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نقش روابط اجتماعی بر شرکت افراد در فعالیت های ورزش تفریحی در پارک های شهر مشهد
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چکیده
هدف :پارک های شهری به عنوان محل مناسبی برای انجام فعالیت های ورزشی و همزمان ایجاد روابط اجتماعی
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .هدف این تحقیق بررسی نقش ارتباطات اجتماعی بر مشارکت افراد در ورزش
تفریحی در پارک های شهری است و در این راستا ویژگی های فردی افراد جامعه مورد تأکید قرار دارد.
روششناسی پژوهش :روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که داده ها به
شکل میدانی جمع آوری گردیده است .جامعه تحقیق عبارت بود از شهروندان شرکت کننده در فعالیت های
ورزشی در پارک های شهر مشهد که طبق آخرین سطح جدول مورگان  384نفر به عنوان نمونه تحقیق با
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار سنجش تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات مشابه بود که روایی آن توسط متخصصین و آزمون
تحلیل عاملی تأیید گردید و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی  0/88بدست آمد.
یافتههای پژوهش :افراد شرکت کننده در ورزش پارک ها دارای انگیزه باالیی برای یافتن دوستان جدید در
ورزش و ایجاد روابط اجتماعی با افراد هم سنخ خود بوده و حضور دوستان ورزش ،موجب استمرار شرکت آنها در
ورزش شده و حتی شبکه های ارتباطی آنها به محیط های غیرورزشی تعمیم یافته است .افراد مسن و افراد دارای
تحصیالت عالیه و نیز افرادی که به دالیل مختلف از همسران خود جدا شده اند ،کمتر از سایرین به ایجاد روابط
اجتماعی به عنوان انگیزه حضور در ورزش توجه داشته اند.
نتیجهگیری :بهطور خالصه ،ایجاد روابط اجتماعی انگیزه مهمی برای حضور در ورزش است تا حدی که شرکت
کنندگان در ورزش ،این روابط اجتماعی را به ارتباطات خانوادگی و دوستان تسری می دهند .پس توجه به
ارتباطات اجتماعی می تواند فرصت خوبی برای مدیران سازمانهای ورزشی کشور در جذب مردم به ورزش باشد.
واژههای كلیدی :روابط اجتماعی ،ورزش ،پارک ،ویژگی های فردی
 .1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولsarakeshkar@gmail.com :
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مقدمه
در تمام فعالیت هایی که انساان محاور آن قارار
دارد ،روابط اجتماعی که شالوده اصلی آن روابط
انسانی است ،از جایگاه مهمی برخاوردار اسات.
روابط انسانی به عنوان اساس و ضارورت رواباط
اجتماعی ،مفهوم وسیعی دارد و هر نوع رابطه ای
بین دو فرد ،دو گروه ،فرد و گروه ،سازمان و فرد
را در بر می گیرد .این رواباط ،ممکان اسات باه
شکل های مختلفی در محیط ها و موقعیت های
خاااا اجتماااعی ،فرهنگاای ،تجاااری ،بازرگااانی،
حکاومتی و آموزشاای برقارار شااود .محبات هااا،
تنفّرها ،آشتی و قهرها ،در محدوده رابطه انسانی
قرار می گیرند .گفتگوهای صمیمانه و همچناین
درگیری های لفظی نیز شاکل هاایی از اشاکال
رابطه انسانی اند که در خاانواده ،کاار و جامعاه،
بین افراد اتفاق می افتد( جعفری .)1384 ،افاراد
به برقراری رابطه اجتماعی نیاز ذاتی دارناد و باه
همین دلیل موقعیت هایی فاراهم مایآورناد تاا
بتوانند رابطه اجتمااعی را تجرباه کنناد .رابطاه
اجتماعی با اهاداف مختلفای از جملاه عااطفی،
عقالنی ،ارزشی و یاا سانتی صاورت مای گیارد
(طالبی.)1383 ،
یکاای از موقعیاات هااایی کااه برقااراری روابااط
اجتماعی و انسانی در آن مفهوم و معناای ویاژه
ای مای یاباد ،ورزش اسات .کاارکرد اجتمااعی
تربیت بدنی و ورزش در توسعه و تحکیم روابط
اجتماعی ،کارکردی زیر بنایی و بنیادی است که
در کل ساختار جامعه و روابط موجود بین اقشار
و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می
گذارد( آقاپور .)1384 ،روابط اجتماعی در ورزش
آنقدر اهمیت دارد که به عنوان رکان مهمای در
ضرورت شارکت افاراد در فعالیات هاای اوقاات
فراغت و ورزش تفریحی مورد توجه قارار گرفتاه

است (کشکر و احسانی .)1386 ،در مدل سلسله
مراتبی اوقات فراغت که به عنوان یکای از مادل
های مهم و مطرح اوقات فراغت در جهاان ماورد
توجه محققین قرار گرفته است ،یکی از عاواملی
که نبود آن موجب می شود تا افاراد در فعالیات
های فراغتی و تفریحی ورزشی شارکت نکنناد
عبارتند از عوامل بین فردی که باه لازوم رابطاه
افراد با یکدیگر بارای شارکت در فعالیات هاای
فراغتی از جملاه ورزش اشااره دارد( جکساون و
همکاران 1993 ،1احسانی و همکاران.)1386 ،
نتیجه بسیاری از تحقیقات نشان داده اسات کاه
چنانچااه افااراد باارای شاارکت در فعالیاات هااای
ورزشی موفاق باه همراهای دوساتان و اعضاای
خانواده خاویش نگردناد ،تماایلی باه حضاور در
فعالیااات ورزش تفریحااای ندارناااد ( کشاااکر و
احسااانی 1386،احسااانی و همکاااران1386 ،
کشاااااکر و همکااااااران،1388 ،خوشاااااخو و
همکاران .)1389،عالوه بر مطالاب فاوق ،نتیجاه
تحقیق رزنبرگ )1989(2نشان داد که حضور در
مسااابقات ورزشاای موجااب تقویاات تعااامالت
اجتماعی می گردد و برای بررسی علت آن مدلی
اراده کاارده اساات کااه عواماال موجااود در ماادل
گویای پیچیدگی زیاد رابطه مسابقات و افازایش
3
تعامالت انسانی اسات .هندرساون و آینساور
( )2000نشان دادند که زناان احتماال کمتاری
دارد که در فعالیت ها بدون حضاور یاک هماراه
حضااور یابنااد (هندرسااون و آینسااور )2001 ،
.همچنین در برخی تحقیقاات نشاان داده شاده
است که ماهیت رشته ورزشی ،خود عاملی بارای
تقویت تعامالت اجتماعی اسات .در ایان راساتا،
قنبااری و سااعادت ( )1389در پژوهشاای تااأثیر
1. Jackson et al.
2. Rosenberg
3. Henderson & Ainsworth
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حرکااات ریتمیااک یوگااا را در بهبااود تعااامالت
اجتماعی کودکاان ماورد بررسای قارار دادناد و
متوجه شادند کاه یوگاا موجاب مای گاردد تاا
بهبودی معنی داری از نظار آمااری در تماامی
ابعاد هشتگانۀ مربوط به سنجش سالمت مهارت
هااای اجتماااعی حاصاال ماای شااود .مااولر 1و
همکااارانش ( )2007در پژوهشاای باار ورزش از
طریق کامپیوتر و اثر آن بار تعاامالت اجتمااعی،
متوجه شدند که افرادی که به دلیل کمبود وقت،
امکان شرکت در کالس های ورزش و باشگاه هاا
را ندارند و به اجبار از کالس های ورزشی آنالین
استفاده می کنند ،به اندازه افرادی که در باشگاه
هااا حضااور دارنااد ،تعااامالت اجتماااعی قااوی و
لذتبخشی دارند چون ایشان هر روز رأس ساعت
مشخصی در جلاوی کاامپیوتر قارار گرفتاه و در
بازی های انفرادی و تیمی به همراه سایر کاربران
اینترنتی به فعالیات مای پردازناد و از همراهای
ایشان و ارتباط با آنها احساس لذت می کنند .در
رابطه با عالیق مشترک در خصوا مقصد سافر
تفریحی در بین دوستان ورزشی رمضاان ناژاد و
همکارانش ( )2009نشان دادند که رابطه معنای
داری بین رفتن به سفر و سن افراد فعالی که در
فعالیت ورزشی شرکت داشاتند ،وجاود داشات.
ضمنا جاذبه ها و شرایط خاا مقصد مورد نظار
برای سفر ،با عالیق شرکت کنندگان رابطه معنی
دار و مستقیم داشت .امی 2و همکارانش ()2010
نشان دادند که وجود دوستان انگیزه مهمی برای
حضور دختران روستایی در فعالیت های ورزشی
است .روزکا )2010( 3در بررسی رواباط انساانی
بااین مرباای و ورزشااکاران نشااان داد کااه باارای
برقراری روابط انسانی مؤثر ،نیاز است که دانش و

اطالعات مربی به درستی به ورزشاکاران منتقال
شود.
4
هارت ( )2010در مطالعه اثربخشی کالس هاای
ورزشاای فااوق برنامااه دانشااجویان دریافاات کااه
شرکت در این کالس ها موجب گردید که روابط
بین فردی دانشجویان در خانه ،جامعه و محایط
آموزشی بهبود یافته و توسعه یاباد .اوکایاساو 5و
همکاران ( )2010به بررسای نقاش باشاگاههای
ورزشی و شارکت افاراد در آن و تقویات رواباط
اجتماعی و سرمایه اجتماعی پرداختند و متوجاه
شدند که کیفیت سرمایه اجتماعی و روابط باین
افراد تحت تأثیر نوع باشگاه و رشته های ورزشی
6
آن و نیز محل استقرار باشگاه قرار دارد .گراهاام
و همکاران ( )2011به این نتیجاه رسایدند کاه
جوانانی که از امکانات ورزشی بیشتری(پارک ها،
باشگاه ها ،مراکز ورزشی طبیعی )...،استفاده مای
کننااد از حمایاات اجتماااعی و روابااط اجتماااعی
قویتری نسبت به جوانانی که دسترسی کمتاری
به این امکانات دارناد ،برخوردارناد( .محماودی،
.)1388
از جمله فضاهای شهری که شهروندان می توانند
از آن برای گاذران اوقاات فراغات و شارکت در
فعالیت های ورزشی استفاده کنند ،پاارک هاای
عمومی است و از این منظر توجه باه سااخت و
توسعه این مجموعه هاا دربرناماه ریازی هاای
شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( ربانی
و همکاران .)1390 ،کاارکرد اصالی پاارک هاا
عبارتساات از اسااتراحت ،تفااریح ،خالقیاات و
آمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوزش.

1. Mueller
2. Emie
3. Rosca

4. Hart
5. Okayaso
6. Graham

 244نقش روابط اجتماعی بر شرکت افراد ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،1396شماره  ،1پیاپی 10

تحکیم مشارکت در رواباط اجتمااعی ،از جملاه
نیازهای شخصی ،روانی ،سالمتی و محیطی است
کاه شاهروندان را باه ایان فعالیات وا مای دارد
(سعیدنیا.)79 :1379،
در سال های اخیر اکثر قریاب باه اتفااق پاارک
های شهری محل تجمع شاهروندان و مشاارکت
فردی و گروهای آنهاا در ورزش تفریحای شاده
است .در همین راستا ،پارک ها عموما مجهز باه
دستگاه های ورزشی شده اند (ربانی و همکاران،
 )1390تا شهروندان بتوانناد از آن بارای انجاام
حرکات ورزشی استفاده کنند و عاالوه بار آن در
اکثر پارک ها اقدام به برگزاری ورزش صبحگاهی
و عصرگاهی تحت نظر مربیاان شاده اسات کاه
جمعیت قابل توجهی از شهروندان در آن شرکت
می نمایناد .آنچاه در فعالیات هاای ورزشای در
پارک های شهری بسیار مورد توجه است ،حضور
گروهی افراد در فعالیت های ورزشی اسات و باه
نظر می آید برقراری روابط اجتماعی و انسانی در
این فعالیت ها امری مهم و قابل تأمل است .لاذا
اهمیت دارد که باه نقاش ورزش شاهروندان در
پارک به عنوان عاملی در توسعه روابط اجتماعی
شهروندان توجه شود.
با توجه به مطالبی کاه در فاوق آماد ،ورزش باه
عنوان یکی از مهمترین عوامل اجتمااعی کنناده
انسان ها شناخته شده است ،بررسی این موضوع
اهمیت می یابد که شهروندان تا چاه حاد بارای
برقراری رواباط انساانی و اجتمااعی در فعالیات
های ورزشی پارک ها شرکت می کنند و تا چاه
حد این روابط در تاداوم ورزش و ساایر فعالیات
های آنها مؤثر است .شهروندان با چه کساانی در
فعالیت های ورزشی پارک ها هم گروه می شوند
و چه ویژگی هایی در اعضای گروه موجب پایایی
روابط اعضای آن می گردد؟

برای پاسخگویی باه ساؤاالت فاوق ،باه بررسای
متغیرهاای انگیازه دوساتیابی در ورزش (شاادت
انگیزه افراد برای یافتن دوستان جدید در فعالیت
های ورزشی) ،تداوم در ورزش(اساتمرار فعالیات
های ورزشی افراد در حضور دوستان جدیدی که
در فعالیت ورزشی در پارک با آنها ارتباط ایجااد
شده و در این تحقیاق باه آنهاا دوساتان ورزش
گفته می شود) ،تداوم ورزش در غیبت دوساتان،
اثاار دوسااتان ورزش در توسااعه فعالیاات هااای
غیرورزشی ،ارزیاابی روحای و جسامی دوساتان
ورزش ،ارتقای شرایط روحی در حضور دوساتان
ورزش ،توسعه شبکه ارتباطی در ورزش( افزایش
ارتباطات بین فردی و افزودن اعضای خاانواده و
دوستان قدیم به گروه دوستان ورزش) و انتخاب
دوستان هم سانخ در ورزش ( انتخااب دوساتان
هم سنخ از نظر سن ،وضاعیت تأهال ،جنسایت،
میزان تحصایالت و طبقاه اجتمااعی) پرداختاه
شده است.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر
مسیر اجرا پیمایشی است که در آن داده ها به
شکل میدانی جمع آوری گردید .جامعه آماری
عبارت بود از افراد شرکت کننده در فعالیت های
ورزشی گروهی در پارک های شهر مشهد که
چون تعداد جامعه غیرقابل شمارش بود و هیچ
آماری از تعداد این افراد در هیچ یک از سازمان
های متولی ورزش شهروندی وجود نداشت ،برای
تعیین حجم نمونه به آخرین سطح جدول
مورگان مراجعه و تعداد  384نفر به عنوان
جامعه نمونه تحقیق تعیین گردید .برای انتخاب
افراد نمونه ،از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه
ای از پارک های مناطق  13گانه شهرداری شهر
مشهد استفاده شد .به این ترتیب که شهر مشهد
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به چهار بخش شمال ،جنوب ،شرق و غرب
تقسیم گردید و از هر بخش جغرافیایی  2منطقه
انتخاب شد و از هر منطقه 2 ،ناحیه بطور
تصادفی انتخاب گردید و از هر ناحیه  2پارک
بطور تصادفی انتخاب گردید و در مرحله بعد،
افراد نمونه تحقیق در هر پارک به صورت نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند و اقدام به
پاسخگویی به پرسشنامه نمودند.
ابزار اندازه گیری تحقیق ،پرسشنامه محقق
ساخته بود که با استفاده از مبانی نظری تحقیق
و تحقیقات مشابه تهیه شد و دارای  30سؤال
بود که با مقیاس چهار گزینه ای از خیلی زیاد تا
خیلی کم مرتب شده بود .روایی محتوایی
پرسشنامه مورد تأیید گروهی از متخصصان
مدیریت ورزش ،روانشناسی و ارتباطات قرار
گرفت و آزمون تحلیل عاملی نیز روایی سازه
پرسشنامه را تأیید کرد .برای اطمینان از پایایی
پرسشنامه اقدام به محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ گردید و این ضریب معادل  88/1به
دست آمد که گویای پایایی مناسب پرسشنامه
بود .
در این تحقیق عالوه بر آمار توصیفی برای
بررسی فراوانی و شاخص های گرایش به مرکز
متغیرهای تحقیق از جمله شغل ،سن ،جنسیت،
تحصیالت ،تأهل و سابقه فعالیت ورزشی و
دفعات تکرار در آن و از آمار استنباطی برای
آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد .به این
منظور ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای بررسی توزیع داده های متغیرهای تحقیق
استفاده شد و چون توزیع داده ها نرمال نبودند،
از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی
همبستگی متغیرهای تحقیق استفاده گردید.

یافتههای پژوهش
بررسی ویژگی های جامعه تحقیق نشان داد که
بیشترین فراوانی اشتغال مربوط به دانشجویان
( ،)%55جنسیت مربوط به زنان ( )%37سن
مربوط به رده  18تا  20سال( ،)%33تحصیالت
مربوط به دیپلم و فوق دیپلم( ،) %72تأهل
مربوط به افراد جامعه مجرد( ) %54بودند و از
نظر سابقه فعالیت ورزشی ،بیشتر افراد به شکل
آزاد و بدون وابستگی به باشگاه( )%38و از نظر
تعداد دفعات شرکت در ورزش  %51از افراد
جامعه بدون نظم مشخصی در ورزش شرکت
داشتند.
 %37از افراد جامعه نمونه تحقیق اعالم کردند
انگیزه اصلی آنها برای پیوستن به فعالیت های
ورزشی یافتن دوستان جدید بود و  %41اعالم
کردند که انگیزه اصلی آنها ورزش و کسب
سالمتی بوده ولی امیدوار بوده اند که دوستان
مناسبی هم با شرکت در فعالیت های ورزشی
بیابند و  %22اعالم کردند که انگیزه آنها برای
حضور در فعالیت های ورزشی فقط ورزش و
تندرستی بوده است.
 %39از افراد اعالم کردند که وجود دوستان
جدید باعث تداوم شرکت آنها در ورزش شده و
 %35حضور دوستان را در تداوم ورزش آنها تا
حدودی مؤثر دانسته و  %26اظهار داشته اند که
تداوم ورزش آنها بدون حضور دوستان امکان
پذیر بوده است %46 .از افراد اظهار داشته اند که
برای زمان و مکان شرکت در فعالیت های
ورزشی با دوستان جدید هماهنگ می شوند.
 %36اظهار داشته اند که در بسیاری از موارد با
دوستان جدید هماهنگ می شوند و  %18اظهار
داشتند که بدون هماهنگی با دوستان به انتخاب
زمان و مکان ورزش اقدام می کنند.
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 %40از افراد جامعه اظهار داشتند که در مدت
زمان حضور در پارک دوستان جدید یافته اند و
 %29اظهار داشتند که با افرادی آشنا شده اند و

 %31اظهار داشتند که با کسی دوست نشده و
باب آشنایی را باز نکرده اند(نمودار .)1

نمودار  .1درصد اقدام به ایجاد رابطه دوستانه

 %39از افراد اظهار داشتند که با دوستانی که در
فعالیت های ورزشی یافته اند ،بارای شارکت در
فعالیت های غیرورزشی نیز برنامه ریزی نموده و
همراه می شوند %37 ،اظهار داشاته اناد کاه در
بساایاری مااوارد بااا دوسااتان ورزش خااود باارای
فعالیت های ورزشی برنامه ریزی و همراهی مای
کنند و  %24اظهار داشته اند که بادون نیااز باه
همراهی و هماهنگی با دوستان در فعالیت هاای
غیرورزشی شرکت می کنند.
از نظر انتخاب دوستان هم سنخ از نظر وضاعیت
تأهل  %55دوستان خود را از بین افرادی انتخاب
می کردند که از نظر وضعیت تأهال مشاابه آنهاا
باشد  %29 ،تا حادودی باه مشاابهت وضاعیت
تأهل دوستان جدیاد باا خودشاان اهمیات مای
دادنااد و  %16اهمیتاای باارای وضااعیت تأهاال
دوسااتان انتخااابی قائاال نبودنااد %69 .از افااراد
دوستان انتخابی خود را هم جنس خود انتخااب
می کردناد و  %23در ماورد جنسایت دوساتان

جدید خود حساس نبودناد و فقاط  %8دوساتان
خود را از جنس مخالف انتخاب می کردناد%41.
از افراد دوستان خود را از بین افراد هم سن خود
انتخاب می کردند و  %47ترجیح می دادناد کاه
دوستان از افراد هم سن باشند ولی در مورد سن
حساسیت زیادی نداشتند و  %12اصاال باه سان
دوستان جدید اهمیتی قائل نبودند %36 .از افراد
دوستان خود را از طبقه اجتمااعی مشاابه خاود
انتخاب می کردند و  %49تا حدودی به مشابهت
طبقه اجتماعی دوستان جدید با خودشان توجاه
داشتند و  %16اصال به طبقه اجتمااعی دوساتان
جدید اهمیتی قائل نبودند %37 .از افراد دوستان
انتخابی خود را از بین کسانی انتخاب می کردند
که از نظر سطح تحصیالت مشابه آنهاا باشاند و
 %45تا حدودی باه مشاابهت ساطح تحصایالت
دوستان جدید با خودشان توجه داشاتند و %17
اصال به سطح تحصیالت دوستان اهمیتای نمای
دادند.
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نمودار  .2میزان سنخیت دوستان انتخاب شده با افراد جامعه

 %41از افراد اظهار داشتند در نبود دوستان خود
در ورزش شرکت نخواهند داشت و  %39اظهار
داشتند که نبود دوستان جدید بر حضور آنها در
ورزش تأثیر می گذارد و حضور در ورزش را برای
آنها دشوار می سازد و  %20از افراد نبود دوستان
را در حضور آنها در ورزش اثرگذار نمی دانند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف است نشان
د اد که توزیع متغیرهای پژوهش غیر نرمال می
باشند .لذا برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
در این بخش متغیرهای تحقیق که شامل انگیزه
دوستیابی در ورزش ،تداوم ورزش در حضور
دوستان ،تداوم ورزش در غیبت دوستان ،اثر
دوستان ورزش در توسعه فعالیت های
غیرورزشی ،ارزیابی روحی و جسمی دوستان
ورزش ،ارتقای شرایط روحی در حضور دوستان
ورزش ،توسعه شبکه ارتباطی در ورزش و
انتخاب دوستان هم سنخ در ورزش است را در
رابطه با ویژگیهای فردی افراد جامعه که شامل
سن ،تحصیالت ،شغل ،وضعیت تأهل و جنسیت
است ،بررسی می کنیم .ضمنا متغیر انتخاب

دوستان هم سنخ در ورزش با توجه به رابطه
متغیرهای سن  ،تحصیالت ،وضعیت تأهل،
جنسیت و طبقه اجتماعی دوستان با ویژگیهای
فردی افراد جامعه بطور مجزا بررسی می شود.
با توجه به تعدد متغیرهای تحقیق و به منظور
کاستن از تعداد جداول ،اطالعات مربوط به
متغیرهای تحقیق در سه جدول جمع گردیده
است .بطوری که مراجعه به اطالعات به راحتی
امکان پذیر بوده و ارائه اطالعات مورد نیاز با
مشکلی مواجه نگردد.
با توجه به مقادیر ضریب همبستگی و عدد معنی
داری) (sigمشاهده شده در جداول زیر ،برای
رابطه هر یک از متغیرهای تحقیق با ویژگی های
فردی نتیجه می گیریم که:
همانطور که در جدول ( )2مشاهده می شود،
متغیر انگیزه دوستیابی در ورزش با متغیرهای
سن ( )r=-0/173و وضعیت تأهل (-0/152
= )rارتباط منفی معنی دار و با وضعیت اشتغال
( )r=0/290ارتباط مثبت معناداری دارد.
همچنین متغیر انگیزه دوستیابی در ورزش با
متغیرهای جنسیت و تحصیالت ارتباط معناداری
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غیرورزشی با متغیرهای سن(، )r=-0/305
تحصیالت ( )r=-0/182و وضعیت تأهل
( )r=-0/183ارتباط منفی معنی دار و با
وضعیت اشتغال ( )r=0/268ارتباط مثبت
معناداری دارد .همچنین متغیر اثر دوستان
ورزش در توسعه فعالیت های غیرورزشی با
متغیر جنسیت ارتباط معناداری ندارد .متغیر اثر
دوستان ورزش در توسعه فعالیت های
غیرورزشی بیشترین ارتباط (معنادار) را با متغیر
سن و کمترین ارتباط (معنادار) را با تحصیالت
دارد.

ندارد .متغیر انگیزه دوستیابی در ورزش بیشترین
ارتباط (معنادار) را با متغیر وضعیت اشتغال و
کمترین ارتباط (معنادار) را با وضعیت تأهل
دارد.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده می شود،
متغیر تداوم ورزش در گروه با متغیرهای
سن( ،)r=-0/291تحصیالت( )r=-0/137و
وضعیت تأهل( )r=-0/232ارتباط منفی معنی
دار و با وضعیت اشتغال( )r=0/295ارتباط
مثبت معناداری دارد .همچنین متغیر تداوم
ورزش در گروه با متغیر جنسیت ارتباط
معناداری ندارد .متغیر تداوم ورزش در گروه
بیشترین ارتباط (معنادار) را با متغیر وضعیت
اشتغال و کمترین ارتباط (معنادار) را با
تحصیالت دارد.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده می شود،
متغیر اثر دوستان ورزش در توسعه فعالیت های

جدول  .2رابطه متغیرهای انگیزه دوستیابی ،تداوم ورزش ،اثر دوستان بر فعالیت های غیرورزشی و ویژگیهای فردی
انگیزه دوستیابی
متغیرها

ضریب
همبستگی

سن

تداوم در ورزش
ضریب

sig

همبستگی

sig

اثر دوستان بر توسعه ورزش
ضریب
همبستگی

sig

**-0/173

0/006

**-0/291

0/000

**-0/305

0/000

جنس

-0/036

0/576

0/019

0/766

-0/055

0/385

تحصیالت

-0/067

0/295

*-0/137

0/031

**-0/182

0/004

تأهل

*-0/152

0/016

**-0/232

0/000

**-0/183

0/004

اشتغال

**0/290

0/000

**0/295

0/000

**0/268

0/000

سطح معناداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش*P< 0/05 **P< 0/01 .

همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود،
متغیر تداوم ورزش در صورت غیبت دوستان

تنها با متغیر وضعیت اشتغال( )r=0/190ارتباط
مثبت معناداری دارد .همچنین بین متغیر تداوم
ورزش در صورت غیبت دوستان با متغیرهای
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تحصیالت ،وضعیت تآهل و وضعیت اشتغال
ارتباط معناداری ندارد.
همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود،
متغیر توسعه شبکه ارتباطی در ورزش با
متغیرهای سن ( ،)r=-0/392تحصیالت
( ،)r=-0/213وضعیت تأهل( )r=-0/241و
وضعیت اشتغال( )r=-0/353ارتباط منفی معنی
داری دارد .همچنین متغیر توسعه شبکه
ارتباطی در ورزش با متغیر جنسیت ارتباط
معناداری ندارد .متغیر توسعه شبکه ارتباطی در
ورزش بیشترین ارتباط (معنادار) را با متغیر سن
و کمترین ارتباط (معنادار) را با متغیر تحصیالت
دارد.

سن ،جنسیت ،تحصیالت و وضعیت تأهل ارتباط
معناداری وجود ندارد.
همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود،
متغیر ارزیابی روحی و جسمی دوستان ورزش با
هیچکدام از متغیرهای ویژگی های فردی (سن،
جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و وضعیت
اشتغال) ارتباط معناداری ندارد.
همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود،
متغیر ارتقای شرایط روحی در حضور دوستان
ورزش با متغیر سن( )r=-0/127ارتباط منفی
معناداری دارد .متغیر ارتقای شرایط روحی در
حضور دوستان ورزش با متغیرهای جنسیت،

جدول  .3رابطه متغیرهای تداوم ورزش در غیبت دوستان ،ارزیابی دوستان ،ارتقای شرایط روحی ،توسعه شبکه ارتباطی با
ویژگیهای فردی
غیبت دوستان
متغیرها

ضریب
همبستگی

sig

ارزیابی دوستان
ضریب
همبستگی

sig

ارتقای شرایط روحی
ضریب همبستگی

توسعه شبکه ارتباطی
sig

ضریب
همبستگی

sig

سن

-0/104

0/100

-0/020

0/759

*-0/127

0/045

**-0/392

0/000

جنس

-0/027

0/669

0/112

0/078

-0/060

0/345

-0/030

0/642

تحصیالت

-0/002

0/979

0/008

0/903

-0/027

0/672

**-0/213

0/001

تأهل

-0/054

0/398

0/079

0/215

-0/085

0/182

**-0/241

0/000

اشتغال

**0/190

0/003

0/065

0/305

0/091

0/154

**-0/353

0/000

سطح معناداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش*P< 0/05 **P< 0/01 .

در زیر به بررسی رابطه متغیر انتخاب دوستان
هم سنخ در ورزش با ویژگیهای فردی می
پردازیم .این متغیر با بررسی رابطه خرده
متغیرهای سن ،تحصیالت ،جنسیت ،تأهل و

طبقه اجتماعی دوستان ورزش با ویژگیهای
فردی افراد جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به مقادیر ضریب همبستگی و عدد معنی
داری مشاهده شده در جدل شماره ( ،)4برای
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متغیر انتخاب دوستان هم سنخ از نظر تأهل در
ورزش با متغیرهای سن( )r=-0/205و وضعیت
تأهل( )r=-0/127ارتباط منفی معنی دار و با
وضعیت اشتغال ارتباط مثبت معناداری دارد.
همچنین متغیر انتخاب دوستان هم سنخ از نظر
تأهل در ورزش با متغیرهای جنسیت و
تحصیالت ارتباط معناداری ندارد .متغیر انتخاب
دوستان هم سنخ از نظر تأهل در ورزش
بیشترین ارتباط (معنادار) را با متغیر وضعیت
اشتغال و کمترین ارتباط (معنادار) را با وضعیت
تأهل دارد .متغیر انتخاب دوستان هم سنخ از
نظر طبقه اجتماعی در ورزش با هیچکدام از
متغیرهای ویژگی های فردی (سن ،جنس،
تحصیالت ،وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال)
ارتباط معناداری ندارد.

رابطه هر یک از متغیرهای تحقیق با ویژگی های
فردی نتیجه می گیریم که:
متغیر انتخاب دوستان هم سنخ سنی در ورزش
با هیچکدام از متغیرهای ویژگی های فردی
(سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و
وضعیت اشتغال) ارتباط معناداری ندارد.
متغیر انتخاب دوستان هم سنخ جنسی در
ورزش با هیچکدام از متغیرهای ویژگی های
فردی (سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و
وضعیت اشتغال) ارتباط معناداری ندارد.
متغیر انتخاب دوستان هم سنخ از نظر تحصیالت
در ورزش با هیچکدام از متغیرهای ویژگی های
فردی (سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و
وضعیت اشتغال) ارتباط معناداری ندارد.

جدول  .4نتایج ضریب همبستگی برای رابطه متغیرهای انتخاب دوستان هم سنخ با ویژگیهای فردی
سن
متغیرها

ضریب
همبستگی

جنسیت
sig

ضریب
همبستگی

تحصیالت
Sig

ضریب
همبستگی

تأهل
sig

ضریب
همبستگی

طبقه اجتماعی
sig

ضریب
همبستگی

sig

سن

0/001

0/984

-0/019

0/761

0/007

0/917

**-0/205

0/001

-0/109

0/087

جنس

0/033

0/609

0/017

0/789

-0/056

0/378

0/053

0/408

0/018

0/781

تحصیالت

-0/083

0/193

0/081

0/202

-0/002

0/976

-0/111

0/081

-0/061

0/336

تأهل

0/006

0/927

-0/005

0/937

-0/032

0/617

*-0/127

0/046

-0/078

0/223

اشتغال

0/014

0/825

0/080

0/207

0/023

0/720

**0/215

0/001

0/072

0/255

سطح معناداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش*P< 0/05 **P< 0/01 .
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بحث و نتیجهگیری
یافته های توصیفی تحقیق نشان داد کاه انگیازه
اصلی درصد باالیی از افراد جامعه نمونه تحقیاق
برای پیوستن به فعالیت های ورزشی در پارکها
یافتن دوستان جدید بود و تنها درصاد کمای از
افراد فقط با انگیزه ورزش کردن به پارکهای شهر
مراجعه می کردند .این یافتاه باا نتاایج تحقیاق
کشااااکر و همکاااااران ( ،)1386احسااااانی و
همکاران( )1386و خوشخو و همکااران()1389
همخوانی دارد .نتایج تحقیق نشان می دهاد کاه
یکی از انگیزه های مهم افاراد بارای شارکت در
ورزش پارکها ،ایجاد روابط اجتمااعی اسات کاه
اصوال ورزش همواره زمینه ساز ایجاد روابط باین
انسانها و تقویت تعامالت اجتماعی بوده است که
این امر در فضای سبز پارکها صورت واقعی تاری
می یابد ،چون شهروندان بارای وقات گاذرانی و
گذران اوقات فراغت خود به پارکها مراجعاه مای
کنند و فضای پارکها زمینه مساعدی برای جماع
شدن افراد با انگیزه های نسبتا مشابه اسات کاه
بااه تعااامالت اجتماااعی آنهااا کمااک ماای کنااد.
همچنین اکثریات افاراد جامعاه نموناه تحقیاق
اظهار داشتند کاه باا شارکت در فعالیات هاای
ورزشی پارکها موفق شده اند تا دوستان جدیدی
یافته و یا با افراد جدیدی آشنا شوند .آنها اظهاار
داشتند که وجود دوساتان جدیاد موجاب شاده
است تا شارکت آنهاا در فعالیات هاای ورزشای
استمرار داشته باشد و بارای شارکت در فعالیات
ورزشی با دوستان جدید خود در ماورد زماان و
مکان شرکت در فعالیت ورزشی مشورت نموده و
با آنها هماهنگ باشند .این یافته با نتایج تحقیق
روزنباارگ ( )1989و مااولر و همکاااران ()2007
همخااوانی دارد .عاادم حضااور دوسااتان ورزش
موجب می شود که حضور اکثریت افاراد جامعاه

تحقیق در ورزش با دشواری همراه گردد و یا تاا
زمانی کاه دوساتان غیبات دارناد آنهاا نیاز در
ورزش شاارکت نکننااد .ایاان یافتااه مؤیااد ماادل
سلسله مراتبی عوامال بازدارناده اوقاات فراغات
(جکسون ،کرافورد و گادبی )1993 ،است که در
آن عاادم حضااور دوسااتان و همراهااان را عاماال
بازدارنده مهمی در محادودیت شارکت افاراد در
ورزش تفریحی می داند .بیش از نیمای از افاراد
جامعه تحقیق اظهار داشتند که عالوه بر فعالیت
های ورزشی ،با دوستان ورزش بارای حضاور در
فعالیت های غیرورزشی نظیر زیارت ،سایاحت و
جمع های دوساتانه حضاور مای یابناد و دامناه
دوستی آنها به فضاهای خارج از پارکها و فعالیت
های غیرورزشی نیز تسری یافته است.این یافتاه
با نتایج تحقیق اوکایاسو ( 2010و هارت()2010
و گراهام و همکارانش ( )2011همخوانی دارد .از
نظر انتخاب دوساتان هام سانخ اکثریات افاراد
جامعه تحقیق اظهار داشته اند که دوستان خاود
را تا حد امکان از نظار سان ،تحصایالت ،طبقاه
اجتماعی ،تأهال و جنسایت مشاابه باا وضاعیت
خااویش برگزیااده انااد و ایاان اماار در خصااوا
جنسیت و وضعیت تأهال شادت بیشاتری دارد.
یافته اخیار باا نتیجاه تحقیاق اعظام و دهقاان
( )1387همخوانی دارد.
یافته های استنباطی تحقیق نشان داد کاه باین
متغیر انگیزه دوستیابی در ورزش باا متغیرهاای
سن و وضعیت تأهل ارتباط منفی معنی دار و باا
وضعیت اشتغال ارتباط مثبات معنااداری وجاود
دارد .این بدان معناست که هرچه افراد مسن تار
بوده اند انگیازه کمتاری بارای یاافتن دوساتان
جدیااد در فعالیاات هااای ورزشاای داشااته انااد و
همچنااین افاارادی کااه بااه دالیاال مختلااف از
همسرشان جدا شده اند ،کمتر از افراد متأهال و
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مجرد برای یافتن دوست و همراه به فعالیت های
ورزشی پرداخته اند در حالیکه افراد مجرد بیشتر
برای یافتن دوست به ورزش در پاارک پرداختاه
اند .همچنین دانشجویان و افراد بیکاار بایش از
افراد شاغل با انگیزه یاافتن دوساتان جدیاد باه
ورزش در پارک روی آورده اناد.همچنین متغیار
انگیزه دوستیابی در ورزش با متغیرهای جنسیت
و تحصیالت ارتباط معناداری ندارد .متغیر انگیزه
دوستیابی در ورزش بیشترین ارتباط (معنادار) را
بااا متغیاار وضااعیت اشااتغال و کمتاارین ارتباااط
معنادار را با وضاعیت تأهال دارد .ایان یافتاه باا
نتیجااه تحقیااق اماای و همکااارانش ( )2010در
خصوا وجود دوستان به عنوان انگیازه حضاور
افراد در ورزش همخوانی دارد.
همچنین ،بین متغیار تاداوم ورزش در گاروه باا
متغیرهااای ساان ،تحصاایالت و وضااعیت تأهاال
ارتباط منفای معنای دار و باا وضاعیت اشاتغال
ارتباط مثبت معنااداری وجاود دارد .ایان بادان
معناست که اساتمرار در فعالیات هاای ورزشای
پارکها به دلیل حضور دوساتان ورزشای در باین
افراد مسن ،افراد دارای تحصیالت فوق لیساانس
و دکتری و افراد متأهل و جادا از همسار کمتار
اتفاق می افتد و این افاراد اساتمرار در ورزش را
به دلیل حضور دوستان دنبال نمی کنند .اماا در
بین دانشجویان و افراد بیکار اساتمرار در ورزش
به دلیال حضاور دوساتان ورزش بایش از ساایر
گروههاساات .همچنااین متغیاار تااداوم ورزش در
گروه با متغیر جنسیت ارتباط معنااداری نادارد.
متغیر تاداوم ورزش در گاروه بیشاترین ارتبااط
معنادار را با متغیر وضعیت اشاتغال و کمتارین
ارتباط معنادار را با تحصیالت دارد .این یافته باا
نتااایج تحقیااق کشااکر و همکاااران ( )1388و
هندسون و آینسور ( )2000همخوانی دارد.

عالوه بر این ،بین متغیر اثار دوساتان ورزش در
توسعه فعالیت های غیرورزشی با متغیرهای سن،
تحصیالت و وضعیت تأهل ارتبااط منفای معنای
دار و با وضعیت اشتغال ارتباط مثبت معنااداری
وجود دارد .این امر بدان معناست که افراد مسن
 ،افراد دارای تحصیالت فوق لیسانس و دکتاری،
و افراد متأهل و جدا از همسار بارای شارکت در
فعالیت های غیرورزشی با گاروه دوساتان ورزش
همااراه نشااده و بااا آنهااا باارای فعالیاات هااای
غیرورزشی هماهنگ نمی گردند .اما دانشاجویان
و افراد بیکار بیش از ساایر گروههاا باا دوساتان
ورزش برای شرکت در فعالیت هاای غیرورزشای
برنامه ریزی نموده و هماهنگ و همراه می شوند.
همچنین متغیار اثار دوساتان ورزش در توساعه
فعالیاات هااای غیرورزشاای بااا متغیاار جنساایت
ارتباط معناداری ندارد .متغیر اثر دوستان ورزش
در توسعه فعالیات هاای غیرورزشای بیشاترین
ارتباط معنادار را با متغیر سن و کمترین ارتباط
معنادار را با تحصیالت دارد.
بین متغیر تداوم ورزش در صورت غیبت دوستان
تنها باا متغیار وضاعیت اشاتغال ارتبااط مثبات
معناداری وجاود دارد .ایان بادان معناسات کاه
دانشجویان و افراد بیکار چنانچه دوساتان ورزش
آنها حضاور نداشاته باشاند در فعالیات ورزشای
شرکت نخواهند نمود .همچنین بین متغیر تداوم
ورزش در صورت غیبت دوساتان باا متغیرهاای
سن ،جنسیت ،تحصیالت و وضعیت تأهل ارتباط
معناداری وجود ندارد .این یافته با نتایج تحقیاق
احسانی و همکاران( ،)1286کشاکر و همکااران
( )1386همخوانی دارد.
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بین متغیار ارزیاابی روحای و جسامی دوساتان
ورزش با هیچکادام از متغیرهاای ویژگای هاای
فردی (سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهال و
وضعیت اشتغال) ارتباط معناداری وجاود نادارد.
همچنین ،بین متغیر ارتقاای شارایط روحای در
حضور دوستان ورزش با متغیر سن ارتباط منفی
معناداری وجاود دارد .ایان بادان معناسات کاه
حضور دوستان ورزشای موجاب ارتقاای شارایط
روحی و جسامی افاراد مسان نمای گاردد اماا
برعکس حضاور دوساتان ورزش موجاب بهباود
شرایط روحی و جسمی جوانان می گردد .متغیر
ارتقای شرایط روحی در حضاور دوساتان ورزش
با متغیرهای جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تآهال
و وضعیت اشتغال ارتباط معناداری ندارد.
بین متغیر توساعه شابکه ارتبااطی در ورزش باا
متغیرهااای ساان ،تحصاایالت ،وضااعیت تأهاال و
وضعیت اشتغال ارتباط منفی معنی داری وجاود
دارد.این بدان معناست که افزایش تعداد دوستان
ورزش و ایجاااد ارتباااط بااین دوسااتان ورزش و
اعضای خانواده و یا دوستان قدیم در باین افاراد
مسن ،افاراد دارای تحصایالت فاوق لیساانس و
دکتری و همچنین دانشجویان و افاراد بیکاار در
حد اندک اسات در حالیکاه افارد جاوان ،افاراد
مجرد و کسانی کاه تحصایالت عاالی نداشاته و
افراد شاغل در حد زیاد است .همچناین متغیار
توسااعه شاابکه ارتباااطی در ورزش بااا متغیاار
جنسیت ارتباط معناداری نادارد .متغیار توساعه
شبکه ارتباطی در ورزش بیشترین ارتباط معنادار
را با متغیر سن و کمترین ارتباط معناادار را باا
متغیر تحصیالت دارد.
بین متغیر انتخاب دوساتان ورزش هام سانخ از
نظاار ساان ،جنساایت ،تحصاایالت و طبقااه بااا
هیچکاادام از متغیرهااای ویژگاای هااای فااردی

(جنس ،تحصایالت و وضاعیت اشاتغال) ارتبااط
معناداری وجود ندارد .اما بین متغیر سنخیت در
وضعیت تأهل دوستان انتخابی با وضعیت تأهل و
سن افراد جامعه تحقیق ارتباط منفی معنای دار
وجود دارد و با وضعیت اشتغال آنها رابطه مثبت
معنادار وجود دارد .این بدان معناست کاه افاراد
جدا از همسر کمتر باه دنباال یاافتن دوساتانی
هستند کاه از نظار تأهال مشاابه آنهاا باشاند و
بیشتر دوستانی را انتخاب می کنند که یا مجارد
هستند و یا متأهل مای باشاند .همچناین افاراد
مسن کمتر به دنبال افراد هام سان خاود بارای
دوسات شادن مای گردناد ،در حالیکاه جواناان
بیشتر به دنبال افرادی هستند که از نظر سنی از
آنها بزرگتار باشاند .ولای باا جنسایت و میازان
تحصیالت آنها رابطه معنی دار ندارد .الزم به ذکر
است که در انتخااب دوساتان هام سانخ ،افاراد
جامعه بیش از همه به سنخیت وضاعیت شاغلی
دوستانشان توجه داشته اند .این یافته باا نتیجاه
تحقیااق رمضااان نااژاد و همکااارانش ()2009
همخاوانی نادارد .البتااه در ماورد وجاود عالیااق
مشترک بین دوستان ورزشی از نظر سان رابطاه
معنااادار وجااود دارد و در سااایر متغیرهااا رابطااه
معنی دار مشاهده نگردیده است.
نتایج تحقیق نشان داد که یافتن دوست و ایجااد
ارتباط اجتماعی انگیزه مهمی برای افراد شارکت
کننده در ورزش پارکهاست و اکثریت ایان افاراد
با شارکت در فعالیات ورزشای موفاق باه ایجااد
روابط اجتماعی شده اند که نتیجه آن به برناماه
ریزی مشترک بارای شارکت در ورزش و تاداوم
حضور در این فعالیتها و حتی اقادام باه شارکت
مشترک در فعالیت های غیرورزشی باوده اسات.
همانطور که مازلو در نظریاه خاود اشااره کارده
است ،نیاز به برقاراری رابطاه اجتمااعی در باین
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انسانها نیازی است کاه افاراد بادون ارضاای آن
برای ادامه زندگی در جامعاه باا مشاکل مواجاه
خواهند بود و هماانطور کاه نتاایج ایان تحقیاق
نشااان داد ،اکثریاات افااراد جامعااه تحقیااق بااه
برقراری رابطه با افراد جامعه بسیار عالقمند بوده
و حتی برقراری رابطاه اجتمااعی بارای آنهاا باه
عنوان مهمترین انگیزه برای شارکت در ورزش و
استمرار آن تلقی می گاردد و باه هماین لحاا
نتایج این تحقیق بر نظریه نیازهای انسانی مزلاو
صحه می گذارد .از طرفی دیگار ،نتاایج تحقیاق
حاضر ،مؤید مدل سلسله مراتب عوامل بازدارنده
اوقات فراغت است کاه یکای از عوامال مهام در
شرکت افراد در ورزش را به تعامالت بین فاردی
و ایجاد روابط اجتمااعی منتساب مای داناد .در
واقع عدم همراهی دوستان و افراد خاانواده مای
تواند عامل مهمی در تضعیف مشاارکت افاراد در
ورزش تفریحی تلقی گاردد .عوامال باین فاردی
حاصاال کنشااهای بااین فااردی یااا رابطااه بااین
خصوصیات فردی افراد است  .پس می تواناد بار
مشارکت مشترک در فعالیتهاای اوقاات فراغات
خاا اثر گذارد .عدم همراهی دوستان می تواند
هاام باار ارجحیاات و همزمااان باار مشااارکت در
فعالیتهااای مشااترک اوقااات فراغاات و همراهاای
کردن در فعالیتهای ورزشی اثر گذارند  .یک فرد
ممکن است موانع باین فاردی اوقاات فراغات را
تجربه کند ،اگر که قادر باه تعیاین یاک هماراه
مناسب که بتواناد باا او در یاک فعالیات معاین
شرکت کند ،نباشد ( جکسون . )2005 ،لاذا بار
این اساس ،می توان نتیجه گرفات کاه برقاراری
روابط اجتماعی و یاافتن دوساتان در ورزش ناه
تنها از جنبه یک نیاز انسانی مورد توجه و تأکید
است ،بلکه به عنوان یک کنش انساانی ضاروری
در ادامه فعالیت های اجتماعی و نیز اساتمرار در

فعالیت های ورزشی مورد توجاه اسات و از ایان
جهت نتایج تحقیق مؤید نظریه سلساله مراتبای
اوقات فراغت( جکسون ،گادبی ،کرافورد)1993 ،
نیز می باشد .اما آنچاه اهمیات مای یاباد نقاش
ویژگیهای فردی افراد در انتخاب دوستان ورزش
است .نتایج نشان داد که در افراد مسن و افرادی
که دارای تحصیالت عالی بودند وجاود دوساتان
ورزش کمتر باه عناوان انگیازه و محرکای قاوی
برای شرکت در ورزش و اساتمرار آن تلقای مای
شود .به نظر می آید این افراد فقط بارای اینکاه
ورزش کنند در ورزش پارکها شرکت می کنند و
ادامه فعالیت های ورزشی آنها وابسته به دوستان
ورزش نیست .باه نظار مای رساد فاراهم آوردن
فضاهای مناسب ورزش گروههای سنی مختلاف
در پارکها و برگزاری جشنواره ها و هماایش هاا
بتواند در اطالع رسانی و ایجااد زمیناه ای بارای
برقاراری رواباط اجتمااعی ماؤثر در باین اقشاار
مختلف جامعه مفید باشد.
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Abstract
Objective: Sport as one of the man's prominent activities has an important role
in citizen life. Nowadays, the urban parks are very important places to take part
in physical activities and communicate with other people. The purpose of this
research was to investigate the role of social communication on recreational
sport participation in the urban parks focused on demographic characteristics of
participants.
Methodology: It is a descriptive survey done as a field study. The research
population was the people who participated in physical activities in the parks of
Mashhad. According to Morgan's sampling table, the sample size was 384
participants selected by cluster random sampling. The research instrument was a
structured questionnaire prepared considering the research literature and
background. The validity was approved by the experts. Cronbach's Alpha
showed a high reliability (α= 0.88).
Results: Making friends and communicating with the peers were the important
motivations for the participants. Accompanying friends were considered as a
strong stimulus for participants to continue sport participation in the parks.
Interestingly, the communication networks of recreational sport participation
have been extended to non-sport spaces.
Conclusion: The old people, individuals with higher education degree and the
divorced ones do not mind sport participation to make social communication.
Keywords: social communication, sport, park, demographics.
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