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 یدهچک

بررسی عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی موثر بر میزان مشارکت در  پژوهش حاضر با هدف
انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی  ورزش های همگانی، مورد مطالعه؛ جوانان شهر خلخال

عتماد نیز های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اانجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه
به دست آمد. جامعه آماری  70/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که برای کلیه متغیرها باالتر از 

ساله شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره  15-29این تحقیق را جوانان 
نفر به روش  380تعداد ها با استفاده از فرمول کوکران نفر است که از بین آن 22636ثبت احوال 

های پژوهش نشانگر این بودند که عنوان نمونه انتخاب گردید. یافتهگیری تصادفی ساده بهنمونه
متغیرهای مستقل احساس امنیت، حقوق شهروندی، حمایت اجتماعی، رسانه های جمعی، سرمایه 

 اثیر معنی داری دارند.فرهنگی و سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته مشارکت در ورزش های همگانی ت
 

مشارکت در  ،اجتماعی  عواملفرهنگی،  عواملاحساس امنیت، حقوق شهروندی،  واژگان کلیدی:

 ورزش
 

 مقدمه-1
ورزش و فعالیت های جسمانی به عنوان واقعیتی اجتماعی، از زمان های دور در جوامع بشری وجود 

د. با وجود فواید بسیار زیادی که ورزش و داشته و جزئی از زندگی روزمره انسان ها را تشکیل می دا

                                                           
 رانیا خلخال، ،یاسالم آزاد دانشگاه خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یر یمد گروه          1

 رانیا خلخال، ،یاسالم آزاد گاهدانش خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یر یمد گروه         2
 * نویسنده مسئول
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فعالیت بدنی برای انسان و جامعه به ارمغان می آورد، یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در برنامه 
ریزی و سیاست گذاری در جوامع امروزی رواج فرهنگ بی تحرکی و راحت طلبی در میان انسانها 

متنوع و مختلف تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله است. صنعتی شدن جوامع و ورود به فناوری های 
تحرک او را متأثر کرده است. تاریخ بیانگر تمایل درونی انسان به فعالیت های جسمانی است. در 
جوامع بدوی یا فرهنگ باستانی، برنامه های تربیت بدنی سازمان یافته وجود نداشت. ولی فعالیت های 

تشکیل می داد. امروزه ورزش ابزاری مهم در دست دولت ها برای بدنی جزء الینفک زندگی روزمره را 
هدایت مردم به سوی اهداف برنامه ریزی شده است. زیرا عمده ترین وسیله تربیت همگانی در جامعه 

(. یکی از پیامدهای Shabani et al., 2011ی معاصر در کشورهای پیشرفته، صنعت ورزش است )
ی در قرن حاضر، فقر حرکتی و کاهش فعالیت های بدنی مناسب در زندگی ماشینی و پیشرفت تکنولوژ

افراد است. ارتقای فعالیت جسمانی، یکی از موثرترین استراتژی ها برای کاهش بیماری های غیرواگیر 
عروقی، دیابت، پوکی استخوان و انواع سرطان هاست. از جمله  -و مزمن از جمله بیماری های قلبی

هدف ایجاد شادابی، نشاط و سالمت در جوامع مختلف پیگیری و اجرا می  فعالیت های بدنی که با
(. ورزش های همگانی از آنجا که موجب Asefi and Asadi, 2016شود، ورزش های همگانی است )

افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سالمت افراد جامعه می شود، یکی از زیرشاخص های توسعه 
(. امروزه یکی از مهمترین راه Naderian & Hashemi, 2009می شود )انسانی در جوامع قلمداد 

های توسعه کشورها، مشارکت فعال مردم است و دولت ها سعی در برطرف کردن موانع مشارکت 
 مراکز تحقیقات(. Shojaei et al., 2011مردم در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند )

 در و است همگانی ورزشهای اروپا، در ورزش اصلی هدف که میدهند نشان اروپا ورزشی و بهداشتی

 اهداف با جهان در همگانی ورزش .است آمده عمل به زیادی تالش آن گسترش و رشد راستای
 ورزش تقویت ورزش، در تکثرگرایی مکردن فراه و اجتماعی های گروه تمام مشارکت افزایش

 است شده گذاری پایه تفریحی ورزش و سالم فریحاتت گسترش و سالمتی ارتقای و توسعه قهرمانی،
(Vandermeerschen et al., 2017 .)یشرفت علم و تکنولوژی، علیرغم تأثیرات شگرفی که در پ

زندگی انسان داشته است، تمایل به زندگی بدون تحرک را افزایش داده است. لذا افزایش فعالیت 
مت، فعالیت الر گرفته و به دلیل ارتباط آن با سهای بهداشتی قرا فیزیکی افراد، در صدر اولویت

مت الاولویت سازمان جهانی بهداشت در تغییر رفتار جهت بهبود س 15فیزیکی منظم به عنوان یکی از 
دقیقه  30ی مردم سالم، کلیه افراد باید حداقل  براساس برنامه ت.و سبک زندگی سالم معرفی شده اس
 (.U.S. Department of Health, 2000وزارت بهداشت )باشند  فعالیت فیزیکی متوسط روزانه داشته

با توجه به مطالب مطرح شده این تحقیق تالش دارد تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که کدام 
عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی در بین جوانان 

 شهر خلخال تاثیر دارند؟
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  .…… مشارکت زانیم بر موثر یتیریمد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یفرد عوامل یبررس عنوان مقاله :

بررسی عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و هدف اصلی این مطالعه، به مطالب مطرح شده  با توجه
و است  مدیریتی موثر بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی، مورد مطالعه؛ جوانان شهر خلخال

 عالوه بر هدف اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از:
 در ورزش های همگانی  بررسی تاثیر عوامل فردی بر میزان مشارکت -
 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  -
 بررسی تاثیر  عوامل فرهنگی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  -
 بررسی تاثیر  عوامل مدیریتی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  -

سال و امر  100ای نزدیک به در ایران با سابقه در زمینه ادبیات تحقیق در مقوله مدیریت شهری
ساله در جهت ساماندهی امور شهری در ابعاد مختلف حیات 60ای ریزی و توسعه شهری با سابقهبرنامه

گرا تحوالت چشمگیری اتفاق افتاده ها با توجه به ساختار سیاسی تمرکزشهری به منظور انجام فعالیت
ریزی، توسعه و مدیریت شهری همواره به ی مردمی در امر برنامهاست. عدم مشارکت مردم و نهادها

ها به شمار آمده است. بررسی سوابق بیانگر این عنوان چالش جدی و یکی از عوامل عدم تحقق طرح
گاه به صورت یکپارچه مدیریت نشده است و همواره طیف است که کالنشهر تهران در گذشته هیچ

اند. از جنبه دیگر شرح وظایف خود در اداره امور شهر دخالت داشته ها متناسب باوسیعی از سازمان
 گاه اداره امور شهر توسط مردم به طور جدی مدنظر قرار نگرفته است. هیچ

های کشور در یک ( شهرداری1334تیرماه  11ها )مصوب قانون شهرداری 6مطابق با فصل 
اند و در مقایسه با ی و رفاهی را بر عهده داشتهبندی کلی چهار وظیفه عمرانی، خدماتی، نظارتتقسیم

کشورهای دیگر که اموری مانند آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت، اوقات فراغت و... بر عهده 
های مشارکت و حضور شهروندان ها است از حوزه گسترده اختیارات برخوردار نبوده لذا زمینهشهرداری

های کشور مطابق بوده است. وظایف محوله به شهرداریدر اداره امور شهری با محدودیت مواجه 
( به 17/5/1352و  27/11/1345( و الحاقات آن )مصوبات 11/4/1334شهرداری )مصوب  قانون

ها در حوزه امور تدریج دستخوش تغییرات زیادی شد و بر این اساس بخشی از وظایف شهرداری
 . ها و ادارات دیگر واگذار گردیدفرهنگی به سازمان

هـ.ش برای اداره امور شهر دو موسسه انجمن بلدی و اداره بلدیه  1325به موجب قانون مصوب 
گردید. اعضای انجمن بلدی را ساکنان شهر انتخاب نموده و به کلیه امور مربوط به تشکیل می

کرد و اداره بلدیه گیری میاصالحات، توسعه، بهداشت، پاکیزگی و زیبایی شهر رسیدگی و تصمیم
 تحت نظر انجمن فوق موظف به اداره امور شهر بود. قانون فوق قبل از اجرا فسخ گردید.

، قوانین مغایر آن لغو گردید و با با تصویب قانون تشکیالت شورای اسالمی کشوری 1361در آذرماه 
ها و انتخاب گیریتشکیل شوراهای اسالمی گام بلندی در جهت مشارکت شهروندان در تصمیم

هایی که در قانون برای مشارکت شهروندان در بینیاداره امور شهر برداشته شد. با وجود پیشمدیران 
ها و روند رسد در سیستم اداری و مدیریتی شهرداریاداره امور شهرها دیده شده است به نظر می
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د دار و فراگیر شهروندان وجوگیری مشارکت معنیاجرای امور موانع و مشکالت متعددی برای شکل
ها به مشارکت شهروندان بیشتر شده است و های اخیر توجه شهرداریدارد. با این وجود در سال

 :Panahi, 2011های مشارکتی فراوانی را به اجرا رسانده است. )شهرداری تهران به طور خاص تجربه

27.) 
ح شهردار مدرسه، اند از جمله: پروژه شهر سالم، طرهای مختلف مشارکتی اجرا شدهدر این راستا طرح

ها نیز های شهر، طرح شورایاری محالت، و برخی طرحطرح شهرداران افتخاری آینده، طرح غنچه
محور سازمان اند مانند: طرح همیار پلیس، طرح توانمندسازی اجتماعهای دیگر اجرا شدهتوسط سازمان

ح مدیریت محله نیز از محور، طرح رابطین بهداشت محلی زن و.... طربهزیستی، طرح امنیت محله
های های سازماناست که اغلب این طرح ها در جهت تسهیل برنامههای در حال اجراییجمله طرح

 اند. متبوع تهیه و اجرایی شده
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق -2
ترین اجزا در نظام شهری )به مثابة کوچکهایمطالعة کارکردی شهر با محور قرار دادن محله

 نماید.های ادارة بهینة اجتماعات شهری، اقدام مییابی به شیوهشهری( جهت دستونتقسیمات در
های اجتماعی بر مبنای ارزش مفهومی هنجاری نیز دارد که تعهدات« محلی اجتماع»سان، بدین

 شود.هایشان همراه میآورد و حقوق افراد با مسئولیتمشترک برای اعضای خود پدید می
ها و محیط، شناخت صحیح و انتظارات متناسب با ای مستمر بین انسانبطهوجود مکان و را 

های طبیعی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که به نوبة خود، امکان برقراری تعادل و ظرفیت
 -شناسانه را خواهد داد. بنابراین، در یک اجتماع محلی، تضاد منافع فردعدالت در روابط اجتماعی و بوم

ای پایدار و فراگیر پدیدار خواهد گشت. مفاهیمی طبیعت تقلیل خواهد یافت و توسعه -نسانجمع و ا
تر برای ساکنان محلی، عدالت ریزی از پایین، مشارکت جمعی و فراگیر، حق انتخاب فزونچون برنامه

وسعه و نیز های برابر همراه با کارایی بیشتر، توزیع عادالنة امکانات و مواهب تاجتماعی، ایجاد فرصت
« ایریزی محلهبرنامه»و « ایتوسعة محله»رفاه مردم )نه صرفاً آبادی مکان( تنها در سایة مفهوم 

 (.Fani & Dobran, 2010یابد )عینیت می
در ایران که ساختارهای حکومتی، متمرکز است جهت ارتقا، گسترش و کارایی مدیریت محله، 

تواند به های خصوصی و محلی میهادهای مردمی و سازمانهای نها و ظرفیتگیری از تواناییبهره
ریزی از باال به ها کمک نماید. همچنین برنامههای دولت و شهرداریافزایی و اثربخشی برنامههم

قومیتی، طبقاتی وغیره و با سابقة  -شهرهایی چون تهران و با توجه به تنوع فرهنگیپایین برای کالن
های موفقی ارائه شته، نه مقرون به صرفه بوده و نه عمالً توانسته نسخهمدیریتی کم تأثیرگذار گذ

های محلی سازیریزی از پایین به باال و تصمیمنماید. البته این بدان معنا نیست که با اجرای برنامه
بتوان مدیریت اثربخشی ارائه نمود. چرا که عواملی چون سابقة مدیریتی یا اجرایی، عوامل فرهنگی 

 کنند.گروهی، طراحی سیستم مناسب و... در این راستا نقش مهمی ایفا می مشارکت، فعالیت همچون
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ریزی معطوف یافته که از رشد شهرنشینی کندی برخوردارند، برنامهدر کشورهای توسعه
دلیل رشد فزایندة شهرنشینی و اصالحی است ولی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بهاقدامات
ریزی، پویایی زیادی نیاز داشتگی تاریخی و...؛ برنامهنگهمختلفی از جمله جنگ تحمیلی، عقب شرایط

فصل کرد بلکه باید به سرعت مسائل و ومدت مسائل را حلتوان با مطالعات صرفاً طوالنیدارد و نمی
محور تأکید حلهریزی مهای ارزان قیمت ارائه داد. ضمناً در برنامهحلبندی و راهمشکالت را دسته

ها وجود داشته شود تا به موضوعاتی پرداخته شود که امکان مداخله در آن توسط مدیریت محلهمی
توان در آن مداخله کرد به سطوح باالتر منعکس گردد. باشد و برخی از موضوعات مطروحه که نمی

(Nouri Neshat, 2010) 
شود، به عنوان حقوق شهروندی یاد می رغم وجود تکالیف و وظایف مدیریت شهری که از آنبه

هایی هستند که انجام آنها در فرایند شهروندان نیز در برابر مدیریت شهری، دارای وظایف و مسئولیت
های مدیریت غیر متمرکز نقش شهروندان، مدیریت شهری و اثر بخشی آن موثرخواهد بود. در سیستم

در سیستم مدیریت شهری بوده و تمامی این موسسات مردم نهاد و بخش خصوصی، نقشی اثرگذار 
نمایند. شکل زیر ارکان و اجزای مدیریت ارکان در تعامل با یکدیگر نسبت به توسعه شهری اقدام می

 دهد.شهری را مشخص کرده است که نقش کالن هر جزء را نشان می
 . نقش ارکان و اجزای مدیریت شهری1شکل 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شورای اسالمی شهر بخش خصوصی شهرداری

 مدیریت شهری

 شهروندان

 پشتیبانی و همکاری نظارت و هماهنگی ه امور شهرادار مشارکت کننده

 توسعه و عمران شهری
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این مشارکت یکی از الزامات  "مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهاست"رکت تازه ترین زمینه مشا
یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفا در مکانی به نام زندگی شهری است و هنگامی تحقق می

 (.Alawi Tabar 2001: 53بدل شوند)« شهروند »شهر زندگی می کنند درآیند و به 
مشارکت »توان گفت: ر فرایندی بودن آن مورد بررسی قرار گیرد میاگر مشارکت با تأکید بیشتر ب

گردند و در جریان شوند و منشأ تغییر اجتماع پیرامون خود میفرایندی است که افراد در آن توانمند می
دهد. بنابراین زیربنای توسعه، مشارکت تمامی این تغییر، یک اجتماع توانمند شده و توسعه رخ می

کنند، از این منظر جتماع است. هر یک از ذینفعان نقشی را در توسعة یک اجتماع ایفا میذینفعان یک ا
 بندی کرد: توان مشارکت را در سطوح مختلف دستهمی

شوند و دربارة آنچه میکنند اما فقط دربارة تصمیمات مطلع میمشارکت منفعل: افراد در فرآیند شرکت 
ای که خارج از اجتماع محلی هستند الزم یاری اوقات افراد حرفهشوند. در بسمیرخ داده است آگاه 

 است از آنچه که گذشته است مطلع شوند؛ 
کنند. میها مشارکت مشارکت از طریق مشورت دادن: افراد با مشورت دادن یا پاسخ دادن به پرسش

شود میارائه  گیرد و در این صورت نظراتی کهگیری صورت نمیگونه تصمیمدر این فرآیند هیچ
 کند؛ گونه تعهد یا مسئولیتی برای آنها ایجاد نمیهیچ

های مادی مشارکت مشارکت خریداری شده:  افراد در مقابل پول یا امکانات دیگر یا برخی انگیزه
 کنند؛می

ویژه اینکه هزینة کنند بهمیها به حکم وظیفة خود مشارکت ای: برخی از سازمانمشارکت وظیفه
 کنند؛میهایی در فرآیند مشارکت آنان شرکت تر است. مردم نیز با شکل دادن گروهکت آنها پایینمشار

هایی را کنند یا گروهمیریزی شرکت های مختلف طراحی و برنامهمشارکت تعاملی: مردم در فعالیت
 ی را داشته باشند؛شود تا افراد مشارکت بهترمیهای مختلف یادگیری استفاده دهند. از روشمیشکل 

کنند تا وضعیت میمشارکت خودجوش: افراد با ابتکار خود و مستقل از هر سیستم دیگری تالش 
هایی در خارج از گروه خود ارتباط وجود آورند. ممکن است این افراد با گروهبهتری را برای خود به

های خود روند و اختیار فعالیتمیش برقرار کنند تا منابعی را به دست آورند اما در مجموع مستقل به پی
 (.Nouri Neshat, 2010« )را دارند

در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق دارد. 
شود که در این بخش از پیشینه داخلی شروع شده و به پیشنه در دو قسمت داخلی و خارجی انجام می

( تحقیقی با عنوان بررسی 1397خالدی فرد و همکاران ) ینه خارجی نیز ارایه شده است.دنبال آن پیش
عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی در استان های ترک، کرد و لرنشین ایران انجام 
دادند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی افراد 

پیمایشی و  -استان های ترک، کرد و لرنشین ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی  ساکن در
نفر به  3000جامعه آماری شامل تمام شهروندان ترک، کرد و لرهای ساکن ایران بودندکه از بین آنها 

عنوان نمونه و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 
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  .…… مشارکت زانیم بر موثر یتیریمد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یفرد عوامل یبررس عنوان مقاله :

خته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند تن از استادان صاحبنظر و پایایی آن محققسا
پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج  2826نیز از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شد. در نهایت تعداد 

نشان داد که وجود نشاط در ورزش، تناسب آن با سن و سال و سالمتی و ورزش در محیط طبیعی به 
و نداشتن انگیزه به  تیب به عنوان مهمترین عوامل و همچنین نداشتن وقت، کمبود امکانات ورزشیتر

ترتیب به عنوان مهمترین موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه بوده است. به نظر می رسد 
بیشتری را به با وجود مشکالت اقتصادی و تهدید سالمتی مردم ناشی از فقر حرکتی، دولت باید سهم 

ورزش همگانی تفریحی در این استانها اختصاص دهد که می تواند نقش مؤثری در بهبود سالمتی 
( تحقیقی با عنوان راهکارهای توسعه ورزش همگانی در 1393مهدی زاده و اندام ) جامعه ایفا کند.

گی است که به تحلیلی و از نوع همبست-دانشگاه های ایران انجام داده اند. این پژوهش توصیفی
صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیئت علمی، کارکنان و 

 224نفر عضو هیئت علمی، 233نفر ) 779دانشجویان دانشگاه های سراسری ایران بود که در نهایت، 
ه محقق نفر دانشجو( به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنام322نفر کارمند و 

گویه در مقیاس لیکرت پنج ارزشی بود  66این پرسشنامه شامل  .ساخته موانع فعالیت بدنی پاسخ دادند
که روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک مطالعه 

خش متعامد برای راهنما و به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چر
شناسایی عامل ها و از روش تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید عامل ها و ارائه الگو استفاده شد. در 

سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش  58سوال پرسشنامه موانع،  66تحلیل عاملی اکتشافی، از 
اجتماعی و محدودیت  عامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، روانشناختی، درون فردی، عدم حمایت

و  "عدم حمایت اجتماعی"زمانی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد عامل های
بیشترین تأثیر را در تبیین موانع مشارکت  79/0و  83/0هر یک با بار عاملی  "سازمانی و مدیریتی"

ت ورزشی در مدارس بین ( در پژوهشی که بر روی مشارک2013) 1ورزشی داشتند. کانترز و همکاران
سال در جنوب شرقی ایالت متحده انجام دادند، نتایج را حاکی از آن دانستند که  14دانش آموزان تا 

بیشتر دانش آموزان در ورزش های مدرسه شرکت می کنند اما کودکان قشر کم درآمد و سیاه پوستان 
 یج منفی آن قرار دارند دانستند.را دو گروهی که در عرض خطر بیشتری از عدم فعالیت بدنی و نتا

( بر روی نوجوانان هلندی چنین نتییجه گرفتند که مشارکت ورزشی با در 2012) 2پرینس و همکاران
دسترس بودن امکانات ورزشی و پارک ها وابستگی باالیی ندارد و بیشترین میزان مشارکت نوجوانان 

ت ورزشی و پارک ها در دسترس بود و هم در اوقات فراغت ورزشی را زمانی دانستند که هم امکانا
 اقتصادی خانوارهای ساکن در محله از درجه ی باالیی برخوردار بود. –وضعیت اجتماعی 

                                                           
1 -Kanters et al 

2 - Prins, Richard G et al 
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 با توجه به چارچوب نظری، فرضیه های زیر مطرح شدند:
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.

 مگانی بر حسب تاهل پاسخگویان متفاوت است.میزان مشارکت در ورزش های ه
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب درآمد پاسخگویان متفاوت است.
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت است.

 اجتماعی افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد عوامل
 ن مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر داردبر میزا یفرد عوامل
 بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد یتیریمد عوامل
 افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد یفرهنگ عوامل

 
 با توجه به فرضیه های تحقیق، مدل نظری زیر مطرح شد:

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 پیشین(.نظریه ها و تحقیقات منبع )

 

 روش تحقیق -3
جامعه آماری همبستگی می باشد.  –این پژوهش از نوع کاربردی و با توجه به نوع پژوهش توصیفی 

ساله شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره  15-29این تحقیق را جوانان 
باشد که با استفاده از مینفر  380حجم نمونه در این تحقیق شامل  نفر است.  22636ثبت احوال 

ای به کار مرحلهای چندگیری خوشهگیری، نمونهدر قسمت روش نمونه فرمول کوکران تعیین گردید.
گرفته شد. بدین صورت که در مرحله اول شهر خلخال به منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، 

مشارکت در ورزش 
 های همگانی

 

 
  

 

 عوامل فردی 
 

 عوامل اجتماعی

 یتیریمد عوامل

 یفرهنگ عوامل
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  .…… مشارکت زانیم بر موثر یتیریمد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یفرد عوامل یبررس عنوان مقاله :

به صورت خوشه مشخص می غرب، و مرکز تقسیم می شود و در مرحله بعد از هر منطقه دو محله 
شود و سپس از هر کدام از محله ها چند کوچه انتخاب و از هر کوچه چند خانه و از هر خانه یک فرد 

تکنیک گردآوری اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه  برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شد.
تید خبره و برگزیده مدیریت داده در بحث اعتبار پرسشنامه تهیه شده به تعدادی از اسا استاندارد است.
برای بررسی  ها، دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده بود.ها در مورد شاخصشد و وفاق آن

ای شامل سی پرسشنامه در بین پاسخگویان که آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق حاضر ابتدا نمونه
به دست  70/0ج برای همه متغیرها باالتر از صورت کامالً تصادفی انتخاب شدند پخش گردید و نتایبه

 آمد.

 

 های پژوهشیافته-4

 های توصیفی پژوهشیافته 4-1
درصد از پاسخگویان زن  0/50درصد از کل پاسخگویان مرد و  0/50آمده دستمطابق با نتایج به

 9/33ن اند. همچنیدرصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای کمترین فراوانی بوده 1/66باشند. می
باشند. کمترین سن برابر با کمتر از درصد از پاسخگویان نیز متأهل بوده و دارای بیشترین فراوانی می

سالگی قرار  24-26سال بوده است. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی 29سال و بیشترین سن  15
اند که دارای سطح تحصیالت لیسانس این بررسی پاسخگویانی تشکیل داده درصد را در 7/39دارند. 

درصد پاسخگویان دارای سطح تحصیالت  5/5اند و بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده
کمترین میزان درآمد برابر با کمتر از اند. فوق لیسانس بوده و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده

درصد  9/33میلیون تومان با  5درصد و بیشترین میزان درآمد برابر با باالی  4/2ن تومان با میلیو 2
 می باشد.

 

 تفکیك نمونه برحسب میانگین متغیرهای مستقل و وابسته  4-1-1
 

 های توصیفی(: آماره1جدول )

تعداد  ماکسیمم مینیمم میانگین متغیرها
 سؤاالت

حاالت 
 طیف

 5 29 125 42 06/101  فردی عوامل
 5 9 45 10 81/36 عوامل اجتماعی 
 5 5 25 5 29/17 عوامل فرهنگی 
 5 8 40 8 96/32 عوامل مدیریت

 5 18 90 20 78/68 مشارکت در ورزش های همگانی
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 آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف
 

 (: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف2جدول )

مشارکت 
 در ورزش 

عوامل 
 مدیریتی

عوامل 
 هنگیفر

عوامل 
 اجتماعی 

عوامل 
 فردی 

 

268/1 

074/0 
044/1 
058/0 

306/1 
083/0 

973/1 
117/0 

976/1 
121/0 

 اسمیرونوف –کلموگروف
 داریسطح معنی

 

 یافته های استنباطی2 -4
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.

 گانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت نیست.میزان مشارکت در ورزش های هم فرض صفر:
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.فرض مقابل: 

 
 بر حسب جنسیتمشارکت در ورزش های همگانی میزان بین  T-Test(: آزمون 3) شماره جدول 

سطح  واریانس میانگین فراوانی متغیر
معنی 
 داری

سطح  Tمقدار
نی مع

 داری

 000/0 28/16 000/0 231/20 11/50 190 مرد

 52/73 190 زن

کمتر  05/0شده که از  000/0با سطح معنی داری  28/16برابر  T( اندازه 3) شماره مطابق با جدول
بر حسب مشارکت در ورزش های همگانی میزان است لذا می توان فرض صفر را رد کرد.یعنی 

  است و زنان بیشتر از مردان در ورزش های همگانی مشارکت می کنند.جنسیت پاسخگویان متفاوت 
 

 بر حسب وضعیت تاهل آنان متفاوت است.میزان مشارکت در ورزش های همگانی 
 بر حسب وضعیت تاهل آنان متفاوت نیست.میزان مشارکت در ورزش های همگانی  فرض صفر:

 وضعیت تاهل آنان متفاوت است. بر حسبمیزان مشارکت در ورزش های همگانی فرض مقابل: 
 

 بر حسب وضعیت تاهل میزان مشارکت در ورزش های همگانی بین  T-Test(: آزمون 4) شماره جدول

سطح معنی  واریانس میانگین فراوانی متغیر
 داری

 سطح معنی داری Tمقدار



 

 
 

97 

 

  .…… مشارکت زانیم بر موثر یتیریمد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یفرد عوامل یبررس عنوان مقاله :

 000/0 71/17 000/0 748/40 70/62 251 مجرد

 61/80 129 متاهل

 
کمتر  05/0شده که از  000/0با سطح معنی داری  71/17برابر  T( اندازه 4) شماره مطابق با جدول

بر حسب میزان مشارکت در ورزش های همگانی است لذا می توان فرض صفر را رد کرد. یعنی 
و متاهل ها بیشتر از مجردها در ورزش های همگانی شرکت  پاسخگویان متفاوت است. وضعیت تاهل

 می کنند.

 

 بر حسب درآمد آنان متفاوت است.ر ورزش های همگانی مشارکت د
 بر حسب درآمد آنان متفاوت نیست.مشارکت در ورزش های همگانی  فرض صفر:

 بر حسب درآمد آنان متفاوت است.مشارکت در ورزش های همگانی فرض مقابل: 
مشارکت در ن میزا وطرفه از رابطه بین میزان درآمد ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک

، متغیر میزان درآمد به پنج سطح تقسیم شد. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل ورزش های همگانی
 طرفه استفاده شد.واریانس یک

مشارکت در ورزش میزان  (ANOVA(:جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس )5جدول شماره)
 بر حسب درآمد آنان های همگانی

  F Sig میانگین تعداد درآمد  

 000/0 321/1102 00/20 9 میلیون 2کمتر از 
 66/45 15 میلیون 3تا  2

 49/56 53 میلیون 4تا  3

 27/68 174 میلیون 5تا  4

 61/80 129 میلیون 5باالتر از 

شده است. سطح معنی داری آزمون نیز  321/1102برابر   Fآمار جدول فوق نشان می دهد که مقدار 
مشارکت در ورزش های همگانی میزان متر است؛ بنابراین می توان فرض صفر را رد کرد. ک 05/0از 

مشارکت در میزان به عبارت دیگر حداقل میانگین متغیر  بر حسب میزان درآمد آنان متفاوت است.
یکی از گروه ها با بقیه تفاوت معنی داری دارد. لذا برای قضاوت بیشتر از آزمون ورزش های همگانی 

(LSD استفاده کرده ایم، این آزمون مقایسه ی زوجی را انجام می دهد یعنی میانگین گروه ها را دو )
 به دو مقایسه می کند تا مشخص شود میانگین های کدام دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد. 

 آنانبر حسب درآمد  مشارکت در ورزش های همگانیمقایسه  (LSD(: آزمون )6) شماره جدول

سطح معنی تفاوت  گروه های مورد بررسی
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 داری میانگین

 کمتر از دو میلیون تومان            دو تا سه میلیون تومان
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                    

 یلیون تومان                             چهار تا پنج م                                        
 باالتر از پنج میلیون تومان                                 

66/25- 
49/36- 
27/48- 
61/60- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 دو تا سه میلیون تومان             کمتر از دو میلیون تومان            
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                    

 چهار تا پنج میلیون تومان                                                                     
 باالتر از پنج میلیون تومان                                 

66/25 
82/10- 
60/22- 
94/34- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 سه تا چهار میلیون تومان            کمتر از دو میلیون تومان            
 دو تا سه میلیون تومان                                                                    
           چهار تا پنج میلیون تومان                                                           

 باالتر از پنج میلیون تومان                                 

49/36 
82/10 
77/11- 
12/24- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 چهار تا پنج میلیون تومان            کمتر از دو میلیون تومان            
                             دو تا سه میلیون تومان                                        
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                     

 باالتر از پنج میلیون تومان                       

27/48 
60/22 
77/11 
34/12- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 کمتر از دو میلیون تومان               باالتر از پنج میلیون تومان       
 دو تا سه میلیون تومان                                                                    
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                     

   چهار تا پنج میلیون تومان                                        

61/60 
94/34 
12/24 
34/12 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 

مشارکت در ورزش های همگانی ، با باال رفتن میزان درآمد پاسخگویان، 5مطابق با نتایج جدول 
 توسط آنان افزایش می یابد.

 ست.میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت ا
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت نیست. فرض صفر:

 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت است.فرض مقابل: 
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مشارکت در ورزش های میزان  وطرفه از رابطه بین شغل ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک
ر شغل به چهار سطح تقسیم شدند. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل واریانس ، متغیهمگانی

 طرفه استفاده شد.یک
مشارکت در ورزش  میزان (ANOVA(:جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس )7جدول شماره)

 های همگانی بر حسب شغل

  F Sig میانگین تعداد شغل 

 171/0 612/1 69/68 63 دانشجو
 42/67 80 کارمند

 11/68 67 بازاری

 66/68 134 آزاد

 61/73 36 خانه دار

شده است. سطح معنی داری آزمون نیز از  612/1برابر   Fآمار جدول فوق نشان می دهد که مقدار 
میزان مشارکت در ورزش های  بیشتر است؛ بنابراین نمی توان فرض صفر را رد کرد. یعنی 05/0

  سخگویان متفاوت نیست.همگانی بر حسب شغل پا
 

 افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد عوامل فردی
 (: خالصه مدل8جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

990/1 88/5 783/0 783/0 885/0 

 
 ( Anova(: آنالیز واریانس)9جدول )

 سطح معنی
 داری

درجه  میانگین مربعات مقدار واریانس
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 641/1364 124/47191 
581/34 

1 
378 
379 

124/47191 
747/13071 
871/60262 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل
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 (: ضریب رگرسیون10جدول )

 
سطح معنی 

 داری

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد ردبتای استاندا

000/0 
000/0 

189/4- 
941/36 

- 
885/0 

124/2 
021/0 

899/8 
769/0 

 مقدار ثابت
عوامل 
 فردی

 
از آزمون بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی ی فرد عواملبرای آزمون فرضیه پنجم تاثیر 

 05/0ی داری کمتر از آنوا و مقدار سطح معن 9رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 
Y= 885/0 x + 899/8  

 

 بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد عولمل اجتماعی
 و رگرسیون  و آنالیز واریانس (: خالصه مدل11جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ن تعدیل ضریب تعیی خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

821/1 81/6 708/0 709/0 842/0 

 

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

درجه  میانگین مربعات
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 938/920 959/42725 
394/46 

1 
378 
379 

959/42725 
912/17536 
871/60262 

 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل

 

 
سطح معنی 

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد
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 داری
000/0 
000/0 

068/19 
347/30 

- 
842/0 

419/1 
079/0 

053/27 
769/0 

 مقدار ثابت
عوامل 
 اجتماعی

 
از آزمون انی بر میزان مشارکت در ورزش های همگی اجتماع عواملبرای آزمون فرضیه ششم تاثیر 

 05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 
Y= 842/0 x + 053/27  

 

 بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر داردعوامل فرهنگی 
 (: خالصه مدل12ول )جد

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

63/1 86/4 851/0 851/0 923/0 

 
 ( Anova(: آنالیز واریانس)13جدول )

سطح معنی 
 داری

درجه  میانگین مربعات مقدار واریانس
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 858/2166 737/51311 
680/23 

1 
378 
379 

737/51311 
134/8951 
871/60262 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون14جدول )

 
سطح معنی 

 داری

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

 تمقدار ثاب 895/3 416/1 - 751/0 000/0
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 عوامل 968/1 042/0 923/0 550/46 000/0
 یفرهنگ

 
از آزمون بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  یفرهنگ عواملبرای آزمون فرضیه هفتم تاثیر 

 05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  14رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 :این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد

Y=ax+b 
Y= 923/0 x + 895/3  

 

 

 فرهنگی افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد عوامل
 (: خالصه مدل15جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

66/1 61/4 866/0 867/0 931/0 

 
 ( Anova(: آنالیز واریانس)16جدول )

سطح معنی 
 داری

درجه  میانگین مربعات مقدار واریانس
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 942/2454 986/52221 
272/21 

1 
378 
379 

986/52221 
885/8040 
871/60262 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون17جدول )

 
سطح معنی 

 داری

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد استاندارد بتای

000/0 
000/0 

646/2 
547/49 

- 
931/0 

338/1 
036/0 

540/3 
772/1 

 مقدار ثابت
 عوامل
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 فرهنگی

 
از آزمون فرهنگی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  عواملبرای آزمون فرضیه هشتم تاثیر 

 05/0قدار سطح معنی داری کمتر از آنوا و م 17رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 
Y= 931/0 x + 540/3  

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها -5
 نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات پیشین همسو می باشد. برای مثال

( تحقیقی با عنوان بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و 1397) خالدی فرد و همکاران
تفریحی در استان های ترک، کرد و لرنشین ایران انجام دادند. نتایج نشان داد که وجود نشاط در 
ورزش، تناسب آن با سن و سال و سالمتی و ورزش در محیط طبیعی به ترتیب به عنوان مهمترین 

و نداشتن انگیزه به ترتیب به عنوان مهمترین  اشتن وقت، کمبود امکانات ورزشیعوامل و همچنین ند
موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه بوده است. به نظر می رسد با وجود مشکالت 
اقتصادی و تهدید سالمتی مردم ناشی از فقر حرکتی، دولت باید سهم بیشتری را به ورزش همگانی 

استانها اختصاص دهد که می تواند نقش مؤثری در بهبود سالمتی جامعه ایفا کند.  تفریحی در این
( تحقیقی با عنوان راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه 1393همچنین مهدی زاده و اندام )

های ایران انجام داده اند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل ها و 
وش تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید عامل ها و ارائه الگو استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، از ر
سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل سازمانی و مدیریتی،  58سوال پرسشنامه موانع،  66از 

نتایج تحلیل  محیطی، روانشناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی قرار گرفتند.
هر یک با بار  "سازمانی و مدیریتی"و  "عدم حمایت اجتماعی"عاملی تأییدی نشان داد عامل های

 بیشترین تأثیر را در تبیین موانع مشارکت ورزشی داشتند.  79/0و  83/0عاملی 
 پیشنهادهای حاصل از پژوهش

همچنین حضور محسوس اطالع رسانی مناسب نیروی انتظامی از ارائه ی خدمات حفاظتی و  -1
پرسنل محترم نیروی انتظامی در مکان های تخصیص داده شده برای ورزش می تواند سبب برقراری 
امنیت مالی و ناموسی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی گردد و احساس امنیت را در افراد 

 تقویت کرده و منجر به مشارکت بیشتر آنها در ورزش همگانی گردد.
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کانات و تجهیزات مربوط به ورزش های همگانی و همچنین افزایش کیفیت آنها توسط گسترش ام -2
شهرداری در نقاط مختلف شهر می تواند تا حد قابل قبولی میزان مشارکت شهروندان را در ورزش 

 همگانی افزایش دهد.
ی ورزش در با توجه به شرایط آب و هوایی شهر خلخال و از آنجایی که روزهای زیادی از سال برا -3

پارک ها و محیط های سرباز مناسب نمی باشد لذا فراهم نمودن سالن های ورزشی استاندارد که 
بصورت سرپوشیده و با سیستم تهویه ای مناسب باشند ضروری می باشد که برای تحقق این مهم، 

 همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف با یکدیگر ضروری به نظر می رسد.
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Abstract 
The aim of this study was, survaying the individual, social, cultural and 

managerial factors affecting the level of participation in public sports; The youth 

of Khalkhal was performed. This research was conducted by survey method and in 

order to improve the validity of the questionnaire measures, validity was used and 

reliability was obtained by using Cronbach's alpha coefficient which was higher 

than 0.70 for all variables. The statistical population was 15-29 year olds peaples 

in Khalkhal city. The statistical population is 22636 according to the statistics of 

the Civil Registration Office, of which 380 people were selected as a sample using 

simple Cochran's formula by simple random sampling. Findings showed that the 

independent variables of feeling of security, civil rights, social support, mass 

media, cultural capital and social capital have a significant effect on the dependent 

variable of participation in public sports. 
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