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ABSTRACT
Background and Objectives: Studies of variables related to the levels of student 
physical activity can provide an active lifestyle throughout their lives. Thus, this 
study was conducted to identify the factors affecting the socio-cultural environment 
in physical activity of students of Iranian University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This study was a qualitative content analysis with a 
deductive-inductive approach. Participants were 23 individuals (20 males and 
3 females) of physical activity experts and 16 students (7 females and 9 males) 
who reached theoretical saturation with 21 interviews with professors and 2 focal 
sessions with students. Samples (experts) were selected based on the snowball 
sampling method and the students were randomly assigned to the focal sessions. 
The interviews were conducted in a semi-structured manner and the data were 
analyzed at the same time as the data were collected and manually analyzed.
Results: In the study of social factors related to physical activity, 3 main categories, 
the role of family and friends, with subcategories (accompaniment, role modeling, 
facilitator, instrumental and direct support), coaches and expert support 
(communication support, support Competence and independence, reinforcing 
social morality, and normative and cultural barriers (cultural gender rules and 
stereotypes and gender differences) were extracted.
Conclusion: The identified variables of research are important in the realization 
of student physical activity behavior and help relevant organizations such as the 
Ministry of Health and Medical Education, universities and other related areas to 
plan health promotion and create a healthy lifestyle for students.
Keywords: Socio-cultural environment, Students, Physical activity, Qualitative Study
Paper Type: Research Article.
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شناسايى  عوامل محيط اجتماعى- فرهنگى  موثر بر فعاليت بدنى دانشجويان: 
يك مطالعه كيفى

چكيد    ه
زمينه و هدف: ترويج شيوه زندگى فعال دانشجويان از طريق مطالعات مربوط به فعاليت بدنى مقدور 
مى باشد. بنابراين اين مطالعه با هدف شناسايى عوامل محيط اجتماعى- فرهنگى موثر در فعاليت بدنى 

دانشجويان انجام گرفت.  
مواد و روش ها: روش پژوهش كيفي و از نوع تحليل محتوا بود كه با رويكرد استقرايى-قياسى بود. مشاركت 
كنندگان 23 نفر ( 20 مرد و 3 زن) از خبرگان و اساتيد فعاليت بدنى و 16 دانشجو ( 7زن و 9 مرد) بودند 
كه با انجام 21 مصاحبه با اساتيد و 2 جلسه كانونى با دانشجويان به اشباع نظرى رسيد. اساتيد به روش 
نمونه گيرى گلوله برفى و دانشجويان به روش تصادفى در جلسات كانونى قرارگرفتند. مصاحبه ها بصورت 

نيمه ساختاريافته بود و داده ها هم زمان جمع آورى و بصورت دستى تجزيه وتحليل شدند. 
يافته ها:  در بررسى عوامل اجتماعى مرتبط با فعاليت بدنى، 3 مقوله اصلى نقش خانواده و دوستان، با زير 
مقوله هاى (همراهى، الگو بودن، تسهيل گر بودن، حمايت ابزارى و مستقيم)، حمايت مربيان و كارشناسان 
ورزشى (حمايت ارتباطى، حمايت از شايستگى و استقالل، تقويت جو اخالق اجتماعى) و موانع هنجارى و 

فرهنگى( قوائد جنسيتى فرهنگى و كليشه ها و تفاوت هاى جنسيتى) استخراج گرديد.
نتيجه گيرى: متغير هاى شناسايى شده پژوهش در تحقق رفتار فعاليت بدنى دانشجويان  اهميت داشته و به 
سازمان هاى مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، دانشگاه ها و ديگر حوزه هاى مرتبط 

جهت برنامه ريزى ارتقاء سالمت و ايجاد سبك زندگى سالم  براى دانشجويان كمك مى نمايد. 
كليدواژه: محيط اجتماعى- فرهنگى، دانشجويان، فعاليت بدنى، مطالعه كيفى

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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فعاليت بدنى  به بهبود سالمت جسمانى و روانى كمك نموده و 
مى تواند موجب پيشگيرى از ابتال به انواع متنوعى از بيماريها شود 
(1). به منظور دستيابى اهداف مربوط به سالمتى، ضرورى است 
بزرگساالن، حداقل 150 دقيقه تا 300 دقيقه فعاليت بدنى با شدت 
متوسط و يا 75 دقيقه تا 150 دقيقه در هفته فعاليت بدنى شديد 
هوازى و يا تركيبى از فعاليت بدنى هوازى با شدت متوسط و يا 
شديد داشته باشند (2). اخيرا مطالعات زيادى  نيز انجام شده  كه 
فقدان فعاليت بدنى را تقريبا در همه كشورها و در تمام سطوح 
سنى،  مخصوصا در گروه سنى جوانان دانشگاهى نشان مى دهد (1) 
و  شواهد موجود نيز نشان مى دهند كه يك سوم از دانش آموزانى 
يا  و  شده  فعال  غير  انتقال  اين  طول  در  مى روند  دانشگاه  به  كه 
داراى فعاليت كمترى  هستند (3).  بنابراين بررسى دقيق عوامل و 
متغيرهاي مربوط به مشاركت دانشجويان در راستاي اشاعة مشاركت 
در فعاليتهاي ورزشى، چه از نظر ارتقاي سطح سالمتى و افزايش 
سالمت اجتماعى، و چه از منظر فرهنگ سازي و بسترسازي در 
سطح جامعه امري ضروري است. Young ( 2015) در مطالعه كيفى 
خود بيان داشت كه 60٪  دانشجويان به عنوان داراى اضافه وزن و 
يا چاق طبقه بندى شدند و اكثر مشاركت كنندگان فعاليت هاى 
بدنى منظمى نداشتند تا از مزاياى سالمتى آن بهره مند شوند و اگر 
چه 65 درصد مشاركت كنندگان از لحاظ جسمى فعال بودند ولى 
فقط يك پنجم، حداقل دستور العمل هاى فعاليت بدنى را برآورده 
مى كردند Odat  .(4)(2015) در مطالعه خود عوامل مديريتى و 
اجرايى، اقتصادى و اجتماعى را از داليل عدم مشاركت دانشجويان در 
برنامه هاى ورزشى دانشگاه عنوان كرد (5) و حسينى و همكارانش 
(2016) در مطالعه خود بيان داشتند كه مهمترين عوامل اثر گذار 
بر مشاركت دانشجويان در فعاليت هاى بدنى نخست عامل مديريتى 
و سپس عوامل اجتماعى فرهنگى مى باشند (6). بنابراين به نظر 
مى رسد عوامل اجتماعى و فرهنگى نقش مهمى در اين زمينه داشته 
باشند. على رغم انجام مطالعات بسيار و برنامه ريزى ها در اين 
زمينه، گسترش عدم تمايل به فعاليت بدنى و ورزش در دانشجويان 

همچنان ادامه دارد،  بنابراين درك عميق از تجارب دانشجويان در 
خصوص شناسايى اين عوامل اهميت بسيارى پيدا مى كند كه شايد 
انجام مطالعات بصورت كيفى در اين زمينه،  مفيد به نظر برسد، 
بنابراين در مطالعه حاضر از مطالعه كيفى استفاده شد، تا به محّقق  
درجهت كسب اطالعات دست اول درباره موضوع مورد تحقيق ياري 
دهد. روش هاي كيفي زمينه را براي درك و مداخله بيشتر و بهتر 
در عرصه ي پژوهش، به ويژه در قلمرو مطالعات انساني، فراهم مي 
سازند (7). با توجه به اينكه مطالعات كيفى بسيار اندكى در خصوص 
شناسايى عوامل محيطى اجتماعى و فرهنگى موثر بر فعاليت بدنى 
دانشجويان انجام گرفته و شناسايى عميق علل عدم تمايالت جامعه 
دانشگاهى ايران  به ويژه دانشجويان، به فعاليت هاى بدنى و ورزش و 
شناخت عوامل  محيطى موثر بر فعاليت بدنى دانشجويان ضرورت  
پيدا مى كند ( 8)، لذا هدف از اين مطالعه شناسايى  عوامل محيط 
اجتماعى- فرهنگى  موثر بر فعاليت بدنى دانشجويان در دانشگاه هاى 

علوم پزشكى ايران، از طريق يك مطالعه كيفى مى باشد.

روش بررسى
اين مطالعه، به روش تحليل محتوى كيفى و با رويكرد استقرايى- 
قياسى  و در سال 1397 انجام گرفت. مشاركت كنندگان شامل طيف 
متنوعى از خبرگان ورزش ايران بودند كه بر اساس نمونه گيرى گلوله 
برفى انتخاب شدند. معيار ورود خبرگان ورزشى به پژوهش داشتن 
آگاهى و دانش كافى در زمينه موضوع مطالعه، و حداقل 5 سال تجربه 
كارى بود. بطوريكه پژوهشگر ضمن معرفى خود و شرح مختصرى 
درباره اهداف مطالعه از آنان براى شركت در مطالعه مصاحبه چهره به 
چهره دعوت به عمل آورد. همچنين معيار ورود مشاركت كنندگان ( 
دانشجويان) به جلسات كانونى، انتخاب دو گروه از دانشجويان  (زن 
و مرد) بود كه گروه اول داراى تجربه فعاليت بدنى مستمر در دانشگاه 
علوم پزشكى اصفهان  بودند كه با مراجعه به سالن هاى ورزشى دانشگاه 
بصورت تصادفى انتخاب شدند و گروه دوم، دانشجويان بدون فعاليت 
بدنى مستمر بودند كه بصورت تصادفى با مراجعه به دانشكده ها، 
انتخاب شدند. (دانشجويانى كه درحال گذراندن كالس هاى تربيت 
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بدنى درسى بودند و دانشجويانى كه تمايلى به مصاحبه نداشتند از ف

مطالعه خارج شدند). به منظور رعايت اخالق پژوهش و رعايت اصول 
علمى مصاحبه، عنوان تحقيق و ضرورت اجراى آن بطور خالصه براى 
مصاحبه شوندگان توضيح داده شد و تأكيد گرديد كه اطالعات دريافتى 
محرمانه بوده و آزادى انصراف دهى از شركت در مطالعه را دارند. 
روش جمع آورى اطالعات بصورت مصاحبه نيمه ساختار يافته  بود 
و راهنماى مصاحبه توسط  2 نفر از اساتيد مجرب دانشگاه (در رشته 
مديريت ورزشى) مورد بازبينى و كنترل قرار گرفت. نمونه سواالت 
راهنما مانند؛ چه افرادى مى توانند دانشجويان را درانجام فعاليت 
بدنى حمايت كنند؟ (مصاحبه با خبرگان)، عوامل اجتماعى مؤثر 
بر فعاليت بدنى دانشجويان چيست؟ ( مصاحبه با خبرگان)، چه 
افرادى شما را تحت تأثير قرار مى دهند؛ تا ميزان فعاليت بدنى  خود 
را تغيير  دهيد (افزايش يا كاهش)؟ (گروه كانونى دانشجويان)، چه 
ويژگى هايى در محيط اجتماعى بر فعاليت بدنى شما مؤثر مى باشد؟  
(گروه كانونى دانشجويان)، پرسيده شد و از سؤاالت عمق دهنده يا 
كاوشى نيز براى تبيين بيشتر جزئيات مورد نظر و افزايش عمق 
مصاحبه ها مثل اينكه بيشتر توضيح دهيد؟ منظورتان چيست؟ چرا 
و چگونه؟ آيا مى توانيد مثالى را ذكر كنيد؟ استفاده شد. مصاحبه 
ها  با 21 مصاحبه فردى و برگزارى 2 جلسه كانونى به اشباع نظرى 
رسيد و طول مدت مصاحبه ها   با خبرگان بين 30 تا 45 دقيقه و  
براى جلسات كانونى بين 45 تا 60 دقيقه بود كه در مكانى آرام، 
انجام گرفت. براى تجزيه و تحليل داده ها در تحقيق حاضر، از روش 
 Elo & تحليل محتواى كيفى مبتنى بررويكرد قياسى و به روش
Kyngas   انجام گرفت (9). پس از پياده سازى و مطالعه عميق  

متن،  "واحد هاى معنا" شناسايى و كدگذارى شد تا كلماتى از متن 
كه دربرگيرنده مفاهيم كليدى يا همان واحد هاى معنايى (كد) است، 
از اظهارات  شركت كنندگان مشخص شود و بدين ترتيب كدهاى 
اوليه استخراج گرديد،. سپس كدهاى مشابه ادغام، طبقه بندى و 
نام گذارى شدند. و سپس با استفاده از ماتريس،  همه داده ها مرور 
و در ذيل درونمايه و يا تم اصلى محيط اجتماعى گنجانده شدند. 
اين كار همزمان با فرايند مرور داده ها صورت گرفت. به دليل اينكه 

فرايند انجام مصاحبه و كدگذارى بيش از يك سال طول كشيد و 
محقق به طور كامل درگير موضوع پژوهش بوده است، از صحت و 
باورپذيرى (Credibility) داده هاى جمع آورى شده، اطمينان حاصل 
شد . همچنين قابليت تأييد پذيرى (Confirmability) مطالعه با 
(Member Check) استفاده از روش بازنگرى مشاركت كنندگان

و استفاده از نظرات اصالحى و تكميلى آنان انجام پذيرفت (10).  
به عالوه تمام روند مصاحبه و كدگذارى توسط خود محقق صورت 
گرفت و تمام فرآيند تحقيق  توسط دو استاد صحب نظرنظارت 
شد. انتخاب مشاركت كنندگان با حداكثر تنوع (از نظر سن، تجربه 
كارى و...)، انتقال پذيرى (Transferability) داده ها را فراهم آورد 
و ثبات يافته ها نيز با نسخه نويسى و ارائه مثال هاى نقل قول هاى 

مستقيم امكان پذير گرديد (11). 

يافته ها
مشخصات كلى مشاركت كنندگان

خبرگان و اساتيد: 22٪ از مصاحبه شوندگان (اساتيد  و خبرگان) 
دكترى  داراى  شوندگان  مصاحبه  از  بودند. ٪88  آقا  و ٪78  خانم 
تخصصى و 8٪ داراى مدرك كارشناسى ارشد و 4٪ مدرك كارشناسى 
علوم  و  بدنى  تربيت  رشته  در  شوندگان  مصاحبه  از   ٪83 بودند. 
ورزشى و52٪ در رشته مديريت ورزشى و 17٪ در ساير گرايش ها 

تحصيالت عاليه داشتند. 
دانشجويان در مصاحبه گروهى: 48٪ از مصاحبه شوندگان خانم 
و52٪ آقا بودند. 38٪ از مصاحبه شوندگان خوابگاهى و62٪ غير 
بدون  و٪52  مستمر  بدنى  فعاليت  داراى  بودند. ٪48  خوابگاهى 
فعاليت بدنى مستمر بودند.48٪ در مقطع كارشناسى و 9 ٪ در مقطع 
كارشناسى ارشد مشغول به تحصيل بودند. جدول (1) ويژگى هاى 

مصاحبه شوندگان را نشان مى دهد. 
بطور كلى در اين مطالعه در مجموع، 956 كد اوليه، 3 مقوله 
اصلى و9 زير مقوله استخراج گرديد  كه در ذيل درونمايه و يا  تم 

اصلى محيط اجتماعى جاى داده شدند.
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درون مايه ( تم اصلى ) محيط اجتماعى
نتايج تجزيه و تحليل پژوهش، در قالب 3 مقوله اصلى و 9 زير مقوله 
با عنوان 1- نقش خانواده و دوستان؛ با زير مقوله هاى همراهى، الگو 
بودن، تسهيل گر بودن، حمايت ابزارى و مستقيم والدين،  2- مقوله 
اصلى حمايت  مربيان و كارشناسان ورزشى؛ با زير مقوله هاى حمايت 
ارتباطى، حمايت از شايستگى و استقالل، تقويت جو اخالق اجتماعى 
و 3-مقوله اصلى موانع هنجارى و فرهنگى؛ با زير مقوله هاى قوائد 
جنسيتى فرهنگى و كليشه ها و تفاوت هاى جنسيتى دسته بندى شدند.

مقوله اصلى نقش خانواده و دوستان
در تجزيه و تحليل مصاحبه ها، مشاركت كنندگان، به اهميت خانواده 
و دوستان بر شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى و ورزش تأكيد داشتند.

1-زيرمقوله همراهى اعضاى خانواده و دوستان
بنا به اظهارات مشاركت كنندگان در اين پژوهش، همراهى اعضاى خانواده 
و دوستان با دانشجويان از طريق شيوه هاى مختلفى چون 1- انجام 
فعاليت بدنى با خانواده و دوستان 2- پيشنهاد انجام فعاليت بدنى 
از طرف خانواده و يا دوستان 3 - تماشاى رويدادهاى ورزشى همراه با 
خانواده و يا دوستان در گرايش آنها به فعاليت بدنى اهميت داشته است.

 جمالت زير مويد اين مطلبند: 
 " مامانم هميشه با دوستش كه همسايمون هم بود، مى رفت 
براى پياده روى تو پارك نزديك خونمون و منو هم اغلب با خودش 

مى برد" ( مصاحبه گروهى دانشجوى 3، زن، 21 ساله).

"من با خانواده ام جمعه ها كوه مى رفتيم، و اين خيلى برم لذت 
بخش بود. " ( مصاحبه گروهى دانشجوى،10، مرد، 21 ساله).

داشتن همراه ورزشى و همچنين پيشنهاد انجام فعاليت بدنى 
توسط والدين و يا دوستان نيز در فعاليت بدنى دانشجويان موثر بود: 
" اگه يه نفر باشه كه پايه ورزش باشه، آدم مى ره ورزش" ( 

مصاحبه گروهى دانشجوى1، زن، 20 ساله). 
" پدرم بعضى اوقات به من مى گه كه آخر هفته ها بريم كوه 

صفه" ( مصاحبه گروهى دانشجوى،10، مرد، 21 ساله).
 بعالوه فراهم بودن شرايط تماشاى رويداد هاى مختلف ورزشى 
همراه با خانواده و يا دوستان (مانند تماشاى مسابقات و يا رقابت 
ها از طريق رسانه ها و يا تماشاى مسابقات در اماكن ورزشى با 
يكديگر)، مى تواند به شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى كمك نمايد.

 بنابراين ويژگى هاى ذكر شده فوق را مى توان در زير مقوله 
"همراهى خانواده و دوستان"  دسته بندى نمود.

2-زير مقوله الگو بودن
 الگو بودن خانواده و دوستان فعال نيز مى تواند نقش مهمى براى انجام 
فعاليت هاى بدنى دانشجويان داشته باشند. بنا به اظهارات مشاركت 
كنندگان، شيوه هاى مختلفى مانند مشاهده عادات رفتار فعاليت بدنى 
اعضاى خانواده و دوستان (مشاهده رفتار اعضاى خانواده، مشاهده رفتار 
فعاليت بدنى دوستان، سبك زندگى فعال و يا غير فعال والدين 
و...)، وجود ورزشكار در خانواده و يا فاميل ( والدين ورزشكار، فاميل 

            جدول  1. ويژگى هاى جمعيت شناختى مشاركت كنندگان ( اساتيد دانشگاه) و دانشجويان در جلسات كانونى
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صلن
ورزشكار، داشتن قهرمان ورزشى در فاميل و يا خانواده)، الگو بردارى ف

از فعاليت بدنى دوستان ( مشاهده دانشجويان قهرمان در رشته مورد 
عالقه، داشتن دوستان فعال، تقليد از فعاليت بدنى دوستان ) مى تواند 
در شكل گيرى و انجام فعاليت بدنى دانشجويان موثر باشد. بنا به 
بدنى  فعاليت  رفتار  عادات  از  افراد  كنندگان،  مشاركت  اظهارات 
اعضاى خانواده خود تقليد كرده و از آنها الگو مى گيرند، در همين 
رابطه يكى از مشاركت كنندگان از تجربه خود در سن 12 سالگى 

با مشاهده رفتار فعاليت بدنى برادرش، اين طور توضيح داد: 
    "برادر بزرگم واليبال بازى مى كرد. البته در حد باشگاهى 
نبود ولى اينطورى بود كه اون ها مى رفتن با تيم هاى مختلف بازى 
مى كردن و البته  اغلب منو با خودشون به براى ديدن مى بردن. از 
اون بچگى عالقمند شدم و هميشه دوست داشتم كه جاى برادرم 
باشم و اين باعث شد كه در همون بچگى با يه توپ پالستيكى به 
شكل هاى مختلف بازى كنم و همين عاملى شد كه عالقمند بشم 

و بعدها برم تو تيم  واليبال مدرسه ام" ( استاد2، مرد 57 ساله).
 مشاركت كننده ديگرى در اين زمينه بيان داشت:

" مى بينم كه مامانم كالس ايروبيكش ترك نمى شه، اگه هم 
نتونه، هر روز مى ره پياده روى" ( مصاحبه گروهى دانشجوى 3، 

زن، 21 ساله).
از نظر مشاركت كنندگان، قهرمان بودن و يا حضور يك ورزشكار 
قهرمان در خانواده مى تواند به عنوان الگو عاملى انگيزشى فعاليت هاى 

بدنى باشد:
" پدرم يك شطرنج باز حرفه اى بود و قبًال در استان هم مقام 
آورده بود، من شطرنج را در سن 9 سالگى از پدرم ياد گرفتم اما در 
حد سرگرمى و تفريح باقى ماند اما در دوران دبيرستان و دانشگاه 
شطرنج را جدى تر دنبال كردم" ( مصاحبه گروهى دانشجوى،10، 
مرد، 21 ساله) و  اكثر مشاركت كنندگان بر نقش دوستان فعال به 
عنوان الگو براى ديگر دوستانشان، مخصوصًا در  دوران دانشجويى 

تأكيد داشتند:
" دانشجويان خيلى الگوپذيرن و دوستانى كه فعاليت بدنى دارن، 
خيلى مى تونن تأثيرگذار باشن و حتى ممكنه باعث تغيير رفتار در 

دانشجو بشن" ( استاد 2). 
بنابراين ويژگى هاى ذكر شده فوق را مى توان در زير مقوله  

"الگو بودن  خانواده و دوستان "دسته بندى نمود.  
3-زير مقوله تسهيل گر بودن

در تجزيه و تحليل مصاحبه ها، مشاركت كنندگان، به نقش تشويق و 
تامين نيازهاى فرزندان براى شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى و ورزش 
تأكيد داشتند. زير مقوله هاى مانند 1- تشويق كالمى و غير كالمى 
2- ارائه بازخورد 3 – ايجاد فرصت هاى متنوع تجربه  استخراج  و 

در زير مقوله "تسهيل گر بودن"  قرار گرفتند.
بنا به اظهارات مشاركت كنندگان، اعضاى خانواده مى توانند 
براى حمايت ازفعاليت بدنى فرزندان  خود به شيوه هاى متفاوت، به 
تشويق آنها براى انجام فعاليت بدنى مورد نظر آنها بپردازند،  تشويق 
كالمى به اين طريق مى باشد كه والدين و يا دوستان، انجام فعاليت 
بدنى را به فرزندان گوشزد و يا ياد آورى مى كنند: " مشوق هاى 
من براى ورزش پدر و مادرم هستند. االن هم كه اومدم دانشگاه 
مامانم هى گوشزد مى كنه كه برم باشگاه ورزش تو دانشگاه و مرتبًا 
منو تشويق مى كنه برم ورزش و مواظب اندام و سالمتيم باشم " ( 
مصاحبه گروهى دانشجوى1، زن، 20 ساله). تشويق مى تواند بصورت 
غير كالمى باشد: "والدين مى توانند براى تشويق فرزندان خود به 
تماشاى مسابقه و رقابت هاى ورزشى( فعاليت هاى حرفه اى) آنها 
رفته و فرزندان خود را از نزديك مورد تشويق قرار بدن" ( استاد 1، 
مرد52 ساله).  همچنين والدين مى توانند با دادن استقالل و آزادى 
عمل به فرزندان در انتخاب نوع فعاليت هاى بدنى مورد عالقه و يا 
اختيار در ميزان انجام فعاليت بدنى فرزندان، از آنها حمايت كنند 
( استاد 19). به عقيده مشاركت كنندگان حمايت اجتماعى دوستان 
و تشويق دوستان فعال و يا عضو تيم هاى ورزشى  براى شروع  
فعاليت بدنى و يا يك برنامه ورزشى نقش مهمى دارد: " در سنين 
جوانى و مخصوصًا دوران دانشجويى، اهميت دوستان بيشتر مى شه 
بنابراين تشويق كردن دوستان ورزشى براى انجام فعاليت بدنى 
نسبت به خانواده ها، ممكنه اثر بيشترى براى انجام فعاليت بدنى 
داشته باشه " ( استاد 4، زن 37 ساله). مشاركت كننده ديگرى در 
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اين زمينه گفت: "...دوست خيلى موثره و  من خودم تنها نمى روم  ا

و اگه دوستم تشويقم كنه باهاش برم ممكنه برم "( مصاحبه گروهى 
دانشجوى 5، زن 23 ساله).

 عالوه بر اين، بنا به اظهارات مشاركت كنندگان ؛ بازخورد 
و قضاوت هاى والدين و همچنين دوستان و همساالن ممكن است 
در شكل گيرى و يا ادامه رفتار فعاليت بدنى دانشجويان موثر باشد 
و والدين مى توانند با ايجاد فرصت هاى متنوع تجربه فعاليت بدنى 
و در معرض قرار دادن فرزندان با انواع فعاليت ها،آنها را براى 
فعاليت بدنى تشويق نمايند:  "خوب من از وقتى با مامانم  باشگاه 
ورزشى مى رفتم و تو ورزش هايى كه اون جا ديدم،  به بسكتبال 
و شنا عالقمند شدم و هنوز هم تو اوقات فراغتم اين ورزش ها رو 
تفريحى انجام مى دهم "( مصاحبه گروهى دانشجوى 11، زن،24 ساله).

بنابراين ويژگى هاى ذكر شده فوق را مى توان در زير مقوله  " 
تسهيل گر" دسته بندى نمود.  

4-زير مقوله حمايت ابزارى و مستقيم والدين
تأمين نيازهاى ورزشى فرزندان از قبيل؛ تأمين هزينه هاى ورزشى 
مانند فراهم كردن وسايل و تجهيزات ورزشى، پرداخت هزينه هاى 
مربوط به ثبت نام كالس ها و تسهيل رفت و آمد فرزندان از طريق 
بردن و يا آوردن فرزندان به محل ورزش نيز در تقويت و تشويق اين 
رفتار مؤثر است:" حمايت هاى مالى والدين براى شركت فرزندان در 
كالس هاى ورزشى، خيلى اهميت داره" ( استاد 1، مرد 52 ساله). 
مشاركت كننده ديگرى بيان داشت: " والدينم، هميشه تمام هزينه هايى 
كه مورد نيازمه براى ورزش بهم مى دن" ( مصاحبه گروهى دانشجوى 
3، زن، 21 ساله).  ويژگى هاى ذكر شده فوق را مى توان در زير مقوله  

"حمايت ابزارى و مستقيم والدين" دسته بندى نمود.
بنابراين، همه ويژگى هاى ذكر شده فوق كه به نوعى مى توانند 
موجب شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى دانشجويان شده و يا به نوعى 
از آن حمايت نمايد در مقوله اصلى " حمايت خانواده و دوستان "  

دسته بندى گرديد.
مقوله اصلى حمايت مربيان و كارشناسان ورزشى دانشگاه

به نظر مى رسد حمايت مربيان و استادان تربيت بدنى و علوم ورزشى 

و همين طور كارشناسان و كاركنان ادارات تربيت بدنى دانشگاه ها 
در حمايت و تشويق دانشجويان به سمت فعاليت بدنى و ورزش 
زير  سه  قالب  در  مقوله  اين  در  نتايج  باشد.  سازنده  و  مهم  بسيار 
مقوله (حمايت ارتباطى،  حمايت از شايستگى و استقالل، تقويت 

جو اخالق اجتماعى) دسته بندى گرديد.
1-زير مقوله  حمايت ارتباطى 

بين  مطلوب  اجتماعى  روابط  مصاحبه ها،  تحليل  و  تجزيه  در 
دانشجو و مربى و شيوه هاى رفتارى مربيان مانند رفتار محترمانه 
با دانشجو، مراوده و تعامل با دانشجويان، عدم تخريب شخصيت 
دانشجو، برخورد صميمانه و گرم، ايجاد رابطه عاطفى، برقرارى رابطه 
ى خوب،  دوستى با دانشجويان، در دسترس بودن و امكان گفتگو و 
صحبت، توجه به دانشجويان و شناخت آنها مخصوصا در بدو ورود 
و از اين قبيل از مواردى بود كه  توسط مشاركت كنندگان عنوان 
گرديد. استفاده از روش هاى ارتباطى سازنده همراه با احترام متقابل 
عالوه بر تقويت روابط مربى- ورزشكار، ضامن پيامدها مثبت و 
دستاوردهاى مهمى در ورزش چه به شكل قهرمانى و چه به شكل 
تفريحى است (12). در واقع، شالوده مربيگرى ارتباط بوده و لزوم 
ايجاد ارتباطى نزديك، صميمانه و مستمر، همراه با رفتار توأم با 
احترام بين كارشناسان و مربيان  ورزشى و دانشجويان (مخصوصًا 
در بدو ورود دانشجويان )، مكرراً توسط همه مشاركت كنندگان 
بيان گرديد: " اولين تالش مربيان بايد برقرارى يك رابطه مطلوب، 
دوستانه و حمايت كننده با دانشجويانشان باشد، مربيان بايد نشان 
بدهند كه دانشجو براشون مهمه و دانشجويان رفتارهايى كه توأم با 
احترام از طرف مربى هستش رو درك مى كنند و اين متقابله " ( استاد  
20، مرد 61 ساله). در خصوص ضرورت رفتار و برخورد صحيح 
كارشناسان و مربيان ورزش دانشگاه  يك مشاركت كننده گفت:  
" ما با رفتارهاى مناسب و شيوه هاى برخورد صحيح مى توانيم در 
دانشجويان جاذبه ايجاد كنيم" ( استاد،17، زن 50 ساله).  هم دلى، 
توانايى درك افكار، احساسات، هيجانات ورزشكار و حساس بودن 
مربيان در قبال دانشجويان است و ايجاد هم دلى و ارتباط عاطفى 
بين مربى و دانشجو نيز از موارد ذكر شده توسط برخى مشاركت 
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كنندگان بود: "مربيان موفق بايد با ورزشكاران خود هم دل باشند، ف

از  مثًال  اينكه  يا  ناراحتند،  و  مضطرب  دانشجويان  كه  وقتى  مثًال 
شكست هاشون و يا از يك ناكامى تو ورزش عصبانى هستند و يا 
اينكه كًال برعكسش، موفق شدن و شاد و خوشحالند، مربيان بايد 
همه اين موارد رو درك بكنند" ( استاد8، زن، 47 ساله). همچنين 
بنا به اظهارات مشاركت كنندگان؛ سهولت تماس با كارشناسان و 
يا مربيان ورزشى، امكان ارتباط آسان در مواقع ضرورى و الزم و 
امكان گفتگو و صحبت جهت راهنمايى و حل مشكالت و به طور 
كلى در دسترس بودن كارشناسان ورزشى اهميت بسيارى دارد.  در 
دسترس بودن باعث ايجاد احساس رفاقت و صميمت بين دانشجو 
مى بايست  دانشگاه  ورزش  مربيان  و  كارشناسان  و  شده  مربى  و 
پيوسته با دانشجويان، مخصوصًا با دانشجويان خوابگاهى پيوسته 
در تماس بوده و از مشكالت آنها اگاهى يابند و در صورت لزوم 
به ورزشكاران در حل مشكالت كمك نمايند:"مربيان بايد بطور 
مرتب با دانشجويان در تماس باشن و اطالعات شخصى بازيكنان 
رو داشته باشن و در صورت لزوم  مشكالت شخصى دانشجويان رو 
حل كنن" ( استاد 8). براى مشاركت كنندگان اين  مورداهميت 
داشت كه مربيان و كارشناسان ورزشى هميشه در دسترس  باشند. 

2-زير مقوله  حمايت از شايستگى و استقالل
عواملى مانند بازخورد و پاداش، احساس شايستگى را ارتقا مى دهند 
و منجر به شكل گيرى رفتار مى شود.  از نظر مشاركت كنندگان اين 
مطالعه نيز، ارائه  تشويق و بازخورد توسط مربيان اهميت داشته و 
مواردى مانند اظهار قدردانى و تشويق توسط مربيان ورزشى، تعريف 
و تمجيد از اجراى خوب در مقابل ديگران، حالت هاى مثبت چهره، 
لبخند و تاييد چشمى، در جهت بهبود عملكرد، به طور مرتب و در 
مصاحبه هاى مختلف عنوان گرديد. مشاركت كننده اى در اين زمينه 
بيان داشت: " تشويق بايد باشه، وقتى كارى رو درست انجام ميدم، 
همون لحظه مربى بهم لبخند مى زنه و يا با چشمش تاييدم مى كنه، 
اون وقت مى فهمم اون فعاليتو درست انجام دادم و بهم انگيزه بيشترى 
مى ده " ( دانشجوى 11، زن 24 ساله). انعكاس انتظارات باال و مثبت 
به دانشجويان، تأييد توانايى و دادن اطمينان خاطر توانايى انجام 

فعاليت ها به آنها، باعث ارتقاى سطح عملكرد و انگيزه مشاركت 
آنان مى شود: " اگر از كسى انتظارات بااليى داشته باشيم، اون فرد 
تشويق مى شه، تالش خودش رو براى دست يافتن به چنين انتظارى 
باالتر مى بره" (استاد 20). مشاركت كننده ديگرى بيان داشت: "مربيانم 
انتظار داشتن تو شنا هميشه اول بشم چون فكر مى كردن ويژگى هاى 

خاصى دارم كه براى شنا مهمه ( دانشجوى 11). 
از طرف ديگر، ايجاد جو مشاركتى و دادن فرصت انتخاب و 
تصميم گيرى در هنگام آموزش توسط مربيان، در فرايند آموزش 
اهميت داشته و  و بنا به اظهارات مشاركت كنندگان، مربيان ورزشى 
بايد بطور مداوم دانشجويان را به ارائه پيشنهاد تشويق كرده و از 
آنها بخواهد كه نظرات خود را در مورد مسائل مورد نظر بيان كنند. 
مربى مى تواند با نشان دادن تمايل خود براى شنيدن خواسته هاى  
مى باشد.  قائل  ارزش  برايشان  كه  دهد  نشان  آنها  به  دانشجويان، 
استفاده از نظرات، عقايد و پيشنهادات دانشجويان درانجام برخى 
فعاليت ها، نيز مى تواند در دانشجويان انگيزه ايجاد كند. در اين 
زمينه يك مشاركت كننده بيان داشت: " وقتى مربى ما رو تشويق 
مى كنه كه ايده هاى خودمونو بگيم و مثًال مى گه "چه فكر مى كنيد؟ 
ايجاد  خوبى  فضاى  است؟  آماده  ديگرى  ايده  براى  كسى  آيا  يا 
مى شه" (  مصاحبه گروهى دانشجوى 4، زن 22 ساله). وى در ادامه 
گفت:  "... شما احساس مى كنيد كه نظرات شما در گروه شنيده 
مى شود". مشاركت كنندگان، به اهميت مشاركت دادن دانشجويان 
ورزشكار در تصميم گيرى ها تاكيد داشتند: "استفاده از روش هاى 
آمرانه و استبدادى مانند عدم تمايل براى تصميم گيرى گروهى و يا 
تصميم گيرى مستقل توسط خود مربى، اثرات مخربى را در كاهش 
انگيزه به وجود مى آورد؛ زيرا ورزشكار احساس مى كند مربى تمايل 
چندانى براى تصميم گيرى هاى گروهى ندارد و او فقط بايد وظيفه 

خاصى را كه بر عهده اش است انجام دهد ( استاد 20). 
3-زير مقوله تقويت جو اخالق اجتماعى 

اخالق به وسيله افراد به وجود مى آيد؛ اما حاصل فعاليت اخالقى اين 
افراد، در تأثيرات متقابل اجتماعى، تغيير شكل مى يابد. اكثريت  
افراد، تحت تأثير اخالق، امكان  انجام كارهاى آگاهانه تر و فداكارانه 



 65

ن:...
ويا

شج
 دان

دنى
ت ب

عالي
بر ف

وثر 
ى  م

هنگ
- فر

عى
جتما

ط ا
محي

مل 
عوا

ى  
ساي

شنا
  / 

ران
مكا

 و ه
ور 

دق پ
 صا

كرم
تر را پيدا مى كنند.   تاكيد بر ترويج و توسعه اخالق و اخالق مدارى  ا

در كنار پرورش جسم نيز، بخشى از زمينه كارى و وظايف مربيان 
ورزشى به شمار مى رود. به عقيده مشاركت كنندگان، اخالقيات و 
تقويت ارزش هاى معنوى در دانشجويان در ورزش يايد مورد توجه قرار 
گيرد و فراهم سازى تجربه اصول ارزشى و اخالقى براى دانشجويان 
در محيط هاى ورزشى از اهميت خاصى برخوردار است. تشويق و 
تقويت جنبه هاى مثبت اخالقى و تقويت بازى جوانمردانه (كاهش 
خشونت در محيط ورزشى و كاهش رفتار هاى غير اخالقى) الزم 
است. يكى از مشاركت كنندگان دراين زمينه، گفت: ” بايد ارزش هاى 
معنوى و اخالقياتى مانند گذشت و عدالت و احترام توسط مربى 
آموزش داده شود تا بتوان از انجام ورزش لذت برد“ ( استاد  17، زن 
50 ساله). وى در ادامه افزود ” تاكيد زياد براى پيروزى و پيروزى 
به هر قيمتى ممكن است باعث بروز رفتار هاى غير اخالقى بشه“.  
بنابراين، همه ويژگى هاى ذكر شده فوق كه به نوعى موجب 
شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى دانشجويان شده و يا از آن حمايت 
نمايد، در مقوله اصلى ” حمايت مربيان و كارشناسان ورزشى ” 

دسته بندى گرديد.
مقوله اصلى  موانع هنجارى فرهنگى

نتايج در اين بعد در قالب دو زير مقوله  قوائد جنسيتى فرهنگى و 
كليشه ها و تفاوت هاى جنسيتى دسته بندى شد.

1-زير مقوله قوائد جنسيتى فرهنگى
وجود ضوابط و مقررات پوشش و همچنين وجود محدوديت هاى 
جنسيتى براى فعاليت بدنى دختران در فضاى باز ممكن است بر 
فعاليت بدنى دانشجويان دختر دانشگاه موثر باشد. مشاركت كنندگان 
در پژوهش حاضر نيز به مواردى مانند؛ ضوابط سبك پوشش، مشرف 
بودن فضاهاى باز ورزشى، عدم سهولت فعاليت بدنى در محيط هاى 
روباز، محدوديت در استفاده از برخى وسايل ورزشى در دانشگاه، محدود 
بودن به فعاليت هاى داخل سالن و... اشاره داشتند.  مثال هاى زير 
مويد موارد فوق مى باشد: "ضوابط سبك پوشش ورزشى در فضاى 
باز دانشگاه باعث شده كه  براى فعاليت بدنى، دختران محدودتر 
باشند" (كارشناس  18، زن 37). "حتى تو محوطه خود خوابگاه هم 

بهمون اجازه نمى دن با لباس راحت ورزش كنيم. دوچرخه سوارى 
هم تو محوطه خوابگاه نمى زارن" ( دانشجوى 1).  برخى مشاركت 
كنندگان نيز به فراهم نبودن شرايط مطلوب فعاليت بدنى دختران در 
محيط باز مانند اشراف داشتن محيط اطراف اشاره داشتند: " ... شايد 
خيلى دخترا فوتبال چمن را دوست داشته باشن و يا تنيس خاكى رو، 
ولى مى گن چون ديد داره نمى گذارن"( دانشجوى 8، زن 22 ساله). 
مشاركت كنندگان، وجود محدوديت هاى فرهنگى براى انجام برخى 
فعاليت هاى بدنى دلخواه  بانوان در دانشگاه، مانند انجام دوچرخه 
سوارى، اسكيت، تنيس خاكى، فوتبال در چمن و...را بيان  نموده و 
بر ضرورت افزايش رشته هاى ورزشى مورد عالقه دانشجويان دختر 
تأكيد داشتند. محدوديت هاى فرهنگى از جمله موانع مهمى بودند 
كه تأثير زيادى ميزان حضور دانشجويان براى انجام فعاليت هاى 
بدنى داشت. بنابراين تمامى ويژگى هاى فوق را مى توان در مقوله " 

قوائد جنسيتى فرهنگى "دسته بندى كرد. 
2-زير مقوله كليشه ها و تفاوت هاى جنسيتى

تفاوت هاى جنسيتى در عملكرد والدين و نيز وجود باورهاى قالبى 
جنسيتى محدود كننده مى تواند در شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى 
دانشجويان نقش مهمى داشته باشد. مشاركت كنندگان در مطالعه 
حاضر نيز به مواردى از قبيل، توجه و بازخورد بيشتر والدين به 
فعاليت بدنى فرزندان پسر، تشويق دختران به انجام فعاليت هاى 
نسبت  به  پسران  از  بيشتر  انتظارات  داشتن  آسان،  و  ساده  بدنى 
دختران، اهميت بيشتر به فعاليت بدنى فرزندان پسر، داشتن باور 
قوى تر بودن مردان نسبت به زنان، باور به عملكرد بهتر مردان در 
فعاليت هاى قدرتى، القاء باور مضر بودن ورزش براى دختران، تلقى 
ورزش به عنوان امرى مردانه، باور به مردانه شدن اندام دختران در 
نتيجه بدنسازى، نگرش منفى والدين براى فعاليت بدنى دختران و...  
اشاره داشتند كه مى تواند در شكل گيرى يا انجام فعاليت بدنى، تأثير 
گذار باشد. والدين ممكن است  با باورهاى جنسيتى خود به گونه اى 
متفاوت با دختران و پسران خود رفتار  كنند و يا در ارتباط با انجام 
فعاليت هاى بدنى به پسران توجه بيشترى نسبت به دختران داشته 
باشند. بطور مثال، در ارتباط با تفاوت هاى جنسيتى در عملكرد 
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والدين يكى از مشاركت كنندگان بيان داشت: " ...در مورد انجام ف

فعاليت بدنى و ورزش پسران ممكن است توجه بيشترى از والدين 
پسر  فرزندان  از  است  ممكن  والدين  استاد 4).  كنند" (  دريافت 
انتظار بيشترى داشته باشند و به آنها بازخورد مثبت بيشترى دهند : 
"انتظارات باال يا پايين والدين نسبت به فعاليت بدنى فرزندان، بر 
رفتارى كه فرزندشون انجام مى ده تاثير مى گذاره." ( استاد 20، مرد 
60 ساله) وى ادامه داد، ممكن است دانشجو در زندگى خود، با حرف 
ها و باورهاى غلط و رايجى مواجه شود كه به دليل عدم آگاهى، 
بسيار راحت پذيرفته و به عنوان بخشى از زندگى او شود. يكى از 
مشاركت كنندگان اظهار داشت: "...  در خانواده  بهشون گفته مى شده 
دختره،  نبايد زياد فعاليت كنه، مثًال ايروبيك اين مشكلو براش بوجود 
مى ياره و يا اسب سوارى فالن مى شه و بعد اين باور اشتباه در اون 
دانشجو شكل مى گيره و در دانشگاه هم فعاليت بدنى و ورزش هم 
جايگاهى براش نداره با وجود همه تبليغات و علم به اين موضوع 
حاضر نيست اين را به رفتار تبديل كنه".  در مصاحبه گروهى يكى 
از مشاركت كنندگان گفت:  " مادرم بعضى اوقات بهم مى گه، تو 
دخترى نبايد بدنسازى كار كنى اندامت مردونه مى شه " ( مصاحبه 
گروهى دانشجوى 19، زن 23 ساله). نگرش مثبت والدين نسبت به 
عملكرد پسران در برخى فعاليت هاى بدنى، موجب باور بهتر پسران 
به توانايى هاى ذاتى خود در فعاليت بدنى مى شود و به آن ها اعتماد 
به نفس مى دهد در حالى كه نگرش غلط، منفى و يا تحقيرآميز آنها 
نسبت به  فعاليت بدنى دختران، موجب مى شود كه دختران نسبت 
به توانايى و استعداد خود براى انجام برخى از فعاليت ها شك كنند 
و اعتماد به نفس كافى براى انجام و يا عملكرد مطلوب را نداشته 
باشند. بنابراين تمامى ويژگى هاى مربوط به زير مقوله هاى فوق را 
مى توان در مقوله " كليشه ها و تفاوت هاى جنسيتى "دسته بندى 
كرد. بنابراين، همه ويژگى هاى ذكر شده فوق كه به نوعى مى توانند 
در شكل گيرى رفتار فعاليت بدنى دانشجويان مرتبط باشند در مقوله 

اصلى "  موانع هنجارى فرهنگى"  دسته بندى گرديد.  

بحث 
يافته هاى مطالعه حاضر نشان داد كه مى توان عوامل محيط اجتماعى 
براى انجام فعاليت بدنى را در 3 مقوله اصلى حمايت خانواده و 
دوستان، حمايت مربيان و كارشناسان ورزشى دانشگاه، هنجارهاى 
براى  اجتماعى  حمايت  داد.   قرار  بررسى  و  بحث  مورد  فرهنگى 
فعاليت بدنى از سوى خانواده، دوستان و همكالسى ها اعمال مى شود 
و از آنجا كه فعاليت بدنى از عوامل اجتماعى شدن به شمار مى رود، 
حمايت خانواده و دوستان با عنوان حمايت اجتماعى در مشاركت 
در فعاليت هاى بدنى تاثير مستقيم دارد (13). با توجه به نتايج 
كيفى، مى توان نتيجه گرفت،  نقش خانواده و بدون شك محيط 
خانوادگى اغلب مهم ترين پايگاه براى ايجاد انگيزه در گرايش به 
شمار  به  بدنى   فعاليت  نوع  انتخاب  و  ميزان  بدنى،  فعاليت هاى 
مى آيد. حمايت والدين از فعاليت بدنى فرزندان، تشويق و ترغيب 
آنها و تمهيد اسباب و ايجاد شرايط مناسب از جمله راهكارها است.

الگوى فعاليت بدنى والدين خصوصًا مادران نيز مى تواند سرمشقى 
براى فرزندان باشد. والدينى كه براى خود برنامه فعاليت بدنى دارند، 
نقش اثرگذارترى بر رفتار فعاليت بدنى فرزندانشان ايفا مى كنند 
(14). پژوهش هاى گذشته نيز نشان داده اند كه اعضاى خانواده در 
حالت هاى متفاوت و روش هاى مختلف مى توانند بر مشاركت افراد 
به فعاليت هاى بدنى تأثيرگذار باشند (15، 16، 17، 18، 19، 20). 
تمامى اين پژوهشگران در يافته هاى خود به نوعى به اهميت نقش 
خانواده در ميزان فعاليت بدنى افراد اشاره داشته اند. پژوهش هاى 
متفاوت ديگرى نيز نشان مى دهند كه به احتمال فراوان، فرزندان 
والدينى كه تحرك و فعاليت بدنى كمترى دارند، نسبت به والدينى 
 .Shafiee (21) كه تحرك جسمى بيشترى دارند، غيرفعال تر مى باشند
و همكاران (1395) در مطالعه خود نشان دادند، ميزان ورزشى بودن 
يا  و  كالمى  صورت  به  چه  خانواده  وحمايت هاى  خانواده  اعضاى 
مشاركت خود والدين در فعاليت هاى جسمانى، اثر مهمى در فعاليت 
بدنى فرزندان داشته استFredricks .(20) و Eccles (2005) نيز 
بيان داشتند، والدين با سه شيوه مى توانند بر فرزندشان تأثيرگذار 
باشند: اول اينكه والدين ممكن است نقش و الگوى سازنده اى مانند 
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مربيگرى به فرزندان ايفا كنند، يا خودشان در فعاليت هاى ورزشى  ا

شركت كنند و يا تفاسير و بياناتى از تجربه خود راجع به شركت 
تامين  داد،   نشان  مطالعه  اين  نتايج   .(17) دهند  ارائه  ورزش  در 
هزينه هاى ورزشى و يا تسهيل رفت و آمد از نظر مشاركت كنندگان 
اهميت دارد و در اين راستا هرگونه رفتار والدين كه موجب ترغيب، 
انجام و ادامه فعاليت بدنى فرزندان باشد، فعاليت بدنى آنها را نيز 
افزايش مى دهد و بالعكس، حمايت اجتماعى پايين منجر به كاهش 
گرايش به فعاليت هاى ورزشى و تفريحات سالم مى شود. Kurc  و

و  دختران  كه  دريافتند  خود  تحقيق  در   (2009)  Leatherdale

پسران با حمايت اجتماعى پايين تر، شانس كمترى نسبت به همساالن 
  Naderian دارند(22).  بدنى  فعاليت هاى  در  شركت  براى  خود 
(1384)، بيان داشت، حمايت هاى مالى و معنوى والدين و همكارى 
آنان با مسئوالن و مربيان ورزش دانشگاه و رضايت والدين از فرزندان 
خود، از عوامل مهم براى حضور مستمر و مؤثر دانشجويان در برنامه 
ها و فعاليت هاى بدنى دانشگاه مى باشد (23)، كه نتايج مطالعه 
حاضر با  نتايج مطالعه  (23، 6، 17، 24 ) همسو مى باشد. بعالوه 
با توجه به نتايج كيفى اين تحقيق، به نظر مى رسد دوستان و همساالن 
بر ميزان فعاليت بدنى افراد نقش بسزايى دارند. با نزديك شدن به 
دوره نوجوانى، تأثير خانواده كم رنگ شده و تأثير گروه همساالن 
افزايش مى يابد و دوستان خاص و بعضى بزرگساالن با نفوذى كه 
خارج از خانواده دارند، نقش مهمى در روند مشاركت ورزشى نوجوانان 
و جوانان ايفا مى كنند. مشاوره با همساالن و الگو قرار دادن رفتارهاى 
پيشكسوتان مورد احترام، اغلب از الگوهاى تأثيرگذار براى ايجاد 
تغييرات رفتارى در اين سنين به شمار مى رود. بنابراين، مى توان 
اذعان كرد كه براى افزايش ميزان مشاركت افراد در سنين نوجوانى 
و جوانى در فعاليت هاى ورزشى مى توان از نقش دوستان به منزله 
يكى از متغير هاى مهم در كنار ساير متغير هاى اجتماعى و فردى 
سود جست. تحقيقات نشان داده است كه افراد در سنين نوجوانى 
حدود 40 درصد از وقتشان را با دوستان خود مى گذرانند. در واقع 
صرف وقت با دوستان و همساالن، تعلق خاطرى به گروه در ميان 
داشت؛  بيان   (1389)  GhasemNejad مى آورد.   وجود  به  آنان 

حمايت  و  همساالن  محيطى  حمايت  از  پسر  دانشجويان  ادراك 
اجتماعى دوستان در سطحى باالتر از دانشجويان دختر قرار دارد 
از  پيش  دوره  در  مى كنند  اشاره  همكارش (2015)  و   Yao  .(25)
نوجوانى، والدين نقش مهمى در تثبيت اجتماعى پذيرى فعاليت هاى 
بدنى فرزندان بازى مى كنند،  اما پس از آن نقش همساالن پر رنگ تر 
مى شودKhajavi  ،(25) و همكارش (1395) نشان داد كه منبع 
حمايت اجتماعى دوستان، پيش بينى كننده فعاليت بدنى دانشجويان 
دختر بوده است Mendonça.(27)  و همكــاران (2014)  نيز 
دريافتنــد، نوجواناني كـه هم حمايـت اجتمـاعي والدين و هم 
حمايـت دوسـتان  خود را دريافت كردند، سطوح باالتري از فعاليت 
بدني را نشان مى دهند (28). بنابراين خانواده،  دوستان و همساالن 
مى توانند نقش مهمى در فعاليت بدنى دانشجويان داشته باشند كه 
 Brunet ،(2005) و همكاران Duncan اين يافته با نتايج مطالعات
و  همكاران (2006)  و   Springer و  و 2014)  همكاران (2017  و 
Vahida و همكاران (2006) نيز همسو بود (29، 30، 31، 32 و 

19). از طرف ديگر، كاهش رفتار حمايت اجتماعى مربيان و كارشناسان 
ورزشى مى تواند به بى انگيزگى دانشجويان منجر شود،  بنا بر تجزيه 
و تحليل نتايج  كيفى اين مطالعه، مربيان و كارشناسان ورزشى 
دانشگاه نيز نقش مهمى براى فعاليت بدنى دانشجويان ايفا مى كنند 
و مشاركت كنندگان بر لزوم ارتباط صميمانه و برخورد توأم با احترام 
ورود  بدو  در  مخصوصًا  ورزشى،  مربيان   و  كارشناسان  دوستانه  و 
دانشجويان، تأكيد داشتند. مربيانى كه با فراهم سازى جوى گرم و 
صميمانه، به راحتى با دانشجويان خود ارتباط پيدا مى كنند، بر انگيزه 
مشاركت دانشجويان در فعاليت هاى بدنى مؤثر بوده و زمينه فعاليت 
آنها را فراهم مى نمايند (33). بنابراين ايجاد جو صميمى، حمايت 
كننده و تشويقى توسط مربيان ورزشى مى تواند بر فعاليت بدنى 
دانشجويان موثر باشد و بطور كلى،  بكارگيرى استراتژى هايى در 
جهت تقويت تعامالت لذت بخش دانشجويان در برنامه هاى فعاليت 
بدنى دانشگاه، اينكه تا چه حد افراد در گروه و در تعامالت با ديگران 
در محيط هاى ورزشى احساس  ارزشمندى و احترام مى كنند و تجارب 
پيامد هاى رفتار بين فردى و تجربه عاطفى آن اهميت دارد. يك 
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استراتژى، آموزش دادن مربيان و كارشناسان ورزشى دانشگاه براى ف

ارزش گذارى به اين موضوع مى باشد. طبق تجربيات مشاركت كنندگان، 
اگر محيط تمرينى جذاب و لذت بخش از طريق جلسات تمرينى 
متنوع و مهيج، ايجاد شود، مى تواند بر ميزان فعاليت بدنى افراد 
مؤثر باشد و نتايج مطالعه Abedanzadeh و همكارانش (1395) 
نشان مى دهد، كه فراهم سازى شرايط تمرينى همراه با احساسات 
مثبت، منجر به ارتقا ء خود كارآمدى و بهبود انگيزش فعاليت بدنى 
در آينده مى شود ( 34).  حمايت اجتماعى كارشناسان و مربيان 
مانند  ديگرى  اجتماعى  عوامل  به  توجه  طريق  از  مى تواند  ورزشى 
حمايت از شايستگى و استقالل دانشجويان انجام پذيرد. بطوريكه 
كاهش و يا افزايش رفتار حمايت اجتماعى آنها مى تواند منجر به 
ورزشى  يا  و  بدنى  فعاليت هاى  انگيزه   افزايش  يا  و  بى انگيزگى 
دانشجويان شود. بكارگيرى روش هاى آمرانه و يا استبدادى توسط 
مربيان و يا كارشناسان ورزش دانشگاه موجب كاهش انگيزه دانشجويان 
شده، بنابراين استفاده از نظرات، عقايد و پيشنهادات دانشجويان 
درانجام برخى فعاليت ها، مى تواند موجب افزايش انگيزه فعاليت 
بدنى دانشجويان شود. از سوى ديگررعايت اصول اخالقى و اخالقيات 
در محيط هاى ورزشى نيز توسط مشاركت كنندگان اشاره شد. اخالق 
بًا به يك مجموعه اصول اخالقى يا ارزش هايى اطالق مى شود  غال
كه رفتار را هدايت مى كنند. معيارهاى عمومى اخالقى نظير بازى 
ورزش   در  اخالق  براى  مبنايى  درستكارى  و  صداقت  جوانمردانه، 
مى باشند (35). از طرف ديگر، اجتماع و فرهنگ تاثير عميقى بر 
رفتار هاى حركتى و فعاليت بدنى افراد دارند. در برخى جوامع پاره اى 
از ورزش ها مخصوص پسران و برخى مخصوص دختران است و در 
برخى موارد اغلب والدين و افراد مهم فرزندان خود را به رفتار هايى 
تشويق مى كنند كه مناسب يك جنس است و جامعه نيز ممكن 
است دختران را به سمت فعاليت هاى محدود و ايستا ترغيب كند 
(36). نتايج كيفى نشان داد، هنجارهاى فرهنگى مانند قواعد جنسيتى 
فرهنگى و تفاوت هاى جنسيتى اهميت داشته و وجود برخى ضوابط 
دانشجويان  براى  مخصوصا  فرهنگى  محدوديت هاى  يا  و  مقررات 
دختر مى تواند بر فعاليت آنها موثر باشد.  بر اساس نتايج مطالعه 

حاضر، دانشجويان دختر به نسبت پسران براى فعاليت بدنى در 
فضاى باز با محدوديت مواجه بوده و مشاركت كنندگان دختر بيان 
داشتند كه مكان هاى باز و يا فضاهاى سبز محصور شده قالبا براى 
فعاليت بدنى آنان مناسب نبوده و نمى توانند با خيال راحت حجاب 
و يا پوشش خود را بردارند. مطالعات تجربى نشان داده كه تفاوت هاى 
جنسيتى در زمينه فعاليت هاى بدنى و ورزشى وجود دارد و زنان در 
اين زمينه با موانع بيشترى مواجهند. Alivand و همكاران (1396)، 
نيز بيان داشتند، بين هنجارهاى جنسيتى با مشاركت ورزشى زنان 
رابطه معنادارى دارد (37) كه تا حدودى با مطالعه حاضر همسو 
مى باشد. مطالعه كيفى Tabatabaei, و همكارانش (2017)  نشان 
داد، اكثر زنان ترجيح مى دهند فعاليت بدنى را در يك محيط امن 
و محصور انجام دهند و مسائل فرهنگى محله، جنسيت، مخالفت 
همسر به دليل ترس و ازار و اذيت ها بيان داشتند(38). نتايج مطالعه 
Pirasteh  و همكاران (1391) نيز نشان مى دهد، امكانات داخل 

خوابگاه نسبت به خارج خوابگاه براى دختران داراى اهميت بيشترى 
مى باشد و اين به علت دالئل فرهنگى و محيطى است كه دختران  
دانشجو در فضاى خوابگاه و منزل امكان بيشترى براى انجام فعاليت 
بدنى دارند تا فضاها و مراكز ورزشى تفريحى بيرون از منزل و يا 
خارج از خوابگاه (39).  بنابراين ضوابط و مقررات پوشش در دانشگاه 
و همچنين محدوديت هاى فعاليت بدنى دختران در فضاى باز، ممكن 
است در ميزان مشاركت دختران دانشجو در برنامه هاى فعاليت بدنى 
پيشنهاد  نيز  زمينه  اين  در  كه  باشد  موثر  دانشگاه  فراغت  اوقات 
مى شود با افزايش فضاهاى  فيزيكى مناسب و مجموعه هاى ورزشى 
خاص دختران در دانشگاه، به افزايش رفتار  فعاليت بدنى دانشجويان 
كمك نمود. مطالعه كيفى حاضر نشان داد، تفاوت هاى جنسيتى 
موجود در عملكرد والدين و بهمراه باورهاى قالبى جنسيتى موجود 
مى تواند نقش موثرى در رفتار فعاليت بدنى دانشجويان داشته باشد. 
تشويق، توجه و همچنين بازخورد بيشتر والدين به فعاليت بدنى 
فرزندان پسر به نسبت دختران، داشتن انتظارات بيشتر از پسران و 
باور هاى غلط جنسيتى و نگرش منفى والدين براى فعاليت بدنى 
  Sage .دختران مى تواند بر رفتار فعاليت بدنى فرزندان موثر باشد
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(1980) نيز در مطالعه خود با عنوان " نقش والدين و جامعه پذيرى  ا

ورزشى ورزشكاران هم دانشكده اى دختر و پسر" بيان داشت، والدين 
بًا نگاه متفاوتى در رابطه با مشاركت ورزشى دختران و پسرانشان  غال
دارند و پدران حمايت بيشترى از پسرانشان در مقايسه با دخترانشان 
مى كنندDolman .(40)  و Lewis  (2010) در تحقيق خود دريافتند 
دخترانى كه از سطوح پايين ترى از حمايت كالمى و عاطفى از سوى 
والدين  براى ورزشكار كردن برخوردار بودند، مشاركت كم ترى در 
ورزش داشته اند (41). بنابراين نتايج مى توان گفت، محدوديت هاى 
فرهنگى و اجتماعى، باور ها و اعتقادات مذهبى و سنتى حاكم در 
جامعه و وجود ديدگاه هاى تبعيض گرايانه در مورد ورزش دختران و 
پسران در ميزان فعاليت بدنى دانشجويان دختر موثر است. الگو هاى 
رفتارى جوامع فرهنگى نيز از عوامل مهمى است كه بر سطح فعاليت 
 Ramanathan بدنى جوانان تاثير مى گذارد  چنانچه درمطالعه
(2009)  نقش پدران و برادران در الگو هاى  فعاليت بدنى بسيار 
تاثير گذار بوده، مذهب و معنويت تأثيرات عميقى در ميان مشاركت 
كنندگان در فعاليت هاى بدنى در فرهنگ هندى داشته و نتايج نشان 
داده كه ميراث فرهنگى بر هنجارها، نگرش ها و الگوها تاثير مى گذارد 
و بايد در هنگام ارزيابى مشاركت جوانان، جوامع چند فرهنگى مورد 
توجه قرار گيرد (42). بطور كلى به نظر مى رسد، تحول و دگرگونى  
فعاليت بدنى ورزش، خارج از جامعه انجام نمى شود، بلكه توسعه 
فعاليت هاى بدنى و ورزشى در پيوند نزديك با محيط اجتماعى 
تحقق مى يابد، كه كنش درون آن انجام مى شود (43).  بنابراين، 
آموزش و انجام اقدامات فرهنگى و تبليغاتى بهمراه مطالعه الگوهاى 
باورهاى  شكل گيرى  و  نگرش   بر   تاثير  جهت  فرهنگى  رفتارى 

جنسيتى ضرورى به نظر مى رسد.  
نتيجه گيرى

به طور كلى، به نظر مى رسد عوامل محيطى اجتماعى در ارتباط با 
رفتار هاى مرتبط با سالمتى اهميت وافرى دارند. مى توان بيان داشت 
مواردى كه به عنوان عوامل اجتماعى موثر در فعاليت بدنى جامعه 
جوان دانشگاهى معرفى شدند، بصورت زنجيروار به هم مرتبط بوده 
و جهت برنامه ريزى فعاليت بدنى دانشجويان بررسى و شناسايى 
عوامل محيطى مختلف و متنوعى كه مشاركت  دانشجويان را تحت 
تاثير قرار مى دهد و توجه به ماهيت و ميزان اهميت آن ها از نظر 
اساتيد، كاركنان و دانشجويان ضرورى مى باشد. بنابراين براى كليه 
اين عوامل، برنامه ريزى دقيق و مناسب نياز است؛ تا زمينه  فعاليت 

بدنى و مشاركت فعال اين قشر از جامعه جوان فراهم گردد. 
سپاسگزارى

اين مطالعه حاصل يافته هاي پايان نامه دكترى مديريت ورزشى سركار 
خانم اكرم صادقپور در سال 1398 و با  شماره ثبت 23821402942141 
معاونت پژوهشى دانشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه آزاد 
اصفهان واحد (خوراسگان) مى باشد.. بدين وسيله از همكاري كليه 
مشاركت كنندگان محترم در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى 
كشور، دانشگاه ها، معاونت هاى دانشجويى فرهنگى، مديريت هاى 
تربيت بدنى و كليه عزيزانى كه ما را در انجام اين پژوهش ياري 

نمودند، تشكر و قدردانى مى گردد.
تعارض منافع

در اين مقاله هيچ گونه تعارض منافعى وجود ندارد.
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