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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،مطالعۀ ارتباط انگیزۀ کسب سالمتی و نشاط و لذت با میزان پایبندی بانوان شرکتکننده در
ورزشهای همگانی (شهر کرج) بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و پیمایشی بوده و کلیۀ بانوان ()N=650
شرکتکننده در ورزشهای همگانی شهر کرج در سال  ،1395جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل دادند ،که از بین آنها
 243نفر با توجه به جدول مورگان بهعنوان نمونه ،مورد مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها پس از تعیین روایی و
پایایی ،از پرسشنامۀ بینالمللی انگیزۀ مشارکت ورزشی هونگ یونگ لین ( )2010و پرسشنامۀ تعهد ورزشی اسکانالن
( )1993استفاده شد .نتایج نشان داد که بین انگیزۀ نشاط و لذت با ضریب همبستگی ( )R=0/376بهعنوان اولویت اول و
انگیزۀ کسب سالمتی با ضریب همبستگی ( )R=0/216بهعنوان اولویت دوم با پایبندی ارتباط مثبت و معناداری داشتند.
بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیر ورزشهای همگانی بر نشاط و لذت و سالمتی جسمانی و روانی
بهخصوص بر روی زنان بهعنوان یکی از ارکان سالمت جامعه ،به مسئوالن توصیه میشود برای توسعۀ ورزش همگانی به
اولویتهای نشاط و لذت توجه بیشتری کنند و امکانات ورزشی بیشتری را در اختیار آنان جهت این مقولهها قرار دهند.
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انگیزه ،پایبندی ،سالمتی ،نشاط و لذت ،ورزش همگانی.
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مقدمه
امروزه پیشرفت علوم و فناوریها سبب شده است تا انسانها با اتکای به تکنولوژی نوین ،رفتارهای جدیدی
را کسب کنند .هر گونه تغییر جدید میتواند تأثیرات متفاوتی را در کلیۀ ابعاد زندگی فردی ،اجتماعی،
اقتصادی و  ...انسان بگذارد .اما از میان این عوامل آنهایی که در سالمتی انسان تأثیرگذارند ،از نقش ویژه
ای برخوردارند؛ بهگونهای که سالمتی موهبت و ودیعهای الهی است و هر صاحب خردی به تأثیرات متقابل
جسم و روح بر یکدیگر اذعان میکند .)1( .سالمتی مفهومی است که بهسختی میتوان آن را در قالب
لغات بیان کرد؛ چراکه از شهودیترین مفاهیم قابل درک توسط افراد بهحساب میآید .از دیدگاه سازمان
بهداشت جهانی ،سالمتی حالت بهزیستی کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی است و صرفاً بیمار نبودن نیست
( .)2این تعریف کالسیک از سالمتی ،با توجه به اینکه عناصر ضروری سالمت را تعیین میکند ،اهمیت
ویژهای دارد .بهمظور درک کامل معنی سالمت ،دانستن هر یک از ابعاد سالمت از اهمیت بسزایی برخوردار
است .گوداستات ،سیمپسون و لوانگر )1987(1ابعاد سالمتی را سالمت جسمانی (فقدان بیماری و ناتوانی
و عملکرد مناسب جسمی و فیزیولوژیک) ،سالمت روانی (شامل عواطف و منبعی برای قابلیتهای عقالنی
و درک ذهنی) و سالمت اجتماعی (توانایی تعامل مؤثر با افراد دیگر و محیط اجتماعی ،رضایتمندی از
روابط بینفردی و ایفای نقش) توصیف کردند ( .)3براساس مطالب بیانشده یکی از راههای کسب سالمتی
و کنترل جسم ،ورزش است .بهگونهای که آثار ورزش در سالمت و پیشگیری از بیماریها و انحرافات و پر
کردن اوقات فراغت ،بر کسی پوشیده نیست ( .)1تحقیقات ثابت کرده است ورزش عالوهبر سالمتی ،سبب
میشود افراد خُلقشان بهبود پیدا کند و از زندگی بیشتر لذت ببرند ( .)4،5با توجه به اهمیت و نقش
تحرک و فعالیت در زندگی روزمره و سالمت افراد جامعه ،باید فرصت و محیطی را فراهم ساخت که در
آن افراد بتوانند بر ورزش و فعالیت تمرکز کنند .همچنین خدماتی را ارائه داد که آنها بتوانند ساعاتی را
به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی ،با عالقه و تمایل وافر به ورزش و فعالیتهای بدنی بپردازند (.)6
ورزش این پدیدۀ سازمانیافتۀ اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،طی این دوران ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبههای گوناگونی قابل بررسی است .از مهمترین جنبه
های آن همگانی بودن و به تعبیری ورزشهای همگانی است .امروزه ورزش همگانی از آنجا که موجب
افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سالمت افراد جامعه میشود ،از زیر شاخصهای توسعۀ انسانی در

1. Goddess, Simpson & Lovanger
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جوامع قلمداد میشود .همچنین بهواسطۀ افزایش سالمت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینههای
درمانی و بهداشتی میشود .ورزش همگانی از جمله رشتههای پرطرفداری است که در کلیۀ مکانهای
تفریحی -ورزشی مانند پارکها ،ورزشگاهها ،ایستگاههای ورزشی ،سواحل دریا ،رودخانهها و غیره میتواند
بهصورت انفرادی و گروهی توسط مربیان کارآزموده و مجرب انجام گیرد (.)7در تعریف دیگری از اسالمی
و همکاران ( )1392ورزش همگانی شامل فعالیتهایی است که دارای ماهیتی تفریحی ،آزادانه و انتخابی
بوده و این امر سبب شکلگیری اثرات مختلف آن مانند سالمت جسمی و روانی ،لذتبخشی و بانشاط بودن
میگردد ( .)8در واقع هدف اصلی آن ،سالمتی برای همه است ،و هدف کسانی که به ورزش همگانی می
پردازند ،بهدست آوردن سالمتی و نشاط برای خود و دیگران است .همچنین گفته شده ورزش همگانی با
هدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزش ،تقویت ورزش همگانی،
ورزش رقابتی ،تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایهگذاری شده است ( .)9با وجود این  ،رویکردهای مورد
استفاده در ورزش همگانی برای انگیزاندن مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی اغلب ناکارامدند ( .)10با
وجود فواید تمرین منظم و تغذیۀ سالم اغلب افراد در شروع و حفظ تغییرات رفتاری مثبت مشکل دارند
( ،)11بهطوریکه مؤثرترین مداخالت برای افزایش فعالیت ،موفقیتهایی را در کمک به افراد برای شروع
فعالیت نشان دادهاند .با این حال ،اثربخشی کمی در کمک به افراد برای حفظ و استمرار فعالیت در طول
زمان داشتهاند ( .)12استمرار فعالیت و پیروی از برنامۀ منظم ورزشی موضوعی است که از آن بهعنوان
پایبندی به ورزش یاد میشود ( .)13در واقع تعهد (پایبندی) ورزشی یک حالت روانشناختی است که
تمایل و تصمیم فرد را برای تداوم مشارکت در ورزش نشان میدهد ( .)19-14طبق گفتۀ واینبرگ و
گولد )2003(1شروع یک برنامۀ ورزشی آسانتر از پایبندی به آن است و  50درصد از افرادی که در برنامه
های ورزشی شرکت میکنند ،طی شش ماه اول آن را کنار میگذارند ( .)20این آمار به افراد بدون مشکالت
قلبی -عروقی اشاره دارد .در این خصوص گفته شده تعداد زیادی از افراد دوست دارند تا به فواید ورزش
دست یابند ،ولی نمیتوانند برای انجام آن ،بهصورت طوالنیمدت باقی بمانند .به بیان سادهتر ،استمرار
ورزشی ،این افراد را از ورزش فراری میدهد .ناتوانی برای دستیابی به یک برنامۀ ورزشی ،یکی از مسائل
پیچیده در روانشناسی ورزش است ( .)12اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا افراد از
برنامههای ورزشی حذف میشوند؟

1. Weinberg & Gould
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برای پاسخ به این پرسش بیان پیشبینیکنندههای (مثبت و منفی) استمرار به ورزش ضروری بهنظر
میرسد .پیشبینیکنندههای استمرار (مثبت) به ورزش شامل مجاورت جغرافیایی به ناحیۀ ورزشی،
پشتیبانی ورزش ،ورزش در گروههای کوچک در مقایسه با گروههای بزرگ ،فاکتور اجتماعی -اقتصادی
سطح باال و کانون کنترل درونی؛ و پیشبینیکنندههای منفی استمرار به ورزش شامل فقدان زمان ،عدم
دسترسی ،انتخاب ورزش ضعیف ،جراحت و آسیب اولیه ،شخصیت نوع  Aو درونگرا بودن هستند (.)21
با وجود این ،انگیزه نیز از مهمترین پیشبینیکنندههای استمرار به ورزش است .انگیزه به بیان ساده
عبارت است از جهت و شدت تالش فرد ( )22که در تمامی فعالیتهای انسانی به چشم میخورد ،ولی
میزان و نوع آن با توجه به شرایط ،متفاوت است .همچنین افراد با توجه به منبع انگیزش متفاوتاند .دامنۀ
انگیزهها میتوانند از رفتارهای فیزیولوژیک تا انگیزهها برای رفتارهای کامالً ارادی مانند رانندگی را شامل
شوند .این انگیزهها ،مستقل از نوع و کیفیت ،برای تداوم رفتارهای اجتماعی بسیار بااهمیتاند ،بهطوریکه
با تضعیف یا تخریب آنها ،اهداف رفتاری افراد با چالشهای جدی روبهرو میشود ( .)23یکی از انواع این
انگیزهها ،به فعالیتهای بدنی و ورزش مربوط میشود که خود از مهمترین مباحث حیطۀ روانشناسی
ورزش ،با اصل شرکت کردن یا نکردن در ورزش ،با انتخاب نوع ورزش و میزان تالش و تداوم برای پیشرفت
در آن سروکار دارد ( .)22انگیزهها میتوانند با هدف کاهش وزن ،تناسباندام یا عواملی مانند موفقیت،
رهایی انرژی ،جو گروهی و دوستیابی .از طرف دیگر ،ممکن است افراد با هدف تفریح و تعاملهای
اجتماعی ،رشد و توسعۀ مهارت و سایر عوامل مرتبط ،به فعالیت ورزشی بپردازند ( .)23بنابراین ،انگیزۀ
مشارکت ورزشی نیز به تفاوتهای فردی برای شرکت در فعالیتهای ورزشی میپردازد ( .)42با این حال
ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیتهای ورزشی امکانات وسیعی را میطلبد و
درصورتیکه این عالقه در بین جامعه ایجاد شود ،بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی از بین خواهد رفت
( .)52اما باید توجه کرد مسئلۀ ورزش زنان و نحوۀ مشارکت آنان در ورزشهای تفریحی مسئلۀ پیچیده
ای است ( )26که عوامل زیادی در آن و به میزان پایبندی به آن دخالت دارند .مطالعات تجربی نشان داده
است که تفاوتهای جنسیتی در کاهش انگیزه در فعالیتهای ورزشی مؤثر است .زنان بهعنوان نیمی از
افراد جامعه ،با توجه به مسئولیت هایی که به لحاظ جنسیت بر دوش آنهاست ،موانع بیشتری را برای
مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت بهویژه ورزش احساس میکنند ( .)27همچنین پژوهشها نشان
داده اند که لذت بردن از ورزش ،متغیر مؤثری برای مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی است .اسکانالن
و همکاران ( )2003در خصوص منابع ایجادکنندۀ لذت در بین افرادی که رشتههای ورزشی مانند والیبال،
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بیسبال ،شنا و اسکیت در گروههای سنی مختلف مشغول به فعالیت بودند ،لذت بردن را از عوامل مهم
مشارکت در ورزش معرفی کردند (.)28سوسا و همکاران ( )2007در مطالعهای بر روی بازیکنان فوتبال
لذت را قویترین پیشبینیکنندهی تعهد ورزشی ( )29و پارسامهر ( )1390در مطالعهای بر روی 163
نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد ،لذت و سرمایهگذاری را قویترین پیشبینها در تعهد ورزشی
بیان کردند ( .)30همچنین رمضانینژاد و همکاران ( )1388در بررسی شرکتکنندگان در ورزشهای
همگانی در فضاهای روباز ،انگیزۀ کسب سالمتی و آمادگی جسمانی ،لذت و نشاط ،بهبود در روابط شغلی
و زندگی ،تعامل اجتماعی و دیگر دالیل شخصی را در اولویت قرار دادند ( .)28دهستانی و همکاران
( )1390در مطالعهای در خصوص انگیزههای مشارکت در ورزشهای تفریحی و همگانی شهر تهران ،نشان
دادند بهبود سالمتی و افزایش مقاومت در برابر بیماریها ،مهمترین انگیزۀ حضور افراد در ورزش همگانی
و تفریحی است ( .)31کلت1و همکاران ( ،)2012در مطالعۀ انگیزۀ مشارکت افراد مسن در استرالیا ،روی
 815آزمودنی ( 399مرد و  416زن)  55تا  93سال که بهطور مستمر فعالیت داشتند ،به این نتیجه
رسیدند که بیشترین انگیزۀ شرکت افراد حفظ سالمتی ،دوست داشتن فعالیت ،بهبود آمادگی جسمانی و
تحرک مفصلی بود و تفاوت معناداری در تمرینات براساس جنس ،سن ،تحصیالت و شغل دیده شد (.)23
باید توجه کرد در ایران با وجود پژوهشهایی در زمینۀ انگیزههای مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی،
کمتر بر روی عوامل مؤثر بر تداوم و پایبندی به مشارکت در فعالیتهای ورزشی تأکید شده است.
درحالیکه موضوع تداوم مشارکت در فعالیتهای ورزشی همانند شروع آن از اهمیت بسزایی برخوردار
است ،زیرا افراد برای دستیابی به مزایای کامل تندرستی باید بهصورت منظم و مستمر تمرینات ورزشی
را ادامه دهند ( .) 33همچنین نگاهی گذرا به زندگی مردم ایران بیانگر این موضوع است که میزان فعالیت
در میان ایرانیان بهویژه زنان و کودکان بسیار اندک است و نیاز حرکتی آنان برآورده نمیشود ( .)34فعالیت
منظم و عادات غذایی خوب میتواند سالمت زنان را ارتقا دهد و از بسیاری بیماریها و حاالتی که علت
عمدۀ مرگومیر و ناتوانی زنان است ،پیشگیری کند .همچنین ،فعالیت خوداتکایی و اطمینان به خود را
که معیارهای مبنایی در سالمت روح است ،افزایش میدهد (.)35
با توجه به پایین بودن جایگاه زنان در ورزش در وضعیت برابری سایر شرایط از جایگاه مردان ،قابل
تأمل بودن شاخص مشارکت زنان بهعنوان عاملی قابل تأمل در اندازهگیری توسعۀ یک کشور که خود

1. Kolt
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نشاندهندۀ اهمیت موضوع است و براساس نقش ورزش در سالمسازی ،ایجاد نشاط و لذت در زندگی
افراد ،در پژوهش حاضر تالش شده است ارتباط بین انگیزۀ کسب سالمتی و نشاط و لذت بهعنوان
انگیزانندههای درونی با میزان پایبندی بانوان شرکتکننده در ورزشهای همگانی شهر کرج بررسی شود.
روششناسی تحقیق
با توجه به ماهیت پژوهش حاضر ،روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و پیمایشی بود .از آنجا که
ورزش همگانی یا ورزش برای همه ،به افراد خاصی تعلق ندارد ،ازاینرو محدودۀ سنی خاصی برای شرکت
کنندگان در نظر گرفته نشد و براساس قلمرو زمانی و مکانی پژوهش حاضر ،جامعۀ آماری را کلیۀ بانوان
شرکتکننده در ورزش همگانی شهر کرج تشکیل میدادند که تعداد آنها ( )N= 650نفر برآورد شد .مطابق
جدول  ،1افراد مورد مطالعه از نظر دامنۀ سنی 16/5 ،درصد  20سال و کمتر از آن 32/9 ،درصد 21 -30
سال 32/1 ،درصد  31-40سال 11/9 ،درصد  41-50سال و  6/6درصد آنان باالی  50سال بودند و محل
تجمع آنها فقط در ایستگاههای  20گانۀ کرج بود.
جدول .1توزيع فراوانی سن پاسخدهندگان
سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 20سال و کمتر

40

16/5

16/5

 21تا  30سال

80

32/9

49/4

 31تا  40سال

78

32/1

81/5

 41تا  50سال

29

11/9

93/4

بیشتر از  50سال

16

6/6

100

کل

243

100

ابزار سنجش ،پرسشنامۀ انگیزۀ مشارکت ورزشی هونگ یونگ لین )2010( 1جهت سنجش انگیزۀ
مشارکت در ورزشهای همگانی و نشاط و لذت و پرسشنامۀ تعهد ورزشی اسکانالن و همکاران ()1993
جهت سنجش میزان پایبندی ورزشی بود .پاسخها براساس مقیاس پنجارزشی لیکرت (کامالً موافق=،5

1. Hong Yong Lin
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موافق=  ،4بینظر=  ،3مخالف= 2و کامالً مخالف=  )1تنظیم شده بود .شایان ذکر است که محقق با در نظر
گرفتن احتمال وجود پرسشنامههای خطا از  260پرسشنامه استفاده کرد و در نهایت از  260پرسشنامه
تعداد  243پرسشنامه (براساس جدول مورگان) بهکار رفت .روایی صوری و محتوایی پرسشنامۀ هونگ
توسط اسالمی و همکاران ( ،)1392و روایی پرسشنامۀ اسکانالن توسط میرحسینی و همکاران ()1391
بررسی شد ( .)36برای تعیین پایایی ،مطالعۀ مقدماتی روی  25نفر از نمونهها انجام گرفت که حاکی از
ثبات ابزار اندازهگیری بود و برای توصیف دادهها از آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی دادهها از آزمون
آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .همچنین در انجام آزمونهای مذکور از نرمافزار
 SPSS -22استفاده شد.
یافتههای تحقیق
یکی از پیشفرضهای استفاده از روشهای آماری ،نرمال بودن دادههای حاصل از جمعآوری پرسشنامه
هاست که بیتوجهی به آن میتواند به نتیجهگیری نادرست منجر شود .در این پژوهش با استفاده از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف و با توجه به قضیۀ حد مرکزی فرض نرمال بودن نمونهها تأیید و فرض صفر رد
شد و سپس با استفاده از معادالت ساختاری ارتباط بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین بررسی شد.
براساس آمار توصیفی ،نتایج بررسی مشخصات فردی بانوان نشان داد که از کل نمونۀ آماری بیشترین
تعداد ( 32/9درصد) در گروه سنی  21تا  30سال قرار داشتند 57/6 .درصد متأهل و  47/7درصد دارای
مدرک دیپلم و زیر دیپلم بودند .همچنین  63/4درصد آنان شاغل نبودند و براساس نتایج حاصل از آمار
توصیفی بیشتر افراد پاسخدهنده دارای مشاغل آزاد ( 30/5درصد) بوده و  83/1درصد آنان در طول هفته
فعالیت داشتهاند و بیشترین فعالیتشان پیادهروی ( 28/30درصد) بود.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون (جدول  )2نشان داد که بین دو متغیر انگیزۀ کسب سالمتی و
پایبندی به ورزش ارتباط وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی ( )0/216مثبت نشاندهندۀ وجود رابطۀ
مستقیم بین متغیرها و مقدار  Sig= 0/001 > 0/05گویای معناداری روابط در سطح خطای  5درصد
است .بنابراین مشاهده شد که بین انگیزۀ کسب سالمتی و پایبندی به ورزشهای همگانی بانوان شهر
کرج ارتباط وجود دارد .همچنین از بین عوامل پایبندی به ورزش ،تعهد و لذت ،مشغولیات جایگزین و
سرمایهگذاری شخصی با انگیزۀ کسب سالمتی رابطه داشتند .نمودار  ،1پراکنش متغیر وابستۀ پایبندی به
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ورزش و متغیر مستقل انگیزۀ کسب سالمتی را نشان میدهد .نقاط در این نمودار در اطراف یک خط
راست با شیب مثبت پراکندهاند و این مطلب گویای وجود رابطۀ خطی مستقیم بین این دو متغیر است.
جدول  .2آزمون همبستگی بين انگيزة کسب سالمتی و پايبندی به ورزشهای همگانی
متغير مستقل

متغيرهای وابسته

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

انگیزۀ کسب سالمتی

پایبندی به ورزش

243

0/216

0/001

تعهد و لذت

243

0/276

0/001

فشار اجتماعی

243

-0/027

0/680

مشغولیات جایگزین

243

0/490

0/001

فرصتهای مشارکت

243

-0/069

0/286

سرمایهگذاری شخصی

243

0/245

0/001

* در سطح  P≥0/05معنادار است.

نمودار  .1پراکنش متغير وابستۀ پايبندی به ورزش و متغير مستقل انگيزة کسب سالمتی
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همچنین براساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون (جدول  )3مشاهده شد ،بین دو متغیر انگیزۀ
نشاط و لذت و پایبندی به ورزش ارتباط وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی ( )0/376مثبت نشاندهندۀ
وجود رابطۀ مستقیم بین متغیرها و مقدار  Sig= 0/000 > 0/05بوده که گویای معناداری روابط در سطح
خطای  5درصد است .بنابراین مشاهده شد که بین انگیزۀ نشاط و لذت و پایبندی به ورزشهای همگانی
بانوان شهر کرج ارتباط وجود دارد .همچنین از بین عوامل پایبندی به ورزش ،تعهد و لذت ،مشغولیات
جایگزین ،فرصتهای مشارکت و سرمایهگذاری شخصی با انگیزۀ نشاط و لذت رابطه داشتند.

جدول  .3آزمون همبستگی بين انگيزة نشاط و لذت و پايبندی به ورزشهای همگانی
متغير مستقل

متغيرهای وابسته

تعداد

انگیزۀ نشاط و لذت

ضريب همبستگی

سطح معنیداری

پایبندی به ورزش

243

0/376

0/001

تعهد و لذت

243

0/430

0/001

فشار اجتماعی

243

0/073

0/261

مشغولیات جایگزین

243

0/073

0/001

فرصتهای مشارکت

243

0/531

0/001

سرمایهگذاری شخصی

243

0/005

0/933

نمودار  ،2پراکنش متغیر وابستۀ پایبندی به ورزش و متغیر مستقل انگیزۀ نشاط و لذت را نشان
میدهد .همانطورکه مالحظه میشود نقاط در این نمودار در اطراف یک خط راست با شیب مثبت
پراکندهاند و این مطلب گویای وجود رابطۀ خطی مستقیم بین این دو متغیر است.
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نمودار  .2پراکنش متغير وابسته پايبندی به ورزش و متغير مستقل انگيزة نشاط و لذت

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مطالعۀ ارتباط انگیزۀ کسب سالمتی و نشاط و لذت با میزان پایبندی بانوان شرکت
کننده در ورزشهای همگانی در شهر کرج بود .با توجه به جدول  ،2ضریب همبستگی بین دو متغیر
انگیزۀ کسب سالمتی و پایبندی به ورزشهای همگانی مثبت و بزرگتر از  0/05است ،بنابراین با احتمال
 95درصد و با تأیید فرض یک میتوان گفت بین دو متغیر مذکور ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین از بین عوامل پایبندی به ورزش ،تعهد و لذت ،مشغولیات جایگزین و سرمایهگذاری شخصی با
انگیزۀ کسب سالمتی رابطه داشتند .نمودار  ،1پراکنش متغیر وابستۀ پایبندی به ورزش و متغیر مستقل
انگیزۀ کسب سالمتی گویای رابطۀ خطی مستقیم بین این دو متغیر بود .در تأیید یافتۀ فمذکور ،میتوان
به نتایج تحقیقات رمضانی خلیلآبادی ( )1373و جعفری ( )1380در شهر تهران اشاره کرد که هر دو
نشان دادند بیشترین انگیزۀ مشارکت در ورزشهای همگانی در میان زنان تهران اهمیت سالمت جسمی
و روانی و تناسباندام بود ( .)37 ،38همچنین کوزهچیان ( )1380بهبود سالمتی فیزیکی را بهعنوان یکی
از دالیل مشارکت افراد در ورزشهای تفریحی ،عنوان کرد ( .)25در همین زمینه صدارتی (،)1385
رمضانینژاد ( ،)1388دهستانی ( )1390و اسالمی ( )1392در تحقیقاتشان ،انگیزۀ کسب سالمتی (بهبود
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سالمت و مقاومت در برابر بیماریها) را مهمترین انگیزۀ افراد در مشارکتهای ورزشی قلمداد کردند (،39
 )8 ،31و نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی انگیزههای شرکتکنندگان در ورزشهای همگانی در فضاهای
روباز» که توسط رمضانینژاد و همکاران ( )2010انجام گرفت ،سالمت جسمی و روانی خوب و بهبود
آمادگی جسمانی بهعنوان مهمترین گرایش مردم به ورزش اعالم شد ،که خود مؤید یکی از نتایج پژوهش
حاضر ،یعنی ارتباط انگیزۀ مشارکت در ورزشهای همگانی در جهت کسب سالمتی است ( .)28بهعالوه
شارپ شایر ،)1977( 1مؤسسۀ ساساکاوا ،)16( )2006( 2دسی 3و همکاران ( ،)2008تربیت بدنی
هنگکنگ ( )2009و کلت و همکاران ( ،)2012در تحقیقاتی ،کسب سالمتی را انگیزۀ اصلی افراد برای
مشارکتهای ورزشی اعالم کردند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت ( .)16 ،29 ،32 ،45بر این
اساس نتایج تحقیقات حاضر تا حدودی بیانکنندۀ آگاهی بیشتر افراد از فواید ورزش و نقش آن بر سالمتی
بوده و همین مسئله یکی از دالیل رویآوری آنان به ورزشهای مختلف از جمله ورزشهای همگانی شده
است.
مطابق جدول  ،3ضریب همبستگی بین دو متغیر انگیزۀ کسب نشاط و لذت و پایبندی به ورزشهای
همگانی مثبت و بزرگتر از  0/05بوده ،بنابراین با احتمال  95درصد و با تأیید فرض یک میتوان گفت
بین دو متغیر مذکور ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین از بین عوامل پایبندی به ورزش ،تعهد
و لذت ،مشغولیات جایگزین و سرمایهگذاری شخصی با انگیزۀ نشاط و لذت رابطه داشتند .نمودار ،2
پراکنش متغیر وابستۀ پایبندی به ورزش و متغیر مستقل انگیزۀ نشاط و لذت گویای رابطۀ خطی مستقیم
بین این دو متغیر بود.
وجود ارتباط معنادار بین انگیزۀ نشاط و لذت و پایبندی به ورزشهای همگانی از دیگر نتایج پژوهش
حاضر بود .در واقع عدم نشاط و لذت از جمله عواملی است که به احتمال زیاد یکی از موانع تعهد و
پایبندی ورزشی میشود و چنانچه رشتههای مختلف تحت نظر هیأت ورزشهای همگانی از ویژگی
لذتپذیری دور باشند ،این ارتباط بهوجود نخواهد آمد .در این زمینه نوابینژاد ( )1376و مظفری ()1381
در تحقیقات خود ،بیشترین انگیزۀ گرایش به فعالیتهای ورزشی را شادابی بیان کردند ( .)22 ،41همچنین
مرتضایی و اندام ( )1393در پژوهشی اولین اولویت مشارکت زنان در ورزشهای تفریحی -آبی را کسب
لذت و آرامش ( ،)42سهرابی و همکاران ( )1392در بررسی نگرش مردم شهرهای استان خراسان رضوی
1. Sharp Shire
2. Sasakawa
3. Dacey
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به فعالیتهای حرکتی و ورزشی ،عقب ماندن از کارهای روزانه را مهمترین علت شرکت نکردن و کسب
نشاط را مهمترین انگیزۀ مشارکت در فعالیتهای ورزشی اعالم کردند ( .)43داشتن سرگرمی و تجربۀ
لذتبخش از مهمترین انگیزههای دانشجویان در گرایش به ورزش در تحقیق میرصفائیان و همکاران
( )2013بیان شد ( .)44عالوهبر این ،استادلیس ،)2001(1ویس2و همکاران ( ،)2001بیدل3و همکاران
( )2005و هوگز 4و همکاران ( ،)2006در تحقیقات خود نشان دادند اولین انگیزۀ افراد برای مشارکت
ورزشی ،انگیزۀ لذت ،نشاط و شادابی است ( .)19 ،26در همین زمینه ،تحقیق پارسامهر ( )1390بر روی
دانشجویان دانشکدۀ تربیت بدنی یزد ( ،)30تحقیق حسینی و همکاران ( )1392بر روی بانوان شرکت
کننده در ورزشهای همگانی ( ،)33تحقیق محمدی و یوسفی ( )2015در بررسی تعهدات ورزشی
ورزشکاران زن (  )17و تحقیق هوگز و همکاران ( )2006در خصوص ارتباط مشارکت در ورزش و فعالیت
بدنی و طول عمر ،همگی نشاندهندۀ رابطۀ مثبت و معنادار بین لذت و سرگرمی با تعهد است ،بهگونهای
که با افزایش لذت ،تعهد و پایبندی به ورزش افزایش مییابد ( .)26همچنین اسماعیلی و همکاران ()2013
در توضیح اینکه شرکت در فعالیت ورزشی منظم از بروز اختالالت روانی پیشگیری میکند ،در تحقیقی
عوامل انگیزشی ورزشی نوجوانان دختر و پسر را بررسی کردند و نشان دادند برای اینکه نوجوانان فعالیت
ورزشیشان را آغاز کنند یا ادامه دهند ،باید به انگیزههای آنان در فعالیتهای ورزشی توجه کرد .با توجه
به نتایج بهدستآمده ،دختران بهدلیل بیانگیزگی در معرض اختالالت روانیاند و باید با ایجاد محیطی
مفرح و لذتبخش آنها را به انجام فعالیت ورزشی ترغیب کرد (.)45
اسکانالن و همکاران ( )2009در تحقیقی بر روی نتبال زنان عنوان کردند که لذت با انگیزۀ درونی
و بیرونی ارتباط مثبت و معناداری دارد و این ارتباط در نهایت پایبندی به ورزش نت بال را بهدنبال دارد
( .)46بهعالوه لی یو5و همکاران ( )2011انگیزههای درونی و بیرونی مثل لذت بردن از ورزش و جلب
توجه را عوامل مهم پرداختن به ورزش عنوان کردند ( .)23اما نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقی در
انگلستان ،که دالیل شرکت دانشجویان در فعالیتهای ورزش همگانی را بهترتیب اولویت شامل بهبود
وضعیت فکری و ذهنی ،کاهش استرس و فشار روانی ،کسب شادی و اعتمادبهنفس بیان کردند ،همخوانی

1. Astadlys
2. Weiss
3. Biddle
4. Hughes
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نداشت ( .)47همچنین با نتایج تحقیق کاندریک1و همکاران ( )2013که انگیزۀ مشارکت ورزشی و فعالیت
دانشآموزان سه کشور را بررسی کردند و نتایج تحقیق هیلی کورن ،دیوید بایبر و دانیل چک)2015(2
در خصوص مطالعۀ انگیزههای ذاتی زنان کالج برای فعالیت بدنی ،همخوان نبود (.)48
براساس یافتههای پژوهش حاضر و تحقیقات انجامگرفتۀ قبلی بهنظر میرسد بیشتر افراد تا حدود
زیادی از فواید ورزش و نقش آن بر سالمتی آگاهی دارند و در راستای کسب سالمتی و مبارزه با عوامل
خطرزای تندرستی ،به ورزشهای مختلف از جمله ورزشهای همگانی روی آورده و مهمترین انگیزۀ خود
را در مشارکتهای ورزشی ،بهبود و حفظ سالمتی اعالم کردهاند .همچنین اکثریت قریب بهاتفاق به تأثیر
فعالیتهای فیزیکی روزانه و منظم بر میزان کاهش اضطراب و افسردگی آگاهند؛ بهصورتی که کاهش
اضطراب و افسردگی ،نشاط و شادابی را به ارمغان میآورد و بر کیفیت زندگی افراد بهخصوص زنان جامعه
تأثیرات مثبت و سازندهای برجای میگذارد ،و این موضوع علتی بر گرایش افراد به ورزش و فعالیت بدنی
است و در نتیجه بسیاری از بیماریهای ناشی از افسردگی را که سالمت جامعه را بهخطر میاندازد ،از بین
میرود.
با این حال ،یکی از محدودیتهای این پژوهش ،این است که پژوهش حاضر تنها در شهرستان کرج
انجام گرفته است ،ازاینرو براساس تفاوتهای فرهنگی موجود در شهرهای مختلف کشور ،انجام
پژوهشهایی مشابه در سایر مناطق نیز میتواند حائز اهمیت باشد .همچنین ،با توجه به انگیزۀ باالی زنان
برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی در حالت پایین بودن جایگاه آنان در ورزش در وضعیت برابری سایر
شرایط از جایگاه مردان ،قابل تأمل بودن شاخص مشارکت زنان بهعنوان عاملی مهم در اندازهگیری توسعۀ
یک کشور که خود نشاندهندۀ اهمیت موضوع است و براساس نقش ورزش در سالمسازی ،ایجاد نشاط و
لذت در زندگی افراد ،بهنظر میرسد ،بهوجود آوردن بستر مناسب مانند فراهم کردن امکانات و تجهیزات،
برطرف کردن محدودیتهای پیش ر وی آنها (مسائل فرهنگی و اجتماعی) و برآورده کردن نیازهای
اجتماعی و بودن با دوستان ،هر یک میتوانند مشارکت به ورزش را در میان زنان فزونی بخشند .ازاینرو
به مسئوالن سازمانها و مراکز مربوط به ورزشهای همگانی پیشنهاد میشود به ورزشهای همگانی
همانند ورزشهای قهرمانی توجه کنند و امکانات ورزشی بیشتری را در سطح شهر در اختیار زنان قرار
دهند ،و جوی لذتبخش و دوستانه را در محیطهای ورزشی ایجاد کنند.
1. Kondric
2. Cronon, Haley, Biber, David & and Czech, Daniel
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