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 چکیده
ی دولتی ایران بود.روش هادانشگاهی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعۀ ورزش مدلسازین پژوهش، تحلیل و هدف از ا

بدنی، مدیران و کارشناسان حوزۀ ورزش یت تربمبستگی بود. جامعۀ آماری را تمامی استادان ه -تحقیق از نوع پیمایشی
 صورتبهساختاری  معادالتی مدلسازهت جقابل کفایت  دادند. نمونۀ آماری به تعدادیمدانشگاهی )دولتی( تشکیل 

شده( و یتهدای، مصاحبه )نیمهاکتابخانه(. ابزار پژوهش شامل مطالعۀ n=328انتخاب شد ) در دسترسهدفمند و 
روایی سازۀ  متخصص دانشگاهی؛ و پایایی و 17گویه( بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط  112)ساخته محققپرسشنامۀ 

و  اسمیرنوف –ی کولموگروف هاآزمونشد. از  تأییدی مدلسازهای برازش آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص
تحلیل مسیر  ها استفاده شد.وتحلیل یافتهیهتجزمنظور ( به20Amosی معادالت ساختاری )مدلساز(؛ و 20SPSSفریدمن )

(، 77/0(، منابع توسعۀ عوامل فردی )91/0ش )ورز ترتیب ضرایب اثر بر مدیریت توسعۀنشان داد که عوامل محیطی به
ترتیب ضرایب اثر بر داری داشت. همچنین مدیریت توسعۀ ورزش به( اثر مثبت و معنا07/0( و مشارکت ورزشی )62/0)

رسد در یمنظر داری بود. به( دارای اثر مثبت و معنا37/0( و منابع توسعه )73/0(، عوامل فردی )95/0رزشی )مشارکت و
مدیریت  یشایندی و اثرگذار اصلی است که بر فرایندهایپفراگرد توسعۀ ورزش دانشگاهی، محیط توسعه دارای نقش 

 ا نیز رشد مشارکت ورزشی دانشجویان است.دارند و پیامد آنه تأثیرتوسعه، منابع توسعه و عوامل فردی 
 

 یدیکل یهاواژه
 توسعۀ ورزش، مشارکت ورزشی، مدل توسعه، ورزش دانشگاهی، ورزش دانشجویی.
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 مقدمه

 شود که اهداف اصلی آن،یم پرورشی محسوب ورزش تربیتی و حوزۀ دانشگاهی، بخش مهمی از ورزش

 و فضای تفریحی منظور دستیابی بهدانشجویان به برای مناسب یهافرصت و الزم هایینهزمآوردن  فراهم

ها، یری دانشگشکلۀ دورها، ی تحصیلی در مدارس و دانشگاههادوره. (1)است بانشاط سالم، پویا و  رقابتی

یوۀ شی عمل کرد که از اگونهبهها و رفتارها یا عملکردهای مرتبط با سالمتی است و باید همواره نگرش

. مشارکت ورزشی دانشجویان، لذت و جذابیت متعاقب (9)بر آن حمایت شود  مؤثرزندگی سالم و عوامل 

. (32)شود یمز انحرافات اجتماعی، رفتارهای نابهنجار و تفریحات ناسالم در آنان آن موجب پیشگیری ا

نسانی متخصص، ماهر و سالم را دارند و ورزش وظیفۀ تأمین و تربیت نیروی ا هادانشگاهبر این، عالوه

داشته  هادانشگاهسازی تحصیلی دانشجویان و دیگر منابع انسانی یغنتواند نقش مهمی در یمدانشگاهی 

. بنابراین، توسعۀ ورزش دانشگاهی باید جزو اهداف اصلی وزارت آموزش و پرورش و هم وزارت (7)باشد 

 .باشدعلوم 

ی اخیر از یک طرف و هاسالی در آموزش عالۀ گسترش واسطبهرشد روزافزون جمعیت دانشجویی 

از طرف دیگر، ارائۀ مناسب  هادانشگاهی ورزشی و ضعف ساختاری ورزش در فضاهاکمبود امکانات و 

های دانشگاهی را با یطمحی ورزشی در هابرنامهخدمات ورزشی به دانشجویان و برگزاری رویدادها و 

ی ورزش پرورشی و هابخشرو، ورزش دانشگاهی مانند سایر ینازا. (8)مشکل اساسی مواجه کرده است 

ت و در توسعه نیز باید به ابعاد بسیاری توجه شود. توسعۀ ورزش را مشتمل بر همگانی نیازمند توسعه اس

سازد در ورزش و تفریحات یمدانند که افراد را قادر یمو فرایندهایی  هافرصتها، یستمسساختارها، 

در سند توسعۀ ورزش پرورشی طرح جامع  .(5)شرکت کنند و عملکرد خود را تا سطح دلخواه ارتقا دهند 

محورهای مختلفی برای توسعۀ ورزش در نظر گرفته شده است که ( نیز 1382توسعۀ ورزش کشور )

ی ورزشی، هاسازمانی ورزش، منابع مالی، نیروی انسانی، فرهنگ، محیط حقوقی، علم ورزش، هامؤلفه

 . (11)گیرد یمتأسیسات و تجهیزات را در بر

ساختار ورزش دانشگاهی مشابه ساختار کلی نظام توسعۀ ورزش کشور بوده و دارای ابعاد تربیتی 

. (6)و قهرمانی )المپیادهای ورزشی و ...( است ( ...برنامه و انی )فوقبدنی عمومی و ...(، همگ)واحد تربیت 

در سطح کالن و خرد عوامل زیادی بر توسعۀ ورزش دانشجویان تأثیر دارند. بنابراین ، رشد و توسعه در 

ریزی صحیح، منابع مالی و امکانات؛ و در سایۀ ایجاد ی ورزش دانشگاهی از طریق برنامههابخشهمۀ 

. کمیت، (7)پذیر است گیری از نیروهای متخصص و مجرب امکانساختار سازمانی منظم و متناسب و بهره
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 هادانشگاهی توسعۀ ورزش در هاسرانهکیفیت و توزیع این منابع و امکانات تأثیر مستقیمی بر رشد یا کاهش 

ی ورزش دانشگاهی کشور باید بر آن باشد تا متناسب با شرایط و مقتضیات جدید و هاسازمان. (29)دارد 

و الگوهای  هابرنامهیژه در حوزۀ ورزش دانشگاهی، وبهی از تجارب و نظریات متخصصان ورزش یرگبهرهبا 

 .(8)ارائۀ خدمات و برگزاری رویدادهای ورزشی طراحی و به مرحلۀ اجرا گذارد  منظوربهجدیدی را 

ی ورزش دانشگاهی است. هاسازمانی مربوط با هابرنامهگذاری و یاستستوسعۀ ورزش دانشگاهی تابع 

است  1المللی ورزش دانشگاهی یا فیزوینبدانشگاهی در جهان، فدراسیون ین سازمان ورزش بینترمهم

های ملی ورزش دانشجویی یونفدراستوان به گسترش شهرت، توسعۀ . از عمده اهداف فیزو می(22)

ی کمیسیون مطالعات اندازراهبا یکدیگر،  شانرابطهی مختلف و حمایت از آنها در کشورهاموجود در 

. فدراسیون (27)ی ورزشی دانشجویان اشاره کرد هاحرکتو  هادانشگاهمنظور تقویت روابط موجود بین به

فیزو در ایران توسعۀ ورزش  تنها فدراسیون ورزش دانشگاهی و نمایندۀ عنوانبهملی ورزش دانشگاهی 

 هادانشگاههای ورزشی در یتفعالیزی ربرنامه. (1)دانشگاهی در ابعاد داخلی و جهانی را در دستور کار دارد 

بدنی سازمان امور تربیت  کل ۀادارگیرد. ۀ هر دانشگاه انجام میبرنامفوقبدنی و از طریق ادارۀ تربیت 

شود که یمدانشجویان وزارت علوم، سازمان اصلی توسعۀ ورزش دانشگاهی در ایران محسوب 

عالی  آموزشو مؤسسات  هادانشگاههای ورزشی یتفعالیزی، سازماندهی و نظارت بر ربرنامهستگذاری، یاس

زیر  هادانشگاهاز نظر ساختار سازمانی در بیشتر  هادانشگاهبدنی  یتترب. ادارات (1)دار است را عهده کشور

 ،8)ادارۀ کل هستند  صورتبه هادانشگاهکنند و در بعضی نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت می

کار، تفویض اختیار و تخصیص منابع ی کالن و خرد توسعۀ ورزش دانشگاهی براساس تقسیمهابرنامه. (1

 شوند. یمی مذکور تدوین، اجرا و ارزیابی هاسازمانبین این 

کشور تا قبل  اوضاع از متأثر دانشجویی دهد ورزشیممرور روند توسعۀ ورزش دانشگاهی کشور نشان 

دلیل نداشتن سازمان و تشکیالت در دوران قبل از انقالب نیز به نداشت. یریچشمگ فعالیت 1370از سال 

 در دانشجویی ورزش (،1362فرهنگی ) انقالب از های پراکنده بود. بعدیتفعالرسمی و مسئول، دارای 

 هادانشگاه دوومیدانی مسابقات اولین کرد. به کار آغاز داخل دانشجویان ادارۀ کل هایفعالیت از یکی قالب

 ورزشی جشنوارۀ نیز اولین 1370 سال . دربرگزار شد جنگ دوران در اهواز چمران شهید دانشگاه در

به ها دانشگاهبدنی تربیت  با این روند مدیریتهمزمان شد.  برگزار کرمان باهنر شهید در دانشگاه دختران

                                                           
1 . Federational International Sports University (FISU) 
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 آموزش عالی وقت، و فرهنگ وزارت و فرهنگی دانشجویی معاونت پوشش تحت مستقل واحدهای از یکی

 به ورزشی دانشجویی در رشتۀ بسکتبال تیم اولین 1371 سال در کرد. پیدا ارتقا 1370 -71در سال 

به میزبانی دانشگاه  1372اولین المپیاد ورزشی دانشجویی در سال  .اعزام شد کشور از خارج مسابقات

یج دارای تشکیالت تدربهکشور  ی کالن توسعه، ورزش دانشجوییهابرنامهتهران برگزار شد. از شروع 

با تأسیس فدراسیون ورزش دانشجویی، ورزش  1384سازمانی و اجرایی و ساختار رقابتی شد. در سال 

بر یرتری نسبت به گذشته پیدا کرد. عالوهچشمگی فعالیت مرزبروندانشگاهی کشور در اعزام به مسابقات 

ی نظام ورزش هابرنامهشور، متناسب با تغییرات و روند ی کالن اول تا پنجم توسعۀ کهابرنامهاین در طول 

 (.11،1کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش دانشجویی نیز در جهت توسعه گام برداشت )

دهد که جایگاه یمدر همین زمینه، بررسی ورزش دانشگاهی در پنج برنامۀ کالن توسعۀ کشور نشان 

ی توسعۀ هاگزارش. بررسی آمار و (20-22)ی توسعه ارتقا پیدا کرده است هاشاخصیج در تدربهورزش 

المللی تا سال یا اعزامی به مسابقات بین کنندهشرکتهای ورزش دانشگاهی روند توسعۀ رویدادها و تیم

دهد، تقریباً روند یکنواختی در توسعۀ این مؤلفه در کشور وجود داشته است. برخالف یمنشان  1390

های اعزامی به مسابقات خارجی روند افزایشی یمت، تعداد کنندهشرکتهای یمتتعداد رویدادهای ورزشی و 

ی هامنانجهای وضعیت توسعۀ تدریجی داشته است. وضعیت بخش توسعۀ منابع و امکانات از نظر مؤلفه

دهد که توسعۀ این دو مؤلفه یمنشان  1390تا پایان  1383از سال  هادانشگاهورزشی و فضای ورزشی در 

خورد. ینمدر ورزش دانشگاهی روند صعودی تقریباً یکنواختی داشته است و جهش چشمگیری به چشم 

دهد که روند نشان می 1372تا  1389از سال  هادانشگاهدر  برگزارشدهی داوری هاکالستوسعۀ تعداد 

روند شرکت دانشجویان در  هاگزارش. بر اساس اندداشتهجهش باالیی  86و  76های طی شده در سال

ی هاسالدرصد برای  3ساالنه حدود  1387تا  1384ها از سال مسابقات ورزشی قهرمانی سراسری دانشگاه

دختر و پسر در مسابقات سراسری رشد ی فرد برای شرکت دانشجویان هاسالدرصد برای  6زوج و حدود 

 6ساالنه  88تا  84داشته است. روند توسعۀ مشارکت دانشجویان تحت پوشش ورزش همگانی از سال 

یین بودن پاحاکی از  هادانشگاهی توسعۀ ورزش در هاگزارشکلی  طوربه. (10)درصد رشد داشته است 

ی مختلفی هاجنبهیافتگی در ورزش دانشجویی است. ورزش دانشگاهی همواره از ی توسعههاشاخص

یک حوزۀ مطالعاتی به پویایی الزم نرسیده است. در  عنوانبهمطالعه شده است، اما در داخل کشور هنوز 

ی زمانی هادورهی خارج از کشور مطالعات نسبتاً مشابهی با تحقیقات داخلی صورت گرفته، اما هاپژوهش

دلیل تفاوت زمانی در مراحل گذر و به و روند مطالعاتی آنها با مطالعات داخلی متفاوت است که احتماالً
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ینکه وضعیت ورزش دانشجویی کشورهای بسیاری از نظر ساختار و غیره قابل مقایسه با اتوسعه است. با 

رویکرد کشورهای مختلف در توسعۀ ورزش  2000تا  1990ایران نیست، با وجود این، براساس آمار سال 

؛ در آمریکا دانشگاهامکانات و رقابت و کمک مالی به ورزش  دهد که در ژاپن بر توسعۀدانشگاهی نشان می

سازی رفتاری ورزش دانشجویان؛ بر توسعۀ مبتنی بر دانش و مهارت زندگی؛ در انگلیس بر رویکرد و غنی

 ی کاربردی آن تأکید شده است.هامهارتو در چین بر آموختن ورزش و 

 

 گاهی ايران و کشورهای منتخبی توسعۀ ورزش دانشهاشاخص. مطالعۀ تطبیقی 1جدول 
 

 محور توسعه                          
 کشور :

 دوره
 ايران آمريکا ژاپن ترکیه

 گزارش اهداف گزارش اهداف گزارش اهداف گزارش اهداف

رويکرد 
ارزشی و 

 علمی

قبل از 
2003 

+ + * + + + + - 

2014 - 
2003 

+ - + + * + + - 

مديريت و 
 تشکیالت

قبل از 
2003 

+ - + + + + + + 

2014 - 
2003 

* + * + * + + - 

منابع و 
 امکانات

قبل از 
2003 

+ - + + * + + - 

2014 - 
2003 

* + + + + + * + 

بخش 
آموزشی 

)تربیت بدنی 
 عمومی(

قبل از 
2003 

+ + + + + + + - 

2014 - 
2003 + + + + * + + + 

بخش 
همگانی و 

 تفريحی

قبل از 
2003 

+ + * + + + - - 

2014 - 
2003 

+ + + + + + * + 

بخش رقابتی 
 و قهرمانی

قبل از 
2003 

+ - + + + + + - 

2014 - 
2003 

* + + + + + + + 

 ( -ید نسبی است. در بخش گزارش: عالئم )+( و )تأکید ویژه و تأکترتیب به معنی در بخش اهداف: عالئم )*( و )+( به
 ترتیب به معنی مطلوب و نامطلوب بودن نسبی است به

  گرفته در خود اسناد مورد مطالعه است / اطالعات از منابع مختلف )مطالعات براساس ارزیابی صورت شدهانجامارزیابی
 ی شده است.بندجمعمریکا و ...( گردآوری و تطبیقی و تفصیلی ورزش کشور؛ فیزو، انجمن ملی ورزش دانشگاهی آ
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ها، عالیق یزهانگ، (2 ،4 ،10)در مطالعات داخلی، موضوعاتی مانند وضعیت اوقات فراغت دانشجویان 

و ورزش همگانی  برنامهفوق، وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی، (13)و موانع فعالیت ورزشی دانشجویان 

 -21) اندکردهو فرایندهای ورزش دانشگاهی را بررسی  هابرنامهبرخی محققان نیز  ، و(14-17)شجویان دان

بود امکانات و زیرساخت فضاهای ورزشی، کمبود نیروهای متعهد و که در آنها کم (5،3 ،6 ،12 ،18

متخصص، ضعف منابع مالی، ضعف آموزش و تحقیقات و ضعف ساختاری از عوامل بازدارندۀ توسعۀ ورزش 

و فرایندهای ورزش  هابرنامه( نیز بخشی از 1391و همکاران ) پورطالبی کشور معرفی شده است. دانشگاه

که در آنها کمبود امکانات و زیرساخت فضاهای ورزشی، کمبود نیروهای  اندکرده دانشگاهی را بررسی

متعهد و متخصص، ضعف منابع مالی، ضعف آموزش و تحقیقات و ضعف ساختاری از عوامل بازدارندۀ 

( نیز در رسالۀ دکتری خود به 1388. میرکاظمی )(12) اندشدههای کشور معرفی توسعۀ ورزش دانشگاه

دانشگاه ناکارا  23دانشگاه کارا و  25پرداخت و نشان داد که  هادانشگاهبدنی یت تربارزیابی عملکرد ادارات 

 ( با بررسی المپیادهای ورزشی1389. امیرتاش و همکاران )(19)دانشگاه افزایشی بوده است  8و عملکرد 

برگزاری رویدادها را بررسی و سطح برگزاری المپیاد هشتم را در  هایدانشجویان، مؤلفه پنجم تا هشتم

 کالن، اهداف به تدوین (1389) حمیدی و همکاران .(3)یاد قبلی بهتر ارزیابی کردند مقایسه با دو المپ

 به اجرایی اختیارات واگذاری کشور پرداختند و راهبردهای دانشجویی ورزش راهبردهای و هایاستس

 نهضت و کارآفرینی تقویت نظام و دانشجویی و تخصصی ورزشی یهاانجمن و ملی فدراسیون ،هادانشگاه

ین اهداف ورزش دانشگاهی ترمهمغیره را  بدنی ویتترب دانشجویان بر تکیه با دانشجویی ورزش داوطلبی

در پژوهش مشابهی نتیجه گرفتند که  (1390) همکاران و . همچنین حمیدی(8)کشور معرفی کردند 

تواند ورزش دانشجویی در ساختار ستادی دچار ضعف است و افزایش هماهنگی در ورزش دانشجویی می

 سال ده با فعلی وضعیت مقایسۀ در( 1392) . مقصودی(7)در توسعۀ ورزش دانشجویی تأثیرگذار باشد 

 در آن قبل سال 10 با بررسی مورد وضعیت بین که داد نشان ایران یهادانشگاه رزشیو ۀبرنامفوق پیش

 یهابرنامه درکننده شرکت افراد تعداد تفریحی؛ و همگانی عمومی، آموزش یهابرنامه تعداد یهاشاخص

 در ولی ندارد، وجود داریامعن تفاوت موجود متخصص انسانی سرانۀ و انسانی منابع تعداد عمومی؛ آموزش

 و امکانات تعداد بودجه، سرانۀ تفریحی؛ و همگانی قهرمانی، ورزش درکننده شرکت هاییمت تعداد

 . (17)دارد  وجود ادارمعن تفاوت ورزشی هایزیرساخت

لب بر تحلیل راهبردی، ارزیابی دهد که تحقیقات اغیممرور مطالعات حوزۀ ورزش دانشگاهی نشان 

متمرکز بوده است  هادانشگاهبدنی و ورزش  یتتربهای المپیادها و طراحی الگوی نظارت و ارزیابی برنامه
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. اندنپرداختهمند منظرها و عوامل توسعۀ ورزش دانشگاهی کشور اختصاصی به بررسی نظام طوربهو 

، نبود سیستم مدیریتی و هادانشگاهو توسعۀ ورزش در  ۀ اصلی مدیریتمسئلهمچنین با توجه به اینکه 

ها، ساختار و فرایندها در توسعۀ ورزش بر پایۀ مطالعات یستمسساختاری مناسب است و مبنای طراحی این 

اند الگوی جامع و مناسبی نتوانسته هگرفتانجام، اما تاکنون مطالعات (21)ی نظری است هامدلتخصصی و 

که مبانی اصلی دانش یدرحالارائه دهند.  هادانشگاهمندسازی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش در جهت نظام

های جزئی و پراکنده یافته نه شدۀ مناسب وییشناسای هامدل پایۀ بر گیری در حوزۀ مدیریتیمتصمو 

تواند ینم یمدلساز اگرچهشوند.  تفسیر تبیین و کشف، توانندمی مدل قالب درها داده ، زیرا(23)قرار دارد 

 را آن اساسی هاییسممکان کامل توضیح دهد، درک طوربهتغیرهای اثرگذار را ، و مهاسازهها، یدهپدروابط 

 را محقق دانشگاهی و دارای مصادیق عینی در نظام ورزش اتکا قابل یهامدل نبود .(11)کند یتر مآسان

با اتکا بر نظرهای کارشناسان مجرب ورزش دانشگاه، مدل ساختاری توسعۀ ورزش  تا داشت بر آن

تر کردن و های ورزشی در ثمربخشهمیت فعالیتبر این با عنایت به ادانشگاهی را ارائه دهد. عالوه

سازی اوقات فراغت دانشجویان، تأمین تندرستی و ایجاد روحیۀ نشاط و شادابی در آنها از یک طرف یغن

های و افزایش چشمگیر کمی و کیفی دانشجویان و نیاز آنها به فضاهای ورزشی مناسب برای فعالیت

ها و عوامل مربوط به رشد امکانات، ینهزممیت و لزوم پرداختن به برنامه از طرف دیگر، اهآموزشی و فوق

را در  هادانشگاهکلی توسعۀ ورزش در  طوربهو رویدادهای ورزشی برای دانشجویان و  هابرنامهخدمات، 

منظور تدوین اصولی و ساختارسازی منطقی به سازد. بنابراین، بهاین زمینه را بیش از پیش آشکار می

ی هامدلهای تخصصی مانند ورزش دانشگاهی ینهزمدر  ضمناست. در  نیاز محورمدلخصصی و مطالعات ت

تواند یمجامع و قابل اتکایی ارائه نشده است. بنابراین ارائۀ الگوی ساختاری و نظری مناسب در این زمینه 

 باشد.  هادانشگاهیزی توسعۀ ورزش در ربرنامهکمک مناسبی به هدفمندی 

 

 پژوهشی شناسروش

که به شکل میدانی انجام  استی کاربرد نوع ازهدف،  نظر ازپژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و 

گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان خبرۀ ورزش دانشگاهی و اعضای هیأت علمی 

(. نمونۀ 3ول ی دولتی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری است )جدهادانشگاهبدنی تربیت 

ی معادالت ساختاری و مدلسازمنظور بر مبنای تعداد قابل کفایت به نفر 328آماری تحقیق به تعداد 

هدفمند بر مبنای تخصص و تجربه، انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفت. ابزار  صورتبهآزمایی؛ و یهفرض
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های جمعیت شناختی و سؤاالت تخصصی بود. یژگیو بخش در دوساخته ۀ محققپرسشنامپژوهش شامل 

های یهگوها و ، مؤلفههاعاملشامل  دوم بخششناختی بود. بخش اول شامل پنج سؤال ویژگی جمعیت

توسعۀ ورزش بود که در پنج حوزۀ اصلی شامل محیط توسعه، زمینۀ فردی، منابع توسعه، مدیریت توسعه 

های اولیه با بررسی مبانی و پیشینه یهگوها و ، مؤلفههاعاملج و مشارکت ورزشی تنظیم شده بود. استخرا

ی مربوط به هاشاخصو مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی متغیرها و  هاکتاباز طریق مطالعۀ اسناد، 

شده و اکتشاف بیشتر شناسایی و انتخاب شد. برای بررسی متغیرهای شناسایی هادانشگاهتوسعۀ ورزش در 

شده جهت نظرخواهی از متخصصان حوزۀ ورزش دانشگاهی یتهداژوهش از مصاحبۀ نیمهدر زمینۀ پ

 سؤال ویرایش و آماده شد.  135استفاده شد و پرسشنامۀ اولیه در قالب 

پرسشنامه در اختیار متخصصان رشتۀ مدیریت ورزشی و کارشناسان مجرب و آگاه به ورزش دانشگاهی 

ۀ نهایی پرسشنامس از بررسی و اصالحات الزم و تأیید روایی صوری، گذاشته شد تا مجدداً بررسی شود. پ

ی، زیاد، بسیار زیاد(، تهیه تا حدای لیکرتی )بسیار کم، کم، گزینهگذاری پنجگویه و ارزش 112با تعداد 

های نظری پژوهش، عوامل و ابعاد مربوط به متغیرهای پژوهش در منظور تبیین هرچه بهتر سازهشد. به

 اند. تعریف شده 2جدول 

 منظور تعیین پایاییبرای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. به

نمونه  30(، مرتبۀ اول، یک مطالعۀ مقدماتی )راهنما( بر روی هاپرسشنامه)اعتماد، و میزان همگونی درونی 

، انجام گرفت و با استفاده از هادانشگاهاز جامعۀ پژوهش شامل مدیران و کارشناسان خبرۀ بخش ورزش 

، 91/0، مدیریتی=77/0، محیطی=88/0و متغیرها )فردی= هاعاملروش آماری آلفای کرونباخ، پایایی 

نفر از  400( تأیید شد. در نهایت پرسشنامۀ نهایی در اختیار 96/0و کل= 90/0، مشارکتی=83/0منابع=

آوری شد. در ( جمع%85پرسشنامه )  342گرفت که از این بین دانشگاه، قرار  78نمونۀ مورد مطالعه در 

  SPSSافزاروارد نرم هادادهپرسشنامۀ کامل برای تحلیل  328پرسشنامه مخدوش بود و  14این میان، 

 شد.
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 . تعريف متغیرهای پژوهش2جدول 

 تعريف ابعاد عوامل

بع
من

 

 زمینۀ فردی
ها و يشگرا)

های ظرفیت
 شخصی(

 خصوصیات سنی، جنسیتی، رفاهی، تحصیلی و سکونتی جمعیتی

6 ،26 ،23 
 یشناختروان

تصورات بدنی، شناختی و نگرش ورزشی، تمایالت و 
 هایشگرا

 رفتاری
سبک مصرفی فراغتی، رفتار بدنی، تعامالت و معاشرت 

 اجتماعی
 سالمتی، زمان، مکان، مهارت و همراهی جهت فعالیت بدنی ساختاری

 توسعهمحیط 
)تأثیرات و تعامالت 

 بیرونی(

 فرهنگی
جمعی در محیط  فرهنگتأثیرات مربوط به دانش و 

 دانشگاهی و بیرونی

23 ،26 

 نهادینهادی و بروننظام سازمانی و تشکیالتی درون نهادی
 عوامل مربوط به اشتغال، سرانۀ رفاهی و وضعیت بازار اقتصادی

 اجتماعی
جمعی، ارتباطات و الگوهای  مطالبات مدنی، تعامالت

 هنجاری و رفتاری رایج

 المللیینب
و جایگاه آن در نهادهای  یورزش دانشگاه المللیینبنظام 

 اجتماعی و سیاسی

 حقوقی
مراتب نظام حقوقی نظارتی و محیط قانونی در سلسله

 دهیسازمانی و گزارش

 منابع توسعه
 )فضا و سرانه(

 گذارییهسرما یی ودرآمدزا ی،مال مایتح، بودجه مالی منابع

10 ،26 

امکانات و 
 تجهیزات

 یازمورد ن ی استانداردورزش یالتها و تسهابزارها، دستگاه
 های ورزشییتفعال

 انسانی منابع
یفیت )تحصیالت، تخصص، تجربه و ...( و ککمیت )تعداد( 

 نیروی انسانی

 زيرساخت
های دارای کاربری ورزشی بوده و برخوردار از ضوابط مکان

 یت ورزشیفعالفنی 

 مديريت توسعه
 )برنامه و عملیات(

استاندارد و 
 ارزيابی

نظام استاندارد منابع، زیرساخت و ساختار تشکیالتی جهت 
 نظارت و ارزیابی

10 
فناوری و 
 سیستم

 سیستماتیکی اطالعاتی و افزارنرمی و افزارسختی هاشبکه

 یسازو شاخص یاستگذاری، تعریف ساختارس يزیربرنامه
علمی و 
 آموزشی

 و یرفتاریریتی، مد ی،فن هایینهزمارزیابی و پویش در 
 یورزش یمشارکت

 مشارکت ورزشی
)رويدادها و 

 ها(یتفعال

آموزشی و 
 تربیتی

بدنی  واحد تربیت مانند محورآموزشو رویدادهای  هابرنامه
 2 و 1 یعموم

تفريحی و  23، 6
 همگانی

ورزش  یهاجشنواره محور مانندیحتفرو رویدادهای  هابرنامه
 یهمگان

رقابتی و 
 قهرمانی

 یادالمپ یبرگزار مانند محوررقابتو رویدادهای  هابرنامه
 یقهرمان
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رو ینازابر شناسایی متغیرها، کشف و تأیید روابط بین آنها نیز است، از آنجا که هدف این پژوهش عالوه

مدل مفهومی پژوهش براساس مبانی موضوع پژوهش و ساختار توسعۀ ورزش دانشگاهی ایران در شکل 

 ، ترسیم شده است.1

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل  

 

و آزمون مدل  هادادهوتحلیل یهتجز، برای 20افزار آموس نسخۀ ی معادالت ساختاری در نرممدلسازاز 

ۀ پرسشنام( استفاده شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای اعتباریابی و پایایی 1مفهومی پژوهش )شکل 

ها یلتحلن یت متغیرها استفاده شد. ایاولوداری تفاوت بین امعنتحقیق و از آزمون فریدمن جهت بررسی 

 انجامها داده بودن نرمالیته تعیینمنظور به چولگی و کشیدگیآزمون انجام گرفت.  SPSSافزار از طریق نرم

 و منفی نفر( بین سیصد باالی هاییآزمودن تعداد به توجه )با متغیرها تمام چولگی و که کشیدگی گرفت

آزمون  برای و بود نرمال کشیدگی و چولگی شاخص براساسها داده در نتیجه داشت. قرار 2 مثبت

شده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ساختار شناسایی استفاده Amos افزارنرم از معناداری

اداری آزمون بارتلت برابر با معنو سطح 895/0برابر با  KMOاز روایی مناسبی برخوردار است )شاخص 

 محاسبه شد(. 000/0

 

 ی پژوهشهاافتهی

آورده شده است. در این  3دهندگان از جامعۀ آماری در جدول شناختی پاسخوضعیت مشخصات جمعیت

ها درصد زن بودند. سطح تحصیالت نمونه 5/37درصد مرد و  5/62نفر شرکت داشتند که  328تحقیق، 
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 درصد دارای مدرک دکتری بودند. میانگین سنی 5/23، سانسیلفوقدرصد  5/52درصد لیسانس،  24

 بود. 52/37 ± 84/7نمونۀ مورد مطالعه 

 

 آماری پژوهش ۀتوصیف مشخصات نمون .3جدول 

 مشخصات
 مجموع زنان مردان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ت
الی

فع
زة 

حو
 

بدنی  ادارات تربیت
 هادانشگاه

120 5/58 64 52 192 1/56 

فدراسیون ورزش 
 دانشگاهی

5 5/1 3 4/2 8 4/2 

بدنی ادارة کل تربیت 
 وزارت

9 4/4 4 3/3 13 4 

هیأت علمی تربیت 
 بدنی

34 6/16 20 3/16 54 5/16 

 21 69 26 32 18 37 بدنیمدرس تربیت 

ت
ال

صی
ح

ت
 

 24 79 2/25 31 4/23 48 لیسانس

 5/52 172 5/58 72 8/48 100 لیسانسفوق

 5/23 77 3/16 20 8/27 57 دکتری

 205 جمع 
100 

 بخش( )اين
123 

100 
 )اين بخش(

 )کل( 100 328

 
( نشان داد که 4بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش دانشگاهی و ابعاد آنها )جدول یتاولوتوصیف و 

و مشارکت  توسعه، منابع توسعه بین اهمیت ابعاد هر یک از عوامل زمینۀ فردی، محیط توسعه، مدیریت

(. در عامل زمینۀ فردی، بُعد ساختاری )با میانگین رتبۀ ≥05/0Pداری وجود دارد )ورزشی تفاوت معنا

(؛ در 00/3(؛ در عامل منابع توسعه، بعد تجهیزات )38/4(؛ در عامل محیط توسعه، بعد فرهنگی )12/3

(، 33/2( و در عامل مشارکت ورزشی نیز بعد ورزش همگانی )83/2یزی )ربرنامهعامل مدیریت توسعه، بعد 

 را داشتند.  باالترین میزان اهمیت

 
  



 1398، تابستان 2، شمارة 11ديريت ورزشی، دورة م                                                                                           206

 

 

 ورزش دانشگاهی ۀابعاد هر يک از عوامل توسع ۀ. توصیف و مقايس4جدول 

 عوامل

 ±)انحراف 

 میانگین(

 ابعاد

های آماری شاخص

 توصیفی
 آزمون فريدمن

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه
دوخی  

درجۀ 

 آزادی
داریمعنا  

 زمینۀ فردی
(508/±0 75/3) 

491/3 جمعیتی  718/0  91/1  

821/189  3 001/0  
یشناختروان  634/3  638/0  22/2  

864/3 رفتاری  643/0  75/2  

035/3 ساختاری  590/0  12/3  

 محیط توسعه
(506/±0 90/3) 

981/3 اقتصادی  686/0  75/3  

132/230  5 004/0  

888/3 اجتماعی  673/0  44/3  

المللیینب  800/3  953/0  19/3  

532/3 حقوقی  752/0  38/2  

017/4 نهادی  582/0  86/3  

181/4 فرهنگی  649/0  38/4  

 منابع توسعه
(519/±0 91/3) 

059/4 زیرساخت  605/0  90/2  

458/179  3 001/0  
118/4 تجهیزات  662/0  00/3  

116/4 مالی  650/0  72/2  

069/4 انسانی  597/0  63/2  

 وسعهتمديريت 
(495/±0 01/4) 

ریزیبرنامه  150/4  623/0  83/2  

667/132  3 002/0  
707/3 علمی  711/0  82/1  

680/4 فناوری  681/0  95/1  

764/3 ارزیابی  694/0  14/2  

 مشارکت ورزشی
(515/±0 04/4) 

737/3 آموزشی  718/0  52/1  

536/133  2 000/0 229/4 همگانی   601/0  33/2  

155/4 قهرمانی  587/0  15/2  

 

آورده  2و شکل  6و  5های خالصه در جدول صورتبهی معادالت ساختاری مدلسازنتایج مربوط به 

های شده است. ابتدا تحلیل عاملی مرتبۀ اول و دوم مربوط به هر کدام از متغیرهای اصلی و ابعاد و گویه

های نظری( تأیید شد. مدل یری )زیرسازهگاندازهی هامدلآن انجام گرفت و روایی و برازش هر کدام از 

و  توسعه، منابع توسعه یری؛ زمینۀ فردی، محیط توسعه، مدیریتگاندازهاصلی پژوهش دارای پنج مدل 

، راه را برای هاداده، پنج مدل تحلیل عاملی تأییدی هستند که حمایت هامدلمشارکت ورزشی است. این 

ی مربوط به هر یک از ابعاد هاهیگونتایج نشان داد که تمامی  سازد.یمی ساختاری هموار هامدلآزمون 
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 بیضرای دارامعنبودند که  دارامعن 001/0متغیرهای اصلی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول در سطح 

ۀ روایی سازۀ متغیرهای موجود در مدل است. در تحلیل عاملی مرتبۀ دهندنشانرگرسیونی )بار عاملی( 

دلیل محدودیت حجم مقاله در اینجا گیری نیز برازش مطلوبی داشتند )بهی اندازههادلمدوم هر یک از 

یید شده تأیری گاندازهی هامدلگزارش نشده است(. سپس مدل نهایی تحلیل مسیر بین متغیرها براساس 

 با برازش مناسب انجام گرفت. در مدل 6و  5های در جدول Amos افزارنرمهای یخروج( و 2)شکل 

 عنوانبه توسعهو منابع  توسعه کلی متغیرهای زمینۀ فردی، محیط توسعه، مدیریت طوربهتحلیل مسیر 

 متغیر وابسته درنظر گرفته شد. عنوانبهمتغیر مستقل و متغیر مشارکت ورزشی 

( در بخش تحلیل عاملی؛ 5ایموس ) جدول  افزارنرم( و خروجی 2براساس مدل ساختاری ) شکل 

 طوربه 50/0 68/0، 70/0، 81/0ترتیب با بار عاملی ی و جمعیتی بهشناختروانابعاد رفتاری، ساختاری، 

اند. در محیط توسعه نیز ابعاد فرهنگی، کنندۀ زمینۀ فردی در توسعۀ ورزش دانشگاهییینتبمعناداری 

 54/0، 66/0، 70/0، 71/0، 74/0ترتیب با بار عاملی المللی بهبین حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و

کنندۀ این متغیر در توسعۀ ورزش دانشگاهی هستند. همچنین ابعاد استاندارد یینتبداری معنا طوربه 51/0

، 73/0، 83/0ترتیب با بار عاملی یزی و سازماندهی، فناوری و سیستم علمی و آموزشی بهربرنامهو ارزیابی، 

اند. در عامل منابع کنندۀ حوزۀ مدیریت در توسعۀ ورزش دانشگاهییینتبداری معنا طوربه 69/0و  71/0

ترتیب با بار تجهیزات و زیرساخت و تشکیالت بهامکانات و توسعه نیز ابعاد منابع مالی، منابع انسانی، 

اند. بعد در توسعۀ ورزش دانشگاهیکنندۀ این یینتبمعناداری  طوربه 49/0و  52/0، 62/0، 65/0عاملی 

 78/0، 80/0ترتیب با بار عاملی در نهایت ابعاد آموزشی و تربیتی، تفریحی و همگانی و رقابتی و قهرمانی به

 اند.کنندۀ حوزۀ مدیریت در توسعۀ ورزش دانشگاهییینتبداری معنا طوربه 56/0و 

 

 های مدل نهايی پژوهش. نتايج خروجی5جدول 

 S.E. C.R. P وزن رگرسیونی ابعاد  متغیر 

ی
ید

تأي
ی 

مل
عا

ل 
لی

ح
 ت

700/0 ساختاری ---> زمینۀ فردی    *** 

805/0 رفتاری ---> زمینۀ فردی  098/0  375/12  *** 

یشناختروان ---> زمینۀ فردی  682/0  095/0  020/11  *** 

499/0 جمعیتی ---> زمینۀ فردی  106/0  960/7  *** 

707/0 حقوقی ---> زمینۀ محیطی    *** 
المللیبین ---> زمینۀ محیطی  509/0  120/0  207/8  *** 

699/0 اجتماعی ---> زمینۀ محیطی  090/0  093/11  *** 
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651/0 اقتصادی ---> زمینۀ محیطی  091/0  589/10  *** 

543/0 نهادی ---> زمینۀ محیطی  073/0  368/8  *** 

742/0 فرهنگی ---> زمینۀ محیطی  087/0  205/11  *** 

691/0 علمی و آموزشی ---> مديريت توسعه    *** 

 ---> مديريت توسعه
يزی و ربرنامه

 سازماندهی
737/0  077/0  243/12  *** 

 ---> مديريت توسعه
استاندارد و 

 ارزيابی
830/0  073/0  400/10  *** 

729/0 فناوری و سیستم ---> مديريت توسعه  059/0  937/14  *** 

توسعهمنابع  615/0 منابع انسانی --->     *** 

 ---> منابع توسعه
امکانات و 

 تجهیزات
524/0  062/0  889/9  *** 

 ---> منابع توسعه
زيرساخت و 

 تشکیالت
487/0  057/0  910/8  *** 

645/0 منابع مالی ---> منابع توسعه  079/0  966/10  *** 

مشارکت 

 رزشیو
557/0 آموزشی و تربیتی --->    *** 

مشارکت 

 ورزشی
<--- 

همگانی و 

 تفريحی
803/0  132/0  134/9  *** 

مشارکت 

 ورزشی
<--- 

رقابتی و 

 قهرمانی
781/0  127/0  104/9  *** 

یر
س

ل م
لی

ح
 ت

919/0 مديريت توسعه ---> زمینۀ محیطی  256/0  345/6  *** 

519/0 منابع توسعه ---> زمینۀ محیطی  896/0  966/0  334/0  

772/0 زمینۀ فردی ---> زمینۀ محیطی  086/0  083/9  *** 

 ---> زمینۀ محیطی
مشارکت 

 ورزشی
073/0  378/1  732/0  464/0  

670/0 منابع توسعه ---> مديريت توسعه  622/0  011/3  *** 

732/0 زمینۀ فردی ---> مديريت توسعه  785/0  843/0  *** 

 ---> مديريت توسعه
مشارکت 

 ورزشی
949/0  854/1  683/1  *** 

643/0 زمینۀ فردی ---> منابع توسعه  814/0  746/0  *** 

 ---> منابع توسعه
مشارکت 

 ورزشی
931/0  944/0  726/1  *** 

 ---> زمینۀ فردی
مشارکت 

 ورزشی
664/0  255/0  553/0  *** 
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ی عالمت سه ستاره عدد درج شده باشد، بیانگر جابهکه یدرصورتاست.  01/0داری رابطه در سطح نشانۀ معنا*** 

 داری است. عدم معنا

 

در بخش تحلیل مسیر ، بررسی رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد که عوامل محیطی 

بر مدیریت توسعه، منابع توسعه، مشارکت ورزشی و عوامل  77/0و  07/0، 62/0، 91/0ترتیب با ضرایب به

بر  37/0و  73/0، 95/0ترتیب با ضرایب داری دارند. همچنین مدیریت توسعه بهمعنافردی اثر مثبت و 

داری اثرگذار است. عامل منابع توسعه مثبت و معنا طوربهمشارکت ورزشی، عوامل فردی و منابع توسعه 

ضریب  بر مشارکت ورزشی و عوامل فردی؛ و در نهایت عامل فردی با 64/0و  93/0ترتیب با ضرایب نیز به

 داری داشتند.امعنبر مشارکت ورزشی، تأثیر مثبت و  66/0

دهد که مدل نهایی از برازش یم نشانی برازش مدل نهایی پژوهش هاشاخص، 6 جدولبا توجه به 

های برازش مدل را عبارت دیگر، شاخصبسیار خوبی برای متغیرهای پژوهش حاضر برخوردار است. به

 کنند.یمتأیید 

 

 های برازش مدل ساختاری نهايی پژوهشخصشا .6 جدول

 RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF هاشاخص

مقادير قابل 
 قبول

 8/0کمتر از 
بیشتر از 

8/0 
بیشتر از 

8/0 
بیشتر از 

8/0 
بیشتر از 

8/0 
بیشتر از 

8/0 
 3کمتر از 

مقادير 
 آمدهدستبه

063/0 930/0 931/0 883/0 867/0 900/0 280/2 
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 ورزش دانشگاهی ۀ. مدل ساختاری نهايی متغیرهای توسع2شکل 

 

 یریگجهینتحث و ب

ی ساختاری توسعه هامدلپژوهانه دارد و یندهآای، بیشتر ماهیت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه در هر حوزه

پردازد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر عوامل یمدر تعامل با هم  هاعاملنیز به سنجش برایند اثر بین 

نتایج این پژوهش ارائۀ سازۀ مفهومی توسعۀ  نیترمهمی کشور بود. از هادانشگاهمؤثر بر توسعۀ ورزش در 

ساختاری نسبتاً تخصصی برای ورزش دانشگاهی بود. مطالعات قبلی این حوزه و حتی اسناد توسعۀ ورزش 

بودند. در این پژوهش  شده گزارشی عمومی و کالن توسعۀ ورزش هاشاخصدانشگاهی اغلب براساس 

ی اصلی هاعاملی شد. بنددستهبُعد برای پنج عامل اصلی شناسایی و  23متغیر و گویه در قالب  112

شامل محیط توسعه، مدیریت توسعه، زمینۀ فردی، منابع توسعه )متغیرهای مستقل( و مشارکت ورزشی 

ی توسعۀ ورزش همگانی ایران مدلساز( در 1391د. بیشتر تحقیقات مانند صفاری ))متغیر وابسته( بودن

، اما (11)اند میانجی توسعۀ ورزش همگانی معرفی کرده عنوانبهمشابه با این پژوهش، سطح رفتاری را 
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همگانی، دارای ابعاد آموزشی و قهرمانی  بر بخش تفریحی وچون ورزش دانشگاهی، عالوه-در این تحقیق 

شناسایی  هادانشگاهمتغیر وابسته و میانجی اصلی توسعۀ ورزش در  عنوانبهسطح مشارکت ورزشی  -است

 شده است.

ی و جمعیتی شناختروانی ساختاری در بخش تحلیل عاملی، ابعاد رفتاری، ساختاری، مدلسازبراساس 

اند. بر کنندۀ زمینۀ فردی توسعۀ ورزش دانشگاهییینتبداری معنا طوربهترتیب اولویت )ضریب اثر( و به

کنندۀ میزان فعال یا غیرفعال بودن آنها از نظر بدنی یینتعاین اساس، سبک کلی زندگی افراد متغیر اصلی 

تواند مستقیم می طوربهاست، زیرا شیوۀ فعالیت ورزشی افراد بخشی از سبک زندگی اوست و این عامل 

مهارت ورزشی، کمبود وقت و مشغلۀ  بر این میزانعالوه. (24)ر زیادی بر مشارکت ورزشی داشته باشد اث

. (11)دهد یمقرار  الشعاعتحتو عوامل را  هامحرککاری در گرایش افراد به ورزش همگانی سایر 

کردن و تشویق دانشجویان به  مندعالقه( نیز اعالم کرد که برای گسترش مشارکت، 2014توموسیمه )

زشی مثبت و دادن ی امکانات، ایجاد تغییرات نگرشی و جو انگیسازفراهمبر آموزش و فعالیت بدنی، عالوه

. بر این اساس با توجه به اصول مدیریت در مشارکت ورزشی و براساس مبانی (32)آگاهی ضروری است 

ی و جمعیتی اهمیت زیادی در مشارکت ورزشی شناخترواناری، ساختاری، رفتار حرکتی متغیرهای رفت

، ترتیب اولویت فوق تا حد (1)دلیل غالب بودن اهداف تربیتی و پرورشی در ورزش دانشجویی دارند و به

 زیادی محتمل است.

ترتیب اولویت المللی بهعاد فرهنگی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و بیندر عامل محیط توسعۀ اب

ها کنندۀ تأثیر محیط در توسعۀ ورزش دانشگاهی بودند. در تفسیر این یافتهیینتبداری معنا طوربهو 

اند و در کنار عوامل فردی ساز مشارکت ورزشیینهزمتوان گفت که عوامل محیطی ورزش در حقیقت، یم

یشایندی و اثرگذار اصلی در گرایش افراد پ. بنابراین نقش (26)گذارند یمدر طول عمر بر سایر عوامل اثر 

 (28)دهندۀ نگرش و رفتار افراد است ترین بعد این عامل و شکلبه مشارکت ورزشی دارند. فرهنگ، مهم

رسد با توجه به فضای دانشگاهی یمنظر تری نیز در رفتار ورزشی افراد دارد. از طرف دیگر، بهیاساسو نقش 

طورکه حمیدی و های آکادمیک، تأثیر عوامل فرهنگی بسیار برجسته است. همانیطمحهای یژگیوو 

( در تحلیل راهبردی توسعۀ ورزش دانشجویی نشان دادند دستیابی به اهداف ورزش 1390همکاران )

و حرکت در راستای این  هادانشگاهمدیران  یژهوبهدانشگاهی  ۀجامعدانشجویی نیازمند تغییر نگرش کلی 

های یریگجهتبر این، چون . عالوههاستدانشگاهتغییر نیازمند توجه به بهبود قوانین حمایت از ورزش در 

های مختلف اجتماعی، تحت تأثیر نحوۀ تعامل فرد با اقشار مختلف جامعه یطمحتواند در ورزشی افراد می
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های ورزشی در سایر محیط عمومی و اجتماعی مند به فعالیت، حضور دانشجویان عالقه(25)تغییر یابد 

 تواند بر رفتار و شیوۀ زندگی دیگران هم اثرگذار باشد. یم

یزی و سازماندهی، فناوری و سیستم و علمی و ربرنامهدر عامل مدیریتی ابعاد استاندارد و ارزیابی، 

کنندۀ نقش مدیریت در توسعۀ ورزش دانشگاهی بودند. یینتبداری معنا طوربهترتیب اولویت و آموزشی به

د ورزش دانشگاهی موجب ی اساسی و پایه در مدیریت عملکرهاضعفتوان گفت که وجود یمدر این زمینه 

های دیگر دهندگان نظام استاندارد و ارزیابی را در اولویت باالتری نسبت به سایر مؤلفهاست تا پاسخ شده

( بر استاندارد بودن محیط و فضای جغرافیایی دانشگاه 2006و همکاران ) 1طورکه گرینیقرار دهند. همان

( 1384و همکاران ) پورطالبو همچنین  (11)م استاندارد و ارزیابی ( بر وجود نظا1391صفاری )، (28)

ایجاد نظام  اند. بنابراین،تأکید کرده (12 ،20)( بر تدوین استانداردها 1381نژاد و همکاران )و همتی

ها نیازمند بازطراحی ساختار موجود و مدیریت عملکرد و سیستم نظارتی مناسب در ورزش دانشگاه

و  (1390حمیدی و همکاران ) (،1385رحمانی ) یزی نیزربرنامهیزی مجدد است. در اهمیت بعد ربرنامه

 ،10 ،17)اند شناسایی کرده هادر ورزش دانشگاه ضعفی مهم عنوانبهیزی را ربرنامهضعف  (1390ی )زیعز

ی چندبعدی است. در امسئلهیزی در ورزش دانشگاهی، ربرنامه. بنابراین باید گفت اهمیت و ضعف (8

دلیل ماهیت پرورشی و آموزشی ورزش دانشگاهی و بهتبیین نقش ابعاد علمی و فناوری نیز باید گفت که 

ی فناورمحورانه هاجنبهمحور و های دانشیستمسهای ورزشی، وجود و فعالیت هارشتههای آموزشی یژگیو

، (30)ای در کیفیت و اثربخشی عملکرد دارد کنندهیینتعی ورزشی نقش هاکالسدر برگزاری رویدادها و 

چون مدیریت ورزش مسئولیت مداخلۀ مثبت و سازنده در الگوهای رایج مشارکت ورزشی افراد را بر زیرا 

؛ در (29)ای است ینهزمو مقدمه و پایۀ مدیریت نیز داشتن اطالعات برخاسته از پایش  (8)عهده دارد 

 یر است. پذامکاننیازسنجی  ضمن دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق تحقیقات و

تجهیزات و زیرساخت و تشکیالت امکانات و در عامل منابع توسعه نیز منابع مالی، منابع انسانی، 

اجرای اند. البته کنندۀ نقش این متغیر در توسعۀ ورزش دانشگاهییینتبداری معنا طوربهترتیب اولویت و به

ۀ مالی همیشه از مشکالت اصلی در توسعۀ ورزش کشور است. مسئلبه تأمین اعتبار نیاز دارد و  هابرنامه

به گستردگی صحنۀ ورزش دانشگاهی، منابع مالی باید از بخش متعدد مثل بودجۀ  با توجهرسد یمنظر به

تأمین مالی،  هرچند .(17)ی مردمی تأمین شود هاو کمکها دولتی و نهادهای عمومی، حامیان مالی، بیمه

                                                           
1. Greaney  
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جارب روز مدیریت، منابع و کند و براساس دانش و تینمموفقیت و عملکرد مناسب مدیریت را تضمین 

نظر ها دارند. در بعد منابع انسانی نیز بههای انسانی نقش بسیاری محوری در عملکرد سازمانیهسرما

استادان علوم  کار گماردنه بهای ورزش کشور و استفاده از متخصصان و مربیان سایر بخش رسدمی

در نهایت، انسانی در این حوزه خواهد شد. ورزشی در بدنۀ اجرایی ورزش دانشگاهی سبب تقویت منابع 

داری معنا طوربهترتیب اولویت و ابعاد آموزشی و تربیتی، تفریحی و همگانی و رقابتی و قهرمانی به

ی ورزش هابخشکنندۀ حوزۀ مدیریت در توسعۀ ورزش دانشگاهی بودند. البته رشد و توسعۀ همۀ یینتب

و  هابرنامهبا رویکردهای موجود در  گانهسهی هابخشدانشگاهی الزامی و مهم است، ولی اولویت بین 

شده در گرفتهیشپ. بنابراین، رویکرد (10)ی توسعۀ ورزش دانشگاهی همخوانی دارد هانظامنامه

یاستگذاری ورزش دانشگاهی مورد تأیید کارشناسان این پژوهش است و چالش اصلی در این زمینه، س

، (32)های حیات جمعی نظام دانشگاهی و اهمیت مشارکت یدلیل ویژگمیزان تحقق اهداف است. به

همی یا برخالف رویکردهای گذشته، مشارکت ورزش همگانی و تفریحی در شکوفایی منابع انسانی م

یژه اینکه افزایش چشمگیر وبهشود، یمدانشجویان اثرگذارترین عامل در توسعۀ ورزش دانشگاه محسوب 

ها، رویدادها و مشارکت ورزشی از نظر امکانات، بلکه از نظر کمیت و کیفیت اجرای برنامه تنهانهدانشجو 

ی و مشارکت پایین دانشجویان در تحرککمرا با مشکل مواجه ساخته است. در ضمن، یکی از دالیل عمدۀ 

 رویدادهای تفریحی و رقابتی ورزشی، پیدایش فناوری جدید و تفریحات مجازی است.

ترتیب بر مدیریت توسعه، منابع توسعه، مشارکت ورزشی و در بخش تحلیل مسیر، عامل محیطی به

عموالً در قالب فرایندهای داری داشت. البته ادراک محیط و مداخالت آن مزمینۀ فردی اثر مثبت و معنا

شود و اثر چشمگیری بر همۀ یماز سایر متغیرها محسوب سینهزمو محیط،  (29)گیرند یمپنهان انجام 

 آن در ورزشی فرایندهای تمام است که هایییتفعال بستر ۀمثاببهمحیط  کلی، طوربه. (11)متغیرها دارد 

ی ورزشی افراد، حاصل نحوۀ تعامل فرد با محیط هایریگجهتیابد. همچنین بیشتر تغییرات در یم جریان

. حتی، متغیرهای بعد (11 ،26)گذارند اجتماعی و فرهنگی است و در طول عمر بر سایر عوامل اثر می

پذیرند، بنابراین یمو نزدیک محیط دانشجویی مانند خوابگاه و غیره اثر  ملموسهای یطمح از یزنفردی 

های فردی مانند انگیزش را تقویت ینهزمتواند یم هادانشگاههای محیطی مناسب در داخل و خارج از ینهزم

ز عوامل محیطی خارج از کنترل مدیریت ورزش در کند. نکتۀ مهم در بحث محیط این است که بسیاری ا

باید به مسیرهای ارتباط و تعامل با محیط خود توجه  هادانشگاهست. بنابراین مدیریت ورزش در هادانشگاه

 ی داشته باشد.زیربرنامهو 
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مثبت و  طوربهترتیب ضریب اثر بر مشارکت ورزشی، زمینۀ فردی و منابع توسعه مدیریت توسعه به

اصلی نسبت به سایر عوامل  گرمداخلهداری اثرگذار بود. به لحاظ اصول توسعه، مدیریت، متغیر معنا

 شود. یممحسوب 

مستقیم بر منابع و امکانات  طوربهشوند، بنابراین اثر آن یممنابع در واقع ابزار دست مدیریت محسوب 

همچنین  .(16)شود نیز مشاهده می (1383) دنویسو تن قابل اعمال است. این تعامل در تحقیق کریمیان

از جنبۀ نظری، این سؤال . اثرگذار بودندترتیب بر مشارکت ورزشی و زمینۀ فردی عامل منابع توسعه به

ها، سطح امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاهتوان با توسعۀ یمبرای محققان وجود دارد که تا چه اندازه 

مشارکت ورزشی را ارتقا داد. در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. برخی محققان معتقدند شرکت در 

ی ورزشی اصوالً به وجود تجهیزات و امکانات ورزشی وابسته نیست، بلکه عدم فعالیت بدنی تحت هاتیفعال

ی هاتیفعالاند که شرکت در ز طرف دیگر، اغلب محققان بر این عقیدهتأثیر عوامل دیگری هم قرار دارد. ا

یررسمی به وجود امکانات و اماکن الزم بستگی دارد و باید انواع مختلف امکانات ورزشی برای غورزشی 

البته از نظر کارشناسان ورزش دانشگاهی این تحقیق، رویکرد دوم غالب بود. بنابراین  .(22) دفراهم شو آنها

منظور افزایش مشارکت ورزشی ضرورت بسیاری دارد. همچنین توسعۀ ها و امکانات بهیرساختزتوسعۀ 

 تغییرات و ایجادمنظور به یاستگذاریس یهاحوزه ی فضاهای ورزشی و تشکیالت مدیریتی ازافزارنرم

 (11)است موردنظر  انگلستان ورزش در ی اطالعاتیهانظامروزامدی 

حاضر مربوط به  پژوهشبر توسعۀ مشارکت ورزشی در  اثرگذارهای با توجه به اینکه بیشتر مؤلفه

بر  دهندهشکلۀ رفتار بیش از عوامل فردی دهندشکلساختار ورزش دانشگاه است و عوامل محیطی 

گذارند. بنابراین عوامل ساختاری ورزش دانشگاهی یممشارکت ورزشی و ساختار ورزش دانشگاه اثر 

ی در توسعۀ مشارکت ورزشی دانشجویان دارند. اهمیت مدیریت نیز ترپررنگ)مدیریت و زیرساخت( نقش 

در توسعه مشخص است و براساس این نتایج، نوع مداخله و اثربخشی مدیریت، فراتر از کیفیت امکانات و 

در طورکه شود. همانیمهای فردی سبب مشارکت ورزشی در دانشگاه یشگراخدمات، تأثیرات محیطی و 

نیز توسعۀ ساختاری )مدیریت  (31)ورزشی تایوان  مشارکت و (23) همه برای ورزش کانادایی یهامدل

توان یمهای این پژوهش گیری از یافتهیجهنتو منابع( با اولویت و اهمیت بیشتر معرفی شده است. در 

اثرگذار بر توسعۀ ورزش دانشگاه و جذب  مختلف ابعاد ظرفیت یخوببه تواندیم پژوهش گفت که مدل

 دانشگاهی ساختار ورزش از یاساده نمایش مدل این دهد. دانشجویان را به مشارکت ورزشی بیشتر نشان

 دالیل از یکی کند. از آنجا کهرا تبیین می دانشگاهی ورزش اساسی یهاساختاست و در حد خود کارکرد 
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حوزۀ  در نگریمند کلنظام نقشه و مدل نداشتن و کردن عمل اییرهجز فعلی، یهابرنامه ناکارایی عمدۀ

 به ینوعبه و کرد تحلیل را دانشجویی ورزش فرایند توانیمحاضر  مدل بر پایۀ است، ورزش دانشگاهی

 یهامدلورزش دانشگاهی و مشابه برخی  خبرگان نظرهای بر مبتنی که دست یافت جدید یبنددسته

 بر توسعۀ ورزش مؤثر کلیدی عوامل شناسایی بر پایۀ جامع و کالن است. این مدل، شناختی توسعۀ ورزش

 مطالعات برای بومی و مناسب چارچوبی و آوردیم را فراهم یکدیگر با آنها تعامل چگونگی و دانشگاهی

 داد.  قرار عمل مبنای توان آن را در توسعۀ ورزش دانشگاهییم و است حوزه این تر دریقدقبیشتر و 

 

 منابع و مآخذ

1. Department of Education, Ministry of Science (2013), Performance Report, Documentation 

Center. p: 10 [In Persian].  

2. Asadi Dastjerdi, Hasan, "Needs Assessment and Survey of Students about Physical 

Education Activities and Sport Sciences in Universities and Higher Education Institutions", 

Research Project of Physical Education Research Institute and Sport Sciences. 2001 p: 3 

[In Persian].  

3. Amirtash, Ali Mohammad, "Evaluation of the sports Olympiad of Iranian students from the 

viewpoint of referees, supervisors, instructors and participating students", Movement 

2010,19: 22-5. [In Persian].  

4. Peak Serasht, Mohammad Jafar, Elhampour, Hossein, "Studying the Pattern of Students' 

Leisure at Shahid Chamran University", Journal of Educational Sciences and Psychology, 

2005. 4: 62-39. [In Persian].  

5. Hosseini, Golaleh, Hamidi, Mehrzad, Tojari, Farshad, "Developing a Strategic Plan for 

Student Sports in Islamic Azad University", Sport Management, 2012. 15: 33-15. [In 

Persian].  

6. Hamidi, Mehrzad , "Development of Major Objectives of the Strategies and Strategies for 

the Development of Student Sports in the Fourth Development Plan of the Country", 

Institute for Educational and Sports Sciences, Ministry of Science, Research and 

Technology. 2009 [In Persian].  

7. Hamidi, Mehrzad, Elahi, Alireza; Izadi Yazdi, Akbar, "Development of Strategies for the 

Development of Staff Structure of Student Sports in Iran", Research in Sport Sciences, 

2010. 26: 40-27. [In Persian].  

8. Hamidi, Mehrzad, Allah, Alireza; Akbari Yazdi, Hossein; Hamidi Mohsen, "Student Sports 

of the Islamic Republic of Iran, Perspectives and Development Strategies", Sports 

Management Studies, 2011. 12: 26-13. [In Persian].  

9. dastoom, Salah; Ramezani Nejad; Rahim; Banar; Nooshin; Rahim Rasouli, "Investigating 

the Interaction Between the Academic Environment and Iran's Sports Industry Based on 



 1398، تابستان 2، شمارة 11ديريت ورزشی، دورة م                                                                                           216

 

 

Documentation and Structure Analysis", Journal of Applied Research in Sport Management 

", 2013, 6:45-62. [In Persian].  

10. Rahmani, Ahmad; Bakhshinia; Tayebi; Ghavami; Seyyed Saeed; "The Role of Exercise in 

Students' leisure time at Islamic Azad University of Takestan", Research in Sport Sciences, 

2006, 12: 5-33. [In Persian].  

11. Detailed Document of the Comprehensive System of Education and Sports Development 

of the country, "Detailed document of sport education", Physical education organization. 

2004, [In Persian].  

12. Saffari Marjan, "Designing the public sport pattern of Iran", Ph.D. thesis of Tarbiat Modares 

University. 2012, [In Persian].  

13. TalebPour, Mehdi, "Formation of the Supervision and Evaluation of Educational Programs 

and Activities of Sport Universities of the Country", Research Proceedings of the Institute 

for Educational and Sports Science. 2005, [In Persian].  

14. Azizi, Bistun; Jalali Farahani, Majid; Khabiri Mohammad, "Studying the Attitudes of 

Students Living at Dormitories of Tehran University on Sports", Sport Management, 2011. 

8: 91-91. [In Persian].  

15. Alizadeh, Mohammad Hossein, Tojari, Farshad , "Investigating the Safety of Sporting 

Places of Tehran State Universities and Providing Appropriate Strategies", Research in 

Sport Sciences, 2006. 15: 39-23. [In Persian].  

16. keshtidar, Mohammad, "Quantitative Needs Assessment of Human Resources for Physical 

Education and Out-of-Competition Sports", Third National Congress on Sport 

Management, Shahrekord, November. 2009 [In Persian]،  

17. Kashkar, Sara, Ehsani, Mohammad, "Investigating the Importance of Tehran Women's 

Participation in Exercise Exercise in Respect to the Variable of Individual Characteristics", 

Women's Studies, 2007. 6:134-113. [In Persian].  

18. Karimian, Jahangir; Tondnevis, Fereydoun, "Relationships between human resources, 

budget expenditures, area of facilities and facilities on the increase of sports activities of 

universities", movement and sports sciences, 2004. 3: 79-63. [In Persian] 

19. Maghsoudi, Hamid Reza, "Comparison of the existing situation of sports programs of 

universities of Iran with ten years ago", Research in sport management and motor behavior, 

2013. 5: 45-33. [In Persian].  

20. Mahdizadeh, Rahimeh, Andam, Reza, "Strategies for the development of public sport in 

Iranian universities," Sport Management Studies, 2014, 22: 38-15. [In Persian] 

21. Mirkazemi, Seyedeh Ozra, "Designing a Performance Evaluation Model for Educational 

Institutions at Universities", Ph.D., Guilan University. 2009 [In Persian].  

22. Byl J. Intramural recreation: A step-by-step guide to creating an effective program. Physical 

& Health Education Journal. 2002; 68(2):40. 

23. Carlson R. Ethnio different as a determinant for sport practical pation among children. 

Journal of Sport Management. 2002;85. 

24. Chelladurai P. Human Resource Management in Sport and Recreation: Human Kinetics; p; 

67, 2006. 



 217                                                      يرانا یورزش دانشگاه ۀتوسععوامل مؤثر بر  یالگو یحاطر 

 

25. Datta DK, Guthrie JP, Wright PM. Human resource management and labor productivity: 

does industry matter? Academy of management Journal. 2005;48(1):135-45. 

26. Devecioglu S, Sahan H, Yildiz M, Tekin M, Sim H. Examination of socialization levels of 

university students engaging in individual and team sports. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences. 2012;46:326-30. 

27. FISU. Handbook, Author. 2010. 

28. Greaney ML, Lees F, Lee S, editors. A qualitative analysis of enablers and barriers to 

physical activity among college students. Annual meeting of the American Public Health 

Association Boston, MA, p; 13. 2006. 

29. Kathryn A.Baker, Branch K. Chapter 1. Concepts Underlying Organizational 

Effectiveness: Trends in the Organization and Management Science Literature. p: 4, 2012. 

30. Sotiriadou K, Shilbury D, Quick S. The attraction, retention/transition, and nurturing 

process of sport development: Some Australian evidence. Journal of sport management. 

2008;22(3):247-72. 

31. Szabo A, Frenkl R, Caputo A. Deprivation feelings, anxiety, and commitment in various 

forms of physical activity: A cross-sectional study on the internet. Psychologia. 

2006;39:223-30. 

32. Tumusiime D. Perceived benefits of, barriers and helpful cues to physical activity among 

tertiary institution students in Rwanda, p:4, 2014. 

 

  



 1398، تابستان 2، شمارة 11ديريت ورزشی، دورة م                                                                                           218

 

 

Designing the model of Factors affecting the development of 

university sport in Iran 
 

Fereydoon Manafi1 -  Rahim Ramezaninezjad 2 -  Hamid Reza 
Gohar Rostami 3 -  Mohammad Pourkani 4 - Salah Dastoom5  

1. PH.D of sport management, General Office of Physical Education, 
Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran 2. Professor, 

Sport Management, faculty of physical education and sport sciences,  
University of Guilan, Rasht, Iran 3. Assistant Professor of Sport 

Management, faculty of physical education and sport sciences,  University 
of Guilan, Rasht, Iran 4. Assistant Professor of Sport Management, faculty 

of physical education and sport sciences,  Shahid Beheshti University, 
Tehran, Iran 5. PH.D student, Sport Management, faculty of physical 

education and sport sciences,  University of Guilan, Rasht, Iran 
(Received: 2016/11/21 ; accepted2017/06/21) 

 

 
Abstract 
The objective of this research was analysis and modeling the effecting factors 
and variables on the sports development in state universities of Iran. The 
Research methodology was type of survey - correlational. The statistical 
population consisted of all the physical education instructors, administrators 
and experts in the domain of university sports (governmental sectors). The 
statistical samples was selected to the number of Can be sufficient for 
structural equation modeling and to way purposefully and accessible. (n=328). 
A research tools were including the Library study, Interview (semi-guided) 
and researcher made questionnaire (112 items). After confirmation of 
conceptual validity of instruments by 17 university experts, its reliability 
coefficient (95%), and construct validity was also confirmed by Cronbach's 
alpha coefficient and fit indicators of modeling. The data were analyzed by 
Kolmogorov-Smirnov and Friedman (SPSS20) tests; and modeling structural 
equations (Amos20). The Path analysis indicated that the environmental 
factors had positive and significant effect to the management of sport 
development (0.91), individual factors (0.77), development resource (0.62) 
and sport participation development (0.07) and to respectively effect 
Coefficients. Also, the managing sport development factor was positive and 
significant effect to the sport participation development (0.95), individual 
factors (0.73) and resource development (0.37) in order effect Coefficients.It 
seems that in process of development of college sports; the environmental 
factors has the antecedents and key effector role on process of management of 
sport development, resource development and individual factors; that the 
outcome is growing students sport development. 
Keywords 
Collegiate sport, development model, sport participation, Sport development, 
student sport. 
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