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  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 چکیده
 ها و موانع مشارکت ورزشی افراد بهمثل انگیزه همگانی ورزش توسعه ر برموث عوامل شناخت

هدف پژوهش  .بپردازند موانع رفع به مناسب تدابیر اتخاذ با کمک خواهد کرد تا ریزانهبرنام
)اعضای هیئت علمی، کارکنان و بدنی جامعه دانشگاهی ز مطالعه موانع فعالیتحاضر نی

این های ایران بود. دانشجویان( به منظور ارائه راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه
تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه -پژوهش توصیفی

های سراسری ایران بود هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آماری شامل تمامی اعضای
نفر دانشجو( به عنوان  122 نفر کارمند و 222نفر عضو هیئت علمی، 211نفر ) 003که در نهایت، 

موانع فعالیت بدنی پاسخ دادند.  محقق ساختهو به پرسشنامه  ندنمونه در این پژوهش شرکت کرد
ه در مقیاس لیکرت پنج ارزشی بود که روایی صوری و محتوایی آن گوی 66شامل  این پرسشنامه

روش آلفای کرونباخ  و بهنیز در یک مطالعه راهنما  آنمورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی 
-. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل(α=311/1) محاسبه شد

ها و ارائه الگو استفاده شد. در تحلیل عاملی ی برای تأیید عاملها و از روش تحلیل عاملی تأیید
سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل  13سوال پرسشنامه موانع،  66اکتشافی، از 

شناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت سازمانی و مدیریتی، محیطی، روان
 و "عدم حمایت اجتماعی"هایتأییدی نشان داد عاملزمانی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی 

بیشترین تأثیر را در تبیین موانع  03/1و  31/1هر یک با بار عاملی  "سازمانی و مدیریتی"
و سعی شناسایی شده در این پژوهش  بازدارنده )موانع(مشارکت ورزشی داشتند. توجه به عوامل 

های رچه بیشتر جامعه دانشگاهی در فعالیتتواند زمینه مشارکت همیآن ها در برطرف کردن 
های ورزش همگانی دانشگاه را فراهم نماید. به عالوه، در این پژوهش بر اساس بدنی و برنامه

 ها ارائه شده است. راهکارهایی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه ،های موانععامل

 اهکارارائه رفعالیت بدنی، ورزش همگانی، موانع،  :کلیدواژگان

 :rahimeh.m@gmail.com Email                                                                  نویسنده مسئول*
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 مقدمه
به عنوان یک ابزار کم هزینه و مفرح و در عین حال مؤثر که قابلیت اجرای  6ورزش همگانی

تواند به عنوان بخشی از ، میدوجود دارهای فردی و اجتماعی آن برای عموم از حیث ویژگی

آن اعی برنامه زندگی روزانه افراد سهم بسزایی در ارتقاء سطح سالمتی جسمانی، روانی و اجتم

هایی بپردازند به بررسی روش بهداشت و سالمتی باید ورزش،مسئولین داشته باشد. بنابراین، ها 

 (. 6) شودکننده در ورزش همگانی که سبب افزایش تعداد افراد شرکت

 تحرکی، بررغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و پیامدهای ناشی از بیعلی

-های ورزشی دانشگاهاساس شواهد موجود فقط درصد کمی از جامعه دانشگاهی کشور از برنامه

یف کرد توان اساتید، کارمندان و دانشجویانی تعرجامعه دانشگاهی را میکنند. ها استقبال می

. دانشجویان بخش ات آموزشی مشغول به فعالیت هستندمؤسس ها، نهادها ور دانشگاهکه د

تواند می دانشجویانتوجه به تربیت بدنی و ورزش  دهند واز این جامعه را تشکیل می مهمی

انشجویان، اعضای هیئت عالوه بر د (.2باشد ) پی داشتهو نتایج مثبتی در بوده بسیار سازنده 

دهند. خدمت بخش ثابت و مهم دیگری از جامعه دانشگاهی را تشکیل مینیز ان علمی و کارکن

های ها، فشارهای شغلی و سختیهای کاری دارای یکنواختیدر دانشگاه همانند سایر محیط

نیز برای مقابله با تنیدگی شغلی،  هادانشگاهخود است. اعضای هیئت علمی و کارکنان  خاص

 .شادابی و سالمتی روحی و جسمی خود را حفظ کنند های جسمی و روانی، بایدخستگی

اگر میزان تحرکات بدنی خود را افزایش ندهند، ممکن است کیفیت و کمیت زندگی  ،بنابراین

و یا حتی به مشکالت جسمانی و یا بعضاً روحی دچار شوند و  شده نقصاندچار آن ها ای حرفه

  (.3کاهش پیدا کند )آن ها اثربخشی 

 ارتقا در بسزایی سهم تواندمیدانشگاه  همگانی ورزشهای و شرکت در برنامهفعالیت بدنی 

لذا مطالعه انگیزه  .جامعه دانشگاهی داشته باشد اجتماعی و روانی جسمانی، سالمت سطح

همچنین شناخت و های ورزشی دانشگاه در برنامهدانشجویان، کارکنان و اساتید شرکت کننده 

تواند ضمن ارائه اطالعات مفید در خصوص مسائل ، میرادمشارکت ورزشی این افموانع 

 انگیزه مشارکت در برنامه های ورزشی رادر پرداختن به ورزش، آن ها انگیزشی و بازدارندگی 
و های ورزشی ها در تدوین هر چه بهتر برنامهه دست اندرکاران ورزش دانشگاهبتقویت کرده و 

 کمک نماید. رفع موانع موجود 

                                                           
1. Sport for all 
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در فعالیت بدنی بسیار متنوع است. برخی از عوامل انگیزشی از  افراد برای شرکت 6ایهانگیزه

-توانند در تمایل یک فرد برای شرکت در فعالیتقبیل عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی می

های ترین دالیل یا انگیزهاند مهم(. تحقیقات نشان داده4های بدنی و ورزشی اثرگذار باشند )

(، 9،8،1،5) سالمتی، حفظ (8،7،1،5،3)ارکت در فعالیت بدنی شامل تناسب اندام افراد از مش

 هستند. (9،4،3)  بودن در کنار دوستان و تعامل اجتماعی و (61،7،1،5،2) کسب نشاط و لذت

کننده خوبی برای بینیپیش 3درک شده ( معتقد است موانع2114) 2از طرف دیگر، توموسیمه

توانند ، میافرادناشی از ادراکات شخصی  یا. موانع واقعی و (66) استفعالیت بدنی  انجام عدم

به طور بالقوه از شروع، ادامه یا از سرگیری فعالیت بدنی جلوگیری کنند. مطالعات انجام شده 

، (64،62،8،2) ، کمبود امکانات(7،3-62،61-65) دهد کمبود وقتدر این زمینه نشان می

ترین موانع مشارکت افراد در مهم( 65،62،1،5،2) حوصلگیو بیو تنبلی  (1،3،2) مشغله زیاد

 فعالیت بدنی هستند. 

مشارکت در فعالیت بدنی موانع رسد در ایران مطالعات زیادی در زمینه چند به نظر می هر

باقرزاده، حمایت طلب و متقی پور  همچون مطالعاتآن ها  اغلباما  ؛ورزش انجام شده استو 

 (،6381(، غفوری )6381ان و کشکر )(، احسانی، کوزه چی6381حسانی )کشکر و ا (،6381)

تحقیق جوامع آماری متفاوت از ( 6396سیدعامری و محمدآلین ) و (6388حیدری چروده )

 .با اشکال مواجه خواهد بودبه جامعه دانشگاهی آن ها  هاییافتهتعمیم  قطعاًاند و داشتهحاضر 

به برخی از موانع  (2، 3، 5، 1، 62) های دیگریوهشپژکه  رغم این علی از سوی دیگر،

اغلب که  هابه جامعه آماری آنبا توجه اما  ؛اشاره کرده اندها در دانشگاهمشارکت ورزشی 

حتی برخی از  ؛محدودیت دارندآن ها های تعمیم یافته حیثاز  ،استیک دانشگاه  محدود به

)مثالً فقط دانشجوها( را مورد مطالعه قرار  ورزش دانشگاهی فقط یک گروه از مخاطبانها آن

در این تحقیق سعی  . اماهای مطالعات گذشته است اند که این مورد نیز یکی دیگر از نقصداده

شده است با انتخاب نمونه آماری بزرگ از سه طیف اصلی جامعه دانشگاهی )دانشجویان، 

ه پوشش داده و نتایج معتبر، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه( نقایص مطالعات گذشت

نکته دیگری که تحقیق  های دولتی ارائه شود.مناسب، کاربردی و قابل تعمیم به کل دانشگاه

این است که عمده  ،کندحاضر را از مطالعات گذشته در زمینه ورزش همگانی متمایز می

زشی را بررسی های گذشته فقط تعداد محدودی از موانع و عوامل بازدارنده مشارکت ورپژوهش

                                                           
1. Motivator 
2. Tumusiime 
3. Perceived barriers 
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ای با انجام مطالعات کتابخانه است اما در این پژوهش سعی شده .اندکرده و به آن اشاره داشته

فهرست نسبتاً جامعی از موانع و عوامل  دانشجویان، کارکنان و اساتیدگسترده و نیز مصاحبه با 

 گانی دانشگاه تهیه وهای ورزش همهای بدنی و برنامهبازدارنده مشارکت ورزشی افراد در فعالیت

بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه موانع مشارکت ورزشی در ایران، همچنین، گزارش شود. 

های موجود اکتفا کرده و به راهکار یا راه حلی برای از میان تنها به توصیف موانع و بازدارنده

اشاره آن ها اد محدودی از ای نداشته و یا در صورت ارائه راه حل به تعدبرداشتن آن موانع اشاره

اما در تحقیق حاضر سعی شده است نسبت به تحقیقات قبلی تعداد بیشتری راهکار و  ؛اندکرده

های بدنی و برنامهراه حل برای از میان برداشتن موانع مشارکت جامعه دانشگاهی در فعالیت

سطوح ( گزارش کردند 2166الگیانی و همکاران )به عالوه، شود.  ارائهورزش همگانی دانشگاه 

رسد به نظر می بنابراین .کشورها بستگی دارده توسعه فرهنگی و اقتصادی بفعالیت بدنی افراد 

موانع مشارکت و عدم مشارکت ورزشی افراد مختص هر  همچنینبررسی سطوح فعالیت و 

کشور با وضعیت اقتصادی و سطح فرهنگ خاص باشد و با توجه به تغییر مداوم وضعیت 

کشورها و به ویژه کشور در حال توسعه ایران، بررسی این موانع اقتضای اقتصادی  -اعیاجتم

 دائمی دارد. 

اغلب مطالعات این حوزه دالیل مشارکت یا عدم مشارکت دانشجویان را به طور کلی، 

اند و مطالعات مربوط به فعالیت بدنی، موانع و راهکارهای گرایش اعضای هیئت بررسی کرده

وجود این  .بسیار محدود و اندک استبه فعالیت بدنی و ورزش ها رمندان دانشگاهعلمی و کا

ها به فعالیت بدنی نیز مؤید موانع گرایش کارکنان و اساتید دانشگاهمطالعه شکاف در زمینه 

جا که گسترش و توسعه ورزش همگانی در دانشگاه  از آن .استضرورت انجام تحقیق حاضر 

در این گونه )اساتید، کارکنان و دانشجویان( روه جامعه دانشگاهی مستلزم مشارکت هر سه گ

بازدارنده فعالیت بدنی و ورزش همگانی در هر سه عوامل آگاهی از  بنابراین، ،ها استفعالیت

های بیشتری است و توجه به ن نیازمند بررسیگروه اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویا

را آن ها سطوح فعالیت بدنی مشارکت ورزشی و گاهی، افزایش نظرات و پیشنهادات جامعه دانش

شناسایی موانع مشارکت دانشگاهیان در پژوهش نیز لذا هدف از این (. 8در پی خواهد داشت )

راهکارهایی برای توسعه ورزش همگانی ها آنو براساس است  آنبعاد ورزش همگانی و تعیین ا

ها دانشگاه توسعه ورزش همگانی مناسب درراهکارهای  با استخراج شود.ها ارائه میدر دانشگاه

در ورزش دانشگاهی، موجبات مشارکت حداکثری مخاطبان )دانشجویان، ها آنبندی اولویت و

 درر موث عوامل شناخت .خواهد شدکارمندان و اعضای هیأت علمی( در ورزش همگانی فراهم 
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 و تدابیر اتخاذ با وها آن از آگاهی با ریزان برنامه گردد سبب تواندی میهمگان ورزش توسعه

 .بپردازند موانع رفع به مناسب هایریزیبرنامه
 

 پژوهشروش 
 

تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده -این پژوهش توصیفی

امعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان جاست. 

بندی مناطق از تقسیمواحدهای دانشگاهی گیری برای نمونه بود. ایرانسراسری  هایدانشگاه

بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد و از هر منطقه دو یا گانه اداره کل تربیتده

ها انتخاب شدند و تالش شد تا بیشترین سه دانشگاه برای انجام پژوهش و توزیع پرسشنامه

نفر اعضای  233نفر ) 779در نهایت، ها فراهم شود. تجزیه و تحلیل داده نمونه ممکن برای

به  و ندنفر دانشجو( در این پژوهش شرکت کرد 322نفر کارمند و  224هیئت علمی و اساتید، 

ای محقق ساخته پرسشنامهمورد استفاده در این پژوهش ابزار  سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند.

 .دادو مشارکت در ورزش همگانی در دانشگاه را مورد مطالعه قرار می موانع فعالیت بدنیبود که 

 شناسایی شد.به صورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشی پرسشنامه این گویه برای  81 در مرحله اول

ها از چهار نفر از اساتید مدیریت ورزش که سابقه مدیریت در حوزه تربیت بدنی دانشگاه سپس

مورد بررسی و سه نفر از محققانی که در حیطه ورزش همگانی  را داشتند، شش نفر از جامعه

خواسته شد تا نظرات خود را نسبت به روایی صوری و محتوایی سؤاالت و  ،مطالعه کرده بودند

اعالم کنند. پس از آن ها  های مربوط بههماهنگی سؤاالت پرسشنامه با اهداف تحقیق و گزینه

در نهایت تعداد سؤاالت پرسشنامه به ها، ن در پرسشنامهو اِعمال آنظرات به دست آمده بررسی 

در یک مطالعه  پایایی پرسشنامهو پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.  هسؤال کاهش یافت 11

نفری )دانشجویان، کارکنان و اساتید( مورد بررسی قرار گرفت و  31راهنما، توسط یک گروه 

 محاسبه شد. α=953/1ونباخ میزان آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کر

ها، ها، رسم نمودارها، طبقه بندی دادهبرای محاسبه فراوانیهای آمار توصیفی از روش

در آمار  های مرکزی و پراکندگی در مورد متغیرهای پژوهش استفاده شد.محاسبه شاخص

های استنباطی برای بررسی اهداف ویژه از روش تحلیل عاملی اکتشافی )روش تحلیل مؤلفه

های ورزش اصلی( جهت تعیین مهمترین عوامل بازدارندگی )موانع( برای شرکت در فعالیت

همگانی در بین جامعه مورد نظر )دانشجویان، کارمندان و اساتید( و دسته بندی گزینه ها با 

های مورد نیاز و مربوط به استفاده شد. به منظور تأیید پیش فرضآن ها توجه به بار عاملی 
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ت ( و آزمون کرویKMOّ) های کفایت حجم نمونهه از روش تحلیل عاملی از آزموناستفاد

-بارتلت استفاده شد. از روش تحلیل عاملی تأییدی )مدل معادالت ساختاری( برای تأیید خرده

های نیکویی برازش برای تأیید مدل و از استفاده شد. از شاخصامه موانع های پرسشنمقیاس

ها و خرده نامهاخ برای تعیین ثبات درونی سؤاالت هر یک از پرسشروش ضریب آلفای کرونب

برای تحلیل عاملی اکتشافی و  68نسخه  SPSSافزار از نرماستفاده شد. ها آنهای مقیاس

 5/8افزار لیزرل نسخه نرماز همچنین و و برآورد بارهای عاملی ها های پرسشنامهاستخراج عامل

 . شداستفاده ارائه الگو  و معادالت ساختاریبرای تحلیل 
 

 نتایج
 

نفر کارمند  224درصد(،  96/29هیئت علمی )مدرس و عضو نفر  223حاضر  پژوهشدر 

 شرکتنفر  779و در مجموع  درصد( 33/46نفر دانشجو ) 222درصد( و  75/28دانشگاه )

و  52/37±88/7، کارکنان 98/35±21/8میانگین سنی اعضای هیئت علمی و اساتید  کردند.

سال بود. میانگین سابقه کاری اساتید و کارکنان نیز به ترتیب  47/22±55/2دانشجویان 

-های جمعیتویژگیدیگر از برخی  نیز 6در جدول سال بود.  84/62±64/7و  45/7±59/9

 شناختی شرکت کنندگان ارائه شده است. 
 

 یت و فضای ورزشی مورد عالقه()نوع فعالیت، زمان فعالهاهای جمعیت شناختی آزمودنیویژگی. 3جدول 

 وضعیت ویژگی 
 دانشجویان کارکنان اعضای هیئت علمی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

نوع 

فعالیت 

ورزشی 

مورد 

 عالقه

 5/79 251 3/14 644 8/14 656 گروهی با دوستان

گروهی همراه با اعضای 

 خانواده

53 8/22 11 8/21 31 3/9 

 2/66 31 9/8 21 4/62 29 ییانفرادی و به تنها

زماااان 

 فعالیت

 1/69 13 25 51 2/21 47 ظهر( 62صبح تا  1) صبح

 7/67 57 26 47 1 64 عصر( 1ظهر تا  62) عصر

عصر تا  1غروب و شب )

 شب(62

617 7/76 665 3/56 212 7/12 

 - - 5 6/2 1 7/2 (missingنامشخص )

فضای 

ورزشی 

مورد 

 عالقه

 6/26 18 4/63 31 5/68 43 فضاهای روباز

 7/26 71 7/23 53 7/22 53 فضاهای سرپوشیده

 9/68 16 67 38 8/25 11 استخر

فضاهای سبز تفریحی و 

 طبیعت

76 5/31 91 9/42 668 1/31 

 1/6 5 6/3 7 1/2 1 سایر موارد

 611 322 611 224 611 233 مجموع
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نفر زن بودند.  382نفر مرد و  397ودنی نفر آزم 779همچنین نشان داد از مجموع ها داده

بررسی نظرات پاسخ درصد مجرد بودند.  8/43متأهل و آن ها درصد  2/51 این تعداد از

های ورزشی گروهی با دوستان از دهندگان به نوع فعالیت ورزشی مورد عالقه نشان داد فعالیت

نیز در هر سه گروه  اهمیت بیشتری برخوردار است. از نظر نوع فضای ورزشی مورد عالقه

فضاهای سبز تفریحی و طبیعت در اولویت باالی پاسخ دهندگان بود. از نظر زمان فعالیت نیز 

هر سه گروه )اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان( زمان فعالیت را غروب و شب ترجیح 

  اند.داده

صلی( جهت تعیین های ادر این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی )روش تحلیل مؤلفه

های ورزش همگانی در بین جامعه ترین عوامل بازدارندگی )موانع( برای شرکت در فعالیتمهم

آن ها ها با توجه به بار عاملی مورد نظر )دانشجویان، کارمندان و اساتید( و دسته بندی گزینه

 استفاده شد. 
 

 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی  KMO. نتایج آزمون 2جدول 
 مقدار آزمون آزمون                   

KMO  آمارهKMO 942/1 

 بارتلت

 811/27581 خی دو

 2645 درجه آزادی

 116/1 داریسطح معنی

 

موانع  ( نشان داد استفاده از تحلیل عاملی برای پرسشنامه2نتایج آزمون بارتلت )جدول 

نیز نشان  KMOدارند. نتایج آزمون های ساخته شده از اعتبار الزم برخورمناسب بود و عامل

ها برای تحلیل عاملی از کفایت بسیار خوبی برخوردار است. در پژوهش دهد تعداد نمونهمی

 تعیین شد.  35/1حاضر حداقل بار عاملی مورد قبول برای هر سوال 

سؤال به دلیل بار  8، سوال پرسشنامه 11در تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع از 

و  ندد عامل از فرایند تحلیل خارج شدی کمتر از بار مبنا و یا داشتن بار عاملی در دو یا چنعامل

سؤال( در شش عامل تحت عناوین موانع سازمانی و مدیریتی، محیطی،  58سؤاالت ) باقی

 و طبقه بندی شناساییشناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی روان

یزان ثبات درونی یا پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای عامل موانع (. م3)جدول  شدند

، عدم 813/1، درون فردی 893/1شناختی ، روان891/1، محیطی 925/1سازمانی و مدیریتی 

به دست آمد.  953/1و کل پرسشنامه  813/1و محدودیت زمانی  862/1حمایت اجتماعی 
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ان )میانگین و از دیدگاه پاسخ دهندگآن ها اهمیت  های مربوط به هر عامل به همراهگویه

گزارش شده  3در جدول  انحراف استاندارد( و بار عاملی مربوط به هر گویه در عامل مربوطه

  .6است
 

 های ورزش همگانی دانشگاهو شرکت در برنامه فعالیت بدنی موانعهای پرسشنامه . گویه1جدول 

                                                           
-تعیین شده است و بار عاملی گویهها آنها بر اساس نمره میانگین و انحراف استاندارد . اهمیت هر یک از گویه1

 ها صرفاً جهت تعیین عامل بوده است.

عنوان 

 عامل

اولویت در 

 عامل
 گویه             

  ± انحراف استاندارد

 میانگین
 بار عاملی

ی
ریت

دی
و م

ی 
مان

ساز
 

 533/1 43/3 ± 21/6 سازی ضعیف در زمینه ورزش همگانی و استفاده از امکانات ورزشیفرهنگ 6

 414/1 43/3 ± 22/6 های فرهنگی مرتبط با فعالیت بدنی )به ویژه بانوان(محدودیت 2

 549/1 46/3 ± 24/6 گاه از ورزش دانشجویان، کارکنان و اساتید  عدم حمایت مسئولین دانش 3

 122/1 39/3 ± 21/6 عدم وجود مشاور پزشکی در زمینه فعالیت بدنی در دانشگاه 4

 162/1 31/3 ± 68/6 های مختلف ورزشی در ساعات فوق برنامه های آموزشی رشتهعدم برگزاری دوره 5

 112/1 29/3 ± 25/6 عالقه مراجعین در ساعات فوق برنامه های موردعدم توجه به رشته 1

 584/1 22/3 ± 24/6 های ورزشی دانشگاهرسانی و تبلیغات مناسب درباره ورزش و فعالیتعدم اطالع 7

 167/1 22/3 ± 28/6 عدم اختصاص بودجه به ورزش همگانی و فعالیت بدنی از سوی دانشگاه 8

 711/1 26/3 ± 27/6 مربیان آگاه و با تجربه عدم تخصص مربیان و کمبود 9

 196/1 21/3 ± 22/6 های ورزش همگانی در دانشگاه ها و انجمننبود یا عدم فعالیت تشکل 61

 128/1 67/3 ± 29/6 های ورزشی متنوع در اماکن ورزشی دانشگاهعدم وجود رشته 66

 418/1 61/3 ± 23/6 رزشی دانشگاههای وعدم حضور و شرکت مسئوالن دانشگاه در فعالیت 62

63 
بدنی دانشگاه و عدم توجه کافی به ورزش دانشجویان، عملکرد ضعیف اداره تربیت

 کارکنان و اساتید  
31/6 ± 61/3 764/1 

 722/1 13/3 ± 24/6 ضعف بخش روابط عمومی اداره تربیت بدنی دانشگاه 64

 396/1 95/2 ± 22/6 فعالیت بدنی و ورزش ها درباره فوائد رسانی رسانهضعف اطالع 65

 569/1 29/2 ± 25/6 اندرکاران اماکن ورزشیبرخورد نامناسب دست 61

ی
یط

مح
 

6 
های ویژه در اماکن و فضاهای ورزشی برای دانشجویان، کارکنان عدم اختصاص ساعت

 و اعضای هیئت علمی و اساتید  
23/6 ± 35/3 517/1 

 598/1 33/3 ± 23/6 ها و آقایانای ورزشی اختصاصی برای خانمعدم وجود اماکن و فضاه 2
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 131/1 27/3 ± 31/6 کمبود فضا و امکانات ورزشی 3

 127/1 21/3 ± 28/6 سختی دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی  4

 136/1 67/3 ± 38/6 کیفیت پائین وسایل و تجهیزات ورزشی  5

 122/1 65/3 ± 23/6 ی و سرمایشی در اماکن ورزشی سرپوشیدههای گرمایشنامناسب بودن سیستم  1

 767/1 61/3 ± 21/6 نامناسب بودن وضعیت بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی  7

 761/1 61/3 ± 25/6 عدم ایمنی فضاها و اماکن ورزشی  8

 728/1 97/2 ± 22/6 وضعیت ظاهری نامطلوب اماکن و فضاهای ورزشی  9

 577/1 85/2 ± 23/6 و هوایی نامناسب منطقه شرایط آب  61

 512/1 74/2 ± 26/6 عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزش دانشگاه  66

ی
خت

شنا
وان

ر
 

 517/1 12/2 ± 65/6 ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی  6

 158/1 51/2 ± 65/6 قدرت و توان بدنی کم  2

 741/1 56/2 ± 26/6 از خود( خودپنداره منفی )برداشت منفی  3

 714/1 47/2 ± 67/6 ترس از قضاوت دیگران درباره خود  4

 713/1 44/2 ± 21/6 خجالتی بودن  5

 782/1 37/2 ± 61/6 ترس از قرار گرفتن در جمع و بودن در اجتماع  1

ی
رد

ن ف
رو

د
 

 726/1 56/3 ± 27/6 تنبلی و سستی  6

 539/1 34/3 ± 69/6 نداشتن برنامه ورزشی مشخص  2

 186/1 15/3 ± 28/6 نداشتن انگیزه فعالیت بدنی و ورزش  3

 518/1 14/3 ± 26/6 عدم احساس راحتی در فضاهای ورزشی  4

 471/1 88/2 ± 69/6 مشکالت جسمانی، بیماری و منع پزشکی  5

 714/1 84/2 ± 29/6 عدم عالقه به ورزش و فعالیت بدنی و لذت نبردن از آن  1

 527/1 83/2 ± 22/6 های ورزشینداشتن مهارت کافی در هیچ یک از رشته  7

 164/1 18/2 ± 26/6 سخت و خسته کننده بودن فعالیت بدنی و ورزش  8

 518/1 17/2 ± 61/6 بدنی در گذشته های ناخوشایند از فعالیتداشتن تجربه  9

 437/1 56/2 ± 66/6 یادداشتن احساس ناخوشایند نسبت به عرق کردن ز  61

ی
اع

تم
اج

ت 
مای

 ح
دم

ع
 

 465/1 24/3 ± 64/6 عدم مشارکت دوستان و همکاران  6

 439/1 26/3 ± 67/6 سطحنداشتن یار ورزشی مناسب و هم  2

 571/1 98/2 ± 61/6 تحرک بودن و عدم فعالیت بدنی سایر اعضای خانوادهبی  3

 117/1 96/2 ± 64/6 عدم تشویق دوستان و همکاران  4
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سازی ضعیف در زمینه فرهنگ" یسازمانی و مدیریت در عامل، 3بر اساس اطالعات جدول 

ترین و به عنوان مهم در اولویت باالیی قرار دارد "ورزش همگانی و استفاده از امکانات ورزشی

و نیز  "ها درباره فوائد ورزشضعف اطالع رسانی رسانه" .این عامل شناخته شددر مانع 

خر این عامل قرار گرفته های آویتنیز در اول "برخورد نامناسب دست اندرکاران اماکن ورزشی"

  و نسبت به سایر موانع موجود در این عامل اهمیت کمتری دارند.

های ویژه در اماکن و فضاهای ورزشی برای عدم اختصاص ساعت" ،در عامل محیطی

ترین و مهم گرفتهدر اولویت باالیی قرار  "دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی و اساتید

از امنیت محیط ورزش ها آنهای عدم اطمینان افراد و خانواده". ستامانع در این عامل 

  .نیز در اولویت آخر این عامل قرار گرفت "دانشگاه

قرار  اولویت عامل روانشناختی باالترین در "ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی"گویه 

در جمع و بودن ترس از قرار گرفتن ". ترین مانع این عامل شناخته شدگرفت و به عنوان مهم

  .نیز در اولویت آخر این عامل قرار گرفت "در اجتماع

اولویت باالترین در  "تنبلی و سستی"گویه  ،درون فردیعامل های اولویت بندی گویهدر 

 های ناخوشایند ازداشتن تجربه". بوددر این عامل ترین مانع فعالیت بدنی و مهم هگرفتقرار 
-از گویه "داشتن احساس ناخوشایند نسبت به عرق کردن زیاد" و نیز "فعالیت بدنی در گذشته

 .عامل قرار گرفتنداین های آخر هایی بودند که در اولویت

 586/1 96/2 ± 61/6 عدم آگاهی سایر اعضای خانواده از فواید ورزش و فعالیت بدنی  5

 451/1 96/2 ± 22/6 نگرش منفی مدیران و مسئوالن دانشگاه به ورزش و فعالیت بدنی  1

 581/1 89/2 ± 67/6 عدم حمایت و تشویق خانواده  7

ی
مان

ت ز
دی

دو
مح

 

 734/1 39/3 ± 24/6 نداشتن وقت و فرصت کافیهای کاری و مشغله  6

 578/1 31/3 ± 24/6 تداخل زمان کار با زمان اختصاصی اماکن ورزشی  2

 442/1 32/3 ± 22/6 کم بودن ساعات فوق برنامه در فضاهای ورزشی دانشگاه  3

 535/1 36/3 ± 22/6 های خانوادگیمشکالت و مشغله  4

 459/1 94/2 ± 69/6 شگاهی مختلف و رفت و آمد زیادتدریس در چند واحد دان  5

 439/1 96/2 ± 69/6 فعالیت جسمانی زیاد در حین انجام وظایف شغلی  1

 483/1 86/2 ± 24/6 کمبود خواب و استراحت  7

 576/1 76/2 ± 62/6 گیر بودن فعالیت ورزشیوقت  8
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در باالترین اولویت  "عدم مشارکت دوستان و همکاران" ،عدم حمایت اجتماعیدر عامل 

دانشگاه به نگرش منفی مدیران و مسئوالن ". ترین مانع در این عامل بودو مهم قرار داشت

در اولویت آخر این عامل قرار  "عدم حمایت و تشویق خانواده"و نیز  "ورزش و فعالیت بدنی

  .داشتند

های مشغله"ی گویه نشان داد زمانی محدودیتعامل  هایبندی گویهنهایت، اولویت در

کمبود خواب و " هایو گویهاولویت باالترین در  "کاری و نداشتن وقت و فرصت کافی

 .عامل هستند این آخر در اولویت "وقت گیر بودن فعالیت ورزشی"و نیز  "تراحتاس
 

 . فهرست با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین عوامل مربوط به موانع فعالیت بدنی2جدول 

 میانگین ±انحراف استاندارد  تعداد عوامل ردیف

 22/3±85/1 779 سازمانی و مدیریتی 6

 62/3±88/1 779 محیطی 2

 61/3±78/1 779 دودیت زمانیمح 3

 12/3±84/1 779 عدم حمایت اجتماعی 4

 93/2±86/1 779 درون فردی 5

 51/2±95/1 779 روانشناختی 1

 

های مربوط به موانع فعالیت بدنی از دیدگاه پاسخ دهندگان نشان داد، بررسی اهمیت عامل

شود، عامل سازمانی و یترین عاملی که مانع شرکت افراد در ورزش و فعالیت بدنی ممهم

های (. پس از عامل سازمانی و مدیریتی نیز عامل4( است )جدول 22/3±85/1مدیریتی )

(، عدم حمایت اجتماعی 61/3±78/1(، محدودیت زمانی )62/3±88/1) محیطی

های ( به ترتیب در رده51/2±95/1( و روانشناختی )93/2±86/1(، درون فردی )84/1±12/3)

 (.4یت قرار داشتند )جدول بعدی اهم

های مربوط به موانع، از روش مدلسازی پس از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی عامل

معادالت ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی و ارائه الگوی موانع فعالیت بدنی و شرکت در 

لی ورزش همگانی استفاده شد. در این مرحله، از شش عامل شناسایی شده در تحلیل عام

ین موانع فعالیت بدنی و مشارکت در ورزش همگانی استفاده فی برای پیش بینی و تبیاکتشا

شد تا مشخص شود که کدام عامل بیشترین تأثیر را در ممانعت از شرکت افراد در فعالیت بدنی 

های عدم حمایت نتایج این مرحله نشان داد که عاملدارد.  های ورزش همگانیبرنامه و

را در تبیین موانع  تأثیربیشترین  79/1و  83/1هر یک با ازمانی و مدیریتی و س اجتماعی
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 ، محیطی،زمانیهای محدودیت مشارکت افراد در فعالیت بدنی و ورزش همگانی دارند. عامل

های بعدی بودند در رده 54/1، 16/1، 72/1، 73/1درون فردی و روانشناختی نیز به ترتیب با 

 .گیردارائه شده مورد تأیید قرار می، مدل نیکویی برازشهای شاخصبر اساس  (.6)شکل 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(χ2 / df = 3.38, RMSEA = 0.070, CFI = 0.95, AGFI = 0.93, GFI = 0.75,P-value=0.000.) 

 

 های ورزش همگانی دانشگاه. الگوی موانع شرکت در فعالیت بدنی و برنامه3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

گیرد که افراد را از اقدام به انجام هایی را در بر میبدنی، مسائل و محدودیتوانع فعالیتم

های پیشین را نسبت به ادامه فعالیتها آندارد و یا تعهد های بدنی و ورزشی بازمیفعالیت

ای استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی موانع جامعه دانشگاهی بردر این مطالعه با کند. محدود می

بدنی در شش عامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، تعامل اجتماعی، مشارکت در فعالیت

که اولویت این  فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی قرار گرفتروانشناختی، درون

به ترتیب شامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، محدودیت  شرکت کنندگانعوامل از دیدگاه 

  .فردی و روانشناختی بوداعی، درونزمانی، عدم حمایت اجتم

و مسائل  مشکالتوجود  دهندهنشانسازمانی و مدیریتی دهنده عامل تشکیلهای گویه

های ر فعالیتساختاری و سازمانی در مدیریت ورزش دانشگاهی است که بر مشارکت افراد د

 سازمانی و مدیریتی

 محیطی

 روانشناختی

 درون فردی

 محدودیت زمانی

97/0 

97/0 

45/0 

16/0 

38/0 

98/0 

 فعالیت بدنیشرکت در  موانع

 و ورزش همگانی

 عدم حمایت اجتماعی
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(، 2113) 6جی، کودیهی و فانگبا عامل ساختاری در مطالعه ان و بدنی اثرگذار هستند

( عامل مدیریتی در مطالعه 6381و کشکر و احسانی )( 6381چیان و کشکر )احسانی، کوزه

(، عامل امکاناتی و 2117) 3(، عامل سازمانی در مطالعه گیورسیک و همکاران2115) 2آسیهل

( و عامل ساختاری و مدیریتی 6388اقتصادی در مطالعه میرغفوری، صیادی و میرفخرالدینی )

تأییدی این  یتحلیل عاملدر ( متناسب است. 6391بوشهری )عه منظمی، علم و شتاب در مطال

به میزان بسیار ( و 79/1) داشتهرا  تأثیر بیشترینبه همراه عامل عدم حمایت اجتماعی عامل 

های عاملبندی در اولویت. استزیادی تبیین کننده موانع فعالیت بدنی در جامعه دانشگاهی 

کنندگان این کتنیز این عامل در اولویت اول قرار گرفت. به عبارت دیگر، شرموانع  مربوط به

را برای  ممانعتبیشترین ها عاملکه این عامل نسبت به سایر  پژوهش نیز معتقد بودند

کند. این یافته با نتایج مطالعه کشکر و ایجاد می ی بدنی و ورزشیهافعالیت آنان بهپرداختن 

که این عامل به عنوان اولویت اول و ( 6381چیان و کشکر )ی، کوزهاحسان( و 6381احسانی )

خوانی ( که در اولویت دوم قرار داشت هم6388مطالعه میرغفوری، صیادی و میرفخرالدینی )

( و منظمی، علم و شتاب بوشهری 2113جی، کودیهی و فانگ )همچنین در مطالعه ان .دارد

 ( موانع مدیریتی را جز کم2115اشت. آسیهل )( این عامل در اولویت سوم قرار د6391)

 .یستموانع فعالیت بدنی معرفی کرد که با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا نرین تاهمیت

ریزی و گسترش بیشتر ریزان ورزشی با برنامهها نشان داده اند مسئوالن و برنامهپژوهش

ی افراد و همچنین با تنوع های سبک و غیر رقابتی، شناسایی نیازها و عالیق ورزشورزش

توانند های ورزش همگانی و تفریحی میها و خدمات ارائه شده در برنامهبخشیدن به ورزش

سازی فرهنگ ،تحقیق حاضردر  .(69،63)زمینه افزایش مشارکت ورزشی افراد را فراهم آورند 

بدنی از  موجود در زمینه فعالیت های فرهنگیضعیف در زمینه ورزش همگانی و محدودیت

ترین موانع فعالیت بدنی شناخته شدند. بنابراین، تالش برای ایجاد فرهنگ ورزش و مهم

-های منفی نسبت به مشارکت در این گونه فعالیتفعالیت بدنی و از بین بردن برخی از نگرش

اندرکاران امور تربیت بدنی ها به ویژه در مورد بانوان ضروری است. در نتیجه مسئوالن و دست

-روی، کوههای همگانی ورزش )مانند پیادهتوانند با برگزاری برنامهها میو فوق برنامه دانشگاه

همراه با ها آنهای مختلف برای بانوان یا ایجاد زمینه مشارکت پیمایی و غیره( در مناسبت

 ؛ردخانواده برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به فعالیت بدنی به ویژه مشارکت بانوان را فراهم آو

                                                           
1. Ng, Cuddihy & Fung 
2. Asihel  
3. Gyurcsik et al 
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توانند با ساخت های نو میدر این خصوص مسئوالن ورزش با همکاری متخصصان فناوری

به ترویج و  هاسایت دانشگاه ها در وبگونه برنامه های آموزش ورزش و قرار دادن اینبرنامه

توان از طریق همکاری (. همچنین می24برای جلب افراد اقدام کنند )آموزش ورزش همگانی 

زشی برای ارتقای آگاهی جامعه و دانشگاهیان وهای آمی جمعی و ساخت فیلمهابا رسانه

 و نیز ترویج فرهنگ هزینه کردن برای ورزش در میان افراد نسبت به اهمیت ورزش همگانی

ورزشی در -های علمیها و کارگاه( برپایی همایش6391عزیزی و همکاران )(. 24) اقدام کرد

ها و تشویق دانشجویان برای شرکت سازی ورزش در خوابگاه ها را برای فرهنگسطح خوابگاه

( اطالع رسانی مؤثر مسئوالن را در افزایش 6387اتقیاء ) دانند.در ورزش همگانی مفید می

همچنین تشویق و تقدیر از بانوان فعال در حوزه داند. گرایش افراد به ورزش همگانی مؤثر می

گیری فرهنگ ورزش در شکل درتواند است که می راهکار دیگریورزش همگانی دانشگاه 

رسانی و تبلیغات مناسب درباره ورزش و عدم اطالعجامعه دانشگاهی نقش داشته باشد. 

های ورزشی ترین عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتاز مهمنیز های ورزشی دانشگاه فعالیت

ها برای افزایش مشارکت اساتید، انشگاهمعرفی شد. بنابراین، ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه د

ها و رسانی صحیح و به موقع از فعالیتای به اطالعکارکنان و دانشجویان باید توجه ویژه

-تبلیغاتی و اطالعابزار توانند از های ورزشی و فوق برنامه اقدام نمایند. بدین منظور میبرنامه

های های محلی، سیستمیا حتی از رسانهاستفاده کنند  )تراکت، فالیر و بروشورها( رسانی

 از آنارسال پیام کوتاه و یا ارسال نامه الکترونیک برای تمامی اعضای دانشگاه استفاده کنند. 

در زمینه فعالیت بدنی در دانشگاه یکی از موانع  ورزشی عدم وجود مشاوره پزشکی جایی که

 شد، شناختهها در این گونه فعالیت مهم مشارکت اساتید، دانشجویان و کارکنان برای مشارکت

شود تا  فراهمهای ورزشی شود زمینه حضور حداقل یک پزشک عمومی در سالنپیشنهاد می

های بدنی افراد بتوانند در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در زمینه نوع و شدت فعالیت

های ان حاضر در درمانگاهیا حداقل تدابیری اتخاذ شود تا پزشک، مناسب به آنان مراجعه نمایند

هایی را برای مشاوره اختصاصی در زمینه ورزش و فعالیت بدنی درنظر مربوط به دانشگاه ساعت

ای شامل حرکات ورزشی پایه و اساسی شود برنامه تمرینی یکپارچهبه عالوه توصیه میبگیرند. 

ار جامعه ( و در اختی24) ودطراحی شو چگونگی اجرایی کردن آن در ورزش همگانی 

ها در ساعات فوق برنامه و عدم های آموزشی رشتهعدم برگزاری دورهدانشگاهی قرار گیرد. 

های مورد عالقه مراجعین از دیگر موانع مهم فعالیت بدنی در میان جامعه توجه به رشته

برای  ریزی سالیانهتوانند قبل از برنامهها میدانشگاهی بودند. لذا ادارات تربیت بدنی دانشگاه

های فوق برنامه ورزشی با انجام نظرسنجی از اساتید، کارکنان و دانشجویان اقدام به فعالیت
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های پرطرفدار نمایند و بخشی از ساعات فوق برنامه اماکن و های آموزشی رشتهبرگزاری دوره

که در رشته  یها اختصاص دهند. دانشجویان داوطلبفضاهای ورزشی را به آموزش این رشته

های مورد نظر را بدنی مشغول به تحصیل هستند و مدرک مربیگری مرتبط با رشتهبیتتر

از  ها هستند.های مناسب برای رفع این مشکل در فضاهای ورزشی دانشگاهدارند، یکی از گزینه

جا که یکی دیگر از موانع مهم فعالیت بدنی از دیدگاه اساتید، کارکنان و دانشجویان، عدم  آن

شرکت کنندگان این رسد ن و کمبود مربیان آگاه و باتجربه بود، به نظر میتخصص مربیا

های حضور مربیان مجرب برای آموزش و دادن برنامه تمرینی و یا اصالح مهارت پژوهش

و ( 6381غفوری )دانند. ضروری میرا دیدگی ورزشی اشتباه جهت جلوگیری از آسیب

های ورزش همگانی به مربی نیاز دارد و فعالیتدادند گزارش ( 6396سیدعامری و محمد آلن )

جا که در سطح عمومی جامعه اطالعات تخصصی در مورد ورزش وجود ندارد، لذا وجود  از آن

تواند چاره ساز باشد و اقدام به هدایت ورزش یک فرد متخصص یا مربی در این زمینه می

شود ضمن تالش برای شنهاد میبنابراین پی .همگانی مربوطه به صورت حرفه ای و علمی نماید

ها و شناسایی این مربیان چه از میان کادر دانشگاهی و یا حتی خارج از دانشگاه، هماهنگی

توان در ساعات فوق برنامه به عمل آید. در این راستا باز هم میها آناقدامات الزم برای حضور 

میان اعضای دانشگاه از حضور  با انجام فراخوان در محیط دانشگاه و شناسایی مربیان مجرب از

های بدنی که دارای کارت مربیگری و سابقه فعالیت در رشتهداوطلبانه دانشجویان رشته تربیت

ترین موانع معرفی شده برای ورزش و در این مطالعه یکی از مهممورد نظر هستند، بهره برد. 

به عقیده رکنان بود. فعالیت بدنی عدم حمایت مسئولین دانشگاه از ورزش دانشجویان، کا

( تأکید اشخاص تأثیرگذار احتمالً تأثیرات مطلوبی در گسترش 6396خانی و همکاران )عادل

حضور مسئوالن در فضاها و اماکن ورزشی  رسدلذا به نظر می و ورزش همگانی خواهد داشت

آنان از  های ورزشی( و اعالم حمایتها، مسابقات و جشنواره)به ویژه در زمان برگزاری همایش

های ورزشی از ورزش و فعالیت بدنی در دانشگاه و حتی افزایش بودجه اختصاصی به فعالیت

ها کارهایی است که موجب افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی در این گونه فعالیتجمله راه

 شود.می

های مربوط به ودیتددهنده کمبودها و محنشان محیطیدهنده عامل های تشکیلگویه

های ورزشی است. بنابراین، با عامل ، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر اماکن و محیطفضاها

-( و عامل محیط فعالیت در مطالعه لوول، ال2117محیطی در مطالعه گیورسیک و همکاران )

های پس از عاملتحلیل عامل تأییدی این عامل در ( تناسب دارد. 2161) 6انصاری و پارکر
                                                           

1. Lovell, El Ansari, & Parker 
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 عامل تأثیرگذار بود چهارمین محدودیت زمانیمدیریتی و سازمانی و عدم حمایت اجتماعی، 

، این از دیدگاه شرکت کنندگان بندی ابعاد موانع مشارکت در فعالیت بدنیدر اولویت (.72/1)

که این عامل ندگان این پژوهش معتقد بودند کنعامل در اولویت دوم قرار گرفت. یعنی شرکت

فعالیت بدنی، برای آنان محدودیت بسیار زیادی جهت پرداختن موانع های عاملنسبت به سایر 

-( و لوول، ال2117کند. در مطالعه گیورسیک و همکاران )ها ایجاد میبه این گونه فعالیت

در این  ( نیز این عامل در اولویت چهارم و سوم اهمیت قرار گرفته بود.2161انصاری و پارکر )

مهم محیطی یکی از موانع  به عنوان انات ورزشیمطالعه سختی دسترسی به فضاها و امک

های ورزشی . معموالً مکان( همخوانی دارد2166که با یافته الگیانی و همکاران ) شناخته شد

ها این اماکن دور های تربیت بدنی قرار دارند و در برخی از دانشگاهدانشگاه در نزدیکی دانشکده

ها با شود دانشگاهتید قرار دارد. لذا پیشنهاد میاز دسترس تمامی دانشجویان، کارکنان و اسا

های دانشجویی شرایط ایجاد و برقراری یک سیستم حمل و نقل مناسب و استفاده از سرویس

جا که کمبود  از آن تر افراد را به این اماکن و فضاها ایجاد نمایند.تر و سریعرفت و آمد راحت

جهیزات ورزشی از جمله عوامل اثرگذار مهم بر عدم فضاها و امکانات و کیفیت پائین وسائل و ت

شود بخشی از بودجه مشارکت جامعه دانشگاهی در فعالیت بدنی و ورزش بود، پیشنهاد می

ها و مراکز آموزش عالی در قالب یک اختصاصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه

چند  هر ها اختصاص یابد.شگاهماده مجزا به توسعه و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی دان

اما به  ؛شودمیبخشی از بودجه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم به این بَعد اختصاص داده 

رسد که بودجه اختصاص داده شده از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم برای نظر می

د ضعف در این دانشگاهیان وجو وتجهیز و توسعه اماکن ورزشی دانشگاه کافی نبوده است 

توانند برای جذب حامیان مالی و اسپانسرها با ها نیز میدانشگاه حوزه را گزارش کرده اند.

کنند، مذاکره نمایند و در حوزه فرهنگی فعالیت می اغلبهای خصوصی که برخی از شرکت

لیت بدنی از دیگر موانع مهم فعا ها ترغیب نمایند.آنان را به حمایت از توسعه ورزش در دانشگاه

های ویژه در اماکن و فضاهای در میان اساتید، کارکنان و دانشجویان عدم اختصاص ساعت

ورزشی برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی و عدم وجود اماکن و فضاهای 

ها شود ادارات تربیت بدنی دانشگاهها و آقایان بود. بنابراین، پیشنهاد میاختصاصی برای خانم

بندی ساعات فوق برنامه در صورت امکان و داشتن فضا و ریزی مربوط به زماننامهدر بر

تفکیک بیشتری در ساعات اختصاصی به ورزش اساتید، کارکنان، دانشجویان و  ،امکانات کافی

های ورزشی ای را تدوین نمایند که طی آن هر یک از زمینبانوان انجام دهند یا حداقل برنامه

 های مذکور اختصاص یابد.مختلف هفته به هر یک از گروهدانشگاه روزهای 
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ها و مشکالت موجود در دهنده مشغلهنشانمحدودیت زمانی دهنده عامل های تشکیلگویه

زندگی شخصی و اجتماعی افراد است که به نوعی فرصت و زمان کافی برای پرداختن به فعالیت 

( و 2114محدودیت زمانی در مطالعه توموسیمه )کند. بنابراین با عامل بدنی را از آنان سلب می

(، عامل نداشتن یا کمبود وقت در مطالعه گودرزی و اسدی 2166الگیالنی و همکاران )

(، 2115(، آسیهل )6381غفوری )(، 2113جی، کودیهی و فانگ )ان(، 6387(، اتقیاء )6379)

 6لوپز، گالگوس و اکسترما-گومز( و 2161انصاری و پارکر )لوول، ال(، 6388حیدری چروده )

 هایعاملسایر در مقایسه با تحلیل عامل تأییدی نشان داد این عامل  ( متناسب است.2161)

چنین از دیدگاه (. هم73/1)در تبیین موانع فعالیت بدنی داشته است بار عاملی را  سومینموانع 

ر فعالیت بدنی، در بندی ابعاد موانع مشارکت دشرکت کنندگان محدودیت زمانی در اولویت

کنندگان این پژوهش معتقدند که این عامل نسبت به اولویت سوم قرار گرفت. یعنی شرکت

ها دهنده موانع فعالیت بدنی، برای مشارکت آنان در این گونه فعالیتسایر عوامل تشکیل

ین عامل کند. اکثر محققان این حوزه اولویت باالیی را برای امحدودیت نسبتاً زیادی ایجاد می

های مختلف بدنی در گروهترین موانع فعالیتگزارش کردند و در اکثر مطالعات این عامل از مهم

تداخل زمان کار با زمان اختصاصی اماکن ورزشی و کم بودن . با توجه به ه استشناخته شد

شود ادارات تربیت بدنی و فوق ، پیشنهاد میبرنامه در فضاهای ورزشی دانشگاه ساعات فوق

های مربوط به اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه به زمان آزاد و ریزیها در برنامهبرنامه دانشگاه

های فوق برنامه را بر اساس این فراغت از کار اساتید، کارکنان و دانشجویان توجه کنند و برنامه

ان توچنین برای بیشتر شدن ساعات اختصاصی به فوق برنامه میساعات تنظیم نمایند. هم

های پایانی شب را به روزهای تعطیل، ساعات ابتدایی روز و قبل از شروع ساعت اداری و ساعت

در این پژوهش زمان مورد عالقه برای  ساعات فوق برنامه اماکن و فضاهای ورزشی اضافه کرد.

ورزش بررسی شد و مطلوب ترین زمان برای ورزش کردن در هر سه گروه )اساتید، کارکنان و 

( 6381شب بود که با تحقیق غفوری ) 62عصر تا  1یان( مربوط به محدوده زمانی دانشجو

 در علت این عدم همخوانی نیز احتماالً به ماهیت متفاوت جامعه مورد بررسی .همخوانی نداشت

( شهروندان عادی 6381شود. جامعه مورد مطالعه در تحقیق غفوری )دو تحقیق مربوط می

صبح تا  1محدوده زمانی مطلوب ترین زمان برای ورزش کردن را  شهرهای مختلف ایران بود و

اما جامعه مورد بررسی در تحقیق حاضر با توجه به شاغل بودن و  ؛ده بودندرظهر عنوان ک 62

های درس و محل کار، ساعات غروب و شب را بهترین زمان برای ورزش کردن حضور در کالس

                                                           
1. Gomez-Lopez, Gallegos, & Exteremera 
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های کشور توجه به این نکته مهم زی ورزش دانشگاهریدر برنامه بنابراین،اند. عنوان کرده

 تواند بخشی از موانع محدودیت زمانی را حل نماید. رسد و میضروری به نظر می

های گذشته محدودیت زمانی به عنوان که در این پژوهش و بیشتر پژوهش با توجه به این

بنابراین برگزاری  ،شده استترین موانع حضور افراد در ورزش و فعالیت بدنی ذکر یکی از مهم

ها و سمینارهایی در ارتباط با مدیریت زمان برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه کارگاه

 رسد. به عنوان یک راهکار ضروری به نظر می

های ناشی از تعامالت اجتماعی بر مسائل و محدودیتماعی تعدم حمایت اجهای عامل گویه

بدنی ن در فعالیتنده تأثیر روابط اجتماعی افراد بر عدم مشارکت آنادهتأکید داشته و نشان

(، میرغفوری، صیادی و 2115) با عامل اجتماعی در مطالعه آسیهلاست. بنابراین، 

(، عامل بین فردی در مطالعه 6391( و منظمی، علم و شتاب بوشهری )6388میرفخرالدینی )

( و عامل عدم حمایت اجتماعی در 2117) ( و گیورسیک و همکاران6388کشکر و احسانی )

در تحلیل عامل تأییدی، این  .( متناسب است2161لوپز، گالگوس و اکسترما )-مطالعه گومز

عامل به همراه عامل مدیریتی و سازمانی بیشترین تأثیر را در ایجاد مانع برای مشارکت در 

نسبتاً زیادی تبیین کننده  (. به عبارت دیگر، این عامل به میزان83/1فعالیت بدنی داشت )

های عاملبندی موانع فعالیت بدنی در جامعه دانشگاهی کشور است. اما این عامل در اولویت

گیری ، به عنوان اولویت چهارم شناخته شد. بنابراین اگرچه این عامل تأثیر زیادی در شکلموانع

دند که این عامل نسبت به کنندگان این پژوهش معتقد بوموانع فعالیت بدنی دارد، اما شرکت

دهنده موانع فعالیت بدنی، برای آنان محدودیت کمتری جهت پرداختن به سایر عوامل تشکیل

(، منظمی، علم و 2115کند. این یافته با نتایج مطالعه آسیهل )ها ایجاد میاین گونه فعالیت

و اکسترما لوپز، گالگوس -( و گومز2117(، گیورسیک و همکاران )6391شتاب بوشهری )

این در حالی است که ( که این عامل به عنوان اولویت آخر شناخته شد، همخوانی دارد. 2161)

های ( عدم حمایت و تشویق دیگران پس از عامل2166در پژوهش الگیانی و همکاران )

محدودیت زمانی و عدم دسترسی به اماکن ورزشی در اولویت سوم موانع ادراک شده از طرف 

( و میرغفوری، صیادی و 6381در مطالعه احسانی و کشکر )قرار داشت. دانشجویان 

برای حل مشکالت و ( موانع اجتماعی از اولویت باالتری برخوردار بودند. 6388میرفخرالدینی )

های دقیق از سوی مسئوالن ورزش ریزیمسائل مربوط به عدم حمایت اجتماعی نیاز به برنامه

های ورزشی دانشگاه توجیه افراد شرکت کننده و حاضر در برنامهزمینه،  . در ایناستدانشگاه 

برای تشویق و ترغیب دوستان، آشنایان، همکاران و غیره برای شرکت در ورزش و فعالیت بدنی 

رسد در این زمینه نقش دانشجویان و اساتید تربیت به نظر میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد. می
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زیرا وظیفه و رسالت دانشجویان و اساتید تربیت  ؛م و سازنده باشدبدنی و علوم ورزشی بسیار مه

و ادارات تربیت بدنی دانشگاه تشویق و ترغیب  ی تربیت بدنیهابدنی و حتی کارکنان دانشکده

آحاد جامعه و به خصوص جامعه دانشگاهی به سمت ورزش و فعالیت بدنی است. البته باید 

حمایت از مشارکت ورزشی تک تک  درها آموزش خانوادهها در خاطر نشان کرد که نقش رسانه

اعضای خانواده و فرهنگ سازی در این حیطه نقشی کلیدی و غیر قابل انکار خواهد داشت. 

( نیز در پژوهش خود به نقش کلیدی والدین برای از میان برداشتن 2166الگیانی و همکاران )

یت از فعالیت بدنی فرزندان و تشویق آنان موانع حمایتی و نیز ایجاد فرهنگ قوی مبنی بر حما

 اند. های ورزش همگانی اشاره کردهبرای شرکت در برنامه

های دهنده مشکالت، مسائل و محدودیتنشان فردیدروندهنده عامل تشکیل هایگویه

ها اثرگذار است. موجود در زندگی شخصی افراد است که بر مشارکت آنان در این گونه فعالیت

 (،2119) 2تاتار ،(6998) 6العه زیبلند و همکارانین، با عامل موانع درونی در مطبنابرا

( و 6381مل بازدارنده فردی در مطالعه کشکر و احسانی )(، عوا2117گیورسیک و همکاران )

( تناسب دارد. تحلیل 6388موانع شخصی در مطالعه میرغفوری، صیادی و میرفخرالدینی )

ای پنجمین بار عاملی دار موانع هایعاملسایر  در مقایسه باعامل  این نشان دادعامل تأییدی 

از دیدگاه شرکت  .استبه میزان نسبتاً کمی تبیین کننده موانع فعالیت بدنی ( و 16/1است )

موانع  کنندهبه میزان کمی تعیین عامل در اولویت پنجم قرار گرفت واین کنندگان پژوهش نیز 

-این عامل نسبت به سایر عوامل تشکیل بود. به عبارت دیگر،ی در فعالیت بدنآنان مشارکت 

ها دهنده موانع فعالیت بدنی، برای آنان محدودیت کمتری جهت پرداختن به این گونه فعالیت

-وان مهم( این عامل به عن2119تاتار )و  (6998کند. در مطالعه زیبلند و همکاران )ایجاد می

و گیورسیک و همکاران ( 6381لعه کشکر و احسانی )در مطاو  ترین مانع معرفی شده بود

 برنامه نداشتندر پژوهش حاضر  ( نیز این عامل در اولویت دوم اهمیت قرار داشت.2117)

 میزان و نحوه از اطالع عدم. شد عنوان مهم نسبتاً درون فردی موانع از یکی ،مشخص ورزشی

 را افراد نگرانی موجبات که است دیموار جمله از مناسب تمرینات نوع و شدت و بدنی فعالیت

 داوطلبانه خدمات از توانمی راستا این در. کندمی فراهم هافعالیت این در مشارکت از

 مربیگری و تمرین علم ورزشی، فیزیولوژی هایگرایش ویژه به بدنی تربیت رشته دانشجویان

سستی و  .کرد ایجاد عالقمند افراد برای را زمینه این در رایگان مشاوره زمینه و کرد استفاده

تنبلی و نیز نداشتن انگیزه نیز از جمله موارد مهم دیگری است که در عامل درون فردی وجود 

                                                           
1. Ziebland et al 
2. Tatar 
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به  این زمینهدر  .شودهای بدنی و ورزشی میو مانع شرکت جامعه دانشگاهی در فعالیت رددا

ه و تشویق آنان برای رسد، افزایش سطح آگاهی افراد از طریق آموزش در ایجاد انگیزنظر می

( نیز 24گسترش سرمایه فرهنگی ورزش ). (2های بدنی مؤثر باشد )شرکت در ورزش و فعالیت

موانع درون فردی و افزایش گرایش افراد به ورزش همگانی مؤثر  نتواند برای از میان برداشتمی

ان مطالعه( ( سرمایه فرهنگی )تحصیالت و میز6396به عقیده عادلخانی و همکاران )باشد. 

ها و حتی از طریق توزیع ها، دورهباالی افراد فرصتی است تا مدیران ورزش با برگزاری کارگاه

بروشور، افراد را از اهمیت ورزش آگاه سازند تا از این طریق بتوانند به گسترش ورزش همگانی 

لیغات از ( معتقدند تب6384آفرینش خاکی و همکاران )و در نتیجه سالمت جامعه کمک کنند. 

تبلیغات با تغییر دیدگاه مردم نسبت به ورزش . جمله موارد مهم اثرگذار در توسعه ورزش است

وسایلی همانند پوسترهای ورزش  تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. استفاده ازمی

ر ، تابلوهای هشدار دهنده در مورد خطرات بی تحرکی، استفاده از تبلیغات گسترده دهمگانی

تواند انگیزه های توسعه ورزش در بین مردم است و میمحافل و معابر عمومی از جمله روش

که عدم عالقه مردم به شرکت در  بر این است (. عقیده6تقویت نماید )مشارکت ورزشی افراد را 

های حرکتی و ورزشی به واسطه کمبود اماکن ورزشی است و در صورتی که کمبود فعالیت

توان تعداد بیشتری از مردم را به سوی ورزش سوق به مرور زمان رفع شود می فضاهای ورزشی

-محیطی )کمبودها و محدودیتتوان گفت احتماالً با برطرف شدن موانع بنابراین می .(6داد )

برخی از  های ورزشی(های مربوط به فضاها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر اماکن و محیط

که در این  با توجه به این .موانع روانشناختی مرتفع خواهد شد موانع درون فردی و حتی

های نیاز به انجام پژوهش ،تحقیق اندازه گیری مستقیمی در این زمینه صورت نگرفته است

( در تحقیق خود گزارش کردند 6381باقرزاده و همکاران ) ماند.بیشتر همچنان باقی می

 .ت افراد را نسبت به ورزش بیشتر خواهد کردبرگزاری مسابقات مختلف ورزشی عالقه و رغب

تواند برای از میان برداشتن برخی از موانع درون فردی می یکی از راهکارهای خوب بنابراین،

های ورزشی درون و برون بخشی باشد که احتماالً میل و رغبت و برگزاری مسابقات و جشنواره

های ورزش همگانی خواهد ر در برنامهانگیزه جامعه دانشگاهی را برای فعالیت بدنی و حضو

 افزود. 
ها عوامل روانشناختی، ویژگی دهنده تأثیرنشان ،دهنده عامل روانشناختیهای تشکیلگویه

های ورزشی و مسائل روانی افراد و تصور آنان از وضعیت جسمانی خود بر مشارکت در فعالیت
(، عامل موانع شخصی 6381ر و احسانی )بنابراین با عامل بازدارنده فردی در مطالعه کشک .است

فردی در مطالعه (، عامل موانع درون6388در مطالعه میرغفوری، صیادی و میرفخرالدینی )
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( متناسب 2115( و عامل عدم اعتماد به نفس در مطالعه آسیهل )2117گیورسیک و همکاران )
موانع دارای  هایعاملتأییدی مشخص شد این عامل نسبت به سایر  یدر تحلیل عامل. است

(. به عبارت دیگر، این عامل به میزان کمی تبیین کننده موانع 54/1کمترین بار عاملی است )
بندی ابعاد موانع مشارکت در فعالیت بدنی، عوامل فعالیت بدنی بود. همچنین، در اولویت

هش کنندگان این پژوروانشناختی در اولویت آخر شرکت کنندگان قرار گرفت. یعنی شرکت
دهنده موانع فعالیت بدنی، برای آنان معتقدند که این عامل نسبت به سایر عوامل تشکیل

کنند. این یافته با نتایج ها ایجاد میمحدودیت کمتری جهت پرداختن به این گونه فعالیت
( که 2115( و آسیهل )6388(، میرغفوری، صیادی و میرفخرالدینی )6381کشکر و احسانی )

ابراهیم ترین موانع فعالیت بدنی معرفی کردند، در یک راستا قرار دارد. اهمیتز کماین عامل را ا
( در تحقیق خود گزارش کردند افرادی که سطح تحصیالت باالتری دارند 2163) 6و همکاران

کنند و علت آن را آگاهی و تر موانع کمتری را ادراک مینسبت به افراد با سطح تحصیالت پایین
و کرده نسبت به افراد عادی در مورد مزایای ورزش و فعالیت بدنی افراد تحصیلشناخت بیشتر 

اهمیت بنابراین، شاید بتوان . دانندمیهای ارتقای سالمتی با برنامهها آن سازگاری بهتر نیز
را به ماهیت جامعه مورد  های دیگر در این تحقیقکمتر عامل روانشناختی نسبت به عامل

فرهیخته قشر  به عنوانزیرا دانشگاهیان  ،ت شرکت کنندگان نسبت دادبررسی و سطح تحصیال
 دارند و آگاهی و دانش بیشتری در مورد فعالیت بدنی و مزایای آن نسبت به سایر اقشار جامعه

در همین . مقابله نمایند پیش رو و بازدارنده فعالیت بدنی روانشناختی مسائلبا توانند بهتر می
( گزارش کردند سرمایه فرهنگی افراد در نگرش و گرایش 6396مکاران )خانی و هعادلراستا، 

لذا این امکان وجود دارد که سرمایه فرهنگی شرکت  .های بدنی مؤثر استبه فعالیتها آن
چون موانع درون  کنندگان تحقیق حاضر و جامعه مورد مطالعه در ادراک برخی از موانع هم

رسد بهترین راه حل برای از میان برداشتن به نظر میشد. و روانشناختی تأثیر گذاشته بافردی 
استفاده از روانشناسان و مشاوران  ،موانع روانشناختی افراد برای شرکت در فعالیت بدنی

کنند علت عدم . لذا دانشجویان، اساتید و کارکنانی که احساس میاستمتخصص در این زمینه 
ه منفی )برداشت منفی از خود(، عدم اعتماد مواردی همچون خودپندارها آنمشارکت ورزشی 

. در خواهند بودمراکز مشاوره به  احتماالً نیازمند مراجعه باشدمینفس، خجالتی بودن و غیره ه ب
به  نجاندن مشاوره ورزشیگ ها وکمک گرفتن از پایگاه های تندرستی در دانشگاه همین زمینه،

تواند به عنوان یک راهکار ید الورود میمت دانشجویان جددر طرح پایش سال ،صورت منسجم
های بدنی برای از میان برداشتن برخی از موانع روانشناختی دانشجویان برای شرکت در فعالیت

 باشد. 

                                                           
1. Ibrahim et al 
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توان گفت مواردی که به عنوان موانع فعالیت بدنی در جامعه دانشگاهی به طور کلی، می
ریزی برای رفع این موانع باید به ماهیت همعرفی شد، زنجیروار به هم مرتبط هستند و در برنام

از دیدگاه اساتید، کارکنان و دانشجویان توجه نمود. این موانع از موانع آن ها و میزان اهمیت 
ناشی از محیط بیرونی مانند سازمانی و مدیریتی، محیطی و عدم حمایت اجتماعی تا موانع 

-انشناختی و درون فردی نیازمند برنامهناشی از محیط درونی مانند محدودیت زمانی، موانع رو

ریزی دقیق و مناسب هستند تا زمینه مشارکت فعال و هرچه بیشتر این قشر از جامعه در 
 3هر یک از موانع شناسایی شده در این پژوهش که در جدول  های ورزشی فراهم گردد.فعالیت

ند و در این هستقابل رفع  آمده است، با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسبها آنفهرست کامل 
ترین راهکارهای رفع این موانع و توسعه فعالیت بدنی و پژوهش سعی شد به برخی از مهم

راهکارها در این باید خاطر نشان کرد که ذکر همه  .ورزش همگانی در دانشگاه ها اشاره شود
نند ضمن استفاده از تواها میاندرکاران ورزش دانشگاهباشد و مسئولین و دست مقاله مقدور نمی

برای از میان را راهکارهای دیگری  ،های فکرراهکارهای پیشنهادی این پژوهش، با تشکیل اتاق
 اتخاذ نمایند.  در این پژوهش شناسایی شدهبرداشتن موانع 

 

 تشکر و قدردانی

بدنی و علوم ورزشی های مالی و معنوی پژوهشگاه تربیتاین پژوهش با استفاده از حمایت
دانند مراتب تقدیر و تشکر خود را است؛ بدینوسیله نویسندگان مقاله بر خود الزم میجام شدهان

بدنی و علوم ورزشی، کارشناسان محترم اداره پژوهش و بخش نشریه و از پژوهشگاه تربیت
 های آنها اعالم دارند. همچنین دانشگاه شاهرود، معاونت پژوهشی و فنآوری به واسطه حمایت
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