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  چکیده

پژوهش حاضر بررسی ارتباط آگاهی و عالقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی  هدف

باشد و  همبستگی می -روش پژوهش از نوع توصیفی  :روش پژوهش.شهروندان خراسان بزرگ می باشد

استان خراسان ي فضاهاي ورزشی جامعه آماري شامل کلیه. اطالعات به شکل میدانی جمع آوري گردیده است

، 40که از خراسان رضوي (فضا 90اي تعداد گیري خوشهکه براساس روش نمونه) فضا 552(باشد بزرگ می

-ابزار تحقیق شامل دو پرسش. به عنوان حجم نمونه انتخاب شد) مکان21، خراسان شمالی 29خراسان جنوبی

ها توسط گروهی ازاساتید و نامهپرسش ي محقق ساخته و دو فرم بررسی جمع آوري اطالعات بودکه روایینامه

تجزیه و تحلیل . مورد تایید قرار گرفت)1α،96=./2α/.=95(نظران دانشگاه و اعتبارآن توسط آلفاي کرونباخصاحب

 SPSSوبا استفاده از نرم افزار آماري )و ضریب همبستگی پیرسون  fوtآزمون(ها با آمار توصیفی واستنباطیداده

نتایج پژوهش نشان داد میزان آگاهی و عالقه بهداشتی و زیست محیطی  :هایافته.صورت گرفت15ورژن 

بین آگاهی و عالقه بهداشتی و زیست محیطی با  مدیران، مربیان و کاربران در سطح مطلوبی قرار دارد ولی

ترغیب جهت :بحث ونتیجه گیري.میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان ارتباط معنا داري وجود ندارد

ي بهداشتی و هاي ورزشی و استفاده از اماکن ورزشی،توجه به ارتباط بین آگاهی و عالقهشهروندان به فعالیت

-زیست محیطی با میزان مشارکت از اهمیت زیادي برخوردار بوده و تمرکز بیشترمسوولین وبرنامه ریزان را می

  .طلبد



  تی و میزان مشارکتاماکن ورزشی، آگاهی و عالقه بهداش: واژه هاي کلیدي
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Abstract:

The aim of this research was examining the relationship between awarness-interest in 
environmental and on the level of participation in physical activity are the citizens of Greater 
Khorasan

Methods: This research is Descripive- correlation Methods and data have been collected in the 
field. The statistics include all a sport stadium in Greater Khorasan is (552 spaces) that the 
method of the cluster 90 space (that of Khorasan Razavi 40, South Khorasan 29, North 
Khorasan 21 places) as the sample size was selected. Research tools the letter included two 
questions on data collection by researchers that question the Justifiability by the group of experts 
and validity by Cronbach's alpha (α 1=0.95, α2= 0.96) was approved. Data analysis was done as 
Descriptive-deductive Statistics (t-test and Pearson correlation coefficient, and f) with the SPSS 
software version 15 was used.

Founds: The results show that the level of awarness-interest in environmental on managers, 
coachs and users is good while relationship between awarness-interest in environmental with the 
level of participation in physical activity are the citizens is not significant.

Results: To encourage citizens to exercise and Using Sport places According to relationship 
between awarness-interest in environmental with the level of participation in physical activity are 



the citizens is important and Planners officials call for more focused programs
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  مقدمه

هاي جسمانی مطلوب قادر است تحرك الزم و نشاط و شادابی روحی و توانایی جسمانی را به ورزش و فعالیت

- اشتی خاص خود است که رعایت آنها از بروز عواقب خطرناك جلوگیري میورزش داراي اصول بهد. وجود آورد

هاي تاریخی به خود مشغول داشته ترین زمانیکی از مهم ترین مسائلی که همواره فکر بشر را از قدیمی. کند

ف براي رسیدن به این هدف انسان دراعصار مختل. ها بوده استحفظ تندرستی و رهایی از درد و رنج و بیماري

بسته به امکانات وپیشرفت تمدن روش هاي خاصی را به کار برده است و با توسعه آگاهی و دانش خود توانسته 

نقش سالمت ). 1383یداهللا زاده، (است بر بسیاري از مسائل و مشکالت در زمینه تندرستی و بیماري فائق آید 

حیاتی است که همگان انتظار دارند،  اي یا تفریحی چنان مهم و هاي ورزشی یک ورزشکار حرفه در فعالیت

). 1389جاللی فراهانی،(ورزشکاران بیش از همه به ارتباط میان انسان و محیط زیست سالم توجه نشان دهند 

هاي تجربی و تئوریک پیشین نشان داده اند که تفاوت در میزان مشارکت  ، در بررسی) 2003(مکانیک و حاصل 

محیطی باشد بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و - اند تنها ناشی از عوامل زیستیزنان در فعالیت هاي بدنی نمی تو

  .محیطی یا حتی ممکن است مقدم بر آن باشند-روانشناختی در ارتباط متقابل با عوامل زیستی

باید پذیرفت که ورزش، همانند بسیاري از ابعاد جامعه، به طور همزمان . با این حال، ورزش بازتاب جامعه است

گرائی افراطی، کشی، ملی گري و عربده هاي انسانی شامل خشونت، فساد، تبعیض، آشوبی از بدترین خصلتبرخ

با این حال، این جوانب منفی ورزش به هیچ عنوان مهمتر از منافع . گیردتقلب و اعتیاد به مواد مخدر را در بر می

هاي  کاهش الیه ازن، نابودي زیست بوم ها، زبالهآلودگی آب و هوا، ). 1383علیزاده (مثبت بالقوه آن نیستند 

ها، صداهاي مزاحم، ترافیک، تغییرات آب و هوا، سیگار و هواي ناسالم فضاهاي سرپوشیده از  کش سمی، آفت

بهمن (آور است ترین تهدیدات زیست محیطی براي پرداختن به یک فعالیت ورزشی ایمن و نشاط جمله مهم

  ).1384پور،



ورزشکاران از خطرات و تهدیدات ناشی از شرایط فوق و تصمیم براي ترك محل آلوده و یا در صورت آگاهی 

حتی تغییر نوع فعالیت ورزشی در واقع، فقط فعالیت ورزشی یا تاسیسات مربوطه است که از این وضعیت صدمه 

یج و پیامدهاي ناشی آن دسته از تخریبات زیست محیطی که منشاء پیدایش آنها ناشناخته است و یا نتا. بیند می

کشد تا به خوبی مشخص شوند و حتی به زمان  از آن اگر نگوییم چند دهه، حداقل چندین سال طول می

روند  بیشتري براي بهبود و ترمیم وضعیت به وجود آمده نیاز دارند، از جمله تهدیدات درازمدت به شمار می

لزوم برقراري استانداردهاي زیست محیطی و  جنبش المپیک صریحاً بر 21دستورکار). 2002ترویج ورزش ،(

در این راستا و به ). 1383المپیک، 21دستور کار (ورزد  ها و فضاهاي ورزشی تاکید می بهداشتی در مجموعه

هاي ناشی از  هاي ورزشی و همچنین به حداقل رساندن آسیب منظور ارتقاي وضعیت کمی و کیفی سطح فعالیت

هاي موجود در  هاي غیراستاندارد با توجه به نیازها و قابلیت ورزشی در محیط ها و مسابقه هاي انجام تمرین

کشور، تحقیق حاضر در صدد است تا میزان آگاهی و عالقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در 

  .فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ را مورد ارزیابی قرار دهیم

  روش تحقیق

در ابتدا ، با استفاده از . باشد ت کاربردي و به روش توصیفی ، همبستگی میاین تحقیق از نوع مطالعا

ها و استانداردهاي بین المللی و ملی در زمینه مقوله هاي بهداشت، سالمت و محیط زیست ، دستورالعمل

هاي مورد نظر تهیه و سپس با انتخاب فضاهاي ورزشی در مناطق مختلف نسبت به سنجش و فهرستی از شاخص

  .ررسی شاخص هاي مورد نظر در آن اماکن اقدام خواهد شدب

- بودکه به روش خوشه)مکان552(هاي ورزشی سرپوشیده ورو بازاستان خراساني مکانجامعه آماري شامل کلیه

، خراسان شمالی 29مکان، خراسان جنوبی  40خراسان رضوي (مکان ورزشی انتخاب 90اي تعداد طبقه - اي

نامه توسط مدیر نامه انگیزه مشارکت توسط مربیان، و یک پرسشمکان یک پرسشگردید که براي هر ) 21

لیست زیست محیطی وبهداشتی توسط محقق تکمیل گردید نامه توسط شهروندان و یک چکپرسش 5مربوطه، 

.  

هاتوسط گروهی از اساتید متخصص مدیریت ورزشی واعتبارآن توسط آلفاي نامهروایی پرسش

آزمون (هاباآمار توصیفی واستنباطیتجزیه و تحلیل داده. مورد تایید قرار گرفت )1α،96=./2α/.=95(کرونباخ

ي محاسبات با استفاده از نرم افزار آماري ، انجام شد وکلیه) کلموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون 

SPSS  صورت گرفت 15ورژن.  



  :یافته هاي پژوهش

  عالقه، مدیران، مربیان و شهروندانمیزان آگاهی و  -1جدول               

مقدار احتمالمقدارtانحراف معیارمیانگین

14.349.00001-3.270.509آگاهی مدیر

12.335.000001-3.290.609آگاهی مربی
5.683.00001-2.771.042آگاهی شهروند

00001.>37.670-3.890.35عالقه مدیر

00001.>43.774-3.920.31عالقه مربی

00001.>10.560-3.221.45عالقه شهروند

  

بر اساس جدول فوق میزان عالقه و آگاهی بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی مدیران، مربیان و شهروندان 

  .باشد در سطح مطلوبی می

  

  

  

  فعالیت بدنیارتباط آگاهی و عالقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در . 2جدول 

انگیزه مشارکت شهروندان

آگاهی بهداشتی و زیست محیطی

034.ضریب همبستگی پیرسون

754.مقدار احتمال

90تعداد
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078.ضریب همبستگی پیرسون

466.مقدار احتمال

90تعداد

  



رابطه ي مثبت و معنی داري را بین آگاهی و عالقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان  بر اساس جدول فوق

  ).2جدول (مشارکت در فعالیت بدنی نشان نمی دهد 

  

  :بحث و نتیجه گیري

، در تحقیقی با عنوان پراکندگی شهري و سالمت عمومی، به چگونگی طراحی و برنامه ریزي و ) 2005(اولدن 

وي در این تحقیق به تعیین ارتباط بین طراحی ساختمان ها و . ري سالم می پردازدساخت براي مناطق شه

مندي شرکت در فعالیت بدنی و تعامالت اجتماعی و بررسی شیوه زندگی و تغییر در وضعیت محله ها بر عالقه

با محقق به صورت پیمایشی یک سري اطالعات را با محوریت حل مسئله . آلودگی هاي محیطی می پردازد

متخصصین و مسئولین جامعه و مدیران اقتصادي و سایر افرادي که درگیر در مسائل بهداشتی و سالمتی جامعه 

هستند در میان گذاشته و با آنها در مورد شیوه سفرهاي درون شهري مردم و هزینه هاي پرداختی در مناطق 

راکندگی هاي شهري به روش هاي نتایج تحقیق نشان می دهد که پ.جغرافیایی وسیع تبادل نظر کرده است

محیط زیست و میزان  تمامی این تحقیقات بر رابطه مستقیم. کندمختلف وضعیت سالمت را تهدید می

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق    .مشارکت شهروندان تاکید دارند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد

می توان اظهار نمود که جهت افزایش میزان مشارکت آحاد جامعه در اماکن ورزشی نیاز است مسئوالن و برنامه 

هاي  اماکن ورزشی، مکان .ریزان تمرکز بیشتري بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی این اماکن داشته باشند

استان خراسان نسبت به وسعت و جمعیت خود، با کمبود این . باشند می تامین آسایش و سالمت افراد جامعه

شود  الگوي توزیع مناسب اماکن ورزشی سبب فراهم آمدن رفاه و رضایت شهروندان می. کاربري مواجه است

  ). 1388احمري وهمکاران،(
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