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سیدمًدی کاظمی

*

داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ صلّق ظاٌّاده داٌكگاه قِیغ ةِكحی
E-mail: seyedbox@gmail.com

چکیده
جضهیم و ةؼرؿی كؼاردادُای ورزقی را ىیجّان از ىِوجؼیً ىتاصخ ىؼةّط ةَ صلّق ورزقی داٌـث .از زيهَی كؼاردادُای ورزقی ،كؼارداد ةیً
ةاقگاه و ورزقکار اؿث کَ اىؼوزه اُي یث و رواج كاةم جّزِی پیغا کؼده اؿث .در ایً ةیً كؼاردادُای ةیً ةاقگاه و ةازیکً در ورزش فّجتال ،ةا
جّزَ ةَ ىضتّةیث ایً ورزش و ةؿضاً كؼاردادُای ىانی ؿٍگیٍی کَ ىٍؿلغ ىیقّد اُيیث دوچٍغاٌی دارد .گام اول در ىعانؿَی ایً ٌّع
كؼاردادُا ،جتییً و جؿییً ىاُیث صلّكی آٌِاؿث؛ چؼاکَ جؼجب آدار صلّكی یک كؼارداد فؼع ةؼ جؿییً ىاُیث آن ىیةاقغ .در ایً راؿحا اةحغا ةایغ
كؼارداد ىّرد ٌؼؼ را ةا ؾلّد ىؿیً جعتیق داد و وزّه اقحؼاك و افحؼاق آن را ةا ُؼ یک از ؾلّد ىؿیً ىكاةَ ةؼرؿی ٌيّد و در ٌِایث كانب
ىٍاؿب صلّكی را پیغا کؼد .ةؼ ایً اؿ اس در ایً ىلانَ ،اةحغا كؼاردادُای رایر فّجتال ؾٍامؼقٍاؿی قغه و ؿپؾ ةا ؾلّد ىؿیً ىكاةَ از زيهَ
ؿتق و رىایَ ،وکانث ،زؿانَ ،ازاره اقعاص و كؼارداد کار جعتیق داده قغه و در ٌِایث ایً ٌحیسَ ٌایم قغه کَ كؼارداد ةیً ةاقگاه و فّجتانیـث
ىاُیحاً ٌّؾی ازارهی اقعاص اؿث اىا چّن در ٌؼو صلّكی کٌٍّی ،كؼاردادُای ازارهی اقعاص جضث پّقف كاٌّن کار و قؼایط كؼاردادی آن
كؼار گؼفحَ اؿث ،ةایغ ایً ٌّع كؼاردادُا را كؼارداد کار جّمیف کؼد.
واژگان کلیدی :صلّق ورزقی ،كؼارداد ورزقی ،كؼارداد فّجتال ،ازاره اقعاص ،كؼارداد کار.
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چکیده

ةامانث ىؼجتث رفیؽ ةاریحؿانی ،ىعهّق او اٌـان ٌیؽ دارای ىلام قؼیف و ىٍیؽ روصی و زـياٌی اؿث .صفغ و اؿحيؼار قؼافث اٌـان ٌیازىٍغ
ىيارؿث ،ریاضث ،و فؿانیث فیؽیکال و ىحافیؽیکال اؿث .ىاُیث ؾلالٌی و ىؼکب روصاٌی اٌـان آٌچٍان اؿث کَ در اةؿاد ىعحهف ضؼورت جالش
و فؿانیث ؿانو ورزقی و جؼةیحی را ىی ظهتغ .اىؼوزه رقغ و جّؿؿَ فٍاوریُای ٌّیً جٍغرؿحی و ؿالىحی در ةـحؼ ؾهو و داٌف ةیانگؼ اُيیث و
زایگاه ورزش و فؿانیث زـيی ةَ اؾحتار قأن ؾاظفی ،اصـاؿی و ىؿٍّی اٌـان اؿث زیؼا فلط در ؿاصث زـو ؿانو و روح و روان كّی ،اٌـان
كغرت زّالن و ػؼافث را پیغا ىی کٍغ .ةٍاةؼایً جّزَ ةَ ؿالىث زـو و جً ةؼای فؼد ؾاكم و ؿاؾی واضش و روقً اؿث .ةَ ىالصؼَ ویژگیُای
وزّدی اٌـان اىؼوزه ؾهو ورزش دارای اةؿاد ىعحهف و ةـیار وؿیؽ ةَ ظّد گؼفحَ اؿث .زاىؿَ قٍاؿی ورزش اىؼوزه در ؿاصث ةاؿحاٌی ،فکؼی،
انکحؼوٌیکی ،اظالكی،فؼٍُگی ،صؼفَای و ىِارجی،فؼدی،ازحياؾی ومٍفی در صال جّؿؿَ و گـحؼش اؿث .در فؼٍُگ و ادیان دیٍی جياىی گٌَّ-
ُای ورزقی جّأم ةا اظالق ،زّاٌيؼدی ،ؾؽت ٌفؾ و ؾلالٌیث اؿث .زیؼا آٌچَ روح و روان را میلم ىی دُغ دیً و ؾتادت اؿث و آٌچَ زـو را
جٍؼیف و جهعیف ىی ةعكغ قالق ىٍؼو ظتیؿث در ةـحؼ اٌّاع ىعحهف ورزش وفؿانیث زـياٌی اؿث.
ایً ىلانَ دٌتال پاؿط ةَ ایً ؿؤال اؿث کَ چَ ٌـتحی ةیً فؼٍُگ(اظالق) ةا جٍّع ورزقی در دٌیای ىغرن وزّد دارد؟
فؼضیَ جضلیق ؾتارت اؿث :صؼفَ ُای ىعحهف جٍغرؿث ةعف راةعَ ىـحلیو ةاورزش زـياٌی دارد.
روش جضلیق :از ىاُیث جضهیم و جؿهیم راةعَای ةِؼه ىی ةؼد کَ ةا اؿحٍاد ةَ ىلّنَ كغؿی پایائی آن ىحلً ىی قّد.
واژگان کلیدی :ورزش ،اظالق ،فؼٍُگ ،زاىؿَ قٍاؿی ،اٌـان
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بررسی مٌاهع و مضکالت پیش روی بیمى ورزصی
مسعٌد هادریان جًرمی ،محمٌد بوی مسوی

*

چکیده

ُغف از پژوُف ُای صاضؼ ةؼرؿی ىّاٌؽ ىكکالت پیف روی ةیيَ ورزقی در اؿحان چِارىضال وةعحیاری ةّده .روش جضلیق از ٌّع جّمیفی –
پیيایكی ىیتاقغ .آزىّدٌیِا قاىم دو گؼوه(ٌ64فؼ از ىغیؼانٌ 278،فؼ از ورزقکاران)جكکیم ىیغادٌغ.ةؼای پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت پژوُف ،از اةؽار
اٌغازه گیؽی (پؼؿكٍاىَ ).اؿحفاده قغ.روایی پؼؿكٍاىَ ظی یک ىعانؿَ آزىایكی ىّرد جاییغ ماصب ٌؼؼان(ٌ 20فؼ از ىحعننیً ىغیؼیث
ورزقیٌ 12 ،فؼ از ىحعننیً پؽقکی ورزقی و ٌ 5فؼ از اؿاجیغ ىغیؼیث ةیيَ)كؼار گؼفث.ضؼیب پایاةی (آنفای کؼوٌتاخ) پؼؿكٍاىَ ىؼةّط ةَ
ىیؽان ىّفلیث ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار  %84SPSS /11.5و پؼؿكٍاىَ ی ىؼةّط ةَ ىّاٌؽ ةا ضؼیب پایایی(آنفای کؼوٌتاخ ) %78ىضاؿتَ قغ ،کَ از
ٌؼؼ آىاری ىّرد جاییغ اؿث ةؼای جّمیف داده ُا از روش ُای آىار جّمیفی و ةؼای جؿییً و ةؼرؿی اظحالف ىیاٌگیً ىحغییؼُای ىّرد ىعانؿَ
،از آزىّن دو زيهَ ای ُ،يچٍیً ةؼای جؿییً ؿهـهَ ىؼاجب از آزىّن فؼیغ ىً و ىلایـَ ی دیغگاه ُا ازآزىّن یّىً ویحٍی ،در ؿعش ىؿٍاداری
( )P>0/05اؿحفاده قغ.یافحَ ُا ٌكان داد کَ در ةیً ىّنفَ ُای ىّاٌؽ( اداری ،ارجتاظی،كؼارداد و آئیً ٌاىَ،كّاٌیً و ىلؼرات ىّزّد،جّؿؿَ ی
ظغىات درىاٌی) از ؿّی ُؼ دو زاىؿَ ی آىاری جفحّت ىؿٍاداری در ؿعش ( )P>0/05وزّد دارد.از دیغگاه ىغیؼان فغراؿیّن پؽقکی ورزقی
ٌحّاٌـحَ ةَ ظّر ىؿٍاداری ؾيهکؼد ىعهّةی در زىیٍَ ی ةیيَ ی ورزقَ ازتاری داقحَ ةاقغ)P>0/05( .
واژگان کلیدی:ةیيَ ورزقی ،فغراؿیّن پؽقکی ورزقی ،ىغیؼ ورزقی ،ورزقکاران آؿیب دیغه ،ىّاٌؽ
ملدمى

زٌغگی ازحياؾی ُيیكَ ىؽایایی دارد کَ در جٍِایی ٌيیجّان ةَ آن دؿث یافث .نیکً ُيان گٌَّ کَ افؼاد روصیات و ظهلیات ىحفاوجی دارٌغ،
زٌغگی زيؿی ٌیؽ ظانی از جضادُا و ىكکالت ٌیـث .ظّاؿحَُای ىعحهف ٌیازُای گٌّاگّن پغیغ ىیآورد .و ٌیازُای رٌگارٌگ اٌّاؾی از فؿانیثُا
را پغیغ ىیآورد .ةَ جتؽ اٌسام ُؼ گٌَّ فؿانیث ٌیاز ةَ صيایث و پكحیتاٌی ظّاُغ داقث ( .)7از ایًرو ةٍا ةؼ ضؼورت جضلیق ةَ اُيیث ةیيَ در
ورزش پؼداظحَ قغه اؿث .فؿانیث ازحياؾی اىؼوزه یکی از ىِيحؼیً و امهیجؼیً ٌیازُای رفاُی ةكؼ كهيغاد ىیقّد .ةا مٍؿحی قغن زّاىؽ و
افؽایف روصیَ جٍتهی و کـانث در افؼاد پؼداظحً ةَ ایً ىِو ضؼورجی اٌکارٌاپػیؼ ظّاُغ ةّد( .) 5ایساد اىٍیث روصی و زـيی در ایً ىلّنَ،
ىتضخ ةیيَ در ورزش را پؼرٌگجؼ ظّاُغ ،چؼا کَ آؿیتِایی کَ در ورزش زٌغگی افؼاد را جِغیغ ىیکٍغ ةَ دالیم ىعحهف رو ةَ افؽایف اؿث.
(.)5
صاددَ در ىیادیً ورزقی زؽءالیٍفک آن اؿث ،ةَ ُيان اٌغازه کَ ىـاةلات ورزقی از نضاظ کيیث و کیفیث جّؿؿَ و گـحؼش ىییاةٍغ .ةَ
ُيان اٌغازه ظعؼُا و آؿیبُا ٌیؽ زیادجؼ ىی قٌّغ ُؼ چٍغ کَ جيام جيِیغات الزم ٌیؽ ةَ کار گؼفحَ قغه ةاقغ (.)16
ةَ جتؽ یکی از اةؽارُای ىٍاؿب ةؼای صيایث ورزقکاران در ىلاةم صّادث ةیيَ اؿث .در صال صاضؼ در ُيَ کكّرُای پیكؼفحَ مٍؿحی کَ ةَ
ظّر ظتیؿی ماصب ورزش ٌیؽ ىیةاقٍغ ،پّقفُای ةیيَای در اةؿاد گـحؼدهای وزّد دارد .در ایؼان ٌیؽ اظیؼاً فؿانیثُایی در ایً زىیٍَ مّرت
گؼفحَ اؿث کَ کافی ةَ ٌؼؼ ٌيیرؿغ و ةا جّزَ ةَ وضؿیث ورزش ،کَ ةَ ظّر کهی از زِث اىاکً ،جسِیؽات ،اؿتاب و نّازم دارای ٌارؿایی و
کيتّدُایی ىیةاقغ ،ورزقکاران و ىؼةیان ىا ر ىؿؼض ظعؼات زیادی ُـحٍغ ).(10
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ةَ ُيیً ىٍؼّر ىضلق در ٌؼؼ دارد ،ضيً جؿییً وضؿیث ةیيَ ورزقی در اؿحان چِارىضال وةعحیاری ؾّاىم ىّفلیث و ىّاٌؽ ىّزّد آن را از
دیغگاه ىغیؼان و ىـئّالن ورزقی و ورزقکاران آؿیبدیغه قٍاؿایی کٍغ.
روش جضلیق
ایً پژوُف از ٌّع جّمیفی  -پیيایكی ىی ةاقغ.اظالؾات ةَ مّرت ىیغاٌی (پؼؿكٍاىَ) زيؽ آوری قغه اؿث.
زاىؿَ آىاری ایً پژوُف قاىم دو گؼوه ةّده اؿث .گؼوه اول ىغیؼان وىـئّالن قاغم درادارات جؼةیث ةغٌی اؿحان وقِؼؿحاٌِای آن وىـئّالن
ُیئث ُای ورزقی کَ قاىم ٌ64فؼ وگؼوه دوم قاىم کهیَ ورزقکاران آؿیب دیغه اؿحان چِارىضال وةعحیاری کَ در ؿال  1392جضث ةیيَ
ورزقی ةّدٌغ و ةَ ُیئث پؽقکی ورزقی ىؼازَ کؼده ةّدٌغ.ایً گؼوه قاىم ٌ 278فؼ ةّدٌغ.
هتایج

ؿّال )1آیا ةیً ىؤنفَ ُای ىّاٌؽ و ىكکالت از دیغگاه ورزقکاران جفاوت ىؿٍاداری وزّد دارد؟ ُياٌعّر کَ در زغول ( )1ىكاُغه ىی قّد،
آزىّن فؼیغ ىً جفاوت ةیً رجتَ ُا ىؿٍادار اؿث( .)p;0/000و ایً ةغیً ىؿٍاؿث کَ ةیً اُيیث  5ىؤنفَ ىكکالت و ىّاٌؽ جفاوت ىؿٍاداری
وزّد دارد .از ةیً ىؤنفَ ُای ىكکالت و ىّاٌؽ از دیغگاه ورزقکاران ىؤنفَ ی ىّاٌؽ كّاٌیً و ىلؼرات ىّزّد( )3/37از اُيیث ةیكحؼی ٌـتث ةَ
ؿایؼ ىؤنفَ ُا ةؼظّردار ةّد.
زغول(ٌ )1حایر آزىّن فؼیغىً در ظنّص جؿییً جفاوت ةیً ىكکالت و ىّاٌؽ از ٌؼؼ ورزقکاران
ىیاٌگیً

اٌضؼاف

ىحغیؼُا

رجتَ ُا

اؿحاٌغارد

ىّاٌؽ جّؿؿَ ظغىات درىاٌی

3/07

0/7782

ىّاٌؽ كّاٌیً ىلؼرات ىّزّد

3/37

0/7337

ىّاٌؽ ىؼةّط ةَ كؼار داد و آئیً ٌاىَ

3/12

0/8407

ىّاٌؽ ارجتاظی

2/47

0/8332

ىّاٌؽ اداری

2/98

0/8742

ظی دو

درزَ

ؿعش ىؿٍی داری

آزادی

32/414

4

*0/000

*در ؿعش  p>0/05ىؿٍی دار اؿث
زغولٌ )2حایر آزىّن فؼیغىً در ظنّص جؿییً جفاوت ةیً ىكکالت و ىّاٌؽ از ٌؼؼ ىغیؼان
ىیاٌگیً

اٌضؼاف

ىحغیؼُا

رجتَ ُا

اؿحاٌغارد

ىّاٌؽ جّؿؿَ ظغىات درىاٌی

2/88

0/9285

ىّاٌؿلّاٌیً ىلؼرات ىّزّد

3/68

0/9958

ىّاٌؽ ىؼةّط ةَ كؼار داد و آئیً ٌاىَ

2/96

0/9149

ىّاٌؽ ارجتاظی

2/47

0/8667

ىّاٌؽ اداری

3/00

0/8886

ظی دو

درزَ

ؿعش ىؿٍی داری

آزادی

18/778

4

*0/001

*در ؿعش  p>0/05ىؿٍی دار اؿث
بحث وهتیجى گیری

ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ رقغ فؼٍُگ ةیيَ ی ورزقی ىی جّاٌغ جادیؼ ةـؽایی در جلّیث روصیَ ورزقکاران داقحَ ةاقغ.اگؼ ورزقکاران ىؿحلغ ةاقٍغ کَ
ةؿغ از ىنغوىیث ،ةیيَ ی ورزقی پٍاُگاُی ةؼای آٌان ىی ةاقغ،ةا ظیال راصث و آؿّده ةَ ورزش ىّرد ؾالكَ ظّد ظّاٍُغ پؼداظث .در ایً
راؿحا فغراؿیّن پؽقکی ورزقی ةایغ ةحّاٌغ در صیعَ ی اُغاف ظّد جا صغ ىيکً ىّفق ؾيم ٌيایغ.اكغاىات اٌسام قغه جّؿط فغراؿیّ پؽقکی
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ورزقی از دیغگاه ىغیؼان و ورزقکاران ٍُّز ٌحّاٌـحَ رضایث آٌِا را ةؼآورده کٍغ .ةَ گٌَّ ای کَ ُؼ چٍغ فغراؿیّن پؽقکی ورزقی ةؼاؿاس
جؿِغات ىّزّد کَ ةا ةیيَ گؽاران(ورزقکاران) دارد ؾيم ىی ٌيایغ ،اىا ةایغ ایً ٌکحَ را ةپػیؼد ،ظغىاجی را کَ ارائَ ىی دُغ کافی ٌیـث.[20].
از یافحَ ُای ایً پژوُف پیگیؼی ٌکؼدن ةِتّدی ورزقکاران پؾ از پؼداظث غؼاىث از ظؼف فغراؿیّن پؽقکی ورزقی اؿث،در مّرجی کَ در
کكّرُای پیكؼفحَ در اىؼ ةیيَ ورزقی(چیً،آىؼیکا) صيایث ؿازىان ةیيَ کٍٍغه جا زىان ةِتّدی کاىم ورزقکار و ةازگكث او ةَ ىیادیً ورزقی
اداىَ دارد].[35
ٌحایر ایً كـيث از پژوُف ةی قتاُث ةَ وضؿیث ةیيَ در ایاالت ىحضغه ٌیـث.وزّد دو قؼکث ىِو در ایاالت ىحضغه ةؼای ارائَ ظغىات ةِحؼ
ةَ ورزقکاران ىنغوم و ُيچٍیً گفحَ فارنٍغ()2004یکی از ىـئّنیً ایً دو قؼکث در ایً ةاره کَ ىّؿـاجی ةایغ ةَ وزّد آیٍغ ،جا ةحّاٌٍغ
ظغىات ةاز پؼوری را ةؼا یينغوىیً ظّد فؼاُو ٌيایٍغ.[33].
ةیً ىّنفَ ُای ىكکالت و ىّاٌؽ ،ىّنفَ ی ىؼةّط ةَ ىّاٌؽ ىلؼرات ()p;0/023در ةیً دیغگاه ىغیؼان و ورزقکاران ةا جّزَ (p;)0/05از اُيیث
ةیكحؼی ةؼظّردار اؿث.
در ایً ىیان یافحَ ُای ایً پژوُف ٌیؽ ةا جضلیق ظاٌو زُؼا ؿیفؿهی ()1378کَ یکی از ٌحایر آن وزّد ضؿف در كّاٌیً و ىلؼرات ةیيَ اؿث
ىعاةلث دارد.[20].
ُيچٍیً ةا جاییغ ٌؼؼات زیکتـّن و زٍیفؼ( )2006کَ دالیم ؾيغه ؾغم رضایث ىٍغی ورزقکاران و ىغیؼان را از ىلؼرات وضؽ قغه اٌسيً
ُای ورزقی ىتٍی ةؼ ؾغم گـحؼدگی پّقف ةیيَ ای ةؼای ُيَ ی افؼاد ةَ ظّر یکـان یا اظحناص ُؽیٍَ ُای اٌغك زِث ةیيَ قغگان ةَ
ظّر ظاص را ىعؼح ىی کٍغ]،[33ىی جّان ةَ وضّح ٌحیسَ گؼفث کَ افؼاد ىّرد ُغف رضایث کيحؼی را ٌـتث ةَ ارائَ ظغىات ؿازىان ُای
صيایث کٍٍغه ةیيَ ای از ٌؼؼ مغىان و آؿیب ُا ظّاٍُغ داقث.
ایً ٌحایر ىكاةَ ٌحایسی اؿث ،کَ ظاٌو زُؼا ؿیفؿهی ()1378اٌسام داده اؿثٌ.حیر ایً جضلیق ٌكان ىی دُغ،کَ ىغیؼان از وضؿیث ةیيَ
ورزقی راضی ٌیـحٍغ و ؾيهکؼد فغراؿیّن پؽقکی ورزقی را در ایً زىیٍَ ضؿیف ىی دادٌغ.[20].
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 )1اؿياؾیهی ُّ ،قٍگ )1384(،کحاب کيیحَ ظغىات درىاٌی ،فغراؿیّن پؽقکی ورزقیٌ،اقؼ ىِؼ آرىیً
 )2اىیٍی،كائغ)1377(،جؿییً ؾّاىم ىّدؼ ةؼ رضایث ةیيَ گػاران و افؽایف قؼکث ُای ةیيَ ،پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ،داٌكگاه جِؼان
)3ةـيم،قؿتاٌؿهی)1387(،ىـّنیث ُای صلّكی ٌاقی از ؾيهیات ورزش ،ؿایث پؽقکان ةغون ىؼز
)4فؼاظاٌهّ،رضا و ُيکاران()1386پیكگیؼی و درىان آؿیب ُای ورزقی ،اٌحكارات ٌّآور،جِؼان
)5زکـّن رازؼ)1383(،راٍُيای پؽقکی ورزقی ،ىحؼزو،قِؼام فؼج زاده و ُيکاران،جِؼان،کيیحَ ىهی انيپیک
)6زؿفؼی ،قیّا)1386(،ةیيَ ورزقی و اُيیث آن در ةیً ورزقکاران،ىسهَ صؼیف،قياره116
)7اؾؼو ىضيغ ةیگی،ؾهی و اىیٍی،ىفیغ ()1387داٌـحٍی ُای ةیيَ صّادثٌ،اقؼ اکتاجان ،جِؼان
)8دؿحی گؼدیيِغی )1387(،جؿییً ؾّاىم جادیؼ گػار ةؼ رضایث ىٍغی ورزقکاران آؿیب دیغه از ظغىات ةیيَ ای فغراؿیّن پؽقکی ورزقی
اؿحان جِؼان،پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ،جِؼان
)9ؿیفؿهی،زُؼا)1378(،ةؼرؿی رضایث ىٍغی ىغیؼان جؼةیث ةغٌی داٌكگاُِای کكّر از ٌضّه ی ارائَ ظغىات درىاٌی فغراؿیّن پؽقکی ورزقی
ةَ داٌكسّیان آؿیب دیغه،داٌكگاه جِؼان
)10کاجّزیانٌ،امؼ)1378(،ظعای ورزقی و ىـّنیث ورزقی ،ىسهَ داٌكکغه صلّق و ؾهّم ؿیاؿی،داٌكگاه جِؼان،قياره43

11)Berryman j.a .(2004) history of the American college of sport medicine.Human Kinetics

تاریخ و فلسفه ورزش،اقتصاد،حقوق،جامعه شناسی ورزشی

12)Jacobson.and Jenner (2006). College athlethes need an extra layer of coverage ;Chronicle of higher educationpages44-48
13)General Manager (2005) ne wcastle university sport insurance"pp1-4
14)G. garic Carlen.Chris(2005) .sports injuries (obstacles to recovery)- trial magazine _august"pp76-77
15)L ines/and M .kenel.r (2007)sport and national governing bodies British journal of sport medicine volume 25
issuepp235-337.
16)Sports and the law.(2005) Deboran Haley. Unsw PRESS.THIRD EDITION.

جامعه شناسی ورزشی،حقوق،اقتصاد،تاریخ و فلسفه ورزش

بررسی تاریخی مضعم جضوٌاره ورزصی ایران و یٌهان باستان
ربعلی بلبلی

فارغ انحضنیم رقحَ فیؽیّنّژی ورزقی داٌكگاه جِؼان
چکیده:

ُغف از ایً جضلیق ىكعل ٌيّدن صغود جاریط ىكؿم زكٍّاره ةازی ُای ورزقی ایؼان ةَ پیف از ( 776ؿال كتم ىیالد ) یٌّان ةاؿحان و
ارجلاء جاریط و ىكؿم زكٍّاره ةازی ُای ایؼان در کحاةِای چاپ قغه جاریط جؼةیث ةغٌی ایؼان اؿث .روش جضلیق جاریعی اؿث ودر ىّرد
ىّضّؾی ىؿیً کَ در گػقحَ و دریک ىلعؽ زىاٌی ؾيؼ ةكؼی درایؼان اجفاق افحاده اؿث اٌسام ىی قّد .
یافحَ ُای جضلیق ةیاٌگؼ ایً ىعهب اؿث کَ جاریعچَ ٌعـحیً ىكؿم انيپیاد ورزقی کَ در کحاب ُای جاریط جؼةیث ةغٌی ایؼان ةَ دتث رؿیغه
اؿث  776ؿال كتم از ىیالد ىـیش (صغود  2791ؿال پیف)در آجً كغیو یٌّان اؿث  .ؿیٍی ارزان کكف قغه در ایؼان ىؼةّط ةَ ُؽاره ؿّم
كتم از ىیالد( صغود  5000ؿال كتم) کَ صيم آجف ةا ىكؿم را ٌكان ىی دُغٌ .حیسَ گیؼی ایً جضلیق ىتیً ایً ىعهب اؿث کَ در اکذؼ
کحاةِای جاریط جؼةیث ةغٌی کكّر ایؼان اونیً انيپیاد ورزقی دتث قغه ةَ آجً و ؿال  776كتم ىیالد ةـٍغه قغه اؿث ونی.وزّد جنّیؼ ىكؿم
زكٍّاره ورزقی در ؿیٍی ارزان ٌكان دٍُغه زكٍّاره ورزقی ایؼان كتم از یٌّان ىی ةاقغ  .وزّد واُيیث آجف در فؼٍُگ ةاؿحاٌی ایؼان
زىیً و جّنغ صضؼت زرجكث ( 1768ؿال كتم از ىیالد ىـیش)ةَ ىؼاجب كغیيی جؼ و پؼ اُيیث جؼ از ىفِّم آجف و ىكؿم (د ركؼن  8پیف از
ىیالد ىـیش ) یٌّان كغیو اؿث .
واژگان کلیدی :ؿیٍی ارزان  ،زام ظالیی صـٍهّ ،پؼوىحئّس  ،زئّس  ،آجف ،ىكؿم ،انيپیاد،انيپیک ،زكٍّاره ورزقی
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بررسی تاریخی ورزش غیر ارادی وارادی در ایران
ربعلی بلبلی

فارغ انحضنیم رقحَ فیؽیّنّژی ورزقی داٌكگاه جِؼان
چکیده:

ُغف از ایً جضلیق جؿییً ٌيّدن ىؼز زىاٌی ورزش زيؿی غیؼ ارادی و ارادی ةكؼ ةؼای جلّیث جاریط جؼةیث ةغٌی ىکحّب درایؼان اؿث.
روش جضلیق جاریعی اؿث ودر ىّرد ىّضّؾی ىؿیً کَ در گػقحَ و دریک ىلعؽ زىاٌی ؾيؼ ةكؼی و اٌـاٌی درایؼان اجفاق افحاده اؿث اٌسام
ىی قّد  .یافحَ ُای جضلیق ةیاٌگؼ ایً ىع هب اؿث کَ جاریعچَ فؿانیث ةغٌی و ورزقی غیؼ ارادی ةكؼ ىعاةق آدار ىکكّفَ غار دوقَ ظؼم آةاد
از ؿکٍی گؽیغن ةكؼ ةؼ روی کؼه ظاکی و جا آفؼیٍف آدم اةّانتكؼ اؿث .جاریعچَ فؿانیث ةغٌی وورزقی ارادی و زيؿی ةكؼ ةَ پیغایف صضؼت
آدم اةّانتكؼ و از  5000ؿال كتم از ىیالد ىـیش جا ةَ صال در ٌؼؼ گؼفحَ ىی قّد .
ٌحیسَ گیؼی ایً جضلیق ةؼ ایً یافحَ ُا اؿحّار اؿث کَ صغود ُؽاران ؿال كتم ازُتّط صضؼت آدم ؾهیَ انـالم (صغود  7000ؿال از
ُتّط صضؼت آدم ىی گػرد) ةؼای جاریط جؼةیث ةغٌی و فؿانیث ةغٌی و ورزش زيؿی غیؼ ارادی ةكؼ درایؼان ىكعل قّد ،وةاجّزَ ةَ کكف
ؿیٍی ارزان  ،آدار جم زؼی فارس و جپَ صنار داىغان از  7000ؿال كتم جا ةَ صال و ةَ زِث قؼوع زٌغگی ازحياؾی و ىحفکؼاٌَ ٌّیً ةكؼ ،
جاریط قؼوع فؿانیث ةغٌی و ارادی و ورزش زيؿی اةٍاء آدم اةّانتكؼ و اٌـان در ایؼان در ٌؼؼ گؼفحَ قّد و جاریط جؼةیث ةغٌی کكّر ایؼان در
ىّرد اٌسام ورزقِای ارادی و دؿحَ زيؿی در کحب چاپ قغه ةَ كغىث  7000ؿال پیف ارجلاء یاةغ .
واژگان کلیدی :فؿانیث ُای ةغٌی ،ورزش زيؿی غیؼ ارادی  ،ورزش زيؿی ارادی ،جم زؼی فارس،غار دوقَ ظؼم آةاد،ؿیٍی ارزان،
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چکیده کٌتاه

ُغف جضلیق صاضؼ راةعَ ةیً کیفیث زٌغگی ةا پؼظاقگؼی در ةیً داٌكسّیان دظحؼ ورزقکار و غیؼ ورزقکار ةّد .ایً جضلیق کارةؼدی و از ٌّع
جّمیفی-پیيایكی ةّد .زاىؿَ آىاری جضلیق داٌكسّیان دظحؼ ورزقکار و غیؼ ورزقکار داٌكگاه ازاد واصغ ةؼوزؼد ةّد ( .)N=1912جؿغاد ٌيٌَّ
ةا اؿحفاده از فؼىّل کّکؼان ةؼاةؼ ةا ٌ 80( 200فؼ ورزقکار و ٌ 120فؼ غیؼ ورزقکار) جؿییً قغ کَ در ٌِایث جؿغاد  200پؼؿكٍاىَ جکيیم قغه،
زيؽ آوری قغ .زِث ؿٍسف کیفیث زٌغگی از پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد کیفیث زٌغگی ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ( )WHOQOL-BREFو ةَ
ىٍؼّر ؿٍسف پؼظاقگؼی از پؼؿكٍاىَ ةأس و پؼی ( )1992اؿحفاده قغ .ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا از آزىّن ُيتـحگی و انگّی رگؼؿیّن
اؿحفاده گؼدیغٌ .حایر جضلیق ٌ ،كان داد ارجتاط ةیً کیفیث زٌغگی ةا پؼظاقگؼی در دظحؼان غیؼ ورزقکار ،ىذتث و ىؿٍی دار اىا در دظحؼان
ورزقکار ىٍفی و غیؼ ىؿٍی دار ىی ةاقغ.
واژگان کلیدی :کیفیث زٌغگی ،پؼظاقگؼی ،ورزقکار ،غیؼ ورزقکار
چکیده بلود
ملدمى

ظتق اؾالم ؿازىان ؿالىث زِاٌی کیفیث و ٌّع زٌغگی ىی جّاٌغ ىؿیاری ةؼای ةؼوز رفحار فؼد در ىلاةم زاىؿَ و افؼاد زاىؿَ و ُيچٍیً
رویغادُایی ُيچّن پؼظاقگؼی ةاقغ کَ در ظّل روز ةؼای ُؼکـی رخ ىی دُغ .کیفیث زٌغگی ةِحؼیً ىؿیار و ىالك اٌغازه گیؼی جّان فؼد
ةؼای ؿازگاری ىّفلیث آىیؽ ةا چانف ُای ىّزّد دردٌیای واكؿی اؿث (فؼُادی  .)1393،پؼظاقگؼی از ظؼیق ىكاُغه یا جسؼةة ىـحلیو اؾيال
پؼظاقگؼاٌَُ ،يؼاه ةا جاییغ ادراك قغه یا واكؿی رفحار پؼظاقگؼاٌَ ،آىّظحَ ىی قّد(کیيیایی .)1390 ،
روش تحلیق

جضلیق از ٌؼؼ ُغف از ٌّع کارةؼدی و از ٌؼؼ روش جضلیق ،جّمیفی-پیيایكی ىضـّب ىی گؼدد .زاىؿَ آىاری کهیَ داٌكسّیان دظحؼ داٌكگاه
آزاد اؿالىی واصغ ةؼوزؼد ةّدٌغ( )N=1912و جؿغاد ٌيٌَّ ةا اؿحفاده از فؼىّل کّکؼان ةؼاةؼ ةا ٌ 80( 200فؼ ورزقکار و ٌ 120فؼ غیؼ ورزقکار)
جؿییً قغ کَ در ٌِایث جؿغاد  200پؼؿكٍاىَ جکيیم قغه ،زيؽ آوری قغ .زِث ؿٍسف کیفیث زٌغگی از پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد کیفیث
زٌغگی ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ( )WHOQOL-BREFو ةَ ىٍؼّر ؿٍسف پؼظاقگؼی از پؼؿكٍاىَ ةأس و پؼی ( )1992اؿحفاده قغ .ةؼای
جسؽیَ و جضهیم داده ُا از آزىّن ُيتـحگی و انگّی رگؼؿیّن در ٌؼم افؽار  Eviews9اؿحفاده قغ.
هتایج

جامعه شناسی ورزشی،حقوق،اقتصاد،تاریخ و فلسفه ورزش

ةؼ اؿاس آزىّن ُيتـحگی ،ةیً کیفیث زٌغگی ةا پؼظاقگؼی در دظحؼان ورزقکار ،راةعَ ىذتث و ىؿٍادار وزّد ٌغارد (.)p=0/88 ،r=0/17
ُيچٍیً ةیً کیفیث زٌغگی ةا پؼظاقگؼی دظحؼان غیؼ ورزقکار ،یک راةعَ ىٍفی و ىؿٍادار وزّد دارد(ُ .)p=0/001 ،r=-0/34يچٍیً ضؼیب
جادیؼ ىحغییؼ کیفیث زٌغگی ةؼ پؼظاقگؼی دظحؼان ورزقکار ةؼاةؼ  0/013و ةؼ پؼظاقگؼی دظحؼان غیؼورزقکار ةؼاةؼ  -0/35ةَ دؿث آىغ.
بحث و هتیجى گیری

ةَ ٍُگام آىّزش ورزش ُای ىعحهف ةَ دظحؼان ،ىـائم روصی و رواٌی و ُيچٍیً اظالكی ٌیؽ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد و ؿالىث زـياٌی ،ؿالىث
روان و رواةط ازحياؾی دظحؼان ارجلا یاةغ.
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