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 هاي ورزشيتجزیه و تحلیل كمي و كیفي موانع مشاركت دانشجویان در فعالیت

 مطالعه بین فرهنگي در كشورهاي ایران و مجارستان 

 1حمیدرضا میرصفیان

 چكیده

هاي ایران هاي ورزشي در دانشگاههدف این پژوهش تجزیه و تحلیل كمي و كیفي موانع مشاركت دانشجویان در فعالیت مقدمه و هدف:

 و مجارستان بوده است. 

نفر از دانشجویان  1315ه است. در این پژوهش از مدل سلسله مراتبي موانع فراغت به عنوان چهارچوب نظري استفاده شد شناسي:روش

اي محقق ساخته كه به زبان فارسي و نامههاي دولتي مجارستان به پرسشنفر از دانشجویان دانشگاه 793هاي دولتي ایران و دانشگاه
هاي آماري یافته بعمل آمد. از روشسازمان نفر از دانشجویان دو كشور مصاحبه نیمه 60دند. همچنین از مجاري ترجمه شده بود، پاسخ دا

 . هاي كیفي پژوهش استفاده شده استمنظور تحلیل دادههاي كمي و از روش تحلیل محتوایي بهبراي آنالیز داده MANOVAو  tآزمون 

فردي و ساختاري با یكدیگر تفاوت دارند، اما تأثیر موانع ایراني و مجاري در درك موانع دروندهد كه دانشجویان نتایج نشان مي ها:یافته

هاي ایران هر سه گروه موانع را بیشتر هاي ورزشي یكسان است. همچنین دختران دانشجو در دانشگاهفردي بر مشاركت آنها در فعالیتبین
 هاي مجارستان با توجه به جنسیت وجود ندارد. تي در بین دانشجویان دانشگاهكنند، در حالي كه تفاواز پسران دانشجو تجربه مي

هاي ایران و ن دانشگاههاي فرهنگي موجود در بین دانشجویانظر از تفاوتشود كه صرفگونه برداشت مياز نتایج این گیري:نتیجه

هاي ویان در دو كشور براي شركت در فعالیتگرایش دانشج تواند بر نگرش واقتصادي در دو كشور مي _مجارستان شرایط مختلف اجتماعي
ن دانشجو چندان مثبت مردم به ورزش زنان در ایران از جمله بیشترین عوامل تأثیرگذار بر مشاركت دختراورزشي مؤثر باشد. شاید نگرش نه

چندان مناسب مجارستان سو و شرایط اقتصادي نه. از طرف دیگر، شاید بتوان رشد فناوري و تكنولوژي را از یكهاي ورزشي باشددر فعالیت
 هاي ورزشي دانست. هاي آن كشور را از جمله عوامل مؤثر بر میزان مشاركت دانشجویان مجاري در فعالیتو دانشگاه

 

 هاي فرهنگي ، نابرابري جنسي.ارتباطات اجتماعي، اوقات فراغت، محدودیتهاي كلیدي: واژه

  

 

 ن. استادیار دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفها1
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 مقدمه
امروزه ورزش یكي از اموري است كه به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و همواره مردم در تمام سنین به 

یا ، خواسته 1تحركيزیادي از مردم از الگوي زندگي كم شوند، اما عدههاي بدني توصیه ميمشاركت در فعالیت
( كه 1شود )ها به طور چشمگیري مشاهده ميكنند. این موضوع در میان دانشجویان دانشگاهناخواسته پیروي مي

 هاي ورزشي باشد.شاید به دلیل موانع مختلف پیش روي آنها در جهت مشاركت در فعالیت
نیسمي براي درك بهتر و هاي فراغتي و ورزشي به طور كلي به عنوان مكابررسي موانع مشاركت در فعالیت     

(. در واقع این شناخت اگر 2رود )هاي بدني به كار ميتر عوامل تأثیرگذار بر افراد در جهت شركت در فعالیتعمیق
هاي هاي افراد به فعالیتها و گرایشتواند به تغییر در تمایالت، نگرشبه صورت صحیح و عمیق صورت گیرد، مي

 (.3، 4ورزشي بیانجامد )
هاي ورزشي تاكنون در دنیا انجام تحقیقات زیادي در ارتباط با موانع مؤثر بر مشاركت دانشجویان در فعالیت     

مشكالت خانوادگي و موانع ساختاري را از جمله عوامل مؤثر بر مشاركت  1992در سال  2شده است. هولستمن
هاي زماني و مالي چنین محدودیت( هم2003) 3(. یانگ، روز و بارسلونا5هاي آمریكا دانست )دانشجویان دانشگاه

(. در پژوهشي دیگر، ماسماندیس، 6دانستند )هاي آمریكا ميرا مؤثرتر از دیگر عوامل بر مشاركت دانشجویان دانشگاه
هاي یونان به این نتیجه رسیدند كه محدودیت دانشجو در دانشگاه 3041( در بررسي 2009) 4گارگالیانوس و كوستا

چنین موانع اجتماعي بیشتر از دیگر عوامل مانع مشاركت محدودیت در دریافت اطالعات و هم در دسترسي،
گردد. همچنین آنها بیان كردند كه ارتباط معناداري بین میزان هاي آن كشور ميدانشجویان به ورزش در دانشگاه

به نتایج مشابهي  2003نیز در سال (. احساني 7مشاركت دانشجویان و میزان درك آنها از موانع مذكور وجود دارد )
دست یافت. او نشان داد كه موانع ساختاري از جمله بیشترین عوامل مؤثر بر عدم مشاركت دانشجویان ایراني در 

هاي بدني نتیجه درك و باشد. وي بیان كرد كه مشاركت كمتر و یا عدم شركت در فعالیتهاي بدني ميفعالیت
 (. 8) بیشتر موانع بوده است تجربه

( مشكالت مالي، محدودیت در دسترسي به امكانات 2006) 5هاي مجارستان، سابودر بررسي دانشجویان دانشگاه     
هاي ورزشي را، بدون توجه به جنسیت، مؤثر ورزشي جدید و عدم وجود شریك و یار مناسب براي شركت در فعالیت

زشي دانسته است. وي بیان كرد كه دانشجویان آن كشور هاي وربر میزان مشاركت دانشجویان آن كشور در فعالیت
(. در مقابل، 9هاي بدني دارند )با میزان توانایي باالي برقراري ارتباطات اجتماعي میزان مشاركت بیشتري در فعالیت

ت فرهنگي به عنوان مؤثرترین عوامل بر مشارك -دانشجویان در آفریقاي جنوبي از موانع فیزیكي و موانع اجتماعي
 (.10ورزشي خود نام بردند )

( نشان دادند تأثیر تمامي 2007) 6كنگ و استرالیا هیو، تاسي و كلمنهاي هنگدانشجویان دانشگاه در مقایسه     
كنگ بیشتر از دانشجویان هاي هنگگیري و گرایش دانشجویان دانشگاههاي موانع بر فرایند تصمیمگروه

حال آنكه دانشجویان استرالیایي بیشتر از گروه دیگر مشكالت مالي را مؤثر بر  هاي استرالیا بوده است.دانشگاه
( نشان داد كه تأثیر موانع مختلف بر دانشجویاني 1387(. در پژوهشي دیگر بیرامي )11دانستند )شركت در ورزش مي

 

1- Sedentary lifestyle 
2- Hultsman  
3- Young, Ross & Barcelona    

4- Masmanidis, Gargalianos & Kosta 

5- Szabó 

6- Hiu, Tsai & Coleman 
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هاي نظیر محدودیت ( عواملي1379(. همچنین داداشي )12با وضعیت مالي ضعیف بیشتر از دیگر دانشجویان است )
 (.13اجتماعي و فرهنگي و عدم عالقه به شركت در ورزش را از جمله موانع پیش روي دانشجویان دانست )

ته است. به طور كلي زنان در ارتباط با تأثیر موانع با توجه به متغیر جنسیت نیز تحقیقات مختلفي انجام گرف     
در حال توسعه شایع  برخوردارند كه این موضوع بیشتر در كشورهايدانشجو از پتانسیل باالتري براي درك موانع 

جو ( گزارش دادند كه دختران دانش2007( و احساني )1379(، داداشي )1378دفتران )(. به عنوان مثال عزب14است )
ان دانشجو چنین دختر(. هم15، 13، 16كنند )موانع فردي، اجتماعي و ساختاري را بیشتر از مردان دانشجو تجربه مي

(. در 17اند )اي بیشتري در درك تمامي گروه موانع در مقایسه با مردان دانشجو داشتههاي یونان تجربهدر دانشگاه
 (.9هاي مجارستان مشاهده نشده است )هاي جنسیتي در میان دانشجویان دانشگاهمقابل، این تفاوت

 

 چهارچوب نظري پژوهش
(. موانع در این مدل 18عنوان چهارچوب نظري این پژوهش انتخاب شده است )مدل سلسله مراتبي موانع فراغت به 

فردي بیشتر در ارتباط با اند. موانع درونبندي شدهتقسیم 3و ساختاري 2فردي، بین 1فرديبه سه گروه درون
موقتي )مثل  شناختيهاي روانشناختي و دروني افراد )مثل فاكتورهاي شخصیتي، نگرش و یا حالتهاي روانویژگي

فردي، و وجود دوست و ارتباطات بین افراد، مبادالت بین فردي بیشتر نتیجه(. موانع بین18باشد )وخو( ميخلق
( و موانع ساختاري نیز شامل عواملي مثل كمبود امكانات و 19هاي ورزشي است )همراه براي مشاركت در فعالیت

 (. 20باشد )عوامل بیروني و محیطي مي ه كه نتیجههاي مالي بودتجهیزات، كمبود زمان و محدودیت
واقع میزان تأثیر و قدرت گروه باشند و دراین سه گروه موانع داراي قدرت تأثیر برابري بر مشاركت افراد نمي     

كرده درون فردي را تجربه  (. همچنین افراد در ابتدا موانع19موانع درون فردي بیشتر از دو گروه دیگر موانع است )
 (.  1ت )و تنها اگر بتوانند بر آنها فائق بیایند موقعیت تجربه گروه موانع بعدي را خواهند داش

هاي زیادي مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاري از محققان عدم مدل سلسله مراتبي موانع فراغت در پژوهش     
دانند. این در شتر آنها در درك موانع مختلف ميه بیهاي ورزشي را نتیجه تجربو یا مشاركت كم افراد در فعالیت

توانند حتي با (. به بیان دیگر افراد مي21انجامد )حالي است كه درك بیشتر موانع الزاما بر مشاركت پایین افراد نمي
انع فردي و ساختاري( به مشاركت در ورزش بپردازند و این تنها در حالتي است كه سد مووجود موانع مختلف )بین

 فائق آمده باشند. درون فردي وجود نداشته باشد و یا اینكه افراد بر این گروه از موانع )حداقل تا حدودي(
مختصري  لذا مطالعه از آنجا كه پژوهش حاضر یك پژوهش بین فرهنگي بین دو كشور ایران و مجارستان بوده،     

 كند.این پژوهش كمك مياز وضعیت فرهنگي و ورزشي كشور مجارستان به درك بهتر نتایج 
 

 مجارستان
 12باشد. جمعیت این كشور در حدود مجارستان كشوري است واقع در اروپاي مركزي كه پایتخت آن بوداپست مي

م رایج در آن انگلیسي میلیون نفر بوده و مذهب غالب در آن كاتولیك است. زبان رسمي این كشور مجاري و زبان دو
آالت صادرات این كشور از ماشین اروپا پیوست. قسمت عمده به اتحادیه 1994باشد. مجارستان در سال مي

 (.22شود )شكیل ميتآالت صنعتي و پرورش غالت كشاورزي، ماشین
 

1- Intrapersonal  
2- Interpersonal 

3- Structural  
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هاي ها و مدالهاي المپیك است. تنوع رشتهمجارستان جزء ده كشور اول جهان در كسب مدال طال در تاریخ رقابت
هاي شور در رشتهكشور در رقابتهاي المپیك قابل توجه است. ورزشكاران این ككسب شده توسط ورزشكاران این 

ودو و غیره تاكنون موفق جشنا، واترپولو، قایقراني، شمشیربازي، ژیمناستیك، دوومیداني، بوكس، تیراندازي، كشتي، 
وان داشته و هاكي روي ستاني نیز در این كشور رونق فرااند. ورزشهاي زمهاي المپیك شدهبه كسب مدال در رقابت

 یخ و اسكي از جمله ورزشهاي مدال آور و محبوب در آن كشور است. 
ورزش دانشگاهي در مجارستان رونق زیادي دارد. در واقع، دومین فدراسیون ورزش دانشگاهي پس از آمریكا      

هاي ورزش اروپا در پایتخت ترین دانشگاهچنین یكي از قدیميتأسیس گردیده است. هم 1908در مجارستان در سال 
 . 1باشنداین كشور قرار دارد و قهرمانان ورزشي و اساتید زیادي در این دانشگاه مشغول به فعالیت مي

كثیري از افراد  مندان زیادي دارد و همواره عدههاي این كشور عالقهورزش همگاني نیز در مجارستان و دانشگاه
 ( .23مشاركت دارند )هاي ورزشي در سنین مختلف در فعالیت

هاي ایران و مجارستان در موانع مشاركت دانشجویان دانشگاه پژوهش حاضر درصدد شناخت و مقایسه     
تر از ریشه و منشاء موانع تر و عمیقهاي بدني ورزشي )به روش كمي( و در ادامه درك و شناخت كاملفعالیت

هش حاضر درصدد دو كشور بوده است. به عبارت دیگر، پژواثرگذار بر مشاركت دانشجویان )به روش كیفي( در 
 باشد:گویي به سؤاالت زیر ميپاسخ

 هاي ورزشي چیست؟هاي ایران و مجارستان در فعالیتوانع مشاركت دانشجویان دانشگاهم -1
 ود دارد؟هاي ورزشي تفاوتي وجهاي ایران و مجارستان در فعالیتنع مشاركت دانشجویان دانشگاهآیا بین موا -2
 هاي ایران و مجارستان با توجه به فاكتور جنسیت وجود دارد؟چه تفاوتي میان دانشجویان در دانشگاه -3
 ن دو كشور تأثیرگذار است؟یك از عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر مشاركت دانشجویا كدام -4

اتمه ارائه خضوع این پژوهش و در و در نهایت هدف پژوهشگر مشخص كردن وضعیت دو كشور در ارتباط با مو
 باشد. راهكارهایي براي ارتقاء مشاركت دانشجویان در ورزش در ایران و مجارستان مي

 

 روش شناسي
ها استفاده شده است. نامهدر این پژوهش از روش توصیفي از نوع پیمایشي و براي جمع آوري اطالعات از پرسش

 بخش مصاحبه استفاده گردید.  براي 2همچنین از روش تحلیل محتواي كیفي

 ي آماريجامعه
هاي نفر و در دانشگاه 539579( به تعداد N=81هاي دولتي ایران )ه تحصیل در دانشگاهبي دانشجویان مشغول كلیه

 دهند.ي آماري این پژوهش را تشكیل مينفر جامعه 214344( به تعداد N=28دولتي مجارستان )

 

 
 

1- University of Physical Education. TF 

(Semmelweis University)  
 ذهني تفسیر براي تحقیقي روش توانمي را محتواي كیفي روش تحلیل.  2

به  مند دانست. این روش تحقیقيطریق فرایندي نظام از اطالعات محتوایي
 ولي ذهني گونۀ به را اطالعات حقیقت و اصالت تا دهدمي اجازه پژوهشگران

كمك به محققان  محتواي كیفي در واقع تحلیل .كنند علمي تفسیر روش با

هاي پژوهش آنرا كند تا حقایق و واقعیات را به همان صورتي كه نمونهمي
 تجربه كرده اند درك كنند.

هاي ر رشتهشد و محققان د رایج بیستم قرن در عمدتاً محتواي كیفي تحلیل
 و يسیاس علوم جامعه شناسي، ارتباطات، مانند اجتماعي مختلف علوم

 .كننداستفاده مياز این روش تحقیقي  روانشناسي
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 گیريروش نمونه
ي آماري استفاده شده است. اي با توجه به حجم جامعهمرحله اي چندگیري خوشههش از روش نمونهدر این پژو

 1ساده انتخاب شدند. هفت دانشگاه از ایران ها در هر كشور از مناطق جغرافیایي مختلف به روش تصادفيدانشگاه
ها هاي منتخب از تمامي رشتهبراي این پژوهش انتخاب شدند. دانشجویان در دانشگاه 2و نه دانشگاه از مجارستان

هاي دانشجو از دانشگاه 1315اي انتخاب گردیدند. در نهایت و سطوح مختلف تحصیلي به صورت تصادفي طبقه
، 408؛ زن= 49%، 387هاي مجارستان )مرد= دانشجو از دانشگاه 793( و 54، %710؛ زن= 46، %605ایران )مرد= 

 ( در این پژوهش مشاركت داشتند.%51
آماري در دو كشور با توجه به تعداد دانشگاه،  كاملي از جامعه هاي این پژوهش نمونهالزم به ذكر است كه نمونه

 هاي مختلف تحصیلي بوده است.جنسیت، سطوح و رشته

 گیريابزار اندازه
 باشد.مي حبه استفاده شده است كه بشرح ذیلنامه و مصادر این پژوهش از دو ابزار پرسش

 نامهپرسش
هاي اي در دو بخش تهیه شد. بخش اول مربوط به ویژگينامه محقق ساختهبا توجه به هدف پژوهش، پرسش 

نامه مربوط به سنجش هاي ورزشي بوده است. بخش دوم پرسشدموگرافیك و میزان مشاركت دانشجویان در فعالیت
سؤال مربوط به موانع  15سؤال ) 40ه شامل كهاي ورزشي بوده موانع مؤثر بر مشاركت دانشجویان در فعالیت

دهي پنج امتیازي سؤال مربوط به موانع ساختاري( به روش نمره 20فردي و سؤال مربوط به موانع بین 5فردي، درون
 47هاي گذشته در نامه با استفاده از پژوهشابزار، در ابتدا پرسشلیكرت بوده است. جهت تعیین روایي محتوایي 

هاي شور )در رشتهكنفر اساتید مربوطه از دو  10سوال آن بر اساس نظر  7ي تهیه شد كه سوال به زبان انگلیس
به زبان  نامهسوال آن نیز اصالح گردید. سپس پرسش 31مدیریت ورزشي و جامعه شناسي ورزشي( حذف شده و 

ها پس نامهرسشفارسي و مجاري توسط گروهي از مترجمان با درجه علمي دكتري ترجمه گردید. ضریب پایایي پ
 30دانشجوي ایراني و  30هاي دو كشور )نفر از دانشجویان از دانشگاه 60ي مقدماتي بر روي از انجام یك مطالعه

نامه فارسي دانشجوي مجاري( و مشخص شدن واریانس سواالت از طریق آلفاي كرونباخ به ترتیب براي پرسش
 به دست آمد. 83/0و براي پرسشنامه مجاري  86/0

 احبهمص
هاي ورزشي از تر درباره موانع مؤثر بر مشاركت دانشجویان در دو كشور در فعالیتتر و عمیقبه منظور درك دقیق

ها و سطوح مختلف تحصیلي از هر دو دانشجو از رشته 60یافته استفاده گردید. تعداد سازماننیمه روش مصاحبه
 30دانشجوي ایراني و  30صاحبه انتخاب شدند )مان براي هاي منتخب در ایران و مجارستجنس از تمام دانشگاه

 دانشجوي مجاري(. 
رایش به دو زبان فارسي )توسط محقق( و زبان مجاري )توسط محقق و دو پروفسور تربیت بدني با گ مصاحبه     

 مدیریت ورزشي كشور مجارستان( حول محورهاي زیر انجام گرفت:
 ي.هاي ورزشمیزان مشاركت در فعالیت -

 

  هران و كرمانشاه.دانشگاه هاي اهواز، اصفهان، كرمان، مشهد، ارومیه، ت -12
13- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Óbudai Egyetem,  Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Eszterházy Károly Főiskola, Miskolci Egyetem, 
Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István 

Egyetem, Pécsi Tudományegyetem.    
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 هاي انجام شده در اوقات فراغت.فعالیت -
 هاي بدني )به غیر از ورزش( در زندگي روزمره.فعالیت -
 هاي بدني.نگرش به ورزش و فعالیت -
 هاي ورزشي.عوامل مؤثر بر افزایش مشاركت در فعالیت -
 هاي ورزشي.موانع مشاركت در فعالیت -

 ول انجامید.دقیقه به ط 33-48ها بین زمان انجام مصاحبه

 هاي آماريروش
استفاده گردید  MANOVAو  tهاي كمي تحقیق، عالوه بر آمار توصیفي از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده

(05/0(P≤نیز پس از كدگذاري بر اساس محورهاي مصاحبه با . داده )هاي كیفي پژوهش )نتایج حاصله از مصاحبه
 ل گردید.  استفاده میزان فراواني تجزیه و تحلی

 هایافته
كنند هاي ورزشي شركت نميهاي ایران در فعالیتكثیري از دانشجویان دانشگاه نتایج این پژوهش نشان داد كه عده

هاي ورزشي از آنها دو مرتبه یا بیشتر در هفته در فعالیت 4/12از آنها یك مرتبه در هفته و % %3/19(. %3/68)
كنند. گونه فعالیت ورزشي شركت نميهاي مجارستان در هیچز دانشجویان دانشگاها 1/41مشاركت دارند. در مقابل %

بدني از آنها دو مرتبه یا بیشتر در هفته به ورزش و فعالیت هاي 5/36از آنها یك مرتبه در هفته و % %4/12
 پردازند.مي

گانه چهارچوب نظري این سههاي ورزشي بر اساس ابعاد نتایج مرتبط با موانع مشاركت دانشجویان در فعالیت
 پژوهش بیان شده است.

 فرديموانع درون
در ارتباط با گروه موانع درون فردي نتایج نشان داد كه این موانع از جمله عوامل مؤثر بر عدم مشاركت دانشجویان 

 ≥P)05/0) ایراني در ورزش بوده، حال آنكه این دسته از موانع تأثیري بر گرایش دانشجویان مجاري نداشته است
 (.1شماره )جدول 

هاي هاي ایران و مجارستان در فعالیت(: تأثیر موانع درون فردي بر مشاركت دانشجویان دانشگاه1جدول شماره )
 ورزشي

Sig t 
انحراف 

 استاندارد
 كشور میانگین

* 001/0 81/5  51/0  08/3  ایران 

* 01/0 50/2  67/0  94/2  مجارستان 

     * = p≤ 05/0  
فردي مشاهده بر اساس نتایج تفاوت معناداري بین دانشجویان دو كشور در ارتباط با تجربه موانع درونهمچنین 

 گردید:
.F (1) = 29/824, p < 0/001, η² = 0/14) 
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هاي اجتماعي و فرهنگي مؤثرترین عامل درون فردي در جهت از طرف دیگر، نتایج نشان داد كه محدودیت     
 (.0 09/4/67است )هاي ورزشي بوده ایراني در فعالیتعدم مشاركت دانشجویان 

 فرديموانع بین
 )جدول ≥P)05/0)باشد فردي بر مشاركت هر دو گروه دانشجویان ایراني و مجاري مينتایج حاكي از تأثیر موانع بین

 (. 2 شماره

هاي ایران و دانشجویان دانشگاه(: تأثیر موانع بین فردي بر مشاركت 2جدول شماره )

هاي ورزشيمجارستان در فعالیت  

Sig t 
انحراف 

 استاندارد
 كشور میانگین

* 001/0 27/5  76/0  11/3  ایران 

* 001/0 07/4  97/0  14/3  مجارستان 

   * = p≤ 05/0  

 نداشت: این گروه از موانع وجود همچنین تفاوت معناداري بین این دو گروه از دانشجویان در تجربه

.(F (1) = 587/0 , p < 444/0 , η² = 000/0 ) 
ترین عامل مؤثر بر عدم هاي ورزشي عمدهدر واقع عدم وجود شریك و همراه مناسب براي شركت در فعالیت     

 ( بوده است.1 29/3/50( و مجارستان )1 36/3/46هاي ایران )مشاركت هر دو گروه دانشجویان دانشگاه

 موانع ساختاري
 ≥P)05/0)شود نتایج نشان داد كه موانع ساختاري نیز مانع از مشاركت هر دو گروه از دانشجویان ایراني و مجاري مي

 (.3 شماره )جدول
هاي ان در فعالیتهاي ایران و مجارست(: تأثیر موانع ساختاري بر مشاركت دانشجویان دانشگاه3جدول شماره )

 ورزشي

Sig t 
انحراف 

 استاندارد
 كشور میانگین

* 001/0 87/58  42/0  69/3  ایران 

* 001/0 05/15  79/0  42/3  مجارستان 

   * = p≤ 05/0  

 همچنین نتایج حاكي از وجود تفاوت معناداري در میزان تأثیر این گروه از موانع بر دانشجویان دو كشور بوده است: 
.(F (1) = 102/497, p < 0/001, η² = 0/046) 

هاي ورزشي از جمله تأثیرگذارترین دهي و هماهنگي ضعیف امكانات و برنامهدر این ارتباط مدیریت، سازمان     
هاي ( حال اینكه وضعیت نامناسب اقتصادي دانشگاه0 45/4/99عوامل بر مشاركت دانشجویان ایراني بوده )

هاي این كشور مؤثرترین عوامل بر مجارستان از یك طرف و كیفیت پایین امكانات ورزشي موجود در دانشگاه
 (.1 16/4/34هاي ورزشي بوده است )شركت دانشجویان آن كشور در فعالیت
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ع بر دانشجویان با توجه به عامل جنسیت نتایج حاكي از وجود تفاوتي معنادار در بین در ارتباط با تأثیر موان
 (. 4 شماره )جدول ≥P)05/0) دانشجویان ایراني بوده است

 

هاي ایران و مجارستان در (: تأثیر موانع بر مشاركت دانشجویان دانشگاه4جدول شماره )

هاي ورزشي بر اساس جنسیتفعالیت  

 مرانع درون فردي مرانع بین فردي موانع ساختاري

انحراف  كشور جنسیت
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین

36/0  61/3 * 86/0  03/3 * 69/0  96/2  مرد *
 ایران

51/0  83/3 * 66/0  27/3 * 35/0  98/3  زن *

73/0  41/3  95/0  17/3  57/0  74/2  مرد 
 مجارستان

84/0  43/3  04/1  12/3  75/0  87/2  زن 

* = p≤ 05/0     

 كردند: هاي موانع را بیشتر از دانشجویان پسر تجربه ميگروه هاي ایران همهدر واقع دختران دانشجو در دانشگاه
(F (1) =215/98, p < 0/001, η² =0/14) :موانع درون فردي  
 (F (1) =166/57, p < 0/001, η² =0/12) :موانع بین فردي  
 (F (1) =130/58, p < 0/001, η² =0/09) :موانع ساختاري  

 هاي مجارستان مشاهده نگردید.در صورتي كه این تفاوت در بین دانشجویان دانشگاه

 

  گیرينتیجه

 دست آمده از طریق مصاحبه( در این قسمت ارائه شده است.نتایج كیفي پژوهش )به
هاي ایران و مجارستان انجام شده بر مشاركت دانشجویان دانشگاه این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل موانع مؤثر

هاي ایران بود، حال اینكه فردي مؤثر بر مشاركت دانشجویان دانشگاهاساس نتایج به دست آمده موانع دروناست. بر
مشاركت افراد فردي در واقع تأثیرگذارترین عوامل در این تأثیر بر دانشجویان مجاري مشاهده نگردید. موانع درون

هاي تفریحي هستند. در واقع افرادي كه این گروه از موانع مانع مشاركت آنها در فعالیتهاي ورزشي و در فعالیت
شود ممكن است اصالً بر این موضوع واقف نباشند كه ممكن است حتي موانع دیگري در مسیر مشاركت ورزشي مي

دارند ( در این ارتباط اذعان مي1991افورد، جكسون و گودبي )هاي ورزشي وجود داشته باشد. كرآنها در فعالیت
گیرند. از هاي دیگر موانع قرار ميفردي قرار دارند كمتر تحت تأثیر گروهافرادي كه بیشتر تحت تأثیر موانع درون

گردد فردي و ساختاري ميي بیشتر موانع بینفردي منجر به درك و تجربهكمتر موانع درون طرف دیگر، تجربه
(19.) 
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أثیر قرار فردي بیشتر دختران دانشجوي ایراني را در مقایسه با پسران دانشجو تحت تنتایج نشان داد كه موانع درون
، نگرش مردم به  1ایران داده است. این موضوع از جهات مختلفي قابل بررسي است. مسلماً در سطح كالن جامعه

ها و مشكالت اجتماعي و فرهنگي متعددي است ناشي از محدودیتباشد. این امر ورزش زنان نگرشي مثبت نمي
هاي قدیمي و پافشاري بر باورها و عقاید سنتي از (. در واقع وابستگي به ارزش14ایران دارد ) كه ریشه در جامعه

اري هاي بسیرغم تالشباشند. از طرف دیگر، عدم تساوي بین زن و مرد عليجمله عوامل مؤثر بر این موضوع مي
هاي مردانه و همچنین هاي بدني به عنوان فعالیتكه تاكنون انجام گرفته است، اختصاص و انطباق ورزش و فعالیت

چندان مثبت جامعه به ورزش زنان مؤثر تواند بر نگرش نهي ایران ميحضور مردان به عنوان اعضاي غالب در جامعه
ي اجتماعي و فرهنگي از جمله مؤثرترین عوامل محدودكننده هاگونه كه در نتایج عنوان شد محدودیتباشد. همان

 هاي ورزشي بوده است.مشاركت دانشجویان ایراني در فعالیت
شوندگان ها در ایران نیز در گسترش این نوع نگرش جامعه به ورزش زنان مؤثر هستند. بیشتر مصاحبهرسانه     

مرتبط  دهند. تنها برنامهيمجمعي تنها ورزش مردان را پوشش  هاياذعان داشتند كه تلویزیون به همراه دیگر رسانه
باشد كه آن هم با زماني بسیار اندك و تنها با ورزش زنان در تلویزیون ملي ایران، پخش اخبار ورزشي بانوان مي

ایي هگردد. در واقع تلویزیون ایران حتي در برخي موارد از پخش عكسبعد از پخش اخبار ورزشي مردان پخش مي
هاي كشور نیز از سیاست كند. به طبع، دانشگاهاز مسابقات بانوان )حتي با رعایت كامل حجاب اسالمي( خودداري مي

 كنند.  كلي جامعه پیروي مي
بانوان براي حضور در مسابقات ورزشي به عنوان تماشاگر  شوندگان از عدم اجازهاز طرف دیگر، اكثر مصاحبه     

 دانستند. هاي ورزشي مي امل را مؤثر بر نگرش و گرایش خود، خانواده و جامعه زنان در فعالیتگله داشتند و این ع
باشد. بیشتر براي زنان در ایران در حوزه ورزش از دیگر موارد مؤثر در این ارتباط مي 2فقدان وجود الگوي مناسب

ورزشي در درون كشور  وي از آن در حوزهشوندگان بیان كردند كه در واقع آنها هیچ الگویي را براي پیرمصاحبه 
هاي شناسند. این در حالي است كه مسابقات، تمرینات و حتي زندگي روزمره برخي از ورزشكاران مرد در رسانهنمي

 ایران به نمایش گذاشته شده و عدم تساوي بین زنان و مردان در این حوزه نیز قابل مشاهده است.
هاي ورزشي در دهندگان فعالیت امعه نیز شرایط به همین ترتیب است. سازمانج 3در سطوح میاني و میكرو     

ریزي هاي ورزشي را بر اساس اصول اجتماعي و فرهنگي غالب در كشور برنامههاي كشور برنامهشهرها و استان
ن دختر بر نگرش و شوندگابرند. این مورد نیز با توجه به نظر مصاحبهالزم را نمي كنند، كه زنان از آن بهرهمي

هاي بدني مؤثر بوده است. مورد قابل تأمل دیگر مساله ورزش بانوان در سطح جامعه گرایش آنها به ورزش و فعالیت
بر اصول شرعي و قانوني رایج در ایران زنان ملزم به رعایت كلیه اصول )فضاهاي روباز، پاركها، و طبیعت( است. بنا

ند و در صورت رعایت این اصول مجاز به استفاده از طبیعت، پاركها و فضاهاي باشدر زمان پرداختن به ورزش مي
روباز خواهند بود. اما این امكان براي بانوان در برخي مناطق كشور وجود ندارد. بنا به اظهارات اكثریت مصاحبه 

غیره( بلكه خود مردم نیز شوندگان در واقع هنوز نه تنها افراد مسئول )مسئولین اماكن و پاركها، نیروي انتظامي و 
با شركت زنان در ورزش در فضاهاي روباز حتي با رعایت كلیه اصول شرعي و حجاب در برخي از نقاط كشور 

 موافقت ندارند. 

 

1- Macro-social level  
2- Role model  

3- Meso and micro- levels  
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مورد قابل تأمل دیگر بر اساس اظهارات بیشتر مصاحبه شوندگان مرد و زن عدم توجه و اهمیت ندادن به      
واقع در ایران، فرم مناسب و شكل بدني مطلوب و آماده ارزش محسوب ان است. دروضعیت و پوزیشن بدني در ایر

شود. به عبارت دیگر چهره، آرایش مو و آرایش صورت براي مردان و زنان جوان در ایران بیشتر از داشتن بدني نمي
گرایش جوانان در  گیرد كه این موضوع نیز بالطبع بر نوع نگرش و میزانآماده مورد ستایش و تقدیر قرار مي

، 27هاي گذشته در یك راستا قرار دارد )هاي پژوهشهاي ورزشي تأثیري انكار ناپذیر دارد. این نتایج با یافتهفعالیت
26 ،25 ،24 ،16 ،14 ،12 ،8 ،1.) 

هاي بدني نگرشي كامالً مثبت در مقابل در مجارستان نگرش عمومي مردم در آن جامعه به ورزش و فعالیت     
كنند. در واقع اكثریت مصاحبه شوندگان هاي ورزشي شركت ميوده و افراد در تمام سنین در انواع مختلف فعالیتب

بر این باور بودند كه ورزشكار بودن و داشتن بدني قوي و خوش فرم براي زنان و مردان در آن كشور یك ارزش 
(. همچنین 9جوانان در مجارستان است )واال و قابل احترام است. به عبارت دیگر ورزش جزئي از فرهنگ 

هاي جنسیتي در آن كشور به مراتب كمتر از كشورهاي آسیایي و باالخص كشورهاي واقع در خاورمیانه نابرابري
هاي فردي مؤثر بر گرایش مردم مجارستان و به طبع آن بر دانشجویان دانشگاهشناختي و دروناست؛ لذا موانع روان

 (.1، 9باشد )آن كشور نمي
تواند فردي بر مشاركت دانشجویان ایراني و مجاري تأثیرگذار است. این موضوع مينتایج نشان داد كه موانع بین     

هاي در ارتباط با هر كشور به صورت متفاوتي بررسي گردد. به طور كلي، میزان مشاركت دانشجویان در فعالیت
( و در 9باشد )به صورت مستقیم در آنها كمتر از گذشته مي ورزشي و همچنین میزان برقراري ارتباطات اجتماعي

ها به طور اخص تمایل بیشتري به برقراري ارتباطات اجتماعي به واقع جوانان به طور اعم و دانشجویان دانشگاه
هاي هاي دیگري مثل برقراري ارتباطات اجتماعي اینترنتي دارند. این موارد در بین دانشجویان دانشگاهروش

ارستان بیشتر مشاهده شده است. همه دانشجویان گزارش دادند كه آنها همه روزه مقداري از اوقات فراغت خود مج
گذرانند. در واقع زندگي آنها بدون وجود بوك( ميهاي اجتماعي اینترنتي )مثل فیسرا حتما در گردش در سایت

دهند تا به جاي ین بیشتر دانشجویان ترجیح ميچنمعناست! هماینترنت و بدون دسترسي به سایت هاي اجتماعي بي
برقراري ارتباطات مستقیم با دوستان خود از روشهاي مجازي برقراري ارتباطات اجتماعي استفاده كنند، مانند استفاده 

اپ، اسكایپ، اینستاگرام، و غیره ، لذا بنا به گفته هاي ارتباطي و اجتماعي رایگان مثل وایبر، واتساز اپلیكیشن
اكثریت مصاحبه شوندگان این مورد تأثیري منفي در تمایل آنها به برقراري ارتباطات مستقیم اجتماعي از یك سو 

 هاي ورزشي از سوي دیگر دارد.و مشاركت در فعالیت
هاي ورزشي براي دانشجویان از یك طرف و متنوع از طرف دیگر، امكان انتخاب زیاد و متنوع بودن فعالیت     

هاي ورزشي شاید از جمله موارد مؤثر بر عدم یافتن شریك مناسب براي هاي تفریحي خارج از محیطیتبودن فعال
هاي فردي و تأثیر آنها بر دانشجویان دانشگاههاي ورزشي و به صورت كلي وجود موانع بینشركت در فعالیت

 مجارستان باشد.
ن شریك و یار مناسب براي دانشجویان آسان نیست زیرا در ایران، در مقابل شرایط متفاوت است. در واقع یافت     

(. تعداد زیادي از 14باشد )هاي ورزشي دارند زیاد نميتعداد دانشجویاني كه تمایل به شركت مداوم در فعالیت
پردازند زیرا شریك مناسبي براي دانشجویان ایراني و مخصوصاً دختران دانشجو اذعان داشتند كه آنها به ورزش نمي

هاي تفریحي به غیر اركت مداوم در ورزش وجود ندارد. در واقع بیشتر دوستان آنها تمایل به شركت در فعالیتمش
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هاي ورزشي دارند. به عبارت دیگر شركت در ورزش براي گذران اوقات فراغت در اولویت جوان ایراني از فعالیت
داشته باشندكه این موارد نیز ناشي از مشكالت ها مشاركت دهند در دیگر فعالیتقرار ندارد و افراد ترجیح مي

 (.28اقتصادي موجود در جامعه ایران است ) -اجتماعي
هاي بدني، مخصوصاً موانع ساختاري نیز از جمله گروه موانع مؤثر بر مشاركت دانشجویان دو كشور در فعالیت     

هاي ورزشي از جمله ریزي صحیح برنامهدانشجویان ایراني بوده است. مدیریت نه چندان مناسب و عدم برنامه
هاي مؤثرترین موارد عنوان شده توسط دانشجویان ایراني بوده است. در واقع امكانات ورزشي موجود در دانشگاه

باشد. از طرف دیگر، امكان استفاده ها نميایران متناسب با تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه
هاي ها در كلیه ایام هفته وجود ندارد و در بهترین حالت هر یك از گروهورزشي دانشگاه دانشجویان از امكانات

توانند تنها در برخي از روزهاي هفته به ورزش بپردازند. در این شرایط، مدیریت صحیح دانشجویان دختر و پسر مي
ها از اهمیت زیادي برخوردار دانشگاههاي مرتبط با ورزش در ریزي كارآمد برنامهاماكن و امكانات ورزشي و برنامه

 كند.است، موضوعي كه مصاحبه بیشتر دانشجویان عدم وجود آن را تأیید مي
هاي این كشور براي رهایي از وضعیت اقتصادي نامناسب در مجارستان اما شرایط متفاوت است. بیشتر دانشگاه     

زنند. همچنین به همین دلیل امكان تجهیز و بروز د ميو ایجاد موقعیت درآمدزایي دست به اجاره اماكن ورزشي خو
ها همیشه وجود ندارد. از طرف دیگر بیشتر دانشجویان مجاري از كردن امكانات و تجهیزات ورزشي در آن دانشگاه

قیمت ورزشي و عدم توانایي همیشگي براي استفاده از اماكن ورزشي خصوصي به كمبود قدرت خرید لوازم گران 
هاي ورزشي ت اقتصادي ناراضي بودند و  این موارد را بسیار مؤثر بر میزان مشاركت خود در فعالیتعلت مشكال

 دانشتند.مي
در اینجا بیان این نكته ضروري است كه مطالب فوق مبني بر نامناسب بودن وضعیت اقتصادي مجارستان و      

تر نه كه پیشتر بیان شد موانع دیگري مؤثرتر و قويگوهاي آن كشور بیشتر از ایران نیست. در واقع هماندانشگاه
از موانع اقتصادي، و در واقع موانع ساختاري، بر سر راه مشاركت دانشجویان ایراني، مخصوصاً دختران دانشجو قرار 

، 25، 27هاي تحقیقات گذشته همخواني دارد )دارد كه بر مشاركت آنها در ورزش تأثیرگذار است. این نتایج با یافته
(. لذا با توجه به مطالب ذكر شده اصالً جاي تعجب نیست كه میزان مشاركت دانشجویان ایراني به مراتب 1، 9، 14

 هاي مجارستان باشد.كمتر از افراد همسن و هم رشته خود در دانشگاه
ز دانشجویان توان عنوان كرد كه دانشجویان در كشور مجارستان یك مرحله ادر پایان با توجه به نتایج مي     

ایراني، و بیشتر دختران دانشجو در ایران، در پشت سر گذاشتن موانع مؤثر بر مشاركت در ورزش جلوتر هستند. در 
هاي بدني اند و  مشاركت بیشتر آنها در ورزش و فعالیتواقع آنها سد پرقدرت موانع درون فردي را پشت سر گذاشته

تر موقعیت و وضعیت موجود در ورزش دانشگاهي و بررسي صحیح تأییدي بر این موضوع است. لذا شناخت بیش
تواند گام مثبتي در راه افزایش مشاركت دانشجویان و ارتقاي ورزش دانشجویي موانع پیش روي دانشجویان مي

هاي ورزشي چه در سطح باشد. در حال حاضر بیشتر تمركز مسئولین ورزش براي افزایش مشاركت افراد در فعالیت
باشد. البته این موضوع بسیار حائز اهمیت یران و چه در سطح دانشگاهها بر ارتقاء كمي تسهیالت ورزشي ميجامعه ا

هاي اجتماعي، مشكالت  گذار بر افراد )مثل نگرش، محدودیتبوده اما توجه بیشتر به دیگر عوامل و موانع تأثیر
 باشد. خالي از نتیجه نميفرهنگي( كه شاید بمراتب از موانع ساختاري تأثیرگذارتر بوده 
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