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 چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل . است مندداشتن یک مدل و نقشه نظامهاي تفریحی دانشگاه، مستلزم مشارکت دانشجویان در ورزشجلب 
خش ب. در است آمیخته ها، تحقیقگیري کاربردي دارد و ازنظر ماهیت دادهجهتپژوهش این هاي ورزشی تفریحی دانشجویان بود. فعالیت

علمی هیئت اعضاي مدیران وجامعه آماري بخش کیفی،  .و در بخش کمی، استراتژي آن پیمایشی بود کیفی، هدف این پژوهش اکتشافی
ان جامعه آماري بخش کمی، شامل مدیراي انتخاب شدند. گیري هدفمند سهمیهبه روش نمونه نفر 22 مرتبط با موضوع تحقیق بودند که

نفر به روش  200تحلیل عاملی، جهت کفایت قابل حجم نمونه شرطبا توجه بهنفر بودند که  381بدنی واحدهاي دانشگاه آزاد به تعداد تربیت
تا حد  فتهساختاریا نیمهبه مصاحاي و از طریق کتابخانه، کیفىله مرح هايشیوه گردآوري داده اي انتخاب شدند.گیري تصادفی طبقهنمونه

 گردید تأیید خبرگان توسط آن صوري روایی ساخته که پرسشنامه محققها از طریق و در مرحله کمی داده باع نظري بودرسیدن به اش
حلیل عاملی تهاي آماري هاي کمی از روشوتحلیل دادهگردآوري شد. جهت تحلیل کیفی متغیرهاي پژوهش از روش دلفی و براي تجزیه

ه بعد استفاده شد. نتایج نشان داد مدل تحقیق داراي س LISRELو  SPSS افزارهايدر نرم یدمنفراکتشافی و تأییدي، نیکویی برازش و 
 , P<05/0(مدل ابعاد  هايرتبهبین میانگین . مدل داراي برازش مطلوب است مؤلفه است. همچنین 12رفتاري، سازمانی و محیطی با 

891/5=2x(  عد سازمانی، سازمانترین مؤلفهمهم دارد.ناختالف معناداري وجودعد رفتاري، عوامل ساختاري بودند که شامل؛ بعد ي بدهی و ب
-ر میاي اثهاي گستردههاي تفریحی دانشگاه، از زمینهاست که مشارکت دانشجویان در ورزش این مدل بیانگر آنبود. محیطی، اقتصادي 

 .قرار گیرد ربطيذها، مدنظر مدیران بایست در تدوین راهبردها و سیاستمیپذیرد که 

 

  هاي کلیديواژه

 .، مشارکت ورزشیورزشی تفریحیهاي اسالمی، عوامل رفتاري، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، فعالیت آزاد دانشگاه
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 مقدمه

، در دنیاي کنونی رشد فناوري و ماشینی شدن کارها  

در محیط کار، خانه  نیفعالیت جسماتحرك و  کاهش باعث

 شیوه و موجب شده است شدهو حتی در اوقات فراغت 

 روند این. یک امر فراگیر درآید صورتبه تحركکمزندگی 

 و مشکالت از بسیاري بروز يزمینه، تحركکمزندگی 

 ساخته فراهماجتماعى را  و روانى ،جسمانی هايناراحتی

وکی پ عروقی، دیابت، و قلبی هاي). بیماري20، 23( است

هاي مرتبط با سالمت همچنین بیماري، چاقی استخوان،

اختالل در ارتباطات  و و استرس فسردگیمانند ا روان

، 22تحرکی است (ازجمله پیامدهاي منفی کماجتماعی 

 تحرکی،کم رفع راهکارهاي پیشگیري و از یکی .)2، 19

و  منظمانجام فعالیت بدنی  فعال و سبک زندگی داشتن

 هايفعالیتانجام  ◌ٴ درزمینه ) و آنچه21( مستمر است

 هاگونه فعالیتاین استمرار است، مهم بسیار و حیاتی، بدنی

 و بدنی انجام فعالیت از حاصل حفظ فواید است. چراکه

شود نمی حاصل پراکنده و موردي ورزش با حضور مقطعی،

تالش  جوامع پیشرفته و صنعتی همواره ). به همین دلیل 1(

 تحرکیبی با مبارزه هاي مناسبی را برايحلراه کنند تامی

 در مستمر و منظم شرکت براي افراد ترغیب و تشویق و

رویکردها، ترویج  از این بدنی پیدا کنند. یکی فعالیت

 هاي تفریحی،هاي تفریحی در جامعه است. ورزشورزش

 هستند هزینهکم ساده و هاي ورزشیفعالیت از ايمجموعه

تقویت قواي جسمانی  و نشاط و شادابی، تفریح باهدف که

 موردنظر هاآنشوند و شدت فعالیت در انجام می و روانی

دارد  وجود افراد براي هم هاآن در شرکت و امکان نیست

 همگانی و تفریحی، ورزش فواید و اهمیت به توجه ). با3(

کار  دستور در را آن ترویج و گسترش مختلف کشورهاي

 آگاهی افزایش رغمعلی ایران . ولی دراندخود قرار داده

 و عوارضورزش و  اهمیت و فواید درباره مردم عمومی

 متعددي هايسازمان تحرکی و وجودبی از ناشی پیامدهاي

 شدن ورزش همگانی قبال در نوعیبه را خود هرکدام که

 همگانی، هايورزش فدراسیون مانند دانند،می مسئول

کمی از  تعدادمتأسفانه  و ...، وپرورشآموزش ها،شهرداري

 ).1،2کنند (شرکت می هاي ورزشیفعالیت شهروندان در

هاي نتایج پژوهش ها نیز از این امر مستثنا نیستند.دانشگاه

نداشتن به ورزش در  شده حاکی از آن است که تمایلانجام

 و است شدهتبدیل فراگیر  ايهمیان دانشجویان به مسئل

 هادانشگاه ورزشی هايبرنامه از دانشجویان از کمی درصد

 از ورزش دانشگاهی بخش مهمی ).4کنند (می استقبال

در تأمین سالمت و  شودمی محسوبنظام تعلیم و تربیت 

و در بین  جسمانی و روانی دانشجویان بسیار مؤثر است

 استدانشجویان نیز از اهمیت ویژه و توجه خاصی برخوردار 

زمان حضور در  دانشجویان در اوقاتساعات زیادي از ). 8(

 .شـودوقت صرف می ریزي و با اتالفبدون برنامهدانشگاه، 

ریزي و مدیریت مناسب ورزش دانشگاهی بنابراین برنامه

 هايبرنامه در تواند زمینه مشارکت فعال دانشجویانمی

از این  را فراهم نموده و و همگانی دانشگاه تفریحی ورزش

 روانی جسمانی، سالمت ارتقاء سطح ضمن تأمین و طریق

، اشاعه و ترویج ورزش سبک زندگی فعالاجتماعی و ایجاد  و

باشد، زیرا  و همگانی در اجتماع را به دنبال داشته تفریحی

-دانشجویان از ارکان اساسی جوامع محسوب میو  دانشگاه

اعی، اجتم ساختارو نقش بسیار تأثیرگذاري در  شوند

 جامعه و توسعه آن به عهده دارند. فرهنگی و اقتصادي

هاي کشورهاي هاي ورزشی دانشگاهمطالعه برنامه

ورزش همگانی و تفریحی در این  دهدینشان م یافتهتوسعه

اي برخوردار است و ها از جایگاه و اهمیت ویژهدانشگاه

است.  اي براي آن منظور شدههاي ویژهراهبردها و سیاست

 انواع مختلف آمریکا چارلستونعنوان نمونه در دانشگاه به

وجود دارد که دانشجویان تفریحی  -ورزشی هايفعالیت

امکانات فضاها و  دلخواه انتخاب و فعالیت نمایند.توانند بهمی

ها در طور کامل و آزاد، حتی در شببه ورزشی دانشگاه
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اچوست ماس تکنولوژي دسترس دانشجویان است. موسسه

کند. این دانشگاه فعالیت می ورزشی رشته 33در  آمریکا

هاي سنجش داراي مرکز سالمتی و تندرستی شامل بخش

و ارزیابی سالمت جسمانی، قلبی و عروقی، ماساژ، اصول 

مرکز اندام است. تغذیه، اصول علمی تمرین و برنامه تناسب

 برايفعال  يمرکزدانشگاه تورنتو کانادا،  ورزشی و تفریحی

. کسانی است که به دنبال سبک زندگی سالم فعال هستند

است و خدمات  ورزشی درمانگاه پزشکیاین دانشگاه داراي 

ورزشی،  یفیزیوتراپی ورزشی، ماساژ درمانی ورزشی، پزشک

ج دانشگاه کمبرینماید. در را ارائه میروانشناسی  و ارتوپدي

رقابتی،  هايها، نظیر ورزشانگلستان انواع مختلف ورزش

تفریحی، باشگاهی، آموزشی و تمرینی وجود دارد که همه 

ها شرکت کنند. حتی توانند در آنافراد با هر نوع سلیقه می

هاي ورزشی براي دانشجویان معلول نیز برنامه

داراي  ،ورزشی دانشگاه کمبریج است. بخش شدهبینیپیش

خدمات  ،گروه مشاوره ورزشیمرکز بهداشتی ورزشی، 

رژیم غذایی و ، مشاوره سبک زندگی فعال، وتراپییزیف

است.  نشناسی ورزشی، سالمتی و تندرستی و رواتغذیه

امکانات داراي  ژاپن دانشگاه توکیوو  دانشگاه ملی سنگاپور

نظیر است که دانشجویان و و فضاهاي ورزشی متعدد و بی

ها توانند در روزها و ساعات مقرر، از آنکارکنان دانشگاه می

 تفاده نمایند. اس

در  تفریحی هاي ورزشیتوسعۀ فعالیتدرزمینۀ 

شده است که به چند تحقیقات متعددي انجام هادانشگاه

نتایج پژوهش طاهرزاده و همکاران  شود.نمونه اشاره می

ارائه مدل پارادایمی توسعه ورزش ") تحت عنوان 1399(

انسانی، که منابع داد نشان  "اسالمی آزادهمگانی دانشگاه 

منابع سازمانی دانشگاه آزاد ه کنندتبیین مادي و مالی،

افزایش یجه ورزش همگانی و درنته توسع اسالمی براي

بنار ). 11( مشارکت قشر دانشگاهی در این دانشگاه هستند

نتیجه  "طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی") در 1397(

گرفت که این مدل داراي چهار بعد محیطی، فردي، 

و مدیریتی است. همچنین سه عاملِ مدیریتی،  خدماتی

خدماتی و محیطی به ترتیب، داراي بیشترین تأثیر بر روي 

هاي حسینی و همکاران ). یافته2سطح فردي بودند (

اثرگذار برافزایش  عوامل ترین)، نشان داد که مهم1396(

ورزشی دانشجویان به ترتیب اولویت، عوامل  مشارکت

 ورزشی، اماکن و زیرساخت اقتصادي، انگیزشی، مدیریتی،

در  )1395( حفظ اللسان). 5اجتماعی و فرهنگی هستند (

طراحی و تبیین مدل توسعه " پژوهش خود تحت عنوان

که  نشان داد "دولتی ایران هايدانشگاهورزش همگانی 

اند مدل توسعه سازمانی و محیطی توانسته ح رفتاري،وسط

. ایران را تبیین کننددولتی  هايدانشگاهورزش همگانی 

بیشترین سهم تبیین را در توسعه ورزش  سطح سازمانی

نتایج پژوهش . )7( دولتی داشت هايدانشگاههمگانی 

) نشان داد که سه عامل مهم 2019ویلسون و همکاران (

سالمت و تندرستی، عوامل بین فردي و عوامل مالی و 

اه زمانی، در مشارکت یا عدم مشارکت دانشجویان دانشگ

-). یافته29هاي ورزشی دانشگاه مؤثرند (نیوزلند در فعالیت

)، نشان داد که عوامل 2018هاي کاترینا و همکاران (

اندام، تصویر بدن و ارتباط با دیگران، رفتاري شامل تناسب

ورزشی دانشجویان دانشگاه هایدلبرگ  برافزایش مشارکت

) با 2018(نتایج پژوهش آنجالی  ).24آلمان مؤثر بودند (

بررسی موانع مشارکت دانشجویان دانشگاه در "عنوان 

نشان داد که مشارکت یا عدم مشارکت  "فعالیت بدنی

هاي ورزشی دانشگاه به میزان دانشجویان در فعالیت

توجهی به عوامل فردي ، اجتماعی و محیطی بستگی قابل

) در پژوهشی با 2017سابلو و رابرت ( ) و20دارد (

نتیجه  "ت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهمشارک"عنوان

گرفتند که دالیل اصلی مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه 

زولند آفریقاي جنوبی در ورزش دانشگاه، عوامل سازمانی 

وآمد، هزینه (دسترسی راحت به اماکن ورزشی، رفت
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عضویت و امکانات) و عوامل فردي (داشتن زمان، تناسب 

  ).26مد کافی) است (داشتن، رفع کسالت و درآ

مطالعات دهد که می حوزه نشان این ادبیات بررسی

ویژه در هاي همگانی و تفریحی بهورزش درزمینه متعددي

که جامعه آماري  انجام شده استحوزه ورزش دانشگاهی 

 و از آنجائی هاي دولتی استها، دانشگاهاکثر این پژوهش

صورت زاد که بههاي دولتی با دانشگاه آکه ماهیت دانشگاه

ویژه در بخش هاي زیادي بهشود تفاوتخصوصی اداره می

هاي یافتهتشکیالت سازمانی و منابع دارند، بنابراین تعمیم

است. از سوي دیگر، اغلب با اشکال مواجه به یکدیگر  هاآن

مطالعاتی که در حوزه  ورزش همگانی دانشگاه آزاد 

مشارکت در ورزش  موانعاست، عوامل بازدارنده و  شدهانجام

همگانی، میزان رضایتمندي دانشجویان از مشارکت در 

کردن  و نقش ورزش در پردانشگاه  ورزشیهاي فعالیت

اند و تعداد اوقات فراغت دانشجویان را موردبررسی قرار داده

بسیار اندکی نیز به تدوین برنامه استراتژیک و برنامه کالن 

اند و همگانی پرداخته ورزش دانشجویی در بخش قهرمانی

هاي تفریحی دانشگاه آزاد سازي فعالیتمدلو در مورد 

-و ضرورت انجام مطالعه است انجام نشدهتاکنون پژوهشی 

 شود.خوبی احساس میاي جامع در این زمینه به

تشکیالت و ساختار ورزش دانشگاه آزاد اسالمی به طور  

بدنی و تربیتداره کل ، تحت عنوان ا1373رسمی از سال 

بین  و ورزش در بدنیتربیتتوسعه و اشاعه "با مأموریت 

به دلیل گسترش  1392ایجاد و در سال  "یاندانشگاه

ها به معاونت ورزش ارتقاء یافت. اما مجدداَ ها و فعالیتبرنامه

به دلیل نگاه غیراصولی مدیران وقت دانشگاه  1396در سال 

بدنی به اداره کل تربیت بدنی و ورزش،آزاد به مقوله تربیت

هاي تنزل پیدا کرد. هرچند تشکیالت مذکور در طی سال

 گذشت است، اما اکنون پس از اخیر، دستخوش تغییر شده

هاي حوزه ورزش دهه از تأسیس و شروع فعالیت سه حدود

هاي رغم داشتن ظرفیتعلی در دانشگاه آزاد اسالمی و

چشمگیر، نیروي متعدد دانشگاه مانند تعداد دانشجویان 

انسانی و اساتید متخصص و مجرب، فضا و امکانات گسترده 

المللی، در سطح کشور، ورزشکاران نخبه در سطح ملی و بین

ترین باشگاه ورزش در خاورمیانه و منابع مالی متعدد بزرگ

 و مناسب  نتوانسته است مأموریت و رسالت اصلی خود در

رزش در بین جامعه بدنی و وتوسعه و اشاعه تربیت ۀزمین

-خوبی ایفا نماید و نقش مؤثري در فرهنگدانشگاهی را به

سازي سازي انجام فعالیت بدنی و ورزش در جامعه و سالم

افراد داشته باشد و جایگاه مطلوبی را در کشور پیدا نماید 

تواند فقدان الگویی مناسب یکی از دالیل مهم آن می ).11(

ت که یک سازمان با امکانات بدیهی اسدر این زمینه باشد. 

تواند بدون داشتن یک گسترده و توانمندى فراوان، نمی

مند، افزایش مشارکت مخاطبان خود را مدل و نقشه نظام

بنابراین ضرورت در ورزش همگانی و تفریحی فراهم نماید. 

در توسعه  رگذاریتأثابعاد و عوامل مهم و کند ایجاب می

ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی و روابط و هاي فعالیت

و الگویی جدید در این زمینه  موردمطالعه هاآنتعامل بین 

 صحیح درك مستلزم مدل ساخت یکشود.  ارائهطراحی و 

 با است تا پژوهش و طریق مطالعه موضوع، از از محقق

 و تأثیرگذار عوامل بتواند روابط آن، شناسایی ابعاد کامل

 شناسایی خاص آن موضوع در هدف تحقق براي را مهم

 تعبیر و تبیین کشف، توانندمدل می قالب در هاکند. داده

است  عمقی ساختار و زیربنایی اصول مثابه به شوند و مدل

 کنند. اینمی پشتیبانی را سطحی هايپدیده فرایندهاي که

 آن کارگیريبه باشد، و مشهودتر ترملموس هرچه مدل

 ملاعودر این پژوهش جهت شناسایی ). 10است ( ترراحت

هاي مشارکت دانشجویان در فعالیت برافزایشمؤثر  مهم و

 شاخکی استفاده شدهورزشی تفریحی دانشگاه، از مدل سه

س آن سااست که بر اتحلیلی ار بزاک ـی مذکور لدـماست. 

دیریت ـمن و مازاـسي اـهتئوريت و اـه مطالعـکلی توانمی

و  رفتاري زمانی (ساختاري)،سامل استه عودسه  برحسبرا 
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-علت نامقرار داد و  وتحلیلتجزیهو  محیطی موردبررسی

ی آن است که هیچ پدیده یا کشاخگذاري این مدل به سه

 شاخهسهتواند خارج از تعامل این رویداد سازمانی نمی

 تفریحی شیورزهاي فعالیت ريفتارسطح  .دصورت پذیر

دانشجویان  شیر ورزفتاربطه با ، در رااسالمیه آزاد نشگادا

جتماعی دي و افر هايویژگیسالمتی با توجه به د یکرروبا 

 شیورزهاي فعالیت مانیزسطح ساشود. می تعیین هاآن

 کارگیريبهو مدیریت ر ساختا، ه آزاد اسالمینشگادا تفریحی

ن سخت جهت تحقق بخشید م ونرپشتیبانی  هايسیستم

 دانشجویانن میادر تفریحی شیورزهاي یتفعالبه توسعه 

ه نشگادا تفریحی شیورزهاي فعالیت سطح محیطیو  ستا

سازمانی شامل شرایط و عوامل محیطی برون، آزاد اسالمی

دانشجویان  تفریحی شیورزهاي فعالیتاست که بر 

با توجه به مطالب ذکرشده، تحقیق  .)13(تأثیرگذار است 

هاي ها و شاخصابعاد، مؤلفه حاضر در تالش است بامطالعه

ه آزاد نشگادا تفریحی شیورزهاي فعالیتمرتبط با توسعه 

 ،محیطیو مانی زساري، فتار اسالمی، بر پایه سه سطح

 موجود و برحسب ضعیتو ویط الگویی جامع مبتنی بر شرا

و ین وتد یادشده،مل اعواز هر یک  تأثیرگذاريان میز

شگاه آزاد اسالمی در تا مسئولین ورزش دان حی نمایداطر

ها بخش ورزش تفریحی بتوانند در تدوین راهبردها، سیاست

ها از آن استفاده و اقدامات خود را مبتنی بر اصول و برنامه

در این راستا با در نظر گرفتن شرایط  علمی طراحی نمایند.

موجود، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال 

هاي ورزشی تفریحی فعالیت است: مدل و طرح مناسب

 است؟ چگونه دانشگاه آزاد اسالمی دانشجویان در

 

 ش تحقیقرو

گیري کاربردي و ازنظر جهتحاضر ازنظر  پژوهش

. در بخش کیفی، است 1آمیخته تحقیق ها،ماهیت داده
                                                           

1 . Mixed Method 

هدف این پژوهش اکتشافی و در بخش کمی، استراتژي آن 

 ازنظر زمانی، تک مقطعی است. پیمایشی است و

 شامل ی (شناخت عوامل)،فیکبخش  يآمارجامعه 

مدیران مدیران ستادي حوزه ورزش دانشگاه آزاد اسالمی، 

 بدنی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی،الن تربیتئومس و

هاي رشته و بدنیتربیت متخصص علمیهیئت  اعضاي

ی، مرتبط با موضوع تحقیق نظیر علوم اجتماعی، علوم تربیت

به روش  گیريورزش بودند. نمونهمدیریت رسانه و مهندسی 

از  نفر 22با  اي انجام شد و درمجموعهدفمند سهمیه

سیدن رساختاریافته تا حد  نیمهبه مصاحربط، ذين خبرگا

 .انجام گرفت به اشباع نظري

آماري در بخش کمی (طراحی و آزمون مدل)،  جامعه

بدنی واحدهاي جامع، بسیار مدیران و مسئوالن تربیت شامل

به تعداد سراسر کشور بزرگ و بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی 

کفایت  حجم نمونه قابلشرط نفر بودند. که بر اساس  381

نفر تعیین شد.  200حجم نمونه  تحلیل عاملی، جهت

باوجودآنکه در مورد حجم نمونه الزم براي تحلیل عاملی و 

زعم سازي ساختاري، توافق کلی وجود ندارد اما بهمدل

نفر  200بسیاري از پژوهشگران، حداقل حجم نمونه الزم 

 عاملی تحلیل در معتقد است نیز 2). کالین20(است 

 اما است، الزم نمونه 20 یا 10 متغیر هر براي اکتشافی

). جهت 23است ( دفاع قابل 200 نمونه حجم حداقل

 در پرسشنامه توزیع و 230ها ودنیآزم ریزش جلوگیري از

 ريگینمونهشد.  داده برگشت پرسشنامه 201 نهایت،

انجام  جامعه تصادفی متناسب با حجم ياطبقه صورتبه

صورت که واحدهاي جامع، بسیار بزرگ و بزرگ فت. بدینگر

عنوان طبقات در نظر گرفته شدند و متناسب با حجم هر به

 گیري تصادفی انجام شد. ها نمونهطبقه، از آن

از روش ابتدا  اطالعات آوريجمع يپژوهش برا نیدر ا

در این مرحله محقق استفاده شد.  ايمطالعات کتابخانه

2  . Kline 
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هاي عوامل تأثیرگذار در فعالیت و هاشناسایی شاخص جهت

اسناد، کتب، به بررسی اطالعات موجود در ورزشی تفریحی 

هاي اینترنتی و نشریات مختلف پایگاهمقاالت، مجالت، 

 هاي ورزشی تفریحی دانشجویان پرداخت.مرتبط با فعالیت

 ،متغیرها ناساییي تکمیل اطالعات و شبرادر مرحله بعد 

تا حد رسیدن  با خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق

 با تعداد . سپس پرسشنامه ابتداییانجام شد به اشباع نظري

 15رفتاري، سازمانی و محیطی و  شامل سه سطح سؤال 71

 نظرات تحلیل تدوین گردید. جهت و هیتهمؤلفه 

 ییرواپژوهش و بررسی  متغیرهاي گريکارشناسان، غربال

 تکنیک از، در بخش کیفی پرسشنامه ییمحتواصوري و 

 تیمی ابتدا که ترتیب بدین اي استفاده شد.دلفی سه مرحله

 این تشکیل و پژوهشگر و مشاور راهنما، اساتید از متشکل

از نفر  16(شامل  دلفی گروه اعضاي تیم ضمن تعیین

 بر را اول )، پرسشنامهورزش تیریرشته مد انمتخصص

 از نظرخواهی قبل، براي مراحل از حاصل اطالعات اساس

سپس طی سه مرحله از گروه دلفی . نمود تنظیم دلفی گروه

ؤال در س 63 با تعداد ياپرسشنامهنظرخواهی و درنهایت 

 با، مؤلفه 12رفتاري، سازمانی و محیطی و سه سطح 

 5تا  1 يعدد باارزشو  لیکرت بر اساس طیف يبندازیامت

از سازه  رواییهمچنین  شد. هیال، تهؤپاسخ هر س يبرا

به . ید قرار گرفتأییدي مورد تأیتحلیل عاملی ت طریق

از آزمون ، پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد منظور بررسی

ضریب آلفاي کل ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که 

أیید شد. این تپایایی ابزار و  دست آمد به 89/0پرسشنامه 

کمی  در بخش هاداده آوريجمع ابزار عنوانبهپرسشنامه 

وتحلیل کمی جهت تجزیهاستفاده قرار گرفت.  مطالعه، مورد

 تحلیل فی،کتشاتحلیل عاملی اهاي آماري ها از روشداده

افزارهاي نرمدر  ،برازش ي و آزمون نیکوییتأیید یعامل

  شد.ستفاده ا LISRELو  SPSS يآمار

 

 
 هاي تحقیقنتایج و یافته

 کیفی پژوهشبخش در  شوندگانمصاحبهتوصیف . 1 جدول
 درصد فراوانی جنسیت مدرك و رشته تحصیلی سمت

 زن مرد

علمی دانشگاه ئتیهعضو   

3/36 8 3 5 مدیریت ورزشی -دکتري   
1/9 2 1 1 فیزیولوژي ورزشی  -دکتري   
5/4 1 - 1 رفتار حرکتی -دکتري   
5/4 1 - 1 مدیریت رسانه و ارتباطات  -دکتري   
5/4 1 - 1 علوم اجتماعی -دکتري  
5/4 1 1 - علوم تربیتی -دکتري   

 مدیر ستادي حوزه ورزش دانشگاه
5/4 1 - 1 مدیریت ورزشی -دکتري   

1/9 2 1 1 مدیریت ورزشی -کارشناسی ارشد   
5/4 1 - 1 و علوم ورزشی یبدنتیترب -کارشناسی ارشد   

ی واحدهابدنتیتربمدیر یا مسئول   
1/9 2 1 1 مدیریت ورزشی -دکتري   

5/4 1 - 1 مدیریت ورزشی -کارشناسی ارشد   
5/4 1 - 1 مهندسی ورزشی -کارشناسی ارشد   

 100 22 7 15 مجموع
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 کمی پژوهش بخش در موردمطالعه هاينمونه . توصیف2جدول  
 درصد فراوانی شاخص متغیر

 جنسیت
1/82 165 مرد  
9/17 36 زن  

 مدرك تحصیلی
8/45 92 دکتري  

8/41 84 سانسیلفوق  
4/12 25 لیسانس  

 رشته تحصیلی
1/86 173 یبدنتیترب  

9/13 28 یبدنتیتربغیر   

 سمت
3/47 95 علمی و مسئول ئتیه  

4/31 63 مدیر یا مسئول  
4/21 43 کارشناس  

 اجرایی سابقه

8/44 90 سال و بیشتر 16  
4/13 27 سال 15تا  11  

4/28 57 سال 10تا  6  
4/13 27 سال 5 کمتر از  

 واحد درجه
 دانشگاهی

4/21 43 جامع  
2/50 101 بسیار بزرگ  

4/28 57 بزرگ  
 100 201 مجموع

 
 دانشجویان تفریحی ورزشی هايفعالیت مدل طراحی هاي پرسشنامه. سطوح و مؤلفه3جدول 

 اي)سطح محیطی (زمینه سطح سازمانی (ساختاري) سطح رفتاري سطوح

 هامؤلفه
 )سؤال 9عوامل فردي (
 )سؤال 7( عوامل تعاملی

 )سؤال 5عوامل ساختاري (

 )سؤال 6ریزي و نظارت (برنامه
 )سؤال 6( دهیسازمان

 )سؤال 3منابع مالی (
 )سؤال 5امکانات و زیرساخت ورزشی (

 )سؤال 4فناوري و رسانه (

 )سؤال 5محیط اجتماعی (
 )سؤال 4محیط اقتصادي (
 )سؤال 5محیط فرهنگی (

 )سؤال 2المللی (محیط سیاسی و بین

از  ها، ابتداوتحلیل دادهتجزیه منظوردر مرحله کمی به

پیش از انجام  آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.

-آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون شاخص کفایت نمونه

 2بارتلت) و آزمون KMO( 1اوکالین و مایر گیري کایزر،

 و مایر کایزر،توجه به اینکه مقدار آزمون  باانجام شد. 

لذا قضاوت در مورد آن در دست آمد  به 929/0 اوکالین،

شد و نشان داد که حجم نمونه براي انجام  گزارش خوبحد 

                                                           
1  . Kaiser-Meyer-Oklin Measure of Sampling 
Adequacy 

با توجه به مقدار همچنین تحلیل عاملی مناسب است. 

 آزمون کرویت بارتلت يمجذور کاي و سطح معنادار

)01/0<P 2=858/1362وX(، نتیجه گرفت که توان می

ادامه و استفاده  روازاینهمبستگی وجود دارد.  هاعاملبین 

 از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است.

نشانگر آن بود  هر متغیر "كبرآورد اولیه میزان اشترا"

واریانس عامل "است.  کبرابر با ی هاآن یمقادیر تمامکه 

2  . Bartlett’s Test of Sphericity 
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در منابع  .دهنده همبستگی با عامل استنشان ،"كمشتر

برابر با  سؤاالت كپذیرش همبستگی مشتر كمختلف مال

 كگزارش شده است. در تحقیق حاضر مال 5/0و  3/0

ها همه مؤلفهتعیین گردید. بنابراین  5/0پذیرش بر مبناي 

 قرار گرفتند. تحلیل مورد

 هاي ابعاد مدلاصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی مؤلفههاي . نتایج تحلیل مؤلفه4جدول 

 هامؤلفه ردیف
 ابعاد

 محیطی سازمانی رفتاري

   701/0 عوامل فردي 1
   746/0 عوامل تعاملی 2
   736/0 عوامل ساختاري 3
  683/0  ریزيبرنامه 4
  752/0  دهیسازمان 5
  793/0  منابع مالی 6
  789/0  زیرساختامکانات و  7
  769/0  فناوري و رسانه 8
 520/0   اجتماعی 9
 751/0   اقتصادي 10
 782/0   فرهنگی 11
 722/0   المللیبینسیاسی و  12

 071/2 674/2 600/3 واریانس کل
 256/17 286/22 001/30 درصد واریانس

 541/69 درصد واریانس تجمعی

-مـی ، نشان4جدول در شدهارائه عاملی تحلیل نتایج

 کل از درصد 541/69 کل در پرسشنامه سؤاالت دهـد که

بعد  براي واریانس درصدهاي .شودمی واریـانس را شامل

 و براي 286/22بعد سازمانی  ، براي001/30رفتاري برابر با 

 عاملی نشان بار نتایج. باشدمی 256/17 بعد محیطی

 است. قبولقابل حد ها درمؤلفه تمامی عاملی بار که دهدمی

 هاي ورزشی تفریحی دانشگاهها با ابعاد مؤثر برافزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت. روابط مؤلفه5جدول 
هامؤلفه ردیف  نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه ابعاد 

 عوامل فردي 1

ري
فتا

36/0 ر  57/0  97/10  تأیید 
34/0 عوامل تعاملی 2  46/0  65/9  تأیید 
26/0 عوامل ساختاري 3  36/0  29/8  تأیید 
ریزيبرنامه 4  

نی
زما

سا
 26/0  41/0  93/9  تأیید 

دهیسازمان 5  37/0  74/0  01/15  تأیید 
33/0 منابع مالی 6  73/0  81/14  تأیید 
زیرساختامکانات و  7  34/0  69/0  27/14  تأیید 
35/0 فناوري و رسانه 8  79/0  88/15  تأیید 
 اجتماعی 9

ی
یط

مح
 33/0  59/0  24/12  تأیید 

30/0 اقتصادي 10  45/0  15/10  تأیید 
30/0 فرهنگی 11  54/0  46/11  تأیید 

المللیبینسیاسی و  12  31/0  53/0  30/11  تأیید 
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ها با مؤلفهروابط تمامی ، 5جدولهاي توجه به دادهبا 

هاي ابعاد مؤثر برافزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت

 .دار اسـتامعن ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی

 . رابطه بین ابعاد پرسشنامه6جدول 
 محیطی سازمانی رفتاري ابعاد ردیف

 رفتاري 1
74/0  میزان رابطه  73/0  
Value-T  69/14  88/12  

 سازمانی 2
86/0   میزان رابطه  
Value-T   08/28  

 محیطی 3
    میزان رابطه
Value-T    

 باشد.می ±96/1مالك معناداري 
 .استمعنادار  باهمابعاد  رابطه تمامی 6بر اساس جدول

 
 مدل تحقیق

  
 استانداردمدل در حالت  گیري ابعاداندازه مدل؛  مرحله دوم تحلیل عاملی تأییدي . 1 شکل

 
 آزمون نیکویی برازش 

ها در آزمون نیکویی برازش، تناسب مجموعه داده

، درمجموع 7شود که با توجه به نتایج جدولبررسی می

هاي آزمون خوبی برازش، تناسب مدل را تأیید شاخص

 کردند. 
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 مدل هايتناسب مجموعه داده نتایج آزمون خوبی برازش. 7جدول 
هاي برازششاخص دست آمده مقدار به مالك اختصار شاخص   نتیجه 

 مقتصد

X/df  3زیر  59/1  تأیید 
RMSEA1  08/0زیر  054/0  تأیید 

PNFI2  90/0باالي  75/0 ییدعدم تأ   
PGFI3  90/0باالي  61/0 ییدعدم تأ   

 تطبیقی (نسبی)

NFI4  90/0باالي  97/0  تأیید 
NNFI5  90/0باالي  99/0  تأیید 
CFI6  90/0باالي  99/0  تأیید 
IFI7  90/0باالي  99/0  تأیید 
RFI8  90/0باالي  97/0  تأیید 

 مطلق
GFI9  90/0باالي  94/0  عدم تایید 

AGFI10  90/0باالي  90/0  عدم تایید 
 

 مدل  هايمؤلفهابعاد و  بندياولویت
 مدل ابعاد بندياولویت نتایج آزمون فریدمن در خصوص .8 جدول

پرسشنامه ابعاد ردیف دو -خی  تعداد میانگین رتبه   سطح معناداري درجه آزادي 

08/2 محیطی 1  
201 891/5  2 053/0 06/2 سازمانی 2   

86/1 رفتاري 3  

 

اختالف  ، نشان دهنده آن است که8جدول نتایج

 <05/0P(مدل ابعاد  هايرتبهبین میانگین  يمعنادار

,891/5=2x(  ها، اما با توجه به میانگین رتبهدارد. نوجود

)، 08/2توان ابعاد را به ترتیب بعد محیطی(می

 بندي کرد.) اولویت86/1) و رفتاري(06/2سازمانی(

رفتاري بعد هايمولفهنتایج آزمون فریدمن در خصوص . 9 جدول  
رفتاري پرسشنامه بعد هايمؤلفه ردیف دو -خی  تعداد میانگین رتبه   سطح معناداري درجه آزادي 

48/2 عوامل ساختاري 1  
201 66/73  2 001/0 77/1 عوامل تعاملی 2   

76/1 عوامل فردي 3  

اختالف  ، نشان دهنده آن است که9جدول نتایج

بعد رفتاري هاي مؤلفه هايرتبهبین میانگین  يمعنادار

                                                           
1 .  Root mean square Error of Approximation(RMSEA) 
2 .  Parsimony Normed  Fit Index (PNFI)  
3 .  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 
4  . Normed Fit Index (NFI) 
5  . Non-Normed Fit Index (NNFI) 
6 . Comparative Fit Index (CFI) 
7 . Incremental Fit Index (IFI) 
8  . Relative Fit Index (RFI) 
9  . Goodness of Fit Index (GFI) 
10 . Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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)01/0<P ,66/73=2x(  .باالترین میانگین رتبه وجود دارد

ترین رتبه ) و پایین48/2( عوامل ساختاريمربوط به مؤلفه 

 ) است.76/1( عوامل فرديمربوط به مؤلفه 

اختالف  ، نشان دهنده آن است که10جدول نتایج

بعد سازمانی هاي مؤلفههاي ن میانگین رتبهمعناداري بی

باالترین وجود دارد.  )P ,47/21=2x>01/0(پرسشنامه 

-) و پایین39/3( سازماندهیمیانگین رتبه مربوط به مؤلفه 

 ) است.75/2( ریزيبرنامهترین رتبه مربوط به مؤلفه 

 سازمانی بعد هايمؤلفهدر خصوص  فریدوننتایج آزمون  .10 جدول
 سطح معناداري درجه آزادي دو -خی  تعداد میانگین رتبه سازمانی پرسشنامه بعد هايمؤلفه ردیف

 39/3 دهیسازمان 1

201 47/21 4 001/0 
 06/3 امکانات و زیرساخت 2
 99/2 منابع مالی 3
 82/2 فناوري و رسانه 4
 75/2 ریزيبرنامه 5

 
 محیطی بعد هايمؤلفهنتایج آزمون فریدمن در خصوص  .11 جدول

 سطح معناداري درجه آزادي دو -خی  تعداد میانگین رتبه محیطی پرسشنامه بعد هايمؤلفه ردیف

 79/2 اقتصادي 1

201 07/17 3 001/0 
 49/2 المللیسیاسی و بین 2
 45/2 فرهنگی 3
 28/2 اجتماعی 4

اختالف  ، نشان دهنده آن است که11 جدول نتایج

بعد محیطی هاي مؤلفه يهامعناداري بین میانگین رتبه

باالترین وجود دارد.  )P ,07/17=2x>01/0( پرسشنامه

ترین ) و پایین79/2( اقتصاديمیانگین رتبه مربوط به مؤلفه 

 ) است.28/2( اجتماعیرتبه مربوط به مؤلفه 

 
 يریگجهیو نت بحث

پژوهش نشان داد که سه سطح  هايیافته، یطورکلبه

ی ورزشهاي فعالیتتوسعه  در رفتاري، سازمانی و محیطی

این  .است تفریحی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مؤثر

)، ابوالماجد 4) (1397پور (یافته با نتایج تحقیقات جوادي

) و تام دلینز 6) (1396اللسان ()، حفظ16) (2018(

ثر ؤنیز عوامل م هاآن همخوانی دارد که در) 28() 2015(

                                                           
1  . Structure 
2  . Content 

، سازمانی و يدر سه سطح رفتار، در توسعه ورزش همگانی

در برخی از تحقیقات، به . ندبود شدهيبنددسته محیطی

نمونه  عنوانبهاست.  شدهه اشارعوامل اثرگذار دیگري نیز 

)، به نقش اثرگذار عوامل گروهی؛ بنار و 1) (1397آصفی (

 منافی )، به نقش عوامل خدماتی و2) (1397همکاران (

ی و مشارکتی اشاره رساختیز)، به نقش عوامل 13) (1394(

تواند در قالب رسد عوامل مذکور میاند که به نظر میداشته

ا طبق سطوح رفتاري، سازمانی و محیطی قرار گیرد زیر

هاي و پدیده همه مفاهیم، رویدادهانظریه سه شاخکی، 

 سازمانیی: کشاخدر قالب نظري سه توانیسازمانی را م

، یموردبررس، 3)زمینه( و محیطی 2يرفتار ،1)ساختار(

ا رویداد یهیچ پدیده و  داد قرار لیوتحلهیمطالعه و تجز

شاخه صورت تعامل این سه تواند خارج ازمینسازمانی 

3  . Context 
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ها جهت توسعه . در حال حاضر در اکثر سازمانگیرد

امکانات و هاي ورزشی صرفاً به بعد سازمانی (مانند فعالیت

، منابع انسانی و ...) توجه شده و نقش زیرساخت، منابع مالی

شود. بسیار مهم عوامل محیطی و رفتاري، نادیده گرفته می

پژوهش و  شاخکی و نتایج اینبا توجه به نظریه سه بنابراین

توان اظهار داشت که می، مقایسه آن با سایر تحقیقات

 ژهیوبهریزان ورزش دانشگاه آزاد اسالمی مسئوالن و برنامه

بایست در تدوین راهبردها در بخش همگانی و تفریحی می

 ،دانشگاهی تفریحی ورزشهاي فعالیت توسعههاي و سیاست

ر قرار داده را مدنظسازمانی و محیطی  رفتاري،هر سه بعد 

هاي تحقیق نشان همچنین یافته .توجه نمایند هاآنو به 

معنادار  باهم ، سازمانی و محیطیيرفتارداد که رابطه ابعاد 

داشته  ثیر متقابلأاین عوامل در همدیگر ت به عبارتی است.

این یافته با نتایج  .کنندمیعمل  ییافزابه صورت هم و

) 2018)، ابوالماجد (2() 1397تحقیقات بنار و همکاران (

نیز بر تأثیر  هاآنکه در  )6) (1396) و حفظ اللسان (16(

است،  شده اشارهمثبت و معنادار این سطوح بر یکدیگر 

افزایی و تأثیر همخوانی دارد. در اکثر تحقیقات، نقش هم

ی قرار نگرفته است در صورتی موردبررسمتقابل این سطوح 

رابطه  یک سطحرابطه بین این سه رسد که به نظر می

. بدین معنی رندیناپذییتنگاتنگ بوده و در عمل از هم جدا

از نوع الزم و  سطحروابط موجود بین این سه  که نوع

 تعامل درباهم  دائماً سیستمی روابط شکل بهملزومی بوده و 

که  يدارامعن و ذا با توجه به رابطه مثبت. ل)12(هستند 

توان میسازمانی و محیطی وجود دارد،  ،يح رفتاروبین سط

هاي در فرایند تدوین برنامه توسعه فعالیت اظهار داشت که

 متقابلی تفریحی دانشجویان، نباید تعامل و روابط ورزش

و در تدوین راهبردها و شود  گرفتهاین سه سطح نادیده 

هاي کالن بخش ورزش تفریحی دانشگاه باید نقش سیاست

مورد توجه قرار  سطح،اتنگ این سه تنگو  سیستمی روابط

اختالف  هاي تحقیق نشان داد کههمچنین یافتهگیرد. 

، سازمانی و يرفتارسطوح  يهابین میانگین رتبه يمعنادار

توان ها، میاما با توجه به میانگین رتبهدارد. نوجود  محیطی

این سطوح را به ترتیب بعد محیطی، سازمانی و رفتاري 

هاي تحقیقات بنار و ها با یافتهاین یافته ي کرد.بندتیاولو

) همخوانی دارد. برخی از تحقیقات 2) (1397همکاران (

) 2017سابلو و رابرت ( )،6) (1396اللسان (مانند حفظ

ترین عامل را عوامل )، مهم18) (2015) و االنصاري (26(

) و تام 13) (1394( منافیسازمانی و برخی دیگر مانند 

)، عوامل رفتاري را گزارش نمودند. که 28) (2015دلینز (

سو نیست. شاید از دالیل آن، هاي پژوهش حاضر همبا یافته

بتوان به تفاوت جامعه و شرایط متفاوت سالهاي تحقیق 

رسد شرایط اشاره داشت. در شرایط موجود به نظر می

ایر موارد سایه اقتصادي و سیاسی بر س ژهیوبهمحیطی، 

همچنین این دهد. را تحت تأثیر قرار می هاآنافکنده و 

نقش و کارکرد هر یک از عوامل  به توجه بندي بااولویت

هاي مذکور در توسعه و مشارکت دانشجویان در فعالیت

 چراکهرسد، می نظر به ورزشی تفریحی دانشگاه منطقی

 باعث تواندمی محیطی مجموعه عوامل مناسب کارکرد

 و هانگرش و هنجارها، باورها ،هاارزش گیريشکل

گردد و  دانشجویان بین در ورزش و بدنیفعالیت رفتارهاي

 ایجاد ساختار و باعث توانندمی سازمانی عوامل آن از پس

هاي توسعه ورزش و گسترش چارچوب مناسب سازمان براي

شود و در نهایت  آن شدن نهینهاد و تفریحی و همگانی

 تکتک وجود در آن کردن عوامل رفتاري موجب نهادینه

 هاآن نشاط و شادابی دانشجویان و ارتقاء سطح سالمتی،

 گردد.

 

 سطح محیطی

تمام شرایط و عوامل محیطی  سطح محیطی،منظور از 

 سطح این. استکه بر سازمان محیط  ی استسازمانو برون

دو  و نه تنها بقاء و رشد هبود سطحترین ترین و اصلیمهم
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 دیگر نیز در سطحبلکه بوجود آورنده دو  ،دیگر سطح

 سازمان بوده و بقا و رشد کل سازمان بدان وابسته است

از محیط مورد توجه  ییهار این پژوهش، تنها جنبهد .)14(

حساسیت دارد و  هااست که ورزش دانشگاهی نسبت به آن

ها از خود واکنش ر برابر آنبقا و ادامه حیات خود باید د يبرا

سطح هاي پژوهش حاضر نشان داد که یافتهنشان دهد. 

هاي ورزشی تفریحی بر توسعه بر فعالیت محیطی

 تحقیقاتدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اثرگذار است. 

هاي ورزش توسعه در محیطی را عوامل نقش متعددي

اند. از کرده تأییدآن  کردن نهادینه و تفریحی و همگانی

)، رضوي 3) (1397نتایج تحقیقات پارساجو (جمله 

) 1396)، کریمی (17) (2019)، احمدالر (9) (1397(

نشان دادند ) که 27) (2017) و سارجیت سینگ (12(

بر گرایش افراد به  کنندهنییتعسطح محیطی عاملی مؤثر و 

که با نتایج  هاي ورزشی تفریحی و همگانی استفعالیت

همخوانی دارد. از طرف دیگر در برخی از پژوهش حاضر 

) و االنصاري 5) (1396تحقیقات مانند حسینی و همکاران (

)، نقش عوامل محیطی در گرایش دانشجویان 18) (2015(

است که رنگ یا نادیده گرفته شدههاي ورزشی کمبه فعالیت

-تا حدودي با نتایج این تحقیق هم سو نیست. به نظر می

اینکه کنترل و برطرف کردن مشکالت رسد با توجه به 

-برخی از سازمان اختیارات محدوده از خارج عوامل محیطی

ها، ها است لذا این تحقیقها مانند دانشگاهها و دستگاه

اند که در حوزه اختیار ی قرار دادهموردبررسعواملی را 

است و سازمان به آن احاطه و کنترل دارد.  ربطيذدستگاه 

ها به عنوان یک محیط علمی و پژوهشی هر چند که دانشگاه

تواند با اتخاذ تدابیر علمی، راهکارهایی را براي کاهش یا می

ارائه نماید.  ربطيذهاي کنترل عوامل محیطی به سازمان

 ترین عواملهمچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مهم

هاي مشارکت دانشجویان در ورزش شیبرافزاثر مؤ یمحیط

اقتصادي،  محیطتفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل 

هاي یافته هستند.فرهنگی و اجتماعی  المللی،بین سیاسی و

)، بنار و 1) (1397این تحقیق با نتایج مطالعات آصفی (

حفظ  ) و10) (1394صفاري ()، 2) (1397همکاران (

-نقش تأثیرگذار و مهم تمامی مؤلفه) که 7) (1395( اللسان

اند، همخوانی دارد. هاي مذکور را در این زمینه تأیید کرده

محیطی   ي عواملچند مؤلفه برخی از تحقیقات به نقش 

بدنی و  فعالیت و ورزش در ایجاد مشارکت دانشجویان در

اشاره  هاي تفریحی و همگانیکردن ورزش نهادینه و توسعه

احمدالر هاي مطالعات نمونه یافته عنوانبهاند. داشته

مذهبی، هاي بر نقش تأثیرگذار و مهم محیط)، 17) (2019(

)، 16) (2018( فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي؛ ابوالماجد

-)، محیط5) (1396محیط فرهنگی؛ حسینی و همکاران (

) 2015اجتماعی و فرهنگی؛ تام دلینز ( هاي اقتصادي،

؛ کریمی کالنو  فیزیکیاجتماعی،  هاي)، محیط28(

) محیط 4) (1396پور و رهبري(جوادي ) و12) (1396(

اللسان و ) و حفظ1) (1397آصفی و همکاران (اقتصادي، 

و  المللیبین سیاسی،) محیط 6) (1396یداله زاده (

هاي ورزش تفریحی و همگانی در توسعه فعالیت فرهنگی

که تا حدودي با نتایج تحقیق حاضر هم  شده استاشاره 

ها، رویکرد متفاوت این سو نیست. که شاید علت تفاوت

مطالعات، همچنین جامعه آماري، زمان انجام و یا اهداف 

هاي اقتصادي، سیاسی و باشد. بدون تردید بحران هاآن

تأثیرات منفی زیادي را بر بسیاري از امور المللی موجود، بین

هاي تفریحی و ایجاد مشارکت افراد در ورزش هتوسع ژهیوبه

مقدمه توسعه  سیاسی توسعه. زیرا داشته استو همگانی 

توسعه  ایدئولوژي منوط به  و فرهنگی اجتماعی و توسعه

است ضمن آنکه توسعه مجموعه این عوامل، اجتماعی 

 در کشورهاي ). در2(اقتصادي خواهد شد  موجب توسعه

 مشکالت خاطر ورزشی بههاي فعالیت، توسعه حال

ي دیگر مسائل و نیست افراد هاياقتصادي، جزو اولویت

 قرار اولویت در ایمنی و فیزیولوژیک نیازهاي رفع مانند
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 اقتصادي و اجتماعی هايمحیط در که دارند. کسانی

نپرداختن  خطر  معرض در بیشتر کنند،می زندگی ضعیف

المللی بین و سیاسی هاي ورزشی هستند. محیطفعالیت به

 و بدنی فعالیت سطوح غیرمستقیم بر و به طور مستقیم

 سیاسی تحوالت و تغییر طرفکیازافراد تأثیر دارند.  ورزش

 و است تأثیرگذار اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، مسائل بر

-ورزشورزش به ویژه  توسعه و رشد تواندمی این تغییرات

طرف  از دهد، قرار تأثیر تحت را هاي تفریحی و همگانی

تواند به ورزش، می دیگر نگرش مثبت یا منفی سیاستمداران

و ... مؤثر باشد.  ورزشی انتخاب مدیران بودجه، در تخصیص

افراد  هنجارهاي و هاارزش اعتقادات، این باورها، بر عالوه

-می دارند در پی را فردي رفتارهاي گیريشکل که، جامعه

را موجب  فعالیت ورزشیمیلی افراد به گرایش یا بی توانند

زندگی،  سبک و اجتماعی ازجمله شیوه محیط شوند. نهایتاً

اجتماعی، تعامالت اجتماعی و توجه  رفاه و عدالت امنیت،

تواند هاي تفریحی و همگانی میهاي خبري به ورزشرسانه

 مؤثر باشد. هاآنمشارکت افراد در  سطح افزایش و توسعه در

هاي این پژوهش با یافته داشت کهتوان اظهار می بنابراین

منطقی توجه به شرایط محیطی موجود و حاکم بر جامعه 

 و همانطور که قبالً اشاره شد هرچند رسدبه نظر می

برطرف  که هستند مشکالت دسته آن از محیطی مشکالت

دانشگاه است، اما  اختیارات محدودهاز  خارج هاآن کردن

 که ل عواملییا کنتر براي کاهش تدابیري اتخاذ

هستند و ارائه آن به  محیطی فشارهاي دکنندهیتشد

هاي توانایی حوزه ، درربطيذهاي ها و دستگاهسازمان

 محیطی موجبعوامل  دانشگاه است. بدیهی است بهبود

شده و تغییرات مشارکت و ارتباطات اجتماعی  توسعه

ورزش  جملهاز اجتماعی هايهمه زمینه دراي را گسترده

نقش در این زمینه  باعث خواهد شد که و همگانی تفریحی

 ،)FISUدانشجویی ( يهاورزش یالمللنیفدراسیون ب

 ،)AUSFهاي دانشگاهی (فدراسیون آسیایی ورزش

 یبدنتیاداره کل تربو  هاي دانشگاهیفدراسیون ملی ورزش

 ها وتدوین سیاستدر زمینۀ  دانشگاه آزاد اسالمی

  اهمیت است.راهبردهاي این بخش حائز 

 سطح سازمانی

همه عناصر، عوامل و شرایط  یمنظور از شاخه سازمان

که بانظم، قاعده و ترتیب خاصی  هستندفیزیکی سازمان 

بدنه فیزیکی و  و و چارچوب، قالب، پوسته وستهیپهمبه

بنابراین تمام منابع مادي، مالی  سازند.مادي سازمان را می

 در بدنه کلی سازمان و اطالعاتی وقتی با ترکیب خاصی

شوند جزو شاخه ساختاري سازمان محسوب جاري می

. )14(هستند زنده سازمان  غیر و در واقع عوامل شوندیم

 سازمانی عوامل ،نشان دادحاضر پژوهش  هايیافته

هاي ورزشی مشارکت  دانشجویان در فعالیت شیبرافزا

ثر تفریحی دانشگاه اثرگذار است. این یافته با نتایج اک

)، 29) (2019پژوهشگران از جمله ویلسون و همکاران (

)، حسینی 1) (1397)، آصفی (16) (2018ابوالماجد (

) همخوانی دارد. 26) (2017) و سابلو و رابرت (5) (1396(

از جمله عوامل  سازمانی زیرا در تمامی این تحقیقات، عوامل

هاي تأثیرگذار بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت

است. برخی از تحقیقات نیز ها بودهورزشی تفریحی دانشگاه

 ) و1) (1397) و آصفی (6) (1396اللسان (مانند حفظ

ترین عامل )، عوامل سازمانی را مهم18) (2015االنصاري (

 عوامل کهیی آنجااز نیبنابرادر این زمینه گزارش نمودند. 

جایگاه، گیري و تثبیت نقش بسیار مهمی در شکل سازمانی

هاي تفریحی در دانشگاه ساختار و فرایند مدیریت ورزش

هاي گسترش ورزش براي زمینه ایجاد ضمن تواننددارند می

دانشگاه، افزایش مشارکت دانشجویان در این  تفریحی در

نتایج این نمایند. همچنین  تسهیل و ها را تسریعورزش

 شیافزا برثر مؤمانى زسا پژوهش نشان داد که عوامل

هاي تفریحی دانشگاه به مشارکت دانشجویان در ورزش

امکانات و ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفه سازماندهی، 
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 ریزيبرنامهو  فناوري و رسانه، زیرساخت، منابع مالی

) 2019ویلسون و همکاران ( هستند. در این راستا مطالعه

اي بر )، نشان داد که عوامل مالی به طور قابل مالحظه29(

هاي مذکور مؤثر است. نتایج کت دانشجویان در فعالیتمشار

ي امکانات و تجهیزات هامؤلفه) 16) (2018ابوالماجد (

ورزشی، مربیان واجد شرایط و دسترسی به امکانات ورزشی 

) 1396هاي حسینی (را در این زمینۀ مؤثر نشان داد. یافته

 اماکن و زیرساخت منابع مالی و )، عوامل مدیریتی،5(

) 2015تام دلینز () و 26( )2017شی؛ سابلو و رابرت (ورز

ي دسترسی راحت به اماکن ورزشی، هامؤلفه)، 28(

)، 1) (1397، هزینه عضویت و امکانات؛ آصفی (وآمدرفت

 قانونی، مالی، ریزي،برنامه و گذاريهاي سیاستمؤلفه

) 7) (1395اللسان ( زیرساختی و حفظ انسانی و اطالعاتی،

 ریزي، منابعبرنامه و ورزشی، مدیریت تجهیزاتهاي مؤلفه

تشکیالت  و انسانی، نهادها زیرساخت، منابع و مالی، امکانات

تفریحی  هايورزش اطالعات را در توسعه و و فناوري

ها و جلب مشارکت دانشجویان اثرگذار گزارش دانشگاه

کردند که با برخی از عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر 

ها در شود تفاوترد و همانطور که مالحظه میهمخوانی دا

است. در  هاآنبندي شناسایی عوامل و تا حدودي اولویت

هاي تأثیرگذار پژوهش حاضر،  تالش برآن بود که همه مؤلفه

ی قرار گیرد. بنابراین با توجه به موردبررسدر این زمینه 

اینکه عوامل سازمانی از جمله عواملی هستند که کنترل 

-در حیطه اختیارات دانشگاه است، توصیه می هاآنکامل 

هاي هاي ورزششود که در تدوین راهبردها و سیاست

 ها لحاظ شود. تفریحی دانشگاه، همه مؤلفه

 سطح رفتاري

به  مربوط که شودمی اطالق مفاهیمی به رفتاري سطح

-و شامل حاالت روانی، نگرش است افراد زندگی متغیرهاي

و بر  شودیمها، تصورات، تعامالت، ارتباطات و ... افراد 

 سبب و گذاردیمهاي اوقات فراغت تأثیر ارجحیت فعالیت

 پرداختن براي هاآن نیاز) در(تقاضا  ایجاد و افراد سوق دادن

در این پژوهش سطح  ).6شوند (می ورزشی به فعالیت

رفتاري در سه مؤلفه عوامل فردي، تعاملی و ساختاري 

. عوامل فردي، عواملی است که با قرار گرفتی موردبررس

دارد و بر اولویت انتخاب  سروکارحاالت روحی و روانی فرد 

گذارد. عوامل تعاملی(بین هاي اوقات فراغت تأثیر میفعالیت

رابطه بین  هاي بین فردي یافردي)، حاصل کنش

خصوصیات فردي، افراد است و بر مشارکت مشترك در 

گذارد و عوامل ساختاري، عواملی اوقات فراغت خاص اثر می

گر بین اولویت اوقات هستند که به عنوان عوامل مداخله

هاي پژوهش ). یافته30کنند (فراغت و مشارکت عمل می

ی هاي ورزشرفتاري بر توسعه فعالیت عوامل نشان داد،

تفریحی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اثرگذار است. این 

) 2019ویلسون و همکاران ( ها با نتایج تحقیقاتیافته

 )2018( همکاران و کاترینا )،16) (2018( )، ابوالماجد29(

) 6) (1396) و حفظ اللسان (1) (1397آصفی ( )،24(

دهد که سطح تحقیقات نشان میهمخوانی دارد. این 

کننده بر گرایش افراد به رفتاري عاملی موثر و تعیین

. اما در تحقیقات حسینی هاي ورزشی تفریحی استفعالیت

) این عامل 18) (2015) و االنصاري (5) (1396و همکاران (

 کهییآنجارسد از به نظر میشده است. مهم نادیده گرفته

 بمطلو عملکرد درگرو رفتاري عوامل تأثیرگذاري و کارکرد

 یخوببه عوامل تا این و باشدمی عوامل سازمانی و محیطی

 تأثیر و توانند عملکردنمی عوامل رفتاري تثبیت نشوند،

داشته باشند، لذا این تحقیقات با رویکرد مذکور،  خوبی

اند. ی قرار دادهموردبررسصرفاً عوامل سازمانی یا محیطی را 

هاي فردي در توسعه ورزش عوامل نقش با ارتباط در

 کردن نهادینه توان اظهار داشت کهتفریحی در دانشگاه می

 تمام در فراگیري و با شدهشروع فرد از رفتاري یا عمل هر

 نقش یابد. بنابراین،می استمرار و اشاعه جامعه سطوح

هاي تفریحی ورزش رفتار کردن نهادینه عوامل مذکور در
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 عوامل این چراکه است، اساسی و مهم دانشجویان بسیار در

 در را ورزش و بدنی فعالیت رفتار استمرار و پذیرش زمینه

. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد نمایدمی فراهم هاآن

مشارکت دانشجویان در  شیبرافزاثر مؤ رفتاري که عوامل

هاي تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل سه ورزش

این نتایج باشد. مؤلفه عوامل فردي، تعاملی و ساختاري می

) و 29) (2019ویلسون و همکاران ( تحقیقات هايبا یافته

-هاي حفظپژوهش. ) همخوانی دارد15) (1396( سوادي

) نشان داد که 2) (1397) و بنار (6) (1396اللسان (

ی، رفتاري و ساختاري جزو شناخترواني جمعیتی، هامؤلفه

ن در مشارکت دانشجویا شیبرافزاموثر  رفتاري عوامل

هاي تحقیقات باشند. یافتههاي تفریحی دانشگاه میورزش

ي محدودیت زمان و هامؤلفه) 19) (2019الخطیب (

) کمبود عالقه، بیماري 16) (2018؛ ابوالماجد(اندامتناسب

 و و ناتوانی جسمی، کمبود وقت، نداشتن همراه؛ کاترینا

 و بدن تصویر ،اندامتناسب )،24( )2018( همکاران

دیگران؛ تام  با ارتباط زندگی، سرگرمی، تعادل

) کسب لذت، نظم و انضباط، زمان و 28) (2015دلینز(

)، پذیرش، 1) (1397سطح دسترسی به امکانات و آصفی (

اي هاي زمینهنگرش، انگیزش، آزادي انتخاب، تعهد و ویژگی

هاي تفریحی دانشگاه و جلب مشارکت ورزش را در توسعه

ي هامؤلفهار گزارش کردند که برخی از دانشجویان اثرگذ

در تحقیق حاضر مشابهت دارد  شدهییشناسابا عوامل  هاآن

. شاید دلیل آن رویکرد متفاوت اندمتفاوت هامؤلفهو بقیه 

محققان مذکور در بررسی علل و عوامل یا تفاوت جامعه 

هاي رسد مؤلفهمورد مطالعه باشد. هر چند به نظر می

 مؤلفهتوان در سه این تحقیقات را می در شدهییشناسا

با توجه  نیبنابرابندي نمود. فردي، تعاملی و ساختاري دسته

گرایش افراد به  به نقش بسیار مهم عوامل رفتاري در

توان اظهار داشت که می هاي ورزشی تفریحیفعالیت

بایست مدیران ورزش همگانی و تفریحی در دانشگاه می

مانی، روانی و اجتماعی ضمن شناسایی نیازهاي جس

 و هاي ارضاي نیازهاي مذکور و رشددانشجویان، زمینه

فراهم و تسهیل نمایند.  آنان را استعدادهاي شکوفایی

-همچنین با توجه به اینکه عوامل رفتاري از طریق آموزش

باشند هاي صحیح و مناسب، قابل تغییر، اصالح و تقویت می

هاي آموزشی مناسب، ي روشریکارگبهتوان از طریق می

دانشجویان را افزایش داد تا بتوان از طریق  سطح آگاهی

هاي مشارکت هاي رفتاري دانشجویان، زمینهرشد مهارت

 هاي ورزشی تفریحی دانشگاه فراهم نمود.را در فعالیت هاآن

به خوبی  توان نتیجه گرفت که این مدلدر نهایت می

-که جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت آن استبیانگر 

اي اثر هاي گستردههاي ورزشی تفریحی دانشگاه از زمینه

در بخش  ژهیوبهمدیران ورزش دانشگاه بنابراین پذیرد. می

با استفاده از این  بایستمیهاي تفریحی و همگانی ورزش

مدل، درك جامعی از عوامل مهم و مؤثر محیطی، سازمانی 

 هاي تفریحی دانشگاه و چگونگیبر ورزش و رفتاري حاکم

ها گیريیکدیگر پیدا نموده و در تصمیم با این عوامل تعامل

ها از آن استفاده ها و برنامهو تدوین راهبردها، سیاست

 نمایند.
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Abstract 
Attracting the students’ participation in university recreational sports, requires a 

systematic model and plan. The aim of this study was to design a model of recreational 
sports activities for students of Islamic Azad University.This research was applied in 
terms of objectives and was mixed research in terms of data collection, which had an 
exploratory aim in the qualitative part and a survey strategy in the quantitative part. 
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 consisted of 
381 individuals who were the educational managers in different branches of Azad 
University. According to the condition of sufficient sample size for factor analysis, 
200 of them were selected by stratified random sampling. The method of data 
collection in the qualitative section was library-based research and data collected 
through semi-structured interviews up to the point of saturation, and at the quantitative 
stage, the data collected by a researcher-made questionnaire which face validity was 
confirmed by experts. The Delphi method was implemented for qualitative analysis of 
the research variables, and for data analysis, statistical methods of factorial analysis 
and confirmatory factorial analysis and the goodness of fit indices (Freedman) were 
used in SPSS and LISREL software. The results depicted that the research model has 
three behavioral, organizational and environmental levels with 12 components. The 
model also has a favorable fit. There was no significant difference between the mean 
ratings of model levels (P> 0.05, x2 = 5.891). The most important component of 
behavioral level was structural factors; organizational level, organization and 
environmental level, economic. This model indicates that student participation in 
recreational sports at university is influenced by a wide range of areas that should be 
considered in the development of strategies and policies by relevant managers. 
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