
 39-221،. صص 2931بهار و تابستان ،. 21شماره                         تربیتیپژوهش در ورزش 

 بدنی هایثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتؤتعیین عوامل م
 

 4، علی افروزه3، عبدالرحمان جامی الاحمدی2، محمد پورکیانی1سید عماد حسینی

 

 دانشگاه شهید بهشتی ،مدیریت ورزشی استادیار .2و1

 شهید بهشتی دانشگاه ،کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. 3

 1*شهید بهشتیدانشگاه  ،کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی .4

 

 29/89/2931تاريخ پذيرش:                     80/81/2931تاريخ دريافت: 

 

 چکیده

ا بدنی صورت گرفت. بهای مشارکت دانشجويان در فعالیتافزايش ثر بر ؤبا هدف تعیین عوامل م پژوهشاين 

 ـ عامل مديريتی، انگیزشی، اقتصادی، زيرساخت و اماکن ورزشی و اجتماعی پنج پژوهشادبیات  ةمطالع

انتخاب شدند. به منظور  ثر بر افزايش مشارکت ورزشی دانشجويانؤفرهنگی به منظور تعیین عوامل م

که روايی صوری  تهیه شد پژوهشبه ادبیات  گويه، با توجه 91ای با ساختهمحقق ةسشنامپر هاآوری دادهجمع

گرفته  کمکيیدی أو تيید شد و برای بررسی روايی سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی أآن توسط خبرگان ت

 ةه دست آمد. جامعب 09/8راهنما  ةوسیله آزمون آلفای کرونباخ، در مطالعهب میزان پايايی پرسشنامه. شد

های تهران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد از دانشجويان دانشگاهنفر  211882 پژوهشآماری اين 

 برای .انجام شد ایطبقه تصادفیگیری به صورت . نمونهندی تعیین شدپژوهشاين کار  نمونه برای 901

نی، و لیزرل شامل میانگین و فراوا SPSSهای افزارها در سطح توصیفی و استنباطی از نرموتحلیل دادهتجزيه

 همچنین در نهايت مدل ساختاری تفسیری با تکنیک گیری استفاده شد.مدل اندازهاکتشافی و عاملی تحلیل 

ISM .بر  پژوهش ةشدعوامل شناسايیتمام  نشان دادنتايج  به منظور شناسايی ارتباط بین متغیرها ارائه شد

اثرگذار بر ترين عامل عاملی، مهمبا توجه به بارهای ثیرگذارند. أدانشجويان تافزايش مشارکت ورزشی 

، فرهنگی ،مشارکت دانشجويان در فعالیت بدنی، عامل مديريتی شناسايی شد و پس از آن عوامل اجتماعی

يکی با ارتباط نزد بهتر استها مسئولان ورزش دانشگاه ،قرار گرفت. بنابرايناقتصادی، تجهیزاتی و انگیزشی 

 مديريت ورزش ةاهمیت عوامل مديريتی، تصمیمات صحیحی در زمین دانشجويان داشته باشند و با توجه به

  د.کنندانشگاهی اتخاذ و اجرا 
 

 ، مدل ساختاری تفسیریمشارکت ورزشی، فعالیت بدنی، دانشگاهی ورزش: کلیدی واژگان

                                                 
 Email: a.afruzeh@gmail.com* نویسنده مسئول                                                                           
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 مقدمه

 تکنولوژي شکوفایی و اقتصاد ةرویبی رشد شاهد جوامع، شدنصنعتی و تمدن گسترش اثر بر امروزه

 هايکاسته شده و وجود فرصت شیازپشیروزمره ب یجسمان هايتیفعال ،رشد این موازات به .هستیم

از زمان شخص است که  ینیّ(. فراغت بخش مع1331،صفاري) است شده گذشته از مشهودتر فراغت

نوان ع. فراغت بهشودیتعهدات فرد مربوط نم گرید ای هاتیو مسئول يبه کار، مسائل کار ماًیمستق

د قلمدا اتیاحساسات و معنو انیو ب يتوجه به حالات معنو ها،تیمشارکت داوطلبانه، حضور در فعال

افراد در اوقات فراغت خود باید به فعالیت فیزیکی  ندعتقدم آنها .(2111، 1مکلین و هارددي)شده است 

 و بانشاط و سالم فراغت اوقات گذراندن افراد، سلامت در ورزش امروزهکردن بپردازند. فعال و بازي

 پیشگیري جامعه، در سالم اجتماعی روابط ایجاد نوجوان، نسل در ویژهبه ،پرورش و آموزش بخش،لذت

 متجلی را خود نقش اخلاقی انحرافات و اجتماعی مفاسد از بسیاري از پیشگیري ها،بیماري به ابتلا از

ط، رقابت و لذت را به همراه خود دوستی، نشا ورزش به .(1311میرغفوري و همکاران، ) است ساخته

 ابدیامروزه ورزش با عناوینی همچون سلامتی، بازیابی و آموزش معنا می همچنین ؛ردآوارمغان می

د، آورفراهم می را ثرتر روابط اجتماعیؤگسترش ورزش امکان برقراري بهتر و م (.2111، 2یانگ)

گیري بهتر زندگی نسل جوان و ، کاهش چاقی و شکلهمچنین این امر، امکان افزایش سطح سلامتی

 و عوارض ةدربار مردم عمومی آگاهی افزایش رغمعلی آورد.هم میایا به عبارتی دانشجویان را فر

 از کشور دانشگاهی ةجامع از کمی درصد فقط موجود شواهد اساس بر تحرکی،بی از ناشی پیامدهاي

 بدنی فعالیتکه درحالی .(1333زاده و اندام، مهديکنند )می استقبال هادانشگاه ورزشی هايبرنامه

 3سالیس) شودمی محسوب سالم زندگی سبک بر اثرگذار هايمؤلفه ترینمهم از یکی عنوانبه منظم

 سلامت بر داريمعنی و مثبت اثرات بدنی فعالیت دندهمی نشان اخیر هايیافته. (2112و همکاران، 

 يارتقادر  کارآمد ابزاري عنوانبه و دارد زندگی هايدوره تمام در افراد اجتماعی و روانی جسمانی،

هاي فعالیتهمچنین  .(2112، 4سیان) شودمی گرفته نظر در مردم مختلف اقشار زندگی کیفیت

آموزان و ورزشی در مدارس و در سطح دانشگاهی موجب افزایش یادگیري، ادراک و بازده دانش

 آموزانهاي دانشگردد. از طرفی فعالیت ورزشی در این مقاطع موجب افزایش فعالیتدانشجویان می

شتن سبک زندگی و دانشجویان در محیط تحصیل، ایجاد عادت مناسب براي گرایش به ورزش و دا

  (.2112دپارتمان سلامت، ) که ارتباط مستقیم با پرداختن به ورزش دارد شودروانی میفعال و سلامت 

                                                 
1. D. Mclean & Hurd 

2. young 

3. Sallis 

4. Syann 
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 حدود تعداد این از که اندداشته ورزشی فعالیت دانشجویان درصد 11 تنها ایران در ،1311 سال در

 درصدپنج حدود رقم این که اندبوده همگانی ورزش پوشش تحت دانشجو دختران از نفر هزار 21

 دانشجویان درصد 31 همچنین(. 1331عزیزي و همکاران، است ) سال آن در دانشجویی جمعیت

ویژه در به دانشگاهی ایران و ةرسد در جامعبه نظر می. (1311آبکار، ) کنندنمی ورزش اصلاً کشور

رو شناخت عوامل ازاین تبدیل شده است.اي فراگیر به ورزش به مسئله نداشتنمایلتمیان دانشجویان، 

زاده، لهسایی) استکنونی  ةمسائل مطرح در جامعثر بر گرایش دانشجویان به ورزش، یکی از ؤم

ورزش همگانی در  ةاي توسعبه بررسی راهکاره یشدر پژوه (1333زاده و اندام )مهدي(. 1311

 محیطی، مدیریتی، و هاي ایران پرداختند. آنها در پژوهش خود شش عامل سازمانیدانشگاه

هاي پژوهش عنوان پرسشبه را محدودیت زمانی و اجتماعی حمایت فقدان فردي،درون شناختی،روان

ثیر أحمایت اجتماعی و سازمانی مدیریتی بیشترین ت فقدانهاي ها نشان داد عاملدند. یافتهکرتعیین 

ثیر جنسیت أ( به بررسی ت2113و همکاران ) 1یلیز اوزدولند. اهبیین موانع مشارکت ورزشی داشترا در ت

 نتایج .دندکرموردي دانشگاه آکدنیز( بر سطح فعالیت بدنی اقدام  ةو محل زندگی دانشجویان )مطالع

سبت به دانشجویانی که در کنند ننی که در منزل شخصی خود زندگی میدانشجویانشان داد  آنها

( در پژوهش خود با 2111) 2ادات .سطح فعالیت بدنی بالاتري دارند ،هاي دانشگاه اقامت دارندخوابگاه

نشان  3دانشجویان دانشگاه آلیاهاي ورزشی در بین میلی شرکت در فعالیتعنوان شناسایی دلایل بی

 يومیلی دانشجویان آن دانشگاه است. داد عوامل مدیریتی و اجرایی، اقتصادي و اجتماعی از دلایل بی

ها ومها و سمپوزیسخنرانی برگزاريپیشنهاد کرد اهمیت مشارکت دانشجویان در فعالیت ورزشی را با 

 رورزش بالا ببرند و سپس این متخصصان را به طوهاي اولیه در بخش کردن متخصصان کمکو آماده

جنسیت و  ة( در پژوهشی در حیط2111) 4مریتديکار بگیرند.  گسترده در بخش ورزش دانشگاه به

 هايیتها بر فعالهاي دانشگاهی پیشنهاد داد مربیان ورزش در دانشگاهانگیزه براي مشارکت در فعالیت

 دبایشکست و یا پیروزي خودداري کنند. همچنین آنها میگرا تمرکز کنند و از توجه به وظیفه

راهبردهایی را اجرا کنند تا از طریق ورزش احساس شایستگی و استقلال دانشجویان را افزایش دهند 

( 1332هادوي و همکاران )د. یابهاي ورزشی افزایش آنان براي حضور در فعالیت ةتا از این طریق انگیز

دانشگاهی  ـ تفریحی هايورزش به مشارکت در دانشجویان هايانگیزه نديببه اولویتاي در مقاله

ونی هاي اعتقاد درهاي ورزشی بیشتر با انگیزهند. آنها نشان دادند مشارکت پسران در فعالیتپرداخت

 که دختران بیشتر بادرحالی ؛جان بود به ورزش، کسب شادابی، نشاط و لذت درونی و سلامتی روح و
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احساس نیاز به فعالیت بدنی، کاهش فشارهاي روانی و رفع افسردگی و کسب شادابی، نشاط و  ةانگیز

عوامل دلیل ( نیز نشان دادند دانشجویان به 1333) فرجی و همکاران ند.کنلذت درونی، ورزش می

ترین آنها کسب موفقیت و کنند که مهمهاي ورزشی حضور پیدا میانگیزشی متعددي در فعالیت

عامل اقتصادي نیز از عوامل هاي جسمانی است. ي در زندگی مثل ارتقا و بهبود زندگی و مهارتپیروز

( در پژوهش خود بیان 2114)1طور که مک کارتیهمان ؛مهم براي افزایش مشارکت ورزشی است

اولین گزینه  خواهند مخارج خود را کاهش دهند، معمولاًآموزان دبیرستانی زمانی که میدانش ،کرد

( در پژوهش 1334. اما منافی و همکاران )دهندهاي ورزشی قرار میخود براي فعالیت ةرا حذف بودج

اهم ها فرخود به اهمیت عامل مدیریت پی بردند. آنها بیان کردند در صورتی که حتی تمام زیرساخت

 کرد. عامل مدیریتی افزایش پیدا خواهد  ةمشارکت ورزشی تنها با مداخل ،باشد

اعضاي جامعه و  یجسم و انیگرو سلامت روجامعة سالم و بانشاط در  کی زيیریپ د،یبدون ترد

 یمعل ختگانیراستا، سلامت فره نیدر هم است؛سالم، کارآمد و فکور  یانسان روهايیمرهون تلاش ن

حائز  یو اجتماع یهاي فردي، علمنقش فايیا ، برايجوان ةجامع ةکریپ یعنوان چهارچوب اصلبه

 ریثأآنان ت ريیادگیتواند در یاندوزي مدر کنار علم یکیزیف هايتیو انجام فعالاست  تیهما

معاصر،  یهاي زندگمقوله یو تحولات جهان ریی(. تغ1331و همکاران،  یداشته باشد )شعبان یتوجهقابل

 یبدن تی. تربرسدیبه نظر م ریناپذساخته که دوري از آن اجتناب یاتیو ورزش را از ضرور یبدن تیترب

توسعه و نگهداري  ،یهاي حرکتشامل کسب و پردازش مهارت یتیترب ی ـآموزش نديایعنوان فربه

و  نیو تمر یجسمان هايتیفعال ةدربار یو سلامت، کسب دانش علم یبراي تندرست یجسمان یآمادگ

براي بهبود اجرا و عملکرد  ايلهیعنوان وسبه یجسمان هايتیمثبت از فعال تیتصور و ذهن ةتوسع

در پژوهش  زین( 2111) 2. دیر(1312غفوري، دارد ) افراد تعالی و رشد در يمؤثر نقش کهانسان است 

رکت ش یورزش يهاتیخود در فعال ياو حرفه یلیتحص يهاتیدر کنار فعال انیکرد دانشجو دیکأخود ت

و  ینبد تیفعال نیب يداریخود ارتباط مثبت و معن يدکتر ةمربوط به رسال یدر پژوهش وي .کنند

 انیجوبه مشارکت دانش بوطمر يرهایابعاد و متغ قیدق ینشان داد. بررس انیدانشجو یلیتحص تیموفق

ت سلام شیو افزا یسطح سلامت يچه از نظر ارتقا ی،ورزش يهاتیمشارکت در فعال ةاشاع يدر راستا

 يدر سطح جامعه امر یمشارکت کل شیافزا يبرا يبسترساز و يسازو چه از منظر فرهنگ ،یاجتماع

 دیاست که با يامر انیدانشجو یبدن يهاتیمربوط به فعال يازهاین یی. توجه و شناسااست يضرور

رصد د ةرندیقشر از جامعه که دربرگ نیا يازهایبه ن ییتا با پاسخگو ردیقرار گ نامورد توجه مسئول

دن ورزش در سطح جامعه کمک کرنهیو نهاد یفرهنگ سلامت ةبه امر اشاع استاز جوانان  یبزرگ
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 شیثر بر افزاؤتا کنون ارتباط عوامل م شودیمشخص م نهیزم نیها در ابا مرور پژوهش نی. همچنندکن

ثر بر ؤپژوهش برآنند تا عوامل م نیمحققان در ارو ازایننشده است.  یبررس انیمشارکت دانشجو

 ییبه شناسا ISM کیبا تکن تیو در نها دکنن ییشناسا یبدن تیدر فعال را انیمشارکت دانشجو شیافزا

  بپردازند. يریتفس يتارمدل ساخ ةو ارائ گریکدیارتباط عوامل با 
 

 روش پژوهش

هاي توصیفی از نوع ها جزو پژوهشکاربردي و از نظر گردآوري داده ،پژوهش حاضر با توجه به هدف

ثر ؤبراي شناسایی عوامل م پژوهشآماري  ةجامعه است. که به طور میدانی انجام شدهمبستگی است 

هران ت شهر هايدانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهبر مشارکت دانشجویان در فعالیت بدنی، 

ی، یوصنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطباشهید بهشتی، تهران، صنعتی شریف، علمشامل 

نفر تعیین شد که با مراجعه به جدول  100221آماري  ة. حجم جامعبودخوارزمی، الزهرا و امیرکبیر 

 تصادفی بود.ـ  ايرت طبقهانتخاب نمونه نیز به صو ةنفر انتخاب شد. نحو 314مورگان حجم نمونه 

 ةبرخ تاداناس مدل ساختاري تفسیري از ده نفر از ةهمچنین براي شناسایی ارتباط بین عوامل و ارائ

 جپن ،پژوهشادبیات مربوط به  ةآوري اطلاعات، پس از مطالعبه منظور جمعدانشگاهی استفاده شد. 

فرهنگی، مدیریتی،  ـ ها شامل اقتصادي، اجتماعیلفهؤاین م ؛بط استخراج شدتلفه از ادبیات مرؤم

 پرسشنامه به منظور تدوین. در گام بعدي اقدام به شدندها میکن و تجهیزات ورزشی و انگیزانندهاما

 ارزشی لیکرتپنجبا مقیاس  عدد 31اول  ةدر مرحلها شد. تعداد گویه پژوهشهاي لفهؤارزیابی م

 تاداننفر از اس 11پرسشنامه در اختیار  یی،صوري و محتواتعیین روایی  براي ،بعد ةدر مرحل .تعیین شد

اي با ، پرسشنامهییمحتوا صوري و و تعیین روایی تادانمدیریت ورزشی قرار گرفت. پس از بررسی اس

همچنین براي روایی سازه نیز از  در نظر گرفته شد. پژوهشهاي لفهؤگویه به منظور ارزیابی م 32

با استفاده از آزمون آلفاي پایایی پرسشنامه  استفاده شد. 1واریماکستحلیل عاملی اکتشافی با چرخش 

، براي k-sها با استفاده از آزمون بودن دادهاز اطمینان از طبیعیپس . گشتتعیین  13/1 نیزکرونباخ 

 الاتؤبراي تحلیل س افزار لیزرل استفاده شد.هاي پارامتریک و نرمها از آزمونوتحلیل دادهتجزیه

روش از گیري همچنین براي ساخت مدل اندازهشناختی از آمار توصیفی استفاده شد و جمعیت

 ةارائ بندي وو براي شناسایی ارتباط بین عوامل، سطح افزار لیزرلیابی معادلات ساختاري در نرممدل

2مدل ساختاري تفسیري از روش 
ISM .استفاده شد 

 

 

                                                 
1. Varimax Rotation  

2. Interpretive Structure Model   
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 نتایج
ها از نمونهها و همچنین تعداد شناختی نمونههاي جمعیتویژگی ،آمار توصیفی با استفاده ازدر ابتدا 

  (.شماره یک هر دانشگاه تحلیل شد )جدول
 

 های پژوهششناختی نمونهبررسی وضعیت جمعیت -1جدول 
 درصد فراوانی دانشگاه عنوان

 
ها به تفکیک درصد و فراوانی نمونه

 هر دانشگاه
 

 4/9 36 شهید بهشتی
 7/11 45 امیر کبیر

 25 96 تهران
 6 23 الزهرا

 6 23 خواجه نصیرالدین طوسی
 3/8 32 وصنعتعلم

 4/10 40 شریف
 8/7 30 خوارزمی

 4/15 59 عالمه طباطبایی
 100 384 مجموع

 هاوضعیت جنسیت نمونه
 51 196 مرد
 49 188 زن

 100 384 مجموع

 هاوضعیت تحصیلی نمونه
 7/72 279 کارشناسی

 3/23 105 کارشناسی ارشد
 100 384 مجموع

 

)جدول شماره  استفاده شد 1(KMOها )کفایت نمونهها از آزمون براي اطمینان از کفایت نمونهسپس 

 .(دو
 

 و بارتلت KMOنتايج آزمون  -2جدول 

826/0 KMO 

  001/0 Sig 
 

      کندها براي تعمیم نتایج به جامعه کفایت میحجم نمونه ،دو ةهاي جدول شماربا توجه به یافته

(6/0 KMO≥). در ادامه براي تحلیل  ها براي انجام تحلیل عاملی مناسب است.همچنین تعداد نمونه

بیشتر از یک  ةمالک کیسر، عواملی که ارزش ویژ ةاستفاده شد. بر پای اکتشافی از چرخش واریمکس

نظر قرار  عامل مد پنج ،پژوهش ةعنوان عامل استخراج شوند. اما با توجه به پیشینتوانند بهند، میدار

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
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عامل  از طریقدرصد واریانس  42/11کردند. درصد واریانس کل را تبیین می 42گرفت. این پنج عامل 

درصد  11/1عامل سوم،  از طریقدرصد واریانس  13/1عامل دوم، از طریق درصد واریانس  31/1اول، 

د. شتبیین عامل پنجم  از طریق نیزواریانس درصد  12/1عامل چهارم و در نهایت  از طریقواریانس 

 و همچنین از چرخش واریمکس استفاده شد. بارهاي عاملی ،الات مربوط به هر بعدؤبراي شناسایی س

 مشخص شده است. سه شماره  پس از چرخش واریمکس در جدول مقادیر آلفاي کرونباخ
 

 

 عاملی تحلیل اکتشافی بارهای -9جدول 

 پايايی
 ابعاد

 هاگويه
 1 1 9 1 2 

11/1  ثیر سطح اقتصادي خانواده أت  121/1    
11/1  درآمد شخصی   211/1    
11/1  ارزان یا رایگان بودن خدمات ورزشی   231/1    
12/1  هاي ورزشیگسترش ارتباطات اجتماعی در فعالیت 122/1     
12/1  داشتن سبک زندگی سالم و پویا  411/1     
12/1  اعتقادات مذهبی  311/1     
12/1  همگانی بودن و مقبولیت عمومی نوع فعالیت بدنی 413/1     
12/1  تفکرات خانواده 111/1     
12/1  محلی ـهاي بومی برگزاري بازي 213/1     
12/1  داشتن اوقات فراغت کافی 443/1     
12/1  تفکرات دوستان و نزدیکان 212/1     
31/1  مناسب اماکن ورزشی دانشگاهیمدیریت    411/1   
31/1  روزدر اختیار بودن اماکن در ساعات شبانه   211/1   
31/1  هاي مختلف ورزش دانشگاهیهماهنگی بخش   213/1   
31/1  وجود نیروهاي متخصص در اماکن ورزشی دانشگاهی    214/1   
31/1  همسوبودن نهادهاي مرتبط   233/1   
31/1  ورزشی در دانشگاه هايبرگزاري مسابقات و جشنواره   241/1   
31/1  هاي بدنیفعالیت ةکید مدیران دانشگاه بر توسعأت   234/1   

31/1    212/1   
ریزي ورزش هاي آزاد دانشجو در برنامهتوجه به زمان

 دانشگاهی
11/1  محل قرارگیري مناسب اماکن ورزشی در دانشگاه    123/1  
11/1  جذابیت بصري اماکن و تجهیزات ورزشی دانشگاهی    241/1  
11/1  تنوع اماکن و تجهیزات دانشگاه     213/1  

11/1   213/1    
 ،بودن اماکن ورزشی دانشگاهی به تجهیزات بهداشتی مجهز

 استحمام برايخصوص محیط مناسب  به
11/1  ایمنی اماکن و تجهیزات ورزشی    432/1  
11/1  به نظافت اماکن ورزشی دانشگاهیتوجه     241/1  
11/1  هابودن اماکن و تجهیزات ورزشی در دانشگاهکافی    333/1  
11/1  استاندارد بودن اماکن و تجهیزات ورزشی    421/1  
11/1  کسب تندرستی و سلامتی     121/1 
11/1  هاي بدنیمشارکت با دوستان در فعالیت     123/1 
11/1  دوري از کسالت      141/1 
11/1  کسب تناسب اندام      121/1 
11/1  بردن و داشتن لحظات خوشلذت     412/1 
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با بار  دومال روي عامل ؤس هشت، 231/1با بار عاملی بیشتر از  اولال روي عامل ؤس به طور کلی سه

ال روي ؤس هشت، 411/1با بار عاملی بیشتر از  سومال روي عامل ؤس هشت، 413/1عاملی بیشتر از 

 412/1با بار عاملی بیشتر از  پنجمال روي عامل ؤسپنج و  421/1با بار عاملی بیشتر از  چهارمعامل 

ثر در مشارکت ؤعوامل مالات با عوامل از پیش در نظر گرفته شده براي ؤقرار گرفت. انطباق س

، عامل دوم را صادياقت ةحیطتوان دهد عامل نخست را مینشان می دانشجویان در فعالیت ورزشی

 ،و در نهایت اماکن و تجهیزات ورزشی، عامل چهارم را مدیریتی، عامل سوم را فرهنگی ـ اجتماعی

 گذاري کرد. نام انگیزشی ةحیطعامل آخر را 

در مدل  .شدلفه با عامل مربوط به خود بررسی ؤاول پرسشنامه در ابتدا هر م ةتحلیل عاملی مرتب براي

شود. در صورتی که رابطه بالاتر روابط بین سازه و بعد، بعد و شاخص نشان داده میاستاندارد، میزان 

 . (شماره چهار )جدولند الات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردارؤتوان گفت سباشد، می 3/1از 
 

 

 بار عاملی در تحلیل عاملی مرتبه اول -1جدول 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 الاتؤس

 13/1 42/1 42/1 21/1 11/1 13/1 23/1 13/1 11/1 11/1 24/1 11/1 بار عاملی

 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 الاتؤس
 11/1 11/1 41/1 42/1 33/1 11/1 21/1 21/1 11/1 21/1 21/1 11/1 بار عاملی

     Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 الاتؤس

     41/1 13/1 11/1 42/1 31/1 43/1 41/1 11/1 بار عاملی
 

همچنین برازش مدل در تحلیل عاملی یید شدند. أالات تؤس ةبا توجه به تحلیل عاملی مرتبه اول، هم

 مشاهده است. قابل پنج شماره مرتبه اول در جدول
 

 اول ةهای نیکويی برازش تحلیل عاملی مرتبشاخص -1جدول 
2RMSEA 144/1  مطلوببرازش 

 برازش مطلوب 14/1 دو به درجة آزادينسبت خی
2NFI 12/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

3NNFI 33/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 
CFI4 34/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

1IFI 34/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

                                                 
1. The Root Mean Square Error of Approximation 
 

2. Normed Fit Index 
 

3. Non-Normed Fit Index 
 

4. Comparative Fit Index 
 

5. Incremental Fit Index 
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 کل)ش دوم استفاده شد ةاثرگذاري هرکدام از عوامل از تحلیل عاملی مرتب سپس براي تعیین میزان

 .(شماره یک
 

 
 در حالت استاندارد دوم ةتحلیل عاملی مرتب -2شکل 

 

 ،ثر بر حضور دانشجویان در فعالیت بدنیؤعوامل مبار عاملی  مقدار تی و گیري،با توجه به مدل اندازه

 (شماره شش )جدول شوددر جدول زیر مشاهده می
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 دوم ةدر تحلیل عاملی مرتب تی مقدار بار عاملی و -1جدول 

 عوامل اقتصادی ابعاد
عوامل 

اجتماعی 
 فرهنگی

 عوامل تجهیزاتی عوامل مديريتی
عوامل 

 انگیزشی

 43/1 11/1 11/1 11/1 23/1 بار عاملی
 31/4 41/4 22/1 11/2 11/1 مقدار تی

 

سازي حضور دانشجویان در فعالیت بدنی، اثرگذار در نهادینه عاملترین با توجه به بارهاي عاملی، مهم

ر قرا انگیزشیو  تجهیزاتی، فرهنگی، اقتصادي ـ پس از آن عوامل اجتماعیو  استعامل مدیریتی 

  (. t ≤32/1)مدل و مسیر آنان معنادار هستند  دهد پارامترهاينشان می t گیرند. همچنین مقدارمی

 ة شششود که با توجه به جدول شمارها بررسی میداده ةبرازش، تناسب مجموع در آزمون نیکویی

است. همچنین دیگر  141/1برابر با  RMSEAو  12/1آزادي، برابر با  ةدو به درجنسبت خی

گیري پژوهش به لحاظ مدل اندازه ،یید کردند. بنابراینأهاي موجود، برازش مدل را تشاخص

توانند در مدل مجتمع شوند، شده میهاي مطرحو تمام عامل هاي برازش مناسب استشاخص

  .(شماره هفتبه جامعه تعمیم یابد )جدول تواند مدل می ،همچنین
 

 های نیکويی برازش تحلیل عاملیشاخص -9جدول
 تفسیر هامقادير شاخص های برازندگی مدل مفهومیشاخص

RMSEA 141/1 برازش مطلوب 

 ، برازش مطلوب3کمتر از  12/1 آزادي ةدو به درجنسبت خی
GFI 13/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

AGFI 11/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

NFI 11/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

NNFI 32/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

CFI 33/1 «کامل برازش« یک»نبودِ برازش، « صفر 

IFI 33/1 «برازش کامل« یک»نبودِ برازش، « صفر 

 
 

 تفسیری ـ مدل ساختاری ةارائ

 يیک روش ساختار ISM استفاده شد. روش  ISMتفسیري از تکنیک ـ مدل ساختاري  ةبراي ارائ

ثر ؤعوامل م ییروش ابتدا به شناسا نیدر اد. کرمطرح  2112سال  درآن را آگاروال  تفسیري است که

ل ارائه عوام نیا از طریق شرفتیبه پ یابیعوامل و راه دست نیا نیپرداخته و سپس روابط ب یاساسو 

  .شودیم
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i j 

 ال شدارس یورزش دانشگاه ةنیمتخصص در زم یو به ده نفر از خبرگان دانشگاه هیته یسیماتر ابتدا

 تیمشخص، و در نها ریگذار و اثرپذریثأسطوح ت ISMسپس با توجه به روش  ؛(شماره هشت)جدول 

  ارائه شد. يریتفس يمدل ساختار
 

 ماتريس خود تعاملی ساختاری -0جدول 

 اقتصادی اجتماعیـ  فرهنگی مديريتی تجهیزاتی انگیزشی          

  V V X X اقتصادي

   V V X فرهنگی ـ اجتماعی

    V V مدیریت

     V تجهیزاتی

      انگیزشی
 

 

 از چهار علامت ذیل استفاده شد: عوامل در این ماتریسدادن ارتباطات بین براي نشان

V: طرفه از ارتباط یکi  بهj  

A: طرفه از ارتباط یکj  بهi 

X:  ارتباط دو طرفه ازi به j لعکساو ب 

O:  هیچ ارتباطی بینi  وj وجود ندارد 

ل بدین صورت که با تبدی .رسیمپس از تشکیل ماتریس خودتعاملی به ماتریس دریافتی اولیه می

توان به ماتریس به اعداد صفر و یک برحسب قوائد و قوانین ذیل می SSIMنمادهاي روابط ماتریس 

  دریافتی اولیه دست پیدا کرد.

را با  iو  jارتباط بین  RMباشد در ماتریس  Vدر ماتریس خودتعاملی  (iو  j) اگر ارتباط بین دو عنصر -

  یم.کنجایگزین می صفررا با عدد  iو  jو بالعکس ارتباط بین  یکعدد 

را  iو  jارتباط بین  RMباشد در ماتریس  Aدر ماتریس خود تعاملی  (iو  j)اگر ارتباط بین دو عنصر  -

  یم.کنجایگزین می یکرا با عدد  iو  jو بالعکس ارتباط بین  صفربا عدد 

را  iو  jارتباط بین  RMباشد در ماتریس  Xدر ماتریس خودتعاملی  (iو  j)اگر ارتباط بین دو عنصر  -

  یم.کنجایگزین می یکرا با عدد  iو  jو بالعکس ارتباط بین  یکبا عدد 

را  iو  jارتباط بین  RMباشد در ماتریس  Oدر ماتریس خود تعاملی  (iو  j)اگر ارتباط بین دو عنصر  -

 م.کنیجایگزین میصفر را با عدد  iو  jو بالعکس ارتباط بین  صفربا عدد 

تی پذیري در روابط متغیرها، ماتریس دریافدن انتقالکرپس از تشکیل ماتریس دریافتی اولیه، با دخیل

را به انجام  ISMتوان فاز بعدي از مراحل اجراي متدولوژي ترتیب میاینآید. بهدست می نهایی به

در  ،است. همچنین آمده هشتشماره استفاده از روابط متعد بین متغیرها در جدول  ةرساند. نتیج
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جدول زیر قدرت نفوذ هر متغیر و میزان وابستگی هر متغیر نشان داده شده است. قدرت نفوذ هر 

تواند در ایجاد آنها نقش داشته متغیر عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی )شامل خودش( که می

  شوند.زان وابستگی عبارت است از تعداد نهایی متغیرهایی که باعث ایجاد متغیر مذکور میباشد. می
 

 ماتريس دريافتی اولیه -3جدول 

i قدرت نفوذ اقتصادی فرهنگی ـ اجتماعی مديريتی تجهیزاتی انگیزشی 

 1 1 1 1 1 1 اقتصادي

 1 1 1 1 1 1 فرهنگی ـ اجتماعی

 1 1 1 1 1 1 مدیریت

 2 1 1 1 1 1 تجهیزاتی

 1 1 1 1 1 1 انگیزشی

  3 3 3 4 1 قدرت وابستگی
 

غیرها شود. براي تعیین سطح متبندي میبعد ماتریس دریافتی نهایی به سطوح مختلف دسته ةدر مرحل

 . شده استخروجی، ورودي و مشترک تشکیل  ةهر کدام از آنها، سه مجموع يدر مدل نهایی، به ازا

یکی است در  هاخروجی و ورودي آن ةمتغیر یا متغیرهایی که اشتراک مجموع جدول، اولین در

که این متغیرها در ایجاد هیچ طوريبه ؛شوندعنوان متغیر سطح بالا محسوب میبه ISMمراتب سلسله

کنار  دیگر يند. پس از شناسایی بالاترین سطح، آن متغیر از فهرست متغیرهایستمتغیر دیگري مؤثر ن

 کند. درمتغیرها مشخص شود، ادامه پیدا می ةشود. این تکرارها تا زمانی که سطح همشته میگذا

 ةنتیج نویسیخلاصه دلیل به که آمد دست به متغیرها ةچهارگان سطوح ،جدول دو طی تحقیق حاضر

  .است آمده 11شماره  جدول در جدول چهار این نهایی
 

 مراتبسلسله در سطوح تعیین -28جدول 

 سطح مشترک ةمجموع ورودی ةمجموع خروجی ةمجموع عوامل رديف

 سطح دوم 1،2،3 1،2،3 1،2،3 مدیریتی 1

 سطح دوم 1،2،3 1،2،3 1،2،3 اقتصادي 2

 سطح دوم 1،2،3 1،2،3 1،2،3 اجتماعیـ  فرهنگی 3

 سطح اول 1،2 1،2،3،4 1،2 تجهیزاتی 4

 سطح اول 1 1،2،3،4،1 1 انگیزشی 1

 دو، به مشارکت در فعالیت بدنی عوامل مؤثر بر ،شودملاحظه می 11 شماره در جدولطور که همان

ح با ترین سطدر پایین مدیریتی، فرهنگی، اقتصادي عواملاند. در این بخش بندي شدهسطح طبقه

ح با در بالاترین سط اجتماعی ـ تجهیزاتی و فرهنگیهاي و عامل اندجاي گرفته بیشترین قدرت نفوذ

j 
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 اند. با توجه به سطوح هر یک از عوامل و همچنینکمترین قدرت نفوذ و بیشترین وابستگی قرار گرفته

 توانها، میپذیريماتریس دریافتی نهایی، مدل نهایی ساختاري تفسیري با در نظر گرفتن انتقال

شوند می نظیمت یینپا به بالا از ترتیب به آنها سطح حسب بر متغیرها منظور ابتدا همین به. کرد ترسیم

  نشان داده شده است. سهکه در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر افزايش مشارکت در فعالیت بدنی -9شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
اجتماعی و اقتصادي از عوامل  ـ مدیریتی، فرهنگیبا توجه به مدل ساختاري تفسیري سه عامل 

گذاري ثیرأگیرند که از تیزاتی قرار میثیرگذار و کلیدي هستند و پس از آن دو عامل انگیزشی و تجهأت

 کمتري برخوردار هستند. 

این  .ندشناسایی شدهاي بدنی حضور دانشجویان در فعالیت ترین عوامل برايمهماز عوامل مدیریتی 

یلیز اوزدول و (، 1331) شعبانی و همکاران(، 1334) منافی و همکاران هاي پژوهشبا یافته نتیجه

امل مدیریتی از وع ندنیز نشان داد (1333اده و اندام )ز. همچنین مهديهمسوست( 2113همکاران )

 شود.هاي ورزشی میکت افراد در فعالیتکه ضعف در آن موجب کاهش مشار هستندجمله عواملی 

کید أریزي ورزش دانشگاهی و تهاي آزاد دانشجو در برنامهتوجه به زماننتایج تحلیل عاملی نشان داد 

در . تندهسترین عوامل مدیریتی از نظر دانشجویان هاي بدنی از مهمفعالیت ةمدیران دانشگاه بر توسع

تا  11ویان بیشتر در ساعات اوقات فراغت دانشج ندنشان دادنیز ( 1333زاده و اندام )مهدياین راستا 

 اقتصادی مديريتی فرهنگی اجتماعی

  انگیزشی تجهیزاتی
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 يبندنمربوط به زما يزیرها در برنامهدانشگاه یبدن تیادارات ترب شودیم شنهادیپ ن،یبنابرا است؛ 24

اعات س نیدر ا يشتریب کیتفک ،یبرنامه در صورت امکان و داشتن فضا و امکانات کافساعات فوق

 الستقبا یدانشگاهدرون یورزش يهاجشنواره ياز برگزار انیاز دانشجو ياریبس ،نیانجام دهند. همچن

(. 1331و همکاران،  يزیمهم دانستند )عز یمشارکت ورزش شیافزا براي زهیانگ جادیدند و آن را در اکر

 انیدانشجو یمشارکت ورزش شیها موجب افزادر خوابگاه یورزش يهاجشنواره يبرگزار نیهمچن

 يهارا به مناسبت یمختلف ورزش يهاجشنواره یبدن تیادارات ترب شودیم شنهادیشود. حال پیم

 . ندکنمشارکت ورزش در دانشگاه و خوابگاه برگزار  شیافزا يمختلف برا

یان ي( و ز1333زاده و اندام )مهديعنوان عامل اثرگذار تعیین شد. اجتماعی نیز به ـ فرهنگیعامل 

فرهنگی را در افزایش مشارکت  ـ خود اهمیت عوامل اجتماعی هايوهش( نیز در پژ2113) و همکاران

نشان داد که عامل نیز ( 1332پارسامهر ) هايپژوهش. یید کردندأدانشجویان در فعالیت بدنی ت

بر افزایش مشارکت ورزشی دارد که همراستا با نتایج پژوهش حاضر  یثیر مثبتأاجتماعی در پسران ت

 الاترین بار عاملیالات در این بخش، روابط و تعاملات اجتماعی از بؤپس از بررسی بار عاملی س است.

جب افزایش مشارکت ورزشی که مو هستندروابط و تعاملات اجتماعی از جمله عواملی . ندبرخوردار بود

 یبدن تیو استادان ترب انینقش دانشجو نهیزم نیدر ا رسدیبه نظر م. (1312کشگر، ) دنشوافراد می

و  یدنب تیترب تادانو اس انیو رسالت دانشجو فهیوظ رایز ؛مهم و سازنده باشد اریبس یو علوم ورزش

اد جامعه و آح بیو ترغ قیدانشگاه تشو یبدن تیو ادارات ترب یبدن تیترب يهاکارکنان دانشکده یحت

 يبرگزار رسدیبه نظر م ،نیاست. بنابرا یبدن تیبه سمت ورزش و فعال یانشگاهد ةجامع ویژهبه

اه افراد دانشگ دیگربا  یبدن تیترب تادانتعاملات کارمندان و اس ةآموزش نحو يمنظم برا یجلسات

  .رسدیبه نظر م يضرور

بر مشارکت در ورزش دانشگاهی تعیین عامل اقتصادي نیز یکی از عوامل کلیدي اثرگذار  ،همچنین

( 1331شعبانی و همکاران ) و (1311میرغفوري و همکاران ) هايپژوهش با نتایج این یافتهشد. 

خود نشان دادند که عامل اقتصادي از  پژوهش( در 2111و همکاران ) 1البته گیرشک ؛همخوانی دارد

در  هشپژورسد به علت انجام این . به نظر میاستترین موانع و مشکلات گسترش فعالیت بدنی مهم

ها اماکن و تجهیزات در این دانشگاه ازیر ؛اندداشتهعوامل اقتصادي اهمیت کمی  ،هاي دولتیدانشگاه

هرحال مشکلات گیرد. بهبسیار کم در اختیار دانشجویان قرار می ةورزشی به رایگان و یا با هزین

که امروزه بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه تمام اقشار جامعه  هستنداقتصادي از جمله مشکلاتی 

 ةهدبه ع هادن آنکرکه برطرف هستنددسته مشکلات . هرچند مشکلات اقتصادي از آن اندقرار گرفته

کاهش یا کنترل  اياتخاذ تدابیري بر ست،هااختیارات دانشگاه ةها و حتی خارج از محدوددانشگاه

                                                 
1. Gyurcsik 
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 ،. همچنینستهاهاي دانشگاهتوانایی ةدر حوز ،فشارهاي اقتصادي هستند ةعواملی که تشدیدکنند

 ود. ش در نظر گرفته پوشاک ورزشی ةهایی براي تهیوام ،دانشگاه هايریزيبرنامهشود در پیشنهاد می

 ؛در سطح دوم مدل ساختاري تفسیري قرار گرفتندنیز  ورزشی تجهیزات زیرساخت و هعوامل مربوط ب

( ندرپذیر)اث شوندمیاجتماعی و اقتصادي کنترل ـ بدین معنی که توسط سه عامل مدیریتی، فرهنگی 

عبانی ش هايپژوهشهاي یافتهاین یافته با  گذارد.ثیر میأورزشی دانشجویان تو در نهایت بر مشارکت 

( مبنی 1331ی سعیدي )پژوهشهاي و با یافته همخوانی دارد( 2113) 1لیودي و (1331) و همکاران

رزش هاي بدنی و ور افزایش مشارکت افراد در فعالیتهاي ورزشی بثیر بودن اماکن و زیرساختأتبی بر

 پژوهشو  پژوهشآماري این  ة. شاید دلیل این اختلاف، تفاوت در جامعاست همگانی ناهمخوان

سعیدي  پژوهشآماري  ةهاي تهران و جامعدانشجویان دانشگاه پژوهشآماري این  ةشده )جامعانجام

ها در سطح شهر و نبود و پارک مجهز و ایمن شهروندان تهرانی( و دسترسی آسان به اماکن ورزشی

، توان متوجه شد استانداردسازيالات نیز میؤبا بررسی سباشد.  هاچنین دسترسی آسانی در دانشگاه

سازي و نظافت تجهیزات و اماکن ورزشی از اهمیت بالایی در افزایش مشارکت فعالیت ایمنی، کیفی

اهی ی دانشگشناختی اماکن ورزشتوان به مسائل زیباییدر ادامه می .بدنی دانشجویان برخوردار است

شناختی اماکن ورزشی شاید موجب کاهش ارزش واقعی زیبایی ةبه مسئل یتوجهبید که کراشاره 

طور که همان .به فعالیت بدنی کاهش دهدرا آنان فعالیت بدنی در دانشجویان شود و گرایش 

زیبایی یک محیط سبب افزایش گرایش مردم به آن مکان براي فعالیت  ،( نشان داد2113)2سالیس

واند تشده نیز عامل تجهیزات و اماکن میتفسیري ارائه ـ طبق مدل ساختاريشود. بدنی و و ورزش می

  ثیر داشته باشد.أبر انگیزش دانشجویان و ترغیب آنان به فعالیت بدنی ت

با عوامل تجهیزاتی در سطح دوم مدل ساختاري تفسیري سطح را نیز همها عوامل انگیزشی بررسی

. دنعوامل تجهیزاتی، عوامل مهمی در مشارکت ورزشی تعیین شد ،. طبق مدل ساختاريندتبیین کرد

 یو تنبل یسست( همخوانی دارد. 2112سایان )( و 1331) پارسامهر هايپژوهشهاي یافتهاین یافته با 

وجود دارد و مانع شرکت  يفرداست که در عامل درون یاز جمله موارد مهم زهینداشتن انگ زیو ن

طح س شیافزا رسد،یبه نظر م نهیزم نیشود. در ایم یو ورزش یبدن يهاتیدر فعال یدانشگاه ةجامع

 ینبد يهاتیشرکت در ورزش و فعال يآنان برا قیو تشو زهیانگ جادیآموزش در ا قیافراد از طر یآگاه

از جمله عوامل مورد توجه  یورزش يهاتیدر فعال يتوجه به تنوع و نوآور ،نی. همچنمؤثر باشد

خاص خود را  ياست که هر جامعه الزامات و هنجارها ینکته الزام نیاما توجه به ا .است انیدانشجو

  لحاظ شود. دیها بايو نوآور دیتفکرات جد ةهنجارها در ارائ نیتوجه به ارو، ازاین ؛دارد

                                                 
1. De Liu 

2  . Sallis 
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ش با ورز رانیاست تا مد یفرصت (مطالعه زانیو م لاتیتحص) انیدانشجو چشمگیر یفرهنگ ةیسرما

 نیورزش آگاه سازند تا از ا تیبروشور، افراد را از اهم عیتوز قیاز طر یها و حتها، دورهکارگاه يبرگزار

 غاتیسلامت جامعه کمک کنند. آنها معتقدند تبل جهیو در نت یبتوانند به گسترش ورزش همگان قیطر

مردم نسبت به ورزش  دگاهید رییبا تغ غاتیورزش است. تبل ةاز جمله موارد مهم اثرگذار در توسع

همانند  یلی(. استفاده از وسا1331 و همکاران، یخوان)عادل کند فایا نهیزم نیدر ا ینقش مهم تواندیم

 غاتیاستفاده از تبل ،یتحرکیهشداردهنده در مورد خطرات ب يتابلوها ،یورزش همگان يپوسترها

تواند یمردم است و م نیورزش در ب ةتوسع يهااز جمله روش یگسترده در محافل و معابر عموم

و  یاجتماع ـ یفرهنگ ،يسه عامل اقتصاد یطور کل. بهدکن تیافراد را تقو یمشارکت ورزش ةزیانگ

امل عو ،یزشیو انگ یزات و اماکن ورزشیدو عامل تجه تیو در نها ،و اثرگذار یسه عامل اصل ،یتیریمد

ارتباط  دیبایها مهستند. مسئولان ورزش دانشگاه انیدانشجو یمشارکت ورزش شیاثرگذار بر افزا يِبعد

 ةنیدر زم یحیصح ماتیتصم ،یتیریعوامل مد تیداشته باشند و با توجه به اهم انیبا دانشجو یکینزد

 ند. کناتخاذ و اجرا  یورزش دانشگاه تیریمد
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Abstract 
 

The aim of this study was to determine the factors affecting on increasing students’ 

physical activity participation. According to study of the literature, 5 factors were 

considered, management, motivation, economic, socio-cultural and infrastructure and 

sport facilities, to determine the factors affecting the increase in students’ sports 

participation. In order to gather data a researcher made questionnaire with 32 items were 

prepared according to the literature. The amount of reliability with Cronbach’s alpha test 

at pilot study was obtained 0.83. The population of this study was more than 122000 

students of Tehran universities. According to Morgan table 384 samples were 

determined to this study. Also, a stratified random sampling was conducted. In order to 

analysis descriptive statistic such as means and frequency, SPSS software was used. 

Inferential statistics also calculated by SPSS software including exploratory analysis and 

Lisrel software for modeling. Finally, interpretive structure modeling presented with 

ISM technique in order to identify the relationship between factors. The results show 

that all factors influence on increasing students’ physical activity participation. 

Regarding to factor loads, management factor was identified as the most important 

factor on student sport participation and other factors ranked as socio-cultural, 

economic, infrastructure and sport facilities, and motivation respectively. Hence, it is 

better sports authorities in universities try to make closer relation with students, and 

respected to the importance of management factor make proper decisions in term of 

university and implement these decisions correctly.  
 

Keyword: College Sports, Physical Activity, Sport Participation, Interpretive Structure 

Model   
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