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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.
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چکیده
مقدمه:یکیازمهمتریندستاوردهایجامعهایرانفراهمنمودنزمینههایمختلفورزشیبرایزنانکشوراست.اماباوجوداین
هنوزجوابگویورزشبرایبانوانونیازآنهابهفعالیتبدنینمیباشد.هدفاینپژوهشتعیینهمبستگیعواملتسهیلکنندهوبازدارنده

برمیزانمشارکتدرفعالیتهایورزشیدانشجویاندختردانشگاهعلومپزشکیکرمانمیباشد.
آماریشامل310دانشجویدختردانشگاهعلوم بودهکهنمونه ازنوعتوصیفی-همبستگی ها:پژوهشحاضر مواد و روش 
پزشکیکرمانبودندکهبهروشنمونهگیريتصادفیطبقهایانتخابشدند.بهمنظورجمعآوریدادهها،ازیکپرسشنامهدوبخشی"عوامل
FacilitatingandInhibitingFactorsonParticipation inSports( ورزشی" فعالیتهای بازدارنده و تسهیلکننده
ActivitiesQuestionnaire(استفادهشدکهرواییصوریومحتواییآنتوسط7نفرازمدرسینمدیریتوبرنامهریزیورزشیو
جامعهشناسیتائیدشدوپایاییبهروشآلفایکرونباخبهدستآمد.جهتتحلیلدادههانرمافزارآماریاسپساساسنسخه16استفاده

شد.
یافته ها: بینعواملتسهیلکنندهومولفههایشخصی،روانشناختی،اجتماعی،مدیریتی،اقتصادی،اماکنوتجهیزاتومیزان
مشارکتدرفعالیتهایورزشیهمبستگیوجوددارد)P>0/05(.بینعواملبازدارندهومولفه هایمدیریتیواماکنوتجهیزاتبامیزان
مشارکتدرفعالیتهایورزشیهمبستگیمعنيداريبود)P>0/05(.ولیبینمولفه هایشخصی،روانشناختی،اجتماعیواقتصادیبامیزان

مشارکتدرفعالیتهایورزشیهمبستگیوجودنداشت.
نتیجه گیری:نتایجحاکیازاهمیتمولفههایمدیریتیواماکنوتجهیزاتورزشیبرایمشارکتورزشیدختراندانشجودارد.
ایجاداماکنوتجهیزاتورزشیوتفریحیمتنوعومناسبونیزفراهمکردنفضاینشاطآوروانگیزاننده،میتوانندعواملموثریبرای
مشارکتورزشیدانشجویاندخترباشند.پیشنهادمیشودمدیرانوتصمیمگیرانورزشدانشجوییامکاناتورزشیموردنیازدانشجویان

دختررادریکفضایمطلوبوبانشاطفراهمکنند.

کلید واژه ها:مشارکتورزشی،عواملتسهیلکنندهوبازدارنده،دانشجویاندختر،دانشگاهعلومپزشکی.

تاریخپذیرش:1394/11/20   تاریخدریافت:1394/2/13
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مقدمه
و جذابترین مهمترین، از یکی بعنوان ورزش از امروزه
اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مختلف ابعاد در رفتار موثرترین
تضمین نشاط، ایجاد بر ورزشعالوه میشود. یاد دنیا سیاسی و
کاهش موجب جوان نسل پویایی و تحرک شادابی، و سالمتی
تنشهاوازبینبردنفقرحرکتیمیگردد.ورزشفعالیتیشاداست

کهموجبفرارازواقعیتهایتلخزندگیمیشود)1(.
گوناگون عرصههای وجود فناوری، زمان، پیشرفت
اطالعرسانیوآموزشیمنجربهتحوالتیدرجوامعمختلفگردیده
است.ازآنجاییکهتقریبانیمیازجمعیتایرانرادخترانوزنان
اجتماعی زندگی در بانوان مشارکت به توجه میدهند، تشکیل
بایدجامعترودقیقترباشد.دخترانوزنانجوانباپیشرفتهای
و فعالترشدن خواستار میآید، وجود به جهان در که گوناگونی
کسبموفقیتهایروزافزونمیباشند.بهعبارتدیگر،عدمتحرک
جسمانیزنانیعنیمحرومشدنبخشمهمیازجامعهازسالمتی
وبهداشتجسمانیوروانی،لطمههایجبرانناپذیربرایکلجامعه

بهدنبالخواهدداشت)2(.
و مسائل تحصیلی، مشغله که میدهد نشان مطالعات
مشکالتفرهنگی،کمبودوقت،عدموسیلهینقلیه،ضعفروابط
دختران بدنی فعالیت موانع از آمادگیجسمانی وضعف اجتماعی
نکردن مواردفوقمهمترینعواملورزش بهشمارمیرود)3-5(.
دانشجویاندختردانشگاهعلومپزشکیمیباشند)6(.صدارتی)7(
موانععدممشارکتزناندرورزشرابهترتیبشامل:عدمدسترسی
بهامکاناتورزشی،مناسبنبودنزمانبرنامه هایورزشیمختص
بهزنان،گرانیهزینه هایثبتنام،نداشتنوقتومخالفتاعضای
خانوادهبیانکردهاست.همچنیننبودفضاهایورزشیوتفریحی
ویژهبانوان،مشکالتمالیخانوادهها،اولویتندادنورزشدربرنامه
روزانه،فعالنبودنواحدهایتربیتبدنی،ازدیگردالیلمشارکت

پایینبانواندرورزششمردهمیشود)8(.
ازعوامل را نادریان)9(دوعاملمشکالتفردیوروانی
بیانکردهاست. بانوان انگیزشیدرموانعمشارکتورزشی عمده
کاوه)10(دربررسيعواملبازدارندهموثربرمیزانشرکتمعلمان
زنمقاطعسهگانهتحصیلیدرفعالیتهایورزشیشهرمرند،نشانداد
کهرابطهمنفیومعناداریبینعواملبازدارندهوچهارخردهمقیاس

)روانشناختی،اجتماعیوفرهنگی،مدیریتیواماکنوتجهیزات(از
عواملبازدارندهومیزانمشارکتورزشیبانوانمعلموجوددارد.ولی
بیندوخردهمقیاسبازدارنده)شخصیواقتصادیومالی(ومیزان
مشارکتورزشیهمبستگیمعناداریوجودنداشت.مطالعاتانجام
شده)12-11(نشانمیدهدکهمهمترینموردیراکهباعثشرکت
دانشجویاندختردرورزشدانشگاهبود،لذتبردنآنهاازورزش

دوراندبیرستانبود.
سوم یک حدود که دارد می  اظهار )13( Flangan

ورزشکاراندانشگاهرازنانتشکیلمیدهند.باوجوداینآنهاکمتراز
Wal.26درصدبودجهورزشیدانشگاهرابهخوداختصاصمیدهند
set)14(معتقداستبعضیاززنانمسلمان،ورزشراامریمردانه

میدانندودرآنمشارکتنمیکنند،امادستهایاززنانمسلمانکه
همبهمذهبخودوهمبهجنبهکسبسالمتبدندراسالمتوجه

دارند،بسیارجدیوعالقمنددرورزششرکتمیکنند.
دختران در که پژوهشی در )15( همکاران و Lewis

دانشگاهیومادرانشانانجامشد،نشاندادکهتصویرذهنیزنان
ازخودوازنوعظاهربدنیخویشعاملبازدارندهیازمشارکتدر
ورزشاست.Kelmanوهمکاران)16(درپژوهشیکهبرروی
زنانودخترانجواندردومنطقهمشخصکشورانگلستانانجام
دادندنشاندادندکهعواملخودآگاهی،انتخابفعالیتهایشخصی،
برقراریارتباطوحمایتدوستانوخانوادهخودشان،عواملموثری
درشرکتآناندرفعالیتهایبدنیمیباشدکهحمایتدوستان
بهعنوانعاملموثربیشازعواملدیگردرنظرگرفتهشدهاست.
Berger&Person)17(درپژوهشیبررویزنانمسلمان

جواندراماراتمتحدهعربینشاندادندکهاهمیتفعالیتبدنی
منظمباعثجلوگیریوکاهشبروزچاقیوبیماریهایمزمندر
یافتهضرورتتداومومشارکتمنظم این زنانمیشود.توجهبه

بانواندرانجامفعالیتهایبدنیرانمایانمیکند.
Asorikar&Maier)18(بیانکردندکهزنانهندیو

سایراقلیتهایقومیدرمقایسهبازناناسترالیاییبهدلیلمحرومیت
اجتماعیوفرهنگیفرصتشرکتدرفعالیتهایورزشیوتفریحی
راندارند.لذاباترویجوتنوعفرهنگیواجتماعیدرورزشبطورقابل
توجهیمیتوانباعثتحریکعالقهومشارکتزنانهندیودیگر

مهاجرانشد.
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که میدهد نشان حاضر پژوهش پیشینه اجمالی بررسی
پرداختنبهفعالیتورزشیدربانوانمسألهمهمیاست.هدفاین
پژوهشتعیینهمبستگیعواملتسهیلکنندهوبازدارندهبرمیزان
علوم دانشگاه دختر دانشجویان ورزشی فعالیتهای در مشارکت

پزشکیکرماندرسال1392بود.

مواد و روش ها
دراینپژوهشتوصیفی-همبستگی،تعدادنمونه310دانشجو
تصادفی نمونهگیري روش به و مورگان جدول طریق از که بود
رشتههای براساس آماری جامعه طبقات شدند. انتخاب طبقهای

تحصیلیوظرفیتمتفاوتپذیرشدراینرشتههابود.
ابزارجمعآورياطالعات"پرسشنامهعواملتسهیلکنندهو
FacilitatingandInhibiting("بازدارندهفعالیتهایورزشی
FactorsonParticipation inSportsActivities

پرسشنامه این میباشد. Questionnaire FIFPSA-Q

قبالتوسطحسین زاده)19(طراحیشدهاست.پرسشنامهعوامل
تسهیلکنندهششخردهعاملداردکهعبارتنداز:

1.عواملشخصی)4گویه(2.عواملروانشناختی)3گویه(
3.عواملاجتماعیوفرهنگی)7گویه(4.عواملمدیریتی)4گویه(
5.عواملمالیواقتصادی)3گویه(6.عواملاماکنوتجهیزات
)4گویه(ودرکلدارای25گویه.هرگویهدراینپرسشنامهدر
درجه )5( زیاد خیلی و )1( بسیارکم لیکرت درجهای پنج پیوستار

بندیمیشود.
براساس پاسخو نیزحاوی27گویهبسته بازدارنده عوامل
عوامل عامل خرده درشش که است لیکرت درجهای 5 مقیاس
شخصی)4گویه(،حیطهعواملروانشناختی)4گویه(،حیطهعوامل
اجتماعیوفرهنگی)8گویه(،حیطهعواملمدیریتی)3گویه(،حیطه
عواملمالیواقتصادی)3گویه(،حیطهعواملاماکنوتجهیزات)5

گویه(بررسیمی شود.
عوامل و تسهیلکننده عوامل شامل: پژوهش متغیرهای
بازدارنده،مشارکتدرفعالیتهایورزشی)میزانساعاتصرفشده
درهفتهبرایفعالیتهایورزشی(ومتغیرهایسن،رشتهتحصیلی،

رشتهورزشی)گروهی،انفرادی(میزانسابقهورزشیمیباشد.
تأیید مورد کرات به فوق، پرسشنامههای پایایی و روائی

پژوهشگرانقرارگرفتهاست.ازآنجملهمیتوانبهرواییصوری
ومحتواییداداشی)5(وامیرتاش)20(اشارهکرد.پایاییدرونیاین

پرسشنامهدرپژوهشحسین زاده)19(،0/86بدستآمدهاست.
دراینمطالعه،پژوهشگرانجهتاطمینانبیشتردراستفاده
ازابزار،رواییصوریومحتواییهرپرسشنامهموردتائید7نفراز
مدرسینمدیریتوبرنامهریزیورزشیوجامعهشناسیقرارگرفت.
پایاییابزاردریکمطالعهمقدماتیبا30نفرازافرادنمونهبااستفاده
ازضریبآلفایکرونباخبرایعواملتسهیلکنندهά=0/76وبرای
بوده قبولی قابل پایایی که آمد بدست ά=0/79 بازدارنده عوامل
است.اینپرسشنامهحاویسواالتیدرخصوصویژگیهایجمعیت

شناختینمونهپژوهشبود.
تعدادنمونه)جدول1(درطبقه با پرسشنامهفوقمتناسب
توضیحات ارائه از بعد مربوطه دانشکدههای در تصادفی بصورت
کافیتوسطپرسشگران،بیندانشجویانپخشوزمانکافیبرای
پاسخگوییآندرنظرگرفتهشد.جهتاطمینانازرغبتنمونهبرای
شرکتدرپیمایشونیزرعایتمالحظاتاخالقی،نامههمراهیبه
از پاسخدهندگان و ارائه دانشجویان به پرسشنامه ابتدای پیوست

نوشتننامونامخانوادگیخودمعافشدند.
جهت توصیفی، آمار شاخصهای از دادهها تحلیل جهت
اسمیرنف( کلموگروف آزمون )ازطریق دادهها بودن نرمال فرض
وبرایبدستآوردنرابطهبینمتغیرهاازآزمونضریبهمبستگی
اسپیرمنوآزمونکایدودرنرمافزارآماریاسپیاساسنسخه

16استفادهشد.
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یافته ها
جدول 1:  مشخصاتشرکتکنندگانبرحسبرشتهتحصیلی،گروهسنی،فاصلهمحلسکونتتااولینسالنورزشی،میزانساعتصرفشدهدرهفتهوسابقه

ورزشیدانشجویاندختردانشگاهعلومپزشکیکرمان

درصدتعدادگروههایسنیدرصدتعدادرشتهتحصیلی

دندانپزشکی
پزشکی
داروسازی

بهداشتمحیط
بهداشتحرفهای
بهداشتعمومی

رادیولوژی
تکنسیناتاقعمل

هوشبری
علومآزمایشگاهی
مدارکپزشکی

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

19تا22سال
23تا26سال
27تا30سال
بیشتراز30سال

149
123
26
12

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

فاصلهمحلسکونتتااولین
درصدتعدادسالنورزشی

کمتراز500متر
500مترتا1000متر
1001مترتا3000متر
بیشتراز3000متر

166
38
29
77

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

درصدتعدادسابقهورزشی درصدتعدادمیزانساعتصرفشدهدرهفته
کمتراز1ساعت

بیشاز1تا5ساعت
بیشاز5تا10ساعت
بیشتراز10ساعت

213
69
20
8

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

کمتراز3سال
3تا5سال
5تا7سال

بیشتراز7سال

185
82
12
31

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

درجدول1مشاهدهمیشودکه،بیشتریندرصددانشجویان
مشارکتکنندهدرپژوهشازرشتهپزشکی)22/25درصد(،باالترین
گروهسنی19تا22سال)48/06درصد(،فاصلهمحلسکونتتا
اولینسالنورزشیدر53/54درصدکمتراز500مترودر24/83
میزانساعاتصرفشده بوده، متر از3000 بیش آنان از درصد
درهفتهبرایورزشدر58/71درصدازدانشجویانکمترازیک
ساعتوبرای2/85درصدآنانبیشاز10ساعتدرهفته،سابقه
ورزشی59/67درصدازدانشجویانکمتراز3سالو10/01درصد
بیشتراز7سال،میزانعالقهدانشجویانبهرشتههايورزشيدر
صورتداشتنوقتکافيبهترتیبورزشصبحگاهی،والیبال،شنا،

بدمینتونوفوتسالمیباشد.
انجامفعالیتورزشی،عامل ازبین25عاملتسهیلکننده
تأثیرمثبتورزشبرتیپبدني)67/61درصد،210نفر(مهمترین
عاملوداشتناعتقاداتمذهبي)59/16درصد،183نفر(کمترین
اولویتراداشتهاست.ازبین27عاملبازداندهازمشارکتورزشی
دانشجویانعلومپزشکیکرمان،نبودفضايورزشيتفریحيونبود
فضایورزشیویژهبانوان)64/77درصد،201نفر(مهمترینعامل

بودهاست.


آزمون از استفاده با پژوهش، فرضیههای آزمون از قبل
کولموگروفاسمیرنف،وضعیتتوزیعنمراتخامعواملتسهیلکننده
اطالعات اساس بر و گرفت قرار بررسی مورد بازدارنده عوامل و
بدستآمدهومطابقاینآزمونمالحظهشدکهتوزیعپراکندگی
و P=0/049 احتمال مقدار با تسهیلکننده عوامل تعیین نمرهای
توزیع اما ،)P>0/05( است غیرنرمال توزیع دارای مؤلفهها دیگر
میباشد نرمال توزیع دارای بازدارنده عوامل نمرهای پراکندگی
)P<0/05(.امابهدلیلاسمیبودنمقیاسدادهخامدرمتغیرمالک
)میزانمشارکتدرفعالیتورزشی(،برایپاسخگوییبهسواالتاز

آزمونهایناپارامتریکاستفادهگردید.
عوامل بین 2 جدول در مربوطه اطالعات به توجه با
فعالیتهایورزشیهمبستگي تسهیلکنندهومیزانمشارکتدر
باتوجهبهاطالعاتمربوطهدر نیز مثبتومعنادار)P>0/05(و
فعالیتهای در مشارکت میزان و بازدارنده عوامل بین 3 جدول

ورزشیهمبستگيمثبتومعناداري)P>0/05(وجوددارد.



محمدپوررنجبروهمکارانهمبستگیعواملتسهیلکنندهوبازدارندهبامیزان...

دوره5شماره3خردادوتیر1395مدیریتارتقایسالمت 65

جدول 2:بررسيهمبستگیبینعواملتسهیلکنندهومیزانمشارکتدرفعالیتهایورزشی

شاخصهایآماری
متغیرها

میزانمشارکت

سطحمعناداریrاسپیرمن

0/3850/001عواملتسهیلکننده

خردهمقیاسهایعوامل
تسهیلکننده

شخصی
روانشناختی

اجتماعیوفرهنگی
مدیریتی

مالیواقتصادی
امکاناتوتجهیزات

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:بررسيهمبستگیبینعواملبازدارندهومیزانمشارکتدرفعالیتهایورزشی

شاخصهایآماری
متغیرها

میزانمشارکت

سطحمعناداریrاسپیرمن
0/2140/003عواملبازدارنده

خردهمقیاسهایعوامل
بازدارنده

شخصی
روانشناختی

اجتماعیوفرهنگی
مدیریتی

مالیواقتصادی
امکاناتوتجهیزات

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:همبستگیبینمیزانمشارکتورزشیوسابقهورزشیباسنورشتهتحصیلیشرکتکنندگان

سطحمعناداریsigدرجهآزادیdfآزمونکایدوx2متغیر

سنمیزانمشارکت
رشتهتحصیلی

45/758
9/499

3
4

0/001
0/052

سنسابقهورزشی
رشتهتحصیلی

16/857
16/722

3
4

0/002
0/071

بحث
نتایجپژوهشحاکیازآناستکهبینعواملتسهیلکننده
دانشگاه دانشجویاندختر فعالیتهایورزشی در میزانمشارکت و
عبارت به دارد وجود معنيداري همبستگی کرمان پزشکی علوم
میزان مطلوب تسهیلکننده عوامل وجود با گفت؛ میتوان دیگر،
مشارکتدرفعالیتهایورزشیبهطورمعناداريافزایشمي یابدو
اینمسالهبایدموردتوجهمسئولیندانشگاهومدیریتتربیتبدنی
دانشگاهقرارگیرد.بطورحتمباهموارکردنعواملتسهیلکننده
توسطمسئولینذیربطدانشگاهعلومپزشکیکرمانمیزانمشارکت
ورزشیدانشجویاندخترایندانشگاهافزایشپیداکردهودرنهایت
باافزایشسالمتیوروحیهدانشجویانروندوکیفیتتحصیلآنان
افزایشپیداکردهودرصدموفقیتآناننیزبهبودپیداخواهدکرد.

ایننتایجبامیرزاخانی)8(وکاوه)10(همخوانیدارد.
تسهیلکننده عوامل ابعاد بین که داد نشان پژوهش نتایج

و مالی مدیریتی، فرهنگی، و اجتماعی روانشناختی، )شخصی،
اقتصادی،اماکنوتجهیزات(ومیزانمشارکتدرفعالیتهایورزشی
همبستگیمثبتومعناداروجوددارد.اینیافتهبانتایجمیرزاخانی)8(
وکاوه)10(کهبهارتباطمستقیمابعادعواملتسهیلکنندهبامیزان

مشارکتدرفعالیتهایورزشیاشارهداردهمسومی باشد.
دراینپژوهشعواملبازدارندهازمشارکتدانشجویاندختر
درفعالیتهایورزشیشناساییشد.باتوجهبهاینکهعواملبازدارنده
Kelman،)8(ومیرزاخانی)شناساییشده،درپژوهشمظفری)21
Asorikar&17(و(Berger&Person،)16(وهمکاران
Maier)18(نیزشناساییوجزءیافتههاگزارششدهبود،بنابراین،

بانتایجآنهاهمخوانیدارد.
نتایجنشاندادکهبینعواملبازدارندهومیزانمشارکتدر
فعالیتهایورزشیدرابعاد)شخصی،روانشناختی،اجتماعیوفرهنگی
ومالیواقتصادی(ارتباطمعناداريوجودنداشتودرمولفه های،
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مدیریتیوامکاناتوتجهیزات،همبستگیمعناداریوجودداشت.
)18(Asorikar&Maierو)اینیافتهبانتایجمیرزاخانی)8
همخواننیست.همچنینعواملیمانندضعفعضالنی،چاقی،ترس
ازآسیب،داشتنمسئولیتدرخانه،ترسازتمسخردیگران،باالبودن
دانشجویان ورزشی مشارکت میزان در ورزشی کالسهای شهریه
نبود مسئولین، توجه عدم مانند عواملی ندارد. چندانی تاثیر دختر
بدنیوورزشی فعالیتهای انجام برای ساعاتیمشخصومناسب
برایدانشجویاندختر،فعالنبودنواحدتربیتبدنی،دردسترس
نبودنتجهیزاتووسایلورزشی،دوربودناماکنورزشیشهراز
بازدارندهموثردرمیزانمشارکتورزشیدانشجویاندختر عوامل
دانشگاهعلومپزشکیکرمانمی باشد.اهمیتبرنامه ریزیدقیق
برمبناینیازهاوعالیقورزشیدانشجویانامریاستکهبایداز
سطوحمدیریتیباالتوجهویژهبهآنشود.اهمیتاماکنورزشی
ویژهدختراندانشجووهمچنینوسایلوتجهیزاتورزشی،ابزار
انجامفعالیتهایورزشیهستندونبودیانقصآنهاباعثاختاللدر

اجرایصحیحتمریناتوحرکاتورزشیمی شود.
آشکاراستکهابزاروامکاناتمطلوب ترباعثتسهیلفرایند
یاددهیویادگیریمی شود.استفادهازوسایلمناسبورزشی،به
یادگیرندگانامکانمی دهدتامهارتهایپایهرابهترفراگیرند.به
عالوه،امکاناتوفضاهایورزشیمناسبمی تواندعاملموثری
برایایجادانگیزهمناسبباشد.اینیافتههابانتایجمطالعهبهرامیفر
)4(کهبیبرنامهگیمسئولینراعلتعدمشرکتزناندرفعالیتهای
ورزشیذکرمی کند،یوسفی)22(کهفقدانمدیریتمنظماصولی
وصحیحراازجملهموانعرشدورزشزنانذکرمی کندونتایج
مظفری)21(،سالمیوهمکاران)23(،آفرینشخاکیوهمکاران
)24(،میرزاخانی)8(ونادریان)9(وKelmanوهمکاران)16(که
همگیتاثیراماکنوتجهیزاتورزشیبرعدممشارکتراازعوامل
بازدارندهشرکتبانواندرفعالیتهایورزشیمی دانند،همخوانو
ابعادمدیریتو همسومیباشد.نتایجپژوهشهمچنیندرارتباط
میزان و بازدارنده عوامل مقیاسهای خرده از تجهیزات و اماکن
مشارکتدرفعالیتهایورزشیبایافتههایپیشینهمخوانیدارد.

سن رفتن باال با که کرد بیان میتوان نتایج به توجه با
به البته بیشترمیشود. دانشجویاندختر میزانمشارکتورزشی
نظرمیرسدعلتبیشترشدنمیزانمشارکتباباالرفتنسندر
دوعاملمملوسباشدکهیکیمربوطبهتامینمادیزنانوکمتر
شدندغدغهفکریباافزایشسنودومینیازبیشتربهفعالیت
بدنیبااحتمالباالرفتنپوکیاستخواندرزنانمیباشد.نتایج
نشانمیدهدکهرشتهتحصیلیآزمودنیهاعاملموثریدرمیزان

باهررشته فعالیتهایورزشینمیباشدودانشجویان به پرداختن
تحصیلیدرفعالیتهایورزشیشرکتدارند.نتایجیافته هابینسن
آزمودنی هاومیزانمشارکتورزشیبانوانبانتایجمطالعهسالمیو
همکاران)23(،میرزاخانی)8(،Lewisوهمکاران)15(وصفری
ورزشی مشارکت میزان در موثری عامل را سن که  )25( شالی
نشان مطالعات این نتایج دارد. همخوانی اند کرده ذکر دانند می 
میدهدکهباباالرفتنسنآزمودنی هامیزانپرداختنبهفعالیتهای
اوقاتفراغتبیشترمیشود.بررسیپژوهشنشاندادکههمبستگی
معنیداریبینمیزانسابقهورزشیومیزانسندردانشجویاندختر
علومپزشکیکرمانوجوددارد،امادر)رشتهتحصیلی(همبستگی
معنی داریوجودندارد.ایننتایجبابرخیازیافته هاهمخوانیدارد
وبابرخیدیگردرتناقضاست،کهبهمواردیچندازآنهااشاره
میشود.میرزاخانی)8(میزانتحصیالتراعاملموثریدرمیزان
سابقهورزشیبانوانذکرنکردهاستکههمخوانوهمسومیباشد.
امارشتهتحصیلیراعاملموثریدرمیزانسابقهورزشیبانوانذکر
کردهاستهمخواننیست.همچنینسنراعاملموثریدرمیزان
سابقهورزشیبانوانذکرکردهاست،همخوانیدارد.باتوجهبهنتایج
در آزمودنیها میزانتحصیالت و نظرمیرسدرشتهتحصیلی به

سابقهورزشیآنانعاملموثریمحسوبنمیشود.

نتیجه گیری نهایی
نتایجحاکیازاهمیتمولفههایمدیریتیواماکنوتجهیزات
اماکن ایجاد دارد. دانشجو دختران ورزشی مشارکت برای ورزشی
وتجهیزاتورزشیوتفریحیمتنوعومناسبونیزفراهمکردن
فضاینشاطآوروانگیزاننده،میتوانندعواملموثریبرایمشارکت

ورزشیدانشجویاندخترباشند.
فعالیت میزان و تغذیه شامل پژوهش این محدودیتهای
فکريوبدنيوخوابآزمودنيهاونیزپراکندگيآزمودنيهاازنظر

وضعیتاجتماعي،اقتصاديوفرهنگيبودهاست.
باتوجهبهنتایجبدستآمدهازاینپژوهشپیشنهادمیشود،
مسئولیندانشگاهعلومپزشکیضمننیازسنجی،توجهخاصیبه
انجامفعالیتهایورزشیدانشجویاندخترنمودهوبااختصاصدادن
ساعاتیمشخصبرایانجامفعالیتهایورزشیدرمحیطدانشگاهی،
ایجادتناسببیناوقاتفراغتدانشجویاندختروساعاتاماکن
اختیارودردسترس ورزشی،تهیهتجهیزاتووسایلورزشی،در
قراردادنآنها،توزیعمناسبساعاتاماکنورزشیبرایرشتههای
متنوعزنانوافزایشکیفیتتجهیزاتواماکنورزشی،میتوانند
باعثافزایشگرایشدانشجویاندختربهفعالیتهایورزشیشوند.
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درنهایتمسئولینتربیتبدنیودانشجوییدردانشگاههایعلوم
پزشکیمیتوانندبامدیریتمناسببودجه،کاربریفضاهاونیزمنابع
انسانیخدماتبهترومناسبتریرادرورزشدانشگاهارائهنمایند.
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