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Abstract 
Taking appropriate measures to attract students to participate actively in recreational sports 

and to ensure their health requires a good knowledge of the effective factors in this regard. 

The aim of this study was to investigate the organizational factors affecting student 

participation in recreational sports activities of the university. This applied and qualitative 

study was conducted using the exploratory mixed and library methods. Semi-structured 

interviews were then conducted with 22 experts selected through purposive non-random 

sampling, aiming at saturation in data collection. In the second phase, the questionnaire 

was developed with 5 components and 24 items. Face validity was performed to confirm 

the questionnaire by the experts. The statistical population of the quantitative phase 

consisted of 381 educational managers of Islamic Azad University in different branches 

and was confirmed based on Morgan table and required sample size for factor analysis. 

Totally, 201 stratified random samples were selected. Delphi method was used for 

qualitative analysis of research variables. The data were analyzed using exploratory factor 

analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), goodness-of-fit (GOF) (Friedman) 

and Cronbach’s Alpha. The results indicated that organizational factors influencing 

student participation in leisure activities of the university could be classified into five 

components: organization, facilities and infrastructures, financial resources, technology 

 
1. Email: hadiabdollahifar@gmail.com 

2. Email: a.m.safania@gmail.com 

3. Email: drmnamazi@yahoo.com 

4. Email: azadfada@yahoo.com 



Abdollahifar: Identifying Organizational Factors Affecting …                               188 

and media and planning, respectively. These results can help the authorities in formulating 

strategies and policies for recreational sports at the university. 

 

Keywords: Islamic Azad University, Organizational Factors, Recreational Sports 

Activities, Sport Participation 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose 

Taking appropriate measures to attract students to participate actively in 

recreational sports and to ensure their health requires a good knowledge of the 

effective factors in this regard. The aim of this study was to investigate the 

organizational factors affecting student participation in recreational sports 

activities of Islamic Azad University and provide an appropriate model to increase 

student participation in these activities. 

 
Materials and Methodology 
The applied study was an exploratory one. Qualitatively, the participants included 

22 staff managers in the field of sports, the officials of physical education in 

Islamic Azad university branches, expert faculty members in the research topic, 

who were selected through judgmental non-probability sampling method and 

semi-structured interview to reach theoretical saturation. In quantitative terms, the 

statistical population included 381 physical education officials from 

comprehensive, very large and large branches of Iranian Islamic Azad 

Universities selected based on appropriate sample size for factor analysis (Hoe, 

2008) and 201 individuals selected through stratified random sampling. To collect 

data, first, a library study and then a semi-structured and in-depth interview with 

experts were conducted, and a preliminary questionnaire was formulated.  In order 

to qualitatively analyze the experts' opinions, check the research variables, and 

evaluate the validity of the questionnaire, the three-step Delphi method was used. 

Finally, a 24-item questionnaire was formulated with five components: planning 

and supervision, organization, financing, sports facilities and infrastructure, and 

technology and media. Moreover, the validity of the structure was confirmed by 

confirmatory factor analysis (CFA). Cronbach's alpha was used to evaluate the 

reliability of the questionnaire. Exploratory factor analysis (EFA), CFA and 

goodness-of-fit (GOF) test were used for quantitative analysis of the data in SPSS 

and LISREL statistical programs. 
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Results 
The most important effective organizational factors and variables on the 

recreational-sport activities of Islamic Azad University students were identified 

after a qualitative study in five components of planning and supervision (6 

questions), organization (6 questions), financial resources (3 questions), sports 

facilities and infrastructure (5 questions) and technology and media (4 questions). 

In order to analyze the data, first, the EFA was used; however, before EFA, the 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy and Bartlett's tests 

were used. 

The results of the KMO test with a value of 0.864 showed that the sample size 

was suitable for factor analysis. Moreover, the Chi-squared value and the 

significance level of Bartlett's Test of Sphericity (P <0.01 and 𝑋2=1988 /355) 

showed that all the required assumptions related to the use of factor analysis were 

met. 

The results of analyzing the main component along with varimax rotation on the 

factor load of questions (factor load above 0.50) revealed that the factor load of 

all questions was acceptable. 

The results of the CFA suggested that the relationship between indices and 

components (relationship rate > 0.4 and t -value > 6) and the relationship between 

components and organizational dimension (relationship rate > 0.4 and t -value > 

5) were significant. 

Cronbach's alpha coefficient test was used to evaluate the reliability of the 

questionnaire, in which the total alpha coefficient of the questionnaire was 0.89, 

and the reliability of the instrument was confirmed. 

The GOF indices demonstrated that all indices except PNFI, GFI, and AGFI (< 

0.90) were appropriate and confirmed, and in general, the mentioned indices 

confirmed the fit of the model. Therefore, the model of organizational factors was 

appropriate in terms of fit indices. 

The results of the Friedman test regarding the prioritization of components 

represented that there was a significant difference between the mean ranks of the 

components of the questionnaire organizational dimension (P <0.01, 𝑋2= 21.47). 

The highest mean rank was related to the organizational component (3.39) and the 

lowest one was for the planning component (2.75). 

 

Discussion 

Organizational factors increased student participation in recreational sports 

activities at Islamic Azad University. Therefore, the following measures should 

be on the agenda of those responsible for recreational sports in the university: 

Prominent consideration of organizational factors in formulating strategies and 

policies for the development of university recreational sports, 
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Reviewing and reforming the organization, goals, strategies and operational plans 

of university recreational sports, 

Providing the necessary arrangements to recruit expert coaches and consultants, 

setting up sports organizations and associations, and using volunteer forces, 

Providing investment conditions for the private sector in this area, and allocating 

more funds to the university's recreational sports, and 

Inclusion of recreational sports notices and promotions like championship sports 

on the agenda. 

Islamic Azad University, by having numerous sports facilities and equipping them 

(especially for women), can provide the necessary arrangements for more 

participation of students in recreational sports. 

 

Keywords 
Islamic Azad University, Organizational Factors, Recreational Sports Activities, 

Sport Participation 
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 مقالة پژوهشی

های ورزشی  بر مشارکت دانشجویان در فعالیت  مؤثرسازمانى  عوامل   شناسایی

 1تفریحی دانشگاه 
 

 4شیوا آزادفدا ،3زادهمهدی نمازی  ،2محمد صفانیاعلی  ،1فرهادی عبداللهی 

 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دماوند واحد  گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  مدیریت ورزشی،    یاراستاد.  1

تهران،  اسالمی،  ، دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقیقات،  و علوم ورزشی  استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی.  2

 مسئول(   ۀنویسند)  ایران

،  اسالمی، اصفهان   ، دانشگاه آزادخوراسگان  واحد،  و علوم ورزشی  گروه تربیت بدنیانشیار رفتار حرکتی،  . د3

 ایران 

تهران،  اسالمی،    ، دانشگاه آزادشمالتهران    واحد،  و علوم ورزشی  مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی  یاراستاد.  4

 ایران 
 

 12/1399/ 10تاریخ پذیرش:              10/09/1399تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 
و    یسالمت  های تفریحی دانشگاه و تأمین برای جذب و مشارکت فعال دانشجویان در ورزش   اتخاذ تدابیر مناسب

  مؤثر عوامل سازمانى    شناسایی  حاضر  پژوهش  از  فهدنشاط آنان، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است.  

هدف، کاربردی و از نظر حاضر از نظر    پژوهش  .بود  های تفریحی دانشگاهبر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش

 اطالعاتای  روش کتابخانه  با  ، ابتداکیفى  در مرحلة  .است  اکتشافیه  ازنوع آمیخت  آمیخته  تحقیق ها،ماهیت داده 

  ، هدفمند انتخاب شدندغیرتصادفی گیری ذیربط، که به روش نمونهخبرگان از   نفر 22با  سپس  شد. جمعآوری  الزم

 گویه  24  و   مؤلفه  5 با اینامه پرسش  نهایت  در  .انجام گرفت تا حد رسیدن به اشباع نظرییافته  ساختارنیمه  مصاحبة

بدنی واحدهای  آماری بخش کمی، مسئوالن تربیت گردید. جامعه  تأیید  خبرگان  توسط  آن  صوری  روایی  شد.  تهیه

د تحلیل عاملی، تعداجهت    قابل کفایت  نمونه حجم  شرط  با توجه به    .نفر بودند  381دانشگاه آزاد اسالمی به تعداد  

روش دلفی و  از  کیفی متغیرهای پژوهش    تحلیلجهت  ای انتخاب شدند.  گیری تصادفی طبقهنفر از روش نمونه  201

و آلفای    فریدمنی، نیكویی برازش،  تأییدتحلیل عاملی اکتشافی و    های آماریروشها از  دادهتجزیه و تحلیل    برای

های تفریحی بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش  مؤثرسازمانى    کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل

-برنامهو    فناوری و رسانه،  امكانات و زیرساخت، منابع مالیسازماندهی،    ةپنج مؤلف  شامل دانشگاه به ترتیب اولویت  
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این نتایج میندهست  ریزی به  .  های ورزش تفریحی دانشگاه کمک  مسئوالن در تدوین راهبردها و سیاستتواند 

 نماید. 

 

 مشارکت ورزشی  های ورزشی تفریحی، عالیتفعوامل سازمانی،  اسالمی،  آزاد دانشگاه: کلیدیگانواژ

 

 دمه مق 
بسیاری    و ماشینی شدنآن، گسترش تسهیالت و امکانات رفاهی  کاربرد روزافزون  پیشرفت تکنولوژی و  

های و کاهش چشمگیر فعالیت  ها را تغییر دادهانسان زندگی سبك و شیوه  ، از کارها در عصر حاضر

دنبال   به  را  و    این  .است   داشتهجسمانی  ماشینی  زندگی  از حرکی  تکم روند  بسیاری  بروز  موجب 

  ؛ 32،  2019و همکاران،    1)فریدا   استمشکالت عدیده اجتماعی شدههای جسمانی و روانی و  بیماری

دیابت،بیماری  .(2018و همکاران،    2کاترینا  عروقی،  ـ  قلبی  استخوان،پ   های  همچنین  ،  چاقی  وکی 

از جمله  اختالل در ارتباطات اجتماعی    و   و استرس  فسردگی مانند ا  های مرتبط با سالمت روانبیماری

از   و کارآمد مناسبرفت از وضع موجود، نیازمند ابزارهای  برون .تحرکی استکمپیامدهای منفی این 

ورزشیفعالیت  جمله رحیمی218،  2018،  و همکاران  )بنار  است  های  ؛  176،  2017،  و همکاران  ؛ 

 . ( 56، 2016، و همکاران پورطالب

اثرات مثبت و  است فعالیتمطالعات نشان داده ی بر سالمت جسمانی، روانی و  معنادارهای ورزشی 

ها، پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی،  اجتماعی، پیشگیری از ابتال به بیماری

سالم  فراغت  اوقات  لذت  ،گذراندن  و  سالم،  بانشاط  اجتماعی  روابط  ایجاد  برای بخش،  زمینه  ایجاد 

  زندگی به امید افزایش  ،های اجتماعینشاط و توسعه مهارت  ،یابی به شادابیاستقالل شخصیت، دست

 قلمداد جوامع در انسانی توسعة هایزیرشاخص از و یکی  و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه دارد

 (.98  ،2017،  و همکاران  حسینی؛  248  ،2017آصفی،  ؛  21،  2018،  و همکاران  پورجوادی)  شودمی

 جامعه درهای ورزشی  فعالیتگسترش   به خاصی توجه صنعتی و پیشرفته  کشورهای دلیل همین به

 توسعه هایشاخص به  را  خود هم ،آن اقتصادی و اجتماعی بهداشتی، دستاوردهای از  استفاده با تا دارند

-برنامه ،توسعه دیگر اهداف تحقق  برای مدآکار سالم و انسانی نیروی از  استفاده با هم و کنند نزدیك
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 ورزشی های فعالیت جمله از (. 44، 2018، و همکاران 3پرونا ؛ 2014، 2و مارسل 1)سابین کنند ریزی

   .های همگانی و تفریحی استتواند در کاهش و رفع این مشکالت مؤثر باشد ورزشمی که

  بخشفرح  غیررسمی،  کم هزینه،   ساده،   های ورزشیفعالیت  از  ایمجموعه  همگانی و تفریحی  هایورزش

داشتن زندگی  و روانی،  نشاط و شادابی، تقویت قوای جسمانی  ،  با هدف تفریح  که  هستند  نشاطبا  و

ابعاد فردی و اجتماعی،   ازناهنجاریرفع  سالم در  بردن مشکالت    بین  های خانوادگی و اجتماعی و 

  و امکان   ظر نیستد ننها مورشوند و شدت فعالیت در آانجام می  روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه

این    (.14  ،2018،  و همکاران  ارساجوپ )  دارد  وجود  افراد  برای همة  آنها  در  شرکت انواعتعریفبا   ، 

 فعالیت صبحگاهی، ورزش منظم، های بدنیتمرین تا بومی خودجوش  و  غیرمنظم هایبازی مختلف

-جزو ورزش ،غیررقابتی هایجسمانی و ورزش آمادگی هایکوهپیمای، کالس باز، فضای  و هاپارك در

   (.825 ،2017، دستجردی و اسدی  )آصفی شوندمحسوب می همگانی و تفریحی  ایه

 در  را  آن  ترویج و گسترش مختلف کشورهای همگانی و تفریحی، ورزش فواید و اهمیت  به  توجه  با

 فواید و اهمیت  درباره   مردم  عمومی  آگاهی  افزایش  رغمعلی  ایران  . دراندداده قرار کار خود دستور

  کدام   هر  که  متعددی  هایبخش  و   هاسازمان  تحرکی و وجودبی  از  ناشی   پیامدهای  و  عوارض ورزش و

  همگانی،   هایورزش  فدراسیون  مثل  دانند؛می  مسئول  شدن ورزش  همگانی  قبال  در  نوعی  به  را  خود

دانشگاه    فنآوری،  و   تحقیقات  علوم،  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  ها، شهرداری  جوانان،  و  وزارت ورزش

  تفریحی و همگانی   هایورزش  در  کنندگانتعداد مشارکت  که  آن هستیم  شاهد  اما   ، ....و  آزاد اسالمی

ها نیز از این امر مستثنی دانشگاه(.  178،  2018،  و همکاران  رحیمی)ندارد    مطلوبی  چندان  وضعیت

نداشتن به ورزش در میان    شده حاکی از آن است که تمایل و گرایشهای انجامنتایج پژوهش  نیستند.

 ورزشی  هایبرنامه  از  دانشجویان  از  کمی  درصد  و  ای فراگیر تبدیل شده استدانشجویان به مسئله

  دانشگاه (.  94،  2017و همکاران،    4گارن؛  16،  2015،  و اندام  زادهکنند )مهدیمی  استقبال  هادانشگاه

اجتماعی،    ساختارو نقش بسیار تأثیرگذاری در   شونددانشجویان از ارکان اساسی جوامع محسوب میو  

زمان    دانشجویان در  اوقاتساعات زیادی از  جامعه و توسعه آن به عهده دارند.    فرهنگی و اقتصادی 

ی و مدیریت  ریزبنابراین برنامه  .شـود وقت صرف می  ریزی و با اتالفبدون برنامهحضور در دانشگاه،  

را جلب    و همگانی دانشگاه   تفریحی  ورزش  هایبرنامه  در  تواند مشارکت فعال دانشجویانمناسب می

سبك  اجتماعی، ایجاد    و   روانی  جسمانی،  سالمت  ارتقاء سطح  مین وأعالوه بر ت  و از این طریق  ایدنم
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و همگانی در اجتماع را به دنبال    آنها، اشاعه و ترویج ورزش تفریحی  وریبهره  افزایش زندگی فعال و  

 باشد.   داشته

و جلب مشارکت    ها در دانشگاه   تفریحی  های ورزشیتوسعة فعالیتگذاری جهت  و سیاست  ریزیبرنامه

و متغیرهای   عوامل  و شناساییاطالعات کافی  مستلزم داشتنهای مذکور فعال دانشجویان در فعالیت

اشاره میاست  طذیرب نمونه  به چند  است که  انجام شده  تحقیقات متعددی  راستا    شود.. در همین 

پارادایمی توسعه ورزش همگانی  2020طاهرزاده و همکاران ) ارائه مدل  ( در پژوهشی تحت عنوان 

سازمانی دانشگاه  منابع  ه  کنندتبیین  که منابع انسانی، مادی و مالی،  دادندنشان  دانشگاه ازاد اسالمی  

افزایش مشارکت قشر دانشگاهی در این دانشگاه  نتیجه ورزش همگانی و دره توسع آزاد اسالمی برای

های  ( در بررسی عوامل مشارکت ورزشی دانشجویان در دانشگاه2018)  و همکاران  1ابوالماجد.  هستند

ترسی به امکانات از عوامل  امارات متحده عربی نشان داد که وجود مربیان واجد شرایط و میزان دس

های حسینی و همکاران  های ورزشی تفریحی است. یافتهسازمانی مهم مشارکت دانشجویان در فعالیت

اجتماعی و   ورزشی، اماکن و زیرساخت اقتصادی، انگیزشی، مدیریتی، عامل ( نشان داد که پنج2017)

 اثرگذار، عامل مدیریتی عامل تریندانشجویان مؤثر هستند. مهم ورزشی مشارکت افزایش فرهنگی بر

گرفتند. آصفی  قرار انگیزشی و تجهیزاتی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آن به ترتیب عوامل از پس و

بررسی2017و اسدی دستجردی )  شهر دولتی های دانشگاه در همگانی ورزش توسعة  موانع ( در 

 اولویت ترتیب به هاورزش همگانی دانشگاه نتیجه گرفتند که عوامل سازمانی مؤثر در توسعه   تهران

زیرساختی.  و فردی انسانی، اطالعاتی، قانونی، مالی، آموزشی، ریزی،برنامه و گذاری سیاست از عبارتند

)حفظ خود2017اللسان  پژوهش  در  که  (  داد  همگانی    نشان  ورزش  توسعه  بر  سازمانی  عوامل 

ت ایران  دولتی  ممعنادارمثبت    ثیرأ دانشگاههای  دارد.  شامل  های  لفهؤی  اهمیت  ترتیب  به  سازمانی 

و پرورشی، فناوری و اطالعات، ورزش همگانی    تجهیزات ورزشی، استاندارد و ارزیابی، ورزش آموزشی

نهادها و تشکیالت    ریزی، منابع مالی، منابع انسانی، امکانات و زیرساخت وو تفریحی، مدیریت و برنامه

( تحت عنوان مزایای مشارکت جوانان )دانشجویان(  2017)  3و ایساك  2والنپکوننتایج پژوهش ا  بودند.

مالی، جذب   منابع  مربیان،  و  کارکنان  تجربه  و  تخصص  اولویت،  ترتیب  به  که  داد  نشان  ورزش  در 

اسپانسر، تجهیزات ورزشی با کیفیت و با دوام موجب افزایش مشارکت جوانان به ویژه دانشجویان در 

( منابع مالی و زیر ساخت امکانات و تجهیزات 2017و همکاران ) 4شود. تیباوت رزشی میهای وبرنامه

 
1. Abou Elmagd 

2. Olanipekun 

3. Isaac 

4. Thibaut 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352316300936#!
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( 2015)  و همکاران  1ترین مؤلفه در زمینه توسعه ورزش همگانی و تفریحی گزارش کردند و تام را مهم

ز امکانات و تجهیزات شامل دسترسی به امکانات، زمان و مسافت تا سالن ورزشی و هزینه استفاده ا

ترین عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی دانشجویان در دانشگاه  امکانات ورزشی و رسانه و تبلیغات را مهم

مؤثر   مهم و  عواملجمله  از    دهد عوامل سازمانی طور که مطالعات نشان میهمانبلژیك گزارش کرد.  

مه عناصر، عوامل و شرایط  عوامل سازمانی، ه  .استهای ورزشی تفریحی  افزایش مشارکت در فعالیتبر  

د که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب، قالب،  هستن غیرانسانی سازمان  فیزیکی و

بنابراین تمام منابع مادی، مالی و اطالعاتی    سازند.پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را می

و    )میرزایی اهرنجانی  ندهستغیرزنده سازمان   وند و در واقع عواملشمحسوب می عوامل سازمانیجزو  

 (. 316، 2003، امیری

های همگانی و تفریحی به ویژه در حوزه ورزش دانشگاهی  ورزشدر زمینه    متعددیدر ایران مطالعات  

است شده  پژوهش  انجام  این  اکثر  آماری  جوامع  دانشگاه که  آنها،  از  و  است  دولتی  که ییجاهای 

ای به ویژه  های عمدهشود تفاوتهای دولتی با دانشگاه آزاد که به صورت خصوصی اداره می دانشگاه

با اشکال  به یکدیگر    آنها   هایتعمیم یافتهدر بخش عوامل سازمانی )مدیریت، منابع و ...( دارند، بنابراین  

ه آزاد اسالمی انجام  است. از سوی دیگر، اغلب مطالعاتی که در حوزه ورزش همگانی دانشگا مواجه  

بازدارنده و  است  شده از   موانع، عوامل  مشارکت در ورزش همگانی، میزان رضایتمندی دانشجویان 

و نقش ورزش در پرکردن اوقات فراغت دانشجویان را مورد  دانشگاه    ورزشیهای  مشارکت در فعالیت

داده قرار  بسیار محدودی بررسی  تعداد  و  استر  اند  برنامه  تدوین  به  برنامه کالن ورزش   اتژیكنیز  و 

پرداخته و همگانی  قهرمانی  بهدانشجویی در بخش  مربوط  مطالعات  و  بر  اند  مؤثر  عوامل    شناسایی 

بسیار اندك است.    عوامل سازمانی  ویژه  به  دانشگاه  تفریحی  ورزشی  هایمشارکت دانشجویان در فعالیت

و ترین دانشگاه حضوری جهان اسالم  بزرگبه عنوان    ، آزاد اسالمی  دانشگاهکه بنابراین با عنایت به این

فضا، امکانات و منابع انسانی   ،با داشتن تعداد دانشجویان چشمگیر و های معتبر کشوردانشگاه یکی از 

ثری را در توسعه  ؤتواند نقش بسیار م( می89،  2020،  و همکاران  و مالی متعدد و مناسب )طاهرزاده 

ضرورت دارد که در این زمینه تحقیق جامعی انجام  جامعه ایفا نماید،  های همگانی و تفریحی در  ورزش

های  تدوین راهبردها و سیاست  اسالمی بتوانند در  آزاد  دانشگاه  ورزش  ریزان و مسئولینشود تا برنامه

استفادهورزش آن  نتایج  از  دانشگاه  تفریحی  انجام    .نمایند   های  با  است  تحقیق حاضر در تالش  لذا 

های  گیری از شیوهده، مصاحبه با اساتید و مدیران اجرایی واحدهای دانشگاهی و بهرهمطالعات گستر

ثر در این زمینه را شناسایی و به مسئولین ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در  ؤعلمی، عوامل مهم و م

 
1. Tom 
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و اقدامات خود    کنند   ها از آن استفادهها و برنامهبخش ورزش تفریحی ارائه نماید تا در تدوین سیاست

 را مبتنی بر اصول علمی طراحی نمایند. 

 

 پژوهش روش

 اکتشافیه  نوع آمیخت   از  1آمیخته   تحقیق ،ها ماهیت داده از نظر    و  کاربردی  هدف،  از نظرحاضر    پژوهش

ای  ه پژوهش جزو پژوهش  این   کیفی،بخش  در  .  است  شده انجام    کیفی و کمی  در دو مرحله  که  است

در   و  آمیخت  .استپیمایشی  کمی،  بخش  اکتشافی  پژوهش  طرح  درصدد  ه  در  پژوهشگر  اکتشافی، 

نامعین استه  دربار  یابیزمینه به گردآوری داده  این  بر  .موقعیت  ابتدا  .  پردازدکیفی می   هایاساس، 

جنبه توصیف  به  را  او  مرحله  این  هدایت  شماریبی  هایانجام  پدیده  این  با  .  کندمی  از  از  استفاده 

  الوه ع  .شودفراهم می  مطالعه  مورده  پدیدفرضیه)هایی( دربارۀ بروز    بندیشناسایی اولیه، امکان صورت

  شوند. در های کمی گردآوری میداده  های کیفی و سپس ابتدا داده  ها، در توالی گردآوری داده  برآن،

کمی را گردآوری   هایداده  کندی میکیفی سع  هایحاصل از داده  هاینهایت، پژوهشگر برمبنای یافته

 (. 251، 2017 ،آصفی ) یافته را میسر کند پذیریکند تا تعمیم 

حوزه معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی،   مدیران ستادی شامل  ،ی فیک  بخش در    مشارکت کنندگان

-تربیت متخصص  علمیتئهی اعضای اسالمی، تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزادمسئوالن  مدیران و

  بودندمهندسی ورزش  وهای مرتبط با موضوع تحقیق نظیر علوم اجتماعی، علوم تربیتی رشته و دنیب

  های فعالیت  زمینه  در  خبرگان  از  لیستی  ابتدا  لذا  .هدفمند انجام شد غیرتصادفی  به روش    نمونه گیری  و

به    سپس  و  تهیه  تحقیق  موضوع  با   مرتبط  اجرایی  مدیران  و  اساتید  شامل   دانشگاه   تفریحی  ورزشی

با توجه    .شد  انجام  یبه اشباع نظر  دنیتا رس  عمیق  مصاحبه  آنها  با  لیست  ترتیب  به  صورت متوالی و

  د یجد  ی و داده ها  ی بودندتکرار  هادر مصاحبه  اطالعات دریافتیمصاحبه،    17که بعد از انجام  به این

اما برای اطمینان تا مصاحبه   .نداشت اشباع حاصل شد  یشده، تفاوت   یجمع آور  که قبالً  ییها داده با  

 ساختار مهین  مصاحبة  ،1  جدول  شرح  به  ربطیذ  نخبرگانفر از    22با    تی و در نها  ادامه یافت  دومبیستم و  

 انجام گرفت.  یبه اشباع نظر  دنیتا حد رس افتهی

 

 

 

 
 

 
1. Mixed Method 
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 بخش کیفی پژوهش در   مصاحبه شوندگانتوصیف  -1جدول

 درصد  فراوانی رشته تحصیلیمدرک و  سمت

 ت علمی دانشگاه یئعضو ه

 3/36 8 مدیریت ورزشی -دکتری

 1/9 2 فیزیولوژی ورزشی -دکتری

 5/4 1 رفتار حرکتی -دکتری
 5/4 1 مدیریت رسانه و ارتباطات -دکتری

 5/4 1 علوم اجتماعی -دکتری
 5/4 1 علوم تربیتی-دکتری

مدیر ستادی حوزه معاونت ورزش  

 دانشگاه 

 5/4 1 مدیریت ورزشی -دکتری
 1/9 1 مدیریت ورزشی -کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم  -کارشناسی ارشد

 ورزشی 

1 5/4 

 مدیر یا مسئول تربیت بدنی دانشگاه 
 1/9 2 مدیریت ورزشی -دکتری

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

 100 22 مجموع 

 

جامع، بسیار بزرگ و    بدنی واحدهایمسئوالن تربیتمدیران و    شاملآماری در بخش کمی،   جامعه

-قابلحجم نمونه  شرط  . بر اساس  نفر بودند  381به تعداد  سراسر کشور  دانشگاه آزاد اسالمی    بزرگ

حجم نمونه الزم  که در مورد  با وجود آن  نفر تعیین شد.   200حجم نمونه    تحلیل عاملی،  جهت  فایتک

سازی ساختاری، توافق کلی وجود ندارد اما به زعم بسیاری از پژوهشگران، برای تحلیل عاملی و مدل

  عاملی   تحلیل  در  است  معتقد  نیز  (2010)  2کالین   (. 2008،  1)هو  است  200حداقل حجم نمونه الزم  

 جهت  .است  دفاع  قابل  200  نمونه  حجم  حداقل  اما  ،است  الزم  نمونه  20  یا  10  متغیر  هر  برای  اکتشافی

  شد.   داده  برگشت  نامهپرسش  201  نهایت،  در  توزیع و  نامهپرسش  230  هاآزمودنی  ریزش  از  جلوگیری

مورد   یهانمونه   فیتوص  فت.انجام گر  جامعه  ای تصادفی متناسب با حجمگیری به صورت طبقه نمونه

 است: آمده  2در جدول، پژوهش   یمطالعه در بخش کم

 

 

 

 

 

 
1. Hoe 

2. Kline 
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 کمی پژوهش  بخش در مطالعه مورد هاینمونه توصیف -2جدول 

 درصد  فراوانی شاخص  متغیر

 جنسیت
1/82 165 مرد  

9/17 36 زن   

 مدرك تحصیلی 
8/45 92 دکتری  

8/41 84 فوق لیسانس   
4/12 25 لیسانس   

 رشته تحصیلی 
1/86 173 تربیت بدنی   

9/13 28 غیر تربیت بدنی   

 سمت 
3/47 95 علمی و مسئولت ئهی  

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 5کمتراز   

 دانشگاهی  واحد درجه
4/21 43 جامع   

2/50 101 بسیار بزرگ   

4/28 57 بزرگ   

  201 مجموع 

 

در این مرحله استفاده شد.    ایاز روش مطالعات کتابخانهابتدا    اطالعات   آوریجمع  یپژوهش برا  نیادر  

به بررسی اطالعات های ورزشی تفریحی  ثیرگذار در فعالیتأ عوامل ت و هاشاخصشناسایی   محقق جهت 

های  مرتبط با فعالیتهای اینترنتی و نشریات مختلف  پایگاه اسناد، کتب، مقاالت، مجالت،  موجود در  

مصاحبه   ، متغیرها   ناسایی شتکمیل اطالعات و    برای  در مرحله بعد   ورزشی تفریحی دانشجویان پرداخت.

ساختار عمیق  یافتهنیمه  خبرگان  و  ابتدایی  پرسش  سپس  و  انجام شد  با  گردید. جهتنامه   تدوین 

  نامهپرسش  ییمحتواصوری و    ییروا پژوهش و بررسی    متغیرهای  غربالگری  کارشناسان،  نظرات  تحلیل

 از  متشکل  تیمی  ابتدا  که  ترتیب  بدین  ای استفاده شد. دلفی سه مرحله  تکنیك  از،  در بخش کیفی

  از   حاصل  اطالعات  اساس  بر  را  اول  نامهپرسش  تیم  این  تشکیل و  پژوهشگر  و  مشاور  راهنما،  اساتید

برای  مراحل اعضای  تیم  همچنین .  نمود  تنظیم  دلفی  گروه  از  نظرخواهی  قبل،    دلفی  گروه  مذکور، 

سپس طی سه مرحله از گروه دلفی  .  نمود  ( را تعیینورزش  تیریرشته مد  انمتخصصاز  نفر    16)شامل  

، (سئوال  6)نظارت    و  ریزیبرنامه  ة در پنج مؤلف  سئوال  24  با تعداد  یانامهپرسشنظرخواهی و در نهایت  

 و   و فناوری  (سئوال  5)ورزشی    زیرساخت  و  ، امکانات(سئوال  3)مالی    ، منابع (سئوال  6)سازماندهی  
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،  سئوالپاسخ هر    یبرا  5تا    1  یو با ارزش عدد  لیکرت  بر اساس طیف  یبندازیامت  با   ،(سئوال  4)رسانه  

 به منظور بررسی .  قرار گرفت  تأییدیدی مورد  أیتحلیل عاملی ت  از طریقسازه    رواییهمچنین    شد.  هیته

ضریب آلفای  از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که  ،  نامهپایایی پرسش  یا   قابلیت اعتماد 

 آوریجمع  ابزار عنوان  بهنامه  . این پرسششد  تأیید ابزار  پایایی  و    دست آمد  به  89/0نامه  کل پرسش

های  ها از روشداده  کمی   جهت تجزیه و تحلیلاستفاده قرار گرفت.   کمی مطالعه، مورد در بخش  ها داده

آماری    در نرم افزارهای  ،برازش  آزمون نیکویی  و   عاملی تأییدی  تحلیل  ،تحلیل عاملی اکتشافی آماری  

   .شدستفاده ا «2ل رزیل»و  «1.اس.اسیاس.پ »

 

 نتایج 
پیش از انجام    عاملی اکتشافی استفاده گردید.از آزمون تحلیل   ها، ابتداتجزیه و تحلیل دادهبه منظور  

آزمون شاخص کفایت نمونه اکتشافی،  عاملی  و  KMO)  3اولکین   و  مایر  کایزر،گیری  آزمون تحلیل   )

لذا دست آمد  به  84/0  اولکین،  و  مایر  کایزر،که مقدار آزمون  با توجه به اینانجام شد.    4آزمون بارتلت 

شد و نشان داد که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی   گزارش  خوبقضاوت در مورد آن در حد  

 >01/0P)  با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلتهمچنین    مناسب است.

ادا  هاسئوالنتیجه گرفت که بین  توان  می  ،(2X=355/1988و از این رو  مه و  همبستگی وجود دارد. 

 استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. 

مقادیر تمامی آنها برابر با یك است. نشانگر آن بود که    هر متغیر  "برآورد اولیه میزان اشتراك"  جدول

مشترك" عامل  استنشان  ،"واریانس  عامل  با  همبستگی  پذیرش   . دهنده  مالك  مختلف  منابع  در 

گزارش شده است. در تحقیق حاضر مالك پذیرش بر    5/0و    3/0ت برابر با  سئواالهمبستگی مشترك  

( به علت پایین بودن واریانس  22و    19و    17و    8)  سئوالچهار  تعیین گردید. بنابراین    50/0مبنای  

 . ند از تحلیل کنار گذاشته شد، 50/0عامل مشترك از 

  ها( در)گویه هاسئوال تمامی بـارعاملی دهـد کهمـی ، نشان3جدول در شده ارایه عاملی تحلیل نتایج

 است.  قبول قابل حد

 

 
1. SPSS 

2. LISREL 

3. Kaiser-Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy 

4. Bartlett’s Test of Sphericity 
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   هاسئواللفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی ؤنتایج تحلیل م -3جدول

 ها()گویه

شماره 

 سئوال 
 ها( ها )گویهسئوال

 عامل ها

برنامه  

 ریزی

منابع   سازماندهی

 مالی 

امكانات و  

 زیرساخت

فناوری و 

نامه و  وجود آیین 1 رسانه

  های مدوندستورالعمل

 )مالی، ساختاری و ...(

626/0     

نیازسنجی و نظرسنجی   2

 )مشارکت دانشجویان( 

508/0     

ها و رویدادهای  کیفیت برنامه 3

 ورزشی تفریحی 

501/0     

برگزاری مسابقه، جشنواره،   4

المپیاد درون دانشگاهی و  

 اردو

717/0     

های آموزشی  برگزاری کالس 5

 های تفریحی در زمینه ورزش

714/0     

  مناسب  ساعات  اختصاص 6

  یهاورزش انجام  جهت

 تفریحی 

643/0     

  ورزش مناسب  ساختار وجود 7

 دانشگاه 

 817/0    

  و  متخصص مربیان وجود 9

 باتجربه 

 801/0    

:  مانند مرتبط؛ مشاوران وجود 10

 روانشناسی  ورزشی، -پزشکی

 826/0    

  انجمن و تشکل وجود 11

 تفریحی  یهاورزش

 552/0    

  در  داوطلب نیروهای  وجود 12

  تفریحی  ورزش بخش

 دانشگاه 

 552/0    

  به مناسب  بودجه  اختصاص 13

 تفریحی  ورزشی  های  فعالیت 

  686/0   

  بخش  گذاری سرمایه  14

  یهاورزش در  خصوصی

 تفریحی 

  773/0   

  برای درآمدزایی  و بازاریابی 15

 تفریحی  ورزشی  های  فعالیت 

  659/0   

  ورزشی  اماکن  و فضاها  وجود 16

 ایمن  و استاندارد  مناسب،

   530/0  

  ورزشی محیط امنیت 18

 دانشگاه 

   826/0  

  اماکن  و فضاها بودن  بیمه 20

 ورزشی 

   834/0  

  تبلیغات و رسانی   اطالع 21

  مشارکت  جلب جهت   مناسب

 دانشجویان 

    560/0 

  های  شبکه از استفاده 23

  ترویج  جهت اجتماعی

 تفریحی  هایورزش

    590/0 

  افزارهای  نرم   از استفاده 24

  مشارکت  جلب جهت  ورزشی

 دانشجویان 

    732/0 
 874/1 219/2 756/2 018/3 253/4 واریانس کل 

 237/9 95/11 781/13 090/15 125/17 درصد واریانس 
   328/66   درصد واریانس تجمعی 

 

به  با   رابطه،  4جدولهای  دادهتوجه  عاملشاخص  یهاتمامی  با  مشارکت  ها  افزایش  بر  مؤثر  های 

 .اسـت معنادار های ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمیدانشجویان در فعالیت
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های ورزشی  بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای مؤثر ها و عاملبین شاخصروابط   -4جدول

 تفریحی دانشگاه

میزان  هاعامل ها شاخص ردیف 

 رابطه 

ضریب 

 تعیین

 نتیجه مقدار تی
 1سئوال 1

 برنامه ریزی 

 تأیید 04/9 37/0 52/0

 تأیید 86/6 46/0 49/0 2 سئوال 2

 تأیید 21/7 40/0 41/0 3 سئوال 3

 تأیید 67/6 41/0 46/0 4 سئوال 4

 تأیید 24/8 59/0 57/0 5 سئوال 5

 تأیید 52/0 45/0 47/0 6 سئوال 6

 7 سئوال 7

 سازماندهی 

 تأیید 74/8 48/0 41/0

 تأیید 39/9 53/0 /45 9 سئوال 8

 تأیید 97/10 83/0 57/0 10 سئوال 9

 تأیید 06/8 48/0 45/0 11 سئوال 10

 تأیید 31/7 41/0 51/0 12 سئوال 11

 13 سئوال 12
 منابع مالی 

 تأیید 71/6 59/0 69/0

 تأیید 06/9 51/0 53/0 14 سئوال 13

 تأیید 15/9 52/0 59/0 15 سئوال 14

 16 سئوال 15
 امکانات و زیر ساخت 

 تأیید 54/7 42/0 43/0

 تأیید 47/6 76/0 95/0 18 سئوال 16

 تأیید 45/6 60/0 83/0 20 سئوال 17

 21 سئوال 18
 فناوری و رسانه 

 تأیید 52/7 49/0 46/0

 تأیید 34/5 46/0 49/0 23 سئوال 19

 تأیید 17/6 40/0 50/0 24 سئوال 20

 

 معنادار است.بعد سازمانی ها با  مؤلفه، رابطه تمامی 5بر اساس داده های جدول
 

 ها با بعد سازمانی مؤلفهروابط  -5جدول

بعد سازمانی  ها با  مؤلفه ردیف  میزان  

 رابطه 

ضریب 

 تعیین

مقدار 

 تی

 نتیجه
79/0 89/0 بعد سازمانی  با   (F1) برنامه ریزی 1  01/8 تأیید   

61/0 بعد سازمانی  با  (F2) سازماندهی 2 رابطه   37/0  88/6 تأیید   

81/0 بعد سازمانی  با   (F3) منابع مالی 3 رابطه   65/0  11/9 تأیید   

65/0 بعد سازمانیبا  (F4) امکانات و زیر ساخت 4 رابطه   42/0  49/5 تأیید   

80/0 بعد سازمانی با    (F5) فناوری و رسانه 5 رابطه   64/0  99/6 تأیید   

 . می باشد ±96/1مالك معناداری   رابطه 
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 سازمانی در حالت استاندارد  عواملاندازه گیری  مدلی؛ تأییدتحلیل عاملی  -1شكل

 

 آزمون نیكویی برازش 

، در  6که با توجه به نتایج جدولشود  ها بررسی میبرازش، تناسب مجموعه دادهنیکویی  در آزمون  

سازمانی    عوامل  مجموع شاخص های آزمون خوبی برازش، تناسب مدل را تأیید کردند. بنابراین مدل 

 .استهای برازش، مناسب از لحاظ شاخص
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 "مدل  هایتناسب مجموعه داده"نتایج آزمون خوبی برازش  -6جدول

شاخص های  

 برازش 

مقدار بدست   مالک اختصار شاخص 

 آمده

 نتیجه

 مقتصد

X/df تأیید 07/2 3زیر 

RMSEA  تأیید 73/0 08/0 زیر 

PNFI  تأیید عدم  73/0 90/0باالی 

PGFI  تأیید عدم  60/0 90/0باالی 

 تطبیقی )نسبی(

NFI  تأیید 94/0 90/0باالی 

NNFI  تأیید 96/0 90/0باالی 

CFI  تأیید 98/0 90/0باالی 

IFI  تأیید 98/0 90/0باالی 

RFI  تأیید 92/0 90/0باالی 

 مطلق 
GFI  تأیید عدم  76/0 90/0باالی 

AGFI  تأیید عدم  70/0 90/0باالی 

 است. قابل قبولدر حد نیز  نامهپرسشمشخص می شود که پایایی  7با مالحظه جدول
 

 نامه پرسشپایایی  -7جدول

 وضعیت پایایی  آلفای کرونباخ  متغیرها  ردیف 
1 

فه 
مؤل

 
ها 

 

 قابل قبول  81/0 برنامه ریزی 
 قابل قبول  80/0 سازماندهی  2
 قابل قبول  78/0 منابع مالی  3
 قابل قبول  74/0 امکانات و زیر ساخت  4
 قابل قبول  70/0 فناوری و رسانه  5
 قابل قبول  89/0 نامه کل پرسش         6

 

رتبه های    نشان دهنده آن است که  8جدول  نتایج  سازمانی   عواملاختالف معناداری بین میانگین 

(01/0<P  ,47/21=2x)    .دارد به  وجود  مربوط  رتبه  میانگین  و  39/3)  سازماندهی  مؤلفهباالترین   )

 ( است.75/2) برنامه ریزی مؤلفهپایین ترین رتبه مربوط به 
 

 ها مؤلفهالویت بندی نتایج آزمون فریدمن در خصوص  -8جدول

  -خی  تعداد  میانگین رتبه های سازمانی  مؤلفه ردیف 

 دو

درجه  

 آزادی 

سطح 

 39/3 سازماندهی  1 معناداری 

201 47/21 4 001/0 
 06/3 امکانات و زیر ساخت  2
 99/2 منابع مالی  3
 82/2 فناوری و رسانه  4
 75/2 برنامه ریزی  5
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 و نتیجهگیری  بحث

که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی  ند  هستهمه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی سازمان    ی سازمان  عوامل

)میرزایی    سازندپیوسته و چارچوب، قالب، پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را میبهم  

 (. 315 ،2003، و امیری اهرنجانی

های  فعالیتافزایش مشارکت دانشجویان در  بر    سازمانی   عوامل  ،نشان دادحاضر  پژوهش    هاییافته

است.   اثرگذار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تفریحی  جمله   نتایجبا    یافتهاین  ورزشی  از  پژوهشگران  اکثر 

همکاران  ابوالماجد حسینی2018)  و  همکاران  (،  همکاران  تام  (،2017)  و  و    1جوشوا (،  2015)  و 

زیرا در   دارد.( همخوانی  2015)  و اندام  زاده مهدی( و  2016)  و همکاران  منافی(،  2015)  همکاران

این تحقیقات، عوامل افزایش مشارکت دانشجویان در    سازمانی   تمامی  بر  تأثیرگذار  از جمله عوامل 

( و  2017)  اللسانبرخی از تحقیقات نیز مانند حفظ.  است  بوده ها  های ورزشی تفریحی دانشگاهفعالیت

توان اظهار بنابراین می  گزارش نمودند.ترین عامل در این زمینه  عوامل سازمانی را مهم  (2017)  آصفی

بایست ریزان ورزش دانشگاه به ویژه در بخش همگانی و تفریحی میداشت که مدیران ستادی و برنامه

آزاد اسالمی عالوه بر  دانشگاه  ی تفریحی  ورزشهای  فعالیت  توسعههای  در تدوین راهبردها و سیاست

   .را نیز مدنظر قرار دهندعوامل رفتاری، محیطی و ...، عوامل سازمانی 

عوامل  همچنین داد که  نشان  پژوهش  این  در   مؤثرسازمانى    نتایج  دانشجویان  افزایش مشارکت  بر 

امکانات و زیرساخت، منابع  های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفه سازماندهی،  ورزش

( نشان 2018) و همکاران مطالعه ابوالماجددر این راستا  . ندهست ریزیبرنامهو  فناوری و رسانه ،  مالی 

داد که وجود امکانات و تجهیزات ورزشی، مربیان واجد شرایط و دسترسی به امکانات ورزشی، به طور  

همچنین  های ورزشی تفریحی دانشگاه مؤثر است.ای بر مشارکت دانشجویان در فعالیتقابل مالحظه

منابع   مدیریتی،  عوامل  ،(2015)  و همکاران  عزیزی( و  2017)  مکارانو ه  حسینیهای تحقیقات  یافته

 ،مالی ریزی،برنامه و گذاریهای سیاست(، مؤلفه2017)  آصفی  ،ورزشی اماکن و زیرساخت مالی و

  مدیریت،  ورزشی  تجهیزاتهای  مؤلفه(  2017)  اللسان  حفظو    زیرساختی انسانی و اطالعاتی،  قانونی،

  اطالعات   و  فناوریو   تشکیالت  و نهادها  ،انسانی   منابع   ،زیرساخت  و امکانات،  مالی   منابع  ،ریزیبرنامه  و

  گزارش کردنداثرگذار    ها و جلب مشارکت دانشجویانهمگانی و تفریحی دانشگاه  ورزش  را در توسعه

شود طور که مالحظه میهمان  .که با برخی از عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر همخوانی دارد

توان به جامعه  است که از دالیل آن می   آنهابندی  اولویت  تا حدودی  و   عوامل  ها در شناسایی تفاوت

بر    آماری متفاوت از   هایجنبه)در بخش کیفی و کمی( و همچنین تمرکز محققان مذکور  خاصی 

همه آن بود که  تالش بر در پژوهش حاضر،. اشاره کردبا توجه به اهداف پژوهش آنها   عوامل سازمانی
 

1. Joshua 



 205                                                   ...انیبر مشارکت دانشجو مؤثر مانىزسا ملاعو ییشناسا : فرعبداللهی

گذاری شود که در سیاستنابراین توصیه مید. بریگ  رهای تأثیرگذار در این زمینه مورد بررسی قرامؤلفه

  های مشارکت هرزمینه  ،تا از این طریق  شودتوجه    آنهای  همه مؤلفهبه   ،دانشگاه   های تفریحیورزش

   . گرددفراهم  آنهاچه بیشتر دانشجویان در 

وجود ساختار مناسب ورزش ترین مؤلفه عوامل سازمانی، سازماندهی است.  نتایج نشان داد که مهم

  شناسی، روان  ورزشی،  -پزشکی  مانند  مرتبط  مشاوران  باتجربه، وجود  و  متخصص  مربیان  ، وجوددانشگاه

-عالیتف  در داوطلب  نیروهای تفریحی و وجود  ورزشی هایعالیتف انجمن و  تشکل تمرین، وجود  علم

و    ابوالماجدهای مطالعه  نتایج یافته.  بودندتفریحی از عوامل این مؤلفه در تحقیق حاضر    ورزشی  های

اوالنپکون(2018)  همکاران ایساك  ،  و سوادی2016)  و همکاران  منافی  (، 2017)  و  نیز  (  2015)  ( 

های  تشکلو پرسنل ورزش، مربیان واجد شرایط،  مدیریت  صالحیت    نظیر  تشکیالت و منابع انسانی

های  جویان در فعالیتترین عامل در مشارکت دانشرا مهم  نیروی انسانی متخصص  و  ورزش دانشجویی

-اولویت. اما از نظر  استراستا  همهای تحقیق حاضر  که با یافتهورزشی تفریحی دانشگاه گزارش کردند  

 (،2017)  اللسانحفظ  (، 2017)  آصفی  برخی از مطالعات مانند   هاییافتهبا    حاضر  پژوهش بندی، نتایج  

های ذکر  در پژوهش  چندهر    یست.سو نهم  (2015)  و همکاران  1( و االنصاری2015)  و همکاران  تام

  است  بودههای تفریحی  بر مشارکت در ورزش  مؤثر مهم و  سازماندهی جزو عوامل سازمانی  مؤلفهشده  

های دولتی یا  در دانشگاه مذکور تحقیقات شاید دلیل مغایرت این باشد که .یستناما اولویت اول آنها 

دانشگاه  ها با  بخش ورزش تفریحی این دانشگاهت  ساختار و تشکیالکشورهای دیگر انجام شده است و  

آزاد  .متفاوت استآزاد   اخیر  در سال  ،ساختار ورزش دانشگاه  و  های  به طور مداوم در بخش ستاد 

کل و در واحدهای  ادارهکه در ستاد از معاونت به  وریطه. باستواحدهای دانشگاهی دچار تغییر شده

ذیربط نیز کاهش  سازمانی  ای  پستهتعداد  و به تبع آن  است    یافتهدانشگاهی از اداره به کارشناسی تنزل  

ها به ویژه در بخش ورزش کمیت و کیفیت برنامه  برتواند  . بدیهی است این تغییرات، میاست  داشته

ها و  زمینه استفاده از پتانسیل خوب تشکلدر    همچنین  همگانی و تفریحی تأثیر منفی داشته باشد.

-هجذب و بکه  ضمن آن،  دستورالعمل مناسب و شفافی وجود ندارد  های ورزشی دانشجوییانجمن

با انسانی متخصص و  نیروی  بودن میزان حق  به دلیل  تجربهکارگیری    الزحمه و روند طوالنیپایین 

عالوه بر ثبات تشکیالت و ساختار،    دولتیهای  دانشگاهکه در    است  مشکل مواجهبا    ،انعقاد قرارداد  مدت

ساختار تشکیالت و    مجدداً  باید رسد  به نظر می  لذا  .کمتر استبه مراتب  موانع و مشکالت مذکور  

انسانی متخصص و    منابع  کهییجااز آن  . همچنینمورد بازنگری و اصالح قرارگیردآزاد  ورزش دانشگاه  

از مربیانجذب  بایست زمینه  می  دشوترین سرمایه هر سازمان محسوب میکارآمد مهم استفاده    و 

 
1. Al-Ansari 
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باتجربه  اندازی راهمناسب، شرایط    ایجاد تمهیداتبا  و    ودش  و مشاوران ورزشی تسهیل  متخصص و 

 . گرددو استفاده از نیروهای داوطلب فراهم   دانشجویی های ورزشیانجمن ها و تشکل

  ایمن، امنیت  و  استاندارد  مناسب،  ورزشی  اماکن   و   فضاها   . وجودامکانات و زیرساخت بود  اولویت بعدی، 

 ابوالماجدهای این مطالعه هستند.  از یافته  ورزشی  اماکن   و   فضاها   بودن  دانشگاه و بیمه  ورزشی  محیط

که وجود امکانات و تجهیزات و دسترسی به این امکانات    خود نشان داد( در تحقیق  2018)  و همکاران

های ورزشی تفریحی دانشگاه مؤثر است.  جویان در فعالیتای بر مشارکت دانشبه طور قابل مالحظه

ایساك   اوالنپکون دانشگاه2017)  و  که  داد  نشان  جهت (  ورزشکاران  در  انگیزه  ایجاد  برای  باید  ها 

در   نمایند.  ورزشمشارکت  استفاده  دوام  با  و  کیفیت  با  ورزشی  تجهیزات  از  دانشگاه  تفریحی  های 

 عامل مدیریتی، از که پس  نددر مطالعة خود گزارش کرد(  2016)  منافیو    (2017)  و همکاران  حسینی

و    1ویسیااست.    تجهیزاتامکانات و   ،بدنی فعالیت در دانشجویان بر مشارکت اثرگذار عامل ترینمهم

جوانان به  شرکت های انگیزه ترینجزو مهم  را  ( دسترسی به فضاها و اماکن ورزشی2015)  همکاران

تحقیق   در(  2015)  و همکاران  عزیزی  .گزارش نمودند همگانی و تفریحی ورزش  در ویژه دانشجویان

که   رسید  نتیجه  این  به  دانشگاهخود  منتخبدر  امکانات    اختصاص  جهان،  های  و  به    ورزشیفضا 

  . است  راستاهای این تحقیق همکه با یافته  های ورزش دانشگاه استهای برنامهاز اولویت  دانشجویان

از    .یستهمسو ن(  2017)  آصفی  با نتایج تحقیقاما نتایج اولویت بندی این مؤلفه در پژوهش حاضر  

دولتی    اشاره کرد. تحقیق مذکور در دانشگاه  آنها  جامعه آماری  در  به تفاوتتوان  میدالیل اختالف  

امکانات  انجام شده است و در دانشگاه  و  از بودجه دولتی جهت ساخت و خرید وسایل  های دولتی 

بینی شده است اما در دانشگاه  ای خاصی برای این منظور پیششود و ردیف بودجهورزشی استفاده می

با    .گردد شهریه دانشجویان است تأمین می  که عمدتاً   امور عمرانی از طریق درآمدهای اختصاصی  ،آزاد

های آموزشی صرف ساخت ساختمان  منابع مالی  های آموزشی، بیشترکالسساخت  توجه به اولویت  

ی  هابا داشتن فضااسالمی  توان اظهار داشت که دانشگاه آزاد  بنابراین با توجه به نتایج می.  شودمی

  های ورزشی، تواند در ایجاد و تمهید امکانات و زیرساخت، میهاشهرستانبسیار مناسب به ویژه در  

-ایجاد مسیر پیاده و سواری، استخرمانند ساخت فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده، پیست دوچرخه

دسترس بودن   و توجه به در  و تجهیز آنها به وسایل و امکانات ورزشی مناسب به ویژه برای بانوان  روی

 . را فراهم کند و تفریحی بیشتر دانشجویان در ورزش همگانیهر چه زمینه مشارکت  ، این فضاها

  و  تفریحی   ورزشی  هایعالیتف  به  مناسب  بودجه  . در این مطالعه اختصاصبودمنابع مالی  مؤلفه بعدی،  

 برای  درآمدزایی  و  تفریحی و بازاریابی  ورزشی  هایعالیتف  در  خصوصی  بخش  گذاریآن، سرمایه  تحقق

( نشان 2017)  و ایساك  اوالنپکوننتایج پژوهش    تفریحی از عوامل آن تعیین شدند.  ورزشی  هایعالیتف

 
1. Wissia 
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ها باید بخشی از هزینه های ورزشی دانشجویان را از منابع مالی ورزشی، نیکوکاران،  داد که دانشگاه

اختصاص دادن بودجه (  2015)  و همکاران  عزیزی  .مین نمایندأ آژانس های داوطلبانه و جذب اسپانسر ت

-گزارش کرد و حفظ  دانشگاه های منتخب اروپایی   های تفریحی در ورزشاولویت مهم    را  های کالن

نشان دادند  (  2015)  و همکاران  ( و تام 2014)  (، صفاری2017)  و همکاران  حسینی(،  2017)  اللسان

ر ورزش همگانی است  های مهم عوامل سازمانی در مشارکت دانشجویان دکه منابع مالی جزو اولویت

 سوادی (،  2017)  و همکاران  1تیباوت  نظیر  تحقیقاتبرخی از  اما  که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.  

ترین عامل سازمانی اثرگذار بر توسعه ورزش مهم  را  منابع مالی  (2015)  و همکاران  عزیزی  و  (2015)

پژوهش  ند  دادنشان    و تفریحی  های همگانی  این  نتایج  با  تفاو  .همسو نیستکه  در   هات شاید علت 

آماری انجام    ،جامعه  زمان  و  باشد امکان  مالی بخش در    .ین مطالعات  منابع  های  ورزش  حال حاضر 

از محل درآمد   همگانی و تفریحی  آزاد  تأمین می)شهریه    های دانشگاه دانشگاه  که    شوددانشجویی( 

-دلیل کاهش تعداد دانشجو در واحدهای دانشگاهی به ویژه در شهرستانهای اخیر به  سفانه در سالأ مت

و به تبع آن بودجه تخصیصی به بخش ورزش   ها، منابع درآمدی دانشگاه کاهش چشمگیری داشته

کاهش   نیز  بخش  .است  یافتهدانشگاه  برای   از طرفی  رغبتی  و  تمایل  همانند گذشته  نیز   خصوصی 

های ورزشتفریحی ندارد. هر چند در    ورزشی  هایعالیتف  همگانی ودر بخش ورزش    گذاریسرمایه

تجهیزات ارزان    و   از فضاهای طبیعی   بیشتر  استفادهتأکید بر پایین بودن هزینه و    همگانی و تفریحی

گونه موارد نیز نیازمند تخصیص بودجه مناسب اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این  است  قیمت

فعالیتبنابراین  است.   به گستردگی  توجه  و  با  تفریحی  زیاد  های ورزش  نظر  تعداد  به  آن  مخاطبان 

ضمن مذاکره با مسئولین مالی  بایست  مین تربیت بدنی در سازمان مرکزی دانشگاه  مسئوالرسد که  می

همچنین با    .اختصاص دهند  به این بخش  ی رابیشتربودجه    اهمیت موضوع و جلب نظر آنها،  و تبیین

گذاری بخش خصوصی در ورزش دانشگاه را تسهیل  شرایط سرمایه  ، مناسب  اتخاذ تدابیر و راهکارهای

 . نمایند

. فناوری و رسانه در این مطالعه  بودچهارمین مؤلفه از نظر اولویت در سطح سازمانی، فناوری و رسانه  

تفریحی،    ورزشی  هایعالیتف  در  دانشجویان  مشارکت  جلب  جهت  مناسب  تبلیغات  و  رسانی شامل اطالع

استفاده  ورزشی  هایعالیتف  ترویج  جهت  اجتماعی  هایشبکه  از  استفاده  افزارهاینرم  از  تفریحی، 

(،  2018)  کریمی ستند.  ه  تفریحی  ورزشی  های عالیتف  در  دانشجویان  مشارکت  جلب  جهت  ورزشی

در پژوهش های خود به نقش   (2015عراقی و کاشف )  و  (2016)  و همکاران  منافی،  (2017)  آصفی

 و همکاران  سارانیند.  های ورزش تفریحی و همگانی دست یافتمؤلفه فناوری و رسانه در توسعه فعالیت

  همکارانو    تام .  داندمی  تأثیرگذار  را در این زمینه  تبلیغاتمناسب استفاده از رسانه و    هایشیوه(  2018)

 
1. Thibaut 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352316300936#!
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( نشان دادند که هر دو مورد فعالیت بدنی و بی تحرکی دانشجویان تحت تأثیر عوامل سازمانی  2015)

 اللسان حفظنتایج پژوهش  با  اما  .  همخوانی داردپژوهش  این  نتایج  با    که  استمانند رسانه و تبلیغات  

قرار مشارکت ورزش همگانی  مؤثر بر  ( که نشان داد فناوری در اولویت آخر عوامل سازمانی  2017)

آن می  . یستنراستا  هم  ،دارد تفاوت دیدگاه مسئوالن  از دالیل  به  های  دانشگاه های  و سیاستتوان 

 ، چه بیشتر دانشجو  اشاره کرد. در دانشگاه آزاد اسالمی جهت جذب هر  در این زمینه  آزاد  بادولتی  

ورزش در زمینه    ای خارج از دانشگاه ورزشی در واحدهای دانشگاهی و فضای رسانه  تبلیغات   عمدتاً 

  های ملیجذب و ادامه تحصیل رایگان دانشجویان عضو تیمتوان به میبه عنوان نمونه   .استقهرمانی 

آزاد دانشگاه  تیمدر  در  عضویت  حرفه،  مناسبهای  تسهیالت  با  دانشگاه  به   و  ای  شهریه  تخفیف 

های  که جاذبهضمن آن  اشاره کرد.   جویان در سطح استان و کشوردانشجویان برتر مسابقات ورزشی دانش

که   است  شده  موجب  قهرمانی  ورزش ورزش  زمینه  در  به تبلیغات  نسبت  تفریحی  و  همگانی  های 

همانند  ورزش همگانی و تفریحی نیز  تبلیغات  اطالع رسانی و  بایست  بنابراین می   رنگ باشد. کمرمانی  قه

های  فیلممانند تهیه  ای  تولید برنامه های آموزشی و رسانهدر دستور کار قرار گیرد.  ورزش قهرمانی  

توزیع   ، اینترنت  یفضاهای صوتی و ویدئویی و قرار دادن فایل قابل دانلود در  آموزشی کوتاه و کلیپ

تبلیغات  انجام  بروشور، استفاده از پوسترهای ورزش همگانی و تفریحی، تابلوهای تبلیغاتی الکترونیك،  

ُپ  مناسب معابر  و  محافل  دانشگاه   ردر  جمله    ،تردد  مشارکت راهکارهای  از  جهت  انگیزه  افزایش 

   .است و تفریحی دانشگاه ورزش همگانی دانشجویان در

  مدون  هایدستورالعمل  و  نامهآیین  . وجوداستریزی  ، برنامهسازمانی آخرین مؤلفه  ها نشان داد که  یافته

نیازسنجی  ورزشی  های عالیتف  زمینه  در ...(    و   ساختاری  مالی، )   مشارکت)  نظرسنجی  و  تفریحی، 

کیفیت  ورزشی  هایعالیتف  درباره(  دانشجویان تفریحی،    ورزشی  رویدادهای   و   ها برنامه  تفریحی، 

-کالس  تفریحی، برگزاری  ورزش زمینه  در  اردو   و  دانشگاهی   درون  المپیاد  جشنواره،  مسابقه،  برگزاری

  های عالیتف  انجام   جهت  مناسب   ساعات   تفریحی، اختصاص   ورزشی  های عالیتف  زمینه  در  آموزشی  های 

یافته  ورزشی از  این مطالعه هستندتفریحی   و   (2018)  همکارانو    سارانیتحقیقات  های  یافته  های 

همکاران  حسینی که  (2017)  و  داد  در  ریزیبرنامه  نشان  مهمی  فعالیت  عامل  ورزش  توسعه  های 

های پژوهش آصفی و  یافتهاما  همخوانی دارد.    های پژوهش حاضرکه با یافته  است  تفریحی و همگانی

ریزی را ( برنامه2015)  و همکاران  االنصاری   ( و 2015)  و همکاران  عزیزی(،  2017اسدی دستجردی )

-از نظر اولویت بندی مؤلفه  که  ها گزارش کردند دانشگاه در همگانی ورزش توسعة  ترین عامل درمهم

رسد علت تناقض به تفاوت جامعه  به نظر میبا نتایج این پژوهش همسو نیست. ای عوامل سازمانی،  ه

معاونت  در زمان وجود  شاید هم به این دلیل باشد که    .بازگرددآماری و مکان انجام تحقیقات مذکور  

همگانی  های  مناسب و جامعی برای ورزش  برنامه استراتژیكاسالمی،    دانشگاه آزادساختار  ورزش در  
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  با وجود حذف معاونت ورزش از ساختار، همچنان برنامه مذکور  کهتدوین گردید    و تفریحی و قهرمانی 

ای، در  های ورزشی دانشگاه است. لذا با وجود چنین برنامهها و فعالیتبسیاری از برنامه  مالك عمل

های مهم عوامل سازمانی محسوب از دید مسئوالن تربیت بدنی واحدها از اولویت  حال حاضر این مؤلفه

  ترین عامل در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف مهمکه  ی یجااز آن  شود.مین

  اهداف،   ضرورت دارد که با توجه به شرایط و ساختار موجود ورزش دانشگاه، مجدداًلذا    استها  و برنامه

تا زمینه  های ورزشی تفریحی مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد  فعالیت  راهبردها و برنامه های عملیاتی

 ها را بیش از پیش فراهم نماید. مشارکت دانشجویان در این فعالیت
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