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2931دانشگاه شاهرود ـ  علمی هیئتعضو   

 چکیده :

کمک  ريزانهبرنام ها و موانع مشارکت ورزشی افراد بهمثل انگیزه همگانی ورزش توسعه بر مؤثر عوامل شناخت

ها و . بنابراين، هدف پژوهش حاضر مطالعه انگیزهدبپردازن موانع رفع به مناسب تدابیر اتخاذ با خواهد کرد تا

، کارکنان و دانشجويان( به منظور ارائه علمی هیئتمعه دانشگاهی )اعضای آنجابدنی در میموانع فعالیت

تحلیلی و از نوع همبستگی -اين پژوهش توصیفیهای ايران بود. راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه

، کارکنان و علمی هیئتشامل تمامی اعضای  آماریی انجام شده است. جامعه است که به صورت میدان

نفر کارمند  332، علمی هیئتنفر عضو  322نفر ) 777های سراسری ايران بود که در نهايت، دانشجويان دانشگاه

ع فعالیت ها و موان( به عنوان نمونه در اين پژوهش شرکت کرده و به دو پرسشنامه انگیزهنفر دانشجو 233و  

گويه در مقیاس لیکرت پنج ارزشی بود  66و  23های انگیزه و موانع به ترتیب شامل بدنی پاسخ دادند. پرسشنامه

ها نیز در يک مطالعه راهنما و به متخصصان قرار گرفته و پايايی آن تائیدها مورد که روايی صوری و محتوايی آن

محاسبه شد. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش  α=752/3و  α=726/3روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

در ها و ارائه الگو استفاده شد. عامل تائیدها و از روش تحلیل عاملی تأيیدی برای متعامد برای شناسايی عامل

سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در پنج عامل  37پرسشنامه انگیزه،  سؤال 23تحلیل عاملی اکتشافی، از 

بندی وفقیت، فوايد فیزيولوژيک، تعامل اجتماعی، عالقه به فعالیت بدنی و بهداشت و سالمتی طبقهپیشرفت و م

سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل سازمانی و  55پرسشنامه موانع،  سؤال 66چنین، از شدند. هم

نتايج نی قرار گرفتند. شناختی، درون فردی، عدم حمايت اجتماعی و محدوديت زمامديريتی، محیطی، روان

را در تبیین انگیزه  تأثیربیشترين  57/3با بار عاملی  “پیشرفت و موفقیت”تحلیل عاملی تأيیدی نشان داد عامل 

هر يک با بار  “عدم حمايت اجتماعی”و  “سازمانی و مديريتی”های مشارکت ورزشی افراد دارد. همچنین، عامل

ن موانع مشارکت ورزشی داشتند. توجه به عوامل انگیزشی و موانع را در تبیی تأثیربیشترين  77/3عاملی 

های بدنی و تواند زمینه مشارکت هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی در فعالیتشناسايی شده در اين پژوهش می

نع های انگیزاننده و مواهای ورزش همگانی دانشگاه را فراهم نمايد. به عالوه، در اين پژوهش بر اساس عاملبرنامه

 ها ارائه شده است. راهکارهايی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه

 

 ها، موانع، دانشگاههای کلیدی: فعالیت بدنی، ورزش همگانی، انگیزهواژه
 


