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   مقدمه
گسترش فناوري و ماشيني جانبه در جامعه و  هاي اخير همگام با بروز تحوالت بنيادين و همهدر سال

تحركي است،  عروقي كه اغلب ناشي از كمهاي قلبي هايي مانند بيماري، چاقي و بيماريشدن زندگي
اكنون پرداختن به فعاليت جسماني و ورزش و توجه به اثرهاي سودبخش آن بر . شيوع پيدا كرده است

هاي مختلف كشور بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، چراكه سالمت و نشاط در ميان كاركنان سازمان
متري دارند و اغلب شرايط و موقعيت پرداختن به كاركنان با توجه به شرايط ويژة جسماني تحرك ك

ها و جامعه را شدت آيندة سازمان تواند بههاي ورزشي براي آنان وجود ندارد، اين مشكل ميفعاليت
عنوان بخشي  رو فعاليت بدني به ازاين. تهديد كند و كارايي مطلوب سازمان را به مخاطره اندازد

در راستاي افزايش سالمتي جسمي و رواني در افراد مطرح است  كننده جدانشدني از اقدامات پيشگيري
 انگيزة امروزه حقيقت در). 12(تواند موجب افزايش اعتماد به نفس و رضايت از خود در افراد شود و مي

هاست دوري از بيماري و نشاط تندرستي، سالمت، كسب ورزشي هاي فعاليت در شركت از دنيا مردم
جهان «كارشناسان آن را  كه است يافته توسعه و گسترش حدي به ورزش، وزهامر از سوي ديگر،). 7(

 محركة نيروي و ها، ساختارشارز ورزش  نظران، صاحب به اعتقاد. كنندمي قلمداد »كوچك در جامعه

 يندافر در مردان و زنان). 6(كند مي منعكس را اجتماعي هايويژگي و دهد مي را نشان جامعه

 همچنين). 15(د شونمي مواجه زمينه اين در زنانه و مردانه دنياي نوعي با  ورزش طريق از پذيري جامعه

 زيرا كرد، قضاوت جامعه يك اقتصادي و  اجتماعي پيشرفت سطح ةدربار توانمي ورزش طريق از

  زندگي ). 6( است وابسته جامعه بر حاكم فرهنگي -اجتماعي عوامل به ورزشة توسع و پيشرفت
ومير، بيماري و ناتواني  تحركي علت عمدة مرگبي. ل جهاني براي سالمت جامعه استتحرك مشكبي

هاي اولية  افتد و يافته علت نداشتن فعاليت بدني اتفاق مي حدود دو ميليون مرگ هر سال به. است
ومير  تحرك يكي از ده علت عمدة مرگ پژوهش سازمان بهداشت جهاني حاكي از آن است كه زندگي بي

ترين  يكي از مهم. اي بشر را درگير كرده است هاي ناشناختهدر سطح جهان بيماري). 10(ن است در جها
روز  هاي عجيب و خطرناك، سرطان است و تعداد بيماران مبتال به انواع مختلف سرطان روزبهاين بيماري

ر دام مشكالت اي بشر را دهاي گوناگون و با علل ناشناختهاين بيماري به شكل. رو به افزايش است
طور  هاي پزشكي دقيق و بهامروزه با بررسي. اندازد هاي بسيار سنگين درماني ميمتعدد و هزينه

قيمت و  ها به داروهاي بسيار گرانباورنكردني مشخص شده است، كه تعداد زيادي از انواع سرطان
روند اي بيماري رو به كاهش ميههاي ورزشي در فرد بيمار نشانهپيچيده نياز ندارند و با افزايش فعاليت
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و بهبود ) 10(بهبود سرطان روده و مقعد در افراد سالمند . دهدو بهبودي و مهار بيماري روي مي
هايي از اين نتايج شايان توجه در اهميت شركت در  ، نمونه)16(سرطان پروستات در بين مردان سالمند 

 رسد كهنظر مي به هرحال به. سالمتي در آنهاستهاي ورزشي در افراد جامعه و حفظ و افزايش فعاليت

هاي هاي ورزشي براي سالمندان بسيار حائز اهميت است و فعاليتدر بين افراد جامعه نقش فعاليت
شوند تا سطح فعاليت بدني و شده و منظم در طول زندگي سالمندان، سبب مي ريزي جسماني برنامه

  . كندسالمت جسماني و رواني آنها افزايش پيدا 
موانع مشاركت «در پژوهشي با عنوان ) 1384(زاده  گرفته شعبان هاي صورتدر بررسي پژوهش

گرفت كه دوري   نتيجه» هاي ورزشيآموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان اشنويه در فعاليت دانش
هاي فرهنگي و اجتماعي، باال بودن هزينة امكانات و تسهيالت ورزشي از محل زندگي، محدوديت

علت كمبود مربيان متخصص، لذت نبردن  هاي ورزشي بههاي ورزشي، ضعف مهارت مشاركت در فعاليت
آموزان دختر شهرستان اشنويه در  ترين موانع مشاركت دانش هاي ورزشي گذشته، از مهماز فعاليت

در پژوهشي ديگر به بررسي موانع مشاركت ) 2004( دان و همكاران). 4(هاي ورزشي است فعاليت
نتايج پژوهش نشان داد كه وضعيت . هاي بدني در شهر مانتيويا كانادا پرداختسالمندان در فعاليت

هاي بدني، كمبود امكانات و تجهيزات ورزشي، عدم هاي فعاليتاقتصادي نامناسب، باال بودن هزينه
 كندي  .)11( هاي ورزشي بوده است ترين موانع شركت آنها در فعاليت آگاهي و تعهدات خانوادگي، مهم

نتايج نشان . در پژوهشي به بررسي موانع مشاركت دختران جوان استراليايي در ورزش پرداخت) 2007(
هاي ورزشي از ها و نيز خجالت كشيدن از شركت در فعاليتگونه محيط داد حضور پسران در اين

در ) 2007(شفارد  ).14(هاي ورزشي بوده است ترين داليل عدم شركت دختران جوان در فعاليت مهم
نتايج نشان . هاي بدني روي افراد سالمند، جوانان و كودكان پرداختپژوهشي به بررسي تأثير فعاليت

اين نتيجه . هاي بدني در افراد سالمند بيشتر از جوانان و كودكان باشدرسد فوايد فعاليتنظر مي داد، به
هاي بدني در سالمندان در سطح فعاليت شايد به اين دليل باشد كه سطح اولية آمادگي جسماني و

بررسي « در پژوهشي با عنوان) 1387(ساالري ). 17(تري نسبت به جوانان و كودكان بوده است پايين
 به اين نتيجه رسيد كه، »هاي ورزشي علل عدم مشاركت دانشجويان دانشگاه آزاد تفت در فعاليت

كمبود امكانات ورزشي، : هاي ورزشي عبارتند ازترين داليل عدم مشاركت دانشجويان در فعاليت مهم
). 3(هاي ورزشي  ريزي صحيح دانشگاه در امر ورزش و ضعف بيشتر دانشجويان در مهارت نداشتن برنامه

به بررسي وضعيت فعاليت روزمرة زندگي سالمندان ساكن در سراي ) 1386(در پژوهشي ديگر عاليپور 
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. ن پژوهش وضعيت فعاليت فيزيكي مشاهده و بررسي شددر اي. سالمندان صادقية اصفهان پرداخت
. هاي محدودكنندة حركت بررسي شدهمزمان مشخصات فردي و ارزيابي سالمت شخصي و بيماري

سوادند و اقامت دائم داشته و نگرشي نتايج نشان داد كه بيشتر سالمندان ساكن در سراي سالمندان بي
بين مدت اقامت و نگرش به سالمتي و فعاليت روزمره متوسط تا ضعيف به سالمت خودشان دارند و 

در پژوهشي در زمينة مشاركت دختران و ) 2008(  جيمز و همكاران). 5(ارتباط معناداري مشاهده شد 
هاي ورزشي  هاي ورزشي به اين نتيجه رسيدند كه دختران كمتر از پسران در فعاليت پسران در فعاليت

نتايج نشان داد . ها دارندعالقة بيشتري براي شركت در اين فعاليتكه پسران  كنند، درحاليشركت مي
  هاي اجتماعي قرار هاي ورزشي بيشتر تحت تأثير محرككه مشاركت دختران و پسران در فعاليت

هاي را براي مشاركت در فعاليت) دختران و پسران(گيرد، بنابراين مربيان متخصص بايد جوانان مي
در پژوهشي به بررسي موانع مشاركت سالمندان ) 2008(  و همكاران آليسون. )13(ورزشي تشويق كنند 

نتايج حاكي از اين بود كه كوتاهي . هاي بدني پرداختندسالة شهر داندي اسكاتلند در فعاليت 84تا  65
ترين موانع عدم مشاركت  عالقگي، از دست دادن انرژي و عدم تعلق به گروه، از مهم نفس، درد مفصل، بي

در پژوهشي به ) 1390(رحماني و همكاران ). 9(هاي بدني بوده است  المندان شهر داندي در فعاليتس
 بين داد كه نتايج نشان. ورزشي پرداختند مشاركت محوريت با جوانان سرماية اجتماعي تمايز سنجش

 چنينهم. دارد وجود معناداري غيرورزشكار تفاوت و دانشجويان ورزشكار اجتماعي سرماية ميزان

 در پژوهشي موانع) 1390(نقدي ). 2(اين تفاوت به نفع ورزشكاران است  داد نشان هامقايسة ميانگين

 نتايج بيانگر پايگاه اقتصادي. ورزشي را بررسي كرد هايفعاليت در زنان مشاركت اجتماعي - فرهنگي

 به ورزشكار نسبت زنان  بيشتر اجتماعي حمايت و فردي تمايل فرهنگي، سرماية ميزان باالتر، اجتماعي

 طور به قالبي باورهاي پذيرش ميزان و تر ورزشكار، مثبت زنان خانوادة نگرش .است غيرورزشكار زنان

دو  بين معناداري تفاوت شده ادراك سودمندي نظر از اما  .است غيرورزشكار زنان از معناداري كمتر
 تمايل و فرهنگي سرماية متغيرهاي كه ددا نشان لجستيك رگرسيون همچنين نتايج .ندارد وجود گروه

در پژوهش ) 2012(  ويكر و همكاران .)8(است  ورزشي مشاركت احتمال بر متغير تأثيرگذار دو فردي،
نتايج نشان داد . خود به بررسي عوامل سطح كالن و خرد مشاركت ورزشي ساكنان شهر مونيخ پرداختند

ها و اماكن ورزشي عاملي مهم براي  اي شنا و پاركجدا از عوامل سطح خرد، در دسترس بودن استخره
هاي ورزشي ريزي مناسب باشگاه بر اين برنامه عالوه. هاي ورزشي استشركت ساكنان شهر در فعاليت

ها منبع  ريزي مناسب توسط شهرداري خصوصي منبع بسيار خوبي براي افراد طبقة باالي جامعه و برنامه
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امعه است كه در نهايت موجب مشاركت هرچه بيشتر ساكنان در امر مناسبي براي افراد طبقة پايين ج
با توجه به اينكه افزايش ميزان كارايي كاركنان  و شده با عنايت به مطالب گفته). 18(شود ورزش مي

تواند هاي امروزي است و انجام فعاليت ورزشي ميها مسئلة عمده و مورد توجه همة سازمانسازمان
ريزي و برگزاري جلسات ورزشي مطابق با سطح د و تحقق اين امر مهم باشد، برنامهعامل مهمي در ايجا

ها داشته باشد، كه خود تواند نقش مهمي در سالمت بدني و رواني افراد سازمانتناسب بدني كاركنان مي
همچنين با توجه به اهميت . شودنيز موجب افزايش همبستگي و كاهش احساس تنهايي بين آنها مي

منظور حفظ و تأمين سالمت كاركنان، پرداختن به موانع  هاي ورزشي و بهافزون انجام فعاليتروز
مشاركت ورزشي كاركنان مانند وضعيت امكانات ورزشي ويژة كاركنان و استفاده از نيروي انساني 

ر ها قرامتخصص در زمينة ورزش كاركنان، از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه مديران سازمان
ها وجود دارد كه سبب با وجود اين مشكالت فراوان بر سر راه ورزش در سطح همگاني در سازمان. گيرد
رفته سالمتي و نشاط خود را از  ها شركت كنند و رفتهگونه فعاليت شود كاركنان آنها نتوانند در اين مي

ريزي  اين امر كه برنامه با توجه به.  يابد دهند، در نتيجه كارايي مطلوب سازمان كاهش مي دست مي
مطلوب و صحيح در زمينة ورزش كاركنان و اعتال و گسترش آن به تحقيقات اصولي نياز دارد و از آنجا 

تالش بر اين  حاضر پژوهش مندي انجام نگرفته است، در اين راستا در  كه قبالً در اين خصوص كار نظام
شود، هاي ورزشي ميي استان كرمان در فعاليتاست تا عواملي كه مانع مشاركت كاركنان ادارات دولت

هاي بندي شود تا با ارائة راهكار بتوانيم عالقة كاركنان استان كرمان را به فعاليت شناسايي و اولويت
  .ورزشي افزايش دهيم

 

  روش تحقيق
ي هاي مورد نظر از نوع كاربردي است و به شيوة پيمايش پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و هدف

اي، هاي ميداني، كتابخانهاطالعات مورد نياز براي اجراي پژوهش با استفاده از انواع روش. اجرا شده است
كاركنان ادارات دولتي  ةكليجامعة مورد نظر . دست آمده است مشاهده، پرسشنامه و بعضاً مصاحبه به

اجرايي استان كرمان در سال  هاياستان كرمان بودند كه با استناد به سالنامة آماري كاركنان دستگاه
شده برابر  نفر بودند كه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان حجم نمونة انتخاب 23360برابر با  1391

. اي بود گيري خوشههمچنين با توجه به گستردگي جغرافيايي و حجم نمونه، روش نمونه. نفر بود 378با 
عنوان موانع  معيار نهايي به 25صان در اين زمينه از طريق مصاحبه و نظرسنجي از استادان و متخص
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پس از . ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت آوري داده جمع. مشاركت ورزشي شناسايي و تأييد شد
در اين . هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفتپرسشنامه در تحليل 378ها  آوري پرسشنامه توزيع و جمع

روايي و اعتبار اين پرسشنامه . گيري بود ورزشي ابزار اصلي اندازه پژوهش پرسشنامة موانع مشاركت
توسط ده تن از استادان مديريت ورزشي و استادان دانشكدة مديريت دولتي تهران با استفاده از ضريب 

در اين پژوهش براي . برآورد شد 91/0تأييد شد، همچنين ميزان پايايي اين پرسشنامه ) 87/0(كندال 
 . استفاده شد) MADM(گيري چندشاخصه  هاي تصميمامل از روشبندي عو رتبه

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
موانع هاي مؤثر بر  صربط، شاخ ذي كاركنان هايگيري از نظر ابتدا با مرور قياسي مطالعات پيشين و بهره

با منبع اين عوامل همراه  .شدشناسايي عامل،  25مشتمل بر  هاي ورزشيمشاركت كاركنان در فعاليت
  .خالصه شده است 1استخراج آنها در جدول 

  موانع مشاركت ورزشي كاركنان ادارات دولتي استان كرمان .1 جدول
 منبع مؤلفه شماره

 )1386(پور  عاليهاي ورزشيعدم آگاهي نسبت به مزايا و سودمندي 1
 مصاحبه با كاركنانمشغلة كاري زياد و نداشتن وقت كافي 2
  )2012(ويكر و همكاران  هاي ورزشي كاركنان توسط سازمانريزي مناسب براي فعاليتهنداشتن برنام 3
 مصاحبه با كاركنانهاي ورزشينداشتن انگيزة كافي براي شركت در فعاليت 4
 )2008(جيمز و همكاران  هاي مختلف ورزشي در سطح سازماننبود مربي متخصص در رشته 5
  )2008(آليسون و همكاران قه در سطح سازمانهاي مختلف مورد عالنبود ورزش 6
 )1386(پور  عالي ها و مجالت تخصصي مربوط به ورزش در سازماننبود بروشورها، كتاب 7

8 
نبود سايت (فقدان گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش سازمان

 )براي ورزش كاركنان
 مصاحبه با كاركنان

 )2004(دان و همكاران  )مشكالت اقتصادي مربوط به ورزش(ورزشيهايزياد بودن هزينة فعاليت 9
 مصاحبه با كاركنان عدم كفايت نيروي انساني متخصص در زمينة تربيت بدني ادارات دولتي 10
 مصاحبه با كاركنان هاي آموزشي ورزشي براي افزايش آگاهي عمومي كاركنانفقدان كالس 11
 )1390(نقديو تندرستيورزشزمينةدرسازيعدم فرهنگ 12
 مصاحبه با كاركنان فقدان سيستم پاداش و تشويق براي شركت كاركنان در ورزش 13
  مصاحبه با كاركنان اي ورزش در سطح ادارات دولتي استان كرماننبود مراكز و خدمات مشاوره 14
  مصاحبه با كاركنانكمبود مسابقات ورزشي در بين كاركنان 15
 مصاحبه با كاركنان هاي ورزشيمسئوالن ادارات از شركت كاركنان در فعاليتعدم حمايت 16
 مصاحبه با كاركنان نبود افراد متخصص در رأس ورزش ادارات دولتي استان كرمان 17
 مصاحبه با كاركنانهاديدگي در ورزشنگراني در مورد آسيب 18
 مصاحبه با كاركنانفقدان نگرش مثبت مسئوالن ادارات دولتي به امر ورزش 19
 )1387(ساالري نبود امكانات و تسهيالت ورزشي در سطح ادارات دولتي استان كرمان 20
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  موانع مشاركت ورزشي كاركنان ادارات دولتي استان كرمان .1 جدولادامة 
 منبع مؤلفه شماره

21 
هاي تخصصي عدم حمايت و پشتيباني از كاركنان براي شركت در دوره

 )اوري و مربيگريمثل د(ورزش
 مصاحبه با كاركنان

 )1384(شعبان زادههاي مختلف ورزشي در كاركنانضعف مهارت در رشته 22
 مصاحبه با كاركنان )مشكالت پزشكي(مشكالت مربوط به سالمتي و جسماني 23
 )1390(نقديعدم همكاري از طرف خانوادة كاركنان 24
 مصاحبه با كاركناناي ورزشيهنداشتن همراه براي شركت در فعاليت 25

  

اي از افراد پژوهش درخواست شد اين عوامل را براساس بعد از استخراج عوامل، در قالب پرسشنامه
گذاري كنند و پس از  ارزش) خيلي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد(ارزشي ليكرت  مقياس پنج

اين ماتريس . تصميم تشكيل داده شد هاي حاصل از نظرهاي افراد در پژوهش، ماتريس آوري داده جمع
قبل از اجراي مراحل محاسباتي . بود) تعداد افراد(ستون  54و ) تعداد معيارها(سطر  45مشتمل بر 

 اهميت ضرايب بايد ابتدا TAXONOMYو  SAW ،TOPSIS ،ELECTREهاي  روش

 پس. آمد دست به رايبض اين 1شانون روش آنتروپي از استفاده با تحقيق، اين در .تعيين شود ها شاخص

  ).2جدول (شد  حاصل زير نتايج مذكور هاي روش اجراي از
  

 MADMهاي مختلف  روشي موانع مشاركت ورزشي براساس ها بندي مؤلفه رتبه .2 جدول

 مؤلفه
SAW TOPSIS TAXONOMY 

ELECTRE 
Wi رتبه 

iC  رتبه
iC  رتبه

1  463/0 22 398/0 12 854/0 22 16 

2 726/0 4 527/0 3 559/0 6 5 

3 752/0 2 524/0 4 524/0 4 4 

4 585/0 14 429/0 8 699/0 17 7 

5 677/0 8 405/0 11 55/0 5 13 

6 842/0 1 644/0 2 455/0 2 1 

7 514/0 20 351/0 17 783/0 21 20 

8 403/0 24 247/0 24 957/0 24 24 

9 536/0 17 465/0 7 76/0 20 13 

10 63/0 11 406/0 10 638/0 13 13 

11 67/0 7 408/0 9 575/0 7 12 

12 584/0 15 313/0 20 601/0 10 19 

13 643/0 9 343/0 18 496/0 3 7 

                                                           
1. Shannon Entropy 
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 MADMهاي مختلف  روشي موانع مشاركت ورزشي براساس ها بندي مؤلفه رتبه .2 جدولادامة 

 مؤلفه
SAW TOPSIS TAXONOMY 

ELECTRE 
Wi رتبه 

iC  رتبه
iC  رتبه

14 547/0 16 347/0 14 692/0 16 17
15 606/0 13 368/0 15 663/0 15 7
16 618/0 12 358/0 16 594/0 8 7
17 692/0 5 481/0 5 602/0 11 5
18 496/0 21 262/0 23 725/0 18 23
19 522/0 19 289/0 21 727/0 19 21
20 746/0 3 477/0 6 451/0 1 3
21 685/0 6 66/0 1 597/0 9 1
22 535/0 18 284/0 22 648/0 14 22
23 638/0 10 393/0 13 613/0 12 7
24 427/0 23 322/0 19 921/0 23 18
25 256/0 25 113/0 25 054/1 25 25

  
دهد نشان مي SAWكارگيري مدل  نتايج حاصل از به شود، مي مشاهده 4 در جدول كه گونه همان

ريزي مناسب براي  هاي مختلف مورد عالقه در سطح سازمان، عدم برنامه هاي نبود ورزشترتيب مؤلفه به
ورزشي در سطح ادارات دولتي  هاي ورزشي كاركنان توسط سازمان و نبود امكانات و تسهيالت فعاليت

نتايج حاصل از . ها هستنداستان كرمان، داراي بيشترين اهميت يا اولويت نسبت به ساير مؤلفه
ترتيب عوامل عدم پشتيباني و حمايت از كاركنان براي  دهد بهنشان مي TOPSISكارگيري مدل  به

هاي مختلف مورد عالقه در  رزش، نبود و)مثل داوري و مربيگري(هاي تخصصي ورزش شركت در دوره
سطح سازمان و مشغلة كاري زياد و نداشتن وقت كافي، داراي بيشترين اهميت يا اولويت نسبت به ساير 

ترتيب عوامل نبود  دهد بهنشان مي TAXONOMYكارگيري مدل  نتايج حاصل از به. ها هستندمؤلفه
هاي مختلف مورد عالقه در  رمان، نبود ورزشامكانات و تسهيالت ورزشي در سطح ادارات دولتي استان ك

سطح سازمان و فقدان سيستم پاداش و تشويق براي كاركنان در ورزش، داراي بيشترين اهميت يا 
نشان  ELECTREكارگيري مدل  همچنين نتايج حاصل از به. ها هستنداولويت نسبت به ساير مؤلفه

ازمان، عدم پشتيباني و حمايت از كاركنان براي هاي مختلف مورد عالقه در سطح س دهد  نبود ورزشمي
و نبود امكانات و تسهيالت ورزشي در ) مثل داوري و مربيگري(هاي تخصصي ورزش  شركت در دوره

با . ها هستندسطح ادارات دولتي استان كرمان، داراي بيشترين اهميت يا اولويت نسبت به ساير مؤلفه
واحد  ةلئبراي يك مس هاي متفاوتي بندي رتبهشود كه  يهاي مختلف مشاهده م توجه به نتايج روش
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براي اجماع در در اين پژوهش ، ها اين روش نقاط ضعف و قوتبا توجه به  .آمده استدست  هب
شد كه در ادامه هر روش استفاده  لند روش كپادغامي با عنوان روش يك از  گوناگون هاي بندي رتبه
  .شود توضيح داده مي اختصار به
 

  لند پروش ك
داده اين موضوع، در مثال زير نشان . كند ها را براي هر مؤلفه مشخص مي اين روش، تعداد بردها و باخت

براي  TAXONOM  و SAW ،TOPSIS ،ELECTREبندي  فرض كنيد چهار روش رتبه. شده است
  .حاصل شده است 3 جدول شرح به نتايجي شده و استفاده اي مسئله
 

  مختلف روش چهار با ها گزينه بندي رتبه .3 جدول
  گزينهMADMهايروش

TAXONOMYELECTRE TOPSIS SAW  
4 1 2 1  A1 
1  2  1  2  A2 
2 4 3 3  A3 
3 3 4 4  A4 

 

 

ترجيح  A3را بر  A1هاي مختلفي كه  روش ،برگرديم 3هاي جدول  براي مثال، اگر به داده
شود تنها يك  تيب، مالحظه ميبه همين تر. SAWو  ELECTRE، TOPSIS عبارتند ازدهند،  مي

 A3بر  A1هايي كه  تعداد روش). TAXONOMY( دهد ترجيح مي A1را بر  A3روش معيار 
ر بيشت براساسبنابراين . دهد ترجيح مي A1بر A3  هايي است كه  دهد، بيشتر از تعداد روش ترجيح مي

اگر در اين . دهيم نشان مي  Mا زوجي، ب ةترجيح دارد و اين مورد را در اين مقايس A1بر  A3 ها،  روش
 M. كنيم كدگذاري مي Xزوجي، رأي اكثريت وجود نداشت يا آرا با هم مساوي بود، آن را با  ةمقايس

 بار ديگر. انگر اين است كه ستون بر سطر ارجحيت داردبي Xاين است كه سطر بر ستون و  ةمنزل به
 در نتايج هم مقايسه شده و با دو به دو ها گزينه لند كپ روش با .بگيريد نظر در را قبل مثال هاي داده

  . است شده آورده 4 جدول
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4321 AAAA 

  اكثريت ةقاعد .4 جدول
)C( A4 A3 A2 A1   

2 M M X  -  A1 
2 MM- X A2 
1 M - X X A3 
0 - X X X A4 

  3  2  0  0  )R( 
 

براي هر ، تعداد بردها را )C( 5ستون آخر جدول . شود هر مقايسة زوجي، جداگانه، بررسي مي

لند به  امتيازي كه كپ. دهد ها را براي هر معيار نشان مي تعداد باخت) R(معيار و سطر آخر جدول 

 با توجه. شود محاسبه مي C)(از تعداد بردها  R)(ها  دهد، با كم كردن تعداد باخت هر گزينه مي
  :دشو مي زير محاسبه صورت لند، امتياز هر گزينه، به كپ روش براساس و قبل مثال به

330

121

202

202

4

3

2

1






 

A
A
A

RCA

  

   .خواهد بود                                  صورت  بندي نهايي، به بنابراين رتبه
  .است 5صورت جدول  لند به بندي نهايي عوامل پژوهش حاضر براساس روش كپ رتبه

  
  لندها براساس روش كپبندي نهايي مؤلفه رتبه .5 جدول

 مؤلفه رتبة نهايي

 هاي ورزشي عدم آگاهي از مزايا و سودمندي 17

 ن وقت كافيمشغلة زياد و نداشت 5

 هاي ورزشي كاركنان توسط سازمان ريزي مناسب براي فعاليت نداشتن برنامه 3

هاي ورزشي نداشتن انگيزة كافي براي شركت در فعاليت 13
 هاي مختلف ورزشي در سطح سازمان نبود مربي متخصص در رشته 8

 هاي مختلف مورد عالقه در سطح سازمان نبود ورزش 1

 ها و مجالت تخصصي مربوط به ورزش در سازمان ، كتابنبود بروشورها 20
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  لندها براساس روش كپبندي نهايي مؤلفه رتبه .5 جدولادامة 

 مؤلفه رتبة نهايي

 )نبود سايت براي ورزش كاركنان(فقدان گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش سازمان  24

 )اقتصادي مربوط به ورزشمشكالت (هاي ورزشي  زياد بودن هزينة فعاليت 15

 عدم كفايت نيروي انساني متخصص در زمينة تربيت بدني ادارات دولتي 12

 هاي آموزشي ورزشي براي افزايش آگاهي عمومي كاركنان فقدان كالس 7

 ورزش و تندرستي زمينة در سازي عدم فرهنگ 18

 فقدان سيستم پاداش و تشويق براي شركت كاركنان در ورزش 9

 اي ورزش در ادارات دولتي استان كرمان ود مراكز و خدمات مشاورهنب 16

 كمبود مسابقات ورزشي در بين كاركنان 14

 هاي ورزشي عدم حمايت مسئوالن ادارات از شركت كاركنان در فعاليت 11

 نبود افراد متخصص در رأس ورزش ادارات دولتي استان كرمان 6

 ها زشديدگي در ور نگراني در مورد آسيب 23

 فقدان نگرش مثبت مسئوالن ادارات دولتي به امر ورزش 21

 نبود امكانات و تسهيالت ورزشي در سطح ادارات دولتي استان كرمان 2

مثل (هاي تخصصي ورزش  عدم پشتيباني و حمايت از كاركنان براي شركت در دوره 4
 )داوري و مربيگري

 ركنانهاي مختلف ورزشي در كا ضعف مهارت در رشته 19

 )مشكالت پزشكي(مشكالت مربوط به سالمتي و جسماني  10

 عدم همكاري از طرف خانوادة كاركنان 22

 هاي ورزشي نداشتن همراه براي شركت در فعاليت 25
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  گيريبحث و نتيجه
عنوان يك سرگرمي براي پركردن اوقات  دهد در گذشته ورزش اغلب بههاي تاريخي نشان ميبررسي

بر سرگرمي كه موجب نشاط و  هاي مختلف در زمان حال، عالوهبود، ولي انجام ورزش فراغت مطرح
شود و در تالش روزافزون در راستاي  شود، سبب افزايش سطح سالمتي و بقاي عمر ميشادي مي

  تحركي، ضرورت توسعة  زندگي ماشيني امروز و كم. گسترش و ترويج آن در سطح عمومي است
دارند،  تري تحرك خصوص كارمندان كه زندگي بي ر جامعه و براي عموم اقشار و بههاي ورزشي را دبرنامه

هاي زندگي در دنياي امروز، حفظ ترين دغدغه رسد كه يكي از مهمنظر مي چند برابر كرده است و به
با . سالمتي و تندرستي افراد است كه با انجام حركات مناسب ورزشي بخش اعظم آن قابل حصول است

اي بر سر راه افراد جامعه و هاي جسماني و ورزشي، باز هم مشكالت عديدهمام مزاياي فعاليتوجود ت
  .ها شركت كنندگونه فعاليت شود اين افراد نتوانند در اينخصوص كارمندان وجود دارد كه سبب مي به

اركت نشان داد كه سه علت اصلي عدم مش 5جدول ) لند كپ(هاي پژوهش براساس مدل نهايي يافته
هاي مختلف مورد ترتيب نبود ورزش هاي ورزشي، بهكاركنان ادارات دولتي استان كرمان در فعاليت

عالقه در سطح سازمان، نبود امكانات و تسهيالت ورزشي در سطح ادارات دولتي استان كرمان و عدم 
اضر در زمينة در مجموع نتايج پژوهش ح. هاي ورزشي كاركنان استريزي مناسب براي فعاليت برنامه

) 11) (2004(هاي ورزشي با نتايج تحقيقات دان و همكاران  موانع مشاركت كاركنان در فعاليت
اين گروه تحقيقاتي نيز سه عامل اصلي حاصل از نتايج اين تحقيق را جزء موانع اصلي . همخواني دارد

ين پژوهش با نتايج از سوي ديگر نتايج ا. هاي جسماني و ورزشي عنوان كردند مشاركت در فعاليت
اين محققان موانع اصلي مشاركت مردان در . مغاير است) 9) (2008(تحقيق آليسون و همكاران 

رسد  نظر مي به. تر ارزيابي كردند اهميت هاي جسماني و ورزشي حاصل از پژوهش را جزء موانع كم فعاليت
  .تفاوت در جامعة آماري عامل اصلي اين تضاد باشد

اي بود كه در اين پژوهش  ترين مؤلفه ختلف مورد عالقه در سطح سازمان، مهمهاي منبود ورزش
توان گفت عالقه يكي  مي. هاي ورزشي از طرف كاركنان مطرح شدعنوان مانع براي شركت در فعاليت به

تواند كاركنان را حتي با وجود موانع و مشكالت متعدد در سر راه انجام ترين عواملي است كه مي از مهم
دهد تا مشكالت اين هاي ورزشي بكشاند و اين قدرت را به فرد ميهاي ورزشي، به مراكز و سالن اليتفع

طور  نحوي است كه به هاي ورزشي بهاز سوي ديگر، ماهيت فعاليت. راه را تحمل كند و به فعاليت بپردازد
  شك در  برد و بيكند، از آن لذت ميها شركت ميگونه فعاليت طبيعي وقتي فرد يك بار در اين
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هاي ورزشي هاي ديگر در صورت مهيا شدن شرايط و امكانات مايل به شركت مجدد در فعاليتفرصت
تواند عامل توان گفت كه عالقه در افراد در صورت آماده بودن امكانات و تسهيالت الزم ميپس مي. است

ين عاملي است تا كاركنان ا. هاي ورزشي باشدمشوق در راستاي شركت بيشتر كاركنان در فعاليت
كند محقق پيشنهاد مي. مند شوند هاي مختلف شركت كنند و از مزاياي مفيد آن بهرهنتوانند در ورزش

هاي ادارات مشي ها و خطهاي دولتي و راهبردشده در زمينة ورزش سازمان با توجه به اهداف تعيين
ر با عالقة كاركنان همخواني دارد، مانند ورزش هايي استفاده شود كه بيشتدولتي استان كرمان، از ورزش

شان، داراي  هاي گروه نمونه نسبت به ورزش مورد عالقهنوردي و فوتسال كه با توجه به پاسخشنا، كوه
  . بيشترين اولويت بودند

هاي ورزشي مطرح شد، نبود عنوان مانع شركت در فعاليت كه از طرف كاركنان به ايدومين مؤلفه
رسد نزديك نبودن نظر مي به. تسهيالت ورزشي در سطح ادارات دولتي استان كرمان بودامكانات و 

هاي ورزشي توسط ادارة كل ورزش و جوانان، هاي ورزشي براي كاركنان، در اختيار نگذاشتن مكانمكان
ي، ها، كافي نبودن امكانات ورزشي، نگهداري ناصحيح از امكانات ورزشنگونه مكا پرجمعيت بودن اين

امروزه مشخص شده است . هاي ورزشي و غيره، از مواردي بود كه كاركنان مطرح كردندكمبود مكان
تواند براي كاركنان مفيد باشد، ورزش همگاني است كه خوشبختانه به تجهيزات و ورزش مناسبي كه مي

نجام داد، تالش در توان اقيمت نياز ندارد و يكي از بهترين اقداماتي كه در اين زمينه مي وسايل گران
هاي ورزشي صبحگاهي در فضاهاي موجود در سطح ادارات دولتي استان اندازي ايستگاه راستاي راه

  .راحتي اجراشدني است كرمان است كه اين كار با تالش و همت مسئوالن سازمان متبوع به
ان كرمان مطرح هاي ورزشي كه كاركنان ادارات دولتي است سومين مانع بر سر راه شركت در فعاليت

  در اين راستا برخي عوامل . هاي ورزشي كاركنان بودريزي مناسب براي فعاليت كردند، عدم برنامه
رو بايد با شناسايي  شده براي كاركنان مؤثر باشند، ازاين هاي ورزشي طراحيتوانند روي كيفيت برنامهمي

هاي آينده، به مشاركت  ريزي ر برنامهبيشتر اين عوامل و تقويت هرچه بيشتر و استفادة بيشتر آنها د
نحوي  هاي ورزشي بايد بهريزي فعاليت همچنين برنامه. هاي ورزشي اقدام كردبيشتر كاركنان در فعاليت

كننده به آن فعاليت عالقه نشان  كنندگان شود تا افراد شركت باشد كه باعث ايجاد انگيزه در شركت
توانند موجب طور عمومي مي برخي از مواردي كه به. كنند طور منظم و مستمر در آن شركت دهند و به

روزهاي هفته و ساعات : هاي ورزشي كاركنان شوند، عبارتند ازريزي مناسب براي فعاليت بهبود برنامه
؛ )هاي ورزشي بهترين زمان براي انجام ورزش بعدازظهرهاست با توجه به ماهيت فعاليت(تمريني مناسب 
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هايي  ورزشي؛ نوع ورزش مورد استفاده براي كاركنان در سنين مختلف؛ مكانمدت فعاليت جسماني و 
هايي كه بيشتر افراد داراي وقت آزادند؛ ايجاد  هاي ورزشي شوند، زمانكه موجب جذب افراد به فعاليت

توان در  اين عوامل را مي. هاي الزم براي شركت كاركنان در ورزش توسط مسئوالن و غيره مشوق
  .هاي ورزشي در نظر گرفت فعاليت ريزي برنامه
دهد با وجود تمام  هاي اين تحقيق نشان مي و نيز يافته گرفته طور كلي بررسي تحقيقات انجام به

اي بر سر راه كاركنان ادارات دولتي استان كرمان وجود دارد هاي ورزشي، مشكالت عديدهمزاياي فعاليت
اميد است مسئوالن ورزشي . ها شركت كنندفعاليت گونه شود اين افراد نتوانند در اينكه سبب مي

هاي ورزشي براي رفع  مربوطه و استان كرمان با توجه به موانع موجود براي مشاركت كاركنان در فعاليت
هاي ورزشي برداشته آنها تالش كنند و از اين طريق گام مؤثري در راستاي مشاركت كاركنان در فعاليت

  .ز مزاياي ورزش، موجب رشد و تعالي ادارات دولتي استان كرمان شودمندي آنها ا شود و ضمن بهره
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