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 چکیده 

سازی ورزش در بین دانشجویان بود. این تحقیق  از نقوت تحقیققا  ای عوامل مؤثر بر نهادینههدف این پژوهش، بررسی مقایسه

نجام شده است. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، کلیه دانشجویان باشد که به صور  میدانی اتوصیفی ق پیمایشی می

نفر بود. بر اساس فرمول کوکران و  94821ها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که تعداد آن فرهنگیان مشهددانشگاه 

ها، پرسشقنامه شدند. ابزار گردآوری دادهنفر به عنوان نمونه تحقی  در نظر گرفته  085، تعداد α=50/5با در نظر گرفتن خطای 

هقا دارد. ها و اماکن ورزشقی و انگیزاننقدهکه پنج عامل اقتصادی، اجتماعی ق فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت ای بودمحق  ساخته

نامه روایی محتوا و صوری پرسشنامه مورد تأیید صاحبنظران قرار گرفت و همچنین متوسط پایایی درونی برای پنج عامل پرسش

های آمار توصیفی )شامل درصقد، میقانگین، انحقراف اسقتاندارد و ها از روشمحاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده 867/5

گیقری مكقرر، آزمقون ای، تحلیل واریقان  بقا انقدازهمنحنی احتمال نرمال( و آمار استنباطی )شامل آزمون استودنت تك نمونه

فرهنگی،  -های تحقی  نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هر پنج عامل اقتصادی، اجتماعیافتهتعقیبی بونفرونی( استفاده شد. ی

سازی ورزش در بین دانشقجویان مقؤثر باشقد. لقزا  زم تواند بر نهادینهها میها و اماکن ورزشی و انگیزانندهمدیریتی، زیرساخت

 د.است که مسئولین امر به این موضوعا  توجه کافی داشته باشن
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 مقدمه 

امروزه بر اثر گسترش تمدن، صنعتی شدن و نفوذ فناوری در جوامع، از فعالیت های روزمره بیش از پقیش کاسقته شقده و        

ظر سقممتی عمقومی، بقی تحرکقی ارتبقا  شاهد ترویج فرهنگ بی تحرکی در محیط کار، خانه و اوقا  فراغت می باشیم. از من

(، پقوکی 4550، 9والكر، والكقر و آدامق عروقی، دیابت ) خطی مستقیم با د یل منتهی به مرگ و میر از قبیل بیماری های قلبی

( دارد؛ و عموه بقر ایقن منجقر بقه 4554، 2اسمتری و پوتر( و سرطان )4559، 0وینگ و هیل(، چاقی )4559، 4یوریاستخوان )

( و اسقترس 4554، 7بقروس و همكقاران(، افسقردگی )9111، 0دیلورنزو و همكقارانهای مرتبط با سممت روان )فزایش بیماریا

( می گردد. این در حالی است کقه مشقارکت 4551، 8مایر( و همچنین اختمل در ارتباطا  اجتماعی )4555، 6ایوازاکی و مانل)

نهادینه شدن ورزش در جوامع می تواند موجبقا  سقممتی بقدن و روان را فقراهم در ورزش و فعالیت بدنی منظم یا به عبارتی 

 (.4599سعیدی، حیدری چروده و قدیمی، نموده و روابط اجتماعی را بهبود بخشد )

هقا و سقازی بقه معنقای فقراهم آوردن زمینقهسازی در متون علمی ارائه شده است. نهادینهتعاریف مختلفی از واژه نهادینه       

-گردد. در یقك تعریقف جقامع از واژه نهادینقهباشد که موجب ثبا ، پایداری و فراگیر شدن رفتارهای مطلوب می شرایطی می

هقای فرهنگقی از محقیط، پقزیرش، دانند که شامل اخز و جزب ارزش( آن را فرایندی می9117) 1سازی، گرین وود و هینینگز

فردی، گروهقی و فراگروهقی تقرار، تثبیت، انتقال و تداوم آنها در کلیه سطوح ها برای اسعینیت و ساختار بخشیدن به آن ارزش

سازی ورزش را ایجاد تمایل و گرایش به فعالیقت بقدنی مقنظم و مقداوم در توان، نهادینه با توجه به تعاریف مزکور می .باشدمی

 کلیه سطوح جامعه تعریف نمود.

ت که عدم تمایل و گرایش به ورزش در جامعه دانشقگاهی ایقران و بقه ویقژه در نتایج تحقیقا  انجام شده حاکی از آن اس       

 08که  ند( در تحقیقی به این نتیجه دست یافت4554) و همكاران ای فراگیر تبدیل شده است. اسدیمیان دانشجویان به مسئله

شگاه یا خوابگاه بقه ورزش اختصقا  درصد دانشجویان هیچ وقتی را در دان 06درصد دانشجویان کشور اصمً ورزش نمی کنند، 

های ورزش همگانی اختصا  دارد. عموه بقر ایقن، تحقیق   درصد فعالیت ورزشی دانشگاه ها به فعالیت 0/41نمی دهند و تنها 

( نیز به مشارکت پایین دانشجویان اشاره دارد. اگر چه، مشارکت های ورزشقی 4599) ، جملی و خبیری( و عزیزی4551آبكار )

های گزشته رشد محسوسی داشته، ولی باید اذعقان نمقود کقه بقا در یان و حضور آنان در میادین ورزشی نسبت به سالدانشجو

های جمعیتی، این رشد در مقایسه با مشارکت ورزشی سایر کشورها قابل ممحظه نبوده و ضقرور  رسقیدن نظر گرفتن شاخص

این در حالی است که فعالیت بدنی منظم به عنقوان یكقی از  (.4595فتحی، طلبد ) به سطح مطلوب تمش های بیشتری را می

توان سبك زنقدگی سقالم را در شود که با نهادینه ساختن آن میهای اثرگزار بر سبك زندگی سالم محسوب میمهمترین مؤلفه

اسقت. در واققع در  (. این موضوت در بین بانوان از اهمیت بیشقتری برخقوردار4557، 95سالی  و همكارانجامعه رواج بخشید )

 کنند. در ایران نیز بر اساس اظهار نظر تمامی کشورهای دنیا، زنان نسبت به مردان کمتر در فعالیت های ورزشی شرکت می
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نفر دانشقجوی دختقر بودنقد و  45555درصد دانشجویان فعالیت ورزشی داشته اند که از این تعداد حدود  95کارشناسان، تنها 

(. محققان علت مشارکت کم زنان 4595قالیباف، تشكیل می دهد ) 9085د جمعیت دانشجویی را در سال درص 0این رقم تنها 

در فعالیت های ورزشی را محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، کم توجهی زنان به سممت جسمی و روحقی خقویش، باورهقای 

بود امكانا ، خجالت کشیدن، ضقعف مقدیران فقو  های گروهی، کممزهبی و سنتی حاکم بر جامعه، اطمت رسانی ناکافی رسانه

 (.4552مظفری و صفانیا، برنامه تربیت بدنی و کمبود ساعا  فو  برنامه بیان کرده اند )

برای برنامه ریزی ورزش همگانی، به ویژه در بخش زنان و زیر پوشش قرار دادن آنها در ایقن برنامقه هقا بایقد بقه طقور اساسقی 

ریزی در بخش ورزش همگانی زنان به عنوان طرح ملی یا بخش عمده ای از یك طرح جامع ه برنامهاندیشید، حتی بهتر است ک

در نظر گرفته شود تا برنامه ای مدون و همه جانبه منطب  با شرایط کشور، عمی  زنان، وضعیت اقتصادی کشقور و ارزش هقای 

 زاده، لهساییامل مؤثر بر نهادینه ساختن ورزش می باشد )حاکم بر جامعه تدوین و اجرا شود. تحق  این امر نیازمند شناخت عو

هقای  ریقزی و توسقعه فعالیقتها کقه مسقئول برنامقه(. از سوی دیگر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه4557، تابعیان جهانگیری و

مینقه عوامقل ورزشی در سطح دانشگاه ها هستند، برای انجام هر چه بهتر این مسقئولیت خطیقر نیازمنقد اطمعقا  کقافی در ز

نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان می باشند. از این رو بررسی ابعاد و متغیرهای مربو  به اشاعه فرهنگ ورزش به منظور 

ارتقاء بخشیدن سممت اجتماعی و همچنین فرهنگ سازی و بسترسازی برای افزایش مشارکت کلی در سطح جامعه ضروری به 

های بدنی دانشجویان امری است که باید مورد توجقه مسقئولین  سایی نیازهای مربو  به فعالیتنظر می رسد. در این راستا شنا

قرار گیرد تا با پاسخ گویی به نیازهای این قشر از جامعه که دربرگیرنده درصد بزرگی از جوانان می باشند، به امر اشاعه فرهنگ 

 سازی ورزش در سطح جامعه کمك نماید. سممتی و نهادینه

انقد. فتحقی بنقدی نمقودهسازی ورزش در بین دانشجویان را دسقتههای مختلفی عوامل مؤثر بر نهادینهمحققان از دیدگاه       

( در پژوهشی که بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسممی شهر تهران انجام داد، عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان را از 4595)

ر داد و شش متغیر وضعیت تأهل، جنسیت، احساس سقودمندی، دسترسقی بقه امكانقا  جنبه جامعه شناختی مورد بررسی قرا

 شعبانی، غفوری و هنریورزشی، حمایت اجتماعی و عمقه به ورزش را بر مشارکت دانشجویان مؤثر دانست. در پژوهش دیگری 

-لشای از مهمتقرین چقادند که پاره(، چالش های ورزش همگانی در ایران را از دیدگاه صاحبنظران مورد بررسی قرار دا4599)

عبارتند از فقدان برنامه های مدون، فقدان مدیریت واحد، بهره نگرفتن از نیروهقای متخصقص،  آنها پژوهش های مطرح شده در

توجهی بقه ورزش همگقانی طبققا  کقم درآمقد. ققدر  نمقا و ها و بیتوجهی به ورزش و فعالیت بدنی در مدارس و دانشگاهبی

( نیز رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز را بررسقی 4590د )نژاحیدری

های لز  و شادابی، سممت جسمانی و تعامقل اجتمقاعی بقا میقزان فعالیقت نمودند و به این نتیجه دست یافتند که بین انگیزه

(، پقنج عامقل مقؤثر بقر عمققه 4557) زاده، جهقانگیری و تابعیقان ن لهسقاییهمچنیبدنی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد. 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شیراز به ورزش را اینگونه معرفی نمودند: آگاهی از تأثیر روانی ورزش، آگاهی از تأثیر جسقمی 

یت امكانا  ورزشقی. امقا در پژوهشقی ورزش، دسترسی به امكانا  ورزشی خارج از دانشگاه، جن  پاسخگو و کفایت یا عدم کفا

( به انجام رسید، پنج عامل نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران 4592) ا حمدی که توسط جامی

فرهنگقی و عامقل  ق ی، عامل مدیریتی، عامل اجتماعیها و اماکن ورزشها، عامل زیرساختمعرفی شد که شامل عامل انگیزاننده

( در پژوهشقی بقا عنقوان بررسقی 4597در جدیدترین پژوهش انجام شده در این زمینقه طالقب پقور و همكقاران) ادی بود.اقتص

کقه از دیقدگاه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان دانشقگاه فرهنگیقان بقه ایقن نتیجقه رسقیدند مقایسه

توانقد بقر هقا مقیها و امقاکن ورزشقی و انگیزاننقدهمدیریتی، زیرساخت فرهنگی، -دانشجویان هر پنج عامل اقتصادی، اجتماعی

 سازی ورزش در بین دانشجویان مؤثر باشدنهادینه

ریقزان حقوزه ورزش را توان بیان نمود، یكی از مسائل مهمی که توجه بسیاری از محققین، مدیران و برنامهبه طور کلی می       

 الخصو  سازی و گسترش مشارکت مستمر ورزشی قشر جوان علیهایی برای نهادینهبه خود معطوف ساخته، یافتن راهكار
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تقوان بقه مقابلقه بقا رفتارهقای باشد؛ چراکه با حضور منظم افراد جامعه به ویژه دانشجویان در ورزش همگانی میدانشجویان می

و هنجارهقای مطلقوب اقتصقادی، اجتمقاعی،  ها( و گسترش ارزش4551، میرفخرالدینیو  صیادی تورانلو ،میرغفورینامطلوب )

( و از این طری  به اشاعه سبك زنقدگی سقالم و 4550، تندنوی  زارعی وکنندگان پرداخت ) فرهنگی و اخمقی در بین شرکت

 آمیقزدپویا در بین قشر دانشجو اهتمام ورزید. از سوی دیگر، امروزه ورزش با عناوینی همچون سممتی، بازیابی و آموزش درمقی

سازی فعالیقت ورزشقی در سقطح دانشقگاه هقا که به همراه خود دوستی، نشا ، رقابت و لز  را به ارمغان می آورد؛ لزا نهادینه

های دانشجویان در محیط تحصیل، ایجاد عادا  مناسب، داشتن سبك زندگی فعال، ارتقاء سطح سممت موجب افزایش فعالیت

(. نگاهی گزرا به تحقیقا  انجام شده حقاکی از 4597، 99یونگگردد )وری آنان می جسمی و روحی دانشجویان و با  رفتن بهره

های مشارکت افراد بوده و کمتر به بحث حضور مستمر و فراگیر افقراد در ورزش آن است که تمرکز محققان بیشتر بر انگیزاننده

سازی ورزش در بین دانشقجویان پرداختقه و دینهتوجه شده است. بنابراین در این پژوهش، محققان به بررسی عوامل مؤثر بر نها

 نمایند. پیشنهاداتی را در جهت جضور مستمر و فراگیر دانشجویان دختر و پسر در عرصه ورزش ارائه می

 
 روش تحقیق 

روش انجام تحقی  حاضر توصیفی ق پیمایشی بود که به شكل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقی  را کلیه دانشجویان 

تشكیل می دادند که با توجه به گزارش اداره کل آموزش این دانشگاه،  10ق  17مشهد در سال تحصیلی  فرهنگیانشگاه دان

نفر به عنوان نمونه  085، تعداد α=  50/5نفر بود. بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای  94821تعداد آنها 

عوامل  بود که دارای پنج بعد محق  ساختهها در این تحقی ، پرسشنامه تحقی  در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده

پ  از . نگیزاننده می باشدها و اماکن ورزشی و عوامل افرهنگی، عوامل مدیریتی، زیرساخت ق اقتصادی، عوامل اجتماعی

تأیید قرار گرفت و شاخص  تن از صاحبنظران مورد 90های این پرسشنامه، روایی محتوای آن توسط  تغییرا  اندکی در گویه

محاسبه شد. پایایی درونی این پرسشنامه نیز براساس شاخص  CVI=147/5 (،9160)90آن به روش  وشی 94روایی محتوای

فرهنگی، عوامل مدیریتی،  ق آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر این شاخص برای پنج بعد عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی

بود و بنابراین متوسط  806/5و  124/5، 810/5، 672/5، 609/5رزشی و عوامل انگیزاننده به ترتیب ها و اماکن وزیر ساخت

دهی به این پرسشنامه از طیف باشد. همچنین  زم به ذکر است که به منظور پاسخمی 867/5پایایی درونی این پرسشنامه 

داد( استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل  ن میموافقت کامل را نشا 95مخالفت کامل و عدد  9ارزشی )عدد  95کمی 

( و آمار استنباطی )با 92های آمار توصیفی )شامل درصد، میانگین، انحراف استاندارد و منحنی احتمال نرمالها از روشداده

با اندازه گیری  ، تحلیل واریان 90ایها و همچنین حجم نمونه از آزمون استودنت تك نمونهتوجه به طبیعی بودن توزیع داده

اس پی  افزار نرم 45نسخه ها با استفاده از استفاده شد( استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل 96و آزمون تعقیبی بونفرونی 97مكرر

 انجام گرفت. 98اس اس

 

 

 

 

                                                           
11. Young 
12. Content Validity Index (CVI) 
13. Lawshe 
14. Q _Q plot 
15. One-sample T test 
16. Repeated  measures  ANOVA 
17. Bonferroni 
18. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 



 

06 

 

 

 

 

 

 

 

  یافته ها
 دهد. اطمعا  جمعیت شناختی نمونه تحقی  را نشان می 9جدول ها: های جمعیت شناختی آزمودنیویژگی

 اطمعا  جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی .9 جدول

 درصد سطوح متغیر متغیر

 جنسیت
 4/21 مرد

 8/05 زن

 وضعیت تأهل
 2/85 مجرد

 7/91 متأهل

 سطح تحصیم 
 6/5 فو  دیپلم

 0/77 لیسان 

 8/04 فو  لیسان 

 

دانشجو به عنوان نمونه تحقی  انتخاب شدند که میقانگین سقنی آنهقا  085معه، تعداد در این تحقی  با توجه به حجم جا       

 بود.  110/44 ± 072/0

 

 آزمون فرضیات:

، عوامل مؤثر بقر نهادینقه سقازی ورزش در بقین 4جدول  تعیین عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان:

 دهد.دانشجویان را نشان می

 دانشگاه فرهنگیان مشهد . عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان4 جدول

Test Value= 5.5 

 میانگین و انحراف استاندارد عوامل نهادینه سازی ورزش
 مقدار آماره آزمون 

(t) 
 (Sigسطح معنا داری )

 * 559/5 460/1 276/7 ± 074/9 اقتصادی

 * 559/5 274/99 781/8 ± 704/9 اجتماعی ق فرهنگی

 * 559/5 089/94 424/6 ± 089/9 مدیریتی

 * 559/5 816/90 460/6 ± 715/9 ها و اماکن ورزشیزیرساخت

 * 559/5 020/91 976/8 ± 274/9 هاانگیزاننده

     

ای کقوچكتر از دنت تقك نمونقهگردد، با توجه به اینكه سطح معناداری آزمون استوهمانگونه که از جدول با  برداشت می       

توان بیان نمود که هقر پقنج ( است، میTest Value=5.5ها با تر از حد متوسط )باشد و همچنین مقادیر میانگین می 50/5

عامل اقتصادی، اجتماعی ق فرهنگقی، مقدیریتی، امقاکن و تجهیقزا  ورزشقی و انگیزشقی بقر نهادینقه سقازی ورزشقی در بقین 

 اشند.دانشجویان مؤثر می ب
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در این تحقی  همچنین به منظور مقایسه عوامل  سازی ورزش در بین دختران و پسران:مقایسه عوامل مؤثر بر نهادینه

ها و همچنین ثابت نبودن نهادینه سازی ورزشی در بین دانشجویان به تفكیك جنسیت، با توجه به طبیعی بودن توزیع داده

گیری مكرر آزمون اندازه استفاده شد. پیش فرض 50/5گیری مكرر در سطح خطای ندازهواریان ، از آزمون تحلیل واریان  با ا

باشد  50/5دهد. در صورتی که مقدار سطح معناداری بیشتر از است که فرض کرویت را مورد بررسی قرار می 91آزمون موخلی

های حاتی صور  گیرد و از آماره آزمونباشد باید تصحی 50/5داری کمتر از مشكلی وجود ندارد و در صورتی که سطح معنا

(. نتایج آزمون کرویت موخلی برای 4594، صفری حبیب پور وشود )استفاده  44و  ور باند 49، هین فیت45گرین هوس گیسر

 نشان داده شده است. 2و  0دانشجویان پسر و دختر به ترتیب در جدول 

 دانشگاه فرهنگیان مشهد . نتایج آزمون کرویت موخلی در بین دانشجویان پسر3جدول 

 (Wموخلی ) میانگین ±انحراف استاندارد  های ارزیابی عملكردشاخص
 دوخی

(4χ) 
 داریسطح معنا درجا  آزادی

 100/6 ± 020/9 هاعامل انگیزاننده

044/5 24/28 2 559/5* 

 698/6 ± 704/9 ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت

 421/6 ± 018/9 عامل مدیریتی

 668/7 ± 819/9 عامل اقتصادی

 405/7 ± 421/9 عامل اجتماعی ق فرهنگی

 

 
 . نتایج آزمون کرویت موخلی در بین دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان مشهد4جدول 

 میانگین ±انحراف استاندارد  های ارزیابی عملكردشاخص
موخلی 

(W) 

 دوخی

(6χ) 
 سطح معناداری درجا  آزادی

 497/8 ± 027/9 هاانگیزانندهعامل 

748/5 44/29 2 559/5* 

 709/6 ± 002/9 ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت

 082/6 ± 090/9 عامل مدیریتی

 270/7 ± 951/4 عامل اقتصادی

 684/7 ± 097/9 عامل اجتماعی ق فرهنگی

 

                                                           
19. Mauchlys Test 
20. Greenhouse - Geisser 
21. Huynh - Feldt 
22. Lower - Bound 
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عوامل نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان طور که بیان شد، تجان  کوواریان  میان همان

رو بقرای بررسقی مقی باشقد. از ایقن 50/5کمتر از  2و  0داری بدست آمده در جداول مشهد وجود ندارد چون مقدار سطح معنا

گیقری حیح اپسیلن یافته آزمون انقدازهکه تص های گرین هوس گیسر، هین فیت،  ور باندبایست از آزمونها میتفاو  بین داده

درصد در دو گروه دختر و پسر دانشقگاه  60دو آزمون کرویت موخلی، کمتر از مكرر است، استفاده شود. بدلیل اینكه مقدار خی

( از آزمون گرین هوس گیسر استفاده شده است. جقدول 6χ=00/21و پسران  6χ=20/04فرهنگیان مشهد بدست آمد )دختران 

  دهد.ج آزمون گرین هوس گیسر در دو گروه دختر و پسر را نشان مینتای 0

 . نتایج آماره آزمون گرین هوس گیسر به تفکیک جنسیت برای مقایسه عوامل نهادینه سازی ورزش دانشجویان5 جدول

 جنسیت 
 درجه آزادی

(df) 
 مقدار آماره آزمون

(F) 
 (sigسطح معنا داری )

 آماره آزمون گرین هوس گیسر
 *559/5 002/90 921/0 دمر

 *559/5 490/49 978/0 زن

   
سقازی ورزش در بقین دانشقجویان  توان بیان نمود که بین عوامقل نهادینقهبا توجه به آماره آزمون گرین هوس گیسر، می       

 مشهد اختمف معنا داری وجود دارد.  فرهنگیاندختر و پسر دانشگاه 

نتایج مقایسه دو به دویی عوامل نهادینقه سقازی ورزش در بقین  نهادینه سازی ورزش:مقایسه دو به دویی عوامل مؤثر بر 

 نشان داده شده است. 6و  7مشهد به ترتیب در جدول  فرهنگیاندانشجویان پسر و دختر دانشگاه 
 نفرونیبوآزمون بر اساس  سازی ورزش در بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مشهدنهادینهمقایسه عوامل  .6جدول

 هاعامل انگیزاننده ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت عامل مدیریتی فرهنگی -عامل اجتماعی 

 *550/5 *552/5 714/5 55/9 عامل اقتصادی

 *559/5 *558/5 491/5 فرهنگی -عامل اجتماعی 

 

 *559/5 *556/5 عامل مدیریتی

 55/9 ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت 

 هایزانندهعامل انگ  
       

 بونفرونیآزمون بر اساس  سازی ورزش در بین دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان مشهدنهادینهمقایسه عوامل  .7جدول

 هاعامل انگیزاننده ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت عامل مدیریتی فرهنگی -عامل اجتماعی 

 *559/5 *554/5 *550/5 55/9 عامل اقتصادی

 *552/5 *559/5 506/5 فرهنگی -اجتماعیعامل  

 

 *559/5 *59/5 عامل مدیریتی

 55/9 ها و اماکن ورزشیعامل زیرساخت 

 هاعامل انگیزاننده  
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ش از سازی در ورزداری بین همه عوامل نهادینه، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که اختمف معنا 7با توجه به جدول   

فرهنگقی و مقدیریتی،  -مشهد )به استثنای تفاو  بین عوامل اقتصادی بقا اجتمقاعی فرهنگیاندیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه 

ها و اماکن ورزشی بقا عامقل انگیزشقی( بقا یكقدیگر وجقود دارنقد. ارتباطی با عامل مدیریتی و عامل زیرساخت -عامل اجتماعی

سقازی در داری بین همه عوامل نهادینقهزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که اختمف معنا، نتایج آ6همچنین با توجه به جدول 

فرهنگقی،  -مشهد )به استثنای تفاو  بین عوامقل اقتصقادی بقا اجتمقاعی فرهنگیانورزش از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه 

 با عامل انگیزشی( با یكدیگر وجود دارند. ها و اماکن ورزشیفرهنگی با عامل مدیریتی و عامل زیرساخت -عامل اجتماعی
 

 

 پررنگ( - 21اندازه  - B Nazaninفونت ) گیریبحث و نتیجه
این تحقی  با هدف بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان صور  گرفت. نتقایج نشقان        

پنج عامل اقتصادی، اجتمقاعی ق فرهنگقی، مقدیریتی، زیرسقاخت هقا و  مشهد، فرهنگیانداد که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه 

ها در نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان دختر و پسر مهم هستند. نتایج آزمون تحلیل واریان  اماکن ورزشی و انگیزاننده

در بقین دانشقجویان پسقر عوامقل با اندازه گیری مكرر نشان داد که اختمف معناداری بین این عوامل وجود دارد به طوری کقه 

ها و اماکن ورزشی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی ق فرهنگی بقه ترتیقب از میقانگین انگیزاننده، زیر ساخت

هقا امقاکن ورزشقی، عوامقل مقدیریتی،  با تری برخوردارند؛ در حالی که در بین دانشجویان دختر عوامل انگیزاننده، زیرسقاخت

 فرهنگی و عوامل اقتصادی به ترتیب از میانگین با تری برخوردارند. ق عوامل اجتماعی

عوامل انگیزاننده از قبیل کسب تندرستی و سممتی، مشارکت با دوستان در فعالیت های بقدنی، دوری از کسقالت، کسقب        

ن لحظا  خوش همواره مورد  توجه اقشاری بوده است که در ورزش و فعالیت بقدنی تناسب اندام و همچنین لز  بردن و داشت

اند. دانشجویان دختر و پسر جامعه مورد بررسی در پژوهش حاضر، این عامل را بقه عنقوان مهمتقرین عامقل در مشارکت داشته

ز زیقادی بقر آن وجقود دارد. از آن نهادینه سازی ورزش مطرح ساختند. به دلیل اهمیت عامل مزکور، در ادبیا  تحقیق  تمرکق

های ( اشاره نمود که از این جنبه با یافته4599( و پژوهش پارسامهر )4590نژاد )نما و حیدری توان به پژوهش قدر جمله می

های شخص حالت های متفاوتی دارند که دامنه آن از انگیزش بیرونی تا انگیزش درونی پژوهش حاضر همسو هستند. انگیزاننده

متداد دارد. رفتار برانگیخته شده بوسیله انگیزه درونی، صرف نظر از نتایج فعالیت، کسب لز  و ارضای خاطر از آن همراه است ا

در حالی که رفتار برانگیخته شده بوسیله انگیزش بیرونی ماهیت ابزاری و وسیله ای دارد؛ بدین معنا که فعالیت به خقاطر خقود 

برای رسیدن به یك نتیجه انجام می شود. دارندگان انگیزه درونی در مقایسه با کسانی که انگیقزه  فعالیت انجام نمی گیرد، بلكه

بیرونی دارند در فعالیت های خود، توجه، هیجان و اعتماد به نف  بیشتری نشقان مقی دهنقد. آنقان همچنقین در انجقام دادن 

  و سممت ذهنی با تری دارند. به طور کلی، وقتی نیاز بقه تكالیف، از عملكرد، خمقیت و پشتكار بهتری برخوردارند و عز  نف

رقابت، وابستگی و خودگردانی ارضا می شود، ممكن است انگیزه درونی برانگیخته شود؛ اما اگر این نیازهقا ارضقا نشقود، انگیقزه 

امر و نهی تضعیف مقی شقود؛ یابد؛ همچنین انگیزه درونی در اثر تهدید به تنبیه شدن، ارزشیابی تحت فشار و درونی کاهش می

حتی دادن پاداش در برابر انجام دادن تكالیف جالب توجه، به ویژه اگر اینگونه پاداش ها به عنقوان عامقل کنتقرل تلققی شقوند، 

 (.4557شریفی، انگیزه درونی را کاهش می دهد )

ین دانشجویان مؤثر می باشد. از دیقدگاه ها و اماکن ورزشی، عامل دیگری است که بر نهادینه سازی ورزش در بزیرساخت       

سازی ورزش در درجقه دوم اهمیقت ققرار گرفقت. دانشجویان دختر و پسر جامعه مورد بررسی، این عامل در بین عوامل نهادینه

های این پژوهش نشان داد که ممحظاتی از قبیل محل قرارگیری مناسقب امقاکن ورزشقی در دانشقگاه، جقزابیت بصقری  یافته

 تجهیزا  ورزش دانشگاهی، تنوت اماکن و تجهیزا  دانشگاه، مجهز بودن اماکن ورزشی دانشگاه به تجهیزا  بهداشتی  اماکن و
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به خصو  محیط مناسب جهت استحمام، ایمنی اماکن و تجهیزا  ورزشی، توجه به نظافت اماکن ورزشی دانشگاه، کافی بودن 

رد بقودن امقاکن و تجهیقزا  ورزشقی مقی توانقد در حضقور بیشقتر و مقداوم ها و اسقتاندااماکن و تجهیزا  ورزشی در دانشگاه

( همسقو 4595( و پژوهش فتحی )4557) تابعیان جهانگیری و زاده، لهساییها با نتایج پژوهش دانشجویان مؤثر باشد. این یافته

کنار سرانه فضای ورزشقی بسقیار کقم ( به انجام رسید، نتایج نشان داد که در 4555ای که توسط پورکیانی )باشد. در مطالعهمی

 7/6سقاعت و  2/0ها، میانگین حداکثر ساعت استفاده از فضاهای ورزشی توسط دانشقجویان دختقر و پسقر بقه ترتیقب هدانشگا

. بنابراین افزایش سرانه ری پایین امكانا  موجود می باشدوساعت در روز بوده است که این امر خود به وضوح نشان دهنده بهره

وری اماکن ورزشقی از قبیقل نیقروی انسقانی، مقدیریت،  ها در کنار توجه به عوامل مؤثر بر با  بردن بهرهی ورزشی دانشگاهفضا

امكانا  و تجهیزا ، وضعیت مالی، ساختار سازمانی، نظار  و ارزیابی، زمان و نحوه فعالیت، تعمیر و نگهداری، مشتری مداری و 

 ( می تواند منجر به با  رفتن مشارکت دانشجویان در ورزش شود.4557کارگر و همكاران، برنامه ریزی )

نتایج این تحقی  همچنین نشان داد که عوامل مدیریتی نیز بر نهادینه سقازی ورزش در بقین دانشقجویان مؤثرنقد و ایقن        

مقدیران بایقد مقواردی از قبیقل  عامل در بین دختران و پسران در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. از دیدگاه جامعه مقورد بررسقی،

هقای مختلقف ورزش مدیریت مناسب اماکن ورزشی دانشگاه، در اختیار بقودن امقاکن در سقاعا  شقبانه روز، همقاهنگی بخقش

هقای های ورزشی در دانشگاه، تأکیقد بقر توسقعه فعالیقتدانشگاهی، همسو بودن نهادهای مرتبط، برگزاری مسابقا  و جشنواره

شقعبانی، ها بقا نتقایج پقژوهش ریزی ورزش دانشگاهی را در نظر داشته باشند. این یافتههای آزاد در برنامهانبدنی و توجه به زم

باشد. باید عنوان نمود که این عامل جز با حضور مدیران با تجربقه ( همسو می4595( و پژوهش فتحی )4599) غفوری و هنری

هقای اخیقر کمتقر وظقایفی بقه واقع اندیشمندان معتقدند که در سالدر رأس مدیریت ورزش دانشگاهی محق  نخواهد شد. در 

اندازه وظایف مدیر مورد چالش واقع شده است. در حقیقت، به موازا  اصمحا  و تفویض اختیارا  بیشتر به مدیران، وظایف و 

از کشقورها شقاهد تهیقه تر شده و چالش ها را نیز بیشتر نموده است. به همقین سقبب در بسقیاری مسئولیت های آنها سنگین

شقماری بقه بررسقی و های بیها و کمیسیونهای سنتی آموزش مدیران هستیم و گروههای جدید یا تجدید نظر در برنامهبرنامه

ارائه پیشنهادها برای تهیه راهكارهای متناسب با نیازهای روز می پردازند. فضای دانشقگاهی مقا مفقاهیم متعقددی بقه مقدیران 

 "40ایمنط  حرفه"ه اغلب ناکارآمد است؛ این در حالی است که امروزه روش غالب در آموزش مدیران، روش آموزش می دهد ک

ای، مدیریت نه به عنوان علمی کاربردی بلكه به منزله علمی اجتماعی که قوام دهنقده یقك حرفقه اسقت است. در منط  حرفه

واند به انتظارا  فعقالیتی پاسقخ دهقد؛ تمقرین مقدیریت نقه یقك معرفی می گردد. در این رویكرد برنامه آموزش مدیران باید بت

-فعالیت ساده، ماشینی و تكراری بلكه فعالیتی هوشمندانه تلقی شده که تعهد، قدر  درک شرایط، توان شقهودی و مسقئولیت

هایی  و طرح نمونه پزیری مدیر را می طلبد. بنابراین در آموزش مدیران تمش می شود با ایجاد فرصتی برای تحلیل شرایط کار

بازرگقان، رو نماینقد )ها را آماده مقابله با اتفاققا  پقیشای تشوی  نمایند و آناز مسائل مدیریت، مدیران آینده را به عمل حرفه

(. پ  پیشنهاد می گردد، مدیران ورزش دانشگاهی با رویكرد مزکور آموزش دیده و آماده حضور در ایقن پسقت حسقاس 4552

 شوند.

باشقد. ایقن سازی ورزش در بین دانشجویان مؤثر مقیر این تحقی  عامل اقتصادی نیز از جمله عواملی بود که بر نهادینهد       

عامل از دیدگاه پسران در رتبه چهارم و از دیدگاه دختران در رتبه پنجم اهمیت ققرار دارد. دانشقجویان مقورد بررسقی در ایقن 

هقا بقه درآمد شخصی و ارزان یا گران بودن خدما  ورزشی می تواند بر گرایش آن پژوهش معتقدند که سطح اقتصادی خانواده،

باشد. به ( همسو می4595( و فتحی )4599) شعبانی، غفوری و هنریهای ها با نتایج پژوهشفعالیت بدنی مؤثر باشد. این یافته

توزیع رفتارهای ورزشی را در میان اقشار متفقاو  تواند نحوه اعتقاد اندیشمندان این عامل یكی از مهمترین عواملی است که می

ی دارد که طبقا  مختلف اجتماعی ق اقتصقادی رو( بیان می4552) شیخی(. به عنوان مثال 4595فتحی، جامعه توضیح دهد )

 قبیل هایی از و تحقیقا  نشان دادند که طبقا  متوسط به با  و با ی جامعه به فعالیت انتخاب رشته ورزشی تأثیر دارد
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تقر های ورزشقی ماننقد فوتبقال دارای مقاهیتی عمقومیقایقرانی، سوارکاری، تنی  و گلف می پردازند در حالی که برخی رشته

( اظهار داشقتند کقه 4552) 42(. همچنین پاول، سندی و فرانك4595فتحی، باشند )هستند و منحصر به یك طبقه خا  نمی

 40. عقموه بقر ایقن دانكقن و همكقاراناقتصادی اسقت ق یر عوامل اجتماعیشی تحت تأثها و امكانا  ورزدسترسی افراد به مكان

گیقرد، بقه طقوری کقه  ( نشان دادند که سطح فعالیت بدنی و ورزش تحت تأثیر وضعیت اجتماعی ق اقتصادی ققرار مقی4554)

( و 4559) 47ایقت ادای و کقاپوتی. در نه تری نسبت به سایر طبققا  دارنقدطبقا  با ی اجتماعی ق اقتصادی سطوح فعالیت با

. بنابراین به مسئولین و مقدیران دانند( نیز وضعیت اجتماعی ق اقتصادی را بر مشارکت ورزشی مؤثر می4595) 46دالمن و لیوایز

شود که امكانا  ورزشی را به نوعی گسترش دهنقد کقه جوابگقوی نیازهقای تمقامی اقشقار جامعقه ها توصیه میورزش دانشگاه

تواند در شناسایی نیازها و عمی  آنان کمك باشد و در این میان توجه به شرایط اقتصادی ق اجتماعی دانشجویان میدانشجویی 

 کننده باشد.

آخرین عامل یعنی عامل اجتماعی ق فرهنگی نیز بر نهادینه سازی ورزش در بقین دانشقجویان مقؤثر بقود و ایقن عامقل از        

ز دیدگاه دختران در رتبه چهارم اهمیت قرار گرفت. دانشجویان جامعه مورد بررسی معتقدند که دیدگاه پسران در رتبه پنجم و ا

های ورزشی، داشتن  سقبك زنقدگی سقالم و پویقا، اعتققادا  مقزهبی، مواردی از قبیل گسترش ارتباطا  اجتماعی در فعالیت

ری بازی های بومی ق محلقی، داشقتن اوققا  فراغقت همگانی بودن و مقبولیت عمومی نوت فعالیت بدنی، تفكرا  خانواده، برگزا

-هقای لهسقاییا نتایج پقژوهشها بسازی ورزش مؤثر باشد. این یافتهکافی و تفكرا  دوستان و نزدیكان می تواند در امر نهادینه

تقدنقد کقه باشد. محقققان مع( همسو می4599) ( و شعبانی، غفوری و هنری4595(، فتحی )4557) تابعیان جهانگیری و ،زاده

فعالیت بدنی در اوقا  فراغت می تواند امید به زندگی را افزایش داده و باعث شادابی، ارتبا  با دیگقران، مشقارکت  در کارهقای 

جمعی و جلوگیری از گوشه گیری و کسالت شود. در تحق  این امر دیقدگاه دوسقتان و همكقاران و آشقنایان، دیقدگاه جامعقه، 

(. بنقابراین بقه مسقئو ن و تقدارک 4592رنجبقر و همكقاران،  پقورها مؤثر اسقت )نندگان و رسانهدیدگاه مسئو ن و تدارک بی

بینندگان توصیه می شود که در مسیر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان از کمك دوستان، همكاران، آشنایان و رسانه ها 

امعه بهره کافی را بگیرند. یقك نكتقه جالقب توجقه در استفاده نمایند و از این فرصت برای گسترش فرهنگ سالم زیستی در ج

یافته های این تحقی  اهمیت با تر این عامل یعنی عامل اجتماعی ق فرهنگی برای دختران نسبت به پسقران دانشقجو بقود کقه 

ر برداشقتن  زم است مسئولین امر به این نكته نیز توجه جدی داشته باشند و برای با  بردن مشقارکت ورزشقی زنقان، در کنقا

 (.4551، مشكل گشا و، ذوا کتاف نادریانها نیز توجه کافی نمایند )های درونی آن موانع اجتماعی ق فرهنگی به انگیزه

مشهد  فرهنگیانهای این پژوهش مربو  به جامعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه به طور کلی باید عنوان نمود که یافته       

هقا و امقاکن ورزشقی، عامقل هقا، عامقل زیرسقاختشجویان پسر این دانشگاه، به ترتیب عامقل انگیزاننقدهباشد. به اعتقاد دانمی

مدیریتی، عامل اقتصادی و عامل اجتماعی ق فرهنگی بر نهادینقه سقاختن ورزش در بقین آنهقا مقؤثر اسقت. در مقابقل در بقین 

ها و اماکن ورزشی، عامل مدیریتی، عامل اجتمقاعی زیرساخت ها، عاملدانشجویان دختر این دانشگاه، به ترتیب عامل انگیزاننده

ق فرهنگی و عامل اقتصادی بر نهادینه ساختن ورزش در بین آنها مؤثر است. بنقابراین بقه مقدیران و مسقئو ن ورزش دانشقگاه 

زوجقی آنهقا در بقین شود که به این عوامل توجه جدی نمایند و با در نظر گرفتن درجه اهمیت هر عامل و مقایسا  توصیه می

سازی ورزش در جامعقه دانشقجویان بزننقد. تعمقیم ایقن دختران و پسران دانشجو، دست به اقداما  صحیح در راستای نهادینه

ها با محدودیت روبروست و  زم است که با احتیا  صور  پزیرد؛ لقزا بقه محقققان آینقده نتایج به جوامع دیگر و سایر دانشگاه

-رای گسترش اطمعا  در رابطه با موضوت پژوهش، تحقیقا  دیگری همانند پژوهش حاضر را در دانشگاهشود که بپیشنهاد می

 های این پژوهش مقایسه نمایند.های دیگر انجام داده و با یافته
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