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 دانشجویان  و موانع مشارکت انگیزگیبی چالش
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   یزد دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده، تربیتی علوم . استادیار1
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 چکیده

، اشته باشدتواند آثار مثبتی در نشاط دانشجویان همراه دهای ورزشی میوجودی که مشارکت در فعالیت با

، پژوهش حاضردف لذا ه. ها دارنددر این برنامهمشارکت کمتری انگیزه و بسیاری از دانشجویان اغلب 

پژوهش از روش . بوددر دانشگاه یزد ورزشی های دانشجویان در فعالیتموانع مشارکت شناسایی 

دورۀ سوم و چهارم  تمامی دانشجویان سالپژوهش شامل  ةجامعاستفاده شد.  تحلیلی-توصیفی

ی تصادفصورت  بهنمونه عنوان  بهنفر  360تعداد  از طریق فرمول کوکران .دانشگاه یزد بودکارشناسی 

مدرس ورزشی انتخاب  5تعداد ، گیری هدفمندشدند. همچنین با روش نمونهای مساوی انتخاب طبقه

حلیل تمنظور  بهشد.  تأییدروایی و پایایی آن که  بودساخته محقق نامهپرسش، ابزار پژوهششدند. 

ستفاده اای تحلیل واریانس رتبه و تحلیل معادالت ساختاریدر قالب  استنباطی واز آمار توصیفی ، هاداده

نع موا» متغیرهایها نشان داد یافته شد. استفاده کیفی تحلیلاز ، در بخش پرسش تشریحیشد. همچنین 

ر را در ساخت متغیر موانع مشارکت د تأثیرباالترین ( 47/0« )سازمانی و مدیریتی»و ( 63/0) «فردی

 از تغییرات واریانس متغیر موانع مشارکت در فعالیت %40مشخص شد ، همچنین .ندفعالیت ورزشی داشت

« شضعف آگاهی و نگر»، های آناز میان شاخص و قابل تبیین است «موانع فردی»متغیر  از طریق، ورزشی

 موانع سازمانی و»، باالترین میزان مداخله را به خود اختصاص دادند. پس از آن« ضعف اقتصادی»و 

، های آنبود که از میان شاخصتغییرات واریانس متغیر موانع مشارکت  %22تبیین کننده « مدیریتی

دی با توجه به نقش موانع فر باالترین میزان مداخله را به خود اختصاص داد.، «ضعف مدیریتی ورزشی»

امکانات توسعه ، تشویقی هایاجرای طرحپژوهش حاضر ، در ضعف مشارکت دانشجویان در ورزش

  را به عنوان پیشنهادهای کاربردی مورد تاکید قرار می دهد.  سازیفرهنگ رسانی وو آگاهیورزشی 
 

 یزد. دانشگاه، تحلیل عاملی اکتشافی، مشارکت ورزشی، انگیزهبرنامه درسی، ، تربیت بدنی واژه ها:کلید
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 مقدمه 
 به دانشجویان بیشتر هچ هر جذب هایشیوه از استفاده
 هاآن ندرستیت و المتس سطح أارتق راستای در ورزش
 شناخت ممستلز ،حال ینع در و ستا ضروری امری

 در دانشجویان تمشارک که است ایبازدارنده عوامل
 که اشتد توجه ایدب البته .کندمی محدود را ورزش

ت متفاو های ورزشی در جوانانگرایش به سمت فعالیت
که مشارکت در وجودی  بااست. مسئله اینجا است 

نشاط  تواند آثار مثبتی درورزشی می برنامه های درسی
، دبرای دانشجویان همراه داشته باشتحصیلی و جسمی 

غلب ادوران تحصیلی خود  چرا بسیاری از دانشجویان در
ر دو چرا از امکانات ورزشی ، نشاط هستندکسل و کم

ی است امی کنند. این مسئله کمتر استفادهخود دانشگاه 
 شود به آن پاسخ دادهکه در پژوهش حاضر تالش می

های فعالیت شود و موانع مشارکت دانشجویان در
 ورزشی بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد. 

ورزشی در درسی های فعالیتنشان کرد باید خاطر
ربیت تبه شکل دو واحد درس غالباً های ایران هدانشگا

. ودشارائه می، دانشجویان اجباری است که برای بدنی
، یبرنامه دانشگاههای ورزشی فوقهمچنین فعالیت

-بین و دانشگاهیدرون شامل سه بخش رقابتی غالباً

 بخش آموزشی و بخش تفریحی همگانی، دانشگاهی
، هاورزشی دانشگاههای برنامههدف اصلی  .است

-حس مسئولیت ارتقأافزایش توانایی دانشجویان جهت 

 های اجتماعی بهدر فعالیت مؤثرپذیری و مشارکت 
 ،نژادحیدری ، سادات امامی) عنوان یک شهروند است

ر تواند نقش مهمی د(. این امر می2013، شفیع نیا
، روانی حرکتی، تربیت عمومی و تقویت ابعاد جسمانی

جویان از اخالقی و اجتماعی دانش، عقالنی، عاطفی
بخش های مفرح و سالمتطریق پرداختن به فعالیت

، اعیلیاسم، تجاری) کند أصورت آزاد و داوطلبانه ایفبه
 (.2011، حجت خواه

                                                           
 

های انگیزگی جوانان در مشارکتبررسی چالش بی
و  شناسیروانهای مطالعاتی ورزشی از جمله ضرورت
افراد برای  ۀانگیزشناسی، روانعلوم ورزشی است. علم 

داند. مشارکت در ورزش را با برخی عوامل مرتبط می
فرد برای مشارکت  ۀانگیزشناسی، روانبر اساس اصول 

گیری فرد برای تالش و جهتبه ، و پیشرفت در ورزش
پافشاری در مواجه با ، های ورزشیموفقیت در برنامه

ها اشاره شکست و همچنین تجربه غرور در موفقیت
های صریحی است ویژگی ۀدربردارند، دارد. این انگیزه

دستیابی ، که به جوانان امکان عالقمند شدن به ورزش
ی کسب سطوح باال، های ورزشیبه برتری در برنامه

 های ورزشیتناسب اندام و به حداکثر رساندن یادگیری

جویی و انگیزش رقابت، . در واقعکندمیرا اعطا 
افکار و احساسات ، بر انواع رفتارها، مشارکت در ورزش

کند تا به گونه ای که او را وادار می، گذاردفرد اثر می
شدت ، تالش برای پیگیری اهداف، به انتخاب فعالیت

تالش در پیگیری اهداف و در نهایت  بخشیدن به
پافشاری در مواجه با شکست و دشواری دست بزند 

ضروری است ، (. از این رو2013، 11)سینگ و ساینی
-که بودجه، های آموزشی نظیر دانشگاهاکه در سازمان

های قابل توجهی را برای ورزش جوانان صرف 
انگیزگی و ضعف مشارکت مسئله چالش بی، کنندمی

-های ورزشی مورد کنکاش دقیقدانشجویان در فعالیت

 تر قرار گیرد.
 ورزشیهای های افراد برای شرکت در فعالیتانگیزه

وامل بسیار متنوع است؛ برخی عوامل از قبیل ع
ر تمایل فرد توانند دمحیطی و فرهنگی می، اجتماعی

های بدنی و ورزشی اثرگذار برای شرکت در فعالیت
با وجود ، اما(. 2013، روزبهانی، اندام، هزادمهدی) باشند

شجویان تمایلی به بسیاری از دان، عوامل برانگیزاننده
های ورزشی دانشگاه ندارند. اکثر شرکت در فعالیت

معتقدند تنها یک علت یا انگیزه سبب  نظرانصاحب

1. Singh & Saini 
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بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا ، بروز رفتار نیست
، اندام) شوندورزش میرایش افراد به امر عدم گ

و  11کرافورد، در این راستا(. 2015، سلیمی، عسگری
را  فراغت اوقات موانع هرمی مدل (1991) همکاران
و  به صفات فردیدرونموانع  کردند. پیشنهاد

 تجارب از که دارد اشاره روانی دارندهازب خصوصیات

عدم  به فردینبی موانع گیرد.یم ریشه فردی منفی
 تعلق و یار یافتن برای و ناتوانی افراد بین مثبت تعامل

 معنای به نیز ساختاری موانع شود.یم مربوط گروهی

 است ورزش انجام برای مادی امکانات نبودنفراهم
-پیششده موانع درکهمچنین  .(2006، گشامشکل)

است.  ورزشیخوبی برای عدم انجام فعالیت  ۀکنندبینی
ادامه ، طور بالقوه از شروعتوانند بهموانع می، به عالوه

 جلوگیری کنند رزشیو یا ازسرگیری فعالیت
(. مطالعات انجام 2013، روزبهانی، اندامزاده، مهدی)

، گومز) دهد که کمبود وقتن زمینه نشان میشده در ای
، جیالنیال) کمبود امکانات، (2010، 22اکستریمرا، چالگز
، عزیزی) یادز مشغله، (2011، 33آووداال، الخوایا، بدوی

 حوصلگی( و تنبلی و بی2011، خبیری، جاللی فراهانی
( 2011، ؛ عزیزی و همکاران2010، گومز و همکاران)

ترین موانع مشارکت افراد در فعالیت تواند از مهممی
    بدنی باشند. 

سطح فعالیت بدنی و »در پژوهشی با عنوان  همچنین
بهزیستی روانشناختی: مطالعه موردی دانشجویان 

داری بین سالمت اتفاوت معن مشخص شد« دانشگاه
با توجه به سطح فعالیت بدنی و ، روانی دانشجویان

احتمال بیشتری برای ، جنسیت وجود دارد. در این راستا
شرکت در فعالیت ورزشی سطح باال در گروه پسران 

این پژوهش نشان داد نسبت به دختران وجود داشت. 
تفاوت ، با جنسیت «پذیرش خود»مقیاس خرده ۀرابطدر 

                                                           
1. Crawford 

2. Gomez, Gallegos & Exteremera 

3. El-Gilany, Badawi, El-Khawaya, & 

Awadalla 

وجهی باالتر از قابل توجه است. مردان به طور قابل ت
، 44یریسلوالپا) کردندمقیاس عملزنان در این خرده

سطح »همچنین مطالعه دیگری با عنوان  .(2015
در کشور رومانی « فعالیت فیزیکی دانشجویان دانشگاه

لیت بدنی و ورزشی برای تمام نشان داد فعا و انجام شد
دانشجویان  امااست.  داشته های دانشجویان وجودگروه

های ورزشی بیشتری فعالیت، پسر در مقایسه با دختران
ارائه کننده مبنایی علمی ، این مطالعههای داشتند. یافته

زندگی فعال برای  برای پیگیری سالمتی و سبک
. (2015، 55وانوو، رادو، فاگاراس) استدانشجویان بوده

درک ارزش تمرین ورزش »پژوهش دیگری با عنوان 
 در« مثبت برای دانشجویان ۀانگیزعنوان یک به

ها نشان داد دانشگاه بخارست انجام شد. یافته
از بین بردن ، منظور دستیابی به آرامشبه دانشجویان 

در ، ای خوداستراحت و افزایش عملکرد حرفه، ساستر
گریگور و ) کردندهای ورزشی مشارکت میفعالیت

پژوهشی تحت عنوان  همچنین. (2014، 66کورتیکس
مطالعه طولی مشارکت ورزشی تفریحی و محدودیت »

از سال  «دانشگاه راس و بارسلوناآن در بین دانشجویان 
. نتایج نشان گرفتمورد بررسی قرار  2008تا  2003

، داد موانع مشارکت در ورزش شامل عدم امکانات کافی
، عدم آگاهی در مورد چگونگی مشارکت در ورزش

عدم حمایت دیگران و صرف وقت زیاد ، کمبود وقت
. (2012، 77اسپیوی و هریتز) است برای کارهای دیگر

موانع درک شده »پژوهشی تحت عنوان همچنین 
مشارکت ورزشی تفریحی در دانشجویان دانشگاه: 

المللی و محلی در ایاالت بین دانشجویان بینمقایسه 
نفری از دانشجویان  64در بین یک نمونه  «متحده

. نتایج نشان داد انجام شد، کشور ایاالت متحده آمریکا
فی و عدم اطالعات عدم زمان کا، نبود امکانات مناسب

4. Yerlisu Lapa 
5. Fagaras, Radu & Vanvu 

6. Grigore & Courteix 

7. Spivey & Hritz 
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بیشترین موانع  های ورزشی موجودمربوط به فعالیت
-ورزشی برای دانشجویان بینهای مشارکت در فعالیت

المللی است و همچنین نتایج نشان داد موانع درونی و 
در مقایسه  المللیوانع فردی در میان دانشجویان بینم

 توجهی باالتر بودطور قابلبا دانشجویان بومی به
 .(2012،  11هاشم)

برای ، انجام شده استمطالعاتی در ایران همچنین 
ساختی و عوامل زیر تأثیر دربارهپژوهشی ، مثال

های ر توسعه مشارکت ورزشی در دانشگاهمدیریتی ب
. نتایج نشان داد برای توسعه شدانجام دولتی ایران 

اهمیت عامل مدیریت ، مشارکت ورزشی دانشجویان
 ( بیشتر از عامل زیرساخت توسعه0/4+49/01) توسعه

( است. همچنین بر اساس مدل معادالت 51/0+90/3)
بر  23/3عامل مدیریت توسعه با ضریب ، ساختاری

بر توسعه  99/0 مشارکت ورزشی و با ضریب
بر  69/2 ها و زیرساخت توسعه نیز با ضریبزیرساخت

کل داشتند. در  دارامستقیم و معن تأثیرمشارکت ورزشی 
-مناسب می رسد مدیریت ورزش دانشگاهیظر میبه ن

منافی و ) تواند سبب مشارکت ورزشی دانشجویان شود
ای راهکارهدرباره پژوهشی همچنین  .(2015، همکاران

 انجام شد.های ایران توسعه ورزش همگانی در دانشگاه
، %79نتایج نشان داد عوامل سازمانی و مدیریتی با 

، %54ناختی با عوامل روانش، %72عوامل محیطی با 
عوامل عدم حمایت ، %61فردی با عوامل درون

در  %73و عوامل محدودیت زمانی با  %83اجتماعی با 
 هستند مؤثرعدم مشارکت ورزشی دانشجویان 

پژوهشی تحت ، عالوهبه .(2014، و اندام زادهمهدی)
-نع و راهکارهای توسعه سهم فعالیتعنوان ارزیابی موا

. نتایج انجام شدهای ورزشی اوقات فراغت دانشجویان 
نواده دانشجویان با انجام نشان داد بین میزان درآمد خا

در  شرکت، های ورزشی به صورت تفریحیفعالیت

                                                           
 

 

های انفرادی مانند شرکت در ورزش، مسابقات ورزشی

وجود داشت  P≤01/0ارتباط معنادار در حد ، شنا و تنیس
در توسعه  مؤثرموانع ، انشجویانبندی دو طبق اولویت

سهم ورزش در اوقات فراغت به ترتیب کمبود تجهیزات 
کمبود فضای ، درصد مخاطبان( 81)دیدگاه  ورزشی
توجهی به کم، درصد مخاطبان( 77)دیدگاه  ورزشی

درصد  75گاه )دید بدنی در مدارسدرس تربیت
ر مورد مزایای سازی کافی دعدم فرهنگ، مخاطبان(

 5/74)دیدگاه  های منظم بدنیبه فعالیت پرداختن
نظریان مادوانی و ) عنوان شد درصد مخاطبان(

نع پژوهشی تحت عنوان موا همچنین. (2013،رمضانی
. نتایج انجام شدها توسعه ورزش همگانی در دانشگاه

 نشان داد عامل سازمانی و مدیریتی با میانگین
تی با ترین عامل و روانشناخ( با اهمیت85/0+22/3)

 ترین عامل بود( کم اهمیت0/2+95/50) میانگین
 .(2013، روزبهانی، اندامزاده، مهدی)

های متخصص و از آنجا که تحقق هدف تربیت انسان
ای هبرای آینده هر جامع، م و بانشاطدر عین حال سال

 تالش دارد به پژوهش حاضر، امری خطیر است
اه موانع مشارکت دانشجویان دانشگ تبیینشناسایی و 

رای بهای ورزشی و ارائه راهکارهای مناسب در فعالیت
هار چ، در این راستا. بپردازدورزش در افزایش مشارکت 

 پرسش مورد بررسی قرار گرفت:
های دانشجویان در فعالیت میزان مشارکت: 1پرسش 

 ورزشی چگونه است؟
های فعالیتوانع مشارکت دانشجویان در م: 2پرسش 

 ورزشی کدام است؟

ر بندی موانع مشارکت دانشجویان داولویت: 3پرسش 
 های ورزشی چگونه است؟فعالیت

1. Hashim 
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-بیچه راهکارهایی برای برطرف نمودن : 4پرسش 

های وانع مشارکت دانشجویان در فعالیتمانگیزگی و 
 توان ارائه کرد؟ورزشی می

 پژوهش شناسیروش
 روش پژوهشو « کاربردی»نوع پژوهش حاضر 

 بود. « تحلیلی-توصیفی»

 کنندگانشرکت
شامل تمامی دانشجویان سال پژوهش جامعۀ آماری 
-1395در سال تحصیلی دورۀ کارشناسی سوم و چهارم 

نفر(. این گروه به این دلیل انتخاب  4600) بود 1394
سال زیرا دانشجویان  .که سال اولی و دومی نیستند شد

نشگاه آشنایی های ورزشی دااول و دوم هنوز با فعالیت
ندارند. لذا  الزم رامشارکت ها و در آن رندنداچندانی 

رود ر میکه انتظا، دانشجویان سال سوم و چهارم
های ورزشی دانشگاه بیشتر فرصت استفاده از فعالیت

پژوهش از  ۀ. نمونشدندانتخاب ، فراهم بوده آنها برای
نفر( که با  354ل کوکران محاسبه شد )طریق فرمو

نفر تعیین  360نهایی ۀحجم نمون، کردن این عددگرد
« ای مساویتصادفی طبقه»صورت به نمونه این  .شد

نفر  30دانشکده دانشگاه یزد )به ازای  دوازدهاز تمامی 
 . شدنداز هر دانشکده( انتخاب 

همچنین برای پاسخ به پرسش چهارم پژوهش 
رفع موانع مشارکت دانشجویان در ورزش( )راهکارهای 

از نظر استادان نیز استفاده شد. ، عالوه بر دانشجویان
ورزشی دانشگاه یزد به استادان و مربیان ، در این بخش

انتخاب  نفر(پنج گیری هدفمند )شامل نمونه ۀشیو
تدریس  ۀشدند. معیار انتخاب این افراد شامل سابق

های ورزشی در برنامههمکاری ، ر دانشگاه یزدورزش د
دانشجویی و عالقمندی به مشارکت در پژوهش حاضر 

 بود.

 ابزار پژوهش
 سهکه در  بود« ساختهمحقق نامهپرسش»ابزار پژوهش 

 :شدطراحی اصلی بخش 

 پنج: که در و عمومی ایبخش متغیرهای زمینه (1
معدل ، دانشکده، تنظیم شد )جنسیتقسمت 
زمان مورد ، میزان مشارکت در ورزش، تحصیلی

 عالقه برای ورزش(.

بخش موانع مشارکت در ورزش: این بخش از  (2
موانع : شاخص موانع بود چهارشامل  نامهپرسش

، دسترسی، امکانات و تجهیزاتشامل ) محیطی
شامل ) موانع اجتماعی ،(ایمنی، بهداشت، کیفیت

شامل ) موانع فردی ،(هارسانه، خانواده، همساالن
، اقتصادی، انگیزشی، نگرشآگاهی و ، جسمی
شامل ) موانع سازمانی و مدیریتی ،(زمانی

 .فرهنگی(، مدیریتی، سازمانی

بخش راهکارهای رفع موانع: این بخش از   (3
تشریحی مبنی بر  به صورت پرسش نامهپرسش

تنظیم ، کنندگان در پژوهشدریافت نظر شرکت
از طریق تحلیل ، های بخش تشریحی. پاسخشد

. در شدنددهی و بارگذاری سازمان، کیفی متن
شدند )در این راهکارهای نهایی استخراج ، نهایت

بخش هم از دیدگاه دانشجویان و هم از دیدگاه 
استادان و مربیان ورزش دانشگاه یزد استفاده 

  شد(. 

 روش اجرا
ابتدا به این شیوه بود که  نامهپرسشطراحی و اجرای 

اخص ها عتبر مطالعه شد و شمبانی نظری و پژوهشی م
طراحی شد. در ، به شکل اولیه نامهپرسشهای و گویه

های اولیه گویهها و شاخصاول  ۀدر مرحل، واقع
صوری و »سپس روایی  .شدندشناسایی و طراحی 

نفر از  12 دریافت نظراز طریق  نامهپرسش« محتوایی
استادان علوم ورزشی و متخصصان آموزش و مدیریت 

ی نظرات . پس از بررسشدتعیین دانشگاه یزد ورزشی 
در نهایت ، هانامهپرسشها در به دست آمده و اِعمال آن

در مطالعه  نامهپرسش. شدنهایی تدوین  نامهپرسش
نفری( دانشجویان و  20توسط یک گروه )، راهنما

و میزان  گرفتاتید علوم ورزشی مورد بررسی قراراس
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عدد  «آلفای کرونباخ»پایایی آن با استفاده از ضریب 
سپس . بیانگر پایایی مطلوب بود و شدمحاسبه  87/0

های الزم پژوهش اجرا شد و داده ۀنموندر  نامهپرسش
 گردآوری شد.

 هاهای پردازش دادهروش
« آمار توصیفی»های از روش، هابه منظور تحلیل داده

های تحلیل عاملی و روشدر قالب  «آمار استنباطی»و 
ل تحلی»از معادالت ساختاری استفاده شد.  تحلیل

ل بازدارنده ترین عوامبرای تعیین مهم« عاملی اکتشافی
در بین جامعه  یهای ورزشبرای شرکت در فعالیت

-عاملی آنها با توجه به باربندی گزینهنظر و دستهمورد

تحلیل عاملی ». همچنین از روش شدها استفاده 
 خرده تأیید)مدل معادالت ساختاری( برای « یتأیید

و در راستای ارائه الگوی موانع  نامهپرسشهای مقیاس
تحلیل »از ، به عالوه. شداستفاده ، مشارکت در ورزش

های برای تعیین اولویت« ای فریدمنواریانس رتبه
برای بخش ، کنندگان استفاده شد. در نهایتشرکت
استفاده ، یل کیفی متناز روش تحلنامه، پرسشچهارم 

از ، تا راهکارهای نهایی استخراج شود. در مجموع شد
برای تحلیل عاملی ، 18نسخه ، اساسپیاس افزارنرم

افزار رد بارهای عاملی و همچنین از نرمو برآو افیاکتش
برای تحلیل معادالت ساختاری و ، 72/8لیزرل نسخه 

 ارائه الگو استفاده شد.
 

 های پژوهشیافته
یزان مشارکت دانشجویان در م: یک پرسش

 های ورزشی چگونه است؟فعالیت
ویان تمایل به درصد دانشج 13، ذیل طبق جدول

درصد  41ندارند.  را های ورزشیمشارکت در فعالیت
درصد هفتگی و  17، درصد ماهانه 17، گاهی اوقات

با توجه  .کننددرصد به صورت روزانه ورزش می 8ا تنه
ماهانه درصد دانشجویان  73به ستون درصد تجمعی 

پردازند که میهای ورزشی کمتر از یک بار به فعالیت
یزان مشارکت دانشجویان بودن ماین امر مبین پایین

  .استهای ورزشی در فعالیت

          

 های ورزشیدر فعالیتدانشجویان فراوانی میزان مشارکت  -1 جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد میزان مشارکت

 13 13 49 عدم مشارکت

 56 41 149 اوقاتگاهی

 73 1/17 62 ماهانه

 91 1/17 62 هفتگی

 100 8 30 روزانه

  3 6 بدون پاسخ

  100 358 جمع کل

سطح معناداری با اطمینان ، با توجه به جدولهمچنین 
به دست آمده است. این امر  0.000درصد برابر  95

های مختلف تحصیلی در میزان بین رشته دهدمی نشان
 مشارکت ورزشی دانشجویان تفاوت معناداری جود دارد.

اقتصاد و »بیشترین مشارکت مربوط به دانشکده 
هنر و »و کمترین مربوط به دانشکده « مدیریت
 است.« معماری
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 (هابه تفکیک دانشکده)های ورزشی در فعالیتدانشجویان میزان مشارکت  -2 دولج

 دانشکده
 میزان مشارکت در ورزش

عدم  جمع کل
 مشارکت

 روزانه هفتگی ماهانه اوقاتگاهی

 31 4 7 2 12 6 مهندسی برق و کامپیوتر

 28 2 6 2 17 1 مهندسی معدن و متالوژی

 30 2 0 1 15 12 هنر و معماری

 28 2 5 2 16 3 مهندسیفنی و 

 30 0 4 6 11 9 فیزیک

 28 2 3 16 7 0 ریاضی

 27 1 4 5 13 4 علوم پایه

 30 5 3 2 13 7 منابع طبیعی

 30 2 12 4 12 0 اقتصاد و مدیریت

 30 2 6 4 14 4 علوم اجتماعی

 30 6 7 6 10 1 ادبیات

 30 2 5 12 9 2 علوم انسانی

 352 30 62 62 149 49 جمع کل

 سطح معناداری آزادیۀدرج موارد 

 .000 44 119 دو-آماره خی

   352 تعداد

سطح معناداری ، این بخشول ابا توجه به جدهمچنین 
است. دست آمدهبه 0.000درصد برابر  95اطمینان  با

دهد بین جنسیت دانشجویان در میزان این امر نشان می
ورزشی دانشجویان تفاوت معناداری وجود مشارکت 

دانشجویان دختر  %27تنها ، ترعبارت دقیقبه دارد.

، دانشجویان پسر %25مشارکت ورزشی خوب و تنها 
)روزانه و هفتگی(.  اندخوب داشته مشارکت ورزشی

 %55دانشجویان دختر مشارکت ضعیف و  57%
اند )عدم دانشجویان پسر مشارکت ضعیف داشته

 مشارکت و گاهی اوقات(. 
 

 های ورزشیدر فعالیتدانشجویان میزان مشارکت  -3ل جدو

   
 جمع کل بدون پاسخ موارد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 352 %98 6 %2 358 %100 

 

 ورزش میزان مشارکت در

عدم   جمع کل
 مشارکت

-گاهی

 اوقات
 روزانه هفتگی ماهانه

 177 15 33 28 75 26دختر     

 175 15 29 34 74 23پسر      

 352 30 62 62 149 49جمع کل   
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 سطح معناداری درجه آزادی موارد 

 .000 4 018/1 دو-آماره خی

   352 تعداد

 است؟ کدامهای ورزشی ع مشارکت دانشجویان در فعالیتموان :دو پرسش
 

 (به تفکیک رشته تحصیلی)های ورزشی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت -4 جدول

 مانع دوم مانع اول دانشکده 

 سازمانی و مدیریتی محیطی مهندسی برق و کامپیوتر 1

 سازمانی و مدیریتی محیطی معدن و متالوژیمهندسی  2

 سازمانی و مدیریتی محیطی هنر و معماری 3

 سازمانی و مدیریتی محیطی فنی و مهندسی 4

 محیطی سازمانی و مدیریتی فیزیک 5

 محیطی سازمانی و مدیریتی ریاضی 6

 محیطی سازمانی و مدیریتی علوم پایه 7

 مدیریتیسازمانی و  محیطی منابع طبیعی 8

 سازمانی و مدیریتی محیطی اقتصاد و مدیریت 9

 سازمانی و مدیریتی محیطی علوم اجتماعی 10

 محیطی سازمانی و مدیریتی ادبیات 11

 محیطی سازمانی و مدیریتی علوم انسانی 12

مهندسی ، های مهندسی برق و کامپیوتردر دانشکده
نابع م، فنی و مهندسی، هنر و معماری، متالوژیمعدن و 
 ترینصاد و مدیریت و علوم اجتماعی مهماقت، طبیعی
نی اول و موانع سازما ۀدستموانع محیطی در ، موانع

ها دهاما در سایر دانشک ؛دوم هستند ۀدستمدیریتی در 
 حیطیماول و موانع  ۀدستموانع سازمانی و مدیریتی در 

 .ندگرفتدوم قرار  ۀدستدر 

بندی موانع مشارکت دانشجویان اولویت :سهپرسش 

  های ورزشی چگونه است؟در فعالیت
اری با سطح معناد، ذیل ولابه جدتوجه  باآنجایی که  از

تفاوت ، است دهدست آمبه 0.000درصد  95اطمینان 
های ین موانع مختلف مشارکت در فعالیتمعناداری ب

موانع را می توان ، جدولورزشی وجود دارد. با توجه به 

موانع ، موانع محیطی :بندی نمودبه ترتیب اثر اولویت

 بنابر موانع فردی.، اجتماعی موانع، سازمانی و مدیریتی

اول را به  ۀرتب «محیطی»موانع ، دست آمدهبه نتایج
است و بعد از آن به ترتیب موانع  دادهخود اختصاص

اولویت  «فردی»و  «اجتماعی»، «سازمانی و مدیریتی»
 اند.بندی شده

 مقدار خی دو /های ورزشیبندی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیترتبه -5ل جدو
 رتبه میانگین رتبه موانع

 01/3 1 موانع محیطی
 3 2 موانع سازمانی و مدیریتی

 2 3 موانع اجتماعی
 1 4 موانع فردی
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 دوتوزیع خی 

 355 تعداد

 412 آماره خی دو

 3 آزادی ۀدرج

 .000 سطح معناداری

-بررسی مدلابتدا ، در مدل معادالت ساختاری، در ادامه

ضریب استاندارد و ، تیگیری به همراه آماره های اندازه
ذیل نشان داده شده  جدول در و انجام شد مقدار خطا

 است:
 

 سازمانی، فردی، اجتماعی، موانع محیطی هایمؤلفهبرای  تیمقدار بررسی ضرایب و  -6 جدول

 خطا ضریب تعیین تیآماره  ضریب استاندارد نماد موانع محیطی  ابعاد

 - FE 73/0 - 53/0 امکانات و تجهیزات
 ACC 42/0 04/7 18/0 065/0 دسترسی
 کیفیت

 
Q 71/0 26/11 51/0 053/0 

 بهداشت

 
H 72/0 34/11 52/0 049/0 

 SA 58/0 55/9 34/0 039/0 ایمنی
                                                                          

موانع اجتماعی  ابعاد
(OS) 

ضریب  نماد
 استاندارد

 خطا ضریب تعیین تیآماره 
 همساالن

 
P 40/0 - 16/0 - 

 خانواده

 
F 54/0 73/5 29/0 088/0 

 رسانه ها

 
ME 49/0 48/5 24/0 091/0 

 

موانع فردی  ابعاد
(OI) 

ضریب  نماد
 استاندارد

 خطا ضریب تعیین تیآماره 

 جسمی

 
SO 46/0 - 22/0 - 

 آگاهی و نگرشی

 

KA 57/0 31/7 32/0 067/0 
 انگیزشی

 

MO 64/0 92/6 40/0 091/0 

 اقتصادی

 

EC 68/0 11/7 46/0 089/0 
 زمانی

 
T 64/0 95/6 41/0 096/0 

موانع سازمانی و  ابعاد

 (OOM) مدیریتی

ضریب  نماد

 استاندارد

 خطا ضریب تعیین تیآماره 
 سازمانی

 

O 81/0 - 66/0 - 

 مدیریتی

 

M 69/0 31/9 47/0 058/0 
 فرهنگی

 

CU 53/0 25/8 29/0 051/0 

الزم است روایی در آغاز ، در مدل معادالت ساختاری
ضریب مسیر هر گویه با چنانچه حاصل شود. سازه 

صورت  این در، باشد 96/1باالتر از  تیمتغیر خود دارای 
 تیاگر قدرمطلق . این گویه از دقت الزم برخوردار است
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و در  %95در سطح اطمینان ، گردد 96/1تر از بزرگ
ضریب مسیر ، گردد 58/2بیشتر از  تیصورتی که مقدار 

نادار است. با توجه به نتایج مع %99در سطح اطمینان 
تر بزرگ تیها دارای گیری همگی گویههای اندازهمدل

و همچنین مقدار ضریب تعیین  هستند 1/96از مقدار 
ها از مدل کدام از گویهپس هیچاست، مناسب ها آن

بر اساس ضرایب استاندارد ، از طرفی .شوندحذف نمی
عاملی را  شاخصی که بیشترین بار، )بارهای عاملی(

گیری متغیر مربوطه سهم بیشتری در اندازه، داشته باشد
داشته باشد  تریدارد و شاخصی که ضرایب کوچک

 کند. گیری سازه مربوطه ایفا میسهم کمتری در اندازه

 

 
 تی(-مقدار) مدل در حالت اعداد معناداری - 1شکل
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، تی مقدار نشانگر نیز مسیرها روی بر موجود اعداد
 برای همه  تیتحلیل مقدار  این . دراست مسیر هر برای

  . استبود و در نتیجه معنادار  96/1تر از مسیرها بزرگ

 

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد  - 2شکل

 
نشان  راشکل باال مدل کلی در حالت تخمین استاندارد 

توان گفت به ضرایب استاندارد می توجهدهد. با می
موانع سازمانی و ، (63/0موانع فردی )متغیرهای 
( و موانع 36/0موانع محیطی )، (47/0مدیریتی )
را در ساخت  تأثیر( به ترتیب باالترین 26/0اجتماعی )

در فعالیت ورزشی انگیزگی و بیمتغیر موانع مشارکت 
به  2مقدار شودطور که مشاهده میهمان داشته اند.

است که  سهتر از و کوچک 47/2آزادی برابر  ۀدرج

                                                           
 

بودن میزان این شاخص مقدار مناسبی است. پایین
 تفاوت کم میان مدل مفهومی پژوهش با ۀدهندنشان
 است. همچنین مقدار پژوهش ۀشد مشاهدههای داده

 1«های خطاهای تخمینمیانگین مربع ۀریش»شاخص 
بر  عالوه .است 08/0تر از مقدار و کوچک 064/0برابر 

2 ،مدل از ، شاخص کمتر باشداین چه میزان  هر
دیگر ، عالوهبهتری برخوردار است. برازش مناسب

1. RMSEA 
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دو و ، است 9/0 تر از مقداربزرگ، 1در مدل هاشاخص
 است. پس مدل  8/0 تر از مقداربزرگ، 2دیگرشاخص 

 . استیید أبرازش مطلوبی را نشان داد و مورد ت

 پژوهش پرسش ةنتیجو  تیآماره ، ضرایب تعیین، ضرایب استاندارد ةخالص  -7جدول

 مسیرها
ضریب 
 استاندارد

آماره 
 تی

ضریب 
 تعیین

 نتیجه

11/5 36/0 موانع محیطی ←موانع مشارکت در فعالیت ورزشی   تأیید 13/0 
38/5 26/0 موانع اجتماعی ←موانع مشارکت در فعالیت ورزشی   تأیید 07/0 
01/6 63/0 موانع فردی ←موانع مشارکت در فعالیت ورزشی   تأیید 40/0 
و  موانع سازمانی ←موانع مشارکت در فعالیت ورزشی 

 مدیریتی
47/0 51/6  تأیید 22/0 

چه راهکارهایی برای برطرف نمودن  :چهارپرسش 

-توانع مشارکت دانشجویان در فعالیمانگیزگی و بی
 ارائه کرد؟می توان های ورزشی 

از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و ، در این بخش
 دانشجویان .شد استفادهستادان ورزش دانشگاه یزد ا

-در فعالیت راهکارهای برطرف نمودن موانع مشارکت

معرفی  گونه ایناولویت  های ورزشی را به ترتیب
، اهمیت %52/25اجرای طرح تشویقی با : کردند

وقت آزاد )بعد زمان( ، %20امکانات مناسب با 
سازی با فرهنگ، %10/13تبلیغات با ، 55/16%
کالس آموزشی با ، %28/8مربی متخصص با ، 28/8%
و  %38/1ایجاد انگیزه با ، %07/2بهداشت با ، 14/4%

از سوی  .اهمیت %69/0با  )مسافت( دسترسی اماکن
انی راهکارهای رفع موانع سازم، طبق نظر اساتید، دیگر

های انجمنو تقویت و مدیریتی شامل تشکیل 
برگزاری ، تشکیالت اداری تربیت بدنی، ورزشی

ایجاد انگیزه و استفاده از مدیران با تجربه ، مسابقات
 ارتقأشامل نیز ع موانع محیطی فراهکارهای ر .است

ساخت فضای جدید و جذب ، ورزشیهای زیر ساخت
راهکارهای رفع موانع فردی ، به عالوه .استاسپانسر 

های ایجاد سالن، های آموزشیشامل برگزاری کارگاه
در  .استفضا کیفی  ۀتوسعسازی و فرهنگ، ورزشی
راهکارهای رفع موانع اجتماعی شامل ایجاد ، نهایت
  .بودورزشی  های سالن توسعه سازی وفرهنگ، انگیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. NFI, NNFI, IFI, CFI 2. GFI, AGFI 
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 و استادان( دانشجویاندیدگاه از )های ورزشی موانع مشارکت در فعالیت رفعراهکارهای  -8جدول

 راهکار  دیدگاه

 دیدگاه دانشجویان

 

 

 

 /تر بودن اماکن ورزشی )مسافت(دسترسدر

بکارگیری  /ورزشی آموزشیهای کالس برگزاری 

وقت  /تشویقی های اجرای طرح /مربی متخصص

 /تبلیغاتاثر  /(زمانهای هفتگی )آزاد بین برنامه

 /فرهنگ سازی /ارتقای بهداشت اماکن ورزشی

 ایجاد انگیزه /امکانات مناسب

 سازمانیراهکارهای رفع موانع  
 ورزشیفعال های انجمن و مدیریت  تشکیل

 تشکیالت اداری تربیت بدنیچابک سازی 
 فرهنگی-ورزشی مدیران باتجربهبکارگیری 

 راهکارهای رفع موانع محیطی دیدگاه استادان

 موجودهای زیرساختای کیفیت ارتق
 تفریحی در دانشگاه-ورزشی ی جدیدهاساخت فضا

برای تقویت و یهسازی اماکن  جذب اسپانسر

 ورزشی

 راهکارهای رفع موانع فردی 

 ایجاد انگیزه

 آموزشیهای برگزاری کارگاه 
 برگزاری طرح های تشویقی ورزشی

 سازیفرهنگآگاهی رسانی و 

 
راهکارهای رفع موانع 

 اجتماعی

 ایجاد انگیزه
 فرهنگ سازی

 توسعه اماکن ورزشی

 گیریبحث و نتیجه
تواند ورزشی میهای مشارکت در فعالیتکه  وجودی با

آثار مثبتی در نشاط تحصیلی و جسمی برای دانشجویان 
یان در دوران بسیاری از دانشجو، همراه داشته باشدبه 

، . در این راستانشاط هستنداغلب کم، تحصیلی خود
 ۀعمدانع موانع مدیریتی و محیطی به عنوان موغالباً 

شدند. پژوهش حاضر مشارکت در ورزش تلقی می
تر از هر اساسیتواند می« موانع فردی»مشخص کرد 

عامل دیگری به عدم انگیزه و گرایش دانشجویان به 
پژوهش حاضر نشان داد ، ورزش بیانجامد. در این میان

اهمیت ورزش و د درباره ضعف آگاهی و نگرش افرا
 ترین عامل بازدارنده است.مهم، نشاط
های داخلی های پژوهش حاضر با برخی پژوهشیافته

کمیت موانعی نظیر ، و خارجی همسو است. برای مثال
دانشجویان و میزان دسترسی به  امکانات ورزشی برای

و صفاری  مطالعات سایر پژوهشگران نظیرها در آن
؛ 2012، صفاری) استشدهعلیزاده و تجاری نیز گزارش 

 یادهای . همچنین پژوهش(2006، علیزاده و تجاری
فردی مهم در  موانعوضعیت اقتصادی را از عامل ، شده

در پژوهش  ومشارکت ورزشی دانشجویان نشان دادند 
برجسته بود.  «موانع فردی» ۀیافتحاضر نیز در 
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گشا پژوهش مشگلنتایج پژوهش حاضر با همچنین 
 نشان نتایج مذکور .(2006، گشامشکل) همسو است

، ناآگاهی، عالقه فردی )نداشتندرون داد موانع
 از و دارند رابطه فرد ۀانگیز روانی( با فردی مشکالت

 ورزش در فرد مشارکت میزان بر توانندطریق می آن

 بر مبنی شواهدی، این عامل همچنینبگذارند.  اثر

 ورزشی مشارکت میزان بر بیرونی ۀانگیز مثبت تأثیر

-درونموانع  که گرفت نتیجه توانمی کند.می فراهم

-میانجی عنوان به و دارند رابطه انگیزه ابعاد با، فردی

، انگیزگیبی بر و احتماالً کنند می عمل روانی های
 این از گذارند ومی اثر بیرونی ۀانگیز و درونی ۀانگیز

 هستند. هر ارتباط در نیز فرد مشارکت میزان با طریق

 بیرونی و درونی ۀانگیزآگاهی و نگرش و  سطح چه

 سطح چه و هر بیشتر است او مشارکت باشد بیشتر فرد

 کمتر او مشارکت میزان باشد بیشتر فرد انگیزگیبی

 بود.  خواهد
 و نمازیان پژوهشنتایج پژوهش حاضر با ، به عالوه
در همسو است. این مطالعه نشان داد ( 2006) سجادی

-نمی شرکت های ورزشیفعالیت در که دانشجویانی

مسافت و دشواری  مانند بازدارنده عوامل ، تأثیرکنند
-مهارت ضعف و ناآگاهی، اجتماعی روابط ۀمشغل، تردد

 دانشجویان این .یشتر برجسته استب، های ورزشی

-فعالیت به مندیعالقه در را تبلیغات و هارسانه نقش

 کهاین به توجه با دانستند. بقیه از مؤثرتر های ورزشی

 عوامل زءج نمازیان پژوهش در شده ذکر عوامل

 با مذکور پژوهش نتایج بنابراین، ساختاری است

 پژوهشگران دارد. همچنین همخوانی حاضر پژوهش
-درون ۀحوز سه به ترتیب به را مشارکت موانع، دیگری

)مانل و  کردند تقسیم و ساختاری فردیبرون، فردی
 این با حاضر پژوهش نتایج بنابراین .(2001، 11هوبارد

 توانمی، واقع در دارد. همخوانی تا حدودی پژوهش

 موانع هرمی مدل در موانع ترتیب نتیجه گرفت

                                                           
1. Mannel & Hubbard 

 و مطالعه مورد ۀجامع به زیادی بستگی، کرافورد
 در که آنجا از .دارد آن در امکانات موجود و شرایط

 در مؤثر عوامل نسبی اهمیت، مکرر هایپژوهش
-دست، شودمی مشخص حد زیادی تا ورزش توسعۀ

 اطمینان با توانندمی دانشگاهی ورزش اندرکاران
در پژوهش منافی  کنند. گذاریآن سرمایه بر بیشتری

 ساختاری مشخص شد توسعۀنیز ( 2015)و همکاران 
 سخت افزاری بسترسازی بر مقدم، ورزش دانشگاهی

 فرهنگی مشارکت ترویج همچنین و است افزارینرم و
 . است مناسب مدیریت مداخله نیازمند، ورزشی

های پژوهش حاضر نشان داد پسران یافته، به عالوه
مشارکت بیشتری در ، دانشجو در مقایسه با دختران

این یافته با نتایج مطالعات  های ورزشی دارند.فعالیت
مشخص شد نتیجه ، در نهایت مختلفی مقایسه شد.

و  (2015) یرلیسوالپا با نتایج مطالعات پژوهش حاضر
از این ، هماهنگ است (2015) و همکاران فاگاراس

پسران نسبت به نشان داد گروه  لحاظ که پژوهش اخیر
های بیشتری در فعالیت  مشارکت و تداوم، دختران

، حاضرای ه. همچنین یافتهاندداشتهورزشی سطح باال 
 مبنی بر( 2013) 22هریتزاسپیوی و های با پژوهش

از درست موانع مشارکت در ورزش شامل عدم آگاهی 
عدم ، ورزشعدم امکانات کافی برای ، ورزشآثار 

، کمبود وقت، چگونگی مشارکت در ورزش ازآگاهی 
عدم حمایت دیگران و صرف وقت زیاد برای کارهای 

، های پژوهش حاضریافتههمسو است. به عالوه ، دیگر
گذاری موانع تأثیرمبنی بر ( 2012) هاشم با مطالعه

درونی و فردی بر مشارکت ورزشی دانشجویان و نیز 
مند عالقهمبنی بر ( 2010) لوپز و همکاران گومز ۀمطالع

نظر  عدم در، های بدنیبه فعالیتدانشجویان نبودن 
-یاحساس تنبلی و ب، هاگرفتن مفید بودن این فعالیت

 هان در این نوع فعالیترقابتی نبود و احساس، تفاوتی

2. Spivey & Hritz 
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گذاری تأثیرمبنی بر  (2002) 11سالکساندریو پژوهش 
 دانش و آگاهی و ضعفروانی -عوامل فردی

 ۀمطالع ۀیافتاین همچنین هماهنگ است. دانشجویان 
انگیزه عوامل فردی و  تأثیرمبنی بر  یپژوهشحاضر با 

( 2009، گشامشکلذواالکتاف و ، )نادریانورزش بر 
-موانع درونهماهنگ است. پژوهش اخیر نشان داد 

توانند بر میزان مشارکت فرد در میو انگیزه فردی 
رسد میدر تبیین این یافته به نظر . ورزش اثر بگذارند

، ترپرنشاطهای فعالیتپسران به  ۀعالقعواملی نظیر 
، تر بیش از دختران باشد. به عالوهرقابتیتر و فعال

تحرک کمهای عاطفی بودن و ویژگیه مطالعات غالباً ب
های دانشگاههای پژوهشبه ویژه در ، بودن دختران

 اند.گذاشتهداخل ایران صحه 
 نتایج پژوهش حاضر ناهمسو با برخی، از سوی دیگر

گر پژوهش حاضر بیان، برای مثال، مطالعات دیگر است
ضعف آگاهی و نگرش دانشجویان به ورزش بود که 

( 2014) گریگور و کورتکس نتایج مطالعهاین یافته با 
که مبین درک و نگرش مثبت دانشجویان به ورزش 
بود ناهمسو است. همچنین پژوهش حاضر مغایر با 

اد است که نشان د( 2014) زاده و انداممهدیپژوهش 
 بیشترین عوامل محیطیو عوامل سازمانی و مدیریتی 

 در و عوامل فردی کمترین موانع مشارکت دانشجویان
ه توان اظهار داشت کدر این راستا میورزش است.  

 در برخی مطالعات، های مدل در پژوهش حاضرمؤلفه
نظر  . بهاست بودهژوهشگران با تغییراتی همراه سایر پ

جذب مشارکت  سازرسد برخی عوامل زمینهمی
اسب به تن، های ورزشی دانشگاهیدانشجویان در برنامه

-ههای دانشگاریزیبرنامهسازماندهی و ، تحصیل محل
زسنجی در این میان نقش نیا تواند متفاوت باشد.ها می

شاط و نریزهای متعاقب آن می تواند به توسعه و برنامه
عالقمندی دانشجویان به ورزش های دانشگاهی 

 کمک کند.

                                                           
 

عوامل  ارتقأدر مجموع پژوهش حاضر بر اهمیت 
مشارکت نگرشی و انگیزشی دانشجویان برای ، آگاهی

 بارسد مینظر  بهداشت.  یدأکر دانشگاه تدر ورزش د
، جهان در کشورهای دانشجوتعداد  افزایش وجود

، امکانات جهت از تنها نه هادانشگاه ورزش وضعیت
 رویدادها، هابرنامه اجرای و کیفیت کمیت نظر از بلکه

است. شاید  مواجه هاییبا چالش ورزشی مشارکت و
اندک  مشارکت و تحرکیعمدۀ کم دلیل بتوان

 ورزشی را رقابتی و تفریحی رویدادهای در دانشجویان
های محدود درسی بندیعالوه بر مشکالت و زمان
، های درسی در طول هفتهدانشجویان و فشردگی برنامه

تغییر بهینه  برای و مجازی دانست پیدایش تفریحات
تفریحی ورزش در  و همگانی جنبۀ بر باید، این روند
 شود. ری تأکید بیشت هادانشگاه

 ۀجمل هایی نیز مواجه بود. ازپژوهش حاضر با محدودیت
نظر  جلبتوان به دشواری ها میاین محدودیت

، هادهی به پرسشدانشجویان به مشارکت در پاسخ
های متنوع دسترسی به دانشجویان رشتهدشواری 

و  ها )نظیر هنربرخی دانشکدهمحل دانشگاه به دلیل 
 ودمحدو همچنین ، عماری( در خارج از سایت دانشگاهم

روز مرتبط با مشارکت ورزشی در بودن منابع به
ا اجرای تالش شد ت، وجود ها اشاره کرد. با این دانشگاه

 وشناسی پیگیری پژوهش در قالب استانداردهای روش
 نهایی شود.
راهکارهای مختلفِ حاصل از موانع ، در مجموع

شگاه ریزان دانتواند راهگشای برنامهمیشده  شناسایی
در جهت جلب مشارکت بیشتر دانشجویان در 

ای این کارگیری و اجرهورزشی باشد. البته بهای فعالیت
تنوع متواند ها میراهکارها متناسب با شرایط دانشگاه

 های پژوهش حاضریافتهاساس  بر، بنابراین .باشد
 شود:ارائه میپیشنهادهای کاربردی ذیل 

1. Alexandris 
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  ز ادرصد دانشجویان ماهانه کمتر  73از آنجا که
، پردازندهای ورزشی مییک بار به فعالیت

 های تشویقی ورزشی درشود برنامهپیشنهاد می
های تحصیلی در دانشگاه برگزار نیمسال طول
 شود. 

  بیشترین موانع مشارکت در ورزش از سوی
شناخته شد. در این « موانع فردی»دانشجویان 

ضعف »و « ضعف آگاهی و نگرش» میان
شان داند. ات را نتأثیرمهمترین « افتصادی

بدنی  تربیتکند درس پژوهش حاضر پیشنهاد می
 با شادابی بیشتر برای دانشجویان ارائه شود.

دانشجویان در جلسات توجیهی ابتدای هر 
 الً ات ورزش در زندگی سالم کامتأثیربه ، سالنیم

های آشنا و عالقمند شوند. سپس وارد کالس
 شوند. همچنین به دانشجویانبدنی  تربیتعملی 

امکانات و تسهیالت رایگان ، موفق ورزشی
 ورزشی و همچنین تحصیلی اعطا شود. 

  موانع سازمانی و »همچنین مشخص شد
ا ر تأثیربیشترین ، پس از موانع فردی« مدیریتی

ن دارد. رزشی دانشجویادر ضعف مشارکت و
های ورزشی ریزیشود برنامهپیشنهاد می

به ، اهریزیتر شود. این برنامهدانشگاه سازماندهی
، های تحصیلیمیان ترم طور منظم در ابتدا و در

 به اطالع دانشجویان رسانده شود. 

 فعالیتهای ورزشی متنوعی تشکیل شود. تیم
از ، رسانی شودها به طور منظم اطالعآنهای 

ایمیل ، دانشگاهسایت وب، ختلف نظیرطرق م
آکادمیک دانشجویان و همچنین از طریق پیامک 

به اطالع دانشجویان ، روابط عمومی دانشگاه
 رسانده شود. 

 رفع موانع مشارکت ورزشی  یراهکارها
اجرای  :نظیر، گرفته شودکار  بهدانشجویان 

برای دانشجویان موفق تشویقی  هایطرح
، ایشهریه، آموزشیامتیازات  مثل) ورزشی

و امکانات مناسب  ۀتوسع، تفریحی(، فرهنگی
، رایگان برای دانشجویان موفق ورزشی

 سازیفرهنگ رسانی وو آگاهیرسانی اطالع
ویژه  به) اهمیت و ارزش ورزش و سالمتی ۀدربار

، های تحصیلی(های ترمبرنامهطول  در
به  اخالق و با متخصص انمربیکارگیری هب

، منظور جلب بیشتر جوانان دانشگاهی به ورزش
ورزشی تخصصی در  آموزشیهای کالس ۀتوسع
مدیریت و ، دانشجویان ۀعالقهای مورد رشته

نظارت بر بهداشت و ایمنی فضاها و امکانات 
 های ورزشیتشکیل انجمن، نشگاهورزشی دا

، تشکیالت اداری تربیت بدنیسازی بهینه، پویا
استفاده از ، مسابقاتمستمر و شاداب برگزاری 

برگزاری ، و در نهایت، مدیران با تجربه
 ورزشی.  روز برای مربیانبه آموزشیهای کارگاه
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Abstract 

Although participation in sports activities can have positive effects on college 

students’ happiness, many students are often less motivated and less involved in these 

programs. Therefore, the purpose of this study was to identify the motivational factors 

and barriers to student participation in sport activities at Yazd University. The 

research method was descriptive-analytical. The population consisted of all 

undergraduate students at Yazd University, which 360 students were selected as an 

equal stratified random sample. Also by purposeful sampling, five professors were 

chosen. The research instrument was a researcher-made questionnaire which its 

validity and reliability were confirmed. To analyze the data, descriptive and inferential 

statistics in form of structural equation rank analysis of variance were used. In 

addition, a qualitative analysis was used to analyze the explanatory answers. The 

findings showed that the "personal barriers" (0/63) and the "organizational and 

management factors" (0/47) have the highest impact on the students’ participation. It 

was also found that 40% of the variance can be explained by the "individual barriers". 

Among those indicators, the "poor awareness and attitude" and the "economic 

weakness" had the highest levels of intervention. Regarding the role of the individual 

barriers on students’ participation in sport activities, the present study suggests some 

solutions such as implementing attractive and incentive plans, developing appropriate 

facilities, and making students more aware regarding the effects of exercise on vitality. 

 

Keywords: Physical Education, Curriculum, Motivation, Sports Participation, 

Exploratory Factor Analysis, Yazd University. 
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