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 موانع مشارکت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسامی واحد بروجرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی
 .پرستو گودرزی2 .عباس باقری1

 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسامی، بروجرد 1

 می، بروجرد.کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسا 2
هدف از پژوهش حاضرشناسایی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسامی چکیده:

نفر به عنوان نمونه  155واحدبروجرد است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد بروجرد می باشند. که تعداد 
ماری بصورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی محقق ساخته با مقیاس پنج لیکرتی بود. روایی این پرسش نامه مورد آ

بدست آمد ، جهت تجزیه تحلیل داده ها از آمار  31/2تاییداساتید مدیریت ورزشی قرارگرفت و پایایی آن به واسطه ضریب آلفای کرونباخ 
)برای تعیین نرمال  کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین کفایت نمونه گیری و آزمون  KMOگردید.  آزمون استفاده مار استنباطی توصیفی و آ

)برای بررسی تفاوت بین "تحلیل واریانس چند متغیره"و تحلیل واریانس یکطرفه و مانووا  مستقل tای و  تک نمونه tهای آزمون،بودن داده ها(
انجام  13نسخه  spssتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار .گردیداستفاده ها(  بندی مولفه مون فریدمن )برای اولویت و آز ها( میانگین
: موانع ساختاری-1نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین موانع عبارتند از :  . ( در نظر گرفته شدP≥25/2داری برابر با ) سطح معنیشد. و 
و تسهیاتی، )فقدان مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی ورزش دانشگاه، فقدان تبلیغات و فرهنگ سازی برای ورزش و در نظر امکاناتی عوامل 

موانع بین فردی یا عوامل اجتماعی،)نداشتن همراه، عدم تعلق به محیط، احساس ناامنی محیطی، تجارب منفی( -2نگرفتن عایق دانشجویان( 
  .ترین رتبه مربوط به عوامل اقتصادی است و پایین  میلی، عدم آگاهی مشکات جسمانی یا روانی( بی: موانع درون فردی -3

 فریدمن در خصوص اختاف میانگین هانتایج آزمون  - جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فوق برنامه  یها تیالدر فع انیموانع مشارکت دانشجوهای   عاملهای  داری بین میانگین رتبهاختاف معنا فوق  نشان دهنده آن است که جدول
ی، اجتماعی، بهداشتی اتیو تسه یعوامل امکاناتبااترین میانگین رتبه به ترتیب مربوط به عامل وجود دارد.  (21/2P≤ ,32/122=x2)ی ورزش

 ی است. عوامل اقتصادترین رتبه مربوط به عامل  و روانی،شخصی و پایین

 .رزشفوق برنامه، مشارکت،  وعوامل ،  : واژگان کلیدی
 منابع :

 .1311، انتشارات دانشگاه تهران ، 2122، شماره 1های تفریحی،  .جالی فراهانی، مجید، مدیریت اوقات فراغت و ورزش1
 آزاد هسازی اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگده علوم انسانی دانشگاهای فوق برنامه در غنینقش فعالیت ".اقدسی، علی نقی،خدیوی،اسداله، پناهی،الهام،2

 1312تابستان،  124-151،صص  12، مجله زن و مطالعات خانواده، سال سوم، شماره"تبریز  واحد اسامی

9.Crawford,D., Godbey,G..A Hierarchical Model of Leisure Constrants. Leisure Database. Debadeep . 1331. 
3.Iso-Ahola.Motivational foundations of leisure. In Jackson & Burton (Eds.), Understanding Leisure Recreation, 

Mapping the Past, Charting the Future(pp) , 1333. 

 

 انیمشارکت دانشجو عوامل ردیف
 یفوق برنامه ورزش یها تیدر فعال 

میانگین 
سطح  دو -خی  تعداد رتبه

 معناداری
 11/2 یعوامل اقتصاد 1

155 32/122 21/2 
 36/3 عوامل امکاناتی و تسهیاتی 2
 15/3 روانی –عوامل بهداشت  3
 21/3 عوامل اجتماعی 3
 56/2 عوامل شخصی 5
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