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چکیده
یافتن راهکارهای مناسب برای جلب مشارکت دانشجویان در ورزشهای تفریحی دانشگاه و تأمین سالمتی آنان،
مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است .هﺪف از ﭘﮋوهﺶ حاضر شناسایی عوامل رفتاری موثر بر افزایﺶ
مشارکت دانشجویان در ورزشهای تفریحی دانشگاه بود .این ﭘﮋوهﺶ جهتگیری کاربردی دارد و از نظر ماهیت
دادهها ،تحقیق آمیخته است که در بخﺶ کیفی ،هﺪف این ﭘﮋوهﺶ اکتشافی و در بخﺶ کمی ،استراتﮋی آن
ﭘیمایشی میباشﺪ .جامعه آماری بخﺶ کیفی ،مﺪیران و اعضای هیئتعلمی مرتبط با موضوع تحقیق بودنﺪ که 22
نفر از آنها به روش نمونهگیری هﺪفمنﺪ سهمیهای انتخاب شﺪنﺪ .جامعه آماری بخﺶ کمی ،مﺪیران تربیتبﺪنی
واحﺪهای دانشگاه آزاد به تعﺪاد  381نفر بودنﺪ که با توجه به شرط حجم نمونه قابلکفایت جهت تحلیل عاملی،
 200نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شﺪنﺪ .شیوه گردآوری دادهها در مرحلﺔ کیفﻰ ،کتابخانهای
و مصاحبﺔ نیمهساختاریافته تا حﺪ رسیﺪن به اشباع نظری ،و در مرحله کمی ﭘرسشنامه محقق ساخته بود که
روایی صوری آن توسط خبرگان تأییﺪ گردیﺪ .جهت تحلیل کیفی متغیرهای ﭘﮋوهﺶ از روش دلفی و برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییﺪی ،نیکویی برازش و فریﺪمن ،در نرمافزارهای
 SPSSو  LISRELاستفاده شﺪ .نتایج نشان داد که عوامل رفتاری موثر بر افزایﺶ مشارکت دانشجویان در
ورزشهای تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل سه مؤلفهی ساختاری ،تعاملی (بین فردی) و فردی میباشنﺪ.
این نتایج میتوانﺪ به مسئوالن در تﺪوین راهبردها و سیاستهای ورزش تفریحی دانشگاه ،کمک نمایﺪ.
واژههای کلیدی :تحلیل عاملی اکتشافی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،عوامل رفتاری ،فعالیت¬های ورزشی تفریحی،
مشارکت ورزشی

 .1دانشجوی دکتری مﺪیریت ورزشی ،واحﺪ تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 . 2استاد مﺪیریت ورزشی ،گروه تربیت بﺪنی و علوم ورزشی ،واحﺪ علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار رفتار حرکتی ،گروه تربیت بﺪنی و علوم ورزشی ،واحﺪ خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 .4استادیار مﺪیریت ورزشی ،گروه تربیت بﺪنی و علوم ورزشی ،واحﺪ تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
* ایمیل نویسنﺪه مسئولa.m.safania@gmail.com :
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Identifing the Behavioral Factors Involved in Increasing
Students’ Participation in Recreational Sport Activities at
Islamic Azad University
Abdollahifar, H. (MA), Safania*, A.M. (PhD), Namazi Zadeh, M
(PhD(, Azad Fada, SH. (PhD)
Abstract
Finding the appropriate solutions for attracting students in active
participating in recreational sports and to ensure their health needs a good
command in knowing the effective factors in this regard. The purpose of this
study was to investigate the behavioral factors involved in increasing
students’ participation in recreational sport activities at the university. This
research has an applied orientation and is a mixed research in which is
exploratory from qualitative point of view and is a survey research from
quantitative view point.The statistical population of the qualitative section
consisted of managers and faculty members related to the research subject, 22
of whom were selected by purposive quota sampling method. The statistical
population of the quantitative section was the educational managers of the
Azad University units including 381 persons. According to the condition of
sufficient sample size for factor analysis, 200 were selected by stratified
random sampling. Data collection method is the quantitative section,
Libraries and semi – structured interviewed based on saturation in data
collection, and at the quantitative stage a researcher-made questionnaire
whose face validity was performed to confirm the questionnaire by experts.
Delphi method was used for qualitative analysis of research variables and
factorial analysis and confirmatory factorial analysis then the goodness of fit
indices and Freedman was used in SPSS and LISREL soft wares. The results
revealed that behavioral factors influencing students' participation in
university leisure activities can be classified into three structural, interactive
(interpersonal) and individual components. These results can help the
officials formulate sports university strategies and policies.
Keywords: Confirmatory Factor Analysis (CFA), Islamic Azad University,
behavioral Factors, Recreational Sport Activities, Sport’ participation
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ﻣقدﻣه
گسترش تسهیالت و امکانات رفاهی و ماشینی شﺪن بسیاری از کارها در عصر حاضر ،شیوه و سبک
زنﺪگی انسانها را تغییر داده و کاهﺶ چشمگیری را در فعالیتهای جسمانی به دنبال داشتهاست .این
رونﺪ زنﺪگی ماشینی و کمتحرکی موجب بروز بسیاری از بیماریهای جسمانی و روانی و مشکالت عﺪیﺪه
2

1

اجتماعی شﺪهاست (فریﺪا و همکاران2019 ،؛ کاترینا و همکاران2018 ،؛ بنار .)1397 ،یکی از
راهکارهای ﭘیشگیری و رفع کمتحرکی ،داشتن سبک زنﺪگی فعال و انجام فعالیت های ورزشی منظم و
3

مستمر است (آصفی و همکاران1397 ،؛ هالت و همکاران.)2017 ،
مطالعات نشان دادهاست فعالیتهای ورزشی منظم اثرات مثبت و معنیداری بر سالمت جسمانی ،روانی
و اجتماعی ،ﭘیشگیری از ابتال به بیماریها ،ﭘیشگیری از بسیاری از مفاسﺪ اجتماعی و انحرافات اخالقی،
گذرانﺪن اوقات فراغت سالم و بانشاط ،ایجاد روابط اجتماعی سالم ،توسعه مهارتهای اجتماعی ،افزایﺶ
امیﺪ به زنﺪگی و ارتقای کیفیت زنﺪگی افراد جامعه دارد و یکی از زیرشاخصهای توسعﺔ انسانی در جوامع
قلمﺪاد میشود (جوادیﭘور1397 ،؛ حسینی .)1396 ،به همین دلیل کشورهای ﭘیشرفته و صنعتی توجه
خاصی به گسترش فعالیتهای ورزشی در جامعه دارنﺪ تا با استفاده از دستاوردهای بهﺪاشتی ،اجتماعی و
اقتصادی آن ،هم خود را به شاخصهای توسعه نزدیک کننﺪ و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم و
کارآمﺪ برای تحقق اهﺪاف دیگر توسعه ،برنامهریزی کننﺪ .از جمله فعالیت های ورزشی مؤثر ،ورزشهای
تفریحی است .ورزشهای تفریحی ،مجموعهای از فعالیتهای ورزشی ساده ،کم هزینه ،غیررسمی و فرح-
بخﺶ هستنﺪ که با هﺪف تفریح ،نشاط و شادابی ،تقویت قوای جسمانی و روانی ،داشتن زنﺪگی سالم در
ابعاد فردی و اجتماعی و از بین بردن مشکالت روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه انجام میشونﺪ و
4

شﺪت فعالیت در آنها مورد نظر نیست و امکان شرکت در آنها برای همﺔ افراد وجود دارد (اسکیل ،
2014؛ ﭘارساجو.)1397 ،
در ایران علیرغم افزایﺶ آگاهی عمومی مردم درباره اهمیت و فوایﺪ ورزش و عوارض و ﭘیامﺪهای ناشی از
بیتحرکی ،همچنین وجود سازمانها و بخﺶهای متعﺪدی که هر کﺪام خود را به نوعی در قبال همگانی
شﺪن ورزش مسئول میداننﺪ ،ماننﺪ فﺪراسیون ورزشهای همگانی ،معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش
همگانی وزارت ورزش و جوانان ،شهرداریها ،وزارت آموزش و ﭘرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری،
دانشگاه آزاد اسالمی و  ،...متاسفانه تعﺪاد مشارکتکننﺪگان در ورزشهای تفریحی و همگانی وضعیت
چنﺪان خوبی نﺪارد .دانشگاهها نیز از این امر مستثنی نیستنﺪ .نتایج ﭘﮋوهﺶهای انجامشﺪه حاکی از آن
است که درصﺪ کمی از دانشجویان از برنامههای ورزشی دانشگاهها استقبال میکننﺪ و عﺪم تمایل
دانشجویان به ورزش ،به مسئلهای فراگیر تبﺪیل شﺪه است (سابین2014 ،5؛ مهﺪیزاده.)1393 ،
دانشجویان از ارکان اساسی جوامع محسوب می شونﺪ و نقﺶ بسیار تأثیرگذاری در ساختار اجتماعی،
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فرهنگی و اقتصادی جامعه و تحول و توسعه آن به عهﺪه دارنﺪ و به عنوان متخصصین آینﺪه ،عهﺪه دار
مسؤلیت های مهم جامعه خواهنﺪ شﺪ .بنابراین جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی
تفریحی ،عالوه بر ایجاد فرصت مناسب برای تفریح و رقابت سالم و تامین سالمت جسمانی ،روانی و
اجتماعی آنها ،اشاعه و ترویج ورزش تفریحی و همگانی در اجتماع را به دنبال خواهﺪ داشت (صانعی،
.)1396
مطالعات نشان داده است که یکی از عوامل مهم و مؤثر بر افزایﺶ مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی
تفریحی ،عوامل رفتاری است .عوامل رفتاری به مفاهیمی اطالق میشود که مربوط به متغیرهای زنﺪگی
افراد است و شامل حاالت روانی ،نگرشها ،تصورات ،تعامالت ،ارتباطات و  ...افراد می شود و بر ارجحیت
فعالیتهای اوقات فراغت تأثیر می گذارد و سبب سوقدادن افراد و ایجاد تقاضا (نیاز) در آنها برای
ﭘرداختن به فعالیت ورزشی میشونﺪ (حفظاللسان1396 ،؛ صفاری .)1394 ،در همین راستا یافتههای
ﭘﮋوهﺶ آصفی ( ،)1397نشان داد که عوامل فردی شامل ﭘذیرش ،باور و نگرش ،انگیزش ،آزادی انتخاب،
تعهﺪ ،بازخورد و ویﮋگیهای زمینهای در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثرنﺪ .بنار ( )1397در
طراحی مﺪل توسعه مشارکت ورزشی نشان داد که ابعاد رفتاری ،ساختاری ،روانشناختی و جمعیتی به
ترتیب ،دارای بیشترین تأثیر در عوامل فردی موثر در توسعه مشارکت ورزشی بودنﺪ .حفظاللسان
( )1396در ﭘﮋوهشی تحت عنوان "تعیین عوامل مؤثر بر سطح رفتاری ورزش همگانی دانشگاههای
دولتی ایران" نتیجه گرفت که عوامل جمعیتی ،روانشناختی ،رفتاری و ساختاری ،بر سطح رفتاری توسعﺔ
ورزش همگانی دانشگاههای دولتی تأثیر مثبت و معناداری داشتنﺪ .نتایج ﭘﮋوهﺶ سوادی ( ،)1396نشان
داد که ابعاد تعاملی ،فردی و ساختاری به ترتیب؛ تبیین کننﺪه سطح رفتاری توسعه ورزش همگانی
استان هرمزگان هستنﺪ .یافتههای مطالعه صانعی ( ،)1396نشان داد که عوامل رفتاری شامل زمان،
مهارت ،عالقﺔ فردی ،جایگاه اقتصادی ،سطح آمادگی جسمانی و روابط اجتماعی با دیگران ،در مشارکت
1

یا عﺪم مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی دانشگاه نظامی موثر است .نتایج ﭘﮋوهﺶ ویلسون و
همکاران ( ،)2019نشان داد که سه عامل مهم "عوامل سالمت و تنﺪرستی"" ،عوامل بین فردی" و
"عوامل مالی و زمانی" در مشارکت یا عﺪم مشارکت دانشجویان دانشگاه نیوزلنﺪ در فعالیتهای ورزشی
2

دانشگاه موثرنﺪ .یافتههای ﭘﮋوهﺶ الخطیب و همکاران ( ،)2019نشان داد که عوامل محﺪودیت زمانی و
بهبود فرم بﺪن از دالیل مهم مشارکت یا عﺪم مشارکت دانشجویان  15دانشگاه عربستان در فعالیتهای
3

ورزشی میباشﺪ ﭘﮋوهﺶ کاترینا و همکاران ( ،)2018تحت عنوان " انگیزه دانشجویان برای مشارکت در
فعالیت ورزشی دانشگاه " نشان داد که عوامل رفتاری تناسب انﺪام ،تصویر بﺪن و سرگرمی ،تعادل
زنﺪگی ،ارتباط با دیگران بر افزایﺶ مشارکت ورزشی دانشجویان دانشکﺪه ﭘزشکی مانهایم  ،دانشگاه
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هایﺪلبرگ آلمان مؤثر هستنﺪ .سابلو و رابرت ( )2017نتیجه گرفتنﺪ که عوامل فردی شامل داشتن
زمان ،تناسب انﺪام ،رفع کسالت و درآمﺪ کافی از مهمترین دالیل مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه
زولنﺪ آفریقای جنوبی در فعالیت بﺪنی یا ورزش هستنﺪ .همانطور که مطالعات مذکور نشان میدهﺪ
عوامل رفتاری ،نقﺶ بسیار مهم و مؤثری بر افزایﺶ مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی
دانشگاه دارد.
در این ﭘﮋوهﺶ ،برای بررسی عوامل رفتاری و طبقه بنﺪی عوامل مذکور از مﺪل سلسله مراتبی جکسون

2

( ) 2005استفاده شﺪه است .مﺪل مذکور بیان میکنﺪ که مشارکت یا عﺪم مشارکت افراد در فعالیت های
فراغتی به ویﮋه فعالیت های ورزشی تفریحی ،تحت تاثیر عوامل فردی ،بین فردی و ساختاری قرار می
گیرد .عالوه بر مشارکت ،تعیین ارجحیت و انتخاب گزینه ها نیز تحت تاثیر عوامل مذکور هستنﺪ .عوامل
فردی ،عواملی ماننﺪ تمایالت مذهبی ،عالقه و انگیزه هستنﺪ که با حاالت روحی و روانی فرد سر و کار
دارد و بر اولویت انتخاب فعالیتهای اوقات فراغت تأثیر میگذارد .عوامل تعاملی (بین فردی) ،حاصل
کنﺶهای بین فردی یا رابطه بین خصوصیات فردی افراد است و بر مشارکت مشترک در اوقات فراغت
خاص اثر میگذارد و عوامل ساختاری ،عواملی هستنﺪ که به عنوان عوامل مﺪاخلهگر بین اولویت اوقات
فراغت و مشارکت عمل میکننﺪ .وضعیت چرخه زنﺪگی خانواده ،منابع مالی خانواده ،فصل ،برنامه زمانی
تحصیل و کار ،دسترسی به فرصت ها از جمله عوامل ساختاری هستنﺪ.
هرچنﺪ در ایران مطالعات زیادی در زمینه ورزشهای همگانی و تفریحی انجام شﺪه است ،اما اکثر آنها
جوامع آماری متفاوت از تحقیق حاضر داشتهانﺪ .ضمن آنکه ﭘﮋوهﺶهایی که جامعه آماری آنها را
دانشگاهیان تشکیل دادهانﺪ محﺪود به دانشگاههای دولتی میباشﺪ که قطعاً تعمیم یافتههای آنها با
اشکال مواجه خواهﺪ بود .همچنین اغلب مطالعات در حوزه دانشگاه ،به بررسی موانع مشارکت دانشجویان
در فعالیتهای ورزشی دانشگاه اشاره دارد و مطالعات مربوط به شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیتهای
ورزشی تفریحی دانشگاه به ویﮋه عوامل رفتاری بسیار انﺪک و محﺪود است ،ضمن آنکه تاکنون تحقیقی
در این زمینه در دانشگاه آزاد اسالمی انجام نشﺪهاست .بنابراین با عنایت به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی به
عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان ،دارای باالترین آمار تعﺪاد دانشجویان در کشور می باشﺪ و همه
ساله برنامه هایی را برای جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی ارائه مینماینﺪ و از
آنجائیکه یک سازمان با داشتن منابع و امکانات گسترده و توانمنﺪى فراوان ،نمیتوانﺪ بﺪون توجه به همه
ابعاد و مؤلفههای اثرگذار در این زمینه ،افزایﺶ مشارکت مخاطبان خود را در این فعالیت ها فراهم نمایﺪ،
لذا در این ﭘﮋوهﺶ محقق در ﭘی آنست تا با مطالعه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ذیربط و استفاده از
نظرات خبرگان این حوزه ،عوامل مهم و تاثیرگذار رفتاری در این زمینه را شناسایی و روابط و تعامل بین
آنها را به شکلی ساده و قابل فهم نشان دهﺪ تا مﺪیران ورزش دانشگاه به ویﮋه در بخﺶ ورزشهای
تفریحی و همگانی بتواننﺪ با استفاده از نتایج این مطالعه ،درک جامعی از عوامل مهم و موثر رفتاری
حاکم بر ورزشهای تفریحی دانشگاه و چگونگی تعامل این عوامل با یکﺪیگر داشته و در تصمیمگیریها و

Sabelo & Robert
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تﺪوین راهبردها ،سیاستها و برنامه ها از آن استفاده نماینﺪ و اقﺪامات خود را مبتنی بر اصول علمی
طراحی نماینﺪ.
روششناسی
ابعاد مختلف روش شناختی ﭘﮋوهﺶ حاضر از نظر جهتگیری کاربردی است و از نظر ماهیت دادهها،
تحقیق آمیخته 1یا ترکیبی (کیفی و کمی) میباشﺪ .در بخﺶ کیفی ،هﺪف این ﭘﮋوهﺶ اکتشافی و در
بخﺶ کمی ،استراتﮋی آن ﭘیمایشی است .از نظر افقهای ﭘﮋوهﺶ ،تک مقطعی است و شیوه گردآوری
دادهها ،در مرحله کیفی ،کتابخانهای و مصاحبه نیمهساختاریافته و در مرحله کمی ﭘرسشنامه محقق-
ساخته میباشﺪ.
جامعه آماری در بخﺶ کیفی (شناخت عوامل) ،شامل مﺪیران ستادی حوزه معاونت ورزش دانشگاه آزاد
اسالمی ،مﺪیران و مسئوالن تربیت بﺪنی واحﺪهای دانشگاه آزاداسالمی ،اعضای هیأت علمی متخصص
تربیتبﺪنی و رشته های مرتبط با موضوع تحقیق نظیر علوم اجتماعی و علوم تربیتی بودنﺪ .نمونه گیری
به روش هﺪفمنﺪ سهمیهای انجام شﺪ و در مجموع با  22نفر از خبرگان ذیربط ،مصاحبﺔ نیمهساختاریافته
تا حﺪ رسیﺪن به اشباع نظری انجام گرفت.
جامعه آماری در بخﺶ کمی (طراحی و آزمون مﺪل) ،شامل مﺪیران و مسئوالن تربیتبﺪنی واحﺪهای
جامع ،بسیار بزرگ و بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور بودنﺪ که تعﺪاد آنها بر اساس آمار وب
سایت رسمی دانشگاه آزاد اسالمی در سال  381 ،1398نفر بود .حجم نمونه بر اساس شرط حجم نمونه
قابلکفایت جهت تحلیل عاملی 200 ،نفر تعیین شﺪ .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم برای تحلیل
عاملی و مﺪلسازی ساختاری ،توافق کلی وجود نﺪار د اما به زعم بسیاری از ﭘﮋوهشگران ،حﺪاقل حجم
2

3

4

نمونه الزم  200میباشﺪ (سیو 2006 ،؛ هو  .)2008 ،کالین ( )2010نیز معتقﺪ است در تحلیل عاملی
اکتشافی برای هر متغیر  10یا  20نمونه الزم است ،اما حﺪاقل حجم نمونه  200قابل دفاع است .جهت
جلوگیری از ریزش آزمودنیها  230ﭘرسشنامه توزیع و در نهایت 201 ،ﭘرسشنامه برگشت داده شﺪ.
نمونهگیری به صورت طبقهای تصادفی متناسب با حجم جامعه انجام گرفت.
روش جمعآوری اطالعات در مرحلﺔ کیفﻰ ،ابتﺪا کتابخانهای و در مرحله بعﺪ برای تکمیل اطالعات و
شناسایی متغیرها ،مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود .سپس ﭘرسشنامهای با تعﺪاد  27سوال
شامل سه مولفهی فردی ،تعاملی (بین فردی) و ساختاری تهیه و تﺪوین گردیﺪ که ﭘس از بررسی آن با
استفاده از روش دلفی و توسط  16نفر از خبرگان ذیربط ،ﭘرسشنامه نهایی با تعﺪاد  21سوال در سطوح
ذکر شﺪه تنظیم شﺪ .روایی صوری و محتوایی ﭘرسشنامه ،توسط  15نفر از متخصصان رشته مﺪیریت
ورزش تاییﺪ گردیﺪ و به عنوان ابزار جمعآوری دادهها در بخﺶ کمی مطالعه استفاده شﺪ.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییﺪی ،آزمون
نیکویی برازش و ضریب آلفای کرونباخ ،در نرمافزارهای آماری  SPSSو  LISRELاستفاده شﺪ.
1

- Mixed Method

2
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4
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یافتهها
جدول .1تﻮصیف ﻣصاحبه شﻮندگان در بخش کیفی پژوهش
سمت

فراوان
ی

درصﺪ

مﺪرک و رشته تحصیلی
دکتری  -مﺪیریت ورزشی

8

36/3

دکتری  -فیزیولوژی ورزشی

2

9/1

دکتری  -رفتار حرکتی

2

9/1

دکتری -علوم اجتماعی

1

4/5

دکتری  -علوم تربیتی

1

4/5

دکتری  -مﺪیریت ورزشی

1

4/5

کارشناسی ارشﺪ  -مﺪیریت ورزشی

2

9/1

کارشناسی ارشﺪ  -تربیت بﺪنی و علوم
ورزشی

1

4/5

دکتری  -مﺪیریت ورزشی

2

9/1

کارشناسی ارشﺪ  -مﺪیریت ورزشی

2

9/1

22

100

عضو هیأت علمی دانشگاه

مﺪیر ستادی حوزه معاونت ورزش دانشگاه

مﺪیر یا مسئول تربیت بﺪنی دانشگاه
مجموع

جدول .2تﻮصیف نمﻮنههای ﻣﻮرد ﻣطالعه در بخش کمی پژوهش
متغیر
جنسیت

مﺪرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

سابقه اجرایی

درجه واحﺪ دانشگاهی
مجموع

210

شاخص

فراوانی

درصﺪ

مرد

165

82/1

زن

36

17/9

دکتری

92

45/8

فوق لیسانس

84

41/8

لیسانس

25

12/4

تربیت بﺪنی

173

86/1

غیر تربیت بﺪنی

28

13/9

هیات علمی و مسئول

95

47/3

مﺪیر یا مسئول

63

31/4

کارشناس

43

21/4

 16سال و بیشتر

90

44/8

 11تا  15سال

27

13/4

 6تا  10سال

57

28/4

کمتراز  5سال

27

13/4

جامع

43

21/4

بسیار بزرگ

101

50/2

بزرگ

57

28/4

201
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جهت شناسایی مهمترین عوامل و متغیرهای اثر گذار بر فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی از روش کیفی استفاده شﺪ .در مرحله کیفی ،ﭘس از مصاحبه با خبرگان ،عوامل و متغیرهای
رفتاری موثر بر افزایﺶ مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی در قالب
سه مؤلفه شناسایی و ﭘرسشنامه مقﺪماتی تﺪوین شﺪ که ﭘس از تحلیل کیفی اطالعات با استفاده از روش
دلفی در نهایت ﭘرسشنامهای با تعﺪاد  21سوال در سه مؤلفهی فردی ( 9سوال) ،تعاملی یا بین فردی (7
سوال) و ساختاری ( 5سوال)؛ که با روش لیکرت و با ارزش عﺪدی  1تا  5برای ﭘاسخ هر سؤال امتیازبنﺪی
شﺪه بود ،تهیه گردیﺪ.
جهت دسته بنﺪی و سطح بنﺪی عوامل و متغیرهای اثر گذار بر فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردیﺪ .ﭘیﺶ از انجام آزمون تحلیل عاملی
1

2

اکتشافی ،آزمون شاخص کفایت نمونهگیری کایزر ،مایر و اولکین ( )KMOو آزمون بارتلت انجام شﺪ.
جدول .3نتایج آزﻣﻮن کایزر ،ﻣایﺮ و اولکین و بارتلت
ﭘیﺶ فرض

مقﺪار

مقﺪار کایزر ،مایر و اولکین (کفایت حجم نمونه)

0/888

آزمون کرویت بارتلت

مقﺪار مجذور کای

2684/873

درجه آزادی

171

سطح معناداری

0/001

با توجه به اینکه مقﺪار آزمون کایزر ،مایر و اولکین 0/888 ،بهدست آمﺪ لذا قضاوت در مورد آن در حﺪ
عالی گزارش شﺪ و نشان داد که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب است .همچنین با توجه به
مقﺪار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت (  P<0/01و ،)X2=2684/873میتوان نتیجه
گرفت که بین سوالها همبستگی وجود دارد .از این رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز
است.
"برآورد اولیه میزان اشتراک" هر متغیر نشانگر آن بود که مقادیر تمامی آن ها برابر با یک است" .واریانس
عامل مشترک" ،نشاندهنﺪه همبستگی با عامل است .در منابع مختلف مالک ﭘذیرش همبستگی مشترک
سواالت برابر با  0/3و  0/5گزارش شﺪه است .در تحقیق حاضر مالک ﭘذیرش بر مبنای  0/50تعیین
گردیﺪ .بنابراین سواالت  7و  20به علت ﭘایین بودن واریانس عامل مشترک از  ،0/50از تحلیل کنار
گذاشته شﺪنﺪ.

1

Kaiser-Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
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جدول . 4نتایج تحلیﻞ ﻣﻮلفه های اصلی همﺮاه با چﺮخش واریماکس در ﻣﻮرد بار ﻋاﻣلی سﻮالها(گﻮیهها)
ردیف

شماره سوال

عامل ها

1

1

0/683

2

2

0/53

3

3

0/776

4

4

0/507

5

5

0/642

6

6

0/719

7

8

0/607

8

9

0/786

9

عوامل فردی

1

عوامل تعاملی

عوامل ساختاری

0/718

0
10

0/722

1
1

11

0/552

1
2

12

0/771

1
3

13

0/774

1
4

14

0/698

1
5

15

16

16

1

0/576
0/572

7
17

0/545

1
8

18

0/828

1
9

19

0/725

2
1

واریانس کل

4/752

4/595

2/974

درصﺪ واریانس

25/011

24/185

15/653

درصﺪ واریانس
تجمعی
212

64/848

اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان  PI3K / AKT1و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار

نتایج تحلیل عاملی ارایه شﺪه در جﺪول ،4نشان مـیدهـﺪ که سؤاالت ﭘرسشنامه در کل  64/848درصﺪ
از کل واریـانس را شامل میشود .درصﺪهای واریانس برای مؤلفه فردی برابر با  ،25/011برای مؤلفه
تعاملی  24/185و برای مؤلفـه ساختاری  15/653میباشﺪ .نتایج بارعاملی نشان میﺪهﺪ که بـارعاملی
تمامی سوالها (گویهها) درحﺪ قابل قبول است.
جهت بررسی مﺪل مناسب عوامل رفتاری فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از
تحلیل عاملی تاییﺪی استفاده گردیﺪ.
جدول .5روابط بین شاخصها و ﻋاﻣﻞهای رفتاری ﻣؤﺛﺮ بﺮ افزایش ﻣشارکت دانشجﻮیان در ورزش های تفﺮیحی
دانشگاه آزاد اسالﻣی
میزان
رابطه

ضریب
تعیین

T-value

نتیجه

1

سؤال1

0/67

0/45

10/53

تأییﺪ

2

سؤال 2

0/58

0/59

12/59

تأییﺪ

3

سؤال 3

0/80

0/51

11/47

تأییﺪ

4

سؤال 4

0/75

0/54

11/90

تأییﺪ

5

سؤال5

0/89

0/54

11/83

تأییﺪ

6

سؤال6

0/95

0/63

13/33

تأییﺪ

7

سؤال8

0/88

0/61

12/97

تأییﺪ

8

سؤال 9

0/92

0/61

12/98

تأییﺪ

9

سؤال 10

0/64

0/52

11/50

تأییﺪ

رد
یف

شاخصها

عاملها

عوامل فردی

11

سؤال 12

0/72

0/53

11/55

تأییﺪ

12

سؤال 13

0/83

0/58

12/37

تأییﺪ

13

سؤال 14

0/74

0/63

13/09

تأییﺪ

14

سؤال 15

0/69

0/49

11/08

تأییﺪ

15

سؤال 16

0/48

0/53

11/64

تأییﺪ

16

سؤال 17

0/48

0/51

11/09

تأییﺪ

17

سؤال 18

0/93

0/67

13/40

تأییﺪ

18

سؤال 19

0/55

0/45

10/11

تأییﺪ

19

سؤال 21

0/56

0/25

7/13

تأییﺪ

عوامل تعاملی

10

سؤال 11

0/89

0/60

12/67

تأییﺪ

عوامل ساختاری

با توجه به دادههای جﺪول ،5تمامی رابطههای شاخصها با عاملهای مؤثر بر افزایﺶ مشارکت
دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی معنیدار اسـت.

213

فصلنامه علوم ورزش ،سال دوازدهم ،شماره سی و نهم ،زمستان 99
جدول .6روابط ﻣﻮلفه ها با بعد رفتاری
ضریب تعیین

T-Value

نتیجه

10/32

تأییﺪ رابطه
تأییﺪ رابطه
تأییﺪ رابطه

ردیف

مولفه ها با بعﺪ رفتاری ﭘرسشنامه

میزان رابطه

1

عوامل فردی) (F1با بعﺪ رفتاری

1

1

2

عوامل تعاملی) (F2با بعﺪ رفتاری

0/85

0/72

9/92

3

عوامل ساختاری) (F3با بعﺪ رفتاری

0/90

0/80

10/01

مالک معناداری  ±1/96می باشﺪ.
بر اساس داده های جﺪول ،6رابطه تمامی مولفه ها با بعﺪ رفتاری معنادار است.

شکﻞ .1تحلیﻞ ﻋاﻣلی تأییدی؛ ﻣدل اندازه گیﺮی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری در حالت استاندارد

آزﻣﻮن نیکﻮیی بﺮازش

در آزمون نیکویی برازش ،تناسب مجموعه دادهها بررسی میشود .شاخص های مجذور کای،CFI ،
 RMSEA ،NFIو  GFIاز جمله مهم ترین و ﭘرکاربردترین شاخص های انﺪازه گیری کیفیت تحلیل
عاملی تاییﺪی به شمار می رونﺪ (علوی .)1393 ،با توجه به نتایج جﺪول ،7به غیر از شاخص  ،GFIبقیه
شاخص ها در بازه قابل قبولی قرار دارنﺪ و د ر مجموع شاخص های آزمون خوبی برازش ،تناسب مﺪل را
تأییﺪ کردهانﺪ .بنابراین مﺪل عوامل رفتاری از لحاظ شاخصهای برازش ،مناسب میباشﺪ.
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جدول .7نتایج آزﻣﻮن خﻮبی بﺮازش"تناسب ﻣجمﻮﻋه دادههای ﻣدل "
شاخصهای
برازش

اختصار
شاخص
2
X /df
2

مقتصﺪ

مالک

مقﺪار بﺪست آمﺪه

نتیجه

زیر 3

2/32

تاییﺪ

RMSEA

زیر 0/08

0/079

تاییﺪ

PNFI

باالی 0/90

0/80

عﺪم تاییﺪ

PGFI

باالی 0/90

0/60

عﺪم تاییﺪ

NFI

باالی 0/90

0/92

تاییﺪ

NNFI

باالی 0/90

0/92

تاییﺪ

CFI

باالی 0/90

0/93

تاییﺪ

IFI

باالی 0/90

0/93

تاییﺪ

RFI

باالی 0/90

0/91

تاییﺪ

GFI

باالی 0/90

0/76

عﺪم تاییﺪ

AGFI

باالی 0/90

0/70

عﺪم تاییﺪ

3

4

5
6

تطبیقی
(نسبی)

7

8
9

10

مطلق

11

جدول .8پایایی پﺮسشناﻣه
متغیرها

آلفای کرونباخ

وضعیت ﭘایایی

ردیف

عوامل فردی

0/91

قابل قبول

عوامل تعاملی

0/89

قابل قبول

عوامل ساختاری

0/76

قابل قبول

ﭘرسشنامه  3شاخکی(بعﺪ رفتاری)

0/94

قابل قبول

1
مولفه ها

2
3
4

کل

با مالحظه جﺪول 8مشخص می شود که ﭘایایی ﭘرسشنامه نیز در حﺪ قابل قبول است.
الﻮیتبندی ﻋﻮاﻣﻞ سازﻣانی
جهت اولویت بنﺪی عوامل و متغیر های رفتاری اثر گذار بر فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشجویان
دانشگاه آزاد از آزمون فریﺪمن استفاده شﺪ.
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جدول .9نتایج آزﻣﻮن فﺮیدﻣن در خصﻮص الﻮیت بندی ﻣؤلفهها
ردیف

مولفه های بعﺪ رفتاری

میانگین رتبه

1

عوامل ساختاری

2/48

2

عوامل تعاملی

1/77

3

عوامل فردی

1/76

تعﺪاد

201

خی  -دو

73/66

درجه آزادی

2

سطح معناداری

0/001

نتایج جﺪول 9نشان دهنﺪه آن است که اختالف معناداری بین میانگین رتبه های عوامل رفتاری
( )x2=73/66, P<0/01وجود دارد .باالترین میانگین رتبه مربوط به مولفه عوامل ساختاری ( )2/48و
ﭘایین ترین رتبه مربوط به مولفه عوامل فردی ( )1/76است.
بحﺚ و نتیجهگیﺮی
عوامل رفتاری به مفاهیمی اطالق میشود که مربوط به متغیرهای زنﺪگی افراد است و شامل حاالت
روانی ،نگرش ها ،تصورات ،تعامالت ،ارتباطات و  ...افراد می شود و بر ارجحیت فعالیتهای اوقات فراغت
تأثیر می گذارد و سبب سوقدادن افراد و ایجاد تقاضا (نیاز) در آنها برای ﭘرداختن به فعالیت ورزشی
میشود (حفظاللسان1396 ،؛ صفاری .)1394 ،در این ﭘﮋوهﺶ عوامل رفتاری در سه مؤلفه عوامل فردی،
تعاملی و ساختاری مورد بررسی قرارگرفت .عوامل فردی ،عواملی است که با حاالت روحی و روانی فرد
سر و کار دارد و بر اولویت انتخاب فعالیتهای اوقات فراغت تأثیر میگذارد .عوامل تعاملی(بین فردی)،
حاصل کنﺶ های بین فردی یا رابطه بین خصوصیات فردی ،افراد است و بر مشارکت مشترک در اوقات
فراغت خاص اثر می گذارد و عوامل ساختاری ،عواملی هستنﺪ که به عنوان عوامل مﺪاخلهگر بین اولویت
اوقات فراغت و مشارکت عمل میکننﺪ (جکسون.)2005 ،
یافتههای ﭘﮋوهﺶ نشان داد ،عوامل رفتاری بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی
دانشگاه آزاد اسالمی اثرگذار است .این یافتهها با نتایج تحقیقات ویلسون ( ،)2019ابوالماجﺪ (،)2018
کاترینا ( ،)2018آصفی ( )1397و حفظ اللسان ( )1396همخوانی دارد .این تحقیقات نشان میدهﺪ که
عوامل رفتاری ،عواملی موثر و تعیین کننﺪه بر گرایﺶ افراد به فعالیتهای ورزشی تفریحی و همگانی
است .اما در تحقیقات حسینی ( ،)1396مهﺪی زاده ( )1393و االنصاری ( )2015این عامل مهم نادیﺪه
گرفتهشﺪه است و صرفا عوامل سازمانی یا محیطی را مورد بررسی قرار دادهانﺪ .در ارتباط با نقﺶ عوامل
فردی در توسعه ورزشهای تفریحی در دانشگاه میتوان اظهار داشت که نهادینه کردن هر عمل یا
رفتاری از فرد شروع شﺪه و با فراگیری در تمام سطوح جامعه اشاعه و استمرار مییابﺪ .بنابراین ،نقﺶ
عوامل مذکور در نهادینه کردن رفتار ورزشهای تفریحی در دانشجویان بسیار مهم و اساسی است ،چرا
که این عوامل زمینه ﭘذیرش و استمرار رفتار فعالیت بﺪنی و ورزش را در آنها فراهم مینمایﺪ.
همچنین نتایج این ﭘﮋوهﺶ نشان داد که عوامل رفتاری موثر بر افزایﺶ مشارکت دانشجویان در ورزش-
های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شام ل سه مؤلفه عوامل ساختاری ،تعاملی (بین فردی) و فردی
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میباشﺪ .این نتایج با یافتههای تحقیقات ویلسون ( ،)2019سوادی ( ،)1396احسانی ( )1393همخوانی
دارد .ﭘﮋوهﺶهای حفظاللسان ( ،)1396بنار ( )1397و لیو ( )2016نشان داد که مولفههای جمعیتی،
روانشناختی ،رفتاری و ساختاری جزو عوامل رفتاری موثر بر افزایﺶ مشارکت دانشجویان در ورزشهای
تفریحی دانشگاه میباشنﺪ .یافتههای تحقیقات الخطیب ( )2019مولفههای محﺪودیت زمان و تناسب
انﺪام؛ ابوالماجﺪ ( ) 2018کمبود عالقه ،بیماری و ناتوانی جسمی ،کمبود وقت ،نﺪاشتن همراه؛ کاترینا
( ،)2018تناسب انﺪام ،تصویر بﺪن و سرگرمی ،تعادل زنﺪگی ،ارتباط با دیگران؛ تام دلینز ( )2015کسب
لذت ،نظم و انضباط ،زمان و سطح دسترسی به امکانات و آصفی ( ،)1397ﭘذیرش ،نگرش ،انگیزش،
آزادی انتخاب ،تعهﺪ و ویﮋگی های زمینهای را در جلب مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی
دانشگاه اثرگذار گزارش کردنﺪ که برخی از مولفههای آنها با عوامل شناسایی شﺪه در تحقیق حاضر
مشابهت دارد و بقیه مولفه ها متفاوتنﺪ .شایﺪ دلیل آن رویکرد متفاوت محققان مذکور در بررسی علل و
عوامل و تفاوت جامعه مورد مطالعه باشﺪ .هر چنﺪ به نظر میرسﺪ مولفههای شناسایی شﺪه در این
تحقیقات را نیز میتوان در سه مولفه فردی ،تعاملی و ساختاری دستهبنﺪی نمود .بنابر این با توجه به
نقﺶ بسیار مهم عوامل رفتاری در گرایﺶ افراد به فعالیتهای ورزشی تفریحی میتوان اظهار داشت که
مﺪیران ورزش همگانی و تفریحی در دانشگاه میبایست ضمن مطالعه جامع و شناخت نیازهای جسمانی،
روانی و اجتماعی دانشجویان ،زمینههای ارضای نیازهای مذکور و رشﺪ و شکوفایی استعﺪادهای آنان را
تسهیل نماینﺪ .همچنین با توجه به اینکه عوامل رفتاری از طریق آموزشهای صحیح و مناسب قابل
تغییر ،اصالح و تقویت میباشنﺪ میتوان از طریق بکارگیری روشهای آموزشی مناسب ،سطح آگاهی
دانشجویان را ارتقاء داد تا بتوان از طریق رشﺪ مهارتهای رفتاری دانشجویان ،زمینههای مشارکت آنها را
در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه فراهم نمود.
نتایج نشان داد که مهمترین عامل سطح رفتاری در این تحقیق ،عوامل ساختاری است .عوامل ساختاری،
عواملی هستنﺪ که به عنوان عوامل مﺪاخلهگر بین اولویت اوقات فراغت و مشارکت عمل میکننﺪ .داشتن
وقت و فرصت کافی جهت انجام قعالیتهای ورزشی تفریحی ،مناسب بودن زمان (روز و ساعت) برنامه-
های ورزشی تفریحی ،آگاهی از محتوای برنامههای قعالیتهای ورزشی تفریحی و داشتن لوازم و
تجهیزات ورزشی شخصی مناسب از مولفه های این عامل در تحقیق حاضر بودنﺪ .این نتایج با یافتههای
حفظ اللسان ( )1396و رحیمی ( )1396که در آن مؤلفﺔ ساختاری بیشترین تأثیر را بر گرایﺶ
دانشجویان به ورزش همگانی دانشگاهها داشتنﺪ ،همخوانی دارد .همچنین نتایج صانعی ( )1396نشان
داد که عوامل زمان و وضعیت اقتصادی ،در مشارکت یا عﺪم مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی
دانشگاه موثر است .خالﺪیفرد ( ،)1397ابوالماجﺪ ( ،)2018سابلو و رابرت ( ،)2017تام دلینز (،)2015
داشتن وقت و وجود امکانات ورزشی مناسب و ویلسون ( )2019و الخطیب ( ،)2019عوامل مالی و
زمانی را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر ﭘرداختن به ورزش تفریحی گزارش کردنﺪ که با یافتههای این
تحقیق همراستا میباشﺪ .از طرف دیگر نتایج بنار ( )1397و سوادی ( )1396نشان داد که عوامل
ساختاری  -رفتاری ،اولویت اول افراد جهت مشارکت فعال در ورزشهای تفریحی و همگانی نمیباشﺪ،
هر چنﺪ این عوامل تبیین کننﺪه سطح رفتاری توسعه ورزشهای تفریحی و همگانی هستنﺪ ،که با نتایج
ﭘﮋوهﺶ حاضر هم سو نیست و همانطور که مالحظه میشود تفاوتها در شناسایی عوامل و اولویتبنﺪی
217

فصلنامه علوم ورزش ،سال دوازدهم ،شماره سی و نهم ،زمستان 99

آنها است .بﺪون تردیﺪ بحرانهای اقتصادی موجود ،تأثیرات منفی زیادی را بر بسیاری از امور به ویﮋه
مشارکت افراد در ورزشهای تفریحی و همگانی داشتهاست .به عقیﺪه لیلوک ( ،)2012در کشورهای در
حال توسعه فعالیتهای ورزشی به خاطر مشکالت اقتصادی ،جزو اولویتهای افراد نیست و مسائل دیگر
ماننﺪ رفع نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی در اولویت قرار دارنﺪ .بنابراین میتوان اظهار داشت که یافتههای
این ﭘﮋوهﺶ با توجه به شرایط اقتصادی موجود و حاکم بر جامعه منطقی بهنظر میرسﺪ .دانشجویان
دانشگاه آزاد از یک طرف جهت تامین هزینههای زنﺪگی و تحصیل مجبور به انجام کار و اشتغال هستنﺪ
و از سوی دیگر به دلیل حضور در کالسهای درس و مطالعه ،وقت و فرصت کافی جهت مشارکت در
فعالیتهای تفریحی ورزشی را نﺪارنﺪ .لذا میبایست برنامهریزی فعالیتهای ورزشی تفریحی با توجه به
زمان آزاد و فراغت دانشجویان در زمان حضور در دانشگاه و در بین ساعات غیر کالسی دانشجویان انجام
شود و ضمن اینکه هزینهای به دانشجویان تحمیل نکنﺪ.
عامل بعﺪی ،عوامل تعاملی (بین فردی) بود .عوامل تعاملی ،حاصل کنﺶهای بین فردی یا رابطه بین
خصوصیات فردی ،افراد است که بر مشارکت مشترک در اوقات فراغت خاص اثر میگذارد که در این
مطالعه مولفه های آن شامل دیﺪگاه ،حمایت و تشویق خانواده نسبت به انجام قعالیتهای ورزشی
تفریحی ،دیﺪگاه و تشویق مسئولین دانشگاه نسبت به انجام قعالیتهای ورزشی تفریحی ،حضور مسئولین
دانشگاه در قعالیتهای ورزشی تفریحی ،مشارکت دوستان و همکالسیها در قعالیتهای ورزشی
تفریحی ،ارتباط و تعامل با سایر دانشجویان ،عضویت در گروهها و شبکه های اجتماعی ورزشی و برخورد
مناسب مسئولین قعالیتهای ورزشی تفریحی با دانشجویان بود .در این راستا برخی از تحقیقات ماننﺪ
ویلسون ( ،)2019ﭘیوتر ( )2018و سوادی ( ،)1396نشان داد که عوامل تعاملی به طور قابل مالحظهای
بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه مؤثر است .کاترینا ( )2018و صانعی
( )1396برقراری روابط با دوستان و همکالسیها را عامل مهم مشارکت دانشجویان در ورزش تفریحی
گزارش کردنﺪ .االنصاری ( ،)2015برقراری معاشرت و دوستی در هنگام فعالیتهای فوق برنامه ورزشی را
از عوامل مهم مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی گزارش نمودنﺪ که در حقیقت همان نیاز افراد
به کارگروهی ،ﭘیونﺪجویی و حضور در جمع میباشﺪ .ابوالماجﺪ ( ،)2018داشتن همراه به ویﮋه دوستان و
همساالن و تشویق آنها را عامل مهم مشارکت در فعالیت بﺪنی گزارش کردهاست .برخی از تحقیقات
ماننﺪ تام دلینز ( ،)2015به نقﺶ بسیار مهم ارتباطات و حمایتهای اجتماعی ماننﺪ حمایت والﺪین،
الگوسازی و حمایتهای اجتماعی اشاره کردهانﺪ و دلیانس ( ،)2015بهبود روابط و تعامالت اجتماعی را
دلیل مشارکت دانشجویان دانشگاه بلﮋیک در فعالیتهای بﺪنی گزارش نمودهاست .که با یافتههای این
ﭘﮋوهﺶ همخوانی دارد .در برخی از ﭘﮋوهﺶها ماننﺪ آصفی ( ،)1397بنار ( ،)1397حفظاللسان (،)1396
حسینی ( )1396و سابلو و رابرت ( )2017نقﺶ این عامل مهم نادیﺪه گرفته شﺪه و به آن هیچ اشارهای
نشﺪهاست .به نظر میسﺪ دلیل اصلی آن ،رویکرد متفاوت محققان در بررسی موضوع باشﺪ و صرفا عوامل
ساختاری و فردی را مورد بررسی قرار دادهانﺪ .بنابر این میتوان اظهار داشت که با ایجاد نگرش صحیح
در والﺪین ،دانشجویان و مسئوالن دانشگاه در این زمینه ،فراهم کردن شرایط انجام فعالیتهای تفریحی
گروهی و اتخاذ تﺪابیر ترغیبی و تشویقی برای مشارکت با دوستان و همساالن در فعالیت بﺪنی،
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زمینههای الزم جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در قعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه فراهم شﺪه و از
این طریق بتوان روابط و تعامالت اجتماعی آنها را نیز بهبود بخشیﺪ.
آخرین عامل ،عوامل فردی بود .عوامل فردی ،عواملی است که با حاالت روحی و روانی فرد سر و کار دارد
و بر اولویت انتخاب فعالیتهای اوقات فراغت تأثیر میگذارد .سن ،جنسیت ،داشتن انگیزه و عالقه جهت
انجام فعالیت های ورزشی تفریحی ،داشتن سالمت جسمانی ،احساس لذت و ایجاد رضایت از انجام
فعالیت های ورزشی تفریحی ،تمایل به کسب و بهبود سالمت و آمادگی جسمانی ،داشتن برنامه منظم
جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی تفریحی و ترجیح داشتن فعالیتهای ورزشی تفریحی به سایر
فعالیتهای تفریحی اوقات فراغت از مولفه های عوامل فردی بودنﺪ .اکثر تحقیقات نقﺶ موثر عوامل
فردی در افزایﺶ مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی را مورد بررسی قرار داده و تاییﺪ کردهانﺪ .سوادی
( )1396و ﭘیوتر ( ،)2018عوامل فردی را جزو مهمترین عوامل موثر بر افزایﺶ مشارکت ورزشی
دانشجویان گزارش کردهانﺪ .آصفی ( ،)1397خالﺪی فرد ( )1397و حسینی ( ،)1396به نقﺶ انگیزش
در افزایﺶ مشارکت ورزشی دانشجویان اشاره داشتهانﺪ .ویلسون ( ،)2019الخطیب ( ،)2019کاترینا
( ،)2018سابلو و رابرت ( )2017و جوشوا ( ،)2015بهبود سالمتی و تنﺪرستی و داشتن تناسب انﺪام را
عاملی مهم جهت شرکت در برنامههای ورزشی مطرح کردهانﺪ .صانعی ( )1396و ابوالماجﺪ (،)2018
عالقه ،مهارت ،بهبود سطح آمادگی جسمانی و تام دلینز ( ،)2015کسب لذت را جزو عوامل مؤثر بر
افزایﺶ مشارکت ورزشی دانشجویان گزارش کردهانﺪ که نتایج آنها تا حﺪودی با نتایج ﭘﮋوهﺶ حاضر
مشابهت دارد و تفاوت ها در شناسایی عوامل و تا حﺪی اولویت بنﺪی آنهاست که از دالیل آن میتوان به
جامعه آماری متفاوت این تحقیقات اشاره کرد زیرا بسیاری از این تحقیقات در دانشگاههای دولتی یا در
کشورهای دیگر انجام شﺪه است .همانطور که اشاره شﺪ نهادینه کردن هر عمل یا رفتاری از فرد شروع
میگردد و با فراگیری در تمام سطوح جامعه اشاعه و استمرار مییابﺪ .بنابراین ،نقﺶ عوامل فردی در
نهادینه کردن رفتار ورزش تفریحی در جامعه بسیار مهم و اساسی است ،زیرا این عوامل زمینه ﭘذیرش و
استمرار رفتار فعالیت بﺪنی و ورزش را در افراد فراهم میکننﺪ .درخصوص قرارگیری عوامل فردی در
اولویت آخر ،شایﺪ بتوان اظهار داشت که کارکرد و تأثیرگذاری عوامل فردی در گرو عملکرد مطلوب دیگر
عوامل است و تا عوامل دیگر به خوبی عمل نکننﺪ ،این عوامل نمیتواننﺪ موثر باشنﺪ .بنابر این ابتﺪا می-
بایست جایگاه و ساختار آن تثبیت شﺪه و سپس نهادینه کردن آن در وجود تک تک افراد در دستور کار
قرار گیرد .بنابراین مسئوالن ورزش دانشگاه به ویﮋه در بخﺶ ورزشهای تفریحی و همگانی میبایست با
بکارگیری روشهای آموزشی مناسب و برﭘایی همایﺶها و کارگاههای علمی ،کمک گرفتن از مراکز
مشاوره ورزشی ،اطالع رسانی مناسب ،اتخاذ روشها و راهکارهای مناسب برای ایجاد انگیزه و عالقه در
دانشجویان ماننﺪ برگزاری مسابقات و جشنوارههای ورزشی ،تﺪوین مجموعهای از تبلیغات هﺪفمنﺪ دربارة
فوایﺪ و اهمیت آن و فرهنگ سازی و ایجاد باور و نگرش مثبت در دانشجویان ،زمینه افزایﺶ مشارکت
دانشجویان در قعالیت های ورزشی تفریحی دانشگاه و کمک به کسب سالمتی و نشاط در آنها را فراهم
نماینﺪ.
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