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مطالعات مدیریت ورزشی

تعیین عوامل مؤثر بر سطح رفتاری ورزش همگانی دانشگاههای دولتی ایران
مهرداد حفظاللسان ،1رباب یدالهزاده

2

 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
*
 .2مربی مدیریت ورزشی ،دانشگاه صنعتی سهند
تاریخ دریافت1396/02/11 :

تاریخ پذیرش1396/09/13 :

چکیده
ورزش همگانی یا ورزش براي همه ،بخش عمدهاي از ورزش است که با سالمتی و نشاط جامعه
ارتباطی نزدیک دارد و بسیاري از کارکردهاي اساسی ورزش در آن خالصه میشود .پژوهش حاضر
بهلحاظ ماهیت و محتواي کاري ،توصیفی و ازنوع پیمایشی است .جامعة آماري این پژوهش شامل
اساتید ،اعضاي هیئتعلمی دانشکدههاي تربیتبدنی ،مدیران و کارشناسان تربیتبدنی
دانشگاههاي دولتی کشور بهتعداد  450نفر بود .با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه  219نفر
بهدست آمد .نمونهگیري بهصورت تصادفی متناسب با حجم نمونه انجام شد .براي جمعآوري
دادههاي موردنیاز ،از پرسشنامة محققساختهاي مشتمل بر  22گویه و برپایة مقیاس پنج رتبهاي
لیکرت استفاده شد .براي بهدستآوردن روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی و روایی سازه و براي
بررسی پایایی آن ،از آلفاي کرونباخ استفاده شد .یافتهها نشان داد که مدل پیشنهادي سطح رفتاري
ورز ش همگانی دانشگاههاي دولتی ایران ،براي نتیجهگیري درمورد روابط متغیرها از ارزش و اعتبار
کافی برخوردار بود .افزونبراین ،عوامل جمعیتی ،روانشناختی ،رفتاري و ساختاري ،بر سطح
رفتاري توسعة ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی تأثیر مثبت و معناداري داشتند .ازلحاظ شدت
تأثیر نیز بهترتیب ،عوامل ساختاري ،رفتاري ،روانشناختی و جمعیتی قرار داشتند؛ بنابراین ،سطح
رفتاري توسعة ورزش همگانی را میتوان براساس یک مدل کلی ترسیم کرد.
واژگان کلیدی :سطح رفتاري ،ورزش همگانی ،تحلیل عاملی تأییدي

*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
ورزش یكی از مظاهر فردي و اجتماعی است که عالوهبر حفظ و بقاي سالمت روحی و جسمی افراد جامعه،
ازحیث ایفاي صحیح نقشهاي فردي ،خانوادگی و اجتماعی نیز داراي اهمیت است .لذتبردن از تجربههاي
ورزشی میتواند ارزش و کرامت انسانی را ارتقا بخشد ،به بدن و ذهن انسان شكل دهد و موجب پیشرفت کلی
فرد شود .ورزش یكی از محبوبترین فعالیتها در جوامع بشري است و در بسیاري از موارد ،مهمترین فعالیت
در بخش داوطلبانه است .بهعالوه ،براي ایجاد بهبودي در رفاه جسمانی و روانی که با فعالیت در فعالیتهاي
فیزیكی همراه باشد ،نقش ورزش بیشازپیش آشكار میشود .آشكار است که ورزش در همبستگی اجتماعی
با ارائة فرصتهایی براي جلسات و تبادل بین افراد ،تواناییها ،ملیتها و فرهنگهاي مختلف نقش دارد؛ یعنی،
تقویت فرهنگ زندگی با هم (کارمن . )2016 ،1ورزش تفریحی شامل ورزشهایی با هدف ارتقاي آمادگی
جسمانی و مفرح است (مول .)2005 ،2ورزشهاي تفریحی را بهعنوان ورزشهایی تعریف میکند که با هدف
تفریح انجام میشوند و شدت فعالیت در آنها موردنظر نیست؛ بهطوريکه ورزشهاي تفریحی به شیوههاي
استانداردي براي ارتقاي سالمت فردي و کیفیت زندگی تبدیل شدهاند (چن (2011 ،3ورزش و فعالیتهاي
بدنی مهمترین فعالیت تفریحی در فنالند هستند (پودستا سكی.)2014 ،4
ورزش همگانی اساس سیاستگذاري ورزش جامعه را تشكیل میدهد؛ زیرا ،بدون ترویج و القاي فرهنگ سالم
و درست اوقاتفراغت که عمدتاً ازطریق ورزش همگانی گسترش مییابد ،مشارکت فعال و منفعل آحاد جامعه
بهسمت ورزش قهرمانی و حرفهاي صورت نمیگیرد (آفرینش خاکی ،تندنویس ،مظفري .)1384 ،ازطریق
اجراي سیاستهاي ورزشهاي همگانی از دولتها انتظار میرود تا اهدافی مانند ارتقاي بخش سالمت ملی و
افزایش فعالیت جسمانی را بین افراد شناسایی کنند و بنابراین ،هزینههاي پزشكی را کاهش دهند و معیارهاي
مطلوب و قابلقبولی را به مردم آموزش دهند (کوکلی .)2014 ،5بدیهی است که توسعة ورزش همگانی
میتواند بسیاري از هزینههاي هنگفت در بخشهاي درمانی و آسیبهاي اجتماعی را کاهش دهد و جامعه با
کمترین هزینه ،باالترین و بیشترین میزان بهرهوري و توسعه را در ابعاد مختلف داشته باشد (تسلیمی.)1389 ،
شناخت انگیزهها از اجزاي ضروري و پیشنیاز فعالیتهاي ورزشی و یكی از محورهاي اساسی در توجیه رفتار
افراد براي شرکت در فعالیتهاي مختلف است که میزان تالش یا استقامت و تعهد فرد را در رسیدن به اهداف
نشان میدهد .انگیزهها کلید انجام هر کاري بهشمار میروند و میتوانند رفتارهاي افراد را تحریك ،تقویت و
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هدایت کنند یا باعث کنترل و توقف آنها شوند (ساداتامامی و حیدري نژاد .)1392 ،توموسیمه)2004( 1
معتقد است که براي گسترش مشارکت ،عالقهمندکردن و تشویق دانشجویان به فعالیت بدنی ،آگاهی از
انگیزههاي آنها ضروري است .فعالیت بدنی و شرکت در برنامههاي ورزش همگانی دانشگاه میتواند سهم
بسزایی در ارتقاي سطح سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی جامعة دانشگاهی داشته باشد (مهديزاده،
 .)1393کارشناسان معتقدند که براي بسیاري از دانشجویان ،انتقال آنها از مدرسه و خانه به محیط دانشگاهی،
زمان خطر قابلتوجهی براي افزایش وزن است که درنتیجه ،منجر به عملكرد نابهنجار بدن و مستعدشدن
آنها در ابتال به بیماريهاي متعدد میشود (پودستاسكی .)2014 ،جعفري سیاوشانی ،قدیمی ( )2010در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دختر و پسر با انگیزههاي مشابهی نظیر حفظ سالمتی،
تناسب اندام ،عالقهمندي به ورزش و تعامل اجتماعی ،به فعالیتهاي ورزشی میپردازند .نوربخش ،مزارعی
( )1385یكی از انگیزههاي مهم دانشجویان را براي مشارکت در برنامههاي ورزشی ،پیوندجویی و کار گروهی
ذکر کردهاند .لییو ،ویی و لی )2011( 2در پژوهش خود نشان دادند که مؤلفة انگیزشی افراد از شرکت در
فعالیتهاي ورزشی ،کسب لذت ،جلب توجه ،تناسب اندام ،رقابتطلبی و تعامل اجتماعی است.
از عوامل انگیزش اهداف اصلی ورزش دانشگاهی ،فراهمآوردن زمینههاي الزم و فرصتهاي مناسب براي قشر
فراگیر دانشجویی براي دستیابی به فضاي تفریحی و رقابتی سالم است (تجاري ،حسینی ،حمیدي .)1392
کمبود وقت (قدرتنما ،حیدري نژاد ،داوودي )1392 ،مشغله زیاد (اتقیا1387 ،؛ حیدري1388 ،؛ لرنر2009 ،؛
گومزلوپز )2010 ،3تنبلی و بی حوصلگی (رحمانی 1385 ،؛ اتقیا1387 ،؛ عزیزي1390 ،؛ گومزلوپز)2010 ،
مهمترین موانع مشارکت افراد در فعالیت بدنی نام بردهاند .منظور از موانع ،عوامل بازدارنده یا محدودیتهایی
هستند که باعث شرکتنكردن در فعالیتهاي ورزشی و کاهش فعالیت یا تغییر اولویت و شرکت در فعالیت
دیگر میشوند .بهطورکلی ،براي شرکت افراد در فعالیتهاي ورزشی مدلهاي مختلفی ارائه شده است .براي
شرکت دانشآموزان دختر در فعالیتهاي ورزشی به موانعی ازقبیل کمرویی و خجالت ،احساسات ،پریشانی و
گرفتاري ،نداشتن عالقه ،اولویتنداشتن فعالیت ورزشی (الیوت و هویل ،)2014 ،4عوامل خانوادگی ،اجتماعی،
مذهبی ،فردي و سنتها (نالوري )2010 ،5و نیز عوامل بازدارندۀ ساختاري ،فردي و بینفردي اشاره شده
است .عوامل بازدارندۀ فردي عواملی هستند که با حالتهاي روانی فرد سروکار دارند؛ مانند استرس ،افسردگی
و اضطراب .عوامل بینفردي حاصل کنشهاي بینفردي یا رابطة بین خصوصیات فردي است .این عوامل بر
مشارکت و همراهیکردن در فعالیتهاي ورزشی خاص اثر میگذارند .عوامل ساختاري بهعنوان عوامل
1. Tumusiime
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مداخلهگر بین اولویتبندي و مشارکت در فعالیتهاي ورزشی عمل میکنند؛ مانند وضعیت زندگی خانواده،
فصل ،هوا و برنامة زمانی کار (میرصفیان .)2014 ،بایرنر )2016( 1در پژوهش خود به تغییر اجتماعی و رفتاري
اشاره میکند و خاطرنشان میسازد که در بسیاري از جوامع ،رویكرد به ورزش تغییر کرده و با اصطالح جشن
سرمایهگذاري درگیر شده است؛ اما ،در کشوري مانند تایوان به ورزش همگانی بهصورت جديتر پرداخته شده
است و براي ادامة روند در سطح جهانی ،بهطورقطع نیازمند تغییر اجتماعی ،فرهنگی و رفتاري است .همچنین،
دولت انگلستان که بودجه و هزینة زیادي را براي ورزش و براي همه سرمایهگذاري کرده است .دلینس،2
دفورچه ( )2015معتقدند که ازلحاظ جمعیتشناختی؛ یعنی سن و جنس ،عوامل روانی (خودکارآمدي و
لذت درککردن) ،عوامل اجتماعی (حمایت اجتماعی از خانواده و دوستان) و عوامل محیطی و فیزیكی
(زندگی ،محیط ساختهشده و دسترسی به امكانات) ،از عوامل مؤثر بر فعالیت فیزیكی دانشجویان هستند و
تحرک و فعالیت دانشجویان باعث بهبود روابط اجتماعی بین عوامل دانشگاه و دانشجویان شده است .بررسی
پژوهشهاي انجامشده در کشور نشان میدهد که تنها  29/3درصد از فعالیتهاي ورزش دانشگاهها به فعالیت
ورزش همگانی و تفریحی اختصاص دارد .این درحالی است که دانشجویان بهترتیب اولویت ،برنامههاي ورزش
همگانی و تفریحی با  45/4درصد ،آموزش و یادگیري مهارتهاي ورزشی با  32درصد و مسابقات ورزشی با
 26/6درصد را در خواستههایشان مطرح کردند (عزیزي و همكاران.)1390 ،
رابطة سن و شرکت در فعالیتهاي ورزشی منفی است (احسانی ،کوزهچیان ،کشگر  .)1386افزون براین،
مشخص شده است که دانشجویان کمسنوسال نسبت به دانشجویان مسنتر از فعالیتهاي فوقبرنامة دانشگاه
بهویژه برنامههاي ورزشی بیشتر استفاده میکنند (صفانیا .)1380 ،امیدي و صفري ( )1394به ارزیابی کیفیت
زندگی دانشجویان پسر دانشگاه شهرکرد با تأکید بر فعالیتهاي بدنی اوقاتفراغت پرداختند .بهطورکلی،
یافتههاي مطالعة آنها نشان داد که انجام فعالیت بدنی میتواند نقش مؤثري در بهبود کیفیت زندگی
دانشجویان داشته باشد .با توجه به برنامهریزي ،امكانات و فضاهاي ورزشی اختصاصیافته در دانشگاهها براي
انجام فعالیتهاي ورزشی ،میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي فوقبرنامة ورزشی در دانشگاههاي
مختلف متفاوت است .دانشگاه بریستول 3براي افزایش سالمت جسمانی ،روانی و کسب آمادگی جسمانی در
محیط خوابگاه و دانشگاه ،براي دانشجویان و کارکنان برنامههاي متنوع ورزشی و تفریحی ارائه میکند .دانشگاه
استون ،مرکز ورزشهاي همگانی و تفریحی را در خوابگاه در تمام ایام هفته با تمام امكانات فراهم کرده است
که دانشجویان ازطریق  33باشگاه ورزشی به فعالیتهاي ورزش همگانی میپردازند .در دانشگاه صوفیه ،در
محیط خوابگاه امكانات ورزش همگانی ازطریق باشگاههاي ورزشی براي دانشجویان مهیا است .دانشگاه
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بیرمنگام  1براي دانشجویان ،کالسهاي ورزش همگانی و باشگاههاي ورزشی را در تمامی رشتهها برگزار کرده
است .دانشگاه لیون ،2خدمات امكانات و برنامههاي ورزش همگانی را با هدف ارتقاي سطح آمادگی جسمانی،
روانی و بهداشتی دانشجویان فراهم کرده است .بخش ورزش دانشگاه کنت 3سیاست ورزشکردن را براي همة
دانشجویان سرلوحة اهداف و برنامههاي ورزشی خود قرار داده است و براي تشویق دانشجویان جهت شرکت
در فعالیتهاي ورزشی و دستیابی به سالمت جسمانی و روانی ،برنامههاي متنوع جالب و تفریحی تدارک کرده
است (ساداتامامی و همكاران .)1392 ،درحالحاضر ،از ورزش بهعنوان طبقهاي از تربیتبدنی تعریف میشود
و اثرهاي ورزش بر سالمت انسان به دو بعد اثرهاي جسمانی و روانی تقسیم شده است (فادما کوچك،4
 .)2015بسیار مهم است که دانشگاهها بدانند براي توسعة ورزش باید چه گامهایی را بهترتیب اولویت بردارند؛
برایناساس ،ضروري است که راهكارهاي توسعة ورزش دانشگاهی از دیدگاه افرادي که بهنحوي با ورزش
سروکار دارند ،ارائه شود و براي بهبود و توسعة ورزش دانشگاهها بهکار گرفته شود .ورزش دانشجویی بهعنوان
بخشی از فرایند ورزش تعلیموتربیت ،درپی آن است که با فراهمآوردن زمینههاي الزم و ایجاد محیط و فرصت
مناسب ،همة دانشجویان را در موقعیتهاي تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهاي اساسی
آنها ،برنامههایی را براي تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمین کند (تجاري و حسینی .)1391 ،توسعة
ورزش همگانی میتواند براي برنامهریزان و سیاستگذاران عرصة ورزش کشور این امكان را فراهم آورد تا با
آگاهی از روابط و وضعیت موجود در ورزش دانشگاهی ،برنامهها و راهبردهاي مناسبی را براي ارتقاي ورزش
همگانی در دانشگاهها تدوین کنند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ ماهیت و محتواي کاري ،توصیفی و ازنوع پیمایشی است .همچنین ،این پژوهش
ازنظر هدف ،کاربردي است و بهلحاظ زمانی ازنوع مقطعی است .جامعة آماري شامل اساتید و اعضاي
هیئتعلمی دانشكدههاي تربیتبدنی ،مدیران و کارشناسان تربیتبدنی دانشگاههاي دولتی کشور است
که تعداد آنها برابر با  450نفر است .حجم نمونه طبق جدول مورگان محاسبه شده است که براساس
جدول مورگان گرجساي 207 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نمونهگیري بهصورت طبقهاي تصادفی
متناسب با حجم نمونه انجام شد .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامة محققساخته استفاده شد.
براي دریافت روایی پرسشنامه ،از روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید .براي تعیین روایی محتوا،
پرسشنامه بههمراه اهداف و فرضیههاي پژوهش ،به  10تن از متخصصان مدیریت ورزشی داده شد.
1. Birmingham University
2. Lyon University
3. Kent University
4. Fadime Kuchak
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این پرسشنامه با مقیاس لیكرت چهاررتبهاي از «ارتباط ندارد تا بسیار مرتبط است» با نمرهگذاري
یك تا چهار طراحی شد و دراختیار متخصصان و کارشناسان قرار گرفت و از آنها خواسته شد که
نظرهاي خود را راجع به ارتباط گویهها با متغیرها بیان کنند .روایی محتواي هر گویه محاسبه گردید
که درنهایت ،سه مورد از گویهها ضریب پایینتري بهدست آوردند و از پرسشنامه حذف شدند .براي
بررسی روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدي استفاده گردید که تحلیل عاملی در نرمافزار
ایموس گرافیك 1انجام شد .براي تمام گویههاي سطح رفتاري ،بارهاي عاملی بهدستآمده بزرگتر از
 0/4بهدست آمد؛ بنابراین ،همة گویهها در مدل حفظ شدند .براي بررسی پایایی پرسشنامه از آلفاي
کرونباخ استفاده شد .ضرایب آلفاي کرونباخ براي تمام شاخصها بزرگتر از  0/7بهدست آمد .با توجه
به اینكه ضرایب آلفاي کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد؛ یعنی  0/7است ،نتیجه گرفته میشود که
پرسشنامه از پایایی درونی باالیی برخوردار است .براي آزمون مدل پژوهش از تحلیل عاملی تأییدي
مرتبة دوم استفاده شده است .دادهها با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس 2نسخة  18تحلیل شد.
همچنین ،براي تحلیل عاملی تأییدي و برازش مدل از نرمافزار آموس 3نسخة  21استفاده شد.
نتایج
براي بررسی طبیعیبودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف–اسمیرنوف 4استفاده شده است .با توجه
به سطوح معناداري بهدستآمده نتیجه گرفته میشود ک ه تمام متغیرها توزیع طبیعی دارند (سطوح
معناداري بزرگتر از .)0/05
جدول  -1نتایج آزمون کلموگروف– اسمیرنوف براي بررسی طبیعیبودن توزیع نمرات عوامل مؤثر در توسعة
ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی
متغیرها

تعداد

آمارة کلموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداري

سطح رفتاري
جمعیتی
روانشناختی
رفتاري
ساختاري

219
219
219
219
219

1/201
1/306
1/302
1/284
1/275

0/112
0/065
0/065
0/085
0/083

براي بررسی میزان تأثیر عوامل سطح رفتاري بر توسعة ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی ،از آزمون
تی تكنمونهاي استفاده شده است .نمرات بین یك تا پنج هستند؛ بنابراین ،مقدار آزمون برابر با سه
1. Amos Graphics
2. SPSS
3. Amos
4. Kolmogorov-Smirnov Test
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درنظر گرفته شده است که میزان متوسط متغیر است .در جدول شمارۀ دو ،نتایج آزمون تی
تكنمونهاي ارائه شده است که مالحظه میشود میزان تأثیر سطح رفتاري بر توسعة ورزش همگانی
دانشگاههاي دولتی بهطور معناداري باالتر از حد متوسط است ( .)m=3/87, P>0/001همچنین ،نتایج
حاکی است که میزان تأثیر سطح رفتاري در بعد جمعیتی ،روانشناختی ،رفتاري و ساختاري ،بهطور
معناداري باالتر از حد متوسط است (.)m<3, P>0/001
جدول  -2نتایج آزمون تی تکنمونهاي براي بررسی میزان تأثیر عوامل سطح رفتاري بر توسعة ورزش
همگانی دانشگاههاي دولتی
مقدار آزمون = 3
انحراف

درجة

سطح

میانگین اختالف

آزادي

معناداري

متغیر با مقدار آزمون

35/192
10/068

218
218

0/001
0/001

0/87
0/43

218

0/001

0/68

218
218

0/001
0/001

1/02
1/04

متغیر

تعداد

میانگین

سطح رفتاري
جمعیتی
روان
شناختی
رفتاري
ساختاري

219
219

3/87
3/43

0/36
0/63

219

3/68

0/48

21/007

219
219

4/02
4/04

0/50
0/40

30/511
38/260

معیار

تی

براي ارزیابی مدل پیشنهادي سطح رفتاري ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی ایران ،از تحلیل عاملی
تأییدي مرتبة دوم استفاده شده است .دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدي این است که توسعة
ورزش همگانی بهصورت متغیر پنهان سنجیده شده است .سطح معناداري آمارۀ خیدو برابر با 0/001
است که با توجه به مالک درنظرگرفتهشده (بزرگتر از  )0/05قابلقبول نیست؛ اما ،چون سطح
معناداري به تعداد نمونه حساس است و در نمونههاي بزرگ تقریباً همیشه معنادار است ،براي ارزیابی
برازش مدل از شاخصهاي دیگر استفاده شده است .مقدار شاخص نسبت بحرانی به درجة آزادي برابر
با  4/36است که مقدار مطلوبی براي برازش مدل است .همچنین ،شاخص نیكویی برازش برابر با
 0/912است که نشاندهندۀ قابلقبولبودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است .مقدار ریشة
میانگین مربعات خطاي برآورد نیز برابر با  0/071است که با توجه به کوچكتربودن از  ،0/08قابلقبول
است و نشاندهندۀ تأیید مدل پژوهش است .همچنین ،شاخص توکر -لویس برابر با  ،0/899شاخص
برازش تطبیقی برابر با  0/884و شاخص برازش مقتصد هنجارشده برابر با  0/602است که همگی
نشاندهندۀ برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش هستند .درمجموع ،میتوان نتیجه گرفت که مدل
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پیشنهادي سطح رفتاري ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی ایران براي نتیجهگیري درمورد روابط
متغیرها از برازش و اعتبار کافی برخوردار است.
جدول  -3شاخصهاي برازش مدل ساختاري عوامل سطح رفتاري مؤثر در توسعة ورزش همگانی
دانشگاههاي دولتی
شاخص برازش
مقدار خی 2بر درجه آزادي
2
مطلق سطح معنی داري خی
شاخص نیكویی برازش
شاخص توکر -لویس
تطبیقی
شاخص برازش تطبیقی
ریشة میانگین مربعات خطاي برآورد
مقتصد
شاخص برازش مقتصد هنجارشده

میزان

مالک

تفسیر

4/36
0/001
0/912
0/899
0/884
0/071
0/602

کمتر از 5
بیشتر از 0/05
بیش از 0/90
بیش از 0/90
بیش از 0/90
کمتر از 0/08
بیشتر از 0/5

برازش مطلوب
غیرقابلقبول
برازش مطلوب
برازش مطلوب
قابلقبول
برازش مطلوب
برازش مطلوب

شکل  -1نتایج تحلیل ساختاري سطح رفتاري مدل توسعة ورزش همگانی

با توجه به نتایج تحلیل مدل (جدول شمارۀ چهار) مالحظه میشود که عوامل جمعیتی (ضریب
برآوردشدۀ غیراستاندارد برابر با  ،0/94ضریب برآوردشدۀ استاندارد برابر با  0/52و سطح معناداري
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برابر با  ،)0/001عوامل روانشناختی (ضریب برآوردشدۀ غیراستاندارد برابر با  ،0/83ضریب برآوردشدۀ
استاندارد برابر با  0/52و سطح معناداري برابر با  ،)0/001عوامل رفتاري (ضریب برآوردشدۀ
غیراستاندارد برابر با  ،0/97ضریب برآوردشدۀ استاندارد برابر با  0/63و سطح معناداري برابر با )0/001
و عوامل ساختاري (ضریب برآوردشدۀ غیراستاندارد برابر با  ،1/0ضریب برآوردشدۀ استاندارد برابر با
 0/67و سطح معناداري برابر با  )0/001بر سطح رفتاري توسعة ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی
تأثیر مثبت معناداري دارند.
جدول  -4بارهاي عاملی و برآوردهاي رگرسیونی عوامل سطح رفتاري مؤثر در توسعة ورزش همگانی
دانشگاههاي دولتی
متغیر

متغیر

ضریب برآورد

خطاي معیار

نسبت

سطح

ضریب برآوردشدة

مستقل

وابسته

شده

برآورد

بحرانی

معناداري

استاندارد

0/936
0/834
0/972
1/000
1/000
1/02
1/042
1/124
0/891
1/000
0/992
1/551
1/867
0/849
1/000
1/284
0/906
1/175
0/663
1/177
1/000
1/173
1/115
0/942
1/114

0/347
0/402
0/272

2/70
1/698
3/57

0/361
0/535
0/352
0/354

2/832
3/821
1/195
2/519

0/364
0/451
0/542
0/357

2/729
3/440
3/441
2/380

0/422
0/330
0/387
0/303
0/406

3/041
2/743
3/038
2/188
3/899

0/384
0/372
0/306
0/363

3/057
2/999
3/085
3/067

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/005
0/001
0/001
0/012
0/001
0/006
0/001
0/001
0/017
0/001
0/002
0/006
0/002
0/029
0/004
0/001
0/002
0/003
0/002
0/002

0/519
0/515
0/628
0/673
0/607
0/483
0/885
0/561
0/421
0/467
0/534
0/920
0/928
0/429
0/482
0/745
0/592
0/743
0/411
0/662
0/567
0/628
0/608
0/638
0/632

جمعیتی سطح رفتاري
روانشناختی سطح رفتاري
سطح رفتاري
رفتاري
ساختاري سطح رفتاري
جمعیتی
f5
جمعیتی
f4
جمعیتی
f3
جمعیتی
f2
جمعیتی
f1
روانشناختی
f10
روانشناختی
f9
روانشناختی
f8
روانشناختی
f7
روانشناختی
f6
رفتاري
f16
رفتاري
f15
رفتاري
f14
رفتاري
f13
رفتاري
f12
رفتاري
f11
ساختاري
f21
ساختاري
f20
ساختاري
f19
ساختاري
f18
ساختاري
f17

 Fiها گویههاي مربوط به مؤلفهها هستند.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل مدل نشان داد که سطح رفتاري بر توسعة ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی ایران تأثیر
معناداري دارد که شامل متغیرهایی درزمینة شناخت ،آگاهی ،نگرش و رفتار است که سبب مشارکت
افراد در ورزش میشوند (صفاري .)1391 ،سطح رفتاري به مفاهیمی اطالق میشود که مربوط به
متغیرهاي زندگی افراد هستند و سبب سوقدادن افراد و ایجاد تقاضا (نیاز) در آنها براي پرداختن به
فعالیت ورزشی میشوند که متغیرهاي مختلفی مانند ویژگیهاي جمعیتشناختی ،رفتاري و سبك
زندگی بر آن اثرگذار هستند (غفوري .)1382 ،این مؤلفهها حاوي عالقه به ورزش و فعالیتهاي بدنی
هستند و شامل حاالت روانی ،نگرشها و تصورات فرد میشوند و بر انتخاب فعالیتهاي اوقاتفراغت
تأثیر میگذارند (جكسون .)2005 ،1در این پژوهش ،سطح رفتاري در چهار بعد جمعیتشناختی،
روانشناختی ،رفتاري و ساختاري بررسی شده است .انگیزۀ مشارکت در فعالیتهاي ورزشی به
تفاوتهاي فردي برمیگردد؛ زیرا ،با توجه به تفاوتهاي فردي و تنوع رشتههاي ورزشی ،نوع انگیزش
افراد در دستیابی به اهداف ورزشی اهمیت خاصی دارد .انگیزههاي مختلف (تعامل اجتماعی ،لذت و
نشاط ،پیشگیري و درمان ،کاهش فشارهاي روانی ،کنترل وزن ،روابط شغلی و زندگی ،سالمتی،
آمادگی جسمانی و غیره) باعث گرایش به ورزش میشوند .ساداتامامی ،حیدري نژاد ( .)1392کارمن،
 .)2016جعفري و همكاران ( )2010در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان با انگیزههاي
مشابهی نظیر حفظ سالمتی ،تناسب اندام ،عالقهمندي به ورزش و تعامل اجتماعی ،به فعالیتهاي
ورزشی میپردازند .دلینس و دفورچه ( )2015در پژوهش خود مطرح کرده است که سطح رفتاري
بهترتیب اهمیت شامل چهار مؤلفة ساختاري ،رفتاري ،روانشناختی و جمعیتشناختی است که
براساس آزمون فریدمن ،بین میزان تأثیر مؤلفهها بر توسعة ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی تفاوت
معنادار مشاهده شد؛ بهطوريکه داشتن سالمت جسمانی ،زمان کافی ،شاغلبودن ،مهارت ورزشی و
آگاهی از برنامههاي ورزشی ،از عوامل مؤثر در فعالیت بدنی هستند .غفوري ( ،)1386صفاري ()1391
و لرنر و همكاران ( )2011کمبود وقت و مشغلة زیاد را از موانع فعالیت نام بردهاند .این نتایج با
یافتههاي صفاري ( )1391و منافی ( )1394و برخی مطالعات خارجی ،مانند هولیهان )2009( 2و لیو3
( )2011مشابهت دارد .در مؤلفة ساختاري که بیشترین تأثیر را نسبت به سه عامل دیگر سطح رفتاري
داشت ،اولویت گویهها بهترتیب شامل سالمت جسمانی ،داشتن مهارت ورزشی ،داشتن زمان و فرصت
کافی ،آگاهی از برنامههاي ورزشی و اثر مثبت آن و نیز مشغلههاي کاري شخصی و اجتماعی بود.

1. Jackson
2. Holyhan
3. Lio
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قدرتنما و همكاران ( )1390سالمت جسمانی ،ساداتامامی و همكاران ( )1392انگیزۀ کسب
سالمتی ،الوال و همكاران ( )2010فواید روانی و حفظ سالمتی و منافی ( )1394داشتن مهارت
ورزشی و سالمت جسمانی را از عوامل مؤثر شرکت در فعالیتهاي ورزش همگانی نام بردهاند .غفوري
( )1386کمبود وقت و لرنر ( )2011کمبود زمان و مشغلههاي زیاد را موانع فعالیت میدانند .براساس
پژوهش اسمیت ( )1998میتوان گفت که بیشتر دانشجویان از تأثیر مثبت ورزش همگانی آگاه هستند
و این خود یكی از دالیل مشارکت دانشجویان در ورزش همگانی است .قشر دانشجو بهویژه دانشجویان
دختر ،مانند سایر اقشار جامعه و همچنین ،بهدلیل حضور در کالسهاي درس و مطالعه و تحصیل ،از
فقر حرکتی رنج میبرند؛ بنابراین ،طبیعی است که مهمترین انگیزۀ آنها از مشارکت ورزشی ،حفظ
سالمتی و کسب آمادگی جسمانی باشد .در مؤلفة رفتاري سطح رفتاري ،اولویت گویهها بهترتیب شامل
داشتن همراه براي فعالیت ورزشی و ورزشکردن گروهی ،میزان ارجحدانستن ورزش به سایر
فعالیتهاي تفریحی ،ارتباط و تعامل با افراد و دانشجویان ورزشی ،حمایت مسئوالن دانشگاه از ورزش،
عضویت در گروهها و شبكههاي اجتماعی تفریحی و ورزشی و نیز حمایت و تشویق خانواده بود.
مشخص شده است که دانشجویان ساکن خوابگاه بیشتر از سایر دانشجویان از فعالیتهاي فوقبرنامة
دانشگاه بهویژه برنامههاي ورزشی استفاده میکنند (صفانیا)1380 ،؛ اما در دوران دانشجویی ،دوستان
یكی از مهمترین عوامل انگیزشی در توسعة فعالیت بدنی شناخته میشوند .توموسیمه ( )2004معتقد
است که در دوران دانشجویی دوستان الگویی براي فرد محسوب میشوند که این الگو اغلب در
دانشجویان مشاهده میشود؛ بنابراین ،فعالیت بدنی دوستان و تشویق آنها میتواند عامل انگیزشی
مهمی براي شرکت در فعالیت بدنی باشد .این موضوع زمانی جلوۀ بیشتري پیدا میکند که دوستان
رابطة نزدیكی با یكدیگر داشته باشند .در پژوهش نوربخش و مزارعی ( ،)1385یكی از انگیزههاي مهم
دانشجویان براي مشارکت در برنامههاي ورزشی ،پیوندجویی و کار گروهی ذکر شده است .صفانیا
( )1380بیان کرد که دانشجویان دختر دانشگاههاي آزاد سراسر کشور بر لزوم توجه به ورزش همگانی
بهعنوان وسیلهاي مطلوب براي گذران اوقاتفراغت تأکید کردهاند .افزونبراین ،ارتباط و تعامل با
دانشجویان ورزشكار میتواند مهمترین عامل در ترغیب آنها بهسوي انجام فعالیت بدنی و ورزش باشد
(هولیان و لیو .)2009 ،میتوان گفت که ورزش همگانی در گذران اوقاتفراغت دانشجویان نقش مهم
و اساسی دارد .برخی مطالعات نشان دادهاند که حمایتهاي اجتماعی بهویژه ازسوي خانواده و دوستان،
یكی از مهمترین جنبههاي انگیزشی براي مشارکت در فعالیت بدنی است (توموسیمه .)2004 ،بهنظر
صفانیا و نیكبخش ( ،)1388تشویق و حمایت والدین تنها در فعالیت بدنی دختران و پسران نوجوان
اثرگذار نیست ،بلكه تشویق آنها میتواند بر فعالبودن دختران و پسرانی که در سنین دانشگاهی
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هستند نیز مؤثر باشد .الگیالنی و بداوي )2011( 1نیز در پژوهش خود به نقش کلیدي والدین براي
ازمیانبرداشتن موانع حمایتی و ایجاد فرهنگ حمایت از فعالیت بدنی فرزندان و تشویق آنان براي
شرکت در برنامههاي ورزش همگانی اشاره کرده است .دلینس )2015( 2بررسی کرده است که تحرک
و فعالیت دانشجویان باعث بهبود روابط اجتماعی بین عوامل دانشگاه و دانشجویان دانشگاه بلژیك
شده است.
در مؤلفة روانشناختی عامل سطح رفتاري ،اولویت گویهها بهترتیب شامل نگرش به انجام فعالیتهاي
ورزشی ،حاالت روانی دانشجویان ،تصور دانشجویان از ظاهر خود ،عالقه به انجام فعالیتهاي ورزشی
و احساس قدرتطلبی آنها بود .انگیزۀ شرکت افراد در ورزش همگانی نشاندهندۀ نحوۀ نگرش جامعه
به این موضوع است .برادزینسكی و ایبن )2010( 3تصور بدنی را انگیزهاي براي افراد فعال میدانند و
دلینس ( )2015عوامل روانی فرد را عامل مؤثر در مشارکت دانشجویان درفعالیت ورزشی ذکر کرده
است .توموسیمه ( )2004معتقد است که براي گسترش مشارکت ،عالقهمندکردن و تشویق دانشجویان
به فعالیتبدنی ،آگاهی از انگیزههاي آنها ضروري است .عادلخانی ،واعظ موسوي ( )1391گزارش
کردند که سرمایة فرهنگی افراد در نگرش و گرایش آنها به فعالیتهاي بدنی مؤثر است .برخی
مطالعات انجامشده در کشور مانند رمضانینژاد ،واعظ موسوي(  )1389و منافی ( )1394بر اهمیت
نگرش و نقش تصور بدنی در گرایش به فعالیت ورزشی تأکید کردهاند که نتایج پژوهش حاضر با نتایج
این پژوهشها همسو است .بهنظر منافی ( ،)1394بهترین راهحل براي ازمیانبرداشتن موانع
روانشناختی افراد براي شرکت در فعالیت بدنی ،استفاده از روانشناسان و مشاوران متخصص در این
حوزه است .مهديزاده و اندام ( )1393معتقدند که دانشجویان ،اساتید و کارکنانی که احساس میکنند
علت مشارکتنكردن آنها در فعالیتهاي ورزشی مواردي همچون خودپندارۀ منفی (برداشت منفی
از خود) ،نبود اعتمادبهنفس ،خجالتیبودن و غیره است ،احتماالً الزم است که به مراکز مشاوره معرفی
شوند .درهمینزمینه ،کمكگرفتن از مراکز تندرستی در دانشگاهها و گنجاندن مشاورههاي ورزشی
منسجم در طرح پایش سالمت دانشجویان ورودي جدید ،میتواند راهكاري براي ازمیانبرداشتن برخی
موانع روانشناختی دانشجویان براي شرکت در فعالیتهاي بدنی و ورزشی باشد .در بعد جمعیتی
عامل سطح رفتاري ،اولویت گویهها بهترتیب شامل خصوصیات سنی ،نوع سكونت (خوابگاهی یا
غیرخوابگاهی) ،درآمد و وضعیت زندگی دانشجویان ،وضعیت جسمانی و ویژگی جنسیتی آنها بود.
زنان و مردان ازلحاظ فیزیولوژیك و ریختشناسی با هم متفاوت هستند .این تفاوتها اهمیت زیادي

1. El-gilany & Badawi
2. Delines
3. Brudzynski & Ebben

تعیین عوامل موثر برسطح رفتاري ورزش همگانی...

63

دارند و میتوانند تأثیر بر آمادگی جسمانی و تمرینی بگذارند .فریرا )2013( 1خصوصیات سنی و
جنسیت را مهمترین موانع فعالیتی دانشجویان ذکر کرده است و فاتح ( )1392میزان درآمد را در
انگیزۀ مشارکت ورزشی دانشجویان مؤثر میداند .رابطة سن و شرکت در فعالیتهاي ورزشی منفی
است؛ یعنی ،با افزایش سن میزان فعالیت بدنی کاهش مییابد (احسانی .)1386 ،رمضانینژاد و
همكاران ( )1388بیان کردند مشارکت مردان در فعالیت بدنی و ورزشی بیشتر از زنان است که نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آنها همسو است.
نتایج پژوهش نشان داد که سطح رفتاري بر توسعة ورزش همگانی دانشگاههاي دولتی ایران تأثیر
معناداري دارد .مؤلفة ساختاري با ضریبتأثیر برابر با  ،1/0بیشترین تأثیر را داشت .مؤلفة رفتاري با
ضریبتأثیر  0/97در رتبة دوم قرار داشت .همچنین ،مؤلفة روانشناختی با ضریبتأثیر برابر با 0/83
و مؤلفة جمعیتی با ضریبتأثیر برابر با  ،0/52بیشترین تأثیرگذاري را در سطح رفتاري داشتند.
همانطورکه اشاره شد ،داشتن سالمت جسمانی ،زمان کافی ،شاغلبودن ،مهارت ورزشی و آگاهی از
برنامههاي ورزشی ،از عوامل مؤثر در فعالیت بدنی هستند؛ بنابراین ،اولویت مؤلفة ساختاري میتواند
توجیه شود؛ زیرا ،مطابق با یافتههاي مطالعات قبلی ،مؤلفههاي ساختاري در گرایش افراد به ورزش
همگانی بیشتر از دیگر عوامل اثرگذار هستند .در پژوهشهاي صفاري ( )1391و منافی ( )1394نیز
اولویت با متغیر ساختاري بوده است .امروزه ،تأثیر مثبت فعالیتهاي بدنی بر سالمت جسمانی و روانی
افراد امر مسلم و اثباتشدهاي است .قشر دانشجو بهخصوص دانشجویان دختر مانند سایر اقشار جامعه،
بهسبب حضور در کالسهاي درس و مطالعه و تحصیل ،از فقر حرکتی رنج میبرند؛ بنابراین ،طبیعی
است که مهمترین انگیزۀ آنان از مشارکت ورزشی حفظ سالمتی و کسب آمادگی جسمانی باشد.
برخالف جوامع پیشرفتة جهان ،در کشورهاي توسعهنیافته مانند ایران ،متغیرهاي اقتصادي تأثیر زیادي
بر میزان فراغت زندگی مردم و حتی مشارکت ورزشی قشر جوان و تحصیلکردهاي مانند دانشجویان
دارند .بنابراین ،درآمد و رفاه زندگی دانشجویی میتواند مهمتر از سایر عوامل باشد .نوع سكونت
خوابگاهی یا غیرخوابگاهی میتواند اثرهاي متفاوتی بر نحوۀ دسترسی به امكانات ورزشی دانشگاهی
نسبت به محیط سكونت داخل شهري داشته باشد .در جمعبندي پژوهش حاضر باید گفت که توسعة
ورزش همگانی در دانشگاهها عالوهبر وجود مؤلفههاي سطح رفتاري ،نیازمند ایجاد زیرساخت و
ساختارهاي مناسب است .میزان مشارکت دانشجویان در ورزشهاي همگانی و رفتار مطلوب آنها به
شناخت عوامل بازدارندۀ مشارکت نیز بستگی دارد؛ بنابراین ،دانشجویان بهعنوان اصلیترین سرمایة
ملی و منبع جوشان رشد و توسعة اجتماعی و اقتصادي ،مخاطبان اصلی دانشگاهها را تشكیل میدهند؛
جوانانی که باید نیازهاي جسمی و روحی آنها را شناخت و راههاي رشد و شكوفایی استعدادهاي آنان
1. Ferreira
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 فعالیتهاي ورزشی و تفریحی جزئی از برنامة، در دانشگاههاي بزرگ و معتبر جهان.را هموار ساخت
زندگی روزانة دانشجویان هستند و ورزش همگانی مكمل زندگی اجتماعی و فرهنگی آنان محسوب
 باید ذکر کرد که دستاندرکاران ورزش دانشگاهی باید ازطریق همكاري با رسانههاي، درنهایت.میشود
 فرهنگسازي ورزش، ارتقاي آگاهی دانشگاهیان ازطریق آموزش دربارۀ اهمیت ورزش همگانی،جمعی
 ایجاد انگیزه و ازمیانبرداشتن برخی، ترغیب آنها براي شرکت در فعالیتهاي ورزشی،درخوابگاهها
 الگوهاي رفتاري افراد را بهلحاظ ورزشی غنی کنند،موانع درونفردي و با مدیریت و مداخلة مناسب
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Abstract
Amajor part of sport that is in close relation with the health and merriment of a
society and many fundamental functions of sports are included in it is called
general sports or sports for oll. Current study, due to the nature and content of
work is descriptive - survey type. The statistical population consisted of professors
and members of the faculty of physical education departments and physical
education managers and experts from governmental universities in the total
number of 450. Using Morgan table sample size was 219 people. Stratified
random sampling was conducted by volume. To collect the required data, the
researcher-made questionnaire has been used 22 questions based on the Likert
scale of five ratings. To realize the validity, content validity, construct validity
and to test reliability, Cronbach's alpha was used. The results showed that the
proposed model for behavioral level of sport for allin Iran governmental
universities has sufficient credit and fitness to reach conclusion about the
correlation of variables. Demographic factors, psychological factors, behavioral
factors and structural factorshave significant positive impact on the behavioral
level of development of sport for all in governmental universities. In terms of the
severity of the impact structural factors, behavioral factors, psychological factors
and demographic factors are considered respectively. Hence, behavioral level of
development of sport for all can be depicted based on a general model.
Keywords: Behavioral Level, Sport for All, Confirmatory Factor Analysis
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