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فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه رابطه مستقیم و مثبتی با رضایت دانشجویان دارد (تسیگیلیس و همکاران.)2

هدف از این پژوهش بررسی میزان فوائد اجتماعی به دست آمده از شرکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی
دانشگاهها ست .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه استاندارد درایور و برنز 3بوده که بر اساس اهداف پژوهش و در پنج
حیطه؛ یکپارچگی دانشگاهی ،اتحاد قابل اطمینان ،فوائد اجتماعی فردی ،فوائد اجتماعی فرهنگی و پیوستگی اجتماعی
گروهی مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری شامل؛ دانشجویان  18-23سال رشتههای هنر ،علوم انسانی ،مهندسی،
و علوم پزشکی است که  535نفر از جامعه آماری به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند.
این پژوهش به روش توصیفی و به شکل میدانی است .تجزیه و تحلیل دادهها با بهره گیری از آمار توصیفی به منظور
محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی انجام گرفت و برای مقایسه میانگین گروهها از آمار استنباطی تی استیودنت و
تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .یافتههای پژوهش داللت بر این دارد که بیشترین فوائد اجتماعی در زمینه شرکت
در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاهها به ترتیب در حیطههای فردی ،پیوند اجتماعی گروهی ،و فرهنگی به دست
میآید .نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها نشان داد که اختالف معنی داری بین دانشجویان پسر و دختر شرکت
کنندگان در مسابقههای رقابتی و تفریحی در زمینه فوائد اجتماعی فوق برنامه ورزشی وجود دارد .اگرچه از نظر فوائد
اجتماعی بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معناداری دیده نشد ،اما تحلیل یک سویه واریانس نشان داد
که بین رشته و سال تحصیلی دانشجویان و فوائد اجتماعی فوق برنامه ورزشی تفاوت معنی دار وجود دارد .آزمون تعقیبی
توکی این تفاوتها را بین دانشجویان سال اول و آخر و دانشجویان رشته تحصیلی مهندسی و علوم انسانی گزارش کرد.
نتایج این پژوهش با نتایج به دست آمده از پژوهشهای مشابه انجام شده در کشورهای آمریکا ،کانادا و یونان مبنی بر باال
بودن فوائد اجتماعی برای دانشجویان باتوجه به شرکت ایشان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاهها همخوانی دارد.
واژههای کلیدی :فوق برنامه ورزشی ،فوائد اجتماعی ،دانشگاه ،و دانشجویان
 - 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیdr_alizarei@yahoo.com ،

2 - Tsigilis, et al
3- Driver & Bruns
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مقدمه

فعالیتهای فوق برنامه ورزشی جزء مهمی از تجارب دانشجویی هستند ،متخصصان از

سالهای پیش در زمینه منافع مثبتی که دانشجویان به دلیل شرکت کردن در فعالیتهای فراغتی
به دست آورده اند ،تحقیق کرده اند و این منافع را مورد تائید قرار داده اند .بوچالز )1993(1معتقد
است که بیشتر دانشجویان به دلیل تعامل با دیگر دانشجویان در این گونه فعالیتها شرکت
میکنند که این تعامل منجر به احساس تعلق آنها میشود .همچنانکه دانشجو این احساس
تعلق را به دست میآورد ،بیشتر جذب دانشگاه خود میشود.
از طریق مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفریحی است که دانشجویان احساس تعلق به
دانشگاه پیدا میکنند و این احساس به افزایش موفقیت درسی ایشان میانجامد .دالگارن)2001( 2
معتقد است ،بیشتر دانشجویانی که در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی شرکت میکنند به دلیل
تعامل با دیگر دانشجویان ،ارتباطات اجتماعی خود را افزایش میدهند( .)7بیلی )2005( 3در تایید
مطلب فوق بیان میکند که مشارکت بیشتر دانشجویان در این گونه برنامهها میتواند به تکامل
اجتماعی آنان بیانجامد که این امر باعث کاهش محرومیت اجتماعی دانشجویان در طول زندگی
خواهد شد( .)4آستین )1999( 4معتقد است که مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیتهای فوق
برنامه ورزشی منجر به استانداردهای بیشتر درسی خواهد شد .او معتقد است که مقدار یادگیری
دانشجوو تکامل فردی به دست آمده از مشارکت ،ارتباط مستقیم دارد با مقدار و کیفیت انرژیی که
دانشجو در این گونه فعالیتها سرمایه گذاری کرده است (.)3
موضوع اوقات فراغت و پرکردن آن از دیرباز توجه جامعه شناسان و علمای تعلیم وتربیت را
به خود مشغول کرده است .علمای تعلیم وتربیت هشدار میدهند که در صورت بی توجهی به
چگونگی گذران اوقات فراغت ،اختاللهای جبران ناپذیری در رفتار ،کردار و در نتیجه شخصیت
1- Bucholz
2- Dalgarn
3- Bailey
4- Astin
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افراد پدیدار میشود و سبب کج رویها و انحرافهای اجتماعی میشود .در هر صورت نداشتن
تدابیر اصولی در مورد اوقات فراغت بویژه در مورد دانشجویان ،با بروز آسیبهای گسترده و
عظیمی جامعه را تهدید خواهد کرد.
بر اساس مطالعات؛ که یکی از مهمترین مکانها برای مشارکت دانشجویان؛ مراکز تفریحی
ورزشی دانشگاه است ،اگرچه دانشجویان مکانهای متفاوتی را در دانشگاه برای استفاده از
اوقات فراغت خود برمی گزینند (.)8
براساس نتایج میلر ،نوالن ،راینز ،واستاتن)2008( 1دانشجویانی که در تشکلهای
دانشجویی شرکت میکنند ،تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دارند
و این نشان میدهد که احساس وابستگی به گروه خاص باعث افزایش تمایل آنها نه تنها به
آن گروه ،بلکه به گروههای دیگر موجود در دانشگاه میشود ( .)15هاینس و فورتمن)2008( 2
اظهار میدارند که احساس وابستگی بیشتر دانشجویان ،با احتمال بیشتر یادگیری همراه است
( .)10سطوح آمادگی جسمانی دانشجویان میتواند به چهار عامل فردی ،اجتماعی ،عاطفی ،و
تکاملی وابسته باشد؛ بنابراین عوامل گوناگونی ممکن است به تمایل دانشجویان برای شرکت
در این گونه فعالیتها کمک کند .کیتینگ ،و همکاران)2005( 3به این نتیجه رسیدند که
عوامل اجتماعی باعث میشوند تا دانشجویان در موقعیتهای گروههای ورزشی شرکت کنند.
این موقعیتها شامل؛ ورزشهای تفریحی ،کالسهای آمادگی جسمانی و دیگر برنامهها با
همکالسیها یشان میشود (.)14
بر اساس نتایج میسرا و مککین ،)2000( 4دانشجویانی که در زمان فراغت خود مطالعه
میکنند ،نسبت به دانشجویانی که از فراغت خود برای یادگیری موثر استفاده نمیکنند ،تنش
کمتری دارند ،فواید عاطفی و اجتماعی چشمگیری به دست میآید ( .)16در نتیجه مشارکت
1- Miller, Noland, Rayens, Staten
2- Haines, Fortman
3- Keating, et al
4- Misra, McKean

13

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال پنجم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1392

در فعالیتهای فوق برنامه آشکار ا ست که شرکت در برنامههای پیشنهادی مراکز فوق برنامه
دانشجویی میتوانند منجر به افزایش اعتماد به نفس شود .دالگارن ( )2001در تایید مطلب
فوق بیان میکند که فوائد زیادی از مشارکت در برنامههای فوق برنامه به دست میآید( .)7بنا
به نظر دانز ( )2003دانشجویانی که به طور مرتب از برنامههای پیشنهادی مرکز فوق برنامه
استفاده میکنند ،شادتر از دانشجویانی هستند که از این گونه برنامهها استفاده نمیکنند ( .)8بر
خالف این پژوهش فرامن )2005( 1پی برد که شرکت دانشجویان در برنامههای فوق برنامه
لزوما منجر به شادابی و توفیق نخواهد شد .او در پژوهش مشابهی دریافت دانشجویانی که در
فعالیتهای فراغتی شرکت کرده اند ،در مقایسه با دیگر دانشجویان تفاوت معنی داری نشان
ندادهاند (.)9
صفت مشخصه دیگری که در برنامههای فوق برنامه ورزشی نباید فراموش کرد؛ فراهم
آوردن فرصتهای مناسب جهت برقراری ارتباط دانشجویان با یکدیگر است .برنامههای فوق
برنامه ورزشی ،شرایط مناسبی را برای تعامل دانشجویان با یکدیگر فراهم میکند که این تعامل
میتواند به تکامل مهارتهای اجتماعی و تعلق به دانشگاه منتهی شود(.)5
تس��یگیلس ،ماسمانیداس ،و کاستلیوس )2009( 2در بررس��ی اثر بخشی برنامههای فوق
برنامه و ارتباط آن با رضایت ش��رکت کنندگان به این نتیجه رس��یدند که بین اثر بخش��ی
برنامههای فوق برنامه ورزش��ی دانش��گاهها و رضایت ش��رکت کنندگان ی��ک ارتباط مثبت
وج��ود دارد ( .)18آرتینگ��ر و همکاران  )2006( 3در پژوهش��ی که بر روی  349دانش��جوی
دوره کارشناس��ی دانش��گاههای کانادا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بیشترین مزایای
اجتماعی در زمینه با ش��رکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزش��ی دانش��گاهها به ترتیب در
حیطههای فردی ،پیوس��تگی گروهی و فرهنگی به دس��ت میآید ( .)2هندرس��ون )2010( 4
1 - Frauman
2 - Tsigilis, Masmanidis, Koustelios
3 - Artinger, et al
4 - Henderson
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در رس��اله کارشناسی ارش��د خود با عنوان تاثیر ش��رکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی
دانش��گاه بر تعلقات اجتماعی و ماندن در دانشگاه متوجه شد که شرکت در این گونه فعالیت
ها ،رابطه مس��تقیم و مثبتی با افزایش توانایی تعامل با دیگر دانش��جویان ،خود سودمندی و
مدیریت زمان دارد ( .)12ش��رکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزش��ی نه تنها باعث تعامل
با دیگردانش��جویان میشود ،بلکه کمک میکند تا نس��بت به ایشان تعهد بیشتری احساس
کنند .او همچنین به این نتیجه رس��ید که ش��رکت در برنامههای ورزشی تفریحی دانشگاه
رابطه مثبتی با ادامه تحصیل و افزایش حس مس��ئوولیت دانش��جویان دانش��گاه دارد.
با توجه به موارد ذکر شده ،پژوهشگر در صدد است تا میزان فوائد اجتماعی به دست آمده
ازشرکت دانشجویان دانشگاههای تهران را تعیین کند و سپس در یابد که آیا بین فوائد اجتماعی
به دست آمده بین دانشجویان دختر و پسر ،خوابگاهی و غیرخوابگاهی و رشتههای مختلف
تفاوت معنی دار است؟ یا خیر
روش شناسی پژوهش

جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای تهران که در رشتههای

فنی ،علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل
بودند ،تشکیل میدهند .نمونه پژوهش با توجه به جامعه آماری و براساس جدول مورگان 535
نفر برآورد شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
با توجه به اهداف پژوهش که ارزیابی تعیین میزان فوائد اجتماعی فعالیتهای فوق برنامه
دانشجویان است ،این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی و به شکل میدانی با استفاده
از پرسشنامه صورت پذیرفت.
جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد (درایور و برنز  )1999و بر اساس
اهداف در پنج حیطه یکپارچگی دانشگاهی ،اتحاد قابل اطمینان ،فردی ،فرهنگی و پیوستگی
15
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گروهی انجام شد .مزاياي يكپارچگي دانشگاهي با پرسشهایی در زمینه افزايش حس ارتباط
دانشجويان و رضايت آنان از دانشگاه ،افزايش حس مسئووليت در برابر دانشگاه و تعهد
دانشجویان در مقابل آن قابل سنجيدن است .مزاياي اجتماعي فردي نيز با پرسشهایی در
مورد رشد تواناييهاي رهبري ،بهبود اعتماد به نفس ،احساس خود ارزشي و شادي مطلق و
اينكه آيا پرداختن به ورزشهاي درون دانشگاهي میتواند باعث شود دانشجويان خودشان را
بهتر بشناسند يا نه؟ سنجيده میشود .مزاياي اجتماعي فرهنگي را با پرسشهایی همچون؛
توانايي كاركردن درون يك گروه متنوع ،فهم بيشتر و تحمل فرهنگهاي متفاوت و تمايل براي
يادگيري آنها میتوان ارزيابي کرد .مزاياي پيوند اجتماعي گروه نیز با پزسشهایی همچون؛
بهبود ارتباطهاي اجتماعي ،كاهش از خود بيگانگي اجتماعي ،بهبود توانايي كاركردن درون يك
گروه ،افزايش پيوند و حمايت اجتماعي ،پيوند با هم گروهيها و بهبود توانايي دانشجويان براي
تعامل اجتماعي ،سنجيده میشود .اتحاد قابل اطمینان شامل؛ گسترش ارتباطهای قابل اطمينان
و مورد اعتماد با ديگران است و با پرسشهایی همچون؛ افزايش حس اعتماد و تعهد دانشجويان
نسبت به همساالن خود معين میشود.
مقدار آلفای کرونباخ برای تعیین تجانس درونی مزایای اجتماعی فردی ،فرهنگی ،یکپارچگی
دانشگاهی ،پیوستگی اجتماعی گروهی و اتحادقابل اطمینان به ترتیب ،0/85 ،0/86 ،0/81
 0/82و  0/89بود .اگر چه ضریب آلفای کرونباخ بر پایه ارتباط بین پاسخهای هر مقیاس ./88
به دست آمد.
روشهای آماری برای تجزیه وتحلیل اطالعات از آمار توصیفی به منظور محاسبه
شاخصهای مرکزی و پراکندگی -نمودارها و برای مقایسه میانگینها از آمار استنباطی تی
استیودنت در گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و از آزمون تعقیبی توکی جهت یافتن
محل اختالف معنی دار استفاده شد.
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یافتههای پژوهش

تعداد  515نفر دانشجو پرسشنامه را به طور کامل پر کردند که از این تعداد 310نفر

( )%60/2پسر و  205نفر ( )%39/8دختر بودند 70 .نفر ( )%13/6از پاسخ دهندگان 18
سال 105 ،نفر ( 19 )%20/4سال 115 ،نفر ( 20 )%3.22سال 95 ،نفر ( 21 )%21سال60 ،
نفر( 22 )%11/7سال ،و 70نفر ( 23 )%13/6سال و باالتر سن داشتند 90 .نفر ( )%17/5از
دانشجویان در سال اول 175،نفر ( )%34درسال دوم110 ،نفر( )%21/4در سال سوم ،و 140
نفر( )%27/2در سال چهارم مشغول به تحصیل بودند (جدول .)1
جدول  -1توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه آماری
»d¿Â°¶v

ÃZ´]YÂy

ÃZ´]YÂyÌ£

¿ZÅ Ä¬]Z» Â
«Êf]Z

ÊvË¨e

»Ì¤f

{Y| e

{|

215

%41/7

300
185
330

%58/3
%35/9
%64/1
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 میانگین و انحراف استاندارد مزایای اجتماعی-2جدول
{Y|¿ZfY¥Yv¿Y

¾Ì´¿ZÌ»

ÊZ¼fmYÉZËY»
É{§ÉZËY»

0/776
0/856
0/826
0/957
0/784

3/63

|z]Ê»{Â^Æ]YÉ^ÅÉZÅ ÊWZ¿YÂe

3/44

ºZÀ]fÆ]Y¹{ÂyZe|Å{Ê¼¿ÃZmY

3/91

|z]Ê¼¿{Â^Æ]Y¨¿Ä]{Z¼fY

4/08
3/78

|z]Ê»{Â^Æ]YZ¿ÁÉ{Z

|Å{Ê»ËY§YY¨¿c

ZuY

Ê´ÀÅ§ÉZËY»

0/769

3/85

|z]Ê»{Â^Æ]Y¿Znf»Z¿ÃÁ³®ËZ]½{¯Z¯ÊËZ¿YÂe

0/821
0/915

2/92
3/16

|Å{Ê¼¿ËY§YY½Â³Z¿Â³ÉZÅ ²ÀÅ§ÉÌ³{ZËÄ]¶ËZ¼e
{ÂÊ¼¿½Â³Z¿Â³ÉZÅ ²ÀÅ§½{¯¶¼veËY§YhZ]

0/837

3/19

|z]Ê»{Â^Æ]Y¦¸fz»ÉZÅ ²ÀÅ§{

ÊÅZ´¿Y{Ê´qZb°Ë

0/894
0/821
0/892
0/933

3/62
3/92
3/10
3/45

|z]Ê¼¿{Â^Æ]YÃZ´¿Y{Ä]ª¸ e

ZuY

|z]Ê»{Â^Æ]YÃZ´¿Y{Ä]d^¿dÌ·ÁÂX»

ZuY

{ÂÊ¼¿ÊÅZ´¿Y{ ÉZÅÄ]neYÉ|À»dËZËY§YhZ]

|Å{Ê»ËY§YYÊËÂn¿Y{ÉZÅ ¾¼n¿YÄ]{ÁÁ¶ËZ¼e
ÊÅÁ³Ê´fÂÌa

0/869
0/703
0/804
0/856
0/857
0/863
0/718
0/721
0/941
0/97

4/10
4/14

|Å{ Ê»ÅZ¯YÊZ¼fmYÉYÁ¿Y

|z]Ê»{Â^Æ]YÊZ¼fmY]YÁ

4/11

|z]Ê¼¿{Â^Æ]Y Ê¼Ìe½Á{½{¯Z¯ÊËZ¿YÂe

3/94

|z]Ê¼¿{Â^Æ]YÊZ¼fmY¶»Z eÊËZ¿YÂe

3/87
4/11
3/66
3/84
3/ 9

3/66

|À¯Ê¼¿Ä§ZYYÊZ¼fmYdËZ¼u

ºÀ¯Ê»Y|ÌaÉfÌ]ª¸ e{ÂyÊÁ½ZfÁ{ Ä]d^¿
½ZÀÌ¼Y¶]Z«{ZveY

|Å{Ê¼¿ËY§YYZÅ ÊÅZ´¿Y{ºÅÄ]½{¯{Z¼fY

ZuY

|Å{Ê¼¿ËY§YYZÅ ÊÅZ´¿Y{ºÅÄ]d^¿|Æ e

|Å{Ê»ËY§YY¶Ì¿Zfa¾ËeÓZ]Z]Z¯½{Y{¹Zn¿YÄ]¶ËZ¼e
|Å{Ê»ËY§YY½Z»dËË|»YÊÅZ³M

،30  از24/9= نتایج نشان داد که دانشجویان بيشتر از پيوند اجتماعي گروهی (ميانگين
=  انحراف معيار،25  از كل18/86= ) و مزاياي اجتماعي فردي (ميانگين3/23= انحراف معيار
) بهره2/39 =  انحراف معيار،20  از كل13/13 = ) و كمتر از مزاياي فرهنگی (ميانگين2/93
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مند شدند (جدول .)2
آزمون تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت تا تعیین کند که آیا بین دختران و پسران،
دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی ،دانشجویانی که در لیگهای رقابتی و آنهایی که در
لیگهای تفریحی شرکت میکنند ،تفاوتهای معنی دار وجود دارد یا نه؟ نتایج نخستین
آزمون تی نشان داد که در حیطههای فردی،یکپارچگی دانشگاهی و اتحاد قابل اطمینان بین
دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد .در هر سه حیطه دانشجویان پسر مزایای
بیشتری را گزارش کرده بودند (جدول .)3دومین آزمون تی نشان داد که بین دانشجویان شرکت
کننده در مسابقههای رقابتی و تفریحی در حیطههای فرهنگی ،یکپارچگی دانشگاهی و اتحاد
قابل اطمینان تفاوت معنی دار وجود دارد .در هر یک از ابعاد فوق دانشجویان شرکت کننده در
مسابقههای رقابتی مزایای بیشتری را گزارش کرده بودند (جدول .)3نتایج نشان میدهد که
دانشجویان مستقر در خوابگاه نسبت به دانشجویان غیر خوابگاهی از مزایای اجتماعی بیشتری
بهره مند میشوند ،اگر چه این تفاوت در هیچ یک از حیطهها معنی دار نبود.
تحلیل یک سویه واریانس ( )ANOVAبه کار گرفته شد تا تعیین کند که آیا تفاوتهای
معنی دار در مزایای اجتماعی به دست آمده شرکت کنندگان بر حسب سال و رشته تحصیلی
پاسخ دهندگان وجود دارد یا نه؟ نخستین تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در
ابعاد فردی ،یکپارچگی دانشگاهی ،پیوند گروهی اجتماعی بین دانشجویان سالهای مختلف
وجود دارد .آزمون تعقیبی توکی نشان داد که این تفاوت بین دانشجویان سال اول و چهارم
است .دانشجویان سال اول مزایای بیشتری را در ابعاد فوق گزارش کرده بودند (جدول.)4
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جدول -3تفاوتهای گروهی در فوائد اجتماعی براساس جنسیت و نوع مسابقه ها
dÌÀm

{É{YMÄm

Ã|»Md{Ä]T

»¾Ì´¿ZÌ

§É{§ÊZ¼fmY|ËYÂ

513

4/944

½Ya
18/35

{½Yfy
19/63

ÊÅZ´¿Y{Ê´qZb°Ë

513

6/361

13/58

14/9

14/85

15/41

513

§Ê´ÀÅ

513

ÊZ¼fmYÉZÅÃÁ³|¿ÂÌa

513

½ZÀÌ¼Y¶]Z«{ZveY
¿ZÅÄ¬]Z»Â

513

§Ê´ÀÅ§|WYÂ

½ZÀÌ¼Y¶]Z«{ZveY

513

½ZÀÌ¼Y¶]Z«{ZveY

513

»d¿Â°¶v

513

ÊZ¼fmYÉZÅÃÁ³|¿ÂÌa

12/9

2/723

23/65

5/161
2/691

«Êf]Z
13/67

3/87

15/62

4/03

ÃZ´]YÂy
15/51

3/62

25/2

5/01

13/48
25/26

ÊvË¨e
12/83
14/77

ÃZ´]YÂyÌ£
14/76
23/65

آزمون تحلیل واریانس دوم نشان داد که بین رشته تحصیلی و ابعاد پیوند گروه اجتماعی و
اتحاد قابل اطمینان تفاوت معنی داری وجود دارد .آزمون تعقیبی توکی ( )Tukey’sمشخص
کرد که این تفاوت بین دانشجویان مهندسی و علوم انسانی است .دانشجویان رشته تحصیلی
مهندسی در ابعاد فوق مزایای بیشتری را گزارش کرده بودند(جدول.)4
جدول -4تفاوتهای گروهی در فوائد اجتماعی براساس سال و رشته تحصیلی
{É{YMÄm
Ê¸ÌveµZ

§Ê´ÀÅ§|WYÂ

ÊZ¼fmYÉZÅÃÁ³|¿ÂÌa

½ZÀÌ¼Y¶]Z«{ZveY

3
3
3

d{Ä] F
Ã|»M

5/18
3/53
2/78

»¾Ì´¿ZÌ
µÁYµZ

¹Á{µZ

¹ÂµZ

¹ZÆqµZ

23/94

24/22

23/72

25/07

13/54
14/72

13/54
15/2

12/4

14/72

13/17
15/42

بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام دادن این پژوهش ،بررسی میزان فوائد اجتماعی به دست آمده از شرکت

دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاهها در پنج حیطه یکپارچگی دانشگاهی،
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اتحاد قابل اطمینان ،فردی ،فرهنگی و پیوستگی گروهی بود .نتایج به دست آمده در این
پژوهش نشان داد که دانشجویان استفاده کننده از فعالیتهای فوق برنامه ورزشی آمادگی
بیشتری برای برقراری تعامل با گروههای غیر متجانس دارند .این یافته ،فرضیه مشارکت
آستین را تایید میکند .آستین در این فرضیه میگوید که هر چه دانشجویان در این گونه فعالیت
ها ،بیشتر شرکت کنند ،از مزایای بیشتری بهره مند میشوند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که دانشجویان احساس تعلق بیشتری را پس از
شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه گزارش کرده اند .این یافته با یافته بلچ،
میبل ،و مس ( )2000و حجت خواه ( )1389همخوانی دارد .آنها پی بردند که داشتن احساس
تعلق ماندگاری دانشجو را در دانشگاه افزایش میدهد.در حقیقت ،احساس تعلق به دست آمده
از شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی است که باعث میشود تا دانشجو در دانشگاه خود
بماند و به تحصیل خود ادامه دهد (.)1،5
شرکت در برنامههای ورزشی تفریحی دانشگاه ممکن است منجر به تعلقات اجتماعی
دانشجو به دانشگاه نیز شود بر اساس شواهد آرتینگر و همکاران ()2006زمانی که دانشجویان
به دانشگاه خود احساس تعلق پیدا کنند ،احتمال بیشتری دارد که در دیگر فعالیتهای درون
دانشگاهی نیز شرکت جویند که این باعث افزایش احساس یکپارچگی به دانشگاه میشود (.)2
این عوامل ممکن است توان بهبود ویژگیهای فردی و همچنین قدرت تعامل با دیگران را
افزایش دهد .هر یک از این عوامل زمانی که دانشجو برای ادامه تحصیل دانشگاه را مورد
نظر قرار میدهد مهم میشوند .مزایای اجتماعی فردی در نظر گرفته شده در این پژوهش با
جنبههای تعلقات اجتماعی و یکپارچگی دانشگاهی و ادامه تحصیل ارتباط مستقیم دارد (.)13
افزایش توانایی تعامل با افراد جدید نه تنها روی خود سودمندی دانشجو تاثیر میگذارد ،بلکه
باعث میشود که دانشجویان به مراکز ورزشی تفریحی و خود دانشگاه تعلق بیشتری پیدا کنند.
این پژوهش نشان داد که دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی
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میزان باالیی از افزایش قدرت رهبری را گزارش کرده اند که این احساس قدرت رهبری
باال ،میتواند به قابلیت دانشجو برای شرکت در فعالیتهای بیشتر در دانشگاه کمک کند.
بهبود توانایی مدیریت زمان دانشجو نه تنها به یکپارچگی دانشگاهی کمک میکند ،بلکه
باعث موفقیت درسی او نیز میشود ( .)13در حقیقت استفاده بهینه از زمان و موفقیت درسی
عامل مهمی برای ادامه تحصیل در دانشگاه به شمار میآید .اگر دانشجویی احساس کند که
برنامههای فوق برنامه ورزشی دانشگاه وسیله ای برای تعامل با دیگر دانشجویان است ،احتمال
اینکه در این گونه فعالیتها با دوستان خود شرکت کند ،زیاد است .احساس تعلق به دانشگاه
ممکن است با کیفیت و کمیت دوستیهایی که به خاطر شرکت در فعالیتهای فوق برنامه به
دست میآورد ،ارتباط یابد .پیوستگی اجتماعی گروهی به دست آمده نیز به تعهد دانشجو نسبت
به همکالسی هایش کمک میکند .ارتباط بین این عوامل بر اهمیت فعالیتهای فوق برنامه
ورزشی درون دانشگاهی داللت دارد.
بهبود مزایای اجتماعی فردی و یکپارچگی دانشگاهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به
احتمال ماندن در دانشگاه و ادامه تحصیل کمک میکند .اگر دانشجو نتواند دوستان مناسبی پیدا
کند ،احتمال ماندن او در دانشگاه و ادامه تحصیلش خیلی کم خواهد شد؛ به عالوه اگر دانشجو
توانایی مدیریت زمان به طور موثر را نداشته باشد ،از زندگی دانشگاهی و ادامه تحصیل صرفنظر
خواهد کرد .به خاطر این دالیل است که مدیران دانشگاهها بایستی پژوهشهای بسیاری در
مورد تاثیر شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی انجام دهند ،زیرا تالش مدیران همیشه
بر این اصل استوار است تا دانشجویان را در شرایط تحصیل نگه دارند.
پژوهشهای بسیاری نشان داده شده اند که بین شرکت در فعالیتهای ورزشی و بهبود
زندگی دانشجویی ارتباط معنی داری وجود دارد .میلر و همکاران ()2008استفاده از این گونه
فعالیتها را برابر با بهبود مهارتهای اجتماعی ،یکپارچگی دانشکاهی و درجات باال تداوم تحصیل
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دانستهاند ( .)15تینتو (1)1993اظهار کرده است که تعهد به اینگونه فعالیتها تعهد دانشجو به
دانشگاه را افزایش میدهد ( .)17هال (2 )2006همچنین پی برد که رضایت دانشجویان تاثیر
زیادی بر ادامه تحصیل ایشان دارد ( .)11نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان میزان
باالیی از عزت نفس را گزارش کرده اند .کولینز و همکاران ( 3)2001به این نتیجه رسیدند که
عزت نفس مورد نیاز برای ادامه تحصیل در دانشگاه اغلب از برنامههای ورزشی تفریحی به
دست میآید ( .)6وید (4)1991معتقد است که احساس تعلق دانشجو به دانشگاه بخش بحرانی
فرایند ماندن در آن دانشگاه است ( .)19نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان شرکت
کننده در فعالیتهای ورزشی دانشگاه مزایای یکپارچگی دانشگاهی باالیی را گزارش کردهاند.
بر این باور است که دانشجویانی که در این نوع فعالیتها شرکت کردهاند ،این احساس تعلق
را از تعامل با دیگر دانشجویان به دست آوردهاند ( .)15تینتو ( )1993نه تنها اهمیت جنبههای
درسی و اجتماعی زندگی دانشجو را شناسایی کرد ،بلکه نشان داد که چطور این عوامل احساس
تعلق یا تعهد به دانشگاه را به وجود میآورند که این احساس تعهد ،آرمانهای دانشجو را برای
تداوم در آن دانشگاه افزایش میدهد (.)17
فرضیه مشارکت آستین ()1999اظهار میدارد که محیط دانشجو میتواند تاثیر زیادی بر
رشد و تکامل او بگذارد .این پژوهش نشان داد که دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای
فوق برنامه ورزشی میزان باالیی از مزایای اجتماعی فردی را گزارش کرده اند که این یافته از
نظریه آستین حمایت میکند ( .)3در دانشجویان با شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی،
مجبور به انجام دادن فعالیتهای حرکتی و فعال هستند .چهارچوب نظری ادغام تینتو()17
اظهار میدارد که آرمان دانشجو در تداوم زندگی دانشجویی ،مستقیما با احساس باالیی از تعهد
به دانشگاه ارتباط دارد .این پژوهش نشان داد که آزمودنیها احتماال به دانشگاه احساس تعهد
1- Tinto
2- Hall
3- Collins, et al
4- Wade
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کامل دارند .دانشجویانی که در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی سرمایه گذاری میکنند ،به
احتمال بسیار زیاد در دانشگاه خود ادامه تحصیل میدهند .دانز ( )8()2003معتقد است که مراکز
تفریحی ورزشی یکی از مهمترین اماکن مشارکتی دانشجویان در دانشگاه به شمار میآید .نتایج
این پژوهش تاییدی بر مطلب فوق است که این نوع برای مسئووالن دانشگاهها میتواند حائز
اهمیت باشد .نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که آزمودنیها سرشار از احساس تعهد و
اعتماد به هم دانشگاهی خود بوده اند .وید ( )1991اطالعاتی به دست آورد مبنی بر اینکه
احتمال بیشتری وجود دارند که دانشجویان با آرمانهای زیاد برای پیوستگی اجتماعی که در
فعالیتهای گوناگون موجود در دانشگاه شرکت کنند ( .)19دانشجویان هر چقدر بیشتر درگیر
فعالیتهای درون دانشگاهی شوند ،احتمال اینکه به ادامه تحصیل بپردازند و موفق شوند بیشتر
است .نتایج این پژوهش از نظریه فوق حمایت میکند.
نتایج به دست آمده برای متخصصان ورزشهای فوق برنامه به معنی حمایت از این عقیده
است که شرکت در این گونه فعالیت ها ،در واقع از نظر آموزشی هدفمند است؛ به تعبیری ،بازده
شرکت در فعالیتها مستقیما با اهداف آموزشی مرتبط است .از طرفی دیگر؛ درک صحیح از
فوائد اجتماعی به دست آمده از شرکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه
(نتایج به دست آمده) مسئوالن را به حمایت بیشتر از برنامههای فوق برنامه دانشگاه تشویق
میکند و به واسطه وابستگی شدید مالی که این بخش دارد ،این حمایت ضروری است.
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