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1/1/3131تاریخ پذیرش:                                                                            31/31/3131تاریخ دریافت:   

 چکیده

ریزان کمک  به برنامههای مختلف  در افراد و گروه فعالیت بدنیورزش و های شناخت انگیزه

اتخاذ ا ها ر این گونه فعالیتجهت انجام  ،و ایجاد انگیزه موانع رفع برای الزم تدابیرخواهد کرد تا 

جامعه دانشگاهی ایران به  فعالیت بدنی درهای  هدف این پژوهش نیز مطالعه انگیزه ،بنابراین .نمایند

 بود. این پژوهش توصیفی بوده و ی مناسبو ارائه الگو هامنظور توسعه ورزش همگانی دانشگاه

 ری ایرانهای سراس ت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاههیئای متشکل از اعضای  نمونه

(773=n) های حاصل از  داده پاسخ دادند. فعالیت بدنیهای  انگیزه محقق ساخته به پرسشنامه

 گویه 13 شده و تحلیل عاملی اکتشافیهای فعالیت بدنی دانشگاهیان،  ای انگیزه گویه 13 پرسشنامه

مل اجتماعی، در پنج عامل پیشرفت و موفقیت، فواید فیزیولوژیک، تعا بار عاملی مناسببا داشتن 

عامل  ها، دادهتحلیل عاملی تأییدی  در. طبقه بندی شدندبدنی و بهداشت و سالمتی  عالقه به فعالیت

داشت دانشگاهیان  فعالیت بدنی های انگیزه ارتباط را باپیشرفت و موفقیت بیشترین 

ر قرار گرفت. به ( در ردۀ آخ86/3. تعامل اجتماعی نیز با داشتن کمترین بار عاملی )=بارعاملی(31/3)

و  ده در این پژوهشها با عوامل انگیزشی شناسایی ش رسد آشنایی مسئوالن ورزش دانشگاه نظر می

و های بدنی  جهت ایجاد انگیزه فعالیت یمناسببتواند زمینه  کارگیری راهکارهای ارائه شده بهنیز 

این  در منابع مالی هتربجهت دهی موجب ز یرا فراهم کرده و ن ایران اندانشگاهیمشارکت ورزشی 
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 مقدمه

انی و دهد فعالیت بدنی و ورزش آثار مثبتی بر سالمت جسمانی، رو های علمی نشان می یافته

های زندگی دارد و ابزاری کارآمد در ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف  اجتماعی افراد در تمامی دوره

هایی، فقط درصد کمی از جامعه دانشگاهی کشور از  (. علی رغم وجود چنین یافته1مردم است )

-دنی و شرکت در برنامهفعالیت ب .(2) کرده و فعالیت بدنی دارندها استقبال های ورزشی دانشگاهبرنامه

جامعه  عمومی سالمت سطح یارتقا در بسزایی سهم تواندمینیز  ها همگانی دانشگاه های ورزش

 برنامه شود سبب تواندمیدانشگاه ی همگان ورزش توسعه درر موث عوامل شناختدانشگاهی داشته و 

های الزم  پرداخته و انگیزه موانع رفع به مناسب هایریزیبرنامه و تدابیر اتخاذ با و آنها از آگاهی با ریزان

نیز معتقدند ( 1331نوربخش و همکاران ) در همین راستا، .(3) برای مشارکت ورزشی را ایجاد نمایند

افراد در  مؤثر شرکتشناخت ابعاد انگیزشی مؤثر بر رفتار ورزشی افراد گامی مفید و ابتدایی برای  که

دانشجویان، فعالیت بدنی های  مطالعه انگیزه رسد ، به نظر می. بنابراین(4) است های ورزشی فعالیت

تواند ضمن ارائه اطالعات مفید در خصوص مسائل انگیزشی آنها در ها می کارکنان و اساتید دانشگاه

های ورزشی و ها در تدوین هر چه بهتر برنامهپرداختن به ورزش، به دست اندرکاران ورزش دانشگاه

 نماید. رفع موانع موجود کمک 

برای تحلیل مشارکت ورزشی اقشار مختلف در هر جامعه، بررسی سه عامل محققان عقیده دارند، 

های افراد، محیط و رفتار فردی و گروهی ضروری است. از بین این  ها و عقاید، اهداف و انگیزه ویژگی

محورهای اساسی در  نیاز فعالیت ورزشی و یکی از ها، از اجزای ضروری و پیش سه عامل، شناخت انگیزه

های مختلف است که میزان تالش یا استقامت و تعهد فرد را  توجیه رفتار افراد برای شرکت در فعالیت

فرایند روی آوری به فعالیتی خاص و  1به طور کلی، انگیزش(. 5دهد ) در رسیدن به اهداف نشان می

دهد، تمایالت و سوق دهنده های  ت میجه رفتار او را و انگیختهرا بر فرد ادامه آن است. این فرایند 

گیرد و نقشی قدرتمند در مشارکت افراد در فعالیت جسمانی  های بیرونی را در بر می ی و محرکدرون

توانند رفتارهای افراد را تحریک،  روند و می به شمار می گونه فعالیتها کلید انجام هر  انگیزه .(6) دارد

های انسانی به  ها در همه فعالیت (. انگیزه7توقف آن شوند ) تقویت و هدایت کنند یا باعث کنترل و

ن بسته به شرایط متفاوت است. عموم روانشناسان ورزش بر این ند ولی میزان و نوع آچشم می خور

های  اند که تنها یک عامل یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست و در امر مشارکت ورزشی، انگیزه عقیده

ی، لذت و نشاط، پیشگیری و درمان، کاهش فشارهای روانی، کنترل وزن، مختلف نظیر تعامل اجتماع

  .(3روابط شغلی و زندگی، سالمتی و آمادگی جسمانی و غیره باعث گرایش به ورزش می شود )

                                                             
1.Motivation 
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گیرد که هر دو منبع در ورزش دارای  انگیزش از دو منبع انگیزه درونی و بیرونی سرچشمه می

قیده بر ع .(6شوند ) ط روان شناسان ورزشی به کار گرفته میکرد توسیت هستند و برای بهبود عملاهم

انگیزش بیرونی روی منابع بیشتر بر ای(، افراد  های رقابتی )قهرمانی و حرفه این است که در ورزش

های درونی )سرگرمی،  های تفریحی، افراد بیشتر روی انگیزه تمرکز دارند؛ در حالی که در فعالیت

های افراد برای شرکت در فعالیت بدنی بسیار  انگیزه. (1عه مهارت( متمرکز هستند )مندی و توس عالقه

توانند در تمایل  متنوع است. برخی از عوامل انگیزشی از قبیل عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی می

دیگری نیز عواملی تحقیقات (. 11های بدنی و ورزشی اثرگذار باشد ) یک فرد برای شرکت در فعالیت

بودن  و (13،15،16) ، کسب نشاط و لذت(11،14) ، حفظ سالمتی(11،12،13) تناسب اندامچون هم

های  های مشارکت افراد در فعالیتانگیزه عنوانرا به ( 11،12،14) در کنار دوستان و تعامل اجتماعی

  .اند معرفی کردهبدنی 

بدنی و ورزش همگانی و به  های مختلف فعالیت هرچند تحقیقات نسبتاً زیادی در ارتباط با جنبه

های بدنی انجام شده است، اما عقیده بر این است که  های مشارکت در فعالیت خصوص موانع و انگیزه

های جمعیت  های مشارکت ورزشی میان گروه ی انگیزه چنان تحقیقات بیشتری در زمینه مقایسهمه

های متفاوتی  های مختلف انگیزه هزیرا ممکن است افراد در گرو (؛4) شناختی مختلف مورد نیاز است

هایی در طراحی مداخالت برای  های جسمانی داشته باشند و چنین مقایسه برای شرکت در فعالیت

همچنین ماهیت جوامع مورد مطالعه (. 4کیفی فعالیت ورزشی افراد حائز اهمیت است )و افزایش کمی

ها به سایر جوامع  د تعمیم نتایج آنرس در برخی تحقیقات گذشته بسیار متفاوت بوده و به نظر می

(، نوربخش و 1331همچون مظفری و همکاران )هایی  پژوهش ، نتایجپذیر نباشد. به عنوان مثال امکان

( که بر روی افراد و 1312( و مهرابی و همکاران )1336(، عطارزاده و سهرابی )1331همکاران )

قابل تعمیم به جوامع  ،(1،4،17،13) انشگاهی انجام شده استهای د های خارج از محیط گروه

ها نیز آن جامعیت الزم و  ، بیشتر مطالعات انجام شده در دانشگاهاز سوی دیگر. دانشگاهی نخواهد بود

نتایج  و( 6،7،11) دانشگاه انجام شده است ها تنها در یک کافی را نداشته و با توجه به اینکه بیشتر آن

. اما در تحقیق حاضر، با توجه به انتخاب نمونه بزرگ از استدانشگاه  ها نیز تنها قابل تعمیم به همان آن

که  دهد میهای سراسر کشور، نتایج معتبرتری نسبت به تحقیقات گذشته در اختیار قرار  دانشگاه

 تواند زمینه ساز تصمیمات مدیریتی دست اندرکاران ورزش دانشگاهی ایران باشد.  می

دهد، نشان می های ایران ورزش و فعالیت بدنی در دانشگاه زمینه مروری بر تحقیقات انجام شده در

 و (6،15) ارکت دانشجویان را بررسی کردهاغلب مطالعات این حوزه دالیل مشارکت یا عدم مش

به فعالیت بدنی و ها گرایش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای انگیزهمطالعات مربوط به 

هر  همگانی در دانشگاه مستلزم بررسی نظرات آنجا که توسعه ورزش محدود و اندک است. از ورزش
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برای توسعه فعالیت بدنی و  بنابرایناست،  )دانشجویان، اساتید و کارکنان( سه گروه از جامعه دانشگاهی

در  .است گروه های مشارکت ورزشی در هر سهانگیزه بررسی ها مستلزم ورزش همگانی در دانشگاه

هر سه گروه اساتید، دانشجویان و  در های مشارکت ورزشیانگیزهحاضر  طالعهدر مهمین راستا، 

مورد بررسی قرار  های سراسر ایران، های ایران، با انتخاب نمونه نسبتاً بزرگ از دانشگاه کارکنان دانشگاه

ذکر قابل . شده استها ارائه و براساس آنها راهکارهایی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاهگرفته 

تواند به دست اندرکاران ورزش  ها، می های فعالیت بدنی و بومی سازی آن انگیزه شناساییاست که 

 درموجبات مشارکت حداکثری مخاطبان  ،دانشگاهی ایران کمک نماید تا با اتخاذ راهکارهای مناسب

 .نمایندفراهم  را دانشگاه ورزش همگانی های های بدنی و برنامه فعالیت
 

 شناسی  روش
انجام شده است. تمامی  پیمایش میدانیتحلیلی بوده که به صورت  -پژوهش حاضر توصیفی

به عنوان جامعه آماری در نظر های سراسری ایران اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

نفر دانشجو برای  322نفر کارمند و  224نفر عضو هیئت علمی،  233ها  گرفته شده و از میان آن

از  نیز گیری واحدهای دانشگاهیبرای نمونهکت در این پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند. شر

بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد و از هر گانه اداره کل تربیتپنجبندی مناطق تقسیم

 انتخاب شدند. به صورت تصادفی منطقه دو یا سه دانشگاه

بدون ساختار با برخی از  چند مصاحبهعه منابع علمی مرتبط و نیز انجام ، با مطالدر مرحله اول پژوهش

 برای پرسشنامه انگیزه انگیزه 52 های در دسترس، دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

روایای  شناساایی شاده و    = خیلی زیاد(5= خیلی کم تا 1)مقیاس پنج ارزشی لیکرت از  فعالیت بدنی

ی مدیریت  چهار نفر از اساتید مدیریت ورزش با سابقهها مورد تأیید کارشناسان ) آن صوری و محتوایی

ها، شش نفر از جامعه مورد مطالعه و سه نفار از محققاان حاوزه ورزش    در حوزه تربیت بدنی دانشگاه

پس از بررسی نظرات به دست آمده و اِعمال آن در پرسشنامه، در نهایات تعاداد   قرار گرفت.  (همگانی

کاهش یافته و برای پاسخگویی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. پایایی نهایی  31ها به عدد  ویهگ

نفری )دانشجویان، کارکنان و اساتید( و با استفاده از ضریب  31در یک مطالعه راهنما، توسط یک گروه 

 به دست آمد. α=136/1 برابر با همبستگی آلفای کرونباخ

با ها  آنهای حاصل از  دادهها توزیع شده و  ها در بین شرکت کننده پرسشنامهدر مرحله بعدی پژوهش، 

 هاای  عامال تارین   های اصلی( جهت تعیین مهماستفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی )تحلیل مؤلفه

هاای مرباوط باه    ها با توجه به بار عاملی آنها تحلیل شدند. پایش فار    بندی گویه انگیزاننده و دسته

کاایزر، میار،    های کفایت حجم نموناه ز روش تحلیل عاملی اکتشافی نیز با استفاده از آزموناستفاده ا
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بررسی شد. همچنین، از تحلیال عااملی تأییادی )مادل       2آزمون کرویت بارتلت و( KMO) 1الکین

برای تحلیل عاملی اکتشافی  11نسخه  SPSSافزار معادالت ساختاری( برای ارائه الگو استفاده شد. نرم

آزماون   ازبرای تحلیل معادالت ساختاری مورد اساتفاده قارار گرفات.     52/3افزار لیزرل نسخه و از نرم

 استفاده شد.  شناسایی شدههای  بندی عامل جهت رتبه نیز غیرپارامتریک فریدمن
 

 نتایج
برای دستیابی به اهداف پژوهش در مرحله اول از تحلیل عااملی اکتشاافی بارای دساته بنادی      

نشان داد استفاده از  1نتایج آزمون بارتلت مندرج در جدول های شناسایی شده استفاده شد.  انگیزه

هاای سااخته شاده از اعتباار الزم     مناسب بوده و عامل انگیزهتحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه 

ته است. ها برای تحلیل عاملی کفایت داشنیز نشان داد که تعداد نمونه KMOبرخوردارند. نتایج آزمون 

 تعیین شد.  35/1در پژوهش حاضر حداقل بار عاملی مورد قبول برای هر گویه 
 

 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه انگیزه KMO. نتایج آزمون 1جدول 

KMO بارتلت 

135/1 

 خی دو

 درجه آزادی

 داریسطح معنی

161/11743 

435 

111/1 
 

عاملی کمتر از بار مبنا از فرایند تحلیال   بار کسب ک گویه به دلیلانگیزه، ی پرسشنامه گویه 31 از

 موفقیت، و پیشرفت عامل پنج در ،2های مندج در جدول  مانده طبق داده گویه باقی 21خارج شده و 

 بنادی  طبقه سالمتی و بهداشت نهایت در و بدنی فعالیت به عالقه اجتماعی، تعامل فیزیولوژیک، فواید

 365/1  کرونباخ برابر با آلفای از روش استفاده با های هر عامل پایایی گویه یا درونی تثبا شدند. میزان

 تعامال  بارای عامال   317/1  فیزیولوژیاک،  فوایاد  برای عامل 332/1 ، موفقیت و پیشرفت عامل برای

 کال  بارای  136/1و  ساالمتی  و بهداشات  عامال  بارای  322/1عالقاه،   برای عامل 333/1  اجتماعی،

 آمد. دست به هپرسشنام

 
 

 

 

                                                             
1. Kaiser – Meyer – Olkin 
2. Bartlett’s test of sphericity 
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 های ورزش همگانی دانشگاهبدنی و شرکت در برنامه های فعالیت های پرسشنامه انگیزه. گویه2جدول 

 عنوان عامل

میزان 

 واریانس

 تبیین

 شده

شماره گویه 

در 

 پرسشنامه

اولویت 

گویه در 

 عامل

 ها گویه
انحراف استاندارد 

 میانگین  ±
 بار عاملی

پیشرفت و 

 موفقیت

51/13 

 رصدد

 516/1 37/3±15/1 کسب احساس بهتر نسبت به خود 1 21

 516/1 76/3±11/1 بهبود مهارت های حرکتی و ورزشی 2 24

 733/1 76/3±13/1 بهبود خودپنداره و عزت نفس 3 22

 711/1 57/3±13/1 باال بردن کارایی و پیشرفت در امور شغلی 4 23

 313/1 42/3±14/1 دفراگیری یک فعالیت یا ورزش جدی 5 11

 643/1 41/3±11/1 داشتن هدف در زندگی )ورزش به عنوان یکی از اهداف زندگی( 6 21

 فوائد فیزیولوژیک
23/12 

 درصد

 611/1 21/4±35/1 کسب نشاط و احساس رضایت 1 5

های خلقی و کسب آرامش )کنترل عصبانیت، بهبود حالت 2 2

 جلوگیری از پرخاشگری و غیره(
13/1±15/3 751/1 

 657/1 13/3±17/1 کاهش استرس و افسردگی 3 6

 623/1 11/3±17/1 کسب تناسب اندام و  بهبود  ظاهر بدنی  4 1

 541/1 31/3±14/1 کنترل وزن 5 4

 646/1 52/3±17/1 های روزانه با خستگی کمترانجام دادن فعالیت 6 3

 541/1 36/3±11/1 افزایش انرژی 7 7

 اجتماعی تعامل
61/11 

 درصد

گذراندن اوقات فراغت با دوستان و همکاران و بودن در جمع و  1 11

 گروه
14/1±54/3 634/1 

 643/1 11/3±15/1 مالقات و آشنایی با افراد جدید 2 3

 671/1 17/3±11/1 توصیه و تشویق دوستان، اطرافیان و خانواده 3 1

 662/1 16/3±23/1 ای خود به دیگرانهها و توانایینشان دادن ارزش 4 13

 746/1 12/3±15/1 پذیرفته شدن از جانب سایرین 5 11

عالقه به فعالیت 

 بدنی

11/11 

 درصد

 625/1 14/4±35/1 لذت بردن و تفریح کردن 1 26

 426/1 17/3±17/1 افزایش آمادگی جسمانی 2 17

 753/1 75/3±11/1 گذراندن اوقات فراغت با یک فعالیت ورزشی 3 31

 531/1 74/3±17/1 عالقه به حرکت و فعالیت بدنی 4 21

 474/1 51/3±11/1 داشتن احساس ناخوشایند در صورت عدم فعالیت بدنی 5 25

 455/1 41/3±13/1 احساس قدرت کردن 6 27

 531/1 31/3±11/1 عالقه به تالش و فشار بدنی زیاد 7 23

بهداشت و 

 سالمتی

11/1 

 درصد

 651/1 14/4±12/1 حفظ و توسعه سالمتی 1 15

ها )مثل جلوگیری از حمله قلبی، کاهش خطر ابتالء به بیماری 2 16

 فشار خون باال و غیره(
11/1±11/3 717/1 

 656/1 34/3±14/1 بهبود سالمت روانی 3 14

 614/1 61/3±12/1 داشتن عمری طوالنی تر 4 12
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کسب احساس بهتار نسابت باه    »  عامل پیشرفت و موفقیت گویه ، در2بر اساس اطالعات جدول 

ی  (. همچنین گویاه 37/3±15/1های ورزشی بود ) ترین انگیزه افراد برای شرکت در فعالیت مهم «خود

نیز در اولویت آخر پاسخ دهندگان در این عامل قارار گرفات    «ورزش به عنوان یکی از اهداف زندگی»

در اولویت بااالیی قارار    «کسب نشاط و احساس رضایت»یزیولوژیک، (. در عامل فوائد ف11/1±41/3)

نیاز در   «افازایش انارژی  »و نیاز   «های روزانه با خستگی کمتار انجام فعالیت»(. 21/4±35/1گرفت )

هاای عامال تعامال     اولویات گویاه   های آخر پاسخ دهندگان در عامل فواید فیزیولوژیک بودند.اولویت

گذراندن اوقات فراغت با دوستان و همکاران و بودن »ندگان نشان داد که اجتماعی از دیدگاه پاسخ ده

هاا و  نشاان دادن ارزش »(. 54/3±14/1در باالترین اولویات ایان عامال قارار دارد )     «در جمع و گروه

نیز در اولویت آخار ایان عامال قارار      «پذیرفته شدن از جانب سایرین»و  «های خود به دیگرانتوانایی

 های فعالیت بدنی در این عامل شناخته شدند.  ترین انگیزهاهمیتوان کمگرفته و به عن

( و 14/4±35/1در اولویات اول )  «لاذت باردن و تفاریح کاردن    »در عامل عالقه به فعالیت بدنی، 

های آخار قارار   در اولویت «عالقه به تالش و فشار بدنی زیاد» و نیز« احساس قدرت کردن»های  گویه

 «حفاظ و توساعه ساالمتی   »های عامل بهداشت و ساالمتی نیاز نشاان داد کاه     هاولویت گوی گرفتند.

(  باالترین اولویت را دارند و در مقابل 11/3±11/1) «هاکاهش خطر ابتالء به بیماری» ( و12/1±14/4)

نتاایج آزماون   نیاز   3در جدول در اولویت آخر این عامل قرار گرفت.  «داشتن عمری طوالنی»ی  گویه

ارائاه شاده    های انگیزه از دیدگاه سه گروه شرکت کننده در پاژوهش  ملرتبه بندی عاجهت  فریدمن

  است. 
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 انگیزه های عامل بندی اولویت . نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن برای3جدول 
 df sig خی دو تعداد SD± M mean rank عامل  گروه

 اساتید

 54/3 121/3±621/1 فوائد فیزیولوژیک

233 333/213 4 111/1 

 51/3 114/3±712/1 بهداشت و سالمتی

 15/3 753/3±631/1 عالقه به فعالیت بدنی

 14/2 642/3±331/1 پیشرفت و موفقیت

 73/1 221/3±341/1 تعامل اجتماعی

 کارکنان

 35/3 173/3±367/1 بهداشت و سالمتی

224 255/173 4 111/1 

 44/3 332/3±712/1 یکفوائد فیزیولوژ

 33/2 622/3±315/1 پیشرفت و موفقیت

 31/2 615/3±762/1 عالقه به فعالیت بدنی

 16/2 115/3±131/1 تعامل اجتماعی

 دانشجویان

 46/3 314/3±612/1 فوائد فیزیولوژیک

322 317/172 4 111/1 

 41/3 317/3±331/1 بهداشت و سالمتی

 11/3 611/3±772/1 به فعالیت بدنیعالقه 

 16/2 643/3±341/1 پیشرفت و موفقیت

 17/2 236/3±364/1 تعامل اجتماعی

از دیادگاه اعضاای هیئات علمای عامال فوایاد فیزیولوژیاک         ،3مندرج در جدول  های بر اساس داده

( در اولویات آخار انگیازه    221/3±341/1( در اولویت اول و عامل تعامل اجتمااعی ) 621/1±121/3)

. از دیدگاه کارکنان عامال بهداشات و   گرفتهای ورزش همگانی قرار فعالیت بدنی و شرکت در برنامه

( در اولویات آخار   115/3±131/1( در اولویت اول و عامل تعامل اجتماعی )173/3±367/1سالمتی )

( در اولویت اول و عامال  314/3±612/1از دیدگاه دانشجویان عامل فواید فیزیولوژیک ) همچنین، بود.

 ( در اولویت آخر قرار گرفت.236/3±364/1تعامل اجتماعی )

 مدلساازی  روش از انگیزه فعالیت بدنی، مربوط به های عامل شناسایی و اکتشافی عاملی تحلیل از پس

 استفاده الگو ارائه نهایت در و دوم و اول مرتبه تأییدی به صورت عاملی تحلیل برای ساختاری معادالت

 (.1 شکل) شد
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AGFI GFI NNFI  NFI RMSEA 
P-

value 
 

/df 
df  

33/3 31/3 31/3 31/3 376/3 333/3 11/1 111 11/3113 

 زش همگانی دانشگاههای ورهای شرکت در فعالیت بدنی و برنامه . الگوی انگیزه1شکل 
 

بینای و تبیاین پانج عامال      های پرسشنامه انگیزه برای پیشدر تحلیل عاملی مرتبه اول، از همه گویه

 عالقه اجتماعی، تعامل فیزیولوژیک، فواید موفقیت، و )پیشرفت مربوط به انگیزه فعالیت بدنی و ورزش

استفاده شد.  های مکنون مرتبه اول هعنوان ساز تحت سالمتی( و بهداشت نهایت در و بدنی فعالیت به

 پیشرفت و موفقیت

 فوائد فیزیولوژیک

 تعامل اجتماعی

 بدنیعالقه به فعالیت

 بهداشت و سالمتی

انگیزه شرکت در فعالیت 

 بدنی و ورزش همگانی

 02گویه  02گویه  00گویه  02گویه  02گویه 

 2گویه 

 0گویه 

 2گویه 

 2گویه 

 5گویه 

 6گویه 

 7گویه 

 8گویه 

 9گویه 

 22گویه 

 22گویه 

 28گویه 

 27گویه 

 05گویه 

 06گویه 

 07 گویه

 08گویه 

 09گویه 

 22گویه 

 26گویه  25گویه  22گویه  20گویه 

18/0 

18/0 

81/0 

88/0 

29/0 

44/0 

66/0 

37/0 37/0 38/0 37/0 37/0 

63/0 33/0 37/0 34/0 

33/0 

63/0 

43/0 

64/0 

67/0 

34/0 

37/0 

67/0 

37/0 

33/0 

68/0 

30/0 

86/0 

37/0 

37/0 

37/0 

67/0 
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عامل مکناون مرتباه دوم، تحات عناوان     همین پنج عامل اصلی، در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، 

. نتایج مربوط به (1)شکل  بینی و تبیین کردند را پیش کت در فعالیت بدنی و ورزش همگانیانگیزه شر

 در را تأثیر بیشترین 12/1 عاملی بار با موفقیت و پیشرفت تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که عامل

 بهداشت بدنی، فعالیت به عالقه های عامل. دارد همگانی ورزش و بدنی فعالیت در مشارکت انگیزه تبیین

 و 76/1 ،31/1 ،37/1 عااملی  بارهاای  باا  ترتیب به نیز اجتماعی تعامل و فیزیولوژیک فوائد سالمتی، و

الگوی ارائاه   ،1مندرج در شکل  های برازش(. بر اساس شاخص1د )شکل بودن بعدی های رده در 63/1

 . گرفتشده مورد تأیید قرار 
 

 گیریبحث و نتیجه
پردازند. ناوع و میازان اهمیات هار یاک از عوامال       بدنی میهای متفاوتی به فعالیتهافراد با انگیز

اما آنچه که مسالم   ددیگر متفاوت باش ای به جامعهتواند از فردی به فرد دیگر یا از جامعهانگیزشی می

است این است که ادراک و نگرش افراد به موانع و مزایای مشارکت در فعالیت بدنی عاملی اثرگذار بار  

بنابراین، ارزیابی ادراک و نگرش  های بدنی منظم است؛ رکت در فعالیتهای آنان برای مشا گیری تصمیم

های کاربردی به خود اختصااص داده   ای را در پژوهش ه ویژههای بدنی و ورزش، جایگا افراد به فعالیت

های دولتای   انگیزه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه حاضر ، در پژوهش(. در همین راستا1است )

در پانج عامال پیشارفت و موفقیات، فوائاد       و ورزش همگانی بدنیهای  ایران برای شرکت در فعالیت

 بدنی و بهداشت و سالمتی شناسایی شد. عالقه به فعالیتفیزیولوژیک، تعامل اجتماعی، 

 باود کاه   پیشارفت و موفقیات  عامل  در فرایند تحلیل عاملی اکتشافی،اولین عامل شناسایی شده 

بدنی جهت ارتقای زندگی فردی خود و دهنده تمایل افراد برای استفاده از مزایای حاصل از فعالیتنشان

-با عامل موفقیت/ مقام در مطالعه صفانیا و نیاک های جسمانی است و به نفس و مهارت بهبود اعتماد

(، عامال رقابات در مطالعاه    2112) 1(، عامل پیشرفت فردی در مطالعاه گراباز و کاارتر   1333بخش )

 ( متناساب اسات  2111) 3و همکااران   ( و عامال بهباود زنادگی در مطالعاه لاوول     2116) 2دیالنا  

نسبت به سایر  پیشرفت و موفقیت دی نیز مشخص شد که عامل. در تحلیل عامل تأیی(11،14،11،21)

به میزان بسیار زیادی تبیین کننده انگیزه فعالیت ( و 12/1باالترین بار عاملی است ) ابعاد انگیزه دارای

( معتقاد اسات یکای از فوائاد     1337بخشانده ) ، زمیناه . در همین باشد میبدنی در جامعه دانشگاهی 

و یا همان انگیزه پیشرفت  ایحرفه ودنی تأثیر مثبت آن بر اشتیاق تخصصی های بمشارکت در فعالیت

های بدنی مشارکت افراد در فعالیت خورد وهای ورزشی بیشتر به چشم میکه در محیطست ا و رقابت

                                                             
1.Grubbs & Carter 

2.DeLang 
3.Lovell et al 
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هاای  هاای ورزشای باه محایط    ها در افراد رشد بیشتری یافتاه و از محایط  شود تا این انگیزهباعث می

تید و اساا  نیاز  (1371(. در مطالعه گودرزی و اسادی ) 21غیرورزشی مانند محیط کار نیز انتقال یابد )

اندمان کاری خود را بسایار زیااد اعاالم کردناد و     ، تأثیر ورزش بر راعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

عقیده داشتند فعالیت بدنی باعث افزایش رضایت شغلی، باال رفتن قدرت ابتکار و خالقیات، برقاراری   

( نیز بهبود 1333نیا و تقوی )نژاد، رحمانی(. رمضانی1شود )ارتباط مطلوب با همکاران و دانشجویان می

های مهم افراد برای شرکت در فعالیات بادنی معرفای    وان یکی از انگیزهروابط شغلی و زندگی را به عن

 .(5) های پژوهش حاضر است کرده بودند که هم راستا با یافته

نامیده شاد کاه باا عامال      فوائد فیزیولوژیکعامل  های عامل دوم در تحلیل عاملی اکتشافی،گویه

( 2111)لوول و همکااران  روانی در مطالعه  ( و فوائد2112عملکرد جسمانی در مطالعه گرابز و کارتر )

اسااتید و  بندی ابعاد انگیازه مشاارکت در فعالیات بادنی از دیادگاه      . در اولویت(14،11) تناسب دارد

کنندگان پژوهش شرکت این گروه از  ، این عامل در اولویت اول قرار گرفت. یعنی(3)جدول دانشجویان

بسایار زیاادی   های انگیزه فعالیت بدنی، در آنان انگیزه  املمعتقد بودند که این عامل نسبت به سایر ع

-( هم2112کند. این یافته با نتایج مطالعه گرابز و کارتر )ایجاد می ی بدنیهافعالیتبرای پرداختن به 

. با توجه به باال بودن استرس و فشارهای روانی در زندگی شهری و فشارهای اقتصادی (11) خوانی دارد

هایی که یکی از شیوه ،و بهداشت روانی بر سالمت ذهنیفعالیت بدنی و تأثیر مثبت ود و اجتماعی موج

مشاارکت در   توانند با استفاده از آن بر فشارهای جسمی، روحی، روانی و اجتماعی غلبه کنند،افراد می

 -شیهای ورز معتقد است که مشارکت در فعالیتنیز ( 1337پور )نبیهای بدنی و ورزشی است.  فعالیت

اجتماعی کناونی یعنای    که در شرایط شودمیبوجود آمدن یک سیستم متعادل روانی  باعث، تفریحی

ها، مشکالت روانی  و در نتیجه انواع نگرانی هاارضای نیاز پیچیدگی روابط اجتماعی و اختالل درافزایش 

(. بنابراین، 22) ستابرای حفظ تعادل روانی ها  حل اجتماعی، یکی از بهترین راه مشکالت و معضالتو 

توان انتظار داشت اغلب اساتید، کارکنان و دانشجویان برای رهایی از فشارهای روانی و استرس باه  می

 به فعالیت بدنی و ورزش روی آورند. ،جای روی آوردن به رفتارهای ناهنجار اجتماعی

یکی عنوان  به «کسب نشاط و احساس رضایت»مشخص شدن انگیزه در عامل فواید فیزیولوژیک، 

خوانی دارد. عطارزاده با مطالعات زیادی همی مشارکت افراد در فعالیت بدنی برا ها ترین انگیزانندهمهماز 

 عزیاازی و همکاااران( و 1331(، مظفاری و همکاااران ) 1333(،  حیاادری چااروده )1336و ساهرابی ) 

های فعالیت بدنی نگیزهترین ا( از جمله محققانی هستند که کسب نشاط و رضایت را جزو مهم1311)

کساب  »از دیادگاه پاساخ دهنادگان    همچنین، . (1،13،15،17) اندهای مختلف معرفی کردهدر گروه

دهناده  نشاان  این امار داشته و  یباالی نسبتاً اولویت «کنترل وزن»و  «تناسب اندام و بهبود ظاهر بدنی

خاوانی  مطالعات بسیاری از محققان هم دهندگان است که با نتایجها از دیدگاه پاسخاهمیت این انگیزه



 3131، پاییز و زمستان 7پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره                                             333

 

گاودرزی و   (،2116) 2و همکااران  (، آلندر2115) 1و همکاران (، کلیپاتریک2112گرابز و کارتر )دارد. 

(  1311)و همکاران  و عزیزی( 1333)و همکاران  (، معتمدین1333(، حیدری چروده )1371اسدی )

تارین  د ظاهر بدنی و کنترل وزن را به عنوان مهماز جمله محققانی بودند که کسب تناسب اندام، بهبو

 هاااای مختلاااف معرفااای کااارده بودنااادگاااروهجواماااع و هاااای فعالیااات بااادنی در انگیزانناااده

(12،13،15،11،23،24،25). 

دهنده تمایال افاراد   نشاننام گرفت که  تعامل اجتماعیعامل دهنده عامل سوم های تشکیلگویه

و میزان تأثیرپذیری افراد از تعامالت اجتماعی خود برای شرکت در برای ارتقا و بهبود روابط اجتماعی 

(، عامال  1333بخاش ) های ورزشی است. بنابراین، با عامل دوستی در مطالعاه صافانیا و نیاک   فعالیت

نژاد و همکااران  رمضانی(، عامل تعامل اجتماعی در مطالعه 2114) 3حمایت اجتماعی در مطالعه پاول

( و عامل اجتماعی در مطالعاه دیالنا    2111)و همکاران  ( و لوول2116)ران آلندر و همکا(، 1333)

تأییدی این عامل نسبت باه ساایر ابعااد     یدر تحلیل عامل. (5،11،14،24،26) ( متناسب است2116)

، انگیزه تعامل اجتماعی در شرکت کنندگان نیز( را داشته و از دیدگاه 63/1انگیزه کمترین بار عاملی )

ی ابعاد انگیزه مشارکت در فعالیت بدنی، در اولویت آخر قارار گرفات. ایان یافتاه باا نتاایج       بنداولویت

( که این عامل را به عنوان 2111)لوول و همکاران ( و  2116(، دیالن  )1333)نژاد و همکاران رمضانی

. در مقابال،  (5،14،21) های فعالیت بدنی معرفی کردند، در یک راستا قارار دارد اولویت آخر در انگیزه

( در مطالعات خود اولویات بااالیی بارای ایان     2116)آلندر و همکاران (،  و 1111) 4زانفت و همکاران

. اولویت نسبتاً پائین این عامال را شااید بتاوان باه تعاامالت اجتمااعی       (24،27) عامل گزارش کردند

شگاهی را نسبت به ارضای های دانشگاهی وجود دارد و نیاز قشر دانای نسبت داد که در محیط گسترده

های شناسایی شده در این های بدنی نسبت به سایر انگیزه نیازهای اجتماعی از طریق ورزش و فعالیت

تحقیق کمرن  کرده است. همچنین، اولویت پائین عامل تعامل اجتمااعی در باین عوامال انگیزانناده     

یشتر از این که برای انجام فعالیت فعالیت بدنی شاید بدین علت باشد که مشارکت و تشویق دوستان ب

کننادگی دارد.  های ورزشی نقش انگیزانندگی داشته باشد، نقاش تساهیل  بدنی و مشارکت در فعالیت

یعنی مشارکت افراد تابعی از مشارکت یا عدم مشارکت دوستان و خانواده آنهاست که در همین راستا 

 .(23) اندان و خانواده تأکید کردهکنندگی دوست( نیز بر نقش تسهیل1336کشکر و احسانی )

توانناد از طریاق آن تعاامالت اجتمااعی     است که افراد می هایی راهترین فعالیت بدنی یکی از مهم

( و بار هماین اسااس    21های اجتماعی خود را تقویت نمایناد ) مثبت خود را گسترش دهند و مهارت

                                                             
1.Kilpatric et al 
2.Allender et al 

3.Powell 
4.Zunft et al 
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و اولویت باالی آن در این عامال قابال توجاه     «مالقات و آشنایی با افراد جدید»باالتر بودن بار عاملی 

هاای  ( نیز در تحقیقات خاود بار جنباه   1333بخش )( و صفانیا و نیک2114) 1خواهد بود. توموسیمه

اند که هام راساتا باا پاژوهش      انگیزشی خانواده و دوستان برای مشارکت در فعالیت بدنی تأکید کرده

 .(11،31) حاضر است

عالقه به فعالیت » گیزه مشارکت ورزشی شرکت کنندگان پژوهش عاملمؤثر بر انعامل  چهارمین

دهنده تمایل افراد برای شرکت در فعالیت بدنی به دلیل عالقه به آن یا لذت بردن نشان بود که «بدنی

(، عامال عالقاه و   1333بخاش ) هاست که با عامل تفریح در مطالعه صفانیا و نیاک از این گونه فعالیت

( 1333)ناژاد و همکااران   رمضاانی ( و عامل لذت و نشاط در مطالعه 2116دیالن  ) تفریح در مطالعه

اولویت باالیی  «لذت بردن و تفریح کردن» ی عالقه به فعالیت بدنی، گویه. در (5،11،21) تناسب دارد

، (2112(، گراباز و کاارتر )  1111های زانفت و همکاران )داشت که با یافته هانسبت به سایر انگیزاننده

عزیازی و  (، و 1333)ناژاد و همکااران   رمضاانی ، (2111)لرنار و همکااران    (،2116)آلندر و همکاران 

( و مظفاری و  1336عطاارزاده و ساهرابی )  (. 5،15،16،11،24،27) خاوانی دارد ( هم1311) همکاران

ورزش  اند که کسب نشاط و لذت مهمترین انگیزه بارای ( نیز بر این نکته تأکید کرده1331همکاران )

آور بودن ورزش و نیز تأکید محققان بار  بخش و نشاطبنابراین، با توجه به فرح. (17،1) باشد کردن می

بااال   ،باال بودن تمایل افراد برای مشارکت در فعالیت ورزشی برای ایجاد احساس شاادی و سارزندگی  

 پذیر است. بودن اولویت این گویه توجیه

جسمی و روانای  بهداشت  پنجم بر مسائل مرتبط با سالمتی ودهنده عامل های تشکیلگویهاغلب 

دهناده  گذاری شاد. ایان عامال، نشاان    نام «بهداشت و سالمتی» عامل ن جهتتأکید داشت و به همی

 حفاظ ز نیا ها و بدنی جهت پیشگیری از بیماریتمایل افراد برای بهره بردن از مزایای حاصل از فعالیت

با سالمتی در مطالعه کلیپاتریاک و همکااران    این، با عوامل مرتبطبنابر سالمت جسمی و روانی است؛

ها یماریعامل پیشگیری و درمان ب(، 2111)عامل حفظ سالمتی در مطالعه لوول و همکاران (، 2115)

مانی و روانای در مطالعاه   کساب ساالمت جسا    ( و عامال 1333)ناژاد و همکااران   در مطالعه رمضانی

که  معتقد بودندکنندگان پژوهش . شرکت(5،14،23،25) ناسب است( مت1333)معتمدین و همکاران 

 ی بادنی هاا ، در آنان انگیزه زیادی برای پرداختن به فعالیات انگیزه های عاملاین عامل نسبت به سایر 

( و 1333(، معتمادین و همکااران )  1371گودرزی و اسادی )  کند. این یافته با نتایج مطالعهایجاد می

-هام (، 12،14،25) ( که این عامل به عنوان اولویت اول تا سوم شاناخته شاد  2111)لوول و همکاران 

( و کلیپاتریاک و همکااران   1333ناژاد و همکااران )  در مطالعاه رمضاانی  همین عامل خوانی دارد، اما 

 .(5،23) الیت بدنی داشتانگیزه فع ایجاد تری در( اولویت پائین2115)

                                                             
1.Tumusiime 
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تندرساتی و کااهش خطار اباتالء باه      و بهباود   حفظ درفعالیت بدنی  بر تأثیر متعددی مطالعات

های افراد نسبت به فوائد و مزایاای ورزش و فعالیات   افزایش آگاهی(. 21،31) اندها تأکید کردهبیماری

ها، توسعه سالمتی و بهبود کارآیی بدن و از طرف بدنی در کاهش ریسک فاکتورهای مربوط به بیماری

هاای قلبای و ساایر    تحرکی و کاهش سن ابتالء به بیماریی ناشی از بیهادیگر شیوع ابتالء به بیماری

هاای  شاود تاا افاراد باه جنباه     های ناشی از سبک زندگی نامناسب و تغذیه نادرست باعث میبیماری

هاای آناان را   سالمتی و بهداشتی فعالیت بدنی و ورزش توجه بیشتری کنند و بخش مهمی از انگیازه 

 تندرستی تشکیل دهد.  فوائد مرتبط با سالمتی و

ایان  اساتید، کارکناان و دانشاجویان، اولویات     دیدگاه های پنج گانه انگیزه، از اولویت عاملبررسی 

در اساتید و دانشجویان کامالً با یکدیگر انطباق داشت و نظرات آنها درباره اهمیت هار یاک از    ها عامل

تید و دانشجویان به یکدیگر احتماالً به علت عوامل انگیزشی مشابه یکدیگر بود. نزدیک بودن نظرات اسا

شود شاگردی باشد که باعث می-تبادل نظر و تعامل و ارتباطات بیشتر این افراد به واسطه رابطه استاد

ها و نظرات نزدیک به یکدیگر هر دو گروه از دیدگاه و نظرات یکدیگر تأثیرپذیر باشند یا حداقل دیدگاه

هاای انگیازه   ود تفاوت در نحوه و میزان اهمیت هریک از عوامل یاا گویاه  شاید بتوان وجداشته باشند. 

های اجتماعی و عالیق و سالیق متفاوت افراد نسبت های فرهنگی، محدودیتفعالیت بدنی را به تفاوت

ها باید مبتنی بر عالیق و ریزی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاههرگونه برنامه داد، اما بهتر است

فرهنگی موجود انجام شود.  -های اجتماعیچنین با توجه به تفاوتهای مختلف و همهای گروهسلیقه

، انگیزشای شناساایی شاده در ایان پاژوهش      عوامال  با توجه به نقش و اهمیت هر یاک از در نهایت، 

 توان به شرح زیر خالصه نمود: پیشنهادات کاربردی پژوهش را می

تارین ابعااد   مهام باه عناوان   یزیولوژیک و بهداشت و سالمتی فوائد ف پژوهشاز آنجا که در این  -

-شود ادارات تربیت بدنی و امور فوق برنامه دانشگاهشناخته شد، پیشنهاد می نگیزش مشارکت ورزشیا

 اطالع رسانی درباره تاأثیر  در جهتهای تبلیغاتی ر و تراکتانتشار بولتن، تیزبیش از پیش اقدام به ها 

و تشویق اساتید، کارکنان و دانشجویان برای حضور در اماکن ورزشای   روان ورزش بر سالمت جسم و

هاای  ها اقدام باه ارساال ناماه   توان با کمک مرکز انفورماتیک دانشگاهد. در این راستا میننمای دانشگاه

 رسانی در زمینه مزایای ورزش به تمامی اعضای دانشگاه نمود.الکترونیک و اطالع

بارای  افراد  های ترین انگیزهمهمبه عنوان یکی از شاط و احساس رضایت کسب نپژوهش در این  -

توان بنابراین با ایجاد محیطی بانشاط، محرک و پرهیجان میهای بدنی شناخته شد،  شرکت در فعالیت

، کارکنان و دانشجویان را به حضور در اماکن ورزشی دانشگاه و انجام فعالیت بدنی ترغیب کرد. اساتید

در اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه، توجه به اصاول  موسیقی رسد، استفاده از  به نظر میاستا در این ر

، تازئین و  امااکن ورزشای   آمیازی رن آور و انگیزاننده در های نشاططراحی دکور و از استفاده از رن 
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رزشی موجبات حضور بیشتر جامعه دانشگاهی در اماکن وتواند  میچیدمان وسائل و تجهیزات ورزشی 

 دانشگاه را فراهم نماید. 

های مهم فعالیت بدنی یکی از انگیزانندهبه عنوان لذت بردن و تفریح کردن پژوهش چون در این  -

های ورزشی و مسابقات گروهی و تفریحی  ریزی و تدراک رقابتشود با برنامهشناخته شد، پیشنهاد می

دگان از فعالیت بدنی و فضاهای ورزشی دانشگاه در ساعات فوق برنامه، زمینه لذت بیشتر استفاده کنن

 فراهم شود.

ها همچون موانع سازمانی و مادیریتی، محیطای،    رسد موانع فعالیت بدنی در دانشگاه به نظر می -

هاای   شناختی، درون فردی و غیره به عنوان موانع ایجاد انگیزه در دانشگاهیان جهت انجام فعالیتروان

 باشاند  نیاز مطارح   های فوق برنامه ورزشی و ورزش همگانی دانشاگاه   الیتبدنی و نیز مشارکت در فع

تواند به عنوان  . در همین زمینه عدم وجود مشاوره پزشکی در زمینه فعالیت بدنی در دانشگاه می(31)

ها مطرح شود. بنابراین، یکی از موانع مهم مشارکت اساتید، دانشجویان و کارکنان در این گونه فعالیت

ادارات عماومی در   انپزشاک متخصصان فیزیولوژی ورزش و یا حاداقل  شود زمینه حضور د میپیشنها

ایجاد شود تا افراد بتوانند در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در زمینه ناوع و  ها  تربیت بدنی دانشگاه

ن توان زمیناه حضاور متخصصای    همچنین می. های بدنی مناسب به آنان مراجعه نمایندشدت فعالیت

دانشاجویان،   و مشااوره  اهنماایی را فراهم کارد تاا باا ر    ها فیزیولوژی ورزش در مراکز مشاوره دانشگاه

کارکنان و اعضای هیئت علمی در خصوص مسائل مرتبط با ورزش و فعالیت بدنی تاا حادود زیاادی    

 .نمایندایجاد را انگیزه مشارکت ورزشی در این افراد 

ترین عوامل بازدارنده یکی از مهمنیز ورزشی دانشگاه  های رنامهبمناسب درباره رسانی عدم اطالع -

رسد ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه  . بنابراین، به نظر می(31) های ورزشی استمشارکت در فعالیت

رساانی  ای باه اطاالع  ها برای افزایش مشارکت اساتید، کارکنان و دانشجویان باید توجاه ویاژه  دانشگاه

توانند از . بدین منظور میداشته باشند های ورزشی و فوق برنامهها و برنامهع از فعالیتصحیح و به موق

-های محلی، سیستمرسانی استفاده کنند یا حتی از رسانه، فالیر و بروشورهای تبلیغاتی و اطالعتراکت

 ه کنند.های ارسال پیام کوتاه و یا ارسال نامه الکترونیک برای تمامی اعضای دانشگاه استفاد
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Abstract 
Recognizing sport and physical activity motives among different groups and 
communities will help planners to assume necessary measures in order to 
remove the barriers and motivate people doing physical activities. Hence, the 
purpose of this survey was to investigate the physical activity motives among 
Iranian academic community in order to develop sport for all at the universities 
and present a proper model. This survey was descriptive and a sample consisting 
of the university academics, staff and students across Iranian national 
universities (n=779) answered a questionnaire developed by the researcher on 
physical activity motives. Collected data by the 30-items physical activity 
motives questionnaire analyzed using the exploratory factor analysis (EFA) and 
29 items with appropriate factor loading were classified in five factors namely 
progress & achievement, physiological advantages, social interactions, interest 
to physical activity, and health & wellness. Conducting confirmatory factor 
analysis (CFA), progress & achievement had most relationship with physical 
activity motives (loading=0.92). Social interactions having least loading (0.68) 
stood at the last order. It seems that, familiarity of the universities’ sports 
officials with the motivational factors recognized in this study, could prepare the 
way for the utilization of the proper measures in order to motivate Iranian 
academic community to do physical activities and their sport participation and 
also cause the proper redirecting financial resources in this area. 
Keywords: Motive, Academic community, Physical activity, Sport for all. 
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