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چکیده
مقدمه: يکی از مهم ترين دستاوردهای جامعه ايران فراهم نمودن زمینه های مختلف ورزشی برای زنان كشور است. اما با وجود اين 
هنوز جواب گوی ورزش برای بانوان و نیاز آن ها به فعالیت بدنی نمی باشد. هدف اين پژوهش تعیین همبستگی عوامل تسهیل كننده و بازدارنده 

بر میزان مشاركت در فعالیت های ورزشی دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی كرمان می باشد.
آماری شامل 310 دانشجوی دختر دانشگاه علوم  بوده كه نمونه  از نوع توصیفی-همبستگی  ها: پژوهش حاضر  مواد و روش 
پزشکی كرمان بودند كه به روش نمونه گیري تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از يک پرسشنامه دوبخشی "عوامل 
 Facilitating and Inhibiting Factors on Participation in Sports( ورزشی"  فعالیتهای  بازدارنده  و  تسهیل كننده 
Activities Questionnaire( استفاده شد كه روايی صوری و محتوايی آن توسط 7 نفر از مدرسین مديريت و برنامه ريزی ورزشی و 
جامعه شناسی تائید شد و پايايی به روش آلفای كرونباخ به دست آمد. جهت تحلیل داده ها نرم افزار آماری  اس پس اس اس نسخه 16 استفاده 

شد. 
يافته ها: بین عوامل تسهیل كننده و مولفه های شخصی، روانشناختی، اجتماعی، مديريتی، اقتصادی، اماكن و تجهیزات و میزان 
مشاركت در فعالیت های ورزشی همبستگی وجود دارد )P>0/05(. بین عوامل بازدارنده و مولفه های مديريتی و اماكن و تجهیزات با میزان 
مشاركت در فعالیتهای ورزشی همبستگی معني داري بود )P>0/05(. ولی بین  مولفه های شخصی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی با میزان 

مشاركت در فعالیتهای ورزشی همبستگی وجود نداشت. 
نتیجه گیری: نتايج حاكی از اهمیت مولفه های مديريتی و اماكن و تجهیزات ورزشی برای مشاركت ورزشی دختران دانشجو دارد. 
ايجاد اماكن و تجهیزات ورزشی و تفريحی متنوع و مناسب و نیز فراهم كردن فضای نشاط آور و انگیزاننده، می توانند عوامل موثری برای 
مشاركت ورزشی دانشجويان دختر باشند. پیشنهاد می شود مديران و تصمیم گیران ورزش دانشجويی امکانات ورزشی مورد نیاز دانشجويان 

دختر را در يک فضای مطلوب و بانشاط فراهم كنند.

کلید واژه ها: مشاركت ورزشی، عوامل تسهیل كننده و بازدارنده، دانشجويان دختر، دانشگاه علوم پزشکی.
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مقدمه 
و  جذاب ترين  مهمترين،  از  يکی  بعنوان  ورزش  از  امروزه 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  رفتار  موثرترين 
تضمین  نشاط،  ايجاد  بر  ورزش عالوه  می شود.  ياد  دنیا  سیاسی  و 
كاهش  موجب  جوان  نسل  پويايی  و  تحرک  شادابی،  و  سالمتی 
تنش  ها و از بین بردن فقر حركتی می گردد. ورزش فعالیتی شاد است 

كه موجب فرار از واقعیت های تلخ زندگی می شود )1(. 
گوناگون  عرصه های  وجود  فناوری،  زمان،  پیشرفت 
اطالع رسانی و آموزشی منجر به تحوالتی در جوامع مختلف گرديده 
است. از آنجايی كه تقريبا نیمی از جمعیت ايران را دختران و زنان 
اجتماعی  زندگی  در  بانوان  مشاركت  به  توجه  می دهند،  تشکیل 
بايد جامع تر و دقیق تر باشد. دختران و زنان جوان با پیشرفت های 
و  فعال ترشدن  خواستار  می آيد،  وجود  به  جهان  در  كه  گوناگونی 
كسب موفقیت های روزافزون می باشند. به عبارت ديگر، عدم تحرک 
جسمانی زنان يعنی محروم شدن بخش مهمی از جامعه از سالمتی 
و بهداشت جسمانی و روانی، لطمه های جبران ناپذير برای كل جامعه 

به دنبال خواهد داشت )2(.
و  مسائل  تحصیلی،  مشغله  كه  می دهد  نشان  مطالعات 
مشکالت فرهنگی، كمبود وقت، عدم وسیله ی نقلیه، ضعف روابط 
دختران  بدنی  فعالیت  موانع  از  آمادگی جسمانی  و ضعف  اجتماعی 
نکردن  به شمار می رود )5-3(. موارد فوق مهمترين عوامل ورزش 
دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی می باشند )6(. صدارتی )7( 
موانع عدم مشاركت زنان در ورزش را به ترتیب شامل: عدم دسترسی 
به امکانات ورزشی، مناسب نبودن زمان برنامه های ورزشی مختص 
به زنان، گرانی هزينه های ثبت نام، نداشتن وقت و مخالفت اعضای 
خانواده بیان كرده است. همچنین نبود فضاهای ورزشی و تفريحی 
ويژه بانوان، مشکالت مالی خانواده ها، اولويت ندادن ورزش در برنامه 
روزانه، فعال نبودن واحد های تربیت بدنی، از ديگر داليل مشاركت 

پايین بانوان در ورزش شمرده می شود )8(. 
از عوامل  را  نادريان )9( دو عامل مشکالت فردی و روانی 
بیان كرده است.  بانوان  انگیزشی در موانع مشاركت ورزشی  عمده 
كاوه  )10( در بررسي عوامل بازدارنده موثر بر میزان شركت معلمان 
زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیتهای ورزشی شهر مرند، نشان داد 
كه رابطه منفی و معنا داری بین عوامل بازدارنده و چهار خرده مقیاس 

)روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی، مديريتی و اماكن و تجهیزات( از 
عوامل بازدارنده و میزان مشاركت ورزشی بانوان معلم وجود دارد. ولی 
بین دو خرده مقیاس  بازدارنده )شخصی و اقتصادی و مالی( و میزان 
مشاركت ورزشی همبستگی معناداری وجود نداشت. مطالعات انجام 
شده )12-11( نشان می دهد كه مهم ترين موردی را كه باعث شركت 
دانشجويان دختر در ورزش دانشگاه بود، لذت بردن آن ها از ورزش 

دوران دبیرستان بود. 
سوم  يک  حدود  كه  دارد  می  اظهار   )13(  Flangan

ورزشکاران دانشگاه را زنان تشکیل می دهند. با وجود اين آنها كمتر از 
 Wal .26 درصد بودجه ورزشی دانشگاه را به خود اختصاص می دهند
set )14( معتقد است بعضی از زنان مسلمان، ورزش را امری مردانه 

می دانند و در آن مشاركت نمی كنند، اما دسته ای از زنان مسلمان كه 
هم به مذهب خود و هم به جنبه كسب سالمت بدن در اسالم توجه 

دارند، بسیارجدی و عالقمند در ورزش شركت می كنند.
دختران  در  كه  پژوهشی  در   )15( همکاران  و   Lewis

دانشگاهی و مادران شان انجام شد، نشان داد كه تصوير ذهنی زنان 
از خود و از نوع ظاهر بدنی خويش عامل بازدارنده ی از مشاركت در 
ورزش است .Kelman و همکاران )16( در پژوهشی كه بر روی 
زنان و دختران جوان در دو منطقه مشخص كشور انگلستان انجام 
دادند نشان دادند كه عوامل خودآگاهی، انتخاب فعالیت های شخصی، 
برقراری ارتباط و حمايت دوستان و خانواده خودشان، عوامل موثری 
در شركت آنان در فعالیت های بدنی می باشد كه حمايت دوستان 
به عنوان عامل موثر بیش از عوامل ديگر در نظر گرفته شده است. 
Berger & Person )17( در پژوهشی بر روی زنان مسلمان 

جوان در امارات متحده عربی نشان دادند كه اهمیت فعالیت بدنی 
منظم باعث جلوگیری و كاهش بروز چاقی و بیماری های مزمن در 
يافته ضرورت تداوم و مشاركت منظم  اين  زنان می شود. توجه به 

بانوان در انجام فعالیت های بدنی را نمايان می كند.
Asorikar & Maier )18( بیان كردند كه زنان هندی و 

ساير اقلیت های قومی در مقايسه با زنان استرالیايی به دلیل محرومیت 
اجتماعی و فرهنگی فرصت شركت در فعالیت های ورزشی و تفريحی 
را ندارند. لذا با ترويج و تنوع فرهنگی و اجتماعی در ورزش بطور قابل 
توجهی می توان باعث تحريک عالقه و مشاركت زنان هندی و ديگر 

مهاجران شد. 
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كه  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش  پیشینه  اجمالی  بررسی 
پرداختن به فعالیت ورزشی در بانوان مسأله مهمی است. هدف اين 
پژوهش تعیین همبستگی عوامل تسهیل كننده و بازدارنده بر میزان 
علوم  دانشگاه  دختر  دانشجويان  ورزشی  فعالیت های  در  مشاركت 

پزشکی كرمان در سال 1392 بود. 

مواد و روش ها
در اين پژوهش توصیفی-همبستگی، تعداد نمونه 310 دانشجو 
تصادفی  نمونه گیري  روش  به  و  مورگان  جدول  طريق  از  كه  بود 
رشته های  براساس  آماری  جامعه  طبقات  شدند.  انتخاب  طبقه ای 

تحصیلی و ظرفیت متفاوت پذيرش در اين رشته ها بود.
ابزار جمع آوري اطالعات "پرسشنامه عوامل تسهیل كننده و 
 Facilitating and Inhibiting( "بازدارنده فعالیتهای ورزشی
 Factors on Participation in Sports Activities

پرسشنامه  اين  می باشد.   Questionnaire FIFPSA-Q

قبال توسط حسین زاده )19( طراحی شده است. پرسشنامه عوامل 
تسهیل كننده شش خرده عامل دارد كه عبارتند از:

1. عوامل شخصی )4 گويه( 2. عوامل روانشناختی )3 گويه( 
3. عوامل اجتماعی و فرهنگی )7 گويه( 4. عوامل مديريتی )4 گويه( 
5. عوامل مالی و اقتصادی )3 گويه( 6. عوامل اماكن و تجهیزات 
)4 گويه( و در كل دارای 25 گويه . هر گويه در اين پرسشنامه در 
درجه   )5( زياد  خیلی   و   )1( بسیاركم  لیکرت  درجه ای  پنج  پیوستار 

 بندی می شود. 
براساس  پاسخ و  نیز حاوی 27 گويه بسته  بازدارنده  عوامل 
عوامل  عامل  خرده  در شش  كه  است  لیکرت  درجه ای   5 مقیاس 
شخصی )4 گويه(، حیطه عوامل روانشناختی )4 گويه(، حیطه عوامل 
اجتماعی و فرهنگی )8 گويه(، حیطه عوامل مديريتی )3 گويه(، حیطه 
عوامل مالی و اقتصادی )3 گويه(، حیطه عوامل اماكن و تجهیزات )5 

گويه( بررسی می شود. 
عوامل  و  تسهیل كننده  عوامل  شامل:  پژوهش  متغیرهای 
بازدارنده، مشاركت در فعالیت های ورزشی )میزان ساعات صرف شده 
در هفته برای فعالیتهای ورزشی( و متغیرهای سن، رشته تحصیلی، 

رشته ورزشی )گروهی، انفرادی( میزان سابقه ورزشی می باشد.
تأيید  مورد  كرات  به  فوق،  پرسشنامه های  پايايی  و  روائی 

پژوهشگران قرار گرفته است. از آن جمله می توان به روايی صوری 
و محتوايی داداشی )5( و امیرتاش )20( اشاره كرد. پايايی درونی اين 

پرسشنامه در پژوهش حسین زاده )19(، 0/86 بدست آمده است. 
در اين مطالعه، پژوهشگران جهت اطمینان بیشتر در استفاده 
از ابزار، روايی صوری و محتوايی هر پرسشنامه مورد تائید 7 نفر از 
مدرسین مديريت و برنامه ريزی ورزشی و جامعه  شناسی قرار گرفت. 
پايايی ابزار در يک مطالعه مقدماتی با 30 نفر از افراد نمونه با استفاده 
از ضريب آلفای كرونباخ برای عوامل تسهیل كننده ά=0/76 و برای 
بوده  قبولی  قابل  پايايی  كه  آمد  بدست   ά=0/79 بازدارنده  عوامل 
است. اين پرسشنامه حاوی سواالتی در خصوص ويژگی های جمعیت 

شناختی نمونه پژوهش بود.
تعداد نمونه )جدول 1( در طبقه  با  پرسشنامه فوق متناسب 
توضیحات  ارائه  از  بعد  مربوطه  دانشکده های  در  تصادفی  بصورت 
كافی توسط پرسشگران، بین دانشجويان پخش و زمان كافی برای 
پاسخ گويی آن در نظر گرفته شد. جهت اطمینان از رغبت نمونه برای 
شركت در پیمايش و نیز رعايت مالحظات اخالقی، نامه همراهی به 
از  پاسخ دهندگان  و  ارائه  دانشجويان  به  ابتدای پرسشنامه  پیوست 

نوشتن نام و نام خانوادگی خود معاف شدند.
جهت  توصیفی،  آمار  شاخص های  از  داده ها  تحلیل  جهت 
اسمیرنف(  كلموگروف  آزمون  )از طريق  داده ها  بودن  نرمال  فرض 
و برای بدست آوردن رابطه بین متغیرها از آزمون   ضريب همبستگی 
اسپیرمن و آزمون كای دو در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 

16 استفاده شد.
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یافته ها
جدول 1:  مشخصات شركت كنندگان برحسب رشته تحصیلی، گروه  سنی، فاصله محل سکونت تا اولین سالن ورزشی، میزان ساعت صرف شده در هفته و سابقه 

ورزشی دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی كرمان

درصدتعدادگروه های سنیدرصدتعدادرشته تحصیلی

دندانپزشکی
پزشکی

داروسازی
بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی

راديولوژی
تکنسین اتاق عمل

هوشبری
علوم آزمايشگاهی
مدارک پزشکی

29
69
34
32
25
24
15
19
17
36
10

9/35
22/25
10/96
10/32
8/06
7/74
4/83
6/13
5/48
11/61
3/22

19 تا 22 سال
23 تا 26 سال
27 تا 30 سال

بیشتر از 30 سال

149
123
26
12

48/06
39/69
8/38
3/87

فاصله محل سکونت تا اولین 
درصدتعدادسالن ورزشی

كمتر از 500 متر
500 متر تا 1000 متر

1001 متر تا 3000  متر
بیشتر از 3000 متر

166
38
29
77

53/54
12/25
9/35
24/83

درصدتعدادسابقه ورزشی درصدتعدادمیزان ساعت صرف شده در هفته
كمتر از 1 ساعت

بیش از 1 تا 5 ساعت
بیش از 5 تا 10 ساعت

بیشتر از 10 ساعت

213
69
20
8

68/71
22/25
6/45
2/59

كمتر از 3 سال
3 تا 5 سال
5 تا 7 سال

بیشتر از 7 سال

185
82
12
31

59/67
26/45
3/87
10/01

در جدول 1 مشاهده می شود كه، بیشترين درصد دانشجويان 
مشاركت كننده در پژوهش از رشته پزشکی )22/25 درصد(، باالترين 
گروه سنی 19 تا 22 سال )48/06 درصد(، فاصله محل سکونت تا 
اولین سالن ورزشی در 53/54 درصد كمتر از 500 متر و در 24/83 
میزان ساعات صرف شده  بوده،  متر  از 3000  بیش  آنان  از  درصد 
در هفته برای ورزش در 58/71 درصد از دانشجويان كمتر از يک 
ساعت و برای 2/85 درصد آنان بیش از 10 ساعت در هفته، سابقه 
ورزشی 59/67 درصد از دانشجويان كمتر از 3 سال و 10/01 درصد 
بیشتر از 7 سال، میزان عالقه دانشجويان به رشته هاي ورزشي در 
صورت داشتن وقت كافي به ترتیب ورزش صبحگاهی، والیبال، شنا، 

بدمینتون و فوتسال می باشد.
انجام فعالیت ورزشی، عامل  از بین 25 عامل تسهیل كننده 
تأثیر مثبت ورزش بر تیپ بدني )67/61 درصد، 210 نفر( مهمترين 
عامل و داشتن اعتقادات مذهبي )59/16 درصد، 183 نفر( كمترين 
اولويت را داشته است. از بین 27 عامل بازدانده از مشاركت ورزشی 
دانشجويان علوم پزشکی كرمان، نبود فضاي ورزشي تفريحي و نبود 
فضای ورزشی ويژه بانوان )64/77 درصد، 201 نفر( مهمترين عامل 

بوده است.
 

آزمون  از  استفاده  با  پژوهش،  فرضیه های  آزمون  از  قبل 
كولموگروف اسمیرنف، وضعیت توزيع نمرات خام عوامل تسهیل كننده 
اطالعات  اساس  بر  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  بازدارنده  عوامل  و 
بدست آمده و مطابق اين آزمون مالحظه شد كه توزيع پراكندگی 
و   P=0/049 احتمال  مقدار  با  تسهیل كننده  عوامل  تعیین  نمره ای 
توزيع  اما   ،)P>0/05( است  غیرنرمال  توزيع  دارای  مؤلفه ها  ديگر 
می باشد  نرمال  توزيع  دارای  بازدارنده  عوامل  نمره ای  پراكندگی 
)P<0/05(. اما به دلیل اسمی بودن مقیاس داده خام در متغیر مالک 
)میزان مشاركت در فعالیت ورزشی(، برای پاسخگويی به سواالت از 

آزمون های ناپارامتريک استفاده گرديد.
عوامل  بین   2 جدول  در  مربوطه  اطالعات  به  توجه  با 
فعالیت های ورزشی همبستگي  تسهیل كننده و میزان مشاركت در 
با توجه به اطالعات مربوطه در  نیز  مثبت و معنادار )P>0/05( و 
فعالیت های  در  مشاركت  میزان  و  بازدارنده  عوامل  بین   3 جدول 

ورزشی همبستگي مثبت و معناداري )P>0/05( وجود دارد.
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جدول 2: بررسي همبستگی بین عوامل تسهیل كننده و میزان مشاركت در فعالیتهای ورزشی

شاخص های آماری
متغیرها

میزان مشاركت

سطح معناداریr اسپیرمن

0/3850/001عوامل تسهیل كننده 

خرده مقیاس های عوامل 
تسهیل كننده

شخصی 
روان شناختی 

اجتماعی و فرهنگی 
مديريتی

مالی و اقتصادی
امکانات و تجهیزات

0/391
0/158
0/318
0/277
0/148
0/293

0/001
0/006
0/001
0/001
0/009
0/001

جدول 3: بررسي همبستگی بین عوامل بازدارنده و میزان مشاركت در فعالیتهای ورزشی

شاخص های آماری
متغیرها

میزان مشاركت

سطح معناداریr اسپیرمن
0/2140/003عوامل بازدارنده 

خرده مقیاس های عوامل 
بازدارنده

شخصی 
روان شناختی 

اجتماعی و فرهنگی
مديريتی

مالی و اقتصادی
امکانات و تجهیزات

0/091
0/069
0/085
0/281
0/097
0/246

0/143
0/617
0/519
0/001
0/121
0/001

جدول 4: همبستگی بین میزان مشاركت ورزشی و سابقه ورزشی با سن و رشته تحصیلی شركت كنندگان

سطح معناداری  sigدرجه آزادی dfآزمون كای دو x2متغیر

سنمیزان مشاركت
رشته تحصیلی

45/758
9/499

3
4

0/001
0/052

سنسابقه ورزشی
رشته تحصیلی

16/857
16/722

3
4

0/002
0/071

بحث 
نتايج پژوهش حاكی از آن است كه بین عوامل تسهیل كننده 
دانشگاه  دانشجويان دختر  فعالیتهای ورزشی  در  میزان مشاركت  و 
عبارت  به  دارد  وجود  معني داري  همبستگی  كرمان  پزشکی  علوم 
میزان  مطلوب  تسهیل كننده  عوامل  وجود  با  گفت ؛  می توان   ديگر، 
مشاركت در فعالیتهای ورزشی به طور معناداري افزايش مي يابد و 
اين مساله بايد مورد توجه مسئولین دانشگاه و مديريت تربیت بدنی 
دانشگاه قرار گیرد. بطور حتم با هموار كردن عوامل تسهیل كننده 
توسط مسئولین ذی ربط دانشگاه علوم پزشکی كرمان میزان مشاركت 
ورزشی دانشجويان دختر اين دانشگاه افزايش پیدا كرده و در نهايت 
با افزايش سالمتی و روحیه دانشجويان روند و كیفیت تحصیل آنان 
افزايش پیدا كرده و درصد موفقیت آنان نیز بهبود پیدا خواهد كرد. 

اين نتايج با میرزاخانی)8( و كاوه )10( هم خوانی دارد.
تسهیل كننده  عوامل  ابعاد  بین  كه  داد  نشان  پژوهش  نتايج 

و  مالی  مديريتی،  فرهنگی ،  و  اجتماعی  روانشناختی،  )شخصی، 
اقتصادی، اماكن و تجهیزات( و میزان مشاركت در فعالیتهای ورزشی 
همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. اين يافته با نتايج میرزا خانی )8( 
و كاوه )10( كه به ارتباط مستقیم ابعاد عوامل تسهیل كننده با میزان 

مشاركت در فعالیتهای ورزشی اشاره دارد همسو می باشد. 
در اين پژوهش عوامل بازدارنده از مشاركت دانشجويان دختر 
در فعالیتهای ورزشی شناسايی شد. با توجه به اينکه عوامل بازدارنده 
 Kelman ،)8( و میرزاخانی )شناسايی شده، در پژوهش مظفری )21
 Asorikar & 17( و( Berger & Person ،)16( و همکاران
Maier )18( نیز شناسايی و جزء يافته ها گزارش شده بود، بنابراين، 

با نتايج آنها هم خوانی دارد. 
نتايج نشان داد كه بین عوامل بازدارنده و میزان مشاركت در 
فعالیتهای ورزشی در ابعاد )شخصی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی 
و مالی و اقتصادی(  ارتباط معناداري وجود نداشت و در مولفه های، 
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مديريتی و امکانات و تجهیزات، همبستگی معناداری وجود داشت. 
 )18( Asorikar & Maier و )اين يافته با نتايج میرزا خانی )8
همخوان نیست. همچنین عواملی مانند ضعف عضالنی، چاقی، ترس 
از آسیب، داشتن مسئولیت در خانه، ترس از تمسخر ديگران، باال بودن 
دانشجويان  ورزشی  مشاركت  میزان  در  ورزشی  كالسهای  شهريه 
نبود  مسئولین،  توجه  عدم  مانند  عواملی  ندارد.  چندانی  تاثیر  دختر 
بدنی و ورزشی  فعالیتهای  انجام  برای  ساعاتی مشخص و مناسب 
برای دانشجويان دختر، فعال نبودن واحد تربیت بدنی، در دسترس 
نبودن تجهیزات و وسايل ورزشی، دور بودن اماكن ورزشی شهر از 
بازدارنده موثر در میزان مشاركت ورزشی دانشجويان دختر  عوامل 
دانشگاه علوم پزشکی كرمان می باشد. اهمیت برنامه ريزی دقیق 
بر مبنای نیازها و عاليق ورزشی دانشجويان امری است كه بايد از 
سطوح مديريتی باال توجه ويژه به آن شود. اهمیت اماكن ورزشی 
ويژه دختران دانشجو و همچنین وسايل و تجهیزات ورزشی، ابزار 
انجام فعالیتهای ورزشی هستند و نبود يا نقص آنها باعث اختالل در 

اجرای صحیح تمرينات و حركات ورزشی می شود. 
آشکار است كه ابزار و امکانات مطلوب تر باعث تسهیل فرايند 
ياد دهی و يادگیری می شود. استفاده از وسايل مناسب ورزشی، به 
يادگیرندگان امکان می دهد تا مهارتهای پايه را بهتر فرا گیرند. به 
عالوه، امکانات و فضاهای ورزشی مناسب می تواند عامل موثری 
برای ايجاد انگیزه مناسب باشد. اين يافته ها با نتايج مطالعه بهرامی فر 
)4( كه بی برنامه گی مسئو لین را علت عدم شركت زنان در فعالیتهای 
ورزشی ذكر می كند، يوسفی )22( كه فقدان مديريت منظم اصولی 
و صحیح را از جمله موانع رشد ورزش زنان ذكر می كند و نتايج 
مظفری )21(، سالمی و همکاران )23(، آفرينش خاكی و همکاران 
)24(، میرزا خانی )8( و نادريان )9( و Kelman  و همکاران )16( كه 
همگی تاثیر اماكن و تجهیزات ورزشی بر عدم مشاركت را از عوامل 
بازدارنده شركت بانوان در فعالیتهای ورزشی می دانند، همخوان و 
ابعاد مديريت و  همسو می باشد. نتايج پژوهش همچنین در ارتباط 
میزان  و  بازدارنده  عوامل  مقیاس های  خرده  از  تجهیزات  و  اماكن 

مشاركت در فعالیتهای ورزشی با يافته های پیشین همخوانی دارد. 
سن  رفتن  باال  با  كه  كرد  بیان  می توان  نتايج  به  توجه  با 
به  البته  بیشتر می شود.  دانشجويان دختر  میزان مشاركت ورزشی 
نظر می رسد علت بیشتر شدن میزان مشاركت با باال رفتن سن در 
دو عامل مملوس باشد كه يکی مربوط به تامین مادی زنان و كمتر 
شدن دغدغه فکری با افزايش سن و دومی نیاز بیشتر به فعالیت 
بدنی با احتمال باال رفتن پوكی استخوان در زنان می باشد. نتايج 
نشان می دهد كه رشته تحصیلی آزمودنی ها عامل موثری در میزان 

با هر رشته  فعالیتهای ورزشی نمی باشد و دانشجويان  به  پرداختن 
تحصیلی در فعالیت های ورزشی شركت دارند. نتايج يافته ها بین سن 
آزمودنی ها و میزان مشاركت ورزشی بانوان با نتايج مطالعه سالمی و 
همکاران )23(، میرزاخانی )8(، Lewis  و همکاران )15( و صفری 
ورزشی  مشاركت  میزان  در  موثری  عامل  را  سن  كه    )25( شالی 
نشان  مطالعات  اين  نتايج  دارد.  همخوانی  اند  كرده  ذكر  دانند  می 
می دهد كه با باال رفتن سن آزمودنی ها میزان پرداختن به فعالیتهای 
اوقات فراغت بیشتر می شود. بررسی پژوهش نشان داد كه همبستگی 
معنی داری  بین میزان سابقه ورزشی و میزان سن در دانشجويان دختر 
علوم پزشکی كرمان وجود دارد، اما در )رشته تحصیلی( همبستگی 
معنی داری وجود ندارد. اين نتايج با برخی از يافته ها همخوانی دارد 
و با برخی ديگر در تناقض است، كه به مواردی چند از آن ها اشاره 
می شود. میرزاخانی )8( میزان تحصیالت را عامل موثری در میزان 
سابقه ورزشی بانوان ذكر نکرده است كه همخوان و همسو می باشد. 
اما رشته تحصیلی را عامل موثری در میزان سابقه ورزشی بانوان ذكر 
كرده است همخوان نیست. همچنین سن را عامل موثری در میزان 
سابقه ورزشی بانوان ذكر كرده است، همخوانی دارد. با توجه به نتايج 
در  آزمودنی ها  میزان تحصیالت  و  نظر می رسد رشته تحصیلی  به 

سابقه ورزشی آنان عامل موثری محسوب نمی شود. 

نتیجه گیری نهایی
نتايج حاكی از اهمیت مولفه های مديريتی و اماكن و تجهیزات 
اماكن  ايجاد  دارد.  دانشجو  دختران  ورزشی  مشاركت  برای  ورزشی 
و تجهیزات ورزشی و تفريحی متنوع و مناسب و نیز فراهم كردن 
فضای نشاط آور و انگیزاننده، می توانند عوامل موثری برای مشاركت 

ورزشی دانشجويان دختر باشند.
فعالیت  میزان  و  تغذيه  شامل  پژوهش  اين  محدوديت های 
فکري و بدني و خواب آزمودني ها و نیز پراكندگي آزمودني ها از نظر 

وضعیت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده است. 
با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش پیشنهاد می شود، 
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ضمن نیازسنجی، توجه خاصی به 
انجام فعالیت های ورزشی دانشجويان دختر نموده و با اختصاص دادن 
ساعاتی مشخص برای انجام فعالیت های ورزشی در محیط دانشگاهی، 
ايجاد تناسب بین اوقات فراغت دانشجويان دختر و ساعات اماكن 
اختیار و در دسترس  ورزشی، تهیه تجهیزات و وسايل ورزشی، در 
قرار دادن آن ها، توزيع مناسب ساعات اماكن ورزشی برای رشته های 
متنوع زنان و افزايش كیفیت تجهیزات و اماكن ورزشی، می توانند 
باعث افزايش گرايش دانشجويان دختر به فعالیت های ورزشی شوند. 
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در نهايت مسئولین تربیت بدنی و دانشجويی در دانشگاه های علوم 
پزشکی می توانند با مديريت مناسب بودجه، كاربری فضاها و نیز منابع 

انسانی خدمات بهتر و مناسب تری را در ورزش دانشگاه ارائه نمايند.

تشکر و قدردانی
اين مقاله مستخرج از  طرح پژوهشی مصوب 1390/10/21 با 

شماره طرح 90313 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني كرمان بوده است. بدين  وسیله نويسندگان اين مقاله 
از معاونت پژوهشی و مديريت امور پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی كرمان و نیز تمامی شركت كنندگان در اين 

پژوهش تشکر و قدردانی می نمايند.
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Abstract
Introduction: One of the most important achievements of our society is to provide the various 

sport	fields	for	women	in	the	country.	But	it	still	does	not	meet	the	sport	for	women	and	their	need	
for physical activity. The aim of this study was to determine the correlation of facilitating and 
inhibiting factors on participation in sports activities of female students in Kerman University of 
Medical Sciences.  

Materials & Methods: In this descriptive-correlation study, the population of study included 
all female students from Kerman University of Medical Sciences in the academic year 2012-13 
(N=1550).	A	sample	of	310	students	was	drawn	through	stratified	random	sampling.	In	order	 to	
collect data from two-part questionnaires: “Facilitating and Inhibiting Factors on Participation in 
Sports	Activities	Questionnaire”	was	used.	Face	and	content	validity	have	been	confirmed	by	7	
experts in planning and management of sport and sociology and reliability in a pilot study was for 
the facilitating factors 0.76 and for the inhibiting factors 0.79. Data was analyzed using SPSS/16.

Findings: There	 were	 significant	 correlation	 between	 facilitator	 factors	 and	 personal,	
psychological, social, administrative, economic and facility-related components with participating 
in	 sports	 activities	 (P<0.05).	There	was	 a	 significant	 correlation	 between	 inhibitory	 factors	 and	
administrative and facility-related components with participating in sports activities (P>0.05). 
However,	 there	 were	 not	 significant	 correlation	 between	 personal,	 psychological,	 social,	 and	
economic components with participating in sports activities.

Conclusion: The management and sport facilities and equipment factors are important for the 
participation of female students. Establishing appropriate, diverse facilities for sports and recreation 
as well as providing an encouraging and delightful environment can contribute to sports participation 
among female students. It is recommended that managers and decision makers in student sport 
provide the sports facilities in a favorable environment and fresh for female students.

Keywords: Sports Participation, Facilitator and inhibitory Factors, Female students, University 
of Medical Sciences.
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