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 چکیده

 جامعه نشاط و سالمتی با کهاست  ورزش از ايعمدهبخش ، همه براي ورزش یا همگانی ورزش

 حاضر پژوهش. شودمی خالصه آن در ورزش اساسی کارکردهاي از بسیاري و دارد نزدیک یارتباط

جامعة آماري این پژوهش شامل . نوع پیمایشی استازو توصیفی ، لحاظ ماهیت و محتواي کاريبه

بدنی مدیران و کارشناسان تربیت، بدنیهاي تربیتعلمی دانشکدهاعضاي هیئت، اساتید

نفر  219حجم نمونه ، با استفاده از جدول مورگان. نفر بود 450تعداد هاي دولتی کشور بهدانشگاه

آوري براي جمع. نمونه انجام شدتصادفی متناسب با حجم  صورتگیري بهنمونه. دست آمدبه

اي و برپایة مقیاس پنج رتبه گویه 22اي مشتمل بر ساختهنامة محققاز پرسش، نیازهاي موردداده

سازه و براي  و روایی ییاز روایی محتوا، نامهروایی پرسش آوردندستبراي به. لیکرت استفاده شد

سطح رفتاري ها نشان داد که مدل پیشنهادي یافته. از آلفاي کرونباخ استفاده شد، بررسی پایایی آن

ارزش و اعتبار مورد روابط متغیرها از گیري دربراي نتیجه، هاي دولتی ایرانورز ش همگانی دانشگاه

بر سطح ، ساختاريفتاري و ر، شناختیروان، عوامل جمعیتی، براینافزون. کافی برخوردار بود

 ازلحاظ شدت. هاي دولتی تأثیر مثبت و معناداري داشتندرفتاري توسعة ورزش همگانی دانشگاه

سطح ، بنابراین شناختی و جمعیتی قرار داشتند؛روان، رفتاري، عوامل ساختاري، ترتیبتأثیر نیز به

 . سیم کرداساس یک مدل کلی تربر توانرفتاري توسعة ورزش همگانی را می
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 مقدمه
، جامعه افراد جسمی و روحی سالمت بقاي و حفظ برعالوه است که اجتماعی و فردي مظاهر از یكی ورزش

 هايتجربه از بردنلذت. است اهمیتداراي  نیز اجتماعی و خانوادگی، فردي هاينقش صحیح ایفاي حیثاز

 کلی پیشرفتموجب  و دهد شكل انسان ذهن و بدن به، بخشد ارتقا را انسانی کرامت و ارزش تواندمی ورزشی

ترین فعالیت مهم، و در بسیاري از مواردبشري است ها در جوامع ترین فعالیتورزش یكی از محبوب. شود فرد

هاي و روانی که با فعالیت در فعالیت جسمانیرفاه براي ایجاد بهبودي در ، عالوههب. در بخش داوطلبانه است

آشكار است که ورزش در همبستگی اجتماعی . شودازپیش آشكار مینقش ورزش بیش، فیزیكی همراه باشد

، هاي مختلف نقش دارد؛ یعنیها و فرهنگملیت، هاتوانایی، یی براي جلسات و تبادل بین افرادهابا ارائة فرصت

 آمادگی ارتقاي با هدف هاییورزش شامل تفریحی ورزش.  (2016، 1)کارمن متقویت فرهنگ زندگی با ه

 هدف با کهکند تعریف می هاییورزش عنوانبه را تفریحی هايورزش. (2005، 2مول)است  مفرح و جسمانی

 هايهشیو به تفریحی هايورزش کهطوريبه نیست؛ نظرمورد هاآن در فعالیت شدت و شوندمی انجام تفریح

 هايفعالیت و ورزش )2011، 3اند )چنشده تبدیل زندگی کیفیت و فردي سالمت ارتقاي براي ياستاندارد

 . (2014، 4سكی )پودستاهستند  فنالند در تفریحی فعالیت ترینمهم بدنی

 سالم فرهنگ القاي و ترویج بدون، زیرا ؛دهدمی تشكیل را جامعه ورزش گذاريسیاست اساس همگانی ورزش

 جامعه آحاد منفعل و فعال مشارکت، یابدمی گسترش همگانی ورزش ازطریق عمدتاً که فراغتاوقاتدرست  و

 ازطریق. (1384، مظفري، تندنویس، آفرینش خاکی) گیردصورت نمی ايحرفه و قهرمانی ورزش سمتبه

 و ملی سالمت بخش ارتقاي مانند اهدافی تا رودمی انتظار هادولت از همگانی هايورزش هايسیاست اجراي

 معیارهاي و دهند کاهش را پزشكی هايهزینه، بنابراین و کنند شناسایی افراد بینرا  جسمانی فعالیت افزایش

 همگانی ورزش توسعة که است بدیهی. (2014، 5)کوکلی دهند آموزش مردم به را قبولیقابل و مطلوب

 با جامعه و دهد کاهش را اجتماعی هايآسیب و درمانی هايبخش در هنگفت هايهزینه از بسیاري تواندمی

 . (1389، تسلیمی)باشد  داشته مختلف ابعاد دررا  توسعه و وريبهره میزان بیشترین و باالترین، هزینه کمترین

 رفتار توجیه در اساسی محورهاي از یكی و ورزشی هاينیاز فعالیتپیش و ضروري اجزاي از هاانگیزه شناخت

 اهداف به رسیدن در را فرد تعهد و استقامت یا تالش میزان که است مختلف هايفعالیت در شرکت براي افراد

 و تقویت، تحریك افراد را رفتارهاي توانندمی و روندمی شماربه يکار هر انجام کلید هاانگیزه. دهدمی نشان

                                                           
1. Karman 

2. Mull 

3. Chen 

4. Podstawski 

5. Coakley 
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( 2004) 1توموسیمه. (1392، حیدري نژادو  امامی)سادات شوند هاآن توقف و کنترل باعث یا کنند هدایت

 از آگاهی، بدنی فعالیت به دانشجویان تشویق و مندکردنعالقه، مشارکت گسترش برايکه  است معتقد

 سهم تواندمی دانشگاه همگانی ورزش هايبرنامه در شرکت و بدنی فعالیت. است ضروري هاآن هايانگیزه

، زادهمهدي)باشد  داشته دانشگاهی جامعة اجتماعی و روانی، جسمانی سالمت سطح يارتقا در بسزایی

، دانشگاهی محیط به خانه و مدرسه ازها انتقال آن، دانشجویان از بسیاري براي که معتقدند کارشناسان. (1393

 شدنمستعد و بدن هنجاربنا عملكرد به منجر، درنتیجه که است وزن افزایش براي یتوجهقابل خطر زمان

 در (2010) قدیمی، سیاوشانی جعفري. (2014، سكی)پودستا شودمی متعدد هايبیماري به ابتالدر  هاآن

، سالمتی حفظ نظیر مشابهی هايانگیزه با پسر و دختر دانشجویان که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش

 مزارعی، نوربخش. پردازندمی ورزشی هايفعالیت به، اجتماعی تعامل زش وور به منديعالقه، اندام تناسب

 گروهی کار و پیوندجویی، ورزشی هايبرنامه در مشارکت براي را دانشجویان مهم هايانگیزه از یكی (1385)

افراد از شرکت در  انگیزشی پژوهش خود نشان دادند که مؤلفة ( در2011) 2و لی ویی، یولی. اندکرده ذکر

 . است اجتماعی تعامل و طلبیرقابت، اندام تناسب، توجه جلب، لذت کسب، ورزشی هايفعالیت

 قشر براي مناسب هايفرصت و الزم هايزمینه آوردنفراهم، دانشگاهی ورزش اصلی انگیزش اهداف عوامل از 

 . (1392حمیدي ، حسینی، تجاري) است سالم رقابتی و تفریحی فضاي به دستیابی براي دانشجویی فراگیر

؛ 2009، لرنر؛ 1388، حیدري ؛1387، اتقیا) مشغله زیاد( 1392، داوودي، نژادحیدري ، نماقدرت)کمبود وقت 

 (2010، گومزلوپز؛ 1390، عزیزي؛ 1387، اتقیا؛  1385، رحمانی) تنبلی و بی حوصلگی (2010، 3گومزلوپز

 هاییمحدودیت یا بازدارنده عوامل، موانع از منظور. اندنام برده بدنی فعالیت در افراد مشارکت موانع ترینمهم

 فعالیت در شرکتو  اولویتیا تغییر  فعالیت کاهش هاي ورزشی ونكردن در فعالیتشرکت باعث که هستند

 براي. است شده هارائ مختلفی هايمدل ورزشی هايفعالیت در افراد شرکت براي، طورکلیهب. شوندمیدیگر 

 و پریشانی، احساسات، خجالت و روییکم قبیلاز موانعی به ورزشی هايفعالیت در دختر آموزاندانش شرکت

، اجتماعی، خانوادگی عوامل، (2014، 4هویل و )الیوت ورزشی فعالیت نداشتناولویت، عالقه نداشتن، گرفتاري

 شده اشاره فرديبین و فردي، ساختاري بازدارندۀ عوامل نیز و (0102، 5نالوري) هاسنت و فردي، مذهبی

 افسردگی، استرس مانند ؛دارند سروکار فرد روانی هايحالت با که هستند عواملی فردي بازدارندۀ عوامل. است

 بر عوامل این. است فردي خصوصیات بین رابطة یا فرديبین هايکنش حاصل فرديبین عوامل. اضطراب و

 عوامل عنوانبه ساختاري عوامل. گذارندمی اثر خاص ورزشی هايفعالیت در کردنهمراهی و مشارکت

                                                           
1. Tumusiime 

2. Liu, Wei & Li 

3. Gomez-Lopez 

4. Elliott & Hoyle 

5. Nalluri 
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، خانواده زندگی وضعیت مانند ؛کنندمی عمل ورزشی هايفعالیت در مشارکت و بندياولویت بین گرمداخله

تغییر اجتماعی و رفتاري ( در پژوهش خود به 2016) 1بایرنر. (2014، کار )میرصفیان زمانی برنامة و هوا، فصل

ییر کرده و با اصطالح جشن رویكرد به ورزش تغ، که در بسیاري از جوامع سازدکند و خاطرنشان میاشاره می

تر پرداخته شده جدي صورتورزش همگانی به تایوان به در کشوري مانند، اما ؛گذاري درگیر شده استسرمایه

، همچنین. فرهنگی و رفتاري است، طورقطع نیازمند تغییر اجتماعیبه، است و براي ادامة روند در سطح جهانی

، 2دلینس. کرده است گذاريو براي همه سرمایهبراي ورزش را زیادي  ودجه و هزینةدولت انگلستان که ب

 خودکارآمدي و) روانی عوامل، جنس ؛ یعنی سن ویشناختجمعیت ازلحاظ ( معتقدند که2015) دفورچه

 فیزیكی و محیطی عوامل و( دوستان و خانواده از اجتماعی حمایت) اجتماعی عوامل، (کردندرک لذت

 و هستند دانشجویان فیزیكی فعالیت بر ثرمؤ عوامل از، (امكانات به دسترسی شده وساخته محیط، زندگی)

 بررسی. است شده دانشجویان و دانشگاه عوامل بین اجتماعی روابط بهبود باعث دانشجویان فعالیت و تحرک

 فعالیت به هادانشگاه ورزش هايفعالیتاز  درصد 3/29 تنهاکه  دهدمی نشان کشورشده در انجام هايپژوهش

 ورزش هايبرنامه، اولویت ترتیببه دانشجویان که است درحالی این. دارد اختصاص تفریحی و همگانی ورزش

 با ورزشی مسابقات درصد و 32 با ورزشی هايمهارت یادگیري و آموزش، درصد 4/45با  تفریحی و همگانی

 . (1390، )عزیزي و همكارانکردند  مطرح هایشانخواسته دررا  درصد 6/26

، براین افزون. (1386 کشگر، چیانکوزه، احسانی) است منفی ورزشی هايفعالیت در شرکت و سن رابطة

 دانشگاه برنامةفوق هايفعالیت از ترمسن دانشجویان به نسبت وسالسنکم دانشجویانکه  است شده مشخص

 کیفیت ارزیابی به (1394) صفري و امیدي. (1380، صفانیا) کنندمی استفاده بیشتر ورزشی هايبرنامه ویژهبه

، طورکلیهب. ندپرداخت فراغتاوقات بدنی هايفعالیت بر تأکید با شهرکرد دانشگاه پسر دانشجویان زندگی

 زندگی کیفیت بهبود در ثريمؤ نقش تواندمی بدنی فعالیت انجام که داد نشان هاهاي مطالعة آنیافته

براي  هادانشگاه در یافتهاختصاص ورزشی فضاهاي و امكانات، ریزيبرنامه به توجه با. باشد داشته دانشجویان

 هايدانشگاه در ورزشی برنامةفوق هايفعالیت در دانشجویان مشارکت میزان، ورزشی هايفعالیت انجام

 در جسمانی آمادگی کسب و روانی، جسمانی سالمت افزایش براي 3بریستول دانشگاه. است متفاوت مختلف

 دانشگاه. کندمی ارائه تفریحی و ورزشی متنوع هايبرنامه کارکنان و دانشجویان براي، دانشگاه و خوابگاه محیط

 کرده است فراهم امكانات تمام با هفته ایام تمام در خوابگاه در را تفریحی و همگانی هايورزش مرکز، استون

 در، صوفیه دانشگاه در. پردازندمی همگانی ورزش هايفعالیت به ورزشی باشگاه 33 ازطریق دانشجویان که

 دانشگاه. است مهیا دانشجویان براي ورزشی هايباشگاه ازطریق همگانی ورزش امكانات خوابگاه محیط

                                                           
1. Bairner 

2. Deliens 

3. Bristol Unversity 
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 کردهبرگزار  هارشته تمامی در را ورزشی هايباشگاه و همگانی ورزش هايکالس، دانشجویان براي 1 بیرمنگام

، جسمانی آمادگی سطح ارتقاي هدف با را همگانی ورزش هايبرنامه و امكانات خدمات، 2لیون دانشگاه. است

 همة براي را کردنورزش سیاست 3کنت دانشگاه ورزش بخش. است کرده فراهم دانشجویان بهداشتی و روانی

 شرکت جهت دانشجویان تشویق براي و است داده قرار خود ورزشی هايبرنامه و اهداف سرلوحة دانشجویان

 کرده تدارک تفریحی و جالب متنوع هايبرنامه، روانی و جسمانی سالمت به دستیابی و ورزشی هايفعالیت در

 شودمی تعریف بدنیتربیت از ايطبقه عنوانبه ورزش از، حاضردرحال. (1392، همكاران و امامیسادات) است

، 4کوچك فادما) است شده تقسیم روانی و جسمانی هاياثر بعد دو به انسان سالمت بر ورزش اثرهاي و

 ؛بردارند اولویت ترتیببه را هاییگام چه باید ورزش توسعة براي بدانند هادانشگاه که است مهم بسیار. (2015

 ورزش با نحويبه که افرادي دیدگاه از دانشگاهی ورزش توسعة راهكارهايکه  است ضروري، اساسبراین

 عنوانبه دانشجویی ورزش. شود کار گرفتهبه هادانشگاه ورزش توسعة و بهبود براي وشود  ارائه، دارند سروکار

 فرصت و محیط ایجاد و الزم هايزمینه آوردنفراهم با که است آن درپی، وتربیتتعلیم ورزش فرایند از بخشی

 اساسی نیازهاي به گوییپاسخ با و دهد قرار سالم رقابتی و تفریحی هايموقعیت در را دانشجویان همة، مناسب

 توسعة. (1391، حسینی )تجاري و کند تأمین روح پرورش با همگام جسم تقویت برايرا  هاییبرنامه، هاآن

 با تا آورد فراهم را امكان این کشور ورزش عرصة گذارانسیاست و ریزانبرنامه براي تواندهمگانی می ورزش

 ورزش ارتقاي برايرا  مناسبی راهبردهاي و هابرنامه، دانشگاهی ورزش در موجود وضعیت و روابط از آگاهی

 . کنند تدوین هادانشگاه در همگانی

 

 شناسی پژوهشروش 
این پژوهش ، همچنین. نوع پیمایشی استفی و ازتوصی، لحاظ ماهیت و محتواي کاريپژوهش حاضر به

و اعضاي  شامل اساتید آماري ةجامع. نوع مقطعی استازمانی زلحاظ کاربردي است و به، ازنظر هدف

است کشور  دولتی هايدانشگاهدنی بمدیران و کارشناسان تربیت، بدنیهاي تربیتدانشكدهعلمی هیئت

اساس بر محاسبه شده است که جدول مورگان طبق حجم نمونه. است نفر 450ها برابر با تعداد آنکه 

صادفی اي تصورت طبقهي بهریگنمونه. ندشدانتخاب عنوان نمونه بهنفر  207، مورگان گرجساي جدول

. ساخته استفاده شدنامة محققاز پرسشها ي دادهآورجمعبراي . متناسب با حجم نمونه انجام شد

، ن روایی محتوابراي تعیی. یی محتوا و روایی سازه استفاده گردیداز روا، نامهروایی پرسش براي دریافت

. شد ورزشی داده تن از متخصصان مدیریت 10 به، هاي پژوهشفرضیه و اهداف همراهبه نامهپرسش

                                                           
1. Birmingham University 

2. Lyon University 

3. Kent University 

4. Fadime Kuchak 
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گذاري با نمره «ارتباط ندارد تا بسیار مرتبط است»از  ايرتبهلیكرت چهار با مقیاسنامه این پرسش

خواسته شد که ها متخصصان و کارشناسان قرار گرفت و از آنشد و دراختیار طراحی  یك تا چهار

تواي هر گویه محاسبه گردید روایی مح. ها با متغیرها بیان کنندط گویهخود را راجع به ارتبا نظرهاي

براي . نامه حذف شدندو از پرسش دست آوردندتري بهها ضریب پایینرد از گویهموسه ، نهایتکه در

افزار ید که تحلیل عاملی در نرمتفاده گردییدي اسز تحلیل عاملی تأنامه اپرسش بررسی روایی سازۀ

تر از بزرگ آمدهدستبارهاي عاملی به، هاي سطح رفتاريبراي تمام گویه. انجام شد 1س گرافیكایمو

از آلفاي  نامهبررسی پایایی پرسش براي. ها در مدل حفظ شدندگویه همة، دست آمد؛ بنابراینبه 4/0

با توجه . دست آمدبه 7/0تر از ها بزرگبراي تمام شاخصضرایب آلفاي کرونباخ . کرونباخ استفاده شد

شود که نتیجه گرفته می، است 7/0 ؛ یعنیتر از مقدار استانداردبه اینكه ضرایب آلفاي کرونباخ بزرگ

براي آزمون مدل پژوهش از تحلیل عاملی تأییدي . نامه از پایایی درونی باالیی برخوردار استپرسش

. تحلیل شد 18نسخة  2اس. اس. پی. اس افزارها با استفاده از نرمداده. است هدوم استفاده شد مرتبة

 . استفاده شد 21 نسخة 3آموسافزار براي تحلیل عاملی تأییدي و برازش مدل از نرم، همچنین
 

 نتایج 
با توجه . استفاده شده است 4اسمیرنوف–لموگروفبودن توزیع متغیرها از آزمون کبراي بررسی طبیعی

)سطوح  ه تمام متغیرها توزیع طبیعی دارندشود کآمده نتیجه گرفته میدستسطوح معناداري به به

 . (05/0تر از داري بزرگمعنا
 

 بودن توزیع نمرات عوامل مؤثر در توسعةاسمیرنوف براي بررسی طبیعی –لموگروفنتایج آزمون ک -1جدول 

 هاي دولتیورزش همگانی دانشگاه

 داريامعن سطح اسمیرنوف -لموگروفکة آمار  تعداد متغیرها

 112/0 201/1 219 سطح رفتاري

 065/0 306/1 219 جمعیتی

 065/0 302/1 219 شناختیروان

 085/0 284/1 219 رفتاري

 083/0 275/1 219 ساختاري
 

از آزمون ، هاي دولتیورزش همگانی دانشگاه بر توسعة سطح رفتاريثیر عوامل میزان تأبررسی  براي

 سه با مقدار آزمون برابر، بنابراین هستند؛ پنجتا  یكنمرات بین . استاي استفاده شده نمونهتكتی 

                                                           
1. Amos Graphics 

2. SPSS 

3. Amos 

4. Kolmogorov-Smirnov Test 
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تی  نتایج آزمون، دو در جدول شمارۀ. ط متغیر استکه میزان متوسدرنظر گرفته شده است 

ورزش همگانی  بر توسعة سطح رفتاريثیر میزان تأشود ارائه شده است که مالحظه میاي نمونهتك

نتایج ، همچنین. (P ,87/3=m<001/0) داري باالتر از حد متوسط استمعنا رطوههاي دولتی بدانشگاه

 طورهب، ساختاري و رفتاري، شناختیروان، جمعیتیدر بعد  سطح رفتاريثیر حاکی است که میزان تأ

 . (P ,3<m<001/0) داري باالتر از حد متوسط استمعنا
 

ورزش  بر توسعة سطح رفتاريثیر عوامل اي براي بررسی میزان تأنمونهتکتی نتایج آزمون  -2جدول 

 هاي دولتیهمگانی دانشگاه

 

 متغیر

 3مقدار آزمون = 

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 تی

 ةدرج

 آزادي

 سطح

 داريامعن

 اختالف میانگین

 متغیر با مقدار آزمون

87/3 219 سطح رفتاري  36/0  192/35  218 100/0  87/0  

43/3 219 جمعیتی  63/0  068/10  218 100/0  43/0  

روان 

 شناختی
219 68/3  48/0  007/21  218 100/0  68/0  

02/4 219 رفتاري  50/0  511/30  218 100/0  02/1  

04/4 219 ساختاري  40/0  260/38  218 100/0  04/1  
 

از تحلیل عاملی ، ایراندولتی  هايورزش همگانی دانشگاهپیشنهادي سطح رفتاري مدل براي ارزیابی 

دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدي این است که توسعة . دوم استفاده شده است تأییدي مرتبة

 001/0با دو برابر خی سطح معناداري آمارۀ. پنهان سنجیده شده است صورت متغیرورزش همگانی به

چون سطح ، قبول نیست؛ اما( قابل05/0تر از شده )بزرگفتهاست که با توجه به مالک درنظرگر

براي ارزیابی ، دار است همیشه معناهاي بزرگ تقریباًو در نمونه داري به تعداد نمونه حساس استمعنا

 برابر آزادي مقدار شاخص نسبت بحرانی به درجة. هاي دیگر استفاده شده استبرازش مدل از شاخص

 برابر با برازش شاخص نیكویی، همچنین. ر مطلوبی براي برازش مدل استکه مقدااست  36/4 با

 مقدار ریشة. برازش مطلوب مدل است بودن این میزان برايقبولدهندۀ قابلاست که نشان 912/0

قبول قابل، 08/0تربودن از است که با توجه به کوچك 071/0 برابر با نیزت خطاي برآورد میانگین مربعا

شاخص ، 899/0 برابر بالویس  -شاخص توکر، همچنین. دهندۀ تأیید مدل پژوهش استاست و نشان

است که همگی  602/0برابر با  شدهو شاخص برازش مقتصد هنجار 884/0برابر با برازش تطبیقی 

توان نتیجه گرفت که مدل می، درمجموع. مطلوب و تأیید مدل پژوهش هستند برازش دهندۀنشان
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مورد روابط گیري دربراي نتیجهایران دولتی  هايورزش همگانی دانشگاهي پیشنهادي سطح رفتار

 . متغیرها از برازش و اعتبار کافی برخوردار است
 

ورزش همگانی  مدل ساختاري عوامل سطح رفتاري مؤثر در توسعة هاي برازششاخص -3جدول 

 هاي دولتیدانشگاه

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

 برازش مطلوب 5کمتر از  36/4 درجه آزادي بر 2مقدار خی

 قبولقابلغیر 05/0بیشتر از  001/0 2سطح معنی داري خی 

 برازش مطلوب 90/0 بیش از 912/0 شاخص نیكویی برازش

 تطبیقی
 برازش مطلوب 90/0 بیش از 899/0 لویس  -شاخص توکر

 قبولقابل 90/0 بیش از 884/0 شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0 کمتر از 071/0 میانگین مربعات خطاي برآورد  ریشة

 برازش مطلوب 5/0 بیشتر از 602/0 شده شاخص برازش مقتصد هنجار
 

 

 ورزش همگانی لیل ساختاري سطح رفتاري مدل توسعةنتایج تح -1شکل 

جمعیتی )ضریب ود که عوامل ش( مالحظه میچهار شمارۀ با توجه به نتایج تحلیل مدل )جدول

داري و سطح معنا 52/0با  استاندارد برابر ضریب برآوردشدۀ، 94/0 با غیراستاندارد برابر برآوردشدۀ



 59                                                                             ...همگانی ورزش رفتاري سطحبر موثر  عوامل تعیین
 

 ضریب برآوردشدۀ، 83/0با  غیراستاندارد برابر )ضریب برآوردشدۀ شناختیروانعوامل ، (001/0 با برابر

 )ضریب برآوردشدۀ رفتاري عوامل، (001/0 با داري برابرو سطح معنا 52/0با  استاندارد برابر

( 001/0 با داري برابرو سطح معنا 63/0با  استاندارد برابر ضریب برآوردشدۀ، 97/0با  غیراستاندارد برابر

با  استاندارد برابر ضریب برآوردشدۀ، 0/1با  غیراستاندارد برابر وردشدۀ)ضریب برآ ساختاري و عوامل

هاي دولتی ورزش همگانی دانشگاه ( بر سطح رفتاري توسعة001/0با  داري برابرو سطح معنا 67/0

 . داري دارندتأثیر مثبت معنا
 

ورزش همگانی  هاي رگرسیونی عوامل سطح رفتاري مؤثر در توسعةبارهاي عاملی و برآورد -4ل جدو

 هاي دولتیدانشگاه

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته

ضریب برآورد 

 شده

خطاي معیار 

 برآورد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داريمعنا

 ضریب برآوردشدة

 استاندارد

936/0 سطح رفتاري جمعیتی  347/0  70/2  001/0  519/0  

834/0 سطح رفتاري شناختیروان  402/0  698/1 001/0  515/0  

972/0 سطح رفتاري رفتاري  272/0  57/3  001/0  628/0  

000/1 سطح رفتاري ساختاري    001/0  673/0  

f5 000/1 جمعیتی    001/0  607/0  

f4 02/1 جمعیتی  361/0  832/2  005/0  483/0  

f3 042/1 جمعیتی  535/0  821/3  001/0  885/0  

f2 124/1 جمعیتی  352/0  195/1  001/0  561/0  

f1 891/0 جمعیتی  354/0  519/2  012/0  421/0  

f10 000/1 شناختیروان    001/0  467/0  

f9 992/0 شناختیروان  364/0  729/2  006/0  534/0  

f8 551/1 شناختیروان  451/0  440/3  001/0  920/0  

f7 867/1 شناختیروان  542/0  441/3  001/0  928/0  

f6 849/0 شناختیروان  357/0  380/2  017/0  429/0  

f16 000/1 رفتاري    001/0  482/0  

f15 284/1 رفتاري  422/0  041/3  002/0  745/0  

f14 906/0 رفتاري  330/0  743/2  006/0  592/0  

f13 175/1 رفتاري  387/0  038/3  002/0  743/0  

f12 663/0 رفتاري  303/0  188/2  029/0  411/0  

f11 177/1 رفتاري  406/0  899/3  004/0  662/0  

f21 000/1 ساختاري    001/0  567/0  

f20 173/1 ساختاري  384/0  057/3  002/0  628/0  

f19 115/1 ساختاري  372/0  999/2  003/0  608/0  

f18 942/0 ساختاري  306/0  085/3  002/0  638/0  

f17 114/1 ساختاري  363/0  067/3  002/0  632/0  

iF ها هستندلفههاي مربوط به مؤها گویه . 
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 گیریبحث و نتیجه

 ثیرتأ ایران دولتی هايدانشگاه همگانی ورزش توسعة بر رفتاري سطح که داد نشان مدل تحلیل نتایج

 مشارکت سبب که است رفتار و نگرش، آگاهی، شناخت زمینةدر متغیرهایی شامل که دارد داريمعنا

 به مربوط که شودمی اطالق مفاهیمی به رفتاري سطح. (1391، صفاري) شوندمی ورزش در افراد

 به پرداختن براي هاآن در( نیاز) تقاضا ایجاد و افراد دادنسوق سبب و هستند افراد زندگی متغیرهاي

 سبك و رفتاري، شناختیجمعیت هايویژگی مانند مختلفی متغیرهاي که دنشومی ورزشی فعالیت

 بدنی هايفعالیت و ورزش به عالقهها حاوي لفهمؤ این. (1382، غفوري) ندهست اثرگذار آن بر زندگی

 فراغتاوقات هايفعالیت انتخاب بر و دنشومی فرد تصورات و هانگرش، روانی حاالت شامل و هستند

، شناختیجمعیت بعد چهار در رفتاري سطح، در این پژوهش. (2005، 1)جكسون دنگذارمی تأثیر

 به ورزشی هايفعالیت در مشارکت انگیزۀ. تاس شده بررسی ساختاري و رفتاري، شناختیروان

 انگیزش نوع، ورزشی هايرشته تنوع و فردي هايتفاوت به توجه با، زیرا ؛گرددبرمی فردي هايتفاوت

 و لذت، اجتماعی تعامل) مختلف هايانگیزه. دارد خاصی اهمیت ورزشی اهداف به دستیابی در افراد

، سالمتی، زندگی و شغلی روابط، وزن کنترل، روانی فشارهاي کاهش، درمان و پیشگیري، نشاط

، ارمنک. (1392) حیدري نژاد، امامیسادات. دنشومی ورزش به گرایش باعث( غیره و جسمانی آمادگی

 هايانگیزه با دانشجویان که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در( 2010) همكاران و جعفري. (2016

 هايفعالیت به، اجتماعی تعامل و ورزش به منديعالقه، اندام تناسب، سالمتی حفظ نظیر مشابهی

 رفتاري سطح که است کرده مطرح خود پژوهش در( 2015) دفورچهدلینس و . دپردازنمی ورزشی

 که است شناختیجمعیت و شناختیروان، رفتاري، ساختاري مؤلفة چهار شامل اهمیت ترتیببه

تفاوت  دولتی هايدانشگاه همگانی ورزش توسعة بر هالفهمؤ ثیرتأ میزان بین، فریدمن آزمون براساس

 ورزشی و مهارت، بودنشاغل، کافی زمان، جسمانی سالمت داشتن کهطوريهب شد؛ مشاهدهمعنادار 

 (1391) صفاري، (1386) غفوري. هستند بدنی فعالیت در ثرمؤ عوامل از، ورزشی هايبرنامه از گاهیآ

 با نتایج این. دانبرده نام فعالیت موانع از را زیاد مشغلة و وقت کمبود( 2011)و همكاران  لرنر و

 3لیو و (2009) 2انهولیهمانند ، خارجی مطالعات برخی و (1394) منافیو ( 1391) صفاري هايیافته

رفتاري  سطح ثیر را نسبت به سه عامل دیگرساختاري که بیشترین تأ مؤلفةدر . ددار مشابهت (2011)

 فرصت و زمان داشتن، ورزشی مهارت داشتن، جسمانی سالمت شامل ترتیببه هاگویه اولویت، داشت

. دبو اجتماعی و شخصی کاري هايو نیز مشغله آن مثبت اثر و ورزشی هايبرنامه از آگاهی، کافی

                                                           
1. Jackson 

2. Holyhan 

3. Lio 
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 کسب انگیزۀ( 1392)و همكاران  امامیسادات، جسمانی سالمت( 1390)و همكاران  نماقدرت

 مهارت داشتن( 1394) منافی و سالمتی حفظ و روانی فواید( 2010) همكاران و الوال، سالمتی

 غفوري. اندردهب نام همگانی ورزش هايفعالیت در شرکت ثرمؤ عوامل از را جسمانی سالمت و ورزشی

 براساس. دانندمی فعالیت موانع را زیاد هايمشغله و زمان کمبود( 2011) لرنر و وقت کمبود( 1386)

 هستند آگاه همگانی ورزش مثبت تأثیر از دانشجویان بیشتر که گفت توانمی( 1998) اسمیت پژوهش

 دانشجویان ویژهبه دانشجو قشر. تاس همگانی ورزش در دانشجویان مشارکت دالیل از یكی خود این و

 از، تحصیل و مطالعه و درس هايکالس در حضور دلیلبه، همچنین و جامعه اقشار سایر مانند، دختر

 حفظ، ورزشی مشارکت ها ازآن انگیزۀ ترینمهمکه  است طبیعی، بنابراین ؛دنبرمی رنج حرکتی فقر

 شامل ترتیببه هاگویه اولویت، رفتاري سطح رفتاري مؤلفة در. دباش جسمانی آمادگی کسب و سالمتی

 سایر به ورزش دانستنارجح میزان، گروهی کردنورزش و ورزشی فعالیت براي همراه داشتن

، ورزش از دانشگاه نئوالمس حمایت، ورزشی دانشجویان و افراد با تعامل و ارتباط، تفریحی هايفعالیت

. دبو خانواده تشویق و حمایتنیز  و ورزشیو  تفریحی اجتماعی هايشبكه و هاگروه در عضویت

 برنامةفوق هايفعالیت از دانشجویان سایر از بیشتر خوابگاه ساکن دانشجویانکه  است شده مشخص

 دوستان، در دوران دانشجویی ؛ اما(1380، صفانیا) کنندمی استفاده ورزشی هايبرنامه ویژهبه دانشگاه

 معتقد (2004) توموسیمه. شوندمی شناخته بدنی فعالیت توسعة در انگیزشی عوامل ترینمهم از یكی

در  اغلباین الگو که  شوندمی محسوب فرد براي ییالگو دوستان دانشجویی دوران درکه  است

 انگیزشی عامل تواندمی هاآن تشویق و دوستان بدنی فعالیت، بنابراین ؛شودمی مشاهده دانشجویان

 دوستان که کندمی پیدا بیشتري جلوۀ زمانی موضوع این. باشد بدنی فعالیت در شرکت براي یمهم

 مهم هايانگیزه از یكی، (1385) مزارعی و نوربخش پژوهش در. دباشن داشته یكدیگر با نزدیكی رابطة

 صفانیا. تاس شده ذکر گروهی کار و جوییپیوند، ورزشی هايبرنامه در مشارکت براي دانشجویان

 همگانی ورزش به توجه لزومبر  کشور سراسر آزاد هايدانشگاه دختر دانشجویانکه  کرد بیان( 1380)

 با تعامل و ارتباط، براینافزون. اندکرده تأکید فراغتاوقات گذران براي مطلوب ايوسیله عنوانبه

 باشد ورزش و بدنی فعالیتانجام  سويبه هاترغیب آن در عامل ترینمهم تواندمی ورزشكار دانشجویان

 مهم نقش دانشجویان فراغتاوقات گذران در همگانی ورزش که گفت توانمی. (2009، و لیو هولیان)

، دوستان و خانواده سوياز ویژهبه اجتماعی هايحمایت که اندداده نشان مطالعات برخی. ددار اساسی و

نظر به. (2004، توموسیمه) است بدنی فعالیت در مشارکت براي انگیزشی هايجنبه ترینمهم از یكی

 نوجوان پسران و دختران بدنی فعالیت در تنها والدین حمایت و تشویق، (1388) بخشنیك و صفانیا

ی دانشگاه ینسن درکه  یپسران و دختران بودنفعال بر تواندمی هاآن تشویق بلكه، نیست اثرگذار
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 براي والدین کلیدي نقش به خود پژوهش در نیز (2011) 1بداوي و النیگیال. باشد مؤثر نیز هستند

 براي آنان تشویق و فرزندان بدنی فعالیت از حمایت فرهنگ ایجاد و حمایتی موانع برداشتنازمیان

 تحرکبررسی کرده است که ( 2015) 2دلینس. است کرده اشاره همگانی ورزش هايبرنامه در شرکت

 بلژیك دانشگاه دانشجویان و دانشگاه عوامل بین اجتماعی روابط بهبود باعث دانشجویان فعالیت و

 . است شده

 هايفعالیت انجام به نگرش شامل ترتیببه هاگویه اولویت، رفتاري سطح عامل شناختیروان مؤلفة در

 ورزشی هايفعالیت انجام به عالقه، خود ظاهر از دانشجویان تصور، دانشجویان روانی حاالت، ورزشی

 جامعه نگرش نحوۀ دهندۀنشان همگانی ورزش در افراد شرکت انگیزۀ. بود هاآن طلبیقدرت احساسو 

 و دندانمی فعال افراد براي ايانگیزه را بدنی تصور( 2010) 3ایبن و برادزینسكی. است موضوع این به

ذکر کرده  ورزشی درفعالیت دانشجویان مشارکت در ثرمؤ عامل را فرد روانی عوامل( 2015) دلینس

 دانشجویان تشویق و مندکردنعالقه، مشارکت گسترش برايکه  است معتقد( 2004) توموسیمه. است

 گزارش( 1391) واعظ موسوي، عادلخانی. است ضروري هاآن هايانگیزه از آگاهی، بدنیفعالیت به

 برخی. است مؤثر بدنی هايفعالیت به هاآن گرایش و نگرش در افراد فرهنگی که سرمایة کردند

 اهمیت بر( 1394) منافی و( 1389 واعظ موسوي)، نژادرمضانی مانند شده در کشورمطالعات انجام

حاضر با نتایج  پژوهش نتایج که اندکرده کیدتأ ورزشی فعالیت به گرایش در بدنی تصور نقش و نگرش

 موانع برداشتنازمیان براي حلراه بهترین، (1394) منافی نظربه. است همسوها این پژوهش

در این  متخصص مشاوران و شناسانروان از استفاده، بدنی فعالیت در شرکت براي افراد شناختیروان

 کنندمی احساس که کارکنانی و اساتید، دانشجویانمعتقدند که ( 1393زاده و اندام )مهدي. استحوزه 

 منفی )برداشت منفی خودپندارۀ همچون مواردي هاي ورزشیفعالیت ها درنكردن آنمشارکت علت

معرفی  مشاوره مراکز بهالزم است که  احتماالً، است غیره و بودنخجالتی، نفساعتمادبهنبود ، خود( از

 ورزشی هايمشاوره گنجاندن و هادانشگاه در تندرستی مراکز از گرفتنکمك، زمینهدرهمین. شوند

 برخی برداشتنازمیان براي يراهكار تواندمی، ورودي جدید دانشجویان سالمت پایش طرح در منسجم

 جمعیتی بعد در. باشدو ورزشی  بدنی هايفعالیت در شرکت براي دانشجویان شناختیروان موانع

 یا خوابگاهی) سكونت نوع، سنی خصوصیات شامل ترتیببه هاگویه اولویت، رفتاري سطح عامل

. ها بودآن جنسیتی ویژگی و جسمانی وضعیت، دانشجویان زندگی وضعیت و درآمد، (غیرخوابگاهی

 زیادي اهمیت هاتفاوت این. هستند متفاوت هم شناسی باریخت و فیزیولوژیك ازلحاظ مردان و زنان

                                                           
1. El-gilany & Badawi 

2. Delines 

3. Brudzynski & Ebben 
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 و سنی خصوصیات( 2013) 1فریرا. بگذارند تمرینی و جسمانی آمادگی بر تأثیر توانندمی و دارند

در را  درآمد میزان (1392) فاتح و است کرده ذکر دانشجویان فعالیتی موانع ترینمهم را جنسیت

 منفی ورزشی هايفعالیت در شرکت و سن رابطة. ددانمیدانشجویان مؤثر  ورزشی مشارکت انگیزۀ

 و نژادرمضانی. (1386، احسانی) یابدمی کاهش بدنی فعالیت میزان سن افزایش با، یعنی است؛

 نتایج که است زنان از بیشتر ورزشی و بدنی فعالیت در مردان مشارکت کردند بیان( 1388) همكاران

 . است همسوها پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آن

 ثیرتأ ایران دولتی هايدانشگاه همگانی ورزش توسعة بر رفتاري سطح که داد نشان پژوهش نتایج

مؤلفة رفتاري با . را داشت أثیربیشترین ت، 0/1 با ثیر برابرتأمؤلفة ساختاري با ضریب. دارد داريمعنا

 83/0با  ثیر برابرتأشناختی با ضریبمؤلفة روان، همچنین. ة دوم قرار داشتدر رتب 97/0تأثیر ضریب

. ندثیرگذاري را در سطح رفتاري داشتتأبیشترین ، 52/0 با ثیر برابرتأو مؤلفة جمعیتی با ضریب

 از گاهیآ و ورزشی مهارت، بودنشاغل، کافی زمان، جسمانی سالمت داشتن، اشاره شد طورکههمان

تواند می ساختاري مؤلفة اولویت، بنابراین هستند؛ بدنی فعالیت در ثرمؤ عوامل از، ورزشی هايبرنامه

 ورزش به افراد گرایش در ساختاري هايلفهمؤ، قبلی مطالعات هايیافتهبا  مطابق، زیرا شود؛ توجیه

( نیز 1394) ( و منافی1391) صفاري هايدر پژوهش. هستند اثرگذار عوامل دیگر از بیشتر همگانی

 روانی و جسمانی سالمت بر بدنی هايفعالیت مثبت ثیرتأ، امروزه. اولویت با متغیر ساختاري بوده است

، جامعه اقشار سایر مانند دختر دانشجویان خصوصبه دانشجو قشر. است ايشدهاثبات و مسلم امر افراد

 طبیعی، بنابراین ؛دنبرمی رنج حرکتی فقر از، تحصیل و مطالعه و درس هايکالس در حضور سبببه

. باشد جسمانی آمادگی کسب و سالمتی حفظ ورزشی مشارکت از آنان انگیزۀ ترینمهمکه  است

 زیادي تأثیر اقتصادي متغیرهاي، ایران مانند نیافتهتوسعه کشورهاي در، جهان پیشرفتة جوامع برخالف

 دانشجویان مانند ايکردهتحصیل و جوان قشر ورزشی مشارکت حتی و مردم زندگی فراغت میزان بر

 سكونت نوع. باشد عوامل سایر از ترمهمتواند می دانشجویی زندگی رفاه و درآمد، بنابراین. دندار

 دانشگاهی ورزشی امكاناتبر نحوۀ دسترسی به  متفاوتی اثرهاي تواندمی غیرخوابگاهی یا خوابگاهی

 توسعةکه  گفت بایدحاضر  پژوهش بنديجمع در. باشد داشته شهري داخل سكونت محیطنسبت به 

 و زیرساخت ایجاد نیازمند، هاي سطح رفتاريبر وجود مؤلفهالوها عهدانشگاه در ورزش همگانی

 به هاآن مطلوب رفتار و هاي همگانیورزش در دانشجویان مشارکت میزان. است مناسب ساختارهاي

 سرمایة تریناصلی عنوانبه دانشجویان، بنابراین ؛دارد بستگی نیز مشارکت بازدارندۀ عوامل شناخت

 ؛دهندمی تشكیل را هادانشگاه اصلی مخاطبان، اقتصادي و اجتماعی توسعة و رشد جوشان منبع و ملی

 آنان استعدادهاي شكوفایی و رشد هايراه و شناخت را هاآن روحی و جسمی نیازهاي باید که جوانانی

                                                           
1. Ferreira 
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 برنامة از جزئی تفریحی ی وورزش هايفعالیت، جهان معتبر و بزرگ هايدانشگاه در. ساخت هموار را

محسوب  آنان فرهنگی و اجتماعی زندگی مكمل همگانی ورزش وهستند  دانشجویان روزانة زندگی

هاي باید ازطریق همكاري با رسانه ورزش دانشگاهی اندرکاراندست که کرد ذکر باید، درنهایت. شودمی

سازي ورزش فرهنگ، اهمیت ورزش همگانی آگاهی دانشگاهیان ازطریق آموزش دربارۀ ارتقاي، جمعی

برداشتن برخی ایجاد انگیزه و ازمیان، هاي ورزشیها براي شرکت در فعالیتترغیب آن، هادرخوابگاه

کنند  غنی ورزشی لحاظبه را افراد رفتاري الگوهاي، مناسب مداخلة و مدیریتبا  فردي وموانع درون

 . دهند کیفیت این الگوها را ارتقا و
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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.  
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