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 44/5/91تاریخ پذیرش:                             4/1/91تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ورزشی مشارکت ةتوسع بر یریتمد یرساخت وز عامل تأثیربررسی هدف از این پژوهش 

جامعه  است وپیمایشی  ـ وع توصیفیتحقیق از ن روشبود.  کشور یدولت هایدانشگاه دانشجویان

( بدنی و... تربیت تادانمربیان، اس )مدیران،ها ورزش دانشگاه ةحوزمتخصصان  تمامشامل آماری 

 هدفمندصورت به( n>469سازی )مدل الزم برای کفایت آماریاساس  بر آماری ةنمون. بودند

 ایساختهمحقق ةنامپرسشابزار پژوهش،  (.n=923) دشنظرخواهی  آنها مورد در انتخاب و

 شدههدایتنیمه اکتشافیِ ةو مصاحبای کتابخانه ةاساس مطالع بر بود که گویه 59مشتمل بر 

 (عدب  سهو مشارکت ) (عدب  چهار) عد(، مدیریتب   چهار)زیرساخت توسعه  تنظیم گردید و سه عامل

 (ɑ=95/9، ضریب پایایی )خصصانتوسط متابزار محتوایی  روایی ییدأپس از ت .گرفتمی بر را در

 فریدمن و معادالت ساختاری آزمون باها دادهو د شیید أت نیز از طریق تحلیل عاملی )روایی سازه(

، مشارکت ورزشی دانشجویان ةتوسع برای نتایج نشان داد که تحلیل شدند. ≥96/9Pدر سطح 

 .است (99/9±64/9)توسعه  زیرساخت ( بیشتر از عامل94/1±19/9) توسعه مدیریت  عاملاهمیت 

اساس مدل  بر ضمناً .داردی برازش مطلوب ،پژوهش ةسازنشان داد که نیز  تأییدیتحلیل عاملی 

بر  99/9مشارکت ورزشی و با ضریب بر  29/9 عامل مدیریت توسعه با ضریبمعادالت ساختاری، 

ثیر مستقیم و أتمشارکت ورزشی بر  59/2با ضریب نیز زیرساخت توسعه و  هازیرساخت ةتوسع

افزاری و مقدم بر بسترسازی سخت، ورزش دانشگاهی رسد مدیریتبه نظر می داشتند.داری معنی

  سبب مشارکت ورزشی دانشجویان شود.تواند مدیریتی مناسب می ةبا مداخل ،افزارینرم

توسعه ورزش، ورزش دانشگاهی، زیرساخت توسعه، مدیریت توسعه،  :گان کلیدیاژو

 زشی.مشارکت ور

                                               :manafi_f_2006@yahoo.com  Email                                              *نویسنده مسئول:
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 مقدمه
شود و با توجه به اهمیت و نظام آموزش عالی بخش بزرگی از نهاد تعلیم و تربیت محسوب می

ورزش دانشگاهی اهمیت اجتماعی باالیی  ةنگ ورزش در جامعه، توسعفره ةکارکردهای توسع

( و 2) استثر ؤمین سالمت جسمی و روانی دانشجویان بسیار مأورزش دانشگاهی در ت (.1دارد )

، قشر فراگیر دانشجویی مناسب برای هایفرصت و الزم هایآوردن زمینهفراهم ،آناهداف اصلی 

در بین دانشجویان از اهمیت  رو،؛ ازایناست سالم رقابتی و حیفضای تفری دستیابی به به منظور

 هااز آنجا که دانشگاه ،این عالوه بر (.3)شود بدان میو توجه خاصی  برخوردار است ایویژه

تواند ورزش دانشگاهی می ،دارند را انسانی متخصص، ماهر و سالم نیروی تأمین و تربیت وظیفة

از منظری دیگر نیز باید گفت  (.4)یت منابع انسانی داشته باشد های مدیرنقش مهمی در برنامه

بنابراین  .ورزش کشور باشد ةای غنی برای توسعتواند پشتوانهورزش دانشگاهی می ةتوسع که

هم جزو اهداف اصلی وزارت ورزش و هم وزارت علوم  ،ورزش دانشگاهی ةگفت توسع توانمی

  .است

عوامل زیادی بر اشاعه  ،در سطح کالن و خرد .است اد زیادیورزش نیازمند توجه به ابع ةتوسع

ها و ها، فرصتورزش را مشتمل بر ساختارها، سیستم ةتوسع. ثیر دارندأو ترویج ورزش ت

سازد در ورزش و تفریحات شرکت کنند و عملكرد خود دانند که افراد را قادر مییندهایی میافر

های ورزش پرورشی و بخش دیگردانشگاهی مانند  ورزش .(5را تا سطح دلخواه ارتقا دهند )

ساختار ورزش دانشگاهی مشابه ساختار کلی نظام ورزش است و نیازمند توسعه است.  ،همگانی

( و قهرمانی ابعاد آموزشی )واحد تربیت بدنی عمومی و ...(، همگانی )فوق برنامه و ...

، مشارکتمنابع مالی، نیروی انسانی،  محورهای مختلفی مانند .دارد)المپیادهای ورزشی و ...( 

های گزارش در نظر گرفته شده است.دانشگاهی برای توسعة ورزش  ،تأسیسات و تجهیزات

  .(6) حكایت دارندیافتگی در ورزش پرورشی های توسعهبودن شاخصپایین از ،ورزش ةتوسع

 و مالی و امكانات نابعریزی صحیح و در اختیار داشتن ماز طریق برنامه ،حرکت در مسیر توسعه

ای متخصص و گیری از نیروهمنظم و متناسب و بهره ار سازمانیِایجاد ساخت ةدر سای نیز

ها انكارناپذیر رشد سازمان ریزیِ در برنامهامروزه نقش مدیریت  .(7پذیر است )امكان ،مجرب

 کمیت، .آیدبه حساب می و منابع مالی منابع انسانی استفاده ازدر  ایعامل عمدهو است 

تدوین سیاست عالوه بر  بر رشد یا افت ورزش دارد. یتأثیر مستقیم ،کیفیت و توزیع این منابع

و  و ایجاد امكانات منابع انسانی تأمین ها،ورزش دانشگاهبرای  نمدوّ ریزیو برنامه

 یورزش هر سازمان. الزامی استها مین منابع مالی و کنترل هزینهأت های ورزشی،ساختزیر

ثر دست یابد که از منابع موجود خود و یا منابع ؤخود به نحو م اهدافتواند به زمانی می
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فضا،  نیز منابعی همچونخوبی بهره گیرد. این منابع شامل مدیریت، کارکنان و دسترس بهقابل

د که نیروی انسانی به ندهنشان می زمانی ارزش خود را هستند و تسهیالت، امكانات و بودجه

د از آنها ببرکافی را  ةن یک منبع اصلی بتواند راحت و مناسب از آنها استفاده کند و بهرعنوا

عنوان محور دیگر توان بهتأسیسات و تجهیزات ورزشی را میها مانند ساختزیر ةتوسع (.8)

مشارکت ورزشی دانشجویان  ةدهد با توسعتوسعة ورزش در نظر گرفت که به مدیریت امكان می

 17 ةماد اساس بر .ها و فرایندهای کافی را برای فعالیت ورزشی طراحی کندبرنامه و کارکنان،

اماکن و فضاهای ورزشی  است علوم، تحقیقات و فناوری موظف وزارت ،توسعه چهارم ةبرنام

، بیفزاید ساعات درس تربیت بدنیبر  ،دهد هتوسعرا  )با اولویت دختران( و روباز سرپوشیده

حسب را بخش تربیت بدنی  تربیت نیروهای انسانی مورد نیازِ و یجاد کندا ی ورزشیهاباشگاه

  .(9) در اولویت قرار دهدمورد 

المللی ورزش دانشگاهی یا سازمان ورزش بین دانشگاهی در جهان، فدراسیون بین ترینمهم

های ارزش یارتقا های اصلی آن،از رسالت. ه استسیس شدأت 1949است که در سال  1فیزو

عادالنه، پشتكار، همكاری و تالش در  دوستی، برادری، بازیِ یةشی به معنای تشویق روحورز

های کلیدی در سیاست، موقعیت مانند یهای مهملیتئومیان دانشجویانی است که روزی مس

اش برای ایجاد المللیفیزو با سوگیری بین و صنعت را بر عهده خواهند گرفت. اقتصاد، فرهنگ

 ةهای تفریحی، جامعالی تحصیلی و ورزش در سطح باال و یا مسابقات ورزشهماهنگی بین تع

طور ضروری ایجاب این فلسفه بهآورد. تر یكجا گرد هم میدانشگاهی را در مفهومی گسترده

از حمایت فنی از جانب شرکای سازمانی، دانشگاهی،  ،فیزو بدون توجه به منع مالی که کندمی

توان بلكه مستقل و آزاد باشد. از عمده اهداف فیزو می ،المللیتنها بینمالی و مطبوعاتی خود، نه

های مختلف و موجود در کشور ورزش دانشجوییِ های ملیِ فدراسیون ةبه گسترش شهرت، توسع

تقویت روابط  در راستایاندازی کمسیون مطالعات شان با یكدیگر، راهحمایت از آنها در رابطه

  (.11)های ورزشی دانشجویان اشاره کرد حرکت ها وهموجود بین دانشگا

 دانشجویان جسمانی و روانیرشد ابعاد ورزش و تربیت بدنی در  ی کهبا توجه به نقش مؤثر

کل تربیت بدنی و ورزش اداره. باشددانشجویان ابزار مؤثری در آموزش و تربیت  تواندمی ،دارد

داخل آن سازمان محسوب  نشجویانِامور دا معاونت هایکلزارت علوم به عنوان یكی از ادارهو

 یورزش هاینظارت بر فعالیت دهی و نهایتاًریزی، سازمانبرنامه ،گذاریکه سیاستشود می

ی هایمعاونت ،کلاین اداره ضمناً . دارد عهدهبر کشور را  عالی ها و مؤسسات آموزشدانشگاه

های تحت فنی و مسابقات با واحدورزش بانوان، معاونت طرح و توسعه و معاونت  همچون

                                                      
1. Federation International Sports University (FISU) 
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آغاز به کار  رسماً 1384های دانشگاهی در تیرماه سال فدراسیون ملی ورزشد. دارپوشش خود 

ت وزیران رسید. فدراسیون ملی ئآن به تصویب مجلس شورای اسالمی و هی ةکرد و اساسنام

 ةتوسع ،در ایران ورزش دانشگاهی به عنوان تنها فدراسیون ورزش دانشگاهی و نماینده فیزو

های ورزشی ریزی فعالیتبرنامهورزش دانشگاهی در ابعاد داخلی و جهانی را در دستور کار دارد. 

شود. این ادارات از هر دانشگاه انجام می ةبرنامتربیت بدنی و فوق ةها از طریق اداردر دانشگاه

یی و فرهنگی فعالیت ها زیر نظر معاونت دانشجودانشگاه بیشترنظر ساختار سازمانی در 

 در قالبکوچكی دانشگاه(  ها با توجه به ساختار آنها )بزرگی وکنند و در بعضی دانشگاهمی

  .(11، 2) هستندکل اداره

های اخیر و متعاقب آن رشد عالی طی سال ها و مؤسسات آموزشگسترش شتابان دانشگاه

ورزش ملی و  ةورزشی به صحنهای جدید روزافزون جمعیت دانشجویی و همچنین ورود رشته

های ورزشی، و همچنین ضعف دانشگاهی و اشتیاق و استقبال دانشجویان برای شرکت در رقابت

ها در برگزاری های ورزشی دانشگاهبدنی و کمبود امكانات و فضا ساختاری ادارات تربیت

قات قهرمانی به روند گذشته )برگزاری مساب ةمسابقات قهرمانی نیز از طرف دیگر، امكان ادام

های ورزش دانشگاهی رو، سازمان. ازاینمرکز( را با مشكل اساسی مواجه کرده استصورت مت

گیری از تجارب و د تا متناسب با شرایط و مقتضیات جدید و با بهرهنکشور باید بر آن باش

 برای برگزاری ة ورزش دانشگاهی، الگوهای جدیدیویژه در حوزبه ،ن ورزشانظریات متخصص

  .(11، 3) و اجرا کنندطراحی  ،رویدادهای ورزشی

رویدادها و  ةتوسعمربوط به  ةشدروند طی ،ورزش دانشگاهی ةهای توسعبررسی آمار و گزارش

 تقریباً  که دهدنشان می 1391المللی تا سال کننده یا اعزامی به مسابقات بینهای شرکتتیم

خالف تعداد رویدادهای  جود داشته است. برودر کشور لفه ؤاین م ةروند یكنواختی در توسع

روند افزایشی  ،های اعزامی به مسابقات خارجیکننده، تعداد تیمهای شرکتورزشی و تیم

 ةهای وضعیت توسعلفهؤمنابع و امكانات از نظر م ةوضعیت بخش توسع. تدریجی داشته است

نشان  1391پایان سال تا  1383ها از سال های ورزشی و فضای ورزشی در دانشگاهانجمن

یكنواختی داشته  تقریباً  روند صعودیِ ،لفه در ورزش دانشگاهیؤاین دو م ةدهد که توسعمی

برگزارشده در  های داوریِتعداد کالس ةتوسع خورد.ای به چشم نمیمالحظهاست و جهش قابل

جهش  86و  76های شده در سالدهد روند طینشان می 1389تا  1372ها از سال دانشگاه

در دختر و پسر ها روند شرکت دانشجویان اساس گزارش بر. است ای داشتهمالحظهقابل

حدود های زوج سالدر  ،1387تا  1384ها از سال سراسری دانشگاه مسابقات ورزشی قهرمانیِ

ورزش نیروی  ةدرصد رشد داشته است. روند توسع ششحدود های فرد و در سالدرصد  سه
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است  رشد داشته شش درصدساالنه  88تا سال  84ش ورزش همگانی از سال تحت پوش انسانیِ

(11 .) 

اما در داخل کشور  ؛است و بررسی شدهمطالعه  مختلفی هایاز جنبهورزش دانشگاهی همواره 

، موضوعاتی مطالعات داخلیدر  مطالعاتی به پویایی الزم نرسیده است. ةهنوز به عنوان یک حوز

، عالیق و موانع فعالیت ورزشی هاانگیزه، (12-11اغت دانشجویان )مانند وضعیت اوقات فر

نات و اامك و (15-14) دانشجویان و ورزش همگانی برنامه، وضعیت فوق(13) دانشجویان

ها و فرایندهای ورزش برنامهبرخی محققان نیز بررسی شده است؛  (16فضاهای ورزشی )

ساخت فضاهای ورزشی، کمبود د امكانات و زیرکمبواند که در آنها دانشگاهی را بررسی کرده

از  ،نیروهای متعهد و متخصص، ضعف منابع مالی، ضعف آموزش و تحقیقات و ضعف ساختاری

، 21، 2، 3، 21 ،19، 18 ،17) است ورزش دانشگاهی کشور معرفی شده ةتوسع ةعوامل بازدارند

تحقیقات بر بیشترِ که  دهدورزش دانشگاهی در کشور نشان می ةبررسی مطالعات حوز .(22

بدنی و  ی تربیتهاارزیابی برنامه ،تحلیل راهبردی، ارزیابی المپیادها و طراحی الگوی نظارت

ورزش  ةتوسع نظریِ ةی سازطور اختصاصی به شناسایبهو  نداها متمرکز بودهورزش دانشگاه

سطح کشوری و ورزش در  ةهای زیادی توسعهرچند پژوهش ؛اندکشور نپرداخته دانشگاهیِ 

  .(23اند )هکرداستانی را بررسی 

با . (25، 24، 5)است مشابه صورت گرفته  های خارج از کشور نیز مطالعاتی نسبتاًدر پژوهش

مقایسه با ایران قابل ،غیره كه وضعیت ورزش دانشجویی کشورهای بسیاری از نظر ساختار واین

اهداف و  ة، جدول مقایسآنها ةو مطالعتلف منابع مخ به اساس مراجعه با وجود این، بر ،نیست

تا  1991 هایاساس آمار سال بر .ایجاد شدایران و برخی کشورها های ورزش پرورشی گزارش

 :ورزش دانشگاهی به این صورت بوده است: ژاپن ةرویكرد کشورهای مختلف در توسع 2111

مبتنی بر دانش و  ةتوسع :آمریكا ؛امكانات و رقابت و کمک مالی به ورزش دانشگاه ةتوسع

کید بر آموختن أت :چین ؛سازی رفتاری ورزش دانشجویانرویكرد و غنی :انگلیس ؛مهارت زندگی

 های کاربردی آن. ورزش و مهارت
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 ورزش دانشگاهی ایران و کشورهای منتخب ةهای توسعمطالعه تطبیقی شاخص -1جدول 

 کشور:
محور توسعه :                         

 وره:د

 ایران آمریكا ژاپن ترکیه

 گزارش اهداف گزارش اهداف گزارش اهداف گزارش اهداف

رویكرد ارزشی 
 و علمی

قبل از 
2113 

+ + * + + + + - 

2113 - 
2112 

+ - + + * + + - 

مدیریت و 
 تشكیالت

قبل از 
2113 

+ - + + + + + + 

2113 - 
2112 

* + * + * + + - 

 منابع و امكانات

ز قبل ا
2113 

+ - + + * + + - 

2113 - 
2112 

* + + + + + * + 

بخش آموزشی 
)تربیت بدنی 

 عمومی(

قبل از 
2113 

+ + + + + + + - 

2113 - 
2112 

+ + + + * + + + 

بخش همگانی 
 و تفریحی

قبل از 
2113 

+ + * + + + - - 

2113 - 
2112 

+ + + + + + * + 

بخش رقابتی و 
 قهرمانی

قبل از 
2113 

+ - + + + + + - 

2113 - 
2112 

* + + + + + + + 

 * و  : عالئم +گزارش. در بخش هستندکید نسبی أکید ویژه و تأترتیب به معنی تهو + ب در بخش اهداف: عالئم– 

  هستند. نسبی  بودننامطلوبترتیب به معنی مطلوب و به

  اطالعات از منابع مختلف )مطالعات است.  شدهمطالعه در خود اسنادِگرفته ارزیابی صورتاساس  برشده انجامارزیابی

 .اندبندی شدهجمع...( گردآوری و نجمن ملی ورزش دانشگاهی آمریكا وفیزو، ا ،تطبیقی و تفصیلی ورزش کشور
 

 در ایران هاحاضر ورزش دانشگاه در حال دهد، نشان می1جدول ی هاگزارشمطالعات و بررسی 

شاید به همین دلیل  و رویدادها مواجه است. ریزیبرنامهامكانات،  ةبا مشكالت زیادی در زمین

 نتایجکنون  تا ،دانشگاهی ورزشیِ هایبرنامهسازی ش مستمر مدیران در بهینهرغم تالعلی

تر کردن های ورزشی در ثمربخشبا عنایت به اهمیت فعالیت .حاصل نشده است یمطلوبچندان 
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نشاط و شادابی در آنها   ةمین تندرستی و ایجاد روحیأن، تسازی اوقات فراغت دانشجویاو غنی

و نیاز آنها به فضاهای ورزشی مناسب  دانشجویان ی و کیفیِو همچنین افزایش چشمگیر کمّ 

اول تا  هایهها در برنامگسترش دانشگاه برنامه از یک طرف وهای آموزشی و فوقبرای فعالیت

و  دانشگاهی ورزش ةبر توسع ثرؤمعوامل  پرداختن به لزوماهمیت و  ،از طرف دیگر توسعه پنجم

شناسایی  میان،در این  د.کنمی آشكار را بیش از پیش انجام مطالعات تخصصی در این زمینه 

 ، زیرااز اهمیت بیشتری برخوردار است یریت و مشارکت(مد یرساخت،زساختاری )نقش عوامل 

ها، ساختامكانات و زیر ةبه توسعزیادی به میزان  ،بین دانشجویان کردن ورزش در همگانی

 ،عالوه بر این(. 26) داردبستگی ها ورزشی دانشگاه و مشارکت رویدادها تشكیالت، مدیریت و

که  داد، در تحلیل راهبردی ورزش دانشجویی نشان (1391) همكاران و حمیدی مطالعات

 برای ،حی دارد. بنابراینو نیاز به بازطرا استورزش دانشجویی در ساختار ستادی دچار ضعف 

ها و نظریه. داریمنیاز محور به مطالعات تخصصی و مدل ،سازی منطقیتدوین اصولی و ساختار

تربیت بدنی و  ةهای توسعناظر به نظریه عمدتاً ،های مربوط به مطالعة راهبردی ورزشمدل

کمتر  ،شگاهیهای تخصصی مانند ورزش دانو در زمینه ملی و فراملی است ای،ورزش منطقه

تواند الگوی ساختاری و نظری مناسب در این زمینه می ةئاار ،سازی شده است. بنابراینمدل

ها در توجه به توسعه و گسترش تعداد دانشگاه اب ریزی کند.کمک مناسبی به هدفمندی برنامه

ذیرش توجه پای کشور از یک سو و رشد قابلسطح کشور و گستردگی ابعاد جغرافیایی و منطقه

 بر دانشگاهی ساختاری ورزش ةتوسع مدل ینتدوهای اخیر از سوی دیگر، دانشجو در سال

ابعاد  ینب یابیاثر ،رو، هدف از پژوهش حاضرازایناساس نیازهای ساختاری ضروری است. 

  است. کشور یدولت هایورزش دانشگاه ةو مشارکت در توسع یریتمد یرساخت،ز
 

 شناسیروش

ت که به اسکاربردی نوع از نظر هدف، از ز نوع توصیفی و همبستگی و پژوهش حاضر ا

 ت علمی مطلعِ ئهی یمدیران و کارشناسان خبره و اعضا .ه استشكل میدانی انجام گرفت

آماری  ةجامع هستند، وزارت علوم تحقیقات و فناوریتحت پوشش  ای کههای دولتیدانشگاه

سازی معادالت مدل برایفی اک)تعداد  نفر 328 از این میان، .اندشكیل دادهرا تپژوهش این 

 آماری ةنمونبه عنوان هدفمند )بر مبنای تخصص و تجربه(  شكلآزمایی( به ساختاری و فرضیه

 در ساختهمحقق ةنامپرسش یک ،ابزار پژوهش. شد نظرخواهی از ایشان و شدند انتخابتحقیق 

ال ؤبخش اول شامل پنج س .بود «االت تخصصیؤس»و  «شناختیهای جمعیتویژگی» بخشِ دو 

 دادتشكیل میورزش  ةهای توسعها و گویهلفهؤها، معاملرا  دومبخش  و شناختی بودجمعیت
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مشارکت ورزش دانشگاهی تنظیم  ةکه در سه سطح زیرساخت توسعه، مدیریت توسعه و توسع

با بررسی مبانی و پیشینه از طریق  ،های اولیهها و گویهلفهؤها، ملاستخراج عام ده بود.ش

های مربوط به متغیرها و شاخص شامل منابع داخلی و خارجیِ ،ها و مقاالتاسناد، کتاب ةمطالع

شده و ی شناساییمتغیرها بررسی برایها شناسایی و انتخاب شد. ورزش در دانشگاه ةتوسع

نظرخواهی از متخصصان  برای شدههدایتنیمه ةمصاحباز  ،هشپژو ةاکتشاف بیشتر در زمین

 ؛ال ویرایش و آماده شدؤس 135اولیه در قالب  ةپرسشنامورزش دانشگاهی استفاده شد.  ةحوز

ورزشی و کارشناسان مجرب و آگاه به  مدیریت ةن رشتامتخصصپس پرسشنامه در اختیار س

 ،نهایت از بررسی و اصالحات الزم، درپس  .دشوبررسی  مجدداً گذاشته شد تا ورزش دانشگاهی

ای گزینهپنج گذاریارزش با و لیكرت روش با ،گویه 122 تعداد با ایو پرسشنامه شد ییدأت

تهیه گردید. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی  یاد(ز یاربسی، زیاد، تاحد، کم، کمیاربس)

 ةمرتب (هاو میزان همگونی درونی پرسشنامه تعیین پایایی )اعتماد برای و ییدی استفاده شدأت

مدیران و شامل  ،پژوهش ةنمونه از جامع سیبر روی  )راهنما( مقدماتی ةاول، یک مطالع

انجام گرفت و با استفاده از روش آماری آلفای ها ة بخش ورزش دانشگاهکارشناسان خبر

 در اختیار نهایی ةپرسشنام نجام،سرا .رسید (96/1یید )أتبه  ها و متغیرهاعاملکرونباخ، پایایی 

پرسشنامه )  342 ،از این بینکه  قرار گرفتدانشگاه  78 مورد مطالعه از ةنفر از نمون چهارصد

 کامل ةپرسشنام 328و  پرسشنامه مخدوش بود چهاردهمیان، این  در شد.آوری ( جمع85%

 . گردید  SPSSافزارِ ها وارد نرمهداد تحلیلبرای 

افزار سازی معادالت ساختاری از نرممدل برایو  SPSSافزار ها از نرمتحلیل دادهبرای تجزیه و 

توزیع بودن بررسی طبیعی برایاسمیرنوف  ـ آزمون کلوموگرافاز  .شداستفاده  16آموس 

تحقیق و از روش  ةنامآزمون آلفای کرونباخ برای اعتباریابی و پایایی پرسش ، ازهای تحقیقداده

1)اختاری س معادالت مدل
SEM) ن مدل مفهومی و ترسیم مدل نهایی استفاده شد.دوبرای آزم 

 ،یمنابع مال یبپژوهش به ترت هایمقیاسخرده بیشتر اسمیرنف ـ اساس آزمون کالموگراف بر

 ،یفناور ،یزاتتجه ،امكانات ،توسعه( یریت)مد یپژوهش و یعلم یزیربرنامه ،یمنابع انسان

توزیع  ،مشارکت( ة)توسع یقهرمان ،یهمگان ،یپرورش ،اخت توسعه(یابی )زیرساستاندارد و ارز

ه حاصل نتیج این هامتغیرها و همگنی واریانس ةبودن رابطبررسی خطیدر  .ندداشتنطبیعی 

 هستند.  خطی و همگنها واریانس شد که

 

 

                                                      
1. Structural Equation Modeling 
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 تعریف متغیرهای پژوهش -2جدول 

متغیر 
 اصلی

 تعریف متغیر

 زیرساخت 
)بسترسازی 

 ر(و ساختا

امكانات و 
 فضا

الزم برای  از ضوابط فنیِ برخوردار کاربری ورزشی وهای روباز و مسقفِ با مكان
  های ورزشیانجام فعالیت

و  یزاتتجه
 ابزار

 یِهای ورزشرشته یازِمورد ن استانداردِ یِورزش یالتها و تسهابزارها، دستگاه همة
  مختلف

فناوری و 
 سیستم

در ساختار و  فنی و اطالعاتی هایشبكه و هاافزارنرم رها،افزاسخت از ایمجموعه
   ورزشی دانشگاهای کشور تشكیالت

استاندارد و 
 ارزیابی

نظام استاندارد برنامه و  ،نظام استاندارد منابعی، و فرابخش یبخش ایاسناد توسعه
 (23و26، 6) ...و کنترلیات، عمل

 مدیریت 
)برنامه و 

 منابع(

 ریزیبرنامه
و...  روشن یفشرح وظا ینتدو ،اهداف سازیو شاخص یزیرطرح ،گذاریاستیس

  هاورزش دانشگاهدر مدیریت 

 انسانی منابع
 نیروهای انسانیِ  همةتجربه و...(  ،تخصص کیفیت )تحصیالت، کمیت )تعداد( و

  درگیر با ورزش دانشگاهی

 مالی منابع
بخش  یگذاریهسرما یی،درآمدزا ها،سازمان یمال مایتح، اختصاص بودجه

  هادر ورزش دانشگاه ی و...خصوص
علمی و 
 پژوهشی

... مربوط به ی وورزش یمشارکت یریتی،مد ی،فن هایارزیابی و پویش در زمینهانجام 
 (26و23) هاورزش دانشگاه ةحوز

 مشارکت 
)رویدادها و 

 ها(فعالیت

 مشارکت
 پرورشی

 ،2و1 یعموم یبدن یتواحد ترب د:محور ماننها و رویدادهای آموزشبرنامه
 و... یداور ،گرییمرب ،یآموزش هایکالس

مشارکت 
 همگانی

ی، ورزش همگان هایجشنواره یبرگزار محور مانند:و رویدادهای تفریح هابرنامه
 .و.. یحیتفری، ورزش خوابگاه

 مشارکت
 قهرمانی

ی، سراسر یقهرمان یادالمپ یبرگزار محور مانند:و رویدادهای رقابت هابرنامه
 (26و11) ی و...دانشگاهمسابقات درون

 هستند.  برای هر بخش منابع مورد استفاده ةمربوط شمار : اعداد داخل پرانتز)؟(
 

 نتایج
ی در شده از جامعه آمارو نظرخواهی شدهانتخاب آماریِ ةنمونبه مربوط  مشخصاتِ و وضعیت

 5/37درصد مرد و  5/62فر شرکت داشتند که ن 328در این تحقیق، آورده شده است.  1شكل 

 5/23 کارشناسی ارشد ودرصد  5/52، مدرك کارشناسیها نمونهاز درصد  24درصد زن بودند. 

 84/7 به ترتیب مورد مطالعه ةنمونکاری و سنی  ةسابقند. میانگین داشتکتری مدرك ددرصد 

  (.3جدول بود ) 53/11 ± 51/7و  52/37 ±
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 خصات نمونه آماری پژوهشتوصیف مش -3جدول 

 
 مجموع زنان مردان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 111 328 5/37 123 5/62 215 تعداد

وز
ح

 ة
ت

الی
فع

 

ادارات تربیت بدنی 

 هادانشگاه
121 5/58 64 52 192 1/56 

فدراسیون ورزش 

 دانشگاهی
5 5/1 3 4/2 8 4/2 

 4 13 3/3 4 4/4 9 کل تربیت بدنیاداره

ت علمی تربیت ئهی

 بدنی
34 6/16 21 3/16 54 5/16 

 21 69 26 32 18 37 مدرس تربیت بدنی

 111 328 111 123 111 215 جمع

ت
یال

ص
تح

 

 24 79 2/25 31 4/23 48 کارشناسی

 5/52 172 5/58 72 8/48 111 کارشناسی ارشد

 5/23 77 3/16 21 8/27 57 دکتری

 111 328 111 123 111 215 جمع

 انحراف استاندارد میانگین تغییرات ةدامن باالترین ترینپایین تعداد کار ةسابق 

 ةسابق
 کار

 94/7 31/12 31 31 2 215 مرد
 53/6 24/11 29 31 2 123 زن

 51/7 53/11 31 31 2 328 مجموع

 سن
 14/8 72/38 46 67 22 215 مرد
 88/6 51/35 46 58 21 123 زن

 84/7 52/37 46 67 21 328 مجموع
 

ثر در هر سه ؤبین اولویت عوامل مورزش دانشگاهی نشان داد  ةعوامل و ابعاد توسع ةمقایس

داری وجود دارد. در تفاوت معنی ،مشارکت ةزیرساخت توسعه، مدیریت توسعه و توسع بخشِ

در  ،اوریتجهیزات، امكانات، استاندارد و فن به ترتیبِ ابعاداهمیت ، بخش زیرساخت توسعه

ی و انسان ی، منابعمال یزی، منابعربرنامه به ترتیبِ ابعاداهمیت بخش مدیریت توسعه، 

مشارکت در ورزش  به ترتیبِ ابعاداهمیت  ،مشارکت ةو در بخش توسع ،یپژوهش ـ علمی

  (.4)جدول  تعیین شد و آموزشی همگانی، قهرمانی
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 آزمون فریدمنزش دانشگاهی از طریق ور ةتوسع املوابعاد مربوط به ع ةمقایس -4جدول 
 

 میانگین ابعاد عوامل
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه

آماره خی 

 دو

 ةدرج

 آزادی
 داریمعنی

زیرساخت 

 توسعه

1181/4 تجهیزات و ابزار  66212/1  11/3 

458/179 3 111/1 

1595/4 امكانات و فضا  61517/1  91/2 

استاندارد و 

 ارزیابی
7647/3  66949/1  14/2 

فناوری و 

 سیستم
6815/3  68169/1  95/2 

مدیریت 

 توسعه

1516/4 ریزیبرنامه  62399/1  83/2 

667/132 3 111/1 
1163/4 منابع مالی  65138/1  72/2 

1694/4 منابع انسانی  59781/1  63/2 

7179/3 پژوهشی ـ علمی  71117/1  82/1 

 ةتوسع

 مشارکت

همگانی و 

 تفریحی
2297/4  61118/1  33/2 

536/133 2 111/1 
رقابتی و 

 قهرمانی
1559/4  58733/1  15/2 

آموزشی و 

 پرورشی
7372/3  71812/1  52/1 

 

تفاوت که  دهدنشان می (5 ورزش دانشگاهی )جدول ةتوسع اصلیِ عواملمقایسه همچنین 

مشارکت و زیرساخت  ةعمدیریت توسعه، توس به ترتیبِ ،داری بین اهمیت این عواملمعنی

 وجود دارد. توسعه 
 

 ورزش دانشگاهی از طریق آزمون فریدمن ةعوامل توسع ةمقایس -5جدول 
 

 میانگین عوامل
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه

آماره خی 

 دو
 داریمعنی آزادی ةدرج

 44/3 495/1 11/4 مدیریت توسعه

 43/3 515/1 14/4 مشارکت ةتوسع 111/1 4 271/112

 98/2 519/1 91/3 زیرساخت توسعه
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 یرسـاخت،ز ةتوسـع گیـریپژوهش دارای سه مـدل انـدازه یمدل اصل: ییدیألی تتحلیل عام

هسـتند کـه ییدی أت یعامل یلمدل تحل سه هامدل ین. ااست مشارکت ةتوسعه و توسع یریتمد

کـه در  سـازدیاری هموار مـهای ساختها از آنها، راه را برای آزمون مدلههای نمونداده یتحما

 انددر مدل آورده شـده یردرگ متغیرهایو  یریگمدل اندازه ییدهای تأشاخص (15تا  6)جداول 

بـه عنـوان متغیـر  و مـدیریت توسـعه عوامل زیرسـاخت توسـعه، یگیربرای ارزیابی مدل اندازه

. شـدتاییـدی  یِتحلیل عامل ة پژوهش،به عنوان متغیر وابست مشارکت ةمستقل پژوهش و توسع

گیـری متغیرهـای ، مـدل انـدازهtمقادیر برآورد، مقادیر استانداردشـده و مقـادیر ، بر این اساس

  به ترتیب ارائه شده است. پژوهش

ییدی در أدر تحلیل عاملی ت ،ساختزیر عواملهای مربوط به ابعاد گویه که تمام دادنشان نتایج 

روایـی  ةدهندهای رگرسیونی )بار عاملی( نشانیبضرداری دند و معنیدار بومعنی 111/1طح س

میـزان بـاالی  ةدهندنشاننیز ها . بررسی بار عاملی گویههستندمتغیرهای موجود در مدل  ةساز

بـار عـاملی بعضـی از  ،در عـین حـال ؛زیرساخت بود عواملها در ابعاد بار عاملی هر یک از گویه

، 891/1رگرسـیونی  ضـرایببا  لیات ورزش دانشگاهینظام استاندارد برنامه و عم»ها مانند گویه

بیشـترین  849/1رگرسـیونی  ضـرایببـا  نظام استاندارد منابع انسانی و مالی ورزش دانشگاهی

زیرساخت به ترتیـب در مراحـل  عواملدر  دیگر و ابعاد ندزیرساخت داشت عواملثیر را در بعد أت

 عوامل ةی برازش مدل مربوط به توسعهاشاخص ،7و  6 ولاهمچنین در جد ند.گرفتبعدی قرار 

 است. مشخص شدهرگرسیونی آنها  ضرایببه همراه  زیرساخت
 

 توسعهزیرساخت  ییدیأت یعامل یلبرازش مدل تحل یهاشاخص .6جدول 
 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF 
های شاخص

رازشب  

 اول ةمرتب 857/1 915/1 889/1 918/1 961/1 961/1 151/1

 دوم ةمرتب 392/1 999/1 994/1 999/1 111/1 111/1 111/1

 ةدهندنشان ،های رگرسیونی )بار عاملی( و میزان باالی بار عاملی در مدلضریبداری معنی

 مربوطزیرساخت است و با توجه به بار عاملی  ةدوم توسع ةمرتبییدی أمدل عامل ت ةسازروایی 

ثیر را در أبیشترین ت 866/1 رگرسیونیِ ضرایب ، عامل تجهیزات باسطح زیرساختهای گویه به

 ةترتیب در مرتببه ،امكانات، فناوری و استانداردمشارکت ورزشی به خود اختصاص داد و  ةتوسع

 .(7)جدول  دنداربعدی قرار 
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 توسعهزیرساخت ییدی أدر تحلیل عامل ت رگرسیونی استانداردداری ضرایب معنی -7جدول 
 

 

 ضرایب رگرسیونی

اندارداست  
داریمعنی  C.R. S.E. متغیر  ابعاد 

815/1  زیرساخت ---> امكانات    

498/1  *** 414/8  182/1  زیرساخت ---> فناوری 

866/1  *** 933/11  116/1  زیرساخت ---> تجهیزات 

486/1  *** 214/8  183/1  زیرساخت ---> استاندارد 
 

در تحلیل عاملی  مدیریت ةبه ابعاد توسع های مربوطکه تمام گویه داد نشان نتایج تحلیل عاملی

های رگرسیونی )بار عاملی( ضریبداری دار بوده است و معنیمعنی 111/1ییدی در سطح أت

 ةدهندها نشانبررسی بار عاملی گویه .استمتغیرهای موجود در مدل  ةسازروایی  ةدهندنشان

بار عاملی  ،و در عین حال یرساخت بودز عواملها در ابعاد میزان باالی بار عاملی هریک از گویه

 ضرایببا  مشارکت ورزشی ةهای توسعسنجش و ارزیابی شاخص» ها مانندبعضی گویه

رگرسیونی  ضرایببا  انجام تحقیقات رفتاری و اجتماعی مشارکت ورزشی، 821/1رگرسیونی 

 ضرایبی با گذاری ورزش دانشگاهاساس سیاست ریزی استراتژیک و راهبردی بر، برنامه784/1

 عواملابعاد در  دیگرو  اندداشته مدیریت عواملعد ثیر را در بُأ، بیشترین ت773/1رگرسیونی 

ی برازش هاشاخص ،9و  8در جدول  ،ند. همچنیندی قرار داشتدر مراحل بع مدیریت توسعه

 است. مشخص شدهرگرسیونی آنها  ضرایببه همراه  ،مدیریت عواملمدل مربوط به 
 

 مدیریت توسعه ییدیأت یعامل یلبرازش مدل تحل یهاخصشا -8جدول 
 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF 
های شاخص

رازشب  

 اول ةمرتب 796/1 916/1 889/1 912/1 954/1 953/1 149/1

 دوم ةمرتب 181/1 997/1 984/1 993/1 999/1 999/1 116/1

 
 

 ةدهندنشان ،ن باالی بار عاملی در مدلگرسیونی )بار عاملی( و میزاهای رضرایبداری معنی

و با توجه به بار عاملی مربوطه به ، (9)جدول  استدوم  ةمرتبییدی أمدل عامل ت ةسازروایی 

ثیر را در أبیشترین ت 764/1رگرسیونی  ضرایبریزی با ، عامل برنامهمدیریتسطح های عامل

به پژوهشی  ـ سانی و علمیمنابع مالی، انمشارکت ورزشی به خود اختصاص داد و  ةتوسع

  .بعدی قرار دارند ةترتیب در مرتب
 



 4991، پاییز و زمستان 9پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره                                                           63

 

 
 مدیریت توسعهییدی أداری ضرایب رگرسیونی استاندارد، در تحلیل عامل تمعنی -9جدول 

 

ارداستاندضرایب رگرسیونی  داریمعنی   C.R. S.E. متغیر  ابعاد 

633/1  مدیریت ---> علمی    

764/1  *** 452/9  112/1 ریزیبرنامه   مدیریت ---> 

642/1  *** 746/8  198/1  مدیریت ---> انسانی 

657/1  *** 875/8  117/1  مدیریت ---> مالی 

 

در  مشارکت عواملهای مربوط به ابعاد که تمام گویه دادییدی نشان أنتایج تحلیل عاملی ت

روایی دهنده های رگرسیونی )بار عاملی( نشانضرایبداری دار بود و معنیمعنی 111/1سطح 

میزان باالی بار  ةدهندها نشان. بررسی بار عاملی گویهاستمتغیرهای موجود در مدل  ةساز

بار عاملی بعضی از  ،است و در عین حال مشارکت عواملها در ابعاد عاملی هر یک از گویه

برگزاری  ،795/1رگرسیونی  ضرایبدانشگاهی با برگزاری مسابقات درون»ها مانند گویه

و برگزاری اردوهای  ،739/1 با ضرایب رگرسیونی های مختلف ورزشیآموزشی رشته هایکالس

 مشارکت عواملثیر را در بعد أبیشترین ت« 738/1رگرسیونی  ضرایببا  تفریحی ورزشی

ورزش  مشارکت عواملعد بُ گذاریِاثر ترتیب در مراحل بعدیِ به دیگر واردم و انداشتهد

ی برازش مدل مربوط به هاشاخص 11و  11در جدول  ،همچنین قرار داشتند.دانشجویان 

 رگرسیونی آنها آمده است. ضرایببه همراه  مشارکت عوامل ةتوسع
 

 مشارکت ةتوسع ییدیأت یعامل یلبرازش مدل تحل یهاشاخص -11جدول 
 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF 
ی هاشاخص

رازشب  

 اول ةمرتب 796/1 916/1 889/1 912/1 954/1 953/1 149/1

 دوم ةمرتب 562/2 912/1 856/1 911/1 944/1 943/1 169/1
 

 ةدهندنشان ،های رگرسیونی )بار عاملی( و میزان باالی بار عاملی در مدلیبضرداری معنی

( و با توجه به بار عاملی مربوط 11)جدول  استدوم  ةمرتب ییدیِأروایی همگرای مدل عامل ت

ثیر را در أبیشترین ت 912/1رگرسیونی  ضرایب، عامل همگانی با مشارکتسطح های به عامل

بعدی  ةبه ترتیب در مرتبقهرمانی و آموزشی مشارکت ورزشی به خود اختصاص داد و  ةتوسع

 .قرار دارند
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 مشارکت ةییدی توسعأداری ضرایب رگرسیون استاندارد، در تحلیل عامل تمعنی -11جدول 
 

ضرایب رگرسیونی 

 استاندارد
داریعنیم  C.R. S.E. متغیر  ابعاد 

912/1  مشارکت ---> همگانی    

831/1  *** 711/9  194/1  مشارکت ---> قهرمانی 

746/1  *** 121/9  113/1  مشارکت ---> آموزشی 
 
 

رات بین متغیرهای اصلی تحقیق در مـدل، ثدر ادامه، ا :متغیرهای پژوهشنهایی مدل ساختاری 

 .(1شكل  و 12 )جدول استه شدبررسی  ،بر اساس نتایج
 

 نهایی پژوهش ساختاری مدل رگرسیونی متغیرها در ضرایب -12جدول 
 

 متغیر  ابعاد .C.R. S.E داریمعنی ضرایب رگرسیونی استاندارد

 مدیریت ---> زیرساخت 198/1 441/8 *** 991/1

 مدیریت ---> مشارکت 413/7 413/1 687/1 235/2

 زیرساخت ---> شارکتم 862/8 -336/1 737/1 692/2

543/1 
 

 زیرساخت ---> تجهیزات  

 زیرساخت ---> فناوری 156/1 382/9 *** 772/1

 زیرساخت ---> امكانات 175/1 444/11 *** 512/1

 زیرساخت ---> استاندارد 158/1 311/9 *** 761/1

663/1 
 

 مدیریت ---> مالی  

 مدیریت ---> انسانی 189/1 437/11 *** 669/1

 مدیریت ---> ریزیبرنامه 194/1 341/11 *** 741/1

 مدیریت ---> علمی 116/1 811/9 *** 629/1

554/1 
 

 مشارکت ---> پرورشی  

 مشارکت ---> همگانی 136/1 943/8 *** 813/1

 مشارکت ---> قهرمانی 131/1 941/8 *** 785/1

 

بر متغیر داری م و معنیثیر مستقیأت ،متغیر مدیریتدهد که نشان می 12جدول نتایج 

متغیر  ،. همچنینداردداری نثیر معنیأت ،ورزشی مشارکتِولی بر متغیر ، داردزیرساخت 

داری . در معنیداردداری نثیر مستقیم معنیأت ،مشارکت ورزشیزیرساخت توسعه بر متغیر 

الی آن و عامل عامل مشارکت با بعد پرورشی آن، عامل مدیریت با بعد م ،ها با ابعادعامل ةرابط

داری معنی ةشان رابطدیگر داری ندارد اما با ابعادمعنی ةزیرساخت با بعد تجهیزات آن رابط

  دارند.
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د که مدل نهایی از دهمی نشانهای برازش مدل نهایی پژوهش ، شاخص13 جدولبا توجه به 

ش مدل را های برازبرازش بسیار خوبی برای متغیرهای پژوهش حاضر برخوردار است و شاخص

 ، پس از برازش ارائه شده است.1کنند. همچنین مدل نهایی در قالب شكل تایید می
 

 های برازش مدل ساختاری پژوهش. شاخص13 جدول

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF هاشاخص 

 مقادیر 317/2 954/1 922/1 941/1 965/1 965/1 163/1

 

 
 ای پژوهشمدل معادالت ساختاری متغیره -1شكل 

 

های مقیاسخرده ة(، در بخش زیرساخت توسع1اساس مدل معادالت ساختاری )شكل  بر

فناوری و سیستم، استاندارد و ارزیابی، تجهیزات و ابزار و امكانات و فضا به ترتیب با ضرایب اثر 

ند. در بخش مدیریت دارامل واین ع ةدر توسعرا ثیر أت ینبیشتر 51/1و  53/1، 76/1 ،77/1

ورزش همگانی  ریزی، منابع انسانی، منابع مالی و علمیِ های برنامهمقیاسخرده ،وسعهت

به ترتیب اثرگذارتر بودند. در بخش  63/1و  66/1، 66/1، 74/1به ترتیب با ضریب اثر  ،آموزشی

های ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و ورزش آموزشی با ضرایب مقیاسمشارکت خرده ةتوسع
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در سطح دوم و به ترتیب بیشترین اثرگذاری را به خود اختصاص دادند.  55/1 و 79/1، 81/1

نسبت به عامل مدیریت توسعه با  69/2مدل ساختاری، عامل زیرساخت توسعه با ضریب  اصلیِ

مدیریت توسعه با  ،این عالوه بر مشارکت ورزشی دارد. ةثیر بیشتری در توسعأ، ت23/3ضریب  

  خت اثرگذار است.زیرسا ةبر توسع 99/1ضریب 
 

 گیریبحث و نتیجه
بر مشارکت ورزشی در ورزش  مدیریتو  یعوامل زیرساختاثر ارزیابی  ،هدف از این پژوهش

 ةساز ةارائ ،ترین نتایج این پژوهشیكی از مهم. ساختاری( ة)توسع های کشور بوددانشگاه

طالعات قبلی این حوزه و نسبتاً تخصصی برای ورزش دانشگاهی بود. م ساختاریِ ةتوسع مفهومیِ

ورزش  ةو کالن توسعهای عمومی اساس شاخص عمدتًا بر ،ورزش دانشگاهی ةحتی اسناد توسع

 مشارکت ورزشی ةبر توسع لزوم تأکید ،صورت کلیبه)مدل( نتایج بودند.  شده گزارش

و  سازی )متغیر مستقل( بیشترزیرساخت ،اساس نیازمندی )متغیرهای وابسته( بر دانشجویان

مانند صفاری  (28 و 27) تحقیقات بیشتر د.ؤثرتر )متغیر مستقل( را تأیید کرم مدیریت ةمداخل

مشابه با این پژوهش سطح رفتاری را به  ،ورزش همگانی ایران ةسازی توسع( در مدل1391)

اما در این  ،(23) شناسایی کرده است ،شدن ورزش با سایر ابعاد توسعهعنوان میانجی همگانی

مشابه با ساختار ملی  اما دارد ترساختاری تخصصی، ق به دلیل اینكه ورزش دانشگاهیتحقی

 بر .شناسایی شد ،مشارکت ةسطح توسع ،ددارابعاد آموزشی، همگانی و قهرمانی  ،نظام ورزش

ها و متغیرهای مورد مطالعه در این در ارتباط با شاخص 1تطبیقی در جدول  ةاساس مطالع

های دارای هی کشور در مقایسه با کشورهای منتخب در شاخصپژوهش، ورزش دانشگا

یل اصلی توجه توان گفت یكی از دالبنابراین می ؛ن اثر، نسبتاً کمتر توسعه یافته استیبیشتر

  .ستآنها دهندگان به اثرگذاری متغیرها ضعف فعلیپاسخ

داری وت معنیتفا ،بخش زیرساخت توسعهدر  متغیرهابین اولویت  تحقیق، اساس نتایج بر

از  .به ترتیب دارای اهمیت بودند ،امكانات، استاندارد و فناوری تجهیزات، ابعاد و مشاهده شد

، (8) ترین خدمات نهاد ورزش به افراد هستندملموس ،آنجا که امكانات و تجهیزات ورزشی

البته  .بینی استقابل پیش ی دیگرهاشاخص بهنسبت داشتن آنها اولویتاهمیت و بنابراین 

امكانات و  ةتوان فقط با توسعنمیال برای محققان وجود دارد که ؤنظری، این س ةهنوز از جنب

شاید از وجود  ؛(29) ها سطح مشارکت ورزشی دانشجویان را ارتقا داددانشگاه تجهیزات ورزشیِ

 ننداشتاین مشارکت. شودمشارکت ورزشی استفاده نمی ةبرای توسعنیز همین امكانات موجود 

نظام  قابل بررسی است. یمدیریتدر دو سطح فردی )متغیرهای مرتبط با دانشجویان( و 
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های ورزشی بسیار تخصصی بر فعالیت نكردنهای فناورمحور به دلیل تاکیدو سیستم استاندارد

. این موضوع نشان ای در ورزش دانشگاهی از اهمیت نسبی کمتری برخوردار بودندو حرفه

. این تر است و باید در اولویت باشدكانات و میزان دسترسی به آنها مهمیت امدهد که کممی

نیز با توجه به تناظر  (1385و علیزاده و تجاری ) (1391های صفاری )بندی در یافتهاولویت

 . (31 و 23) متغیرها گزارش گزارش شده است

ها مقیاسردهو خ بین متغیرها وجود داشتداری تفاوت معنینیز در بخش مدیریت توسعه 

حمیدی . یپژوهش ـ ی و علمیانسان ی، منابعمال یزی، منابعربرنامه عبارتند از:اهمیت  ترتیبِبه

ریزی را به عنوان برنامه ةلفؤم ،تحلیل راهبردی ورزش دانشگاهی کشور( در 1391و همكاران )

کید أن تاهمیت آبر دهندگان این پژوهش نیز پاسخکه  (3) اندضعفی مهم شناسایی کرده

همیشه از  ،ریزیهتأخر بر برنامممالی  ةلئها به تأمین اعتبار نیاز دارد و مس. اجرای برنامهداشتند

توجیه  برایشاید بتوان از این یافته بیشتر ورزش کشور است.  ةمشكالت اصلی در توسع

ده کرد. به پویا و فعال استفا مدیریتمفید و سازنده از امكانات ورزشی موجود از طریق  ةاستفاد

الزم  های مالیِمین حمایتأریزی و تبرنامه مدیریتاری از دو فرایند رسد با برخوردنظر می

 منابع نقش به ورزش ةنوین توسع هایمدل. (31) دکرمشارکت ورزشی کمک  ةبتوان به توسع

ورزش یافتگی مطلوب توسعه نبودِ اما به دلیل، دارند کیدأهای مدیریت دانش تو سیستم انسانی

و شاید است  خود را پیدا نكردهضرورت و اهمیت اساسی  رسد هنوزشگاهی کشور، به نظر میدان

 اند.کمتری برای آنها قائل شدهکارشناسان ورزشی دانشگاهی اهمیت نسبی  ،به همین دلیل

 سوییهم (1388دار )کشتی ةمطالعهای مشابه در لفهؤماولویت  باداشتن این عوامل اولویت

و  همگانی، قهرمانی ابعادورزشی نیز مشارکت در  مشارکت ةدر بخش توسع .(28) دارد

های نامهها و نظاماین اولویت با رویكردهای برنامه ترتیب در اولویت قرار گرفتند.به ،آموزشی

در پیش گرفته  است که رویكردِ دارد. این بدین معنی ( همخوانی11ورزش دانشگاهی ) ةوسعت

و بحث اصلی در این  کنندمیتأیید کارشناسان  را ذاری ورزش دانشگاهیگشده در سیاست

 است.  حوزهمیزان دستیابی به اهداف این  رابطه،

 ةمدیریت توسعه، توسع ،به ترتیبنشان داد که ساختاری  ةتوسع سه بخش اصلیِ ةمقایس

طالعات گزارش اخیراً م. دار(در اولویت قرار گرفتند )تفاوت معنیمشارکت و زیرساخت توسعه 

ها، نوع مداخله و اثربخشی مدیریت است که اند که فراتر از کیفیت امكانات و زیرساختداده

در ورزش دانشگاهی، با (. 4شود )سبب عملكرد مطلوب و قابلیت دستیابی بیشتر به اهداف می

از و تمایل دانشجویان به مشارکت ورزشی  سووجود اینكه زیرساخت و امكانات نسبی از یک 

عملكرد، پویایی و مشارکت ورزشی  از فقدانهمچنان  هاگزارش ،(1) وجود دارددیگر  سوی
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که  نظر گرفت را درمدیریت  عاملباید  ،. بنابراینکنندحكایت میمطلوب در این بخش 

 دهی دارد. دهندگان به این سمت جهتبندی نظر پاسخهمگرایی و جمع

 زیرساخت عامل در ،ها )سطح اول مدل(در سطح گویهثیر أبیشترین تاساس تحلیل عاملی،  بر

احتماالً وجود  .است و استانداردهای تجهیزات منابع هایاستاندارد هایشاخصمربوط به  ةتوسع

است تا  شده موجبهای اساسی و پایه در ساختار و مدیریت ورزش دانشگاهی ضعف

دیگر  هایلفهؤیت باالتری نسبت به مد و ارزیابی را در اولوردهندگان انجام سنجش استانداپاسخ

 ،های مكانی و فناوریزیرساخت ةبنابراین لزوم بازنگری در بسترسازی و توسع. قرار دهند

اند که استانداردبودن محیط و ( گزارش داده2116) 1گرینی و همكارانرسد. ضروری به نظر می

فعالیت بدنی در  ةتوسع ةزمینهای مهم در یفضای جغرافیایی دانشگاه نیز یكی از توانمندساز

مربوط به ها ثیر در سطح گویهأبیشترین ت نیز مدیریت ةبخش توسع در(. 29هاست )دانشگاه

در این رابطه، بود.  مطالعات رفتاریانجام های شاخصو و ارزشیابی سنجش های شاخص

مشارکت  مثبت و سازنده در الگوهای رایج ةمدیریت ورزش مسئولیت مداخل چون توان گفتمی

داشتن اطالعات برخاسته از پایش نیز مدیریت  ةو مقدمه و پای (8) ورزشی افراد را بر عهده دارد

پذیر ، دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق تحقیقات و نیازسنجی امكان(32) ای استزمینه

هندگان دبه لحاظ نظری اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد که پاسخ ،بنابراین .است

 اند. پژوهش نیز بر آن صحه گذاشته

های شاخص مربوط بهبیشترین اثر  ،هادر سطح گویه مشارکت ةبخش توسعتحلیل عاملی در 

 ساز پویایی و هیجان و آموزشِ زمینه ،رقابت .استآموزشی های دانشگاهی و کالسرقابت درون

و تجربی  صورت نظری )علمی(لفه همواره بهؤاین دو م ،و در ورزش پرورشی استآور شناخت

اعالم ( 2114)توموسیمه ه ک طوریه ب شده است؛تأکید  بر آنهاو اند بودهگری( برجسته )مربی

ایجاد کردن و تشویق دانشجویان به فعالیت بدنی، مندعالقهبرای گسترش مشارکت،  کرد که

هم بر  ،نابراینب .(32) ضروری است ،آگاهیمثبت و دادن  انگیزشیِ تغییرات نگرشی و جوّ

توجه به این دو  ،شناسی حرکتیاساس روان بربدنی و هم  مبنای اصول مدیریت در تربیت

تر از قبل اعمال باید جدی ،دانشگاهی به دلیل اهداف تربیتی آن ریزی ورزشِشاخص در برنامه

  شود.

ی توسعه نیز به های ساختارپژوهانه دارد و مدلبیشتر ماهیت آینده ،های توسعهاثرسنجی عامل

مدل معادالت ساختاری  در. دنپردازمیها در برخورد با هم سنجش برآیند اثرگذاری عامل

های فناوری و سیستم، استاندارد و ارزیابی، مقیاسدر بخش زیرساخت توسعه، خردهپژوهش، 

                                                      
1. Greaney et al  
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رای دا 51/1و  53/1، 76/1، 77/1به ترتیب با ضرایب اثر تجهیزات و ابزار و امكانات و فضا 

به دلیل ماهیت پرورشی و  این عامل بودند. ورزش دانشگاهی ةبسترسازی توسعدر اثر  ینبیشتر

وجود  ،های ورزشیها و فعالیتآموزشی رشتههای و ویژگی آموزشی ورزش دانشگاهی

های ورزشی محورانه در برگزاری رویدادها و کالسهای فناورجنبه محور وهای دانشسیستم

دهندگان پاسخ . بنابراین احتماالً(29) در کیفیت و اثربخشی عملكرد دارد ایکنندهنقش تعیین

های فناوری اطالعات دارند. ای به روزآمدی و سیستمنگاه ویژه ،در اثریابی عوامل اثرگذار

در  و ( وجود نظام استاندارد و ارزیابی را به عنوان بستر الزم با وجود اهمیت باال1391صفاری )

زیرساخت  ةدر توسع استاندارد تدوین. (23) پژوهش گزارش کرده استهی با این اولویت مشاب

است  نظر مد انگلستان ورزش در راتیتغی ایجاد منظور به گذاریسیاست هایحوزه از ،ورزشی

( در ارزیابی منابع 1381نژاد و همكاران )و همتی (1384پور و همكاران )طالب. (23به نقل از )

ها نشان دادند که با وجود نیاز مبرم به تدوین استانداردها، ش دانشگاههای ورزو برنامه

تأثیر اماکن  ةدر زمین اما .(21) های اساسی در نظام ارزیابی و استاندارد منابع وجود داردضعف

ثیرگذاری کمتری أکه تـ ی بدنی و ورزش هاتیفعالو تجهیزات ورزشی بر مشارکت افراد در 

دو رویكرد وجود دارد. برخی از محققان معتقدند شرکت در  ـ داشتند نسبت به دو عامل دیگر

ی ورزشی اصوالً به وجود تجهیزات و امكانات ورزشی وابسته نیست، بلكه نداشتن هاتیفعال

ند ابیشتر محققان بر این عقیده ،از طرف دیگر است؛فعالیت بدنی اساساً تحت تأثیر عوامل دیگر 

رسمی به وجود امكانات و اماکن الزم بستگی دارد و باید شی غیری ورزهاتیفعالکه شرکت در 

از منظر کارشناسان در  ،این اساس بر .(12) آیدفراهم  هاآنانواع مختلف امكانات ورزشی برای 

چون فعالیت  توان گفتهمچنین می ، رویكرد دوم غالب بوده است.ورزش دانشگاهی کشور

های زیادی و هنوز کاستی (33) استیزات خاص و وابسته به وسایل و تجه ورزشی، تخصصی

باید ، به طور کلی .انداثرگذاری باالیی برای آن قائل شدهکارشناسان  در این زمینه وجود دارد،

هرچه فضاها و اماکن ورزشی بیشتری در دسترس افراد قرار داشته باشد، احتمال گفت 

ی رفتاری افراد تا حدودی ناشی از هایژگیو؛ زیرا شودیمبه فعالیت بدنی بیشتر  هاآنپرداختن 

برای جذب بیشتر  رسدیمبه نظر  ،بنابراین (.12) به منابع محیطی است هاآنمیزان وابستگی 

، هادانشگاهی ورزش همگانی، تدابیر و تغییرات محیطی در فضای موجود در هاتیفعال بهجوانان 

  .است مقدم و ضروری ،دن امكانات و تجهیزاتایجاد و فراهم آور

ریزی، منابع انسانی، منابع مالی و علمی های برنامهمقیاسخرده ،در بخش مدیریت توسعه

( دلیل 1385رحمانی )بودند.  اثرگذار 63/1و  66/1، 66/1، 74/1به ترتیب با ضریب اثر  ،ورزش

دانشجویان به  نداشتنِتمایل نیهمچنورزش در دانشگاه و  نكردنِاصلی رکود و پیشرفت
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 داندی مناسب میزیربرنامه نبودِهنگام فراغت را ناشی از  دری ورزشی هاتیفعالکت در مشار

 نبودِ را به دلیل هادر ورزش دانشگاه یزیردر برنامه یتموفقنا ةیندر زم( 1391) یزیعز. (12)

بنابراین  .(16) داندمیمتخصص  یزانربرنامه ودِنب زمان و مدیریت نامناسبِامكانات مناسب، 

از طرف  عدی است.بُای چندلهئریزی در ورزش دانشگاهی، مساید گفت اهمیت و ضعف برنامهب

 ناشی ازنیز مانند مربیان و مدرسان  تجربه و شایستهبا ریزانِمدیران و برنامه کمبود ،دیگر

استفاده از منابع و . (22) ها استدر ورزش دانشگاه انسانی ةمنابع و سرمای نیافتگیِ توسعه

عاملی میانه و  ،روازاین ؛گیردتأمین مالی صورت میبا ریزی و انسانی بر اساس برنامه ةسرمای

در  کمبود و نارسایی اعتبارات مالی( 1391) یزیعز شود.بین این دو عامل قلمداد میمهم 

 ،بنابراین .(16) داندیمکننده بسیار محدود را یزیربرنامهبرای توسعه و  ورزش دانشگاهی

 اهمیت و نقش به( 2116) یگرین که به طوری ؛مین مالی استزی مقدم بر تأریبرنامه

 یكسان هایفرصت خلق منظور به بریتانیا هایاریذگبودجه و سیاست تمرکز برایریزی برنامه

 ورزش ةتوسع در دولتی مالی منابع نقش به همچنینکند. می اشاره جامعه افراد ةهم برای

 ورزش ةصحن گستردگی به توجه با رسدمی نظر به(. 29) است داشته کیدأت یشپرور

 نهادهای ةبودج دولتی، بودجة مثل متعدد هایبخش از بایستمی مالی منابعدانشگاهی، 

مسئولیت  ،مدیریت ورزش. گردد مینتأ مردمی هایوکمک هابیمه مالی، حامیان عمومی،

. از آنجا (32) را بر عهده دارد مثبت و سازنده در الگوهای رایج مشارکت ورزشی افراد ةمداخل

مورد نیاز از  و دستیابی به اطالعاتِ (34) اطالعات است داشتنِ ،مدیریت ةکه مقدمه و پای

اما نسبت به سه  ؛اهمیت باالیی دارد بنابراین ،(4) پذیر استطریق تحقیقات و نیازسنجی امكان

العات علمی نیز در صورت وجود مدیریت بر مبنای دانش و مط ،همچنین تأخر دارد. ،عامل قبلی

ها توالی بین این شاخص ،بنابراین .خواهد بود تراز سه شاخص قبلی اثربخش ،بسترهایی مناسب

در ارزیابی  (1388میرکاظمی ) کند.نیز پیروی می مدیریتاز منطق  ،عالوه بر اهمیت آنها

 بودنددانشگاه ناکارا  23را و دانشگاه کا 25ها نشان داد که بدنی دانشگاه عملكرد ادارات تربیت

دهد که مدیریت . این گزارش نشان می(19) بوده است «افزایشی»دانشگاه  هشتعملكرد  و

 ةنحو وها و توجه به عاملها از کارآمدی باالیی برخوردار نبوده است توسعه در ورزش دانشگاه

 ها ضروری است. اثرگذاری آن

به ترتیب با ضرایب  ،آموزشیقهرمانی و همگانی،  هایمقیاسخرده ،مشارکت ةدر بخش توسع

نظام  های حیات جمعیِبه دلیل ویژگیبودند. اثرگذاری دارای اولویت  55/1و  79/1، 81/1

، مشارکت ورزش همگانی و پیشینخالف رویكردهای  ، بر(34) دانشگاهی و اهمیت مشارکت

کل فرن شود.رترین عامل محسوب میین نهاد بالقوه اثرگذاا ،منابع انسانی تفریحی در شكوفایی
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گیر دانشجو در افزایش چشم با وجود ند کهاعالم کرد ( در پژوهش خود1996)1و همكاران

، بلكه از نظر کمیت و ها نه تنها از جهت امكاناتنشگاهوضعیت ورزش دا ،های جهانکشور

 و دلیل عمدةشكال مواجه است با ا ، رویدادها و مشارکت ورزشیهاکیفیت اجرای برنامه

پیدایش  ،ورزشیرقابتی  و در رویدادهای تفریحیدانشجویان  اندكِو مشارکت  تحرکیکم

رقابتی،  ةباید مقدم بر جنب ،مدیریتتغییرات  برایو  استو تفریحات مجازی تكنولوژی جدید 

جیه تو ،های فوق به لحاظ اثرگذارییافته ،. بنابراین(34) همگانی و تفریحی تأکید شود ةبر جنب

، ضعف مدیران و کمبود ساعات مناسب ةفقدان برنام از طرف دیگر، اصولی دارد.تخصصی و 

 برای ،بنابراین ؛(16) اندشدهبرنامه از موانع مهم شرکت دانشجویان در فعالیت ورزشی ذکر فوق

  مشارکت ورزشی باید این مسائل را بیشتر در محوریت قرار داد. ةتوسع

 توسعه بر متغیر زیرساختداری ثیر مستقیم و معنیأت ،توسعه دیریتمتغیر م اساس نتایج، بر

اصول  از حیث. دارد یمستقیمغیرثیر أت ،مشارکت ورزشی دانشجویانولی بر متغیر  دارد؛

محسوب  ی دیگرمطالعاتی و متغیرها ةگر اصلی نسبت به زمینتوسعه، مدیریت متغیر مداخله

شوند و رجوع و ابزار دست مدیریت محسوب می ها در واقع منابع موردشود. زیرساختمی

آن بر زیرساخت توسعه  مستقیمِاثر  ،(. بنابراین23قابلیت مداخله در ساختار آنها را دارد )

 ، نیروی مالی و تخصصانسانیمنابع بین  نیز (1383) و تندنویس کریمیاناعمال است. قابل

پیدا داری نیمع ةرابط در رویدادها میزان مشارکت دانشجویانبا  در ورزش دانشگاهی مدیران

 .(15) داردمشارکت  ةمستقیم بر توسع یمتغیر زیرساخت نیز اثر، از سویی دیگر .کردند

كانات و اماکن رسمی به وجود امی ورزشی غیرهاتیفعالاند که شرکت در تحقیقات نشان داده

بین  نشان دادند که( 1383) و تندنویس کریمیان ،همچنین .(12دارد ) الزم بستگی مستقیم

 ةرابط ،دانشجویان فراغتیِ ـ های تفریحیمساحت اماکن و تأسیسات ورزشی با میزان فعالیت

ها زیرساخت ةتوسع ،نتایج فوق است. بنابراین ةکنندها تأییداین یافته .(15) ردمستقیم وجود دا

وسعه با ضریب مدیریت تعامل  ضرورت باالیی دارد. ،و امكانات جهت افزایش مشارکت ورزشی

مشارکت  ةثیر بیشتری در توسعأت 69/2زیرساخت توسعه با ضریب ، نسبت به عامل 23/3

با . زیرساخت اثرگذار است ةبر توسع 99/1مدیریت توسعه با ضریب  ،این . عالوه برورزشی دارد

گذاری أثیرستقیم بر مشارکت، تمستقیم مدیریت بر زیرساخت و غیرم گذاریتوجه به اثر

ها نشان این یافته ،مشارکت خواهد داشت. همچنین ةت به زیرساخت در توسعبنسبیشتری 

 مشارکتای و ترغیبی بیشتری نسبت به عوامل زیرساختی و نقش مداخله ،دهد که مدیریتمی

ك متفاوتی از اثر مدیریت باشد. افراد مختلف در بودنتواند آگاهانهله میئدارد. دلیل این مس
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 یکنند و معموالً فرایندهایفردی و خدمات نسبت به ورزش پیدا میشرایط محیطی، ویژگی 

تری در جامعه خواهد اق روشندو مص استتر آگاهانه ،اثرات مدیریت ،پنهان هستند. بنابراین

و  یتبا کم و رویدادها تنوع مسابقاتکه  گزارش کرد خود در پژوهش (1376)دارابی داشت. 

خوانی دارد. به که با نتایج این پژوهش هم (14) دارد یممستق ةها رابطورزش دانشگاه یفیتک

 آن در ورزشی فرایندهای تمام است که یهایفعالیت ظرف ةمثابمدیریت به از آنجا که ،طور کلی

( نحوة 23) گذاردمی فعالیت اثر اوقات در مردم ورزشی مشارکت رفتار بر و دارد جریان

  کند.ری پیروی میمتغیرهای باال هم از اصول نظپذیری تأثیر

 و زیرساخت ایجاد نیازمندها دانشگاه در ورزش ةتوسع گفتبندی پژوهش باید در جمع

 نخواهند پاسخگو تنهاییبه ساختاری عامل به پرداختن ولی ؛است مناسب ساختارهای همچنین

 اندانشجوی مشارکت میزان هم باز باشند، فراهم ساختاری عوامل و بستر قدر همهرچ زیرا ،بود

 بستگی نیز مشارکت ةبازدارند عوامل شناخت به ،آنها مطلوب رفتار و یفعالیت هایورزش در

ورزش تا حد  ةثر در توسعؤاهمیت نسبی عوامل م ،در تحقیقات مكرر از آنجا که. داشت خواهد

توانند با اطمینان بیشتری بر آن اندرکاران ورزش دانشگاهی میدست شود،زیادی مشخص می

ورزش  ةسازی توسعرسد ساختاربه نظر می ،اساس نتایج بر ،به طور کلیذاری کنند. گسرمایه

و همچنین ترویج فرهنگی  است افزاریافزاری و نرممقدم بر بسترسازی سخت ،دانشگاهی

 . مناسب است مدیریتمشارکت ورزشی، نیازمند مداخله 
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