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ورزشي  ةبرنام فوقهاي  ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت باارتباط عوامل بازدارنده بررسي 

  با روش تحقيق آميخته دانشگاه نظامي
 

   2نيا يدرضا حسينيس – 1سعيد صانعي 

 ةدانشكد، استاديار .2 ، تهران، ايرانواحد تهران شرق آزاد اسالمي دانشگاه، تربيت بدني و علوم ورزشي گروه، دانشيار .1
 ، شاهرود، ايرانشاهرودصنعتي دانشگاه  بدني و علوم ورزشي،تربيت 

  )1393/  12/  12  :، تاريخ تصويب 1393/  03 /18: تاريخ دريافت ( 
 

 
 چكيده

نظامي دانشگاه  ةبرنام فوق يورزش يها تيدر فعال انيمشاركت دانشجو زانيارتباط عوامل بازدارنده با م يبررساز تحقيق حاضر   هدف
نتايج نشان  .استفاده شداز دو روش پرسشنامه و مصاحبه ها  گردآوري داده منظور به. بود يحياز نوع تشر ،ختهيآم قيروش تحق .است

در ميان دانشجويان سه . كنند هاي ورزشي شركت نمي از فعاليت كي چيهاند كه در  درصد دانشجويان اذعان داشته 66 داد كه حدود
 ة، عالقكمبود زمان بينداري  امعن ةرابطهمچنين . سطح بازدارندگي باالتري برخوردار بودند ترتيب از بهفردي  ةعالقعامل زمان، مهارت و 

ولي  ،دست آمد بههاي ورزشي  ، سطح آمادگي جسماني و روابط اجتماعي با ميزان شركت دانشجويان در فعاليت، جايگاه اقتصاديفردي
 جينتا همچنين در .مشاهده نشدداري  امعن ةهاي ورزشي رابط در فعاليتبين عوامل امكانات، كيفيت مديريت، مهارت با ميزان مشاركت 

نقش  يورزش ةبرنام فوق يها تيفعالدر  انيعدم شركت دانشجوشدند كه بر شناسايي  يو سازمان يعوامل فرد دسته دوتحقيق كيفي 
دقيق،  طور به آنهاچرايي  نكهياشد، ضمن  دييتأتوسط نتايج تحقيق كيفي  در تحقيق كمي آمده دست بهنتايج  بخش اعظمي از .داشتند

شود، به مسئوالن بخش مربوط  سالمت افراد مي يارتقا موجبهاي ورزشي  شركت در فعاليت كه  آنجا از .شد يبررستر  عميق و كاربردي
  .ندسازراهم ف هرچه بيشتر دانشجويانبراي شركت  و شرايط را ندديشيبينتدابيري رفع اين موانع منظور  شود به پيشنهاد مي

 

  هاي كليدي واژه
 .برنامه هاي ورزشي فوق فعاليت، عوامل بازدارنده، روش تحقيق آميخته ،دانشجويان
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 مقدمه

 ةكه انسان پا به عرص گفت از زماني توان يمت أجر به

رفاه  نيتأم منظور به شيها تيفعالتمام  ،حيات نهاده

انسان از هزاران  زمينهدر اين . بيشتر در زندگي بوده است

سال پيش به فكر حفظ سالمتي خود بوده و طي اين 

دوران طوالني به تجربه دريافته است كه حركت و 

 تواند يماست كه  يمؤثربدني مناسب، عامل  يها تيفعال

تغذيه، استراحت و  ماننددر كنار ساير عوامل محيطي 

از طرفي توسعه ). 28( دكنبهداشت، سالمت او را تضمين 

علم و  روزافزونو گسترش جوامع شهري، پيشرفت 

، صنعتي شدن و استفاده از ماشين در تمامي ابعاد يورافن

 يتحرك كم يها نهيزمن مهيا شد جهينت درزندگي و 

احساس ضرورت هرچه بيشتر پرداختن به ورزش  موجب

اگرچه تحقيقات متعدد . استه شدهاي بدني  و فعاليت

اند كه شركت در فعاليت بدني براي سالمت  نشان داده

در بين  يتحرك كم، )3، 23(جسم و روان مفيد است 

  نيا در ).30(در حال افزايش است  پيوستهمردم جهان 

 يها ييتواناضعف  دليل بهتوجه به ورزش دانشجويان  نيب

نان مشاهده آجسماني و افزايش وزني كه در بين 

مندي مطلوب از بهره). 8( دارداولويت خاصي  ،شود مي

هاي ورزشي دانشكده در و فعاليت برنامه فوقهاي فعاليت

، بهبود روند روانايام فراغت موجب سالمت جسم و 

  ).7(شود  ميماعي آنان اجتبط اتحصيلي و رو

دانشجويان نقش اصلي را در پرورش نسل آينده 

رشد و سالمت آنان در رشد و  جهينت در ،عهده دارند به

بايد  رو نيازا). 12(محرز است  كامالًآتي  ةجامعسالمت 

و ورزش جايگاه خاصي  يبدن  تيتربكرد كه  خاطرنشان

نقشي كه  با توجه به. دارد آنانزندگي و اوقات فراغت در 

 دارنداين گروه در ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

اجتماعي آماده  يها تيفعالو خود را براي مشاركت در 

، ضروري است كه از سالمت جسماني و رواني كنند يم

معتقد ) 2004(توموسيمه ). 9(كاملي برخوردار باشند 

خوبي براي انجام  ةكنند ينيب شيپشده  دركاست موانع 

بررسي مشكالت  بنابراين، .)29(فعاليت بدني است ن نداد

  .استحائز اهميت  شيازپ شيبدانشجويان 

ورزشي دانشجويان در دوران  يها تيفعالتوجه به 

تحصيل و دانشگاه فرصت بسيار مغتنمي است كه بتوان 

بيشتر آشنا ساخت و بر  ورزشآنان را با فوايد ناشي از 

حتي توجه به آن  در پر كردن اوقات فراغت و آنسهم 

  .امري الزم و ضروري افزود عنوان به

 ةتوسعراهكارهاي ارتقا و ) 1386(ممتازبخش و فكور 

ورزش همگاني دانشگاه علوم انتظامي را از ديدگاه 

پنج . كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه بررسي كردند

راهكار تأمين فضاي مناسب، تأمين حداقل امكانات، 

تأمين رفاه اقتصادي، اختصاص زمان تشويق افراد فعال، 

- آزاد و كافي در ارتقاي ورزش همگاني اين دانشگاه مهم

عزيزي و همكاران  ).15( ها را داشتندترين اولويت

هاي در بررسي نگرش دانشجويان خوابگاه) 1390(

اين  درصد 1/73دانشگاه تهران به ورزش نشان دادند 

نيز در  درصد 9/26هاي ورزش همگاني و افراد در فعاليت

بيان  آنها. كنندفعاليت ورزشي مشاركت نمي گونه چيه

هاي مشاركت دانشجويان كردند موانع و محدوديت

زياد، كمبود مربيان متخصص،  ةمشغل ،ترتيب اهميت به

دوم پرداختن به  ةو در درج آنهانبود انگيزه و شاغل بودن 

ب و حوصلگي، نبود امكانات مناسمسائل ديگر، تنبلي و بي

سازي ورزش در كافي، عادت نداشتن و ضعف فرهنگ

 هگرفت انجاممطالعات  ).10(ها و دانشگاه هستند خوابگاه

، 22، 25( وقتكمبود  كه دهد يمدر اين زمينه نشان 

 ةمشغل، )1، 10، 17، 21(، نبود امكانات كافي )1، 4، 13

، 6، 10، 22( يحوصلگ يبعدم عالقه و ) 5، 10، 13(زياد 

  .اند بوده رگذاريتأثعوامل مهم و  جمله از )1، 5
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نشان ) 2014(ليو  هاييافتهنيز  ديگردر تحقيقات  

رواني،  زمان، شريك تمريني، ةداد كه عوامل بازدارند

قايان اهميت آدانش و عالقه در بين بانوان نسبت به 

) 2006(آلندر و همكاران همچنين . )26( داردبيشتري 

هايي مانند چالش نددادمروري نشان  ةدر يك مطالع

نداشتن اندام متناسب براي حاضر شدن در جمع، نداشتن 

موانع  جمله ازهاي ورزشي و نداشتن مهارت نفس اعتمادبه

داسكاپان ). 16(بودند  مختلف در مقاالت شده يمعرفمهم 

 دليل بهنشان دادند كمبود وقت ) 2006(و همكاران 

يشتر والدين به بدادن كالسي، اهميت  ةفشردهاي برنامه

هاي تحصيلي نسبت به فعاليت بدني و كمبود موفقيت

 نيتر مهمهاي خانوادگي و اجتماعي از مشغله دليل بهوقت 

در ). 20(در فعاليت بدني بودند نكردن داليل شركت 

- ، كمبود وقت و مشغله)2009( 1تحقيق لرنر و همكاران

انع ترين مومهم را هاي شغلي و تحصيلي و نداشتن عالقه

) 2009( 2چيو). 25( ذكر كردندشركت در فعاليت بدني 

نشان داد بين نگرش به اوقات فراغت، انگيزش و 

مدي و پرداختن به فعاليت بدني در اوقات فراغت اخودكار

وجود دارد و انگيزه و داري امعنمثبت و  ةرابط

مشاركت در  ةكنند ينيب شيپمدي بهترين اخودكار

نتايج  ).19(ت فراغت هستند هاي بدني در اوقافعاليت

تصور  نشان داد) 2010( 3برادزينسكي و ايبن ةمطالع

. در تعيين ميزان فعاليت بدني است يبدني عامل مهم

همچنين مكان فعاليت عامل تأثيرگذار بر مشاركت افراد 

افراد غيرفعال كه از ظاهر خود راضي . در فعاليت بدني بود

 در .دانستندعاليت نميبراي ف يتصور بدني را مانع ،بودند

نهايت اين محققان بيان كردند تصور بدني يك انگيزاننده 

اما براي افراد غيرفعال يك مانع  ،براي افراد فعال است

- ، مهم)2010(همكاران لوول و ). 18(شود محسوب نمي

                                                           
1. Lerner, Burns, & DeRoiste 
2. Chiu 
3. Brudzynski & Ebben 

ترين موانع مشاركت دانشجويان در ورزش را خستگي 

شويق جسماني، كمبود وقت، محيط فعاليت و عدم ت

و  الگيالني ةهاي مطالعيافته). 27(خانواده ذكر كردند 

درصد  70نشان داد اگرچه بيش از ) 2011( 4همكاران

و   كسب موجبدانشجويان معتقد بودند فعاليت بدني 

از . غيرفعال بودند آنها 11شود، بيش از حفظ سالمتي مي

ترين موانع فعاليت بدني ديدگاه اين دانشجويان مهم

هاي زماني، در دسترس و مناسب نبودن اماكن محدوديت

 ديفواترين و تشويق سايرين و مهم تيحما عدمورزشي و 

از ورزش و فعاليت بدني شامل توسعه و حفظ  شده كسب

قدرت عضالت سالمتي، بهبود وضعيت بدني و افزايش 

  ).21(بودند 

كه افرادي هستند  جمله ازدانشجويان نظامي 

توليد علم و همچنين  ةبهمسئوليت خطيري در دو ج

حفاظت و حراست از مرزها و كيان نظام جمهوري 

 يها برنامهعهده دارند؛ بنابراين تدوين برايران اسالمي 

كمك  آنهاورزش به  ةدر حوزفراغتي بهينه و اثربخش 

تا با آمادگي مطلوب جسماني و رواني در  خواهد كرد

 حال  به ات. ندكنانجام دادن اين وظايف تالش  بهتر  چههر

اوقات  ةدر حوز تحقيقات داخلي و خارجي مختلفي

دانشجويان صورت گرفته است، اما با توجه به فراغت 

 ةدانشجويان نظامي در دو جبهنقش و مسئوليت خطير 

، علم و حفاظت از مرزها و كيان نظام جمهوري اسالمي

اصلي  ةمسئل .تحقيقي در اين حوزه صورت نگرفته است

 برنامه فوقو مسئوالن  تاداناسحبه با تحقيق كه طي مصا

 برنامه فوقورزشي  يها تيفعالاين است كه  ،دشمشخص 

مورد استقبال دانشجويان قرار  يخوب به) تفريحي-ورزشي(

، به همين منظور اين تحقيق براي شناخت نگرفته است

مشكالت دانشجويان اين دانشگاه كه مانع شركت آنان در 

                                                           
4. El-Gilany, Badawi, El-Khawaga, & Awadalla 
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انجام گرفت تا بتوان از آن  ،شود ورزشي مي يها تيفعال

  .دكرطريق راهكارهاي اثربخش را ارائه 

 

  روش تحقيق
 ةروش انجام اين تحقيق، آميخته و از نوع آميخت

تحقيق  يها طرحكلي  يبند دستهدر يك . است 1تشريحي

 ةطرح تحقيق آميخت .1 :آميخته به سه دسته

طرح  .3 و 3اكتشافي ةطرح تحقيق آميخت .2، 2تنيده هم به

 .شوند يم ميتقس تشريحي ةحقيق آميختت

ها دادهپژوهشگر ، تشريحي ةآميختدر طرح تحقيق 

هاي هاي كمي و سپس دادهدر دو مرحله، ابتدا دادهرا 

تشريح يك پديده،  منظور به كند و آوري مي جمعكيفي 

دهد، اما از هاي كمي اختصاص ميوزن اصلي را به داده

مختلف پديده استفاده  كيفي براي تشريح ابعاد يها داده

كيفي براي توضيح بيشتر و  يها دادهعبارتي از  به. كندمي

استفاده  زيبرانگ ابهام يها جنبهآشكار كردن برخي 

  ).2( شود يم

ده از روش تحقيق آميخته بايد در مورد ضرورت استفا

-تحقيق كمي مي يها روشپژوهشگر با استفاده از  گفت

ك پديده را كه ي ريپذ مشاهدههاي تواند جنبه

چنانچه بخواهد به . كند يبررس ،است يريگ اندازه قابل

علوم  يها حوزهيك پديده و درك آن در  ةنهفت يها جنبه

هاي استفاده از روش ،نساني، اجتماعي و رفتاري بپردازدا

در  كند،كمي چندان او را به نتايج ملموسي رهنمون نمي

 كار بهاما  ؛ردكار ب هايد بكيفي را ب يها روشاين حالت 

روش تحقيق كمي يا كيفي  دسته دوبردن هريك از 

 در رود يمكه انتظار  طور آنپژوهشگر را  ييتنها به

چنانچه بتواند با  دهد وياري نمي ها دهيپدشناخت بهتر 

تحقيق كمي و كيفي بررسي  دسته دودن كرتركيب 

                                                           
1. Explanatory 
2. Triangulation 
3. Exploratory 

به درك بهتري از  ،را انجام دهد نظر مورد ةپديد ةدربار

تحقيق  يها طرحبنابراين هدف . خواهد يافته دست پديد

آميخته آن است كه شواهد بيشتري براي درك بهتر 

  ).2(دست دهند  به ها دهيپد

  آماري ةجامع

دانشجويان  ةآماري پژوهش حاضر شامل كلي ةجامع

در ) نفر 3000( نظاميمشغول به تحصيل در دانشگاه 

  .بودند 90-91سال تحصيلي 

  آماري ةنمون

 ةتعداد نمون )تحقيق كمي(اول تحقيق  ةرحلدر م

آماري با توجه به حجم جامعه و با استفاده از جدول 

تصادفي انتخاب  صورت بهكه  استنفر  341مورگان 

و   ليتكم يدرست بهپرسشنامه  336 آنهااز بين . شدند

تحقيق در آماري  ةنمون .شدتحقيق تحليل  ةنمون عنوان به

نفر از دانشجويان بودند  20 )تحقيق كيفي(دوم  ةمرحل

 تر قيعمكسب اطالعات الزم و و كه براي انجام مصاحبه 

تصادفي انتخاب  صورت به نظر موردموضوع  خصوصدر 

توان از نميمصاحبه  درروشذكر است كه شايان . شدند

ما  ةدر مطالع دبايچه تعداد افراد  ردقبل مشخص ك

 طور بهكيفي  ةدر مطالع عالقه مورد ةانتخاب شوند تا پديد

آوري به جمع تا زماني آل دهيا طور به. كامل شناسايي شود

برسيم؛ جايي  4اشباع ةدهيم كه به نقطاطالعات ادامه مي

هايي كه قبالً با داده شده يآور جمعهاي جديداً كه داده

 و مثل هم شده شته باشندنداتفاوتي  ،ايمآوري كردهجمع

براي انجام مصاحبه به  زاين موردهاي تعداد نمونه. ندباش

هدف مطالعه  كه يدرصورت .داردبستگي هدف مطالعه 

 هرسه نمونه از (حداقل شش نمونه  ،آزمون فرضيات باشد

. است ازين مورد) مورد مقايسه يها از گروه كدام

هدف از مصاحبه، اكتشاف و توصيف عقايد و  كه يدرصورت

ن و باشد، با توجه به زما شوندگان مصاحبه يها نگرش

                                                           
4. Saturation 
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نمونه براي انجام  15 ± 10، تعداد دسترس قابلمنابع 

  ).24( مصاحبه كافي خواهد بود

  ها و داده روش گردآوري اطالعات
مرور ادبيات و  منظور بهاي  مطالعات كتابخانه .1

  پيشينه تحقيق

 يآور جمعبراي ) پرسشنامه(ميداني  يها روش .2

  آماري ةاز جامع ازين مورداطالعات 

دستيابي به اطالعات  منظور بهحبه روش مصا .3

  تر و كاربردي تر قيعم

  يريگ اندازهابزار 

ق از طريق پرسشنامه و ياين تحق ازين مورداطالعات 

اطالعات در قسمت اول پرسشنامه، . دست آمد بهمصاحبه 

 29شناختي افراد و در قسمت دوم كه داراي  جمعيت

رزشي و يها تيفعال ةعامل بازدارند 8 ،بسته بود سؤال

فردي، پول، امكانات، روابط اجتماعي،  ةوقت، عالق(

. شدارزيابي ) آمادگي جسماني و كيفيت مديريت، مهارت

 هاياز نظر ها پرسشنامهبراي تعيين روايي محتوايي اين 

. كمك گرفته شد مديريت ورزشي تاداناستن از  10

مقدماتي  ة، يك مطالعآنهاتعيين پايايي  منظور بهسپس 

انجام گرفت و ضريب  نفر از اعضاي جامعه 33 يبر رو

دست آمد  به 85/0با استفاده از آلفاي كرونباخ  آنهاپايايي 

  .است يريگ اندازهكه حاكي از ثبات ابزار 

پي بردن  براي افتهيساختار نيمه ةهمچنين از مصاحب 

در  .تر استفاده شد و كاربردي  ، عمق به اطالعاتي دقيق

توجه به درصدهاي ها بندي مصاحبهطول طبقه

توسط دو كدگذار، روشي براي تعيين پايايي  شده گزارش

دو  يموضوع درونتوافق ) درصد(ميزان . تحليل است

در مورد يك مصاحبه ) درصد يا بيشتر 60(كدگذار 

). 24( نيز روشي براي پايايي تحليل است) كنترل تحليل(

ي پاياي ةدر تحقيق كنوني از پايايي بازآزمون براي محاسب

ن بياز  اين فاكتور ةبراي محاسب .شد  استفادهها مصاحبه

ه نمون عنوان بهمصاحبه  سه گرفته انجامهاي مصاحبه

 روزه 30زماني  فاصله  در  آنهااز  كدام هرو  انتخاب شد

در دو  شده مشخصسپس كدهاي . شدنددو بار كدگذاري 

مقايسه  هم باها از مصاحبه كدام هرزماني براي  ةفاصل

 ةها، كدهايي كه در دو فاصلاز مصاحبه كدام هردر . دشدن

و كدهاي  "توافق"با عنوان  ،بودندمشابه  هم با زماني

روش . شدندمشخص  "عدم توافق"با عنوان  رمشابهيغ

توسط  گرفته انجامهاي پايايي بين كدگذاري ةمحاسب

  :زماني بدين ترتيب است ةمحقق در دو فاصل
 

100%×  
  2 ×توافقات تعداد 

  پايايي بازآزموند درص= 
  دهاكل كُتعداد 

در اين  گرفته انجامهاي  بازآزمون مصاحبهپايايي 

بود درصد  78، برابر ذكرشدهتحقيق با استفاده از فرمول 

يد أيها مورد تقابليت اعتماد كدگذاري ةدهند نشانكه 

  ).24( است

  اطالعات وتحليل تجزيهروش 

 كمكبا تحقيق كمي در بخش  ها داده ليوتحل هيتجز

از  كه يطور به ،انجام گرفت SPSSآماري  افزار نرم

ف اسميرنوف براي بررسي ولموگروآماري ك يها روش

و ضريب همبستگي اسپيرمن  ها دادهنرمال بودن توزيع 

براي تعيين همبستگي بين متغيرها و از آزمون فريدمن 

شركت در  ةهر يك از عوامل بازدارند يبند رتبهبراي 

براي  در بخش كيفي .استفاده شد يورزش تيفعال

ها، از روش  ز مصاحبها آمده دست به هاي داده ليوتحل هيتجز

  .دشاستفاده  و گزينشي محوريكدگذاري باز، 

  هاي حاصل از تحقيق كمي يافته
درصد  92دهد كه  نشان مي هاي توصيفي يافته

حضور  ةدهند نشان بودند كه هسال 25تا  21دانشجويان 

همچنين نتايج نشان  .استنيروهاي جوان در اين دانشگاه 

اند كه در  اذعان داشته صد دانشجوياندر 7/66 داد كه
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 3/33و ند كن نميشركت  برنامه فوقي ورزشي ها فعاليت

ها شركت  پاسخ دادند كه در اين برنامه آنهادرصد از 

درصد  26، فقط )نفر 112(درصد  33از بين اين  .كنند مي

فعاليت ورزشي دارند منظم  طور بهدر طول هفته  )نفر 30(

ن فراغت خود به ميزان خيلي كم در و مابقي افراد در زما

از آزمون فريدمن  .كنند هاي بدني مشاركت مي فعاليت

  .دشاستفاده  هبازدارند عوامل بندي اولويتبراي 

  
  با استفاده از آزمون فريدمن هاي ورزشي در اوقات فراغت مقايسة ميانگين عوامل بازدارندة فعاليت .1جدول 

  336  تعداد نمونه
417/470 كاي دو  

 7 درجة آزادي

داري امعنميزان   001/0  
  

وجود دارد، دار  امعنها تفاوت  بين ميانگين كه  آنجا از
  بندي  امل بازدارنده را رتبهتوان هر يك از عو مي جهيدرنت

  

  

  .است مشاهده  قابل 2جدول در   بندي كه اين رتبهد كر

  

  با استفاده از آزمون فريدمن اغتهاي ورزشي در اوقات فر بندي عوامل بازدارندة فعاليت رتبه .2 جدول

 رتبة ميانگين عوامل بازدارنده
45/6 زمان  

94/5 مهارت  

83/5 عالقة فردي  

81/5 سطح آمادگي جسماني  

15/5 توزيع امكانات  

63/4 كيفيت مديريت  

12/4 جايگاه اقتصادي  

97/3 روابط اجتماعي  

  
 ميزان براساسعوامل ، دشو ميكه مشاهده  گونه همان

زمان، مهارت، عالقة فردي، سطح : از اند عبارتارندگي بازد

آمادگي جسماني، توزيع امكانات، كيفيت مديريت، جايگاه 

از  يك با توجه به اينكه هيچ .اقتصادي و روابط اجتماعي

ند، براي تعيين ارتباط بين داشتتوزيع نرمال ن متغيرها

 هاي ورزشي عوامل بازدارنده و ميزان مشاركت در فعاليت

  .شدمن استفاده ز ضريب همبستگي اسپيرا
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  تفريحي-هاي ورزشي ارتباط بين عوامل بازدارنده و ميزان شركت دانشجويان در فعاليت .3جدول 
  داري معناسطح   )r( يهمبستگضريب   بين متغيرهاي پيش

  03/0  40/0  زمان
  01/0  32/0  عالقة فردي

  026/0  134/0  جايگاه اقتصادي
  148/0  088/0  توزيع امكانات
  05/0  169/0  روابط اجتماعي
  554/0  036/0  كيفيت مديريت

  155/0  085/0  مهارت
  013/0  - 151/0  آمادگي جسماني

  

شود بين عوامل  مشاهده مي 3كه در جدول گونه همان

ي و روابط اقتصاد گاهيجاي، فرد ةعالق، زمانبازدارنده 

 يها تيفعالاجتماعي با ميزان مشاركت دانشجويان در 

 ةو با آمادگي جسماني رابطدار  امعنمثبت و  ةرابطورزشي 

اما متغيرهاي مهارت، كيفيت . وجود دارددار  امعنمنفي و 

را با ميزان داري  امعن ةرابط امكانات عيتوزمديريت و 

  .مشاركت نشان ندادند

  هاي حاصل از تحقيق كيفي يافته

از  مصاحبهطريق هاي تحقيق از آوري دادهاز جمع پس

كدگذاري . شداستفاده  آنهابراي تحليل كدگذاري فرايند 

اي دادة متني و پراكنده يندي است كه طي آن مجموعهافر

اين امر . دشوميو مفهوم تبديل  بامعنهايي به داده

شروع و  1كدگذاري باز يها مقولهمعموالً با مشخص كردن 

 3گزينشي يكدگذارنهايت  در و 2با كدگذاري محوري

   ).2( يابد ادامه مي

و  گزينشي، محوري و باز عوامل فردي كدگذاري
  سازماني

 يها دادهاز  شده استخراجعوامل شناسايي و 

برخي از . اند شده  يبند دسته 4در جدول  شده يگردآور

                                                           
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 

اين عوامل ارتباط نزديكي با يكديگر دارند كه در ادامه به 

  .خواهيم پرداخت آنهاتشريح 

ي گزينشي، محوري و باز ، نتايج كدگذار4جدول 

در عدم شركت حداكثري  مؤثرعوامل فردي و سازماني 

را نشان  ورزشي ةبرنام فوق يها تيفعالانشجويان در د

 13كد محوري و  5 كد گزينشي، 2 مجموع دركه  دهد يم

  .آمده است دست به باز كد
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حداكثري دانشجويان در  در عدم شركت مؤثرباز عوامل فردي و سازماني گزينشي، محوري و  يكدگذار .4جدول 
  ورزشي ةبرنام فوق يها تيفعال

 كد افراد  گذاري بازمفاهيم كد  گذاري محوريمفاهيم كد  گذاري گزينشيمفهوم كد

  موانع فردي

  خستگي مفرط
  خستگي جسماني
  خستگي ذهني

P4, p9, p10, p13, p14, 
p20, p16, p17 

  نگيزهعالقه و ا
  اجباري بودن

  به نيازهاي دانشجويان توجهي بي
P7, p15, p16, p4, p6, p8, 
p12, p13, p18, p19, p20 

 P19, p8, p 18  مشاركت ةهزين  هزينه

  موانع سازماني

  امكانات و تجهيزات ةپايين بودن سران  كمبود امكانات
P1, p3, p4, p9, p10, p13, 
p16, p17, p18, p15, p8, 
p19 

  يريتيمد

  يكمبود مرب
  آموزشي ةفشردگي برنام

  برنامه فوقنامناسب بودن زمان 
  فقدان كالس آموزشي

  ها فعاليتمتنوع نبودن 
  مسئوالن به ورزش توجهي بي

  رساني اطالع

P1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, 
p8, p9, p10, p11, p12, 
p13, p14, p15, p16, p17, 
p18, p19, p20 

  

  بحث و بررسي
ميزان  نظر ازآزمون فريدمن عامل زمان  براساس

هاي ورزشي  ندگي دانشجويان از انجام فعاليتاهميت بازدار

بدان  ، در زمان اوقات فراغتشان در رتبة اول قرار دارد

معناست كه اين عامل از بازدارندگي بااليي برخوردار است 

و عامل محدوديت زمان، مانع حضور دانشجويان در 

همچنين همبستگي  .شود هاي ورزشي مي فعاليت

زمان و ميزان شركت  ةدداري بين عامل بازدارن امعن

 اين .هاي ورزشي مشاهده شد دانشجويان در فعاليت

رحماني و  ،)1387(اتقياء ها با نتايج تحقيقات  يافته

همكاران  معتمدين و ،)1386(، غفوري )1385(همكاران 

، داسكاپان، توزون و )1390(همكاران ، عزيزي و )1388(

بايد  .ودهمسو ب ) 2009(، لرنر و همكاران )2006(اكر 

در يك دانشگاه  قيتحق موردتوجه داشت كه دانشجويان 

 وقت تمامو دانشجوي  ندبودنظامي مشغول به تحصيل 

تنظيم  يا گونه به آنهادرسي  ةآمدند و برنام مي حساب به

درسي و خستگي  ةمشغل دليل بهكه در پايان روز  شده بود

ها، زمان كمي براي ورزش كردن و  ناشي از كالس

در بخش كيفي  .هاي ورزشي داشتند در فعاليت مشاركت

آموزشي  ةكه اغلب افراد به فشردگي برنامد شنيز مالحظه 

 يها تيفعالمشاركت در  براييكي از موانع مهم  عنوان به

اذعان  ششم ةكنند شركت، مثال راي ب .اند كرده اشارهبدني 

اوقات فراغت ما خيلي كمه حتي چون « :داشته است كه

 ةهموندن ما طوري نيست كه بتوانيم فرصت درس خ

اس  آموزشي فشرده ةنم بگم برنامتو مي ،رو بخونيم ها درس

همچنين فرد . »)6P( مونه وقتي براي ورزش باقي نمي و

 ةچون از اول بامداد برنام«: سوم بيان كرده است كه

، هيچ هفشرده است و تا شب ادامه دار صورت بهآموزشي ما 

  .»)3P( انجام بديمانيم تو ي نميا فعاليت ديگه

، فشرده و طوالني قيتحق موردافراد ر بيشتبه اعتقاد 

تا دانشجويان  شود يم سببآموزشي  ةبودن زمان برنام

اغلب صرف  هم  آنوقت فراغت محدودي داشته باشند كه 

و زمان و انرژي براي  دشو يماستراحت و امور شخصي 

ردگي فش. ماند ينمباقي  آنهاپرداختن به ورزش در 
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 موجب تواند يمزيرا  ،مهمي است ةعامل بازدارند ها كالس

 خستگي مفرطمانند ايجاد يا تشديد برخي موانع ديگر 

: بيان كرده است سيزدهم ةكنند شركتمثال  طور به .شود

بود وقت  بعدازظهر 4ساعت  ها كالسكه زمان اتمام  قبالً«

ورزشي هم خيلي  يها سالنو  كردم يمداشتم و شركت 

 چون وقت ندارم كنم ينمشركت  اآلن، اما شد يموغ شل

)13P(«.  آموزشي  يها كالسچنانچه  دهد يماين نشان

افراد وقت و انرژي كافي براي  ،دشوكمي زودتر تعطيل 

را خواهند داشت و  برنامه فوق يها تيفعالشركت كردن در 

آماري به  ةنمونمسائلي كه توسط از . استقبال خواهند كرد

. است برنامه فوقنامناسب بودن زمان اند،  كرده  اشارهآن 

به  اصوالً« :است كرده اشارههفتم  ةكنند شركت كه يطور به

كه  ورزشي شركت كنيم يها برنامهنيم در تو نمياين دليل 

ضعيف بوده و زمان بسيار  ريزي كلي كه وجود داره برنامه

ما كه  زماني مثالً ؛ندد مياختصاص  ها برنامهبراي اين  كمي

 قدر نيا ميگرد يبرموابگاه دانشگاه به خ يها برنامهاز 

شب كه  8ساعت  مثالًدير وقته  نيهمچنايم و  خسته

بيان  چهارم ةكنند شركت .»)7P(زمان كافي نداريم ديگه 

. و زمان مناسب دارد وقت بهورزش كردن نياز « :كرده است

اه ورزشكار رزمي هستم ولي چون موقعيت در دانشگ اتفاقاً

بسيار هنگفتي  يها نهيهزجالبه . فراهم نيست ادامه ندادم

وقت براي  اصالًورزشي شده ولي  روي ابزار و وسايل

كه مالحظه طور همان .»)4P(فراهم نيست  آنهااستفاده از 

نامناسب بودن زمان  دليل بهبعضي افراد  ،شود يم

البته . كنند يماز شركت كردن در آن خودداري  برنامه فوق

) آموزشي ةفشردگي برنام(عامل قبل  ريتأثمل تحت اين عا

مسئوالن  ،آموزشي به اتمام نرسد ةتا برنامو قرار دارد 

. خود را آغاز كنند يها تيفعالود قادر نخواهند ب برنامه فوق

زمان ورزش در  عنوان بهاست كه ساعاتي  ذكر  انيشاالبته 

 ةناظهارات نمو براساسوليكن  ،آموزشي وجود دارد ةبرنام

تحقيق دو مشكل شناسايي شده است، يكي اينكه زمان 

آن در ساعات گرم روز بوده است و ديگر اينكه محتواي 

دويدن و انجام (فعاليتي تكراري  ةرنديدربرگبرنامه فقط 

بيستم  ةكنند شركتمثال  طور به. است) حركات كششي

در ميدان صبحگاه  موقع يب يها دنيدو« :بيان كرده است

اين  .»)20P( همشقت آور و سخت خيلي هدار ييسرباالكه 

در  هم  آنتكراري و  يها تيفعالانجام  دهد يمنشان 

و  ندارد برنامناسب براي دانشجويان لذتي در ساعات

كه  شود يمايجاد نگرش منفي نسبت به ورزش  موجب

در همين . دانشجويان خواهد داشت ةمخربي بر انگيز ريتأث

خستگي  شوندگان احبهمص، به اعتقاد برخي زمينه

 يها تيفعالجسماني مانع مشاركت دانشجويان در 

 ةشوند مصاحبهمثال،  طور به. شده است برنامه فوق

خستگي و نبود حوصله مانع « :اعتقاددارند نهمچهاردهم و 

خستگي  چون«. »)14P( شه مي ها سالناز بيشتر  ةاستفاد

نشگاه هاي دا خاطر محتواي زياد برنامه بهزياد فكري كه 

 گيره ميهم آد انرژي جسماني ما را  وجود مي بهبراي ما 

)9P(« . يكي از عواملي كه مانع  دهندگان پاسخبه نظر

شود، خستگي  مي برنامه فوق يها تيفعالدر  آنهاور حض

هاي آموزشي  مفرط جسماني و ذهني پس از اتمام كالس

اگرچه ممكن است دانشجويان ورزش و . استدانشگاه 

رفتاري مطلوب قبول  عنوان بهدني را بپذيرند و فعاليت ب

 دليل بهولي ممكن است در طول زندگي روزمره  ،كنند

. ندورزنداشتن انرژي الزم و خستگي از انجام آن خودداري 

 ةپذيرش فعاليت بدني و ورزش بايد همراه با انجام و ادام

  .آن براي كسب نتايج سودمند باشد

ميزان اهميت در  نظر از نشان داد عامل مهارت ها يافته

پس اين عامل از سطح بازدارندگي . رتبة دوم قرار دارد

اما بين ؛ نسبتاً بااليي در بين دانشجويان برخوردار است

هاي  ضعف مهارت و ميزان شركت دانشجويان در فعاليت

پس نداشتن مهارت . وجود نداشتي دار امعن ةورزشي رابط

هاي  ان در فعاليتالزم تأثيري بر ميزان شركت دانشجوي
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هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات  يافته. نداردورزشي 

، كاوبرن و فوستر ، آلندر)2006(داسكاپان، توزون و اكر 

، اما با نتايج رحماني و همكاران ستهمسو) 2006(

، )1388(همكاران  ، معتمدين و)1386(، غفوري )1385(

رويسته ، لرنر، بارنز و دي)1390(همكاران عزيزي و 

 مكن استمهمسو نبودن نتايج . مغايرت دارد، )2009(

آماري باشد، به اين صورت كه  ةتفاوت در جامع دليل به

برخي از اين تحقيقات را دانشجويان دختر يا  ةنمون

. اند تشكيل داده يرنظاميغ يها دانشگاهدانشجويان پسر در 

ن كه دانشجوياد كرتوجيه  گونه نياتوان  اين يافته را مي

ولي باز در  ،حتي اگر از سطح مهارت كمي برخوردارند

زيادي براي يادگيري  ةو انگيز كنند ميشركت  ها تيفعال

هاي بخش كيفي تحقيق نشان  يافته زمينهدر اين  .دارند

هاي آموزشي نيز از موانع مشاركت در  نبود كالس داد كه

نهم بيان  ةكنند شركتمثال  طور به. استفعاليت بدني 

يادگيري شنا براي هر فرد مسلمان  نكهيا با« :است كرده

فرد  .»)9P( ه، اما در استخر مربي حضور ندارهواجب

 طور به ها ورزشاگر « :بيان كرده است كهپانزدهم 

جاي اينكه از استخر  به ، مثالًبشه بهترهتخصصي پيگيري 

هاي آموزش شنا برگزار  كالس بشه،تفريحي  ةفقط استفاد

دانشگاه شنا را ياد ندارند  اكثر دانشجوا باًيتقره چون ش

)15P(«. همچنين فرد هفدهم بيان كرده است كه :

 به لحاظ ورزشي داره بيشترين نيازي كه يك فرد نظامي«

كه بايد دانشگاه در جهت  ستسماني و شناجآمادگي 

كه از اظهارات طور همان .»)17P( اقدام كنهآموزش آن 

به ورزش شنا و  مند عالقهافراد مشخص است، اغلب 

و خواستار بوده  تخصصي يها ورزشهمچنين ديگر 

  .ندا هاي آموزشي و فراگرفتن آن برگزاري كالس

ديگري كه در قسمت كمبود امكانات  ةعامل بازدارند

 ستاتحقيق به آن اشاره شده، كمبود مربي  ةتوسط نمون

. نهاد  نامآن را كمبود نيروي انساني متخصص  توان يمكه 

مهارت كافي « :فرد سيزدهم بيان كرده است المث راي ب

وزش دادن وجود براي شنا كردن ندارم و مربي براي آم

: همچنين فرد هشتم بيان كرده است كه. »)13P( نداره

يك اي براي دانشجويان  نداشتن برنامه و مربي حرفه«

استنباط  ها افتهيكه از اين طور همان .»)8P( معضله

در ) مربي(فقدان افرادي نداشتن مهارت و  ،شود يم

تا  شود يم سبب ،دكننكه اين نقيصه را برطرف  برنامه فوق

و براي مشاركت بيشتر و  ندنبرافراد از مشاركت خود لذتي 

كه  را شده نييتعمستمر در درون خود هدفي از قبل 

  .ندكنناحساس  ،داراي نقش انگيزشي است

 ياراميزان اهميت بازدارندگي د نظر ازعامل عالقه 

هاي  و با ميزان شركت دانشجويان در فعاليتبود رتبة سوم 

پس با باال رفتن . داشتداري  امعنمثبت و  ةورزشي رابط

در  آنهادانشجويان، ميزان مشاركت  ةميزان عالق

ها  يافتهاين . هاي ورزشي نيز افزايش خواهد يافت فعاليت

، غفوري )1385(با نتايج تحقيقات رحماني و همكاران 

، عزيزي و )1388( همكاران ، معتمدين و)1386(

) 2009(رويسته لرنر، بارنز و دي و )1390( همكاران

تحقيقات داسكاپان، توزون و اكر نتايج ولي با  ست،همسو

. مغاير است) 2010(انصاري و پاركر ، لوول، ال)2006(

متفاوت بودن شرايط  توان را ميعلت اين عدم همخواني 

  .ذكر كردتحقيق  هاي ونهنماجتماعي و فرهنگي 

برنامه  كت دانشجويان در فعاليت بدني فوقالزمة مشار

 بيشتر ،رو نيازا. استوجود عالقه، رغبت و انگيزه در آنان 

كنندگان اعتقاد داشتند چنانچه به نياز دانشجويان  شركت

و د شوانتخاب ارائه  برايمتنوعي  يها تيفعالتوجه شود و 

شود، مشاركت بيشتر خواهد  از حالت اجباري بودن خارج

 :كندبيان مي هفتم ةكنند شركت، مثال  رايب. شد

بيشترين وقت دانشجويان اين دانشگاه نظامي صرف «

مي  شده ينيب شيپ يها برنامهو  نظامي و رزمي يها تيفعال

 :م اعتقاد داردبيست ةكنند شركتهمچنين  .)7P( هش
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سالت ك خستگي حاصل از كارهاي زياد دانشگاهي باعث«

ها  از اين يافته .»)20P( شه و عدم رغبت به ورزش مي

 يها رشتهزياد مسئوالن بر  ديتأككه  شود يمبرداشت 

و همچنين توجه كم ) اجباري( شده نييتعرزمي و از قبل 

متنوع، تيمي و توپي كه شور و هيجان در  يها تيفعالبه 

عدم  موجبزياد است، از عوامل مهمي است كه  آنها

عامل خستگي  ،از طرف ديگر. شجويان شده استرغبت دان

نيز د شبه آن اشاره  پيشجسماني و ذهني كه در قسمت 

بر عالقه و رغبت دانشجويان  رگذاريتأثعوامل  جمله از

 يها تيفعالو مطابق نمودن  يبخش تنوع، رو نيازا. است

و ن ساختو نياز دانشجويان، چالشي  عالقه باورزشي 

از طريق برگزاري رويدادها و  اه تيفعالكردن  بخش لذت

انواع  ةدروني و ارائ يها پاداش عنوان بهمسابقات مختلف 

 تواند يم... مرخصي تشويقي و  مانندبيروني  يها پاداش

  .مفيد و كارساز باشد

آزادي انتخاب در  شوندگان مصاحبهبه اعتقاد برخي از 

ورود به ورزش و همچنين آزادي در انتخاب نوع ورزش 

. گذارد ريتأثحضور فرد در آن ورزش  ةبر ادام دتوان يم

اگر «: كند عنوان مي شونده مصاحبه سيزدهمين، مثال راي ب

د به خوا ع ورزشي كه در زمان فراغت ميفرد در انتخاب نو

 موجبو هم  بره آزاد باشه، هم ازش لذت مي هبپرداز اون

  .»)13P(چون خودش انتخاب كرده  شه رضايتش مي

ميزان  نظر ازداد عامل آمادگي جسماني ها نشان  هيافت

و با ميزان  است رتبة چهارم ايرااهميت بازدارندگي د

هاي ورزشي رابطة منفي و  شركت دانشجويان در فعاليت

هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات  يافته. داردداري  امعن

معتمدين ، )1387(بخشنده ، )1385(رحماني و همكاران 

، لرنر، )2006(در، كاوبرن و فوستر ، آلن)1388(و همكاران 

توان گفت  پس مي. ستهمسو) 2009(رويسته بارنز و دي

دانشجويي از سطح سالمتي و آمادگي جسماني  ههرچ

تري برخوردار باشد، تالش بيشتري براي شركت در  پايين

. دكنتا ضعف خود را جبران د كن ميهاي ورزشي  فعاليت

 نظر ازامكانات ورزشي ها نشان داد كمبود  ههمچنين يافت

با  اما ،بودرتبة پنجم  ايراميزان اهميت بازدارندگي د

 ةهاي ورزشي رابط ميزان شركت دانشجويان در فعاليت

هاي اين تحقيق با نتايج  يافته. نشان ندادداري  امعن

، )1386(، غفوري )1385(تحقيقات رحماني و همكاران 

 ن، عزيزي و همكارا)1388( معتمدين و همكاران

، لرنر، بارنز و )2006(، داسكاپان، توزون و اكر )1390(

ر بيشتهاي  اگرچه يافته. همسو بود ) 2009(رويسته دي

 نيتر مهمتحقيقات به اين نكته اشاره دارند كه يكي از 

، در اين استعوامل بازدارنده كمبود امكانات ورزشي 

ين ا. نشان ندادبا ميزان مشاركت ي دار امعنتحقيق ارتباط 

دهد كه دانشجويان از امكانات مكفي در دانشگاه  نشان مي

در  ،برخوردارند و چنانچه تصميم به ورزش كردن بگيرند

از شركت  تواند ينمپردازند و  كمترين فضا نيز به آن مي

به اعتقاد برخي از  .دكنكامل جلوگيري  طور به آنها

 ،، براي اينكه افراد بتوانند ورزش كنندشوندگان مصاحبه

و امكانات الزم براي آن از قبل فراهم  ها رساختيزبايد 

معتقد بودند كه امكانات متعدد و  اغلباگرچه . دشو

مناسبي در دانشگاه وجود دارد، اما اذعان داشتند كه اين 

 در. ستين كننده استفادهامكانات جوابگوي تعداد افراد 

ن ي، نهممثال راي ب .استن در دانشگاه كم اماك ةسران واقع

به امكانات ورزشي نسبت « :بيان كرده است كننده شركت

همچنين فرد . »)9P( كمه كننده شركتتعداد افراد 

، سالن هكم باًيتقرامكانات «: شانزدهم بيان كرده است

ند د ايم زيادي را به ما اختصاص نمياما ته ورزشي مناسب

)16P(« .دو نفر اول به  شود يمكه مالحظه طور همان

ولي نفر  ،اند كرده اشارهفضاي ورزشي  ةسرانپايين بودن 

به دانشجويان اشاره  افتهي اختصاصسوم به كم بودن زمان 

از دو جنبه  توان يمبنابراين اين موضوع را  ؛كرده است

 ازنظريكي كم بودن سرانه ورزشي  داد قرار يموردبررس
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منفي  ريتأثهر دو مورد باعث . مكاني و يكي از نظر زماني

  .شود دانشجويان ميمشاركت بر 

ميزان اهميت بازدارندگي  نظر ازعامل كيفيت مديريت 

در رتبة ششم و از سطح بازدارندگي پاييني برخوردار است 

 ةرابطهاي ورزشي  و با ميزان شركت دانشجويان در فعاليت

هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات  يافته. نداردداري امعن

دزينسكي و ايبن ، برا)1386(، غفوري )1385(رحماني 

، الگيالني و )2010(انصاري و پاركر ، لوول، ال)2010(

اگرچه كيفيت مديريت از . همسو نبود) 2011(همكاران 

، در مقايسه با استبر مشاركت دانشجويان  مؤثرعوامل 

به  مكن استماين يافته . داردعوامل ديگر اهميت كمتري 

ي بين نزديك ةرابط ها دانشگاهاين دليل باشد كه در 

و دانشجويان وجود دارد، اين عامل  برنامه فوقن مسئوال

شود نيازهاي دانشجويان تا حدودي توسط  مي سبب

اگر در  .دشواقدام  آنهاو به رفع  ييشناسامسئوالن مربوط 

ورزشي، نيازسنجي و  يها برنامهتدوين و پياده كردن 

، انجام پذيرد كطرفهي كامالًنظرسنجي صورت نگيرد و 

شود دانشجويان احساس كنند كه مسئوالن به  مي سبب

 كنندگان شركتبرخي . دهند ورزش ارزش و بها نمي

ورزشي را ضعيف ارزيابي  يها برنامه زمينةدر  يرسان اطالع

اطالع دقيق نداشتن و دليل عدم شركت خود را  كرده

هفده  ةشمار ةكنند شركتمثال  طور به. اند گزارش كرده

از  ياطالع يبل عدم شركت من دلي« :بيان كرده است كه

 .»)17P( بدنهمختلف بر روي مكانيزم  يها ورزشفوايد 

عدم اعالم «و فرد يكم » )19P( نكردنتبليغ «فرد نوزدهم 

 يبدن  تيتربهاي ورزشي خاص توسط معاونت  برنامه

)1P(« با  .اند را از داليل عدم شركت خود ذكر كرده

به دو  توان يم، تحقيق ةنمونتوسط  ذكرشدهتحليل موارد 

 ياطالع يبرساني يعني  اطالعزمينة مورد اساسي در 

هاي  ورزش بر سيستم تأثيراتدانشجويان از نقش و 

از زمان و مكان  ياطالع يبمختلف بدن انسان و همچنين 

  .اشاره كرد برنامه فوقهاي  فعاليت

ميزان  نظر ازها نشان داد عامل جايگاه اقتصادي  يافته

گي در رتبة هفتم قرار دارد و با ميزان اهميت بازدارند

هاي ورزشي رابطة مستقيمي  شركت دانشجويان در فعاليت

غفوري نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات . داشت

همسوست، ولي با نتايج رحماني و همكاران ) 1386(

دهد كه كمبود بودجه  اين نشان مي .مغايرت دارد) 1385(

ي شركت دانشجويان در و پول از عوامل اصلي بازدارندگ

 ةتعداد محدودي از نمون نظر از .استهاي ورزشي  فعاليت

عوامل بازدارنده  جمله ازمشاركت  ةآماري تحقيق، هزين

و  اند افراد در دوران دانشجويي خود بورسيه اگرچه. است

و بابت استفاده از اماكن ورزشي  كنند يمحقوق دريافت 

ي براي استفاده از تومان 500بليت  مثالً(مبلغ ناچيزي 

 ة، برخي دانشجويان انتظار استفادپردازند مي) استخر

و اين عامل را بازدارنده تلقي  رنددارايگان از اين اماكن را 

يكي از  كننده شركت، نوزدهمين مثال راي ب. ندكن يم

 ها رشتهپولي بودن بعضي از «داليل عدم شركت را 

)19P(« يها شنهاديپدر  زمينهدر همين . كند عنوان مي 

رايگان  صورت بهورزش «: دانشجوي ششم آمده است كه

دريافتي از دانشجويان  يها نهيهزاگرچه  .»)6P( باشد

پرداخت اين  رسد يمنظر  به، اما )مثل استخر( استاندك 

رواني مشكل  نظر ازهزينه براي برخي دانشجويان حداقل 

ان بورسيه دانشجوي كه  آنجا ازبازدارنده دارد و  ريتأثو  است

عامل  .دارند راامكانات  ةانتظار رايگان بودن كلي ،هستند

ميزان اهميت  نظر ازهاي اجتماعي  روابط و محدوديت

و با  داشتبازدارندگي دانشجويان در رتبة هشتم قرار 

 ةهاي ورزشي رابط ميزان شركت دانشجويان در فعاليت

توان گفت كه روابط و  مي. معناداري نشان داد

فرهنگي براي دانشجويان يك  -هاي اجتماعي محدوديت

و دانشجوياني كه از روابط اجتماعي  استعامل بازدارنده 
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 - اجتماعي يدوبندهايقتري برخوردار بودند و  پايين

هاي  شد، كمتر در فعاليت مهم تلقي مي آنهافرهنگي براي 

داشتن روابط اجتماعي قوي و . كردند ورزشي شركت مي

ي در ورزش عامل انگيزشي و مهم يافتن يك شريك تمرين

شود  مي سببنبود آن  كه يطور بهآيد،  مي حساب به

  .از مدت كمي متوقف شود پسفعاليت 

  بندي نتايج تحقيق كمي و كيفي جمع

 آمده دست بهدر پژوهش حاضر، بخش اعظمي از نتايج 

شد،  دييتأدر تحقيق كمي، توسط نتايج تحقيق كيفي 

تر  دقيق، عميق و كاربردي ورط به آنهاچرايي  نكهياضمن 

 نظر ازدر تحقيق كمي مشاهده شد كه . شد يبررس

فردي از سطح  ةدانشجويان سه عامل زمان، مهارت و عالق

آزمون  براساسهمچنين  .استزدارندگي بااليي برخوردار با

موانعي براي  عنوان بههمبستگي ديده شد كه اين عوامل 

بودند و مطرح  هاي ورزشي حضور دانشجويان در فعاليت

رابطة معناداري بين اين عوامل و ميزان شركت دانشجويان 

نتايج در بخش  زمينهدر همين . دست آمد در ورزش به

كيفي نيز نشان داد كه دانشجويان به عامل زمان 

آموزشي و نامناسب بودن زمان  ةفشردگي برنام(

 )فقدان كالس آموزشي و كمبود مربي(، مهارت )برنامه فوق

توجهي به نياز و  اجباري بودن و بي(قه و انگيزه عال و

تحقيق  ها در يافتهبنابر . اند كرده اشاره) دانشجويان ةسليق

 گفت توان يمآن توسط نتايج تحقيق كيفي،  دييتأكمي و 

 برايبازدارنده و مانعي  عنوان به ذكرشدهكه سه عامل 

موانع . ندا هاي ورزشي مطرح حضور دانشجويان در فعاليت

آمادگي جسماني، امكانات و تجهيزات ورزشي، ( گردي

در  )اقتصادي و روابط اجتماعي ةكيفيت مديريت، مسئل

در همين . چهارم به بعد قرار گرفتند ةتحقيق كمي در رتب

نتايج تحقيق كيفي نيز نشان داد كه دانشجويان به  زمينه

، پايين بودن )خستگي مفرط(عوامل وضعيت جسماني 

متنوع نبودن (تجهيزات، كيفيت مديريت امكانات و  ةسران

 ةو هزين )...مسئوالن به ورزش و يتوجه يب، ها تيفعال

روابط اجتماعي  ة، اما به مسئلاند كرده اشارهمشاركت 

اي نشده است، البته اين عامل در تحقيق كمي نيز  اشاره

 يمعرفبازدارندة ضعيف  عنوان بهو  شده  واقعآخر  ةدر رتب

در ابتداي امر هاي تحقيق  ه به يافتهبا توج. بود شده 

طي  به مسئوالن ورزش دانشگاه پيشنهاد كرد توان يم

معاونت آموزشي را از فشردگي و  ةمسئوالن حوز ،مكاتباتي

درس دانشجويان مطلع  يها كالسطوالني بودن ساعات 

 يا گونه به يزير برنامهاين د شودرخواست  آنهاو از ند كن

انرژي الزم براي پرداختن زمان و كه  پذيردانجام 

 .باقي بماند ورزشي ةبرنام فوقدانشجويان به فعاليت 

 يها تيفعالچنانچه به نياز دانشجويان توجه شود و 

انتخاب ارائه و از حالت اجباري بودن خارج  برايمتنوعي 

 شايان ذكر استالبته  .شود، مشاركت بيشتر خواهد شد

بع آن ت هب ورزشي و يها رشتهكه ممكن است بعضي از 

اماكن ورزشي مربوطه در فصول خاصي از سال داراي 

و برخي از ) مثل استخر در ايام تابستان(متقاضي زياد 

موارد  گونه نياها داراي متقاضي كمتري باشد، در  رشته

كاهش  براين مربوط بايد از بازاريابي تعديلي مسئوال

و افزايش تقاضا براي  پرطرفدار يها ورزشتقاضا براي 

تا از اين طريق ند كنكم متقاضي استفاده  يها شتهر

امكانات را فراهم  ةبهينه از كلي ةبتوانند امكان استفاد

مسئوالن با تعديل كردن كميت افراد  واقع در. ندساز

به كميت و كيفيت خدمات  توانند يم كننده مراجعه

 و همچنينمندي  و موجبات رضايت ايندفزبي خودة شد ارائه

شاهد تا ند سازبيشتر دانشجويان را فراهم  چهمشاركت هر

نهادينه شدن فعاليت بدني و ورزش در وجود دانشجويان و 

 .جامعه باشيم تينهادر 
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Abstract 
The aim of this study was to examine the relationship between constraining factors 
and students’ participation in extracurricular sport activities at Military University. 
The method of the present study was mixed and of an explanatory type. Questionnaire 
and interview were two techniques used for data collection. The results showed that 
about %66 of students said that they did not participate in any physical activity. 3 
factors of time, skill and personal interest were more preventive respectively among 
the students. Also, there was a significant relationship between shortage of time, 
personal interest, economic status, level of physical fitness and public relations with 
level of sport participation of students, but there was no relationship between 
facilities, quality of management and skill with level of sport participation. In 
addition, the results of the qualitative research identified two categories: individual 
and organizational factors that played a role in the absence of students from 
extracurricular sport activities. A large part of the obtained results of quantitative 
research was approved by the results of qualitative research. In addition, their cause 
was investigated in an accurate, in-depth and more practical way. Since the 
participation in sport activities will promote health, the officials are recommended to 
plan to overcome these obstacles and to pave the way for more participation of 
students. 
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