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 یورزش یدادهایدر رو کنندگانشرکت هایانگیزانندهعوامل  نییپژوهش تع نیهدف ا
انجام گرفته  یدانیو به شکل م یفیشنا توابع تهران بود. روش پژوهش حاضر توص

در مسابقات شنا توابع تهران بودند.  کنندهشرکتپژوهش شناگران  یاست. جامعه آمار
به عنوان نمونه پژوهش  یتصادف گیرینمونه وشنفر با استفاده از ر 490منظور  نیبد

 هایشاخصو همکاران بود. از  لیاطالعات پرسشنامه گ یانتخاب شدند. ابزار گردآور
استفاده شد. با انجام آزمون  کنندگانشرکت یبرآورد درصد فراوان یبرا یفیآمار توص

 یآمار یهاآزمونو متعاقب آن  هادادهنرمال بودن  یبرا ،رونفیکلموگروف اسم
 بندیاولویتبه منظور  دمنیو آزمون فر سیکروسکال وال ،یتنیمن و وی ،یادوجمله

 نیدر ا ی. سطح معنادارکنندگان استفاده شده استمشارکت یهازندهیعوامل انگ
 یمشارکت ورزش زهینشان داد که انگ هایافته یشد. بررس نییتع p <00/0پژوهش 

و برخورداراست  یمطلوب از وضعیتشنا توابع تهران  یدادهایدر رو کنندگانشرکت
نشان  چنینهمخواهد بود.  شتریکمتر باشد مشارکت شناگران ب التیسطح تحص هرچه

شناگران نقش داشته  یبه عنوان عوامل مؤثر در مشارکت ورزش هزیانگ هایمؤلفهداد 
 نیدر ب و انگیزهدختر و پسر تفاوت وجود دارد  یمشارکت ورزش زهیانگ نیاست. ب

مختلف متفاوت  یسن هایگروهدر  زهیانگ نیانگیاز پسران است. م شتریشناگران دختر ب
سطح سابقه تفاوت  ببر حسآن در مشارکت شناگران  و مؤلفه زهیانگ و بیناست 
، و تفریح یسرگرم بیبه ترت هامؤلفه بندیاولویتدر  چنینهم مشاهده نشد. دارمعنی
 یابیدوست ، ویانرژ هی، تخلتی، بهبود مهارت، موفقگراییه، گرویتی، عوامل موقعیآمادگ

 بوده است.
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The purpose of this study was to determine the motivators 

of participants in the swimming sporting events of the 

Tehran Functions. The method of this research is 

descriptive and field-based. The statistical population of 

the study was swimmers who participated in swimming 

competitions in Tehran. For this purpose, 230 people (150 

girls and 90 boys) were selected by random sampling 

method. The data gathering tool was Gil et al. Descriptive 

statistics were used to estimate the frequency of 

participants. By performing Kolmogorov-Smirnov test 

(K.S.) for data normalization and subsequent to non-

normalization of data distribution, binomial statistical 

tests, Yu-Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Friedman 

tests to prioritize the motivators of participating 

participants Has been. The significance level in this study 

was determined to be <0.05. The study showed that the 

participation motivation of participants in swimming 

events in Tehran is desirable, and the level of education is 

less than the participation of swimmers. It was also shown 

that motivating factors have been effective factors in the 

participation of swimmers. There is a difference between 

the incentive for girls and boys to participate in sports, and 

the motivation for girls is more than boys among 

swimmers. The mean of motivation varies in different age 

groups, and the motivation and component of it in the 

participation of swimmers is not significant in terms of the 

level of history. Also, in prioritizing the components, 

entertainment and development, readiness, situational 

factors, grouping, skill improvement, success, Energy 

evacuation, and finding friends. 
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 همقدم

 یبا سرعت رو به صنعت ریاخ هایدهه یط یکنون یایدن
 یکه زندگ یرفته است. به نحو شیشدن پ و اقتصادیشدن 

و بدل نموده  ینیماش یبه زندگ از جوامع یاریرا در بس یانسان
 در دنیای یسبب زندگ نیانجام آن است. به هم در حال یا

 فقر را دچار او گرفته و از انسانرا  عیسر ابتکار عملامروز 
 دهیمشکالت عد یحرکت فقر نیکرده و به دنبال ا یحرکت
(. 8) آورده است دیپد یو یرا برا یاجتماع و ی، روانیجسم
 ترینمهمجزء  زین یاقتصاد هایجنبه هاسال نیا یط چنینهم

در  یو تحوالت جهان رییتغ روازاینمسائل کشورها بوده است. 
 یاتیضرور زرا ا و ورزش یدنب تیمعاصر، ترب یزندگ هایمقوله

رسد. اهداف یم نظربه ریناپذاجتناب از آن یساخته که دور
 ارتباطند و عالئق افراد در با تجارب و و ورزش یبدن تیترب

با توجه به  هستند و هابرنامهجهت  مقاصد و کنندهتعیین
و ورزش اهداف آن  یبدن تیعلم ترب طهیتوسعه ح و تیاهم

 هایردهبلکه به تمام  ستین یخاص یتیجمع هایردهمربوط به 
 یاریورزش در نزد بس در مجموع است. یافتهگسترش یتیجمع

 یابیارز دیمف ارزشمند، مثبت و یتیفعال نفسهفیجامعه  از افراد
 یوجود دارد که اعضا انتظار نیا لیدل نیبه هم و شودمی

با مشارکت  زین در عملورزش،  ینظر دییجامعه ضمن تأ
صحه گذارده  هین نظریا بر یکیزیف هایفعالیتانجام  و یورزش

 یکی(. 4نظر و ورطه عمل را به حداقل برسانند ) انیفاصله م و
 شودمیمفرح که موجب سالمت جسم وروح  یازورزشها

اعمال  و داروها زی، تجوناتیمعا عالوه بر یشناست. درپزشک
زش ازور ردیگیمختلف انجام م یهایماریمورد ب که در یجراح

استفاده  یسالمت و بودبه یبرا یا لهیشنا هم بعنوان وس
 زشیاست اصطالح انگ یریادگیاساس  زشی(. انگ9) شودمی

به هدف  لیمتما یتهایکه درآن فرد فعال یتیعبارتست از وضع
چون  یبر موارد زشیکند مطالعه انگ یمورد نظررا شروع م

در  تیکه برتقدم مداومت وجد یعوامل ژهیعلل رفتار به و
چارچوب  الیوام ازهاین شودمیگذارند متمرکز  یرمیرفتارتأث

فرد را  یعموم یختگیبرانگ ای زشیهستند انگ زشیانگ یاساس
به  زشیکند اگرچه انگیم کیتحر تیعمل وفعال یبرا

 یرونیعوامل ب است اما ممکن است از یدرون یامر یعیطورطب
به شرکت در که فرد را  یهائزشیمثال انگ ی. براردیپذ ریتأث

باشد  یرونیب ای یممکن است درون داردیورزش وام
به  یابیدست یبرا یبه تکامل جسمان لیچون م ییهازشیانگ
 ییها نمونه هاتیبه آزمون وسنجش محدود لیم و یا یشاد
 زهیبه کسب جا لیهستند م یریادگی یبرا یدرون زشیازانگ

سب درآمد ک و یا نیفشاروالد لیبه دل تیبه شرکت درفعال لیوم

هستند  تهایشرکت درفعال یبرا یرونیب زشیازانگ یینمونه ها
 هایاز تئور یسر کیاست و توسط  دهیچیانسان پ زشی(. انگ3)

 زهیانگ یمهم در دسته بند یها وهیاز ش یکیروشن شده است. 
معاصر  یاست وپژوهشها یو درون یرونیآنها به ب میها تقس
برخوردار  یشتریب تیماز اه یدرون زهیدهد که انگ ینشان م

 شیافزا یبه جا یرونیب زهیانگ شیفزااست ودر اکثر موارد ا
عمومأ  (.1) شودمیموجب کاهش آن  زشیسطح کل انگ

مردم را به مشارکت در  یرونیاز عوامل ب شتریب یعوامل درون
 ای. ورزشکاران به صورت خودآگاه زدیانگ یورزش بر م
 یم لیدال نیدارند که ا شانیعملکردها یبرا یلیناخودآگاه دال

 یها عوامل زهی. انگردیموردتوجه قرار گ زهیگتواند به عنوان ان
سوق  نینموده درجهت مع کیهستند که رفتار شخص را تحر

انجام  یسازد. افراد نه تنها از لحاظ توانائ یداده وهماهنگ م
 یکیتفاوت دارند.  زشیانگ ایکار، بلکه از لحاظ اراده انجام کار 

 نیبنابرا؛ مشارکت در ورزش است زهی، انگزهیع مختلف انگازانوا
پشت سر رفتار  زهیانگ دنیرفتار فهم لیتعد ایبه منظور شروع 

 زهیمربوطه، انگ اتیموضوع درادب نیباشد. ا یم تیحائزاهم
(. مشارکت 8310 انیو را یدس) شودمیمشارکت خوانده 

، هیروح تیجسم، موجب تقو یعالوه برسالم ساز یورزش
، یزندگ یفیسطح ک اءارتق نی، همچنیکاهش تعارضات گروه

 لیتحل ی(. برا0شد )خواهد  یورزش یاستعدادها یشکوفائ
سه عامل  یاقشارمختلف درهرجامعه، بررس یمشارکت ورزش

 طیافراد، مح یهاو انگیزه، اهداف دیعقا و هایژگیو
و  کینتریپ دگاهیاست. براساس د یضرور یوگروه یورفتارفرد
 یاجزا ها، از زهیگسه عامل، شناخت ان نیا نیازبشاروبن 

 یاز محورها یکیو یورزش هایفعالیتازین شیوپ یضرور
مختلف  یتهایشرکت درفعال یرفتارافراد برا هیدرتوج یاساس

به  دنیاستقامت وتعهد فرد را در رس ایتالش  زانیاست که م
فرصت  ر،یاخ هایدهه ی(. درواقع ط89دهد ) یاهداف نشان م

است  داکردهیپ شیافزا یرزشو هایفعالیتشرکت در یاد براافر
 تیاهم صیپژوهشگران به دنبال تشخ لیدل نی(. به هم9)

 نهیدرزم یزی(. برنامه ر0هستند ) یمشارکت ورزش زهیانگ
و  ی، عالقه، شادابزهیانگ جادیبه منظورا و ورزش یبدن تیترب

 یورتضر انیدانش آموزان ودانشجو ژهیطراوت درجوانان به و
تواند  یم زهینشان داده است که انگ قاتی(. تحق6دارد ) صخا

و مسابقات و  نی، تداوم آن، تالش برتمرتیفعال کی نشیبر گز
 یزشیوتوسعه عوامل انگ تی(. تقو1بگذارد )اجرا اثر  تیفیک

 زانیم شیورزشکاران و در مجموع افزا شیموجبات افزا
(. مردم 1) ردیگ یدر سطح جامعه صورت م یورزش هایفعالیت

دارند  یورزش یهاتیفعال شرکت در یبرا یمختلف یها زهیانگ
، یروابط اجتماع یاز جمله لذت بردن، تناسب اندام، برقرار
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به شهرت، موردتوجه  یابی، دستتیبه قدرت، موفق دنیرس
 یهایانگیزانندهاحساس تعلق ومانند آنها  ،یابیبودن، دوس

(. 4)دهند  یم قش سوورز یرا به سو کنانیهستند که باز
 کنندگانشرکترفتار  ی، پاسخ چراهازشیکاووش درمسئله انگ

فعال  کنندگانشرکتاز  یشنا است که چرا بعض یدادهایدر رو
عالقمند هستند،  نییپا نیدرسن یکم کارند؟ چرا بعض یوبعض

آنها کاسته  یاما به مرور زمان وبا باالرفتن سن از عالقمند
در اوج  کنندگانشرکتاز یا بعضچر نکهیا و یا؟ شودمی

؟ علت کم ستیعالقه چ علت کنند؟ یمسابقات شنا را رها م
همه با موضوع  گرید یاریسؤاالت وبس نی؟ استیچ یکار
 کنندگانشرکت زهیدر ارتباط هستند وپاسخ آنها در انگ زهیانگ

 یورزش ها ی. توجه اصلشودمیشنا خالصه  یدادهایدر رو
 یزندگ تیفیهمچون بهبود ک یعاجتما یهابر ارزش  یآب

، یشخص یازهاین یارضا یروان یجسم یسالمت تیاهم
دهد که مردم  ینشان م نهایا یاست همه  و انگیزه یسرگرم

 نیدارند ا و ورزش یبدن یتهایبه فعال یدیجد یها شیگرا
توسط  یبدن تیفعال کیشنا به عنوان  تیهمراه با اهم شهایگرا
 یشده است که تقاضا هیصتو هداشتازمتخصصان ب یاریبس

منجرشده  یآب تیفعال یهابرنامه شیاقشارمختلف مردم به افزا
 ینقش مهم یآب یتهایحاضرفعال در حال لیدل نیاست به هم

 ریاخ یمردم دارند درسال ها یوعادات ورزش یبدن یتهایدرفعال
است  افتهی شیپردازند افزا یم تهایفعال نیکه به ا یتعداد افراد

شروع  یمالک ها برا نیاز مهمتر یکی زهیانگ جادیا(. 2)
همه افراد  است هرچه تیبه موفق دنیرس تیو در نها تیفعال

 دی. ما باشودیم دهید یجسمان ییهر مقدار توانا ایدر هر سن 
تا از  میزانیرا در همه اقشار و افراد جامعه برانگ ازیاحساس ن نیا

به  انیرب. مبرندسود  یجسم تیخود در جهت فعال یتهایموقع
را در ورزشکاران  زهیانگ شیافزا یهستند که راه ها نیدنبال ا

 یورزش مشورت م یروانشناس نیوهمواره با متخصص اموزندیب
(. 4) رندیبگ ادیدر ورزشکاران را  زهیانگ جادیا یتا راه ها کنند
 یبرا یمختلف یها زهیافراد انگ نکهیا لیبه دل چنینهم
 زیحا زیورزشکاران ن زهیاز انگ یدر ورزش دارند آگاه ارکتمش
 ازهاین نیبرآورده شدن ا یمناسب برا طیباشد تا مح یم تیاهم

 انیمرب و یبدن تیمعلمان ترب میرهبران ت یفراهم شود. آگاه
 زشیبر انگ ینقش حساس در اثرگذار زشیازعامل انگ

 ضوعاتمو نیتر یاز اصل زشی(. انگ80دارد ) کنندگانشرکت
شرکت در ورزش و  اعدمیا اصل شرکت ب رایدر ورزش است ز

 شرفتیپ یتالش ومداومت برا زانیبا انتخاب نوع ورزش وم
 یکمال برا یدرآن سر وکار دارد ورزشکار در حرکت به سو

 یرویرو دارد به ن شیکه پ یادیموانع ز و هایمقابله با دشوار

است  یروان یروین نیا یبنا ریز زشیدارد که انگ ازین یروان
گذارد  یجوامع و ملتها و سرنوشت آنها اثر م یزندگبر  زشیانگ

 زشیدر انگ رییباستان را با تغ ونانیرونق و زوال تمدن 
امروز  یمردمان آن مرتبط دانسته اند و رقابت اقتصاد شرفتیپ

 نیمردم ا زشیانگ دگاهیاز د زیرا ن کایآلمان وژاپن با آمر
فراد مشارکت اغلب ا لی(. محققان دل4نگرند ) یکشورها م

 نیودانستن ا ندینما یم یدانند وبررس یرا م نیدرورزش وتمر
 یمیها بر عملکرد ت زهیدارد که انگ تیجهت اهم نیاز ا لیدال

 تیاهم زیجهت حا نیاز ا چنینهم(. 8اثرگذارند ) یوانفراد
 تیترب ی، اداره هااشن یها أتیشنا، ه ونیاست که فدراس

 ینواده ها بتوانند گام ها، خایبدن تی، معلمان تربانیمرب ،یبدن
 زهیانگ شرفتیرا در جهت شناخت، رشد و پ یموثر

حاضر  قیشنا داشته باشند. در تحق یدادهایرو کنندگانشرکت
 یدادهایدر رو کنندگانشرکت ی زانندهیعوامل انگ یبه بررس

 یها زهیانگ تیوضع چنینهم. شودمی هشنا توابع تهران پرداخت
، زهیانگ هایمؤلفه تی، وضعانکنندگشرکت یمشارکت ورزش

 تی، تفاوت وضعیمشارکت ورزش زهیانگ هایمؤلفهارتباط 
 نی، تفاوت بتیجنس بر حسب یمشارکت ورزش یها زهیانگ

، تفاوت تیجنس بر حسب یمشارکت ورزش زهیانگ یهامؤلفه
 التیآن بر حسب سطح تحص یهاو مؤلفه زهیانگ نیانگیم نیب

آن بر  یهاو مؤلفه زهیانگ نینگایم نیکنندگان، تفاوت بشرکت
 زهیانگ هایمؤلفه بندیاولویتکنندگان وحسب تجربه شرکت

 .شودمیمشخص  کنندگانشرکت یمشارکت ورزش یها

 پژوهش یشناس روش
برآورد درصد  یبرا یفیحاضر به روش توص پژوهش

 نیانجام شد. جامعه مورد مطالعه درا کنندگانشرکت یفراوان
شنا توابع  یدادهایدررو کنندهشرکتن شامل شناگرا قیتحق

وگزارش مسئووالن  نیتعداد آنها براساس تخم ؛ کهتهران بودند
 امعهنفر بودند. با توجه به ج 900شنا توابع تهران یئتهایه

 یتصادف گیرینمونهبراساس  در نظرگرفته شده محقق، یآمار
 800) ینفربه عنوان نمونه آمار 490و جدول مورگان تعداد 

مربوطه  یشناگر پسر( انتخاب وپرسشنامه ها 30ر دختر وشناگ
 یآمار لیوتحل هیتعداد مورد تجز نیا ؛ کهکردند لیراتکم

ن پژوهش از یاطالعات ا یقرارگرفت. به منظورجمع آور
و همکاران  لی( گSPMQ) یمشارکت ورزش زهیانگ پرسشنامه

ها استفاده  هیاطالعات در مورد فرض یجمع آور ی(، برا8319)
 یتهایپرسشنامه دالئل افراد را از شرکت در فعال نیده است. اش

، گرایی، گروه تیموفق اسیخرده مق 1بر اساس  یو ورزش یبدن
، بهبودمهارت، دوست یتی، عوامل موقعیانرژ هی، تخلیآمادگ
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 کند. پرسشنامه شامل یم یریاندازه گ یو سرگرم حی، تفریابی
از  یا نهیزگ 0کرتیل فیط کی یکه بر رو سؤال است 90

: تیاهم یقرار دارد. کامأل ب تیبا اهم اریتا بس تیاهم یکامال ب
، 2، مهم: 9: تیاهم یو نه ب تی، نه با اهم4: تیاهم ی، ب8

 یم اسیمق نیکه فرد در ا ینمره ا نیباالتر .0: تیاهم اربایبس
باشد. نمره باالو  یم 90نمره  نیتر نیو پائ 800دیتواند اخذ نما

 یتهایفرد به مشارکت درفعال اقیاشت شانگرن 800به کینزد
به  اقینشانگرعدم اشت 99به  کیاست و نمره نزد یورزش

کرونباخ  یآلفا بیباشد. ضر یم یورزش یتهایشرکت در فعال
وهمکاران  لی( گSPMQ) یمشارکت ورزش زهیپرسشنامه انگ

 گزارش 11/0تا  90/0 نیآن ب یها اسیخرده مق ی( برا8319)
بدست  61آزمون حدود % نیا یبازآزمائ یائیپا چنینهمشد. 

 تیرضا زیپرسشنامه را ن نیا یعامل یآمده است. آنها روائ
که  یمطالعه ا رانیاند. در ا انستهد اسیمق 1 دیبخش و مؤ

کرونباخ نشان  یآلفا جی( انجام شد نتا8910زاده ) عیتوسط شف
 یبدن یتهایشرکت در فعال زشیداد که درکل پرسشنامه، انگ

 کیثبات هر  ی( است. دربررس19/0) یادیز یثبات درون یادار
نشان داد که  قیتحق نیا جیپرسشنامه، نتا یها اسیاز خرده مق

؛ 11/0 ییگرا؛ گروه16/0 تی( موفقشرفتی)پ تیموفق لفهمؤ
؛ 12/0 یتی؛ عوامل موقع14/0 ی؛ آمادگ16/0 یانرژ هیتخل

؛ 13/0ت ؛ بهبود مهار11/0 یو سرگرم حی؛ تفر16/0 یابیدوست
 عیبرآورد شد. جهت توز 16/0مشارکت کنندگان  یکل زهیو انگ

در  کنندگانشرکتپرسشنامه وکسب اطالعات الزم از 
 انیشنا و مرب یها ئتیبه ه یشنا با مراجعه حضور یدادهایرو

شنا  یمهایت یورزش کنندگانشرکت نیپرسشنامه ها در ب مهایت
الزم در مورد  تحایتوابع تهران قرارداده شد و پس از توض

و مورد مطالعه  دیگرد یبه آن جمع آور یپرسشنامه وپاسخگوئ
برآورد  یبرا یفیآمار توص هایشاخصقرار گرفت. از  یآمار

استفاده شد. با انجام آزمون  کنندگانشرکت یدرصد فراوان
و  هادادهنرمال بودن  ی( برا)K.Sرونفیکلموگروف اسم

از  هاداده عیودن توزمتعاقب آن با توجه به عدم نرمال ب
 وی رمن،یاسپ یهمبستگ بیضر ،یادوجمله یآمار یهاآزمون
به منظور  دمنیو آزمون فر سیکروسکال وال ،یتنیمن و
مشارکت کنندگان استفاده  یها زندهیعوامل انگ بندیاولویت

 نییتع p <00/0پژوهش  نیدر ا یشده است. سطح معنادار
ذکرشده با استفاده  یهاآزمون  یآمار یها لیتحل یشد. تمام

صورت  AMOS( و 44)نسخه SPSS یاز نرم افزارها
 گرفته است.

 هایافته
 یمتفاوت یهاروش یرگیابزار اندازه ییایمحاسبه پا یبرا

جیو را نیاز معتبرتر یکی کرونباخ یوجود دارد که روش آلفا
 ییها-پرسشنامه یکه عمدتأ برا باشدمی هاروش نیا نتری

 یطراح ف،یسئواالت آن بصورت ط ای هاهیکه گو رودیبکار م
روش در  نی. در اباشدیم اینهیآن چند گز هایجواب و اندشده

 1/0از  شتریآلفا ب بیضر یمقدار محاسبه شده برا کهیصورت
 ییباال ییایاز پا ،یرگیگفت ابـزار اندازه تـوانیباشد م

 .برخوردار است

 پرسشنامه ییایپا زانیم .8شکل 
 ضریب آلفای کرونباخ شماره سؤاالت هافهمؤل

 28/0 3-28-21-82-82-82 موفقیت

 28/0 2-22-88 گراییگروه

 88/0 1-2-23-28-21 تخلیه انرژی

 28/0 8-22-81 آمادگی

 21/0 1-88-30 عوامل موقعیتی

 28/0 8-22-80-88 دوستیابی

 28/0 8-28-81 تفریح و سرگرمی

 21/0 2-20-83 بهبود مهارت

 28/0 2-30 نگیزه کلیا

 روش تحقیق
 بیضر زانیم شودیم مشاهده 8همانطورکه در جدول 

سئوال پرسشنامه در نظر گرفته شده  90 یآلفا کرونباخ برا
آن  یهامؤلفه ریاز ز کیهر  یبرا بیبه ترت قیتحق نیا یبرا

 ی؛ آمادگ16/0 یانرژ هی؛ تخل11/0 ییگرا؛ گروه16/0 تیموفق



 شنا توابع تهران یورزش يدادهایشرکت کنندگان در رو يها زانندهيعوامل انگ نييتع 888

 

 

 و حی؛ تفر16/0 یابی؛ دوست12/0 یتیع؛ عوامل موق14/0
مشارکت  یکل زهی؛ و انگ13/0؛ بهبود مهارت 11/0 یسرگرم

هر  یبرا بیضر نیا زانیبرآورد شد؛ چون م 16/0کنندگان 
پرسشنامه  ییایلذا پا باشدیم 1/0از  شبی هااز شاخص کی
 ستیخصوص ن نیدر ا یبه اقدام اصالح یازیشده و ن دییتأ

 شد. دییمورد نظر تأ ابزار ییایلذا پا
 پرسشنامه ییو محتوا یاعتبار صور نکهیبر ا عالوه

 یهزدر حو یورزش تیریمد داساتی از نفر 1 توسط مذکور
از  نانیبود محقق به منظور اطم دهیرس دییبه تأ یرفتارسازمان

اعتبار سازه  یبه بررس قیتحق نیاعتبار ابزار استفاده شده در ا
 زین یدییتأ یعامل لیتحل کیپرسشنامه با استفاده تکن

 پرداخت.
 ای)مرتبه اول( رابطه عامل  یدییتا یعامل لیتحل در

( ریپذمشاهده یرهای)متغ هاهیپنهان( با گو یرهایها )متغعامل
 یارابطه گونهچیروش ه نی. در اردیگیمورد سنجش قرار م

نوع  نی. اردیگیقرار نم یپنهان مورد بررس یرهایمتغ نیب
که  تاز آن اس نانیاطم یصرفاً برا یریگهمدل انداز

اند کاربرد دارد؛ به شده یریگپنهان درست اندازه یرهایمتغ
ابزار مورد استفاده را  یاعتبار سازه کردیرو نیا گرید یانیب

عامل با  کیرابطه  توانیکه م یخواهد کرد به نحو یابیارز
ر داد. قرا یرا مورد بررس هیچندعامل با چند گو ای هیچند گو

 یمشارکت ورزش زهیانگ رسشنامهاعتبار سازه پ یابیارز جینتا
 .قابل مشاهده است 8-2در شکل 

 

 

 اعتبار سازه پرسشنامه یابیارز .8 شکل

 کردیها در روبرازش مدل یکه برا ییهاشاخص یبه طور کل
در سه  توانیرا م شودیاستفاده م یمعادالت ساختار یسازمدل

 دهندیکه نشان م یکرد؛ برازش مطلق، شاخص میدسته تقس
به مدل مشاهدات  هیشب یشنهادیپ یمدل فرض زانیکه تا چه م
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 نیانگیم ۀشیبه ر توانیدسته م نیا یهااست. از جمله شاخص
شاخص  ؛یدو؛ شاخص برازندگ ی؛ کابیمجذور برآورد تقر

 یدهندهنشان، یقیاشاره کرد. برازش تطب برازش ییکوین
برازش  نیبرازش )صفر( و بهتر نیبدتر نیمدل ب ینسب تیموقع

دسته شامل شاخص نرم شده  نیا یها( هستند؛ شاخصکی)

 یمقتصد، برا برازشو  ندهیفزا ی، شاخص برازندگیبرازندگ
متفاوت استفاده  یمختلف با پارامترها یهامدل سهیمقا

دارد  یته جادس نیدر ا یبرازندگ لیتعد . شاخصشوندیم
 (.14: 8932 ان،یو مهدو فی)پهلوان شر

 گیری )اعتبار سازه پرسشنامه(نتایج برازش مدل اندازه. 4جدول

 معیار قابل قبول مقادیر مشاهده شده های برازششاخص

 9کمتر از  13/4 کای دو به درجه آزادی

 01/0کمتر از  018/0 تقریب برآورد مجذور میانگین ریشۀ

 30/0بیشتر از  34/0 دگیشاخص برازن

 30/0بیشتر از  38/0 شاخص نیکویی برازش

 30/0بیشتر از  39/0 شاخص نرم شده برازندگی

 30/0بیشتر از  39/0 شاخص برازندگی فزاینده

 10/0بیشتر از  13/0 تعدیل برازندگی شاخص
 

های دهد شاخصنشان می 4ی جدولهایافتههمانگونه که 
گیری مناسب بدست آورد اعتبار مدل اندازهمورد نظر به جهت بر

توان بیان کرد که با عنایت به نتایج فوق آمدند؛ بنابراین می
توان از اعتبار سازه پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق می

 اطمینان حاصل کرد.

های صورت گرفته شده، محقق سپس با در نظر گرفتن ارزیابی
استنباطی در این  های توصیفی وبه سراغ بررسی شاخص

 .رودمیتحقیق 
اطالعات مستخرج شده از فرم  ی توصیفیهایافتهباتوجه به 

 شده است.ارائه  8جدول مشارکت کنندگان در  یشناخت یتجمع

 کنندگانشناختی مشارکتتوصیف اطالعات فرم جمعیت .9جدول

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر درصد فراوانی فراوانی  متغیر

 

 جنسیت

  1/01 890 دختر
 تجربه

 1/98 19 بین یک تا سه بار

 0/96 12 بین چهار تا شش بار 9/28 30 پسر

 800 490 مجموع

 

 تحصیالت

 1/98 19 بیش از شش بار 9/01 892 دیپلم

  9/88 46 فوق دیپلم
سن 

 )سال(

 1/22 809 86تا  80بین 

 6/44 04 49تا  81بین  3/49 00 لیسانس

 6/94 10 42بیش از  0/6 80 انس و باالترفوق لیس

 
 یآمار ینمونه 490از مجموع  9جدول  یهاافتهیمطابق با 

درصد را  1/01نفر معادل  890 ق،یتحق نیکننده در ا مشارکت
دادند. در  لیدرصد( را پسران تشک 9/28نفر ) 30دختران و 

همچون  یگریموارد د یاطالعات مربوط به نمونه آمار فیتوص
 یهاتیلتجربه شناگران در فعا زیو ن التیسن، سطح تحص

قرار بود  نیاز ا جیقرار گرفت. نتا یابیو ارز یمورد بررس یورزش
تا  80 یسن یاز مشارکت کنندگان در بازه یمیبه ن کیکه نزد

 بأیتقر نیدرصد(. همچن 1/22ساله )نوجوان( قرار داشتند ) 86
سال به  42 یفراد باالرا ا یآمار یسوم از حجم کل نمونه کی

حجم مشارکت  نیشتریدرصد(. ب 6/94خود اختصاص دادند )
 نیکه سابقه )تجربه( حضور و شرکت در چن یکنندگان

بود که به  یشنا( را داشتند مختص افراد دادی)رو ییهاتیفعال
درصد(. عالوه  0/96اند )بار را داشته 6تا  2 نیطور متوسط ب

 بازه نیشتریب ینمونه آمار التیسطح تحص یدر بررس نیبرا
نفر و  892 پلمیمربوط به مدرک د رندگانمربوط بود به دا

به باال بود  سانسیبازه مربوط به دارندگان مدرک فوق ل نیکمتر
 نفر(. 80)
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 ای متغیر اصلی تحقیقنتایج آزمون دو جمله .2جدول

سطح  احتمال آزمون احتمال مشاهده شده تعداد بندیدسته  متغیر
 دارییمعن

 انگیزه
 مشارکت ورزشی

  90/0 10 9مساوی و کمتر از  گروه اول
0/0 

 
 10/0 860 9بیشتر از  گروه دوم 000/0

  490  کل
 

فرض  درصد 33 نانیگفت با اطم توانیم 2باتوجه به جدول
 زهیانگ گرید یانی. به بشودیم دییصفر رد و فرض خالف تأ

 شنا یورزش یدادهایرو در کنندگانشرکت یمشارکت ورزش
 برخوردار است. یمطلوب تیتوابع تهران از وضع

 های انگیزه مشارکت ورزشی شناگراننتایج آزمون اسپیرمن در رابطه با مؤلفه .5جدول

 1 1 6 0 2 9 4 8 هامؤلفه

        8 . موفقیت8

       8 640/0 گرایی. گروه4

      8 962/0 083/0 . تخلیه انرژی9

     8 903/0 284/0 294/0 ادگی. آم2

    8 914/0 021/0 244/0 240/0 . عوامل موقعیتی0

   8 210/0 941/0 211/0 931/0 001/0 . دوستیابی6

  8 000/0 084/0 288/0 608/0 082/0 019/0 . تفریح و سرگرمی1

 8 912/0 230/0 296/0 936/0 246/0 281/0 968/0 . بهبود مهارت1

 
 یهامؤلفه یتمام نیب دهدینشان م 0جدول جینتاهمانگونه که 

در مشارکت  یزشیدر نظر گرفته شده به عنوان عوامل مؤثر انگ
شنا توابع تهران  یورزش یدادهایدر رو کنندگانشرکت یورزش

 .دارد وجود (P ≥ 08/0**) یداریرابطه مثبت و معن
با  یانرژ هیبا تخل یو سرگرم حیتفر یزشیعوامل انگ نیب از

 نیعوامل بزرگتر گرید نیدر ب r= 608/0 یهمبستگ بیضر
از ارتباط  توانیم نیرا بدست آوردند. همچن یهمبستگ بیضر

؛ r= 640/0 تیبا موفق ییگراهمچون )گروه یگریعوامل د نیب
با  یتی؛ عوامل موقعr= 019/0 تیبا موفق حیو تفر یسرگرم

بتأ نس بیکه ضرا ی( به عنوان عواملr= 021/0 یانرژ هیتخل
 را کسب کردند، اشاره کرد. ییباال

 های آن بر حسب جنسیتنتایج آزمون یو من ویتنی در رابطه با انگیزه شناگران و مؤلفه. 6جدول

 داریسطح معنی Z یو من ویتنی میانگین رتبه تعداد جنسیت هامؤلفه

 002/0 -130/4 0/2311 84/846 890 دختر موفقیت

 28/800 30 پسر

 000/0 -610/9 0/2030 36/841 890 دختر اییگرگروه

 91/36 30 پسر

 009/0 -301/4 0/2326 96/846 890 دختر تخلیه انرژی

 01/800 30 پسر

 000/0 -131/9 0/2028 96/843 890 دختر آمادگی

 18/30 30 پسر
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 090/0 -802/4 0/0916 81/849 890 دختر عوامل موقعیتی

 03/802 30 پسر

 044/0 -430/4 0411 3/849 890 دختر دوستیابی

 06/809 30 پسر

 000/0 -182/9 0/2019 00/843 890 دختر تفریح و سرگرمی

 40/36 30 پسر

 004/0 -091/9 0/2349 09/846 890 دختر بهبود مهارت

 19/33 30 پسر

 004/0 -846/9 0/2103 841 890 دختر انگیزه کلی

 80/33 30 پسر

 
 یکل زهیانگ سهیرابطه با مقا در 6جدول  یهاافتهیمطابق با 

و سطح  Z= -846/9شناگران دختر و پسر با توجه به مقدار 
مشارکت  زهیانگ نیکرد ب انیب توانیم 004/0 یداریمعن

شنا توابع  یورزش یدادهایشناگران دختر و پسر در رو یورزش
 یهارتبه نیانگیاساس م بر نیتهران تفاوت وجود دارد. همچن

 نیدر ب یمشارکت ورزش زهیکرد انگ انیب توانیبدست آمده م
در  نیاز پسران بوده است. عالوه بر ا شتریشناگران دختر ب

 زین یمشارکت ورزش زهیعامل انگ یهاتک تک مؤلفه یبررس
 یدر رابطه با بررس داریبر وجود تفاوت معن یمبن یمشابه جینتا
 تیدختر و پسر بر حسب جنس نشناگرا یرزشمشارکت و زهیانگ

 بدست آمد.

 های انگیزه مشارکت ورزشی شناگرانبندی مؤلفهنتایج آزمون فریدمن؛ مقایسه اولویت .7جدول

میانگین  هامؤلفه
 رتبه

رت داریسطح معنی درجه آزادی کای دو
 به

  91/2 موفقیت
 
 
 

248/809 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
000/0 

6 

 2 62/2 گراییگروه

 1 11/9 تخلیه انرژی

 4 08/0 آمادگی

 9 30/2 عوامل موقعیتی

 1 04/9 دوستیابی

 8 83/0 تفریح و سرگرمی

 0 20/2 بهبود مهارت

 
رتبه  نیانگیم جیبا توجه به نتا 1جدول  یهاافتهیمطابق با 

عامل در نظر گرفته شده به  1 نیاظهار داشت از ب توانیم
 شتریشناگران، ب یمشارکت ورزش زهیانگ یهافهعنوان مؤل
مشارکت  دیاز د تیاولو نیباالتر یریبه تعب ایسهم و 

 ی)شناگران( مربوط به مؤلفه قیتحق نیکنندگان در ا
نخست را به خود اختصاص  تیبود که اولو حیو تفر یسرگرم

، بهبود ییگراگروه ،یتیعوامل موقع ،یآمادگ یهاداد. مؤلفه
 بیبه ترت یابیو دوست یانرژ هیتخل ت،یقمهارت، موف

 دوم تا هشتم را به خود اختصاص دادند. یهاتیاولو

 

 

 يريگ جهيو نت بحث
 هایانگیزانندهعوامل  نییاز پژوهش حاضرتع هدف

شنا توابع تهران بود.  یورزش یدادهایدر رو کنندگانشرکت
 یمشارکت ورزش زهیبدست آمده نشان داد که انگ جینتا

شنا توابع تهران از  یورزش یدادهایدر رو دگانکننشرکت
به  زهیانگ هایمؤلفه یبرخوردار است. تمام یمطلوب تیوضع

در  کنندگانشرکت یمؤثر در مشارکت ورزش عواملعنوان 
 تیشنا توابع تهران نقش داشته وازوضع یورزش یدادهایرو

کمترباشد  التیبرخوردار بودند. هرچه سطح تحص زین یمطلوب
مشارکت  زهیانگ نیخواهد بود. ب شتریشناگران بمشارکت 

شناگران  نیدر ب زهیپسر ودختر تفاوت وجود دارد. انگ یورزش
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 یسن یدرگروهها زهیانگ نیانگیاست. م شترازپسرانیبدختر
آن درمشارکت  و مؤلفه زهیانگ نیمختلف متفاوت است. ب

مشاهده  یدارمعنیسطح سابقه تفاوت  بر حسبشناگران 
و  یسرگرم بیبه ترت هامؤلفه بندیاولویتدر ینچنهمنشد. 
، بهبود مهارت، گرایی، گروه یتی، عوامل موقعی، آمادگتفریح

 بوده است. یابیودوست یانرژ هی، تخلتیوفقم
وهمکاران بهرام فر  قاتیتحق جهیبا نت قیتحق نیا جهینت
 یومزارع(، نوربخش 8912زاده ) عی(، بهرام وشف8910)
(، 8911وهمکاران )نژاد  ی(، رمضان1089) یصدارت(، 8910)

(، 8930) یمحمدو  ی(، محب8930وهمکاران ) یحاتم
 ی(، اسالم8934) سیوتندنو یانزهائ ی(، حاج8934) یعرفان

(، قدرت 8934وهمکاران ) ی(، امام8934وهمکاران )
 نالویا(، 8934وهمکاران )(، آرمندپور 8934نژاد ) ینینماوحس

 ی(، مود8939) یاحمد(، 9893واندام ) ی(، ناظم8939)
 نوی(، سورنت8932نژادوهمکاران ) ی(، عل8932وهمکاران )

(، 8313) انیول سیلی(، و8310وانکل )(، 8311وشپارد )
وهمکاران  سی(، سال8334) یوکواکل تیا(، و8313) نیاپست

(، 8331) کیچیمیک(، 8339وهمکاران )(، اسکن لن 8334)
وهمکاران  ندری(، ل0040وهورن )(، آمروس 4000) لبرستونیگ
(، 4004وهمکاران ) تی(، اسم4008وهورن )(، آمروس 4008)

 کیلپاتری(، ک4000) لیوس پیلی(، ف4002وهمکاران )نتز 
 رادی(، س4006وهمکاران ) ندراده(، آ4000وهمکاران )
(، جوآن 4001وهمکاران ) نی(، کامارد4006وهمکاران )

باناک (، 4001)وهمکاران (، لووا 4001وهمکاران ) نیآنتون
 وی ی(، ل4080) زیوایول( ودالمن 4008) یوکاپوت ی(، ادا4003)

 AFA(، 4089وهمکاران ) کی(، کاندر4084وهمکاران )
سال قبل همسواست. واما  ستی( بیورزش ی)انجمن کفشها

وهمکاران  انی(، نادر8918) یمظفر قاتیتحق جهیبا نت
 یتمام نیب ندارد. ی( همخوان4009وگولد ) نبرگیوا (،8911)

 یزشیدر نظر گرفته شده به عنوان عوامل مؤثر انگ یهامؤلفه
 یورزش یدادهایدر رو کنندگانشرکت یدر مشارکت ورزش

( ≥P 08/0**) یداریو معن بتشنا توابع تهران رابطه مث
 هیبا تخل یو سرگرم حیتفر یزشیعوامل انگ نبی از. دارد وجود
عوامل  گرید نیب= در  r 608/0 یهمبستگ بیبا ضر یانرژ

 نیرا بدست آوردند. همچن یهمبستگ بیضر نیبزرگتر
با  ییگراهمچون )گروه یگریعوامل د نیاز ارتباط ب توانیم

 r 019/0 تیبا موفق حیو تفر ی=؛ سرگرم r 640/0 تیموفق
=( به عنوان  r 021/0 یانرژ هیبا تخل یتی=؛ عوامل موقع

دند، اشاره کرد. را کسب کر یینسبتأ باال بیکه ضرا یعوامل
وتند  یانزهائ یحاج قاتیتحق جهیبا نت قیتحق نیا جهینت

(، قدرت نما 8934وهمکاران ) ینی(، حس8934) سینو
وهمکاران  کیلپاتری(، ک8939) یاحمد(، 8934نژاد ) ینیوحس

 زهیانگ نیب باشد. ی( همسو م4001وهمکاران )(، گوآ 4000)
 یورزش یدادهایشناگران دختر و پسر در رو یمشارکت ورزش

 زهیانگ سهیشنا توابع تهران تفاوت وجود دارد. در رابطه با مقا
= و  Z -846/9شناگران دختر و پسر با توجه به مقدار  یکل

 زهیانگ نیکرد ب انیب توانیم 004/0 یداریسطح معن
 یورزش یدادهایشناگران دختر و پسر در رو یمشارکت ورزش

بر اساس  نیهمچن شنا توابع تهران تفاوت وجود دارد.
 زهیکرد انگ انیب توانیبدست آمده م یهارتبه نیانگیم

از پسران بوده  شتریشناگران دختر ب نیدر ب یمشارکت ورزش
 یومحمد یمحب قاتیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جهیاست. نت

وهمکاران نژاد  ی(، عل8932وهمکاران ) یری(، پ8930)
وپات  فریوپ اردری(، س4000وهمکاران ) کیلپاتری(، ک8932)
 کی(، کاندر4001وپات ) فری(، پ4006) رادیس(، 4006)

(، 8911برزگر ) جیاما با نتا؛ ( همسواست4089وهمکاران )
 ی(، پزشک8939) ی(، احمد8934نژاد ) ینیقدرت نماوحس

 چرا ندارد. ی( همخوان4001) نی(، کامارد8930وهمکاران )
 دارمعنیاوت در زنان ومردان تف زهیانگ هایمؤلفه نیکه ب

 زهیعامل انگ یهاتک تک مؤلفه یمشاهده نشد. در بررس
بر وجود تفاوت  یمبن یمشابه جینتا زین یمشارکت ورزش

شناگران  یمشارکت ورزش زهیانگ یدر رابطه با بررس داریمعن
 نانیبدست آمد. لذا با اطم تیدختر و پسر بر حسب جنس

ان شناگر در دختر و پسر نیکرد ب انیب توانیدرصد م 30/0
مشارکت  زهیعامل انگ یها)از مؤلفه تیرابطه با مؤلفه موفق

 نیکه ا یاوجود دارد؛ به گونه یداری( تفاوت معنیورزش
از گروه پسران بوده  شتریدر گروه دختران ب داریتفاوت معن

. دهدیشاخص را نشان م نیرتبه ا نیانگیم جیاست چراکه نتا
قرار  ید که مورد بررسبو یگرید یمؤلفه یانرژ هیتخل

همانگونه  زین مؤلفه نیبدست آمده مربوط به ا جیگرفت. نتا
از  تیها حکامؤلفه گریشد همانند د انیب نیاز ا شیکه پ

دو گروه مالک )دختران و پسران  نیب داریمعن وتوجود تفا
رتبه دختران شناگر  نیانگیم نیشناگر( داشته است، عالوه برا

بدست آمد.  شتریرتبه پسران ب نیانگیم از زیمؤلفه ن نیدر ا
 یومحمد یمحب قاتیتحق جهیبانت قیتحق نیا جهینت
وهمکاران نژاد  ی(، عل8932وهمکاران ) یری(، پ8930)
پات و  فریوپ راردی(، س4000وهمکاران ) کیلپاتری(، ک8932)
(، 4001پات )و  فری(، پ4006وهمکاران ) رادی(، س4006)

 جهیهمسو است. واما بانت( 4089وهمکاران ) کیکاندر
(، 8934نژاد ) ینی(، قدرت نما وحس8911برزگر ) قاتیتحق
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 نی(، کامارد8930وهمکاران ) ی(، پزشک8939) یاحمد
 زهیانگ نیانگیباشد. م یم ناهمسو( 4001وهمکاران )

متفاوت است.  یلیمختلف تحص هایگروهآن در هایمؤلفهو
 التیسطح تحص هر چه جیکرد با توجه به نتا انیب توانیم

خواهد بود.  شتریبه نسبت کمتر باشد مشارکت شناگران ب
 نیب بندیاولویت( در8939) نالویا جهیبدست آمده با نت جینتا

 یهمگان یمشارکت بانوان در ورزش ها زهیعوامل مؤثربرانگ
واندام  یناظم جهیبا نت قیتحق نیا جهیناهمسو است. نت

و  زهیانگ نیب جیابر اساس نت چنینهم( همسواست. 8939)
شناگران بر حسب سطح  یآن در مشارکت ورزش یهامؤلفه

مشاهده نشد.  یداریسابقه )تجربه( حضور آنان تفاوت معن
ها رتبه نیانگیبدست آمده در م ریقادتفاوت در م نیهمچن
 سیلیو قیتحق جهیبانت قیتحق نیا جهیبوده است. نت یتصادف

 نیا ییهدف نها اما ؛ وباشد ی( ناهمسو م8334وکمپل )
 یورزش زهیانگ یهامؤلفه بندیاولویت تیبا محور قیتحق

شنا توابع تهران شکل  یورزش یدادهایدر رو کنندگانشرکت
هدف از آزمون  نیبه ا یابیاساس به جهت دست نیگرفت. بر ا

رتبه  نیانگیم جیاستفاده شد با توجه به نتا دمنیفر یآمار
ل در نظر گرفته شده به عام 1 نیاظهار داشت از ب توانیم

 شتریشناگران، ب یمشارکت ورزش زهیانگ یهاعنوان مؤلفه
مشارکت  دیاز د تیاولو نیباالتر یریبه تعب ایسهم و 

 ی)شناگران( مربوط به مؤلفه قین تحقیکنندگان در ا
نخست را به خود اختصاص  تیبود که اولو حیو تفر یسرگرم

بهبود  ،ییگراگروه ،یتیعوامل موقع ،یآمادگ یهاداد. مؤلفه
 بیبه ترت یابیو دوست یانرژ هیتخل ت،یمهارت، موفق

 جهیدوم تا هشتم را به خود اختصاص دادند. نت یهاتیاولو
وهمکاران نژاد  یرمضان قاتیتحق جهیبانت قیتحق نیا
 ی(، ناظم8939) نالویا(، 8934وهمکاران ) ی(، امام8911)

باشد.  ی( همسو م0140وهمکاران ) نی(، کامارد8939واندام )
 یومزارع(، نوربخش 8910بهرام فر وهمکاران ) جهیواما با نت

وهمکاران (، آرمندپور 8934وهمکاران ) ی(، اسالم8910)
(، 4002(، نتز وهمکاران )4008) نویوموس امن(، بون8934)

(، 4006وهمکاران )(، آندراده 4000وآمروس )هولمبرگ 

(، 4001وهمکاران ) نیکامارد (،40006وهمکاران ) دیآندر
AFA در  آنچه ( ناهمسواست.یورزش ی)انجمن کفش ها

 حیتفر رییمتغ یاثرگذار زانیاست م انیشترنمایپژوهش ب نیا
مشارکت  زهیبرانگ رییمتغ نیباشد. نقش ا یم یوسرگرم

 نیا یهایافتهبوده است. از رهاییمتغ هیترازبقیقو یورزش
رشناخت عوامل ب دیگرفت که با تأک جهیتوان نت یپژوهش م

مشارکت مستمر  شیتوان باعث افزا یم و تفریح یسرگرم
توجه  یواجتماع یها اعم از فرد نیب شیپ ریسا یورو دیگرد

 انیمرب ،شنا یئتهایو ه ونیفدراس همبذول داشت. ب یشتریب
شناگران را  زهیتا انگ شودمی شنهادیشنا، معلمان ورزش پ

مناسب درجهت الزم و  طیشرا جادیکرده وبا ا یشناسائ
 شبردی، پزهیانگ تیبه شرکت آنان، هدا بیوترغ قیتشو

 ئتیه رانیفراهم سازند. مد زیبه آن را ن یابیاهداف ودست
عوامل  بندیاولویت جیبا توجه به نتا ندتوان یشنا م یها
برنامه  ی، مبناقیتحق نیمشارکت بدست آمده در ا یزهایانگ

عوامل قرار داده و  نیخود را بر اساس وزن هر کدام از ا یزیر
و... قرار  یتیو موقع یآمادگ یبر عامل ها یشتریتمرکز ب

 بعشناگران در توا یبرا یورزش یدادهایرو زانیدهند. برنامه ر
توجه  قیتحق نیبدست آمده از ا جیتهران با توجه به نتا

 یزیوتجربه شناگران در برنامه ر التیبه سطح تحص یخاص
شنا  یورزش یها ئتیه زانیمه رو برنا رانیداشته باشند. مد

 ژهیمخاطبان خود توجه و یبرا یزیتوابع تهران در برنامه ر
 نیا جینتادختر وپسر با توجه به  یها زهیبه تفاوت انگ یا

 نیکنند. همچن یزیداشته و بر اساس آنها برنامه ر قیتحق
خصوصا شهر تهران  رانیا یشهرها ریدر سا قیتحق نیا

شود.  سهیمقا قیتحق نیا جیبا نتاآن  جیانجام شده و نتا
 یسن هایگروه ریموضوع در سا نیدر ارتباط با هم یقیوتحق

شود. واما در  سهیمقا یگروه سن نیشناگران انجام و با ا
 یورزش یدادهایدر رو کنندگانشرکت زانندهیکنارعوامل انگ

عوامل بازدارنده آنها  ندهیآ یشنا توابع تهران در پژوهش ها
 .ردیقرار گ یسهم مورد برر
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