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Abstract
Introduction: It is important to identify barriers to participation in public sports. The aim of this study was to 
prioritize the factors hindering participation in public sports by the "Promethee Technique”.
Methods: In this descriptive study, the "Promethee Technique” was used to identify barriers to participation in 
sports and their importance. 
The statistical population of this study consisted of all citizens of selected provinces. 1841 people (936 men and 
905 women) were selected by simple random sampling based on Morgan table. In this study, the demographic 
questionnaire and "Constraints of Recreational Sport Participation Scale" were used.
Content validity index, construct validity were measured by confirmatory factor analysis, convergent validity 
and reliability (Cronbach's alpha coefficient calculation and composite reliability) of the instruments. Data 
analysis in SPSS. 24, SmartPLS 3.  And Visual PROMETHEE 1.4 software was performed.
Results: Lack of time with Phi coefficient 0.1929, fear of injury in sports with Phi coefficient 0.1723, lack of 
sports facilities with Phi coefficient 0.1220, high cost of sports with Phi coefficient 0.1005, not having enough 
health to exercise with Phi coefficient 0.1005, fear of unsuccessful sports with a Phi coefficient of 0.0384 is 
more important because of the Phi positive.
Conclusions: Lack of time to participate in sports is a major obstacle. It is suggested that public sports 
authorities remove individual, structural and cultural barriers and implement incentive programs to increase 
sports participation.
Keywords: Constraints, Sport for All Participation, Promethee Technique.
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چکیده 
ــا هــدف اولویــت بنــدی عوامــل  ــه ب ــن مطالع ــی بســیار مهــم اســت. ای ــراد در ورزش همگان ــع شــرکت اف ــه: شناســایی موان مقدم

ــت.   ــی انجــام گرف ــه روش پرامیت ــی ب ــده مشــارکت در ورزش همگان بازدارن
روش کار: درایــن مطالعــه توصیفــی، از روش پرامیتــی بــرای شــناخت موانــع مشــارکت در ورزش و اهمیــت آن هــا  اســتفاده شــد. 
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را تمــام شــهروندان اســتان هــای منتخــب تشــکیل دادنــد.  1841 تــن )936 مــرد و 905 زن(  براســاس 
ــع  ــاس موان ــت شــناختی و "مقی ــه از پرسشــنامه جمعی ــن مطالع ــی ســاده انتخــاب شــدند. در ای ــه صــورت تصادف ــورگان ب جــدول م
ــاخص  ــد. ش ــتفاده ش ــرکت در ورزش تفریحــی")Constraints of Recreational Sport Participation Scale(  اس ش
روایــی محتــوا، روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی، روایــی همگــرا  و پایایــی )محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ و پایایــی 
مرکــب(  ابــزار هــا انــدازه گیــری شــد. تحلیــل داده هــا در  نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24، نــرم افــزار SmartPLS. 3. و 

نــرم افــزارVisual PROMETHEE 1.4 انجــام شــد. 
یافتــه هــا: نداشــتن زمــان بــا ضریــب فــی 0/1929 و تــرس از آســیب در ورزش بــا ضریــب فــی 0/1723، کمبــود امکانــات ورزشــي 
ــی  ــب ف ــا ضری ــراي ورزش ب ــي ب ــامت کاف ــتن س ــی 0/1005، نداش ــب ف ــا ضری ــاد ورزش ب ــه زی ــی 0/1220، هزین ــب ف ــا ضری ب
0/1005، تــرس از عــدم موفقیــت ورزشــي بــا ضریــب فــی 0/0384 بــه دلیــل مثبــت بــودن فــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند.
نتیجــه گیــری: نداشــتن زمــان بــرای شــرکت در ورزش بــه عنــوان یــک مانــع اساســی و مهــم محســوب مــی شــود. پیشــنهاد مــی 
شــود متولیــان امــر ورزش همگانــی موانــع فــردی، ســاختاری و فرهنگــی را برطــرف ســازند و برنامــه هــای تشــویقی را بــرای افزایــش 

میــزان مشــارکت ورزشــی اجــرا نماینــد.  
کلید واژه ها: عوامل بازدارنده، مشارکت در ورزش همگانی، روش پرامیتی.

مقدمه  
ــن و  ــن، جذابتری ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروزه از ورزش ب ام
موثرتریــن رفتــار در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
و سیاســی دنیــا یــاد مــی شــود. ورزش عــاوه بــر ایجــاد نشــاط، 
ــوان  ــل ج ــی نس ــرک و پویای ــادابی، تح ــامتی و ش ــن س تضمی
ــی  ــی م ــر حرکت ــردن فق ــن ب ــا و از بی موجــب کاهــش تنــش ه
ــرار از واقعیــت  گــردد. ورزش فعالیتــی شــاد اســت کــه موجــب ف

هــای تلــخ زندگــی مــی شــود ]1[. ورزش و فعالیــت هــاي 
جســماني بــه عنــوان واقعیتــي اجتماعــي، از زمــان هاي بســیار دور، 
در جوامــع بشــري وجــود داشــته و جزئــي از زندگــي روزمره انســان 
هــا را تشــکیل مــي داده اســت. بــا وجــود فوایــد بســیار زیــادي که 
ــه ارمغــان مــي  ــراي انســان و جامعــه ب ورزش و فعالیــت بدنــي ب
آورد ورزش همگانــي شــکلي از فعالیــت هــاي جســماني یــا حضــور 
منظــم در فعالیــت هــاي جســماني اســت کــه موجــب تندرســتي 
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و ســامت بدنــي و روانــي شــده، روابــط اجتماعــي را شــکل مــي 
ــي دارد ]2[.  ــي در پ ــج مثبت دهــد و نتای

 ســعي و تــاش انســان در طــول تاریــخ ایــن اســت کــه بــا رهایي 
خــود از کارهــاي طاقــت فرســا از طریــق پرکــردن اوقــات فراغــت 
بــا فعالیــت هــاي ورزشــي و تفریحــي بــه زندگي همــراه بــا آرامش 
ــد در  ــه بای ــی ک ــوع مهم ــد ]3[. موض ــدا کن ــت پی ــعادت دس و س
بخــش سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی بــرای ورزش بــه آن توجــه 
ــه ورزش همگانــی  ــرای پرداختــن ب کــرد، الویــت هــای جامعــه ب
ــی  ــزی ورزش همگان ــه ری ــق و برنام ــناخت دقی ــرای ش ــت. ب اس
ــی  ــه ورزش همگان ــردم ب ــل م ــه و تمای ــط عاق ــورها فق در کش
کافــی نیســت بلکــه بایــد جنبــه هــای مختلــف ایــن پدیــده را در 
ســطح خــرد و کان بررســی نمــود. شناســایی عواملــی کــه مانــع 
شــرکت افــراد در ورزش همگانــی میشــود در کنــار شــناخت اهداف 
و انگیــزه هــای شــرکت کننــدگان در ورزش همگانــی بســیار مهــم 
ــت بخــش ورزش  ــرای مدیری ــد ب ــن شــناخت مــی توان اســت. ای
همگانــی در ســازمان هــای مختلــف اجتماعــی و اقشــار کارمنــدان، 
ــات  ــرایط و امکان ــان و ... ش ــان، بازنشســتگان، زن ــران، جوان کارگ

مناســبی را فراهــم کنــد ]4[. 
ــاال و داشــتن فرصــت و  ــاز باکیفیــت ب ــه فضاهــای ب دسترســی ب
زمــان بــرای ورزش و تفریــح مــی توانــد باعــث ســامت و 
ــد  ــده بای ــن ش ــای تدوی ــت ه ــود. سیاس ــه ش ــتی جامع بهزیس
ــن  ــاز و اماک ــای روب ــه روز فضاه ــای ب ــنجش نیازه ــاس س براس
ورزشــی و تفریحــی باشــند ]5[. همچنیــن، ورزش و فعالیــت بدنــي 
بــه عنــوان یــک رفتارجدیــد نیــز داراي منافــع و موانعي بــراي افراد 
اســت کــه ایــن عوامــل میــزان گرایــش فــرد بــه فعالیــت بدنــي 
ــل مشــارکت  ــراي تحلی ــد ]6[. ب ــي کن ــرات م را دســتخوش تغیی
ــل  ــه عام ــي س ــه، بررس ــر جامع ــف در ه ــار مختل ــي اقش ورزش
ویژگــي هــا و عقایــد، اهــداف و انگیــزه هــاي افــراد، محیــط و رفتار 
فــردي و گروهــي ضــروري اســت. انگیــزه هــا، کلیــد انجام هــر کار 
و فعالیــت بــه شــمار مــي رونــد و مــي تواننــد رفتارهــاي افــراد را 
تحریــک، تقویــت و هدایــت کننــد یــا باعــث کنتــرل و توقــف آن 
ــک  ــار داشــت، ی ــع اظه ــف موان شــوند ]Jackson  .]7  در تعری
مانــع بــرای شــرکت در فعالیــت هــای فراغتــی، بویــژه ورزش هــر 
چیــزی اســت کــه توانایــی فــرد را بــرای شــرکت در فعالیــت هــای 
ــه ورزش، اســتفاده از  ــی، اختصــاص دادن وقــت بیشــتری ب فراغت
ــوب  ــه ســطح مطل ــای ســرویس هــای فراغتــی و رســیدن ب مزای

ــد ]8[. مشــارکت محــدود مــی کن

ــدة  برخــی از مطالعــات از الگــوی سلســله مراتبــی عوامــل بازدارن
ــد و  ــات فراغــت Crawford و همــکاران اســتفاده کــرده ان اوق
بــه عوامــل فــردی، بیــن فــردی و ســاختاری بــه عنــوان عوامــل 
ــر  ــی نظی ــردی عوامل ــل ف ــد ]9[. عوام ــرده ان ــاره ک ــده اش بازدارن
تنــش، افســردگی، اضطــراب و حالــت هــای روانــی فــرد را شــامل 
ــا  ــردی ی ــن ف ــردی، کنــش هــای بی ــن ف ــل بی مــی شــود. عوام
ــی  ــاختاری عوامل ــل س ــود و عوام ــی ش ــامل م ــه ای را ش رابط
هســتند کــه مداخلــه گــر بــوده و شــامل وضعیــت چرخــۀ زندگــی، 
ــود  ــی ش ــامل م ــا را ش ــه فرصــت ه ــی و دسترســی ب ــع مال مناب
 Crawford ،10[.  بــه منظــور مطالعــه موانع مشــارکت ورزشــی[
 The "  "ــت ــات فراغ ــع اوق ــی موان ــوی هرم ــکاران "الگ و هم
را   "Hierarchical Leisure Constraints Model
ــار  ــن ب ــرای اولی ــده ب ــنهاد ش ــوی پیش ــد ]9[. الگ ــنهاد کردن پیش
موانــع را بــا توجــه بــه اهمیــت آن هــا در فرآینــد تصمیــم گیــری 
ــردی و  ــن ف ــع بی ــردی، موان ــع درون ف ــه ســه دســته موان ــرد ب ف
موانــع ســاختاری تقســیم نمــود. موانــع درون فــردی بــه صفــات 
ــده روانــی اشــاره داردکــه از تجــارب منفــی  و خصوصیــات بازدارن
ــه عــدم تعامــل  ــردی ب ــن ف ــع بی ــرد. موان ــردی ریشــه مــی گی ف
مثبــت بیــن افــراد و ناتوانــی بــرای یافتــن همــراه و تعلــق گروهــی 
ــم  ــای فراه ــه معن ــز ب ــاختاری نی ــع س ــود. موان ــی ش ــوط م مرب

ــرای انجــام ورزش اســت. ــادی ب ــات م ــودن امکان نب
 امــا در حــوزة ورزش هــای تفریحــی Alexandris  و همــکاران 
ــدم  ــناختی، ع ــل فردی/روانش ــامل عوام ــی ش ــو 7 عامل ]11[  الگ
اگاهــی، عــدم عاقمنــدی، عــدم بــه همــراه داشــتن یــک دوســت، 
ــد. در  ــان را مطــرح کردن ــزات، دسترســی/مالی و زم خدمات/تجهی
ایــن راســتا، کریمیــان و همــکاران ]12[ عوامــل ســاختاری را مهــم 
تریــن عامــل بازدارنــده از ورزش در بیــن کارکنــان شناســایی کــرد. 
ــدي  ــت بن ــه اولوی ــکاران ]13[ ب ــی و هم ــر، فراهان ــوی دیگ از س
موانــع پیــش روي بانــوان شــاغل در انجــام فعالیــت هــاي ورزشــي 
ــده  ــل بازدارن ــج نشــان داد کــه عوام ــد. نتای ــرز پرداختن اســتان الب
ــل  ــن عوام ــم تری ــزء مه ــات ج ــزات و امکان ــادي و تجهی اقتص
ــاغل  ــان ش ــي زن ــاي ورزش ــت ه ــارکت در فعالی ــده مش بازدارن
ــواده  ــه نگــرش خان ــوط ب ــل مرب ــد و عام ــي باش ــرز م ــتان الب اس
ــل  ــکاران ]14[ عوام ــی و هم ــرار دارد. روزبهان ــر ق ــت آخ در اولوی
موثــر بــر موانــع مشــارکت زنــان ســالمند در فعالیــت های ورزشــی 
ــل  ــه عوام ــد ک ــان دادن ــی و نش ــرز را بررس ــتان الب ــی اس تفریح
ــل اقتصــادی،  ــات و تســهیات، عوام ــی، ســامتی، امکان اجتماع
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ــان  ــارکت زن ــع مش ــوان موان ــه عن ــان ب ــخصی و زم ــل ش عوام
ســالمند اســتان البــرز در فعالیــت هــای ورزشــی تفریحــی بودنــد 
ــرکت  ــده ش ــل بازدارن ــز عوام ــکاران ]15[ نی ــروی زاده و هم خس
دانــش آمــوزان دختــر در فعالیــت هــای ورزشــی خــارج از مدرســه 
ــده  ــل بازدارن ــه عوام ــا  نشــان داد ک ــه ه ــد. یافت را بررســی کردن
شــرکت دانــش آمــوزان در فعالیــت هــای ورزشــی خارج از مدرســه 
بــه ترتیــب شــامل عوامــل مرتبــط بــا اماکــن ورزشــی، مالــی، بیــن 
فــردی، مدیریتــی، اجتماعــی و فرهنگــی، ســاختاری و فــردی مــی 
ــی در  ــان چین ــع مشــارکت زن باشــد. Qiu و همــکاران ]16[ موان
ــا  ــه ه ــد. یافت ــت را بررســی کردن ــات فراغ ــی در اوق ــت بدن فعالی
ــردی  ــان ف ــردی و می ــن ف ــاختاری، بی ــع س ــه موان ــان داد ک نش
بــه ترتیــب اولویــت مهمتریــن موانــع ادراک شــده بــرای شــرکت 
ــکاران  ــند. Chung و هم ــی باش ــت م ــات فراغ در ورزش در اوق
]17[ نشــان دادنــد کــه عوامــل فردی/روانشــناختی، عــدم اگاهــی، 
عــدم عاقمنــدی، عــدم همــراه داشــتن یــک دوســت، خدمــات/

تجهیــزات، دسترســی/مالی و زمــان مهــم تریــن موانــع شــرکت در 
ورزش هــای تفریحــی هســتند. همانظــور کــه از نتایــج مطالعــات 
مشــخص هســت عوامــل متعــددی مــی توانــد در عــدم مشــارکت 

ورزشــی موثــر باشــد. 
در مطالعــه حاضــر از روش پرامیتــی اســتفاده شــد. پرامیتــی یکــی 
از روش هــاي تصمیــم گیــري چنــد معیــاره اســت کــه نخســتین 
ــت ]18[.  ــه اس ــعه یافت ــال 1985 توس ــط Brans در س ــار توس ب
ــتند  ــی هس ــاره روش های ــد معی ــری چن ــم گی ــای تصمی روش ه
کــه بــه تصمیــم گیرنــده کمــک مــی کننــد بهتریــن گزینــه را بــا 
توجــه بــه معیارهــای مناســب انتخــاب کنــد. مزیــت اصلــی ایــن 
ــائلی  ــتفاده در مس ــت اس ــا، قابلی ــایر روش ه ــه س روش نســبت ب
اســت کــه معیارهــای مســئلۀ تصمیــم بــا یکدیگــر وابســتگی دارند 
]19[. روش پرامیتــی بــراي ارزیابــي و اولویــت بنــدي گزینــه هــا 
و انتخــاب بهتریــن گزینــه روش پرامیتــی بــکار مــي رود. در ایــن 
ــدون  ــزا و ب ــع مج ــاس تاب ــم، براس ــار تصمی ــر معی ــدا ه روش ابت
ارتبــاط بــا ســایر معیارهــا مــورد توجــه قــرار مــي گیــرد. پرامیتــی 
بــراي تفــاوت هــاي دو بــه  دوي گزینــه هــا براســاس هــر معیــار، 
ــف  ــا را تعری ــاوت ه ــا داري تف ــاداري و غیرمعن ــاي معن ــتانه ه آس
ــه  ــر از q ( ک ــدک )کمت ــاي ان ــاوت ه ــب تف ــن ترتی ــرده و بدی ک
ــد ]20[.   ــي کن ــال دارد ناشــي از تصــادف باشــد را حــذف م احتم
ــل  ــدی عوام ــت بن ــدف اولوی ــا ه ــر ب ــش حاض ــن رو پژوه از ای
بازدارنــده مشــارکت در ورزش همگانــی بــه روش پرامیتــی انجــام 

شــد. 

 روش کار 
ــۀ  ــت. جامع ــده اس ــام ش ــی انج ــه روش توصیف ــه ب ــن مطالع ای
آمــاری ایــن مطالعــه را تمــام شــهروندان اســتان هــای خوزســتان، 
سیســتان و بلوجســتان، خراســان جنوبــی، چهارمحــال و بختیــاری، 
لرســتان، همــدان، گیــان، تهــران، مازنــدران، بوشــهر، آذربایجــان 
ــوی  ــان رض ــم، خراس ــان، ق ــارس، اصفه ــاه، ف ــرقی، کرمانش ش
تشــکیل مــی دادنــد. ســپس براســاس جــدول تعییــن تعــداد نمونــه 
مــورگان ســهم هــر اســتان از نمونــۀ آمــاری تعییــن گردیــد کــه در 
مجمــوع 1841 تــن )936 مــرد و 905 زن( بــه صــورت تصادفــی 
ــًا  ــه صــورت کام ــا ب ــتان ه ــدند. انتخــاب اس ــاده انتخــاب ش س
تصادفــی و از طریــق قرعــه کشــی بــود آمــار مربــوط بــه جمعیــت 
هــر اســتان از مرکــز ملــی آمــار جمهــوری اســامی ایــران تهیــه 
گردیــد. داده هــا توســط پرسشــنامه جمــع آوری شــد. پرسشــنامه 
جمعیــت شــناختی شــامل 3 ســوال کــه بــه ترتیــب ســن، جنســیت 

و میــزان تحصیــات بــود. 
در مطالعــۀ حاضــر، بــه دلیــل بکارگیــری روش پرامیتــی و بــه دلیل 
عــدم وجــود پرسشــنامه مرتبــط بــا روش پرامیتــی، برای شناســایی 
ــنامه ای  ــی، پرسش ــارکت در ورزش همگان ــده مش ــل بازدارن عوام
ــی  ــش و  بررس ــینۀ پژوه ــاس پیش ــن روش و براس ــا ای ــط ب مرتب
ــابه،  ــای مش ــنامه ه ــری از پرسش ــره گی ــز به ــب و نی ــع، کت مناب
مقیاســی طراحــی شــد. بدیــن منظــور فهرســتی از عوامــل بازدارنده 
ــن  از  ــار 120 ت ــن و در اختی ــی تدوی ــارکت در ورزش همگان مش
ــی دارای  ــان ورزش ــی، مربی ــت بدن ــین تربی ــان )مدرس متخصص
ــرار داده شــد.  ــری( ق ــی کارشناســی ارشــد و دکت مــدارک تحصیل
پــس از دریافــت و جمــع بنــدی نظــرات، "مقیــاس موانــع شــرکت 
 Constraints of Recreational( تفریحــی"   ورزش  در 
Sport Participation Scale( بــا 13 عبــارت تدویــن شــد. 
نحــوة پاســخگویی بــه عبــارت هــا بــر اســاس طیــف لیکــرت 5 
درجــه ای بســیار کــم )نمــره 1(، کــم )نمــره2(، متوســط )نمــره 3(، 
زیــاد )نمــره 4( و بســیار زیــاد )نمــره 5( بــود. حداقــل نمــره ایــن 
پرسشــنامه 13 و حداکثــر نمــره 65 اســت کــه نمــرة زیــر 21 موانع 
ــا 41 متوســط و  ضعیــف محســوب مــی شــوند، نمــرة بیــن 22 ت

نمــرة 41 بــه بــاال موانــع مهــم محســوب مــی شــوند. 
بــرای بررســی شــاخص روایــی محتــوا ، "مقیــاس موانــع شــرکت 
در ورزش تفریحــی" در اختیــار 10 تــن  از مدرســین حــوزة مدیریت 
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ورزشــی دانشــگاه  تهــران و 5 تــن  از مدرســین مدیریــت ورزشــی 
دانشــگاه قــم قــرار گرفــت و پــس از مطابقــت دادن عبــارت هــا 
بــا اهــداف مطالعــه و مشــخص شــدن مرتبــط بــودن عبــارت هــا، 
ــوا  ــی محت ــا روای ــودن آن ه ــم ب ــدم مبه ــادگی و ع ــفافیت، س ش
تاییــد شــد و مقــدار  شــاخص روایــی محتــوا 0/83 بدســت آمــد. 
در مرحلــۀ بعــد بــرای بررســی روایــی ســازة  مقیــاس، از تحلیــل 
عاملــی تاییــدی اســتفاده شــد. بــه دلیــل اینکــه تحلیــل پرامیتــی 
بــه اولویــت بنــدی عامــل هــا از لحــاظ اهمیــت مــی پــردازد، لــذا 
ــارت بایســتی در ایــن روش اولویــت بنــدی شــوند. از  هــر 13 عب
انجایــی کــه تحلیــل عاملــی اکتشــافی نیــز بــه دســته بنــدی عامل 
هــا در زیرمقیــاس هــای مشــخص مــی پــردازد، لــذا روش پرامیتی 
نمــی توانــد زیــر مقیــاس هــا را اولویــت بنــدی کنــد، بــه همیــن 

دلیــل از تحلیــل عاملــی تاییــدی  اســتفاده شــد ]20[.
نتایــج تحلیــل عاملــی تاییدی بــر روی 1841 تــن  از افراد شــرکت 
کننــده نشــان داد کــه بارهــای عاملــی عبــارت هــا بیــن 0/47 تــا 
ــی  ــی م ــای عامل ــودن باره ــوب ب ــی از مطل ــه حاک ــود ک 0/68 ب
باشــد. همچنیــن، روایــی همگــرا ایــن مقیــاس از طریــق واریانــس 
ــد  ــت آم ــه دس ــی 0/40 ب ــا )AVE( بررس ــازه ه ــتخرج از س مس
)جــدول 1(. براســاس ایــن نتایــج قاعــده Magner و همــکاران 
ــازه  ــی س ــر روای ــوع بیانگ ــه در مجم ــد ک ــت ش ــز رعای ]21[ نی
مناســب ایــن مقیــاس مــی باشــد. بــرای بررســی پایایــی "مقیــاس 
ــراد  ــر روی اف ــی" ب ــده مشــارکت در ورزش همگان عوامــل بازدارن
شــرکت کننــده فــوق از محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ اســتفاده و 
ضریــب 0/84 بــه دســت آمــد و پایایــی مرکــب مقیاس نیــز  0/84 
بــه دســت آمــد کــه براســاس Cronbach ]22[ معیــار مطلــوب 

پایایــی 0/70 مــی باشــد. 
ــۀ  ــف جامع ــای مختل ــتان ه ــهروندان اس ــر ش ــه حاض در مطالع
ــه پراکندگــی جامعــه  ــا توجــه ب ــد. ب آمــاری را تشــکیل مــی دادن
ــۀ آمــاری پژوهــش  ــودن نمون ــاد ب امــاری در سراســر کشــور و زی
ــرکت در ورزش  ــع ش ــاس موان ــع آوری "مقی ــع و جم ــیوة توزی ش
تفریحــی" اهمیــت بســیاری داشــت. بــرای ایــن منظــور و لــزوم 
دقــت و صحــت انجــام کار، از مرکــز مطالعــات راهبــردی ســازمان 
ــر مراکــز اســتان هــای سراســر کشــور  ورزش بســیج کــه در اکث
ــۀ اســتعدادیابی ورزشــی و کارشــناس ورزشــی اســت،  دارای کمیت
ــز  ــا مرک ــای الزم ب ــی ه ــس از هماهنگ ــذا پ ــد. ل ــتفاده گردی اس
مطالعــات راهبــردی ســازمان ورزش بســیج، راهنمایــی هــا و نکات 
ــع شــرکت در  الزم در خصــوص موضــوع مطالعــه، "مقیــاس موان

ورزش تفریحــی" و نیــز شــیوه توزیــع و جمــع آوری آن بــه 
کارشناســان ورزشــی کمیتــه هــای اســتعدادیابی مرکــز مطالعــات 
ــوم ورزشــی  ــی و عل ــارغ التحصیــان رشــتۀ تربیــت بدن کــه از ف

ــح داده شــد.  ــد، توضی بودن
ــه همــراه شــیوة توزیــع )یعنــی انتخــاب  ســپس فایــل مقیــاس ب
ــی  ــه صــورت تصادف ــاس کــه ب ــل مقی ــرای تکمی ــه ب ــراد نمون اف
ســاده باشــد( در هــر اســتان، از طریــق ایمیــل بــرای کارشناســان 
ورزشــی مربوطــه ارســال گردیــد. بعــاوه، بــه شــرکت کننــدگان در 
مــورد محرمانــه مانــدن اطاعــات موجــود در پرسشــنامه اطمینــان 
داده شــد و تاکیــد شــد کــه نیــازی بــه ذکــر نــام و نــام خانوادگــی 
ــه  ــه در مطالع ــا داوطلبان ــه ه ــد. نمون ــی باش ــنامه نم در پرسش
ــورد پژوهــش حــق  ــای م ــه ه ــه نمون ــه کلی ــد و ب شــرکت کردن
کنــاره گیــری از پژوهــش در حیــن کار یــادآوری گردیــد. ســپس 
ــهروندان  ــن ش ــی" بی ــرکت در ورزش تفریح ــع ش ــاس موان "مقی
هــر اســتان توزیــع و گــردآوری شــد. جهــت تکمیــل هــر مقیــاس 
ــا در  ــع آوری داده¬ه ــد. جم ــرف ش ــان ص ــه زم ــاً 20 دقیق تقریب

مــدت حــدود 3 مــاه انجــام شــد.
روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش در دو ســطح 
توصیفــی و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. بــرای تحلیــل داده های 
توصیفــی از روش آمــاری توصیفــی اســتفاده شــد و از ایــن طریــق 
فراوانــی، درصــد، محاســبه شــد. همچنیــن، بــرای بررســی روایــی 
ســازة مقیــاس از تحلیــل عاملــی تاییــدی و بــرای اولویــت بنــدی 
عوامــل بازدارنــده مشــارکت در ورزش همگانــی از روش پرامیتــی 
ــی  ــب ف ــن روش، ضری ــورد نظــر در ای اســتفاده شــد. شــاخص م
ــان خالــص اســت کــه در واقــع بیانگــر  اســت. ضریــب فــی جری
مقادیــر جریــان مثبــت و منفــی بصــورت همزمــان مــی باشــد هــر 
چــه قــدرت فــی بیشــتر باشــد گزینــه مــورد نظــر بهتــر اســت. هم 
چنیــن، اولویــت بنــدی پرامیتــی بیــن جریــان هــای طبقــه بنــدی 
بیرونــی مثبــت و منفــی، تعــادل ایجــاد مــی کنــد. جریــان خالــص 
بیانگــر گزینــه بهتــر اســت. چنانچــه یــک معیــار دارای کمتریــن 
مقادیــر مثبــت و بیشــتر مقادیــر منفــی باشــد آن گزینــه پاییــن تــر 
از ســایر گزینــه هــا بــوده و معــرف ارجحیــت کمتــر اســت. تحلیــل 
ــزار  ــرم اف ــی اس اس نســخه 24، ن ــزار اس پ ــرم اف داده هــا در  ن
 Visual PROMETHEEــزار ــرم اف SmartPLS. 3. و ن

1.4 انجــام شــد. 
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یافته ها 
ــت  ــه از لحــاظ وضعی ــی نشــان داد ک ــای توصیف ــه ه ــج یافت نتای
ــر  ــه براب ــراد نمون ــن ســن اف ــا نشــان داد میانگی ــه ه ــنی، یافت س
ــال و  ــه 15 س ــراد نمون ــن اف ــل س ــود. حداق 13/819± 33/65 ب
ــه،  ــود. از مجمــوع 1841 تــن  افــراد نمون حداکثــر آن 98 ســال ب
50/8 درصــد را مــردان )936 تــن ( و 49/2 درصــد را زنــان )905 
تــن ( تشــکیل مــی داد. وضعیــت تحصیلــی نمونــه هــای مطالعــه 
نیــز حاکــی از ایــن بــود کــه، از مجمــوع 1831 تــن  افــراد نمونــه، 
ــترین  ــد بیش ــا 29/5 درص ــی ب ــات کارشناس ــراد دارای تحصی اف

ــی را داشــتند.    فراوان
ــای  ــه باره ــد ک ــی ده ــان م ــدی نش ــی تایی ــل عامل ــج تحلی نتای

ــی از  ــه حاک ــت ک ــا 0/68 اس ــن 0/47 ت ــا بی ــارت ه ــی عب عامل
ــارة  ــن، آم ــد. همچنی ــی باش ــی م ــای عامل ــودن باره ــوب ب مطل
ــازة ±1/96  ــارج از ب ــنامه خ ــواالت پرسش ــام س ــرای تم ــی ب ت
ــاوه  ــد. ع ــی باش ــا م ــودن آن ه ــادار ب ــی از معن ــه حاک اســت ک
 0/40 )AVE( بــر ایــن، شــاخص واریانــس مســتخرج از ســازه هــا
بــه دســت آمــد کــه براســاس قاعــده Magner و همــکاران ]21[ 
نیــز ایــن شــاخص مطلــوب مــی باشــد. شــاخص پایایــی ترکیبــی 
نیــز 0/84 بــه دســت آمــد کــه براســاس Cronbach ]22[ معیــار 
مطلــوب پایایــی 0/70 مــی باشــد کــه نشــان دهنــده قابــل قبــول 

ــود )جــدول 1(.   ــه حاضــر ب ــاس در مطالع مقی
 

جدول 1: نتایج تحلیل عاملی تاییدی "مقیاس موانع شرکت در ورزش تفریحی" 

واریانس مستخرج  از Tبارعاملیعبارت هاردیف
سازه ها

پایایی ترکیبی

0/4094/99عاقه نداشتن به ورزش در محیط ورزشي با دیگران1

0/400/84

0/60611/67کمبود امکانات براي رفت و امد به اماکن ورزشي2
0/64012/41کمبود امکانات ورزشي3
0/51610/72داشتن مهارت کافي براي ورزش4
0/4775/93داشتن سامت کافي براي ورزش5
0/58311/58ترس از عدم موفقیت ورزشي6
0/64711/26ترس از آسیب در ورزش7
0/67611/69نداشتن همراه8
0/4896/27هزینه زیاد ورزش9
0/5798/76نداشتن عاقه10
0/4768/99نداشتن انگیزه11
0/57210/79نداشتن انرژي و حوصله12
0/5197/98نداشتن وقت13

نتایــج )شــکل 1( بــا شــبکه ای از گــره هــا و یــال هــا، مقایســه 
ــع  ــدی موان ــه بن ــن شــکل رتب ــد در ای ــی ده ــع را نشــان م موان
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه ای ارای ــه گون ــی ب ــت بدن ــام فعالی انج
ــع  ــن مان ــه اســت. ای ــرار گرفت ــت اول ق ــت در اولوی نداشــتن وق
دارای بیشــترین )phi+( و کمتریــن )phi-(  اســت در نتیجــه بــا 
قــرار گیــری در اولویــت اول نشــان دهنــده حداکثــر تاثیر نداشــتن 
ــدگان  ــرکت کنن ــن ش ــی در بی ــت بدن ــام فعالی ــرای انج ــت ب وق
ــان هــای  ــن جری ــی بی ــدی پرامیت ــن، اولویــت بن اســت. همچنی

طبقــه بنــدی بیرونــی مثبــت و منفــی، تعــادل ایجــاد مــی کنــد. 
جریــان خالــص بیانگــر گزینــه بهتــر اســت. چنانکــه یــک معیــار 
دارای کمتریــن مقادیــر مثبــت و بیشــتر مقادیــر منفــی باشــد، آن 
گزینــه پاییــن تــر از ســایر گزینــه هــا بــوده و معــرف ارجحیــت 
ــترین  ــت دارای بیش ــتن وق ــاس، نداش ــن اس ــت. برای ــر اس کمت
ارجحیــت و عاقــه نداشــتن بــه انجــام ورزش در محیــط ورزشــي 

ــا دیگــران دارای کمتریــن ارجحیــت مــی باشــد.  ب
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شکل 1: نسبت برتری موانع شرکت در ورزش همگانی

جدول 2: اولویت بندی موانع شرکت در ورزش همگانی

Phi+Phi-Phiموانع ردیف

0/19290/19290/0000نداشتن وقت1
0/17230/17660/0043ترس از آسیب در ورزش2
0/12200/14820/0263کمبود امکانات ورزشي3
0/10050/13670/0362هزینه زیاد ورزش4
0/10050/13430/0339نداشتن سامت کافي براي ورزش5
0/03840/10570/0673ترس از عدم موفقیت ورزشي6
0/04000/06420/1133-نداشتن انگیزه7
0/05230/06510/1174-نداشتن عاقه8
0/05860/05690/1155-نداشتن همراه9
0/08940/04690/1363-نداشتن انرژي و حوصله10
0/17300/01910/1921-کمبود امکانات براي رفت و امد به اماکن ورزشي12

عاقه نداشتن به انجام ورزش در محیط ورزشي با 13
0/19030/01560/2059-دیگران
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ــاد  ــل ایج ــه دلی ــا 13 ب ــوارد 7 ت ــی م ــل پرامیت ــاس تحلی ــر اس ب
ــری برخــوردار هســتند. عــاوه  ــت کمت ــی از اهمی ــت منف مطلوبی
ــرس از  ــی 0/1929 و ت ــب ف ــا ضری ــت ب ــتن وق ــن، نداش ــر ای ب
ــات  ــود امکان ــی 0/1723، کمب ــب ف ــا ضری ــیب در ورزش ب آس
ورزشــي بــا ضریــب فــی 0/1220، هزینــه زیــاد ورزش بــا ضریــب 
ــا ضریــب  ــراي ورزش ب فــی 0/1005، نداشــتن ســامت کافــي ب
ــا ضریــب فــی  فــی 0/1005، تــرس از عــدم موفقیــت ورزشــي ب
0/0384 از اهمیــت  بیشــتری برخــوردار هســتند .همچنیــن، 
نداشــتن انگیــزه، نداشــتن عاقــه، نداشــتن همــراه، نداشــتن انرژي 
و حوصلــه، نداشــتن مهــارت کافــي بــراي ورزش، کمبــود امکانــات 
ــه  ــتن ب ــه نداش ــي و عاق ــن ورزش ــه اماک ــد ب ــت و ام ــراي رف ب
ــه دلیــل داشــتن  ــا دیگــران ب انجــام ورزش در محیــط ورزشــي ب
ضریــب فــی منفــی تاثیــری بــر عــدم انجــام فعالیــت ندارنــد و بــه 
عبارتــی دیگــر، از دیــدگاه شــرکت کننــدگان از اهمیــت کمتــری 

ــوردار هســتند )جــدول 2(.        برخ

بحث  
ــده  ــل بازدارن ــدی عوام ــت بن ــدف اولوی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
مشــارکت در ورزش همگانــی بــه روش پرامیتــی انجــام شــد. نتایج 
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه نداشــتن زمــان شــرکت کننــدگان این 
مطالعــه، یکــر از موانــع مشــارکت در ورزش همگانــی بــوده اســت. 
ــن  ــدی )23( مهمتری ــش محم ــج پژوه ــوص، نتای ــن خص در ای
ــود  ــت، کمب ــود وق ــی را کمب ــارکت ورزش ــده مش ــل بازدارن عوام
ــزات  ــود در تجهی ــرژي، کمب ــود ان ــي، کمب ــاي اجتماع ــت ه حمای
و امکانــات ورزشــي، ضعــف در انگیــزش و اراده فــردي، تــرس از 
آســیب اجتماعــي و ضعــف در مهــارت هــاي ورزشــي را اولویــت 
بنــدي کردنــد. بعــاوه، مهــدی زاده و همــکاران )24( در پژوهــش 
خــود در زمینــه عامــل کمبــود وقــت دالیــل کــم بــودن ســاعات 
فــوق برنامــه در فضاهــاي ورزشــی دانشــگاه، مشــکات و مشــغله 
ــف  ــگاهی مختل ــد دانش ــد واح ــس در چن ــی، تدری ــاي خانوادگ ه
ــام  ــن انج ــاد در حی ــمانی زی ــت جس ــاد، فعالی ــد زی ــت و آم و رف
ــودن  ــر ب ــود خــواب و اســتراحت، وقــت گی ــف شــغلی، کمب وظای
ــت جهــت  ــود وق ــن کمب ــت ورزشــی را جــزء عوامــل و تبیی فعالی
ــج پژوهــش  ــن نتای ــد. همچنی مشــارکت ورزشــی، گــزارش نمودن
هــای El-Gilany و همــکاران )Lovell ،)25 و همــکاران 
ــه  ــد ک ــان دادن ــکاران )27( نش )Gomez-Lopez )26 و هم
ــه  ــراد، ب ــی اف ــخصی و اجتماع ــی ش ــود در زندگ ــکات موج مش

نوعــی فرصــت و زمــان کافــی بــراي پرداختــن بــه فعالیــت بدنــی 
را از آنــان ســلب مــی کنــد. در تبییــن یافتــه هــای ایــن بخــش از 
پژوهــش، مــی تــوان چنیــن اســتدالل نمــود کــه شــرکت کنندگان 
در ایــن پژوهــش، بــه دلیــل برخــی محدودیــت هــای مربــوط بــه 
ســاعات کاری، مــدت زمــان رفــت و آمــد و نداشــتن زمــان کافــی 
بــرای حضــور در اماکــن ورزشــی بــرای انجــام فعالیــت ورزشــی را، 
جــزء مهــم تریــن موانــع مشــارکت در ورزش همگانــی مــی داننــد؛ 
ــادی را از آن هــا مــی  ــان زی ــرا حضــور در اماکــن ورزشــی زم زی
گیــرد و بدیــن ترتیــب بخشــی از زمــان اســتراحت و حتــی اوقــات 

فراغــت شــان را از دســت مــی دهنــد.
ــرس از  ــت، ت ــر حاکیس ــش حاض ــر پژوه ــج دیگ ــن نتای همچنی
آســیب دیــدن در ورزش، مانــع دیگــری جهــت مشــارکت در ورزش 
ــش،  ــن پژوه ــای ای ــه ه ــتای یافت ــت. در راس ــوده اس ــی ب همگان
روزبهانــی و همــکاران )14( و خســروی زاده و همــکاران )15( نیــز 
ــوزان در  ــش آم ــرکت دان ــده ش ــل بازدارن ــه عوام ــد ک نشــان دادن
فعالیــت هــای ورزشــی خــارج از مدرســه بــه ترتیــب شــامل عوامل 
ــودن وســایل و  ــل نامناســب ب ــا اماکــن ورزشــی )از قبی ــط ب مرتب
ــی در  ــن ورزش ــب اماک ــی نامتناس ــی، پراکندگ ــزات ورزش تجهی
ــا و  ــود فض ــی، کمب ــن ورزش ــودن اماک ــن نب ــهر، ایم ــطح ش س
اماکــن ورزشــی، کمبــود تجهیــزات و وســایل ورزشــی(، اقتصــادی، 
بیــن فــردی، مدیریتــی، اجتماعــی و فرهنگــی، ســاختاری و فــردی 
مــی باشــد. در توجیــه ایــن یافتــه نیــز مــی تــوان چنیــن اســتدالل 
داشــت کــه احتمــااًل ایــن تــرس بــه دلیــل عــدم آشــنایی کافــی 
ــدم  ــی ع ــا حت ــای ورزشــی و ی ــا فعالیــت ه ــدگان ب شــرکت کنن
داشــتن تجهیــزات ورزشــی اســتاندارد بــوده اســت. عــاوه بــر این، 
مــی تــوان چنیــن اذعــان نمــود کــه تــرس از آســیب بــه عنــوان 
ــرد  ــر ف ــرز فک ــرش و ط ــه نگ ــه ب ــت ک ــردی اس ــل ف ــک عام ی
مربــوط مــی شــود و ایــن تــرس و نگــرش منفی نســبت بــه ورزش 
ــارکت در ورزش در  ــه مش ــل ب ــدم تمای ــه ع ــر ب ــد منج ــی توان م

ــراد شــود )28(.    اف
یافتــه هــای دیگــر پژوهــش حاضر، نشــان داد کــه کمبــود امکانات 
ــی اســت. در  ــع مشــارکت در ورزش همگان ورزشــي از دیگــر موان
ــکاران )15( و  ــروی زاده و هم ــش خس ــج پژوه ــه، نتای ــن زمین ای
Qiu و همــکاران )16( نشــان داد کمبــود امکانــات ورزشــی نیــز 
جــزء محدودیــت های ســاختاری بــرای شــرکت در ورزش اســت و 
از دیــد شــرکت کننــدگان عــدم وجــود کافــی امکانــات ورزشــی در 
محــات و پــارک هــا و ایســتگاه هــای تندرســتی منجــر بــه عــدم 
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تمایــل مشــارکت در ورزش همگانــی شــده اســت. در خصوص این 
یافتــه، مــی تــوان چنیــن اذعــان داشــت کــه امکانــات و تجهیــزات 
ورزشــی بــه عنــوان الزامــات اولیــه و اساســی انجــام ورزش، مــی 
توانــد در صــورت کافــی و مطلــوب بــودن ورزش کــردن را تســهیل 
ســازد. بنابرایــن، روشــن اســت کــه اماکــن ورزشــی فاقــد امکانــات 
و تجهیــزات، انجــام ورزش را بــا دشــواری هایــی متعــددی، همــراه 

مــی ســازد. 
بعــاوه، پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه هزینــه بــاالی ورزش، از 
ــن  ــود. در ای ــی ش ــوب م ــی محس ــارکت ورزش ــع مش ــر موان دیگ
راســتا، یافتــه هــای پژوهــش ابراهیمــی و همــکاران )29( مبنــی 
بــر زیــاد بــودن هزینــه شــرکت در فعالیــت هــاي ورزشــی، بــا ایــن 
پژوهــش همخوانــی دارد. بعــاوه نتایــج پژوهــش خســروی زاده و 
همــکاران )15( نشــان داد کــه دانــش آمــوزان بــا عوامــل بازدارنــده 
مالــی، بــراي شــرکت در فعالیــت هــاي ورزشــی خــارج از مدرســه 
رو بــه رو بــوده انــد. ایــن یافتــه را چنیــن مــی تــوان تبییــن نمــود 
کــه بــرای اســتفاده از اماکــن ورزشــی و باشــگاه هــا شــهریه هــا 
ــن الزامیســت  ــه ضــرورت دارد. همچنی ــه  پرداخــت هزین و ورودی
ــزات  ــاس و تجهی ــرای شــرکت در یــک کاس ورزشــی لب کــه ب
اولیــه تهیــه گــردد کــه ایــن منجــر بــه باالتــر رفتــن هزینــه هــای 
انجــام ورزش، مــی گــردد. بنابرایــن، اگــر افــراد از شــرایط مناســب 
اقتصــادي برخــوردار نباشــند، بــه دلیــل وجــود دیگــر اولویــت هاي 
ــژه در زمینــه هــاي رفاهــي، اوقــات فراغــت در  ــه وی اقتصــادي ب
ــراي  ــي ب ــه صحیح ــگاه برنام ــرد و هیچ ــي گی ــرار نم ــت ق اولوی

اوقــات فراغــت در نظــر گرفتــه نمــي شــود.
ــتن ســامت  ــن پژوهــش حاضــر، نداش ــای ای ــه ه ــر یافت از دیگ
کافــي بــراي ورزش بــرای عــدم شــرکت در ورزش بــود. در 
ایــن راســتا نتایــج پژوهــش کریمیــان و همــکاران )12( بــا یافتــه 
پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد. نتایــج کریمیــان و همــکاران )12( 
نشــان داد کــه تــرس از عــدم توانایــي و مهــارت در انجــام فعالیــت 
ــام ورزش  ــم در انج ــع مه ــس از موان ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــا و ع ه

اســت.
در نهایــت نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تــرس از عــدم 
ــارکت در ورزش  ــدم مش ــع ع ــر موان ــي، از دیگ ــت ورزش موفقی
ــن در پژوهــش کشــکر و احســانی )30(  ــی اســت. همچنی همگان
ــکاران  ــدی زاده و هم ــش مه ــردي، در پژوه ــده ف ــوان بازدارن بعن
 Gyurcsik ــش ــناختی، در پژوه ــل روان ش ــوان عام )24(، بعن
و همــکاران )31( بعنــوان عامــل درون فــردی، و در پژوهــش 

Asihel )32( بعنــوان عامــل عــدم اعتمــاد بنفــس، همخوانــی و 
مطابقــت دارد. ایــن یافتــه بــدان مفهــوم اســت کــه عوامــل فــردی 
و روان شــناختی ازجملــه تــرس از عــدم موفقیــت، مــی توانــد یــک 
عامــل تاثیرگــذار در ایجــاد نگــرش منفــی، نســبت به مشــارکت در 

ورزش محســوب شــوند.  

نتیجه گیری
ــیب در  ــرس از آس ــان، ت ــتن زم ــه نداش ــان داد ک ــا نش ــه ه یافت
ــتن  ــاد ورزش، نداش ــه زی ــي، هزین ــات ورزش ــود امکان ورزش، کمب
ســامت کافــي بــراي ورزش، تــرس از عــدم موفقیــت ورزشــي از 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند. ایــن بــدان مفهــوم اســت کــه 
توجــه بــه ایــن متغیرهــا و برطــرف ســاختن ایــن موانــع مــی توانــد 
میــزان مشــارکت شــهروندان را در فعالیــت هــای ورزشــی افزایــش 
دهــد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود مدیــران و متولیــان ورزش همگانــی 
بــا برنامــه هــای تســهیل ســاز از جملــه تعییــن ســاعات ورزش در 
برخــی ایــام شــرایط حضــور آن هــا در اماکــن ورزشــی را فراهــم 
ســازند. محــدود بــودن قلمــرو مطالعــه بــه برخــی از اســتان هــای 
ــم آن  ــه تعمی ــود ک ــش ب ــن پژوه ــای ای ــت ه ــور از محدودی کش
ــه شــرایط فرهنگــی،  ــا توجــه ب ــه ســایر اســتان هــای کشــور ب ب

اجتماعــی هــر اســتان مــی بایســت بــا احتیــاط صــورت گیــرد.  

سپاسگزاری 
ــه  ــه حاضــر از رســالۀ دکتــری دانشــجو رضــا محمــدزاده و ب مقال
ــد  ــا ک ــی ب ــت قهفرخ ــم علیدوس ــر ابراهی ــای دکت ــی آق راهنمای
شــماره ثبــت 2966/01 در تاریــخ 1397/10/17 در دانشــگاه تهران 
پردیــس البــرز در ســال 1399 مــی باشــد. بدیــن وســیله از زحمــات 
ــدرکاران دانشــگاه تهــران پردیــس  تمامــی مســئوالن و دســت ان

البــرز کمــال تشــکر و قدردانــی مــی شــود.
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