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 های فوق برنامه ورزشی تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع مشارکت در فعالیت

 .حسین پورسلطانی زرندی3.علی زارعی 2کرم مستقل چی .ا1

 .کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسامی واحد یزد، ایران1

 .دانشیار دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی، ایران2

 . استادیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران3

 چکیده

و  ندارد پذیر هیچگونه مسئولیت و سر و کار موظفی را به عهده  است که انسان مسئولیتهایی  برنامه فرصت های فوق منظور از فعالیت
باشد تا با میل و رغبت خودش به برنامه خاصی بپردازد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اعتبار روایی و پایایی  همه چیز در اختیار او می

گویه ای پس از رفع تناقض ها،  34ت. به همین منظور پرسشنامه پرسشنامه موانع مشارکت در فعالیت های فوق برنامه ورزشی اس
برگردان مجدد و تایید محتوا توسط متخصصان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی واحد یزد 

ر گرفت ابزار مورد استفاده، موانع مشارکت  نفر دانشجویان دختر و پسر قرا 252بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین 
گزینه(، عوامل 3روانی) -گزینه(، عوامل بهداشت 12گزینه(، عوامل امکانات و تسهیاتی)4آزمودنی ها را در پنج عامل: عوامل اقتصادی)

دن آن استفاده شد.برای گزینه( ارزیابی شد. به عاوه از مقیاس پنج لیکرتی نیز برای کمی بو11گزینه(، عوامل شخصی) 1اجتماعی)
روانسازی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی)نظرات متخصصان(، سازه)تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ( و پایای از روش آلفای 

روانی، عوامل اجتماعی،  –کرونباخ برای تعیین ثبات درونی پرسشنامه )عوامل اقتصادی، عوامل امکاناتی و تسهیاتی، عوامل بهداشت 
و در ( 13/2، 43/2، 41/2، 41/2، 35/2، 12/2عوامل شخصی، موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی (به ترتیب 

های فوق برنامه ورزشی درصد از کل واریانس است. با توجه به ارزیابی پایایی پرسشنامه موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت 55/62کل 
در نظر گرفته شد. و بین تمامی  25/2حد قابل قبول گزارش شده است. و سطح معنی داری نیز برای تمام فرضیه ها های آن در  و عامل

گویه ها و عامل ها، ارتباط معنی داری مشاهده شد. بر پایه یافته های پژوهش، پرسشنامه موانع مشارکت در فعالیت های فوق برنامه 
شاخص تناسب را تأیید کرد.  1شاخص نامناسب بود و  1ه برای آزمون خوبی برازش، شاخص ذکر شد 12ورزشی ثبات درونی و از 

 انجام شد. 13نسخه  SPSSبرازشی مناسبی دارد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

 پایایی، روایی عاملی موانع مشارکت، واژگان کلیدی:

 منابع:

 .2-31.صص، 2122های تفریحی، انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره  ت اوقات فراغت و ورزش. مدیری1311جالی فراهانی مجید، .1
 
های ورزشی، مجله حرکت، شماره  . نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد کشور با تاکید بر فعالیت1332.صفانیا علی محمد، 2
 .124-132صص:-1
 
 . 1فوق برنامه و مسابقات، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی، ص  . مدیریت1311.تندنویس فریدون، 3
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