیوید ب فراست 

موجب جلب مردم به برنامه هاي ورزشی می شود، فعالیت نمود. در تحقیقی در خصوص انگیزه هایی که 

آزمون شوندگان تحقیق از میان نوجوانان انتخاب شده بودند چون بیشترین گرایش به برنامه هاي ورزشی در 

این سنین دیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی از قبیل لذت جویی، معاشرت با دوستان، جاه 

. البته معضالت اجتماعی و انحرافات موجود در جوامع ]48[دین در گرایش فوق دخالت دارند طلبی، نظر وال

مختلف که اعتیاد نیز یکی از ناهنجاریهاي آن می باشد و مشکالت فراوانی را در جوامع مختلف بوجود آورده، 
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نیزدر پرداختن عموم مردم و یا اقشار خاصی به فعالیتهاي ورزشی بی تأثیر نمی باشد چنانچه محمدتقی 

صالحی اعالم نموده است که : تحقیقات حاکی از آن است که فعالیت هاي بدنی(ورزش) می تواند در سالمتی 

. دکتر کوشافر ]49[ه یاشد جسم و روح افراد، کم کردن اعتیادات و سرگرمیهاي ناسالم اثرات فراوان داشت

دانسته و معتقد است : فعالیت هاي جسمانی  نگیزه براي پرداختن به فعالیت هالذت جویی را دلیل ایجاد ا

لذت بخش است و یکی از دالیل پرداختن به آن لذت جویی است زیرا افراد کارهایی را انجام می دهند که 

باشد دوري و اجتناب می ورزند یک چنین جایگاه فطري را  آن را لذت بخش می یابند و از اموري که دردآور

. تحقیق دیگري با عنوان انگیزه هایی که مردم را به برنامه هاي ]44[می شود گرایش به لذت جویی نامید 

(انجمن مردان مسیحی ) می کشاند، در امریکا انجام شد. آزمون شوندگان از بین مردان  Y.M.C.Aورزشی 

اب شدند. پس از انجام مصاحبه با افراد فوق نتایج نشان داد که اغلب آزمون شوندگان به سال انتخ 19تا  13

دالیل ذیل در برنامه هاي ورزشی شرکت می نمودند.عده اي احساس ناراحتی می کردند و به همین دلیل در 

. در جستجوي چیزي براي انجام دادن بودند و عده اي دیگر اظهار می کردند دوست دارند شنا کنند

ژیمناستیک شرکت نمایند. یا در بعضی از فعالیت هاي به خصوص که توسط انجمن فوق پیشنهاد می گردد 

شرکت کنند. گروهی دیگر از مصاحبه شوندگان به دلیل ملحق شدن به دوستانشان که در برنامه هاي 

قمند بودند خود را ورزشی شرکت داشتند، در کالسهاي ورزشی انجمن فعالیت می کردند. بعضی ها نیز عال

ارتقاء دهند و بعضی دیگر عالقمند به فعالیت در رشته هایی چون بسکتبال، والیبال، هندبال و غیره بودند و 

در عین حال نیز قادر به عضویت در تیم مدرسه و دانشکده نبودند. گروهی دیگر در جستجوي تفریح و لذت 

که برنامه هاي ورزشی انجمن فوق براي فرزندانشان  بودند و والدین عده اي از کودکان احساس می کردند

. از ]48[مفید است، به همین جهت فرزندانشان را تشویق می کردند تا درکالسهاي انجمن شرکت نمایند 

عوامل مهم دیگري که باعث می شود اقشار مختلف خصوصاً بزرگساالن به فعالیت هاي جسمانی و ورزشی 

ی تواند جسمانی یا روانی باشد. امروزه اکثر پزشکان براي درمان بیماریهاي بپردازند، اثرات درمانی ورزش م

نظیر دیابت، افزایش چربی خون، ضعف عضالت و درد اندامهاي حرکتی، کمردرد و ... و روانپزشکان براي رفع 

یا جلوگیري از پیشرفت افسردگی و اضطراب بیماران خود را به شرکت در فعالیت هاي جسمانی مختلف 
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یر راه رفتن، دویدن آرام، شنا، کوهروي و ... با شدت و زمان معین دعوت می کنند. ضمن اینکه اکثر نظ

کسانی که در وقایع مختلف نظیر جنگ، تصادفات، زلزله و سیل و ...دچار آسیبهاي مختلف جسمانی نظیر 

رکت در برنامه هاي شکستگی یا قطع عضو می گردند، براي بهبود و کسب سالمتی نسبی یا کامل ملزم به ش

ورزشی می باشند. انگیزه پرداختن به فعالیت هاي جسمانی و ورزش هاي سبک ارتباط مستقیم با زیبایی 

محیط دارد. بطور معمول فضاهاي سبز که تناسب و زیبایی بیشتري دارند در سر شوق آوردن افراد براي 

ي کسانی که به تمرینات جسمانی می تحرك و پویایی و ورزش مؤثر هستند.یکی از مهمترین موارد برا

پردازند تداوم حضور آنان در فعالیت ها می باشد زیرا انگیزه هاي اولیه در پرداختن به حرکات مختلف 

  .]38[جسمانی نمی تواند در پایداري این رفتار بطور کامل مؤثر باشد

 : مزایاي مشارکت در فعالیت بدنی 2-4
فعالیت بدنی شامل فعالیت هایی نظیر تفریح و سرگرمی، اوقات فراغت، فعالیتها و ورزش هاي تیمی است. 

مشارکت در فعالیت هاي بدنی، درسهاي ارزشمندي را به شرکت کنندگان آموزش می دهد. یکی از مزایاي 

  .]50[درگیر شدن در فعالیتهاي بدنی، فرصت رشد در مهارتهاي اجتماعی است 

هاي اجتماعی با شرکت در این فعالیتها رشد و توسعه پیدا می کند. همچنین فرصتهایی را براي ایجاد مهارت

، پیشنهاد می کند که ورزشکارانی )1992( 1ارتباطات مثبت با دیگران فراهم می کند. تحقیق مورل و گارتنر

دارند. تفریحات و فعالیت  که عضو تیمهاي ورزشی موفق هستند معموال ارتباطات مثبتی با اعضاي تیم خود

هاي ورزشی می تواند کار گروهی و از خود گذشتگی را هم آموزش دهد. فعالیت هاي بدنی می تواند در 

درك چگونگی مقابله با موفقیت و شکست به جوانان کمک کند. یادگیري (درس گرفتن) از شکست، یک 

کن است، شکست را قبل از دستیابی به درس ضروري براي جوانان است. افرادي که موفق هستند اغلب مم

، پیشنهاد می کند که مشارکت ورزشی اثرات مثبتی )2001( 2اهدافشان تجربه کنند. پژوهش هیرن و رکو

روي ورزشکاران دارد و به نظر می رسد رقابت داشتن، این مزایا را افزایش می دهد. مزایاي دیگر مدل اوقات 

طمئناً در فعالیت هاي افراد بزرگسال تأثیرگذار است. تصویر مثبتی که فراغت جوانان را در بر می گیرد که م
                                                        
1 - Murrell & Gaertner (1992) 
2 - Heeren & Reque (2001) 
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فرد از هویت و ارزش و استعداد خود دارد می تواند براي آسایش و رفاه مهم باشد. آسایش به تجارب مثبت، 

هم در کار و هم دراوقات فراغت مربوط شده است. بزرگساالن مسن نیز از مشارکت در ورزش و فعالیتهاي 

شی بهره مند می شوند. شرکت در این چنین فعالیت ها باعث بهبود سالمتی و رضایتمندي از زندگی می ورز

  .]51[شود. 

، پیشنهاد می کند که مشارکت در فعالیتهاي ورزشی باعث ترویج ویژگی )1997( 1پژوهش سایجنت و گنزالز

الم تر هدایت کند. مشارکت در پیشرفت در جوانان می شود که می تواند آنها را به سمت شیوه زندگی س

فعالیت هاي بدنی و تیمی فرصتهایی را براي شرکت کنندگان فراهم می کند تا مهارتهاي رهبري را یاد 

مزیت دیگر فعالیت بدنی رشد و توسعه ي روانی است. تحقیقات نشان داده اند که، بطور کلی ورزش  بگیرند.

  . ]52[و تمرین احساس بهتري در مردم ایجاد می کند 

 : فاکتورهاي مؤثر بر مشارکت در فعالیت بدنی 5 -2
شرکت کنندگان اغلب با انگیزه هاي درونی در فعالیتهاي بدنی و تفریحی درگیر می شوند به علت مزایاي 

. انگیزه هاي مشارکت از پیامد مثبت درگیري در چنین فعالیتهایی سرچشمه می  روانی، جسمی و عاطفی

که اغلب در فعالیتهاي تفریحی لذت بخش شرکت می کنند به احتمال زیاد مشارکت گیرد. شرکت کنندگانی 

در آن فعالیت ها را ادامه می دهند. فاکتورهاي دیگر شامل دسترسی به فعالیت، هزینه فعالیت و زمان 

ذار این فاکتورها در تمایل شرکت کننده به ادامه دادن یک فعالیت، تأثیرگمشارکت در فعالیتها می باشند. 

  .]53[است. مشارکت در فعالیتهاي بدنی روي رشد روحی، جسمی و اجتماعی فرد تأثیر می گذارد 

 : مشارکت و انگیزش  6 -2
در بررسی منابع متعدد، انگیزش به عنوان یک تعامل بین عوامل داخلی( فشارهاي روانی آگاه و نا آگاه ) و 

تی ) پذیرفته شده بود که با انواع سائق ها یا محرك عوامل خارجی(رضایتمندي خانوادگی و اجتماعی و شناخ

. انگیزه داخلی در ارتباط با ]54[ها(تصویر خود و تجربه )که در طول زمان تغییر می کند، ترکیب شده است

                                                        
1 - Siegenthaler & Gonzalez (1997) 
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مشارکت ورزشی به دالیلی نظیر لذت و خوشنودي اشاره دارد که از مشارکت در ورزش نتیجه گیري شده 

تحریک شده باشد تا در یک ورزش خاص شرکت کند، داوطلبانه و بدون تمایل به  اگر فرد ذاتاً. ]55[بود

. به عبارت دیگر انگیزه خارجی در ارتباط با مشارکت ورزشی ]56[پاداش هاي خارجی مشارکت خواهد کرد

در . ]55[به رفتارهایی اشاره می کند که براي رسیدن به یک هدف تالش می کنند نه فقط به خاطر خود

 6و بلیس 5، برایر4، توسان3، والرند2، فورتر1ایی که براي ایجاد مقیاس انگیزه ورزشی انجام شد،(پلتیرتالشه

به این نتیجه رسیدند که در انگیزه داخلی، یک شخص به سه دلیل در فعالیت بدنی شرکت ، ]57[ )1995(

می کند. دالیل مشارکت در یک فعالیت براي لذت و رضایتمندي به یادگیري علوم جدید یا سعی در 

ی فهمیدن چیزهاي جدیدي که مورد توجه قرار گرفته( انگیزه داخلی شناخت )، مربوط می شود. انگیزه داخل

دیگر دستیابی به موفقیت است، که شامل مشارکت در ورزش و لذت بردن یا رضایتمندي از تالش براي 

دستیابی به موفقیت است. تحریک تجربه، فاکتور انگیزشی است که به مشارکت مربوط می شود تا احساسات 

در تفریح و هیجان است. مهیج را تجربه کند. که شامل لذت حسی، لذت وابسته به زیبایی( هنري)، به عالوه 

سه فاکتور ) 1995(حالیکه انگیزه داخلی براي مشارکت ورزشی معنی دار تشخیص داده شده است، پلتیر 

. تعیین 8، انگیزه ي درون فکنی شده وکنترل خارجی7خارجی را نیز اعالم می کند: کنترل تعیین هویت

که رفتارش در فعالیت مهم است. انگیزه  هویت زمانی اتفاق می افتد که یک شخص به این حقیقت می رسد

ي درون فکنی شده زمانی رخ می دهد که فرد به دلیل احساس گناه یا نگرانی و اضطراب در یک فعالیت 

شرکت می کند. زمانی که فرد فقط در جستجوي پاداش هاي مهم است،یا براي جلوگیري از نتایج منفی در 

ز طریق کنترل خارجی برانگیخته می شود. به دنبال اهداف این فعالیت ها شرکت می کند، بطور غیرذاتی، ا

                                                        
1 - Pelletier 
2 - Fortier 
3 - Vallerand 
4 - Tuson 
5 - Briere 
6 - Blais 
7 - Identification Regulation 
8 - External Regulation 
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تعریف شد و براي پشتیبانی از فاکتورهاي انگیزشی که  )1995(مطالعه، فاکتورهاي انگیزشی توسط پلتیر 

  . ]58[در مقیاس انگیزه اوقات فراغت آنها خالصه شده بود، استفاده شد  )1983( 1توسط برد و راغب

 در ورزشهاي تفریحی: مدل مشارکت  2-7
، نشان ] 59[پیشنهاد شده )1996(در سال  3را که توسط چنگ (SPM) 2مدل مشارکت ورزشی 2- 1شکل 

  نشان می دهد که شامل شش مؤلفه می باشد : 

  ) درك استعداد و توانایی ورزشی 1

    ) فاکتورهاي دموگرافیک ( جمعیت شناختی ) 2

    ) معیارهاي اجتماعی3

  ) درك مزایا و موانع ورزش خاص (مورد نظر)4 

  ) محرك رفتار5 

  ) احتمال مشارکت در ورزش خاص6

  

  

  

  

  

  

  : مدل مشارکت ورزشی 2- 1شکل                                                             
 

                                                        
1 - Beard & Ragheb (1983) 
2 - Sport Participation Model 
3 - Cheng (1996) 

 هنجارهاي اجتماعی
درك استعداد و توانایی 

 ورزشی
احتمال مشارکت در ورزش 

 مورد نظر
درك مزایا و موانع ورزش 

 مورد نظر

 محرك رفتار
فاکتورهاي جمعیت 

 شناختی



پیشینه پژوهشفصل دوم : مبانی نظري و   

 

38 
 

 

رفتارتماشاگران را از انتخاب بازیها توضیح می دهد و عملکرد آنها را از انتخاب ورزشهاي  SPMعملکرد مدل 

احتماالً براي توجیه  SPMتفریحی به عنوان فعالیتهاي اوقات فراغت پیش بینی می کند. عالوه براین، مدل 

  رفتار ورزشکاران در ارتباط با ورزش مورد عالقه، قابل اجرا است.

  1عداد و توانایی ورزشی: درك است 2-7-1
معیار  4درك استعداد و توانایی ورزشی افراد به عنوان میزان و سطح نیاز به مشارکت ورزشی از طریق این 

. سطح مهارت 4. عالئق ورزشی 3. دانش و شناخت از ورزش 2. تجربیات ورزشی 1مشخص شده است : 

را در خود احساس می کند ( مثل فیلم ها، ورزشی. فردي که نیازهاي مربوط به فعالیتهاي اوقات فراغت 

معیار روي میزان و سطح درك استعداد و توانایی ورزشی  4کنسرت، موزه، بازي بسکتبال، گلف و غیره)، این

فرد تأثیر خواهد داشت و باعث می شود که فرد براي پاسخگویی به نیازهایش به سمت مشارکت در ورزش 

 مرحله ي نیاز به انگیختگی است. متمایل شود. بنایراین، اولین مؤلفه

  2: فاکتورهاي دموگرافیک ( جمعیت شناختی )2-7-2
معموالً صحبت از تئوریهاي رفتار مشتري است و بر این فرض استوار است که رفتار همه ي مشتریان مشابه 

ین فاکتور است. با این وجود، در نهایت تفاوت هاي فردي تصمیم گیري آنها را، متفاوت خواهد کرد. بنابرا

دموگرافیک ارتباط معناداري با مؤلفه ي درك استعداد ورزشی دارد بطوریکه طبقه ي اجتماعی امکان انجام 

فعالیتهاي اوقات فراغت ( زمان آزاد و پول بیشتر ) را دارد. سن، جنس، شغل و دیگر متغیرهاي دموگرافیک 

  تأثیر مهمی روي نگرش فرد به ورزش داشته است.

  3هاي اجتماعی: هنجار2-7-3
از آنچه که در گذشته بیان شد، چینی ها به سمت خانواده و اجتماع متمایل شده بودند. بنابراین تأثیر 

هنجارهاي اجتماعی(مثل عقاید خانواده، ایده هاي گروه)بسیار واضح است بطوریکه احتمال مشارکت در یک 

                                                        
1 - Perceived Susceptibility to Sport 
2 - Demographic Factors 
3 - Social Norms 
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د شود. هنجارهاي اجتماعی را می توان به ورزش خاص می تواند بدون تعامل و تأثیر مؤلفه هاي دیگر ایجا

عنوان یک ارزیابی داخلی منحصر به فرد از تصمیمات وي براي مشارکت در یک ورزش خاص بررسی کرد که 

براي تطابق با یک شخص یا عقاید گروه(مثل مد، ارزشهاي اخالقی، ارزشهاي فرهنگی) برانگیخته شده یا 

ل، دانش آموزان دوره راهنمایی درخواست کردند که در مسابقات مورد انتظار سیاست دولت است. براي مثا

 ورزشی دبیرستان ناحیه ي تایوان ، شرکت کنند.

  1: درك مزایا و موانع ورزش خاص 2-7-4
مزایا و موانع مشارکت در یک ورزش خاص به عنوان نگرش فرد نسبت به عملکرد مشارکت ورزشی توضیح 

 یک محصول در یک طبقه ي معروف و شناخته شده از افراد). داده شده است(مثل درك کلی از برند

  2: محرك رفتار 2-7-5
از آنجا که مردم، خود را با انواع اطالعات در محیط پیچیده آشنا کردند، بسیاري از استراتژیهاي بازاریابی بر  

مورد  حسب رویکردهاي روانشناسی و شناختی براي تبادل محصوالت و خدمات آنها به مخاطبان خاص

استفاده هستند، نظیر آگهی در تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجالت و غیره. بنابراین فعالیتهاي بازاریابی 

همچنین، تأثیر مهمی در تبادل رفتار مشتریان دارد. این مؤلفه به منظور تعیین سطح مؤثر استراتژي 

  بازاریابی، توضیح داده شده وکاربرد دارد.

. 1عامل مشخص شده است :  3رکت در ورزش خاص عمدتاً توسط این ، عملکرد مشاSPMدر مدل 

  .محرك رفتار.3. درك مزایا و موانع ورزش خاص و 2معیارهاي اجتماعی 

با این وجود، درك استعداد و توانایی ورزشی به عنوان نوعی از فعالیتهاي اوقات فراغت در رده ي خدمات 

اوقات فراغت مشتري بررسی شده است. از طریق جستجو کردن، افراد ممکن است در ورزش مورد عالقه به 

یک فرد به دیگري  عنوان یک فعالیت تفریحی شرکت کنند. در عین حال، فاکتورهاي دموگرافیک که از

                                                        
1 - Perceived Benefits and Barriers of Sport "x" 
2 - Stimuli to Action 



پیشینه پژوهشفصل دوم : مبانی نظري و   

 

40 
 

 

متفاوت است، روي درك استعداد ورزشی یک فرد اثر دارد، که این مسئله درك و نگرش فرد را به سمت ایده 

 .]60[ي عمومی ورزش متمایل می سازد

  :  تحقیقات انجام شده در داخل :2-8
بود.  )1380(عنوان تحقیق جعفري در سال » بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران « 

بانوان مورد بررسی در این تحقیق علل روي آوردن خود به ورزش را، اهمیت دادن به سالمت جسمی، روانی 

و تناسب اندام و فارغ شدن از شرایط کاري در منزل اظهار داشتند. همچنین آنان، محدودیتهاي فرهنگی و 

و عدم اطالع رسانی عمومی مناسب  اجتماعی زنان براي شرکت در مسابقات و فعالیتهاي ورزشی عمومی

درباره ي ورزش هاي همگانی را از مهمترین عوامل عدم گرایش بانوان به فعالیت هاي ورزشی همگانی عنوان 

مقایسه برخی از ویژگیهاي زنان « با عنوان  )1379(. در پژوهشی که توسط روزبهانی در سال ]61[کردند 

، نتیجه گرفته شد که بیشترین مشارکت زنان در ورزش هاي شرکت کننده در ورزشهاي همگانی انجام شد

سال، متأهل با تحصیالتی در حد دیپلم یا پایین تر و  40تا  30همگانی شهر تهران مربوط به گروه سنی 

همسرانی با همین تحصیالت ، داراي شغل آزاد است که محل ورزش آنان نزدیک منزل بوده است. هدف 

ش هاي همگانی، از بین بردن اضافه وزن خود است و آنان بیشترین عالقه را به اصلی آنان از شرکت در ورز

بررسی انگیزه هاي . « ]62[ورزش شنا براي حفظ سالمت، کسب نشاط، لذت و تناسب اندام نشان دادند 

با  )1372(عنوان تحقیقی بود که رمضانی در سال » افراد شرکت کننده در ورزش هاي همگانی شهر تهران 

شناسایی، دسته بندي و مقایسه انگیزه هاي افراد شرکت کننده در ورزش هاي همگانی شهر تهران در هدف 

گرایش به فعالیت هاي بدنی، انجام داد. وي با این تحقیق انگیزه هاي گرایش افراد به ورزشهاي همگانی را به 

ها، کم خظر بودن ورزشهاي  ترتیب به این قرار عنوان کرد : کسب نشاط و احساس لذت، مصونیت از بیماري

همگانی نسبت به ورزهاي قهرمانی، تناسب اندام، شرکت در فعالیتهاي اجتماعی، گریز از مشکالت زندگی 

شخصی، پرکردن اوقات فراغت، همراه بودن ورزش هاي همگانی با فضاهاي سبز در پارك ها و سرانجام 

اي مردان نسبت به شرکت در فعالیتهاي ورزشی، تشویق و تبلیغ رسانه هاي گروهی.در این تحقیق انگیزه ه

  .]36[قوي تر از زنان مشاهده شد
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)، در تحقیق خود تحت عنوان بررسی و اولویت بندي فعالیت هاي فراغتی دانشجویان 1389سید جعفري ( 

دختر و پسر آموزشکده هاي فنی ارومیه با تأکید بر فعالیت هاي ورزشی، به این نتیجه رسید که اکثر 

شجویان آموزشکده هاي فنی شهر ارومیه، با انگیزه ي کسب نشاط و احساس لذت در فعالیت هاي ورزشی دان

)، تحت عنوان بررسی انگیزه هاي مشارکت 2010. در تحقیق جعفري و همکاران (]63[مشارکت می کنند

، سالمتیدانشجویان در فعالیتهاي ورزشی، انگیزه هاي دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهاي ورزشی، حفظ 

 عوامل اولویت یننوربخش در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ب تناسب اندام و تعامل اجتماعی بود.

 آمادگی انگیزة و دارد وجود معناداري تفاوت ورزشی هاي فعالیت در سالمندان شرکت انگیزة ناگونگو

 به فواید – رقابت و شدن درگیر هاي انگیزه .است سالمندان ورزشی مشارکت دلیل مهمترین جسمانی،

 .]64[گرفتند  قرار بعدي اولویتهاي در شهرت و اجتماعی پزشکی، هاي انگیزه و سوم و دوم اولویت در ترتیب

) با تأکید بر همگانی کردن ورزش به عنوان یک اولویت، آن را منشأ تأثیرات 1385همچنین کشکر (

سودمندي بر ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی و درمانی اقشار مختلف مردم می 

نادریان در تحقیق خود ، عوامل مشارکت ورزشی است. امروزه ارائه خدمات کیفی، یکی از مهمترین ]65[داند 

زن) به عنوان نمونه  93نفر مرد و  243نفر( 336که در آن » مشارکت در ورزش هاي تفریحی « تحت عنوان

تحقیق انتخاب شدند، به این نتیجه رسید که انگیزه هاي معنادار و پیش فرض هاي با ارزشی براي مشارکت 

ی مختلف ( نوجوانان تا بزرگساالن ) وجود دارد که شناسایی آنها براي برنامه ورزشی در میان گروه هاي سن

ریزي و گسترش ورزش هاي تفریحی در جامعه مؤثر است. بزرگساالن شرکت کننده در این تحقیق ( افراد 

سال ) بیشتر با انگیزه ها و دالیلی چون سالمتی و بهداشت، آمادگی جسمانی و کاهش  45بیشتر از 

ي روانی، شادابی و نشاط و احساس بهتر بودن در زندگی در ورزش هاي تفریحی شرکت کرده اند و فشارها

. ]9[کمتر به انگیزه هایی چون رقابت، برتري جویی، کسب موفقیت و پیروزي در مسابقات فکر می کنند 

هاي ورزشی  مقایسه انگیزه هاي مشارکت در فعالیت« یافته هاي پژوهش دهستانی و همکاران تحت عنوان 

که از بین افراد شرکت کننده در ورزش هاي همگانی و تفریحی » همگانی و تفریحی در بین زنان و مردان 

نفر انتخاب شده بودند، نشان می دهد که مشارکت ورزشی مردان بیشتر از زنان است. اگر چه  257تعداد 
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وجود حضور کمتر زنان در این فعالیت ها  شرکت زنان در فعالیتهاي ورزشی روز به روز بیشتر می شود، با این

 18- 20رد. عالوه بر این افراد بین سنینرا می توان ناشی از مسئولیت هاي خانوادگی و موانع فرهنگی تلقی ک

سال، بیشترین افراد شرکت کننده در فعالیتهاي ورزشی و تفریحی بودند که عمدتاً با انگیزه ي  21- 30و 

ن نتایج نشان داد که بین متغیر نشاط و لذت، در بین زنان و مردان تفاوت حفظ تناسب اندام بود. همچنی

معناداري وجود دارد. این امر حاکی از این است که زنان بعد از ورزش کردن، نشاط و لذت بیشتري را نسبت 

 به مردان احساس می کنند که این امر خود می تواند ناشی از تفاوت هاي روانشناختی بین زنان و مردان

بررسی و اولویت بندي انگیزه هاي مشارکت « . دهستانی و همکاران در پژوهشی دیگر تحت عنوان]1[باشد

به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه شهروندان تهرانی، » شهروندان شهرتهران در ورزشهاي تفریحی و همگانی 

ومت در برابر بیماري ها از افزایش سالمت عمومی، بهبود بخشیدن به عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقا

مهمترین انگیزه هاي حضور در ورزش هی تفریحی و همگانی است. به عالوه از دید پژوهشگر، انگیزه 

پیشگیري و درمان می تواند بخشی از انگیزه حفظ سالمتی و آمادگی در بین شهروندان باشد. بررسی هر یک 

رزشی شهروندان شهر تهران نشان می دهد که پس از از ریزعامل هاي مربوط به انگیزه هاي اصلی مشارکت و

انگیزه تندرستی، تعامالت اجتماعی از قبیل : مالقات و دیدن دوستان، مشارکت در فعالیت هاي جسمی و 

گذراندن اوقات فراغت به همراه دوستان، از دیگر عوامل انگیزش حضور در فعالیت هاي تفریحی و ورزشی 

پرسشنامه  257پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت تعداد  280وهش تعدا شهروندان می باشد، در این پژ

شناسایی انگیزه هاي دانشجویان « . قدرت نما و حیدري نژاد در تحقیق خود ]25[مورد استفاده قرار گرفت 

پسر) به روش  114دختر و  256(دانشجو شامل  370که تعداد » شرکت کننده در فعالیت هاي ورزشی 

نوان نمونه آماري تعیین شدند، به این نتیجه رسیدند که اولین انگیزه دانشجویان دختر و پسر تصادفی به ع

شرکت کننده در فعالیت هاي ورزشی، سالمت جسمانی است. مؤلفه درونی انگیزه سالمت جسمانی نشان می 

ر فعالیت هاي دهد که دانشجویان دختر با انگیزه کنترل وزن و دانشجویان پسر با انگیزه حفظ سالمتی د

. نتایج اولویت بندي عوامل تأثیرگذار بر گرایش به ورزش همگانی ]28[تفریحی ورزشی مشارکت داشته اند 

نفر غیرفعال) نمونه آماري تحقیق  350نفر ورزشکار و فعال و  350نفر ( 700)، که  1390در پژوهش ملکی (
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دسترسی به « را به عنوان مؤثرترین و عامل » انگیزه نشاط و لذت « را به خود اختصاص داده بودند، عامل 

  .]66[را به عنوان کم اثرترین عوامل تعیین کرد » اماکن 

 : تحقیقات انجام شده در خارج : 9 -2

 : انگیزه هاي افراد براي مشارکت در فعالیت هاي بدنی و ورزش 1 -2-9
، انواع مختلفی از انگیزه ها، بواسطه ي دالیل یا اهداف مختلفی )1985(طبق تئوري خود عزمی دسی و ریان 

که از انجام یک فعالیت سرچشمه می گیرد، وجود دارد. دو نوع اصلی از انگیزه وجود دارد. یکی انگیزه هاي 

درونی است که بطور ذاتی به عالقه و لذت، مهارت و شایستگی و انگیزه هاي اجتماعی اشاره می کند. و 

. در ادامه، پنج ]56[نگیزه هاي خارجی است که به بهبود ظاهر و آمادگی جسمانی اشاره می کند دیگري ا

جنبه اصلی از انگیزه هاي مشارکت که از عالقه/ لذت، مهارت، انگیزه هاي اجتماعی، بهبود ظاهر و آمادگی 

ي بدنی را متوجه جسمانی تشکیل شده است را بررسی می کنیم تا چگونگی ترغیب مردم به سمت فعالیتها

  شویم.

  1: عالقه و لذت 2-9-1-1
در تحقیقات مختلف انگیزش و منجر به مشارکت می شود.  عالقه و تفریحفعالیتهاي بدنی نشان داده که  

دریافت که هم زنان و هم مردان،  ]67[مشارکت با توجه به جنسیت در استکهلم ، پایتخت کشور سوئد 

انگیزه ي مهم براي مشارکت در فعالیت بدنی ارزیابی کردند. ایبون و تفریح و لذت را به عنوان دومین 

% مرد 34% زن و 66دانشجوي دانشگاه (  1044، انگیزه ها وموانع ورزش کردن را بین )2008( 2برودزینسکی

% از آنها ورزش می کنند. لذت، احساس خوب بودن و سالمت  76.8) بررسی کردند و گزارش شد که 

 3هندرسون، گالنسی و لیتل« ه هاي رایج مشارکت در ورزش بودند. عالوه براین مطالعاتعمومی از انگیز

، نشان داد که مزیتهاي فراوان عاطفی، مشارکت فرد را به سمت فعالیت بدنی متمایل کرده است. »1999

                                                        
1 - Interest & Enjoyment 
2 - Ebben & Brudzynski(2008) 
3 - Henderson, Glancy & Little (1999) 
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 براي مثال زمانی که یک فعالیت لذت بخش است یا از نقطه نظر شخصی ارزشمند است، به ادامه دادن

تفاوت هاي انگیزه  )2004، 1( یان و مک کوالقمشارکت افراد در فعالیتهاي بدنی کمک می کند. مطالعه ي 

ي مشارکت در فعالیت هاي بدنی بین چینی ها، امریکایی هاي متولد شده در چین و کودکان و نوجوانان 

تفریح در فعالیت هاي بدنی امریکایی را بررسی کرد. شرکت کنندگان امریکایی متولد چین، به دلیل لذت و 

  .]68[شرکت می کنند. شواهد نشان می دهد که تفریح در فعالیت بدنی، یک فاکتور جذاب است

  2: مهارت 2-9-1-2
، امتیازاتی را براي مقیاس )1999( 3مهارت روي مشارکت در فعالیت بدنی مردم تأثیرگذار بوده است.کویووال

مشارکت افراد در فعالیت هاي بدنی تأثیرگذار است، بیان کرده است، اما مهارت، به عنوان فاکتوري که روي 

، تفاوتهاي )1993( 4در دسته بندي مردان و زنان شباهتهاي زیادي وجود داشت. اگرچه فردریک و ریان

، شرکت کنندگان مرد و  )2004(یان و مک کوالق،  جنسیتی براي انگیزه ي مهارت پیدا نکرد. و در مطالعه

سیت،کر « لت متحده امریکا در فعالیتهاي بدنی به دالیل رقابت ورزشی و بهبود مهارتها، شرکت کردند.زن ایا

ساله در هنگ کنگ انجام داد، مطابق با  59- 30زن چینی میانسال  360، مطالعه اي روي »2008 5و وانگ

، و  8، آماده سازي7، تعمق و تفکر 6طبقه قرار گرفتند : قبل از بررسی و تأمل 4سطح فعالیت بدنی، زنان در 

چالش، مهمترین انگیزه براي مشارکت در  –. و آنها به این نتیجه رسیدند که مهارت 9پایداري در رفتار

بار در هفته به انجام فعالیت بدنی می  5فعالیت بدنی در گروه هاي آمادگی است که به طور متوسط کمتر از 

دهد که اکثر مردم، بویژه مردان، با انگیزه ي مهارت در فعالیتهاي بدنی  پردازند. موارد باال به ما نشان می

  .]69[شرکت می کنند

                                                        
1 - Yan & McCullagh (2004) 
2 - Competence 
3 - Koivula (1999) 
4 - Frederick and Ryan (1993) 
5 - Sit, Kerr & Wong (2008) 
6 - Precontemplation (PC) 
7 - Contemplation(C) 
8 - Preparation(P) 
9 - Action and Maintenance(AM) 
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  1: انگیزه هاي اجتماعی 3 -2-9-1
 222زن و  202داوطلب (  424)،  2004یان و مک کوالق،(  براي بررسی انگیزه هاي اجتماعی، در مطالعه

و تمایل، مهمترین دالیل مشارکت، هم براي مردان و  ساله شرکت کردند، وابستگی اجتماعی 16تا  12مرد ) 

، به این نتیجه رسید که حمایت اجتماعی )2001( 2هم براي زنان بود. همانطور که هندرسون و این ورس

یک عنصر مهم در زنان امریکایی افرقایی تبار و سرخپوستان امریکایی بود تا فعالیت جسمی را انتخاب کنند. 

، دریافت که در انگیزه ي اجتماعی شدن تفاوتهایی بین زنان و مردان وجود )1999( عالوه براین، کویووال

  .]70[اجتماعی شدن اهمیت بیشتري دادند داشت ؛ زنان نسبت به مردان به عوامل

  3: بهبود ظاهر و آمادگی جسمانی 2-9-1-4
دانشجوي  233وتمرین در در تحقیقاتی که تمایز بین انگیزه هاي مردان و زنان را براي مشارکت ورزشی 

» 2005 4کیل پاتریک، هبرت، و بارسولومو«مرد) را بررسی کرد، 101زن و  132جنوب شرقی ایالت متحده(

به این نتیجه رسیدند که انگیزه هاي رایج براي ورزش کردن، سالمت عمومی، آمادگی جسمانی و سالمت/ 

سطوح انگیزشی باالتري نسبت به زنان در چالش، مدیریت بودند. عالوه براین، آنها نشان دادند که مردان 

رقابت و شناخت اجتماعی و قدرت و استقامت داشتند. و زنان سطوح انگیزشی باالتري نسبت به مردان در 

مرد)، تفاوت در انگیزه ها و مشارکت را  208زن و  202. به طور مشابه،کشور سوئد (]70[کنترل وزن داشتند

، به این نتیجه رسید که زنان امتیازات باالتري در )1999(سی قرار داد، کویووال با توجه به جنسیت مورد برر

، »2006 5سگار،متز و هوك سمال«انگیزه هاي وابسته به ظاهر در مشارکت ورزشی داشتند. به عالوه ، 

د. نتایج زن میانسال و مشارکت آنها در فعالیت بدنی در امریکا و اروپا را، مطرح کردن 59بررسی ارتباط بین 

%)، انگیزه هاي وابسته به کاهش وزن یا تناسب اندام براي مشارکت 44شرکت کننده( 26نشان داد که 

، نشان داد که بین تعدادي از انگیزه ها در زنان دانشجو و فارغ )2003( 6ورزشی داشتند. به عالوه اندرسون

                                                        
1 - Social Motives 
2 - Ainsworth (2001) 
3 - Appearance and Fitness Improvement 
4 - Kilpatrick, Hebert & Bartholomew (2005) 
5 - Segar, Spruijt-Metz and Nolen-Hoeksemal (2006) 
6 - Anderson (2003) 
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سید که بهبود فیزیک ظاهري، کنترل التحصیل دانشگاه هاستون، همبستگی وجود داشت. او به این نتیجه ر

وزن و بهبود وضعیت قلبی عروقی و آمادگی جسمانی عمومی، سه انگیزه ي اصلی براي مشارکت در فعالیت 

، موانع و انگیزه هاي ورزش کردن در »12006روي، وینسی، فیلیپ و کوهن«بدنی افراد است. عالوه براین 

زن  115امریکایی اروپایی تبار و  98یی هاي اروپایی تبار ( زنان مسن امریکایی افریقایی تبار و امریکا

امریکایی افریقایی تبار) را شناسایی کرد. او به این نتیجه رسید که بهبود و حفظ سالمتی آنها، بطور مکرر، 

نگ %) بویژه در زنان با درآمد باال نقل شده بود. و سیت، کر و وا 48.7بیشترین انگیزه ي انجام فعالیت بدنی، (

به نتایج مشابهی دست یافت، و مهمترین فاکتورهاي انگیزشی براي مشارکت در فعالیت بدنی،  )2008(

بار در  5آمادگی جسمانی و سالمتی و به دنبال آن لذت و ظاهر بیان شد. بویژه در زنانی که به طور متوسط 

ید که اکثر مردم، بیشتر انگیزه ، به این نتیجه رس)2009( 2هفته به انجام فعالیت بدنی می پردازند. مینگ

هاي آمادگی جسمانی، سالمتی و ظاهر را مورد توجه قرار دادند بطوریکه انگیزه هاي بهبود ظاهر و آمادگی 

  .]71[جسمانی بیشترین تأثیر را در مشارکت در فعالیت بدنی در کارمندان کم تحرك داشتند

تقسیم شده است که نشان می دهد چرا یک فرد به انگیزه هاي داخلی و خارجی بیشتر به فاکتورهاي فردي 

سمت مشارکت در یک فعالیت برانگیخته می شود. تحقیقات روي آنچه که افراد از مشارکت در فعالیتهاي 

ورزشی تفریحی بدست می آورند، در وهله ي اول نشان دهنده ي این است که چرا آنها در این فعالیتها 

ندگان انتظار دستیابی به چند مزیت، بواسطه ي مشارکتشان در شرکت می کنند. در حالیکه شرکت کن

فعالیتهاي ورزشی را دارند، در ابتدا ممکن است، به مزیتهایی دست پیدا کنند که در حقیقت به عنوان انگیزه 

 دلیلی را که دانشجویان به 8، »1991 3بانتا، برادلی و برایانت« ي اصلی آنها براي مشارکت در فعالیتها باشد.

طور مکرر، هنگام ارزیابی انگیزه هاي آنها براي مشارکت در ورزش هاي تفریحی بیان کرده بودند، شناسایی 

. احساس 3. احساس آسایش و رفاه و آرامش جسمی 2. کاهش استرس 1کرد. این هشت مورد شامل : 

. تی است . دوس8. آمادگی جسمانی و 7. قدرت جسمی 6. مهارتهاي ورزشی 5. کنترل وزن 4موفقیت 

                                                        
1 - Schuler, Roy, Vinci, Philipp and Cohen (2006) 
2 - Lam Yuet Ming (2009) 
3 - Banta, Bradley, and Bryant (1991) 
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 75در دانشگاه میدوسترن، درباره اهمیت تفریحات ورزشی انجام شد،  )2001(1مطالعه اي که توسط هاینس 

% از دانشجویان به مزایاي مشابهی از برنامه هاي تفریحی دانشگاهشان دست پیدا کردند. اگر دانشجویان یک 

، بیشتر به سمت ادامه ي مشارکت در تجربه ي مهم و هدفمند از مشارکت در فعالیت هاي ورزشی داشتند

بنابراین آنچه که براي یک شخص مهم است به همان مقدار، براي افراد دیگر  فعالیتها برانگیخته می شدند.

. اهداف اجتماعی ]58[نیز حائز اهمیت است. انگیزه هاي مشارکت ورزشی با توجه به سن و جنس متفاوتند 

ت در ورزشهاي باشگاهی است. اماکن ورزشهاي تفریحی و درگیري شدن، انگیزه ي برجسته اي براي مشارک

در برنامه هاي ورزشی تفریحی نظیر ورزشهاي درون شهري(دانشگاهی) و ورزشهاي باشگاهی، زمینه ي 

یک مکان تفریحی . ]72 [تعامل اجتماعی را بین دانشجویانی که در این رابطه موفق نیستند، رواج می دهد 

ی متفاوت، فرصتهایی را به منظور پاسخگویی به نیازهاي دانش آموزان طراحی کرده است با برنامه هاي ورزش

که به عنوان یک روش فعال و مؤثر در ایجاد حس تعلق و نیز اقدامات مؤثر براي تعامل اجتماعی خدمت می 

  .]73[کند 

به  )2001( 2انجام شد، بلچاز مطالعه اي که روي دانشجویان سال اول و کاربرد ورزشهاي تفریحی در دانشگاه 

این نتیجه رسید که مشارکت عمومی در برنامه هاي ورزشی تفریحی، فرصتهاي مطلوبی را براي دانشجویان 

سال اول ایجاد می کند تا بطور غیر رسمی(دوستانه) با دانشجویان دیگر تعامل داشته باشند. این تعامالت 

می شود. فرصتهاي ورزش هاي تفریحی در دانشگاه،  غیر رسمی منجر به افزایش رضایتمندي دانشجویان

ایجاد دوستی ها و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان " توسط محققان قبلی براي کمک به دانشجویان

، »2002 3الیس، کامپتون، تیسون، و بوهلیگ«.گزارش نتایج تحقیقات ]74[، شناسایی شده بود "دانشگاه 

مکرر در برنامه هاي ورزشی تفریحی دانشگاه شرکت می کنند به  نشان می دهد که دانشجویانی که بطور

 )2006، ( 4سمت سالمت عمومی و کیفیت زندگی گرایش داشتند. طبق مطالعه ي لیندسی و سی سومز

% از دانشجویان، تصمیم به ادامه دادن یا ندادن در یک دانشگاه خاص، دسترسی به ورزشهاي  37شده که در 

                                                        
1 - Haines (2001) 
2 - Belch (2001) 
3 - Ellis, Compton, Tyson, and Bohlig (2002) 
4 - Lindsey and Sessoms (2006) 
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. با توجه به نتایج مطالعات گذشته، دانشجویان ممکن است رقابت، چالش، هیجان، تفریحی بسیار مهم بود

درگیري و دیگر ویژگیهاي ورزشهاي تفریحی را انتخاب کنند تا از نظر اجتماعی برانگیخته شوند که با 

ی ، انگیزه هایی براي مشارکت برحسب همبستگ)1992( 1. ویل و تورلیند]58[یکدیگر ارتباط برقرار کنند 

اجتماعی از طریق مشارکت ورزشی پیشنهاد کردند که به ساختار ورزش بستگی دارد. یک ساختار رسمی 

نظیر انواع ورزشهاي باشگاه باید تأثیر مثبت بیشتري نسبت به ورزش غیر رسمی داشته باشند. عالوه براین 

ودمند بیشتري نسبت بیان می کنند که درون ساختارهاي ورزشی غیر رسمی، گروههاي ورزشی فرصتهاي س

به ورزشهاي انفرادي فراهم می کنند که منجر به انگیزه هاي مشارکت بیشتري می شود. راه دیگر آزمودن 

 2آنچیزي است که دانشجویان را به مشارکت در برنامه هاي ورزشی تفریحی برانگیخته می کند، آرتینگر

ثر اندازه گیري مزایاي اجتماعی افزایش مطالعه اي انجام داد که در آن به طراحی یک راه مؤ )2006(

دانشجویان به مشارکت در ورزشهاي تفریحی اقدام کرده بود. آنها روي زمینه هایی از قبیل یکپارچه سازي 

دانشگاه، اتحاد معتبر، پیوند و ایجاد گروههاي اجتماعی، فرهنگی، اطالعاتی و مزایاي شخصی متمرکز شده 

داد که دانشجویان بیشتر به زمینه هایی از منافع شخصی و اجتماعی و پیوند بودند. نتایج این مطالعه نشان 

تعهد به " گروههاي اجتماعی دست پیدا کرده بودند. همچنین این مطالعه نشان داد که زنان در موضوعات 

همسن و ساالن، تمایل به یادگیري، تفاوتهاي فرهنگی، افزایش مشارکت جامعه، بهبود توانایی آنها در 

به طور " رهاي تیمی، بهبود توانایی آنها در تعامالت اجتماعی و افزایش ارتباط با هم تیمی هاي خود کا

، روي دانشجویان دانشگاه خود تحقیقی )2002( 3الیک و بارسلونا. ]72[معنی داري باالتر گزارش شده بودند 

انجام داد که فواید مشارکت آنها در فعالیتهاي دانشگاه گزارش شده بود. او به این نتیجه رسید که مشارکت و 

درگیري در ورزشهاي تفریحی، پیشگوي خوبی در تعیین توانایی و عملکرد دانشجویان به عنوان عضوي از 

رزشی نتایج مثبت زیادي روي بدن انسان دارد و همچنین انگیزه هاي اثبات شده که مشارکت وتیم بود. 

زیادي باعث شده که مردم پیوسته در یک ورزش خاص شرکت کنند، اما همه ي این نتایج به اندازه ي قوي، 

براي مشارکت مردم در ورزش کافی نیستند. بررسی چندین مطالعه ثابت کرده که انگیزه هاي تعیین شده 
                                                        
1 - Vilhjalmsson and Thorlindsson (1992) 
2 - Artinger(2006) 
3 - Likewise, Barcelona (2002) 
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ورزشی تنها شامل جنبه هاي فیزیکی نیست، بجز تعدادي از قبیل کنترل وزن و ظاهر، مهار  براي مشارکت

استرس و وضعیت روحی، رقابت و لذت، تفریح و هیجان. در توضیح تفاوت ها، بعنوان مثال، افراد مسن و 

یزه هاي اجتماعی زنان نسبت به جوانان و مردان، ظاهراً ارزش کمتري براي رقابت قائل می شوند. بعالوه، انگ

براي جوانان و مردان نسبت به افراد مسن و زنان از اهمیت کمتري برخوردار بود. همچنین کنترل وزن و 

ظاهر،از انگیزه هاي مشارکت قوي براي زنان بویژه زنان جوان است . در کنار مطلب باال، مطالعاتی که روي 

رکت مردم در ورزش شناسایی کرد. طبق مطالعه ورزشهاي خاص انجام شده بود، انگیزه هایی را براي مشا

، انگیزه هاي مشارکت براي کسانیکه به ورزش جاگینگ ( دویدن آهسته ) می پردازند، کنترل )1976( 1ناش

. مطالعات نشان داد که کنترل وزن و ]75[وزن، سالم ماندن، تفریح کردن یا رهایی از کارهاي روزمره بود 

. برخی از ]76،77[ا دیگران انگیزه ي اصلی براي مشارکت در ورزش استهمچنین هم نشینی و معاشرت ب

. بعالوه، رهایی از ]78[مطالعات نیز ثابت کرده که اجتماعی بودن تأثیر زیادي روي مشارکت در ورزش دارد 

فشار روحی و جسمی و تنش، آرامش روحی و جسمی را فراهم می کند، و در افراد احساس عالقه به 

. انگیزه ي دیگري که به مشارکت ورزشی مرتبط شده ]79[رزش را نیز ایجاد می کند مشارکت در و

، به این نتیجه رسید که، دلیلی که منجر به مشارکت )1993( 2است،آمادگی جسمانی و سالمتی است؛ مستر

مداوم افراد در ورزشهاي قلبی،عروقی،تنفسی می شود، کسب آمادگی جسمانی و سالمتی است. برخی از 

  مشارکت ورزشی است، حمایت می کند قیقات نیز از این ایده که سالمتی یکی از انگیزه هاي اصلی درتح

، انگیزه هایی را که منجر به مشارکت دانشجویان در ورزشهاي تفریحی می )1995( 3. الیک چن]80،81[

شد، کشف کرد که شامل : آمادگی جسمانی، نیاز هاي وابسته به روانشناسی، نیازهاي اجتماعی، رهایی از 

روي  )1996(استرس و فشار و نیاز هاي شناختی است. و همچنین در تحقیق بعدي که توسط چن در سال 

فاکتور ذکر شده ي باال تقسیم شده  5دانشگاه مونیخ انجام شد، انگیزه هاي مشارکت ورزشی به  دانشجویان

بود. در این پژوهش، انگیزه ها در جنس هاي مختلف اختالف معنی داري را نشان نداد، اما سن افراد، تفاوت 

                                                        
1 - Nash (1976) 
2 - Master (1993) 
3 - Like Chen (1995) 
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یزه هاي مشارکت تعدادي ، انگ)1996( 1. شیه]82[هایی را در انگیزه هاي مشارکت در ورزش ایجاد کرده بود

.تحقق و تکامل 2.دستیابی به سالمتی 1عامل تقسیم کرده بود :  3از دانشجویان دانشگاه هاي حرفه اي را به 

نیاز به « و » تحقق خود « .نیاز به موفقیت و پیشرفت. در تحقیق او، سن تفاوتهاي معنی داري را در3 2خود

از باالتري در این دو عامل کسب کردند. در تحقیقی که انگیزه ایجاد کرد در حالیکه مردان امتی» موفقیت 

فاکتور شناسایی شد که شامل :  6هاي مشارکت ورزشی مردم آلمان را در اوقات فراغتشان بررسی کرده بود، 

. آمادگی 5. افزایش اعتماد به نفس 4. سالمتی 3. آزاد سازي قدرت بدنی(انرژي) 2. تفریح و سرگرمی 1

، تحقیقی روي کسانیکه به ورزش جاگینگ می »2004 3چانگ، لین و یو«تعامل اجتماعی. . 6جسمانی و 

پردازند انجام داد. در تحقیق، اجتماعی شدن، کنترل وزن، سالمتی و آمادگی جسمانی و رهایی از فشار به 

ار روحی عنوان انگیزه هاي مشارکت افراد در ورزش جاگینگ شناسایی شد. مختصراً، سالمتی، رهایی از فش

وجسمی، تفریح و سرگرمی، تحقق خود، نیاز به موفقیت، اجتماعی شدن، کنترل وزن و غیره در مطالعات 

  .]83[مربوط به مشارکت ورزشی در تایوان ذکر شده بود

 : انگیزه ها و ارتباط آنها با مشارکت در فعالیت هاي ورزشی تفریحی : 2 -2-9
تنها چیزي نیست که ما باید به آن توجه کنیم. طبقه بندي هاي  طبقه بندي انگیزه ها به داخلی و خارجی،

دیگري از انگیزه نیز وجود دارد که شامل : استراحت، سالمتی و آمادگی جسمانی، اجتماعی شدن، رقابت و 

تفریح روحی و روانی است. طرح برد و راغب درباره رضایت مشتریان در تفریح، در برخی از فعالیت هاي 

بعد آن، در پاسخ به انگیزه  4بعد است، با این وجود  6کاربردي و عملی شده است. طرح شامل اوقات فراغت 

  هایی که به سمت فعالیت هاي اوقات فراغت هدایت شده، مورد توجه قرار گرفته است :

  فیزیولوژیکی. - آموزشی ، اجتماعی ، تفریحی و بعد آموزشی

                                                        
1 - Shieh (1996) 
2 - Self-Fulfillment 
3 - Chang, Lin & Yu (2004) 
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الشهاي زیادي به منظور کشف راه هایی براي پیش بینی عالوه براین، انگیزه ها بسیار وسیع هستند و ت

متوجه شدیم که عوامل بازدارنده از  )2002( 1مشارکت انجام شده است. همچنین از پژوهش الکساندریس

قبیل عدم دانش، عالقه و زمان به عنوان مهمترین پارامترها(شاخص ها) در کشف عدم انگیزه مطرح شدند. 

ین تکرار در مشارکت و وجود انگیزه بسیار زیاد است. نتایج تحقیقات نشان داد که در همان رابطه ، ارتباط ب

گروهی از مردم که هرروزه در فعالیت هاي تفریحی شرکت می کردند سطوح انگیزشی باالتري نسبت به 

 آنهایی که هفته اي یک بار یا حتی کمتر در اینگونه فعالیت ها شرکت می کردند، داشتند. عالوه براین،

ارتباط متقابل بین نگرش ها و مشارکت در فعالیت هاي بدنی بسیار زیاد است. تحقیقات کارول و 

درباره ي قدرت انگیزه و ارتباط آن با عوامل بازدارنده به این نتیجه رسید که انگیزه ي )1997( 2الکساندریس

ه انگیزه هاي ضعیفی داشتند با قوي تر، در از بین بردن موانع تأثیر زیادي دارد. به نظر می رسد افرادي ک

موانع بیشتري روبرو بودند و بنابراین کمترین مشارکت را در فعالیت هاي ورزشی تفریحی داشتند. این 

موضوع به ما کمک می کند تا تصور کنیم افرادي که انگیزه ي باالیی براي مشارکت در فعالیت ها دارند، 

بگیرند. از سوي دیگر، تکرارمشارکت در فعالیتها انگیزه را افزایش کمتر احنمال دارد که تحت تأثیر موانع قرار 

می دهد بطوریکه فعالیت داشتن می تواند به تدریج به سمت نیاز شرکت کننده حرکت کند. تعدادي 

ازمحققان براین حقیقت که ورزش و تمرین می تواند نتایج مثبتی روي وضعیت روحی زنان و احساس آرامش 

توافق نظر دارند. همچنین ورزش در آنان استقالل ایجاد می کند و باعث می شود که آنان  آنان داشته باشد،

. معموال طبیعی است که مادرانی ]84[زمانی آزاد و دور از بار مسئولیت فرزند یا کارهاي خانه داشته باشند

اي خودراکنار که کودکان خردسال دارند کمتر به سالمت جسم و روح خود توجه می کنند بطوریکه نیازه

گذاشته و به آنها توجه نمی کنند. تعدادي از زنان که توسط برخی از محققان مورد بررسی قرار گرفتند، 

درباره ي وضعیت روحی و زندگی بعد از شروع فعالیت هاي ورزشی تفریحی، نظرات مثبتی اعالم کردند. 

بر زندگیشان تأثیرگذاربود به حدي که باعث  عالوه براین بسیاري از آنها اعالم کردند که فعالیت هاي تفریحی

کاهش سطوح استرس در آنها شده بود. مشارکت در فعالیت هاي تفریحی همچنین روي اعتماد به نفس آنها 

                                                        
1 - Alexandris (2002) 
2 - Carroll & Alexandris (1997) 
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. مطالعات باال نشان داد که ]85[که از اهمیت بسیار باالیی در تعادل روحی زنان برخوردار است، تأثیر داشت 

رزشی تفریحی شرکت می کنند استرس کمتري دارند و کمتر به وظایفشان زنانی که در فعالیت هاي و

محدود می شوند، همچنین احساس تحقق، اعتماد به نفس، روحیه و در نتیجه کیفیت زندگی آنها افزایش 

پیدا کرده است. امروزه اثرات مثبت ورزش نه تنها براي بهبود وضعیت جسمی بلکه براي سالمت روح و روان، 

ه بسیاري از پزشکان قرار گرفته است. یکی از مهمترین دالیلی که می تواند روي انتخاب مردم مورد توج

تأثیرگذار باشد، منطقه ایست که فرد در آن ساکن است و امکان انجام فعالیت هاي خاصی در آن وجود دارد 

وم را به سمت یک . عالوه براین، قوانین اجتماعی سنتی،به طورآگاه و نیمه هوشیار، جهت گیري عم]86[

فعالیت خاص تعیین می کند. جامعه می تواند درك افراد را از رویکرد ورزشی افزایش دهد بطوریکه مردم 

. امینه و ]87[اغلب تمایل دارند در ورزشی شرکت کنند که براي جنسیت آنها مناسب در نظر گرفته شود 

ه هاي مرتبط با سالمتی براي زنان نسبت به که انگیز) در پژوهش خود به این نتیجه رسید 2009( 1همکاران

مردان بسیار مهم تر بود و انگیزه هاي مربوط به سالمت، ظاهر و لذت براي بزرگساالن جوان مهم تر 

) نشان داد که انگیزه هاي مشترك براي ورزش کردن 2008( 2نتایج تحقیق ویلیام و همکاران .]88[بود

 .]89[عبارت است از : حفظ سالمتی، حفظ تناسب اندام، کاهش استرس، لذت بردن و احساس خوب داشتن 

نتایج این تحقیق مهمترین دالیل مشارکت زنان مسن در برنامه هاي ورزش ) 2007(  3نیکوالس و همکاران

وب، بهبود روحیه و سالمتی و وضعیت جسمی بیان کرد در حالیکه کم اهمیت همگانی را داشتن لحظات خ

ترین دلیل بهبود مهارت هاي ورزشی بیان شد. زنان سالمند یونانی به طور مداوم در برنامه هاي ورزش 

همگانی، تقریبا سه بار در هفته شرکت داشتند. بویژه بیشتر زنان مسن براي بهبود حالت روحی وسالمتی 

. ]90[داشتن لحظات خوب، بودن در کنار دیگران و استفاده از وقت آزاد خود در ورزش شرکت داشتندخود، 

 جسمانی آمادگی هاي برنامه به زنان و مردان گرایش که داد نشان آلمان هامبورگ دانشگاه در تحقیقی

 انگلستان، همگانی ورزش شوراي گزارش اساس است. بر یافته افزایش ورزشی هاي رشته دیگر به نسبت

 فعالیت در شرکت به تمایل و یافته تغییر قهرمانی و خاص هاي ورزش در شرکت روند گذشته سال 25در
                                                        
1 - Emine Caghar, et al (2009) 
2 - William Ebben, et al (2008) 
3 - Nikolaos, et al (2007) 
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 گیري جهت با ها فعالیت این در شرکت حتی .است شده بیشتر تفریحی ماهیت با و رقابتی کمتر هاي

 از بخشی و دارد مهمی نقش کهنسالی و میانسالی دورة در موضوع این. است جسمانی آمادگی و تندرستی

 و است. اورت تندرستی کسب همگانی، ورزش در ژاپن مردم انگیزة ،1ساساکاوا نظر از .است شده زندگی

 از تجربه کسب هیجان، بودن، اجتماعی جسمانی، آمادگی شامل آمریکا در را ها انگیزه این نیز 2ساتن

 با فقط و مردان از بیشتر آلمانی زنان که کند می بیان3 دانند. بیرستید می روزمره کارهاي از فرار و طبیعت

 شهر مردم انگیزة بررسی با نیز 4شایر کنند. شارپ می شرکت همگانی ورزش در اندام تناسب انگیزة

 الی اولی رتبۀ در ترتیب به اندام، تناسب و شادابی سالمتی، کسب انگیزة که داد نشان انگلستان آبینگدون

 استرالیا بزرگسال افراد در را جسمانی آمادگی و سالمتی حفظ انگیزة نیز 5کلت دارد. درایور و قرار سوم

 هاي ورزش در کننده شرکت جوانان انگیزة بررسی با 6فلتز و کرد. مائیت پیدا ها انگیزه دیگر از بیشتر

 اولویت در ترتیب به رقابت و جسمانی آمادگی مهارت، توسعۀ گروه دو هر که داد نشان رقابتی، و تفریحی

 شرکت هاي انگیزه ترین مهم جزء وزن کاهش و روحیه تغییر که رسید نتیجه این به نیز دارد. ایرانی قرار

 .]18[است همگانی ورزش هاي فعالیت در زنان

 ش ورز )، عوامل گرایش رو به رشد مردم فرانسه به1380(ترجمه جزایري  )2000( 7آندرف و فرانسوئیس

 افزایش و ورزشی هاي فعالیت در شرکت شدن رایج تندرستی، به گرایش فراغت، اوقات افزایش را همگانی

 چند در که فرهنگی بین تحقیق یک ، در)2000( 8کردند. باروس و زیمانسکی اعالم خانواده ها درآمدهاي

 به را خود وقت زیادي حدود تا مردم روزانه ، پیشرفته جوامع در که دریافتند دادند، انجام اروپایی کشور

 سالمندان شناسایی شدة دالیل مهمترین از . برخی]91[تفریحات سالم می گذرانند و ورزشی حرکات انجام

 تعامالت نشاط، و لذت جسمانی، آمادگی ارتقاي و حفظ سالمتی، ورزشی، فعالیتهاي در شرکت براي

                                                        
1 - Sasakava ( 2001) 
2 - Owerth & Sattan (1988) 
3 - Bierstedt (1983) 
4 - Sharp Shire (1977) 
5 - Driver & Kolt (2004) 
6 - Maete & Feltz (2001) 
7 - Andreff & Fransoeice (2000) 
8 - Barros & Szymanski (2000) 
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و  3بردلی، و )2004(و همکاران  2، کولت)2008(و همکاران  1استرس است. دیسی کنترل و اجتماعی

 جسمانی آمادگی و سالمتی را ورزشی فعالیتهاي در سالمندان شرکت انگیزة ، مهمترین)2005(همکاران 

 سالمندان شرکت اصلی دلیل را پیشرفت و اجتماعی هاي انگیزه ،)1998(و همکاران  4کرکباي .کردند بیان

 در شرکت به منظور انگیزشی هاي تعیین کننده مورد در گرفته انجام پژوهشهاي .دانستند ورزش در

 و تحصیالت سنی، ههاي گرو جنسیت، براساس افراد مشارکت میزان که می دهد نشان ورزشی، فعالیتهاي

، نشان دادند که )2002(و همکاران  5اقتصادي متفاوت است. در این زمینه بویت – اجتماعی وضعیت

اقتصادي مهمترین  –وضعیت زیست پزشکی، مشارکت قبلی در تمرین، تحصیالت و وضعیت اجتماعی 

 ، نیز)2000(و همکاران  6متغیرهاي پیش بین براي آغاز و پیروي از برنامه تمرینی محسوب می شوند. موتون

 گرفتند نتیجه و کردند بررسی را آمریکایی سالمندان از نفر 210 بدنی فعالیت فواید و موانع پژوهشی در نیز

 از پایینتري سطوح با باالتر، سن و بیشتر بدنی تودة شاخص مرد، جنسیت تحصیالت، پایینتر سطوح که

، در پژوهشی که روي شناگران )2006(و همکاران  7. اندرید]47،92[بود ارتباط در عادتی جسمانی فعالیت

نتیجه رسیدند که دالیل اصلی مشارکت در ورزش، توسعه مهارتهاي  رقابتی در برزیل انجام دادند به این

حرکتی جدید و بهبود سالمتی، نیاز به اجتماعی شدن و همکاري با دیگران است که همه اینها ماهیت درونی 

دارند. با افزایش رده و سطح رقابت، اهمیت عامل رقابت افزایش می یابد. این نتیجه گیري را می توان به 

)، نیز در تحقیقی روي دانش 2006(  8.کوهن و همکاران]93[و به رشد در فضاي رقابتی نسبت دادفشار ر

آموزان، بعد مسافت خانه تا مدرسه را از عوامل کاهش مشارکت ورزشی آنان عنوان کرده اند. نتایج تحقیقات 

وامل مذکور در دختران حاکی از وجود عواملی نظیر نداشتن عالقه و مشکالت فرهنگی اجتماعی با فراوانی ع

نسبت به پسران، کمبود وقت، عادت نداشتن و نبود امکانات و همچنین اهمیت دادن به تکالیف درسی نسبت 

                                                        
1 - Dacey 
2 - Kolt 
3 - Bradly 
4 - Kirkby 
5 - Boyette 
6 - Mouton 
7 - Andrade et al (2006) 
8 - Cohen et al (2006) 
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به ورزش، بی حوصلگی، اشتغال در خانه، نبودن اماکن مناسب ورزشی، کمبود امکانات در محل زندگی، 

نین تأثیر تقش رسانه ها در عالقه مندي و مشکالت اقتصادي خانواده و مشکالت دوران قاعدگی است. همچ

انجمن سالمتی  .]17[گرایش به ورزش نیز مهمترین نکته ي مورد توجه دانشجویان دختر عنوان شده است 

دالئل و انگیزه هاي اصلی مشارکت ورزشی در فعالیت ها و برنامه هاي آمادگی  )1993(کانادا در سال 

سال ) بررسی کرد و پنج انگیزه ي  19تا  10نفر (سنین  4500جسمانی و ورزش هاي تفریحی را در بین 

اصلی مشارکت را در ورزش هاي تفریحی گزارش داد: شادابی و نشاط، احساس بهتر بودن در زندگی، کنترل 

وزن و تناسب اندام، آزاد کردن انرژي و رقابت. انجمن همچنین مطالعه ي مشابهی بر روي افراد بزرگسال 

س بهتر بودن در زندگی، تفریح و سرگرمی، کنترل وزن، انعطاف پذیري و کاهش فشارهاي انجام داد. احسا

روانی در زندگی دالئل مهمی براي مشارکت ورزشی در بین بزرگساالن به شمار آمده است؛ لذا مشاهده می 

 شود انگیزه هایی چون، احساس بهتر بودن در زندگی، کنترل وزن و تفریح و سرگرمی بین جوانان و

. نتایج تحقیقات نشان می دهد سن افراد بر ]17[بزرگساالن به عنوان انگیزه هاي مشترك مطرح شده است 

) در 1982) و گلد و همکاران (1994( 1انگیزه هاي آنان براي مشارکت ورزشی تأثیر می گذارد. گلد و هورن

شی به این نتیجه رسیدند که بازنگري تحقیقات مربوط به مشارکت افراد در برنامه ها و فعالیت هاي ورز

چرخه ي عمر و سن افراد عامل بسیار مهم و تعیین کننده اي در انگیزه هاي شخصی براي مشارکت ورزشی 

است. جوانان انگیزه هاي متعددي براي شرکت در ورزش دارند، عضویت در باشگاه، توسعه و بهبود مهارتها، 

رزشی از دالیل اصلی مشارکت هستند. در  حالیکه انگیزه تناسب اندام، هیجان و کسب موفقیت در مسابقات و

هایی چون قدرت بر دیگران، استقالل، پرخاشگري، شوخی کردن و لذت جویی از اهمیت کمتري برخوردار 

) و 1995( 2تحقیق داد و اسپینکز .]94،95[هستند. نقش جنسیت در انگیزه هاي مشارکت آشکار است 

- 40ساله،  39- 20در بررسی انگیزه هاي مشارکت ورزشی چهار گروه سنی ) 1996( 3اسکانالن و لئوت وایت

ساله نتایج جالبی بدست آمد. انجام ماهرانه ي مهارتهاي ورزشی در  90-60ساله و  59- 46ساله،  45- 40

مسابقات گذشته و انگیزه هاي درونی مانند احساس رضایت از تجربیات گذشته، انگیزه ي برتر براي مشارکت 
                                                        
1 - Gould & Horn 
2 - Dodd & Spinks 
3 - Scanlan & Lewth waite 
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ر ها بیش از جوان ترها تحت تأثیر انگیزه هاي درونی ورزش می کنند. در گروه سنی میان سال بود. مسن ت

انگیزه هاي بیرونی و درونی اثري یکسان دارند. همچنین در آخرین گروه سنی شرکت در فعالیتهاي تفریحی 

بزرگترها و و ورزشی بیشتر به خاطر نیازهاي شخصی و احساس قدرت از طریق انگیزه هاي درونی بود. 

آنهایی که توانایی هاي خود را بیشتر درك می کردند در مقایسه با جوانترها لذت بیشتري از فعالیت هاي 

. یکی از مواردي که در پیشینه ي مربوط به انگیزه هاي شرکت در ]96،97[ورزشی احساس می کردند 

وضوح چنین انگیزه اي احتماالً اصلی فعالیتهاي ورزشی با ابهام همراه بوده، ماهیت تفریح و لذت است. به 

ترین دلیل مشارکت ورزشی براي همه افراد تلقی می شود، اما این امکان براي بحث وجود دارد که تفریح 

وضعیت چندگانه دارد و نتیجه اي از فعالیتهاي بسیار گوناگون و گاهی متضاد است؛ بنابراین یک سؤال جالب 

) در زمینه 1995در ورزش چیست؟ تحقیقات اولیه را دسی و ریان( مطرح می شود که ماهیت تفریح و لذت

. هر دو گروه ] 98،99 [) در حوزه تجربیات روانی انجام دادند 1985( 1انگیزه هاي درونی و کسیکزن می هال

پژوهشگر بر اهمیت عوامل درونی مانند ابراز شایستگی، خودآزمایی و احساس راحتی کردن در زندگی براي 

ي تفریحی تأکید داشتند. در عین حال آنان عوامل خارجی مانند رفاه اقتصادي، محیط اجتماعی و فعالیتها

تبلیغات را تشخیص داده و اهمیت آن را در گرایش افراد به فعالیتهاي تفریحی تأیید کرده اند؛ براي مثال 

وب به نظر رسیدن در چشم مشوقهاي اجتماعی مانند مورد عالقه و احترام قرار گرفتن از سوي سایر افراد، خ

همکاران، دعوت شدن به مجالس مهمانی و سایر کارهاي اجتماعی، عضو برجسته ي باشگاه شدن انگیزه هاي 

افراد را براي مشارکت ورزشی بهبود می بخشد. برخی پژوهش ها حاکی از آن است که در بین زنان، انگیزه 

اهمیت بیشتري دارند. نوع ورزش، میزان تجربه و  هایی چون تفریح، دوست یابی، تناسب اندام و زیبایی

. تحقیق جیمز و امبري ] 100،101 [تفاوت هاي سنی به میزان ده سال در این موضوع چندان مؤثر نیستند 

) در مورد اوقات فراغت دختران نوجوان نشان می دهد که آنها براي شرکت در فعالیتهاي ورزشی قبل 2002(

. ]7[انی آن فعالیت اهمیت می دهند تا به لذت بردن بالقوه از خود فعالیت از هر چیز به تظاهرات جسم

سال در انگلستان با میزان رفاه  16) گزارش داد، انگیزه مشارکت ورزشی افراد باالي 1998( 2هرتبیت ویلز

                                                        
1 - Csikszentmihalyi 
2 - Heart Beat Wales (1998) 
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کم  اقتصادي، داشتن وقت آزاد و عوامل مرتبط با سالمتی و بهداشت که شامل عالقه به حفظ تناسب اندام و

) تأثیر 2003( 1. آمپوفو، بوتنگ و همکاران]102[کردن وزن، زیبایی و بهداشت روانی است، ارتباط دارد 

متغیرهاي دموگرافیک را در انتخاب ورزش هاي تفریحی، براساس فاکتورهاي سن، جنس، تحصیالت، شغل، 

لف) مردان شرکت در ورزشهاي میزان درآمد و نژاد بر روي مالزیایی ها بررسی کردند، نتایج نشان داد : ا

  تفریحی را مهمتر می دانند؛

  سال نیز براي شرکت در فعالیتهاي تفریحی اهمیت خاصی قائلند؛ 64ب) گروه سنی بیشتر از 

  ج) افراد متأهل به فعالیتهاي تفریحی ورزشی عالقه بیشتري دارند؛

  دهند؛د) افراد با تحصیالت باالتر به تفریح هاي ورزشی اهمیت بیشتري می 

  .]103[پ) بیکاران الزام بیشتري به شرکت در ورزش هاي تفریحی دارند 

بررسی انگیزه هاي درونی و بیرونی مشارکت بسیار مهم است. انگیزه هاي درونی از قبیل لذت بردن، 

سرگرمی، آمادگی جسمانی، موفقیت شخصی و اعتماد به نفس و انگیزه هاي بیرونی همچون پاداش مادي، 

جتماعی و رضایتمندي اجتماعی از بزرگساالن را وابسته به عوامل دیگري چون سن، فرهنگ، ملیت موقعیت ا

) گزارش داد: توسعه اثربخش برنامه هاي ورزشی و افزایش و 1998( 2. وانکل]104[و مذهب نیز می داند 

  .]105[استمرار مشارکت ورزشی به آموزش و تبلیغات بستگی دارد 

  : جمع بندي 10 -2
با وجودي که کلیه اقشار جامعه بر مؤثر بودن ورزش در تأمین سالمت جسمانی و روانی اذعان دارند، اما 

متأسفانه در بررسی که بر یافته هاي تحقیقات مشابه به موضوع انجام شده، به نظر می رسد علی رغم جایگاه 

مختلف، آنگونه که شایسته این  رفیع و مهم زن در جامعه ایران، در امر ورزش و امکانات ورزشی در سطوح

قشر جامعه است، توجه کافی و متناسب با نیازهاي آنان نشده است. فرایند آموزش، دانش و اطالعاتی را در 

اختیار می گذارد که افزایش مشارکت را به دنبال خواهد داشت. آموزش مستمر می تواند در تغییر یا هدایت 

ارهاي مناسب تأثیر داشته باشد. به طور خالصه، اکثر شواهد و انگیزه ها و جهت دهی آنها به سوي رفت
                                                        
1 - Ampofo, Boateng et al (2003) 
2 - Wankle 
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سال )  25مدارك موجود در مورد انگیزه هاي مشارکت در فعالیت هاي ورزشی در بین جوانان ( افراد زیر 

است، همچنین مطالعات و تحقیقات بیشتر در حوزه ورزش هاي قهرمانی و بررسی عواملی چون شرکت در 

ونگی حضور در جلسات تمرین هاي ورزشی براي آماده سازي ورزشکاران و قهرمانان مسابقات ورزشی و چگ

انجام گرفته است. در بحث انگیزه هاي مشارکت ورزشی کانون توجه، بیشتر به طول عمر، سالمتی، بهداشت 

جسمی و روانی، تعامل اجتماعی، فوائد فیزیولوژیکی، درك و شناخت ورزش در زندگی اجتماعی معطوف 

؛ اما هنوز جاي بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد. انگیزه هایی که زنان را به سمت مشارکت در است

ورزش هاي تفریحی آبی می کشاند بسیار زیاد و گوناگون هستند. انگیزه ها براي مشارکت ورزشی به عوامل 

محیط اجتماعی و مهمی مانند جنس، سن، شرایط جسمانی و روانی، موقعیت ها و فرصت هاي زندگی و 

فرهنگی بستگی دارد، کارها و برنامه هاي افرادي که نقش رهبري ورزش هاي تفریحی را در جامعه برعهده 

  دارند، یکی از مؤثرترین محرك ها است.

طراحی و اجراي برنامه هاي شادي بخش و ارضاءکننده و متناسب با نیازها که براساس انگیزه هاي شخصی 

، گسترش و استمرار مشارکت را به دنبال دارد. در عین حال مطالعه و تحقیق پیرامون افراد تنظیم شده باشد

انگیزه هاي مشارکت و شناسایی منابع در هر جامعه اي الزم است به صورت مستقل انجام گیرد. با توجه به 

می رسد که  نتایج مطالعات انجام شده و تنوع نتایج بدست آمده در ارتباط با انگیزه هاي مشارکت به نظر

یکی از محورهاي اساسی در توضیح رفتارهاي زنان به منظور شرکت در ورزش هاي تفریحی آبی، شناسایی و 

تدوین انگیزه هاي آنان باشد، لذا پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی انگیزه هاي مشارکت زنان در 

  ورزش هاي تفریحی آبی بپردازد.
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  مقدمه :
هدف کلی از این تحقیق بررسی انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی می باشد. در این 

روش تجزیه و بخش روش تحقیق، جامعه و نمونه هاي تحقیق، ابزار تحقیق، روش جمع آوري اطالعات و 

  تحلیل داده ها بررسی شده است.

  ) روش تحقیق1 -3
روش پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است. تحقیق حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام  

گرفته است. هدف کلی آن بررسی انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی می باشد.محقق در 

ررسی کتب دانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه با اساتید بخش کیفی این تحقیق ضمن ب

مدیریت ورزشی، صاحبنظران و زنانی که در اماکن ورزشی آبی حضور دارند،  به تهیه فهرستی از مهمترین 

متغیرهاي مطرح در ارتباط با مسائل انگیزشی مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی که به لحاظ 

تبر و از نظر تعداد بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت داشته، پرداخته است. در بخش مستندات علمی مع

کمی نیز روش مطالعه از نوع پیمایشی می باشد به طوري که پس از جمع آوري اطالعات از روش هاي آمار 

همچنین رتبه توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ) براي بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی و 

بندي و میزان اهمیت متغیرها(گویه ها) استفاده شد. براي بررسی ابعاد و عوامل انگیزه هاي مشارکت و روایی 

  ساختاري ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید.

  ) جامعه و نمونه هاي تحقیق3-2
ورزش هاي تفریحی آبی که در  ان استان خراسان رضويدر این تحقیق جامعه ي آماري شامل کلیه زن

رابر تعداد متغیرهاي ب 10برابر و حداکثر  2تعداد نمونه ها در تحلیل عاملی حداقل  شرکت می کنند.

در این تحقیق براي تحلیل انگیزه هاي مشارکت در ورزش هاي تفریحی آبی تعداد ]. 106[اکتشافی است

به روش  ( از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان ) رضوينفر از زنان استان خراسان  350

  خوشه اي تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
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  ) ابزار تحقیق 3 -3
ابزار تحقیق، پرسشنامه  محقق ساخته اي بود که متغیرهاي آن از طریق بررسی کتب دانشگاهی معتبر، 

مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی،  مقاالت علمی چاپ شده در مجالت معتبر

متغیر  280صاحبنظران و افرادي که در ورزش هاي تفریحی آبی شرکت می کنند، بدست آمد. از مجموع 

متغیر که به لحاظ تعداد بیشترین تکرار و  43بدست آمده براي اندازه گیري انگیزه هاي مشارکت تعداد 

و مصاحبه ها داشته اند به عنوان سؤاالت پرسشنامه انگیزه مشارکت مشخص شدند. پس تأکید را در مقاالت 

نفر از متخصصان صاحب نظر و اساتید مدیریت ورزشی روایی صوري و محتوایی  10از استخراج این متغیرها، 

راهنما  ابزار را تأیید کردند. پایایی پرسشنامه انگیزه مشارکت در ورزش هاي تفریحی آبی در یک مطالعه

ارزشی  5نفري از زنان که در اماکن ورزشی و تفریحی آبی مشارکت داشتند با مقیاس  30توسط یک گروه 

مورد بررسی قرار گرفت و میزان آن با استفاده از ضریب » 5«تا کامالً موافقم » 1«لیکرت از کامالً مخالفم 

در دو بخش مشخصات فردي ( سن، محاسبه شد. در نهایت پرسشنامه  890/0همبستگی آلفاي کرونباخ 

وضعیت تأهل، شغل، میزان تحصیالت و ...) و بخش اصلی سؤاالت پرسشنامه ( انگیزه مشارکت در ورزش 

  هاي آبی ) بین نمونه هاي تحقیق توزیع شد.

  ) روش جمع آوري اطالعات 4 -3
بعد از جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مصاحبه با افراد صاحب نظر 

خراسان رضوي، آخرین آمار مربوط  تربیت بدنی استانپرسشنامه انگیزه تنظیم شد. سپس با مراجعه به اداره 

د که با توجه به جدول مورگان نفر گزارش ش 4000مراجعه کننده به مراکز ورزشی آبی، تعداد  به تعداد زنان

. تحویل پرسشنامه ها به مجموعه هاي ورزشی آبی نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید 350تعداد 

پرسشنامه  283پرسشنامه پخش شده، تعداد  350از حقق به صورت حضوري انجام پذیرفت.توسط م

طریق روش هاي آماري مورد تجزیه و تحلیل بازگردانده شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها اطالعات آن از 

 قرار گرفت.
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  ) روش تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق 5 -3
از روشهاي آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد) براي ارزیابی ویژگیهاي جمعیت شناختی و 

پارامتریک استفاده شد. همچنین همچنین تعیین میزان اهمیت متغیرها و نیز آزمونهاي اماري پارامتریک و نا

براي تحلیل عامل اکتشافی به منظور استخراج عامل ها و بدست اوردن بارهاي  18نسخه   spssاز نرم افزار

   .عاملی و آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد

  ) تحلیل عاملی، روشی براي تأیید روایی سؤاالت پرسشنامه 6 -3
تحلیل  عاملی یک فن آماري است و هنگامی که یک حوزه بسیار پیچیده باشد، این روش با مشخص کردن 

متغیرهاي مهم، حوزه ي مورد نظر را خالصه می کند. اساساً عامل، بعد یا سازه اي است که روابط بین 

صه مطرح می کند. به عبارت دیگر، عامل سازه اي است که عمالً از مجموعه اي از متغیرها را به صورت خال

روي بارهاي عاملی اش تعریف می شود. همچنین همبستگی یک متغیر با یک عامل را بار عاملی می گویند. 

یکی از کاربردهاي تحلیل عاملی، در تهیه و ساخت آزمون هاي روانشناسی است. براي اطمینان از اینکه هر 

ا یک متغیر را اندازه می گیرد، با این فرض که طراحی سؤاالت آن به درستی انجام شده است، از آزمون تنه

روش تحلیل عاملی استفاده می شود. در این روش مالك پذیرش متغیرها براي حضور در پرسشنامه، کسب 

(معیار مبنا) براي بارعاملی هر سؤال، می باشد. هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه 3/0حداقل 

براي کشف ابعاد یا سازه هاي اصلی آن حوزه است. از لحاظ عملیاتی، هر سؤال آزمون باید به طور معنی 

اي اثبات این ساختار، داري روي یک عامل و نه عامل هاي دیگر بار شود؛ بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی بر

سؤال پرسشنامه  43تعیین شد؛ بنابراین از  45/0. در تحقیق حاضر بارعاملی هر سؤال ]40[ایده آل است 

سؤال به لحاظ داشتن بار عاملی مبنا در هشت عامل  37انگیزه مشارکت در ورزش هاي تفریحی آبی، تعداد 

تکمیلی در فصل چهارم توضیح داده می شود. طبقه بندي شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی به طور
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  مقدمه :
 هاي داده تحلیل به فصل این در .است پژوهشی فرایند هر در مهم مراحل از یکی ها داده تجزیه و توصیف

در ورزش هاي تفریحی آبی نتایج منتج از تجزیه و تحلیل انگیزه هاي مشارکت زنان  استخراج و پژوهش خام

این فصل داراي دو بخش است. در بخش اول آمار توصیفی به وسیله جداول بیان می شود  .شود می پرداخته

  فرضیه هاي تحقیق پرداخته می شود.و در بخش دوم نیز به آمار استنباطی و آزمون 

  نتایج مربوط به انگیزه هاي مشارکت زنان  :4-1

گزارش توصیفی از نمونه هاي تحقیق به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی پرداخته در این بخش ضمن ارائه 

 می شود.

  توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی زنان :4-1-1
نفر آزمودنی که در این تحقیق  283با توجه به سؤاالت مربوط به ویژگی هاي جمعیت شناختی زنان، از 

سال  30تا  21باالترین نسبت پاسخ دهندگان در گروه سنی % متأهل بودند. 64% مجرد و 36حضور داشتند، 

، خالصه اي 1- 4%) بودند. جدول 2/33%) قرار داشتند و اکثر آزمودنیها داراي مدرك تحصیلی دیپلم (5/44(

  شناختی آزمودنی ها را نشان می دهد.از وضعیت جمعیت 

  : ویژگی هاي جمعیت شناختی زنان1- 4جدول 

  درصد  تعداد  ویژگیهاي جمعیت شناختی
  گروه سنی (سال)

  20زیر 
21 -30  
31 -40  
41-50  
  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  

  میزان تحصیالت
  زیردیپلم

  دیپلم
  فوق دیپلم
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد و باالتر

  
47  
94  
75  
58  
9  

  
6/16  
2/33  
5/26  
5/20  
2/3  

  100  283  جمع
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  میزان اهمیت گویه ها  :4-1-2
) با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین گویه هاي انگیزشی را نشان می دهد. پراکندگی نمره ها بین 2-4جدول (

) نشان داده شده است، 2- 4(کامالً موافق) قرار داشتند. همانطور که در جدول ( 5(کامالً مخالف) تا  1

حین )، 56/4بیشترین میانگین ها در درون نمونه هاي مورد بررسی مربوط به گویه هاي از آن لذت می برم (

)، بعد از این فعالیت ها، احساس خوبی دارم و برایم 51/4ورزش لحظات خوبی دارم و برایم جالب است (

) می باشند. 45/4برایم سرگرم کننده است ( حضور در این گونه فعالیت ها)، 49/4رضایت بخش است (

با شرکت در این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را همچنین کمترین میانگین ها نیز مربوط به گویه هاي 

)، نسبت به دیگران 66/3نشان دهم می توانم بهتر از دیگران باشم ()، 69/3راضی و خشنودنگه می دارم (

)، پزشک، فعالیت بدنی و ورزش در آب را 61/3و با اطرافیانم به رقابت بپردازم (عملکرد بهتري داشته باشم 

  ) می باشند.58/3به من توصیه کرده است (

  : فهرست با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین انگیزه هاي مشارکت 2- 4جدول 
انحراف 

 معیار

میزان  انگیزه ها (زیرحیطه ها) میانگین
 اهمیت

708/0  
696/0  
868/0  
668/0 

56/4  
51/4  
49/4  
45/4 

  از آن لذت می برم
  حین ورزش لحظات خوبی دارم و برایم جالب است

  بعد از این فعالیت ها، احساس خوبی دارم و برایم رضایت بخش است
یت حضور در این گونه فعالیت ها برایم سرگرم کننده است

اهم
ین 

شتر
بی

 
072/1  
112/1  
119/1  
241/1 

69/3  
66/3  
61/3  
58/3 

  شرکت در این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را راضی و خشنودنگه می دارمبا 
  نشان دهم می توانم بهتر از دیگران باشم

  نسبت به دیگران عملکرد بهتري داشته باشم و با اطرافیانم به رقابت بپردازم
یت پزشک، فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من توصیه کرده است

اهم
ین 

متر
ک

 

 

  : تحلیل عاملی 4-1-3
براي کفایت نمونه گیري و درك اینکه آیا تعداد  KMOقبل از اجراي تجزیه و تحلیل عاملی، محقق از آزمون 

تلت نیز براي  رکافی است، استفاده کرد. همچنین از آزمون کرویت با مؤلفهگویه ها براي پیش بینی هر 

کردن یک مبناي معقول براي تجزیه و تحلیل عامل تعیین اینکه آیا گویه ها ارتباط معناداري براي فراهم 
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) و تست 70/0باید بیشتر از ( KMO)، 2005( 1دارد، استفاده شد. بر اساس گزارش لیچ، برت و مورگان

. لذا ضمن رعایت پیش فرض هاي آزمون، نتایج بدست آمده ]107[باشد )05/0(بارتلت نیز باید کمتر از 

 .دهد یمنشان  KMO) نتایج تست بارتلت و 3- 4عاملی اکتشافی بود.جدول (تاییدي بر استفاده آزمون تحلیل 

 پرسشنامه KMOو : نتایج آزمون تحلیل عاملی تست بارتلت 3- 4جدول
  نتایج  متغیر  ردیف

  901/0  جهت متناسب بودن اندازه نمونه KMOآزمون    1
  001/0  هاآزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عامل  2

 

و آزمون  )=901/0KMO(ها جهت تحلیل متناسب بوده نشان دهنده آن است که حجم نمونه)، 3- 4جدول (

دهنده همبستگی بین متغیرها است. روي که نشان) P≤0/05(باشد می دار یمعنکرویت بارتلت به لحاظ آماري 

ر ادامه با اجراي نشان داد، تحلیل عاملی اکتشافی با موارد پرسشنامه متناسب است. د ها آزمونهم رفته نتایج 

  ).4- 4بدست آمد (جدول  ها نمونهعامل براي توضیح رفتار  9دستور دوران متعامد (چرخش واریماکس) 

  هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي آبی مؤلفه: نتایج تحلیل عاملی  4- 4جدول
درصد واریانس   بار عاملی  گویه ها  عوامل

  عوامل

ش
رام

و آ
ت 

لذ
  

  

  برم.از آن، لذت می 

  بعد از این فعالیتها احساس خوبی دارم و برایم رضایت بخش
 است.

 .حین ورزش لحظات خوبی دارم و برایم جالب است 

  در رهایی از فشار در محل کار و فراموش کردن مشکالت
 زندگی به من کمک می کند. 

 .شرکت در اینگونه فعالیت ها، افسردگی را از من دور می کند 

  .در غلبه بر استرس و اضطراب به من کمک می کند  
  فرصتی براي فکر کردن درمن، ایجاد می کند تا آرامش داشته

  باشم.

774/0  
643/0  
  
619/0  
551/0  
  
653/0  
465/0  
606/0  

  
30/13 %  

  
 

                                                        
1- Leech, N.L., Barret, K. C., & Morgan, G. A. 
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خت
شنا

ت و 
فقی

 مو
سب

ک
  

 .براي دستیابی به اهداف، به من کمک می کند 

  کمک می کند.در رویارویی با مشکالت شخصی، به من 

   به من کمک می کند تا کارهاي شخصی ام را به بهترین شکل
 انجام دهم.

  .در پیشرفت و بهبود سطوح ورزشی به من کمک می کند 

  .راه هاي رسیدن به موفقیت را بشناسم 

   ورزش در یادگیري چیزهایی که می تواند در زمینه هاي
 مختلف زندگی مفید باشد، به من کمک می کند.

 اهم یک ورزشکار خوب باشم.می خو  

725/0  
525/0  
453/0  
  
572/0  
713/0  
752/0  
  
672/0  

  
38/10%  

  
  

عی
تما

 اج
اي

ه ه
جنب

  

 .در کنار خانواده و دوستانم باشم 

 .دوستان جدیدي پیدا کنم 

 .از اینکه وقتم را با دیگران می گذرانم، لذت می برم 

  .هیجان مشارکت در فعالیت هاي ورزشی را دوست دارم 

   با شرکت در این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را راضی
 و خشنود نگه می دارم.

   بودن در گروه را دوست دارم و می خواهم عضوي از گروه
  باشم.

763/0  
583/0  
734/0  
582/0  
641/0  
  
469/0  

  
49/9 %  

  

دام
ب ان

ناس
ت

  
  

 .از نظرجسمانی، اندامی متناسب بدست آورم 

  بهبود بخشم و جوان و جذاب به نظر وضعیت ظاهري خود را
 برسم.

  .وزن خود را کنترل کنم و از نظر جسمانی سالم بمانم 

 .در بهبود وضعیت عضالت بدنم به من کمک می کند  
  

657/0  
652/0  
  
569/0  
703/0  

  
25/6 %  

  

ی و 
المت

س
شت

هدا
ب

  
 .در حفظ سالمتی و بهداشت به من کمک می کند 

  من کمک می کند.در بهبود سالمت جسم و روان، به 

 .باعث تخلیه انرژي اضافی و دفع سموم از بدن می شود 

  .در حفظ تحرك مفاصل به من کمک می کند  

498/0  
568/0  
623/0  
655/0  

33/5 %  
  
  

بی
 طل

ري
برت

  .جنب و جوش و مبارزه طلبی را دوست دارم 

   نسبت به دیگران عملکرد بهتري داشته باشم و با اطرافیانم به
 رقابت بپردازم.

  .نشان دهم می توانم بهتر از دیگران باشم  

618/0  
629/0  
  
542/0  

93/4 %  
  
  

ان 
درم

ي و 
گیر

پیش
یها

مار
بی

  

  پزشک، فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من توصیه کرده
 است.

  .در پیشگیري از ابتال به بیماري ها، به من کمک می کند 

 .این نوع فعالیت ها در کاهش درد، به من کمک می کند  

790/0  
  
628/0  
486/0  

51/4 %  
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رت
مها

  

 .در این گونه فعالیت ها، مهارت خوبی دارم 

  یادگیري مهارت ها و تکنیک هاي آموزشی جدید، برایم لذت
 بخش است.

  می خواهم از لحاظ بدنی آماده باشم و خود را در شرایط ایده
  آلی قرار دهم.

746/0  
645/0  
  
554/0  

49/4 %  
  
  

ی 
ادگ

آم
نی

سما
ج

  

  افزایش استقامت و قدرت بدنی به من کمک می کند.در  
 .در بهبود آمادگی قلبی و عروقی به من کمک می کند 

  .در بهبود انعطاف پذیري و هماهنگی به من کمک می کند  

667/0  
519/0  
499/0  

63/3%  
  

هاي سؤال انگیزه  43در نظر گرفته شد، بنابراین از  45/0در تحقیق حاضر حداقل بار عاملی هر سؤال 

  عامل طبقه بندي شدند. 9سؤال به لحاظ داشتن بار عاملی مبنا در  40مشارکت در ورزش هاي آبی، تعداد 

  : گویه هاي خارج شده از تحلیل عاملی4-1-4
سؤال به دلیل عدم ارتباط با مفهوم نظري عامل ایجاد شده در تحلیل عاملی و همچنین  3دراین پژوهش 

سوال  43) با عامل اکتشافی از تحلیل عاملی خارج شدند. بنابراین از 45/0داشتن ارتباط ضعیف (کمتر از 

  سوال مورد تأیید قرار گرفت. 40بخش اصلی پرسشنامه، 

  )، فهرست سؤاالت خارج شده از تحلیل عاملی5- 4جدول ( 
شماره متغیر 
  در پرسشنامه

  بار عاملی  محتواي متغیر

  443/0  است.این نوع فعالیت ها، براحتی قابل دسترس   12
  420/0    قدرت ورزش را درك کنم.  32

  368/0  حضور در این گونه فعالیت ها برایم سرگرم کننده است.  2

  : شناسایی گویه هاي پرسشنامه براساس تحلیل عاملی4-1-5
ها در عوامل مشخص شده از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه  مؤلفهدر ادامه همبستگی درونی هر یک از 

را توصیه می  7/0که ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از  )2005توصیه لیچ، برت و مورگان ( گردید. علیرغم

داشتند،  639/0با توجه به طبیعت اکتشافی پژوهش، عواملی که همبستگی درونی باالتري از  و ]107[کنند

ب براي توضیح انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي آبی انتخاب شدند. بنابراین از به عنوان عوامل مناس

، تناسب اندام، جنبه هاي اجتماعی، کسب موفقیت و شناخت، لذت و آرامشعامل ( 8عامل بدست آمده،  9

آمادگی ي مؤلفه) باقی ماندند و مهارت، پیشگیري و درمان بیماریها، برتري طلبی، سالمتی و بهداشت
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بعد از حذف عواملی با همبستگی )، نتایج تحلیل عاملی 6- 4در این پژوهش حذف شد. در جدول ( جسمانی

  ، نشان داده شده است.  )639/0درونی کمتر از (

  )639/0: نتایج تحلیل عاملی عوامل بعد از حذف با همبستگی درونی باالتر از( 6- 4جدول
 درصد واریانس  بار عاملی  گویه ها  عوامل

  عوامل

ش
رام

و آ
ت 

لذ
  

  

 .از آن، لذت می برم  
  بعد از این فعالیتها احساس خوبی دارم و برایم رضایت بخش

  است.
 .حین ورزش لحظات خوبی دارم و برایم جالب است  
  در رهایی از فشار در محل کار و فراموش کردن مشکالت زندگی

  به من کمک می کند. 
 من دور می کند. شرکت در اینگونه فعالیت ها، افسردگی را از  
  .در غلبه بر استرس و اضطراب به من کمک می کند  
  فرصتی براي فکر کردن درمن، ایجاد می کند تا آرامش داشته

  باشم.

774/0  
643/0  
  
619/0  
551/0  
  
653/0  
465/0  
606/0  

  
30/13 %  

  
 

خت
شنا

ت و 
فقی

 مو
سب

ک
  

 .براي دستیابی به اهداف، به من کمک می کند  
  مشکالت شخصی، به من کمک می کند.در رویارویی با  
  به من کمک می کند تا کارهاي شخصی ام را به بهترین شکل

  انجام دهم.
 .در پیشرفت و بهبود سطوح ورزشی به من کمک می کند  
 .راه هاي رسیدن به موفقیت را بشناسم  
  ورزش در یادگیري چیزهایی که می تواند در زمینه هاي مختلف

  ک می کند.زندگی مفید باشد، به من کم
 .می خواهم یک ورزشکار خوب باشم  

725/0  
525/0  
453/0  
  
572/0  
713/0  
752/0  
  
672/0  

  
38/10%  

  
  

عی
تما

 اج
اي

ه ه
جنب

  

 .در کنار خانواده و دوستانم باشم  
 .دوستان جدیدي پیدا کنم  
 .از اینکه وقتم را با دیگران می گذرانم، لذت می برم  
  دوست دارم.هیجان مشارکت در فعالیت هاي ورزشی را  
  با شرکت در این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را راضی و

  خشنود نگه می دارم.
 .بودن در گروه را دوست دارم و می خواهم عضوي از گروه باشم  

763/0  
583/0  
734/0  
582/0  
641/0  
  
469/0  

  
49/9 %  

  

دام
ب ان

ناس
ت

  

 .از نظرجسمانی، اندامی متناسب بدست آورم  
  خود را بهبود بخشم و جوان و جذاب به نظر وضعیت ظاهري

  برسم.
 .وزن خود را کنترل کنم و از نظر جسمانی سالم بمانم  
 .در بهبود وضعیت عضالت بدنم به من کمک می کند  

657/0  
652/0  
  
569/0  
703/0  

  
25/6 %  
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شت
هدا

 و ب
تی

الم
س

  

 .در حفظ سالمتی و بهداشت به من کمک می کند  
 ،به من کمک می کند. در بهبود سالمت جسم و روان  
 .باعث تخلیه انرژي اضافی و دفع سموم از بدن می شود  
 .در حفظ تحرك مفاصل به من کمک می کند  

498/0  
568/0  
623/0  
655/0  

33/5 %  
  

بی
 طل

ري
برت

  

 .جنب و جوش و مبارزه طلبی را دوست دارم  
  نسبت به دیگران عملکرد بهتري داشته باشم و با اطرافیانم به

  بپردازم.رقابت 
 .نشان دهم می توانم بهتر از دیگران باشم  

618/0  
629/0  
  
542/0  

93/4 %  
  
  

ان 
درم

ي و 
گیر

پیش
یها

مار
بی

  

  پزشک، فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من توصیه کرده
  است.

 .در پیشگیري از ابتال به بیماري ها، به من کمک می کند  
  کند.این نوع فعالیت ها در کاهش درد، به من کمک می  

790/0  
  
628/0  
486/0  

51/4 %  
  

رت
مها

 

 .در این گونه فعالیت ها، مهارت خوبی دارم  
  یادگیري مهارت ها و تکنیک هاي آموزشی جدید، برایم لذت

  بخش است.
  می خواهم از لحاظ بدنی آماده باشم و خود را در شرایط ایده آلی

  قرار دهم.

746/0  
645/0  
  
554/0  

49/4 %  
  
  

سؤال باقیمانده  37روایی از طریق تحلیل عامل اکتشافی، به وسیله آلفاي کرونباخ پایایی پس از محاسبه 

  بدست آمد. بنابراین ابزار پژوهش از پایایی بسیار باالیی برخوردار است. 935/0بررسی شد و مقدار 

  

  پایایی عوامل انگیزه هاي مشارکت زنان )4-1-6

بود.  935/0یا ثبات درونی ابزار تحقیق استفاده شد که میزان آن  از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی

 639/0همچنین، ضرایب آلفا براي هر عامل نیز جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت. پایایی هریک از عوامل از 

ز نشان می داد. ا متغیر بود که وجود یک ارتباط متوسط تا نسبتا باال را در بین آیتم هاي هر عامل 827/0تا 

  ) نشان داده شده است.7- 4نقطه نظر تحلیلی، ضریب آلفاي هریک از عوامل در جدول (
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  : پایایی عوامل انگیزه هاي مشارکت7- 4جدول 

  پایایی  شماره سؤال در پرسشنامه  عوامل  ردیف
  (ضریب آلفاي کرونباخ)

  800/0  14،25،36،26،15،4،31  لذت و آرامش  1
  827/0  20،7،29،42،22،40،9  کسب موفقیت و شناخت  2
  748/0  5،18،27،38،39،43  جنبه هاي اجتماعی  3
  664/0  1،13،24،35  تناسب اندام  4
  639/0  3،16،17،37  سالمتی و بهداشت  5
  728/0  6،19،28  برتري طلبی  6
  685/0  10،23،33  پیشگیري و درمان بیماریها  7
  716/0  8،21،30  مهارت  8

  

  

  عوامل انگیزه هاي مشارکت) اولویت بندي 4-1-7
هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی که هرکدام  مؤلفهبیشترین میانگین بدست آمده از 

  از میانگین گویه هاي مربوطه بدست آمده به ترتیب از باالترین ارزش عبارتند از: 

 مهارت)، 26/4( سالمتی و بهداشت)، 39/4( تناسب اندام)، 43/4( کسب لذت و آرامش

 پیشگیري و درمان بیماریها)، 92/3( کسب موفقیت و شناخت)، 03/4(هاي اجتماعی جنبه)،15/4(

). نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که تفاوت میان 8- 4جدول(،)76/3برتري طلبی () و 88/3(

را  ها آنترین میانگین به ترتیب بیش توان یممزبور معنادار بوده و  مؤلفه 8ي مشاهده شده در ها نیانگیم

    ).             9- 4(جدول، اولویت بندي کرد
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  ها مؤلفه)، نتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي 8-4جدول(
ها مؤلفه ردیف  میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین 

43/4 کسب لذت و آرامش 1  53/0  90/5  
39/4 تناسب اندام 2  57/0  77/5  
بهداشتسالمتی و  3  26/4  59/0  13/5  
15/4 مهارت 4  68/0  67/4  
03/4 جنبه هاي اجتماعی 5  63/0  10/4  
92/3 کسب موفقیت و شناخت 6  69/0  63/3  
88/3 پیشگیري و درمان بیماریها 7  76/0  58/3  
76/3 برتري طلبی 8  87/0  23/3  

  

  )، نتیجه آزمون فریدمن9- 4جدول(          

  تعداد نمونه
  خی دو

  آزاديدرجه 
  سطح معناداري

283  
026/381  

7  
001/0  
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  ) آزمون کالموگروف اسمیرنوف4-1-8
پیش از استفاده از آزمون هاي آماري به منظور به دست آوردن یافته هاي استنباطی و تأیید یا رد فرضیات 

  قرار گرفتمورد بررسی ) K-S(تحقیق، وضعیت توزیع داده ها به وسیله آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

  ).10- 4(جدول

  اصلی تحقیق در ارتباط با نرمال بودن توزیع متغیر هاي K-S نتایج آزمون)،10-4جدول(
کسب   

لذت و 
  آرامش

کسب 
موفقیت و 

  شناخت

جنبه هاي 
  اجتماعی

تناسب 
  اندام

سالمتی و 
  بهداشت

برتري 
  طلبی

پیشگیري و 
  درمان بیماریها

  مهارت

K-S  616/2  387/1  789/1  786/2  188/2  144/2  616/1  618/2  
Asymp. Sig. 

(2-taield)  
001/0  043/0  003/0  001/0  001/0  001/0  011/0  001/0  

غیر   نتیجه گیري
  نرمال

غیر  غیر نرمال غیر نرمال غیر نرمال غیرنرمال غیر نرمال  غیر نرمال
 نرمال

  

باشد ، پس غیر  P<  05/0با توجه به اینکه شرط نرمال بودن توزیع داده ها در این آزمون آن است که 

  تمام مؤلفه هاي تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد.طبیعی بودن توزیع در 
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  ) همبستگی عوامل4-1-9
همبستگی اسپیرمن اسـتفاده شـد   ها از  براي محاسبه همبستگی بین مؤلفه ها با توجه به عدم نرمال بودن داده

تمـامی  طور که در جدول نشان داده شده است بـین   کنید. همان ) مشاهده می11-4که نتایج آن را در جدول (

  ) وجود دارد.P >01/0عوامل همبستگی مثبت و معناداري (

 ماتریس ضریب همبستگی اسپیرمن)،11-4(جدول

.معنادار است 01/0در سطح  معنادار است.                         ** همبستگی 05/0* همبستگی در سطح   

  

  

  

  

  

کسب لذت و  
 آرامش

کسب لذت و 
 آرامش

 کسب موفقیت 
 و شناخت

**515/0  
کسب موفقیت 

 و شناخت
جنبه هاي  

 اجتماعی
**787/0  **493/0  

جنبه هاي 
 اجتماعی

 تناسب اندام 
**491/0  **497/0  **653/0  تناسب اندام 

 
سالمتی و  

 بهداشت
**566/0  **584/0  **568/0  **621/0  

سالمتی و 
 بهداشت

 
برتري طلبی    

**468/0  **391/0  **720/0  **729/0  **339/0  برتري طلبی 

پیشگیري و  
 درمان بیماریها

**308/0  **459/0  **355/0  **438/0  **447/0  **464/0 پیشگیري و  
 درمان بیماریها

282/0** مهارت  **606/0  **560/0  **527/0  **550/0  **683/0  **504/0  مهارت 
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  ) آمار استنباطی4-2
بین گروه ها براي مقایسه ابعاد انگیزشی در کروسکال والیس ، از آزمون ها دادهبا عنایت به عدم نرمال بودن 

  ، از آزمون یومن ویتنی استفاده گردید.ها گروهبه دو  و) و براي مقایسه د(گروه هاي سنی و تحصیلی

  فرضیه هاي پژوهش)آزمون  4-2-1
  ) آزمون فرضیه اول4-2-1-1

جنبه ، کسب موفقیت و شناخت، لذت و آرامش(به منظور بررسی تفاوت بین گروه هاي سنی در هشت عامل 

با توجه  )مهارت، پیشگیري و درمان بیماریها، برتري طلبی، سالمتی و بهداشت، تناسب اندام، هاي اجتماعی

به اینکه گروه ها مستقل و توزیع عوامل غیر نرمال است براي آزمایش فرضیه هاي مربوطه از آزمون 

  ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شد.

لذت وآرامش، موفقیت و شناخت، جنبه هاي "ل گروه هاي سنی در میزان اهمیت عوام بین  :  H 0فرض

به عنوان  "بهداشت، برتري طلبی، پیشگیري و درمان بیماریها، مهارتاجتماعی، تناسب اندام، سالمتی و 

  انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی تفاوت معنی داري وجود ندارد.

لذت وآرامش، موفقیت و شناخت، جنبه هاي "ل گروه هاي سنی در میزان اهمیت عوام بین : H 1فرض 

به عنوان  "برتري طلبی، پیشگیري و درمان بیماریها، مهارت اجتماعی، تناسب اندام، سالمتی و بهداشت،

  دارد.فریحی آبی تفاوت معنی داري وجود انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي ت

اول : نتیجه آزمون کروسکال والیس در مورد فرض12- 4جدول   
گروه هاي   عوامل

  سنی
سطح معنی   درجه آزادي  خی دو  میانگین رتبه  تعداد

  داري
  

لذت و 
  آرامش

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 
126  
47  
30  
17  

63/130  
94/146  
73/136  
80/154  
53/139  

  

  
  
655/2  

  
  
4  

  
  
617/0  
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  تناسب اندام

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 

126  
47  
30  
17  

93/139  
87/145  
39/140  
95/145  
44/118  

  
872/1  

  
4  

  
759/0  

  
سالمتی و 
  بهداشت

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 
126  
47  
30  
17  

42/138  
52/143  
14/130  
47/164  
15/137  

  
548/3  

  
4  

  
471/0  

  
  

  مهارت

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 

126  
47  
30  
17  

52/158  
52/149  
12/118  
28/130  
79/111  

  
849/10  

  
4  

  
  

  
جنبه هاي 
  اجتماعی

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 

126  
47  
30  
17  

96/166  
95/131  
10/131  
52/156  
53/128  

  
  
083/10  

  
  
4  

  
  
  

  
موفقیت و 

  شناخت

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 

126  
47  
30  
17  

25/162  
56/136  
82/133  
97/142  
18/128  

  
  
393/5  

  
  
4  

  
  
249/0  

  
پیشگیري و 

  درمان

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 
126  
47  
30  
17  

27/134  
90/121  
33/158  
23/189  
12/191  

  
  

612/26  

  
  
4  

  
  

  
  برتري طلبی

  20زیر 
  30تا  21
  40تا  31
  50تا  41
  به باال 51

63 

126  
47  
30  
17  

11/175  
94/133  
76/122  
47/142  
41/131  

  
  
617/14  

  
  
4  

  
  
  

مهـارت، جنبـه هـاي    « )، سـطح معنـی داري آزمـون کروسـکال والـیس در عوامـل       12-4با توجه به جـدول( 

است، در نتیجه فرض صفر پذیرفتـه نمـی شـود.     05/0کمتر از » اجتماعی، پیشگیري و درمان، برتري طلبی 

028/0  

039/0  

001/0  

006/0  
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به عنوان انگیزه هاي مشارکت زنـان در ورزش هـاي تفریحـی     یعنی بین پنج گروه مورد بررسی در این عوامل

میان کـدام گـروه    مهارتبراي تعیین اینکه تفاوت مشاهده شده در عامل  آبی، تفاوت معنی داري وجود دارد.

ها بوده، از آزمون یومن ویتنی استفاده شد و تمام گروهها به صورت دو بـه دو بـا هـم مقایسـه شـدند. نتـایج       

سـال   51سال با  20سال،  زیر  40تا  31سال با  20سنی زیر د که در عامل مهارت بین گروه آزمون نشان دا

 بـراي تعیـین  همچنـین   ).P>05/0تفاوت معنی داري وجود دارد (سال  40تا  31سال با  30تا  20به باال و 

نتایج آزمون نشان داد که در عامـل جنبـه    ،میان گروه ها جنبه هاي اجتماعیتفاوت مشاهده شده در عامل 

تفـاوت معنـی    سـال  40تا  31سال با  20سال و زیر  30تا  20سال با  20سنی زیر هاي اجتماعی بین گروه 

نتـایج آزمـون نشـان داد کـه در عامـل       پیشگیري و درمان بیماریهاعامل در  ).P>05/0داري وجود دارد (

سنی اول با چهارم، اول با پنجم، دوم با سوم، دوم با چهـارم و دوم   پیشگیري و درمان بیماریها بین گروه هاي

نتایج آزمون نشان داد که در عامل  برتري طلبی). در عامل P>05/0اوت معنی داري وجود دارد (با پنجم تف

معنـی داري وجـود دارد    سنی اول با دوم، اول بـا سـوم و اول بـا پـنجم تفـاوت     بین گروه هاي  برتري طلبی

)05/0<P.(  

  دوم) آزمون فرضیه 4-2-1-2

کسب موفقیت و ، لذت و آرامش(به منظور بررسی تفاوت بین گروه هاي سطح تحصیالت در هشت عامل 

، پیشگیري و درمان بیماریها، برتري طلبی، سالمتی و بهداشت، تناسب اندام، جنبه هاي اجتماعی، شناخت

با توجه به اینکه گروه ها مستقل و توزیع عوامل غیر نرمال است براي آزمایش فرضیه هاي مربوطه از  )مهارت

  آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شد.

لذت وآرامش، موفقیت و شناخت، "ل گروه هاي سطح تحصیالت در میزان اهمیت عوام بین  :  H 0فرض

به  "سالمتی و بهداشت، برتري طلبی، پیشگیري و درمان بیماریها، مهارتجنبه هاي اجتماعی، تناسب اندام، 

  عنوان انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی تفاوت معنی داري وجود ندارد.
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لذت وآرامش، موفقیت و شناخت، جنبه "ل گروه هاي سطح تحصیالت در میزان اهمیت عوام بین : H 1فرض 

به عنوان  "سالمتی و بهداشت، برتري طلبی، پیشگیري و درمان بیماریها، مهارت هاي اجتماعی، تناسب اندام،

  دارد.فریحی آبی تفاوت معنی داري وجود انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي ت

دوم : نتیجه آزمون کروسکال والیس در مورد فرض13- 4جدول   
سطح   عوامل

  تحصیالت
 سطح معنی  درجه آزادي  خی دو  میانگین رتبه  تعداد

  داري
  

لذت و 
  آرامش

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

17/131  
65/130  
40/150  
95/159  
39/131  

  
  
448/6  

  
  
4  

  
  
168/0  

  
  تناسب اندام

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

47/145  
19/127  
47/147  
78/156  
72/137  

  
569/5  

  
4  

  
234/0  

  
سالمتی و 
  بهداشت

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

90/146  
28/131  
61/138  

97/161  
89/127  

  
755/5  

  
4  

  
218/0  

  
  

  مهارت

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

93/165  
90/127  
09/135  
44/157  
39/122  

  
192/10  

  
4  

  
  

  
جنبه هاي 
  اجتماعی

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

62/160  
95/135  
53/135  
66/149  
61/112  

  
  
126/5  

  
  
4  

  
  
275/0  

037/0  
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موفقیت و 

  شناخت

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

61/165  
60/132  
41/129  
28/155  
28/136  

  
  
532/8  

  
  
4  

  
  
074/0  

  
پیشگیري و 

  درمان

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

05/152  
71/138  
75/148  
81/133  
44/120  

  
  
622/2  

  
  
4  

  
  
623/0  

  
  برتري طلبی

  زیردیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
  کارشناسی

  ارشد و باالتر

47  
94  
75  
58  
9  

74/172  
82/136  
81/129  
60/142  
17/133  

  
  
901/8  

  
  
4  

  
  
064/0  

 05/0کمتـر از  » مهـارت  « )، سطح معنی داري آزمون کروسـکال والـیس در عامـل    13-4با توجه به جدول (

مورد بررسـی در عامـل مهـارت بـه عنـوان       گروه پنجیعنی بین  است، در نتیجه فرض صفر پذیرفته نمی شود.

بـراي تعیـین    .تفـاوت معنـی داري وجـود دارد    یکی از انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی

میان کدام گروه ها بوده، از آزمون یـومن ویتنـی اسـتفاده شـد و      مهارتاینکه تفاوت مشاهده شده در عامل 

بـین گـروه   مهـارت  قایسه شدند. نتایج آزمون نشان داد که در عامل تمام گروهها به صورت دو به دو با هم م

معنـی داري وجـود دارد    هاي زیر دیپلم با دیپلم، زیر دیـپلم بـا فـوق دیـپلم و دیـپلم بـا کارشناسـی تفـاوت        

)05/0<P.(  

  سوم) آزمون فرضیه 4-2-1-3

آرامش، کسب موفقیت و (لذت و به منظور بررسی تفاوت بین دو گروه مجرد و متأهل در هشت عامل 

شناخت، جنبه هاي اجتماعی، تناسب اندام، سالمتی و بهداشت، برتري طلبی، پیشگیري و درمان 

با توجه به اینکه گروه ها مستقل و توزیع عوامل غیر نرمال است براي آزمایش فرضیه از  )و مهارت بیماریها

  آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی استفاده شد.
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کسب ، لذت و آرامش(در هشت عامل انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزشهاي تفریحی آبی  :  H 0فرض 

پیشگیري و درمان ، برتري طلبی، سالمتی و بهداشت، تناسب اندام، جنبه هاي اجتماعی، موفقیت و شناخت

  بین زنان متاهل و مجرد تفاوت وجود ندارد. )مهارت، بیماریها

کسب ، لذت و آرامش(در هشت عامل انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزشهاي تفریحی آبی :  H 1فرض 

پیشگیري و درمان ، برتري طلبی، سالمتی و بهداشت، تناسب اندام، جنبه هاي اجتماعی، موفقیت و شناخت

  بین زنان متاهل و مجرد تفاوت وجود دارد. )مهارت، بیماریها

  ویتنیمن  U)، نتیجه آزمون 14-4جدول(
ها عامل وضعیت  

 تأهل
میانگین  تعداد

 رتبه
 نتیجه آزمون

 
 لذت و آرامش

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

86/146  
26/139  

U من ویتنی    

z 
500/8735  

755/0-  
450/0 سطح معنی داري  

 
 تناسب اندام

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

05/151  
90/136  

U من ویتنی    

z 
000/8308  

416/1-  
157/0 سطح معنی داري  

 
 سالمتی و بهداشت

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

15/145  
22/140  

 

U من ویتنی    

z 
500/8909  

492/0-  
623/0 سطح معنی داري  

 
 مهارت

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

05/169  
75/126  

U من ویتنی    

z 
500/6471  

231/4-  
 0/001 سطح معنی داري

 
هاي اجتماعیجنبه   

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

45/152  
11/136  

U من ویتنی    

z 
000/8165  

619/1-  
105/0 سطح معنی داري  

 
 کسب موفقیت و شناخت

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

12/155  
61/134  

U من ویتنی    

z 
000/7893  

028/2-  
 0/043 سطح معنی داري

 
 پیشگیري و درمان بیماریها

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

01/128  
88/149  

U من ویتنی    
z 

500/7804  
177/2-  

 0/029 سطح معنی داري
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 برتري طلبی

 زنان مجرد
 زنان متأهل

102 
181 

25/160  
72/131  

U من ویتنی    
z 

500/7369  
835/2-  

 0/005 سطح معنی داري

 پیشگیري و درمان، کسب موفقیت و شناخت، مهارتمن ویتنی نشان داد که در عامل  Uنتیجه آزمون 

). لذا P>05/0بین دیدگاه زنان متأهل با زنان مجرد تفاوت معنی داري وجود دارد ( برتري طلبیو  بیماریها

فرض صفر در مورد عوامل مـهارت، کسب موفقیــت و شناخــت، پیشــگیري و درمان بیــماریها و برتــري 

مشخص می شود که میزان انگیزه هاي مهارت، کسب ، ). با توجه به جدول14- 4شود(جدول طلبی رد می

موفقیت و شناخت و برتري طلبی در زنان مجرد نسب به زنان متأهل به طور معنی داري بیشتر می باشد و 

  تنها انگیزه ي پیشگیري و درمان بیماریها در زنان متأهل به طور معنی داري بیشتر است.



 
 

 
 

  
 
  
  
  
  

 فصل پنجم

 
 بحث و نتیجه گیري
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  مقدمه :
 ارائه پژوهش نتایج و روش پژوهش، پیشینه نظري، مبانی پژوهش، طرح از خالصه اي ابتدا فصل این در

مورد بحث و ، سپس یافته هاي تحقیق با توجه به اهداف و نتایج تحقیقات انجام شده در این حیطه میگردد

بررسی قرار گرفته، نتیجه گیري خواهد شد. در انتها نیز براساس نتایج برخاسته از تحقیق پیشنهاداتی ارائه و 

  همچنین راهکارهایی جهت ادامه اینگونه تحقیقات توسط محققان دیگر نیز ارائه می شود.

  : خالصه پژوهش 5-1
انتخابی است و لذا این ماهیت است که موجب شکل گیري ورزش همگانی داراي ماهیتی تفریحی، آزادانه و 

اثرات مختلف ورزش همگانی مانند سالمت جسمانی و روحی، لذت بخشی و با نشاط بودن، گروهی و 

اجتماعی بودن و امثال آن می شود. همین دیدگاه است که موجب گردیده است ورزش همگانی بجاي اینکه 

ور باشد، بیشتر انسان محور و فرد محور باشد. از این رو ورزش هاي همانند ورزش هاي حرفه اي موفقیت مح

همگانی می توانند دامنه و دایره بسیار گسترده و وسیعی داشته باشند و مشتمل بر هرگونه فعالیت بدنی 

باشند که قابلیت گسترش و عمومی شدن را داشته باشند و تمامی افراد جامعه قادر باشند در آن شرکت 

گر دقیق تر و به طور علمی نیز به ورزش همگانی توجه نماییم، ورزش همگانی در زمره ورزش هایی نمایند. ا

قرار می گیرد که داراي شدت کم تا متوسط می باشد و در بیشتر موارد شامل فعالیتهاي هوازي می گردد. 

تی بایستی قابل لذا با توجه به اینکه ورزش همگانی براي تمامی گروه هاي سنی، جنسی، نژادي و طبقا

دسترسی باشد، بنابراین نوعی دموکراسی در ورزش محسوب می گردد و ورزش همگانی را به عنوان حقی 

مطرح می سازد که متعلق به ملت ها و بر دوش دولت ها می باشد و برآورده نمودن آن حق نوعی مردم 

لذا دولت ها بایستی تا حد ممکن ساالري اجتماعی را تداعی می نماید که در چنین جامعه اي وجود دارد. 

تالش نمایند که موانع مشارکت گروه هاي مختلف اجتماعی را در ورزش از میان بردارند و از طرفی، مشوق 

ها و انگیزه هاي الزم را در مردم براي شرکت در ورزش هاي همگانی و تفریحی فراهم نمایند. یکی از این 

لیقه ها و گرایش هاي مختلف ورزش و تفریحی در جامعه است. مشوق ها و انگیزه ها توجه به نیازها، س

بیان می کنند که در کشور ما شنا و ورزش هاي آبی اولین ورزش پرطرفدار  1382و هاشمی  1382تندنویس

 .]108[براي دختران و زنان است
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ورزش همگانی و تفریحی به زعم بسیاري از اندیشمندان و پژوهشگران، مهمترین بخش ورزش در هر کشور 

محسوب می شود چرا که بسیاري از دولت ها اقدام به حمایت هاي گسترده و برنامه ریزي هاي زیاد براي 

جسمانی و سالمتی،  این بخش می نمایند. ورزش همگانی و تفریحی فواید و عواید مهم و زیادي در ابعاد

روانی، اقتصادي و اجتماعی دارد و لذا برنامه ریزي براي توسعه و حمایت از آن در هر جامعه اي بسیار اهمیت 

 عمر، طول روانی، و جسمی سالمتی بر ورزشی فعالیتهاي اثر مورد در شده انجام تحقیقاتدارد. 

 ویژه به ها ورزش در زنان مشارکت تا شده ثباع فراغت اوقات سازي غنی و اجتماعی روابط شادابی،گسترش

 اغلب امروز که است دلیل همین به و یابد افزایش جهان در همگانی هاي ورزش انواع در ها آن شرکت

 دیگر با خود کشور همگانی و تفریحی ورزش سازماندهی و ها برنامه ریزي در جهان پیشرفته کشورهاي

 بدیهی .ها هستند اینگونه ورزش رشد براي خالق برنامه هاي ارایه حال در مرتباً و کنند می رقابت کشورها

 نهایتاًٌ و نماید پر را شده ایجاد خالء نمی تواند وجه هیچ به بیافتد، عقب فزاینده موج این از کشوري هر است

در کشور ما  .بود خواهند واضح و روشن حرکتی هاي فعالیت و ورزش تأثیرات از بهره وري در ها تفاوت

اطالعات مشخصی در مورد تعداد افراد شرکت کننده در ورزش هاي همگانی وجود ندارد، ولی با توجه به آمار 

میلیون نفر از جمعیت کشور معادل  5/6ارائه شده توسط فدراسیون ورزش هاي همگانی و تفریحی، بالغ بر 

درصد جمعیت  65نند که از این بین درصد کل جمعیت، در ورزش هاي همگانی و تفریحی شرکت می ک 10

شرکت کننده از امکانات تحت پوشش سازمان تربیت بدنی استفاده کرده اند. از کل جمعیت بخش ورزش 

درصد از بانوان در اینگونه ورزش ها مشارکت داشته اند، که گویاي این واقعیت  23همگانی و تفریحی تنها 

باً نصف مردان بوده است. به طور خالصه اکثر شواهد و مدارك است که تعداد زنان ایرانی شرکت کننده تقری

سال ) است،  25موجود در مورد انگیزه هاي شرکت در فعالیت هاي ورزشی در بین جوانان ( افراد زیر 

همچنین مطالعات و تحقیقات بیشتر در حوزه ورزش هاي قهرمانی و بررسی عواملی چون شرکت در 

در جلسات تمرین هاي ورزشی براي آماده سازي ورزشکاران و قهرمانان  مسابقات ورزشی و چگونگی حضور

انجام گرفته است. در بحث انگیزه ها و پیش فرض هاي مشارکت ورزشی کانون توجه، بیشتر به طول عمر، 

سالمتی، بهداشت جسمی و روانی، تعامل اجتماعی، فوائد فیزیولوژیکی، درك و شناخت ورزش در زندگی 

است؛ اما هنوز جاي بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد. انگیزه هایی که زنان را به  اجتماعی معطوف
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سمت ورزش هاي تفریحی آبی می کشاند بسیار زیاد و گوناگون هستند. انگیزه ها براي مشارکت ورزشی به 

جتماعی عوامل مهمی مانند جنس، سن، شرایط جسمانی و روانی، موقعیت ها و فرصت هاي زندگی و محیط ا

  و فرهنگی بستگی دارد. 

با عنایت به مطالب فوق، این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی 

آبی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و مقایسه اي بود. جامعه آماري پژوهش را کلیه زنان 

نفر از  350بی مشارکت داشتند، تشکیل می دادند. تعداد استان خراسان رضوي که در ورزش هاي تفریحی آ

به روش خوشه اي  ( از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان )زنان استان خراسان رضوي

تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده 

نظرسنجی از اساتید و متخصصان این رشته و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی شد. روایی پرسشنامه توسط 

مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب 

ه بدست آمد. براي دست یابی به عامل هاي اصلی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاد 890/0آلفاي 

شد. براي تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق در بخش آمار توصیفی از آماره هایی چون میانگین، انحراف 

استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و جداول استفاده شد. همچنین براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از آزمون 

براي تعیین تفاوت بین  ، آزمون کروسکال والیس وهاي کالموگروف اسمیرنوف،ضریب همبستگی اسپیرمن

  که در این فصل خالصه اي از نتایج پژوهش ارائه می شود.گروهی از یومن ویتنی بهره گرفته شد 

  ) نتایج پژوهش5-2
درصد در محدوده  3/22سال،  30- 21درصد از زنان شرکت کننده در محدوده سنی  5/44از لحاظ سنی، 

سال و  50- 41درصد در محدوده سنی  6/10سال،  40- 31درصد در محدوده سنی  6/16سال،  20سنی زیر 

  به باال را به خود اختصاص داده بودند. 51درصد نیز محدوده سنی  6

درصد آن را زنان مجرد به خود  36درصد آزمودنیهاي تحقیق را زنان متأهل و  64از لحاظ وضعیت تأهل 

  اختصاص داده بودند.
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درصد داراي مدرك  5/26آزمودنیهاي تحقیق داراي مدرك دیپلم، درصد از  2/33از لحاظ میزان تحصیالت،

درصد داراي مدرك کارشناسی  2/3درصد زیر دیپلم و 6/16درصد داراي مدرك کارشناسی، 5/20فوق دیپلم،

  ارشد و باالتر بوده اند.

رسی مربوط باالترین و پایین ترین میانگین هاي بدست آمده گویه هاي انگیزشی در درون نمونه هاي مورد بر

)، بعد از 51/4حین ورزش لحظات خوبی دارم و برایم جالب است ()، 56/4از آن لذت می برم ( به گویه هاي

حضور در این گونه فعالیت ها برایم )، 49/4این فعالیت ها، احساس خوبی دارم و برایم رضایت بخش است (

با شرکت در نیز مربوط به گویه هاي ) می باشند. همچنین کمترین میانگین ها 45/4سرگرم کننده است (

نشان دهم می توانم بهتر از )، 69/3این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را راضی و خشنودنگه می دارم (

)، 61/3)، نسبت به دیگران عملکرد بهتري داشته باشم و با اطرافیانم به رقابت بپردازم (66/3دیگران باشم (

  ) می باشند.58/3در آب را به من توصیه کرده است (پزشک، فعالیت بدنی و ورزش 

براي دست یابی به عامل هاي اصلی پرسشنامه و تعیین روایی از تحلیل عاملی اکتشافی با دوران متعامد 

 9(چرخش واریماکس) استفاده شد. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و دوران متعامد (چرخش واریماکس) 

ارزیابی پایایی درونی زیر عامل ها از ضریب آلفاي کرونباخ براي نشان دادن  همچنین براي عامل بدست آمد.

میزان همبستگی درونی زیر عامل ها با یکدیگر استفاده شد. همبستگی درونی زیر عامل ها  در هر عامل از 

ا به بودند، ر 639/0طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد. عامل هایی را که داراي همبستگی درونی باالتر از 

عامل به دست آمده  9عنوان عامل هاي مناسب براي توضیح رفتار نمونه انتخاب کردیم. بر این اساس از 

هشت عامل براي توضیح رفتار نمونه ها باقی ماندند. این هشت عامل عبارتند از: لذت و آرامش، کسب 

ي طلبی، پیشگیري و درمان موفقیت و شناخت، جنبه هاي اجتماعی، تناسب اندام،  سالمتی و بهداشت، برتر

  بیماریها. و مؤلفه آمادگی جسمانی در این پژوهش حذف شد.

مؤلفه مزبور معنادار  8نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که تفاوت میان میانگین هاي مشاهده شده در 

تفریحی  است. ارزش بیشترین میانگین به دست آمده از مؤلفه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي

)، سالمتی و 39/4)، تناسب اندام (43/4آبی به ترتیب از باالترین ارزش عبارتند از : کسب لذت و آرامش (
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)، پیشگیري 92/3)، کسب موفقیت و شناخت (03/4)، جنبه هاي اجتماعی (15/4)، مهارت (26/4بهداشت (

  ).76/3) و برتري طلبی (88/3و درمان بیماریها (

نرمال نمی پژوهش ون کالموگروف اسمیرنوف نشان می دهد که توزیع در تمام مؤلفه هاي در ادامه نتایج آزم

) و با توجه به اینکه پارامترهاي تحقیق کمی است، می بایست از آزمون هاي ناپارامتریک P<  05/0باشد (

ه نتایج آن استفاده نمود. لذا از آزمون اسپیرمن براي سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده شد که بنا ب

  ) وجود داشت.P >01/0(بین تمامی عوامل همبستگی مثبت و معناداري 

آزمون کروسکال والیس و براي مقایسه دو به دو گروه ها از از  راي سنجش فرضیه هاي اول و دومدر ادامه ب

  آزمون یومن ویتنی استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:

لذت وآرامش، موفقیت "ل گروه هاي سنی در میزان اهمیت عوام بینفرض اول که بیانگر عدم وجود تفاوت - 

و شناخت، جنبه هاي اجتماعی، تناسب اندام، سالمتی و بهداشت، برتري طلبی، پیشگیري و درمان بیماریها، 

مهارت، جنبه هاي « بود، در عوامل  به عنوان انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی "مهارت

یعنی بین پنج گروه مورد بررسی در این عوامل به  رد شد.» و درمان، برتري طلبی  اجتماعی، پیشگیري

براي تعیین عنوان انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی، تفاوت معنی داري وجود دارد. 

میان کدام گروه ها بوده، از آزمون یومن ویتنی استفاده شد و  مهارتاینکه تفاوت مشاهده شده در عامل 

تمام گروهها به صورت دو به دو با هم مقایسه شدند. نتایج آزمون نشان داد که در عامل مهارت بین گروه 

 سال 40تا  31سال با  30تا  20سال به باال و  51سال با  20سال،  زیر  40تا  31سال با  20سنی زیر 

جنبه هاي تفاوت مشاهده شده در عامل  براي تعیینهمچنین  ).P>05/0داري وجود دارد ( تفاوت معنی

 20سنی زیر نتایج آزمون نشان داد که در عامل جنبه هاي اجتماعی بین گروه  ،میان گروه ها اجتماعی

 عامل در ).P>05/0معنی داري وجود دارد ( سال تفاوت 40تا  31سال با  20سال و زیر  30تا  20سال با 

نتایج آزمون نشان داد که در عامل پیشگیري و درمان بیماریها بین گروه هاي  پیشگیري و درمان بیماریها

معنی داري وجود دارد  سنی اول با چهارم، اول با پنجم، دوم با سوم، دوم با چهارم و دوم با پنجم تفاوت
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)05/0<P بین گروه هاي سنی  برتري طلبیل نتایج آزمون نشان داد که در عام برتري طلبی). در عامل

  ).P>05/0داري وجود دارد ( اول با دوم، اول با سوم و اول با پنجم تفاوت معنی

لـذت  "ل در میـزان اهمیـت عوامـ   فرض دوم که بیانگر عدم وجود تفاوت بین گـروه هـاي سـطح تحصـیالت     -

بهداشت، برتري طلبی، پیشـگیري  وآرامش، موفقیت و شناخت، جنبه هاي اجتماعی، تناسب اندام، سالمتی و 

 مهـارت بود، در عامـل   به عنوان انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی "و درمان بیماریها، مهارت

مورد بررسی در عامل مهارت به عنـوان یکـی از انگیـزه هـاي مشـارکت زنـان در        گروه پنجیعنی بین . رد شد

راي تعیـین اینکـه تفـاوت مشـاهده شـده در عامـل        . داردتفاوت معنی داري وجود  ورزش هاي تفریحی آبی ـب

میان کدام گروه ها بوده، از آزمون یومن ویتنی استفاده شد و تمام گروهها به صورت دو به دو بـا هـم    مهارت

زیر دیپلم با دیپلم، زیر دیپلم با فوق بین گروه هاي مهارت مقایسه شدند. نتایج آزمون نشان داد که در عامل 

  ).P>05/0معنی داري وجود دارد ( یپلم با کارشناسی تفاوتدیپلم و د

که بیانگر عدم وجود تفاوت بین زنان مجرد و متأهل در هشت عامل انگیزه هاي مشارکت زنان  سومفرض - 

، تناسب اندام، جنبه هاي اجتماعی، کسب موفقیت و شناخت، لذت و آرامش(در ورزش هاي تفریحی آبی 

) بود، در عامل مهارت، کسب موفقیت و مهارت، پیشگیري و درمان بیماریها، طلبیبرتري ، سالمتی و بهداشت

شناخت، پیشگیري و درمان بیماریها و برتري طلبی رد شد. بنابراین می توان ادعا نمود که در عامل مهارت، 

تفاوت  کسب موفقیت و شناخت، پیشگیري و درمان بیماریها و برتري طلبی بین دیدگاه زنان مجرد با متأهل

  معنی داري وجود دارد.

  ) بحث و نتیجه گیري :5-3
منطبق کردن یافته هاي پژوهش با اصول علمی نیازمند هم خوانی با نتایج تحقیقات دیگر پژوهشگران است. 

در این قسمت تحلیل یافته ها با توجه به ادبیات پژوهش که با مؤلفه هاي این پژوهش ارتباط دارند، توضیح 

  در نهایت نتیجه گیري انجام گرفته و پیشنهادها ارائه می شوند. داده می شود و

مورد به دلیل داشتن  37عامل آشکار شده در تحلیل عاملی،  43بررسی تحقیق حاضر نشان داد که از 

  مورد در هشت گروه، تحت عناوین 37مورد پذیرش قرار گرفت. این  45/0بارعاملی مساوي یا بیشتر از 
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امش، عامل تناسب اندام، عامل سالمتی وبهداشت، عامل مهارت، عامل جنبه هاي عامل کسب لذت و آر«

نامگذاري شدند. » یها و برتري طلبیاجتماعی، عامل کسب موفقیت و شناخت، عامل پیشگیري و درمان بیمار

مهمترین انگیزه مشارکت زنان در ورزش هاي  کسب لذت و آرامشیافته هاي تحقیق نشان داد که انگیزه 

شرکت در اینگونه فعالیت ها، « و  774/0با بارعاملی » از آن لذت می برم « یحی آبی محسوب می شود وتفر

بعد از این فعالیتها احساس خوبی دارم و برایم « و  653/0با بارعاملی » افسردگی را از من دور می کند 

کت زنان در ورزش هاي از مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشار 643/0با بارعاملی » رضایت بخش است

این نتیجه با   داده است. صتفریحی آبی محسوب گردیده و بیشترین اهمیت را در این پژوهش به خود اختصا

)، عطارزاده و 1389)، مظفري و همکاران (1389)، جعفري (1390نتایج تحقیقات بی شماري ملکی (

) 2007)، کاماردین و فازي (2008سکی ()، ایبن و برودزین2009)، مینگ (1373)، رمضانی (1386سهرابی (

) مطابقت و همخوانی دارد و یافته هاي پژوهش در این زمینه را تأیید می کند. اما 2004و یان و مک کوالق (

) در مورد دختران جوان نقش تظاهرات جسمانی و تناسب اندام را به عنوان انگیزه برتر 2002جیمز و امبري (

  .]66،63،109،36،71،68،110[ برشمردند

را به عنوان مؤثرترین عامل تعیین کرد که با » انگیزه نشاط و لذت « ) در تحقیق خود عامل 1390ملکی (

 با) در تحقیق خود بیان می کند که اکثر دانشجویان 1389جعفري (نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. 

ایبن و برودزینسکی  .کنند می مشارکت ورزشی هاي فعالیت در لذت احساس و نشاط کسب ي انگیزه

) در تحقیق خود انگیزه هاي رایج مشارکت در ورزش را به ترتیب لذت، احساس خوب بودن و سالمت 2008(

) در تحقیق خود عواملی چون کسب نشاط و شادابی، تقویت 1389عمومی عنوان کرد. مظفري و همکاران (

نیکو را به عنوان مهمترین انگیزه هاي مشارکت جسم و روان، کسب اعتماد به نفس و داشتن اخالق و رفتار 

در ورزش عنوان کردند؛ بنابراین مالحظه می شود باور افراد بر این محوریت قرار گرفته که از طریق شرکت 

در فعالیت هاي حرکتی و ورزشی می توان نشاط و شادابی و قواي جسمی و روانی الزم را کسب کرد. این امر 

 نتیجه توان می ترتیب این بهردم به تأثیرات فعالیتهاي حرکتی و ورزشی است. نشان دهنده رشد آگاهی م

 هم پژوهش این با آنان تحقیقات نتایج که محققانی نظرات با نیز حاضر پژوهش از حاصل نتایج که گرفت

 قابل و مناسب عاملی بارهاي دادن با متغیرها این گذاري اثر بر نیز کشورمان کارشناسان و داشته سویی
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. در واقع هدف تربیت بدنی، پرورش و تکامل انسان است؛ بنابراین فعالیت ها و اند گذاشته صحه قبول،

حرکت هاي جسمی را ارتقا می دهد و به ساختن سرمایه اجتماعی و تقویت ساختار جامعه کمک می کند. به 

د و از طریق توجه به نظر می رسد مسئولین و متولیان ورزش استان باید از این فرصت ها استفاده کنن

گسترش و توسعه ورزش هاي تفریحی آبی در بین اقشار مختلف جامعه، این نقاط قوت و این اهداف را 

تقویت نمایند. بنابراین و با توجه به این یافته ها، مؤلفه کسب لذت و آرامش ذکر شده در این پژوهش نقش 

یشترین اهمیت را در این پژوهش به خود مهمی در مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی دارد و ب

اختصاص داده است. لذا جا دارد که برنامه ریزان ورزش هاي همگانی و تفریحی از طریق توجیه زنان نسبت 

به تغییرات آرام بخشی که ورزش هاي تفریحی آبی ایجاد می کند و نیز تهیه و تکثیر پوسترهایی که این 

ن می کند، موجبات گرایش زنان را براي بهره مند شدن از عواید مفید و مقوله را به شکل قابل فهم عموم بیا

  سودمند اینگونه ورزش ها فراهم آورند.

کسب موفقیت و شناخت از نامیده شد.  کسب موفقیت و شناختدومین عامل شناسایی شده در این پژوهش، 

هم در ورزش، و بیان کننده نیاز و همکارانش، در ارتباط با پیروزي و کسب جایگاه و مرتبه م 1دیدگاه گیل

ورزش در یادگیري چیزهایی که می تواند در زمینه هاي «  .]111[فرد براي خودشکوفایی و عزت نفس است 

براي دستیابی به اهداف، به من « و  752/0با بارعاملی » مختلف زندگی مفید باشد، به من کمک می کند 

، از 713/0با بارعاملی » ي رسیدن به موفقیت را بشناسم راه ها« و  725/0با بارعاملی » کمک می کند 

مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی محسوب گردیده است. این عامل 

) تا 1991و همکاران ( 2و بانتا )1994)، شفارد (2005)، چنگ (1388با نتایج تحقیقات نادریان و همکاران (

، انگیزه شناختی به عنوان اولین عامل در 2005. در پژوهش چنگ ]9،18،112،75[تا حدودي همخوانی دارد

  تحلیل عاملی شناسایی شده بود.

در کنار خانواده و دوستانم « نامیده شد و  جنبه هاي اجتماعیسومین عامل شناسایی شده در این پژوهش 

  و 734/0با بار عاملی »  می برم  از اینکه وقتم را با دیگران می گذرانم، لذت« ، 763/0با بار عاملی » باشم

                                                        
1 - Gill et al 1983 
2 - Banta et al 1991 
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 641/0با بارعاملی »  با شرکت در این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را راضی و خشنود نگه می دارم «

  است.از مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی محسوب گردیده 

این عامل با تعامل اجتماعی مطرح شده از قبیل : مالقات و دیدن دوستان، مشارکت در فعالیتهاي جمعی و 

)، 1390)، قدرت نما (1390گذراندن اوقات فراغت به همراه دوستان، در پژوهش دهستانی و همکاران(

) و 2002)، هولزویا (2011()، لی یو و همکاران 1388)، رمضانی نژاد و همکاران (2010جعفري و همکاران(

. از فواید اجتماعی مشارکت در فعالیتهاي ورزشی ]1،113،114،18،28،64[) همخوانی دارد2002کالینز (

می توان به شکل گیري روابط دوستانه جدید در محیط هاي ورزشی اشاره کرد، چنانکه ویسس و دانکن در 

ي ورزشی، بیشتر در کنش متقابل با دیگران اند و بررسیهاي خود دریافتند، مشارکت کنندگان در فعالیتها

. کواکلی در بررسی خود درباره آثار مثبت ورزش بر افراد ]115[اجتماعی را حفظ و ادامه می دهند این روابط

تداوم فعالیتهاي ورزشی می دریافت، مشارکت زنان در فعالیتهاي ورزشی سبب شکل گیري روابط جدید به 

نا، به نظر می رسد توسعه و فراهم کردن امکانات و پایگاه هاي ورزشی تفریحی بر این مب .]116[انجامد

مناسب باالخص مجموعه هاي ورزشی آبی و همچنین ایجاد فضاي صمیمی و با نشاط براساس فرهنگ 

جامعه و نیز فراهم آوردن شرایط مناسب براي تعامل هرچه بیشتر زنان جامعه با یکدیگر و برآورده کردن 

و خواسته هاي آنان، از جمله تأثیر گذارترین عوامل بر انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي  انتظارات

با توجه به اینکه یکی از نیازهاي اساسی انسان بعد از نیازهاي فیزیولوژیک،  تفریحی آبی محسوب می شود.

عی است و در جمع هویت نیاز به تعلق و وابستگی به گروه و اجتماع است و اساساً انسان یک موجود اجتما

کاملتري از خودش را تصور می کند، لذا صحنه فعالیتهاي ورزشی نیز همانند سایر نهادهاي اجتماعی قادر 

است زنان را مرتفع ساخته و فرصت ایفاء نقش هاي مختلف اجتماعی را به ورزشکار بدهد. ورزش هاي 

رشد و تعالی جنبه هاي مختلف شخصیت تفریحی آبی به شرط آن که حساب شده و منظم باشد، موجبات 

  زنان را فراهم می آورند و او را آماده ورود به زندگی اجتماعی می نمایند.

با بارعاملی » در بهبود وضعیت عضالت بدنم به من کمک می کند « نامگذاري شد.  تناسب اندامعامل چهارم 

وضعیت ظاهري خود را  « و  657/0ملی با بارعا» از نظرجسمانی، اندامی متناسب بدست آورم « ، 703/0

از مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشارکت  652/0با بارعاملی » بهبود بخشم و جوان و جذاب به نظر برسم 
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تناسب اندام یکی از مقوله هاي قابل توجه است که  زنان در ورزش هاي تفریحی آبی محسوب گردیده است.

شود. این عامل با نتایج مطالعات برخی محققان از جمله در ارتباط مستقیم با ورزش مطرح می 

)، 1388)، دارابی و همکاران(2010)، جعفري و همکاران (1390)، اسدي (1390)،قدرت نما(1390عبدوي(

) و 2005و همکاران ( 1)،کیل پاتریک2005)، گرین (2011)، لی یو و همکاران (1381کاشف و خالدان(

انگیزه ها به عامل تناسب اندام یا کنترل وزن اشاره داشته اند، همخوانی )که در شناسایی 1983بیرستید (

. این امر انگیزه بسیار جالبی است که مسئولین ورزش هاي تفریحی آبی ]6،4،28،18،117،64،118،70[دارد

سوي می توانند از طریق آن تعداد زیادي از زنان مبتال به چاقی را براي برخوردار شدن از اندام متناسب به 

  فعالیت هاي ورزشی آبی سوق دهند.

با بار عاملی » در حفظ تحرك مفاصل به من کمک می کند « شناخته شد.  سالمتی و بهداشتعامل پنجم 

در بهبود سالمت « و 623/0با بارعاملی » باعث تخلی انرژي اضافی و دفع سموم از بدن می شود « ، 655/0

از مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در  568/0ملی با بارعا» جسم و روان به من کمک می کند 

ورزش هاي تفریحی آبی محسوب گردیده است. این عامل با نتایج تحقیقات بیشماري از جمله دهستانی 

)، رمضانی نژاد و 1388نادریان و همکاران( )،1388دارابی و همکاران()، 1390)، اسدي (1390(

)، 1373رمضانی( )،1375واعظ موسوي ( )،1382غفوري()، 1385ران (صفانیا و همکا )،1388همکاران(

)  هم خوانی دارد 2001و مایت و فلتز() 2004کولت و همکاران ()، 2005)، گرین و همکاران(2006اندرید (

. لذا جا دارد که برنامه ریزان ورزش هاي همگانی و ]36،25،119،9،93،120،121،118،117،18،122،47،4[

باالخص ورزش هاي تفریحی آبی استان خراسان رضوي، بر روي این محور تأکید و توجه نمایند و با تفریحی 

استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی، آگاهی و اطالع رسانی در مورد ارتقاء سالمت عمومی و بهداشت جامعه از طریق 

ورزش ها بسیار مؤثر باشد. تأثیر ورزش هاي تفریحی آبی، می تواند در افزایش مشارکت زنان در اینگونه 

همچنین استفاده از مربیان و متخصصان علم ورزش در اماکن تفریحی آبی، نقش مهمی در افزایش انگیزه 

  زنان جهت حضور در ورزش هاي تفریحی آبی دارد.

                                                        
1 - Kilpatrick et al 2005 
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نامگذاري شد که در این تحقیق کمترین اهمیت را در میان انگیزه هاي مشارکت  برتري طلبیعامل ششم 

نسبت به دیگران عملکرد بهتري داشته باشم و با اطرافیانم به « زنان در ورزش هاي تفریحی آبی داشت. 

از  618/0با بار عاملی » جنب و جوش و مبارزه طلبی را دوست دارم « و  629/0با بارعاملی » رقابت بپردازم 

مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی محسوب گردیده است. کولت و 

) بیان داشتند که مورد توجه قرار گرفتن، مشهور شدن و احساس مهم بودن از جمله انگیزه 2004همکاران (

قیقات نادریان و همکاران هاي کم اهمیت براي مشارکت در فعالیتهاي ورزشی می باشند. این عامل با تح

   )2006(1لري لین ) و انگیزه رقابت طلبی2011لی یو و همکاران ()، 1385)، نوربخش وهمکاران (1388(

)، بیان کردند که، انگیزه درگیرشدن 2004کولت و همکاران (همچنین . ]123،47،9،28،32[همخوانی دارد 

.گرچه مایت و ]47[فعالیت هاي ورزشی می باشد و برتري طلبی، کم اهمیت ترین انگیزه هاي مشارکت در

کولت و  .]119[) اظهار داشتد که انگیزه رقابت از لحاظ اهمیت، جزء سه اولویت نخست قرار دارد2001فلتز (

) اظهار کردند که مسن ترها در مقایسه با جوان تر ها، با انگیزه برتري طلبی بیشتري در 2004همکاران (

ی کنند. آنها علت این موضوع را در تأثیرات تمرین و فعالیتهاي ورزشی بر سالمت فعالیتهاي ورزشی شرکت م

 .]47[روانی افراد و فراهم کردن تجارب مفیدي براي مقابله با تنهایی، انزوا و همچنین افسردگی دانستند

پزشک فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من « نامگذاري شد.  پیشگیري و درمان بیماریهاهفتمین عامل 

با » در پیشگیري از ابتال به بیماریها، به من کمک می کند « و  790/0با بارعاملی » توصیه کرده است 

از مهمترین گویه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی محسوب  628/0بارعاملی 

)، رمضانی 1389)،نوربخش(1390)، اسدي(1390با نتایج برخی تحقیقات عبدوي(گردیده است. این عامل 

)، و هم خوانی 2001) و مایت و فلتز (1373)، رمضانی (1382)، غفوري(1388نژاد و همکاران(

)، پژوهشگر عنوان می 1390. در برخی از تحقیقات از جمله دهستانی(]18،119،36،47،6،118،122[دارد

. به طور کلی ]25[یري و درمان بیماریها می تواند بخشی از انگیزه حفظ سالمتی باشدکند که انگیزه پیشگ

. درواقع زنان ]47[زنان در مقایسه با مردان تأکید بیشتري روي وضعیت سالمتی و بهداشتی خود دارند

آسیب  بیشتر احتمال دارد که از نظر سالمتی شرایط نامطلوب تري را تجربه کنند و در مقایسه با مردان،
                                                        
1 - Lory lynn 2006 
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. یافته هاي پژوهشی قانع کننده و با اهمیتی وجود دارند که ]124[پذیري بیشتري در مقابل بیماري دارند 

نشان دهنده نقش مثبت مشارکت در فعالیتهاي بدنی بر سالمت و تندرستی بویژه در جلوگیري از انواع 

فقر حرکتی باعث گرایش افراد جامعه . پیشگیري و مصون ماندن از ابتال به امراض ناشی از ]125[بیماریهاست

تحقیق به ورزش هاي تفریحی آبی می گردد. برنامه ریزي جهت آگاهی بخشیدن به زنان در این زمینه به 

عهده مسئولین ورزش هاي همگانی و تفریحی است که با فعالیت گسترده همانند معاونت پیشگیري و درمان 

کنند تا زنان جامعه قبل از بیمار شدن به سمت اینگونه ورزش بهداشت، زمینه این نگرش را در مردم ایجاد 

  ها سوق پیدا کنند نه بعد از ابتال به بیماري.

« و  746/0با بارعاملی » در این گونه فعالیت ها مهارت خوبی دارم « نامیده شد.  مهارتعامل هشتم 

از مهمترین  645/0ارعاملی با ب» یادگیري مهارتها و تکنیک هاي آموزشی جدید، برایم لذت بخش است 

گویه هاي انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی محسوب گردیده است. این عامل با نتایج 

 2)، اندرید2008و همکاران ( 1سیت)، 1385)، نوربخش وهمکاران (1388تحقیقات نادریان و همکاران (

)، 2001و همکاران ( 4)، استادلیس2002( 3کوکس )،2004یان و مککوالق ( )،2006، لري لین ()2006(

و همکاران  7) و نیکولز1999و همکاران ( 6)، کیرکبی2000( 5)، زاهاریدیس و بیدل2001مایت و فلتز(

)، در 2006. اندرید (]123،119،9،32،126،127،128،129،130،68،69،93[همخوانی دارد  )1999(

در ورزش را نیاز به توسعه مهارتهاي جدید و بهبود  پژوهش خود مهمترین انگیزه مشارکت شناگران برزیلی

سالمتی عنوان کرد. یادگیري و بهبود مهارتهاي ورزشی یکی از انگیزه هاي مهم در مشارکت ورزشی زنان 

، زنان و مردان امریکایی با انگیزه یادگیري و بهبود مهارتها در 2004. در مطالعه یان و مککوالق ]93[است

مهارت از دیدگاه گیل و همکارانش، یعنی بهبود مهارتها، یادگیري مهارتهاي  کت کردند.فعالیتهاي ورزشی شر

 .]111[جدید و دستیابی به سطوح باالتر در ورزش 

                                                        
1 - Sit et al 2008 
2 - Andrade 2006 
3 - Cox 2002 
4 - Stadulis et al 2002 
5 - Zahariadis & Biddle 2000 
6 - Kirkby et al 1999 
7 -Nichols et al 1999 
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نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین انگیزه براي مشارکت در ورزش هاي تفریحی آبی در گروه هاي 

به باال  50ت و آرامش و تناسب اندام است، البته گروه سنی سنی مختلف ( نوجوانان تا بزرگساالن ) کسب لذ

بعد از انگیزه لذت و آرامش، انگیزه پیشگیري و درمان بیماریها را به عنوان مهمترین عامل انتخاب کرده 

سال بیشتر با انگیزه سالمتی و  45، افراد بیشتر از 1388بودند. در حالیکه در پژوهش نادریان و هاشمی 

) می گوید، انگیزه ها و عوامل مرتبط 1998ورزش هاي تفریحی شرکت کرده اند. هرت بیت ویلز(بهداشت در 

با سالمتی و تندرستی، بزرگساالن را به سمت ورزش هاي تفریحی می کشاند. در این تحقیق بیشترین 

ن موضوع به باال بود که ای 51) و کمترین مشارکت مربوط به گروه سنی 21-30مشارکت مربوط به جوانان (

شاید به افت عملکرد در دوران میانسالی و کاهش توانایی حرکتی افراد مسن براي شرکت در این فعالیت ها 

. در تحقیق حاضر، زنان با مدرك تحصیلی دیپلم، انگیزه مشارکت بیشتري از زنان با ]102[مربوط می شود

. ]131[) است1981( 1اتکینسون و راسلتحصیالت باالتر داشتند،در حالیکه این مطلب برخالف یافته هاي 

شاید هنوز فرهنگ ورزش هاي آبی به خوبی گسترش نیافته است و شاید بسیاري از افراد با وجود آگاهی و 

دانش الزم، نگرش و رفتار مورد نیاز را در فضاي تربیتی و فرهنگی جامعه کسب نکرده اند. آنچه مسلم است، 

عه ارتقا یابد، نگرش آنان به مقوله هاي اجتماعی، از جمله ورزش نیز هرچه میزان دانش و آگاهی زنان جام

بهتر و قویتر خواهد شد. در پژوهش حاضر زنان متأهل نسبت به زنان مجرد مشارکت بیشتري داشتند و 

 مهمترین انگیزه براي هر دو گروه کسب لذت و آرامش بود.

 

 

 

  

  

 

                                                        
1 - Atkinson & Rassel, 1981 and 1989 
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 : پیشنهادات 5-4
  پژوهش :) پیشنهادات برخاسته از 5-4-1

  با مشخص شدن انگیزه کسب لذت و آرامش به عنوان با اهمیت ترین عامل در انگیزه هاي مشارکت

زنان در ورزش هاي تفریحی آبی، برنامه ریزان ورزش هاي تفریحی آبی با تضمین برآورده ساختن 

اي مردم این انگیزه، با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند طراحی محیط زیبا و جذاب، موسیقی ه

پسند، ارائه خدمات مناسب و استاندارد و برخورد مناسب کارکنان، قادر به جلب رضایت هرچه 

 بیشتر زنان جامعه ما و توسعه ورزش هاي تفریحی آبی خواهند بود.

  ،تفاوتهاي مشاهده شده در گروه هاي سنی مختلف در عامل هاي مهارت، جنبه هاي اجتماعی

برتري طلبی، اهمیت توجه به گروه هاي سنی مختلف دختران و زنان  پیشگیري و درمان بیماریها و

جامعه ما را نشان می دهد. مدیران و برنامه ریزان ورزش هاي تفریحی آبی باید شناخت کافی از 

 انگیزه هاي گروه هاي سنی مختلف داشته و برنامه هاي خود را براساس نیازهاي آنها تدوین کنند.

  سالمتی و بهداشت، یکی از انگیزه هاي مهم زنان براي مشاکت در ورزش هاي با توجه به اینکه عامل

تفریحی آبی بود لذا وجود مربیان ورزشی متخصص و آموزش دیده در برنامه هاي ورزش هاي 

تفریحی آبی اهمیت خاصی دارند. زیرا اجراي موفقیت آمیز این برنامه ها از عوامل اصلی تعیین 

 است.کننده مراجعات بعدي زنان 

  الزم است براي موفقیت دائمی برنامه هاي ورزش هاي تفریحی آبی، پژوهش هاي دائمی براي

 شناسایی انگیزه هاي مشارکت و نیازهاي زنان انجام گیرد.

  رتبه میانگین باالتر سنی هاي گروه در بیماریها درمان و پیشگیري انگیزشی عامل که آنجایی از 

 در درمانی حرکات و ویژه تمرینات هاي برنامه آبی، هاي مجموعه در شود می پیشنهاد دارد بیشتري

 این بیشتر هرچه گرایش موجبات تا شود گرفته نظر در مسن افراد براي متخصصین وسیله به آب

 سرمایه خصوصی و دولتی بخش درآمدزایی براي راهی همچنین و آبی هاي ورزش به زنان از گروه

 .گردد فراهم متخصصین زایی اشتغال و گذار
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 است برخوردار باالیی رتبه میانگین از سال20 زیر سنی گروه در طلبی برتري انگیزه اینکه به توجه با 

 شنا، متعدد مسابقات برگزاري با کشور بانوان ورزش ریزان برنامه و مدیران تا شود می پیشنهاد

 از حمایت و تشویق و جوانان و نوجوانان سنی هاي رده در استان و شهرستان سطوح در...  و شیرجه

 .کنند تقویت آبی هاي ورزش در شرکت جهت را جوان و نوجوان دختران ي انگیزه برتر ورزشکاران

  از آنجا که بخش عمده اي از انگیزه هاي زنان براي مشارکت در ورزش هاي تفریحی آبی حفظ یا

برنامه ریزان این ورزش ها می بازیابی تناسب اندام و پیشگیري یا درمان بیماریها است، لذا مدیران و 

توانند از متخصصان علم پزشکی و تغذیه، براي همکاري و پاسخ به سؤاالت زنان در اماکن آبی 

 استفاده کنند.

  نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر شرکت کنندگان در ورزش هاي آبی زنان متأهل هستند

د که با تبلیغات صحیح و آگاه کردن این از کل شرکت کنندگان) . از این رو پیشنهاد می شو 64/0(

گروه زنان از فواید جسمی و روحی مشارکت در ورزش هاي آبی، فضایی فراهم شود که آنان با ایجاد 

انگیزه در اعضاي خانواده و اطرافیان خود، افراد مجرد بیشتري را به سمت شرکت در ورزش هاي 

 آبی سوق دهند.

 ین زمینه و برنامه ریزي براساس نتایج آنها.اهمیت دادن بیشتر به تحقیقات در ا  

 ) پیشنهادات براي تحقیقات آینده :5-4-2

 .بررسی انگیزه هاي مشارکت مردان در ورزش هاي تفریحی آبی و مقایسه آن با نتایج حاصل 

  انجام تحقیقی مشابه در سایر مناطق کشور و یا به عنوان یک طرح ملی در سراسر کشور و مقایسه

 ج حاصل.آن با نتای

 .انجام تحقیقی مشابه در رده هاي سنی خاص یا مشاغل خاص و یا سطح تحصیالت ویژه 

 .در تحقیقی می توان انگیزه ها و موانع مشارکت ورزشی زنان را در سایر ورزش ها بررسی کرد 

 .می توان در تحقیقی دالیل عدم مشارکت زنان در ورزش هاي تفریحی آبی را مورد بررسی قرار داد  
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  با سالم
مدیریت ورزشی  ارشد کارشناسی نامه پایان نیاز مورد اطالعات آوري جمع منظور به حاضر پرسشنامه

تهیه و تدوین  » بررسی انگیزه هاي مشارکت زنان در ورزشهاي تفریحی آبی « تحت عنوان 
گردیده است .بدون شک پاسخ هاي صادقانه و صریح شما، ما را در دستیابی به اهداف پژوهش یاري 
خواهد نمود و میزان دقت شما در پاسخگویی به این سؤاالت، میزان توفیق پژوهشگر را تعیین می نماید . 

داده می شود که نظرات شما کامالً محرمانه تلقی گردیده و صرفاً در جمع بندي و نتایج تحقیق  اطمینان
  لحاظ می گردد . 

  پیشاپیش از حوصله و وقتی که جهت تکمیل پرسشنامه مبذول می فرمائید ، کمال تقدیر و تشکر را دارم .
  سالمتی و موفقیت شما را آرزومندم .

  ی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهروددانشجوي کارشناس  -مرتضایی 
  

  ویژگی هاي جمعیت شناختی
  

 سال به باال  51ه )      سال  50تا41د)      سال 40تا31ج)     سال 30تا20 ب)    سال 20زیر الف)  سن : .1

 (درصورت تأهل داراي چند فرزند هستید : . . . )       ب)متأهل         الف) مجرد  وضعیت تأهل : .2

  شغل : .3

  ز) سایر       و) بیکار       ه)آزاد       د)خانه دار        ج)دانشجو    آموز  ب)دانش      کارمندالف)      

    میزان تحصیالت : .4

          و)کارشناسی ارشد و باالتر      ه)کارشناسی         د)فوق دیپلم       ب)دیپلم       الف زیر دیپلم      

  چه مدت است که براي تفریح و ورزش به استخر می آیید ؟ .5

        ماه  9د) بیشتر از          ماه  9الی  6ج)          ماه  6الی  3ب)         ماه 3کمتر از الف)        

  ؟در هر ماه چند بار به استخر می آیید  .6

        بار و بیشتر  10ه)          بار 10-7د)              بار6-4ج)             بار 3- 2ب)           الف)یک بار     
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لطفا مشخص نمایید هرکدام از عبارت هاي زیر تا چه اندازه باعث شرکت شما در ورزش هاي تفریحی آبی شده 
 مشخص نمایید.   ×  عبارتهاي زیر با عالمتاست، لطفا نظر خود را در مورد هر یک از 

 

یف
 رد

  

  
  یکی از دالیل من براي شرکت در ورزش هاي تفریحی آبی این است که:

فقم
موا

مالً 
کا

  

فقم
موا

ظر  
ی ن

ب
لفم  

خا
م

لفم  
خا

الً م
کام

  

            از نظرجسمانی، اندامی متناسب بدست آورم.  1

            است.حضور در این گونه فعالیت ها برایم سرگرم کننده   2

            در حفظ سالمتی و بهداشت به من کمک می کند.  3

            در غلبه بر استرس و اضطراب به من کمک می کند.  4

            در کنار خانواده و دوستانم باشم.  5

            جنب و جوش و مبارزه طلبی را دوست دارم.  6

            در رویارویی با مشکالت شخصی، به من کمک می کند.  7

            این گونه فعالیت ها، مهارت خوبی دارم. در  8

            می خواهم یک ورزشکار خوب باشم.  9

            پزشک، فعالیت بدنی و ورزش در آب را به من توصیه کرده است.  10

            در افزایش استقامت و قدرت بدنی به من کمک می کند.  11

            این نوع فعالیت ها، براحتی قابل دسترس است.  12

            وضعیت ظاهري خود را بهبود بخشم و جوان و جذاب به نظر برسم.  13

            از آن لذت می برم.  14

            شرکت در این گونه فعالیت ها، افسردگی را از من دور می کند.  15

            در بهبود سالمت جسم و روان، به من کمک می کند.  16

            می شود. باعث تخلیه انرژي اضافی و دفع سموم از بدن  17

            دوستان جدیدي پیدا کنم.  18

            نسبت به دیگران عملکرد بهتري داشته باشم و با اطرافیانم به رقابت بپردازم.  19

            براي دستیابی به اهداف، به من کمک می کند.  20

            یادگیري مهارت ها و تکنیک هاي آموزشی جدید، برایم لذت بخش است.  21

            هاي رسیدن به موفقیت را بشناسم.راه   22

            در پیشگیري از ابتال به بیماري ها، به من کمک می کند.  23

            وزن خود را کنترل کنم و از نظر جسمانی سالم بمانم.  24
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یف
 رد

  

 یکی از دالیل من براي شرکت در ورزش هاي تفریحی آبی این است که:

فقم
موا

مالً 
 کا

فقم
موا

ظر  
ی ن

 ب

لفم
خا

 م

مال 
کا

لفم
خا

 م
            بعد از این فعالیت ها، احساس خوبی دارم و برایم رضایت بخش است.  25

براي رهایی از فشار و فراموش کردن مشکالت زندگی و کار به من کمک می   26
  کند.

          

            از اینکه وقتم را با دیگران می گذرانم، لذت می برم.  27

            از دیگران باشم.نشان دهم می توانم بهتر   28

            به من کمک می کند تا کارهاي شخصی ام را به بهترین شکل انجام دهم.  29

            می خواهم از لحاظ بدنی آماده باشم و خود را در شرایط ایده آلی قرار دهم.  30

            فرصتی براي فکر کردن درمن، ایجاد می کند تا آرامش داشته باشم.  31

            را درك کنم.قدرت ورزش   32

            این نوع فعالیت ها در کاهش درد، به من کمک می کند.  33

            در بهبود آمادگی قلبی و عروقی به من کمک می کند.  34

            در بهبود وضعیت عضالت بدنم به من کمک می کند.  35

            حین ورزش لحظات خوبی دارم و برایم جالب است.  36

            مفاصل به من کمک می کند.در حفظ تحرك   37

            هیجان مشارکت در فعالیت هاي ورزشی را دوست دارم.  38

با شرکت در این گونه فعالیت ها، خانواده و دوستانم را راضی و خشنودنگه   39
  می دارم.

          

ورزش در یادگیري چیزهایی که می تواند در زمینه هاي مختلف زندگی مفید   40
  می کند. باشد، به من کمک

          

            در بهبود انعطاف پذیري و هماهنگی به من کمک می کند.  41

            در پیشرفت و بهبود سطوح ورزشی به من کمک می کند.  42

            بودن در گروه را دوست دارم و می خواهم عضوي از گروه باشم.  43

  
  در سؤاالت فوق نمی باشد، لطفاً در ذیل بیان نمایید : اگر دالیل دیگري براي حضور در فعالیت هاي تفریحی آبی دارید که٭

1 - .................................................................................................................................................................................. 

2 - .................................................................................................................................................................................. 

3 - ..................................................................................................................................................................................  
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Abstract 
Sport and exercise is part of the culture of each nation. The main focus of water sports is on 

social values such as improved quality of life, the importance of physical and mental health, 

satisfying personal needs, entertainment, and motive. All this leads us to believe that women 

have attitudes to physical activity and exercise. These trends and tendencies associated with 

the importance of swimming as a physical activity is recommended by many health 

professionals who demand the different sectors of the population is leading to increased water 

activity programs. This study aimed to examine the motives of women's participation in 

recreational water sports in Razavi Khorasan Province. The method which was applied in this 

research was descriptive-correlation. Factor analysis with a varimax rotation was used to 

analyze the data of the women participation motivations in recreational water sports. The 

statistical populations consist of  all women in Razavi Khorasan province who participate in 

recreational water sports. In this study for analyzes the women participation motivations in 

recreational water sports, 350 women Khorasan Province(Of five regions of North, South, 

East, West and Central Province) were selected as random cluster method. Researcher- made 

questionnaire was used to collect data which its content and face validity was checked and 

confirmed by expert university panel. Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the 

reliability of the questionnaire (α=0/890). Factor analysis with a varimax rotation was used to 

analyze the data of the women participation motivation in recreational water sports. Thirty 

seven motivational variables were selected and classified into eight categories “ pleasure and 

relaxation, fitness, health and sanitation, skills, aspects of social, Success and recognition, 

prevention and treatment of disease and seeking excellence. The results showed that the most 

important motive was “I enjoy it” (mean=4/56) and the least important motive was “My 

doctor has recommended physical activity and exercise in the water” (mean=3/58). The 

results show, pleasure and relaxation motive is the most important motive for women's 

participation in recreational water sports. Therefor planners of public sports and recreation 

through women’s  justification than the changes in relaxation and enjoyable created in 

recreational water sports, as well as posters produced and reproduced that to express this 

subjects form understandable to the public, Cause women tend to benefit from useful income 

in these exercises. At the end, some guidelines were suggested to managers and planners these 

sports. 
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