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 چکيده

هدف از تحقيق حاضر نگرش سنجي از فدراسيون ورزش زنان مسلمان از يك سو وسومين دوره بازي هاي زناان  

كشورهاي اسالمي از سوي ديگر است .تحقيق از نوع توصيفي و ابزار اندازه گيري از نوع پرسشنامه محقق ساخته 

ضاي هيات علمي دانشکده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي تهران ،مديران نفر اع 134است . نمونه آماري شامل 

ارشد اجرايي زن ومرد ، ورزشکاران ، مربيان و داوران شركت كننده در سومين دوره بازيها اسات .نتاايت تحقياق    

نشان دهنده نحوه نگرش جامعه آماري به موضوع مورد مطالعه مي باشدومقايسه هايي ها  كاه بار حساا نيااز      

ورت گرفته است ، همگي هدف توصيفي داشته وعمدتا يا فتن نقاط اشتراك يا افتراق نظرياات افاراد ملتلا     ص

درگير در ورزش زنان مسلمان و يا سومين دوره بازي ها مورد نظر بوده است تا كميت وكيفيات موضاوع تحات    

 بررسي از ديدگاههاي متفاوت شناسايي وارزيابي شده باشد .

يك گروه پرسشگر آموزش ديده به روش حضوري به جامعه آماري ارائاه و االالعاات جما      پرسشنامه ها توسط

هاي آماري به كار گرفته شده از نوع توصيفي از قبيل محاسبة درصدها در جدولهاي چند متغيره  آوري شد.روش

هاا   قايساه باشد. در مواردي ه  كه هدف مقايسة ديدگاههاي گروههاي ملتل  روي موضوعات مشابه است. م مي

 به صورت جدول و يا نمودارهاي توصيفي است . 

به گونه اي كه از نام واهداف تحقيق حاضر بر مي آيد، پژوهش صورت گرفته از نوع توصايفي وباه منظاورنگرش    

سنجي در خصوص فدراسيون ورزش بانوان مسلمان ، از يك ساو وساومين دوره باازي هااي باانوان كشاورهاي       

.مقايسه هايي ه  كه بر حسا نياز صاورت گرفتاه همگاي هادف توصايفي داشاته        تاساسالمي ، از سوي ديگر

وعمدتا يافتن نقاط اشتراك يا افتراق نظريات افراد مطل  ملتل  درگير در ورزش باانوان مسالمان وياا ساومين     

از ديادگاههاي متفااوت شناساايي     دوره بازي ها مورد نظر بوده است تا كميت وكيفيت موضاوع تحات بررساي   

در اين مطالعه به كار نرفتاه اسات    آنزيابي شده باشد .به اين ترتيا ، مقايسه به مفهوم استنباالي يا تحليلي وار

لذا ، يافته هاي پژوهش حاضر را مانند هر پژوهش توصيفي ديگر بايد در حد توصي  ، تعريا  وايجااد شاناخت    



ده قرار داد وانتظاار تحليال وتفساير ونتيجاه     وآگاهي نظري ، كه اولين گام در فرايند عل  مي باشد ، مورد استفا

 .  گيري هاي مرسوم در تحقيقات تحليلي وتجربي را از نداشت

 

 نگرش سنجي ،سومين دوره بازي هاي بانوان مسلمانواژه های کليدی : 


