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 پژوهشي -علميراهنماي تهية مقالة فصلنامة 

 «هاي دانشگاهي پژوهش در ورزش»

 

کليه گرايش هااي تخصصاي تربيات بادني و     در  فصلنامهبه صورت  هاي دانشگاهي ورزشنشرية پژوهش در 

دد. در ايان نشاريه مقاا تي  اا      گر به زبان فارسي منتشر ميعلوم ورزشي بر اساس رويکرد ورزش دانشگاهي 

جامعاه   باشاد و  هاي مختلا  علاوم ورزشاي    اي در حوزه سعههاي بنيادي، کاربردي و تو شود که نتايج پژوهش مي

باشد. خواهشمند است دستور العمل زير را مطالعه کنيد و بر اسااس آن اقادام باه      در آن گنجانده شده دانشگاهي

 ارسال مقاله نماييد.  

باه   مرحلة اول  و قبال از ارساال  در  پژوهشگاه زم به توضيح است که مقا ت دريافتي از طريق سايت 

داوري از نظر رعايت دستورالعمل زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهدۀ عادم رعايات   

 براي داوري ارسال نخواهد شد. دستور العمل، مقاله

 اصول کلي   (3

 نوع مقا ت پذيرفته شده

 باشد.  (Original Articleمقالة ارسالي از نوع مقا ت اصيل ) ( 3. 3

 ارسال مقا ت: دستورالعمل (5. 3

به صورتي که  شار  داده شاده اسات،     uss@ssrc.ac.ir آدرس ايميلورود و ارسال مقا ت از طريق  

 ارسال شود.

هااي خاارجي کاه     طور کامل رعايات شاود و از باه کااربردن واژه      نگارش زبان فارسي به  آئين(1. 3

 هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي ندارند، خودداري شود. معادل

 5مطالب مقاله به صورت يک ستوني و ياک خاد در مياان باا رعايات حاشاية  زم )حاداقل         (3. 3

 گذاري شوند. متر( تايپ و همة صفحات شماره سانتي

 نحوۀ تنظيم مقا ت (5

خانوادگي نويسندگان همراه با درجة علميي و مليا اغيل ان ان،يا ،      عنوان مقاله، نام و نامصفحة اول شامل:  -3

 حاميان مالي و ملا انجام پژوهش باغد. مؤسسة ناظر،

عنوان، چكيدة فارسي و عنوان و چكييدة انلليسيي بيه هميراه  لييد       :صفحة دوم و سوم به ترتيب شامل -5

   هاي مرتبط باغد. واژه

 حرف تجاوز کند. 61مات نبايد از عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين کل -1



 گيري ذکر شده باشد. ها و نتيجه ها، يافته ر متن آن هدف، روشکلمه و د 591 کيدۀ مقاله حداکثر -3

 صفحه تجاوز کند. 39د از نباي  B-NAZANIN 31 تعداد صفحات مقاله با فونت -9

 اصل مقاله شامل موارد زير مي باشد:

 بيان مسئله و هدف از اجراي تلقيق با مروري بر مطالعات گذغلهمقدمه: 

 هاي اماري گيري و روش هاي اندازه ش، جامعه و نمونة اماري، مواد و روشغرح دقيق طرح پژوهروش پژوهش: 

 هاي پژوهش غرح  اما يافلهها )نتايج(:  يافته

غرح نكات م،م يافله ها و مقايسة ان با يافله هياي حاليا از مطالعيات ديلير و توجييه و تمسيير ميوارد        بحث: 

گيري و ارئيه پيشين،ادات حاليا از يافليه      و در ن،ايت نليجه مشلرک و مورد اخلالف، و بيان  اربرد احلمالي يافله ها

 هاي پژوهش

 دستورالعمل نوشتن متن مقاله و منابع:

انند براي ارجاع دهي در متن از )نويسنده، سال( م باشد. APAارجاع دهي منابع مي بايست به روش 

همچناين در  . تنظيم شود ( استفاده گردد. کليه منابع بر اساس حروف الفبا و بدون شماره3180)حسني،

داخل متن هر جا نياز به استفاده از پرانتز مي باشد، بايد بين حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباياد  

 به کلمه بچسبد؛

  ( نشان داد ...5113: بررسي انجام شده توسد اشميت )المث 

 

 :نگارش منابع مورد استفاده  ۀنحو

 بايد به صورت زير معرفي شوند: ،گيرند تفاده قرار ميمنابعي که در متن مورد اس

 ت:مقا -3

عنوان مقاله، نام مجليه، غيماره مجليه، غيمارة      (.سان انلشار) .نويسندگاننام خانوادگي و نام نويسنده/فارسي:  مقاله

 لمله.

هاي  (. بررسي وضعيت ايمني اماکن ورزشي دانشگاه5831). تجاري، فرشاد و عليزاده، محمدحسين.

  38-83 صص: (،51)1، نشريه پژوهش در علوم ورزشيمناسب.  دولتي تهران و ارايه راهکارهاي

 مقالة  تين:
Fisher, M., Juszczak, L. & Friedman, S. (1996). Sports participation in an urban high 

school: Academic and psychological correlates. Journal of Adolescent Health, 18(5), 

329-334. 

 

 

 

 



 کتاب فارسي: -5

خيانوادگي مليرجم/    )به لورت ايلاليک(، نام و نيام عنوان  لابنويسندگان. )سان انلشار(.  نام خانوادگي و نام نويسنده/

 غر، غمارة لمله.)در لورت ترجمه بودن  لاب(، غمارة چاپ، غ،ر ملا چاپ، ناملرجمان 

 .بامدادکتاب : ا   اول، تهران. مديريت اماکن و فضاهاي ورزشي(. 3188ميرمحمد. ) ،کاش 

 

  تين: کتاب
Byl, J. (2002). Intramural Recreation: A Step-By-Step Guide to Creating an Effective 

Program. Publisher: Human Kinetics, pp: 172-175. 

نويسيندگان. )سيان   نام خيانوادگي و نيام نويسنده/  هاي فشرده( :  مقاله ) ازشبکة اينترنت يا اطالعات موجود در لو  -1

 اني اينلرنلي يا نام لوح فشردهنشر(. عنوان مطلب. تاريخ دريافت، نش

ناميه، رسياله ييا     عنوان پاييان  (.سان نشر) .مجريان/نام خانوادگي و نام مجريهاي پژوهشي:  نامه و گزارش پايان -3

 ارغد، رسالة د لري يا گزارش پژوهشي، ملا ارائه گزارش نامة  ارغناسي پژوهش، ذ ر واژة پايان

ط به مقاله همراه شر  آنها در محل اصلي  مقالاه  اصالي مقالاه    هاي مربو و جدول هاها، نمودار عکس -9

 د.نگذاري گرد و شماره شوند آورده

 نکات اداري و تعهدي:

 هيئت تحريرية نشريه در قبول يا رد و يا ويرايش مقاله ) با تأييد مؤل ( آزاد است.  -3

شاده باشاد. در صاورت    داخلي و يا خارجي  اا    تشر شده نبايد قبالً در هيچ نشريةمقا ت من-5

داوري اين نشريه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عادم تعهاد    فرآيندمشاهده اين موضوع مقاله از 

نويسنده به ساير نشريات علمي کشور، مديريت نشريه، مقا ت ديگر آن نويسنده را ماورد بررساي   

 قرار نخواهد داد.

 ي )پذيرش يا رد( مقاله خود را دريافت نکارده تا زماني که جواب نهاي کندمقاله تعهد  دهندۀ ارائه  -1

 .داخلي و خارجي ديگر ارسال نکند ، مقا ت خود را به نشرياتباشد

 مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهدۀ نويسندگان است.  -3

 خذ آزاد است.ه ازمندرجات نشريه با ذکر کامل مآاستفاد -9

من مطالعة مندرجات اين راهنما و مشاهده نمونة مقاا ت  اا    شود ض در پايان، از نويسندۀ محترم درخواست مي

 شده در جديدترين شمارۀ نشريه، مقالة خود را تنظيم، و به دفتر نشريه ارسال کند.
 

تهران، ميدان فردوسي، خيابان شهيد موسوي، سازمان امور دانشجويان، طبقاه ساوم، اداره کال    نشاني: 
 ش دانشگاهي  تربيت بدني، دفتر نشريه پژوهش در ورز

 

 39835-33013کد پستي: 

 153-88815158دورنگار:   153-56663161تلفن: 

http://www.abebooks.com/author/John+Byl/2523858/?cm_sp=det-_-plp-_-author
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ثبت مقاله در دفتر نشريه و تشکيل 
 پرونده

 قاله به نويسندهاعالم وصول م

 تحريريه تعيين داوران درهيئت

 داور ارسال به دو

 نويسنده از فرم تع،د

تائيد هردو داور بدون نياز به  تائيد دو داور با انجام اصالحات
 اصالحات

 هر دو داور تأييدعدم 

 تأييديک داور و عدم  تأييد
 داور دوم

ارسال مقاله به نويسنده جهت 
 انجام اصالحات

اعالم عدم پذيرش به  عالم پذيرش مقاله به نويسندها
 نويسنده

 ارسال به داور سوم

 چاپ
 برگشت و ثبت مجدد 

 نشريه دفتر در

بررسي اصالحات انجام شده 
 توسد داوران

 داورسوم تأييدعدم  داورسوم تأييد

اعالم عدم پذيرش به 
بدون  تأييد نويسنده

 اصالحات

با  تأييد
 اصالحات

 تأييد
 اصالحات

 تأييد  عدم
 اصالحات

اعالم پذيرش 
 به نويسنده

  ا 

ارسال مجدد 
 جهت اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 عدم تأييد
 اصالحات

 تأييد
 اصالحات

اعالم عدم پذيرش 
 به نويسنده

اعالم پذيرش 
 به نويسنده

  ا 

ارسال به نويسنده 
 جهت اصالحات

اعالم پذيرش به 

 نويسنده

  ا 

و ثبت مجدد  برگشت
 در دفترنشريه

شده  بررسي اصالحات انجام
 توسد داوران

 اصالحات تأييدعدم 

ارسال مجدد جهت 
 اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 تأييد
 اصالحات

 تأييدعدم 
 اصالحات

اعالم پذيرش به 
 نويسنده

اعالم عدم پذيرش 
 به نويسنده

  ا 
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 اوقات فراغت دانشجويان  يورزشهای فعاليت موانع و راهکارهای توسعه سهمارزيابي 
 

 2عليرضا رمضاني، 1عباس نظريان مادواني
 

 22/21/31تاریخ پذیرش:   22/21/32تاریخ دریافت: 

 چکيده
ای است از اشتغاالت، كه فرد با رضایت خاطر، برای استراحت، تفریح، توسعه فراغت مجموعه

یا فراگيری غير انتفاعی و مشاركت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزامات شغلی، آگاهی 
ارزیابی موانع و راهکارهای پزوهش، هدف از این . پردازدخانوادگی و اجتماعی به آن می

دانشجویان دانشگاه  در تامين اوقات فراغت و فعاليت بدنی منظم توسعه سهم وجایگاه ورزش
دختر و  122نفر از دانشجویان) 022تعداد  به استناد جدول مورگانبود.  رجائی تربيت دبير شهيد

پيمایشی مورد بررسی قرار  -به روش توصيفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و  پسر( 122
ی و روائی محتوایپرسشنامه محقق ساخته انجام شد كه  ها به كمكآوری دادهجمع گرفتند.

/. و روائی سازه آزمون با 31يد و ضریب آلفای كرونباخ آن، تائ ،صوری آن توسط متخصصان
از آزمون یو من ویتنی جهت مقایسه  /. بدست آمد.32( KMOروش تحليل عاملی )ضریب 

 21افزار   ها با استفاده از نرم و تجزیه و تحليل داده شد نظرات دو گروه آزمودنی پژوهش استفاده

SPSS.های ان درآمد خانواده دانشجویان با انجام فعاليتبين ميزنشان داد نتایج  انجام شد
های انفرادی مانند ورزشی به صورت تفریحی، شركت در مسابقات ورزشی، شركت در ورزش

دانشجویان، موانع  بندیطبق اولویت.وجود دارد >22/2Pدار درحدامعن ارتباطشنا و تنيس، 
 22)دیدگاه  تجهيزات ورزشی موثر در توسعه سهم ورزش در اوقات فراغت به ترتيب كمبود

درصد مخاطبان(، كم توجهی به درس  77)دیدگاه  درصد مخاطبان(، كمبود فضای ورزشی
كافی در مورد مزایای سازی عدم فرهنگدرصد مخاطبان(،  77)دیدگاه  بدنی در مدارستربيت

که ضمن این درصد مخاطبان(عنوان شد. 7/70)دیدگاه  های منظم بدنیپرداختن به فعاليت
دانشجویان جهت توسعه سهم ورزش در اوقات فراغت از نظر  راهکارهاه اولویت اولس

ی ارائه بليط با تخفيف ویژه یا رایگان برای استفاده از اماكن ورزشعبارت بودند از دانشجویان
تجهيز و بهسازی اماكن و فضاهای درصد مخاطبان(،  22)دیدگاه یا دیدن مسابقات ورزشی

عرضه تجهيزات درصد مخاطبان(،  73)دیدگاه  ها و درون دانشگاهاهبگورزشی درون خوا
شود پيشنهاد می. (مخاطبان درصد 7777 دیدگاهورزشی با تخفيف ویژه به دانشجویان )
به  بدنی و علوم ورزشیبا نظارت متخصصين تربيت كارگروه تخصصی اوقات فراغت و ورزش

موانع  تدریجی رفعبلند مدت جهت  های كوتاه مدت، ميان مدت ومنظور تدوینبرنامه
 .شودحوزه اوقات فراغت و ورزش دانشگاه ایجاد انسانی و كالبدی، مالی ای، برنامه

 

 .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائیورزش، ، اوقات فراغت :واژگان کليدی

                                                                                                                                        
 استاديار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي .2، 1

 .نويسنده مسئول1
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 مقدمه
ات اوقات فراغت به عنوان بازمانده وقت، اوق ات متعددی همچونطبق دراوقات فراغت  مفهوم

فراغت به عنوان فعاليت، اوقات فراغت از ديد عملكردی، اوقات فراغت از ديدگاه آزادی 

 .(1)بندی شده استدستهعمل

اوقات فراغت به عنوان بازمانده وقت، به عنوان اوقات غير موظف در نظر گرفته شده، يعني 

ماند و شخص باقي مياوقات اختياری كه پس از اوقات كاری و انجام امور مربوط به امرار معاش 

كه دوست دارد، بپردازد. اوقات فراغت به عنوان فعاليت،  فعاليتيتواند با آزادی نسبي به هر مي

ها، تعطيالت، های انجام شده مانند ورزش، تماشای تلويزيون، هنر، رقص، سرگرميبه فعاليت

ها را اين فعاليت ها معطوف شده است. اغلب،های برد و باختي )قمار( و صرف نوشيدنيبازی

اوقات فراغت از ديدگاه  .نهندكنند و نام تفريح برآن ميشادی بخش و دلپذيرتر توصيف مي

 .عملكردی،عبارت است از، انجام اعمالي مفيد برای اشخاص و به طور خاص برای جامعه

ده ش هبنابراين، از اين نظر اوقات فراغت، ابزاری است برای نيل به اهداف مطلوب و پذيرفت

هايي كه اجتماعي. اوقات فراغت از ديدگاه آزادی، اشاره به مدت زماني دارد كه آدمي از پايبندی

 . (1)های زندگي را فراگرفته رهايي يابدديگر اليه

اند. ای داشتههای مختلف ديني و فلسفي نيز به اين امر اهتمام ويژهبزرگان و انديشمندان حوزه

برداری مناسب از آن بسيار تاكيد شده است. به عنوان ت و بهرهدر دين مبين اسالم نيز به وق

فرمايند: بيشتر مردم در دو خصلت دارای گمراهي و ضاللت هستند، مثال پيامبر اكرم)ص( مي

 .(2)يكي در مورد سالمت و ديگری در مورد فراغت

اوقات "م شناسان در تشريح مفهواز نگاه دانشمندان تعليم و تربيت، روانشناسان و جامعه

"فراغت
های متفاوتي مطرح شده است. فراغت از حيث لغوی با عبارتي همچون ديدگاه 1

آسودگي، آسايش، آسوده شدن از كار، آزاد بودن از كار روزانه و هرگونه فرصت و مجال ديگر 

های شغلي، خانوادگي و اجتماعي هايي جدا از اجبارتعريف شده است. فراغت، شامل فعاليت

كند. در نتيجه فراغت، كار يا بيكاری نيست، بلكه ر آن فرد فقط به ميل خود عمل مياست كه د

 (. 3ترين مشغله انسان است)يک تجربه با ارزش زندگي است و به قول ارسطو، فراغت، جدی

دارد و قادر  باالييهمبستگي با انحرافات رفتاری گذران اوقات فراغت  نحوهنشان داد احدينتايج 

های در همين راستا يافته(. 4شترين تغييرات انحرافات رفتاری است)به تبيين بي

پردازند، كمتر دچار اضطراب و های ورزشي مينوجواناني كه به فعاليت دادنشان كيلدسنتور

                                                                                                                                        
1. Leisure Time 
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دهند و در مقايسه با نوجواناني روحي كمتری نشان مي -شوند، مشكالت جسميافسردگي مي

. شواهد ديگری نشان (5)زند از سالمت بيشتری برخوردارندپرداها نميكه به اين قبيل فعاليت

ای بر عزت نفس و ، تأثير قابل مالحظههای ورزشيات فراغت با فعاليتدهد گذران اوقمي

كه سطح تحمل جسماني و  ستا يانگر اينبفرانك های پژوهشييافته (.6خودپنداره افراد دارد)

برند و به فعاليت های طبيعي به سر مير محيطمقاومت در برابر فشار رواني در افرادی كه د

زندگي  در مجموع برخورداری از سبک .تر استتر و كاملپردازند، سريعتفريحي در طبيعت مي

مناسب  برای سالمت جسمي ، به ويژه اگر با ورزش همراه باشد،توام با اوقات فراغت فعال

 (.7)است

ز قبيل سن، شغل، ميزان تحصيالت، عالقه، نحوه گذران اوقات فراغت با توجه به عواملي ا

وضعيت درآمد، محل زندگي، تعداد اعضای خانواده، دسترسي به امكانات گذران اوقات فراغت و 

كند. با عنايت به اينكه موضوع مطالعه اين تحقيق قشر عوامل مختلف ديگر تأثيرگذار، تغيير مي

ن قشر، برای انتخاب نوع وسيله ، طبيعي است كه به علت حساسيت اياستدانشجو و جوان 

های جامعه و از طرف مديريت ای ريزی حساب شده و جدیگذران اوقات فراغت، بايد برنامه

ها، مسئوالن مربوطه انجام شود. به علت شرايط سني و عالقمندی آنان برای انتخاب بهترين

م و منسجم پر كنند و های منظدهند اوقات فراغت خود را با برنامهاغلب دانشجويان ترجيح مي

ريزان فوقبرنامه از اتالف وقت بپرهيزند. دانشجو در جهت رفع اين خواسته، چشم اميد به برنامه

كند و در جستجوی های فوق را بررسي ميهمچنين با بصيرت كامل برنامه .دانشگاه دارد

(. 8ت آورد )هر چند ممكن است آن را خارج از محيط دانشگاه به دس است؛ هاانتخاب بهترين

ريزی دقيق و متناسب با نيازها و اجرای گيری شايسته از اوقات فراغت، منوط به برنامهبهره

 ؛تواند چيزی مستقل و بي ارتباط با ساير اوقات باشدريزی اوقات فراغت نميموفق است. برنامه

مينه ساز آن باشد. های كالن زندگي ارتباط داشته باشد و مؤيد و راهگشا و زبلكه بايد با برنامه

هايي از عمر پرارزش انسان در وادی پوچي و بي ثمری از در غير اينصورت، خواه ناخواه بخش

 (.9گردد )رود و صرف كارهای لغو و بهبود ميبين مي

های باشند، آسيبدر جوامعي كه در آن نسبت جوانان باال است و جوامع در حال توسعه مي

توان مهمترين و دلپذيرترين اوقات  دد. اگرچه اوقات فراغت را ميگر فراغتي هم بيشتر مطرح مي

ای متضمن تعمق و تفكر و ساختن و  آحاد بشر دانست، اما اين اوقات ممكن است برای عده

برداشت  های جسمي و رواني.آور و يا دربردارنده آسيبای ديگر مالل ابداع باشد و برای عده

ت فراغت برحسب شرايط اجتماعي و تاريخي و دوره زندگي افراد از فراغت و نحوه گذران اوقا

متفاوت است. اما در غالب جوامع و در اكثر شرايط اجتماعي، اوقات فراغت به طور بالقوه در 
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های تحصيل و حضور در هايي را نيز در بر دارد. در دوران معاصر، افزايش سالقشر جوان، آسيب

طوالني را در زندگي  ، دوراني نسبتااز خانواده ي و همچنين تحصيل دورهای خوابگاهمحيط

پيامدهای تواند ريزی مناسب ميعدم برنامه كه در صورتاست ها پديد آورده انسان

 . (11) ناخوشايندی برای افراد بويژه جوانان در پي داشته باشد

 كالرک و .پذيری اوقات فراغت دارندطراحي فضاهای زندگي افراد نقش مستقيمي در كنترل

-های تفريحي آنان را فعاليتكريچر ضمن تأكيد بر تفريحات شايسته و در خور جوانان، فعاليت

قابل  انهای اجتماعي جوانشود و با نقش دانند كه در زمان و مكان مشخص انجام ی هايي مي

(. با توجه به اين كه در هر حال امروزه بخشي از اوقات فراغت جوانان در 11) تطبيق باشد

های دانشجوئي مي گذرد و از شكل درون خانگي به ي دور از خانواده و بويژه خوابگاههايمحيط

ها برای حضور شايسته جوانان در ريزی، بايد در برنامهاست كردهتغيير اشكال برون خانگي 

-مي ها راي شود. اين فضاها و برنامهبينهای فراغتي مناسبي پيشعرصه اجتماع، فضاها و برنامه

های ورزشي، هنری و فرهنگي و غيره اختصاص داد و نظارت بر آنها را مطلوبتر فعاليتتوان به 

و ناامن كه  پوشيدهكرد تا بدين وسيله از كشانده شدن آنان به مراكز خريد و مصرف و فضاهای 

های در آن بيشتر است، ممانعت گردد. رفع نگرشزا به شكل آسيباحتمال گذران اوقات فراغت 

آثار فردی و  ،بخش و سازندهمندی دختران از اوقات فراغتي فرحآميز و بهرهضجنسيتي تبعي

-شود مگر با كار فرهنگي وسيع در سطح خانوادهاجتماعي مهمي در بردارد و اين امر فراهم نمي

 ها.ها و در سطح ساير نهاهای اجتماعي همچون دانشگاه

 یا سابقه از ايران درخارج برآن مؤثر فمختل وعوامل فراغت اوقات مختلف ابعاد برروی تحقيقات

 قابل تمامي به از كشور خارج مطالعات تجربه اما است؛ زيادی گستردگي دارای و دارد طوالني

-وگروه پديده اين روی بر ایمطالعات گسترده ايران در كه است الزم و نيست ايران با انطباق

 متغيّرهای برخي به بيشتر شده جامان ديگر مطالعات ازسوی گيرد. صورت اجتماعي مختلف های

يافته  از برخيدر ادامه د. انفراترنگذاشته متغيرها ز اينا را پا و است متّكي جمعيتي و اجتماعي

 :مي گرددمعرفي  حاضر،موضوع  اب مرتبطهای پژوهشي 

ساعت اعالم كرد و پنج رشته  4تا  3ميزان اوقات فراغت دانشجويان دختر كشور را  ،تندنويس

روی، نرمش، دويدن، بدنسازی و واليبال شي جاری دختران دانشجو، به ترتيب شامل پيادهورز

تحت تأثير زمان  ،درمطالعه خود مشاهده كرد كه نوع و ميزان اوقات فراغتنيز برازنده.(12)بود 

دانشجويان دختر دانشگاه  نيز نشان داد كهشفيعينتايج .(13) و منابع در دسترس افراد است

روی ميز، شنا و پيادهرویهای تنيسمي واحد تهران مركز در اوقات فراغت به ورزشآزاد اسال

سواری و های شنا، اسبپردازند و در صورت دسترسي به همه امكانات، به ترتيب به ورزشمي
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اين پژوهشگر، تماشای تلويزيون را اولويت اول برای پركردن اوقات  اسكي عالقمندند. ضمناً

 . (14) دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزی اعالم داشته است فراغت دانشجويان

 مطالعه كتب اظهار كردند كهو همكاران شاينيودر بين يافته های محققان خارج از كشور نيز 

های فراغتي دانشجويان چهار كشور آمريكا، فرانسه، دانمارک و نيوزيلند درسي يكي از فعاليت

های شنا، تنيس و تمرينات هوازی از ورزش،تامپسون و همكاراننظر از ضمن اينكه . (15) است

از طرف . (16)علوم تندرستي دانشگاه بارسلونا است  های رايج دانشجويان دختر دانشكدهورزش

تر از پسران هستند و پسرها بيشتر در تحرکكه دختران بينشان داد جكسونهای يافتهديگر 

 كنند. يهای سازمان يافته شركت مفعاليت

به ارزيابي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده توسعه سهم ورزش در اوقات فراغت تحقيق حاضر 

اين است كه وضعيت موجود نحوه گذران اوقات  اصليبنابراين سوال .دانشجويان پرداخته است

فراغت در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي چگونه است و اين 

 ؟دانند بهبود سهم ورزش در اوقات فراغت مي يا مانععامل راهكارهائي را  موانع وجويان چه دانش

 روش پژوهش
جامعه آماری آن را كليه .روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي پيمايشي به شيوه مقطعي بود

تشكيل دادند. به استناد  88-89دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي در سال در سال تحصيلي 

نفر دانشجو در اين دانشگاه به تحصيل  6111، حدود مذكورموجود در سال تحصيلي  مدارک

نفری  361اند كه به استناد جدول تعيين حجم نمونه مورگان نياز به حجم نمونه اشتغال داشته

ان نمونه در اين پژوهش دانشجوی پسر، به عنو 211دانشجوی دختر  211بنابراين تعداد  .بود

گيری به روش % نيز به عنوان سر ريز به حجم نمونه افزوده شد. نمونه11 و دمشاركت كردن

-تصادفي در دسترس انجام شد. با صرفنظر از اختالف احتمالي بين تعداد دانشجويان دانشكده

گانه دانشگاه و جنسيت آنان، نمونه مورد نياز پژوهش به صورت مساوی و به روش های هفت

 211) نفر 411آوری شد. به اين ترتيب گانه جمع 7های دهتصادفي از بين دانشجويان دانشك

 پسر( در اين پژوهش به عنوان نمونه مشاركت نمودند. 211دختر و 

ها و اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار آوری دادهدر اين تحقيق جهت جمع

اظهارنظرهای تخصصي  ي و صوری پرسشنامه بعد از بررسي ويي محتوايرواشد. تحقيق استفاده 

متخصصان امر و اصالحات مد نظر تائيد شد. در اين پژوهش به منظور تعيين پايايي)تجانس 

گيری)پرسشنامه محقق ساخته(در يک مطالعه مقدماتي از آلفای كرونباخ دروني( ابزار اندازه

ي تعيين روايهمچنين برای /. بدست آمد. 92طوريكه مقدار ضريب آلفای كرونباخ،ه استفاده شد، ب
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كار بردن مولفه های اصلي استفاده شد كه مقدار ضريب ه سازه آزمون، از روش تحليل عاملي با ب

KMO  بدست آمد. 91به ميزان ./ 

از آمار توصيفي به منظور تعيين ميانگين، انحراف معيار، درصد و... استفاده شد. از آزمون 

توزيع، از آزمون لوين برای تعيين تجانس اسميرنف به منظور تعيين طبيعي بودن  –كولموگروف

روه آزمودني پژوهش استفاده شد. جهت مقايسه نظرات دو گ يو من ويتنيواريانس و از آزمون 

 انجام شد. 16SPSSافزار ها با استفاده از نرم جزيه و تحليل دادهت

 نتايج

 ارائه نتایج توصيفی پژوهش -الف
 نتایج توصيفی نمونه پژوهشی .2جدول 

 درصد فراوانی يتوضع 
 فراوانی 

 تراكمی%
 درصد فراوانی  

 فراوانی 

 تراكمی%

مدت زمان 

خواب 

 درشبانه روز

مدت  75/1 75/1 7 ساعت3كمتر از 

زمان 

حضور در 

خوابگاه 

در شبانه 

 روز

 5/11 5/11 46 ساعت3كمتر از 

 5/31 19 76 ساعت9تا7بين 25/9 5/7 31 ساعت5تا3بين 

 75/57 25/27 119 ساعت12تا9بين 75/48 5/39 158 ساعت7تا5بين

 79 25/21 85 ساعت15تا12بين 93 25/44 177 ساعت9تا 7بين

 96 17 68 ساعت15بيش از 25/98 25/5 21 ساعت9بيش از

 111 4 16 بدون پاسخ 111 75/1 7 بدون پاسخ

  111 411 جمع   111 411 جمع

مدت زمان 

مطالعه 

دروس 

تخصصي در 

 شبانه روز

 75/43 75/43 175 ساعت3كمتر از 

 جنسيت

 

 25/48 25/48 193 زن

 98 75/49 199 مرد 75/67 24 96 ساعت5تا3بين 

 111 2 8 بدون پاسخ 25/87 1995 78 ساعت7تا5بين

  111 411 جمع 5/94 25/7 29 ساعت9تا 7بين

 97 5/2 11 ساعت9بيش از

 
 

 111 3 12 بدون پاسخ

   111 411 جمع

 

را دختران تشكيل  درصد 51از نمونه آماری پسر و  درصد 51، 1طبق يافته های جدول شماره 

از دانشجويان مورد  درصد 31نزديک به  وساعت خواب  7درصد بيش از  51داده اند. نزديک به 

دانشجويان درصد  65بيش از  . ضمن اينكهساعت در شبانه روز مطالعه دارند 5بيش از  پژوهش

 ساعت در خوابگاه حضور دارند. 9 از فراتر

 

 



  23  های ................ ارزیابی موانع و راهکارهای  توسعه سهم فعاليت

 (2های ورزشی)اوقات فراغت و انجام فعاليت  .1جدول 

 فراوانی تراكمی% درصد فراوانی گزینه ها مولفه های فراغت

 

اوقات فراغت و انجام فعاليت های 

 ورزشي منظم  روزانه
 

 بسياركم
 

75/51 75/51 

 25/75 5/24 98 كم

 75/86 5/11 46 متوسط

 5/93 75/6 27 دزيا

 75/96 25/3 13 بسيار زياد

 111 25/3 13 بدون پاسخ

    

 

اوقات فراغت و انجام فعاليت های 

 ورزشي نامنظم و تفريحي

 26 26 114 بسياركم

 75/54 75/28 115 كم

 5/81 75/25 113 متوسط

 25/91 75/9 39 زياد

 5/96 25/6 25 بسيار زياد

 111 5/3 14 بدون پاسخ

    

 

اوقات فراغت و راهپيمايي منظم 

 روزانه
 

 5/48 5/48 194 بسياركم

 25/69 75/21 83 كم

 88 75/18 75 متوسط

 5/94 5/6 26 زياد

 5/96 2 8 بسيار زياد

 111 5/3 14 بدون پاسخ

    

 

هايي مانند اوقات فراغت و  فعاليت

 كوه نوردی و گشت و گذار در طبيعت

 5/48 5/48 194 بسياركم

 75/69 25/21 85 كم

 5/86 75/16 67 متوسط

 25/93 75/6 27 زياد

 5/96 25/3 13 بسيار زياد

 111 5/3 14 بدون پاسخ

    

 

زمان درصد دانشجويان در اوقات فراغت خود  55 -71، بين 2های جدول شماره به استناد داده

 .اختصاص مي دهند ي بر تندرستيمبتن ورزشي -به فعاليتهای تفريحياندكي را 

 
 (1های ورزشی)اوقات فراغت و انجام فعاليت .3جدول 
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 فراوانی تراكمی% درصد فراوانی گزینه ها مولفه های فراغت

 

اوقات فراغت و  شركت در فعاليت 

های بدنسازی آمادگي جسماني 

 وايروبيک

 75/45 75/45 183 بسياركم

 5/61 75/15 63 كم

 25/84 75/22 91 متوسط

 5/92 25/8 33 زياد

 25/96 75/3 15 بسيار زياد

 111 75/3 15 بدون پاسخ

    

 

اوقات فراغت و شركت در مسابقات 

 درون دانشگاه و بين دانشگاه ها
 

 25/51 25/51 215 بسياركم

 67 75/15 63 كم

 5/81 5/14 58 متوسط

 5/92 11 44 زياد

 25/95 75/2 11 بسيار زياد

 111 75/4 19 بدون پاسخ

    

 

اوقات فراغت و  شركت در مسابقات 

ورزش قهرماني در تيم ها و باشگاه 

 های خارج از دانشگاه

 61 61 244 بسياركم

 73 12 48 كم

 75/87 75/14 59 متوسط

 75/93 6 24 زياد

 96 25/2 9 بسيار زياد

 111 4 16 بدون پاسخ

    

ت در ورزش اوقات فراغت و  شرك

 های انفرادی مانند شنا ،تنيس و...

 25/54 25/54 217 بسياركم

 25/67 13 52 كم

 81 75/13 55 متوسط

 91 11 41 زياد

 25/95 25/4 17 بسيار زياد

 111 75/4 19 بدون پاسخ

    

غت خود درصد دانشجويان در زمان اوقات فرا 65 -71بين ، 3های جدول شماره به استناد داده

 .ورزشي دارند -های مسابقاتيتمايل اندكي به مشاركت در فعاليت

 

 

 

 



  12  های ................ ارزیابی موانع و راهکارهای  توسعه سهم فعاليت

 گذران اوقات فراغت دردختر و پسر   های عالیق دانشجویاناولویت .0جدول 

 شاخص جنسيت
 تفریح 

 وسرگرمی
 مطالعه ورزش پژوهش

 امور 
 شخصی

 ادبی 
 و هنری

 سياسی 
 اجتماعی

 زن
 193 193 193 192 193 193 192 تعداد

 8 11 15 16 17 22 35 ميانه

 مرد
 199 199 199 199 199 199 199 تعداد

 8 11 16 19 19 23 35 ميانه

جمع 
 كل

 411 411 411 399 411 411 399 تعداد

 8 11 16 17 18 2295 35 ميانه
 

 مردان دانشجو زنان دانشجو نوع فعاليت

 اولويت اول اولويت اول تفريح و سرگرمي

 اولويت دوم اولويت دوم علمي، پژوهشي)توليدعلم(فعاليت های 

 اولويت سوم اولويت سوم فعاليت های  ورزشي

 اولويت چهارم اولويت چهارم مطالعه)دانش افزايي(

 اولويت پنجم اولويت پنجم فرائض مذهبي و امور شخصي

 اولويت ششم اولويت ششم فعاليت های ادبي و هنری

 اولويت هفتم اولويت هفتم فعاليت های سياسي و اجتماعي

 

اطالعات اين جدول از طريق ادغام سئواالت پرسشنامه و پيشنهادهای دانشجويان، براساس 

وجوه اشتراک آنهادر قالب هفت فعاليت كلي، حاصل شده است. برای تعيين اولويت نوع فعاليت 

 ه استفاده شده است.ها، از شاخص ميانآوری دادهاز ديدگاه دانشجويان، با توجه به مقياس جمع

 .استنشان مي دهد، فعاليتهای ورزشي اولويت سوم دانشجويان  4همانگونه كه جدول شماره 
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 های توسعه سهم وجایگاه ورزش در اوقات فراغتدیدگاه دانشجویان درخصوص راهکار .7جدول 

 پرسش ها ردیف
 گزینه ها

 پاسخ ها
 زیاد متوسط كم بسياركم

بسيار 
 زیاد

بدون 
 پاسخ

فراهم آوردن زمينه برگزاری  1
 ورزش صبحگاهي در خوابگاه

 11 49 71 122 65 84 فراواني

 5/2 25/12 5/17 5/31 25/62 21 درصد

برگزاری نمادين زنگ ورزش  2
 روزانه در دانشگاه

 14 66 75 94 62 89 فراواني

 5/3 5/16 75/18 5/23 5/15 5/25 درصد

برگزاری اردوهای كوهنوردی و  3
 يعت گردیطب

 21 114 117 84 43 31 فراواني

 25/5 5/28 75/26 21 75/11 75/7 درصد

 برگزاری مسابقات ورزشي مستمر. 4
 16 95 83 96 64 46 فراواني
 4 75/23 75/21 24 16 5/11 درصد

5 
تاسيس انجمن ها وگروه های 
ورزشي درون خوابگاهي، درون 
 دانشكده ای و درون دانشگاهي

 18 84 98 95 67 38 فراواني

 5/4 21 5/24 75/23 75/16 5/9 درصد

عرضه تجهيزات ورزشي با تخفيف  6
 ويژه به دانشجويان

 14 132 111 78 39 37 فراواني
 5/3 33 25 5/19 75/9 25/9 درصد

7 
تجهيز و بهسازی اماكن و 

فضاهای ورزشي درون خوابگاه و 
 درون دانشگاه

 14 159 86 71 33 37 فراواني

 5/3 75/39 5/21 75/17 25/8 25/9 درصد

8 
ارائه بليط های استفاده از اماكن 

ورزشي با تخفيف ويژه به 
 دانشجويان

 13 145 95 77 34 36 فراواني

 25/3 25/36 75/23 25/19 895 9 درصد

استقرار مربي ورزش در خوابگاه  9
 ها

 17 113 81 85 54 48 فراواني
 25/4 25/28 25/21 25/21 1395 12 درصد

برگزاری كالس های آموزش  11
 مهارت های ورزشي

 19 111 111 86 51 44 فراواني
 75/4 25 25 5/21 75/12 11 درصد

11 
برگزاری فعاليت های ورزشي 

مانند طبيعت گردی دانشجويي 
 وخانوادگي

 15 92 76 111 52 65 فراواني

 75/3 23 19 25 13 25/16 درصد

12 
فعاليت های ورزشي برگزاری 

مانند طبيعت گردی با دوستان و 
 همكاران

 13 111 94 77 55 51 فراواني

 5/23 5/27 5/23 25/19 75/13 75/12 درصد

توزيع بروشورهای ورزشي بين  13
 دانشجويان و دانشگاهيان

 13 59 58 111 88 82 فراواني
 25/3 75/14 5/14 25 22 5/21 درصد

14 

های ورزشي  برگزاری فعاليت 
مشترک دانشجويان و 

دانشگاهيان)كوهنوردی و 
 راهپيمائي(

 14 118 78 84 66 51 فراواني

 5/3 27 5/19 21 5/16 5/12 درصد

15 
اختصاص يک واحد درس تربيت 
بدني در برنامه آموزشي برای هر 

 ترم دانشجو

 17 94 55 74 58 112 فراواني

 25/4 5/23 75/13 5/18 5/14 5/25 درصد

هايي كه راهكارهای توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت را در پاسخ به پرسش



  13  های ................ ارزیابی موانع و راهکارهای  توسعه سهم فعاليت

. برگزاری ورزش صبحگاهي پرسيده شدپرسش از گروه مورد مطالعه  15 جمعاً ،كنندبررسي مي

 درصد(،55)حدود ، برگزاری نمادين زنگ ورزش در دانشگاه درصد( 51)حدودها در خوابگاه

برگزاری مسابقات ورزشي (، درصد 81 )حدودوهای كوهنوردی و طبيعت گردی برگزاری ارد

عرضه تجهيزات  (،درصد 73 )حدودهای ورزشي تاسيس انجمن(، درصد 71 )حدودمستمر 

تجهيز و بهسازی اماكن و فضاهای ورزشي (، درصد 81حدود )ورزشي با تخفيف دانشجويي 

ارائه بليط های استفاده از اماكن ورزشي (، ددرص 82حدود )درون خوابگاهي و درون دانشگاهي 

را (درصد 74)ها استفاده از مربيان ورزش در خوابگاه (،درصد83) با تخفيف ويژه به دانشجويان

 . دانسته اند از راهكارهای توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت

 61حدود وهای ورزشي های آموزش مهارتبرگزاری كالسدرصد از دانشجويان  51همچنين 

 ديگر ازرابدني در برنامه آموزشي برای هر ترماختصاص يک واحد درس تربيت درصد دانشجويان

 دانسته اند.  راهكارهای توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت
 

 غتدیدگاه دانشجویان درخصوص عوامل باز دارنده توسعه سهم وجایگاه ورزش در اوقات فرا . 1جدول 

 پرسش ها ردیف
 گزینه ها

 پاسخ ها
 زیاد متوسط كم بسياركم

 بسيار 
 زیاد

بدون 
 پاسخ

عدم فرهنگ سازی  كافي در موردمزايای  1
 پرداختن به فعاليت های منظم بدني

 18 95 111 114 54 29 فراواني

 5/4 75/23 25 26 5/13 25/7 درصد

 كمبود تجهيزات ورزشي دانشگاه و خوابگاه 2
 18 115 119 112 29 27 يفراوان

 5/4 75/28 25/27 5/25 25/7 75/6 درصد

كمبود فضاها و اماكن ورزشي دانشگاه و  3
 خوابگاه

 19 117 119 84 55 16 فراواني

 75/4 25/29 5/27 21 75/13 4 درصد

كمبود زمان برای پرداختن به ورزش در  4
 دانشگاه

 14 116 115 99 44 22 فراواني

 5/3 5/26 75/28 75/24 11 5/5 درصد

كمبود تسهيالت ورزشي )كمد، رختكن و ....(  5
 در دانشگاه

 25 111 92 95 55 33 فراواني
 25/6 25 23 75/23 75/13 25/8 درصد

كمبود فعاليتهای تبليغاتي برای ترويج فعاليت  6
 های ورزشي از طرف دانشگاهيان و مسئوالن

 24 82 77 133 54 31 فراواني

 6 5/21 25/19 25/33 5/13 5/7 درصد

كمبود مسابقات و فعاليتهای ورزشي رقابتي  7
 در خوابگاه و دانشگاه

 15 76 87 122 63 37 فراواني
 75/3 19 75/21 5/31 75/15 25/9 درصد

 عدم عالقه به ورزش وفعاليت های ورزشي 8
 21 77 76 92 71 64 فراواني
 25/5 25/19 19 23 5/17 16 درصد

ذهنيت نامناسب از شركت در فعاليتهای  9
 ورزشي در دوره های تحصيلي قبلي

 18 69 72 91 81 69 فراواني
 5/4 25/17 18 75/22 25/21 25/17 درصد

كم توجهي آموزش و پرورش به درس تربيت  11
 بدني

 19 115 115 83 43 35 فراواني
 75/4 75/28 25/26 75/21 7/11 75/8 درصد

ررسي ديدگاه دانشجويان درموردعوامل باز دارنده در توسعه سهم وجايگاه ورزش در تامين ب در
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سازی اجتماعي در خصوص مزايای عدم فرهنگده پرسش مطرح شده است. اوقات فراغت، جمعاً

كمبود تجهيزات (، درصد79حدود ) های منظم بدني در اوقات فراغتپرداختن به فعاليت

(، درصد82حدود )كمبود فضاها و اماكن ورزشي دانشگاه و خوابگاه درصد(،  55)حدود  ورزشي

(، درصد 78)و... كمبود تسهيالت جانبي مانند رختكن وكمد(، درصد 83حدود )كمبود وقت 

 های ورزشي از طرف دانشگاهيان و مسئوالنهای تبليغاتي در خصوص فعاليتكمبود فعاليت

عدم (، درصد 75)زشي در خوابگاه و دانشگاه های وركمبود مسابقات و فعاليت(، درصد 79)

-ذهنيت نامناسب از شركت در فعاليت(، درصد 79حدود )های ورزشي عالقه به ورزش وفعاليت

كم توجهي آموزش و پرورش به درس (، درصد 62حدود )های تحصيلي قبلي های ورزشي دوره

مل باز دارنده در توسعه در خصوص عوا را از آرای دانشجويان درصد(، 55)حدود تربيت بدني 

 سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت به خود اختصاص داده است.
 

 های ورزشی ميزان عالقه دانشجویان دختر و پسر  به شركت در فعاليت .7جدول 

 

2 1 3 0 

 سئوال ها       

 یافته ها                                  

شركت در فعاليتهای 

رت نامنظم  ورزشی به صو

 و تفریحی

شركت در مسابقات 

ورزشی درون دانشگاهی 

 و درون خوابگاهی

شركت در مسابقات 

ورزشی قهرمانی 

 كشوری و باشگاهی

شركت در 

مسابقات ورزش 

 های تيمی

 13868 5/15626 14861 5/15773 ويتني –يو من 

 31446 5/33214 32252 5/33539 ويلكاكسون

Z 132/2- 654/2- 265/2- 922/3- 

 111/1 123/1 118/1 142/1 سطح معني داری 
 

در zهای ورزشي، مقدار فعاليت مربوط به فعاليت 11، از 7های جدول شماره به استناد يافته

داری را در حد اكه اختالف معن است؛ منفي محاسبه شده 96/1فعاليت فوق، بيش از  چهار

دهد. پاسخ به اين پرسش نمايش ميبين دانشجويان زن و مرد دو گروه در  >15/1Pحداكثر

نتايج تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه اختالف بين دانشجويان زن و مرد ناشي از تمايل 

 های ورزشي به صورت نامنظم و تفريحي است.شركت در فعاليت به بيشتر دانشجويان مرد

 و نتيجه گيری بحث

های ورزشي نجام فعاليتاوقات فراغت به ا مناسب تخصيص عدمحاكي از حاصلنتايج 

پردازند. اين نتيجه درصد دانشجويان در اوقات فراغت خود به ورزش مي 21تنها  بطوريكه.است

 جعفری حجين (،1375) تندنويس (،1374(، كوشافر)1372) های عسكريانبا نتايج پژوهش

های ر فعاليت( همخواني دارد. با توجه به تاثير غير قابل انكا1994) ( و بتي و همكاران1384)



  17  های ................ ارزیابی موانع و راهکارهای  توسعه سهم فعاليت

ورزشي منظم در كسب و حفظ سالمت جسمي و رواني و آگاهي دانشجويان به اين امر، اين 

در ادامه به بررسي موانع و راهكارهای توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامل است.  قابليافته 

 تامين اوقات فراغت از ديدگاه دانشجويان پرداخته شده است:

درصد در توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت درمورد نقش عوامل بازدارنده 

و  كمبود وقت، فضای ورزشي وكمبود تجهيزات ، سازی كافيعدم فرهنگباالئي از دانشجويان

های ، كمبود مسابقات و فعاليتدر دانشگاهكمبود تسهيالت و لوازم جانبي مانند كمد و رختكن

بدني در مدارس را از موانع وجهي به درس تربيتورزشي رقابتي در خوابگاه و دانشگاه، كم ت

رسد احداث نظر ميه باند. توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت خود اعالم نموده

های اطالع رساني كامل و به موقع در خصوص برنامهها، فضاهای ورزشي در جوار خوابگاه

ند موجب بهبود گرايش به اين فعاليتها ،برگزاری مسابقات، تامين تجهيزات ورزشي بتواورزشي

بندی شده دهگانه اولويت از ديدگاه دانشجويان، موانع نهايتاًدر اوقات فراغت دانشجويان شود. 

 :صورت زير بوددر توسعه سهم ورزش در اوقات فراغت به اثرگذار 

 درصد( 81) كمبود تجهيزات ورزشي .1

 درصد( 77) كمبود فضای ورزشي .2

 درصد( 75) بدني در مدارسيتكم توجهي به درس ترب .3

 5/74) های منظم بدنيسازی كافي در مورد مزايای پرداختن به فعاليتعدم فرهنگ .4

 درصد(

های ورزشي از طرف مسئوالن تربيت های تبليغاتي برای ترويج فعاليتكمبود فعاليت .5

 درصد( 73) بدني دانشگاه

 صد( در 71/75مبود تسهيالت و لوازم جانبي مانند كمد و رختكن )ك .6

 درصد( 25/71های ورزشي رقابتي در خوابگاه و دانشگاه )كمبود مسابقات و فعاليت .7

 درصد(  25/61) های ورزشيعدم عالقه به ورزش و فعاليت .8

 درصد( 25/55) كمبود وقت .9

 25/35) های تحصيلي قبليهای ورزشي در دورهذهنيت نامناسب از شركت در فعاليت .11

 درصد(

سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت از ديدگاه  راهكارهای توسعه در رابطه با

، برگزاری هابرگزاری ورزش صبحگاهي در خوابگاهدرصد متوسطي از دانشجويان به  ،دانشجويان

نمادين زنگ ورزش روزانه در دانشگاه، اختصاص يک واحد درس تربيت بدني در برنامه آموزشي 

بااليي از دانشجويان برگزاری اردوهای  برای هر ترم وتوزيع بروشورهای ورزشي و درصد
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های ها و گروهگردی، برگزاری مسابقات ورزشي مستمر، تاسيس انجمنكوهنوردی و طبيعت

ورزشي، عرضه تجهيزات ورزشي و بليط با تخفيف ويژه به دانشجويان، تجهيز و بهسازی اماكن و 

ها و اردوهای ورزش در خوابگاه ها و درون دانشگاه، استقرار مربيفضاهای ورزشي درون خوابگاه

را در توسعه سهم و جايگاه ورزش در تامين اوقات فراغت گردی با خانواده و دانشگاهيان طبيعت

در  دهگانه اولويت بندی شده اثرگذار راهكارهایاز ديدگاه دانشجويان،  نهايتاً.دانسته اندموثر 

 : بودتوسعه سهم ورزش در اوقات فراغت به ترتيب زير 

ائه بليط با تخفيف ويژه يا رايگان برای استفاده از اماكن ورزشي يا ديدن مسابقات ار .1

 درصد(  81) ورزشي

 درصد(  79) ها و درون دانشگاهتجهيز و بهسازی اماكن و فضاهای ورزشي درون خوابگاه .2

 درصد(  5/77عرضه تجهيزات ورزشي با تخفيف ويژه به دانشجويان ) .3

 درصد( 76گردی )حدود و طبيعتبرگزاری اردوهای كوهنوردی   .4

 درصد( 71) های ورزشيهای آموزش مهارتبرگزاری كالس .5

 درصد( 71) هااستقرار مربي ورزش در خوابگاه .6

 درصد( 85/69) گردی با خانواده و دانشگاهيانبرگزاری اردوهای طبيعت .7

 درصد( 69) های ورزشيها و گروهتاسيس انجمن .8

 درصد( 5/68) برگزاری مسابقات ورزشي مستمر .9

ها و همچنين برگزاری نمادين زنگ ورزش روزانه برگزاری ورزش صبحگاهي در خوابگاه .11

 درصد( 61) در دانشگاه

 درصد( 56) اختصاص يک واحد درس تربيت بدني در برنامه آموزشي برای هر ترم .11

 درصد( 25/54) توزيع بروشورهای ورزشي بين دانشجويان و دانشگاهيان .12

 جمع بندی نهائي
هاای فراغتاي   فعاليات اولويات ساوم    ورزشاي هاای  يج پژوهش نشان داد فعاليتنتا كلي طوره ب

بنادی  اولويتبا توجه به دارند. دانشجويان گذران اوقات فراغت نقش زيادی دردانشجويان است و

شاود  ، پيشانهاد ماي  از نگاه دانشاجويان  موانع و راهكارهای توسعه سهم ورزش در اوقات فراغت

به تامين تجهيزات ورزشي استاندارد و همچنين ارتقاء سطح فضاها و اماكن نسبت  مسئوالن امر

اهتماام  گرائي در بين جامعه دانشاگاهي  ها و توسعه فرهنگ ورزشورزشي در دانشگاه و خوابگاه

ي،كاهش هزيناه  امكاناات و تساهيالت ورزشا   باه  سازی دسترسي سهيلو با ت داشته باشندويژه 

باه  های جساماني مانظم   ترويج فعاليت بهمربي اختصاصي ورزشي، بكارگماریو استفاده از آنها 



  17  های ................ ارزیابی موانع و راهکارهای  توسعه سهم فعاليت

فعاال   اقادام نمايناد. همچناين از طرياق     ارتقاء سالمت جامعه، بويژه جامعه دانشاجوئي منظور 

های كوتاه مدت، دهي جهت تدوين برنامهبدني و ورزش دانشگاه و ماموريتشورای تربيتنمودن 

 پاسخگوی نيازهای دانشجويان باشند.، ماليو  آموزشي، عمراني مدت و بلندمدتميان

ل ادر پايان از كليه مسئوالن و دانشجوياني كه ما را در اجرای ايان پاژوهش يااری كردناد، كما     

 م.ريتشكر را دا

 منابع

 نشر اميد دانش  تهران،اوقات فراغت، محمد احساني،(.1381هي وود، لس و همكاران ) .1

انتشارات دانشگاه چاپ اول،تبريز،تربيت بدني، صول و مباني ا.(1381كوشافر ، علي اصغر) .2

 آزاد اسالمي 

 www.elmiran.cam،ورزش اوقات فراغت.(1387جمشيدی،محمد) .3

نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اراک، بررسي  .(1376احدی، رضا) .4

 . معاونت پژوهشي دانشگاه

انتشارات  تهران،اوقات فراغت و نيازهای مردم، عباس اردكانيان،.(1382يلدسن، جرج)تور ك .5

 نوربخش

انتشارات  تهران،چگونگي گذران اوقات فراغت جوانان، .(1374دبيرخانه شورای عالي جوانان) .6

 اهل قلم 

7. Wegner, Lisa, Alan J. Flisher, Martie Muller & Carl Lombard(2006). "Leisure 

Boredom and Substance Use among High School Students in South Africa", 

Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, pp:249-66. 

8. Frank, G. R(2006). "Frequency of Attendance at Religious Services and Leisure- 

Time Physical Activity in American Women and Men: The Third National 

Health and Nutrition Examination Survey", Annals of Behavioral Medicine, Vol. 

31 Issue 1, pp: 30- 35. 

-نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد با تاكيد بر فعاليت.(1384)صفانيا، علي .9

 .127-141: 9های ورزشي و ارائه الگو، حركت،

 .(1386) مترجم: محسن ثالثي .شناسي، چاپ سيزدهم دی بر جامعهدرآم .كوئن، بروس .11

 انتشارات توتيا تهران.

http://www.elmiran.cam/
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مطالعه جامعه شناختي عوامل اجتماعي موثر در آسيب های فراغتي .(1386شهيدی، مريم) .11

 .دختران جوان،پايان نامه كارشناسي ارشد،واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي

12. Stodolska, M. , Livengood, J(2006). "The Influence of Religion on the Leisure 

Behavior of Immigrant Muslims in the United States.", Journal of Leisure 

Research, Vol. 38, Issue 3, pp: 293-320. 

های كشور، جايگاه اوقات فراغت در بين دانشجويان دانشگاه .(1387تندنويس، فريدون) .13

 111-94 ،صص2حركت، 

 در بانک مركزی كارمندان فراغت اوقات گذران در مؤثر عوامل بررسي(.1377علي ) برازنده، .14

 دانشكده طباطبايي، عالمه دانشگاه. تهران.ارشد كارشناسي نامه ، پايان76-75زماني مقطع

 .اجتماعي علوم

پايان ميزان رضامندی زنان از چگونگي گذران اوقات فراغت، .(1383)شفيعي، سميه سادات .15

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي 

16. Shinew, K. J., Floyd, M, F, & Parry, D(2004). " Understanding the relationship 

between race and leisure activities and constraints: exploring an alternative 

framework", Leisure Sciences,vol,26. Pp: 181-99. 

17. Thompson, A. M., Humbert, M. L., & Mirwald, R. L.(2003). "Alongitudinal 

study of the impact of childhood and adolescent physical activity experiences on 

adult physical activity perceptions and behaviours", QualitativeHealth Research, 

vol,13.Pp: 358- 77. 

18. Jackson, E.L(1998). "Leisure constraints: A survey of past research", Leisure 

Science,Vol, 10pp: 203-15. 
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انگیزش و  هايسازه: نقش دانشجویان ورزشکارتعهد ورزشی طراحی مدل 

 رضایتمندي
 

 4، نوشین بنار3، میثم روحانی2محسن لقمانی ،1وحید ایرانی
 

 22/3/92تاریخ پذیرش:  20/10/91تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف از این مطالعه طراحی مدل تعهد ورزشی دانشجویان ورزشـکار بـر اسـاس انگیـزش و     

ورزشکار شرکت کننده در دوازدهمین المپیـاد   5179ضایتمندي است. از این رو، از مجموع ر
دختر در بیرجنـد و   141دانشجوي ورزشکار ( 365فرهنگی ورزشی دانشجویی کشور، تعداد 

اي تصادفی در این تحقیق شرکت کردند. بـراي  گیري الیهپسر در ارومیه) با روش نمونه 224
سـؤال) و   56سـؤال)، رضـایتمندي (   14سه پرسشنامه تعهد ورزشـی (  ها ازآوري دادهجمع

هـا، نتـایج تحلیـل    بعد از تحلیل عاملی اکتشافی و روایی سـازه ) استفاده شد. 28انگیزش (
عاملی تأییدي نشان داد که تعهد ورزشی داراي چهار عامل، انگیـزش داراي هفـت عامـل و    

 ≥ Goodness Indexes ≥ .90 , RMSEA≤ .09 , χ2 / df( هفت عامل هستندرضایتمندي نیز داراي 
نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل تعهد ورزشی از طریق انگیزش و رضایتمندي به طور ). 3

) و RMSEA= .06, χ2/df= 2.53, GFI= .94, CFI= .93, NFI, .94مناسبی مورد تأییـد هسـتند (  
ـ  تر حاصل از آن است که پیشنتایج جالبت لی بـراي مـدل تعهـد ورزشـی     بینی کننـده اص

). این نتایج در حالی مشـاهده  =R2 74/0دانشجویان برتر المپاد ورزشی، انگیزش آنها است (
شد که انگیزش دانشجویان از طریق رضایتمندي آنها نیز موجب ایجاد تعهدشـان نیـز شـده    

ـ  ها نشان میاست. این یافته جویان و دهد که مدیران باید براي ایجاد تعهد ورزشـی در دانش
ارتقاي سطح کمی و کیفی برگـزاري رویـدادهاي بـزرگ ورزش دانشـجویی بـه انگیـزش و       

 پیشایندهاي اثرگذار بر آن را توجه و راهکارهاي عملی در این زمینه را جستجو کنند.
 

 انگیزش، ورزش دانشگاهی، تعهد، دانشجویان :واژگان کلیدي

 (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن .1
 ی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوي دکتري مدیریت ورزش .2
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراك .3
 استادیار مدیریت ورزشی داشگاه گیالن .4
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 مقدمه
شـود. بـا هـر پیـروزي     ینه و زمان زیادي صرف مـی در ورزش، براي کسب پیروزي در مسابقات هز

کننـد و  شوند، احساس برتري و غـرور مـی  غرق در شعف و شادمانی می مند به آن تیم،مردم عالقه
بـر باشـگاه،    يگیـرد، شـرایطی ناخوشـایند   بازد یا در انتهـاي جـدول قـرار مـی    زمانی که تیمی می

شود. با وجود چنـین شـرایطی،   به آن تیم حاکم میمندان گذاران، بازیکنان، مربیان و عالقهسرمایه
. در حـال  اثرگذارنـد هـا  که در پیروزي و شکست تیممورد بررسی قرار گیرند ضرورت دارد عواملی 

 تواناي آشکار شده است که دیگر نمیحاضر این حقیقت براي افراد شرکت کننده در ورزش حرفه
اند کـه  ان و کمک مربیان بیش از پیش دریافتهو مربی بودهاي پیش متکی هاي سنتی دههبه روش

بــراي  . از ایــن رو،بــراي شــرکت در مســابقات، بایــد از راهبردهــاي علمــی جدیــد اســتفاده کننــد
هـاي  هاي مدیریت علمی به کار گرفته شد. محققان در زمینههاي ورزشی نیز شیوهسازماندهی تیم

 1ورزشـی را شناسـایی کننـد. گیلبرتسـون    هـاي  ثر در موفقیت تـیم ؤاند عوامل ممتعدد سعی کرده
عوامل حیـاتی در موفقیـت یـک تـیم یـا سـازمان        مثابهعمده را به  ) هفت عامل اساسی و2000(

مربی یا رهبر، انگیـزش افـراد، امکانـات مـالی، اهـداف، خالقیـت،        از ورزشی مطرح کرد که عبارت
 .)1388زردشتیان، شیرین، و همکاران، ( هستند ساختار و مهارت

یک رفتار، همـواره مـورد توجـه     مثابههاي جسمانی و ورزشی به رکت افراد مختلف در فعالیتش
شناخت عوامل  متخصصان علوم ورزشی بوده است. از مفاهیم مهمی که امروزه به منظور درك و

). 2004، 2ویلسـون و همکـاران  ( کننده رفتار مشارکت ورزشی به کار می رود، تعهد استتعیین
بـه منظـور توصـیف تمایـل افـراد بـه رفتارهـاي مشـخص          که حالت روانی است تعهد، نگرش و

استفاده می شود. در واقع، این مفهوم نشان دهنده میزان پشتکار و پایـداري افـراد بـراي ادامـه     
). از دیـدگاهی دیگـر، تعهـد نـوعی     2007، 3سوسـا و همکـاران   ( مشارکت در یک رفتـار اسـت  

تار خاص است. با توجه به آنچه در مورد مفهوم تعهد ذکـر  احساس وابستگی و تعلق خاطر به رف
شد، استفاده از این واژه براي مطالعه و پژوهش در زمینه تداوم مشارکت در ورزش مفید به نظر 

هرچه تعهد ورزشـکاران بـه باشـگاه و تـیم ورزشـی       که بدیهی است ).1994، 4کلین ( می رسد
. در گیرنـد نیز به طور مثبتی تحت تأثیر قرار میاشگاه باالتر باشد، کارایی و اثربخشی آن تیم و ب

هاي ورزشی ادامه به فعالیـت ورزشـکاران آن تـیم    که از عوامل بقاي تیم بیان کردتوان می عواق

1. Gillbertson 
2. Wilson, et al 
3. Sousa, et al 
4. Kline,  
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گـذار اسـت و بایـد عوامـل ایجـاد      اثرایجاد تعهد در ورزشکاران موضوعی مهـم و   بنابراین،است. 
) نشـان دادنـد کـه از    2012بنـار و لقمـانی (   ،این زمینهدر  کننده تعهد را در بازیکنان شناخت.

آنها در مسابقات  1مداريدانشجویان ورزشکار، هدف بینی تعهد ورزشیهاي مهم براي پیشسازه
هاي مقیاسخردهمقیاس از تعهد ورزشی ثابت کردند که ورزشی است. آنها با بررسی شش خرده

تر ایـن  دختران دانشجو وجود دارد. نتایج جالببه میزان بیشتري در  3و حمایت اجتماعی 2لذت
و تعهـد ورزشـی    4مـدار داري میان افراد تکلیفتحقیق حاصل از آن بود که رابطه منفی و معنی

مـدار داراي تخصـص   وجود داشت. بنار و لقمانی در توجیه این نتایج بیان کردند که افراد تکلیف
این افراد تمایـل بیشـتري بـه جابجـایی در     اي شدن ورزش، بیشتري هستند و با توجه به حرفه

 5بنار و لقمـانی ( ها را با حفظ تعهد در آنها کنترل کردهاي ورزشی دارند و باید این جابجاییتیم
هـاي رهبـري   ) رابطه بین رفتارهاي رهبري مربیان (سبک1390عالوه بر این، فتحی (. )2012،

ان را بررسی کرد. نتایج نشان داد کـه تعهـد   مربیان) و تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر جودو ایر
مـدار و دموکراتیـک رابطـه مثبـت و     ورزشی بازیکنان با رفتار رهبري آمـوزش و تمـرین، رابطـه   

 داري نـدارد مـدار و آمرانـه رابطـه معنـی    داري دارد، در حالی که با سبک رهبـري تکلیـف  معنی
-هـاي هـدف  هند که به جـز سـازه  دبا مرور ادبیات پژوهش، مطالعات نشان می. )1390فتحی، (

، عوامـل متعـدد دیگـري نیـز ماننـد      هاي رهبري سرپرستان و مربیـان و سبک مداري در ورزش
موجـب   ورزشکاران نیز هم به طور مستقیم و هـم بـه طـور غیرمسـتقیم     انگیزش و رضایتمندي

 شوند. تعهد ورزشکاران می
 دهد. ایـن فراینـدها  جهت می ر نیرو وشود که به رفتاموضوع انگیزش، به فرایندهایی مربوط می

، منـابع درونـی انگیـزش شـامل هیجانـات      .هسـتند از نیروهاي موجود در فرد و محـیط   حاصل
هستند که موجب جـذب افـراد بـه     یهای. رویدادهاي بیرونی، مشوقشوندها و نیازها میشناخت

). برلسـون و  1389ن. و همکـارا  نـوربخش ( دنشـو گردانی آنها از آن رفتـار مـی  یک رفتار یا روي
ـ  او) معتقدند که انگیزش حالـت درونـی فـرد اسـت و رفتـاري را در      1964( 6استاینر      وجـود ه ب

. فراینـد انگیـزش بـه    کنـد که براي رسیدن به هدف مشخصی نهایت تالش خود را مـی آورد می
شـود کـه   هاي دیگري اطـالق مـی  زا یا مکانیسمها، نیازها و شرایط تنشنیروهاي پیچیده، سایق

1. Goal Orientation  
2. Enjoy  
3. Social Support  
4. Task Orientation 
5. Benar, & Loghmani 
6. Burleson and Steiner 

                                                                                                                                        



   1392، تابستان 3دانشگاهی شماره  هايپژوهش در ورزش 32

نـوروزي و همکـاران،   ( دنبخشـ ن تداوم مـی آغاز کرده و به آ او اهداففعالیت فرد را براي تحقق 
 .)1(شکل شماره  این تعریف کلی به صورت یک الگوي کلی قابل ارائه است .)1391

 

 
 لی انگیزشکالگوي  .1 شکل

 

یژگی شخصـیتی و  ) تحقیقی تحت عنوان شناسایی عوامل انگیزشی، و1390کاشف و همکاران (
هـاي بیرونـی   لفـه ؤهاي اجتماعی نیروهاي داوطلب در ورزش به این نتیجه رسیدند کـه م مولفه

افـروزه و همکـاران،   ( دنـ کنمثل حمایت خانواده بیشترین نقش انگیزشی در داوطلبان ایجاد می
جـو  جو انگیزشـی ضـمنی و    ) با مطالعه2007( 1سرلو و همکاراناي مشابه، در مطالعه .)1390

جـو   طریـق  از و درك بازیکنـان  بـه وسـیله  گرایـی  کـه وظیفـه   ندمحور نشان دادانگیزشی مربی
ــادگیري ابتکــاري مربــی در رقابــت پــیش  ــدیو و همکــاران ( شــوندمــیبینــی انگیزشــی ی ، 2ان

روشن است که تقویت دوستی، اعتماد، ستایش دوجانبه، احترام و همـاهنگی در تـیم از   ).2004
به یکدیگر تعلـق خـاطر   کند ورزشکارانی که . عقل سلیم حکم میهستندر اهمیت زیادي برخودا

کـه بخشـی از    کنند. آنها از ایناز هم حمایت میدارند (و به نوعی داراي انسجام تیمی هستند) 
شـوند. در یـک   ند، بیشتر برانگیخته مـی نکهاي اعضایش را برآورده می گروهی باشند که هدف

 را هاي تیم، انگیزه فـرد د. موافقت بر سر هدفنتیم هماهنگ باش افاهدفردي باید با  اهدافتیم 
غفـوري و همکـاران،   ( هاي شخصی را تقویت مـی کنـد  در تعیین و تالش براي رسیدن به هدف

1391.( 
 یو زمینـه شـغل   ااز طرف دیگر رضایت شغلی نتیجه ادراك کارکنان از هر چیزي است که محتو

بوعی است که پیامد و نتیجه ارزیابی شغلی یا تجربه فردي دهد و احساس مطآنها را تشکیل می
کند. این موضـوع در مـورد ورزشـکاران    بوده و کمک زیادي به سالمت جسمی و روانی افراد می

نها نیز نسبت به سازمان (تیم)، همکاران (سـایر ورزشـکاران)، مـدیران و    آنیز صادق است. چون 

1. Cerlo et al 
2. Andew, et al 
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 هـا و  هـایی هسـتند کـه نیاز   ي احساسـات و نگـرش  (مربیان، سرپرستان و غیـره) دارا  مسئولین
تعریـف   ).1389علی دوسـت قهفرخـی و همکـاران،    ( دندهتشکیل می را ها، زیر بناي آنانگیزه

یـک   مثابـه زیادي از رضایتمندي ورزشکار شده است. در این پژوهش، رضایتمندي ورزشکار بـه  
   از سـاختارها، فراینـدها و    ايحالت هیجانی مثبت تعریـف شـده اسـت کـه بـا ارزیـابی پیچیـده       

ورزشـکار   شود. این ارزیابی بر تفـاوت بـین آنچـه   هاي مربوط به تجارب ورزشی حاصل میپیامد
نچه دریافت کرده، پایه گذاري شده اسـت. ایـن ارزیـابی در زمینـه جسـمانی،      آخواسته و درك 

ران، تالش، انگیزه و ورزشکا رسد افزایش رضایتمنديگیرد. به نظر میروانی و محیطی انجام می
هـاي مختلـف   بررسی جنبه ،. بنابراینارتقا دهدهاي ورزشی را براي شرکت در فعالیت آنها تعهد

 رضایتمندي ورزشکاران در ارتبـاط بـا تجـارب ورزشـی بـراي شـناخت بخشـی از احساسـات و         
 ورزش دانشـجویی در  ،همچنـین در حـال حاضـر    .رسدامري ضروري به نظر میهاي آنها نگرش

شـود. بنـابراین ایجـاد    اي دنبال نمیهایی است که به صورت منظم و حرفهایران از جمله ورزش
تعهد کافی  فقدانرا افزایش دهد.  آنهاتعهد  ،جو انگیزشی مناسب و ایجاد رضایت در ورزشکاران

    د از عوامـل نتـایج ضـعیف در میـادین و     نـ تواندر ورزشـکاران مـی   طلبـی مبـارزه و عدم روحیـه  
   د.نهاي ورزشی باشصهعر

هـاي دیگـر   هاي انگیزش و رضایتمندي را با سـازه هاي تعاملی بین سازهمطالعات متعددي نقش
انگیـزش، رضـایتمندي و    بـا مطالعـه  ) 1388زاده و همکاران (محرم تجزیه و تحلیل کردند. مثالً

ین رضایتمندي و بداري رابطه معنی به این نتیجه رسیدند کهرفتگی داوطلبان در ورزش تحلیل
نتیجه مطالعه آنهـا نشـان    به طور کلی،. وجود دارندشرکت در رویدادهاي ورزشی  انگیزش براي

داد که حمایت خانواده و تقدیر و تشکر به ترتیب بیشترین و کمترین عامل انگیزشی در جـذب  
در زنـان  رضایتمندي  عالوه بر این، .)1388محرم زاده و همکاران، ( شوندداوطلبان محسوب می

از  اسـت  بیشتر از مردان بود. تعهد که اغلب با عنوان تعهد سازمانی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه    
هاي مدیریت دولتی، هاي اخیر در ایران و در رشتهکه در سال رودبه شمار میجمله متغیرهایی 

کـاران،  بـاقري و هم (ها مورد تحقیق قرار گرفته استروانشناسی، مدیریت آموزشی و سایر زمینه
بدنی جایگاه کمی را به خـود  هاي ورزشی و تربیتاین متغیر مهم (تعهد) در تحقیق ، اما)1384

هـاي ورزشـی، تعهـد    البتـه در سـازمان   .اختصاص داده و کمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت   
، )1382حمیـدي،  ( ، تعهـد سـازمانی و اثربخشـی   )1386جهاندیـده،  ( کارکنان با سبک رهبري

ولـی از   ،انجام گرفته اسـت  )1381جاودانی، ( هدارنده شغل و تعهد دبیران تربیت بدنیعوامل نگ
ها داراي ساختاري هدفمند و داراي حـدود و ثغـور   هاي ورزشی نیز مانند سازمانکه تیم ییآنجا

یـک عامـل    مثابـه لذا بررسـی تعهـد ورزشـی بـه      ،)1384باقري و همکاران، ( هستندمشخصی 
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انجام  زمینهتحقیقاتی نیز در این  ،با توجه به این مهم وسازد ا با اهمیت میاثرگذار بر عملکرد ر
    کـه   اسـت و نظـر بـه ایـن     نشـده هـاي تعهـد سـازمانی اسـتفاده     اما در آنها از مـدل  ،شده است

 هاي خاص خـود هسـتند، طراحـی مـدل بـراي بررسـی تعهـد       هاي ورزشی داراي ویژگیمحیط
هاي اخیراٌ تحقیقاتی در زمینه تعهد در محیط .رسده نظر میب ضروري امري ورزشی ورزشکاران

اسـکانالن و همکـاران،    ( ورزشی انجام شده که با تأکید بر مدل تعهد ورزشی بررسی شده است
ن بسـیار  تصمیم و تمایل به ادامه دادن شرکت در فعالیت ورزشـی و ادامـه آ   ،. در واقع)20031

بین تعهـد،   رابطه در این مطالعه سعی شده است که کر،الذفوقبا توجه به مباحث حیاتی است. 
نشان داده شود تا ضمن ارائـه  آنها بر یکدیگر  ضریب اثررضایتمندي و انگیزش ورزشی  و میزان 

هـاي اولیـه بـراي    هاي انگیزش و رضایتمندي، گاممدل تعهد ورزشی دانشجویان بر اساس سازه
 د. طراحی مدل جامع در ورزش دانشگاهی پیموده شو

له وجود دارد ئبا توجه به تحقیقات اندك صورت گرفته پیرامون تعهد ورزشکاران هنوز این مس
تعهد دانشجویان ورزشکار کدامند؟ از طرفی در ارتباط با  بینیبراي پیش ترین سازهکه مهم

در زمینه تعهد ورزشی تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته  و در داخل کشور ورزش دانشجویی
چون از عوامل مهم در افزایش تعهد ورزشکاران، انگیزه و رضایتمندي ورزشی است، به  است و

بر اساس  تعهد ورزشی دانشجویان ورزشکار مدلتا تالش شده است  مطالعههمین دلیل در این 
د که با نن دارآدر این مطالعه سعی بر  ان. از طرف دیگر محققاین متغیرها طراحی شودنقش 

و رضایتمندي بر تعهد ورزشی ورزشکاران را بهتر نشان  زشانگی اثرگذاري میزان ،ارائه مدل
 د. نده

 پژوهشروش 
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده اسـت.  
جامعه آماري تحقیق کلیه دانشجویان ورزشـکار دختـر و پسـر شـرکت کننـده در دوازدهمـین       

نفـر بـود. بـر     5179شرکت کننده بالغ بـر  کل و ارومیه بودند. تعداد  یرجندبالمپیاد دانشجویی 
دختـر   141دانشجوي ورزشـکار (  365نمونه آماري پژوهش  2مورگان -کرجساي اساس جدول 

که جمعیـت آمـاري بـه     هاي مختلف ورزشی انتخاب شدند. با توجه به اینپسر) از رشته 224و
شی دختران و پسـران) تقسـیم شـده اسـت، از روش     هاي مختلف ورز(رشته هاي فرعیجمعیت

  اي تصادفی استفاده شده است.الیه نمونه گیري

1. Scanlan, et at 
2. Krejcie and Morgan 
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تعهـد ورزشـی ورزشـکاران بـا      .ه استابزار استفاده شد مثابهدر این تحقیق از سه پرسشنامه به 
گیري شـد. ایـن   ) اندازه1993( ) اسکانالن و همکارانSCMS( 1ورزشی پرسشنامه مقیاس تعهد

اجتماعی  هايمقیاس تعهد، لذت، محدودیتو چهار خرده ارزشی لیکرت 5سؤال  14شامل بزار ا
         بـه وسـیله  هـاي ایـن پرسشـنامه    مقیـاس هـاي مشـارکت اسـت. ثبـات درونـی خـرده      و فرصت

گزارش شده است. پس از اخذ این ابزار از منابع معتبـر،   89/0آن به طور متوسط  نآورندگاپدید
ها تعیـین شـد. بررسـی    سپس روایی ظاهري، صوري و محتوایی پرسشنامه و با دقت ترجمه شد
نفـر از اسـاتید و    10 بـه وسـیله  هـا  االت و تطبیـق آنهـا بـا خـرده مقیـاس     ؤروایی محتوایی سـ 
هاي مربوط تعیین شد. داده =86/0α بدنی انجام شد. پایایی پرسشنامه برابر بامتخصصین تربیت

جمـع   3) ریمـر ASQ( 2ا استفاده از پرسشنامه رضایت ورزشـکار به رضایتمندي ورزشکاران نیز ب
متخصصـان و   بـه وسـیله  گیرد. روایـی صـوري پرسشـنامه    را در بر می عاملکه هفت  آوري شد

اساتید تربیت بدنی، در یک تحقیق آزمایشی بررسی شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفـاي  
 شی با استفاده از پرسشنامه انگیزشهاي انگیزش ورزیید قرار گرفت. دادهأمورد ت 89/0کرونباخ 

. بـراي  استال و هفت عامل ؤس 28که شامل  آوري شد) جمع1995( 4لوك پلیتییر و همکاران
 بـرآورد شـد.   87/0سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبسـتگی، آلفـاي کرونبـاخ    

یید قرار گرفـت. همچنـین از   أو مورد تبدنی بررسی اساتید تربیت به وسیلهن نیز آروایی صوري 
رشـته   میـزان و رشـته تحصـیلی و    جـنس،  نام براي مشخصات فردي شامل سن،پرسشنامه بی

 ورزشی استفاده شد.
براي  6) با چرخش متمایلEFA( 5از روش تحلیل عاملی اکتشافیبراي تجزیه و تحیل اطالعات 

فاده شد. بعد از این مرحلـه، بـه منظـور    سازي و روایی ساختاري ابزار استشناسایی مجدد، بومی
) و CFA( 7از تحلیل عاملی تأییـدي  هاي انگیزش، رضایتمندي و تعهد ورزشینهایی سازهتأیید 

بـا نسـخه    افـزار لیـزرل  از نرم و طراحی مدل تعهد ورزشی دانشجویان) PA( 8براي تحلیل مسیر
 استفاده شد. 50/8

1. luc g, pelletier at al 
2. Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ) 
3. Raymer  
4. Polityper et al 
5. Exploratory Factor Analysis (EFA) 
6. Direct Oblimin rotation 
7. Confirmatory Factor Analyze (CFA) 
8. Path Analyze (PA) 
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 نتایج
هاي مربوط به هـر  هاي اثرگذار و عاملضر، ابتدا باید گویهبا توجه به طراحی مدل در پژوهش حا

دوم  مرتبـه  سازه شناسایی شوند و پس از آن با استفاده از تحلیل عـاملی تأییـدي مرتبـه اول و   
ها را بر متغیر مکنون مشخص کرد. از ایـن رو،  ها و عاملتوان میزان اثرگذاري هریک از گویهمی

هـا (انگیـزش، رضـایتمندي و تعهـد     هـر یـک از پرسشـنامه    فیابتدا نتایج تحلیل عاملی اکتشـا 
 28بـراي پرسشـنامه    )EFA( تحلیل عـاملی اکتشـافی   ورزشی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج

سؤالی انگیزش نشان داد که هفت عامل شناخت، هیجانات، انجام دادن، نظم و ترتیـب، هویـت،   
رخش واریامکس به دلیل بارعاملی پایین سؤال در چ 9شناسایی شدند و  و انگیزش کلیدوستی 

سـؤال نشـان داد    22براي پرسشنامه رضایتمندي با حذف  EFAنتایج یا مشترك حذف شدند. 
که هفت عامل براي انعکاس رضایتمندي دانشجویان ورزشکار معرفی شدند (رضایت ورزشکار از 

ر از مـدیریت باشـگاه و   از رفتار و تعامل مربی، رضـایت ورزشـکا  عملکرد تیمی، رضایت ورزشکار 
تیم، رضایت ورزشکار از کادر پزشکی، رضایت ورزشکار از عملکـرد فـردي، رضـایت ورزشـکار از     

 ).آموزش و تمرین مربی و رضایت ورزشکار از جو بیرونی باشگاه مانند رسـانه، هـوادار و خـانواده   
هـا و  اسـایی گویـه  هاي تحلیل عاملی، پرسشنامه تعهد ورزشی نیز به منظـور شن در ادامه بررسی

 14هاي اثرگذار تجزیه و تحلیل شد. این نتایج، بدون حذف حتی یـک سـؤال، پرسشـنامه    عامل
هـاي مشـارکت   سؤالی تعهد ورزشی را به چهار عامل لذت، تعهـد، حمایـت اجتمـاعی و فرصـت    

 تقسیم کرد.
ور اطمینان هاي انگیزش، رضایتمندي و تعهد ورزشی به منظبه این ترتیب، هر یک از پرسشنامه

میـزان  ها تحلیل عاملی تأییـدي مرتبـه اول شـدند و همچنـین بـراي تعیـین       از شناسایی عامل
بر سازه نهایی، روش تحلیل عاملی مرتبه دوم اجرا شـد. مطـابق بـا     هااثرگذاري هر یک از عامل

هـا  ، نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول براي انگیزش نشان داد که همه گویـه 2شکل شماره 
 بـر ایـن اسـاس،    کننده عامل مورد نظر خود باشند.اند منعکس) توانسته21(به جز گویه شماره 

تجربـه  بیشـترین اثـر بـر عامـل      25بیشترین اثر بر عامل شناخت، گویه شـماره   9گویه شماره 
دسـتیابی بـه هویـت و    بیشترین اثـر بـر عامـل     12، گویه شماره هاي ورزشیشرکت در فعالیت

بیشترین اثـر بـر عامـل     24بیشترین اثر بر نظم و ترتیب، گویه شماره  6یه شماره ، گوهیجانات
بیشترین اثر بر عامل دوستی و گویه شـماره   9، گویه شماره دستیابی به نقاط ضعف و قوت خود

بیشترین اثر را بر عامل انگیزش کلی داشتند. در تحلیل عاملی مرتبه دوم کـه سـازه نهـایی     28
دستیابی به هویـت  هاي ون مرتبه دوم بود نتایج نشان داد که به ترتیب عاملانگیزش متغیر مکن

هاي ) و تجربه شرکت در فعالیت80/0)، دستیابی به نقاط ضعف و قوت خود (86/0و هیجانات (
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داري بـر  ) اثـر معنـی  34/0) و دوسـتی ( 59/0)، شـناخت ( 64/0نظم و ترتیب ( )،68/0ورزشی (
اما عامل انگیزش کلی با این که به طور منفـی سـازه انگیـزش را     سازه نهایی انگیزش گذاشتند،

بـه طـور کلـی،     ).-16/0دار نبـود ( منعکس کرد، از طرف دیگر این اثر منفی از نظر آماري معنی
مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و دوم سازه انگیزش براي دانشجویان ورزشـکار نشـان داد   

 / RMSEA= .08, χ2نکویی داراي برازش مناسـبی اسـت (  هاي که این مدل با توجه به شاخص

df= 2.35, GFI= .94, CFI= .90, NFI, .92.( 
 

 
 انگیزش سازه نهایی دوم اول و مدل تحلیل عاملی مرتبه .2 شکل

 

همچنین مانند پرسشنامه انگیزش، مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و مرتبه دوم نیز بـراي  
هـا  تحلیل شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول، تمامی گویـه سازه رضایتمندي تجزیه و 

هـا،  هاي مربوط به خود باشند (به دلیل حجم زیاد گویهکننده عاملاند به خوبی منعکستوانسته
گـذاري ابعـاد   ر این، به منظور تعیین میزان اثرمدل تحلیل عاملی مرتبه اول آورده نشد). عالوه ب

شکل شـماره  ان ورزشکار مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم به اجرا درآمد (رضایتمندي در دانشجوی
 =RMSEA= .08, χ2 / df= 2.76, GFI( هاي مناسب برازندگی این مـدل با توجه به شاخص). 3
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.92, CFI= .91, NFI, .91،(   نتـایجCFA  نشـان داد کـه بـه ترتیـب ابعـاد رضـایت        مرتبـه دوم
)، 82/0)، رضـایت ورزشـکار از رفتـار و تعامـل مربـی (     88/0ورزشکار از آموزش و تمرین مربی (
)، رضـایت  80/0)، رضایت ورزشکار از عملکـرد فـردي (  80/0رضایت ورزشکار از عملکرد تیمی (

) و رضـایت  65/0)، رضایت ورزشکار از مدیریت باشـگاه و تـیم (  69/0ورزشکار از کادر پزشکی (
نشـجویان ورزشـکار را   داري رضـایتمندي دا ) به طور معنی54/0ورزشکار از جو بیرونی باشگاه (

 منعکس کردند.
 

 
 رضایتمنديسازه نهایی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم  .3 شکل

 

در نهایت براي تعیین روایی سازه تعهد ورزشی مدل تحلیل عاملی تأییـدي مرتبـه اول و مرتبـه    
هـا،  ضـریب گویـه  هـا و  دوم نیز براي این مدل بررسی شد تا ضمن اطمینان از شناسـایی عامـل  

دهنده سازه تعهد ورزشی نیز تجزیه و تحلیل شـوند. همـان   میزان اثرگذاري چهار عامل انعکاس
) بـه طـور   4(به جز گویه شـماره   هانشان داده شده است، همه گویه 4طور که در شکل شماره 

هسـتند.  هاي خود کننده عاملهاي مورد نظر رابطه دارند و به خوبی منعکسداري با عاملمعنی
بیشترین اثر بـر عامـل لـذت،     2مرتبه اول سازه تعهد ورزشی، گویه شماره  CFAمطابق با نتایج 

حمایـت اجتمـاعی و   بیشترین اثـر بـر    9بیشترین اثر بر عامل تعهد، گویه شماره  8گویه شماره 
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ن هاي مشارکت داشتند. از طرف دیگر براي تعییبیشترین اثر را بر عامل فرصت 13گویه شماره 
هاي شناسایی شده و تأییـد شـده در تحلیـل عـاملی اکتشـافی و تحلیـل       میزان اثرگذاري عامل

ها بـا سـازه نهـایی تعهـد ورزشـی تجزیـه و       عاملی تأییدي مرتبه اول، بار عاملی هر یک از عامل
تحلیل شد. بر این اساس، نتایج بار عاملی در مدل تحلیل عاملی تأییـدي مرتبـه دوم نشـان داد    

) و حمایت اجتماعی 60/0هاي مشارکت ()، فرصت59/0)، تعهد (74/0رتیب ابعاد لذت (که به ت
دهنده بـراي سـازه تعهـد ورزشـی در ورزشـکاران دانشـجو بودنـد. در        ) بیشترین انعکاس28/0(

مجموع، مدل تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم سازه تعهد ورزشی براي ورزشکاران دانشـجو  
 کننـد که برازش این مدل را به خـوبی و بـه طـور مناسـب تأییـد مـی       هایی استداراي شاخص

)RMSEA= .07, χ2 / df= 2.60, GFI= .96, CFI= .95, NFI, .95 .( 
 

 
 تعهد ورزشی سازه نهایی دوم اول و مدل تحلیل عاملی مرتبه .4 شکل

 

ها و تعیـین  لپس از اعتباریابی ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش و شناسایی مهمترین عام



   1392، تابستان 3دانشگاهی شماره  هايپژوهش در ورزش 40

ها بر اساس بارعاملی، در نهایت با توجـه بـه ماهیـت مطالعـه حاضـر      هاي هر یک از سازهاولویت
هــاي انگیــزش و مــدل تعهــد ورزشــی مبتنــی بــر تحلیــل مســیر از طریــق پیشــایندها و ســازه

  . به همـین منظـور، سـازه انگیـزش بـه مثابـه متغیـر       )5رضایتمندي طراحی شد (شکل شماره 
بین و میانجی و متغیر تعهد ورزشـی بـه مثابـه    بین، سازه رضایتمندي به مثابه متغیر پیشپیش

متغیر مالك براي طراحی مـدل تـدوین شـدند. در واقـع، بـراي طراحـی مـدل تعهـد ورزشـی          
هاي انگیزش و رضـایتمندي در نظـر گرفتـه شـدند کـه در ایـن بـین، سـازه         پیشایندها یا سازه

پـذیرد، از طـرف دیگـر بـر سـازه تعهـد       این که از سازه انگیزش تأثیر مـی رضایتمندي عالوه بر 
گذارد. به این ترتیب، براي طراحی مدل سه رابطه از طریق تحلیـل مسـیر مـورد    ورزشی اثر می

  هاي برازش مدل نیز نشان دادند کـه ایـن مـدل بـه خـوبی     شاخص تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
 ,RMSEA= .06, χ2 / df= 2.53, GFI= .94بینی کند (ششده را پیتواند مسیرهاي مشخصمی

CFI= .93, NFI, .94(       نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثـر مسـتقیم سـازه انگیـزش بـر تعهـد .
هـا  و این یافتـه  )1 شماره و جدول 5 شماره شکلورزشی بسیار بیشتر از مسیرهاي دیگر است (

مسیر . تعهد ورزشی، انگیزش ورزشکاران استکننده اصلی براي مدل بینیکند که پیشثابت می
دیگري که در این مدل طراحی شد، نشان داد که سازه انگیزش به طور غیر مستقیم و از طریق 

شـود کـه   تواند تعهد ورزشی ورزشکاران را برآورد کنـد، امـا مشـاهده مـی    سازه رضایتمندي می
مسـتقیم انگیـزش بـر تعهـد      مجموع ضرایب اثر مسیر غیرمستقیم برابر با مجمـوع ضـریب اثـر   

 ورزشی هستند.
 . خالصه نتایج مدل تحلیل مسیر تعهد ورزشی دانشجویان1جدول 
 )t-valueداري (میزان معنی میزان اثر (بار عاملی) هاسازه

 12/5 74/0 انگیزش به تعهد ورزشی
 82/2 19/0 انگیزش به رضایتمندي

 65/2 22/0 رضایتمندي به تعهد ورزشی
P≤ .05 
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  انگیزش و رضایتمندي پیشایندهاي مدل تحلیل مسیر تعهد ورزشی بر اساس .5 شکل

  گیريو نتیجه بحث
ییدي براي انگیزش نشان داد که بیشترین أهاي تحلیل عاملی ت، یافته 2شماره  با توجه به شکل

 هاي دستیابی به هویت و هیجاناتعامل براي انعکاس انگیزش ورزشکاران به ترتیب سازه
هاي ورزشی تجربه شرکت در فعالیت و )80/0دستیابی به نقاط ضعف و قوت خود ()، 86/0(
. بنابراین به نظر هستندثر بر افزایش انگیزه ورزشی ورزشکاران ؤهاي ماز جمله سازه) 68/0(

هاي متنوع اهمیت دارد. در نتیجه با رسد ورزش دانشگاهی براي دانشجویان به مثابه محركمی
اکثر دانشجویان ورزشکار با انگیزه شناسایی نقاط ضعف  18و  11، 1،12،24هاي یهتوجه به گو

پیشرفت و افزایش اعتماد به نفس به ورزش و  به منظورهایی و قوت خود و یافتن محیط
ارتقاي سطوح مسئولین و مدیران ورزشی براي  ،بنابراین آورند.انگیز روي میهاي هیجانفعالیت
هاي مختلف، اید چنین شرایطی را براي آنها مهیا کنند. بر اساس نظریهب ورزشکاران انگیزش

که به آن ایجاد  بستگی داردیکی از ابعاد تعهد به نحوه ایجاد جو انگیزشی مدیر یا سرپرست 
شود. در ورزش نیز ممکن است نحوه رفتار مربی بر تعهد تعهد مرتبط با مدیر گفته می

رهبري  هاي)(سبک اي بین رفتارهايین رو ممکن است رابطهداشته باشد، از ا اثر انورزشکار
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 مربیان و تعهد ورزشکاران وجود داشته باشد.
که به ترتیب  داددوم سازه رضایتمندي نشان  اول و مرتبه تأییدي هاي تحلیل عاملییافته
مل )، رضایت ورزشکار از رفتار و تعا88/0( هاي رضایت ورزشکار از آموزش و تمرین مربیعامل
 رضایت ورزشکار از عملکرد فردي ) و80/0ملکرد تیم ()، رضایت ورزشکار از ع82/0( مربی

. با توجه به داشتند را رضایتمندي دانشجویان ورزشکار براي انعکاس سازه اثر) بیشترین 80/0(
طول تمرینات و  توان نتیجه گرفت که انتخاب مربیان با تجربه و با دانش درها میاین یافته

امکانات  و هاکردن فضا فراهمطور  یافته و همینهاي مدون و سازمانبقات، داشتن برنامهمسا
     متعاقب آنمناسب براي تمرین و مسابقه باعث افزایش رضایتمندي ورزشکاران شود که 

صداقت مربیان، نظم و رفتار و  همچنین،. بینی کردرا پیشتوان بهبود عملکرد فردي و تیمی می
هاي ، نوع ارتباط مربی با بازیکنان نیز بر رضایت ورزشکاران از شرکت در فعالیتاانظباط آنه

وحیدیان رضازاده، ( خوانی داردهم نیز )1379( که با نتایج کاظمی هستندورزشی اثرگذار 
توان پایبندي بازیکنان به مسائل هاي پژوهش میبا توجه به یافته ،از طرف دیگر ).1381

بازیکنان با یکدیگر، نتیجه تیم در طول فصل یا تورنمنت، حمایت مربیان و اخالقی، نوع رابطه 
ثر ؤاز عوامل م را مسئولین از وضعیت تحصیلی دانشجویان و پذیرش موقعیت اجتماعی بازیکنان

 هاي ورزشی نام برد.بر رضایتمندي دانشجویان ورزشکار جهت شرکت در فعالیت
 تعهد ورزشی ییدي مرتبه دومأی در مدل تحلیل عاملی ت، نتایج بار عامل4مطابق با شکل شماره 

) بیشـترین  59/0( ) و تعهـد 60/0( )، فرصـت مشـارکت  74/0( نشان داد که به ترتیب ابعاد لذت
هر دهد که ها نشان می. این یافتهدانشجویان ورزشکار بودند تعهد ورزشی در هايکنندهمنعکس

و مسابقات ورزشی بـه   ي دانشجویان بیشتر باشدورزشی براهاي چه زمان و فرصت انجام فعالیت
و محـیط مسـابقات مفـرح و     هاطور فضـا  د و همیننبرگزار شو يتریافتهصورت مداوم و سازمان

از  دانشـجویان چـون   خواهند شد،تر ها مصممد، آنها براي شرکت مداوم در این فعالیتنشاد باش
سبت کنـار گذاشـتن ورزش بـراي آنهـا     برند و به همان نهاي ورزشی لذت میشرکت در فعالیت

ورزشکاران با مربیـان و سرپرسـتان خـود     ،مسابقات ورزشی برگزاري شود. از طریقدشوارتر می
بازیکنان  بیشتر تعهد و وفاداري موجبکه این دوستی  کنندرابطه دوستانه و صمیمی برقرار می

 بخش بـین سرپرسـتان،  امـل اثـر  ان و تع. توجه به نیازهاي روانی ورزشکارشودمی به تیم و مربی
کنـد و احتمـال موفقیـت آنهـا و تـیم را در      آنها کمک مـی مربیان و بازیکنان به آرامش عاطفی 

 مربیان و مسئولین باید سبک رهبـري در پـیش بگیرنـد کـه     ،دهد. بنابراینمسابقات افزایش می
 یک رابطه صمیمانه با بازکنان برقرار کنند. متعاقب آن بتوانند

      اما داشتن ورزشکاران متعهد، ،نقطه قوت تیم است زشکارانی با سطح فنی باالاشتن ورد
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 باید در جهت افزایش تعهد ورزشکاران سرمایه ،تواند موفقیت تیم را تضمین کند. بنابراینمی
هاي اثرگذار تواند از طریق عامل) تعهد می5شماره  (شکل گذاري کرد. با توجه به مدل نهایی

دهد براي باال بردن نشان می تحلیل مسر و طراحی شده طور که مدل یابد. همانخود افزایش 
برگزاري اردوها و  به منظورریزي منظم و مدونی توان برنامهتعهد ورزشکاران دانشجو می

طور بین حمایت والدین و مسئولین از ورزشکاران با تعهد  مسابقات ورزشی داشت. همین
بیشتر  طراحی شده . آتچه که در مدلبرقرار است يدارنیورزشی آنان ارتباط مثبت و مع

 مطالعه حاضرهاي . با توجه به یافتهاستمکنون انگیزش  عامل اثرگذار اصلی سازه مشهود است،
دهد که افزایش انگیزه بر تعهد ورزشی ورزشکاران دارد. مدل نشان می اثرانگیزش  بیشترین 

  باال  را تعهد وزشی دانشجویان ه طور مسقیم، بر مستقلمثابهی متغیورزشی ورزشکاران به 
هاي مالقات مکنون انگیزش، دانشجویان، ورزش را یکی از راهسازه هاي . با توجه به گویهبردمی

با مردم و ورود به جامعه، پیشرفت و ارتقاي استعدادهاي خود و راهی براي ایجاد و حفظ 
هاي جدید و رفع نقاط ضعف از هیجان تجربه ،دانند. از طرف دیگردوستی خود با دیگران می

 احتماال که توان بیان کردمیعوامل انگیزاننده دانشجویان ورزشکار بوده است. بر این اساس 
هاي جدید و رفع ضعف هاي ایجاد جو انگیزشی که بازیکنان را به تالش بیشتر، یادگیري مهارت

د و سبب پیشرفت آنان گردد. در خود تشویق کند، دستیابی به اهداف شخصی را تقویت کن
ن تعهد ورزشی آنها نیز آ تبعبه  وتوان انتظار داشت که رضایت آنها از عملکرد نتیجه، می

هاي ترین عاملع مالی، حقوق و دستمزد را یکی از اصلیبافزایش یابد. در تحقیقات گذشته منا
 به طور ش دانشجویی در ایراناما از آنجایی که ورز معرفی کردند،انگیزاننده براي ورزشکاران 

 اشاره نشده است. هاي تخصصی آنجنبه، در این تحقیق به شودمدیریت نمیاي حرفه
مثابه یک متغیر میانجی، به رضایتمندي ورزشی نیز به  طراحی شده، در نهایت با توجه به مدل

، رضایتمندي آنان با افزایش انگیزه ورزشکاران گذار است. طبیعتاًصورت غیرمستقیم بر تعهد  اثر
 اثراست،  انکید محققأاما آنچه که در این پژوهش مورد ت )، =82/2r( یابدنیز افزایش می

هاي مکنون رضایتمندي، رضایت رضایتمندي ورزشی بر تعهد ورزشکاران است. با توجه به عامل
رضایتمندي  ثیر برأاز  مدیریت تیم و باشگاه، رضایت از رفتار مربی و عملکرد فردي بیشترین ت

نتایج نشان داد بین تعهد و  را دارند. هاي ورزشیدانشجویان ورزشکار جهت شرکت در فعالیت
ایجاد جوي  رسدبه نظر می رضایت از رفتار و تعامل مربی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد.

 کید داشته باشد، سببأکه بر همکاري درون تیمی، پیشرفت و بهبود تمامی ورزشکاران ت
اگر مربیان الگوي رفتاري خود را در  ،شود. بنابراینرضایت ورزشکار از رفتار اجتماعی مربی می

بازخوردهاي الزم  کردنتر با بازیکنان، حمایت از آنها و فراهم جهت برقراري ارتباطات صمیمانه
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بت به براي آنها تغییر دهند، احتمال بیشتري وجود دارد که تعهد و وفاداري اعضاي تیم را نس
) و خوران و همکاران 2003( 1خود افزایش دهند. این نتایج با یافته هاي گاگنه و همکاران

که ارتباطات دوستانه مربی با  تیجه رسیده بودندمطابقت دارد و آنها نیز به این ن) 1387(
تواند در شکل دادن کیفیت تجربه ورزشی و رضایت آنان نقش بسیار مهمی داشته بازیکنان می

ادراکات، به مثابه ماهیت مستقل و جدا از خودش ممکن است ورزشکار  ، یکطور کلیه ب د.باش
هاي یک فرد نسبت هاي معینی به تیم داشته باشد. این تمایز بین واکنشاحساسات، و واکنش

حفظ تمایز و  ،شود. بنابراینروه و نسبت به کل گروه مشاهده میعضوي از گ مثابهبه خودش به 
 هاي فردي و تیمی بسیار مهم استهاي مختلف رضایتمندي مرتبط با کنشنبهتفاوت بر ج

هاي رقابت ورزشی و ها و جنبهمحیط ورزشی در بردارنده موقعیت. )1389یوسفی و همکاران، (
مربیان کارآمد  کنش متقابل بین ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و تماشاچیان ورزشی است.

اي تقویت کنند که ورزشکاران از تالش و عملکردهاي به گونه کنند تا جو تیمی راتالش می
گی تیمی قوي، تعهد ورزشکاران را براي تالش تیکدیگر حمایت متقابل نمایند؛ چون همبس

 ).1383افضل پور و همکاران، ( کندحداکثر در تیم تقویت می
    سوي مربی و  توجه داشت که محدودیت و الزامات ایجاد شده از بایددر میان ابعاد تعهد 

متعهد شدن  موجبها و همچنین از سوي خانواده و دیگر افراد مرتبط با ورزشکار، تیمیهم
. از آنجا که فشارهاي وارده از شودمیهاي ورزشی شرکت در فعالیت تداوم بهورزشکار براي 

دات خود شود که ورزشکار به تعه، باعث میآنهاو جهت دادن این الزامات از سوي  انسوي مربی
جا و بیش از حد که خارج از توان بایستی از انتظارات و الزامات نابهپایبند باشد، لذا مربیان 

در فعالیت  به طور مداوم ورزشکارانی مطالعات گذشتهورزشکار است اجتناب ورزند. بر اساس 
ان را که در خود نوعی تعهد ناشی از الزامات و انتظارات از سوي دیگر کنندشرکت می ورزشی

دریافت کنند. اگر این انتظارات فرا واقعی و بیش از توان ورزشکار باشد، ممکن است که به قطع 
داشتن انتظارات  ،ادامه فعالیت وي در تیم و حتی در عرصه ورزش منتهی شود. از طرف دیگر

ه توجهی بکاري و بیتواند منجر به ایجاد حس کمنیز می خودتر از توان ورزشکار در پایین
تعهدات شود. با توجه به این تفاسیر تمامی افراد مرتبط با ورزشکار به طور اعم و مربیان به طور 

یافتنی داشته باشند که این امر به تعهد اخص بایستی از ورزشکاران انتظارات معقول و دست
توان شود. اگر در ورزش، ورزشکاران احساس لذت نکنند، نمیمیورزشی باالي آنها منجر 

هدي نسبت به تیم و باشگاه را براي آنها انتظار داشت. همچنین باید در ورزش شرایطی ایجاد تع
. این امر کنندهاي زندگی روزمره مشارکت هایی غیر از فعالیتشود که ورزشکاران در فعالیت

1. Gagneh et al 
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در ماهیت  هابراي شرکت در آن فعالیت ،هاشود که ورزشکاران با توجه به این فرصتسبب می
  تعهد ایجاد کنند. وجودشان درونی

از آنجا که زمانی ورزشکاران در تصمیمات مربوط به تیم و باشگاه شرکت داشته باشند و خود را 
کنند اثر بگذارد؛ در خود احساس تعهدي پیدا می تتواند در تصمیمافردي تلقی کنند که می

ات به صورت گروهی و . وقتی که تصمیمشوندمیکه به ادامه شرکت در فعالیت ورزشی مشتاق 
بخش  مثابهکنند و خود را به تفویضی انجام شود؛ بازیکنان در خود احساس تعلق و تعهد می

    دانند. مربیانی که با بازیکنان خود یک رابطه صمیمی و انسانی برقرارمهمی از باشگاه می
هاي متنوع شدهند و از روهاي مناسب میکنند و به رفتارهاي مطلوب ورزشکار بازخوردمی

کنند؛ حس تعهد را در آنها تقویت براي تشویق و تقویت رفتارهاي مناسب بازیکنان استفاده می
 را کنند. همچنین زمانی که مربی از بازیکنان کار و هدف خاصی را درخواست کند و آنهامی

ن به این ملزم کند که براي رسیدن به آن هدف باید تالش کافی از خود نشان دهند، این بازیکنا
رسند که براي رسیدن به آن هدف و تکلیف خاص متعهد هستند و بایستی در حس می

از این رو، مطالعه  هایی شرکت جویند که منجر به دستیابی به آن اهداف و تکلیف شود.فعالیت
بدنی دانشگاهی کشور فراهم کرده است تا با اي براي مدیران تربیتحاضر مالحظات عملی ویژه

قدامات الزم در این زمینه افزایش انگیزش، رضایتمندي و تعهد ورزشی در دانشجویان، بررسی ا
هاي رشد و ارتقاي روزافزون ورزش دانشگاهی در کشور حاصل شود. همچنین، بر اساس یافته

مند در حوزه ورزش دانشگاهی و مدیریت منابع انسانی در پژوهش حاضر، به محققان عالقه
که عوامل اثرگذار بر انگیزش و راهکارهاي تجربی و عملی براي شود ورزش پیشنهاد می

هاي متأثر از آن شناسایی و تجزیه و تحلیل شوند. قدر مسلم این دستیابی به انگیزش و سازه
توانند براي پیشنهادات اجرایی براي ایجاد تعهد ورزشی دانشجویان در سطح ورزش نتایج می

 دانشگاهی مؤثر و کارا باشند. 
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هاي تربیت بدنی ارتباط توانمندسازي با آمادگی براي تغییر در کارکنان دانشکده

 تهران دولتی هايدانشگاه
 

 2، محمدرضا معین فرد1علی بنسبردي
 

 10/02/92تاریخ پذیرش:    19/11/91تاریخ دریافت: 

 چکیده 
ر در کارکنان هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط توانمندسازي با آمادگی براي تغیی

از نوع  توصیفی و هاي دولتی شهر تهران بود. این تحقیقهاي تربیت بدنی دانشگاهدانشکده
هاي هاي تربیت بدنی دانشگاههمبستگی بود. جامعه آماري تحقیق کلیه کارکنان دانشکده

ع روش نمونه گیري از نوع تمام شمار بود و در مجمو .بود نفر 81به تعداد  دولتی شهر تهران
توانمندسازي پرسشنامه پرسشنامه جمع آوري شد. ابزار گردآوري اطالعات  80تعداد 

ها پس از ترجمه و بود. روایی پرسشنامه ه آمادگی براي تغییر الوینگو پرسشناماسپریتزر 
پایایی  اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید.بومی سازي به تأیید ده تن از 

) و براي 83/0( توانمندسازياز ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه ها با استفاده پرسشنامه
 سطح دو در هاداده تحلیل و ) بدست آمد. تجزیه85/0پرسشنامه آمادگی براي تغییر (

آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون (استنباطی  و توصیفی
بین معناداري ارتباط ان داد گرفت. نتایج تحقیق نش قرار سنجش مورد) گانهچند

و =P 001/0( ها وجود دارداین دانشکده  توانمندسازي با آمادگی براي تغییر در کارکنان
73/0r=هاي توانمند سازياز بین مولفهنشان داد  گانهچنین نتایج آزمون رگرسیون چند ). هم 

 معنادارپیش بین متغیرهاي  )β=28/0( ) و اعتمادβ=18/0( يمعنادار )، β=45/0( شایستگی
 . بودندآمادگی براي تغییر در کارکنان 

 

 .توانمندسازي کارکنان، آمادگی براي تغییر، تغییر سازمانیواژگان کلیدي: 

  Email: alibenesbordi@gmail.com  )نویسنده مسئولدانشجوي دکتري دانشگاه تهران (. 1
 دیار دانشگاه حکیم سبزواري. استا2
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 مقدمه
شده  منجر انسانی نیروي به ها آن نگرش در تغییر به حاضر، عصر هاي سازمان شرایط در تغییر
 هاي سرمایه عنوان به و نیستند مدیر وفقیتم ابزار سازمان، کارکنان این شرایط، در. است

صرف  داشتن اند. بنابراین، شده بدل سازمان شرکاي و کار اصلی جریان گردانندگان سازمان، به
خودراهبري  هايروش آموزش به نیز کارکنان و کافی نیست مدیران براي رهبري هاي مهارت

 عامل و ترین منبع مهم باید زمانسا ها،ویژگی این به یابی دست ). براي1( نیازمند هستند
 ترین نویدبخش از یکی 1). توانمندسازي2( نماید توانمند را انسانی نیروي یعنی، خود؛ رقابتی
 که فراوانی هايبحث با وجود و قرار گرفته توجه مورد کمتر که است کار و کسب دنیاي مفاهیم
 روز موضوع به اکنون، ولی است؛ اچیزن اندك و آن از برداري بهره گرفته، صورت آن فواید درباره
 ).3( است گشته مبدل
هاي توانمندسازي موجب آمادگی کارکنان و احساس تعلق، افزایش انگیزش درونی جهت برنامه

همگی این عوامل  کهشود ها میرفتارهاي مثبت و استقالل در شکل دهی و تنظیم فعالیت
ي عبارت است از توزیع قدرت تصمیم گیري توانمندساز .)2( شودمنجر به موفقیت سازمان می

. توانمندسازي نیروي انسانی به عنوان یک )4( را در سازمان ندارندقدرت به افرادي که آن 
). نوآفرینی 5( مفهوم نظري تاثیر زیادي بر اثر بخشی سازمانی و مدیریتی و ابتکار سازمانی دارد

شدن و تمرکز زدایی به دلیل عدم هاي بخش دولتی و گرایش آنان به سوي شرکتی سازمان
انعطاف پذیري در ساختارهاي سنتی، جنبشی را ایجاد کرده است که  نقش کارمندان و نیاز به 
توانمندي آنان به عنوان مرکز ثقل هرگونه تالش براي کاهش اندازه سازمان و بهبود خدمات به 

از نظام تصمیم گیري  مشتریان و مردم مورد تایید قرار گرفته است. توانمندسازي حرکت
تصمیم گیري توسط  سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و

 ).6( هاي پایین است رده
شرایط  در است. بنابراین، کارکنان رفتار و نگرش بر مثبتی موجب اثرات کارکنان توانمندسازي

مزیت  یک عنوان به انسانی نیروي زا مناسب برداري بهره جز ايچاره هاسازمان کنونی، متالطم
 براي از آن که است قبول قابل و کالن راهبرد نوعی توانمندسازيدر واقع  ).7( ندارند رقابتی
 هايشایستگی کارگیري به جهت عالمت اختصاري یک و شودمی استفاده مستمر بهبود

 ).8(است  عملکردي سازمان هايجنبه تمامی در نوآور و خالق هايدر روش کنانکار
پذیرند و هم بر آن تاثیر ها یک موجودیت اجتماعی هستند که هم از محیط تاثیر میسازمان

1. Empowerment 
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در حال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات براي سازمان  گذارند. محیط سازمان دائماًمی
 وزيامر هايشرکت و هاسازمان حیات ادامه و بقا براي سازمانی تغییر ).9(است امري اجباري 

 در مناسب تغییرات اجراي و براي طراحی تالش در هاسازمان است. اکثرر ناپذیاجتناب و حیاتی

نتایج یک  ).10(است  شرکت داخل نیازهاي یا شرکت از خارج محیط به پاسخگویی جهت
ها تغییر را به تحقیق در ایاالت متحده امریکا نشان داده است که امروزه بسیاري از سازمان

اند که تغییر در و بر اساس آن نتیجه گرفتهاست الشی واقعی مورد توجه قرار داده عنوان چ
 ).11( ها نیز هستها موضوع اصلی مورد توجه بسیاري از کارکنان آن سازمانسازمان

چه در این میان مهم است این است که با مدیریت صحیح، تغییر را به نفع سازمان رهبري  آن
هاي حاصل از مدیریت تغییر در دهد که موفقیتجود نشان میآمارهاي متعدد موکنیم. 
درصد بوده است. یکی از ضروریات انکار ناپذیر براي موفقیت در ایجاد  50تا  20ها بین سازمان

در سازمان است که در بسیاري از موارد توجه کافی به آن  1تغییرات، وجود آمادگی براي تغییر
 ).12( شودنمی

هاي لوین در مورد خروج از انجماد تطابق و همخوانی دارد ي تغییر با اندیشهمفهوم آمادگی برا
کنند. بسیاري از محققان فرض هاي فردي است که در طی فرآیند بروز میو بیانگر نگرش

هاي مرتبط با تغییر به واسطه فقدان یک فرآیند خروج از انجماد موثر اند که بیشتر تالشکرده
براي ها بر ضرورت ایجاد آمادگی قبل از هر نوع تالش همین دلیل آن ناکام مانده است و به

تواند بدون همراهی ). تغییر در سازمان نمی14،13( اندي و مدیریت تغییر تاکید کردهپیاده ساز
گیرد مگر فرد براي آن آمادگی و همکاري افراد سازمان صورت گیرد و تغییر فردي شکل نمی

 تابعی از که شده است تعریف ذهنی ساخت یک ،تغییر فردي براي ). آمادگی15( داشته باشد
برخی محققان فعال ). 16( است هاي سازمانیویژگی و کار محیط متغیرهاي فردي، هايویژگی

هاي خود بر اهمیت شناخت عوامل یا مقدماتی که ایجاد تغییر را در عرصه تغییر در نوشته
و یا آمادگی الزم براي ایجاد تغییرات سازمانی را در دهند تسهیل یا آن را توسعه و ارتقاء می

). شناخت این عوامل به ارزیابی، طراحی و پیاده 18،17( اندسازند، تاکید کردهافراد فراهم می
 کند.سازي تغییر از طریق مداخالت موثر کمک می

 زیرا. است داده قرار مدیران توجه درکانون را کارکنان توانمندسازي موضوع محیطی، تغییرات
 سازگار تغییرات با را توانند خودمی بهتر متعهد و انگیزه با توانمند، کارکنان با داشتن هاسازمان

 و استقامت از تهدیدات و مشکالت با مواجهه در تا سازدمی قادر را توانمندسازي کارکنان .کنند
واقع  در انسانی منابع توانمندسازي معتقدند ). اندیشمندان19( باشند برخوردار پذیري انعطاف

1. Readiness for change  
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 بر اثرگذار راهبرد یک عنوان به و و تحول است تغییر با مواجهه در کنونی حیاتی نیاز به پاسخ
 در محیط در موفقیت کسب به منظور هاسازمان که است، چرا انسانی نیروي و بهسازي عملکرد

 مدیران تا خط مقدم زا اعم کارکنان همه خالقیت و انرژي نظرات، به دانش، امروزي تغییر حال
افزایش  ،کیفی کارکنان ارتقا سودمند ابزارهاي از عنوان یکی به توانمندسازي و نیازمندند ارشد

 ).20( است کاربرد قابل سازمانی افزایش اثربخشی وآمادگی آنان براي تغییر 
 و موفقیتییر ایجاد آمادگی براي تغ درنیروي کار  توانمندسازيکه د انمطالعات فراوانی نشان داده

) در تحقیق خود به این نتیجه 1391( ملکی و همکاران .ها نقش داردهر تغییري در سازمان در
-با آمادگی آنان براي تغییر دارد و از بین مولفهمعناداري رسید که توانمندسازي پرستاران ارتباط 

 ).19( دآمادگی براي تغییر بو معنادارهاي توانمندسازي، دسترسی به فرصت پیش بین 
اطات بتدولتی دریافتند که ارهاي ) در تحقیق خود بر روي سازمان2003(1پروکتور و دوکاکیس

آمادگی کارکنان براي داخلی مناسب، ایجاد حس اعتماد در کارکنان و توانمندسازي آنان در 
رد ) تحقیقی در مو2004(2سادهاراتنا و لی ).21( هاي تغییر نقش دارندموفقیت برنامهتغییر و 

هاي یادگیرنده با آمادگی کارکنان براي تغییر انجام دادند و به این هاي سازمانارتباط مولفه
هاي کارکنان، هاي فرهنگی، ارتباطات، انتقال دانش، ویژگیهاي ارزشنتیجه رسیدند که مولفه

نتایج ). 22( دارندمعناداري ارتقاء اجرا و توانمندسازي کارکنان با آمادگی براي تغییر ارتباط 
هاي مهم آمادگی دهد جو روانی تغییر یکی از پیش بین) نشان می2007(3تحقیق بوکنوگی

اعتماد به مدیریت عالی  . فاکتورهاي جو روانی تغییر شاملبراي تغییر در کارکنان سازمان است
سازمان، سابقه مثبت تغییر، مشارکت در تصمیم گیري و ارتباطات مناسب رابطه مثبتی با 

) در مورد 2008(4نتایج تحقیق ویتنستین). 23( گی براي پذیرش تغییر در کارکنان داردآماد
عوامل موثر بر آمادگی کارکنان براي تغییر نشان داد توانمندسازي نیروي کار بر آمادگی آنان 

 ).16( براي تغییر تاثیر دارد
کیفیت  به توجه گرو در بالندگی این. است آن بقاي ضرورت دانشگاهی سازمان هر بالندگی

امروز به ویژه در بحث با توجه به سرعت تغییر و تحول در جهان  .)24( هاستعملکرد دانشگاه
ها به عنوان مراکز آموزشی و پژوهشی در امر هاي تربیت بدنی دانشگاه، دانشکدهعلم و دانش

ت سریع و تربیت بدنی و ورزش، براي موفقیت هر چه بیشتر باید خود را با تحوالت و تغییرا
هاي مستمر محیط داخلی و خارجی وفق دهند. همان طور که قبال بیان شد، موفقیت برنامه

3. Tony Proctor & Ioanna Doukakis 
4. Yuraporn Sudharatna & Laubie Li 
5. Bouckenooghe 
6 . Wittenstein 
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است و یکی  براي انجام تغییر سازمانی کارکنان سازمان مربوطه آمادگیتغییر سازمانی نیازمند 
ر . با توجه به مطالب ذکاست توانمند سازي نیروي کاراز عواملی که در تسهیل آن نقش دارد، 

تغییر در  آمادگی برايبا  ارتباط توانمند سازيشده، در این تحقیق، محقق به دنبال بررسی 
 هاي دولتی شهر تهران بود.هاي تربیت بدنی دانشگاهدانشکدهکارکنان 

 پژوهشروش 
همبستگی است که با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي  توصیفی و از نوعتحقیق حاضر 

هاي دولتی هاي تربیت بدنی دانشگاهتحقیق شامل کلیه کارکنان دانشکدهاست. جامعه آماري 
هاي تربیت بدنی شهر تهران (بدون احتساب اعضاي هیئت علمی) شامل کارکنان دانشکده

دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهراء، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه 
. در جدول زیر تعداد کارکنان هر دانشکده به تفکیک بودندنفر  81بود که مجموعاً خوارزمی

 آمده است.
 

 . جامعه آماري تحقیق1جدول
 تعداد کارکنان نام دانشگاه ردیف

 32 دانشگاه تهران 1
 14 دانشگاه شهید بهشتی 2
 8 دانشگاه الزهراء 3
 10 دانشگاه شهید رجایی 4
 17 خوارزمیدانشگاه  5

 81 جمع کل
 

هاي برگشتی در تمام در این تحقیق از نوع تمام شمار بود. تعداد پرسشنامهروش نمونه گیري 
 17از تعداد  خوارزمیکامل بود و فقط در دانشگاه  خوارزمیها به جز دانشگاه دانشگاه

پرسشنامه برگشت داده شد. در نتیجه نمونه آماري تحقیق برابر  16پرسشنامه توزیع شده، 
 پرسشنامه در نظر گرفته شد.  80 هاي برگشتی به تعدادپرسشنامه

 )1995( 1توانمندسازي اسپریتزرپرسشنامه  .تفاده در این تحقیق پرسشنامه بودابزار مورد اس
 پرسشنامهو  بودن و اعتماد) داري، خود تعیینی، شایستگی، موثرپنج مؤلفه معنی داراي(

شامل دو پرسشنامه هر . )26،25(براي تغییر کارکنان آمادگی ) جهت سنجش2009( 2الوینگ

7. Spreitzer  
8.  Wim J.L. Elving 
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قبل از استفاده در این  هاپرسشنامهباشند. مقیاس پنج ارزشی لیکرت می چهارده گویه در
ها تحقیق با استفاده از متخصصین امر، مورد ترجمه قرار گرفت. پس از ترجمه، روایی پرسشنامه

ها با هبه تایید ده تن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنام
و براي پرسشنامه  83/0توانمندسازي استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 

ها از آمار توصیفی (درصد براي تجزیه و تحلیل داده بدست آمد. 85/0آمادگی براي تغییر 
فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگراف اسمیرنوف براي بررسی 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین ارتباط ها و پس از آن بیعی بودن توزیع دادهط
هاي آماري از براي انجام آزمون ) استفاده شد.چندگانهرگرسیون خطی بین متغیرهاي تحقیق و 

  استفاده شد. 16نسخه  SPSSنرم افزار 

 نتایج
هاي تربیت ونه در دانشکدهوضعیت تحصیالت، جنسیت و سابقه کار اعضاي نم 2در جدول 

 هاي تهران بر اساس درصد فراوانی آمده است.بدنی دانشگاه
 

 نمونه اعضاي شناختی جمعیت هايویژگی. 2جدول
 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 یتجنس
 5/32 26 مرد
 5/67 54 زن

 میزان تحصیالت

 8/13 11 دیپلم
 5 4 فوق دیپلم
 7/53 43 لیسانس

 5/27 22 فوق لیسانس و باالتر

 سابقه کار
 40 32 سال 10زیر
 25/51 41 سال 20 تا10

 75/8 7 سال 20باالي

 
 5هاي مورد استفاده در مقیاس همان طور که در بخش روش شناسی نیز اشاره شد، پرسشنامه

، و در 1اي ارزش دار "مخالفم کامالً"ارزشی لیکرت تنظیم شده بود، به این صورت که گزینه 
میانگین و انحراف معیار  3جدول بود.  5داراي ارزش  "موافقم کامالً"طرف مقابل گزینه 

 دهد.نشان می هاي تربیت بدنیمتغیرهاي تحقیق را در دانشکده
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 . وضعیت توانمندسازي و آمادگی براي تغییر 3جدول

 تعداد 
 آمادگی براي تغییر توانمندسازي

 انحراف معیار میانگین معیارانحراف  میانگین
 53/0 64/3 45/0 92/2 32 دانشگاه تهران

 31/0 93/3 33/0 93/2 14 دانشگاه شهید بهشتی
 63/0 65/3 60/0 86/2 8 دانشگاه الزهرا

 55/0 71/3 64/0 89/2 10 دانشگاه شهید رجایی
 52/0 57/3 45/0 91/2 16 دانشگاه خوارزمی

 51/0 69/3 46/0 91/2 80 مجموع
 

هاي تحقیق، نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف قبل از آزمون فرضیه
)، =P=،83/0Z 48/0مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد متغیرهاي آمادگی براي تغییر (

 )، خود تعیینی=P=،26/1Z 08/0( يمعنادار شامل هاي آن) و مولفه=P=،75/0Z 62/0توانمندسازي (
)14/0 P=،14/1Z=08/0( )، شایستگی P=،24/1Z=،( موثر بودن )15/0 P=،12/1Z=و اعتماد ( 
)07/0 P=،32/1Z= (.همگی داراي توزیع نرمال بودند  

 در کارکنان  هاي آن با آمادگی براي تغییرو مولفه توانمندسازيبراي بررسی ارتباط بین بنابراین 
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  هاي دولتی تهراندانشگاه نیهاي تربیت بددانشکده

 باشد.می 4استفاده شد. نتایج این آزمون به شرح جدول 
 

 هاي آن با آمادگی براي تغییرتوانمندسازي کارکنان و مولفهضرایب همبستگی پیرسون بین  .4جدول 
 آمادگی براي تغییر متغیر

 544/0** يمعنادار 

 506/0** خود تعیینی
 709/0** شایستگی
 546/0** موثر بودن

 610/0** اعتماد
 737/0** توانمندسازي کارکنان

 α = 01/0دار در سطح وجود همبستگی معنی  **
 

در پیش بینی سطح متغیر  هاي توانمندسازي)تحلیل سطح متغیرهاي مستقل (مولفهبه منظور 
استفاده روش گام به گام رسیون چندگانه از آزمون رگمالك (آمادگی براي تغییر در کارکنان) 

واتسون استفاده گردید. نتایج این  -شد. همچنین براي بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین
 بیان شده اند. 6و  5جداول  درها آزمون
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 واتسون -آزمون و نتایج آزمون دوربین F، آمارهرگرسیون ضریب .5جدول 

 متغیر
ضریب رگرسیون 

 چندگانه
ب تعیین ضری

-F P شدهتعدیل
Value 

 -دوربین
 واتسون

 68/1 001/0 55/37 581/0 773/0 توانمندسازي

 
توانمندسازي براي متغیر  واتسون -شود، آزمون دوربینمشاهده می 5همانطور که در جدول 

لذا شرط استفاده  )، نشان داد بین خطاها همبستگی وجود ندارد،5/1 > 68/1 > 5/2( کارکنان
بین متغیرها رابطه نشان داد  ،)ANOVA )Fنتایج آزمون چنین  همسیون برقرار است. از رگر

 ).P>001/0( خطی وجود دارد
 

 توانمندسازي با آمادگی براي تغییر هايمولفهبین رگرسیون  .6جدول 
 t P-Value ضریب رگرسیون استاندارد شده ضریب رگرسیون بینمؤلفه پیش

زي
سا

ند
انم

تو
 

 ضریب ثابت
 شایستگی

 اعتماد
 يمعنادار 

345/1 
452/0 
222/0 
144/0 

- 
459/0 
281/0 
185/0 

932/5 
885/4 
167/3 
122/2 

001/0 
001/0 
002/0 
037/0 

 

 شایستگیهاي مولفهنشان داده شده است،  6که در جدول  رگرسیونآزمون طبق نتایج 
)001/0P=002/0( )، اعتمادP=(  يمعنادارو )037/0P=(، آمادگی براي تغییرار معناد بینپیش 

 صورت بدین رگرسیون خط استاندارد معادله آمده، دست به ضرایب اساس بر. بودنددر کارکنان 
 :شود می ارائه

 )185/0( يمعنادار) + 281/0( ) + اعتماد459/0( ) + شایستگی345/1(  =آمادگی براي تغییر

 بحث و نتیجه گیري
ها نمره توانمندسازي کارکنان در مجموع دانشگاه هاي توصیفی تحقیق نشان داد میانگینیافته
دانشگاه  .باالترین مقدار را داشت 93/2است. دانشگاه شهید بهشتی با میانگین نمره  91/2برابر 

در رتبه  91/2با میانگین نمره  خوارزمیدر رتبه دوم، دانشگاه  92/2تهران با میانگین نمره 
در رتبه چهارم و دانشگاه الزهرا با میانگین  89/2ره سوم، دانشگاه شهید رجایی با میانگین نم

دهد توانمندسازي کارکنان در ها نشان میدر رتبه پنجم قرار داشتند. این یافته 86/2نمره 
و داراي  در یک سطح قرار داشت هاي دولتی تهران تقریباًهاي تربیت بدنی دانشگاهدانشکده

توجه بیشتري  هاي تربیت بدنیدهمدیران دانشک وضعیت مناسبی نیست. بنابراین نیاز است که
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به نیروي انسانی شاغل در دانشکده داشته و با بازبینی ساختار و فرآیندهاي مدیریتی سعی در 
 ارتقاء سطح توانمندسازي کارکنان خود داشته باشند.

هاي تربیت بدنی دانشکده تغییر در کارکنان آمادگی براي میانگین نمرهنتایج نشان داد 
. دانشگاه استاما نزدیک به متوسط  )69/3( زیاد استدر سطح  هاي دولتی شهر تهراندانشگاه

تغییر در کارکنان آمادگی براي بهترین شرایط را از لحاظ  93/3شهید بهشتی با میانگین نمره 
در رتبه دوم جاي  71/3نمره  )، دانشگاه شهید رجایی با میانگینتوانمندسازيداشت (به مانند 

در  64/3در رتبه سوم، دانشگاه تهران با میانگین  65/3دانشگاه الزهرا با میانگین نمره  ت.داش
در رتبه پنجم جاي داشتند. همان طور  57/3با میانگین نمره  خوارزمیرتبه چهارم و دانشگاه 

هاي تربیت بدنی دانشکدهتغییر در کارکنان آمادگی براي گردد وضعیت که مشاهده می
، است وضعیت بهتري داشته به توانمندسازي کارکناننسبت  دولتی شهر تهران هايدانشگاه

در موفقیت  تغییر برايکارکنان آمادگی . بنابراین با توجه به نقش مطلوب نیستولی باز هم 
هاي تربیت بدنی به منظور موفقیت در تغییرات برنامه ریزي هاي تغییر، مدیران دانشکدهبرنامه

تغییر را با بررسی عوامل موثر بر آن (از جمله آمادگی براي ت بایست وضعیشده، می
 .ها بهبود بخشند) و بازبینی آنتوانمندسازي کارکنان

حاضر  تحقیقهدف اصلی در راستاي شناسایی عوامل مرتبط با آمادگی کارکنان براي تغییر، 
هاي تربیت بدنی تغییر در کارکنان دانشکدهآمادگی براي با توانمندسازي بین  ارتباطبررسی 
آمادگی براي بین توانمندسازي با نتایج تحقیق نشان داد  هاي دولتی شهر تهران بود.دانشگاه
معناداري هاي دولتی شهر تهران ارتباط هاي تربیت بدنی دانشگاهدر کارکنان دانشکدهتغییر 

آنان براي تغییر . بدین معنی که با افزایش توانمندسازي کارکنان، آمادگی )=73/0r( وجود دارد
 پروکتور و دوکاکیس ،)1391( ملکی و همکاران یابد. این یافته با نتایج تحقیقاتافزایش می

در  )1391( ملکی همخوانی  دارد. )2008( ویتنستین) و 2004( سادهاراتنا و لی )،2003(
تغییر  تحقیق خود بر روي پرستاران به این نتیجه رسید که بین توانمندسازي با آمادگی براي

هم در  پروکتور و دوکاکیس وجود دارد که با نتایج این تحقیق همسو است.معناداري ارتباط 
بررسی خود براي شناسایی عوامل موثر بر آمادگی کارکنان براي تغییر، توانمندسازي را یکی از 

ن یک به عنوا در تحقیق خود دریافتند که توانمندسازي سادهاراتنا و لی کنند.عوامل عنوان می
نیز بین  ویتنستین در آمادگی کارکنان براي تغییر موثر است.هاي یادگیرنده سازمانمولفه از 

طبق مبانی نظري موجود،  را گزارش کرد.معناداري توانمندسازي با آمادگی براي تغییر ارتباط 
جموع کارکنان توانمند داراي سطوح باالیی از انرژي، ابتکار عمل و انعطاف پذیري هستند که م

 و با آن همراه شوند. تر بپذیرند ها تغییرات سازمانی را راحتشود آناین عوامل سبب می
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آمادگی  باکارکنان معناداري هاي پژوهش حاضر نشان دادند بین مؤلفه احساس چنین یافته هم
 یفعالیت اهداف یا . اگر کارکنان براي مقصود)=54/0r( ي وجود داردمعنادار براي تغییر ارتباط 

 در چهآن با شان راذهنی استانداردهاي و هاآرمان و باشند قائل ارزش دارند، آن اشتغال به که

ببینند، میزان آمادگی آنان براي تغییر در سطح  متجانس است، دادن حال انجام در خود شغل
 هاي پژوهش نشان داد بین مؤلفه احساس خود تعیینی کارکنانیافته باالیی قرار خواهد داشت.

 . در نتیجه اگر کارکنان احساس)=50/0r( وجود دارد يدارمعنا ارتباط آمادگی براي تغییر با

 برخوردار الزم آزادي از خود شغل به مربوط هايفعالیت به بخشیدننظام  و اجرا کنند که در

ن میزا ،توانند از توانایی ابتکار خود در بهتر انجام دادن کارهایشان استفاده کنندو می هستند
در خصوص ارتباط بین مؤلفه احساس  .گیردمیقرار  آمادگی آنان براي تغییر در سطح باالتري

 ارتباطنتایج این پژوهش نشان داد بین این دو متغیر  آمادگی براي تغییرشایستگی کارکنان و 
کنند  . این بدین معنی است که اگر کارکنان احساس)=70/0r( داري وجود داردامثبت و معن

اگر آنان به این امر  ،هستنددارا  خود را کار آمیز موفقیت انجام براي را الزم و تبحر لیتقاب که
هاي تازه کسب کنند، ها و تغییرات مهارتتوانند در رویایی با چالشمتعقد باشند که می

هاي پژوهش حاضر نشان دادند بین مؤلفه چنین یافته هم .آمادگی آنان براي تغییر باالست
 ي وجود داردمعنادارر بودن کارکنان با آمادگی براي تغییر ارتباط مثبت و احساس موث

)54/0r=(تحت  نتایج کارشان و محیطکنند  . این بدین معنی است که اگر کارکنان احساس
همکاري  انجام تغییراتد، آماده انجام تغییرات سازمانی بوده و با آنان قرار دار کنترل وتاثیر 

هاي پژوهش حاضر نشان دادند بین مؤلفه احساس اعتماد کارکنان و افتهکنند. و باالخره یمی
. در نتیجه اگر کارکنان )=61/0r( ي وجود داردمعنادارآمادگی براي تغییر ارتباط مثبت و 

شد و انجام  خواهد رفتار طرفانه بی منظري از و یکسان و منصفانه هاآن  با که باشند مطمئن
در سطح باالیی رساند ، آمادگی آنان براي تغییر ها ضرري نمینتغییرات از سوي مدیران به آ

) همسو دانست، 2007( هاي بوکنوگیتوان با یافتهاین نتیجه تحقیق را میقرار خواهد داشت. 
چرا که او نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که اعتماد به مدیران سازمان به عنوان یکی از 

  آمادگی کارکنان براي تغییر است.معنادار پیش بین فاکتورهاي جو روانی تغییر 
پیش بین معناداري  هاي توانمندسازي کارکنانمولفهنتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد 

). ضریب همبستگی چندگانه بین =P<  55/37F,001/0( بود آمادگی آنان براي تغییربراي 
) بدست آمد و این =r 77/0( غییر معادلآمادگی براي تبا هاي توانمندسازي کارکنان مولفه
با توجه به را تبیین و با آن همپوشانی داشتند. آمادگی براي تغییر %) واریانس 58( هامولفه

 براي پیش بین قوي ، متغیرهايتوانمندسازي هايمولفهتوان گفت ضریب تعیین حاصله می
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نان باید مورد توجه ویژه مدیران تغییر بوده و در نتیجه توانمندسازي کارک درآمادگی کارکنان 
و  )β=28/0( اعتماد، )β=45/0( احساس شایستگی هاي تربیت بدنی قرار گیرد.دانشکده
آمادگی براي تغییر  پیش بینمتغیرهاي مهمترین ) به ترتیب β=18/0( بودن معناداراحساس 

کارکنان براي بودند. همان طور که بیان شد احساس شایستگی مربوط به توانایی  در کارکنان
هاست و در نتیجه فراهم آوري شرایط کاري و آموزش مناسب به کارکنان رویایی موفق با چالش

تواند در افزایش آمادگی کارکنان براي تغییرات در جهت تقویت احساس شایستگی آنان، می
ان سازمانی موثر باشد. اهمیت اعتماد کارکنان به مدیران سازمان و وجود اعتماد بین کارکن

موضوعی است که در تحقیقات مختلف نیز به آن اشاره شده است و در این تحقیق نیز مورد 
شود که آنان تایید قرار گرفت. ارزش قائل بودن براي شغل و سازمان در نزد کارکنان سبب می

تر بپذیرند و این نکته  هاي تغییر را راحتو برنامه کنندبراي موفقیت سازمان تالش بیشتري 
 دهد.را مورد تاکید قرار میمعناداري احساس  اهمیت

دار بین توانمندسازي و مثبت و معنا ارتباطمبنی بر وجود  تحقیقهاي این حال با توجه به یافته
، با برقراري هامدیران دانشکده شودپیشنهاد می آمادگی کارکنان براي تغییرآن با  هايمولفه

هاي آنان را شناخته و در جهت نزدیکی و ارزشارتباط مفید و موثر با کارکنان اهداف و 
چنین پیشنهاد  همدارند. سازمان گام بر  هايارزشو  اهدافها با همسویی این اهداف و ارزش

افراد (نسبت دادن شکست ها  یدرون کارهاي چالشی و تقویت مرکز کنترلبا واگذاري  شودمی
هاي تصمیم ها با واگذاري مسؤلیتآنبه همراه افزودن بر غناي شغلی و موفقیت ها به خود) 

به  در توانمندسازي کارکنان خود کوشا باشند.ضمن افزایش روحیه مسؤولیت پذیري  ،گیري
در تعامل با زیر دستان خود، رفتاري منصفانه، عادالنه و یکسان داشته  بایستمیمدیران  عالوه

همکاري و مساعدت کارکنان ایفا اي در جا که اعتماد متقابل نقش تعیین کننده باشند و از آن
  گردد.ضوع سبب افزایش پذیرش تغییرات توسط کارکنان میاین مونماید، می
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انسجام گروهی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در رابطه 

 یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی کشور
 

 4، امید جمشیدي3زینب آنت، 2محمود گودرزي ،1امین شرري
 

 26/5/92تاریخ پذیرش:   16/12/91تاریخ دریافت: 

 چکیده
اثربخشی افراد به عنوان اعضاي تیم در گروهی از عوامل مهمهاي تیمی، انسجامورزش  در

میزان اثربخش و انسجام گروهی رابطه لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی محسوب می شود. 
یق حاضر را دانشجویان جامعه آماري تحقبود.بودن یک فرد در کمک به اهداف گروهی تیم 

)  شامل 1391رشته هاي تیمی یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی کشور(شرکت کننده در 
، سی و مورگانجکرورزشکار با استفاده از جدول  322نفر تشکیل داده اند. از این میان  1952

تیم ورزشی به صورت خوشه اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري تحقیق شامل  24بین از 
) استفاده شده GCS) (1985سوالی محیط گروهی کارون، ویدمایر و براولی( 18پرسشنامه 

     )2002پرسشنامه اثربخشی درتیم حاصل از تحقیق بیلی بتمن و کولین ویلسون ( است و
می باشد. براي تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و 

  SPSSمستقل در نرم افزار tهمبستگی پیرسون و آزمون  ضریبآمار استنباطی شامل 
در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که  >50/0pارياستفاده گردید .سطح معنی د

نندگان در رشته هاي معنی داري بین انسجام گروهی و اثربخشی شرکت ک مستقیمرابطه 
مستقل نیز نشان داد که  tنتایج آزمون .)= 001/0p = ،731 /0rورزشی وجود دارد (تیمی المپیاد

نین اثربخشی در دو گروه دختران و پسران تفاوت معنی داري بین انسجام گروهی و همچ
اجتماعی از مؤلفه هاي انسجام گروهی داراي  –وجود ندارد. مؤلفه جاذبه گروهی فرد 

 با اثربخشی است. رابطه بیشترین 
 

 اجتماعی -انسجام گروهی. اثربخشی تیمی،المپیاد ورزشی،جاذبه گروهی فردواژگان کلیدي: 

 

  Email: amin_sharari1366@yahoo.com (نویسندة مسئول) . دانشجوي دکتري دانشگاه خوارزمی تهران 1
 . استاد دانشگاه تهران 2
 . کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 3
 مازندران . دانشجوي دکتري دانشگاه ٤
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 مقدمه 
 حزب یک اعضاي محله، یک در همبازي کالس،کودکان یک انشجویانفوتبال،د تیم یک اعضاي
 عالیق با افراد از معموالً اجتماعی هاي گروه. هستند اجتماعی هاي ازگروه غیره و سیاسی
 متقابل، ارتباط وجود امکان. دارد وجود اجتماعی متقابل روابط ها آن میان که هستند مشترك

 و دوستان هاي گروه ها، خانواده رو این از و است ماعیاجت گروه ساخت در اصلی عناصر از یکی
 ویژگی). 1383 مرادي،( گیرند می قرار اجتماعی هاي گروه ردیف در همه ورزشی هاي گروه

 نگه یکدیگر با اهداف به رسیدن براي را گروه افراد که است پیوندي ها گروه این همه مشترك
 پیوستگی و انسجام این که سازد، می مشخص را گروه انسجام میزان پیوند این قدرت. دارد می

  بل و کوزلوسکی تعریف به توجه با). 1380انشل،(باشد می ها گروه این همه مشترك ویژگی
 اهداف و دارند اجتماعی تعامل همدیگر با که شود می گفته نفر چند یا دو به گروه یک) 2003(

 یا دو: کنند می تعریف طور این را وهگر همچنین  گریفین و مورهد. کنند می دنبال را مشترکی
 تأثیر و گذاشته تأثیر دیگري بر شخص هر که صورتی به دارند تعامل یکدیگر با که شخص چند
 .پذیرد می نیز

 که جایی گردد؛ برمی 50 دهه اوایل به ورزشی هاي تیم در گروهی انسجام درباره تحقیق
 این در. پرداختند تیمی کارایی و بستگیهم بین ارتباط بررسی به اجتماعی روانشناسی محققان
 دیگر افراد به نسبت است، بیشتر ها آن کشش و انسجام که افرادي شده، داده نشان ها پژوهش

 گزارش خود تحقیق نتایج در) 2002( کارون). 2007 اسمیت،( هستند مؤثرتر و کاراتر گروه
 بین در زیادي هماهنگی و اريهمک و مالحظه قابل انفعاالت  و فعل که هایی ورزش در که کرد

 انسجام از سطوحی تیمی موفقیت براي...)  و والیبال فوتبال، مانند( دارد وجود آن بازیکنان
 ورزشی، هاي تیم در وظایف و تکالیف نوع تیمی، موفقیت این بر عالوه. است نیاز مورد گروهی

 و الورز. هستند گروهی امانسج با دار معنی رابطه داراي نیز ورزشکاران تجربه و مهارت سطح
 انسجام و فردي بین روابط در فردي هاي ویژگی اهمیت به خود مقاله در نیز) 2007( همکاران
 به عوامل و خویش قوت و ضعف نقاط احساسات، شناخت توانایی. اند کرده اشاره اجتماعی

 و افراد برابر در مناسب هاي واکنش دیگران، احساسات درك توانایی ها، آن آورنده وجود
 به که است شخصیتی هاي ویژگی و توانمندي جمله از دیگران، با خود روابط مدیریت توانایی

 .باشند اساسی و مهم مقوله این در رسد می نظر
 داشتن به موفقیت براي تیم اعضاي که است این بر گروهی هاي ورزش مربیان عمومی اعتقاد

 که اند کرده فرض چنین متمادي هاي سال ند،دار نیاز انسجام و اتفاق گروهی، اتحاد احساس
     اصرار مربیان. انجامد می بهتر ورزشی عملکرد به تیم اعضاي بین در مثبت هاي احساس
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 روح به تا برند می کار به را فنونی نتیجه در و است موفقیت اساس تیمی اتحاد که کنندمی
 قابلیت اثربخشی). 1390 س،هری بخششی(شوند مطمئن بازیکنان بین در یگانگی و صمیمیت

 براي ها تیم و افراد و است عملکرد استمرار جهت ارزشمند منابع کسب براي محیط از وريبهره
 اثربخشی جهت در دیگران براي هم و خود براي هم رضایت کسب و وري بهره سطح ارتقاي

 .دارند برمی گام
 توصیف براي که  است حیاصطال انسجام) 1963( همکاران و فستینگر تعریف به توجه با

 به اعضاء میل همچنین و اعضاء توسط گروه به تعلق احساس و فردي بین جذابیت احساس
 افراد که دانست میزانی یا درجه را انسجام نیز  پی استیفن. شود می استفاده گروه در ماندن
 ضاياع چه هر یعنی شوند، می سهیم گروه هاي هدف در ادامه در و شوند می یکدیگر جذب
 هماهنگ گروه اعضاي فردي هاي هدف با گروه هاي هدف و شوند جذب یکدیگر به بیشتر گروه
 . گردد می بیشتر گروه انسجام باشد،
 به وفاداري صمیمت، تا دارد تمایل گروه داندکه می پویایی فرایند را انسجام) 1981(  کارون

 .بخشد تداوم را گروه اهداف تعقیب در یکپارچگی و اتحاد و یکدیگر
 : اند کرده مشخص را انسجام از متفاوت گونه دو پژوهشگران زمینه این در
 اجازه گروه که میزانی یا گروه اعضاي بین در فردي بین جذابیت میزان: اجتماعی انسجام )1

 .برسد خود دلخواه هدف به شخص دهدمی
 هایشان، گروه تیمی رکا یا هماهنگ تالش سطح از ورزشکاران عینی ارزیابی: تکلیف انسجام) 2
 .رسند می خود به مربوط هاي هدف به فردي اعضاي تیم در دهد می نشان که میزانی یا

 گروه نگهداري بدون و باشد می گروه نگهداري براي الزم شرط همچنین) تیمی(گروهی انسجام
 همچنین). 1985 ،همکاران و ویدمایر( داشت خواهد مشکل نتایج و اهداف تحقق در تیم یک

 که کنند می تعریف بعدي چند ساختار یک عنوان به را تیمی انسجام ،همکارانش و یوکلسون
 به گروه اعضاي بین ارتباط و شده داده توسعه خوبی به گروهی هاي فعالیت و اهداف آن در

 .شود می حفظ مثبتی صورت
 کند، رکزمتم را گروه هاي تالش بتواند که مشترکی هدف تعیین معتقدند ورزش شناسان روان
 بودن باهم احساس بنابراین). همکاران و سپاسی( دارد حیاتی جنبۀ موفقیت به دستیابی براي
 با افراد گروهی، هاي ورزش در. شود می نامیده گروهی انسجام که است تیمی ویژگی یک

 و مؤثر اي شیوه به تیم اعضاي که شود می حاصل زمانی موفقیت و دارند متقابل کنش یکدیگر
 ).1380 لیث، ام، الري،( کنند کار هم با گهماهن

 قرار توجه مورد) تیمی(گروهی کار زمینه در که است وسیعی مطالعات موضوع ،گروهی انسجام
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 .اند کرده تالش انسجام تعریف براي زیادي محققان و است گرفته
 فظح ها آن هدف که نیروهایی شبکه مجموعه را گروهی انسجام) 1998(کارون راستا همین در

 تحت نیروها این و کرده تعریف است کننده تجزیه نیروهاي با مقابله درجهت تیم اعضاي روابط
 .دارد قرار گروه تجانس و ابعاد و اقتصادي فرهنگی، عوامل تأثیر

 رسد می نظر به که رسیدند نتیجه این به خود تحقیقات در) 1388( همکاران و نژاد رمضانی
 حد تا دانشجویی هاي تیم در شوند، می گروهی انسجام سطوح تغییرات موجب که عواملی
 به که است یکدیگر کنار در بازیکنان حضور سابقۀ عوامل، این از یکی. نیستند متفاوت زیادي

 جایگزین بازیکنانشان و کنند می عوض چهره سرعت به دانشجویی هاي تیم بیشتر معمول طور
 مدت کوتاه خیلی و اندازه یک به ها تیم شتربی در مسابقات از قبل اردوهاي همچنین شوند، می

 متفاوت) ناموفق و موفق هاي تیم نیز و( ها تیم این گروهی انسجام سطوح رودمی انتظار. است
 و بزرگی بازیکنان، فرهنگ بازیکنان، سنی میانگین مانند دیگري عوامل همچنین. نباشد

 .اند یکسان دانشجویی هايتیم بیشتر در غیره و ها تیم موقعیت
 که تیمی موفقیت براي تیمی انسجام باالي سطوح که دادند نشان) 2006( کوي مک و زاکارو

 گروهی انسجام همچنین. است ضروري بسیار است، بیشتري وظیفه به مربوط تعامل نیازمند
 وقتی داد نشان) 2005(  مولن همچنین. باشد داشته گروهی عملکرد در مثبتی تأثیر تواند می
 کنند می تالش باال انسجام با کنند می نتایج بر تمرکز و نموده تیم شناسایی به شروع اعضاء که
 .گردد می بیشتر گروه پذیري زیست احتمال نتیجه در و شود حفظ کامل صورت به گروه که

 مقایسه در ،باال انسجام بودن دارا با تیم اعضاي که داد نشان خود مطالعه در نیز) 1985( اوون
 بیشتر ها آن مندي رضایت و داشته تیم در مؤثرتري نقش دارند، کمتري انسجام هک عده آن با
 .هستند مؤفق تیم اعضاي سایر به نسبت و

 گروه یک تمایل که است شده تعریف پویا فرآیندي عنوان به گروهی انسجام ورزشی، محیط در
 می نشان اهداف به رسیدن براي را تیم یک صورت به ماندن باقی و همدیگر به پیوستن براي
 اعضاي بین در همبستگی وجود مستلزم گروهی کار هر آمیز موفقیت انجام دیگر، طرف از. دهد
 هدف تحقق براي الزم شرط گروهی، هاي ورزش در خصوص به و ورزش در. است گروه

 ).1380لیث، ام، الري،( است گروهی انسجام و وحدت داشتن مشترك،
 پریتچارد،( شود تعریف خود ذینفعان براي تیم آن ارزش نوانع به تواند می نیز تیمی اثربخشی

 در اجتماعی مفهوم عاطفی و احساسی عوامل اهمیت ،مایو التون دیدگاه از بخشی اثر). 1992
 .است گردیده تعریف فردي بین هاي مهارت و مدیریت تشخیص به نیاز گروه، تالش مورد

 مطرح اثربخشی در اساسی جزئی وانعن به فردي بین هاي مهارت اخیر هاي دهه طی در



  67  ام گروهی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و .........رابطه انسج

 رواج محیط در را مثبتی عقاید و برانگیزانند را دیگران توانند می افراد امروزه و است گردیده
 خوبی به بتوانند باید تیم افراد راستا همین در. کنند ایجاد را دیگران با همکاري حسن و دهند
 .باشند داشته خود هاي یمیت هم سایر با را اي پسندیده و خوب روابط و کنند عمل

 انجام کشور داخل و خارج در تاکنون راستا این در کمی تحقیقات و شد گفته آنچه به توجه با
 و تحقق راستاي در را ها تیم تواند می گروهی انسجام بودن باال اینکه به توجه با و است شده

 بین آیا گیردکه قرار بررسی مورد امر این که است ضروري. رساند یاري مشخص اهداف پیشبرد
 ورزشی المپیاد یازدهمین در پسر و دختر تیمی هاي رشته کنندگان شرکت گروهی انسجام
 دارد؟ وجود ارتباطی ها آن تیمی بخشی اثر با کشور

 پژوهش روش
پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردي و از نقطه نظر نحوه گرد آوري داده ها توصـیفی از نـوع   

به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق تمـامی       پیمایشی می باشد، که
دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی تیمی یـازدهمین المپیـاد ورزشـی    

نفر دانشـجوي   1120نفر دانشجوي دختر و  832نفر). از این میان 1952دانشجویی می باشند(
نفر هستند.  322 مورگان کرجسی و ستفاده از جدولپسر می باشند که نمونه آماري تحقیق با ا

 14تیم از تیم هاي شرکت کننده دختر و  10از میان تمامی تیم هاي شرکت کننده در المپیاد 
نفر از بین تیم هاي  135تیم از تیم هاي شرکت کننده پسر در نظر گرفته شدند و از میان آنها  

سران به روش نمونه گیري خوشه اي انتخـاب  نفر از تیم هاي منتخب پ 187منتخب دختران و 
ویـدمایر   سوالی محیط گروهی کارون، 18شدند. براي اندازه گیري انسجام گروهی از پرسشنامه 

با استفاده از آلفاي کرونبـاخ  پرسشنامه پایایی این . )  استفاده شده استGCS) (1985و براولی(
درجـه اي لیکـرت در    پنجرا در مقیاس انسجام گروهی به دست آمد. پرسشنامه یاد شده،  81/0

براي ارزیابی اثربخشی نیـز   کند.کامال مخالفم را اندازه گیري می  یک پیوستار از کامال موافقم تا
) اسـت،  2002ون (سوالی که برگرفته از تحقیـق بیلـی بـتمن و کـولین ویلسـ      31از پرسشنامه 

بـه دسـت آمـد.     98/0آلفاي کرونباخ  نیز با استفاده از پرسشنامهپایایی این استفاده شده است. 
 را در مقیاس پنج درجه اي لیکرت اندازه گیري می کند. اثر بخشیپرسشنامه یاد شده 

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است، کـه در آمـار   
ـ       ی و در بخـش آمـار   توصیفی از میانگین، انحـراف اسـتاندارد و نمـودار بـراي نشـان دادن فراوان
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مسـتقل در     tاستنباطی پس از تأیید شرایط آمار پارا متریک ، از آزمون همبستگی پیرسـون و  
در نظـر گرفتـه شـده    p<0.05استفاده گردید. سطح معناداري آزمون ها نیـز    SPSSنرم افزار 

 است.

 نتایج 
ل و حداکثر نمره ، یافته هاي توصیفی نظیر میانگین،انحراف معیار، حداق1در جدول شماره

 انسجام گروهی و ریز مؤلفه هایش و همچنین متغیر اثربخشی به طور کلی ارائه شده اند.
 

 یافته هاي توصیفی .1جدول 
 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 322 154 74 88/12 47/128 اثر بخشی
 322 90 51 66/7 54/78 انسجام گروهی

 322 22 11 05/2 45/17 اي وظیفه _فرد هیجاذبه گرو
 322 26 15 17/2 05/22 اجتماعی _فرد  جاذبه گروهی

 322 28 14 37/2 44/22 اي وظیفه _گروهی  یکپارچگی
 322 20 8 43/2 55/16 اجتماعی _گروهی  یکپارچگی

 

 -گی گروهـی با توجه به جدول، از میان مؤلفه هاي انسجام گروهی باالترین میانگین به یکپـارچ 
 اجتماعی کمترین میانگین را دارد. -وظیفه اي اختصاص دارد و یکپارچگی گروهی

مستقل براي مقایسه میانگین هاي متغیر انسجام گروهی و  t، آزمون 3و 2در جدول شماره 
 اثربخشی در دو گروه مستقل دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفته است.

 میانگین انسجام گروهی دختران و پسران مستقل براي مقایسه tآزمون  .2جدول 
 سطح معنی داري درجه آزادي t انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت

 پسر
 دختر

187 
135 

0137/79 
8351/77 

18071/8 
80484/6 

174/1- 320 24 /0 

 
مستقل نشان می دهد  که بین میانگین انسجام گروهی در دو گروه دختران و  tنتایج آزمون 

 تفاوت معنی داري وجود ندارد. α./ . : 5در سطح  معناداري  پسران
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 مستقل براي مقایسه میانگین اثر بخشی دختران و پسران tآزمون  .3جدول 

 درجه آزادي t انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت
 سطح 

 معنی داري

 پسر
 دختر

187 
135 

74/129 
58/126 

11922/14 
56412/10 

883/1 - 320 061 /0 

مستقل نشان می دهد که بین میانگین اثربخشی در دو گـروه دختـران و پسـران     tنتایج آزمون 
 تفاوت معنی داري وجود ندارد. α./ . : 5درسطح  معناداري 

دو متغیر انسجام گروهی و اثربخشی در تیم، ابتدا  ضرایب همبستگی بین 6و  5، 4در جداول 
در کل و در ادامه با تفکیک گروه ها به دختر و پسر و در نهایت با در نظر گرفتن مؤلفه هاي 

 انسجام گروهی در سه سطح، گروه دختران، پسران و مجموع آنها به تفکیک ارائه شده است.
 

 و اثربخشی کل دانشجویان نتیجه ضریب همبستگی بین انسجام گروهی .4جدول 
 متغیر r سطح معنی داري تعداد
322 001/0  * 731/0  انسجام گروهی و اثر بخشی 

* p<0.01         
 

، بین انسجام گروهی و اثربخشی دانشجویان دختر و پسر با ضریب 4با توجه به جدول 
د دارد. معنی داري وجو مستقیمهمبستگی  α./ . : 5و سطح معناداري  731/0همبستگی 

)001/0p =، 713 /0r =( 
 

 نتایج ضریب همبستگی بین انسجام گروهی و اثربخشی دختران وپسران .5جدول 
 متغیر جنسیت r سطح معنی داري تعداد

187 001/0  * 870/0  انسجام گروهی و اثر بخشی پسر 
135 001/0  * 713/0  انسجام گروهی و اثر بخشی دختر 

* p<0.01 
 

 870/0، بین انسجام گروهی و اثربخشی دانشجویان پسر با ضریب همبستگی 5جدول  با توجه به نتایج
 001/0p =، 870 /0r(  معنی داري وجود دارد مستقیمهمبستگی و رابطه   α./ .: 5 و سطح معناداري

و سطح  713/0) همچنین بین انسجام گروهی و اثربخشی دانشجویان دختر با ضریب همبستگی =
 ). = 001/0p =، 713 /0rمعنی داري وجود دارد ( مستقیمنیز همبستگی   α ./ . :5معناداري 
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 نتایج ضریب همبستگی بین مولفه هاي انسجام گروهی و اثربخشی دانشجویان .6جدول 
 تعداد سطح معنی داري r جنسیت متغیر

 
 وظیفه اي و اثربخشی _جاذبه گروهی فرد

 

 کل
 پسر
 دختر

594/0 
706/0 
394/0 

001/0*  
001/0*  
001/0*  

322 
187 
135 

 
 اجتماعی و اثربخشی _جاذبه گروهی فرد 

 

 کل
 پسر
 دختر

665/0 
737/0 
485/0 

001/0*  
001/0*  
001/0*  

322 
187 
135 

 
 وظیفه اي و اثربخشی _یکپارچگی گروهی 

 

 کل
 پسر
 دختر

595/0 
730/0 
335/0 

001/0*  
001/0*  
001/0*  

322 
187 
135 

 
 و اثربخشی اجتماعی _یکپارچگی گروهی 

 

 کل
 پسر
 دختر

583/0 
695/0 
420/0 

001/0*  
001/0*  
001/0*  

322 
187 
135 

* p<0.01 
 

 α./ . : 1و با توجه به ضرایب همبستگی مشاهده شده، در سـطح   6براساس نتایج حاصل از جدول 
 –جاذبـه گروهـی فـرد    ،وظیفـه اي  -معنـی داري بـین جاذبـه گروهـی فـرد       مسـتقیم همبستگی 

با اثـر بخشـی در کـل     اجتماعی –یکپارچگی گروهی وظیفه اي و  –تماعی، یکپارچگی گروهی اج
 دانشجویان و همچنین در گروه پسران ودختران وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیري  
 اثربخشی و گروهی انسجام بین دار معنی مستقیم رابطه وجود بیانگر تحقیق هاي یافته بررسی
 هاي یافته با حاضر تحقیق نتایج. باشد می ورزشی المپیاد تیمی يها رشته در کنندگان شرکت

 از حاکی تحقیق نتایج آن در که باشد می همسو) 1388( همکاران و نژاد رمضانی پژوهش
 -انسجام با ورزشکارانی بنابراین. است تیمی اثربخشی با باال انسجام بین دار معنی رابطه وجود

 وجود به یافته کل در. بینند می تیمی اثربخشی از االییب سطح در را خود تیم باال، تکلیف
 .کنند می اشاره جمعی اثربخشی و گروهی انسجام بین دار معنی رابطه

 اثربخشی که دهد می نشان) 1995( همکارانش و زاکارو پژوهش هاي یافته راستا همین در
 و هیزیو ،)2000( مکدانل و کزوب. باشد وظیفه انسجام کننده بینی پیش تواند می جمعی

 داري معنی و مثبت رابطه که رسیدند نتیجه این به نیز) 2004( روناین و )2006( همکارانش
 هاي ورزش زمینه در نیز) 2007( الورز. دارد وجود تیمی اثربخشی و وظیفه انسجام میان
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 گزارش ورزشی عملکرد و مثبت وخوي خلق گروهی، انسجام بین را داري معنی رابطه تیمی،
 بر مبنی ،)1985( ویدمایر و کارون براولی، تحقیقات با پژوهش این نتایج همچنین. ندمیک

 دارند را مثبت هاي ویژگی و روحیات از باالیی میزان تر، منسجم هاي درگروه عضو افراد اینکه
 .دارد همخوانی شود، می ها ویژگی این افزایش باعث گروه، در عضویت هم و

 گروه دو در گروهی انسجام بین دار معنی تفاوت وجود عدم ربیانگ تحقیق دیگراین نتیجه
 در نیز) 1386( کشتان حسینی و) 1388(همکاران و زاده رمضانی. باشد می دختران و پسران
 انسجام( گروهی انسجام بین داري معنی تفاوت که یافتند دست نتیجه این به خود تحقیق
 انسجام هاي مؤلفه میان از همچنین. ندارد وجود ناموفق و موفق هاي تیم) اجتماعی و تکلیف
 اجتماعی -گروهی یکپارچگی و میانگین بیشترین داراي اي وظیفه -گروهی یکپارچگی گروهی
   نشان گروه دو در نیز اثربخشی مقایسه از حاصل نتایج و باشند می میانگین کمترین داراي

 .ندارد وجود پسران و دختران گروه دو بین معناداري رابطه هیچ که دهد می
 با گروهی انسجام هاي متغیر ریز بین همبستگی میزان بررسی تحقیق، این دیگر هاي یافته از

 .است بوده کل در و پسران و دختران گروه دو در ها آن مقایسه همچنین و تیم در اثربخشی
 در همچنین و کل در اثربخشی و اي وظیفه -فرد گروهی جاذبه بین که است آن از حاکی نتایج
 باره این در ها یافته دیگر از  (p<0.05).دارد وجود دار معنی رابطه دختران و پسران گروه

 روانی قدرت و تکلیف -گروه به جاذبه بین دار معنی رابطه وجود درباره) 2007( الورز تحقیق
 بیشترین که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در نیز) 1385( همکاران و شمسایی. است

 مربوط تیم تکلیف انسجام به انسجام، مختلف ابعاد از موفق گروه ورزشکاران شده راكاد نمرات
 .است

 جدول حسب بر نتایج که، است اجتماعی -فرد گروهی جاذبه گروه انسجام هاي متغیر دیگر از
 رابطه ها، گروه مجموع در همچنین و پسر و دختر گروه دو هر در که است این دهنده نشان 6

) 2007( الورز . (p<0.05) دارد وجود اثربخشی و اجتماعی -فرد گروهی جاذبه ینب داري معنی
 دست روانی قدرت و اجتماعی -گروه به جاذبه بین دارمعنی رابطه وجود به خود تحقیق در نیز

 که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در نیز) 1385( همکاران و شمسایی. است یافته
 به انسجام، مختلف ابعاد از ناموفق یا کمترموفق گروه رزشکارانو شده ادراك نمرات بیشترین

 .است مربوط تیم اجتماعی انسجام
 که اثربخشی، و اي وظیفه – گروهی یکپارچگی رابطه به است مربوط باره این در دیگر نتیجه
 . .(p<0.05)دارد وجود متغیر دو این بین دار معنی رابطه ،6 جدول هاي داده به باتوجه

 جدول نتایج برحسب اثربخشی، با آن رابطه و اجتماعی – گروهی یکپارچگی متغیر ریز ردمو در
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 سه هر در اثربخشی و اجتماعی – گروهی یکپارچگی بین داري معنی ارتباط که گفت توان می
 . .(p<0.05)دارد وجود ها آن مجموع و پسران دختران، گروه سطح

امی مؤلفه هاي انسجام گروهی با اثربخشی، در گروه رابطه تمنتایج نشان داده اند که  در نهایت
 محدودیتپسران باالترین میزان همبستگی را دارد. 

 در تکمیل پرسشنامه ها.داشتن محدودیت زمانی  .1
 .عدم همکاري بعضی ورزشکاران در تکمیل پرسشنامه .2
 که خارج از کنترل محقق بود. حالت روانی ورزشکاران در حین پر کردن پرسشنامه .3

 هادات کاربرديپیشن
از آنجا که سابقه و آشنایی بازیکنان با یکدیگر تاثیر قابل توجهی برانسجام گروهی  .1

دارد،لذا به مربیان پیشنهاد می شود که براي شرکت در مسابقات تا آنجایی که می توانند 
 اسکلت اصلی تیم را حفظ کنند و از تغییرات عمده خودداري کنند.

ه در رشته هاي تیمی بین انسجام گروهی و اثر بخشی دهد ک نتایج تحقیق نشان می .2
نی داري وجود دارد لذا پیشنهاد می شود که مربیان با قدردانی و تیمی رابطه مستقیم مع

تعیین عملکرد بازیکنان و شفاف نمودن نقش بازیکنان در تیم و توجه به نیاز هاي 
ي افزایش انسجام اجتماعی و بازیکنان و ایجاد اهداف روشن و رعایت سایر شرایط الزم برا

 انسجام تکلیف در تیم کوشش نمایند.
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ بین ورزش و حفظ هویت فرهنگـی دانشـجویان ورزشـکار    

 1100ایران بود. جامعه آماري شـامل  6قه هاي منطشرکت کننده در مسابقات ورزشی دانشگاه
طریق نفر از  294هاي ورزشی این مناطق بودندکه  ) عضو تیم90-91نفر که در سال تحصیلی (

همبسـتگی  –تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفیآزمون کرجسی و مورگان بصورت 
هاي آمـاري  طریق روش آوري و ازجمع =86/0aاي با پایایی پرسشنامه ها به وسیلهبود و داده

دو نمونه مستقل تجزیـه و تحلیـل شـد.     tاستنباطی نظیر آنالیز واریانس یک راهه و آزمون 
داري وجـود دارد  هاي هویت فرهنگی در ورزشکاران اختالف معنینتایج نشان داد بین مؤلفه

)p<0.0550/90براین که باعث تطبیق با محیط چنـدفرهنگی ( ). همچنین محیط ورزشی عالوه 
درصد)گردد. لذا  70/83تواند باعث حفظ هویت قومی آنها (شود؛ در عین حال میدرصد) می

توانـد کـارکرد تقویـت هویـت      سازي میورزش دانشجویی در کنار کارکرد انطباق و همسان
-فرهنـگ توان گفت که حفظ هویت فرهنگی و یـا   بنابراین میقومی داشته باشد.  -فرهنگی

شـود مـدیران و   لذا توصـیه مـی   فرهنگی ورزشکاران دارد. پیشینۀ پذیري جدید بستگی به
بـه مـوازات    ؛مربیان ورزشی همواره به مباحث و مسایل فرهنگی ورزشـکاران توجـه نمـوده   

عنایت ویژه  محلی، ملی و دینی ورزشکاران فعالیت ورزشی به مبانی فرهنگی ، ارزشی بومی،
 داشته باشند.

 

 .یقوم یتحفظ هو ی،چند فرهنگ یطمح ی،ورزش دانشگاه :واژگان کلیدي

 Email: shabani1345@gmail.com (نویسنده مسئول) سینا شیار دانشگاه بوعلی. دان 1
 سینا . کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی 2
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 مقدمه
گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. 
   از آنجا که نیازهاي حقیقی مردم، در واقـع از البـالي شـرایط اجتمـاعی و اقتصـادي سرچشـمه       

هـاي تغییـر اجتمـاعی، عوامـل     از رهیافـت  هاي ناشیگیرد و این امر به ویژه در پی دگرگونیمی
تـر اسـت،   هاي اطالع رسانی نمایانانتقال فرهنگی، پیشرفت شگفت انگیز فناوري و تکامل شیوه

از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهاي گوناگون اجتماعی تأثیرات متقابلی وجود 
فرهنگـی ورزش آگـاهی    -اجتمـاعی  دارد؛ بنابراین مسئوالن ورزش و تربیت بدنی بایـد از ابعـاد  

امروزه ورزش یکـی از امـوري   . ها و تأثیرات حیاتی این پدیده را درك کنندداشته باشند و نقش
هـاي  است که به طُرق مختلف و در ابعاد گسترده مطرح گردیده و پیوند نزدیکی با سـایر بخـش  

هـاي اجتمـاعی از   کشـمکش  اجتماع دارد و گروه زیادي به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند.
هاي تعامل اجتماعی است که از ارتبـاط  فرایندهاي اجتماعی اساسی انسان و بیانگر یکی از گونه

شود. زمانی که مردم در راه تحقق بخشیدن به یک هـدف بـا   یا تماس مردم با یکدیگر ناشی می
رگاه با یکدیگر به رقابت انجامد و هیکدیگر کار کنند این امر به همکاري و توافق یا سازگاري می

شـود. بسـیاري اوقـات    برخیزند و میان آنان کشمکش به وجود آید این امر به تعارض تبدیل می
شود، به طوري که  هاي گوناگون و متضاد تبدیل میمیدان ورزشی به صحنۀ رویارویی ایدئولوژي

یروزي ایـدئولوژي و  کنند پیروزي تیمش به معناي پهاي رقابت کننده تصور میهر تیمی از تیم
موجودي اجتمـاعی اسـت و از   ذاتاً انسان  از آنجاکه .)1383(انور الخولی،  .اصول عقیدتی اوست

گذارنـد.  هاي وراثتی و محیطی بـر او تـأثیر مـی   گذارد ویژگیزمانی که قدم به عرصۀ زندگی می
د تـا او را از یـک   گـذار انسان تأثیر می 1محیط اجتماعی از هنگام تولد بر فرایند اجتماعی شدن

) اجتماعی شـدن را  1995( 2موجود صرفاً بیولوژیکی به موجودي اجتماعی تبدیل کند. دورکین
گیرند تـا بـه   ها را فرا می هاي رفتاري، باورها و ارزشداند که در طی آن مردم نقشفرآیندي می

نجـام پـذیرفتن   . و بـا ا )1386(عبدلی،  عنوان عضوي از جامعه عملکرد کارآمدتري داشته باشند
پذیرد لذا از نظر متخصصان گیري هویت فرهنگی در فرد صورت میشدن، شکلفرایند اجتماعی
هـا و ... اسـت کـه سـبب     ها، باورها، سـمبل هویت فرهنگی شامل مجموعۀ ارزشعلوم اجتماعی 

رو، هویـت  شـود. از ایـن  شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افـراد و جوامـع مـی   
 چرخند:کند که حول یک محور میفرهنگی بر سه مدار پیوسته با یکدیگر حرکت می

1. Socialization 
2. Durkin. k 
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 تواند در قبیله، طایفه یا گروه اجتماعی ظهور کند.فرد درون گروه و جماعت واحد، که می
ها که هویت فرهنگی مشترکشان به مثابه وجـه تمـایز آنـان بـه     هاي مدرنِ ملتجماعت و گروه

 رود.شمار می
 واحد یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل.  هاي ملت

میان ایـن   توان از یکدیگر متمایز کرد. رابطۀ بنابراین، سه نوع هویت فردي، گروهی و ملی را می
هـا، در   سه، ثابت و یکنواخت نیست، بلکه در آن جذر و مدهاي دائمی وجـود دارد و در بـین آن  

ها و فقدان آنهاست که بـر اسـاس    همکاري ها، هاي مختلف تغییراتی که برآمده از تقابل موقعیت
. بحث هویت در عین وجـود  )1380رهبري،( شود منافع و مصالح فردي، جمعی و ملی ایجاد می

هاي خاص هر قوم یا به طور کلـی هـر واحـد را از دیگـر     مرزهایی میان واحدهاي ملی که هویت
جاورت و تعامل به مـرور زمـان   هایی براثر م سازد، همپوشانی و اشتراك واحدها جدا و متمایز می

دهد. به این دلیـل هـر فـرد بـه      ها هویت ملی را تشکیل می نیز وجود دارد که برآیند ترکیب آن
ها به مثابۀ هویت بـومی و هویـت ملـی یـاد      طور کلی هویتی خاص و هویتی عام است که از آن

ي هویـت ایفـا   کنیم. فصل مشترك این تمیز زبان است که نقش گویایی در تشخیص مرزهـا  می
 ).1383(اکبریان،  کند می

جهانی شدن، که اغلب به معناي ساده آن غربی شدن، ترویج جوامع همگن با به حاشـیه رانـدن   
با وجـود ایـن واقعیـت      ).2006، 1شود (هوچشیلد ي سنتی و جوامع قومی تعریف میها فرهنگ

د استفاده قـرار گیـرد، ورزش   هاي غرب مورتواند براي ترویج انطباق و بیان دیدگاه که ورزش می
 ي اقلّیت و اتباع خـارجی پیونـدهاي  هاهایی براي گروه تواند با فراهم کردن فرصت همچنین می

المللـی از قبیـل    رویـدادهاي ورزشـی بـین   . )2008، 2(جیوسـوز  اشان را قوي نگه دارندفرهنگی
کت کننـدگان و  هاي پان آمریکـایی ارائـه خـط مشـی بـراي شـر       المپیک، جام جهانی و یا بازي

 ).2008، 3(یوه یانگ و گـوردن  اشان شده استتماشاگران براي حفظ و بیان وابستگی فرهنگی

) بر ارزیابی شکاف تحقیقـاتیِ محققـان در زمینـۀ نـژاد، قومیـت،      2008( 4در بازنگري که گومز
 یـک  بـه عنـوان   بندي رسید که زبـان انجام داد به این جمع هاي تفریحی و اوقات فراغتورزش

 عـالوه  .شـود و انطباق محسوب می پذیريازفرهنگ اينشانه به عنوان فرهنگی است که مشخصۀ
بـراي حفـظ    کند،کـه را تسهیل  اوقات فراغت قومی در درون تعامل تواندمی زبان میراث، این بر

1. Hochschild, 
2. Giossos 
3. Yoh, Yang & Gordon 
4. Gomez 
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رسد یکـی  همچنین به نظر می باشد.اشان مهم میاز هنجارهاي فرهنگی دیگر هايجنبه وتقویت
هاي تفریحی و فراغتـی ایـن اسـت کـه     یرهاي وابسته یا محصول نهایی مورد بحث ورزشاز متغ
ها و هویت قومی شود. در تحقیقی که تواند سبب تقویت ارزشهاي تفریحی و فراغتی میورزش
آمریکـایی وجـود   -ها بین تمام جوامـع آفریقـایی  کند در حالیکه شباهت)  بیان می2009کارتر (

س خصوصی و نخبگان تجارب متمایزي دربردارد. عالوه براین، این تجـارب  دارد. حضور در مدار
پیامدهاي مهمی براي توسعه هویت خود و نتایج متعاقب مرتبط با دانشـگاه دارد. و در تحقیقـی   

شـدن و حفـظ هویـت    اي براي اجتماعی) بر ورزش به عنوان وسیله2010( 1که آلن و همکاران
انجام دادند؛ دریافتند موقعیتی که محیط ورزش براي تطبیق  فرهنگی مهاجران مقیم در آمریکا
آورد بسیار مهمتر از حفـظ هویـت فرهنگـی از طریـق ورزش     با شرایط چند فرهنگی بوجود می

ها نشان داد که مردان در حفظ هویت فرهنگی با ورزش نسبت به زنـان  است و همچنین بررسی
) به ایـن نتیجـه رسـید کـه     2010( 2ري لیاند. همچنین تحقیق جِامتیاز بیشتري کسب کرده

اشـان را  هویت قـومی 3هاي تفریحی منظماز طریق مشارکت در فعالیت هاي مقیم آمریکااي کره
هـاي قـومی در   گاري در میان اقلّیتتواند فایده ماندهدهند. و خود تطبیقی میحفظ یا ترقی می

) به تـاثیرات  2011یکور و همکاران (هاي تفریحی منظم داشته باشد. و در تحقیقی که دفعالیت
آمریکـایی تبـار در مـدارس     -والدین و مدرسه در توسـعۀ هویـت قـومی دانشـجویان آفریقـایی     

خصوصی و مسـتقل نقـش معنـی داري در     خصوصی مستقل پرداخته بیانگر اینست که مدارس
عـث حفـظ   آمریکـایی تبـار دارد. و با   -اجتماعی شدن قومی براي مشارکت در جونان آفریقـایی 

شود. در تز شود که این امر در مدارس دولتی وابسته دیده نمیاحساس مثبت از هویت سیاه می
هـاي  ) که بر تاثیر هویت تیم ورزش ملی بر هویت ملی افرادي بـا ملیـت  2011ري بوگدانو (دکت

ر ها نشان داد هویت تیم ورزشی ملی بـر هویـت ملـی تـاثی    صربستانی و ایرلندي انجام داد یافته
معنی داري دارد. همچنین هویت تیمی نسبت به جنسیت، سن و تحصیالت نیـز تفـاوت معنـی    

) بیـانگر اینسـت   1381داري داشت. همچنین نتایج تحقیقات داخلی از جمله توسلی و قاسمی (
هاي بین گروهی (بین قومی) کـه از برآینـد روابـط اقتصـادي،     که با افزایش مناسبات و همکاري

تر داري اقوام به واحدهاي جمعی بزرگو فرهنگی حاصل می شود، تعلق و وفاسیاسی، اجتماعی 
کنـد و در مقابـل، کـاهش ایـن     اي و ملی ـ افزایش پیدا مـی  هاي جمعی منطقهـ از جمله هویت

تر منجر می گـردد.    مناسبات به تقویت واحدهاي جمعی خرد و تضعیف واحدهاي جمعی کالن

1. Allen& et al 
2. Jerry Lee 
3. serious leisure 
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) بر کارکردهاي اجتماعی ورزش، به ویژه فوتبـال  1386نه (در تحقیقی که هاشمی و جوادي یگا
بخشی با گـروه  درصدد تمایز 1هاي محلی با ایجاد یک گروه خوديانجام دادند دریافتند که تیم

پردازنـد کـه در بسـیاري    آیند و مطابق با آن به نماد سازي و حتی تاریخ سـازي مـی  برمی 2غیر
ملی است و در مواردي هم با ایجاد فضاي رقابتی شدید بـه  هاي موارد در تقابل با نمادها و آیین

هاي موجـود   بندي زند و با استمرار آن در طول زمان به قطبهاي اجتماعی دامن میتقابل گروه
) در تحقیقی که بر عوامل مؤثر بر هویت فرهنگـی  1389نیا (بخشند. محمدپور و طیبیقوت می

پذیري فرهنگی از طریق خانواده و هویت فرهنگـی  جامعه آموزان انجام دادند دریافتند بیندانش
پذیري فرهنگـی از طریـق دوسـتان بیشـتر     رابطه معناداري وجود دارد و همچنین هرچه جامعه

) بـر  1389باشد، هویت فرهنگی نیز بیشتر خواهد بود. و در تحقیقی که ذولفقـاري و سـلطانی (  
سال انجام دادند به ایـن   30-18انان بین نفر از جو 300رابطۀ بین سبک زندگی و هویت قومی 

دارى وجـود دارد   نتایج دست یافتند که بین سبک زندگى افراد با هویت قومى آنان رابطه معنـى 
تر باشد از میـزان هویـت قـومى     به نحوى که هر چه سبک زندگى افراد در جامعه امروزى مدرن

ایگاه اقتصـادى ـ اجتمـاعى افـراد بـا       شود. عالوه بر آن بین میزان تحصیالت و پ افراد کاسته مى
که بین هویت قومى بـا سـایر متغیرهـاى     دارى وجود دارد در حالى هویت قومى آنان رابطه معنى

) 1389زاده پـور ( جود ندارد. همچنین پاینده و جعفـر اى و اى همچون سن و جنس رابطه زمینه
کردنـد  نجام دادند، گزارش سال دهدشتی ا 27تا  20نفر از جوانان  380در تحقیقی که بر روي 

دار مثبتـی وجـود دارد. و   که بین میزان هویت ملی و گرایش به وابسـتگی قـومی رابطـۀ معنـی    
گیرد که عالوه بر آن که گرایش به وابستگی قومی تأثیر منفـی بـر روي هویـت ملـی     نتیجه می

ت ملـی دارنـد و بـا    ها مانند زبان و تاریخ قومی تأثیر مثبتـی بـر هویـ   ندارد، بلکه برخی از مؤلفه
رو ورزش به عنوان جزئی از فرهنـگ و  یابد. از اینها میزان هویت ملی نیز افزایش می افزایش آن

تواند سمبل مهمی براي افراد و جوامع گستردة جهانی باشد عملکردهاي متنـوعی   عاملی که می
  ). 2002، 3کر(ال هاي مختلف جامعه و بنابراین معانی مختلف در جوامع مختلف دارد در بخش

انـد، اخیـراً    از آنجائیکه مطالعات متعددي نقش ورزش در زنـدگی دانشـجویان را بررسـی کـرده    
شکافی در بدنه تحقیقات در این زمینه به عنوان تنها مطالعات انـدکی کـه بـه طـور خـاص بـر       
 دانشجویان اقوام مختلف توجه کرده باشد وجود دارد. اکثـر مطالعـاتی کـه بـر روي دانشـجویان     
انجام گرفته عمدتَا به طور انحصاري؛ دانشجویان را به عنوان یک گروه ملیتی و یا اکیداً فراوانـی  

1. In-group 
2. Out-group 
3. Laker 
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هاي به خصوصی که بتواند دانشجویان  اند. بنابراین روششرکت کنندگان را مورد توجه قرار داده
ورزش  قومی و یا تطبیق با محیط چند فرهنگی از طریـق اقوام مختلف را با توجه به حفظ هویت

دانشجویی مورد بررسی قرار دهد؛ وجود ندارد. همچنین به دلیل افزایش در تعداد دانشجویان و 
کمبود مطالعات تجربی، نیاز به مطالعۀ تاثیر مشارکت ورزشی بر هویت قومی این قشر از جامعه 

وقـت  براین با توجه به اینکه اکثر دانشجویان مقیمـان م باشد. عالوهبیش از همیشه محسوس می
کنـد. لـذا از آنجـایی کـه در حـال       هستند، این امر نیز نیاز به مطالعۀ حاضر را بیشتر توجیه می

منـد بـه بررسـی عوامـل حفـظ هویـت        حاضر یک مقیاس در دسترس براي پژوهشـگران عالقـه  
ویـژه مربـوط بـه دانشـجویان اقـوام      فرهنگی و انطباق با محیط چند فرهنگی از طریق ورزش به

هـاي ورزشـی   ارد و همچنین به دلیل محیط خاص چند فرهنگی حاکم در تـیم مختلف وجود ند
باشد؛ اینکـه ورزش در  تر میدانشجویی که در آن تعامالت اجتماعی به صورت رو در رو و عمیق

تواند داشته باشد. و آیا این تعـامالت باعـث تطبیـق فـرد بـا      این زمینه چه کارکرد اجتماعی می
و یا باعث تقویت هویت قومی و بروز غـرور فرهنگـی قـومی فـرد     شود محیط فرهنگی جدید می

توان به مسئوالن مربوطـه   شود؟ سؤاالت بی پاسخ مهمی هستند که با پاسخگویی به آنها میمی
ریزي فرهنگی و جامعه شناسی ورزشی کمک شایانی کـرد. بنـابراین بـا توجـه بـه      در امر برنامه

دو هدف عمده را در ایـن مطالعـه مـد نظـر قـرار      موارد مطروحهدر این تحقیق سعی شده است 
تواند براي درك رفتار مصرف  دهد: اولین هدف توسعه یک ابزار معتبر و قابل اعتماد است که می

هاي ایران به عنوان بازگوکننده کننده ورزش در میان دانشجویان اقوام مختلف حاضر دردانشگاه
محیط چندفرهنگی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.     پذیري، هویت قومی و یا سازگاري با یک جامعه

هدف دوم مطالعه فراهم کردن آزمایشی براي بررسی مشارکت ورزشی دانشجویان در رابطـه بـا   
نگهداري از هویت قومی و یا سازگاري با یک محـیط چنـدفرهنگی اسـت. نتـایج ایـن مطالعـه،       

دانشجویی براي دانشـجویان   هاي منحصربه فرد ورزش هاي ایران را به درك بهتر ویژگیدانشگاه
   ها در این زمینه قـادر خواهـد سـاخت. بنـابراین ایـن مطالعـه       اقوام مختلف و مشارکت فعال آن

ریـزي ورزش دانشـجویی بوجـود    تواند اطالعات مهمی براي مسئولین درگیر در حیطۀ برنامهمی
بنابراین  .دهد بخش ارتقاء  آورد و در نتیجه توانایی آنها را براي هدف قرار دادن آگاهانه رشد این

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطۀ بین ورزش و حفظ هویت فرهنگـی دانشـجویان ورزشـکار    
 ایران می باشد. 6هاي منطقه شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانشگاه
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 پژوهشروش 
صورت میدانی اجرا شد. جامعـۀ آمـاري   همبستگی است که به-اي توصیفیتحقیق حاضر مطالعه

کشـور   6مطالعه شامل دانشجویان شرکت کننده در مسابقات دانشجویی بین دانشگاهی منطقه 
باشد کـه از  هاي ورزشی دانشگاهی بودند میعضو تیم 90-91دانشگاه) که در سال تحصیلی  8(

نفر به عنوان نمونه آمـاري   294درصد پسر) تعداد  60درصد دختر و  40نفر (شامل  1100بین 
اي انتخاب شدند.گردآوري اطالعات گیري تصادفی طبقهورگان و به روش نمونهبراساس جدول م

سازي کردن انجام گرفـت. پرسشـنامه   از طریق پرسشنامۀ استاندارد هویت فرهنگی پس از بومی
هـاي پیشـینه   مذکور از دو عامل تشکیل یافته است: عامـل حفـظ هویـت قـومی شـامل مؤلفـه      

هـاي  و عامل تطبیق با محیط چند فرهنگی شامل مؤلفـه فرهنگی مشابه و حفظ هویت فرهنگی 
باشـد؛ ایـن پرسشـنامه توسـط آلـن و      پیشینه فرهنگی متفاوت و تطبیق با فرهنگ جدیـد مـی  

تدوین شده و پایایی آن از طریق آلفـاي کرونبـاخ بـراي عامـل حفـظ هویـت       ) 2010( همکاران
بـه منظـور تعیـین    . ده بـود محاسبه ش 89/0و براي تطبیق با محیط چند فرهنگی  87/0قومی 

پرسشنامه توزیع  30مذکور در جامعه آماري تحقیق، در یک مطالعه مقدماتی  پایایی پرسشنامه
و براي عامـل تطبیـق    82/0شد که با نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي عامل حفظ هویت قومی 

رسشـنامه و  پ 305سرانجام پـس از توزیـع و بررسـی    . بدست آمد 85/0با محیط چند فرهنگی 
پرسشنامه براي تجزیه و تحلیـل مـورد بررسـی قـرار گرفـت.       294هاي ناقص، حذف پرسشنامه

هـاي فراوانـی، میـانگین، انحـراف      ها از آمار توصیفی نظیر جداول، شـاخص  تجزیه و تحلیل داده
آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون آنالیز واریانس یک استاندارد و در بررسی 

هاي آماري بوسیله نـرم  . تمامی تجزیه و تحلیلدو نمونه مستقل استفاده گردید -tراهه و آزمون
)  در نظر گرفتـه  p≥05/0انجام گرفت. سطح معناداري در این پژوهش ( 18نسخه   SPSSافزار 
 شد.

 نتایج
را 117درصـد) و   2/60نفـر  (  177نفر  نمونه آماري، دانشجویان پسر ورزشـکار    294از تعداد  

 درصد) تشکیل دادند. 8/39دانشجویان دختر ورزشکار (
درصد) با عامل حفظ هویـت   70/83نشان دهنده آن است که اکثر ورزشکاران (  1نتایج  جدول

درصـد) بـا عامـل    50/90قومی موافقند. و همچنین در عامل دیگر پرسشنامه اکثر ورزشـکاران ( 
 تطبیق با محیط چند فرهنگی موافقند.
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 یچند فرهنگ یطبا مح یقو تطب یقوم یتعامل حفظ هو یرمربوط به متغ یفراوان .1جدول 
 هاعامل

 
 فراوانی نسبی(درصد) فراوانی

 حفظ هویت قومی
 30/16 48 مخالف
70/83 246 موافق  

تطبیق با محیط چند 
 فرهنگی

 50/9 28 مخالف
 50/90 266 موافق

 

هـاي هویـت فرهنگـی در ورزشـکاران     د بین مؤلفهنتایج آزمون آنالیز واریانس یک راهه نشان دا
مقدار حداکثر، حداقل، میانگین، انحـراف معیـار و فاصـله     >01/0pاختالف معناداري وجود دارد

 ) آمده است:2گروه در جدول ( 4درصد براي میانگین میزان عملکرد به تفکیک  95اطمینان 
 

 ها. میانگین امتیاز ورزشکاران بر حسب مؤلفه2جدول 

 میانگین تعداد هالفهمؤ
انحراف 

 معیار

 درصد 95فاصله اطمینان 
 حداکثر حداقل

 کران پایین کران باال

 24 7 99/16 72/17 17/3 35/17 294 حفظ هویت فرهنگی
پیشینه فرهنگی 

 یکسان
294 73/17 29/3 11/18 36/17 6 24 

تطبیق با فرهنگ 
 جدید

294 52/18 92/2 86/18 19/18 7 24 

ینه فرهنگی پیش
 متفاوت

294 11/19 2/3 48/19 74/18 6 24 

 24 6 00/18 36/18 22/3 18/18 1176 کل
 

 ):3خروجی آزمون آنالیز واریانس به صورت زیر است (جدول
 

 . خروجی آزمون آنالیز واریانس3جدول 
 F P-value آماره میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع خطا

 *000/0 40/18 09/183 3 27/549 بین گروهی
   95/9 1172 68/11661 درون گروهی

    1175 95/12210 کل
* )01/0p<(  
 

سطح مؤلفه نشان  4ها در نتایج آزمون آنالیز واریانس اختالف معنی داري را بین میزان میانگین
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 ها استفاده شد.براي نشان دادن این اختالف 1تعقیبی ). بنابراین از  آزمون>01/0Pدهد(می
 

 . خروجی آزمون تعقیبی توکی 4جدول 

 iگروه
 jگروه 

پیشینه 
 فرهنگی 
 متفاوت

پیشینه 
 فرهنگی 
 یکسان

حفظ 
 هویت 
 فرهنگی

 تطبیق با 
 فرهنگ جدید

پیشینه فرهنگی 
 متفاوت

 i-j( - 377/1** 758/1** 588/0تفاوت (

پیشینه فرهنگی 
 یکسان

 *-i-j(  - 380/0 789/0تفاوت (

حفظ هویت 
 فرهنگی

 **-i-j(   - 170/1تفاوت (

)05/0p<،(* * )01/0p<( 
 

و اطالعاتی که از تحلیل واریانس یـک طرفـه بـین گروهـی       4شماره بر اساس اطالعات جدول 
ها (حفظ هویت فرهنگی، تطبیق با فرهنـگ جدیـد، پیشـینه    مؤلفه میانگینبراي بررسی تفاوت 

در بین دانشجویان ورزشکار به دست آمد مشـخص  کسان و پیشینه فرهنگی متفاوت) فرهنگی ی
). جهـت مشـخص نمـودن    =40/18Fو  >05/0Pها وجـود دارد ( شد تفاوت معناداري بین مؤلفه

 استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد بین میانگین مؤلفـه توکی  ها از آزمون تعقیبیتفاوت
هاي پیشینه فرهنگی یکسان و حفظ هویت فرهنگـی اخـتالف   ا مؤلفهپیشینه فرهنگی متفاوت ب
بین دو مؤلفه پیشینه فرهنگی یکسان و تطبیق با  همچنین). =000/0Pمعنی داري وجود دارد (

). همچنین بین دو مؤلفه حفظ هویـت  =013/0Pفرهنگ جدید اختالف معنی داري وجود دارد(
). ولـی بـین   =00/0Pداري مشـاهده شـد(   فرهنگی و تطبیق با فرهنـگ جدیـد اخـتالف معنـی    

) و مؤلفـه  =108/0Pهاي پیشینه فرهنگی متفاوت با تطبیق بـا فرهنـگ جدیـد (   میانگین مؤلفه
 داري وجود نداشت.  ) اختالف معنی=460/0Pپیشینه فرهنگی یکسان با حفظ هویت فرهنگی (

، =2/3SDاوت (هـا نشـان داد میـانگین مؤلفـه پیشـینه فرهنگـی متفـ       همچنین میزان میانگین
11/19M= 92/2() و تطبیــق بــا فرهنــگ جدیــدSD= ،52/18M=(  بیشــتر از دو مولفــه دیگــر

ــان (  ــی یکس ــینه فرهنگ ــی  =29/3SD= ،73/17Mپیش ــت فرهنگ ــظ هوی ، =17/3SD() و حف
35/17M=باشد.) قابل مشاهده می1باشد. این نتایج در نمودار () می 

 

1   . Tukey HSD 
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 هاگین امتیاز ورزشکاران بر حسب مؤلفهمیان .1نمودار 

 

بـا متغییـر    و تطبیـق بـا محـیط چنـدفرهنگی     بین عامل حفظ هویت قومیبراي بررسی رابطه 
 tدو نمونه مستقل استفاده شد. با توجه به نتایج جدول بدست آمده از مقدار  -tآزمون  جنسیت

 tمقـدار   هویت قومی و همچنینعامل حفظ  براي 58/0آزمون برابر با  p-value) و مقدار 54/0(
آزمون برابـر بـا    p-value) و مقدار 017/0بدست آمده براي عامل تطبیق با محیط چندفرهنگی(

دار  توان وجـود تفـاوت معنـی    نمی 05/0داري  توان چنین بیان کرد که در سطح معنیمی 98/0
اد شرکت کننده افرتطبیق با محیط چندفرهنگی نمره عامل حفظ هویت قومی و عامل میانگین 

 ).5در ورزشکاران زن و مرد را پذیرفت (جدول  در مسابقات ورزشی
 

 . عامل حفظ هویت قومی و تطبیق با محیط چند فرهنگی با توجه به متغییرجنسیت5جدول 

 میانگین تعداد ها گروه 
 انحراف 

 معیار
 tمقدار 

درجۀ 
 آزادي

p-value 

 عامل حفظ هویت قومی
 62/5 94/34 177 مرد

54/0 292 58/0 
 60/5 51/35 117 زن

 عامل حفظ هویت قومی
 5/5 63/37 177 مرد

017/0 292 98/0 
 06/5 64/37 117 زن

 بحث و نتیجه گیري
-هاي پژوهش، یافتـه هاي آماري و آزمون فرضیهبا توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته
هاي هویت فرهنگی در ورزشـکاران  ه بین مؤلفهکهاي به دست آمده از تحقیق حاکی از آن بود 
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توکی  ها از آزمون تعقیبی). جهت مشخص نمودن تفاوتp<0.05اختالف معناداري وجود دارد (
هاي پیشـینه فرهنگـی متفـاوت ،    استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد بین میانگین مؤلفه

). =000/0Pداري وجـود دارد ( پیشینه فرهنگی یکسان و حفظ هویت فرهنگـی اخـتالف معنـی   
داري همچنین بین دو مؤلفه پیشینه فرهنگی یکسان و تطبیق با فرهنگ جدید اخـتالف معنـی  

 ).=013/0Pوجود دارد (
ها بین دو مؤلفه حفظ هویت فرهنگی و تطبیق با فرهنگ جدیـد نشـان دادکـه    بررسی میانگین 

این نتایج نشان دهنـده قـدرت تمیـز     .)=00/0Pداري وجود دارد (ها اختالف معنیبین میانگین
هاي دو عامل پرسشنامۀ هویت فرهنگی در سنجش کارکردهـاي اجتمـاعی محـیط ورزش    مؤلفه

 باشد.می
هاي پیشینه فرهنگی متفاوت و تطبیـق بـا   از سوي دیگر نتایج نشان داد که بین میانگین مؤلفه 

ـ =108/0Pداري وجود نداشت(فرهنگ جدید اختالف معنی ن نشـان دهنـده همپوشـانی    ). که ای
باشد که وقتـی فـرد   باشد و بیانگر آن میهاي عامل تطبیق با محیط چند فرهنگی میبین مؤلفه

گیرد میزان تطبیق با فرهنگ جدید او نیز بیشتر در محیطی با پیشینه فرهنگی متفاوت قرار می
 شود.باشد و باعث تمایل بیشتر فرد به سمت تطبیق میمی

هاي پیشینه فرهنگی یکسان و حفظ هویت فرهنگی نشـان  مؤلفه بین میانگینهمچنین بررسی 
). این یافته نیز بیانگر همپوشـانی  =460/0Pداري وجود ندارد (ها اختالف معنیداد بین میانگین

توان گفت وقتی فرد در محیطی با پیشـینه  باشد و میبین دو مؤلفه عامل حفظ هویت قومی می
باشد و باعث تمایـل  کند میزان حفظ هویت قومی او نیز بیشتر میمیفرهنگی یکسان مشارکت 

 شود.  هویت قومی می ظبیشتر فرد به سمت حف
هــا نشـان داد میــانگین مؤلفــه پیشـینه فرهنگــی متفــاوت   همچنـین مقایســه میـزان میــانگین  

)2/3SD= ،11/19M= 92/2() و تطبیق با فرهنگ جدیدSD= ،52/18M=(   بیشتر از دو مولفـه
ــ ــان ( پیش ــی یکس ــی  =29/3SD= ،73/17Mینه فرهنگ ــت فرهنگ ــظ هوی ، =17/3SD() و حف

35/17M=ها از خط بـرش میـانگین نمـرات    از طرفی با توجه به نمره میانگین مؤلفهباشد. ) می
هاي ورزشی عالوه براین که باعث سازگاري توان گفت فعالیتباشد لذا می) بیشتر می12(امتیاز 

تواند باعث حفظ هویت قـومی دانشـجویان ورزشـکار نیـز شـود. بـه       میشود؛ و تطبیق افراد می
توانـد  هاي ورزشـی مـی  عبارت دیگر این دو عامل در حالت تضاد با همدیگر قرار ندارند و فعالیت

عالوه بر حفظ هویت قومی فرد باعث ورود و آشنایی بیشتر فرد به فرهنگ غالب شـود؛ و حفـظ   
  تـوان گفـت  شـود. پـس مـی   با محـیط چنـد فرهنگـی نمـی    هویت قومی مانع از آشنایی بیشتر 

 دهد.  هاي ورزشی هر دو عامل را بصورت همزمان افزایش میفعالیت
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محـیط  محـیط ورزش عـاملی تسـهیل کننـده در تطبیـق بـا       نتیجه تحقیـق حاضـر نشـان داد    
و با نتایج بعضی از تحقیقات انجام شـده از جملـه توسـلی     یجهباشد؛ که این نتچندفرهنگی می

)، 2003)، ایتـزن و سـیج (  1389نیـا ( )، محمدپور و طیبـی 1382)، رحیم زاده (1381قاسمی (
همـاهنگی و   )2011) و بوگـدانو ( 2010همکـاران ( )، آلـن و  2004استادولسکا و الکساندریس (

در این  2010خوانی دارد. از تحقیقات حاضر به تحقیق جیمز ت آلن و همکاران که در سال هم
المللـی زن  نفر از دانشجویان بین 240کنیم. این تحقیق بر روي ام رسیده اشاره میزمینه به انج

اي بـراي  هاي مناطق جغرافیایی مختلف آمریکا، با عنـوان ورزش وسـیله  و مرد حاضر در دانشگاه
اجتماعی شدن و حفظ هویت فرهنگی مهاجران مقیم که از کشورهاي مختلف براي تحصیل بـه  

آمده بودند، انجام دادند؛ نشان داد، تطبیق با محیط چند فرهنگـی از طریـق   هاي آمریکا دانشگاه
تر از حفظ هویت فرهنگی از طریق ورزش است و شرایطی که در آن افرادي با  ورزش بسیار مهم

پردازنـد  هاي ورزشی میهاي مختلف در بستر فرهنگی غالب (فرهنگ آمریکایی) به فعالیتملیت
شـود.  ها شده و تسهیل در ورود افراد به جامعـه فرهنگـی آمریکـا مـی    باعث آشنایی با فرهنگ آن

توان چنین اظهار کرد که کارکرد ورزش دانشجویی بر روي دانشجویان بدلیل ایجـاد  بنابراین می
تر؛ و آشنایی و ورود فرد به فرهنگ غالب باعـث بوجـود آمـدن    تعامالت اجتماعی بیشتر و عمیق
باشد. درحالیکه در بررسـی ادبیـات   پذیري در فرهنگ غالب مینقش همانندسازي، ذوب و اقلیم

)، یـو و  1386زادگـان ( )، مریـدي و تقـی  1386پیشینه نتایج تحقیقات هاشمی و جوادي یگانه (
) 2011) و دیکـور و همکـاران (  2010)، جري لی (2009)، کارتر (2008)، گومز (2008یانگ (

ي حصارکشی نژادي و حفظ هویت فرهنگـی و  تواند فرصتی مهم برانشان داد محیط ورزشی می
ها و هویت قومی بیان شود که این نتایج بـه   تجربه اتصال به هویت و مفهوم خود و تقویت ارزش

 کنند. از میان تحقیقات حاضر به نتیجه تحقیقکارکرد عامل حفظ هویت قومی ورزش اشاره می
یازده نفر از بازیکنان بسـکتبال و  از طریق مصاحبۀ رودررو، بر روي  2010جِري لی که در سال 

هـاي  اي اي مقیم آمریکا انجام داد به این نتیجه رسـید کـه کـره   هاي کُرهچهار نفر از فوتبالیست
، هویت قومیشان را حفظ یا ترقی 1هاي تفریحی منظماز طریق مشارکت در فعالیت مقیم آمریکا

هـاي  هـاي قـومی در فعالیـت   اقلّیـت  تواند فایده ماندگاري در میـان دهند و خود تطبیقی میمی
 تفریحی منظم داشته باشد. این توضیحات با مفهوم فرهنگ پذیري انتخابی سازگار است.

دلیل این تناقضات در ادبیات پیشینه ممکن است بدلیل عوامل مختلفی باشـد از جملـه اینکـه     
واننـد بـا خـاطرات    اکثر مطالعات بر روي مهاجران انجام شده است؛ شاید نسل اول مهـاجران بت 

1 - serious leisure 
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هاي بعد بـا توجـه   گذشته و حداقل در خلوت خویش هویت اصلی خود را حفظ نماید، ولی نسل
تر و نیز خلـوت کمتـري برخوردارنـد، در معـرض از خـود بیگـانگی       به اینکه از خاطرات کمرنگ

ق و یـا ابـزار تحقیـ    و یا ممکن اسـت بـه دلیـل روش    ).1386(داویدیان،  گیرندبیشتري قرار می
مرتبط باشد؛ لذا در صورت یک جانبه بودن ابزار پرسشنامه امکان بیان افزایش همزمـان هـر دو   

 باشد.  عامل (حفظ هویت قومی یا تطبیق با محیط چندفرهنگی) و کارکردهاي دو جانبه آن نمی
ورزش در هویـت   لی و خارجی که به کـارکرد دو جانبـۀ  در ادامه به بیان برخی از تحقیقات داخ

پاینـده و   )،1387کنیم. این نتایج بصورتی در تحقیقات حاجیانی (اند اشاره میپرداختهی فرهنگ
در تحقیقـی کـه گیاسـوز در    د؛ نباشـ )  قابل مشاهده می2008گیاسوز ()، 1389جعفرزاده پور (

سازي ورزش انجام داد به این جمع بندي از نتایج رسـید؛ بـا وجـود    بر نقش جهانی 2008سال 
هاي غرب مـورد اسـتفاده قـرار    تواند براي ترویج انطباق و بیان دیدگاهکه ورزش می این واقعیت

هاي اقلّیت و اتباع خارجی هایی براي گروهتواند با فراهم کردن فرصتگیرد، ورزش همچنین می
اي که حاجیانی و در زمینه تحقیقات داخلی در مطالعهاشان را قوي نگه دارد. پیوندهاي فرهنگی

با موضوع نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی انجام داد نتـایج   1387در سال 
مان، قوت و أحاکی از آن بودکه هویت قومی و هویت ملی هر دو در میان اقوام ایرانی، به طور تو

تـوان گفـت   آمیز و قطبی وجود ندارد. همچنین مـی ها رابطه تعارض بر جستگی دارند و میان آن
عاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی و ابعاد فرهنگی (و تا حدودي اجتماعی) هویت ملـی  میان اب

رابطه مثبت و قوي برقرار است اما ابعاد سیاسی این دو نوع هویت رابطه منفی با یکدیگر دارنـد.  
به بررسی رابطـه میـزان هویـت     1389همچنین در تحقیقی که پاینده و جعفرزاده پور در سال 

 ومی جوانان دهدشتی انجام دادند به نتایج مشابهی دست یافتند.ملی و هویت ق
از نتایج دیگر پژوهش حاضر آن بود که میزان عامل حفظ هویت قومی و عامل تطبیق با محیط  

). این نتایج P>0/05داري نداشت (چند فرهنگی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر اختالف معنی
)، ذوالفقـاري و سـلطانی   1386زادگـان ( و مریـدي و تقـی   )1382( با نتایج تحقیقات رحیم زاده

تحقیقات استادولسـکا و الکسـاندریس    ها با نتایجباشد. در حالی که این یافته) همسو می1389(
باشـد. تحقیقـات آلـن بـروي     ) مغـایر مـی  2011) و بوگـدانو ( 2010)، آلن و همکـاران ( 2004(

پـذیري  ان داد دانشـجویان دختـر در فرهنـگ   مهاجرانی که در آمریکا در حال تحصیل بودند نش
  امتیاز بیشتري از دانشجویان پسر کسب کردند و بیشتر با محـیط چنـد فرهنگـی تطبیـق پیـدا     

تواند بدلیل شـرایط فرهنگـی   لذا دلیل این تناقضات در تحقیقات داخلی و خارجی می .کنندمی
رزشی و میـزان تاثیرپـذیري   حاکم بر محیط و طریقۀ برقراري ارتباط بین دو جنس در محیط و

  دو جنس از یکدیگر و دیگر عوامل مرتبط باشد.
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     ،ه بـه تفـاوت فرهنگـی جوامـع و افـراد     بـا توجـ   تـوان گفـت کـه   مع بندي این تحقیق میدر ج
هاي هویت فرهنگی ورزشکاران نیز همانند سایر اقشار مردم از اختالف معناداري برخوردار مؤلفه

گیـرد میـزان   ر محیطی جدید با پیشینه فرهنگی متفاوت قـرار مـی  است، همچنین وقتی فرد د
شود باشد و باعث تمایل بیشتر فرد به سمت تطبیق میتطبیق با فرهنگ جدید او نیز بیشتر می

کنـد میـزان   در حالی که وقتی فرد در محیطی جدید  با پیشینه فرهنگی یکسان مشـارکت مـی  
هویـت قـومی    ظاعث تمایل بیشتر فرد به سمت حفـ باشد و بحفظ هویت قومی او نیز بیشتر می

مشترك در مسـابقات   شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت چنانچه ورزشکاران با یک فرهنگمی
می خـود بـه مراتـب بیشـتر     کنند به احتمـال زیـاد از هویـت فرهنگـی و قـو     ورزشی شرکت می

بنـابراین حفـظ هویـت     باشند،کنند تا اینکه از پیشینه فرهنگی متفاوتی برخوردار محافظت می
ی ورزشـکاران دارد امـا تحقیقـات    فرهنگـ پذیري جدید بستگی به پیشینه رهنگفرهنگی و یا  ف

 جربه اتصال به هویت و مفهوم خودو ت خود تطبیقی هاي ورزشی باعثاین است که محیط یدمؤ
و مربیان ورزشـی  شود مدیران لذا توصیه می دهد.ها و هویت قومی را افزایش می رزشتقویت او 

فعالیت ورزشی به مبـانی   همواره به مباحث و مسایل فرهنگی ورزشکاران توجه نموده به موازات
 عنایت ویژه داشته باشند.   محلی، ملی و دینی ورزشکاران ، ارزشی بومی،فرهنگی
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 ، مطالعهپژوهش حاضرهدف از  ،)2000، 1985مختاري (دسی و ریان،  -تئوري خود بر اساس

هاي و شاخص اساسیرضایتمندي از نیازهاي بر  والدینادراکات از حمایت استقاللی  تاثیر
 اساسینیازهاي  واسطه ايپسر ورزشکار بود. همچنین فرض نقش بهزیستی در دانشجویان 
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جوهان، در ورزش ( اساسی هايخشنودي از نیاز )،1997، ریانوالدین (گرونلیک، دسی و 
عاطفه مثبت و منفی  ) و 1997و فردریک،  ریانسرزندگی ذهنی ()، 2010 النسداله و هادگ،

که حمایت داد نشان نتایج همبستگی پیرسون ) استفاده شد. 1988همکاران، (واتسون و 
نتایج آزمون . ردهاي بهزیستی ارتباط معناداري داشاخصو  اساسینیازهاي استقالل طلبانه با 

شایستگی  استقالل وحس نیاز براي نشان داد که  ،واسطه ايند چبر اساس مدل  رگرسیون
در ارتباط بین حمایت  منفی نقش واسطه ايوابستگی حس ي و نیاز برامثبت  نقش واسطه اي

 در کل، .باشندمیگراي بهزیستی لذتفضیلت گرا و هاي استقالل طلبانه والدین با شاخص
نیازها و  از رضایتمندي در والدین یحمایت استقاللاز ادراکات بیانگر اهمیت نقش نتایج 

   .ورزشکار می باشد دانشجویان بهزیستی
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 مقدمه
هاي تمرکز مطالعات و تحقیقات در زمینه درك و مفهوم سازي جنبه ،هاي اخیردر طول دهه

آنها، دالیل  از جمله بهزیستی و همچنین یافتن شیوهاي دستیابی به 1نگر شناسی مثبتروان
و  2004اي رو به رشد است (لینلی و جوزف، طور فزایندهها، بهایجاد و نیز تداوم این ویژگی

ها و نظریات گوناگونی در رابطه با عوامل مرتبط دیدگاه ،). در همین راستا2006سلیگمن، 
ریف ) دو رویکرد اصلی در تع2002و دسی ( ریان. از دیدگاه به وجود آمده است 2بهزیستی

. تعدادي از محققان بهزیستی را با خوشی 4گراییو فضیلت 3گراییبهزیستی وجود دارد: لذت
ه یا ریانگدانند. برابر دانستن بهزیستی با خوشی لذتبرابر می 6یا شادکامی 5هریانلذت گ

گرایی ارسطو، فرض بر آن است که زندگی اي طوالنی دارد. در دیدگاه لذتشادکامی پیشینه
باشد. در به معناي زندگی همراه با شادي و لذت با اجتناب از افسردگی و ناراحتی می آرمانی

نامیده  7گرااین رویکرد هدف زندگی کسب حداکثر لذت می باشد. این رویکرد، بهزیستی لذت
گرا بیشتر بر روي افزایش شادکامی از طریق وجود عواطف شود. شاخص هاي بهزیستی لذتمی

در مقابل تعدادي از روانشناسان از جمله ریف  منفی تمرکز کرده است. مثبت و حذف عاطفه
تاکید دارند.  8گراگرا، بر روي بهزیستی فضیلت)، با وجود ماهیت جذاب بهزیستی لذت1989(

هاي سازي توانمنديدیدگاه فضیلت گرایی حاکی از آن است که زندگی آرمانی به معناي شکوفا
ر ارضاء امیال، به رغم ایجاد لذت، همواره بهزیستی را در پی ندارد انسانی است. نظریات مبتنی ب

). تعدادي 2001و دسی،  ریانتواند صرفا به معناي تجربه لذت باشد (و در نتیجه، بهزیستی نمی
اند و گرا را برگزیدهبهزیستی فضیلتیعنی گیري، شناسان در تعریف بهزیستی این موضعاز روان

گرایی ایی در حوزه بهزیستی بر اساس آموزه هاي سنت فضیلتهدر حال اجراي پژوهش
)، 1989هستند. این دیدگاه شامل یک درك کاملتري از سالمت روانشناختی مثبت است. ریف (

به تفاوت هاي بهزیستی ذهنی و بهزیستی روانشناختی (که نظریه پردازان فضیلت گرا طرفدار 
گرا تگرا و فضیلشناسان بین بهزیستی لذتوانکند. به طور کلی، ردومی هستند) اشاره  می

و  ریان، 2008، ،بیسواز و کینگاند (کاشدانهاي آن بحث کردهفرق گذاشته و درباره تفاوت

1. Positive Psychology 
2. Well-being 
3. Hedonism  
4. Eudaimonisim 
5. Hedonic pleasure  
6. Happiness 
7. Hedonic well-being 
8. Eudaimonic well-being 
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). تعدادي از محققین از جمله کاهنمان 2010، هوتا و ، 2008، و دسی هوتا، ریان؛ 2009هوتا، 
گرا را مورد بررسی قرار داده و نشان  ) بهزیستی لذت1999؛کاهنمان، دینر و شوراز، 1999(

باشد. در مقابل تعدادي از محققین از جمله هاي آنی افراد میدادند که بهزیستی شامل لذت
) بهزیستی را 1993و واترمن () 2013بهزادنیا و همکاران ( ،)1995، ریف و کیز، 1989ریف (

 يرشد فرد درونی و همچنینهاي ها بر اساس توسعه پتانسیلتوانمنديبستن  شامل به کار
) بهزیستی لذت گرا بیشتر براي دوره هاي کوتاه مدت 2010( ریاندانند. از دیدگاه هوتا و می

سودمند است، در حالی که بهزیستی فضیلت گرا براي دوره هاي بلند، بیشتر از سه ماه، 
قق هدف هاي )، بر این عقیده است که بعضی از جنبه ها مانند: تح1989سودمند است. ریف (

فردي، متضمن تالش بسیار و قانونمندي است؛ که این امر حتی ممکن است در تعارض کامل با 
شادکامی کوتاه مدت باشد. بنابراین، بهزیستی را نباید ساده نگرانه، معادل با تجربه بیشتر لذت 

یروهاي در مقابل افسردگی دانست؛ در عوض بهزیستی در بر گیرنده تالش براي کمال و تحقق ن
 بالقوه واقعی فرد است. 

، که در گیردمی نشآتفرآیندهاي موثر در رشد شخصیت انسان، از نیاز او به انسان هاي دیگر 
هاي بعد، با وجود همسر، فرزندان، مادر سرچشمه گرفته و در سالپدر و خردسالی با وجود 

ن نیاز است که بهزیستی شود. ارضاي ایدوستان، آشنایان و سایر افراد در اجتماع سیراب می
). 100-99، ص 1379کند (معانی، شاپوریان و حجت، تواند تامین انسان را در تمام سنین می

-بر طبق نتایج تحقیقات نشان داده شده است که بهزیستی انسان تحت تاثیر شرایطی و محیط
، ر و امامی، کشتی داهاي زندگی فرد بوده و در گرو تعامالت فرد در زندگی است (بهزادنیا

توانند در این امر )، که در این میان نشان داده شده است که والدین نقش مهمی را می2013
). خانواده یک متغیر اجتماعی و 2009؛ روس و همکاران، 2001، دسیو  ریانایفا کنند (

اي در فرایندهاي سالمت و بهزیستی انسان دارد که باشد که اثر تعیین کنندهمحیطی مهم می
 باشد. دراکات افراد از این شرایط محیطی نیز مهم و اساسی میا

) وابسته 2002، ریانمختاري (دسی و  - خود تئوريتوسعه بهزیستی و سالمتی افراد بر طبق 
) است. 3، وابستگی2، شایستگی1(استقالل شناختیروان اساسیسه نیاز  ءو ارضا املبه تک

محیط و رخ دادن نتایج مورد دلخواه فرد است و در شایستگی، تمایل افراد به تعامل موثر با 
باشد . استقالل درونی، به عنوان تمایل مورد احساس کارایی که فرد نسبت به محیط دارد می

1. Autonomy 
2. Competency 
3. Relatedness 
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براي خودابتکاري در تنظیم رفتار افراد و در رابطه با احساس انتخاب و ارداده در انتخاب 
و پذیرش از طرف نزدیکان (مانند والدین، شود. وابستگی، نیاز به احساس ارتباط توصیف می

     معلمین، و همساالن) است و همچنین احساس یک پیوند معنادار و نگرانی درباره دیگران
شرایطی که تسهیل کننده و موجب ، مختاري -نظریه خوددر ). 2002، ریانباشد ( دسی و می

باشد، مورد بررسی قرار عه میهاي متعدد خانه، مدرسه و جامبهبود رضایت از زندگی در محیط
)، ادعا کردند که رضایتمندي از این نیازها 2002( ریان). دسی و 2002، ریانگیرد (دسی و می

و همکارن  1ویلسون .شودآورد که باعث ارتقاي بهزیستی می شرایط خاصی را بوجود می
بهزیستی به عنوان  هاي)، ارتباط بین اداراك از شایستگی، استقالل و وابستگی و شاخص2006(

 تئوريهاي تمرین از دیدگاه در زمینه اساسیشناختی یک ارزیابی اولیه از عملکرد نیازهاي روان
هاي که باعث رضایتمندي و نتایج نشان داد که، محیط یا فعالیت مختاري را بررسی کردند-خود

که باعث جلوگیري از هایی شود از بهزیستی حمایت، و در مقابل زمینهاي میاز نیازهاي پایه
 -خود تئوريشود. به طور کلی شود، باعث جلوگیري از بهزیستی میرضایتمندي نیاز پایه می

شناختی مشهور در حوزه مطالعه مربوط به رفتار افراد است، مختاري یک چهار چوب روان
که  اساس روي اینکه انسانها انگیزش ذاتی به طرف رشد و سالمتی دارند، یک فرایندي است

). 2002، ریانتواند پرورانده و یا نادیده گرفته شود (دسی و هاي اجتماعی میبوسیله محیط
اجتماعی،  -شناختی تاثیري روي رشد فردي، تعدیل روانیتکمیل و ارضاي نیازهاي روان

مختاري، یکی از اهدف کشف ارتباط -خود تئورياحساس کمال و بهزیستی دارد. در چهارچوب 
تواند ایجاد افراد از حمایت از استقاللی، که توسط والدین و مربی و یا همساالن میبین ادراکات 

   اساسیگر رضایتمندي از نیازهاي شود؛ و لذت/ عالقه و ماللتشان، به عالوه نقش میانجی
 تئوريمختاري در ارتباطات درونی است. به طور کلی -شناختی، بهزیستی و انگیزش خودروان
هاي اجتماعی (مثال: خلق جو انگیزشی توسط مربی، والدین و همساالن) مینهمختاري از ز خود

کند شناختی و بهزیستی تاثیر مثبتی داشته باشد، حمایت میتواند در نیازهاي روانکه می
). در همین راستا جو انگیزشی تحت شرایط مربی، 2000و دسی،  ریان، 1985، ریان(دسی و 

اشد، که باعث ارتقا حمایت استقاللی فرد شده، اما به ندرت در تواند بوالدین و همساالن می
و رابطه آن را با  آزمونشود که ادراکات از حمایت استقاللی والدین مورد تحقیقات مشاهده می

 بهزیستی مورد بررسی قرار دهند. 
     اساسیاي است که رضایتمندي از نیازهاي مختاري اندیشه -خود تئوريهدف اصلی از 

          هایی در ارتباط با یک ارزش هاي درونی فرهنگی وشناختی، پایه پیشرفت نرمنروا

1. Wilson et al 
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مختاري -خود تئوري). مفهوم 1995، ریان؛ 2000، 1985، ریانساختاري است (دسی و -خود
شناختی در تاثیر مثبتشان روي بهزیستی بررسی نیازهاي جامع و ذاتی بودن این نیروهاي روان

مختاري (دسی و -خود تئوري). اندیشه بهزیستی، از یک دیدگاه 2002، نریااست (دسی و 
گرایی که محدود به تمرکز آن به پیگیري ) تمرکز منحصر به اصول لذت2002، 1985، ریان

). در مقابل، تمرکز 2001و دسی،  ریانلذت (خوشی) و شادکامی یا جلوگیري از درد نیست (
-گرا، که مرتبط با عملکرد ارگانیسمی و خودمختاري روي بهزیستی فضیلت-خود تئوري

شناختی را روان اساسیهاي اجتماعی رضایتمندي از نیازهاي زمانی که زمینه است وشکوفایی 
 ). 2001و دسی،  ریانکند (کند جلوه پیدا میتسهیل می

ها براي شایستگی و وابستگی جزء درونی از ) پیشنهاد کردند که حمایت2000( ریاندسی و 
نظیم رفتاري رو تسهیل کند، اما براي تنظیم بیشتر درونی (باطن)، حمایت براي استقالل ت

هاي ورزشی )، نشان دادند که مشارکت افراد در محیط2006باشد. رین بوت و دودا (ضروري می
با انجام تکالیف ورزشی موجب تسهیل بهزیستی ورزشکار شده و یک افزایش مشارکت در 

ایش رضایتمندي از نیازها براي استقالل و شایستگی در نوجوانان ایجاد تکالیف ورزشی و افز
تواند در رابطه با بهزیستی ورزشکاران هاي موجود در فصل تمرین میکند. شرایط و محیطمی

اي بین حمایت استقاللی، رضایتمندي )، روابط زنجیره2009تلقی شود. آلوارز و همکاران (
گر ماللت را با فرضیه نقش میانجی مختاري و لذت/-خود شناختی، انگیزشنیازهاي روان

مختاري بررسی کردند و نتایج نشان داد که -شناختی و انگیزش خودرضایتمندي نیازهاي روان
شناختی در ارتباط بین حمایت از استقالل و مورد رضایتمندي نیازهاي روان درگر کلی میانجی

مختاري در ارتباط بین -ئی براي انگیزش خودگر جزمختاري حمایت و میانجی-انگیزش خود
شناختی و لذت (مثبت) و مالمت (منفی) بود. ولی آیا حمایت رضایتمندي از نیازهاي روان

 و بهزیستی باشد؟  اساسی تواند در ارتباط با نیازهاياستقاللی والدین نیز به مثال مربی می
یک گام مهم در ارتقاء تواند می خانوادگی -هاي محیطیباط بین زمینهدرك ارتبه هرحال، 

مختاري، هدف از مطالعه حاضر -خود تئوريبه طور کلی، و بر اساس دیدگاه . باشدسالمت 
گراي لذت گرا و فضیلتهاي بررسی رابطه بین ادراکات از حمایت استقاللی والدین و شاخص

 باشد.یشناختی در دانشجویان مروان اساسیگر نیازهاي بهزیستی با نقش میانجی

 پژوهشروش 
) 1اي واسطههاي چند همبستگی، بر اساس رگرسیون (مدل -روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی

1. Multiple mediation models  
                                                                                                                   



   1392، تابستان 3اره دانشگاهی شم هايپژوهش در ورزش 98

نفـر و   1088ورزشکار (رشته هـاي تیمـی:    2286جامعه آماري تحقیق حاضر شامل تعداد بود. 
شی دانشـجویان  نفر) شرکت کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورز1198رشته هاي انفرادي: 

(تعـداد بیشـتري جهـت     443بر اساس جدول گرجسی و مورگان تعـداد   در دانشگاه ارومیه بود.
 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.  ها انتخاب شدند) از ریزش آزمودنیجلوگیري 

 جهت انجام این پژوهش از چند پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از:
کردن اطالعات اولیه. این پرسشنامه اطالعاتی براي ثبتشناختی فرم ثبت اطالعات جمعیت

 .و رشته تحصیلی بدست آمد ورزشی، سابقه بیماري درباره سن، سابقه
، ریانحمایت استقاللی والدین براي دانشجویان دانشگاه (گرونلیک، دسی و  مقیاس ادراکات از

توسط پدر ( حمایت )، که دو بعد حمایت استقاللی توسط مادر و حمایت استقاللی 1997
بر اساس  سئوال براي هر فاکتور بود، که 9استقالل) به تعداد  ءاستقالل طلبانه به عنوان ارتقا

باشد. همچنین پرسشنامه حاضر در کشور توسط کاشکی و ) می7-1لیکرت ( امتیازدهی
ودند. ) مورد تایید قرار گرفته است، که اعتبار قابل قبولی را گزارش کرده ب1388همکاران (

 α=89/0و حمایت پدر α=83/0نتایج آلفاي کرونباخ نیز در پژوهش حاضر براي حمایت مادر 
 . بدست آمد

) استفاده که سه 2010( و همکاران جوهانشناختی، از ابزار روان اساسیبراي ارزیابی نیازهاي 
   ) 7-1سئوال (لیکرت  21خرده مقیاس استقالل، شایستگی و وابستگی را ارزیابی و شامل 

این پرسشنامه در تحقیقات مختلف در خارج از کشور مورد استفاده قرار . شدباشد، استفاده می
هاي ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی گرفته است، و همچنین در داخل کشور در نمونه

نتایج ). 1390، احمدي، 1391احمدي، نمازي زاده و مختاري، مطلوبی برخوردار بوده است (
و  α=76/0، شایستگی  α=80/0اي کرونباخ نیز در پژوهش حاضر براي احساس استقالل آلف

 گزارش شد.  α=79/0وابستگی 
براي بررسی بهزیستی از دو مقیاس سرزندگی ذهنی و عواطف مثبت ومنفی استفاده خواهد 

  شد.
 ) استفاده1997و فردریک ( ریانبراي بررسی سرزندگی ذهنی از مقیاس سرزندگی ذهنی  -

منزلۀ یک صفت مورد  به را زندگی براي اشتیاق و شور و انرژي که این مقیاس شد
باشد. در بسیاري از ) می7-1سئوال (لیکرت  7دهد. این مقیاس داراي سنجش قرار می

به اند، که با توجه منابع براي ارزیابی بهزیستی از مقیاس سرزندگی ذهنی استفاده کرده
این پرسشنامه در منابع خارجی زیادي استفاده و از  باشد. میمفهوم آن نیز قابل استفاده 

خانم  ،1382اعتبار باالیی برخوردار بوده است، همچنین در داخل کشور در سال 
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نتایج آلفاي کرونباخ در  گزارش کرده بود. 85/0ابوالقاسمی ضریب آلفاي کرونباخ را 
 گزارش شد. α=85/0پژوهش حاضر 

از مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و هاي منفی و مثبت همچنین براي بررسی جنبه  -
 10) که 5-1سئوال (لیکرت  20شود. این مقیاس شامل ) استفاده می1988همکاران (

باشد. این سئوال آن مربوط به عاطفه منفی می 10سئوال آن مربوط به عاطفه مثبت و 
نتایج د قرار گرفته است. ) مورد تایی1386پرسشنامه در کشور توسط بخشی پور و دژکام (

 α=82/0و عاطفه منفی  α=68/0آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر براي عاطفه مثبت 
 گزارش شد.

ها توضیحاتی به نحوه جمع آوري داده ها به این صورت بود که، در ابتدا در مورد پرسشنامه
کنار در  یندقیقه وقت داده شد و در این زمان محقق 45دانشجویان داده شد، سپس 

دانشجویان قرار گرفته و به سئواالت آنها پاسخ داد. همچنین در مورد پرسشنامه حمایت 
استقالل طلبانه والدین از دانشجویانی که پدر و یا مادر نداشتند، خواسته شد که ناپدري، 
نامادري و یا هر کس دیگري که در این نقش براي آنها بوده را تصور کرده، و بر اساس رفتار و 

پاسخ طلبانه والدین ادراکات از حمایت استقاللوردهاي موجود به سئواالت پرسشنامه برخ
 دهند. 

) در نظر گرفته شد. کلیه p<0.05( ها در حد آلفايضابطه تصمیم گیري براي آزمودن فرضیه
 ) انجام شد. SPSSنرم افزار  19 نسخه( PASWعملیات آماري با استفاده از نرم افزار 

 نتایج 
سال بود.  94/21 ±6/4سال با میانگین 26الی  19ودنی هاي تحقیق در دامنه بین سن آزم

 ، نشان داده شده است.1انحراف استاندارد حاصل از نتایج پرسشنامه ها در جدول  میانگین و
 

 انحراف استاندارد متغیرهاي تحقیق میانگین و .1جدول 

 دگیسرزن وابستگی شایستگی استقالل حمایت مادر حمایت پدر 
 عاطفه 
 مثبت

 عاطفه 
 منفی

 63/1 94/3 79/6 60/1 79/6 78/6 72/6 88/6 میانگین
 60/0 62/0 29/0 47/0 28/0 37/0 40/0 37/0 انحراف استاندارد

 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که حمایت استقالل طلبانه والدین با نیاز براي 
نتایج این  براي وابستگی ارتباط منفی داشتند. استقالل و شایستگی ارتباط مثبت و با نیاز

آزمون همچنین نشان داد که حمایت استقالل طلبانه والدین با سرزندگی ذهنی (شاخص 
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فضیلت گرا) و عاطفه منفی (شاخص لذت گرا) ارتباط مثبت و با عاطفه منفی (شاخص لذت 
و شایستگی ارتباط مثبتی با  گرا) ارتباط منفی داشتند. نتایج نشان داد که نیاز براي استقالل

سرزندگی ذهنی و عاطفه مثبت، و ارتباط منفی با عاطفه منفی داشتند. نیاز براي وابستگی 
ارتباط منفی با سرزندگی ذهنی و عاطفه مثبت و ارتباط مثبتی با عاطفه منفی داشتند. نتایج 

 ، نشان داده شده است. 2در جدول همبستگی پیرسون 
 

 ون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهشنتایج آزم .2جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
        - .حمایت پدر1
       - 196/0** .حمایت مادر2
      - 170/0** 741/0** .استقالل3
     - 502/0** 347/0** 490/0** .شایستگی4
    - 032/0 099/0* -483/0** 091/0 .وابستگی5
   - 488/0** -382/0** -470/0** -569/0** -273/0** .عاطفه منفی6
  - -074/0 055/0 151/0** 074/0 349/0** 020/0 .عاطفه مثبت7
 - 437/0** 478/0** -280/0** 406/0** 471/0** /512** 412/0** .سرزندگی8

*p˂0.05 ,**p˂0.01 

ت بر اساس فرضیا در ادامه با توجه به معناداري ارتباط بین تعدادي از متغیرهاي پژوهش،
متغیرهاي مستقل رگرسیون، مدل میانجی (به صورت غیرمستقیم) جهت بررسی اثرات 

متغیرهاي وابسته (سرزندگی ذهنی، عاطفه مثبت و منفی) با نقش  بر(حمایت پدر و مادر) 
هاي، براي استقالل، شایستگی و وابستگی مورد بررسی قرار گرفت ( اساسیگر نیازهاي میانجی
 ، گزارش شده است. 3اي از مدل در جدول )؛ که خالصه2008اي، ؛ پریچر و ه2008
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خالصه نتایج مدل هاي چند میانجی در متغیرهاي پژوهش .3جدول   

 متغیر
 مستقل

 R-sq Adj متغیروابسته متغیرمیانجی
R-sq F df1 df2 p 

حمایت 
 پدر

 استقالل
 شایستگی

 0001/0 0000/439 0000/3 46/54 2663/0 2713/0 عاطفه منفی

ایت حم
 پدر

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

 0001/0 0000/438 0000/4 17/64 3637/0 3695/0 سرزندگی

حمایت 
 مادر

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

 0001/0 0000/438 0000/4 39/152 5781/0 5819/0 عاطفه منفی

حمایت 
 مادر

 0001/0 0000/440 0000/4 87/30 1191/0 1231/0 عاطفه مثبت شایستگی

حمایت 
ادرم  

 استقالل
 شایستگی
 وابستگی

 0001/0 0000/438 0000/4 53/84 4308/0 4357/0 سرزندگی

 

-، نشان داد که نیازهاي استقالل و شایستگی میانجیگر مورد بررسیهاي میانجینتایج مدل
باشند. منفی در آزمون اثرات غیرمسقیم حمایت پدر بر عاطفی منفی می و گرهاي معنادار

 ؛=Z -77/9( اثر منفی 1نرمال بودن براي اثرات غیر مستقیم تئوريهاي مونهمچنین نتایج آز
 . را در مدل مسیر نشان داد کلیبه صورت و  ) 1800/1=اثر کلی

معنادار در آزمون اثرات غیرمستقیم حمایت پدر بر سرزندگی  واسطه گرشناختی سه نیاز روان
ل بودن براي اثرات غیر مستقیم اثر نرما تئوريهاي همچنین نتایج آزمونباشند. ذهنی می

، البته اثر مدل مسیر نشان داداین و به صورت کلی را در  )3422/0=اثر کلی ؛=Z 46/6مثبت (
 ).033/0=اثر کلی ؛=Z-88/1باشد (به صورت منفی می مسیرمستقیم احساس وابستگی در این 

مستقیم  ر اثرات غیرمنفی، در مدل مسی و معنادار نقش واسطه ايشناختی سه نیاز روان
نرمال بودن براي  تئوريهاي همچنین نتایج آزمون باشند. حمایت مادر بر عاطفه منفی می

و به صورت کلی را در مدل  ) -4841/0=اثر کلی ؛=Z -79/8اثرات غیر مستقیم اثر منفی (
 .مسیر نشان داد

ثرات غیرمستقیم گر مثبت و معناداري در مدل مسیر ااحساس نیاز براي شایستگی میانجی

1. Normal Theory Tests for Indirect Effects 
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نرمال بودن براي اثرات غیر  تئوريهاي باشد. نتایج آزمونحمایت مادر بر عاطفه مثبت می
 ). 029/0=اثر کلی ؛ =71/0Z؛=p 47/0(مستقیم در این مسیر معنادار نبود 

گرهاي معنادار در مدل مسیر اثرات غیرمستقیم حمایت مادر بر شناختی میانجیسه نیاز روان
نرمال بودن براي اثرات غیر  تئوريهاي همچنین نتایج آزمون باشند.سرزندگی ذهنی می

 دهد.کلی را در این مدل نشان میو به صورت  )1350/0=اثر کلی ؛=28/5Zمستقیم اثر مثبت (

 بحث و نتیجه گیري
سیدن به آن و همچنین عوامل اثر گذار بر آن همواره زمینه ساز هاي ربهزیستی چیست؟ راه

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حمایت استقالل تحقیقات بسیاري در سالهاي اخیر بوده است. 
به . طلبانه والدین (هم پدر و هم مادر) با نیاز براي استقالل و شایستگی ارتباط مثبت داشتند

باشد. از طرف مختاري همراستا میخود  تئوريهاي فته با دیدگاهو به هر حال، این یا ،طور کلی
گیري استقالل فرد در )، که به شکل2007هاي اورنالس، پرییرا و آیاال (دیگر بر اساس یافته

توان در این تحقیق ارتباط بین حمایت استقاللی مراحل اولیه توسط والدین اشاره کرده بود، می
-که یکی از دالیل احتمالی نتیجه فوق می نشان داددرونی را چنین پدر و مادر را با استقالل 

تواند حمایت از استقالل فرزندان توسط خانواده باشد، که البته نباید غافل از دامنه سنی 
تواند به شکلی احتمالی نتایج (بخصوص در ها و همچنین دانشجو بودن آنها بود که میآزمودنی

-، که این عدم کنترل یکی از محدودیتحت تاثیر قرار داده باشد) را تلرابطه با احساس استقال
هاي آینده به شود استقالل درونی را در پژوهشباشد و پیشنهاد میهاي پژوهش حاضر می

از  مختاري بررسی و در نتایج اثر آن را تعدیل شود.-عنوان احساس درونی از استقالل و خود
، )1989) و همچنین ریف (2000، 1985(  ریان و توان بر اساس نظریات دسیدیگر دالیل می

توانند شکل ها میمحیط اشاره و اینکه این استقالل درونی ناشی از محیطهاي خانوادگیبه 
) نیاز براي 1970از دیدگاه مازلو ( دهنده و تعیین کننده استقالل افراد در وهله اول باشند.

ارد و در سطوح چهارم نیازها قرار گرفته، و استقالل جزء یکی از نیازهاي اساسی انسان قرار د
ها همواره براي رسیدن اشاره به این کرده که نیازها جزء آرزوهاي همیشگی افراد بوده و انسان

تواند در کند، از این رو بر اساس تحقیق نشان داده شده که والدین میبه آنها همواره تالش می
 مدلگذار و سازنده در این تواند اثرعواملی است که میاستقالل افراد تاثیر داشته باشد و یکی از 

 باشد. 
با احساس نیاز براي  ارتباط منفی مادر استقالل طلبانه نتایج همچنین نشان داد که حمایت

، اما ارتباطی بین حمایت پدر با احساس وابستگی مشاهده نشد. نتیجه جالبی وابستگی دارد
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گی منفی در بین تعامل و نزدیکی فرزند با مادر را نشان مشاهده شده، که البته نشان از وابست
 تئوريکند. مختاري حمایت می -خود تئوريهاي دهد، به هر حال این نتیجه نیز از دیدگاهمی

مختاري نیز احساس وابستگی را به عنوان شاخصی منفی در ارتباطات و اثرات ناشی از  -خود
کند. البته دیدگاه فوق به صورت کلی ) مطرح میوالدین و همچنیناي اجتماعی (عوامل زمینه

 این مطلب را بیان کرده و نتیجه تحقیق حاضر به صورت جزئی تر به این مهم رسیده است. 
گراي والدین، هم پدر و هم مادر، با سرزندگی ذهنی یعنی شاخص فضیلت یحمایت استقالل

مادر با عاطفه منفی یعنی  ر وپد بهزیستی ارتباط مثبت و معناداري داشتند. همچنین حمایت
 ثبتداشت. حمایت مادر با عاطفه م نفیم یگراي بهزیستی ارتباطهاي لذتیکی از شاخص

. به طور کلی، نتیجه فوق مثبتی داشتهاي لذت گراي بهزیستی) ارتباط (یکی دیگر از شاخص
ین با بهزیستی والد ه ارتباط مثبتی بین حمایت استقاللی)، ک2009لکس و همکاران (با نتایج 

مختاري که با حمایت -خود تئوريباشد. همچنین از دیدگاه را نشان داده بودند، همراستا می
تعیین ) در نتیجه عوامل 2002طلبانه به عنوان مستقل بودن فرد (استینبرگ و سیلک، استقالل
کردند خاطر نشان ) 1995، دسی و گروندلیک (ریان. استاي اجتماعی همراستا زمینه-کننده 

و دسی،  ریانتواند پیش بینی قوي از بهزیستی باشد (گرونلیک، حمایت استقالل طلبانه میکه 
توان ها و همچنین نتیجه حاضر می). بنابراین بر اساس این دیدگاه2003؛ گرونلیک، 1991

اظهار  میزان تجربه شدهچنین تفسیر نمود که والدین امکان حق انتخاب را ایجاد و حداقل 
تجو کمک س، و همچنین به فرزندانشان براي کشف و جرا به فرزندان دادندت و کنترل قدر

تواند اثر احتمالی این بحث میکه هاي شخصی آنها بصورت قانون درآید، کرده تا عالئق و ارزش
این حمایت بر بهزیستی در دانشجویان بوده باشد. اما بحث در مورد اثرات این نوع حمایت بر دو 

-ها و کمبودو هنوز داراي ضعفتحقیقات جدید بوده  زمینهگرا، گرا و فضیلتستی لذتنوع بهزی
 باشد.می حیطههایی در ادبیات موجود در این 

)، اشاره به زمان هر کدام از این دو نوع بهزیستی کردند و نشان دادند که 2010( ریانهوتا و  
است، و بهزیستی فضیلت گرا براي هاي کوتاه مدت سودمند و بهزیستی لذت گرا براي دوره

تواند با اساس در این دیدگاه میباشد، که هاي بلند مدت و بیشتر از سه ماه سودمند میدوره
هاي تحقیق نشان داده یعنی با توجه به یافته ؛توجه نقش والدین در نوع ارتباط مشخص گردد

نوع  دهندهته، که نشان والدین با سرزندگی ذهنی ارتباط مثبتی داش یکه حمایت استقالل
       شکل گرا ارتباط والدین و حمایت از استقالل فرزندان بوده که شاخص بهزیستی فضیلت

    حمایتنیز گراي فرزندان و بر اساس نتایج تحقیق حاضر از شاخص بهزیستی لذتگیرد می
مل تر حمایت کند. به هر حال این ارتباط به صورت قوي تري حاکی از نقش اثر گذار و کامی
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. به طور باشدگرا می، به نسبت بهزیستی لذتگرااستقالل طلبانه والدین از بهزیستی فضیلت
) و نتیجه فوق، این نوع حمایت از طرف والدین بر 2010( ریانکلی، بر اساس یافته هاي هوتا و 

و هم  گراییلذتهاي دیدگاهبهزیستی کلی دانشجویان اثر مثبت و مداومی دارد که هم از 
والدین  -شناختیدر رابطه با اثر ادراکات والدین و نقش عوامل تعیین کننده روانگرایی فضیلت

تواند در بهزیستی حمایت کرده و این دیدگاه هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ روانی می
 فرزندان موثر باشد. 

رشد فردي، یعنی  در لتواند بر اساس استقالل فرزندان و حمایت از این استقالنتیجه فوق می
هاي بر دیدگاهمجدد ) را تایید کند و تاییدي 1989همان بهزیستی ارائه شده توسط ریف (

گرایی، که بر اساس کسب نهایت لذت و عملکرد بهینه افراد، بنا شده است گرایی و فضیلتلذت
ئوري بر اساس ت 1زندگی خوب)، اساس یک 2008، هوتا و دسی، ریان، 2001و دسی،  ریان(

(واترمن، شوارتز و کونتی  2گرایی) و تئوري هویتی فضیلت2008ه (واترمن، ریانهاي فضیلت گ
) 2002کیز، شموتکین و ریف ( 3)، و همچنین بهزیستی بهینه2010، 2007؛ واترمن، 2008
تئوري هویت بهزیستی بر اساس عملکرد افراد در کسب شرایطی براي یک زندگی خوب و باشد. 

تواند شرایطی باشد که خانواده باشد، که از دالیل احتمالی این کار میمییازهایش متناسب با ن
داشته  انشگر نیازهاي اساسی بر بهزیستی فرزندانتوانسته این شرایط را بر اساس میانجی

ریان دسی و . تواند به شرایط تمرین و ورزش نیز مرتبط باشدباشد، که البته این شرایط می
وجود آورد که باعث ارتقا بتواند شرایطی را ن دادند که فعالیت بدنی مینشا نیز) 2000(

 بهزیستی افراد شود. 
    بر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حمایت استقالل طلبانه از طرف پدر و مادر  دیگر

هاي اساسی براي استقالل، گر نیازگرایی بهزیستی با نقش میانجیگرا و لذتهاي فضیلتشاخص
هاي مدلبه صورت کلی در میان دانشجویان پسر ورزشکاراثرگذار است.  تگی و وابستگیشایس

نیازهاي اساسی  تئوريمختاري و همچنین  -خود تئوريفوق همچنین تایید کننده نظریات در 
تواند در باشد، که این یافته ها در حیطه دانشجویان ورزشکار به صورت نتایج اولیه، میمی

  رد بحث قرار گیرد. تحقیقات آینده مو
هاي پژوهش حاضر عدم کنترل شرایط و جوهاي حاکم در محیط از محدودیت دیگر یکی

تواند در ها با هم و مربیان دانشجویان بود، که میها و نحوه ارتباطات هم تیمیخانوادگی، تیم

1. Good Life 
2. EudaimonicIdentity Theory  
3. Optimal Well-being 
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ر حال، بر شود در تحقیقات بعدي مد نظر قرار داده شود. به هنتایج اثر داشته و پیشنهاد می
اي براي گسترش ادبیات موجود در هاي اولیههاساس دیدگاه هاي بهزیستی، تحقیق حاضر داد

تواند براي روان شناسان ورزش و همچنین این زمینه فراهم آورده است که ملزومات آن می
 تمرین کاربردي و قابل بحث باشد.
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 3، شهناز روزبهانی2، رضا اندام1زاده رحیمه مهدي

 

 26/4/92تاریخ پذیرش:   20/1/92تاریخ دریافت: 

 چکیده
هاي ایران بود. این پژوهش پژوهش حاضر موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاهاز هدف 

صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماري  تحلیلی و از نوع همبستگی است که به-توصیفی
هاي سراسري ایران بود که در شامل تمامی اعضاي هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

نفر دانشجو) به عنوان نمونه  322نفر کارمند و   224نفر عضو هیئت علمی،  233نفر ( 779نهایت، 
در مقیاس پنج ارزشی  این پرسشنامهند. در این پژوهش شرکت کرده و به پرسشنامه پاسخ داد

نیز در یک  آنمورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پایایی  بود که روایی صوري و محتوایی آن
. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با )α=953/0(محاسبه شدروش آلفاي کرونباخ  و بهمطالعه راهنما 

سوال  66حلیل عاملی اکتشافی، از ها استفاده شد. در تچرخش متعامد براي شناسایی عامل
سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل سازمانی و مدیریتی،  58پرسشنامه موانع، 

شناختی، درون فردي، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی قرار گرفتند. نتایج محیطی، روان
میت ترین عامل و روانشناختی ) با اه22/3 ± 85/0عامل سازمانی و مدیریتی با میانگین (نشان داد 

هاي بدست آمده در این پژوهش بر بود. عامل ترین عاملاهمیت)  کم50/2 ± 95/0با میانگین (
      ها بر اساس مرور مقاالت،هاي ذیل تعیین گردید: الف) شناخت اولیه تعداد عاملاساس معیار

  ررسی بصري بر اساس آزمون اسکري،، ج) ب1ها بر اساس مقادیر ویژه بیشتر از ب) انتخاب عامل
توجه به عوامل  هاي اقتباس شده.د) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) قابلیت درك عامل

تواند زمینه میها و سعی در برطرف کردن آنشناسایی شده در این پژوهش  بازدارنده (موانع)
هاي ورزش همگانی دانشگاه رنامههاي بدنی و بمشارکت هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی در فعالیت

هاي موانع راهکارهایی براي توسعه ورزش را فراهم نماید. به عالوه، در این پژوهش بر اساس عامل
 ها ارائه شده است. همگانی در دانشگاه

 

 .دانشگاه، توسعهورزش همگانی،  :واژگان کلیدي

 Email: reza.andam@gmail.com (نویسندة مسئول) . استادیار دانشگاه شاهرود1
 . دانشیار دانشگاه شاهرود 2
 یت ورزش دانشگاه شاهرود. دانشجوي کارشناسی ارشد مدیر 3
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 مقدمه
همچنین راهی براي توسعه و حفظ  امروزه ورزش ابزاري براي ارتقاء سطح رفاه و آسایش و

ترین پیامدهاي ورزش از حیث سالمت سالمت جسمی و روانی در آحاد جامعه است. مهم
جسمانی و روانی، بهداشتی و اجتماعی شامل تأمین سالمت و بهداشت بدن، پرورش روان و 

اجتماعی  هايایجاد زمینه براي استقالل شخصیت، دستیابی به شادابی و نشاط و توسعه مهارت
است. آثار مثبت فوق در تمامی مراحل زندگی فرد از کودکی تا کهنسالی حائز اهمیت بوده و 

 ). 1390زاهدي، (منحصر به دوره خاصی از زندگی نیستند
تحرکی، براساس رغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و پیامدهاي ناشی از بیعلی

ها هاي ورزشی دانشگاهدانشگاهی کشور از برنامه شواهد موجود فقط درصد کمی از جامعه
یف کرد که توان اساتید، کارمندان و دانشجویانی تعرجامعه دانشگاهی را میکنند. استقبال می
از  . دانشجویان بخش مهمیات آموزشی مشغول به فعالیت هستندمؤسس ها، نهادها ودر دانشگاه

تواند بسیار می دانشجویانت بدنی و ورزش توجه به تربی دهند واین جامعه را تشکیل می
انشجویان، عالوه بر د ).1390و همکاران، عزیزيباشد ( پی داشتهو نتایج مثبتی در بوده سازنده 

بخش ثابت و مهم دیگري از جامعه دانشگاهی را تشکیل نیز ان اعضاي هیئت علمی و کارکن
ها، فشارهاي شغلی اراي یکنواختیهاي کاري ددهند. خدمت در دانشگاه همانند سایر محیطمی

نیز براي مقابله با  هادانشگاهخود است. اعضاي هیئت علمی و کارکنان  خاصهاي و سختی
هاي جسمی و روانی، باید شادابی و سالمتی روحی و جسمی خود را شغلی، خستگی تنیدگی

است کیفیت و  اگر میزان تحرکات بدنی خود را افزایش ندهند، ممکن ،بنابراین ؛حفظ کنند
و یا حتی به مشکالت جسمانی و یا بعضاً روحی  شده نقصاناي آنها دچار کمیت زندگی حرفه

  ).1379اسدي،  و گودرزيدچار شوند و اثربخشی آنها کاهش پیدا کند (
 ارتقا در بسزایی سهم تواندمیدانشگاه  همگانی ورزشهاي فعالیت بدنی و شرکت در برنامه

شناخت موانع  بالذا  ؛جامعه دانشگاهی داشته باشد اجتماعی و روانی جسمانی، سالمت سطح
ه دست ب ،خصوصاین تواند ضمن ارائه اطالعات مفید در ، میمشارکت ورزشی این افراد

و رفع موانع موجود هاي ورزشی در تدوین هر چه بهتر برنامهنیز ها اندرکاران ورزش دانشگاه
بینی پیش 2درك شده ) معتقد است موانع2004( 1هتوموسیمدر این ارتباط،  .نمودکمک 

ناشی از ادراکات شخصی  یاموانع واقعی و  .استفعالیت بدنی  انجام کننده خوبی براي عدم
توانند به طور بالقوه از شروع، ادامه یا از سرگیري فعالیت بدنی جلوگیري کنند. می   ، افراد

1. Tumusiime 
2 . Perceived barriers 
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 ؛1379و همکاران، گودرزي( کمبود وقت ،دهدمطالعات انجام شده در این زمینه نشان می
لرنر و همکاران،  ؛2010الول و همکاران،  ؛2011الگیانی و همکاران، ؛1388، حیدري چروده

 ، کمبود امکانات)2010گومز و همکاران، ، 2005آسیهل، ؛1386غفوري،  ؛1387اتقیاء،  ؛2009
، مشغله )2005؛ آسیهل،1387اتقیاء،  ؛2011الگیانی و همکاران، ؛1390و همکاران، عزیزي(

    و تنبلی و )1385و همکاران رحمانی؛ 1379اسدي،  و گودرزي ؛1390و همکاران، عزیزي( زیاد
و  رحمانی ؛2010؛ گومز و همکاران، 1387اتقیاء،  ؛1390و همکاران، عزیزي( حوصلگیبی

فعالیت بدنی  ترین موانع مشارکت افراد درمهم) 1385، بو همکاران رحمانی ؛1385،الفهمکاران
 هستند. 

مشارکت در فعالیت بدنی و موانع رسد در ایران مطالعات زیادي در زمینه هرچند به نظر می
باقرزاده، حمایت طلب و متقی پور  ها همچون مطالعاتآن اغلباما  ؛ورزش انجام شده است

 )،1386)، غفوري (1386ان و کشکر ()، احسانی، کوزه چی1386کشکر و احسانی ( )،1380(
تحقیق جوامع آماري متفاوت از )، 1391سیدعامري و محمدآلین ( و )1388حیدري چروده (

از  .با اشکال مواجه خواهد بودها به جامعه دانشگاهی آن هايیافتهتعمیم  قطعاًاند و داشتهحاضر 
؛ گومز و 1387اتقیاء،  ؛1390و همکاران، عزیزي( هاي دیگريپژوهشعلیرغم اینکه  سوي دیگر،
به برخی از موانع  )1385، بو همکاران رحمانی؛ 1385،الفو همکاران رحمانی؛ 2010همکاران، 

اغلب که  ،هابه جامعه آماري آنبا توجه اما  ؛اشاره کرده اندها در دانشگاهمشارکت ورزشی 
؛ حتی برخی از آنها محدودیت دارندهاي آنها تعمیم یافته حیثاز  ،استیک دانشگاه  محدود به

اند (مثالً فقط دانشجوها) را مورد مطالعه قرار داده ورزش دانشگاهی یک گروه از مخاطبان فقط
در این تحقیق سعی شده  . اماکه این مورد نیز یکی دیگر از نقصهاي مطالعات گذشته است

است با انتخاب نمونه آماري بزرگ از سه طیف اصلی جامعه دانشگاهی (دانشجویان، کارکنان و 
و نتایج معتبر، مناسب،  شدهعلمی دانشگاه) نقایص مطالعات گذشته پوشش داده  اعضاي هیئت

نکته دیگري که تحقیق حاضر را از  هاي دولتی ارائه شود.کاربردي و قابل تعمیم به کل دانشگاه
هاي این است که عمده پژوهش ،کندمطالعات گذشته در زمینه ورزش همگانی متمایز می

از موانع و عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی را بررسی کرده و به  گذشته فقط تعداد محدودي
اي گسترده و با انجام مطالعات کتابخانه است اما در این پژوهش سعی شده ؛اندآن اشاره داشته
فهرست نسبتاً جامعی از موانع و عوامل بازدارنده  دانشجویان، کارکنان و اساتیدنیز مصاحبه با 

گزارش  هاي ورزش همگانی دانشگاه تهیه وهاي بدنی و برنامهفعالیت مشارکت ورزشی افراد در
بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه موانع مشارکت ورزشی در ایران، تنها به همچنین، شود. 

اند و به راهکار یا راه حلی براي از میان هاي موجود اکتفا کردهتوصیف موانع و بازدارنده
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ها اند و یا در صورت ارائه راه حل به تعداد محدودي از آني نداشتهابرداشتن آن موانع اشاره
اما در تحقیق حاضر سعی شده است نسبت به تحقیقات قبلی تعداد بیشتري  ؛انداشاره کرده

بدنی و  راهکار و راه حل براي از میان برداشتن موانع مشارکت جامعه دانشگاهی در فعالیت
) گزارش 2011الگیانی و همکاران (به عالوه، شود.  ارائهه هاي ورزش همگانی دانشگابرنامه

به  بنابراین ؛کشورها بستگی دارده توسعه فرهنگی و اقتصادي بسطوح فعالیت بدنی افراد کردند 
موانع مشارکت و عدم مشارکت ورزشی افراد  همچنینرسد بررسی سطوح فعالیت و نظر می

گ خاص باشد و با توجه به تغییر مداوم مختص هر کشور با وضعیت اقتصادي و سطح فرهن
کشورها و به ویژه کشور در حال توسعه ایران، بررسی این موانع اقتصادي  -وضعیت اجتماعی

 اقتضاي دائمی دارد. 
اغلب مطالعات این حوزه دالیل مشارکت یا عدم مشارکت دانشجویان را بررسی به طور کلی، 

، موانع و راهکارهاي گرایش اعضاي هیئت علمی و اند و مطالعات مربوط به فعالیت بدنیکرده
بسیار محدود و اندك است؛ وجود این شکاف در به فعالیت بدنی و ورزش ها کارمندان دانشگاه

ها به فعالیت بدنی نیز مؤید ضرورت انجام موانع گرایش کارکنان و اساتید دانشگاهمطالعه زمینه 
وسعه ورزش همگانی در دانشگاه مستلزم از آنجا که گسترش و ت باشد.تحقیق حاضر می

ها در این گونه فعالیت(اساتید، کارکنان و دانشجویان) مشارکت هر سه گروه جامعه دانشگاهی 
بازدارنده فعالیت بدنی و ورزش همگانی در هر سه گروه اعضاي عوامل آگاهی از  بنابراین، ،است

بیشتري است و توجه به نظرات و هاي ن نیازمند بررسیهیئت علمی، کارمندان و دانشجویا
را در پی  هاآنسطوح فعالیت بدنی مشارکت ورزشی و پیشنهادات جامعه دانشگاهی، افزایش 

شناسایی موانع مشارکت دانشگاهیان در ورزش پژوهش نیز لذا هدف از این خواهد داشت. 
مگانی در و براساس آنها راهکارهایی براي توسعه ورزش هاست  آنبعاد همگانی و تعیین ا

 ها ودانشگاه توسعه ورزش همگانی مناسب دربا استخراج راهکارهاي  شود.ها ارائه میدانشگاه
در ورزش دانشگاهی، موجبات مشارکت حداکثري مخاطبان (دانشجویان،  هابندي آناولویت

 درر موث عوامل شناخت .خواهد شدکارمندان و اعضاي هیأت علمی) در ورزش همگانی فراهم 

  و تدابیر اتخاذ با و آنها از آگاهی با ریزان برنامه گردد سبب تواندی میهمگان ورزش هتوسع
 .بپردازند موانع رفع به مناسب هايریزيبرنامه

 پژوهشروش 
تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شـده اسـت.   -این پژوهش توصیفی

    یئــت علمــی، کارمنــدان و دانشــجویانامعــه آمــاري ایــن پــژوهش شــامل تمــامی اعضــاي هج
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بنـدي منـاطق   از تقسـیم واحدهاي دانشگاهی گیري براي نمونه بود. ایرانهاي سراسري دانشگاه
بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري استفاده شد و از هـر منطقـه دو یـا    گانه اداره کل تربیتده

خاب شـدند و تـالش شـد تـا بیشـترین      ها انتسه دانشگاه براي انجام پژوهش و توزیع پرسشنامه
نفـر اعضـاي    233نفـر (  779در نهایـت،  ها فراهم شـود.  نمونه ممکن براي تجزیه و تحلیل داده

بـه   نفر دانشجو) در این پژوهش شرکت کرده و 322نفر کارمند و   224هیئت علمی و اساتید، 
اي محقـق سـاخته   سشنامهپرمورد استفاده در این پژوهش ابزار  سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند.

 80 در مرحله اول .دادرا مورد مطالعه قرار می هاتوسعه ورزش همگانی در دانشگاهموانع بود که 
از چهار نفر  سپس شناسایی شد.به صورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشی پرسشنامه این گویه براي 

انـد، شـش   ها را داشتههاز اساتید مدیریت ورزش که سابقه مدیریت در حوزه تربیت بدنی دانشگا
بودند  نفر از جامعه مورد بررسی و سه نفر از محققانی که در حیطه ورزش همگانی مطالعه کرده

خواسته شد تا نظرات خود را نسبت به روایی صوري و محتوایی سـؤاالت و همـاهنگی سـؤاالت    
نظـرات بـه   ررسـی  بآنها اعالم کننـد. پـس از    هاي مربوط بهپرسشنامه با اهداف تحقیق و گزینه

سؤال کـاهش   66در نهایت تعداد سؤاالت پرسشنامه به ها، و اعمال آن در پرسشنامهدست آمده 
در یـک مطالعـه راهنمـا، توسـط یـک       پایایی پرسشنامهو پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.  هیافت

اسـتفاده   نفري (دانشجویان، کارکنان و اساتید) مورد بررسی قرار گرفت و میزان آن بـا  30گروه 
 محاسبه شد. α=953/0از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ 

ها، محاسبه ها، رسم نمودارها، طبقه بندي دادهبراي محاسبه فراوانیهاي آمار توصیفی از روش
در آمار استنباطی  هاي مرکزي و پراکندگی در مورد متغیرهاي پژوهش استفاده شد.شاخص

هاي اصلی) جهت ل عاملی اکتشافی (روش تحلیل مؤلفهبراي بررسی اهداف ویژه از روش تحلی
هاي ورزش همگانی در بین تعیین مهمترین عوامل بازدارندگی (موانع) براي شرکت در فعالیت

جامعه مورد نظر (دانشجویان، کارمندان و اساتید) و دسته بندي گزینه ها با توجه به بار عاملی 
هاي مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل آنها استفاده شد. به منظور تأیید پیش فرض

ت بارتلت استفاده شد. از روش ) و آزمون کرویKMO( هاي کفایت حجم نمونهعاملی از آزمون
    ها و خردهنامهضریب آلفاي کرونباخ براي تعیین ثبات درونی سؤاالت هر یک از پرسش

براي تحلیل عاملی اکتشافی و  18خه نس SPSSافزار از نرماستفاده شد.  هاهاي آنمقیاس
 . شدو برآورد بارهاي عاملی استفاده ها هاي پرسشنامهاستخراج عامل

 نتایج
نفر کارمند  224درصد)،  91/29هیئت علمی (مدرس و عضو نفر  223حاضر  پژوهشدر 
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 شرکتنفر  779و در مجموع  درصد) 33/41نفر دانشجو ( 222درصد) و  75/28دانشگاه (
و  52/37±88/7، کارکنان 98/35±26/8میانگین سنی اعضاي هیئت علمی و اساتید  کردند.

سال بود. میانگین سابقه کاري اساتید و کارکنان نیز به ترتیب  47/22±55/2دانشجویان 
هاي جمعیت شناختی برخی ویژگی نیز 1در جدول سال بود.  84/12±14/7و  45/7±59/9

 شرکت کنندگان ارائه شده است. 
 

 . توزیع شرکت کنندگان بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت استخدام1ول جد
ویژگی جمعیت 

 شناختی
 وضعیت

 دانشجویان کارکنان اعضاي هیئت علمی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت
 45 145 58 130 4/52 122 مرد
 55 177 42 94 6/47 111 زن

 100 322 100 224 100 233 مجموع

 وضعیت تأهل

 5/84 272 6/16 37 9/27 65 مجرد
 2/15 49 83 186 4/70 164 متأهل

 missing( 4 7/1 1 4/0 1 3/0نامشخص (
 100 322 100 224 100 233 مجموع

وضعیت 
 ستخداما

 --- --- 1/28 63 5/33 78 رسمی
 --- --- 3/14 32 5/18 43 پیمانی

 --- --- 7/52 118 6/20 48 قراردادي
 --- --- 1/3 7 27 63 / روزمزد حق التدریس

 --- --- missing( 1 4/0 4 8/1نامشخص (
 --- --- 100 224 100 233 مجموع

 

نفر هیئت علمی شرکت کننده در  233دهد از مجموع نشان می 1هاي مندرج در جدول داده
ها متأهل بوده و از درصد آن 70درصد زن بودند. بیش از  6/47درصد مرد و  4/52این تحقیق 

درصد کارکنان  58، همچنین .بودنددولت ها استخدام رسمی آن درصد 5/33نظر استخدام نیز 
ها متأهل بودند. بیش از نیمی از کارکنان درصد آن 83درصد زن بوده و در مجموع  42مرد و 

ن شرکت شجویادرصد دان 55کردند. ها به صورت قراردادي فعالیت میدرصد) دانشگاه 7/52(
 ها مجرد بودند. درصد آن 85درصد پسر بوده و حدود  45در این تحقیق دختر و  کننده

هاي اصلی) جهت تعیین در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی (روش تحلیل مؤلفه
هاي ورزش همگانی در بین جامعه ترین عوامل بازدارندگی (موانع) براي شرکت در فعالیتمهم

ها با توجه به بار عاملی آنها نشجویان، کارمندان و اساتید) و دسته بندي گزینهمورد نظر (دا
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 استفاده شد. 
 و بارتلت  KMO. نتایج آزمون 2جدول 

 پرسشنامه موانع آزمون

KMO  آمارهKMO 942/0 

 بارتلت

 860/27586 خی دو

 2145 درجه آزادي

 001/0 داريسطح معنی
 

موانع مناسب  ) نشان داد استفاده از تحلیل عاملی براي پرسشنامه2نتایج آزمون بارتلت (جدول 
دهـد  نیز نشـان مـی   KMOهاي ساخته شده از اعتبار الزم برخوردارند. نتایج آزمون بوده و عامل

ها براي تحلیل عاملی از کفایت بسیار خوبی برخوردار اسـت. در پـژوهش حاضـر    که تعداد نمونه
 تعیین شد.  35/0اي هر سوال حداقل بار عاملی مورد قبول بر

سؤال به دلیل بـار عـاملی    8، سوال پرسشنامه 66در تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع از 
ند(جدول د عامل از فرایند تحلیل خـارج شـد  بار عاملی در دو یا چن کمتر از بار مبنا و یا داشتن 

، زمانی و مـدیریتی سـا سؤال) در شـش عامـل تحـت عنـاوین موانـع       58و باقی سؤاالت () 4
 محـدودیت زمـانی  و  عـدم حمایـت اجتمـاعی   ، درون فردي، شناختیروان، محیطی
 هـاي بدسـت آمـده در ایـن پـژوهش بـر اسـاس        عامل ).3شدند(جدول  و طبقه بندي شناسایی

هـا بـر اسـاس مـرور مقـاالت، ب)      هاي ذیل تعیین گردید: الف) شناخت اولیه تعداد عامـل معیار
، ج) بررسی بصري بر اساس آزمون اسـکري، د)  1اساس مقادیر ویژه بیشتر از  ها برانتخاب عامل

میزان ثبـات درونـی    هاي اقتباس شده.استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) قابلیت درك عامل
، محیطـی  925/0یا پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي عامـل موانـع سـازمانی و مـدیریتی     

و محـدودیت   812/0، عدم حمایت اجتماعی 863/0، درون فردي 893/0 شناختی، روان896/0
و بـار عـاملی   هاي مربوط به هر عامل گویهبه دست آمد.  953/0و کل پرسشنامه  803/0زمانی 

  گزارش شده است. 3در جدول  مربوط به هر گویه در عامل مربوطه
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 هاي شرکت در برنامهو موانع توسعه ورزش همگانی هاي پرسشنامه . گویه3جدول 
 ورزش همگانی دانشگاه

عنوان 
 عامل

 اولویت 
 در عامل

 بار عاملی گویه             

تی
یری

مد
 و 

نی
زما

سا
 

 533/0 سازي ضعیف در زمینه ورزش همگانی و استفاده از امکانات ورزشیفرهنگ 1
 404/0 هاي فرهنگی مرتبط با فعالیت بدنی (به ویژه بانوان)محدودیت 2
 549/0 عدم حمایت مسئولین دانشگاه از ورزش دانشجویان، کارکنان و اساتید   3
 622/0 عدم وجود مشاور پزشکی در زمینه فعالیت بدنی در دانشگاه 4
 612/0 هاي مختلف ورزشی در ساعات فوق برنامه هاي آموزشی رشتهعدم برگزاري دوره 5
 662/0 ن در ساعات فوق برنامههاي مورد عالقه مراجعیعدم توجه به رشته 6
 584/0 هاي ورزشی دانشگاهرسانی و تبلیغات مناسب درباره ورزش و فعالیتعدم اطالع 7
 617/0 عدم اختصاص بودجه به ورزش همگانی و فعالیت بدنی از سوي دانشگاه 8
 700/0 عدم تخصص مربیان و کمبود مربیان آگاه و با تجربه 9
 691/0 هاي ورزش همگانی در دانشگاه ها و انجمنالیت تشکلنبود یا عدم فع 10
 628/0 هاي ورزشی متنوع در اماکن ورزشی دانشگاهعدم وجود رشته 11
 468/0 هاي ورزشی دانشگاهعدم حضور و شرکت مسئوالن دانشگاه در فعالیت 12

13 
دانشجویان، بدنی دانشگاه و عدم توجه کافی به ورزش عملکرد ضعیف اداره تربیت

 کارکنان و اساتید  
714/0 

 722/0 ضعف بخش روابط عمومی اداره تربیت بدنی دانشگاه 14
 391/0 ها درباره فوائد فعالیت بدنی و ورزش رسانی رسانهضعف اطالع 15
 519/0 اندرکاران اماکن ورزشیبرخورد نامناسب دست 16

طی
حی

م
 

1 
و فضاهاي ورزشی براي دانشجویان، هاي ویژه در اماکن عدم اختصاص ساعت

 کارکنان و اعضاي هیئت علمی و اساتید  
567/0 

 598/0 ها و آقایانعدم وجود اماکن و فضاهاي ورزشی اختصاصی براي خانم 2
 636/0 کمبود فضا و امکانات ورزشی 3
 627/0 سختی دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی 4
 631/0 ات ورزشیکیفیت پائین وسایل و تجهیز 5
 622/0 هاي گرمایشی و سرمایشی در اماکن ورزشی سرپوشیدهنامناسب بودن سیستم 6
 717/0 نامناسب بودن وضعیت بهداشتی اماکن و فضاهاي ورزشی 7
 716/0 عدم ایمنی فضاها و اماکن ورزشی 8
 728/0 وضعیت ظاهري نامطلوب اماکن و فضاهاي ورزشی 9
 577/0 وایی نامناسب منطقهشرایط آب و ه 10

 562/0 عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزش دانشگاه 11
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عنوان 
 عامل

 اولویت 
 در عامل

 بار عاملی گویه             

تی
اخ

شن
روان

 

 567/0 ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی 1
 658/0 قدرت و توان بدنی کم 2
 740/0 خودپنداره منفی (برداشت منفی از خود) 3
 764/0 ترس از قضاوت دیگران درباره خود 4
 763/0 خجالتی بودن 5
 782/0 ترس از قرار گرفتن در جمع و بودن در اجتماع 6

دي
فر

ن 
رو

د
 

 721/0 تنبلی و سستی 1
 539/0 نداشتن برنامه ورزشی مشخص 2
 681/0 نداشتن انگیزه فعالیت بدنی و ورزش 3
 508/0 عدم احساس راحتی در فضاهاي ورزشی 4
 476/0 ع پزشکیمشکالت جسمانی، بیماري و من 5
 704/0 عدم عالقه به ورزش و فعالیت بدنی و لذت نبردن از آن 6
 527/0 هاي ورزشینداشتن مهارت کافی در هیچ یک از رشته 7
 614/0 سخت و خسته کننده بودن فعالیت بدنی و ورزش 8
 508/0 بدنی در گذشته هاي ناخوشایند از فعالیتداشتن تجربه 9
 437/0 اس ناخوشایند نسبت به عرق کردن زیادداشتن احس 10

ی
اع

تم
اج

ت 
مای

 ح
دم

ع
 

 415/0 عدم مشارکت دوستان و همکاران 1
 439/0 سطحنداشتن یار ورزشی مناسب و هم 2
 576/0 تحرك بودن و عدم فعالیت بدنی سایر اعضاي خانوادهبی 3
 667/0 عدم تشویق دوستان و همکاران 4
 581/0 ضاي خانواده از فواید ورزش و فعالیت بدنیعدم آگاهی سایر اع 5
 456/0 نگرش منفی مدیران و مسئوالن دانشگاه به ورزش و فعالیت بدنی 6
 580/0 عدم حمایت و تشویق خانواده 7

نی
زما

ت 
ودی

حد
م

 

 734/0 هاي کاري و نداشتن وقت و فرصت کافیمشغله 1
 578/0 شیتداخل زمان کار با زمان اختصاصی اماکن ورز 2
 442/0 کم بودن ساعات فوق برنامه در فضاهاي ورزشی دانشگاه 3
 535/0 هاي خانوادگیمشکالت و مشغله 4
 459/0 تدریس در چند واحد دانشگاهی مختلف و رفت و آمد زیاد 5
 439/0 فعالیت جسمانی زیاد در حین انجام وظایف شغلی 6
 483/0 کمبود خواب و استراحت 7

 571/0 گیر بودن فعالیت ورزشیتوق 8
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 . فهرست سؤاالت خارج شده از تحلیل عاملی4جدول
شماره گویه در 

 پرسشنامه
 گویه

6 
هاي هاي شرکت در فعالیتمشکالت مالی و اقتصادي اعضاي هیئت علمی و باال بودن هزینه

 ورزشی فوق برنامه
 عدم برخورداري از تناسب اندام 12
 یترس از آسیب دیدگ 13
 عدم آگاهی از اثرات مثبت ورزش و فعالیت بدنی 37

39 
هاي ورزشی دانشگاه از جانب اساتید و اعضاي هیئت علمی، کارکنان و عدم پیگیري برنامه

 دانشجویان
 هاي ورزشی (شدت، مدت و غیره)نداشتن آگاهی و دانش الزم درباره نحوه انجام فعالیت 43
 نگرش منفی جامعه به فعالیت بدنی و ورزش 44
 نداشتن لباس ورزشی مناسب یا عدم عالقه به پوشیدن لباس ورزشی 66

 

هاي مربوط به موانع فعالیت بدنی از دیدگاه پاسخ دهندگان نشان داد، بررسی اهمیت عامل
انی و شود، عامل سازمترین عاملی که مانع شرکت افراد در ورزش و فعالیت بدنی میمهم

)، محدودیت زمانی 12/3±88/0هاي محیطی () است، پس از آن عامل22/3±85/0مدیریتی (
) و 93/2±81/0)، درون فردي (02/3±84/0)، عدم حمایت اجتماعی (78/0±10/3(

 ).5هاي بعدي اهمیت قرار داشتند (جدول ) به ترتیب در رده50/2±95/0روانشناختی (
 

 موانع توسعه ورزش کم اهمیت ترین عوامل مربوط به  . فهرست با اهمیت ترین و5جدول 
 هاهمگانی در دانشگاه

 میانگین ±انحراف استاندارد  تعداد عوامل ردیف
 22/3±85/0 779 سازمانی و مدیریتی 1
 12/3±88/0 779 محیطی 2
 10/3±78/0 779 محدودیت زمانی 3
 02/3±84/0 779 عدم حمایت اجتماعی 4
 93/2±81/0 779 درون فردي 5
 50/2±95/0 779 روانشناختی 6

 گیريبحث و نتیجه
وجود و بروز عوامل بازدارنده به معناي بروز مانع و مشکل در جهت رفع نیازهاي افراد در 

هایی را در بر بدنی، مسائل و محدودیتبدنی است. موانع فعالیتدسترسی و پرداختن به فعالیت
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دارد و یا تعهد آنها را هاي بدنی و ورزشی بازمیجام فعالیتگیرد که افراد را از اقدام به انمی
مانع  66بررسی پژوهش حاضر نشان داد از کند. هاي پیشین محدود مینسبت به ادامه فعالیت

با  هامتغیر از ارزش بیشتري برخوردار بودند. این گویه 58شناخته شده در ورزش همگانی، 
، تعامل اجتماعی، محیطی، سازمانی و مدیریتیش عامل استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در ش

اولویت  بندي شدند. طبقه محدودیت زمانیو عدم حمایت اجتماعی ، فرديدرون، روانشناختی
به ترتیب شامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، محدودیت  شرکت کنندگاناین عوامل از دیدگاه 

 ی بود. فردي و روانشناختزمانی، عدم حمایت اجتماعی، درون
% از واریانس موانع 89/26دهنده عامل اول هاي تشکیلدر تحلیل عاملی اکتشافی، گویه

هاي هاي آن عوامل مرتبط با محدودیتبدنی را تبیین کردند و چون اغلب گویهفعالیت
عامل سازمانی و "سنجید، ساختاري، سازمانی و مدیریتی مرتبط با فعالیت بدنی را می

دهنده وجود عوامل و مسائل ساختاري و سازمانی در ري شد. این عامل، نشانگذانام "مدیریتی
هاي بدنی اثرگذار هستند. مدیریت ورزش دانشگاهی است که بر مشارکت افراد در فعالیت

چیان و )، احسانی، کوزه2003جی، کودیهی و فانگ (بنابراین، با عامل ساختاري در مطالعه ان
)، عامل 2005)، عامل مدیریتی در مطالعه آسیهل (1386نی () و کشکر و احسا1386کشکر (

)، عامل امکاناتی و اقتصادي در مطالعه 2007سازمانی در مطالعه گیورسیک و همکاران (
) و عامل ساختاري و مدیریتی در مطالعه منظمی، 1388میرغفوري، صیادي و میرفخرالدینی (

هاي تحقیق از این عامل به عنوان ) متناسب است. آزمودنی1390بوشهري (علم و شتاب 
مهمترین مانع براي فعالیت در ورزش همگانی نام بردند. باتوجه به محتواي گویه هاي تشکیل 

هاي سبک و غیر ریزي و گسترش بیشتر ورزش، مدیران ورزشی با برنامهي این عاملدهنده
ها و شیدن به ورزشرقابتی، شناسایی نیازها و عالیق ورزشی افراد و همچنین با تنوع بخ

توانند زمینه افزایش مشارکت هاي ورزش همگانی و تفریحی میخدمات ارائه شده در برنامه
از دیگر اقداماتی که می توان در این بخش مورد استفاده قرار گیرد  ورزشی افراد را فراهم آورند.

ت فعال افراد و تالش براي از بین بردن برخی نگرش هاي منفی نسبت به مشارکفرهنگ سازي 
هاي همگانی ورزش در برنامهبراي این منظور برگزاري  ؛دانشگاهی، به ویژه بانوان است

با حضور اعضاي هیأت علمی و مسئوالن به ویژه براي بانوان دانشگاهی  هاي مختلف،تمناسب
ورزشی در سطح -تواند مؤثر باشد. همچنین برپایی همایش ها و کارگاه هاي علمیدانشگاه می

 سایت دانشگاهها در وبهاي آموزش ورزش و قرار دادن اینگونه برنامهوابگاه ها، ساخت برنامهخ
 رسانی، می تواند مفید باشد.و ادارات تربیت بدنی و استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی و اطالع

 ت% از واریانس موانع فعالی62/9دهنده عامل دوم در تحلیل عاملی اکتشافی، هاي تشکیلگویه
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هاي محیطی مؤثر بر هاي آن مسائل و محدودیتبدنی را تبیین کردند و چون اغلب گویه
نامیده شد. این عامل  "عامل محیطی"داد، بدنی را مورد سؤال قرار میمشارکت افراد در فعالیت

هاي مربوط به فضاها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر دهنده کمبودها و محودیتنیز نشان
هاي ورزشی است. بنابراین، با عامل محیطی در مطالعه گرینی و همکاران محیطاماکن و 

انصاري و ، الالول) و عامل محیط فعالیت در مطالعه 2007) گیورسیک و همکاران (2006(
بندي ابعاد موانع مشارکت در فعالیت بدنی از دیدگاه در اولویت) تناسب دارد. 2010پارکر (

این  دهندهدر اولویت دوم قرار گرفت. ماهیت گویه هاي تشکیلشرکت کنندگان، این عامل 
هاي ورزشی با ایجاد و برقراري سیستم حمل و عامل نشان می دهد، دسترسی آسان به مکان

نقل مناسب، رسیدگی به اماکن و تجهیزات ورزشی از جوانب مختلف(ظاهر، بهداشت و ...) با 
ت بدنی و ارزیابی منظم و مداوم از این امکانات و ایجاد واحد حفظ و نگهداري در ادارات تربی

هاي ویژه براي اقشار مختلف دانشگاهی(دانشجو، کارمند و برنامه ریزي براي اختصاص زمان
هیأت علمی) با در نظر گرفتن ویژگی هاي آنها، می توان موانع ایجاد شده در بخش عامل 

 محیطی را کاهش داد. 
 % از واریانس موانع فعالیت14/4دهنده عامل سوم هاي تشکیلدر تحلیل عاملی اکتشافی، گویه

هاي آن تأثیر متغیرهاي روانشناختی و فردي افراد بر بدنی را تبیین کردند و چون اغلب گویه
نام گرفت. این عامل،  "عامل روانشناختی"داد، مشارکت آنان در فعالیت بدنی را سؤال قرار می

ها و مسائل روانی افراد و تصور آنان از وضعیت ختی، ویژگیدهنده تأثیر عوامل روانشنانشان
هاي ورزشی است. بنابراین، با عامل بازدارنده فردي در جسمانی خود بر مشارکت در فعالیت

)، عامل موانع شخصی در مطالعه میرغفوري، صیادي و 1386مطالعه کشکر و احسانی (
) و 2007طالعه گیورسیک و همکاران (فردي در م)، عامل موانع درون1388میرفخرالدینی (

) متناسب است. این عامل به میزان کمی 2005عامل عدم اعتماد به نفس در مطالعه آسیهل (
بندي ابعاد موانع مشارکت در فعالیت چنین، در اولویتتبیین کننده موانع فعالیت بدنی بود. هم

کنندگان گرفت. یعنی شرکتبدنی، عوامل روانشناختی در اولویت آخر شرکت کنندگان قرار 
دهنده موانع فعالیت بدنی، این پژوهش معتقدند که این عامل نسبت به سایر عوامل تشکیل
کنند. باتوجه به ها ایجاد میبراي آنان محدودیت کمتري جهت پرداختن به این گونه فعالیت

ي از میان رسد بهترین راه حل براارائه شده در گویه هاي این عامل به نظر می مضامین
برداشتن موانع روانشناختی افراد براي شرکت در فعالیت بدنی استفاده از روانشناسان و مشاوران 

کنند علت عدم متخصص در این زمینه باشد؛ لذا دانشجویان، اساتید و کارکنانی که احساس می
تماد ها مواردي همچون خودپنداره منفی (برداشت منفی از خود)، عدم اعمشارکت ورزشی آن
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باشد، احتماالً نیازمند مراجعه به مراکز مشاوره خواهند بود. در بنفس، خجالتی بودن و غیره می
ها و کنجاندن مشاوره ورزشی به همین زمینه، کمک گرفتن از پایگاه هاي تندرستی در دانشگاه

ر تواند به عنوان یک راهکاصورت منسجم، در طرح پایش سالمت دانشجویان جدید الورود می
هاي بدنی براي از میان برداشتن برخی از موانع روانشناختی دانشجویان براي شرکت در فعالیت

 باشد. 
% از واریانس موانع 44/3دهنده عامل چهارم در تحلیل عاملی اکتشافی، هاي تشکیلگویه

ي ها و مسائل شخصی افراد براهاي آن محدودیتبدنی را تبیین کردند و چون اغلب گویهفعالیت
نامیده شد. این عامل  "فرديعامل درون"داد، بدنی را مورد سؤال قرار میمشارکت در فعالیت

هاي موجود در زندگی شخصی افراد است که بر دهنده مشکالت، مسائل و محدودیتنیز نشان
ها اثرگذار است. بنابراین، با عامل موانع درونی در مطالعه مشارکت آنان در این گونه فعالیت

فردي در مطالعه گیورسیک و همکاران )، عامل درون2009) و تاتار (1998لند و همکاران (زیب
) و عامل موانع شخصی در 1386)، عوامل بازدارنده فردي در مطالعه کشکر و احسانی (2007(

) تناسب دارد. از دیدگاه شرکت کنندگان 1388مطالعه میرغفوري، صیادي و میرفخرالدینی (
موانع مشارکت  کنندهامل در اولویت پنجم قرار گرفت و به میزان کمی تعیینپژوهش نیز این ع

هاي بر این است که عدم عالقه مردم به شرکت در فعالیت آنان در فعالیت بدنی بود. عقیده
حرکتی و ورزشی به واسطه کمبود اماکن ورزشی است و در صورتی که کمبود فضاهاي ورزشی 

توان تعداد بیشتري از مردم را به سوي ورزش سوق داد؛ بنابراین به مرور زمان مرتفع شود می
هاي مربوط به توان گفت احتماالً با برطرف شدن موانع محیطی (کمبودها و محدودیتمی

هاي ورزشی) برخی از موانع درون فضاها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر اماکن و محیط
شد، اما با توجه به اینکه در این تحقیق اندازه فردي و حتی موانع روانشناختی رفع خواهد 

هاي بیشتر همچنان گیري مستقیمی در این زمینه صورت نگرفته است، نیاز به انجام پژوهش
) در تحقیق خود گزارش کردند برگزاري مسابقات 1380ماند. باقرزاده و همکاران (باقی می

تر خواهد کرد، بنابراین، براي از میان مختلف ورزشی عالقه و رغبت افراد را نسبت به ورزش بیش
تواند برگزاري مسابقات و برداشتن برخی از موانع درون فردي یکی از راهکارهاي خوب می

هاي ورزشی درون و برون بخشی باشد که احتماالً میل و رغبت و انگیزه جامعه جشنواره
 خواهد افزود.  هاي ورزش همگانیدانشگاهی را براي فعالیت بدنی و حضور در برنامه

% از واریانس انگیزه 10/3دهنده عامل پنجم هاي تشکیلدر تحلیل عاملی اکتشافی، گویه
هاي ناشی هاي این عامل بر مسائل و محدودیتبدنی را تبیین کردند و چون اغلب گویهفعالیت

، گذاري شد. این عاملنام "عدم حمایت اجتماعی"از تعامالت اجتماعی تأکید داشت، عامل 
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بدنی است. بنابراین، با دهنده تأثیر روابط اجتماعی افراد بر عدم مشارکت آنان در فعالیتنشان
)، میرغفوري، صیادي و 1387پور ()، نبی2005عوامل اجتماعی در مطالعه آسیهل (

)، عامل بین فردي در مطالعه 1390) و منظمی، علم و شتاب بوشهري (1388میرفخرالدینی (
) و عامل عدم حمایت اجتماعی در 2007) و گیورسیک و همکاران (1388(کشکر و احسانی 

 بندي ) متناسب است. این عامل در اولویت2010لوپز، گالگوس و اکسترما (-مطالعه گومز
هاي موانع، به عنوان اولویت چهارم شناخته شد. براي حل مشکالت و مسائل مربوط به عامل

باشد. هاي دقیق از سوي مسئوالن ورزش دانشگاه مییزيرعدم حمایت اجتماعی نیاز به برنامه
هاي ورزشی دانشگاه براي تشویق و در این زمینه، توجیه افراد شرکت کننده و حاضر در برنامه

تواند بسیار ترغیب دوستان، آشنایان، همکاران و غیره براي شرکت در ورزش و فعالیت بدنی می
ین زمینه نقش دانشجویان و اساتید تربیت بدنی و علوم رسد در امفید و مؤثر باشد. به نظر می

ورزشی بسیار مهم و سازنده است؛ زیرا وظیفه و رسالت دانشجویان و اساتید تربیت بدنی و حتی 
هاي تربیت بدنی و ادارات تربیت بدنی دانشگاه تشویق و ترغیب آحاد جامعه و کارکنان دانشکده

و فعالیت بدنی است. البته باید خاطر نشان کرد به خصوص جامعه دانشگاهی به سمت ورزش 
ها در حمایت از مشارکت ورزشی تک تک اعضاي خانواده و ها در آموزش خانوادهکه نقش رسانه

 فرهنگ سازي در این حیطه نقشی کلیدي و غیر قابل انکار خواهد داشت. 
ریانس موانع % از وا65/2دهنده عامل ششم هاي تشکیلدر تحلیل عاملی اکتشافی، گویه

هاي آن محدودیت وقت و نداشتن فرصت براي بدنی را تبیین کردند و چون اغلب گویهفعالیت
نام گرفت. این  "عامل محدودیت زمانی"داد، پرداختن به فعالیت بدنی را مورد سؤال قرار می

ه ها و مشکالت موجود در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است که بدهنده مشغلهعامل، نشان
کند. بنابراین با نوعی فرصت و زمان کافی براي پرداختن به فعالیت بدنی را از آنان سلب می

)، عامل 2011) و الگیالنی و همکاران (2004عامل محدودیت زمانی در مطالعه توموسیمه (
جی، کودیهی و )، ان1383)، اتقیاء (1379نداشتن یا کمبود وقت در مطالعه گودرزي و اسدي (

)، حیدري 2006)، داسکاپان، توزون و اکر (2005)، آسیهل (1386)،  غفوري (2003فانگ (
) 2010لوپز، گالگوس و اکسترما (-) و گومز2010انصاري و پارکر (، الالول)، 1388چروده (

بندي ابعاد موانع چنین از دیدگاه شرکت کنندگان محدودیت زمانی در اولویتمتناسب است. هم
نی، در اولویت سوم قرار گرفت. با توجه به تداخل زمان کار با زمان مشارکت در فعالیت بد

اختصاصی اماکن ورزشی و کم بودن ساعات فوق برنامه در فضاهاي ورزشی دانشگاه، پیشنهاد 
هاي مربوط به اماکن و ریزيها در برنامهشود ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاهمی

آزاد و فراغت از کار اساتید، کارکنان و دانشجویان توجه کنند  فضاهاي ورزشی دانشگاه به زمان
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چنین براي بیشتر شدن هاي فوق برنامه را بر اساس این ساعات تنظیم نمایند. همو برنامه
روزهاي تعطیل، ساعات ابتدایی روز و قبل از شروع توان ساعات اختصاصی به فوق برنامه می

ا به ساعات فوق برنامه اماکن و فضاهاي ورزشی اضافه هاي پایانی شب رساعت اداري و ساعت
هاي گذشته محدودیت زمانی با توجه به اینکه در این پژوهش و بیشتر پژوهشکرد. در نهایت 

بنابراین  ؛ترین موانع حضور افراد در ورزش و فعالیت بدنی ذکر شده استبه عنوان یکی از مهم
ط با مدیریت زمان براي دانشجویان، اساتید و کارکنان ها و سمینارهایی در ارتبابرگزاري کارگاه

 رسد. دانشگاه به عنوان یک راهکار ضروري به نظر می
 هاموانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاهتوان گفت مواردي که به عنوان به طور کلی، می

ید به ماهیت ریزي براي رفع این موانع باشد، زنجیروار به هم مرتبط هستند و در برنامه شناخته
 .و میزان اهمیت آنها از دیدگاه اساتید، کارکنان و دانشجویان توجه نمود
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 تحلیل اثر عوامل اجتماعی بر اشتغال فارغ التحصیالن کارشناس ارشد رشته 

 تربیت بدنی دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی
 

 2لیال قربانی قهفرخی، 1ابوالفضل فراهانی
 

 30/5/92تاریخ پذیرش:   14/2/92تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یناز ا یحو استفاده صح شود یکشور محسوب م یک یهسرما ینتر مهم یانسان یروين یقین،بطور 
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر عوامل اجتماعی  .باشد یم يمنسجم ضرور یستمس یکدر  یهسرما

بر اشتغال فارغ التحصیالن کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی می 
، از نوع تحقیقات  نتایجو  بر مبناي هدفتحلیلی است و –روش انجام این پژوهش توصیفی  باشد.

مقطعی انجام شده است. در حیطه مطالعات  و به لحاظ اجرا از نوع میدانی است که کاربردي است
جامعه ي تحقیقی پژوهش حاضر را کلیه فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد تربیت بدنی در کلیه 

یر دولتی فارغ التحصیل در دو گروه دانشگاه دولتی و غ 1390لغایت  1385گرایش ها که در سالهاي 
نفر( فارغ التحصیالن در دو گروه دانشگاه دولتی  7500شده اند تشکیل می دهد حجم جامعه تحقیق 

و غیر دولتی ) برآورد شد که جهت بر آورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 
نفر  421تبار نتایج حجم نمونه را تا نفر در نظر گرفته شد محقق جهت باال بردن میزان تعمیم و اع 360

افزایش داد. نمونه گیري بصورت طبقه اي خوشه اي و بصورت تصادفی  انجام شد. جهت جمع آوري 
سئوال براي جمع آوري آمار  14اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد که پرسشنامه با 

محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید و  گویه براي عامل اجتماعی طراحی شد .روایی 9توصیفی و 
لمی گروه تربیت بدنی، مدیریت ، جامعه شناسی و علوم اجتماعی رسید. براي بررسی هیئت ع اعضاي

روایی سازه پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که روایی ساختاري قابل قبولی 
(آلفاي کرونباخ) گزارش شد.  97/0ی پرسشنامه برابر ) میزان پایای 748/0( بار عاملی،  نشان داده شد

جهت ساخت پرسشنامه از روش آماري تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از  نرم افزار آماري( اس 
)بهره گرفته شد  با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدي و استفاده از نرم افزار آماري 20پی اس اس/ 

الن دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتی، مهمترین عوامل اجتماعی ، مؤثر لیزرل از دیدگاه فارغ التحصی
بر اشتغال فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی اولویت بندي شدند. نتایج حاصل از 

عامل اجتماعی موثر بر اشتغال ، عامل بکار گیري افراد  با توجه به روابط  9پژوهش نشان داد در بین 
) در اولویت اول 769/0(  ز نظر فارغ التحصیالن دانشگاههاي غیر دولتی با بار عاملیخویشاوندي  ا

انتخاب قرار گرفت و عامل پرداخت هزینه هاي دانشجویان دانشگاههاي دولتی ، توسط دولت از  نظر 
) در اولویت اول قرار گرفت. بطور کلی عوامل 964/0فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی با بار عاملی (

 اجتماعی نقش بسزایی در  اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی بازي می کند.
  

عوامل اجتماعی، فارغ التحصیالن کارشناس ارشد تربیت بدنی، اشتغال،  :واژگان کلیدي
 .دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی

                                                                                                                                        
 Email: afarahani@pnu.ac.ir (نویسنده مسئول) . استاد دانشگاه پیام نور 1
  . عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور 2
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 مقدمه
ایی ها و یکی از مباحث اساسی در زمینه ي توسعه، میزان بهره گیري درست و منطقی از توان

استعدادهاي نیروي انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد 
. )1385پاسبان، (توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادي را به خود اختصاص داده است

ت ارتباطاجزیی مهم از نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را 
انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، 
تاثیر مستقیمی در توسعه ي جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه اي، به حداکثر رساندن رفاه 
اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادالنه ي درآمد، بهبود سطح 

ت آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی امکانا
 . )1388مهدوي و سلماسی، (مردان و زنان و . . . می باشد

برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهاي کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاري و 
براي از بین بردن فقر، بیکاري و  کم کاري پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و

نابرابري باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و 
ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به 

ي جامعه، جهت استقرار یک نظام میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارها
شرایط نامساعد محیطی واکنش  .)1385پاسبان، (عادالنه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است

هاي منفی بسیاري را در رفتار افراد به وجود می آورد که اینگونه واکنش ها در حقیقت موانع 
مل موانع فردي و شا . موانع کار آفرینیرفتاري در مسیر توانمندسازي و کارآفرینی است

 اجتماعی می باشند.
که  موانعی هستند که مربوط به ویژگی هاي درونی فرد هستند، موانع اولیه کارآفرینی (فردي)

توان به بی اعتقادي به موثر بودن و مفید بودن خویشتن، بی تفاوتی به محیط از این میان می
موافقت بی قید و شرط با افکار و عقاید  در ارایه راه حل هاي سازنده و مفید، یپیرامون، ناتوان

دیگران، بدبینی و منفی نگري، میزان کمی تحمل در برابر مشکالت، نداشتن اعتماد به نفس، 
( شفیع نداشتن اهداف و بینش روشن و احساس ناتوانی در گسترش استعدادها اشاره کرد

 ).1382آبادي، 
مل می شود که مربوط به شرایط جامعه و موانعی را شا، موانع ثانویه کارآفرینی (اجتماعی)

فرهنگ حاکم بر آن است. این موانع صرفا با کوشش فردي قابل رفع نیست و به اصالحات و 
تحوالت تدریجی ارزش آفرین در محیط نیازمند است. از میان این موانع می توان به مناسبات 

ت هاي شغلی مشخص، عدم خانواده، مشکالت فرهنگی جامعه، نبود فرص حاکم بر سازمان کار،
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اطمینان در بازار کار، کمبود دانش و مهارت هاي حرفه اي و کمبود راهنمایی و مشاوره اشاره 
 ).2009، 1داکیو –(باي  کرد

اشتغال از دیدگاه کالن اقتصادي از جنبه هاي مختلفی همچون درآمدزایی، تولید ، کارآفرینی 
منزلت، جایگاه و  به انسان از دیدگاه اجتماعی میت دارد و،توسعه دانش و فناوري و غیره اه

موقعیت اجتماعی و حس اعتماد بنفس می بخشد. مشغول بکار شدن و استفاده از نیروي ذاتی، 
مهارت ها و دانش و مدیریت شخصی براي شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مختص گروه 

موقعیت هاي کاري اي که براي آنان خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با 
 دفراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تایی

 . )2007بختیاري، ( قرار دهند
همانطور که مشخص است ، عوامل  اجتماعی به طور مستقیم  و یا غیر مستقیم میزان اشتغال 

ت این عوامل و چگونگی تاثیر آنها در میزان اشتغال، تاثیر را تحت تاثیر قرارمی دهند که شناخ
 .زیادي در برنامه ریزي  جهت اشتغال دارد

صورت   و ورزش به بدنی یتانش گسترده ترببا توجه به نقش مهم عوامل اجتماعی در اشتغال، د 
  جهتخود در  ییبا توجه به توانا اي هر جامعهاما  جوان و نوپاست، یارگرچه بس، آن یکنون

و  یجسم ییو سالمت و توانا یباالبردن سطح زندگ یجهبسط و توسعه و تکامل آن و در نت
در  جوامع، ینا هاي یتاز موقع یاست بخش یهیبد است. یدهکوش یشخو ي جامعه  يفکر

 ینآموختگان و دانشمندان ا دانش ییتوانا یزاز امکانات و ن يور آموزش و بهره  یخصوص چگونگ
و جذب  بدنی یتآموختگان رشتهء ترب دانش یبازده یزانم رو، اگر یناز ا است.رشته در جامعه 

جامعه و بازار  یازبا ن یشانا يها دروس و آموخته يرشته، محتوا ینآنها در مشاغل وابسته به ا
در  یو علوم ورزش بدنی یترشتهء ترب يور و بهره ییبه کارآ توان یم داشته باشد، یکار همخوان

شناسایی عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن تربیت  .)2009الرایا، ( بود یدوارجامعه ام
بدنی، عالوه بر کمک به سیاست گذاران بخش اقتصاد و اشتغال کشور در رفع نواقص این حوزه 
و کمک به حداقل سازي نرخ رشد بیکاري، از بعد سالمت روانی جامعه نیز می تواند حائز 

رغ التحصیالن کارشناس ارشد تربیت بدنی می تواند با مسائل اهمیت باشد چراکه حرفه فا
  اشتغال یتوضع یبررسمربوط به سالمت فیزیکی و روانی مردم در ارتباط مستقیم باشد. لذا 

آموزش، جذب،  یمنظور اطالع از چگونگ ی، بهو علوم ورزش بدنی یتآموختگان رشتهء ترب دانش
 ینها و همچن انتقال آموخته يبرا یشانا هاي یزهمندي، انگ یتعالقه و رضا یزانم کارآیی،

رشته در  ینا یشترهرچه ب يور به بهره یقطر ینشناخت مسائل و مشکالت آنهاست تا از ا
                                                                                                                                        
1. Bai-Da Qu 
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علیزاده و (و ورزش کمک کرد بدنی یتمتخصص ترب یروهاين  یفیتباالبردن ک یقجامعه از طر
 ). 1380نصیري، 

ن می دهد که پژوهش جامع و کاملی در زمینه مجموعه مستندات و تحقیقات بررسی شده نشا
التحصیالن در حوزه تربیت بدنی و ورزش انجام نشده است و تحقیقات انجام شده اشتغال فارغ

التحصیالن پرداخته یا کلی و غیر تخصصی هستند یا تنها به جنبه خاصی از مسئله اشتغال فارغ
زمینه رشته هاي دانشگاهی بیشتر اند که از جامعیت کافی برخوردار نیست و همچنین در 

مربوط به سایر رشته هاي دانشگاهی از جمله کشاورزي و علوم پزشکی است که وضعیت 
هاي انجام شده هر کدام از ارزش و اهمیت خاصی حادتري در زمینه اشتغال دارند. البته پژوهش

ژه در رشته تربیت برخوردارند، ولی به دلیل این که به مسئله اشتغال فارغ التحصیالن به وی
 .بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت مشخص نپرداخته اند

صیالن مورد بررسی لذا یکی از عوامل مهمی که در این تحقیق در ارتباط با اشتغال فارغ التح
است که با درنظر گرفتن دو بخش آماري، دو گروه عوامل اجتماعی ، نقش قرار گرفته است

ي دولتی و غیر دولتی و تفاوت نرخ اشتغال فارغ التحصیالن این دو گروه دانشگاه، دانشگاه ها
نوآوري این تحقیق در این است که نیز در این راستا مشخص خواهد شد.  عوامل اجتماعینقش 

نظرات فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دو  حاضر جامعه ي تحقیقی پژوهش
یکی از رشته هاي  را( در سطح کشور) مورد بررسی قرار می دهد. ولتیغیر ددانشگاه دولتی و
این رشته مورد کم توجهی تربیت بدنی می باشد که مساله فارغ التحصیالن  ،کاربردي جامعه

ضروري است تا  ، سوي مسئولین قرار گرفته است. با توجه به اهمیت باالي این رشته زیادي از
چالشها و فرصتهاي نظام آموزش عالی در تامین نیازهاي و  نگاه عمیقی به این مساله داشته

و نیز عوامل موثر بر اشتغال دانشجویان تربیت بدنی  مهارتی نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار
از این رو در این تحقیق سعی شده است ضمن مورد مداقه قرار دادن  مورد بازبینی قرار گیرد.

را در زمینه ي اشتغال فارغ التحصیالن  وامل اجتماعیعتحقیقات قبلی، هر چه بیشتر نقش 
 دانشگاهی گوشزد نماییم.

 روش پژوهش
در  و به لحاظ اجرا از نوع میدانی است کهاست  تحلیلی –روش انجام این پژوهش توصیفی

اثر عوامل اجتماعی  بر  مقطعی انجام شده است. حوزه نگرش این تحقیق تعیینحیطه مطالعات 
 تحصیالن کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی اشتغال فارغ ال

  می باشد.
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  جامعه و نمونه آماري تحقیق
جامعه ي تحقیقی پژوهش حاضر را کلیه فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد تربیت بدنی در کلیه 

مراکز  که شامل در دو گروه دانشگاه دولتی 1390لغایت  1385گرایش ها که در سالهاي 
(منظور دانشگاههایی که هزینه تحصیل دانشجویان آنها توسط دولت تامین  آموزش عالی دولتی

(دانشگاه پیام نور دانشگاهی نیمه دولتی است که شهریه اي که  پیام نورو دانشگاه شده است، 
است  غیر دولتیدانشجویان در این دانشگاه پرداخت می کنند تقریبا یک سوم دانشگاههاي 

براین ، این دانشگاه هم در این تحقیق جزء دانشگاههاي دولتی بحساب آمده است) و غیر بنا
(منظور دانشگاههایی که هزینه تحصیل دانشجویان آن توسط خود دانشجو تامین شده  دولتی

و غیر انتفاعی) فارغ التحصیل شده اند تشکیل می دهد فرایند  غیر دولتیاست ،دانشگاههاي 
بطول انجامید. جهت  1392لغایت اردیبهشت ماه  1391ژوهش از دیماه نمونه گیري این پ

بدست آوردن حجم جامعه تحقیق با توجه به وجود آمارهاي موثق موجود براي فارغ التحصیالن 
موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش ( کارشناس ارشد تربیت بدنی در دانشگاههاي دولتی

غیر ه به برآوردي که از فارغ التحصیالن دانشگاه و  با توج )1390عالی،آمار آموزش عالی،
جهت برآورد حجم نمونه از فرمول   .نفر برآورد شد 7500بدست آمد حجم جامعه دولتی

نفر در نظر گرفته شد محقق جهت باال بردن میزان  360کوکران استفاده شد که حجم نمونه 
در این پژوهش روش نمونه گیري  .نفر افزایش داد 421تعمیم و اعتبار نتایج حجم نمونه را تا 

بصورت طبقه اي خوشه اي و بصورت تصادفی بشرح زیر انجام شد: مرحله اول: در ابتدا لیست 
غیر کلیه دانشگاههاي متولی کارشناس ارشد تربیت بدنی مربوط به دو گروه، دانشگاه دولتی و 

جنوب، شرق ، غرب و  مرحله دوم: کشور ایران به پنج طبقه شمال ،. استخراج گردید دولتی
غیر مرکز تقسیم بندي شد و از هر منطقه به قید قرعه و به تصادف دانشگاههایی( دولتی و 

) که بایستی از فارغ التحصیالن آنها نمونه تحقیق را انتخاب کنیم مشخص شدند. مرحله دولتی
تن معرفی سوم: در این مرحله به دانشگاههایی که در مرحله دوم مشخص شدند با در دست داش

نامه اي که از مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور اخذ شده بود مراجعه شد و اسامی و 
اطالعات فارغ التحصیالن از جمله ایمیل، شماره تلفن و شماره تماس آنها دریافت گردید. 

، 1385مرحله چهارم: در این مرحله بصورت تصادفی خوشه اي از بین فارغ التحصیالن سالهاي 
به قید قرعه نفرات نمونه انتخاب شدند. مرحله پنجم:  1390و  1389، 1388، 1387، 1386

در ابتدا براي افراد انتخاب شده یک نامه دعوت به همکاري به پیوست پرسشنامه، ایمیل، ارسال 
و یا فکس گردید و در دفعات متمادي نامه هاي یادآوري براي نمونه ها ارسال شد که بیشتر 

جهت بدست آوردن اطالعات و آمار و  طریق ایمیل دریافت و جمع آوري گردید.پاسخها از 
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 رسیدن به اهداف و پاسخ دادن به فرضیات تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
 پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و از روش وایرومکس روایی سازهبراي بررسی 

 استفاده شد.
جهت  بدست آوردن  .مه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمدمولفه هاي اصلی پرسشنا

استفاده گردید. ابتدا جهت کفایت نمونه  20نسخه spss گویه هاي پرسشنامه از نرم افزار 
الکین -مایر-برداري و مناسب بودن داده ها براي استفاده از روش تحلیل عاملی، از آزمون کیسر

)KMO ره گرفته شد که کفایت داده ها در آزمون ) ، آزمون کرویت بارتلت بهKMO 
با درجه  553/8192به دست آمد و همچنین آزمون کرویت بارتلت هم میزان  919/0معادل
  ) را نشان داد.P> 001/0و سطح معناداري ( 528آزادي 

روایی ساختاري قابل قبولی براي عوامل اجتماعی  ،در نهایت با استفاده از این روش آماري 
نفر از  40پرسشنامه براي  ،جهت برآورد روایی محتوایی .  )748/0داده شد( بار عاملی، نشان 

مدیریت ، جامعه شناسی و  ،مدیریت ورزشی رشته هاي اعضاي هیات علمی واساتید مجرب 
میزان و پرسشنامه با روایی محتوایی باالیی مورد تایید قرار گرفت .علوم اجتماعی ارسال شد 

استفاده شده در این  پرسشنامه ( آلفاي کرونباخ) گزارش شد.  97/0برابر  پایایی پرسشنامه
گویه براي عوامل اجتماعی تنظیم  9 سئوال براي جمع آوري آمار توصیفی و 14 تحقیق داراي

جهت تجزیه و تحلیل داده  و جهت جمع آوري اطالعات براي جمعیت نمونه ارسال شد. شد
از نرم افزار آماري ( اس پی  لی اکتشافی و آمار توصیفیجهت تحلیل عام هاي حاصل از پژوهش

، با استفاده از روش تحلیل عامل در بخش آمار استنباطیاستفاده شد)  20اس اس ، نسخه ي 
از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و  زرللیو با استفاده از نرم افزار آماري  تأییدي

 بر اشتغال فارغ التحصیالن مورد بررسی قرار گرفت.مؤثر اجتماعی آزاد، مهمترین عوامل 
 بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد: نتایج 

 غیر دولتیوضعیت فعلی اشتغال در بین فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و  -
 چگونه است؟

درصد از فارغ التحصیالن  2/81،  بر طبق آمار به دست آمده از داده ها 1در جدول شماره 
درصد باقیمانده در مقاطع باالتر  6/9درصد از آنها بیکار و  2/9گاه هاي دولتی شاغل، دانش

غیر درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه هاي  5/86مشغول به تحصیل می باشند. همچنین 
درصد باقیمانده در مقاطع باالتر مشغول به تحصیل  2/8درصد از آنها بیکار و  3/5شاغل، دولتی 

   ه به یافته هاي آماري، در هر دو گروه بیشترین فراوانی مربوط به افراد شاغلهستند. با توج
 می باشد. 
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 برحسب غیر دولتی توزیع فراوانی و درصد فراوانی فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی و  .1جدول 
 وضعیت شغلی

 کل درصد کل

 وضعیت شغلی

نوع 
 دانشگاه

مشغول به تحصیل 
 در مقاطع باالتر

 اغلش بیکار

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
 درصد
 فراوانی

 فراوانی

 دولتی 203 2/81 23 2/9 24 6/9 250 100
 غیر دولتی 148 5/86 9 3/5 14 2/8 171 100

 
بر حسب وضعیت غیر دولتی توزیع سنی فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و  -

 اشتغال آنها چگونه است؟
درصد از فارغ التحصیالن  14، سن 2در جدول شماره  به دست آمده از داده ها برطبق آمار

سال، سن  30تا  25درصد از آنها بین  6/33سال، سن  25تا  20دانشگاه هاي دولتی بین 
 4/6سال و سن  40تا  35درصد از آنها بین  8/6سال، سن  35تا  30درصد از آنها بین  2/39

درصد از فارغ التحصیالن  5/10شتر می باشند. همچنین سن سال و بی 40درصد باقیمانده 
سال، سن  30تا  25درصد از آنها بین  6/31سال ، سن  25تا  20بین غیر دولتیدانشگاه هاي 

 4/6سال و سن  40تا  35درصد از آنها بین  14سال، سن  35تا  30درصد از آنها بین  4/37
ا توجه به یافته هاي آماري، در هر دو گروه سال و بیشتر می باشند. ب 40درصد باقیمانده 

 سال می باشد. 35تا  30بیشترین فراوانی مربوط به افراد سنین 
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بر  غیر دولتیفراوانی و درصد فراوانی توزیع سن فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و  .2جدول 
 حسب وضعیت اشتغال آنها

درصد 
 کل
 

 کل
 

 وضعیت شغلی

نوع 
 دانشگاه

 سن
 

غول به تحصیل مش
 در مقاطع باالتر

 شاغل بیکار

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
 درصد
 فراوانی

 فراوانی

 20-25 دولتی 25 3/12 7 4/30 3 5/12 35 14
 غیردولتی 15 1/10 1 1/11 2 3/14 18 5/10 

 دولتی 65 32 6 2/26 13 2/54 84 6/33
30-25 

 غیردولتی 45 4/30 5 6/55 4 6/28 54 6/31
 دولتی 85 9/41 5 7/21 8 3/33 98 2/39

35-30 
 غیردولتی 55 2/37 1 1/11 8 1/57 64 4/37

 دولتی 12 9/5 5 7/21 0 0 17 8/6
40-35 

 غیردولتی 22 9/14 2 2/22 0 0 24 14
 دولتی 16 9/7 0 0 0 0 16 4/6

+40 
 غیردولتی 11 4/7 0 0 0 0 11 4/6

 کل دولتی 203 100 23 100 24 100 250 100
 

بر حسب غیر دولتی توزیع جنسیت فارغ التحصیالن دو گروه دانشگاه هاي دولتی و  -
، 3در جدول شماره  برطبق آمار به دست آمده از داده هاوضعیت اشتغال آنها چگونه است؟

. همچنین آنها مرد می باشند 6/63درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی زن و  4/36
آنها مرد می باشند. با  76/ 6زن و غیر دولتی درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه هاي  4/23

توجه به یافته هاي آماري، در هر دو گروه بیشترین فراوانی مربوط به مردان می باشد. گویاي 
هاي داده آمارهاي بیان شده در جدول ذیل می باشد که براي نمایش بهتر داده آمده است.

 جدول در ادامه آمده است. 
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توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت فارغ التحصیالن دو گروه دانشگاه هاي دولتی  .3جدول   
 بر حسب وضعیت اشتغال آنهاغیر دولتی و 

درصد 
 کل

 کل

 وضعیت شغلی
 

نوع 
 دانشگاه

 

 جنسیت
 

مشغول به تحصیل 
 در مقاطع باالتر

 شاغل بیکار

درصد 
 فراوانی

 اوانیفر
درصد 
 فراوانی

 فراو
 انی

 درصد
 فراوانی

 فراوانی

 دولتی 70 7/34 12 50 9 5/37 91 4/36
 زن

 غیردولتی 34 23 2 2/22 4 6/28 40 4/23
 دولتی 132 3/65 12 50 15 5/62 159 6/63

 مرد
 غیردولتی 114 77 7 8/77 10 4/71 131 6/76

 دولتی 202 100 24 100 24 100 250 100
 کل

 غیردولتی 148 100 9 100 14 100 171 100

 
 یافته هاي حاصل از آمار استنباطی: -ب

تحلیل عاملی تاییدي عوامل اجتماعی   موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی از 
 :غیر دولتیدیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و 

دي   موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته گیري عوامل اقتصا، مدل اندازه1نمودار شماره 
تربیت بدنی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و آزاد  را در حالت اعداد معنادار 

دهد. با توجه به خروجی این نمودار، تمامی ضرایب بدست آمده معنادارند. زیرا مقدار نشان می
  تر است.بزرگ 96/1( تی) تک تک آنها از آزمون معناداري

گیري الگوي عوامل اقتصادي   موثر بر ) مدل انداره2خروجی بعدي لیزرل (نمودار شماره، 
اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و آزاد 
            را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. با توجه به نتایج این نمودار، چون مقدار

کوچکتر است در نتیجه می توان نتیجه گرفت مدل از برازش  8/0) نیز ازم.اس.اي .آآر.ا(
 .مناسبی برخوردار است

گیري الگوي عوامل اجتماعی   موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته : مدل اندازه1نمودار شماره
.با استفاده تحلیل غیر دولتی تربیت بدنی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و 

 را نشان می دهد. معناداري دمعادالت ساختاري در حالت اعدا
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گیري الگوي عوامل اجتماعی   موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی . مدل اندازه2نمودار 

 از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و آزاد
 

گیري الگوي عوامل اجتماعی موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته مدل اندازه 2نمودار شماره 
با استفاده تحلیل معادالت را  تربیت بدنی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و آزاد

 را نشان می دهد. ساختاري در  حالت تخمین استاندارد
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 اريشاخص هاي برازش مدل به کمک نرم افزار معادالت ساخت .4جدول 

 شاخص مناسبت مدل ردیف
 ارزش هاي مورد انتظار

 (سفارش شده)
 ارزش هاي محاسبه شده مدل

1 AGFI 9/0 92 و باالتر./ 
2 IFI 9/0 94 و باالتر./ 
3 CFI 9/0 94 و باالتر./ 
4 RMSEA  041 08/0پایین نر از./ 
5 2X در نمونه آماري باال همیشه معنادار است 

 

بت مدل اندازه گیري الگوي عوامل اجتماعی   موثر بر اشتغال فارغ محاسبه شاخص هاي مناس
نشان غیر دولتی التحصیالن رشته تربیت بدنی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و 

می دهد که مدل بدست آمده از تحلیل ، از برازش خوبی برخوردار است و لذا می توان از این 
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عوامل اجتماعی   موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت  مدل براي اندازه گیري الگوي
 استفاده نمود. غیر دولتی  بدنی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتی و

 

 بار عاملی اجزاي درونی خرده مقیاس هاي مربوط به عوامل اجتماعی به تفکیک  .5جدول 
 غیر دولتیدانشگاه دولتی و 

 بارعاملی
 ردیف 

 دولتی ر دولتیغی

 پ) است؟ موثر النیالتحص فارغ اشتغال بر اندازه چه تا اجتماعی عوامل 761/0 644/0
 1 جوان بودن ساختار جمعیت 716/0 757/0
 2 بکار گیري افراد  با توجه به روابط خویشاوندي   738/0 769/0
 3 جامعه در نالیالتحص فارغ هیکل اشتغالي برا مطلوبي فرصتها جادیا 622/0 532/0
 4 یشغل وی اجتماع تیامن 730/0 712/0
 5 هیالت پژوهشیسحذف رابطه گرایی در اعطاي ت 543/0 707/0
 6   دولت توسط ،یدولتي دانشگاهها انیدانشجوي ها نهیهز پرداخت 964/0 651/0
 7 ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار 659/0 539/0
 8 یبدن تیترب نیصمتخص به جامعه توجه 675/0 594/0
 9 دانشگاه وی اجتماعی زندگ در مشارکت گسترش 764/0 676/0

 بحث و نتیجه گیري
 فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی مؤثر است ؟ بر اشتغالعوامل اجتماعی آیا 

 ، بار عاملی اجزاي درونی خرده مقیاسهاي مربوط5با توجه به اطالعات حاصل از جدول شماره 
 غیر دولتیبدست آمد که بترتیب اولویت بدست آمده در دانشگاه دولتی و عوامل اجتماعی به 

 در زیر آمده اند:
موثر بر اشتغال فارغ التحصیالن ارشد تربیت بدنی در دانشگاههاي دولتی عوامل اجتماعی 

 بترتیب اولویت عبارتند از:
 مشارکت گسترش -2،  دولت سطتو ،یدولتي دانشگاهها انیدانشجوي ها نهیهز پرداخت -1
 تیامن -4بکار گیري افراد  با توجه به روابط خویشاوندي ،  -3، دانشگاه وی اجتماعی زندگ در

 تیترب نیمتخصص به جامعه توجه -6جوان بودن ساختار جمعیت،   -5، یشغل وی اجتماع
 هیکل اشتغالي برا مطلوبي فرصتها جادیا -8ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار  -7، یبدن

 حذف رابطه گرایی در اعطاي تسهیالت پژوهشی. -9، جامعه در النیالتحص فارغ
 غیر دولتیموثر بر اشتغال فارغ التحصیالن ارشد تربیت بدنی در دانشگاههاي عوامل اجتماعی 

 بترتیب اولویت عبارتند از:
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 -3ساختار جمعیت، جوان بودن  -2بکار گیري افراد  با توجه به روابط خویشاوندي  ،  -1
 گسترش -5حذف رابطه گرایی در اعطاي تسهیالت پژوهشی،  -4، یشغل وی اجتماع تیامن

ي هادانشگاه انیدانشجوي ها نهیهز پرداخت -6، دانشگاه وی اجتماعی زندگ در مشارکت
ورود مجدد بازنشستگان  -8، یبدن تیترب نیمتخصص به جامعه توجه -7 دولت توسط ،یدولت

 .جامعه در النیالتحص فارغ هیکل اشتغالي برا مطلوبي فرصتها جادیا -9کار، به بازار 
، عامل جوان بودن ساختار جمعیت کشور می باشد که این عامل از اولین عامل مورد بررسی

دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت پنجم و فارغ التحصیالن دانشگاه غیر دولتی 
طی یک قرن اخیر جمعیت ایران از رشد باالیی برخوردار بوده است تا رد.در اولویت دوم قرار دا

 1315میلیون نفر در سال  12جایی که در آخرین سرشماري نفوس و مسکن جمعیت ایران از 
 میلیون در دهه ي کنونی رسیده است. 70به باالتر از 

 

 1380لغایت  1300. زیر جمعیت و متوسط رشد ساالنه جمعیت طی سالهاي 5جدول

 متوسط رشد ساالنه (درصد) تعداد جمعیت (به هزار نفر) سال

1300 9707 0/6 

1305 10456 1/5 

1310 11185 1/4 

1315 11964 1/4 

1320 12833 1/4 

1325 14159 2 

1330 16237 2/8 

1335 18955 3/1 

1345 25789 3/1 

1355 33709 2/7 

1365 49445 3/9 

1370 55873 2/5 

1375 60055 1/5 

1380 65000 1/5 
 80و  79و ثبت احوال  1380منبع: مرکز آمار 
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 1380لغایت  1335.شاخص جوان شدن جمعیت کشور از سال 6جدول 

 1381منبع : با استفاده از سالنامه آماري ایران 
 

شاهد انفجار جمعیت در دهه هاي اخیر  6و 5با نگاهی اجمالی به داده هاي دو جدول شماره 
ویم و این افزایش جمعیت باعث افزایش نسبت بیکاري به نسبت شغل هاي موجود شده می ش

نرخ بیکاري را به باالترین سطح خود رسانیده  80است و جوانتر شدن جمعیت در اوایل دهه ي 
 .)1388، رآبادي(ب است

سن ، جنسیت و محل زندگی در اشتغال فارغ بطور کلی با توجه به مطالب گفته شده ،  
). با توجه به افزایش جمعیت دانشجویی کشور و 2009(اکسیوکسولی،  حصیالن موثر استالت

نرخ بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی در حال حاضر توجه به اشتغال آنها بیش از هر زمان 
 نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اکسیوکسولی ).1388انتظاريدیگر محسوس است (

 )1388(برآبادي،  )،1388( انتظاري)، 1388( صنعت خواه)، 1388( )، شعرباف2009(
 همخوانی دارد.

عامل دیگر مورد بررسی بکار گیري افراد با توجه به روابط خویشاوندي می باشد. که این عامل 
از نظر فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت سوم و از نظر فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی 

دارد.  با توجه به اولویتی که فارغ التحصیالن براي این عامل در نظر گرفته در اولویت اول قرار 
اند مشخص می شود که متاسفانه در ایران داشتن رابطه در پیدا کردن شغل عامل مهمی به 

 ) 2011و دشنگ و همکارانش( )2010( حساب می آید، تا جاییکه تاولی و جایان زانج
می در استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی می دانند( تاولی ارتباطات و وجود پارتی را عامل مه

این فرایند در جایی که فساد اداري وجود  .)2011و  دشنگ و همکاران ( )2010(و جایان زانج
قدرت و  سوء استفاده از موقعیت، دارد بیشتر به چشم می خورد، منظور از فساد عبارتست از

 جمعیت کل کشور (هزار نفر) ) سال (هزار نفر)15-29جمعیت ( سال
) سال به 15-29نسبت جمعیت (

 کل جمعیت (درصد)

1335 4436 18955 23/4 

1345 5603 25789 21/7 

1355 8508 23709 25/2 

1365 13038 49445 26/4 

1370 14841 55837 26/6 

1375 17047 60055 28/4 

1380 19500 65000 30 
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به نظر می رسد فساد محصول نبود توازن بین .است. منابع عمومی با هدف کسب نفع شخصی
فرایندهاي کسب قدرت سیاسی و حقوق شهروندان در کنترل استفاده از آن قدرت باشد. 

) پایه گذار نظام مالیاتی در ایران،فساد را در ایران چنین تفسیر میکند: 1912( مورگان شوستر
می را در مالکیت و تصرف خود هر صاحب منصب دولتی مبالغی از بیت المال یا سرمایه عمو« 

نه می تواند هر کاري بخواهد با آن انجام دهد بدون اینکه امیدي به بازخواست و آزاددارد و غیر 
البته فقدان قوانین مجازات جرایمی از این نوع تا  به محاکمه کشاندن وي وجود داشته باشد.

 کلیتگار .ا گرفته استحد زیادي علت اختالس و فساد گسترده اي است که ادارات را فر
تشخیص مصلحت+  -پاسخ گویی ند (معادله معروفی براي تعریف فساد ارایه می ک )1988(

.بدون اینکه به تاثیر رابطه  خود فساد با چیزهاي دیگري نیز در ارتباط استساد). انحصار= ف
ایش و نمیتوانیم علل اصلی پید قدرت و ثروت و سیاستهاي منبعث از این آمیزش بپردازیم،

نشان می دهد   )2001( جانسون ).1386رابینز، ( گسترش فساد را در جامعه شناسایی کنیم
 که قدرت و ثروت حداقل در سه سطح با یکدیگر به تعامل می پردازند:

   نخست اینکه مالکیت ثروت بر فرایند و نتیجه عواملی که ارزشهاي اخالقی جامعه را شکل 
تا عصر حاضر و تا تظاهرات اخیر جنبشهاي ضد  نعصار باستااز ا گذارد. می دهد تاثیر می

جهانی شدن فساد مساوي بوده است با سقوط ارزشهاي اخالقی. دوم اینکه،تالش براي کسب 
ثروت منجر به این می شود که صاحبان ثروت در زمینه مشخص کردن قوانینی که رفتار جامعه 

در بسیاري از موارد این  یاسی همکاري کنند.با صاحبان قدرتهاي س را تعریف و تنظیم می کند،
نوع همکاري منجر به نقض هنجارهاي اجتماعی می شود و منافع جامعه تحت تاثیر منافع 

قرار می گیرد. سوم اینکه قدرت ممکن است به دست یک مامور -به هزینه اجتماع-خصوصی
حصول به آنها طراحی دولتی به نحوي براي هدفهایی مورد سوء استفاده قرار گیرد که براي 

وي حنشده است؛ صاحب ثروتی که از نتیجه اقدامات آن مامور دولتی منتفع می شود به ن
اقدامات او را جبران کند که متداول ترین آن رشوه است. در جوامع مردم ساالر حد اقل به 

 اما هیچ جامعه مردم لحاض نظري قدرت شهروندان براي انتخاب نمایندگانشان یکسان است،
ساالري نتوانسته در عمل چنین امکانی را فراهم و قدرت نابرابر ثروت را براي تاثیر گذاري بر 

برابر درآمد و این توزیع نابرابر قدرت توزیع نا  یکی از نتایج نتایج درون یک جامعه حذف کند.
 دارند.جوامع از نظر قابل قبول دانستن توزیع نابرابر درآمد،یا ثروت،با هم تفاوت  ثروت است.

تغییر در معناي فساد ممکن است تا حدودي با تغییر در رابطه حاکمان و افراد تحت حکومت 
توجیح شود.وقتی حاکمان خودشان را انتخاب کنند(سالطین) مسئول ارزشهایی خواهند بود که 
   براي جامعه انتخاب کرده ند و این که چگونه آن ارزشها را در اجراي تصمیماتشان در نظر 
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اما در نظام مدرن مردم ساالر مردم حاکمان را بر می گزیند.چنین انتخابی حداقل به  گیرند،می
لحاظ نظري این اطمینان را بوجود می آورد که حاکمان به طور کلی پایبند به ارزشهاي جامعه 

ولی با این حال مردم هیچ اعتراضی نداشتند چون خود موقعیت خود را قبول داشتند و  هستند.
امر باعث تداوم این مشکالت می شد.مردم به جاي مبارزه با پارتی بازي به دنبال این همین 

خصیصه بودند و کسانی که از داشتن آشنا محروم بودند،بجاي آرزوي از بین رفتن نظام پارتی 
بازي در کشور،آرزوي داشتن یک آشنا یا صاحب نفوذ در یک اداره ي را حالل مشکالت خود 

با توجه به مطالب گفته شده و اولویتی که فارغ  .)2010لی و جایان زانج، (تاو می پنداشتند
التحصیالن براي این عامل در نظر گرفته اند متوجه می شویم که فارغ التحصیالن وجود روابط 
در استخدام را قبول دارند و هیچ تالشی جهت از بین بردن این روند نمی کنند دولت و مردم 

ین و مقررات و یکپارچه کردن نظام استخدام در کشور پیش از پیش از بایستی با گذاشتن قوان
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تاولی   ).1386بینز،راروابط خویشاوندي در کار بکاهند ( استفاده از

 ) همخوانی دارد.1386( ربینز) و را2003( ماسري )،2010( و جایان زانج
می باشد. این  جامعه در النیالتحص فارغ هیکل اشتغالي برا مطلوبي فرصتها جادیا عامل سوم

عامل از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت هشتم و از نظر فارغ التحصیالن 
دانشگاه غیر دولتی در جایگاه نهم قرار دارد. جهت ایجاد فرصت هاي مطلوب براي اشتغال فارغ 

 مدیریتی انجام داد از جمله: التحصیالن در جامعه بایستی یکسري امور را بصورت
هاي علمی دانشکده  ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد میان دانشجویان، فارغ التحصیالن و انجمن -1

 هاي محل تحصیل و فارغ التحصیلی.
. ارائه خدمات علمی، آموزشی و تخصصی به کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن با شرایط و 2

 تسهیالت ویژه
می، تخصصی و حرفه اي کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هاي . ارتقاي سطح عل3

 دانشگاهی
. طراحی، برنامه ریزي و اجراي دوره هاي آموزشی و سمینارهاي تخصصی، فراهم نمودن 4

تسهیالت و امکانات آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان، فارغ التحصیالن و اعضاي کمیته 
 دانشجویی

 ن و فارغ التحصیالن در مجامع تخصصی و صنفی. حضور مؤثر دانشجویا5
. فراهم نمودن زمینه اشتغال بیشتر و ادامه تحصیل فارغ التحصیالن از طریق برگزاري دوره 6

 و کسب آمادگی و مهارتهاي شغلی سیهاي آموزشی، تخصصی و کاربردي در حوزه هاي در
رشته تحصیلی  دي مورد نیاز. اجراي پروژه هاي آموزشی و پژوهشی و انجام پژوهشهاي کاربر7
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 مرتبط با رشتهبا همکاري کمیته دانشجویی و موسسات 
. زمینه سازي براي اشتغال بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیالن و حضور کارآمد در بخش 9

 شغلی اطالع رسانی و فرصتهاي
نگ ، رواج نیافتن و مشخص نبودن فره2009و مارانی،  2007همتی،  ،2010اما کینگ جانگ، 

کاریابی و کم بودن تعداد کارآفرینان تعدد متقاضیان و رقابت شدید براي کسب مشاغل موجود 
)، 2007( )، همتی2010را عامل مهمی در اشتغال فارغ التحصیالن می دانند (کینگ جانگ (

)، عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجودر دانشگاه و نیاز هاي آتی بازار 2009مارانی( 
(الرایا و   که باعث افزایش شمار بیکاران فارغ التحصیل شده استعامل دیگري است  کار نیز

) انجام داد، به این نتیجه رسید که 1375) بنابراین طی تحقیقی که علیزاده (2009باي دا کیو، 
درصد فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی از نداشتن فرصت هاي شغلی مناسب در  33

درصد از فارغ التحصیالن ارتباط شغل با رشته  68لی در مقابل آن) و1375رنجند(علیزاده،
، نصر 1377، محسنین، 1377، صالحی، 1379(دهنوي، تحصیلی خود را در حد زیاد دانسته اند

)، 2010) نتایج تحقیق فوق با نتایج تحقیقات کینگ جانگ (1379، فاضلی، 1377اصفهانی، 
)، 1376( )، دهنوي1375( )، علیزاده2009( )، مارانی2009( )، الرایا و باي داکیو2007( همتی

 )، تاولی و جایان زانج1382)، فاضلی(1377( )، نصر اصفهانی1377( محسنین )1377( صالحی
 ) همخوانی دارد.2010(

می باشد. این عامل از نظر فارغ التحصیالن  یشغل وی اجتماع تیامنبررسی عامل چهارم مورد 
ویت چهارم و از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه غیر دولتی در اولویت دانشگاه دولتی در اول

سوم قرار دارد. عامل امنیت شغلی جهت انتخاب شغل براي فارغ التحصیالن و دانشجویان 
)، از جمله موانع اجتماعی کار می توان به مناسبات 1386(آقا شاهی،  بیشترین اهمیت را دارد

شکالت فرهنگی جامعه،نبود فرصت هاي شغلی مشخص،عدم حاکم به سازمان کار،خانواده،م
اطمینان در بازار کار، نبود امنیت شغلی و کمبود دانش و مهارت هاي حرفه اي و کمبود 

). تا جاییکه فقدان فرصت شغلی مناسب براي 2009(باي دا کیو، راهنمایی و مشاوره اشاره کرد
معضل فرار مغزها شده است(نشریه قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز 

اشتغال در دنیاي امروز به سرعت در حال تحول است سازمان ها در  ).1384مطالعات خاورمیانه
حال کوچک تر شدن و رفتن به سمت دنیاي مجازي هستند که البته ارتباط بینشان روز به 

و سایر اجزا و روزبیشتر و پیچیده تر میشود.سازمان ها تبدیل به هسته هاي مرکزي شده 
به اندازه  کارمندان در اطراف آن قرار گرفته اند.در این سیستم هر کس براي خود کار میکند و

اي که ارزش افزوده ایجاد میکند از درآمد نیز سهم می برد و پرداخت به صورت دستمزد جاي 
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راد ندارند و خود را به درصدي از سود و...داده است. شرکت ها و ادارات تمایلی به استخدام اف
معموال با قراردادهایی سعی در جذب نیروي مورد نیاز خود دارند و این روندي است که در 
تجاري شدن و جهانی شدن اقتصاد اجتناب ناپذیر است. این روندي است که در کشورهاي 
توسعه یافته سالها پیش رخ داده و امروز در کشورهاي در حال توسعه در حال وقوع است.پس 

 ).1385،  وري(س نجا امنیت شغلی افراد به شدت در معرض خطرقرار خواهد گرفتدر ای
استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهرامنیت شغلی را تضمین می کند ولی این نارسایی را به 
دنبال دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقی و توسعه و بالندگی دور می شوند. در دنیاي 

ن معنا کاربرد دارد که بجاي وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمانها امروز امنیت شغلی بدی
وابسته به افراد باشند و این درگرو این است که سازمانها بستر الزم را فراهم کنند تا کارکنان 

بنابراین دیگر رسمی شدن واستخدام ثابت تضمین  ازابعاد مختلف بالندگی الزم را کسب کنند.
نیست بلکه کارایی ، تخصص و بالندگی ، تفکر خالق ،نوآوري و مولفه هایی کننده امنیت شغلی 

از این قبیل هستند که امنیت شغلی کارکنان را تضمین می کنند. منظور از امنیت شغلی این 
است که سازمان موجبات تواناسازي فرد را فراهم کند، بطوري که ازنظر تخصصی و توان مندي 

د و در بیرون نیز به تخصص و توانمندي فرد نیاز باشد. ابعاد امنیت ، سازمان وابسته به فرد شو
تواناسازي تخصصی،   شغلی که ازطریق توسعه منابع انسانی حاصل می شود عبارتنداز: 

تواناسازي در جسارت، تواناسازي در تجربه، تقویت رضایت، تواناسازي در مهارتهاي، تواناسازي 
 منیت شغلی برون سازمانیا امنیت شغلی درون سازمانی، در تفکر ، تواناسازي وجدان کاري،

جمع بندي و نتیجه گیري : امنیت شغلی یکی از  ).1387( حیدري نژادو سادات میر حسینی(
دغدغه هاي مهم کارکنان سازمانها است که قسمت زیادي از انرژي روانی کارکنان صرف آن می 

آفرین است .در عصر حاضر امنیت شغلی از  شود و گاهی اوقات براي کارکنان و سازمانها مشکل
دیدگاه نوینی موردتوجه است و آن توجه به امنیت شغلی ازطریق تواناسازي و پرورش انسانها 

که امنیت شغلی در رابطه با فارغ التحصیالن دانشگاهی، پایه و اساس آن در دانشگاهها و  است.
یت شغلی سازمانها بایستی به در مفهوم جدید امن موسسات آموزش عالی ریخته می شود.

افرادوابسته شوند، یعنی سازمانها بایستی بستر الزم براي تواناسازي کارکنان خود را در 
ابعادتخصصی ، جسارت عملی ، تجربه آموزي ،رضایت شغلی ، رفتاري ، ارتباطی ، تفکر و 

ان را برآورده و در وجدان کار فراهم کنند تا کارکنان بتوانند انتظارات تخصصی و اجتماعی سازم
 ).2010،وانیسا راتن( عین حال امنیت شغلی خود را نیز فراهم نمایند

)، حیدري نژادو 1386)، آقا شاهی( 2003نتایج تحقیقی حاضر با نتایج تحقیقات برندا جانسون( 
)، نشریه مطالعات 2009( )، باي دا کیو2010( وانیسا راتن )،1387سادات میر حسینی(
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 .) همخوانی دارد.1390)، سلطانی(1384( خاورمیانه
عامل دیگر مورد بررسی حذف رابطه گرایی در اعطاي تسهیالت پژوهشی می باشد. این عامل از 
نظر فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت آخر و از نظر فارغ التحصیالن دانشگاه غیر دولتی 

التحصیالن دانشگاهی بصورت چالش در حال حاضر بیکاري از فارغ در اولویت پنجم قرار دارد 
جدي درکشور مطرح می باشد و در طی سالهاي برنامه سوم توسعه کشور سعی شده انواع 
سیاستهاي اشتغال زایی براي نیروي متخصص دانشگاهی اجرا شود. انتخاب و یا ادامه 

عملکرد سیاستهاي اشتغال زایی در برنامه چهارم توسعه نیازمند بررسی جامع و دقیق کارایی 
عملکرد سه سیاست اشتغال زایی  ،سیاستهاي به اجرا در آمده گذشته می باشد. در این راستا 

مهم (کارافرینی در دانشگاه ها، اعطاي تسهیالت و آموزشهاي فنی و حرفه اي) به فارغ 
 ادامه اجراي برنامه توسعه و ایجاد کارآفرینی در دانشگاه ها مورد اهمیت قرار گرفت.التحصیالن 

بدلیل مشکالت و مسائل زیادي که مواجهه می باشد موفقیت آمیز نبوده و الزمه فراهم سازي 
شرایط و زمینه هایی براي اجراي طرح در دانشگاه ها می باشد. در اجراي برنامه آموزشهاي فنی 

و  و حرفه اي، نوع آموزشهاي ارایه شده به نیروي کار بیکار با نیازهاي بازار کار مطابقت نداشته
اجراي  .هدفمند نمی باشد و نیازمند برنامه ریزي و هدفمند کردن آموزشهاي فوق وجود دارد

برنامه اعطاي تسهیالت مالی به فارغ التحصیالن دانشگاه ها بدلیل محدود بودن تسهیالت و 
(دباغ،  گسترده بودن فارغ التحصیالن دانشگاه ها تاثیر موثر و تعیین کننده اي نداشته است.

) بدلیل محدود بودن تسهیالت و خیل عظیم فارغ 1382( ). با توجه به نتایج مقاله دباغ1382
التحصیالن، این عامل را در اشتغال فارغ التحصیالن موثر نمی بیند، دولت و آموزش عالی با 
اهمیت دادن به این عامل می توانند زمینه اشتغال فارغ التحصیالن را فراهم آورند. بطور کلی 

عوامل بیرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزشی عالی هستند بر اشتغال  برخی از
 ).2008( بودریا، فارغ التحصیالن موثرند

 ) همخوانی دارد.2008)، ( بودریا،1382( نتایج تحقیق فوق با نتایج تحقیقات دباغ 
می  دولت توسط ،یدولتي دانشگاهها انیدانشجوي ها نهیهز پرداخت -عامل ششم مورد بررسی

باشد. این عامل از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت اول و دانشگاه غیر دولتی 
در اولویت ششم قرار دارد. همانطور که از نتایج بر می آید با توجه به اینکه فارغ التحصیالن 

رده اول اهمیت قرار  دانشگاه دولتی از تحصیالت رایگان استفاده کرده اند پس این عامل را در
 داده اند.

سرمایه گذاري در آموزش عالی به معنی تامین منابع، امکانات و تجهیزات آموزشی در 
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). حمایت دولت از آموزش عالی و 1،1983(بیکر دانشگاهها، براي جذب دانشجویان بیشتر است
آموزش را تقبل  ارائه رایگان آن به این معنی است که دولت تمام یا بخش مهمی از هزینه هاي

می نماید و شهریه دانشگاهها را به حداقل کاهش می دهد. دولت ها عموما یا از طریق 
درآمدهاي اختصاصی مثل درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی و در مورد ایران درآمد نفت و 
گاز، یا اخذ مالیات از عامه مردم، منابع کافی براي تامین هزینه هاي آموزش را فراهم می 

مایند. چنین مشارکتی از طرف دولت سبب می شود تا میزان شهریه کاهش یافته، و بار ن
کمتري به دانشجو و خانواده اش تحمیل گردد. امروزه در اکثر کشورها، مالیات، منبع اصلی 
تامین هزینه هاي آموزشی را تشکیل می دهند. بنابراین دولت از طریق وضع مالیات ها از 

م کاسته، و این قدرت خرید را به دانشجویان و خانواده هاي ایشان منتقل قدرت خرید توده مرد
اکنون این سوال مطرح است که در چه صورت چنین انتقال  ).1388می نماید(عمادزاده،

درآمدي از یک گروه به گروه دیگر جامعه منطقی و مستدل می باشد؟به نظر می رسد که 
ت که: منافع ناشی از آموزشی که دانشجویان چنین سیاستی در صورتی صحیح و عادالنه اس

(به همین دلیل است دانش جویانی که از  دریافت می کنند، بین آحاد جامعه توزیع گردد
تحصیالت رایگان در دانشگاههاي دولتی استفاده می کنند بایستی دو برابر سنوات تحصیل به 

دانشنامه خود را د اصل دولت تعهد کاري دهند و پس از تمام شدن سنوات کاري می توانن
این انتقال در جهت خانواده هاي کم درآمد و اقشار آسیب پذیر باشد، تا امکان  دریافت نمایند).

(به این دلیل است دولت و آموزش عالی  فرستادن فرزندان به مدارس و دانشگاهها فراهم آید
ه مصرف و استفاده سهمیه مناطق محروم جهت قبولی در دانشگاه را لحاظ می کنند). زمانی ک

خصوصی از برخی کاالها و خدمات، داراي آثار جانبی مثبت است که دیگرانی که بابت آن بهایی 
نپرداخته اند از آن بهره مند می گردند، جامعه این حق را دارد که از افرادي که از این آثار 

ها در شرایطی منتفع می گردند بهایی دریافت دارد. اگر چه تولیدکنندگان مستقیم این کاال
نمی باشند تا مردم را مجبور نمایند تا به خاطر استفاده از فواید جانبی این کاالها و خدمات 
پولی پرداخت کنند، لیکن دولت از طریق وضع مالیات تالش می کند از توده مردم پولی 

ند. حال دریافت دارند و هزینه تولید کاالهایی که آثار جانبی مثبتی در پی دارند را کاهش ده
اگر آموزش عالی، عالوه بر منافع مستقیمی که براي دانشجویان ایجاد می کند، فواید جانبی 
قابل مالحظه اي براي سایرین به وجود آورد، که چنین انتظار می رود، دولت ها بر این باورند 

ی که مشارکت توده ي مردم از طریق پرداخت مالیات براي تامین مالی دانشگاهها امري منطق
 است زیرا:

1 - Becker 
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منافع آموزش عالی به صورت غیر مستقیم به جامعه بازگشته، قدرت تولید مردم را افزایش -1
 می دهد و رفاه توده مردم را باال می برد.

با اخذ مالیات و کاهش سطح شهریه در دانشگاهها، دولت تالش می کند تا به دانشجویان  -2
 مستعد در خانواده هاي کم درآمد کمک کند.

شک چنین مساعدتی از طرف دولت امري شایسته است. در واقع یکی از وظایف دولت ها  بی
امروزه مبارزه با فقر، حمایت از اقشار آسیب پذیر و گسترش عدالت اجتماعی است. یکی از 
بهترین راه هاي حمایت از خانواده هاي کم درآمد این است که فرزندان این خانواده ها در 

شوند و قادر گردند با کسب مهارت و تخصص به درآمد باالتري دست شرایط بهتري تربیت 
یابند. اکنون دولت ها با این هدف بودجه هاي قابل توجهی را به موسسات آموزشی تخصیص 
می دهند. از آنجا که چنین کمکی در واقع نوعی سرمایه گذاري در سرمایه انسانی است و 

آثار توزیعی این سرمایه گذاري ها در بلند  موجب تحول عمیقی در جوانان می شود، بی شک
 مدت قابل مالحظه خواهد بود.

اگر چه دولت ها از طریق تامین اعتبارات الزم توانسته اند به نحو بی سابقه اي بار سنگین 
هزینه هاي صریح آموزش را تحمل کنند، تا از طریق شهریه فشاري به جوانان و خانواده 

(که عمده  ا کنون در مورد کاهش هزینه هاي ضمنی تحصیلهایشان تحمیل نگردد. لیکن ت
ترین آن هزینه فرصت هاي از دست رفته دانشجویان)، یا هزینه هاي درآمدهاي صرف نظر شده 
دانشجویان که یک هزینه واقعی و در خور اهمیت است، گام هاي موثري برداشته نشده است. 

بیم که هم دولتها و هم دانشجویان متحمل پس با توجه به موارد گفته شده در باال در می یا
هزینه هاي هنگفت آموزشی می گردند. ولی در نهایت هم دولت و هم دانشجو با سرمایه گذاري 

 که انجام می دهند می توانند از منافع آموزش بهره مند گردند.
 اکنون سوالی که همچنان باقیست اینست که آیا باید از آموزش رایگان حمایت شود، و یا

 برعکس، باید بر سهم دانشجویان از هزینه هاي آموزشی افزود؟
پاسخ آن است که اگر دانشجو و خانواده اش از سرمایه گذاري در آموزش عالی مستقیما منتفع 
می شوند و با کسب مهارت ها و تخصص ها به درآمد بیشتري نائل می گردند، بی شک سزاوار 

ل نمایند. لیکن چنانچه بخش مهمی از منافع است که هزینه آموزش دریافت شده را تقب
آموزشی که دانشجو دریافت می دارد پس از اندك زمانی به جامعه باز گردند، شایسته است که 
کلیه اقشار مردم از طریق پرداخت مالیات و یا به هر نحو ممکن دیگر، در هزینه هاي آموزشی 

 نشجویان و خانواده هایشان کاسته شود. مشارکت نمایند تا از بار هزینه هاي وارده بر دوش دا
از آنجا که سرمایه گذاري در آموزش عالی، در واقع، سرمایه گذاري در سرمایه انسانی است و 
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سرمایه انسانی بنابر ماهیت خود بادوام و دیر پاست، بنابراین، مناسب است تا همانند سرمایه 
شه بازده اقتصادي آن باشیم و افراد پیش گذاري در هر کاالي سرمایه اي دیگر، از آغاز در اندی

بطور  ).1980، 1(پساچاراپولوس از هر برنامه ریزي بایستی بفکر هزینه ها و فایده هاي آن باشند
امروزه سرمایه گذاري در آموزش، به ویژه در تحصیالت دانشگاهی، عامل مهمی در افزایش  کلی

گردیده است. تحصیل علم  د اقتصادي کشورهاتواناییها، قابلیتها و درآمد افراد شده و موجب رش
و دانش چه از طریق نظام آموزشی (دبستان، دبیرستان و دانشگاه) و چه از طریق آموزش هاي 

 آیندمیه گذاري در سرمایه انسانی به شمار ضمن خدمت، نمونه هایی از سرمای
 ).1388(عمادزاده،

)، آستین و 1388)، عمادزاده( 2003)، مسري(1390نتیجه تحقیق حاضر با نتایج برومند( 
 ) همخوانی دارد.1983)، بیکر( 1980)، پساچاراپولوس( 1985گرین( 

عوامل دیگر مورد بررسی عبارتند از ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار از دیدگاه فارغ 
اهمیت قرار التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت هفتم و دانشگاه غیر دولتی در رده ي هشتم 

خروج آنها به معناي  دارد. نیروي کار سالخورده و باز نشسته، از آن جهت قابل اهمیت است که
فارغ التحصیالن دانشگاهی  فراهم ساختن فرصتهاي شغلی براي نیروي کار تازه وارد به ویژه

 اما آنچه در اینجا مورد توجه ؛است است . براي نیروي کار سالخورده تعاریف گوناگونی قابل ارائه
ساله در بازار کار به  45 براي یک دوره حد اقلاست نیروي کار سالخورده، گروه سنی است که 

رود پس از این دوره ، نرخ مشارکت و تمایل  عنوان عرضه کنندگان کار عمل کرده و انتظار می
 . آنان به نسبت قابل مالحظه اي کاسته شود

سال به باال تعریف نمود البته  60از سن  انتخاب گروه سنی مربوط به سا لخوردگان را می توان
سالگی نیز تعریف نمود. در تعریف و تحلیل  70یا  65انتخاب این گروه سنی را می توان از سن 
سال بمعناي خروج بخشی از نیروي کار از درون  60مساله بیکاري ساختاري گوه سنی باالي 

د بیشتر آنها در بازار کار باقی می بازار است اما چنانچه بر اساس آمار موجود مشاهده می شو
  80 -1345مانند و تغییر چندانی در تعداد آنها رخ نمی دهد. طبق آمار موجود در بین سالهاي 

درصدي است در همین راستا تعداد مردان 75داراي رشد  64 -60نرخ مشارکت مردان بین 
ن طبق آمار موجود نرخ درصد افزایش را نشان می دهد، بنابرای 48سال نیز  65شاغل باالي 

مشارکت باالي افراد سالخورده در جامعه نشان دهنده شرایط درآمدي حاکم در کشور است که 
آنها را مجبور به باقی ماندن در بازار کار کرده است. و همین ماندگاري، بر اساس داده هاي 

اما  ؛است موجود معادل دومیلیون و ششصدو هشتاد و شش هزار فرصت شغلی را اشغال کرده 

1. Psacharopoulos 
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 64 -60نرخ مشارکت زنان  80 -1345نرخ مشارکت زنان با توجه به آمار موجود براي سالهاي 
درصد کاهش یافته  5سال به باال به  65در صد است که این میزان براي زنان  8ساله حدود 

) بطور کلی با توجه به موارد گفته شده اگر 1381(با استفاده از سالنامه آماري سال،  است
نیروي بازنشسته به موقع از چرخه یفعالیت خارج شوند معضل بیکاري جوانان به نسبت کمتر 

 خواهد شد و این امر میسر نمی شود مگر اینکه وضعیت معشتی باز نشستگان تامین گردد .
) در تحقیق خود معتقد است، ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار خصوصا، در 1381(  صبوحی

ی، میزان اشتغال به کار فارغ التحصیالن دانشگاهی را تحت شعاع قرار مشاغل بخش خصوص
به طور حتم هیچ نیروي بازنشسته اي به ویژه در شرایط فعلی  ).1381(صبوحی،  داده است

کشور و بحران بیکاري نباید جایگزین نیروي کار جوان شود، اما می توان در اداره ها و شرکت 
وه را به کار گرفت تا چند نیروي جوان تحت مدیریت یک گر 2هاي مختلف، ترکیبی از هر 

). نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق 2007(مارانی، نیروي با تجربه فعالیت کنند
 ) همخوانی دارد.1381)، صبوحی(2007مارانی(

این عامل از دیدگاه  می باشد. یبدن تیترب نیمتخصص به جامعه توجهعامل دیگر مورد بررسی 
یالن دانشگاه دولتی در اولویت ششم و از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه غیر فارغ التحص

جامعه ورزشی کشور به خصوص در سطوح عالی مدیریت، دولتی در جایگاه هفتم قرار گرفت.
ربطی به استفاده از دانش ، تجارب و داده هاي علمی مراکز آکادمیک ندارد، و دست اندرکاران 

مه اي براي جذب یا استفاده از علوم و متون ورزشی نداشته و از تشکیالت ورزشی هیچ برنا
کارشناسان و اساتید خبره دانشگاه ها در بهترین شکل ممکن تنها به صورت مشاور استفاده می 
کنند، از سوي دیگر نیروي انسانی موجود در اختیار وزارت ورزش و جوانان (به عنوان محور 

تحقق برنامه ها کفایت نمی کند و از سویی، مدیران سیاست هاي بخش تربیت بدنی )براي 
وزارت ورزش و جوانان با عدم همکاري و دعوت نکردن از مراکز و اساتید دانشگاهها (و به جرات 
می توان گفت که با طرد آنها) در راه تحقق ورود متخصصین به دستگاههاي اجرایی ورزش 

یاست گذاري با وزارت ورزش و جوانان کشور کوشش نکرده اند. در کشورهاي پیشرفته کار س
است و کار تحلیل ، تجزیه و ارائه راهبردها و برنامه ریزي ها بر عهده ي اساتید دانشگاه ها 
است، اما در کشور ما با وجود پایگاه هاي ورزش قهرمانی و دانشگاه هاي تربیت بدنی با 

هرمانی و در تقویت ورزش ق آزمایشگاه هاي مجهز و متخصصین امر که می توانند نقش بسزایی
این سوال حایز اهمیت است که دستگاه ورزش چه تعداد از این  حرفه اي ایفا کنند ،

متخصصین را در بخش تجزیه و تحلیل و برنامه ریزي هاي ورزش به خدمت گرفته است. 
 امروزه سطح دانش و اطالعات مربیان طوري نیست که راهبردهاي علمی را به راحتی بپذیرند .
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 با وجود این که متخصصین ما نقاط ضعف و قوت ها را مشخص و تجزیه و تحلیل می کنند.
برنامه هاي  –ضرورت هاي ورود پیدا کردن متخصصان ورزشی به دستگاههاي اجرایی کشور 

باقیمانده است. از این رو ورود  تربیت بدنی و ورزش کشور در دوران سنت رشد خود 
 مشکالتکشور باعث برطرف شدن این  اههاي اجرایی ورزشمتخصصین تربیت بدنی به دستگ

می شود . تجربه کشورهاي توسعه یافته نشان می دهد آن جا که موسسات آموزش عالی در 
موضوع رشته تربیت بدنی به کمک بخش هاي خدماتی تربیت بدنی شتافته ، مشکالت و نیاز 

لمی به حل مشکالت و تقویت هاي بخش به خوبی تعریف شده است، به تدریج با روش هاي ع
ساختارهاي موثر و بخش تربیت بدنی یاري رسانده اند و پیامد رشد همه جانبه تربیت بدنی و 

موفقیت هاي بین المللی بوده است. در کشور ما به علت سیاست انقباضی مدیران  کسب 
قابل قبول دستگاه اصلی ورزش و با وجود رشد کمی و کیفی نیروي انسانی بخش تربیت بدنی و 

تالش هاي مراکز دانشگاهی در رشد نیروي انسانی بخش تربیت بدنی و قابل قبول دانستن 
دانستن تالش هاي مراکز دانشگاهی در رشد نیروي انسانی متخصص، کوچکترین همکاري را با 
دانشگاهها ممکن نساخته ، لذا برنامه ریزي هاي الزم براي وارد ساختن مبانی علمی در ورزش 

که محور اصلی آن نیروي انسانی ورزیده در دستگاههاي اجرایی ورزش کشور است میسر  کشور
نشده است. پس علمی کردن ورزش یکی از ضرورت هاي ورود دانشگاهیان به دستگاههاي 
اجرایی ورزش براي پیشرفت ورزش کشور است. ضرورت دیگر در ورود دانشگاهیان به 

برنامه هاي توسعه است که ارائه می شود. تبدیل دستگاههاي اجرایی ورزش ، علمی کردن 
شدن سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان اگرچه در ظاهر قدم مهم و خوبی براي 
توسعه ورزش کشور است، ولی براي تحقق این مهم احتیاج به زیر ساختهاي است که یکی از 

ها دانشگاهمجرب ه با ورود اساتید این زیر ساختها وجود نیروي انسانی کارآمد و آگاه است ، ک
زیر ساخت نیروي انسانی وزارت ورزش و جوانان به نحو  به ادارات تربیت بدنی می توان 

درصد از فارغ  55 .)1392( شبکه خبري، تحلیلی تیترا، احسنت می توان تامین شود
ه با التحصیالن رشته تربیت بدنی معتقدند که از مزایاي شغلی بسیار پایین در مقایس

). بنابراین بین میزان تحصیالت و مقاطع 1375کارشناسان سایر رشته ها برخوردارند (علیزاده، 
تحصیلی دانشجویان با نگرش آنان به آینده شغلی رابطه ي معنی دار منفی وجود دارد 

). از جمله موانع اجتماعی کار می توان به مناسبات حاکم به سازمان کار، 1385، دریان(صف
، مشکالت فرهنگی جامعه، نبود فرصت هاي شغلی مشخص،عدم اطمینان در بازار خانواده

(باي دا کیو،  کار،کمبود دانش و مهارت هاي حرفه اي و کمبود راهنمایی و مشاوره اشاره کرد
) بطور کلی فارغ التحصیالن کارشناس ارشد تربیت بدنی نسبت به فارغ التحصیالن 2009
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) این 1377از منزلت و دستمزد کمتري برخورداند( قریشی،  کارشناس ارشد رشته هاي پزشکی
عوامل همه بر میزان اشتغال، اهمیت و دستمزد فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی تاثیر گذار 
است و بایستی جایگاه رشته و ارتباط شغل با نوع رشته تحصیلی در تربیت بدنی از لحاظ برنامه 

 ). 1375(کاظمی،  رار گیردریزي و سیاست گذاري مورد بازبینی ق
)، 1375( )، کاظمی1375( علیزاده )،1381( نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ،صبوحی

 ) همخوانی دارد.1377( )، قریشی2009( )، باي دا کیو1385( دریانصف
می باشد. این عامل  دانشگاه وی اجتماعی زندگ در مشارکت گسترش آخرین عامل مورد بررسی

فارغ التحصیالن دانشگاه دولتی در اولویت دوم و از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشگاه از دیدگاه 
زیربنا و نقطه  پرداختن به سرمایه انسانی وتوسعه آن،غیر دولتی در اولویت پنجم قرار دارد. 
به طور حتم توسعه همه جانبه بدون توجه به توسعه  اتکاي اصلی در همه ابعاد توسعه است.

نی اتفاق نمی افتد، سرمایه اي که می تواند ظرفیت ساز و داراي مزیت هاي فراوان سرمایه انسا
باشد. بی شک مهارت آموزي نقش برجسته اي در توسعه نیروي انسانی و توسعه حوزه هاي 

امروزه پدیده اي است که همه روند رو به رشد جمعیت شهر نشین،  کسب و کار و اشتغال دارد.
مسئله توسعه اشتغال  ا را تحت تاثیر قرار داده است. در زندگی شهري،ابعاد زندگی اجتماعی م

آموزي ضرورتی اجتماعی و الزامی براي مدیریت شهري است،به عبارتی پرداختن  پایدار وحرفه
به این مقوله از یک سو نیاز اجتماعی محسوب می شود و از سوي دیگر راهکار مدیران براي 

) بر روي 1375( . بطور کلی در تحقیقی که علیزادهاست اداره بهتر یک شهر توسعه یافته
درصد از فارغ التحصیالن معتقدند که از  78دانشجویان تربیت بدنی انجام داد نشان داد، 

). ارزش ها، نگرش ها و 1375(علیزاده،  موقعیت اجتماعی و فرهنگی بسیار خوبی برخوردارند
)، وجود جذابیت 1380(یعقوبی،  موثر استانتظارات دانش آموختگان بر روي بیکاري آن ها 

 هاي کاذب در اجتماع مهمترین مشکل اشتغال فارغ التحصیالن به حساب می آید
) درطی تحقیقی، به تاثیر فرهنگ و ساختار اجتماعی 2005( ). النا و همکاران1388(برآبادي،

همکاران،  (النا و بر روي سطح پیشرفت و رضایت شغلی فارغ التحصیالن تاکید می کنند
) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که، اعتماد به 2011( ) از اینرو دشنگ و همکاران2005

نفس در دانش آموختگانی که در شهر زندگی می کنند نسبت به هم مدرکهایش در روستا 
بیشتر است و شغل بهتري نسبت به آنها به دست می آورد افرادي که در روستاها زندگی می 

در مشاغل مهم استخدام می شوند این خود باعث کاهش انگیزه آنها در شرکت در کنند کمتر 
)، ویژگی هاي شخصیتی نیز عامل مهمی در 2011(دشنگ و همکاران،  کالس هاي درس شده

) بطور کلی ارزش گذاریهاي نادرست 2011،تاولی و جایان زانج( استخدام فارغ التحصیالن است
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(خداداد  پاپین بودن بهره وري نیروي کار در اقتصاد ایران استفرهنگی در مورد کار از عوامل 
) که اکثر ارزش گذاري ها بر اساس محیط و اجتماع صورت می گیردتا جاییکه 1384حسینی،

درصد از خود کشی ها در ایران به 60)، 1384به گزارش نشریه تحقیقات اقتصادي خاورمیانه(
و فقدان فرصت شغلی مناسب براي قشر تحصیل طور مستقیم با مساله بیکاري ارتباط دارد 

کرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است، این مسئله در جاي خود 
احتیاج به تامل دارد و با توجه به هزینه ي هنگفتی که دولت جهت تحصیل فارغ التحصیالن 

این نیروهاي جوان و  دانشگاهی می کند بایستی راهکارهاي مناسبی را جهت نگهداشت
 ).1384متخصص نماید(. نشریه تحقیقات اقتصادي خاورمیانه (

)، 1388( )، برآبادي1380( )، یعقوبی1375( نتایج تحقیق خاضر با نتایج تحقیقات علیزاده
 )، تاولی و جایان زانج2011( )، چانج ها و چنج2011)، دشنگ و همکاران(1999تانگ(

 )، خداداد حسینی2009( )، باي داکیو2005( النا و همکاران )،2009( )، مونر و ولف2010(
 ) همخوانی دارد.1384( )، نشریه مطالعات تحقیقاتی خاورمیانه1384(

 نهیهز پرداخت اجتماعی که عبارتند از:نتیجه گیري کلی،  بطور حتم کلیه عوامل بررسی شده 
 وی اجتماعی زندگ در مشارکت گسترش  دولت توسط ،یدولتي دانشگاهها انیدانشجوي ها

،   جوان یشغل وی اجتماع تیامن، بکار گیري افراد  با توجه به روابط خویشاوندي ، دانشگاه
، ورود مجدد بازنشستگان به بازار یبدن تیترب نیمتخصص به جامعه توجهبودن ساختار جمعیت، 

رابطه گرایی  ، حذفجامعه در النیالتحص فارغ هیکل اشتغالي برا مطلوبي فرصتها جادیاکار، 
همگی در اشتغال فارغ التحصیالن کارشناس ارشد تربیت بدنی  در اعطاي تسهیالت پژوهشی

 نقش عمده اي را بازي می کنند.

 منابع
، تهران: »بررسی انتظارات شغلی دانشجویان دانشگاه یزد«، 1386آقاشاهی، محمد رضا،  .1

 دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی.

 .1390ی. موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، آمار آموزش عال .2
ارائه الگویی براي هماهنگ سازي نظام آموزش عالی با تحوالت مبتنی بر “انتظاري، یعقوب.  .3

دانش در نظام اشتغال؛ مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 
 ).1388( 53ش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموز” اسالمی ایران.

 –تحلیل موانع آموزشی، اجتماعی "بر آبادي، سید ابوالقاسم.، محمدي، ملک.، اسدي، علی.  .4
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فرهنگی.  –علمی -اقتصادي -. مجله اجتماعی "فرهنگی اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزي
 .88تیر  -109شماره 

یان تربیت بدنی، )، طراحی الگوي استراتژیک اشتغال دانشجو1390برومند ، محمد رضا(  .5
 پایان نامه ي دکتري، دانشگاه گیالن.

وثر بر اشتغال زنان روستایی ایران )، عوامل اقتصادي و اجتماعی م1385پاسبان ، فاطمه (  .6
 .53)، مجله ، اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره1383تا  1347(

دانشجویان تربیت بدنی به بررسی نگرش “)، 1387جوادیان صراف، نصراله، شجیع ، رضا،(  .7
پژوهش در ” موانع کارآفرینی و مشکالت راه اندازي کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل.

 .95-81)، 22علوم ورزشی، (

حیدري نژاد، صدیقه و میرحسنی، فرناز. بررسی عوامل موثر بر آمادگی کارآفرینی  .8
علوم انسانی دانشگاه شهید دانشجویان تربیت بدنی و مقایسه با دانشجویان دانشکده هاي 

 .1387چمران اهواز. اولین همایش ملی مدیریت ورزشی، آمل، دانشگاه شمال، 
)، بررسی وضعیت شغلی فارغ التحصیالن رشته مدیریت 1376دهنوي، حسنعلی( .9

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی دانشگاههاي تهران، پایان
(ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر » ی رفتار سازمانیمبان«، 1386رابینز، استیفن پی،  .10

 محمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
 ). اشتغال و توسعه ورزش کشور، همایش سراسري کارآفرینی.1385سوري، حجت ( .11
، »راهنمایی تحصیلی و شغلی و نظریه هاي انتخاب شغل«، 1386شفیع آبادي، عبداهللا،  .12

 .تهران: انتشارات رشد
و  ینترنتبا استفاده از ا ییو اشتغال زا ینینحوه توسعه کارآفر یشعرباف ، احمد ، بررس .13

،  یدانشگاه و اشتغال دانش مدار ، خراسان جنوب یش، هما یراندر ا یکتجارت الکترون
1388. 

بررسی و تحلیل علل بیکاري دانش آموختگان(دیدگاههاي مدیران “صبوحی، فرحناز.  .14
سمینار ارائه نتایج طرح نیازسنجی نیروي انسانی ” و دانش اموختگان)،. بنگاهها، دانشگاهها

 .1381متخصص. 
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عوامل موثر در پیشرفت «، 1385صفدري ده چشمه، فرانک. دل آرام، معصومه. پروین، ندا،  .15
تحصیلی دانشجویان از نظر دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاري و مامائی دانشکده علوم 

، 2، شماره 9مجله دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، دوره »: 1383سال پزشکی شهر کرد در 
 .71-77صص 

)، بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها و 1377صالحی، محمد جواد( .16
 .ریزي آموزش عالی مؤسسات آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه

کار و ” ن دانشگاه ها.بررسی عوامل موثر بر بیکاري فارغ التحصیال“صنعت خواه، علیرضا.  .17
 .75-58): 1388( 109جامعه 

 – 129ضیائی بیگدلی،محمد تقی. موانع اشتغال پایدار و راهکارها، پژوهشنامه اقتصادي،  .18
113 ،1386. 

). بررسی سیاست هاي اشتغال زاي کشورهاي مختلف، مؤسسه پژوهش 1380دباغ، رحیم ( .19
 و برنامه ریزي آموزش عالی.

)، اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد 1388عمادزاده، مصطفی(  .20
 اصفهان، چاپ اول.

آموختگان )، بررسی مشکالت شغلی دانش1380علیزاده، محمدحسین، نصیري، خسرو، ( .21
 .90-77)، 7رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، حرکت، (

تربیت بدنی  بررسی مشکالت شغلی فارغ التحصیالن رشته«، 1375علیزاده، محمد حسین،  .22
 ، طرح پژوهشی، دانشگاه تهران.»و علوم ورزشی

تحصیلی و بهره وري دانش آموختگان روانشناسی در  –رابطه شغلی “فاضلی، عصمت.  .23
 .215-244): 1382( 28و  27فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی ” ایران.

اشتغال در آینده دانشجویان  بررسی میزان امیدواري به «، 1387قریشی راد، فخر السادات،  .24
، سال 1، شماره 29مجله ي پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد »: رشته هاي علوم انسانی

 . 47-66،  صص 1387
)، افزایش فارغ التحصیالن، پیامدها و مخاطرات، روزنامه 1376پور، شهال( کاظمی- .25

 .اردیبهشت 14، 1246همشهري، شماره 
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Analysis of Social Factors on the Employment of Graduates in 

Physical Education MA in Public and Private Universities  
 

Abolfazl Farahani1, Leyla Ghorbani GhahFarokhi 
 
Abstract 
Obviously , the most important human capital is an appropriate use of these 
funds is necessary in an integrated system . The aim of this study was to 
determine the effects of social factors on the employment of graduates in 
Physical Education MA in public and private universities are . Methods This 
study - which is based on the analysis and results of applied research is 
conducted in terms of the field that is in the area of cross-sectional studies 
.governmental and non -governmental ) was estimated using Cochran 's 
formula was used to estimate sample size and sample size of 360 patients 
was considered to increase the generalizability and validity of research 
results to increase the sample size to 421 individuals . Stratified cluster 
random sampling was performed .the community . For construct validity , 
exploratory factor analysis indicated that an acceptable construct validity 
(factor loading= .748) level of reliability equal to .97 (Cronbach's alpha) 
were reported. The construction of the questionnaire, an exploratory factor 
analysis using statistical software (SPSS version 20) was applied using 
confirmatory factor analysis using LISREL statistical software from 
governmental and non- university graduates government , and social factors 
affecting the employment of graduates of master's degree in physical 
education were prioritized .students at public universities , the government 
of the State University graduate with a load factor (.964) were the first 
priority . Social factors play a role in the employment of college graduates in 
general plays. 
 
Keywords: Social Factors, MSc Graduate Physical Education, Employment, 
Public and Private Universities. 
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Barriers to Sport For All Promotion in Universities 

 
Rahimeh Mehdizadeh1, Reza Andam2, Shahnaz Rouzbahani3 

 
Abstract 
The purpose of present research was to investigate Barriers to sport for all 
promotion in the Iranian universities. This field research was Descriptive–
analytical and its statistical population was all of Iranian national 
universities’ faculties, staff and students. Finally, 779 people (233 faculties, 
224 staff and 322 students) participated in the research and completed 
physical activity barriers’ questionnaire. The questionnaire was five-point 
likert-type scale that its face and content validity verified by the experts and 
its reliability was calculated in a pilot study using Cronbach's alpha 
(α=0.956). Exploratory factor analysis (EFA) with a Varimax rotation was 
used to identify factors. In EFA, of the 66 barriers, 58 items having 
appropriate factor loading were stand in six factors namely organizational 
and managerial, environmental, psychological, interpersonal, Lack of social 
support and time limitations. The results show that the most important factor 
is “organizational and managerial (3.22±0.85)” and the least important factor 
is “psychological (2.50±0.95)”. The research factors to be identified were 
determined by a combination of the following criteria: a) a pre-specification 
of the number of factors based on the literature review; b) factors selection 
based on eigenvalues greater than 1.0 (Kaiser criterion); c) visual inspection 
on the basis of the scree-plot; d) variance description criterion; and  e) 
comprehensibility of the extracted factors. Paying attention to barriers 
identified in the present research and trying to remove them can cause to 
mass participation of the academic society in universities’ physical activity 
and sport for all programs. In addition, in this research, based on identified 
barriers, some strategies were presented in order to development of sport for 
all in universities.  
 
Keywords: Sport For All, Promotion, University. 
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The Relationship Between Perceptions of Parent Autonomy-

Supportive with Indices of Well-being in Athlete Male Students:  
A Self-Determination Theory Approach 

 
Behzad Behzadnia1, Malek Ahmadi. 2, Mohammad Keshtidar3 

 
Abstract 
Grounded in the self-determination theory (Deci& Ryan, 1985, 2000), this 
research examined the effects of perceptions of the parent autonomy-
supportive in basic need satisfaction and indices of well-being in athlete 
male students. The hypothesized mediating role of basic needs was also 
tested. 440 athlete students in the Eleventh Students Sport Olympiad 
randomly selected. Perception of parent autonomy-supportive (Grolnick, 
Deci& Ryan, 1997), Basic Needs Satisfaction in Sport (Johan, Lonsdale & 
Hodge, 2010), subjective vitality (Ryan & Fredrick, 1997) and positive and 
negative affect (Watson et al. 1988) scales were used. The results of Pearson 
correlation show that there are significant relationships between parent 
autonomy-supportive and indices of well-being. The results of regression, 
based on multiple mediation models, shows that needs for autonomy and 
competence were positive mediates and need for relatedness was negative 
mediate in relationship between parent autonomy-supportive and indices of 
eudaimonic and hedonic well-being. Results highlight the relevance of 
parent autonomy-supportive for needs satisfaction and well-being in male 
students. 
 
Keywords: Parent Autonomy-Supportive, Basic Needs, Hedonic Well-
being, Eudaimonic Well-being, Self-Determination Theory. 

1. Urmia University 
2. Islamic Azad University, Science and reserach Branch, west Azarbaijan 
3. Birjand University 

                                                                                                                                        



11                                                           Research on University Sport, No 3, 2013 

 
Determination of Relationship Between Sport and Cultural 

Identity among Student Athletes 
 

GholamReza ShabaniBahar1, Sajad Maghboli 
 
Abstract 
The aim of this study was to determine the relationship between sport and 
cultural identity among student athletes participating in sports events held in 
the Iranian West Universities. The society of population consisted of 1100 
persons (40% female and 60% male). The research sample was based on 
Krejcie and Morgan Table. The stratified random sampling has been used to 
select the relative gender. The sample included 294 male and female athletic 
teams participating at the Olympiad qualifier matches in the West Region 
during the academic year 90-91. This study is descriptive- co relational and a 
researcher-made questionnaire has been used in order to collect the data. The 
standardized questionnaire included 24 questions consisting of cultural 
identity. The questionnaire reliability was 0.86. In addition to descriptive 
statistics, inferential statistical tests such as analysis of variance, one-way 
and two-sample t-test has been used for analyzing the data. The results of 
this study showed that there were significant differences with respect to the 
components of cultural identity among athletes (p<0.05). Furthermore,   the 
sportive environment can create conformity with multicultural environment 
(90.5%). It will be able also to maintain the ethnic identity among student 
athletes (83.70%). We can say that the preservation of cultural identity and 
the acceptation of a new culture depends on athletes background. So, it is 
recommended that coaches, administrators and athletes always pay attention 
to cultural issues. At the same time, they must pay a special attention to 
foundations of cultural, local, national, religious problems among athletes. 
 
Keywords: Academic Sport, Multicultural Environment, Preservation of 
Ethnic identity. 
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The Relationship Between Group Cohesion and Effectiveness of 
Male and Female Students Participated in the Eleventh Sport 

Olympiad Students 
 

Amin Sharari1, Mahmod Goodarzi2, Zeinab Anet3, Omid Jamshidi4  
 
Abstract 
In team sports, group cohesion is an important factor in the effectiveness of 
the team. The purpose of this study is examining the group cohesion 
relationship and team goals to be effective in helping a person. The 
population of the research was students participating in the field team 
includes 1,952 people has formed a Eleventh sport Olympiad Students. 
According to Krejcie & Morgan chart 322 athletes from 24 sports teams of 
boys and girls were selected as cluster.the Measuring Tools included a 
Group Environment questionnaire of 18 questions Carron, Vidmeyer and 
Brawely (1985) (GCS) and Questionnaire on effectiveness of research teams 
from Batman Billy and Colin Wilson (2002). For data analysis, use from 
descriptive statistics, including Mean, standard deviation and Inferential 
statistics including independent t-test and Pearson correlation in SPSS. 
Significance level is of p>0.05. The results show a direct significant 
relationship between group cohesion and effectiveness of participation in 
teams sport. (p = 0.001, r =0.731). Independent t-test results indicated that 
are not significant differences between group cohesion and effectiveness in 
the two groups of boys and girls. Attractive group of individuals – social 
component of team cohesion is the most communication with effectiveness.  
 
Keywords: Group Cohesion, Team Effectiveness, Sport Olympiad, 
Attractive Group of Individuals–Social. 
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The Relationship between Empowerment and Readiness for 
Change in Physical Education Faculty Staff of Tehran 

 
A. Benesbordi1, M. Moein Fard2 

 
Abstract 
The aim of this research is determining the relationship empowerment and 
readiness for Change in staff of physical education faculties of Tehran. 
Method of the research is descriptive and correlation kind. The statistical 
population was all staff of physical education faculties of Tehran 
Universities (N=81). For sample making the total number of sampling were 
used and totally 80 questionnaires were gathered. Empowerment 
questionnaire of Spreitzer (1995) and readiness for Change questionnaire of 
Elving (2009) for collecting data were used. Ten sports management 
professors were confirm validity of questionnaires and reliability of 
questionnaires also was calculated by Cronbach’s alpha coefficient 
(Empowerment: 0.83, readiness for Change: 0.85). The analysis of data was 
assessed in two distinct levels: descriptive and inference (Kolmogorov 
smirnov Test, Pearson correlation coefficient and multiple regression). 
Results showed that the relationship between empowerment and readiness 
for Change (r=0.73, P= 0.001) in staff of physical education faculties of 
Tehran is significant.  Also the result of stepwise regression coefficients 
showed among domains of empowerment: competence (β=0.45), trust 
(β=0.28) and meaningful (β=0.18) were significant predicators of readiness 
for Change. 
 
Keywords: Empowerment, Readiness for Change, Organizational change 
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Designing Sport Commitment Model of Student Athletes: The 

Role of Motivation and Satisfaction Constructs 
 

Vahid Irani1, Mohsen Loghmani2, Meisam Rohani3, Noshin Benar4 
 
Abstract  
The aim of present study was to design of sport commitment model based on 
their motivation and satisfaction. Hence, in total of 5179 athletes in 11th 
Olympiad of university sports, participated about 365 athletes (141 girls in 
Birjand and 224 boys in Oroumieh) in this research by method of Stratified 
Random Sampling. To gathering the data have been used three 
questionnaires of commitment (14 items), athlete satisfaction (56 items), and 
motivation (28 items). After that conducted exploratory factor analysis and 
validity of constructs, results of confirmatory factor analysis showed that 
there are four factors for sport commitment, and seven dimensions for each 
motivation and satisfaction constructs (Goodness Indexes ≥ .90, RMSEA≤ 
.09, χ2 / df ≤ 3). The path analysis has been demonstrated that verified 
adequately sport commitment by motivation and satisfaction (RMSEA= .06, 
χ2/df= 2.53, GFI= .94, CFI= .93, NFI, .94), and thereby one of the most 
common was motivation for predicting sport commitment (R2= .74). 
However, the students’ motivation led to their sport commitment through 
their satisfaction. These findings illustrated that have to attention to students’ 
motivation and their antecedents and explore executive suggestions in this 
field for creating the sport commitment in student athletes, and improving 
qualitative and quantity level of university sport major events.   
 
Keywords: Motivation, University Sport, Commitment, Students. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  MSc Student of Sport Management, Guilan University 
2.  Ph.D Candidate of Sport Management, Bu-Ali Sina University of Hamedan 
3.  Faculty Member of Arak University of Technology 
4.  Assistant Professor of Sport Management of Guilan University 

                                                                                                                                        



7                                                           Research on University Sport, No 3, 2013 

 
Tehran- Lavizian-shahid rejaee teacher training university- faculty 

of physical education and sport sciences 
 

Abbas Nazarian Madavani1, Alireza Ramzani2 

 
Abestract 
Leisure is Collection of Fanctions in That people followe with satisfaction, 
for rest, recreation, developing of information or non-benefit learning and 
vullentary social participation after action official job and family or social 
works.Assessing of limiters and facilators in developing sport and regulare 
physical activity In leisure time of Shahid Rajaee Tteacher Training University 
of Tehran.In this research to supportingMorgan's table 400 students assessed 
with descriptive measurement method. Data was collected with researcher 
builded questionnaire that containing validity and apparent validity was 
emphasis by experts.alpha,s kronbakh consent 0/92 and structural validity with 
factorial analyze  was calculated 0/91. U Man  -Vitny for  compare two group 
subjectswas used. data analyze with spss 16 software.the results of research 
showed that is relation signified in P<0/1  level between family month revenue 
withparticipation insport competition, recreation sport, single sport as 
swimming and ping- pong. Also,to based on students view,giving free tickets 
for watching competition and visiting sport places(85 percent), preparing of 
sport places and facilities in university and dormitoris(79 percent), free giving 
sport equipments(77/5 percent) are three prioritys method of developing 
students participationin sport programs. Also, decrese of sport eguipments,(81 
percent), sport playces(77 percent) and physical education in school(75 
percent), non calturealization related to benefits of physical activities 
regular(74/5 percent)are limiter factors developing students participation in 
sport programs.  Therfore recommend to abdating and preparing sport places 
and facilities annually and also programming in calturalization to participation 
in sport events such as  sport congress or sport brosures distributing, 
activingsport competitions need to more than before.  
 
Keywords:Leisure Time, Develop,Sport, Physical Activity.  
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