
 

 
 
 
 

   ي نوين در مديريت  ورزشيهارويكرد
  1397 مستانز، 23 شمارة، 6دورة 

  9 –21 :ص ص 
   

  
  

 به مشاركت در دانشجويان ةانگيز بر رساني اطالع كيفيت تأثير ساختاري الگوي تدوين
  ها محدوديت ميانجي نقش: ورزشي هاي فعاليت

 
   4ورپ يركوثمحسن  – 3احمد محمودي -   2خزايي  علي– 1 نريهبيب ح

، مديريت ورزشيرشتة كارشناس ارشد . 2  ، تهران، ايرانمه طباطبائيدانشگاه عال، گروه مديريت ورزشيدانشيار . 1
  ، تهران، ايراندانشگاه عالمه طباطبائي، مديريت ورزشيرشتة  دكتري. 3  ، تهران، ايراندانشگاه عالمه طباطبائي

 ، ايران، شهر تهراندانشگاه پيام نور، مديريت ورزشي ةرشتدانشجوي دكتري . 4 

  )1397/  01 / 14: ، تاريخ تصويب   1396/ 05/  01: تاريخ دريافت (
 

 چكيده

 ميانجي نقش: ورزشي هاي فعاليت به مشاركت در دانشجويان ةانگيز بر رساني اطالع كيفيت تأثير ساختاري الگوي وينتد، هدف پژوهش
روش پژوهش از نوع توصيفي ـ همبستگي و . ي تهران بوددانشگاه عالمه طباطبائدر دانشجويان دختر و پسر ورزشكار ها  محدوديت

 دانشگاه ورزشي ةجشنوار در 1394- 1395 تحصيلي سال در كه بودند دانشگاه پسر و دختر دانشجويان ةكليآماري پژوهش،  ةجامع
 .بود نفر 148 اندختر براي و نفر 196 انپسر براي مورگان جدول از استفاده با پژوهش آماري ةنمون تعداد. )N=650( داشتند مشاركت

درصد  89و پايايي آن  شد تأييد متخصصان مديريت ورزشيروايي آن توسط  .بود )2010( سو ايك ةپرسشنام ها، داده گردآوري ابزار
نتايج پژوهش . تحليل شدند 24 ةسخن 1آموس افزار نرمادالت ساختاري با استفاده از يابي به روش مع ها جهت مدل داده .آمد دست به

غيرمستقيم از طريق  طور بههم و ) 25/0(مستقيم  طور به رساني كه كيفيت اطالع طوري هود؛ بروابط ساختاري مفروض ب ةكنندتأييد
هاي دانشجويان تأثير معنادار و معكوس  مستقيم بر انگيزه طور بهمتغير محدوديت . بر انگيزه تأثير داشت) - 09/0(ميانجي محدوديت 

شركت در  ةانگيزها،  وديترساني و كاهش محد آن است كه با افزايش اطالع ةكنند بيانبنابراين نتايج مدل ساختاري ). - 76/0(داشت 
 .دشو مين دانشجويان دختر و پسر بيشتر ورزشي در بيمسابقات 

  
  هاي كليدي واژه

 .، محدوديترساني كيفيت اطالع ورزشي، هاي فعاليتانگيزه، دانشجويان ورزشكار،   

                                                           
  .  09121395680: تلفن : نويسنده مسئول Email: Honari_h@yahoo.com                                                                                       

   
1. AMOS 
 



 1397، زمستان 4، شمارة 6نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                            10

 

 مقدمه

 رواني، و سالمت جسماني حيث از رزشو امروزه

 بدن، بهداشت و سالمت تأمين شامل اجتماعي و بهداشتي

 ،شخصيت استقالل يبرا زمينه و ايجاد روان پرورش

 اجتماعي يها مهارت توسعه و نشاط و شادابي به دستيابي

 از فرد زندگي مراحل تمامي در فوق مثبت ارآث. است

 ةدور به و منحصر بوده اهميت حائز اليكهنس تا كودكي

 فعاليت بدني عامل بسيار .)5( نيست زندگي از خاصي

 يا راي چاقيمفيدي ب تأثيرات تواند مياست كه  يمهم

 ت نوع دو، زوال عقلهاي كرونري يا دياب اضافه وزن، بيماري

 همچنين ).19( مربوط به آلزايمر داشته باشدهاي  و بيماري

 گاهيجا ت،يترب و ميتعل از يممه بخش عنوان بهزش رو

 ورود بهكنوني  ةجامعدر  .دارد يساز سرنوشت و ياساس

 هكبل. ستين يديجد يآموزش ةورود به مرحل دانشگاه صرفاً

 امل دركعه، رقابت و تتوس يسو به يل در دانشگاه گاميتحص

 شرفتيد به سمت پيها با ن، دانشگاهيبنابرا. است يستگيشا

 به اعتقاد. ش رونديجمله ورزش پ مختلف از يها نهيدر زم

 ردن دركه از ورزش ك ياروپا، ارزش ةيون اتحاديسيمك

 ةتوسع اي براي زمينه تواند يم ،ديآ يدست م بهدانشگاه 

 ديجد يدستاوردها يبرا ين آمادگيزه و همچنيدانش، انگ

 از كشور دانشگاهي ةجامع از كمي درصد .)18( باشد

 فعاليت و كنند مي ستقبالا ها دانشگاه ورزشي هاي برنامه

 ورزش هاي برنامه در شركت و بدني فعاليت .دارند بدني

 ارتقاي در بسزايي سهم تواند مي نيز ها دانشگاه همگاني

 وباشد  داشته دانشگاهي ةجامع عمومي سالمت سطح

 دانشگاه همگاني ورزش ةتوسع در مؤثر عوامل شناخت

 اتخاذ با و آنها زا آگاهي با ريزان برنامه شود سبب تواند مي

 و بپردازند موانع رفع به مناسب هاي ريزي برنامه و تدابير

 .ندكن ايجاد را ورزشي مشاركت الزم براي هاي انگيزه

 اقشار ورزشي مشاركت تحليل براي دارند، عقيده محققان

 عقايد، و ها عامل ويژگي سه بررسي جامعه، هر در مختلف

 گروهي و فردي رفتار و محيط افراد، هاي انگيزه و اهداف

 زا ها، انگيزه شناخت عامل، اين سه بين از. است ضروري

 از يكي و ورزشي فعاليت نياز يشپ و ضروري اجزاي

 در شركت براي افراد رفتار در توجيه اساسي محورهاي

 و استقامت يا تالش ميزان كه است مختلف هاي فعاليت

 نامحقق .)6( دهد مي نشان اهداف به رسيدن را در فرد تعهد

 در ورزش پسران دختران ومختلف  يها زهيانگ يبا بررس

 ياه زهيل انگيدل بهآنها ه كدند يجه رسينت ني، به ايدانشگاه

 مطالعات نشان. پردازند يردن مكبه ورزش  يو شاد يدرون

 نترل وزن وك از جمله تناسب اندام، ييها زهيانگ دهد يم

  استافراد  يونريب يها زهياز علل انگ اهش استرس ورزش،ك

 افراد عالقه دارند با يكديگر به رقابتگر، يد ياز سو ).12(

 فرصتي براي كسببعضي افراد ورزش را . پردازندب

 در تعامل اجتماعي، مردم. دانند وردهاي اقتصادي ميدستا

 يكل طور به. عالقه دارند ارتباط خود را با گروه حفظ كنند

 موجب يدانشگاه ةبرنام فوق يورزش يها تيفعال در شركت

 يورزش خدمات و ها برنامه يايمزا از انيدانشجو يمند بهره

 فراغت زمان در كه ها ورزش نيا .شود يم يحيتفر

 ،سرگرمي جهت فقط يماد يها هدف از فارغ و انيدانشجو

 جاديا در رد،يگ يم صورت فرد خود خاطر يارضا و استراحت

 ابزار و دارد يا نقش عمده ياجتماع مشاركت حس

 طيمح و گريديك با انيدانشجو تعامل يبرا يرومندين

 و نما قدرت قيتحق جينتا ).13( است بوده دانشگاه

 تكمشار ةزيانگ ةرابط« با عنوان) 1392( نژاد يدريح

 د چمرانيان شهيدانشجو يت بدنيزان فعاليبا م يورزش

 با ياجتماع تعامل و نشاط ،يسالمت كسب داد نشان، »اهواز

 دارد معنادار مثبت و ةرابط انيدانشجو يبدن يتفعال يزانم

 در پژوهش ،)2010(اران كو هم 1ياوشانيس يجعفر. )7(

 دانشجويان براي شركت در ةانگيز ةمطالع«خود با عنوان 

 انيدانشجو كه دنديرس جهينت نيا به »ورزشي هاي فعاليت

                                                           
1. Jafari Siavashani 
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 ،يسالمت ر حفظينظ يمشابه يها زهيانگ با پسر و دختر

 به ،ياجتماع تعامل و ورزش به يمند قهعال اندام، تناسب

  ). 16(پرداختند  يم يورزش يها تيفعال

 با نزديكي طور به اغلب مشتريان رضايت مطالعة

  .دشو مي مرتبط شده ارائهخدمات  كيفيت يگير اندازه

 دريافت از پس يمشتر كه است نگرشي يا احساس رضايت،

 از. )9( دهد يممطلوب از خود نشان  واكنشكاال يا محصول 

 هاي سازمان عنوان بهن مؤسسات علمي طرفي مسئوال

 اهتمام خويش را در كسب رضايت بايدمحور  خدمت

 ةارائ. كار گيرند به باكيفيتخدمات  ةارائمشتريان و 

 موفقيت و بقا براي ياساس استراتژي كي باكيفيت خدمت

 ةيكي از اين خدمات، ارائ. است امروز يرقابت محيط در

 خصوص بهها  از طريق رسانه رساني اطالع مناسب خدمات

 توانسته است در جهاني وب ةشبك. هاست سايت وب

 هاي كاربردي مختلفي همچون تجارت، آموزش، حوزه

 ترين مهم ).20( دكننقش  يسرگرمي ايفا صنعت، تفريح و

 با. اطالعات سريع و آنالين است ةها ارائ سايت هدف وب

 هاي زيادي براي نههزي صرف رغم عليها  سازمان اين وجود

 ها، اغلب توجه كمي به سايت سازي وب طراحي و پياده

 بازبيني و. ارندو ارزيابي عملكرد آنها د روزرساني بهكيفيت، 

 ساختاري و محتوايي و ةجنبسايت از  ارزيابي منظم وب

 دنبال آن مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آنها به

 گيري در يمراهبردهاي مناسبي براي سياستگذاري و تصم

 ياستفاده از ابزارها .)3(د آورد هخوا دست بهاين زمينه 

 فعاليتانجام  يبرا افراد ايجاد انگيزه در يمختلف برا

 يا در اين حوزه از جايگاه ويژه يساز ورزشي و فرهنگ

 دنا ي جمعيها برخوردار است كه يكي از اين ابزارها رسانه

 رد توجه اقشارمو شدت بهاخير اينترنت  يها در سال ).4(

 دانشجويان قرار گرفته و جذابيت خصوص بهمختلف مردم 

 ها وقت خود ساعت كنندگان استفادهشده است تا  موجبآن 

 از شده ارائهات خدم). 2( را در كنار رايانه صرف كنند

 هاي جمعي با چهار عامل راحتي در اينترنت و رسانه

 ).21( شود گيري مي و ظاهر اندازهاد، محتوا استفاده، اعتم

 يكه اينترنت ميان رفتارها يا از جايگاه ويژه رو ازاين

همچون ورزش و حركات بدني دانشگاهيان  محور سالمت

استفاده  آن يارتقا يظرفيتي برا عنوان بهتوان  مي ،دارد

اند افراد با تحصيالت باال بيش از  ها نشان داده پژوهش. كرد

يا بحث  ها رنامهاز ب آگاهي يساير افراد از اينترنت برا

ممكن ). 23( كنند پيرامون حركات ورزشي استفاده مي

هايي  ابزار و خدمات با محدوديت است در استفاده از اين

  .رو شويم هروب

تواند سهم  كه ذكر شد، فعاليت بدني ميطور همان

سطح سالمت جسماني، رواني و اجتماعي  يبسزايي در ارتقا

 يها ناخت محدوديتلذا ش. ددانشگاهي داشته باش ةجامع

اطالعات  ةارائتواند ضمن  مشاركت ورزشي اين افراد مي

ا ه ورزش دانشگاه اندركاران دستص به مفيد در اين خصو

هاي ورزشي و رفع اين  نيز در تدوين هرچه بهتر برنامه

مانعي  عنوان بهمحدوديت  ).11(د كنها كمك  محدوديت

يك فرد در بين ميل افراد براي مشاركت و مشاركت واقعي 

   ).21( است شده  يفتعرورزش 

 تفريحي، هاي كلوپ نبود كه دارد اعتقاد ،)1386( ايزدي

 ورزشي نداشتن فضاهاي و سودمند و سالم هاي باشگاه

 آنها تحقق آرزوي در دختران يژهو به كه است مسائلي

 و جامعه ةآيند مربيان و مادران جوان كه دختران .هستند

 بود، خواهند نيز فرزندان پرورش و تربيتي الگوهاي

 اجتماعي ارتباط به طبعاً ورزش به پرداختن با خواهند مي

 و بنيادي ابزار يك تواند ورزش مي كه يابند دست مطلوبي

  .)1( باشد هدف اين به يابيدست راستاي در خالق نيروي

 ها در زمان، تيمحدود در ردنكن علت ورزش نيتر عيشا

 نشدن از طرف تيمناسب و حما يان ورزشكعدم م

 ، فقدانيورزش يكنبود شرهمچنين . استان ياطراف

 در يافكمناسب و ناو نبود دانش و دادن اطالعات نا تيجذاب
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 يدر پژوهش) 2013( 1گلمنيا). 15( ستها ن ورزشيمورد ا

 يها هكها و استفاده از شب زهيرش، انگيپذ«با عنوان 

 انير مد يابيابزار ارتباطات بازار يك عنوان به ياجتماع

 يها هكه شبك ديجه رسين نتيبه ا» ينان ورزشكراك

 جاديا موجبن ينو يا رسانه عنوان بهتواند  يم ياجتماع

 زاده و مهدي. )12( زه براي انجام فعاليت ورزشي شوديانگ

 ةتوسعاي راهكاره« نوانع در پژوهشي با )1393( اندام

 ندبه اين نتيجه رسيد »هاي ايران ورزش همگاني در دانشگاه

 و كاركنان ،تاداناس ميان بدني در فعاليت مهم موانعكه 

 و اماكن در ويژه هاي ساعت اختصاص عدم دانشجويان

 تأهي اعضاي و كاركنان دانشجويان، براي ورزشي فضاهاي

 و ها خانم براي اختصاصي فضاهاي و اماكننبود  و علمي

 يدر پژوهش )2011( همكاران و 2گيالنيال .)7( بود آقايان

 دانشگاه ان دريدانشجو فيزيكي فعاليت مشخصات« عنوان با

 وديت زماني و نبودبه اين نتيجه رسيدند كه محد ،»امنصور

  ).15( استدليل ورزش نكردن  ترين يعشاامكانات مناسب 

 سبب با توجه به تحقيقات گذشته دانشجويان بيشتر به

 سباز طرفي تنا .آورند يمشادابي و نشاط به ورزش روي 

 زن و كنترل استرس در بين دختران بيشترو كنترل و اندام

 با توجه به عصر ارتباطات و خدمات اينترنتي. از پسران است

 ،روزتر باشند هو ب تر جذابدانشگاهي  هاي يتسا وب ههرچ

 بيشتر خواهد شد و در نتيجه ها يتسابازديد از اين شك  بي

 ته درالب. شوند يم يرسان اطالع يخوب بهاخبار ورزشي نيز 

 نوجود دارد كه مسئوال هايي يتمحدودبين دانشجويان 

 براي مرتفع كردن اين موانع تدابير الزم را بايددانشگاهي 

  .ينديشندب

 يها تياز فعال ي، ورزش بخش مهميدر جوامع امروز

 در اين بين. شده است المللي ينبو  يا ، منطقهيسطوح فرد

 ر تمام سطوح دريدرگ ينهاد اجتماع يك عنوان به ها دانشگاه

 بـهديدگاهي مثبت دانشگاه كلي  طور به .هستندورزش 
                                                           
1. Eagleman 
2. El-Gilany 

 در امرنقصاني اگر  دارد و به اين نكته توجه دارد كهورزش 

 مطرح ين سؤاليان وجود داشته باشد، چنيورزش دانشجو

ه كها از جانب دانشگاه است  ياستكا يآ«ه كد شو يم

با توجه به  .»دهند؟ يبه ورزش نشان نم يا ان عالقهيدانشجو

 ةمناسب در افزايش انگيز يرسان اطالعاينكه كيفيت 

 مؤثربسيار  دانشجويانورزشي  هاي يتفعالمشاركت در 

 هاي يتمحدودو  به مشكالت يتوجه كم بنابراين ،است

و  مشكالت آنان افزايش تجمعي شك سبب يبدانشجويان، 

 يو بالطبع آموزشي مختلف برا روحيائل وجود آمدن مس به

 ينيماشاينكه توجه به  باهمچنين . نشجويان خواهد شددا

، يبدن نامطلوب تيوضع، تحركي يب، بشر يشدن زندگ

ارمغان آورده  را به يو اختالالت رفتار يجسمان هاي يماريب

از  شي، بدانشجويانو توجه به سالمت  يزير برنامهاست، 

 يت بدنيفعال شركت در ورزش و. افته استيت يگذشته اهم

در  مؤثر يروش عنوان به يو تندرست يحفظ سالمت بر عالوه

و  ها يناهنجاراز  يارياصالح و درمان بس ،يريشگيپ

حفظ و  عالوه فعاليت ورزشي و هب. اربرد داردك ها يماريب

علمي  ةتوسعبخصوصي در  نقش دانشجويانسالمت  ينتأم

 يت ورزشكموضوع مشار يبررس .و تحصيلي آنها دارد

 و رويدادهاي ورزشي دانشگاه ها رهجشنوادر  انيدانشجو

و  اجتماعي سطح رواني يارتقاسهم بسزايي در  تواند مي

 رو ازاين. دانشگاهي داشته باشد ةجامعجسماني سالمت 

 كننده شركت ستادانادانشجويان، كاركنان و  ةانگيز ةمطالع

هاي ورزشي دانشگاه و همچنين شناخت  در برنامه

تواند  افراد ميرزشي اين مشاركت و فردي در يها محدوديت

مفيد در خصوص مسائل انگيزشي و  اطالعات ةضمن ارائ

مشاركت در  ةبازدارندگي آنها در پرداختن به ورزش، انگيز

مديران تربيت بدني و هاي ورزشي را تقويت كرده و  برنامه

در تدوين را ها  ورزش دانشگاه اندركاران دستهمچنين، 

هاي موجود  محدوديترفع  هاي ورزشي و برنامه بهتر  چههر

. دكنكمك  و ايجاد انگيزه براي مشاركت ورزشي دانشجويان
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 توان يم يرسان اطالعهمچنين با توجه به سطح كيفيت 

ورزشي  يها جشنوارهاز  يرسان اطالعكه هرچه د كرمشخص 

دانشجويان كاهش  هاي يتمحدود ،صورت گيرد يخوب به

اركت در فعاليت ختن و مشيدر نتيجه موجب برانگ .يابد يم

، هدف پژوهش ذكرشدهبا توجه به مطالب . شود ميورزشي 

بر  يرسان اطالعثير كيفيت أتدوين الگوي ساختاري تحاضر، 

با نقش  به فعاليت ورزشي دانشجويان ورزشكار ةانگيز

با توجه به محدود بودن مطالعات . ستها ميانجي محدوديت

در هاي دانشجويان براي شركت  محدوديت ةدر حوز

هاي ورزشي دانشگاهي بر آن شديم اين متغير اصلي  فعاليت

 يرسان اطالعو مهم را در ارتباط با دو متغير انگيزه و كيفيت 

  .كنيمبررسي 

  

  تحقيقروش 
 و به لحاظ يكاربرد هدف، به لحاظ حاضر پژوهش

 توصيفي ـ همبستگيهاي  پژوهش نوع از ،پژوهش روش

 كيفيت تأثير ريساختا الگوي تدويني به بررس كه است

 به مشاركت در دانشجويان ةانگيز بر يرسان اطالع

. پردازد مي ها محدوديت ميانجي نقش: ورزشي هاي يتفعال

دانشجويان ورزشكار دختر و  ةكليآماري پژوهش،  ةجامع

پسر دانشگاه عالمه طباطبائي بودند كه در سال تحصيلي 

ورزشي مديريت تربيت بدني  ةدر جشنوار 1395-1394

 ةاداركه طبق اعالم ) N=650(انشگاه مشاركت داشتند د

دانشجوي ورزشكار  400تربيت بدني دانشگاه از اين تعداد 

براساس . بودنددختر ورزشكار دانشجوي  250پسر و 

آماري پژوهش با  ةگرفته تعداد نمون صورتبرآوردهاي 

استفاده از جدول مورگان براي دانشجويان ورزشكار پسر 

نفر بود كه با  148ي ورزشكاران دختر نفر و برا 196

 عنوان بهگيري در دسترس  استفاده از روش نمونه

 منظور بهبنابراين  .هاي پژوهش حاضر انتخاب شدند نمونه

ها و صحت و سقم آنها  اطمينان از بازگشت پرسشنامه

 160پرسشنامه در بين پسران ورزشكار و  210تعداد 

كه پس از  شد وزيعورزشكار ت پرسشنامه در بين دختران

عدم بازگشت تعدادي پرسشنامه و تفكيك نمودن 

پرسشنامه  193هاي مخدوش و ناقص تعداد  پرسشنامه

پرسشنامه براي دختران قابل استفاده  141براي پسران و 

، كه نتايج پژوهش نيز بر همين اساس بود و گردآوري

  .دشتهيه و تدوين 

 1يك سويانگ ا ةپرسشنامها،  ابزار گردآوري داده

 و محدوديتها،  سه بخش انگيزه بود كه در) 2010(

اين ابزار پس از ترجمه و  .بود رساني اطالعكيفيت 

آن  2سازي با فرهنگ كشور، روايي صوري و محتوايي بومي

ورزش دانشگاهي  استادانن و اتن از متخصص هشتتوسط 

اين ابزارها نيز از طريق ضريب آلفاي  3و پايايي شد تأييد

 6ها ، محدوديت)α=797/0( 5ها براي انگيزه 4خكرونبا

)829/0=α ( رساني اطالعو كيفيت)912/0=α (دست به 

آمد كه حاكي از پايايي مطلوب و قابل قبول بودن 

گيري اين پژوهش  ابزار اندازه. گيري بود ابزارهاي اندازه

ديدگاه دختران و پسران ورزشكار دانشجو از  ةمقايسجهت 

بود كه بخش نخست شامل  چهار بخش تدوين شده

كه مواردي بود ها  نمونه 7شناختي جمعيتهاي  ويژگي

همچون جنسيت، وضعيت تأهل، سن، وضعيت شغلي، 

ورزشي،  ةسابقسطح تحصيالت، ميزان درآمد ماهيانه، 

هاي  آشنايي با فعاليت ةطريقهفته،  مدت زمان ورزش در

در بخش . مشاركت ورزشي بود ةورزشي دانشگاه و انگيز

دانشجويان بود كه اين ابزار  ةانگيزارزيابي شامل وم ابزار، د

، تعامل )سؤالسه ( 8رقابت ةمؤلف 8در  سؤالي 24

                                                           
1. Young Ik Suh 
2. Face and content validity 
3. reliability 
4. Cronbach's alpha coefficient 
5. Motivation 
6. Constraints 
7. Demographic characteristics 
8. Competition 
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، )سؤالسه ( 2، عوامل اقتصادي)سؤالسه ( 1اجتماعي

سه ( 4، احساس مثبت)سؤالسه ( 3رهايي از مشكالت

 )سؤالسه ( 6، دانش و آگاهي)سؤالسه ( 5، موفقيت)سؤال

بخش سوم شامل شناخت . بود )سؤال سه( 7و گذر زمان

 ةپرسشنامهاي دانشجويان ورزشكار بود كه اين  محدوديت

، نبود فرد )سؤالسه ( 8كمبود زمان ةمؤلف 4در  سؤالي12

و نبود  )سؤالسه ( 10، نبود عالقه)سؤالسه ( 9همراه

به  شنامهبخش چهارم پرس. بود) سؤالسه ( 11دانش

پرداخت كه اين ابزار دانشگاه  رساني اطالعارزيابي كيفيت 

، )سؤالسه ( 12سهولت دسترسي ةمؤلف 4در  سؤالي 12

و شكل  )سؤالسه ( 14، محتويات)سؤالسه ( 13اعتماد

بود كه براساس پيوستار ليكرت ) سؤالسه ( 15ظاهري

هاي  و هر كدام از مؤلفهشده تنظيم ) اي گزينه پنجمقياس (

  .را به خود اختصاص داده بودند سؤال 3متغيرها 

 براي ،وصيفيها از آمار ت داده وتحليل تجزيه نظورم به

 ةمحاسبشناختي و همچنين  هاي جمعيت تحليل ويژگي

ها، ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد و  فراواني

ها، از ضريب آلفاي كرونباخ  تحليل استنباطي داده منظور به

و كرويت  16KMOبراي تعيين ثبات دروني ابزار، از آزمون 

 بودن جهت مناسب بودن حجم نمونه و درست بارتلت

بررسي  برايها، از آزمون همبستگي پيرسون  عامل كيكتف

ارتباط بين متغيرهاي پژوهش و براي تعيين ارتباط علّي 

                                                           
1. Social interaction  
2. Economic 
3. Escape 
4. Fantasy 
5. Achievement 
6. Knowledge 
7. Pass time 
8. Time 
9. Lack of partner 
10. Lack of interest 
11. Lack of knowledge 
12. Ease of use 
13. Trust 
14. Content 
15. Appearance 
16. Kasier-Meyer-Olkin 

) SEM( 17بين متغيرها از روش مدل معادالت ساختاري

محاسبات آماري اين پژوهش با استفاده  ةكلي .استفاده شد

و  )SPSS(18اس پي اس اس ريآما افزارهاي نرماز 

يابي معادالت ساختاري با  هاي مربوط به مدل تحليل

انجام گرفت و سطح  )Amos( 19آموس افزار نرماستفاده از 

 20و بدون جهت P≥05/0ها  معناداري تمامي آزمون

  .در نظر گرفته شد) دوسويه(

  

  تحقيقهاي  يافتهنتايج و 
 شناختي جمعيتهاي  نتايج آمار توصيفي ويژگي

از ) درصد 3/42(نفر  153هاي پژوهش نشان داد كه  نمونه

آنان دانشجو بودند كه داراي بيشترين مقدار در بين 

همچنين به لحاظ سطح . هاي پژوهش بودند نمونه

الت داراي تحصي) درصد 5/39(نفر  143، تحصيالت

داراي مدرك زيرديپلم ) درصد 7/7(نفر  28كارشناسي و 

و كمترين مقدار بودند و به لحاظ  بودند كه داراي بيشترين

داراي درآمد بيش از ) درصد8/42(نفر  155سطح درآمد، 

داراي درآمد ) درصد 8/0(نفر سه يك ميليون تومان و 

هاي  ساير ويژگي. كمتر از سيصد هزار تومان بودند

نشان  1هاي پژوهش در جدول  شناختي نمونه جمعيت

  .داده شده است

كه مقادير ضرايب  دهد مينشان  2 جدولنتايج 

و  درصد است 4براي هر عامل بيش از ) ( استاندارد

از براي هر عامل بيش نيز ) t( مقادير ضرايب معناداري

هاي ربيانگر انعكاس مناسبي از متغي كه باشد مي 96/1

 كه است، محدوديت و انگيزه رساني اطالعمكنون كيفيت 

  .دشو ميبه تفكيك مشاهده  2نتايج در جدول 

                                                           
17. Structural Equations Modeling 
18. Statistical Package for Social Sciences 
19. Analysis of moment structures 
20. No directional 
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  پژوهش نمونةشناختي  هاي جمعيت وصيفي ويژگيهاي ت شاخص. 1جدول 
  درصد   فراواني   شناختي جمعيتويژگي   متغير

  57  196  پسر  جنسيت
  43  148  دختر

  سني ردة

  2/12  42  سال 20تا  18
  5/53  184  سال 25تا  21
  8/32  113  سال 30تا  26
  5/1  5  سال 40تا  31

  فعاليت ورزشي در هفته

  5/46  160   يك تا دو بار
  8/32  113  تا چهار بار  سه 

  5/14  50  بار ششپنج تا 
  4/4  15  بارهشت تا  هفت
  7/1  6   بار يا بيشتر 10نه تا 

  
  1/15  52  بروشور

  25  86  اجتماعي  هاي شبكه

  ورزشي ةجشنوارچگونگي اطالع از 
  9/43  151  دوستان
  3/9  32  اينترنت
  7/6  23  ساير

  
  مدل تحقيق) عاملي بار( استانداردشدهتي و ضرايب رگرسيوني  ةمقادير آمار .2 جدول
  سطح معناداري tمقدار   عاملي بار  ها عامل  مسير  متغيرها

  رساني اطالعكيفيت 

  -   -   495/0  سهولت دسترسي --->
  001/0  801/9  69/0  اعتماد --->
  001/0  783/9  974/0  محتويات --->
  001/0  646/9  865/0  شكل ظاهري --->

  محدوديت

  -   -   604/0  كمبود زمان --->
  001/0  955/8  728/0  نبود فرد همراه --->
  001/0  839/3  247/0  نبود عالقه --->
  001/0  965/6  489/0  نبود دانش --->

  انگيزه

  -   -   209/0  رقابت --->
  003/0  937/2  312/0  تعامل اجتماعي --->
  023/0  273/2  148/0  عوامل اقتصادي --->
  009/0  597/2  229/0  رهايي از مشكالت --->
  001/0  351/3  584/0  احساس مثبت --->
  001/0  357/3  592/0  موفقيت --->
  001/0  422/3  727/0  دانش و آگاهي --->
  001/0  208/3  441/0  گذر زمان --->

  
مدل روابط كلي بين كيفيت  1و شكل  2در جدول 

نمايش داده شده  ها انگيزهو  ها ديتمحدو، شده ادراك

بارهاي عاملي  ةكلي ،شود ميكه مشاهده  گونه همان. است

مقادير ( tمقدار ) استانداردشدهضرايب رگرسيوني (

و اين  نداز مقادير قابل قبولي برخوردار) بحراني هاي نسبت

 اي مشاهدهكه متغيرهاي  دهند مينشان  ها شاخص
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 .ندهست) ، محدوديت و انگيزهرساني اطالعكيفيت (از متغيرهاي پنهان  كاسيانع خوبي بهشده  گيري اندازه

 

  
 مدل تحقيق ةاستانداردشدضرايب . 1شكل 

 
) 1و شكل  2جدول (مدل تحقيق  هاي يافتهبراساس 

 ها محدوديتبر  رساني اطالعگفت كه كيفيت  توان مي

بر  رساني اطالعو كيفيت ) t=42/5ي، بار عامل=462/0(

دانشجويان ) t=515/2ي، بار عامل=248/0( ايه انگيزه

ورزشي دانشگاه عالمه طباطبائي  ةدر جشنوار كننده شركت

 ها يافتههمچنين براساس . اثر مثبت و معناداري دارد

دانشجويان اثر  هاي انگيزهبر  ها محدوديتمشاهده شد كه 

 ).t=212/3ي، بار عامل=761/0(مثبت و معناداري داشتند 

 
  و مقادير تي روابط متغيرها در مدل تحقيق عاملي بار. 3جدول 

  سطح معناداري  tمقدار   بار عاملي    مسير  

  001/0  42/5  462/0  محدوديت --->  رساني اطالعكيفيت 

  012/0  515/2  248/0  انگيزه --->  رساني اطالعكيفيت 

  001/0  212/3  761/0  انگيزه --->  محدوديت

 

نشان  3برازش مدل در جدول  هاي شاخصنتايج 

و شاخص نيكويي ) GFI(شاخص نيكويي برازش  دهد مي

برازش  هاي شاخص عنوان به) AGFI( شده تعديلبرازش 

. بوده كه نشان از تأييد مدل دارد 9/0مدل بيشتر از 

كمتر از سه ) 821/2(نسبت كاي اسكوآر به درجة آزادي 

تأييد مدل تحقيق از مقدار قابل قبولي  منظور بهبوده كه 

همچنين مقدار ريشة دوم ميانگين خطاي . ر استبرخوردا

نكه يبوده و با توجه به ا 094/0برابر با ) RMSEA(برآورد 

 .استكه مدل قابل قبول  دهد مينشان  ،است 1/0كمتر از 
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 .همگي در سطح خوب قرار دارند) CFI ،NFI ،IFI(برازش  هاي شاخصكه ديگر  شود مييت مشاهده نها در

 

  رازش مدل پژوهشهاي ب شاخص .4جدول 
  تفسير  ها شاخصمقادير   مالك  برازش يها شاخص

 - 458/276  -  )دو كاي(كاي اسكوآر 

 -  98  -  آزادي ةدرج

  مطلوب  821/2  3كمتر از   )χ2/df(آزادي  ةنسبت كاي اسكوآر به درج

 مطلوب 094/0  1/0كمتر از   )RMSEA(دوم ميانگين خطاي برآورد  ةريش

  مطلوب  924/0  9/0بيشتر از   )GFI(شاخص نيكويي برازش 

  مطلوب  876/0  9/0بيشتر از   )AGFI( شده تعديلشاخص نيكويي برازش 

  مطلوب  044/0  05/0كمتر از   )RMR(ميانگين مجذور باقيمانده  ةريش

 مطلوب  945/0  9/0بيشتر از   )CFI(شاخص برازش تطبيقي 

  مطلوب  947/0  9/0بيشتر از  )NFI(شاخص برازش هنجارشده 

  مطلوب 920/0  9/0بيشتر از   )IFI(رازش افزايشي شاخص ب

  

گفت  توان مي 1و شكل  4جدول  هاي يافتهبراساس 

 بار 25/0(رساني ضمن تأثير مستقيم  كه كيفيت اطالع

در  كننده شركتدانشجويان  هاي انگيزهبر ) عاملي

غيرمستقيم و از طريق متغير  طور به ،ورزشي هاي جشنواره

دانشجويان به ميزان  هاي انگيزهبر  ها محدوديتميانجي 

كلي و نهايي كيفيت  در نتيجه اثر. اثرگذار است - 34/0

در  كننده شركتدانشجويان  هاي انگيزهبر  رساني اطالع

ورزشي دانشگاه عالمه طباطبائي برابر با  هاي جشنواره

 .خواهد بود - 09/0

 

  )رمستقيم مدل روابط متغيرهااثر مستقيم و غي(تحليل مسير ساختاري مدل تحقيق  نتايج. 5جدول 
تأثير   مسيرهاي ارتباطي

 تأثير كلي غيرمستقيم تأثير  مستقيم

  46/0  -   46/0  ها محدوديت ˂---  رساني اطالعكيفيت 

  25/0  -   25/0  ها انگيزه ˂---  رساني اطالعكيفيت 

  - 76/0  -   - 76/0  ها انگيزه ˂---  ها محدوديت

  25/0+)- 34/0( = - 09/0  46/0* -76/0= - 34/0  25/0  ها انگيزه ˂---  ها محدوديت ˂---  رساني اطالعكيفيت 

 

تحليل مسير ساختاري مدل تحقيق  هاي يافتهبراساس 

كه بر رساني  گفت كه كيفيت اطالع توان مي 5جدول  در

در جهت شركت  46/0 دانشجويان محدوديت

و همچنين كيفيت داشته  تأثير ورزشي هاي جشنواره

از طريق داشته و  تأثير 25/0 ها انگيزهبر  رساني اطالع

دانشجويان به  هاي انگيزهبر  ها محدوديتمتغير ميانجي 

  . اثرگذار است -76/0ميزان 
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  گيري نتيجهبحث و 
 تأثير ساختاري الگوي تدوين ي اين پژوهشيهدف نها

 به مشاركت در دانشجويان ةانگيز بر رساني اطالع كيفيت

از  پس .بود ها محدوديت ميانجي نقش: ورزشي هاي فعاليت

 هاي موجود كه با داده( طراحي و تدوين مدل پيشنهادي

هاي  با توجه به شاخص )برازش خوبي داشته باشد

توان نيكويي برازش قابل قبولي را براي  مي آمده دست به

هاي پژوهش مدل مفهومي  يافته. اين مدل در نظر گرفت

 .ها تأييد كردند بر برازش مدل با داده مبنيپژوهش را 

بر  رساني اطالعكيفيت  متغير هاي پژوهش براساس يافته

 تأثير ورزشي دانشجويان هاي فعاليتمشاركت در انگيزة 

هاي قره و  پژوهشنتايج  نتايج تحقيق با .معناداري دارد

و تي سو ) 2014(، رضواني و صالحي )2014(همكاران 

 دباين مسئوال .)8، 20، 22( دارد همخواني) 2014( 1اهانا

 توجه سانيك صورت به رساني اطالع يها مؤلفه ةمه به

 لك رساني اطالعكيفيت  صورت به هك آنها نديابر تا ندكن

 را مؤثري ردكعمل تينها در و بديا بهبود شود، يگر م جلوه

 رساني اطالعدر بين عوامل مختلف . باشد داشته در پي

همراه  بهبار عاملي بيشتري را  سايت وبات محتوي مؤلفة

اطالعات و بيانگر اين باشد كه  دتوان است كه ميداشته 

ورزشي دانشگاه ) كانال( شده در سايت بارگذاري هاي داده

با توجه . ي سايت هستندها دقيق و مرتبط با فعاليت طور به

كه مخاطبان فقط از اين  سايت ورزشي دانشگاهبه نتايج، 

از محتواي خوبي  ،يابند طريق از اخبار ورزشي آگاهي مي

دقيق و  طور بهطالعات وردار است و همواره اين ابرخ

اطالعات خروجي بايد  .دشو ميرساني روز همستمر ب

ه زميندر اين . باشند موردنظرسايت  مأموريتبراساس 

اخبار و نتايج  رساني اطالعنشان داد كه  خوبي بهنتايج 

عالمه  ها و مسابقات دانشجويي دانشگاه ورزشي جشنواره

با توجه به همچنين  .گيرد انجام مي خوبي به يئطباطبا

                                                           
1. Taesoo Ahna 

محتويات، در سطح دانشگاه  برگزارشدهتنوع مسابقات 

 طور بهايج مسابقات تبرگزاري، مكان برگزاري و ن ةنحو

  . پذيرد يدقيق صورت م

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه وجود محدوديت بر 

هاي  نشجويان نسبت به شركت در جشنوارهدا ةانگيز

هاي تحقيق  يافتهه زميندر اين  .تقيم داردثير مسأت ورزشي

و  يالني، الگ)2010 ( 2، ساه)1386( ايزدي پژوهشحاضر با 

) 2014(و همكاران  3و كاميمورا) 2011(اران كهم

دانشگاه  نمسئوال رو ازاين .)1، 15، 17، 21( همخواني دارد

و  كنندگان شركت يها رفع محدوديت منظور بهبايد 

هاي  ورزش گام ةت بيشتر در عرصمشارك ةافزايش انگيز

دهد كه  حاضر نشان ميتحقيق  ةنتيج. را بردارند مؤثري

نبود دوست يا همراه  ةمؤلفمحدوديت،  هاي مؤلفهدر بين 

عامل جهت انجام  ترين شاخص، عاملي بيشتري با بار

رزشي يا هاي و ورزش و فعاليت بدني و شركت در جشنواره

سابقات ورزشي در مشركت . حتي عدم شركت آنهاست

 ويژه به ؛همراه دارد بهخصوصي را  بهشور و هيجان 

دانشجويي برگزار  هاي خانهرويدادهاي دانشجويي كه در 

تمايل  دختر و پسر ها دانشجويان براساس يافته. دشو مي

هاي ورزشي  همواره با دوستان خود در جشنوارهدارند كه 

شكيل راه دوستان خود سعي بر تهم بهآنها . ندكنشركت 

همچنين دانشجويان با شركت در . هاي مختلف دارند تيم

البته آنها  .دنبال دوستان جديدي نيز هستند بهمسابقات 

خود  اتاقي همبا همكالسي يا دهند كه  بيشتر ترجيح مي

 ةمؤلفكمبود زمان . در مسابقات دانشجويي شركت كنند

ديگري بود كه بيشترين بار عاملي را به خود اختصاص 

  .داد

جويان در تحقيق حاضر نشان داد كه دليل اينكه دانش

هايي همچون  اولويت  ،كنند مسابقات ورزشي شركت نمي

ن و بنابراين به مسئوال .استتكاليف درسي و امتحانات 
                                                           
2. Suh 
3. Kamimur 
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د شو ميورزش دانشجويي پيشنهاد  اندركاران دست

 .ندكنهاي مناسب برگزار  هاي ورزشي را در زمان جشنواره

 معنادار و معكوس تأثير ش حاضرپژوه طرفي در از

كيفيت  كه درحالي. شد دييتأ انگيزه محدوديت بر

 ريمتغ قيطر از و ميرمستقيغ صورت به رساني اطالع

نتايج اين  .است رگذارتريتأث ورزشكاران ةانگيز بر محدوديت

، )2010( ارانكو هم ياوشانيس يتحقيق با پژوهش جعفر

) 2013( لمنگيو ا) 1392( نژاد يدريح و نما قدرت

هاي پژوهش  اس يافتهبراس .)7، 14، 16( همخواني دارد

هاي  مؤلفهوجود محدوديت از ميان  حاضر در صورت

رقابت، تعامل اجتماعي، عوامل اقتصادي، رهايي از ( انگيزه

مشكالت، احساس مثبت و موفقيت، دانش و آگاهي و گذر 

. پذيرد را مي تأثيربيشترين  و آگاهي ، دانش)زمان

دانشگاه از  رساني اطالعهاي  شجويان از طريق كانالندا

شركت در مسابقات  براياخبار و رويدادهاي ورزشي 

اين آگاهي  كه گفتتوان  مي .كنند ورزشي آگاهي پيدا مي

در بين  شركت براي ايجاد انگيزه موجبو دانش 

دانشجويان ديگر نيز با . شود مي دانشجويان دختر و پسر

ورزشي مربوط به برگزاري رويدادهاي استفاده از اطالعات 

ورزشي در سطح دانشگاه با حضور در مكان برگزاري 

دانشجويان  .ها مطلع شوند توانند از نتايج بازي مسابقات مي

با  فرصت ايجاد تعامل ورزشي با شركت در مسابقات

مناسب  رساني اطالعبا . آورند مي دست بهرا  همسانان خود

آنها را از فشارها و  توان مي وياندانشجو ايجاد انگيزه بين 

همچنين شركت در اين  .روزمره خارج كرد هاي استرس

 دهد كه از اين امكان را به ورزشكاران ميها  جشنواره

از  .شوند مند بهره جوايز نقدي و غيرنقديها و  پاداش

 و نشاط سبك ها جشنوارهاهداف شركت در اين  ينتر مهم

  . اسب اندام استو تن يتندرست حفظ و لذت احساس

اين پژوهش مربوط به جامعة  هاي يافتهكلي  طور به

به . است يعالمه طباطبائدانشجويان دختر و پسر دانشگاه 

 مانندترتيب عواملي  به دختر و پسر اعتقاد دانشجويان

، نبود فرد يرسان اطالعيات سايت دانشگاه در سيستم محتو

گاهي كافي فردي و عدم دانش و آ هاي يتمحدودهمراه در 

 شدن يهمچون اجتماع ورزش مختلف دانشجويان از اثرات

بر  همساالن، با سالم ارتباط در زين و مهارت سبك آنها،

   .است مؤثرورزشي  يها جشنوارهميزان مشاركت آنها در 

در هاي ورزشي  رقابتها و  با توجه به برگزاري جشنواره

رويدادها در اين  دانشجويان حضور و تكشرو ابعاد گوناگون 

روز كردن  هبا ب دشو يمن دانشگاهي توصيه به مسئوال

فردي و  هاي يتمحدودشناخت  ،يرسان اطالعهاي  سيستم

، ها يتمحدودو تالش براي رفع اين  فردي دانشجويان بين

  .دكننآنها را به سمت ورزش ترغيب 
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