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چکیده
از نوع پژوهشبود. این ورزش در بین دانشجویانسازي اي عوامل مؤثر بر نهادینهاین پژوهش بررسی مقایسههدف 

همۀ. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، که به صورت میدانی انجام شده استاستپیمایشی ـتوصیفیهايپژوهش
نفر بود. بر اساس 24078آماري در نظر گرفته شدند که تعداد آنها ۀعنوان جامعدانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به

ها شدند. ابزار گردآوري دادهانتخابپژوهشۀعنوان نموننفر بهα ،380=05/0فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطاي 
ها و اماکن فرهنگی، مدیریتی، زیرساختـپنج عامل اقتصادي، اجتماعیازبود که)1393(االحمديجامیۀپرسشنام

و همچنین متوسط کردندأیید تصاحبنظران راو صوري پرسشنامهیی. روایی محتواتشکیل شده استها هورزشی و انگیزانند
هاي آمار توصیفی (شامل ها از روشهتجزیه و تحلیل دادرايبه شد. بمحاس812/0پایایی درونی براي پنج عامل پرسشنامه 

یل تحلاي،ونهنمدرصد، میانگین، انحراف استاندارد و منحنی احتمال نرمال) و آمار استنباطی (شامل آزمون استودنت تک
داد که از دیدگاه دانشجویان هر نشانپژوهشهاي تعقیبی بونفرونی) استفاده شد. یافتهآزمون گیري مکرر،واریانس با اندازه

سازي د بر نهادینهنتوانها میها و اماکن ورزشی و انگیزانندهفرهنگی، مدیریتی، زیرساختـپنج عامل اقتصادي، اجتماعی
ن به این موضوعات توجه کافی داشته باشند.الزم است مسئوالاز این روي،د. نورزش در بین دانشجویان مؤثر باش

ورزش همگانی، دانشجویانسازي،نهادینه:ديگان کلیواژ

Email: mtalebpour@um.ac.irنویسندة مسئول                                         *
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م. از منظر هستیتحرکی در محیط کار، خانه و اوقات فراغت کاسته شده و شاهد ترویج فرهنگ بی
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گردد. این در می) 2009، 8مایر) و همچنین اختالل در ارتباطات اجتماعی (2000، 7ایوازاکی و مانل(

شدن ورزش در جوامع حالی است که مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی منظم یا به عبارتی نهادینه
سعیدي، حیدري و روابط اجتماعی را بهبود بخشد (آوردموجبات سالمتی بدن و روان را فراهم تواند می

).1390چروده و قدیمی، 
فراهم به معناي سازي نهادینهسازي در متون علمی ارائه شده است. نهادینهةی از واژفختلتعاریف م

ر دد. شونشدن رفتارهاي مطلوب میو فراگیر که موجب ثبات، پایدارياستها و شرایطی آوردن زمینه
دانند که شامل دي میرا فراین) آن1996(9هینینگزگرین وود و سازي، نهادینهةیک تعریف جامع از واژ

ها به آن ارزشدادن و ساختار بخشیدن ینیت هاي فرهنگی از محیط، پذیرش، عو جذب ارزشدریافت
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سازي ورزش را ایجاد تمایل و گرایش به فعالیت بدنی منظم و مداوم در توان نهادینهمییادشدهتعاریف 
د.کرسطوح جامعه تعریف تمام

ۀدر جامعبه ورزش نداشتنتمایل و گرایشبیشده حاکی از آن است که انجامهايپژوهشنتایج 
و همکاراناي فراگیر تبدیل شده است. اسديبه مسئلهویژه در میان دانشجویان دانشگاهی ایران و به

کنند، درصد دانشجویان کشور اصالً ورزش نمی38که ندی به این نتیجه دست یافتپژوهش) در 1381(
3/29و تنها دهنددرصد دانشجویان هیچ وقتی را در دانشگاه یا خوابگاه به ورزش اختصاص نمی57
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پژوهش. عالوه بر این، هاي ورزش همگانی اختصاص داردها به فعالیتالیت ورزشی دانشگاهدرصد فع
اگرچه دانشجویان اشاره دارد.اندك) نیز به مشارکت 1390(، جاللی و خبیري) و عزیزي1388آبکار (

هاي گذشته رشد لهاي ورزشی دانشجویان و حضور آنان در میادین ورزشی نسبت به سامشارکت
هاي جمعیتی، این رشد در مقایسه با د که با در نظر گرفتن شاخصکرمحسوسی داشته، ولی باید اذعان 

هاي تالش،و ضرورت رسیدن به سطح مطلوبیستقابل مالحظه ني دیگرکشورهامشارکت ورزشی
ترین کی از مهمی،این در حالی است که فعالیت بدنی منظم).1389فتحی، طلبد (بیشتري را می

توان سبک میکه با نهادینه ساختن آندوشهاي اثرگذار بر سبک زندگی سالم محسوب میمؤلفه
در بین بانوان از اهمیت . این موضوع)2006، 1سالیس و همکاران(رواج بخشیددر جامعه زندگی سالم را 

هاي مردان کمتر در فعالیتدر تمامی کشورهاي دنیا، زنان نسبت بهبیشتري برخوردار است. در واقع
درصد دانشجویان فعالیت ده در ایران نیز بر اساس اظهار نظر کارشناسان، تنها کنند. ورزشی شرکت می

درصد پنجاین رقم تنها .نفر دانشجوي دختر بودند20000حدود اند که از این تعداد ورزشی داشته
). محققان علت مشارکت کم زنان 1389اف، قالیبدهد (تشکیل می1380جمعیت دانشجویی را در سال 

توجهی زنان به سالمت جسمی و هاي فرهنگی و اجتماعی، کمهاي ورزشی را محدودیتدر فعالیت
هاي گروهی، کمبود رسانی ناکافی رسانهجامعه، اطالعروحی خویش، باورهاي مذهبی و سنتی حاکم بر 

اند برنامه بیان کردهیت بدنی و کمبود ساعات فوقتربۀبرنامامکانات، خجالت کشیدن، ضعف مدیران فوق
).1383مظفري و صفانیا، (

ها باید ویژه در بخش زنان و زیر پوشش قرار دادن آنها در این برنامهریزي ورزش همگانی، بهبراي برنامه
ی یا عنوان طرح ملبهیزي در بخش ورزش همگانی زنانرحتی بهتر است برنامه.طور اساسی اندیشیدبه

جانبه منطبق با شرایط اي مدون و همهاي از یک طرح جامع در نظر گرفته شود تا برنامهبخش عمده
تحقق این هاي حاکم بر جامعه تدوین و اجرا شود.کشور، عالیق زنان، وضعیت اقتصادي کشور و ارزش

، تابعیانگیري وجهانزاده،لهسایی(استنیازمند شناخت عوامل مؤثر بر نهادینه ساختن ورزش امر
هاي فعالیتۀریزي و توسعها که مسئول برنامهمدیریت تربیت بدنی دانشگاه،از سوي دیگر).1385

ت، براي انجام هرچه بهتر این مسئولیت خطیر نیازمند اطالعات کافی در سهاورزشی در سطح دانشگاه
بررسی ابعاد و متغیرهاي مربوط به . از این رو استورزش در بین دانشجویان سازيعوامل نهادینهۀزمین
سازي و بسترسازي فرهنگ ورزش به منظور ارتقا بخشیدن سالمت اجتماعی و همچنین فرهنگۀاشاع

رسد. در این راستا شناسایی نیازهاي براي افزایش مشارکت کلی در سطح جامعه ضروري به نظر می
ن قرار گیرد تا با رد توجه مسئوالهاي بدنی دانشجویان امري است که باید مومربوط به فعالیت

1. Sallis et al
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ۀبه امر اشاعـدشومیرا شامل که درصد بزرگی از جوانان ـپاسخگویی به نیازهاي این قشر از جامعه 
د.کننسازي ورزش در سطح جامعه کمک فرهنگ سالمتی و نهادینه

بندي دستهختلفیهاي ماز دیدگاهسازي ورزش در بین دانشجویان را عوامل مؤثر بر نهادینهمحققان 
) در پژوهشی که بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران انجام داد، 1389فتحی (اند. دهکر

د و شش متغیر وضعیت تأهل، کرشناختی بررسی جامعهمنظرعوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان را از 
ی و عالقه به ورزش را بر جنسیت، احساس سودمندي، دسترسی به امکانات ورزشی، حمایت اجتماع

هاي ) چالش1390(شعبانی، غفوري و هنري مشارکت دانشجویان مؤثر دانست. در پژوهش دیگري 
هاي لشترین چااي از مهمدند که پارهکرورزش همگانی در ایران را از دیدگاه صاحبنظران بررسی 

مدیریت واحد، بهره نگرفتن از هاي مدون، فقدانبرنامهنبوداز استعبارتآنهاپژوهششده درمطرح
توجهی به ورزش ها و بیتوجهی به ورزش و فعالیت بدنی در مدارس و دانشگاهنیروهاي متخصص، بی

مشارکت ورزشی با میزان ةانگیزۀ) نیز رابط1392نژاد (نما و حیدريدرآمد. قدرتطبقات کمهمگانی
ند و به این نتیجه دست یافتند که کردبررسی فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز را

هاي لذت و شادابی، سالمت جسمانی و تعامل اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان بین انگیزه
ۀ) پنج عامل مؤثر بر عالق1385(زاده، جهانگیري و تابعیانهمچنین لهساییمثبت وجود دارد. ۀرابط

دند: آگاهی از تأثیر روانی ورزش، کرگونه معرفی به ورزش را ایندانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
و پاسخگویتآگاهی از تأثیر جسمی ورزش، دسترسی به امکانات ورزشی خارج از دانشگاه، جنس

این د،دا) انجام 1393(االحمديامکانات ورزشی. اما در پژوهشی که جامینبودنکافییا بودنکافی
هاي شهر تهران سازي ورزش در بین دانشجویان دانشگاهل مؤثر در نهادینهعنوان عوامپنج عامل به
ی، عامل مدیریتی، عامل ها و اماکن ورزشها، عامل زیرساختعامل انگیزانندهند:معرفی شد

فرهنگی و عامل اقتصادي.ـاجتماعی
ریزان و برنامهمدیرانن، امحققیکی از مسائل مهمی که توجه بسیاري از گفتتوان به طور کلی می

سازي و گسترش مشارکت ورزش را به خود معطوف ساخته، یافتن راهکارهایی براي نهادینهةحوز
ویژه دانشجویان با حضور منظم افراد جامعه بهزیرا؛استدانشجویان ویژهبه،مستمر ورزشی قشر جوان

، میرفخرالدینیو صیادي تورانلو ،میرغفوريتوان به مقابله با رفتارهاي نامطلوب (در ورزش همگانی می
زارعی ها و هنجارهاي مطلوب اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی پرداخت () و گسترش ارزش1388

از سوي د. سوق داسبک زندگی سالم و پویا سويبه دانشجویان را ) و از این طریق 1382، و تندنویس
که به همراه خود دوستی، آمیزدو آموزش درمیالمتی، بازیابیا عناوینی همچون س، امروزه ورزش بدیگر
ها موجب ح دانشگاهفعالیت ورزشی در سطسازي نهادینهزیرا؛ آوردان می، رقابت و لذت را به ارمغنشاط
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هاي دانشجویان در محیط تحصیل، ایجاد عادات مناسب، داشتن سبک زندگی فعال، افزایش فعالیت
).2016، 1یونگگردد (وري آنان میرفتن بهرهیان و باالسطح سالمت جسمی و روحی دانشجويارتقا
هاي مشارکت افراد بودهیزانندهکه تمرکز محققان بیشتر بر انگدهدنشان میشده انجامهايپژوهشمرور

و کمتر به بحث حضور مستمر و فراگیر افراد در ورزش توجه شده است. بنابراین در این پژوهش، 
ی هایو پیشنهاداندسازي ورزش در بین دانشجویان پرداختهنهادینهمؤثر برمحققان به بررسی عوامل 

د.دهنورزش ارائه میختر و پسر در عرصۀضور مستمر و فراگیر دانشجویان دبراي ح

پژوهششناسی روش
همـۀ دانشـجویان پیمایشی بود که به شکل میـدانی اجـرا گردیـد. ـحاضر توصیفیپژوهشروش انجام 
دادند که با توجـه را تشکیل میپژوهشآماري ۀجامع94-93دوسی مشهد در سال تحصیلی دانشگاه فر

نفر 380نفر بود. بر اساس فرمول کوکران و 24078به گزارش اداره کل آموزش این دانشگاه، تعداد آنها 
در ایـن هـا شدند. ابـزار گـردآوري دادهانتخابپژوهشۀعنوان نمونبه،α=05/0با در نظر گرفتن خطاي 

عوامل اقتصادي، تشکیل شده است:عدبُپنجاز این) بود که 1393(االحمديجامیۀپرسشنام،پژوهش
پـس از . نگیزاننـدهها و اماکن ورزشـی و عوامـل افرهنگی، عوامل مدیریتی، زیرساختـعوامل اجتماعی

و کردنـدد احبنظران تأییـتن از صرا پنجهاي این پرسشنامه، روایی محتواي آن تغییرات اندکی در گویه
محاسـبه شـد. پایـایی درونـی ایـن CVI=926/0)،1975(3به روش الوشیآن2شاخص روایی محتواي

عـدایـن شـاخص بـراي پـنج بُاساس شاخص آلفاي کرونباخ محاسبه شـد کـه مقـادیر پرسشنامه نیز بر
شده در پرسشنامه بدین گونه است: مطرح

721/0:عوامل اقتصادي
728/0:فرهنگیـاعیعوامل اجتم

871/0:عوامل مدیریتی
923/0:هازیرساخت

819/0:اماکن ورزشی و عوامل انگیزاننده
دهـی بـه ایـن بـه منظـور پاسـخهمچنـین . اسـت812/0متوسط پایایی درونی این پرسشنامه ،بنابراین

داد) نشـان مـیموافقـت کامـل را10مخالفت کامل و عدد یک(عدد ارزشیدَهی از طیف کمّپرسشنامه
هاي آمار توصیفی (شامل درصد، میانگین، انحـراف ها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل دادهد. شاستفاده

1. Young
2. Content Validity Index (CVI)
3. Lawshe
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هـا بودن توزیع دادهبا توجه به طبیعی(استفاده شد ) و آمار استنباطی 1استاندارد و منحنی احتمال نرمال
و آزمـون 3گیري مکـررحلیل واریانس با اندازهت،2اينمونهآزمون استودنت تکو همچنین حجم نمونه از

5اساسپـیاسافـزارنرم20نسخۀها با استفاده از یه و تحلیلتجز. تمام)استفاده شد4تعقیبی بونفرونی

انجام گرفت.

نتایج
را نشان پژوهشۀشناختی نمونتاطالعات جمعییکجدول : هاشناختی آزمودنیهاي جمعیتویژگی

دهد.می
مورد بررسیۀشناختی نموناطالعات جمعیت-1جدول

درصدسطوح متغیرمتغیر
2/47مردجنسیت

8/52زن

4/82مجردوضعیت تأهل
6/17متأهل

سطح تحصیالت

7/0کاردانی
2/66کارشناسی

8/2کارشناسی ارشد
3/30دکتري

انتخاب شدند که میـانگین پژوهشۀنمونعنوان دانشجو به380با توجه به حجم جامعه، پژوهشدر این 
بود. 993/22±364/5سنی آنها 

سـازي عوامل مؤثر بـر نهادینهدو،جدول سازي ورزش در بین دانشجویان:تعیین عوامل مؤثر بر نهادینه
.دهدورزش در بین دانشجویان را نشان می

1. Q _Q plot
2. One-sample T test
3. Repeated Measures ANOVA
4. Bonferroni
5. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
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در بین دانشجویانسازي ورزشعوامل مؤثر بر نهادینه-2جدول
Test Value= 5.5

)Sigداري (عناسطح م)tمقدار آماره آزمون (میانگین و انحراف استانداردسازي ورزشعوامل نهادینه
*767/6727/7001/0±954/1اقتصادي

*868/6125/12001/0±344/1اجتماعی ـ فرهنگی
*324/7651/13001/0±587/1مدیریتی

*897/7998/16001/0±680/1اماکن ورزشیها و زیرساخت
*094/8615/20001/0±499/1هاانندهانگیز

اي نمونـهبا توجه به اینکـه سـطح معنـاداري آزمـون اسـتودنت تکد، آیمیگونه که از جدول باال برهمان
) اسـت، Test Value=5.5ها بـاالتر از حـد متوسـط (و همچنین مقادیر میانگیناست05/0تر از کوچک

فرهنگی، مـدیریتی، امـاکن و تجهیـزات ورزشـی و ـعامل اقتصادي، اجتماعیپنجهر کهگفتتوان می
د.نسازي ورزشی در بین دانشجویان مؤثرانگیزشی بر نهادینه

همچنـین پـژوهشاین در سازي ورزش در بین دختران و پسران:عوامل مؤثر بر نهادینهۀمقایس
ازي ورزشی در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک جنسـیت، بـا توجـه بـه سبه منظور مقایسۀ عوامل نهادینه

گیري مکـررنبودن واریانس، از آزمون تحلیل واریانس با اندازهها و همچنین ثابتبودن توزیع دادهطبیعی
است کـه فـرض 1موخلیآزمونگیري مکرراندازه،آزمونفرض. پیشاستفاده شد05/0در سطح خطاي 

جود نـدارد باشد مشکلی و05/0داري بیشتر از عنادر صورتی که مقدار سطح مد.نککرویت را بررسی می
هـاي آزمونةباشد باید تصحیحاتی صورت گیرد و از آمـار05/0داري کمتر از و در صورتی که سطح معنا

نتـایج آزمـون . )1391، پور و صـفريحبیـب(شـوداستفاده 4الور باندو3، هین فیت2گرین هوس گیسر
.نشان داده شده استچهارو سههايموخلی براي دانشجویان پسر و دختر به ترتیب در جدولکرویت 

1. Mauchlys Test
2. Greenhouse - Geisser
3. Huynh - Feldt
4. Lower - Bound
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نتایج آزمون کرویت موخلی در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد-3جدول 

موخلی انحراف استاندارد±میانگینهاي ارزیابی عملکردشاخص
)W(

دوخی
)χ٢(

درجات 
آزادي

سطح 
ريداعنام

960/7±583/1هاعامل انگیزاننده

511/033/494001/0*
715/7±764/1ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت
266/7±692/1عامل مدیریتی
888/6±797/1عامل اقتصادي

780/6±404/1عامل اجتماعی ـ فرهنگی

شجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدنتایج آزمون کرویت موخلی در بین دان-4جدول 

موخلی انحراف استاندارد±میانگینهاي ارزیابی عملکردشاخص
)W(

دوخی
)χ٢(

درجات 
آزادي

سطح 
داريعنام

229/8±358/1هاعامل انگیزاننده

639/043/324001/0*
975/7±636/1ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت
406/7±475/1عامل مدیریتی
577/6±104/2عامل اقتصادي

953/6±285/1عامل اجتماعی ـ فرهنگی

سازي ورزش در بین دانشجویان دختـر و شد، تجانس کوواریانس میان عوامل نهادینهگفتهطور که همان
و هسـدسـت آمـده در جـداول ه بداريعناچون مقدار سطح م؛پسر دانشگاه فردوسی مشهد وجود ندارد

هاي گرین هـوس از آزمونبایست میها رو براي بررسی تفاوت بین داده. از ایناست05/0کمتر از چهار
. بـدلیل دوشـاسـتفاده گیري مکرر است، اندازهآزمون ۀیافته شکل اصالح کالور باندوگیسر، هین فیت
ر و پسر دانشگاه فردوسـی درصد در دو گروه دخت75کمتر از آزمون کرویت موخلی، دو اینکه مقدار خی

از آزمون گرین هوس گیسر استفاده شده است. ) χ٢=33/49و پسران χ٢=43/32(دختران دست آمد ه ب
.دهدرا نشان مینتایج آزمون گرین هوس گیسر در دو گروه دختر و پسر پنججدول 

عواملبه تفکیک جنسیت براي مقایسۀگرین هوس گیسر آزمون آماره نتایج -5جدول
دانشجویانسازي ورزشنهادینه

درجۀ آزاديجنسیت
)df(

مقدار آمارة آزمون
)F(

سطح معناداري 
)sig(

*050/3345/14001/0مرد
*280/3552/22001/0زن
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در بین سازي ورزشبین عوامل نهادینهگفتتوان ، میگرین هوس گیسرآزمون ةآماربهبا توجه 
داري وجود دارد.عنااختالف مه فردوسی مشهددانشجویان دختر و پسر دانشگا

عوامل دو به دوییۀنتایج مقایسسازي ورزش:دو به دویی عوامل مؤثر بر نهادینهۀمقایس
و شش دوسی مشهد به ترتیب در جدول دانشگاه فرو دختر پسر بین دانشجویانسازي ورزش درنهادینه

شده است.نشان دادههفت

آزمون بر اساس سازي ورزش در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهدنهادینهعواملۀمقایس-6جدول
بونفرونی

-عامل اجتماعی
فرهنگی

عامل 
مدیریتی

ها و اماکن عامل زیرساخت
ورزشی

عامل 
هاانگیزاننده

*001/0*00/1781/0003/0عامل اقتصادي
*001/0*118/0001/0فرهنگی- عامل اجتماعی

*001/0*005/0ل مدیریتیعام
00/1ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت

هاعامل انگیزاننده

آزمون بر اساس سازي ورزش در بین دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدنهادینهمقایسه عوامل -7جدول
بونفرونی

-عامل اجتماعی
ها و اماکن عامل زیرساختعامل مدیریتیفرهنگی

ورزشی
عامل 

هاانگیزاننده
*001/0*001/0*00/1006/0عامل اقتصادي

*001/0*069/0001/0فرهنگی- عامل اجتماعی
*001/0*01/0عامل مدیریتی

00/1ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت
هاعامل انگیزاننده

ز دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه ا، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد ششبا توجه به جدول 
(به استثناي وجود دارد سازي در ورزش عوامل نهادینهۀهمداري بینمعنااختالف فردوسی مشهد 

ارتباطی با عامل ـماعیمدیریتی، عامل اجتو فرهنگی ـتفاوت بین عوامل اقتصادي با اجتماعی
، نتایج هفتهمچنین با توجه به جدول .شی)با عامل انگیزها و اماکن ورزشیعامل زیرساختمدیریتی و

داري معنااختالف از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد 
(به استثناي تفاوت بین عوامل اقتصادي با وجود دارد سازي در ورزش عوامل نهادینهۀبین هم



1395، پاییز و زمستان 11پژوهش در ورزش تربیتی شماره 64

با ها و اماکن ورزشیزیرساختبا عامل مدیریتی و عاملفرهنگیـفرهنگی، عامل اجتماعیـیاجتماع
عامل انگیزشی).

گیريبحث و نتیجه
صورت ورزش در بین دانشجویانسازي اي عوامل مؤثر بر نهادینهبا هدف بررسی مقایسهپژوهشاین 

پنج عامل اقتصادي، . نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد،گرفت
سازي ورزش در ها در نهادینهها و اماکن ورزشی و انگیزانندهفرهنگی، مدیریتی، زیرساختـجتماعیا

گیري مکرر نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر مهم هستند. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه
ل انگیزاننده، به طوري که بین دانشجویان پسر عوام؛داري بین این عوامل وجود داردعنااختالف م
فرهنگی به ترتیب از ـها و اماکن ورزشی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادي و عوامل اجتماعیزیرساخت

اماکن هادختر عوامل انگیزاننده، زیرساختدر حالی که بین دانشجویان.میانگین باالتري برخوردارند
ادي به ترتیب از میانگین باالتري فرهنگی و عوامل اقتصـعوامل مدیریتی، عوامل اجتماعیورزشی،

برخوردارند.
هاي بدنی، دوري از عوامل انگیزاننده از قبیل تندرستی و سالمتی، مشارکت با دوستان در فعالیت

همواره مورد توجه اقشاري بوده ،، تناسب اندام و همچنین لذت بردن و داشتن لحظات خوشکسالت
مورد بررسی در ۀدانشجویان دختر و پسر جامعاند. شتهاست که در ورزش و فعالیت بدنی مشارکت دا

، لیل اهمیت این عاملبه دند.دانستسازي ورزش ترین عامل در نهادینهپژوهش حاضر، این عامل را مهم
نما و توان به پژوهش قدرتتمرکز زیادي بر آن وجود دارد. از آن جمله میپژوهشدر ادبیات 

هاي پژوهش حاضر با یافتهمنظرد که از این کر) اشاره 1390امهر () و پژوهش پارس1392نژاد (حیدري
از انگیزش بیرونی تا هاآنۀهاي متفاوتی دارند که دامنحالت،هاي شخصانگیزانندههمسو هستند.

با ـنظر از نتایج فعالیتصرفـدرونی ةانگیزۀوسیلهشده بانگیزش درونی امتداد دارد. رفتار برانگیخته
،انگیزش بیرونیۀوسیلهشده بدر حالی که رفتار برانگیخته؛و ارضاي خاطر همراه استکسب لذت

گیرد، بلکه براي خود فعالیت انجام نمیدلیلبدین معنا که فعالیت به .اي داردماهیت ابزاري و وسیله
،بیرونی دارندةدرونی در مقایسه با کسانی که انگیزةشود. دارندگان انگیزرسیدن به یک نتیجه انجام می

ند. آنان همچنین عملکرد، برخوردارنفس بیشتري توجه، هیجان و اعتمادبهازدر فعالیت هاي خود
دارند. به برخورنفس و سالمت ذهنی باالتري عزتازدارند ودر انجام تکالیف خالقیت و پشتکار بهتري 

درونی برانگیخته ةممکن است انگیز، شودطور کلی، وقتی نیاز به رقابت، وابستگی و خودگردانی ارضا می
درونی در اثر تهدید به ةهمچنین انگیز.یابددرونی کاهش میةد، انگیزنشود؛ اما اگر این نیازها ارضا نشو

؛ حتی دادن پاداش در برابر انجامگراید، به سستی میتحت فشار و امر و نهیشدن، ارزشیابیتنبیه
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دهد درونی را کاهش میةها عامل کنترل تلقی شوند، انگیزگونه پاداشویژه اگر اینتکالیف، بهمطلوب
).1385شریفی، (

در بین دانشجویان سازي ورزشکه بر نهادینههستنداملی وعاز دیگرها و اماکن ورزشیزیرساخت
زي سامورد بررسی، این عامل در بین عوامل نهادینهۀ. از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر جامعندمؤثر

مالحظاتی از قبیل محل هاي این پژوهش نشان داد . یافتهدوم اهمیت قرار گرفتۀورزش در درج
گیري مناسب اماکن ورزشی در دانشگاه، جذابیت بصري اماکن و تجهیزات ورزشی، تنوع اماکن و قرار

ایمنی استحمام،برايمحیط مناسب ویژهبه،بهداشتیاماکن ورزشی به تجهیزاتمجهزبودنتجهیزات، 
بودن اماکن و تجهیزات ورزشی در اماکن و تجهیزات ورزشی، توجه به نظافت اماکن ورزشی، کافی

.هستنددر حضور بیشتر و مداوم دانشجویان مؤثر ،ها و استاندارد بودن اماکن و تجهیزات ورزشیدانشگاه
) 1389پژوهش فتحی () و 1385(تابعیانجهانگیري وزاده،لهساییها با نتایج پژوهش این یافته

ها، میانگین حداکثر ساعت استفاده از هدانشگافضاي ورزشیبسیار کمۀدر کنار سران.ستهمسو
ساعت در روز بوده است 6/7پسر براي دانشجویانوساعت 4/5دانشجویان دختر براي فضاهاي ورزشی 

فضاي ۀافزایش سران،بنابراین.تاسامکانات موجود اندكري وبهرهةدهندوضوح نشانکه این امر خود به
اماکن ورزشی از قبیل نیروي انسانی، وريبهرهافزایشها در کنار توجه به عوامل مؤثر بر ورزشی دانشگاه

فعالیت، ةمدیریت، امکانات و تجهیزات، وضعیت مالی، ساختار سازمانی، نظارت و ارزیابی، زمان و نحو
بیشترشدنتواند منجر به ) می1385کارگر و همکاران، ریزي (همداري و برنامتعمیر و نگهداري، مشتري

مشارکت دانشجویان در ورزش شود.
سازي ورزش در بین دانشجویان همچنین نشان داد عوامل مدیریتی نیز بر نهادینهپژوهشنتایج این 

مورد ۀامعسوم اهمیت قرار دارد. از دیدگاه جۀو این عامل در بین دختران و پسران در رتبمؤثرند
در مواردي از قبیل مدیریت مناسب اماکن ورزشی دانشگاه، در اختیار بودن اماکن مدیران باید بررسی، 

هاي مختلف ورزش دانشگاهی، همسو بودن نهادهاي مرتبط، برگزاري ساعات شبانه روز، هماهنگی بخش
هاي آزاد توجه به زماندنی و هاي بفعالیتۀهاي ورزشی در دانشگاه، تأکید بر توسعمسابقات و جشنواره

شعبانی، غفوري و ها با نتایج پژوهش این یافتهریزي ورزش دانشگاهی را در نظر داشته باشند. در برنامه
جز با حضور مدیران باتجربه در رأس . این عاملست) همسو1389) و پژوهش فتحی (1390(هنري 

هاي اخیر کمتر وظایفی به در سالتقدند اندیشمندان معد شد. مدیریت ورزش دانشگاهی محقق نخواه
است. به موازات اصالحات و تفویض اختیارات بیشتر به شدهدهکشیچالش بهانوظایف مدیرةانداز

. به همین سبب اندافزایش یافتهها نیز شو چالاستتر شدههاي آنها سنگینمدیران، وظایف و مسئولیت
هاي سنتی آموزش مدیران اي جدید یا تجدید نظر در برنامههبرنامهۀدر بسیاري از کشورها شاهد تهی

راهکارهاي متناسب ۀپیشنهادها براي تهیۀشماري به بررسی و ارائهاي بیها و کمیسیونهستیم و گروه
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دهد؛ اما اغلب این پردازند. فضاي دانشگاهی ما مفاهیم متعددي به مدیران آموزش میبا نیازهاي روز می
منطق «این در حالی است که امروزه روش غالب در آموزش مدیران، روش مدند.ها ناکارآآموزش

علمی اجتماعی ۀبلکه به منزل،عنوان علمی کاربردياي، مدیریت نه بهاست. در منطق حرفه»1ايحرفه
آموزش مدیران باید بتواند به ۀبرنام،گردد. در این رویکردیک حرفه است معرفی میةدهندکه قوام

بلکه فعالیتی نیست؛تمرین مدیریت یک فعالیت ساده، ماشینی و تکراري.رات فعالیتی پاسخ دهدانتظا
طلبد. پذیري مدیر را میدرك شرایط، توان شهودي و مسئولیتکه تعهد، قدرتاستهوشمندانه 

ایی از هراي تحلیل شرایط کار و طرح نمونهشود با ایجاد فرصتی بدر آموزش مدیران تالش می،بنابراین
آماده رو مقابله با اتفاقات پیشبرايو آنها را،اي تشویقمسائل مدیریت، مدیران آینده را به عمل حرفه

آموزش يرویکردچنین گردد، مدیران ورزش دانشگاهی با ). پس پیشنهاد می1383بازرگان، ند (کن
حضور در این پست حساس شوند.ةد و آمادننیبب

بین دانشجویان سازي ورزش در ادي نیز از جمله عواملی بود که بر نهادینهعامل اقتص،پژوهشدر این 
چهارم و از دیدگاه دختران در رتبه پنجم اهمیت قرار دارد. ۀاین عامل از دیدگاه پسران در رتب. ندمؤثر

صی و ارزان یا که سطح اقتصادي خانواده، درآمد شخمعتقدند در این پژوهش مورد بررسی دانشجویان
ها با نتایج این یافتهآنها به فعالیت بدنی مؤثر باشد.تواند بر گرایش بودن خدمات ورزشی میگران

این ،دانبه اعتقاد اندیشمن. ست) همسو1389) و فتحی (1390(شعبانی، غفوري و هنري هاي پژوهش
اقشار متفاوت توزیع رفتارهاي ورزشی را در میانةد نحونتوانکه میاستترین عواملییکی از مهمعامل 

ۀانتخاب رشتبرافراداقتصاديـاجتماعیۀطبقمثاله عنوان). ب1389فتحی، (د نجامعه توضیح ده
هایی از به باال و باالي جامعه به فعالیتطبقات متوسط نشان دادند که هاپژوهش.ورزشی تأثیر دارد

،مانند فوتبالهاي ورزشی برخی رشتهدر حالی که ،پردازندمیرانی، سوارکاري، تنیس و گلف قبیل قایق
پاول، سندي و ،). همچنین1389فتحی، (یستندند و منحصر به یک طبقه خاص ندارتر ماهیتی عمومی

یر عوامل تحت تأث،ها و امکانات ورزشیند دسترسی افراد به مکانگویمی) 2004(2فرانک
) نشان دادند که سطح فعالیت بدنی 2002(3و همکاراندانکن،. عالوه بر ایناقتصادي استـاجتماعی
طبقات باالي ه طوري کهب؛گیرداقتصادي قرار میـوضعیت اجتماعیتحت تأثیر ،و ورزش
4کاپوتیاداي و ،در نهایت. دارنددیگرالتري نسبت به طبقاتسطوح فعالیت با،اقتصاديـاجتماعی

صادي را بر مشارکت ورزشی مؤثر اقتـ) نیز وضعیت اجتماعی2010(5) و دالمن و لیوایز2001(

1. Professional Logic
2. Powell, Sandy & Frank
3. Duncan et al
4. O'Dea & Caputi
5. Dollman & Lewis
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امکانات ورزشی را به نوعی شودتوصیه میها ورزش دانشگاهن و مدیران به مسئوال،ین. بنابرادانندمی
دانشجویی باشد و در این میان توجه به شرایط ۀاقشار جامعهمۀگوي نیازهاي پاسخگسترش دهند که 

.کننده باشدناسایی نیازها و عالیق آنان کمکتواند در شاجتماعی دانشجویان میـاقتصادي
و سازي ورزش در بین دانشجویان مؤثر بودفرهنگی نیز بر نهادینهـیعنی عامل اجتماعی،آخرین عامل

. چهارم اهمیت قرار گرفتۀپنجم و از دیدگاه دختران در رتبۀاین عامل از دیدگاه پسران در رتب
هاي ند مواردي از قبیل گسترش ارتباطات اجتماعی در فعالیتمعتقدمورد بررسی ۀجامعدانشجویان 

بودن و مقبولیت عمومی نوع ورزشی، داشتن سبک زندگی سالم و پویا، اعتقادات مذهبی، همگانی
محلی، داشتن اوقات فراغت کافی و تفکرات ـهاي بومیفعالیت بدنی، تفکرات خانواده، برگزاري بازي

هاي ا نتایج پژوهشها باین یافتهد. نمؤثر باشسازي ورزش نهادینهامر دردنتواندوستان و نزدیکان می
) 1390() و شعبانی، غفوري و هنري1389)، فتحی (1385(تابعیانجهانگیري و،زادهلهسایی
و دتواند امید به زندگی را افزایش دهفعالیت بدنی در اوقات فراغت می. محققان معتقدند ستهمسو

گیري و کسالت شود. در کارهاي جمعی و جلوگیري از گوشهتباط با دیگران، مشارکتباعث شادابی، ار
دیدگاه دوستان و همکاران و آشنایان، دیدگاه جامعه، دیدگاه مسئوالن و تدارك ،در تحقق این امر
شود در مسیر بینندگان توصیه میبه مسئوالن و تدارك،. بنابراینها مؤثر استبینندگان و رسانه

ند و کناستفاده ها سازي ورزش در بین دانشجویان از کمک دوستان، همکاران، آشنایان و رسانهینهنهاد
جالب توجه ۀکافی را بگیرند. یک نکتةزیستی در جامعه بهراز این فرصت براي گسترش فرهنگ سالم

پسران دانشجو فرهنگی براي دختران نسبت به ـاجتماعیعاملالتراهمیت با،پژوهشهاي این در یافته
اال بردن مشارکت براي به نیز توجه جدي داشته باشند و ن امر به این نکتبود که الزم است مسئوال

کنند ها نیز توجه هاي درونی آنفرهنگی به انگیزهـدر کنار برداشتن موانع اجتماعیورزشی زنان،
).1388گشا، نادریان، ذواالکتاف و مشکل(

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد ۀپژوهش مربوط به جامعهاي اینبه طور کلی یافته
ها و اماکن ها، عامل زیرساخت، به ترتیب عامل انگیزانندهپسر این دانشگاه. به اعتقاد دانشجویان است

فرهنگی بر نهادینه ساختن ورزش در بین ـورزشی، عامل مدیریتی، عامل اقتصادي و عامل اجتماعی
ها، عامل دانشجویان دختر این دانشگاه، به ترتیب عامل انگیزانندهاز نظر،در مقابلست. آنها مؤثر ا
فرهنگی و عامل اقتصادي بر نهادینه ـها و اماکن ورزشی، عامل مدیریتی، عامل اجتماعیزیرساخت

ود به شبنابراین به مدیران و مسئوالن ورزش دانشگاه توصیه میساختن ورزش در بین آنها مؤثر است. 
اهمیت هر عامل و مقایسات زوجی آنها در بین ۀند و با در نظر گرفتن درجکناین عوامل توجه جدي 

دانشجویان ۀسازي ورزش در جامعدختران و پسران دانشجو، دست به اقدامات صحیح در راستاي نهادینه
احتیاط و الزم است باروست هبا محدودیت روبي دیگرهاو دانشگاهبه جوامع این نتایجتعمیمبزنند. 
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شود براي گسترش اطالعات در رابطه با موضوع به محققان آینده پیشنهاد میاز این رو صورت پذیرد؛
هاي این و با یافتههندهاي دیگر انجام ددر دانشگاهدیگري همانند پژوهش حاضرهايپژوهش، پژوهش
ند.کنمقایسه پژوهش
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Abstract

The purpose of this study was to comparison study to the factors affecting on
institutionalization of sport among students. This research is an empirical descriptive
survey. The population of this study consisted of all the students attending Ferdowsi
University of Mashhad (24078 students). Using Cochran Formula and an alpha level of
0.05, 380 students were selected as the sample of the study. Jami's questionnaire (2015)
including economic, social, cultural, managerial, infrastructural, and motivational factors
and also sports places was used to gather the data of the study. The content validity and
reliability of the questionnaire were confirmed by experts and also the mean internal
reliability for the five factors included in the questionnaire was 0.812. Descriptive statistics
(percentage, mean, standard deviation, normal probability curve) and inferential statistics
(Including one sample t test and repeated measure and Bonferroni post-hoc) were used to
analyze the data. The results showed that all the five factors mentioned before are effective
for the institutionalization of sport among the students and the authorities should pay
attention to such factors.
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