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هاي فوق  مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایالم در فعالیتاین پژوهش با هدف تحلیل عوامل 

 گیري نمونهنفر بود که با استفاده از روش  150پژوهش  حجم نمونۀ. است برنامه به اجرا درآمده

اي بود که روایی آن بر  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه. شدتعیین  متناسب اي با انتساب طبقه تصادفی

مقدار . شدنظران و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه اساس نظر جمعی از صاحب

قابل قبول بودن پایایی  ةدهنددرصد به دست آمد که نشان 78ها  آلفاي کرونباخ به دست آمده براي گویه

و  شدانجام SPSSها با استفاده از نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده. ها براي انجام پژوهش بود پرسشنامه

ها نشان داد که بین متغیرهاي جنسیت،  یافته. از معیارهایی مانند میانگین و تحلیل عاملی استفاده شد

 ۀهاي فوق برنامه هیچ گونه رابط وضعیت تأهل، محل تولد با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت

هاي  ارکت آنان در فعالیتدانشجویان و میزان مش ۀاما بین میزان درآمد ماهان. داري وجود ندارد معنی

روانی،  ـ همچنین چهار عامل شخصیتیدار وجود دارد و معنی) معکوس(ي منفی  ا فوق برنامه رابطه

ـ زمانی و عامل مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایالم در  ماهیتی، ارتباطی

.شدندهاي فوق برنامه استخراج  برنامه

  .هاي فوق برنامه، دانشجویان، دانشگاه ایالم اوقات فراغت، مشارکت، فعالیت: وازگان کلیدي
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  مقدمه

هاي مشخص نظام آموزش و پرورش در هر کشوري تالش براي حفظ  یکی از ویژگی

هاي فرهنگی جامعه در میان نسل جوان و به ویژه دانشجویان  ارزش

دابرف(است
١
 ه منظور فراهم آوردن زمینۀلی ما بنظام آموزش عا ،در این راستا .)2005،

هاي فرهنگی  یی را به عنوان فعالیتهابرنامهشخصیت دانشجویان دانشگاه،  جانبۀ رشد همه

آفرینی مؤثر دانشجویان در غنا بخشیدن به  نظر به اهمیت نقش. بیندفوق برنامه تدارك می

ویان در این دانشجدانشگاه، شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت  ۀهاي فوق برنام فعالیت

تواند به طراحی الگویی سیستمی براي افزایش مشارکت آنان در  شده، میهاي یاد برنامه

ترین مهم، یکی از دون تردیدب. شودمنجر ـ فرهنگی دانشگاه  هاي اجتماعی فعالیت

به خصوص از بعد تربیت و سنجی در آموزش عالی کشور، هاي مترتب بر طرح نیاز هدف

ابعاد و  ترینمهمص، شناخت دانشجویان به عنوان یکی از نیروي انسانی متخص توسعۀ

به اطالعاتی تجربی در  دستیابی. اجزاي نظام آموزش عالی از وجوه و ابعاد مختلف است

نه تنها  ییدانشجو ، انتظارات و نیازهاي جامعۀهانگرشها، رفتارها، باورها،  باب انگیزش

دهد، بلکه  آموزش عالی یاري می ه توسعۀهاي معطوف ب طراحی برنامه ریزان را در برنامه

) Eyler،2005( ها، ابعاد و وجوه و موارد  ها و برخی جنبه ها، مشکالت، نارسایی کاستی

ویان تعریف و جهاي آموزشی را در سطح دانش محیط) پاتولوژیکال(شناختی و آثار آسیب

و تنگناها و از ز مسائل براي رفع مشکالت و کاستن ا هایی ریزي کند و به برنامه تعیین می

هاي توسعه پایدار  میان برداشتن موانع توسعه به منظور قرین موفقیت گردانیدن برنامه

هاي  در اجراي برنامه موفقیت کشورهاي در حال توسعۀ. شودآموزش عالی منجر می

ها در آن کشورها  نوسازي تا حدود زیادي بستگی به نحوة پیشرفت دانشگاه

نهادي  ۀچون هر محیط آموزشی، به مثابمحیط اجتماعی دانشگاه،). Kenyon،2004(دارد

کنندهآژانسی اجتماعی اجتماعی و
2
اي را در انتقال فرهنگ درونی کردن  نقش عمده 

من اجتماعی«مفهوم ۀهاي اجتماعی، تکوین شخصیت توسع هنجارها و ارزش
3

، انتقال 
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هاي  امروزه نظام ،به همین دلیل. کند و آموزش فنون و علوم ایفا می هامهارتها و  ارزش

پویاي آموزش عالی، با انجام پژوهش و شناخت نیازهاي فرهنگی جوامع، در راستاي 

شود که  ها زمانی آشکار می اهمیت این تالش. کنندهاي جامعه تالش می حفظ ارزش

بسیاري از  .و جوامع مختلف را در نظر بگیریم هافرهنگات منفی جهانی شدن بر تأثیر

هاي  هاي جهانی شدن و چالش شورها با تحلیل وضع فرهنگی موجود و شناخت پیامدک

هاي اجتماعی در بین نسل جوان  ـ اجتماعی حاصل از آن، نسبت به تقویت ارزش فرهنگی

نظام آموزش عالی ما به منظور پاسداري از  ،در این راستا. اند هکردویژه دانشجویان اقدام هب

ها،  شخصیت دانشجویان دانشگاه جانبۀآوردن زمینۀ رشد همه معه و فراهمهاي جا ارزش

فراغت  اوقات.بیند هاي فرهنگی فوق برنامه تدارك می هایی را به عنوان فعالیت برنامه

گیرد، ولی در  برداري قرار نمی فرصت آزادي است که براي انجام کار خاصی مورد بهره

هاي مختلف باشد که به دلخواه  عالیتتواند مورد استفادة طیف وسیعی از ف عین حال می

سالیس(شود شخص انتخاب و بدان پرداخته می
١

گذراندن اوقات فراغت  ةنحو). 2007، 

با توجه به عواملی از قبیل سن، شغل، میزان تحصیالت، عالقه، وضعیت درآمد، محل 

زندگی، تعداد اعضاي خانواده، دسترسی به امکانات گذران اوقات فراغت و عوامل 

عۀ این تحقیق قشر با عنایت به اینکه موضوع مطال. کند گذار تغییر میتأثیرلف دیگر مخت

، طبیعی است که به علت حساسیت این قشر براي انتخاب نوع دانشجو و جوان است

هاي  ریزي حساب شده و جدي از طرف مدیریت وسیلۀ گذران اوقات فراغت، باید برنامه

مندي آنان براي  به علت شرایط سنی و عالقه. الن مربوطه انجام شودئوجامعه و مس

هایی  دهند اوقات فراغت خود را با برنامه ها، اغلب دانشجویان ترجیح می انتخاب بهترین

دانشجو در جهت رفع این خواسته، . منظم و منسجم پر کنند و از اتالف وقت بپرهیزند

هاي  بصیرت کامل برنامه همچنین با. دانشگاه دارد ۀریزان فوق برنام چشم امید به برنامه

آید، هر چند  ها بر می و جوي انتخاب بهترین کند و در جست  فوق برنامه را بررسی می

دسترسی ). 1379صفانیا، (نشگاه به دست آورد ممکن است آن را خارج از محیط دا

 140جدید و یافتن راهکارهاي ساده باعث شده است، از حدود  فنّاوريانسان به  ةفزایند
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از سوي . کاري وي در هفته تا حدود دو برابر افزایش یابد یش تاکنون، اوقات بیسال پ

زاي شغلی  هاي فشار هاي محیط، پیچیدگی ارتباطات اجتماعی، افزایش عامل دیگر، آلودگی

پذیر ساخته  و تنگناهاي اقتصادي زندگی مدرن، سالمتی جسمی و روحی انسان را آسیب

ه اند، نابسامانی و سرگردانی انسان در اوقات فراغت، ب تحقیقات متعددي نشان داده. است

 هاانسانزندگی شخصی و شغلی  ،آور است هاي تنش هایی که آکنده از عامل ویژه در محیط

اند که پرداختن به  سازد، همچنین روشن ساخته برو میهاي متفاوتی رو را با بحران

ورزشی، آثار مثبت و فراوانی در  هاي ویژه فعالیته کاري، ب تفریحات سالم در اوقات بی

هاي گوناگون،  ها و ارگان نتایج این تحقیقات باعث شدند، سازمان. بهبود این وضعیت دارد

این توجه جهانی، . ریزي وسیعی براي گذران اوقات فراغت کارکنان خود انجام دهند برنامه

ت براي گذران موجب پیدایش صنعت عظیمی شد که هدف مستقیم آن، فراهم آوردن امکانا

اقشار گوناگون دانشگاهی با اینکه تحت فشارهاي شغلی قرار دارند، . اوقات فراغت است

هاي فراغتی  شود، به فعالیت هر دو عامل موجب می. اما اوقات فراغت نسبتاً بیشتري دارند

اي  آنها از دو دیدگاه رفع خستگی یا کسالت کاري، همچنین ایجاد تنوع و تفریح توجه ویژه

کینگ(ودش
١

اند، کارکنان دانشگاه و آموزش و پروش  تحقیقات متعددي نشان داده). 1999، 

گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم واقف هستند ولی براي اجراي آن  ةبه اهمیت نحو

شوند ضمناً در بین دانشگاهیان فرهنگ  زندگی و شغلی خود اولویتی قائل نمی ۀدر برنام

تی عمومیت پیدا نکرده است و مدیران این مرکزها نیز براي فراهم هاي تفریحی فراغ فعالیت

کاري و نبودن تفریح و  اند بی تحقیقات نشان داده. کنند آوردن امکانات الزم کوشش نمی

تنوع، کارکنان را از نظر سالمتی روحی و جسمی، همچنین شادابی و نشاط در محیط کار 

  .  بخشد ن سرعت میسازد و تنیدگی شغلی را در آ پذیر می آسیب

هاي پر تالش و انواع  ریزي امور فوق برنامه دانشجویان از تربیت بدنی، بازي برنامه

گسترش روزرافزون آن نقاشی، نمایش، شعر، موسیقی و . هاي متداول آغاز شد ورزش

شوو(هاي سیاحتی و زیارتی را در بر گرفته است برنامه
٢

امروزه سعی بر آن . )2001، 
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تــفریحات  ،آید هایی که از جریان عمومی زنـــدگی بر می سب نیازاست که بر ح

 1961ـ65هاي  جمعیت ملی تفریح براي سال ،براي مثال. متناسبی ابـــداع شود

کارهاي هنري  نخستین آنها توسعۀ. است کردهتأکیدساز  میالدي به سه برنامه تفریح

اشنایدر(است
١

ها و یا  اي در انحصار حرفه که این قبیل کارهابه طوري. )2003، 

ي وسیع اجتماعی را در بر هاگروهي کوچک تئاتري و رقص و آواز نباشد و هاگروه

بر توسعه علم و زمینه سوم رواج اردوهاي خانوادگی است  تأکیددوم  ۀزمین. گیرد

ها به  خانواده ۀشود که با استفاده از عالق اخیر کوشش می ۀدر زمین). 1370عسکریان،(

در . ریزي عمومی داده شود اي به طرح هاي فراخ و تفریحات بیرون شهر ابعاد تازه فضا

چرا که جاذبه  ؛این بخش نقش ورزش و تربیت بدنی بسیار چشمگیر و بارز است

ه اقشار مختلف ب ۀهاي بدنی و تفریحات سالم در طبیعت سالم بسیار مورد عالق فعالیت

هاي متمادي است که در  سال بنابراین،است؛ خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان 

اي محدود بوده  ریزي در امور تفریحی به ایجاد تهسیالت ویژه کشورهاي پیشرفته برنامه

ورزشی به طرق مختلف آموزش نحوه گذران  ـ   هاي تفریحی مسئوالن سازمان. است

اسپریتزر(اند فراغت را مد نظر خود قرار داده
٢

هاي  ي و طرحریز از طریق برنامه. )2008، 

دهی اوقات فراغت جوامع خود  استفاده از ایام فراغت، سعی در جهت ةمربوط به نحو

  ).1372پور،  مهدي(اندکرده

ي هاروشهاي فرهنگی و ایدئولوژیک، بسیاري از  در کشور ما نیز به جهت ویژگی

لی در ابزار و وسای هاروشمتداول در خارج از کشور مورد پذیرش نبوده و گاهاً این 

ها و باورهاي فرهنگی، انقالبی و  خواران براي تهی کردن جوانان از ارزش دست جهان

به رسالت خطیر خود که  بایدریزي  مسئوالن برنامه ،به همین دلیل. شان است اسالمی

ریزي مطلوب و منطبق با شعائر فرهنگی و اسالمی این مرز و بوم به منظور  همانا برنامه

توجه خاص و تمهیدات مدبرانه  ،د جسمی و فکري جوانان استپویایی و نشاط و رش

یکی از علل مهم این گرایش به سوي فرهنگ غرب، تنبلی، . و دلسوزانه داشته باشند
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فقدان  ، سستی، عدم تحرك جسمی نوجوانان و جوانان از یک سو و از سوي دیگر

ایی این قشر مهم از جذب و پوی نۀریزي عالمانه و هوشمندانه در زمی امکانات و برنامه

مقابله با تهاجم فرهنگی باید در ماهیت و عمل ایجاد تحرك و . جامعه بوده است

این ویژگی به بهترین وجه . کندساز جلوه  پویایی نماید و بالقوه بستري جذاب و انگیزه

بیشتر این خیل  ةدر همین راستا و براي ایجاد انگیز. شودممکن در ورزش متجلی می

ورزش و  ۀریزي مورد اشاره در زمین ان و دانشجویان برنامهآموزدانشوص به خصعظیم 

حضور مداوم چند میلیون جوان فکور، پر انرژي و . تربیت بدنی ضرورتی خاص دارد

و گرانبهایی است  بسیار ارزنده ۀها سرمای و دانشگاه هاآموزشۀمستعد یادگیري در پهن

ورش و فرهنگ و آموزش عالی است هاي آموزش و پر که در اختیار وزارتخانه

سازندگی نیازمند نیروهاي سازنده، شاداب، پویا،  ۀکشور ما در عرص). 1372عسکریان،(

ن ذیربط میسر و ۀ احساس مسئولیت مسئوالخالق و پر نشاط است و این مهم در سای

د هاي رایج اصوالً ماهیتی دانشگاهی دارن که بسیاري از ورزشاز آنجایی. شودممکن می

دو میدانی  ،ها چون بستکبال و میعادگاه بسیاري از ورزشکاران ممتاز در برخی از رشته

علوم، تحقیقات و ها بوده است، وزارت  دانشگاه سرآمد و غیره، در سراسر جهان همواره

چنین اي این اي که در اختیار دارند و با سرمایه در کشور ما نیز با امکانات بالقوه فنّاوري

به . هایی بس ارزنده در تقویت و تعمیم و گسترش ورزش بردارد وانند گامت مستعد می

کنند و  هاي فوق برنامه نقش مهمی را در زندگی دانشجویان ایفا می فعالیت ،طور کلی

ها و منافع  هزینه. شود ها اختصاص داده می زیادي به این فعالیت ۀزمان و هزین

ه عات و مباحث زیادي را ایجاد کرده است بها، مطال هاي فوق برنامه در طی سال فعالیت

برخی از . ها مشخص شود ها نیاز است تا منافع این فعالیت ویژه هنگام تنظیم بودجه

هاي فوق برنامه را با متغیرهاي  فعالیت ۀپژوهشگران میزان مشارکت دانشجویان و رابط

یر موارد فردي و اجتماعی، پیشرفت دانشگاهی و سا ۀعملکرد دانشجو همانند توسع

  :شودمیآنها اشاره  ترینمهماند که در ادامه به برخی از  مرتبط را بررسی کرده

در تحقیق خود پیرامون اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد ) 1378(جهان بخش 

اسالمی واحد دهاقان، اعالم داشته است که مدت زمان اختصاص یافته دانشجویان دختر 

روزنامه و مجله اختصاص  ۀکه بیشتر به مطالع هفته است ساعت در 13/5براي مطالعه 
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اوقات فراغت کارمندان گذراندن ة نحو« ، در پژوهش خود با عنوان )1379(چوبینه . دارد

نشان داد که علل شرکت نکردن کارمندان وزارت » وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري 

، درصد 24نبود امکانات : هاي ورزشی فوق برنامه، به ترتیب شامل علوم در فعالیت

ریزي ، عدم برنامهدرصد 14، خستگی به واسطه کار زیاد درصد 5/20مشکالت روزمره 

، گران درصد 5/7ها  ، باال بودن شهریه دانشگاهدرصد 8، وقت نداشتندرصد 5/11در اداره 

، محدودیت هاي درصد 3، فشار روانی ناشی از کار درصد 5/4بودن وسایل ورزشی 

 5/1، ترجیح دادن سایر فعالیت هادرصد 2ورزش  ة، آشنا نبودن به نحودرصد 2جسمانی 

باقرزاده و همکاران . استدرصد 1و غیره درصد 5، اعتقاد نداشتن به ورزش درصد

در تحقیق خود کمبود فضا و امکانات، عدم توجه مسئوالن، نامناسب بودن وقت ) 1380(

هاي  اد بودن هزینه شرکت در فعالیتفعالیت اماکن ورزشی، نداشتن وقت آزاد، زی

ورزشی، ترس از افت تحصیلی عدم تخصص مربیان اماکن ورزشی، مزاحمت از جانب 

دیگران در مسیر رفت و برگشت، نداشتن اطالعات کافی در مورد ورزش، عدم عالقه به 

 آموزدانشموانع حضور دختران  ترینمهمورزش و مخالفت والدین را به ترتیب از جمله 

در ) 1384(رحمانی و همکاران . اند هاي ورزشی فوق برنامه ذکر کرده ا در فعالیتر

گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر  ةنحو ۀبررسی و مقایس«تحقیق خود با عنوان 

هاي اوقات فراغت، شنیدن موسیقی  دریافتند که در میان فعالیت» هاي زنجان دانشگاه

هاي اول تا سوم و  تان به ترتیب در اولویتتماشاي تلویزیون و هم صحبتی با دوس

دانشجویان،  ۀمیزان عالق ۀپرداختن به ورزش در اولویت دهم قرار داشته است اما در زمین

همچنین آنان دریافتند که بین نحوه گذراندن اوقات . ورزش جایگاه سوم را داشته است

م، تمرین ساز و آواز، هاي مذهبی، دیدار اقوا فراغت دانشجویان سه دانشگاه در فعالیت

تماشاي ویدئو، قدم زدن و گردش کردن، هم صحبتی با دوستان، سیاحت و زیارت 

  .داري وجود دارد تفاوت معنی

فیندلی
1

تجزیه و تحلیل «دکتراي خود که تحت عنوان  ۀ، در رسال)1998(

بوده است، بیان » واشنگتن ۀهاي چهارسال هاي واحدهاي فوق برنامه دانشگاه فعالیت

                                                                                                                

1. Findly
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ها براي دانشجویان  دارد که الزم است به طور کلی در ارائه خدمات و انواع فعالیت می

هاي واشنگتن  کند، اگر چه همۀ دانشگاه همچنین اشاره می. جدید پیشرفتی صورت گیرد

هاي  هاي خصوصی و هم در دانشگاه داراي برنامه و خدماتی هستند ولی هم در دانشگاه

هاي  کند در دانشگاه او اضافه می. دمات باید افزایش یابدها و خ عمومی میزان برنامه

هاي دانشگاهی عمومی  هاي فراغتی از برنامه خصوصی واحدهاي خدماتی و برنامه

 ریزي نتایج حاصله از کلیۀ تحقیقات، حاکی از عدم وجود برنامه. تر استمقداري وسیع

  . است جامعۀ آماريدر گذران اوقات فراغت 

بتی
1
هاي درسی را یکی از  کتاب ۀدر تحقیق خود، مطالع) 1996(و همکاران 

مریکا، فرانسه، دانمارك و نیوزیلند اعالم آهاي فراغتی دانشجویان چهار کشور  فعالیت

دیک راجر. اند کرده
2

هاي فوق  چه اتفاقی براي برنامه«اي تحت عنوان  ، در مقاله)1992(، 

هایی که  دانشگاه، به فعالیت ۀهاي فوق برنام هبرنام ۀدر زمین» دانشگاه افتاده است؟ ۀبرنام

هاي  بینی شده است، به عنوان فعالیت هایی که پیش در حال حاضر وجود دارد و فعالیت

مندي و  ها باید متناسب با عالقه که این برنامه کندمیدار، پیشنهاد  فراغتی اولویت

  . ها تغییر یافته و تدوین یابد نیازهاي دانشجویان دانشگاه

  پژوهشروش

پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت پژوهشی کاربردي است که به لحاظ زمانی، گذشته نگر 

 ۀدانشجویان دانشگاه ایالم به عنوان جامع. استپژوهی  و از نظر کنترل متغیرها، پیشین

 تصادفی گیري از روش نمونه آماري مورد نظر پژوهش انتخاب و از بین آنان، با استفاده

متناسب تساباي با ان طبقه
3

و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و تاکمن 

اي بود که بر اساس  گیري در این تحقیق پرسشنامه ابزار اندازه .شد گیري اقدام به نمونه

هاي انجام شده  هاي تحقیق و نتایج حاصل از مصاحبه ها، فرضیه اهداف، پیشینه نگاشته

طراحی و براي محاسبه  جامعۀ آماريباز و بسته براي ت سؤاالبا افراد مطلع و در قالب 

                                                                                                                
1. Beatty
2. Dick Roger
3. Stratified Propionate Random Sampling Technique  
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محاسبه این ضریب با استفاده از . قابلیت اعتماد آن از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد

قابل قبول بودن پایایی  ةهاي پیش آزمون، نشان دهند و یافته 15نسخه  SPSSافزار  نرم

 78ها  رونباخ به دست آمده براي گویهمقدار آلفاي ک. ها براي انجام تحقیق بود پرسشنامه

اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه در روش میدانی نیز، با . درصد به دست آمد

  .اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 15نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرم

  پژوهشهاي یافته

سال  22از  تا کمتر 20سنی ةپاسخگویان در محدود نتایج نشان داد که بیشترین تـعداد

 11/22میانگین سنی پاسخگویان . هستندهستند که شامل دانشجویان سال دوم و سوم 

 ؛مرد بوداند) درصد 4/46(درصد پاسخگویان زن و بقیه آنان  6/53و  استسال 

از طرفی با  .اند بوده متأهلدرصد مجرد و بقیه آنان  93همچنین از این تعداد بیش از

و  اندتوان گفت بیش از نیمی از آنان بومی استان بوده استناد به همین اطالعات می

فنی،  ۀدرصد دانشجویان رشت 5/12: تحصیلی آنان نیز بدین شرح است ۀفراوانی رشت

) درصد 2/4(آنان  ۀکشاورزي و بقی ۀدرصد رشت 5/36علوم انسانی،  ۀدرصد رشت 9/46

ارشناسی مشغول به در مقطع ک) درصد 5/83(علوم پایه که بیشتر آنان  ۀنیز در رشت

درصد از  5درصد پدران و  61ها نشان داد که از لحاظ اقتصادي یافته. اند تحصیل بوده

بین  ةدر محدود) مورد 62(هاي دانشجویان  و درآمد بیشتر خانواده هستندمادران شاغل 

افراد  از جانبشده ي ارائههاپاسخبا استناد به . هزارتومان است 500تا کمتر از  250

عالوه بر تحصیل فعالیت  نااز آن) نفر 11(درصد  2/11گفت که توان  خگو میپاس

گونه فعالیت اقتصادي هیچ) درصد 7/86(اقتصادي درآمدزا نیز دارند و سایر افراد 

  . درصد دانشجویان کار دانشجویی دارند 5/25درآمدزا نداشته و تنها 

بیش از نیمی از افراد نتایج این تحقیق نشان داد که میزان همکاري و مشارکت 

. استدرصد آنان نیز در حد متوسط  2/43در حد کم و ) درصد 3/54(پاسخگو 

ها نشان داد که هیچ یک از افراد پاسخگو در حد خیلی زیاد در  همچنین یافته

هاي به عمل آمده  با توجه به بررسی ،از طرفی. هاي فوق برنامه مشارکت ندارند فعالیت

هاي  عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتبندي  در خصوص اولویت

هاي  هاي کسب تجربه، عالقه به مشارکت در فعالیت که گویه شدفوق برنامه مشخص 
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فوق برنامه، افزایش ارتباط خود با دوستان، دوست یابی، گذراندن بخشی از وقت خود 

هاي اول  ر مشترك، رتبهها به طو با دوستان، آشنا شدن با حقوق خود و تنوع در برنامه

هاي اهمیت دادن مسئوالن دانشگاه  همچنین گویه. اند تا سوم را به خود اختصاص داده

را به ) 21تا  19(هاي آخر  به مشارکت دانشجویان، انتظار پاداش و کسب جوایز رتبه

  .اند خود اختصاص داده

از تحلیل هاي به دست آمـده،  در این قسمت به منظور تحلیل استنـباطی داده

همبستگی
1

اي اسپیرمن ضریب همبستگی رتبه(
2
، ضریب همبستگی پیرسون 

3
و تحلیل  

  . استفاده شده است) عاملی

که براي قضاوت در مورد راوبط ) 1(بررسی ضرایب همبستگی در جدول 

اند، نشان  استفاده شده جامعۀ آماريهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق در 

تحصیلی، مقطع  ۀابطه میان جنسیت، وضعیت تأهل، محل تولد، رشتر:دهد که می

تحصیلی، وضعیت اسکان، وضعیت اشتغال پدر و مادر، وضعیت اشتغال دانشجو، 

محل سکونت تا دانشگاه، معدل، میزان ۀ داشتن کار دانشجویی در دانشگاه، سن، فاصل

. معنی دار نیست 05/0میانگین پول توجیبی دانشجو در سطح  خانواده و ۀدرآمد ماهان

که بین متغیرهاي مذکور و میزان  کرددرصد قضاوت  95توان با اطمینان  می ،بنابراین

 ۀهاي فوق برنامه هیچ گونه رابط مشارکت دانشجویان دانشگاه ایالم در فعالیت

 ۀضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده براي محاسب.داري وجود ندارد معنی

است که  r=ـ 286/0دانشجو با متغیر وابسته تحقیق،  ۀماهان همبستگی بین میزان درآمد

توان  درصد می 95با اطمینان  ،بنابراین). P=013/0(استمعنی دار  05/0در سطح 

دانشجویان و میزان مشارکت آنان در  ۀکه بین میزان درآمد ماهان کردقضاوت 

  . ود دارددار وج و معنی) معکوس(ي منفی  ا هاي فوق برنامه رابطه فعالیت

  

                                                                                                                
1. Correlation Analysis  
2. Spearman Rank Correlation Coefficient
3. Pearson Correlation Coefficient
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هاي فوق  ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و میزان مشارکت در فعالیت) 1(جدول 

  دانشگاه  برنامه

ف
دی

ر
  

  )2(متغیر  )1(متغیر 
ضریب 

  همبستگی

مقدار 

  همبستگی

میزان 

  داري معنی

  جنسیت  1
مشارکت در 

ها برنامه
735/0  038/0اسپیرمن

121/0  174/0""      "       "  وضعیت تأهل  2

767/0  - 034/0""      "       "  محل تولد  3

502/0  - 076/0""      "       "  تحصیلی ۀرشت  4

490/0  078/0""      "       "  مقطع تحصیلی  5

213/0  140/0""      "       "  وضعیت اسکان  6

235/0  139/0""      "       "  وضعیت اشتغال پدر  7

478/0  - 081/0""      "       "  ال مادروضعیت اشتغ  8

175/0  152/0""      "       "  وضعیت اشتغال دانشجو  9

638/0  053/0""      "       "  داشتن کار دانشجویی در دانشگاه  10

645/0  - 053/0پیرسون"      "       "  سن  11

446/0  - 092/0""      "       "  محل سکونت تا دانشگاه لۀفاص  12

711/0  - 045/0""      "       "  معدل  13

219/0  142/0""      "       "  خانواده ۀمیزان درآمد ماهان  14

""      "       "  دانشجو ۀمیزان درآمد ماهان  15
*

286/0-  013/0

326/0  124/0""      "       "  میانگین پول توجیبی دانشجو  16

  05/0معنی داري در سطح* 

تحلیل عاملی
1

محدود کردن متغیرهاي دخیل در مشارکت دانشجویان در  براي: 

دانشگاه ایالم متغیرهاي سنجش شده در ارتباط با آن در این  ۀهاي فوق برنام فعالیت

درصد و میزان آزمون  82برابر با  KMOمقدار. قسمت مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند

 ةبه دست آمد که نشان دهند) 01/0داري در سطح  عنیم(52/2797بارتلت نیز برابر با 

                                                                                                                
1. Factor Analysis
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با برآورد مقدار ویژه. ها براي تحلیل عاملی است مناسب بودن داده
1

متغیرها و 

توان براي تبیین  میعامل را  10هاي استخراج مشخص شد که حداکثر  مشخصات عامل

ایالم در عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه  ۀشده در زمینمتغیرهاي یاد

 ةاما در اینجا تعداد چهار عامل به منظور تحقیق دربار ل شدقائ هاي فوق برنامه فعالیت

ها به صورت معیار پیشین براي  ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعریف عامل

  ).2جدول(و محاسبات بر این اساس صورت گرفت شد نرم افزار از پیش تعریف 

  ها ویژه و درصد تبیین واریانس عامل برآورد مقدار) 2(جدول

  4  3  2  1  عــامل

  75/1  69/2  41/3  19  مقدار ویژه

  9/3  99/5  58/7  23/42  درصد تبیین واریانس

  

و عامل چهارم ) درصد 23/42(دهد که عامل اول بیشترین سهم  نشان می) 2(جدول 

وع عوامل و در مجم است را در تبیین کل متغیرها داشته) درصد 9/3(کمترین سهم 

به منظور . کننددرصد از کل واریانس متغیرها را تبیین  60اند حدود  مذکور توانسته

هایی که احتماالً زیربناي متغیرهاي یاد شده هستند و همچنین تعیین  تشخیص عامل

آن روش چرخش واریماکس ةسادساختار
2

بعد از . مورد استفاده قرار گرفته است

ربوط به هر عامل هستند، به صورت ستونی مشخص چرخش، متغیرهایی که م ۀمرحل

در تعریف  50/0فرض بر این قرار گرفت که ضرایب باالتر  ،در این مرحله. شوندمی

ضرایب کمتر از این مقدار به عنوان صفر  ،بنابراین ؛ها سهم مهم و با معنی دارند عامل

ماتریس  بر اساس این پیش فرض جدول. در نظر گرفته شده است) عامل تصادفی(

  .به دست آمد) 3(چرخش عاملی مطابق جدول 

  

                                                                                                                

1. Eigenvlue
2. Varimax Rotation
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  ها ماتریس عاملی چرخش داده شده و همبستگی متغیرها با هریک از عامل) 3(جدول

  ها عامل  

1  2  3  4  

        هاي علمی،اجتماعی و غیره کسب اطالعات و افزایش آگاهی

          کسب تجربه

          هاي فوق برنامه عالقه به مشارکت در فعالیت

          دوري نمودن از یکنواختی و ایجاد تنوع در زندگی

          هاي فوق برنامه ارزش قائل شدن براي برنامه

          پذیري در آینده تمرینی براي مسئولیت

          آشنا شدن با حقوق خود

          تقویت کار گروهی

          عالقه به کار گروهی

          افزایش ارتباط خود با مسئوالن

          تقالل طلبیاس ۀداشتن روحی

          ها دسترسی آسان به برنامه

          دانشجویان ۀها بر روحی مثبت برنامه تأثیر

          ها آشنا بودن با مسئولین برگزاري برنامه

          ها متنوع بودن برنامه

          ها با سالیق دانشجویان تناسب برنامه

          ها جذاب بودن برنامه

          هاي دانشجویان توجه به خواسته

          ها احساس آزادي عمل در برنامه

          تحصیلی ۀها با رشت مرتبط بودن برنامه

          اهمیت دادن مسئوالن دانشگاه به مشارکت دانشجویان

          ها پرمحتوا بودن برنامه

          ها گونه برنامهي مورد نیاز براي مشارکت در اینهامهارتداشتن 

          ها کیفیت باالي برنامه

          یابیدوست

          ها مناسب با همکالسی رابطه

          هاي فوق برنامه داشتن وقت کافی براي مشارکت در برنامه

          افزایش ارتباط خود با دوستان

          تحصیلی ۀهاي رشت آسان بودن درس

          دوري از خانواده

          رسانی مناسب امور فرهنگی دانشگاهاطالع

          ها آور بودن برنامهنشاط

          گذراندن بخشی از وقت خود با دوستان

          ها مناسب بودن زمان برنامه

          ها مجریان برنامه از جانبایجاد انگبزه 

          ها با اوقات فراغت دانشجویان برنامه تناسب زمان
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ها به  این عامل. اند چهار عامل یک، دو، سه و چهار تفکیک شده) 3(با توجه به جدول 

بررسی تعاریف  ۀچهار عامل استخراج شده بر پای. هستندامد و مستقل از هم صورت متع

هاي استخراج شده در آنها  متغیرهایی که عامل ةیک از متغیرها و ماهیت و انداز هر

شود  با توجه به این دو معیار مشاهده می. اند اند، نامگذاري شده ترین سهم را داشته بزرگ

توانند بر روي  ها می اتی است که برنامهتأثیر ه خود فرد ومتغیر عامل اول مربوط ب 13که 

 .)عالقه به مشارکت، کارگروهی و تغییر در روحیه( داشته باشند شخصیت و روان افراد 

شامل  ،عامل دوم .نامید» ـ روانی عامل شخصیتی«توان  بنابراین، عامل اول را می

. استبرگزاري و غیره هاي موجود در محتوي، شکل، زمان  خصوصیات مثبت و کشش

ها، داشتن کیفیت و  کننده این است که تناسب و تنوع برنامه این عامل بیان ،در واقع

تواند  ها تا چه حد می هاي دانشجویان در برنامه محتواي مناسب و در نظر گرفتن خواست

ل عام. نام نهاد» عامل ماهیتی«توان آن را  می ،بنابراین. در جذب دانشجویان مؤثر باشد

به . استیابی، برقراري ارتباط و پرکردن وقت آزاد فرد  نیاز به دوست ةدر برگیرند ،سوم

. اند این موارد بــیشترین سهـم را در ایـن عـامـل به خـــود اختصاص داده ،عبارتی

شامل مسائل ، عامل چهارم. نام نهاد«   ـ زمانی عامل ارتباطی«توان آن را  مـی ،بنابراین

باشد  ها می مجریان برنامه از جانبمله اطالع رسانی مناسب و ایجاد انگیزه مدیریتی از ج

ن، در مجموع از بنابرای. نام نهاد» عامل مدیریتی«توان آن را  که با توجه به این موارد می

  :کردتوان چهار عامل اصلی فوق را استخراج و معرفی  شده می تحلیل عاملی انجام

    ل استخراج شده از تحلیل عاملیعوام) 1(نمودار 
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  گیري نتیجه

ابعاد و اجزاي نظام آموزش عالی است به همین  ترینمهمشناخت دانشجویان یکی از 

، هانگرشها، رفتارها، باورها،  به اطالعاتی تجربی در باب انگیزش دستیابیدلیل 

هاي معطوف  رنامهریزان را در طراحی ب انتظارات و نیازهاي جامعه دانشجو نه تنها برنامه

ي جلب مشارکت هاروشها و  تواند راه دهد، بلکه می آموزش عالی یاري می ۀبه توسع

نتایج این ).1378،محمدي(ریزان دانشگاه نشان دهد ها را به برنامه افراد در برنامه

تحقیق نشان داد که در مجموع عوامل مختلفی مانند کم بودن فضاهاي ورزشی، پایین 

 ن دانشگاه به اینتوجه مسئوالها، زمانبندي نامناسب، عدم  ی فعالیتبودن سطح کیف

 ۀسنجی در خصوص عالئق دانشجویان در پایین آوردن عالقها و عدم نیاز گونه برنامه

  :شودمیپیشنهاد  ،بنابراین ؛اند هاي فوق برنامه مؤثر بوده دانشجویان به مشارکت

ي ورزشی توجه الزم به عمل آید و تا حد امکان نسبت به توسعه و تجهیز فضاها .1

  .کردمدیران ارشد لحاظ  ریزيبرنامهنگاه راهبردي در 

  . ها اقدام الزم به عمل آید نسبت به ارتقاء کیفی محتوي برنامه .2

، الزم است نسبت به هابرنامهبا توجه به نامناسب بودن وقت برگزاري  .3

  .ریزي صحیح زمان توجه بیشتري شود برنامه

تواند در جلب و افزایش مشارکت  ها می ها به برنامه ن دانشگاهیاد مسئوالتوجه ز.4

الزم است که این موضوع با دقت و  ،بنابراین. یی داشته باشدسزابدانشجویان نقش 

  .گیري شودوسواس بیشتري از سوي مسئولین پی

 ۀهاي فوق برنام با توجه به نقش و اهمیت عالقه در جذب افراد به سوي برنامه .5

مندي و نیازهاي دانشجویان  ها متناسب با عالقه ، برنامهشودمیدانشگاه پیشنهاد 

  .دانشگاهها تغییر و تدوین یابد

هاي فوق  با توجه به اینکه در کشور ما مطالعات اندکی در خصوص فعالیت .6

نسبت به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه  شودمیبرنامه صورت گرفته است، پیشنهاد 

  .گونه مطالعات اقدامات الزم به عمل آیدمایت از اینو ح
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