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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای دانشجویی
بود .روش پژوهش پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود .جامعة آماری شامل دانشجویان ساکن خوابگاه ،در
هشت دانشگاه دولتی جنوب شرق کشور بود ( )N=31117که از این تعداد  113نفر پسر و  171نفر دختر،
نمونة پژوهش را تشکیل دادند .نمونهگیری بهصورت طبقه ای در دسترس انجام شد .ابزار پژوهش،
پرسشنامة محققساختهای بود که روایی آن با تحلیل عاملی ،و پایایی آن با آلفای کرونباخ ()33/6=α
محاسبه شد .برای تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونه و روش تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان داد که همة عوامل تأثیر معناداری بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای
دانشجویان داشتند .اولویتبندی عوامل به روش تحلیل سلسلهمراتبی برای پسران بهترتیب عبارت بودند
از :عامل ساختاری ،زمان ،عوامل مدیریتی ،فردی و فرهنگی و برای دختران عبارت بودند از :عامل
ساختاری ،مدیریتی ،زمان ،عوامل فرهنگی و فردی .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان چنین نتیجه
گرفت که با برنامهریزی و تمرکز روی عوامل تأثیرگذار بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای دانشجویان
می توان شرایطی ایجاد کرد تا دانشجویان با رغبت بیشتری به ورزش همگانی روی آورند.
واژگان کلیدی :خوابگاه ،دانشگاه ،دانشجو ،ورزش همگانی

* نویسنده مسئول
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مقدمه
انسان در هر مرحله از زندگی ،برحسب نوع و میزان فعالیت جسمانی ،نیازهای متفاوتی دارد که بایدد
به آنها پاسخ داده شود .با ارتقای سطح شهرنشینی ،نوع و میزان فعالیتهای فیزیکدی تیییدر یافتده و
نیاز به فعالیت برای فراهمآوردن امکانات زندگی ،کمتر شدده اسدت .ازاید رو نیروهدایی کده بده اید
ترتیب بیکارکرد میمانند ،میتوانند راههای خروجی خود را در ورزش جستجو کنند و بددی ترتیب
قابلیتهای جسمی و ذهنی فرد نیز افزایش خواهد یافت .بنابرای  ،افراد بدرای پاسدخگدویی بده نیداز
تحرک باید بهطور برنامهریزی شدهای به ورزش بپردازند تا از مزایای آن بهرهمند شوند .فقر حرکتدی
مشکلات زیادی ایجاد مدیکندد؛ از جملده بیماریهدای جسدمی (بیماریهدای قلبدیعروقدی ،پدوکی
استخوان ،پیری زودهنگام) و بیماریهای روانی (افسردگی ،اضطراب و استرس) (خرمی خدرمآبدادی،
 .)1311کمتر از یکسوم جوانان جهان برای بهدرهمنددی از فوایدد سدلامت حدال و آیندده ،فعالیدت
جسمانی کافی دارند و فعالیت جسمانی بهطور تأسفباری در تمام مراحل جوانی در حال نزول اسدت
و کمتحرکی در برخی گروههای جامعه شایعتدر اسدت از جملده در زندان ،افدراد مسد تدر و سدطو
اقتصادی و اجتماعی فرودست .در ای زمینه اطلاعات سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد کده 06
تا  18د رصد از بزرگسالان در کشورهای مختلف از تحرک کافی برخوردار نیسدتند .اید سدازمان در
سال  2666شیوع 11درصدی کمتحرکی در جمعیت بزرگسال ایران را نیدز گدزارش کدرد (نیدوبی و
همکاران .)2663 ،ای کمتحرکی منجر به مشکلات فراوانی ،بهویژه بیماریهای پرخطدر مدیشدود .از
جمله ای بیماریها ،بیماری قلبی کرونری است که بنا بده گزارشهدای موجدود ،سدالانه حددود 12
میلیون نفر به علت ابتلا به آن جان خود را از دست میدهند .بدر اسداس گدزارش سدازمان بهداشدت
جهانی ،فشار خون بالا بعد از دخانیات ،دومی عامل اصلی مرگومیدر کشدورهای در حدال توسدعه و
سومی عامل خطر اصلی برای بیماریهای غیر واگیر معرفدی شدده اسدت .اید بیمداری در جوامدع
گوناگون از شیوع متفاوتی برخوردار است و از 16درصد تا بیش از 06درصدد در کشدورهای مختلدف
شیوع دارد .چاقی نیز در سالیان اخیر ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه افزایش یافته است (خرمدی
خرمآبادی .)1311 ،در بررسیهای انجامشدده در ایدران ،فراواندیِ تدوممِ اضدافهوزن و چداقی در سدال
 2668میلادی در مطالعة کشوری سلامت42/1 ،درصد در مردان و 85درصدد در زندان بدرآورد شدد.
پیشبینی میشود تا سال  2618میلادی فراوانی تومم اضافهوزن و چداقی در ایدران بده 85درصدد در
مردان و 54درصد در زنان برسد (سازمان جهانی سلامت .)2665 ،از عوامل بازدارندة شرکت افراد در
فعالیتهای جسمانی میتوان به مواردی مانندد کمبدود وقدت ،ضدعف انگیدزه ،حمایدت و راهنمدایی
ناکافی ،احساس بیلیاقتی ،کمبود تسهیلات ایم  ،محدودیت دسترسی به امکانات فعالیت جسدمانی
و چشمپوشی از فواید فعالیت جسمانی اشاره کرد (رمضانخوانی و همکاران .)1332 ،ورزش همگانی
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شکلی از فعالیتهای جسمانی با حضور منظم در فعالیتهای جسمانی است که موجدب تندرسدتی و
سلامتی بدنی و روانی میشود ،روابط اجتماعی را شکل میدهد و منجر بده نتدایم متبدت مدیگدردد
(خرمی خرمآبادی )1311 ،و بهعنوان یک ابزار کمهزینه و مفدر و درعدی حدال مدر ر ،کده قابلیدت
اجرای آن برای عموم از حیث ویژگیهای فردی و اجتماعی وجدود دارد ،مدیتواندد بدا جداگرفت در
برنامة روزانة زندگی افراد ،سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامتی جسدمانی ،رواندی و اجتمداعی آنهدا
داشته باشد .بنابرای  ،مسئولان ورزش ،بهداشت و سلامتی باید بده بررسدی روشهدایی بپردازندد کده
سبب افزایش تعداد افراد شرکتکننده در ورزش همگانی میشوند (آفرینش و همکاران.)1314 ،
انگیزههای افراد (دختران و پسران) برای شرکت در فعالیت بدنی بسیار متنوع است .برخی از عوامدل
انگیزشی از قبیل عوامل اجتماعی ،محیطی و فرهنگی میتوانند در تمایل یک فرد بدرای شدرکت در
فعالیتهای بدنی و ورزشی ا رگذار باشند (اندام و مهددیزاده .)1333 ،توموسدیمه )2664( 1معتقدد
است موانع واقعی و یا ناشی از ادراکات شخصی افراد ،میتوانندد بدهطدور بدالقوه از شدروع ،ادامده یدا
ازسرگیری فعالیت بدنی جلوگیری کنند .مطالعات انجامشده در ای زمینه نشدان مدیدهندد کمبدود
وقت ،کمبود امکانات ،مشیلة زیاد و تنبلی و بیحوصلگی ،مهمتری موانع مشارکت افدراد در فعالیدت
بدنی هستند (اندام و مهدیزاده .)1333 ،پژوهشهای انجامشدده در اروپدا نشدان مدیدهندد رویدداد
اصلی در کشورهای ای قاره ،ورزش همگانی است .در آمریکا 85درصد زنان و 52درصدد مدردان بده
ورزش همگانی میپردازند (نیلس  ،)2662 ،درحالیکه در کشور ما میزان گرایش به ورزش همگدانی
 8/3درصد در سال  1314اعلام شده اسدت (مظفدری و قدره ،)1314 ،کده ماشدینیشددن زنددگی و
افزایش اوقات بیکاری و به دنبال آن ،تحرک کم افراد ،از دلایل عمدة آن به شمار میروند.
باید دانست که جامعة دانشگاهی و فرهیخته و بهویژه دانشجویان ما نیز با ای معضل دستبهگریبدان
هستند و ازآنجاکه دانشجویان در ساختار اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،خدود را بدرای مشدارکت در
فعالیتهای اجتماعی آماده میکنند ،لازم است از سلامت جسمی و روانی کامل برخوردار باشدند .بدر
اساس یافتههای کارشناسان در سال  ،1316در ایران تنهدا 16درصدد دانشدجویان فعالیدت ورزشدی
داشتهاند که از ای تعداد حدود  26هزار نفر از دختران دانشجو تحت پوشش ورزش همگانی بودهاند
که ای رقم حدود پنمدرصد جمعیت دانشجویی در آن سال است (سند راهبردی نظام جامع توسعة
تربیت بدنی و ورزش کشور .)1312 ،اسدی ( )1311در پژوهشی به ای نتیجه رسید کده 31درصدد
دانشجویان کشور اصلاً ورزش نمیکنند85/5 ،درصد دانشجویان هیچ وقتی را در دانشگاه یا خوابگداه
به ورزش اختصاص نمیدهند4/3 ،درصد آنها عضو تیمهای ورزشی خوابگاه و 50/3درصد عضدو تدیم
ورزشی خاصی نیستند .تنها 23/3درصد فعالیتهای ورزش دانشگاهها بده فعالیدت ورزش همگدانی و
1. Tumusiime
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تفریحی اختصاص دارد؛ درحدالیکده دانشدجویان بدهترتیدب برنامدههای ورزش همگدانی و تفریحدی
(48/4درصد) ،آموزش ورزشها (32درصد) و مسابقات مطلوب ورزشدی (20/0درصدد) را در اولویدت
خواستههایشان مطر کردند .همچنی  ،رمضانخانی و همکداران ( )1331در پدژوهش خدود بده اید
نتیجه رسیدند که میزان فعالیت پسران نسبت به دختران بیشتر است که دلیل ای امر وجود مزایای
بیشتر در خوابگاه پسران و دستگاهها و تجهیزات و امکانات ورزشی بیشدتر و همچندی علاقدهمنددی
پسران به انجام ورزشهای گروهی مانند فوتبال است .شاید یکی دیگدر از دلایدل بیشدتربودن مددت
فعالیت جسمانی در پسران ،آزادی بیشتر آنها برای ورزش و دسترسی بیشتر آنها باشد.
فرجاللهی ( )1353در پژوهشی به ای نتیجه رسید که فقدط 15درصدد دانشدجویان دختدر دانشدگاه
تهران ورزش میکنند .دانشجویان ضعف فوقبرنامة ورزشی دانشگاه را علت شرکتنکردن در فعالیدت
ورزشی اعلام کردند .صباغ لنگرودی ( )1354ضدعف امکاندات ورزشدی دانشدگاه اصدفهان را یکدی از
عوامل مهم در شرکتنکردن دانشجویان پسر در فعالیت بدنی اعلام کرد .ولی صفویزاده ( )1311در
پژوهشی اعلام کرد هر دو گروه دانشدجویان دختدر و پسدر دانشدگاه صدنعتی امیرکبیدر از امکاندات و
تجهیزات ورزشی دانشگاه ناراضیاند.
ایان 1و همکاران ( )2660در پژوهش خود به ای نتیجه رسیدند که مهمتری مدانع در پدرداخت بده
ورزش در اوقات فراغت بیعلاقگی است .دنیل و کسینگر )2665( 2در پژوهشی با عنوان نقش ورزش
در زندگی دانشجویان کالمهای جنوبی ایالات متحده به اید نتیجده رسدید کده حددود 06درصدد از
دانشجویان خوابگاهی در فعالیتهای ورزشی داخل دانشگاهها شرکت میکنند .در روزگار ما به دلیل
تحول فناوری و پیشرفت علم ،حرکتها و فعالیتهای بدنی کاهش یافته و ماشی جایگزی آن شده
است که ای امر تأ یر روحی د روانی و جسمی نامطلوبی بر انسان گذاشته است (ممتازبخش و فکور،
 .)1310تمام دستاوردهای علمی ،لزوم فعالیت بدنی و ا رات سکون و کمتحرکی را بر جسم و جان و
زندگی مادی و معنوی انسان تأیید میکنند؛ برای متال ،در آمریکا 12درصد مرگومیر در ا ر زندگی
کمتحرک اتفاق میافتد و ای مسئله زمانی مهم است که تحرکنداشت  ،شایعتری عامل قابلاصدلا
در نظر گرفته شود .چاقی و افزایش شاخص تودة بدنی با بیماری عروقی و کرونری ارتبدا مسدتقیم
دارد ،که خود یکی از عوامل اصلی مرگومیر در جهان است که دلیدل آن همدی کداهش فعالیدت و
کمتحرکی است (هاردم و اسنسل ،2664 ،به نقل از تقوی .)1318 ،با توجده بده چندی مشدکلات
جسمی و روانیای که هرروزه به نوعی بروز میکنند و همچنی جدوانی جمعیدت ایدران ،لدازم اسدت
کشور ما خود را برای افزایش فعالیتهای بدنی ،تحرک و ورزش همگانی آماده کند (تقوی.)1318 ،
1. Iain
2. Daniel & Kissinger
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در ورزش همگانی همة افراد در محدودة شرایط و تواناییهای خویش فعالیت میکنند و رسدیدن بده
سلامت و نشا را فقط در تماشای بازی تکستارههای مسابقات نمیدانند ،بلکه در واقع از شدعار بده
شعور و از هدف به عمل رسیدهاند؛ از سوی دیگر ،ازآنجاکه به دلیل محدودیتهای فدراوان و شدرایط
خاص ،امکان شرکت همة افراد جامعه در ورزش قهرمانی وجود ندارد ،و نظر به اینکه علدوم مختلدف
فواید منحصربهفدردی را بده ورزش و فعالیتهدای بددنی مدرتبط مدیدانندد و پژوهشهدای تجربدی
بیشماری ارزشهای سودمند آن را تصدیق کردهاند ،ضروریتری و عملیتری راه برای نیل به اید
مهددم ،هدددایت و ترغیددب عام دة مددردم در پددرداخت بدده ورزش همگددانی اسددت کدده بددا توجدده بدده
سهلالوصولبودن و دسترسی آسان به اماک ای بخش از ورزش و شیوههای نسدبتاً آزاد شدرکت در
فعالیتهای مربو به آن ،میتواند هر زمان مورد استفادة افراد مختلف قرار گیرد و از همده مهدمتدر
اینکه انجام آن نیاز به وسایل و ابزار ویژهای ندارد و حرکدات آن مشدکل نیسدت و شدرایط جسدمانی
خاصی را طلب نمیکند و با صرف هزینههای بسیار ناچیز قابل اجراست (زاهدی.)1336 ،
ازآنجاکه دانشجویان آیندهسازان کشور هستند و تلاش برای ارتقای سطح سدلامت جسدمی و رواندی
آنها ضام جامعهای سالم در آینده است ،روشهای مختلفی برای تحقق هددف یادشدده وجدود دارد
که از بی آنها فعالیتهای جسمانی از اهمیت ویژهای برخوردارند .بهویدژه فعالیتهدای ورزشدی کده
بهصورت همگانی و تفریحی برگدزار مدیشدوند ،نقدش بسدزایی دارندد .فعالیدت ورزشدی بدرای تمدام
دانشجویان مفید و ضروری است ،اما برای دانشجویان غیربومی و سداک خوابگاههدای دانشدجویی از
تأ یر مهمتری برخوردار است؛ زیرا اولاً به دلیل غیربومیبودن ،کمتر از فضاها و امداک ورزشدی شدهر
محل تحصیل خود استفاده میکنند و انیاً به دلیل دوربودن از خانواده ،اوقات فراغت بیشتری دارندد
که ای خلأ باید به شکل بهینه پر شود .بنابرای  ،برنامههای ورزشی قابلاجرا در خوابگاه نهتنهدا نیداز
آنها را به فعالیت جسمانی تأمی میکند ،بلکه یکی از روشهای مر ر برای غنیسازی اوقات فراغدت
نیز محسوب میشود (طر توسعة فعالیتهای ورزشی ویژة دانشگاهها .)1332 ،از طرفی ،زنددگی در
خوابگاه دانشجویی به سبب دوری از خانواده ،عهدهدارشدن مسئولیتهای مختلدف جدیدد ،اندروی و
توان ویژهای میطلب تا دانشجو بتواند به رضایت درونی و شادکامی دست یابد .در صورت بیتدوجهی
به ای نیاز ،زمینة افدت تحصدیلی ،اختلالدات رواندی از جملده افسدردگی ،گدرایش بده سدرگرمیهای
نامناسب و شادی کاذب ایجاد خواهد شد (سمویی و همکاران.)1336 ،
علیرغم افزایش آگاهی عمومی مردم از عوارض و پیامدهای ناشی از بیتحرکدی ،بدر اسداس شدواهد
موجود فقط درصد کمی از جامعة دانشگاهی کشور از برنامة ورزشی دانشگاهها استقبال مدیکنندد و
ازآنجاکه دانشجویان بخش مهمی از ای جامعه را تشکیل میدهند ،ضرورت توجه به تربیت بددنی و
ورزش آنها میتواند بسیار سازنده باشد و نتدایم متبتدی در پدی داشدته باشدد (خرمدی خدرمآبدادی،
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 .)1311واضح است فعالیت بدنی و شرکت در برنامدههای ورزش همگدانی دانشدگاه مدیتواندد سدهم
بسزایی در ارتقای سطح سلامت جسمانی ،روانی و اجتماعی جامعدة دانشدگاهی ،بدهویژه دانشدجویان
داشته باشد.
با توجه به تفاوتهای فیزیولوویک ،روانشناختی و اجتماعی دختران و پسران ،مرلفههای تدأ یرگدذار
بر مشارکت ورزشی آنها نیز متفداوت اسدت و بده تبدع آن ،عدواملی کده مدانع مشدارکت ورزشدی در
دانشجویان دختر و پسر میشوند نیز میتوانند متفاوت باشند .اید موضدوع از نظدر مبدانی نظدری و
مشاهدات تجربی قابلتأیید است ،ولدی از جامعدهای بده جامعدة دیگدر میدزان مداخلدة جنسدیت بدر
مشارکت ورزشی متفاوت است .بنابرای  ،ای پژوهش با توجه به جایگاه جامعة دانشدجویی در آیندده
کشور و همچنی ضرورت پژوهش در ای جامعه ،برنامهریزی و اجرا شدد تدا ضدم مطالعدة انگیدزة
دانشجویانِ ساک خوابگاههدا در برنامدههای ورزشدی دانشدگاه و همچندی شدناخت عوامدل توسدعة
مشارکت ورزشی ای افراد ،به ارائة اطلاعات مفید در مدورد مسدائل برانگیزانندده و بازدارنددة آنهدا در
رویآوردن به ورزش ،پرداختده و انگیدزة مشدارکت در برنامدههای ورزشدی را تقویدت کدرده اسدت و
اطلاعات خوبی در اختیار دستاندرکاران ورزش دانشگاهها قرار داده تا با بهرهمندی از ای دادههدا در
تدوی هرچه بهتر برنامههای ورزشی و رفع موانع موجود ،توفیق یابند.
روششناسی پژوهش
ای پژوهش از نوع پیمایشی است و بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعة آمداری اید پدژوهش را
همة دانشدجویان پسدر و دختدر سداک در خوابگاههدای دانشدگاههای دولتدی جندوب شدرق کشدور
( )N=10225شامل دانشگاه شهیدباهنرکرمان ،دانشگاه جیرفت ،دانشگاه صنعتی سدیرجان ،دانشدگاه
ولیعصر(عم) رفسنجان ،دانشگاه بم ،دانشگاه هرمزگان ،دانشدگاه سیسدتان و دانشدگاه زابدل تشدکیل
دادهاند و نمونة آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان  358نفر دختر و  301نفر پسر بود که بدرای
انتخاب دانشگاهها از روش نمونهگیری طبقهای و برای انتخاب دانشدجویان از روش نموندهگیدری در
دسترس استفاده شد.
در ای پژوهش دادهها با استفاده از دو پرسشنامة محققساخته گردآوری شدند .پرسشنامة اول کده
در میان دانشجویان توزیع شد ،برای بررسی فرضیهها (تأ یرگذاری یا بیا ربودن عوامل توسعة ورزش
همگانی در خوابگاههای دانشجویان) استفاده شد که در طراحدی آن بده سده محدور نگدارش ،اصدول
اندازهگیری و ظاهر کلی پرسشنامه توجه شد .پرسشنامة دوم ،پس از تجزیهوتحلیل نتایم حاصل از
پرسشنامة اول ،برای اولویتبندی هریک از عوامل و بر مبنای مقایسات زوجی وزن آنها طراحی شدد
و تعداد  46پرسشنامه پس از تأیید نهاییِ متخصصان گروه مدیریت ،در بی جامعدة خبدره (اعضدای
انجم های ورزشی خوابگاهها) توزیع شد.
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پرسشنامة مورد نظر برای تعیی روایی صوری در اختیار  16نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار
گرفت و با استفاده از مدل لاوشی روایی محتدوایی کدل پرسدشنامده ( )CVI=6/10بده دسدت آمدد.
همچنی  ،برای تعیی روایی سازه ،از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد؛ به همی منظور ،از آزمدون
 KMOبرای تعیی کفایت حجم نمونه استفاده شد KMO .در کلِ پرسشنامه  6/344به دست آمدد.
برای سنجش همبستگی بی گویهها از آزمون بارتلت استفاده شد و ضریب پایایی درونی آن با روش

الفای کرونباخ ( )α=6/13محاسبه شدد .پرسدشنامده در دو بخدش تنظدیم شددخ بخدش اول شدامل
مشخصات فردی و بخش دوم شامل سرالات اصدلی پدژوهش بدود کده حداوی  32گویده بدا مقیداس
پنمارزشی لیکرت (به ترتیبخ خیلی کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4و خیلی زیاد= 8امتیاز) است
که در رابطده بدا عوامدل مدر ر بدر توسدعة ورزش همگدانی در خوابگاههدای دانشدجویی شدامل پدنم
خردهمقیاسخ عامل مدیریتی ( 14سرال) ،عامل ساختاری ( 0سرال) ،عامدل فدردی( 8سدرال) ،عامدل
زمان (3سرال) و عامل فرهنگی ( 4سرال) طراحی شده است.
جدول-3آزمون بارتلت
تقریبی از آمارة کای دو
درجة آزادی
سطح معناداری

16216/221
430
6/661

در ای پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو روش آمار توصدیفی و اسدتنباطی اسدتفاده شدد .بده
منظور سازماندادن ،خلاصهکردن و طبقهبندی نمرات خام و توصیف اندازههای نمونه ،تنظیم جددول
توزیع فراوانی ،درصدها و محاسبه شاخصهای پراکندگی نظیر میانگی  ،انحراف استاندارد و نمودارها
از آمار توصیفی استفاده شدد و در بخدش آمدار اسدتنباطی از تحلیدل عداملی اکتشدافی ،آزمدون تدی
تکنمونه و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاستفاده شد.
نتایج
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة پدژوهش نشدان داد کده دامندة سدنی دانشدجویان نموندة
تحقیق ،برای پسران  11تا  32سال و میانگی آن  22/14 ± 2/30سال ،و برای دختدران  11تدا 34
سال و میانگی آن  23/41 ± 2/38سال بود .از نظر میزان اوقات فراغدت در شدبانهروز41/1 ،درصدد
پسران و 44/8درصد از دختران دارای اوقات فراغتی بی یک تدا دو سداعت در شدبانهروز بودندد کده
بیشتری آمار را به خود اختصاص دادهاند.
مطالب جدول شمارة دو بیانگر اطلاعات (میانگی و انحراف استاندارد) مربدو بده شداخصهدای هدر
مرلفه است.
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جدول -1آمار توصیفی شاخصهای هر مؤلفه
ردیف
مؤلفه

شاخصها

1

مدیریتی

2

ساختار

حمایت مسئولان دانشگاه از ورزش دانشجویان
وجود مشاور پزشکی در زمینة فعالیت بدنی در
دانشگاه
برگزاری دورههای آموزشی رشتههای مختلف
ورزشی برای دانشجویان در ساعات فوقبرنامه
توجه به رشتههای مورد علاقة دانشجویان در
ساعات فوقبرنامه
اطلاعرسانی دربارة روز و ساعات فوقبرنامة
ورزشی و فعالیتهای ورزشی دانشگاه
تخصیص بودجه به ورزش همگانی و فعالیت
بدنی دانشجویان از سوی دانشگاه
وجود مربیان متخصص و باتجربه
فعالیت تشکلها و انجم های ورزش همگانی
وجود رشتههای ورزشی متنوع ویژة دانشجویان
در اماک ورزشی دانشگاه
حضور و شرکت مسئولان دانشگاه در فعالیتهای
ورزشی دانشگاه
برخورد مناسب دستاندرکاران اماک ورزشی
برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی برای
دانشجویان
برگزاری منظم مسابقات ورزشی خوابگاهی
برنامهریزی فعالیتهای ورزشی مرتبط با
مناسبتهای مختلف
وجود اماک و فضاهای ورزشی اختصاصی
استاندارد و ایم برای دانشجویان
وجود تجهیزات ورزشی دانشجویان (مانند توپ،
دوچرخه و)...
دسترسی به زمی بازی ،پارک ،سال ورزشی در
نزدیکی خوابگاه
حملونقل مناسب به دیگر اماک ورزشی
دانشگاه
کیفیت مطلوب وسایل و تجهیزات ورزشی
شرایط آبوهوایی منطقه

میانگین
دختر
پسر
3/18
3/30

انحراف استاندارد
دختر
پسر
6/13
6/31

اندازة نمونه
دختر
پسر
358
301

3/15

3/54

6/38

6/35

301

358

3/06

3/01

1/10

1/12

301

358

3/16

3/85

1/60

1/63

301

358

3/36

3/03

6/33

1/61

301

358

3/51

3/51

6/38

6/32

301

358

3/11
3/13

3/58
3/56

1/63
1/61

1/65
1/61

301
301

358
358

3/52

3/53

1/63

6/35

301

358

3/16

3/08

1/63

6/38

301

358

3/38

3/52

1/66

1/68

301

358

3/11

3/55

1/66

1/12

301

358

3/51

3/53

1/18

1/60

301

358

3/53

3/05

1/64

1/66

301

358

3/10

4/61

1/61

1/12

301

358

3/10

3/58

1/11

1/60

301

358

3/10

3/53

1/12

1/26

301

358

3/11

3/14

1/11

1/12

301

358

3/13
3/16

3/51
3/10

1/63
1/11

1/64
1/65

301
301

358
358
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ردیف
مولفه

ادامة جدول -1آمار توصیفی شاخصهای هر مؤلفه
شاخصها

3

فرهنگی

4

فردی

8

زمان

تناسب رفتارهای حاکم در فضای ورزشی خوابگاه
با
ارزشهای فرهنگی شما
تبلییات فرهنگی نشریات داخلی دانشگاه دربارة
فعالیتهای ورزشی دانشجویان
جاذبههای زیباییشناختی (زیبایی محیط و
امکان پخش موسیقی)
نگرش متبت فرهنگ جامعه به ورزش
بهبود یا رفع بیماری و مشکلات جسمانی
تمایل به تحرک و غلبه بر تنبلی و سستی
تناسب اندام
داشت مهارت کافی در ورزش
اولویت ورزش در فعالیتهای فوقبرنامة
دانشجویان
هماهنگی زمان دیگر فعالیتهای فوقبرنامة
دانشگاه با فعالیتهای فوقبرنامة ورزشی خوابگاه
داشت وقت کافی برای حضور در فعالیتهای
ورزشی خوابگاه
افزایش زمان اختصاصیافته به فعالیتهای
ورزشی خوابگاه

میانگین
دختر
پسر

انحراف استاندارد
پسر
پسر

اندازة نمونه
پسر
دختر

3/58

3/08

1/64

6/30

301

358

3/12

3/33

6/30

6/32

301

358

3/10

3/31

1/64

6/36

301

358

3/11
3/53
3/10
3/54
3/08

3/58
4/61
3/16
3/38
3/53

1/62
1/63
1/63
1/66
1/11

6/31
1/62
6/31
6/33
1/18

301
301
301
301
301

358
358
358
358
358

3/58

3/33

1/64

1/61

301

358

3/38

3/53

6/31

1/66

301

358

3/10

3/10

6/38

6/31

301

358

3/88

3/31

1/10

1/60

301

358

نتایم جدولهای سه و چهار بیانگر ای مطلب است که بی میانگی همه عوامل با نمرة شاخص ،هم
در پسران و هم در دختران اختلاف معناداری در سطح  P<6/68وجود دارد .کده اید نشداندهنددة
تأ یرگذاری همة عوامل یادشده بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای دانشجویان دولتدی جندوب
شرق کشور است.
جدول -1نتایج مربوط به آزمون تی تکنمونهای فرضیههای پژوهش برای پسران عدد شاخص :سه
عوامل توسعة ورزش همگانی
در خوابگاههای پسران
مدیریتی
ساختاری
فرهنگی
فردی
زمان

تعداد
301
301
301
301
301

انحراف استاندارد ±

اختلاف

میانگین

میانگین

3/6â 16/04
3/6â 18/31
3/6â 16/53
3/6â 54/58
3/6â 51/04

6/16
6/18
6/16
6/54
6/51

تی
24/32
11/33
21/01
13/01
23/36

سطح
معناداری
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
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جدول -1نتایج مربوط به آزمون تی تکنمونهای فرضیههای پژوهش برای دختران عدد شاخص :سه
عوامل توسعه ورزش همگانی
در خوابگاههای دختران
مدیریتی
ساختاری
فرهنگی
فردی
زمان

تعداد
358
358
358
358
358

انحراف استاندارد ±
میانگین
3/52â 1/62
3/18â 1/68
3/14â 1/65
3/13â 6/35
3/18â 1/62

اختلاف
میانگین
6/52
6/18
6/14
6/13
6/18

تی
13/01
18/01
18/18
15/01
10/6

سطح
معناداری
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661

نهایتاً اولویتبندی شاخصهای اصلی تأ یرگذار بر توسعة ورزش همگدانی در خوابگاههدای پسدران و
دختران دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور ،با استفاده از روش  AHPانجام شد .در گدام نخسدتِ
استفاده از  ،AHPدرخت سلسلهمراتبی مسئله مطابق با شاخصهای تعیی شده در دو سطح هددف و
معیارها ترسیم شد .برای اساس ،هدف کده همدان عوامدل تأ یرگدذار بدر توسدعة ورزش همگدانی در
خوابگاههای پسران و دختران دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور بدود ،در بالداتری اولویدت قدرار
گرفت .در ردة دوم ،پنم معیار مدیریتی ،ساختاری ،فرهنگی ،فردی و زمان قرار گرفدت .شدکل یدک،
درخت سلسلهمراتبی ترسیمشده را نشان میدهد.
عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های
پسران و دختران

عامل
مدیریتی

عامل
ساختاری

عامل فرهنگی

عامل فردی

عامل زمان

شکل  -3درخت سلسلهمراتبی عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای پسر و دختر به روش
AHP

در گام بعدی استفاده از روش  ،AHPبه منظور تعیی وزن و اولویدت هدر شداخص از صداحبنظدران
خواسته شد با انجام مقایسههای زوجی دوبهدو بی شاخصها میزان اهمیت آنها را نسبت به یکدیگر
مشخص کنند .برای انجام ای کار جدولی در قالب پرسشنامه تهیه و در اختیار صداحبنظدران قدرار
داده شد و از آنها خواسته شد با انجام مقایسههای زوجی دوبهدو و اختصاص عددی بی یک تدا نده،
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میزان اهمیت هریک از معیارها را نسبت به هم مشخص کنند .در واقع ،ای مقایسهها وزن هریدک از
شاخصها را در مقایسده بدا گزیندههای رقیدب تعیدی و ارزیدابی میکندد .در مرحلدة بعدد ،جدداول
تکمیلشده گردآوری و نرخ ناسازگاری آنها بررسی شد .محاسبة نرخ ناسازگاری با اید هددف انجدام
میشود که مشخص شود آیا بی مقایسههای زوجی سازگاری وجدود دارد یدا خیدر و بدر اسداس آن
درصورتیکه نرخ ناسازگاری کوچکتر ،مساوی  6/1باشد ،در مقایسههای زوجی سازگاری قابلقبدولی
وجود دارد .در نهایت ،نظرات افراد با یکدیگر تلفیق شد.
نتایم جدول شمارة پنم بیانگر ای مطلب است که در بی عوامل مختلدف ،عامدل سداختاری بدا وزن
نهایی  6/382اولویت اول و عامل فرهنگی با وزن نهایی  6/116اولویت آخر هستند.
جدول  -1اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای پسران دانشگاههای دولتی
جنوب شرق کشور به روش AHP
اولویت

وزن نهایی

فردی

فرهنگی

زمان

مدیریتی

ساختاری

عوامل

1

6/382

1/3365

2/1106

2/8348

2/8116

1

ساختاری

3

6/182

1/0161

2/2335

6/3666

1

6/3184

مدیریتی

2

6/200

1/8330

3/1833

1

3/3333

6/3154

زمان

8

6/116

1/3363

1

6/4383

6/3151

6/4528

فرهنگی

4

6/126

1

6/5132

6/8343

6/0826

6/8153

فردی

نرخ ناسازگاری(6/65 = )CR

نتایم جدول شمارة شش بیانگر ای مطلب است که در بی عوامل مختلف ،عامل سداختاری بدا وزن
نهایی  6/386اولویت اول و عامل فردی با وزن نهایی  6/614اولویت آخر هستند.
جدول  -1اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاههای دختران دانشگاههای دولتی
جنوب شرق کشور به روش AHP

اولویتها

وزن نهایی

فردی

فرهنگی

زمان

مدیریتی

ساختاری

عوامل

1

386

3/2660

2/0065

2/8830

1/4186

1

ساختاری

2

208

0180

2/8338

1/5083

1

0534

مدیریتی

3

101

1/3144

1/1446

1

8004

3310

زمان

4

133

2/0148

1

8422

3335

3581

فرهنگی

8

14

1

3528

8223

3523

3124

فردی
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بحث و نتیجهگیری
در روزگار ما به دلیل تحول فناوری و پیشرفت علم ،حرکتها و فعالیتهای بدنی کداهش یافتده کده
ای امر تأ یر روحی روانی و جسمی نامطلوبی بر انسان گذاشته است .با توجه به چندی مشدکلاتی و
همچنی جوانی جمعیت ایران ،لازم است کشدور مدا خدود را بدرای افدزایش فعالیدت بددنی و ورزش
همگانی آماده کند .بهطورکلی عامل ساختاری یکی از عوامل تأ یرگذار در توسعة ورزش همگدانی در
خوابگاههای پسران و دختران شناخته شد و در رتبهبنددی بده روش  AHPنیدز در هدر دو گدروه در
اولویت اول قرار گرفت که نشان از اهمیت بسیارزیاد آن بهعندوان یدک عامدل تأ یرگدذار بدر توسدعة
ورزش همگانی در خوابگاههدای دانشدجویان دارد .معمولداً مکانهدای ورزشدی دانشدگاه در نزدیکدی
دانشکدههای تربیت بدنی قدرار دارندد و در برخدی از دانشدگاهها اید امداک دور از دسدترس تمدام
دانشجویان ،بهویژه دانشجویان ساک در خوابگاه هستند .از طرفی ،رشد تعداد دانشدجویان متناسدب
با زیرساختها ،بهویژه اماک ورزشی نیست و روزبهروز از سرانة اماک ورزشی در دانشگاههدا کاسدته
میشود .همواره بخشی از بودجة اداره کل تربیت بددنی وزارت علدوم بده توسدعه و تجهیدز امداک و
فضاهای ورزشی دانشگاهها اختصاص داده میشود ،اما به نظر میرسدد بودجدة اختصداصیافته بدرای
تجهیز و توسعة اماک ورزشیِ ویژة خوابگاههای وابسته به دانشگاه کدافی نبدوده اسدت و دانشدجویان
وجود ای عامل را از عوامل مر ر در توسعة ورزش همگانی گزارش کردهاند .یافتههای پژوهش حاضر
با پژوهشهای الجیلانی 1و همکداران ( ،)2665گدومز 2و همکداران ( ،)2616گورسدیک 3و همکداران
( )2665پیراسته و همکاران( )1331همسوست ،که همگی به ای نتیجه رسیدند که عامل ساختاری
یکی از مهمتری عوامل مر ر بر توسعة ورزش همگانی است.
با توجه به تأ یرگذاری عامل زمان در توسعة ورزش همگانی در خوابگاههدای دانشدجویان بدر اسداس
آزمون تی تکنمونهای ،ای عامل در رتبهبندی به روش  AHPبدرای پسدران در اولویدت دوم و بدرای
دختران در اولویت سوم قرار گرفت .شرکتکنندگان ای پژوهش معتقدند که اید عامدل نسدبت بده
دیگر عوامل مر ر بر توسدعة ورزش همگدانیِ خوابگاههدای پسدران ،بدرای حضدور آندان در اید گونده
فعالیتها انگیزة نسبتاً زیادی ایجاد میکند .با توجه به تداخل زمدان کلاسهدای درس ،فعالیتهدای
فوقبرنامة دانشگاه با فعالیتهای فوقبرنامة ورزشی خوابگاهها و همچنی تداخل با زمدان اختصاصدی
اماک ورزشی و کمبودن ساعات فوقبرنامه در فضاهای ورزشی دانشگاهها ،و همچنی کمبدود زمدان
کافی ،بهویژه برای پسران ،به دلایل متعددی از جمله کارکردن در کندار تحصدیل ،سرپرسدت خدانوار
1. El-Gilany
2. Gomez
3. Gyurcsik
4. Asihel
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بودن و غیره ،به نظر میرسد اگر ادارات تربیت بددنی و فدوقبرنامدة دانشدگاهها در برنامدهریزیهدای
مربو به اماک و فضاهای ورزشی دانشگاه به زمان آزاد و فراغت دانشجویان توجده داشدته باشدند و
برنامههای فوق برنامه را بر اساس ای ساعات تنظیم کنند ،باعث گسترش ورزش همگدانی در سدطح
دانشگاه و خوابگاه خواهند شد .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای الجیلانی و همکداران ()2665
و گومز و همکاران ( )2616همسوست .در ای پژوهش ،زمان موردعلاقه برای ورزش نیز بررسی شدد
و مطلوبتری زمان برای ورزشکردن برای پسران ،محدودة زمانی  11تا  21و برای دختران نه صبح
تا  12و  11تا  21بود که با پژوهش غفوری ( )1310همخوانی نداشدت .علدت اید نداهمخوانی نیدز
احتمالاً به ماهیت متفاوت جامعة مورد بررسی در دو پژوهش مربو میشود .جامعة مورد مطالعه در
پژوهش غفوری ( )1310شهروندان عادی شهرهای مختلف ایران بودند و مطلدوبتدری زمدان بدرای
ورزشکردن را محدودة زمانی شش تا نه صبح اعلام کرده بودند؛ اما جامعة مورد بررسدی در پدژوهش
حاضر ،با توجه به حضور در کلاسهای درس و از لحاظ جنسیت ،ساعات  11تا  21را بهتدری زمدان
برای ورزشکردن دانستهاند .بنابرای  ،در برنامهریزی ورزش دانشگاههای کشور توجده بده اید نکتدة
مهم ضروری به نظر میرسد و میتواند بخشی از موانعِ حضور دانشجویان پسر ساک در خوابگاهها را
مرتفع کند.
عامل مدیریت بهعنوان یکی از عوامل مر ر در توسعة ورزش همگانیِ خوابگاههای پسدران و دختدران
شناخته شده است که یافتههای پژوهش حاضر بدا پژوهشهدای انددام و مهددیزاده ( ،)1333اتقیدا
( ،)1315عزیددزی ( ،)1313احسددانی و همکدداران ( ،)1310منظمددی و همکدداران ( )1336و زاهدددی
( )1336همسوست .از سویی ،آسیهل ( ،)2668طی پژوهشی بدر روی دانشدجویان سداک خوابگداه
دانشگاه کیپ غربی در آفریقای جنوبی عامل مدیریتی را جزو کماهمیتتدری عوامدل توسدعة ورزش
همگانی معرفی کرد که با یافتههای پژوهش حاضدر در یدک راسدتا نیسدت؛ احتمالداً یکدی از دلایدل
ناهمسویی ،اهمیتدادن زیاد مسئولان و مدیران در کشورهای غربی به مقولة ورزش همگانی ،بدهویژه
در بی دانشجویان باشد؛ زیرا آنها دریافتهاند که یکی از مهمتری عوامل برای پیشرفت کشورهایشان
در زمینههای مختلف ،داشت یک نیروی انسانی کارآمد است؛ پس برای دستیابی به ای مهم ،تمام
تلاش خود را کرده و سعی در برطدرفکدردن مواندع در حدوزة مددیریتی کدردهاندد کده نتدایم اکتدر
پژوهشها در ای کشورها ای موضوع را نشان میدهد .در بحث رتبدهبنددی بده روش  ،AHPعامدل
مدیریتی در پسران در جایگاه سوم و در دختران در جایگاه دوم قرار گرفت ،شاید دلیدل اید تفداوتِ
رتبه در آن باشد که در کشور ما به دلایل مختلف از جمله نوع زیرساختهدا ،مسدائل فرهنگدی ،ندوع
برنامهریزی ،جایگاه مدردان در اجتمداع و ...پیگیدری مدوارد مددیریتی در بخدش پسدران آسدانتدر و
قابلاجراتر از بخش دختران است.
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پس از اینکه عامل فرهنگی بر اساس آزمون تی تکنموندهای از عوامدل تأ یرگدذار بدر توسدعة ورزش
همگانی در خوابگاههای دانشجویان معرفی شد ،در رتبهبندی به روش  AHPدر پسران اولویت پنجم
و در دختران اولویت چهارم قرار گرفت .ای یافته بیانگر ای اسدت کده فرهندگ انجدام فعالیتهدای
ورزشی در قشر دانشگاهی ،مخصوصاً دانشجویان جاافتاده است .باید خاطرنشان کدرد کده در جامعدة
ایران ،از دیرباز ورزشکردن برای پسران جایگاه ویژهای داشدته اسدت و ندزد تمدام قشدرهای جامعده،
داشت جسمی تنومند و اندامی متناسب برای پسرها پسندیده بوده و در تمام ادوار تاکنون ،ندهتنهدا
ای مهم کمرنگ نشده ،بلکه برای دختران جامعة ما نیز حائز اهمیت شده است و اید اختلداف کدمِ
رتبه در دختران و پسران نیز به دلیل مسائل دینی و تعصبات فرهنگیِ گاه و بیگاهِ جامعدة مدا بدرای
دختران است .باوجودای  ،خانوادهها به دلیل ماشینیشدن زندگیها برای دستیابی بده اید ویژگدی
برنامهریزی مدونی میکنند و رتبة ای عامل در پژوهش نشان میدهدد کده در اید زمینده فرهندگ
ورزش همگانی تا حدود زیادی نهادینه شده است .یافتههای پژوهش حاضدر بدا پژوهشهدای انددام و
مهدیزاده ( ،)1333گورسیک و همکاران ( )2665و زاهدی ( )1336همسوسدت .در همدی راسدتا،
عزیزی و همکاران ( )1336برپایی همایشها و کارگاههای علمی دد ورزشدی در سدطح خوابگاههدا را
برای فرهنگسازی ورزش در خوابگاهها و تشویق دانشجویان برای شدرکت در ورزش همگدانی مفیدد
میدانند .اتقیاء ( )1315اطلاعرسدانی مدر ر مسدئولان را در افدزایش گدرایش دانشدجویان بده ورزش
همگانی مر ر میداند.
پس از مشخصشدن تأ یرگذاری عامل فردی در توسعة ورزش همگانی در خوابگاههدای دانشدجویان
بر اساس آزمون تی تکنمونهای ،در رتبهبندی به روش  AHPبرای پسدران در رتبدة چهدارم و بدرای
دختران در رتبة پنجم قرار گرفت .ای عامل نسبت به دیگر عواملِ مر ر بدر توسدعة ورزش همگدانی،
برای آنان اهمیت کمتری دارد و برای پرداخت به فعالیتهای ورزشی انگیزش کمتری در آنان ایجاد
میکند .بنابرای  ،یکی از راهکارهای خوب بدرای از میدان برداشدت برخدی مواندع فدردی ،مدیتواندد
برگزاری مسابقات و جشنوارههای ورزشی درون و برون بخشدی باشدد کده احتمالداً میدل و رغبدت و
انگیزة دانشجویان ساک خوابگاه را برای فعالیت بدنی و حضور در برنامههای ورزش همگانی توسدعه
خواهد داد .تمایل به تحرک و نداشت سستی و تنبلی نیز از جمله موارد مهم دیگدری اسدت کده در
عامل فردی وجود دارد و باعث گسترش حضور دانشجویان در فعالیتهای بدنی و ورزشی خوابگاههدا
میشود .در ای زمینه به نظر می رسد افزایش سطح آگاهی افراد از طریق آموزش در ایجاد انگیدزه و
تشویق آنان برای شرکت در ورزش همگانی مر ر باشدد .یافتدههای پدژوهش حاضدر بدا پژوهشهدای
آفرینش و همکاران ( ،)1314تارتار )2663(1و زیبلندد 1و همکداران ( )1331همسوسدت کده نشدان
1. Tatar
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دادند عامل فردی از عوامل مر ر در توسعة ورزش همگانی است .زاهدی ( )1336طدی پژوهشدی بدر
روی مدیران فدراسیون ورزش همگانی ،کارشناسدان ادارهکدل ورزش همگدانی ،مددیران هیئتهدای
همگانی استانها و رؤسای انجم های ورزش همگانی به ای نتیجه دست یافت که عامل فردی جدزو
عوامل توسعة ورزش همگانی نیست؛ زیرا همة افراد بررسیشده ،کسانی هستند که از لحاظ وضدعیت
شیلی و معیشتی در وضعیت با بات قرار داشتهاند و دوم اینکه ای افراد جزو بدندة ورزش هسدتند و
ورزش برای آنها به منزله شیل است ،نه یک کار فوقبرنامه که برای سلامتی انجام دهند.
در ای پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  AHPعوامل شناساییشدة مر ر بدر توسدعة
ورزش همگانی در خوابگاههای پسران و دختران دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور ،اولویتبندی
شدند که درای میان ،برای پسران دو متییر ساختاری و زمان و برای دختران دو متییرِ سااختاری و
مدیریتی بهترتیب مهمتری عوامل ا رگذار شناسایی شدند و عوامل دیگر در اولویتهای بعددی قدرار
گرفتند .نتایم ای یافته با پژوهشهای آسهیل ( ،)2668ابراهیم 2و همکداران ( )2613ناهمسوسدت.
یکی از دلایل ناهمسویی ای یافتهها با پژوهش حاضر در شناسایی و اولویتبندی و نیز مکدان انجدام
پژوهش است؛ زیرا هر دو پژوهش ناهمسو در خارج از ایران انجام شدهاند و اید پرواضدح اسدت کده
کشورهای خارجی از لحاظ امکانات و زیرساختها بسیار جلوتر از ما هستند درصورتیکه اصدلیتدری
دغدغة دانشجویان ما وجود زیرساختها و امکانات برای پدرداخت بده ورزش بدود کده اید موضدوع
مستقم یا غیرمستقیم بر عوامل دیگر نیز تأ یر گذاشته است.
بنابرای  ،به نظر می رسد گسترش ورزش همگانی نیازمند افزایش سطح آگداهی از طریدق آمدوزش و
همچنی برنامهریزی و مدیریت صحیح و امکانات مناسب باشد .از طرفی ،مدرسه و دانشگاه بهعندوان
ارکان اصلی جامعه در ترویم و آموزش فرهنگ ورزش ،از دیرباز مورد توجه بودهاند و هرگونده اقددام
فرهنگی در جامعه ،بدون توجه به ای دو رک  ،تقریباً غیرممک است .درنتیجه ،به عنوان اولی قدم
در راه رفع مشکلات باید ابتدا عوامدل مدر ر بدر توسدعة ورزش همگدانی را از دیددگاه جامعدة بدزرگ
دانشجویان شناسایی کرد .دانشجویان که خود عضوی از همی مردم و بهوجودآورندة یکی از اید دو
رک هستند ،و همچنی قشر فرهیختة جامعهاند و بهنوعی درگیر ورزش هستند ،میتوانندد بدر کدل
جامعه تأ یر بگذارند .بنابرای  ،با نظرسنجی از دانشجویان در مورد ای موضوع و استفاده از نظر آنهدا
در مورد ورزش همگانی ،میتوان تأ یر زیادی بر دیگر افراد جامعه گذاشدت؛ زیدرا همچنانکده گفتده
شد ،نظر آنها برای افراد زیادی قابدلاسدتناد اسدت و مدیتواندد در جامعده و بدهویژه در خوابگاههدای
دانشگاههای دولتی و در بی دانشجویان ساک در خوابگاه ،یک شاخص اصلی برای گسدترش ورزش
1. Ziebland
2. Ibrahim

3131  پاییز و زمستان،31 پژوهش در ورزش تربیتی شماره

336

 میتوان گفت مواردی که بهعنوان عوامل مر ر بر توسعة ورزش همگانی در، بهطورکلی.همگانی باشد
 زنجیروار به هم مدرتبط،خوابگاههای دانشجویان دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور معرفی شدند
 باید به ماهیت و میدزان اهمیدت آنهدا از،هستند و در برنامهریزی برای تقویت و گسترش ای عوامل
.دیدگاه دانشجویان ساک در خوابگاهها توجه شود
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Abstract
This paper aimed to identify and prioritize the influential factors on promotion of sport
for all in the dormitories. The research was a survey based, applied research in regard to
its method and purpose, respectively. The statistical group consists of students residing
in the dormitories of eight southern east national universities of Iran (N=16227), of
whom the number of 368 individuals comprise the statistical sample were male and 375
of them were female. Sampling was conducted via the stratified convenience method.
The research tool was a questionnaire devised by the authors, for which its validity was
evaluated by factor analysis and its reliability with Cronbach�
s Alpha of (∝=0.89). For
data analysis, the one sample T-test and hierarchical analysis methods were used. The
findings indicated that all of the identified factors significantly influenced the promotion
of sport for all in the student�
s dormitories. Prioritization of the factors conducted
through the AHP (Analytic Hierarchy process) method for males were respectively: the
structural factor, time, management, individual and cultural and for females were
respectively: the structural factor, management, and time, cultural and individual.
According to the obtained results of the research, it can be concluded that by planning
and concentrating on the influential factors on the promotion of sport for all in student�
s
dormitories, a proper environment for more enthusiastic attitudes of the students towards
sport for all can be achieved.
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