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Rezumat
Premize: Pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, practicarea sportului s-a
modificat considerabil în ce priveşte caracterul său. Din ce în ce mai mulţi oameni au început să
practice sportul de o manieră mai informală, adică mai spontan şi mai individualizat, sub formă
de jogging pe stradă, jucând badminton etc.
Obiective: Studiul de faţă a fost conceput pentru a determina interesul iranienilor faţă de
sportul pentru toţi.
Metode: A fost distribuit aleatoriu un chestionar, unui număr de 4206 femei şi 5245 bărbaţi, din 12 provincii ale Iranului. Chestionarul a fost împărţit in patru secţiuni majore: 1 –
Barierele şi interesul faţă de sport, motivaţia pentru sport şi antecedentele/preocupările sportive
ale subiecţilor, 2 – Factorii ce influenţează participarea la activităţile sportive, 3 – Frecvenţa
şedinţelor de activitate fizică ale subiecţilor şi 4 – Activitatea fizică şi sporturile recreative în
Iran. Datele colectate au fost analizate folosindu-se metodele descriptive ; media şi abaterea
standard, frecvenţa şi procentele.
Rezultate: Potrivit rezultatelor, 35,9% dintre bărbaţi şi femei erau membri ai unui club.
„Lipsa de timp” a fost motivaţia cea mai frecvent invocată, pentru a explica nepracticarea
activităţilor fizice. Fotbalul, înotul, exerciţiile în apă şi fotbalul în sală, s-au plasat în vârful listei
celor mai practicate activităţi sportive, în cazul bărbaţilor. Pe când în cazul femeilor pe primele
locuri ale preferinţelor s-au situat înotul, activităţile sportive în apă, mersul pe jos şi mersul pe
bicicletă. S-a mai constatat că 40,34% dintre bărbaţi şi 34,97% dintre femei nu fac deloc exerciţii
fizice şi nu practică vreun sport.
Concluzii: Potrivit constatărilor studiului, se pare că înotul şi activităţile sportive în apă,
mersul pe jos şi fotbalul, sunt sporturile şi activităţile fizice cele mai agreate de populaţie, în
Iran.
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