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 چکیده

 انشجویید هایورزش همگانی در خوابگاه ةبندی عوامل مؤثر بر توسعهدف این پژوهش شناسایی و اولویت

در  ،خوابگاه ساکندانشجویان  آماری شامل ةپیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامع پژوهشبود. روش 

 ،دخترنفر  171نفر پسر و  113تعداد از این  ( کهN=31117) بود دانشگاه دولتی جنوب شرق کشور هشت

، پژوهشابزار  انجام شد.در دسترس  طبقه ای صورتگیری بهرا تشکیل دادند. نمونه پژوهش ةنمون

 (α=6/33) و پایایی آن با آلفای کرونباخ ،تحلیل عاملی ای بود که روایی آن باساختهمحقق ةنامپرسش

مراتبی استفاده شد. و روش تحلیل سلسله ها از آزمون تی تک نمونهد. برای تحلیل دادهشمحاسبه 

های ورزش همگانی در خوابگاه ةری بر توسععوامل تأثیر معنادا ةنشان داد که هم پژوهشهای یافته

ترتیب عبارت بودند برای پسران به مراتبیتحلیل سلسلهبندی عوامل به روش دانشجویان داشتند. اولویت

عامل  ت بودند از:و برای دختران عبار مدیریتی، فردی و فرهنگی عوامل عامل ساختاری، زمان،از: 

توان چنین نتیجه می پژوهشهای با توجه به یافتهی و فردی. فرهنگعوامل ساختاری، مدیریتی، زمان، 

 دانشجویانهای ورزش همگانی در خوابگاه ةریزی و تمرکز روی عوامل تأثیرگذار بر توسعگرفت که با برنامه

  توان شرایطی ایجاد کرد تا دانشجویان با رغبت بیشتری به ورزش همگانی روی آورند.می

 

 ورزش همگانی ،دانشجو، دانشگاه خوابگاه، واژگان کلیدی:

                                                 
  :rahimi.amirhesam@gmail.com Email                                                           ه مسئول* نویسند
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 مقدمه
نیازهای متفاوتی دارد که بایدد  ،برحسب نوع و میزان فعالیت جسمانی ،انسان در هر مرحله از زندگی

فیزیکدی تیییدر یافتده و های با ارتقای سطح شهرنشینی، نوع و میزان فعالیت. پاسخ داده شودآنها  به

رو نیروهدایی کده بده اید  ت زندگی، کمتر شدده اسدت. ازاید آوردن امکانانیاز به فعالیت برای فراهم

 ترتیببددی  خروجی خود را در ورزش جستجو کنند وهای د راهنتوانمی د،ماننکارکرد میبیترتیب 

گدویی بده نیداز افراد بدرای پاسدخ ،. بنابرای خواهد یافتافزایش  فرد نیزجسمی و ذهنی های قابلیت

مند شوند. فقر حرکتدی ای به ورزش بپردازند تا از مزایای آن بهرهی شدهریزطور برنامهتحرک باید به

عروقدی، پدوکی قلبدیهدای )بیماری جسدمیهدای از جملده بیماری ؛کنددمدی مشکلات زیادی ایجاد

آبدادی، خرمی خدرمروانی )افسردگی، اضطراب و استرس( )های استخوان، پیری زودهنگام( و بیماری

لامت حدال و آیندده، فعالیدت سدمنددی از فوایدد جهان برای بهدره انوانسوم ج(. کمتر از یک1311

باری در تمام مراحل جوانی در حال نزول اسدت طور تأسفجسمانی کافی دارند و فعالیت جسمانی به

تدر و سدطو   سداز جملده در زندان، افدراد م اسدت تدرجامعه شایعهای تحرکی در برخی گروهو کم

 06دهد کده در ای  زمینه اطلاعات سازمان جهانی بهداشت نشان می .فرودستاقتصادی و اجتماعی 

اید  سدازمان در  .رصد از بزرگسالان در کشورهای مختلف از تحرک کافی برخوردار نیسدتندد 18تا 

)نیدوبی و  دکدرگدزارش نیدز تحرکی در جمعیت بزرگسال ایران را درصدی کم11شیوع  2666سال 

از  شدود.های پرخطدر مدیبیماری ویژهبه ،جر به مشکلات فراوانیتحرکی منای  کم .(2663همکاران، 
 12سدالانه حددود  ،موجدودهدای کرونری است که بنا بده گزارش ها، بیماری قلبیجمله ای  بیماری

بدر اسداس گدزارش سدازمان بهداشدت  .دهندمی میلیون نفر به علت ابتلا به آن جان خود را از دست

ومیدر کشدورهای در حدال توسدعه و دخانیات، دومی  عامل اصلی مرگجهانی، فشار خون بالا بعد از 

غیر واگیر معرفدی شدده اسدت. اید  بیمداری در جوامدع های سومی  عامل خطر اصلی برای بیماری

درصدد در کشدورهای مختلدف 06درصد تا بیش از 16گوناگون از شیوع متفاوتی برخوردار است و از 

توسعه افزایش یافته است )خرمدی ی درحالدر کشورها ویژهبه ،چاقی نیز در سالیان اخیرشیوع دارد. 

وزن و چداقی در سدال اضدافه تدوممِ فراواندیِ ،شدده در ایدرانهای انجامدر بررسی (.1311آبادی، خرم

درصدد در زندان بدرآورد شدد. 85درصد در مردان و 1/42کشوری سلامت،  ةمیلادی در مطالع 2668

درصدد در 85وزن و چداقی در ایدران بده م اضافهملادی فراوانی تومی 2618شود تا سال بینی میپیش

در  افرادشرکت  ةعوامل بازدارند(. از 2665)سازمان جهانی سلامت،  درصد در زنان برسد54مردان و 

توان به مواردی مانندد کمبدود وقدت، ضدعف انگیدزه، حمایدت و راهنمدایی میجسمانی های فعالیت

ود تسهیلات ایم ، محدودیت دسترسی به امکانات فعالیت جسدمانی لیاقتی، کمبناکافی، احساس بی

ورزش همگانی  (.1332خوانی و همکاران، رمضاند )کرپوشی از فواید فعالیت جسمانی اشاره و چشم
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جسمانی است که موجدب تندرسدتی و های جسمانی با حضور منظم در فعالیتهای شکلی از فعالیت

گدردد مدی و منجر بده نتدایم متبدت دهدمیابط اجتماعی را شکل رو شود،میروانی  و سلامتی بدنی

کده قابلیدت  ،حدال مدر رهزینه و مفدر  و درعدی یک ابزار کمعنوان و به (1311آبادی، خرمی خرم)

در  بدا جداگرفت تواندد مدی فردی و اجتماعی وجدود دارد،های اجرای آن برای عموم از حیث ویژگی

آنهدا  سطح سلامتی جسدمانی، رواندی و اجتمداعی یم بسزایی در ارتقاسه ،زندگی افراد ةروزان ةبرنام

هدایی بپردازندد کده ن ورزش، بهداشت و سلامتی باید بده بررسدی روشاداشته باشد. بنابرای ، مسئول

  (.1314آفرینش و همکاران، د )نشومیکننده در ورزش همگانی سبب افزایش تعداد افراد شرکت

پسران( برای شرکت در فعالیت بدنی بسیار متنوع است. برخی از عوامدل  افراد )دختران وهای انگیزه

توانند در تمایل یک فرد بدرای شدرکت در می انگیزشی از قبیل عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی

( معتقدد 2664) 1(. توموسدیمه1333زاده، اندام و مهددیبدنی و ورزشی ا رگذار باشند )های فعالیت

طدور بدالقوه از شدروع، ادامده یدا توانندد بدهمی ا ناشی از ادراکات شخصی افراد،موانع واقعی و ی است

د کمبدود نددهمدی شده در ای  زمینه نشدانازسرگیری فعالیت بدنی جلوگیری کنند. مطالعات انجام

تری  موانع مشارکت افدراد در فعالیدت مهم ،حوصلگیزیاد و تنبلی و بی ةوقت، کمبود امکانات، مشیل

د رویدداد نددهمدی شدده در اروپدا نشدانانجام هایپژوهش(. 1333زاده، اندام و مهدید )بدنی هستن

مدردان بده  درصدد52درصد زنان و 85ورزش همگانی است. در آمریکا  ،اصلی در کشورهای ای  قاره

که در کشور ما میزان گرایش به ورزش همگدانی درحالی (،2662پردازند )نیلس ، می ورزش همگانی

شددن زنددگی و (، کده ماشدینی1314مظفدری و قدره، اعلام شده اسدت ) 1314در سال درصد  3/8

 د. نروآن به شمار می ةاز دلایل عمد ،تحرک کم افراد ،افزایش اوقات بیکاری و به دنبال آن

گریبدان بهدانشجویان ما نیز با ای  معضل دست ویژهدانشگاهی و فرهیخته و به ةباید دانست که جامع

خدود را بدرای مشدارکت در  ،آنجاکه دانشجویان در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیهستند و از

کنند، لازم است از سلامت جسمی و روانی کامل برخوردار باشدند. بدر می اجتماعی آمادههای فعالیت

درصدد دانشدجویان فعالیدت ورزشدی 16، در ایران تنهدا 1316کارشناسان در سال های اساس یافته

اند هزار نفر از دختران دانشجو تحت پوشش ورزش همگانی بوده 26که از ای  تعداد حدود  اندداشته

 ةسند راهبردی نظام جامع توسعدرصد جمعیت دانشجویی در آن سال است )پنمکه ای  رقم حدود 

درصدد 31ی به ای  نتیجه رسید کده پژوهش( در 1311(. اسدی )1312تربیت بدنی و ورزش کشور، 

درصد دانشجویان هیچ وقتی را در دانشگاه یا خوابگداه 5/85کنند، شور اصلاً ورزش نمیدانشجویان ک

درصد عضدو تدیم 3/50ورزشی خوابگاه و های عضو تیمآنها  درصد3/4دهند، به ورزش اختصاص نمی

بده فعالیدت ورزش همگدانی و ها ورزش دانشگاههای درصد فعالیت3/23ورزشی خاصی نیستند. تنها 

                                                 
1. Tumusiime 
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ورزش همگدانی و تفریحدی های ترتیدب برنامدهکده دانشدجویان بدهدرحدالی ؛اص داردتفریحی اختص

درصدد( را در اولویدت 0/20درصد( و مسابقات مطلوب ورزشدی )32)ها درصد(، آموزش ورزش4/48)

خدود بده اید   پدژوهش( در 1331رمضانخانی و همکداران ) ،هایشان مطر  کردند. همچنی خواسته

که دلیل ای  امر وجود مزایای  است تریشالیت پسران نسبت به دختران بنتیجه رسیدند که میزان فع

منددی و تجهیزات و امکانات ورزشی بیشدتر و همچندی  علاقدهها بیشتر در خوابگاه پسران و دستگاه

شاید یکی دیگدر از دلایدل بیشدتربودن مددت  است. گروهی مانند فوتبالهای پسران به انجام ورزش

  باشد.آنها  و دسترسی بیشتربرای ورزش آنها  ان، آزادی بیشترپسر فعالیت جسمانی در

درصدد دانشدجویان دختدر دانشدگاه 15ی به ای  نتیجه رسید که فقدط پژوهش( در 1353اللهی )فرج

در فعالیدت  نکردنورزشی دانشگاه را علت شرکت ةبرنامکنند. دانشجویان ضعف فوقمی تهران ورزش

( ضدعف امکاندات ورزشدی دانشدگاه اصدفهان را یکدی از 1354دی )ورزشی اعلام کردند. صباغ لنگرو

( در 1311زاده )دانشجویان پسر در فعالیت بدنی اعلام کرد. ولی صفوی نکردنشرکت درعوامل مهم 

پژوهشی اعلام کرد هر دو گروه دانشدجویان دختدر و پسدر دانشدگاه صدنعتی امیرکبیدر از امکاندات و 

 ند. اتجهیزات ورزشی دانشگاه ناراضی

تری  مدانع در پدرداخت  بده به ای  نتیجه رسیدند که مهمدر پژوهش خود ( 2660) و همکاران 1ایان

ی با عنوان نقش ورزش پژوهش( در 2665) 2و کسینگر یلدنعلاقگی است. ورزش در اوقات فراغت بی

از  درصدد06جنوبی ایالات متحده به اید  نتیجده رسدید کده حددود های در زندگی دانشجویان کالم

در روزگار ما به دلیل  کنند.می شرکتها ورزشی داخل دانشگاههای دانشجویان خوابگاهی در فعالیت

بدنی کاهش یافته و ماشی  جایگزی  آن شده های و فعالیتها تحول فناوری و پیشرفت علم، حرکت

بخش و فکور، ممتازروانی و جسمی نامطلوبی بر انسان گذاشته است ) د ای  امر تأ یر روحی که است

بر جسم و جان و  را تحرکیلزوم فعالیت بدنی و ا رات سکون و کم ،علمیهای (. تمام دستاورد1310

زندگی  در ا رومیر درصد مرگ12در آمریکا  ،برای متال ؛دنکنمی زندگی مادی و معنوی انسان تأیید

اصدلا  تری  عامل قابلشایع نداشت ،له زمانی مهم است که تحرکئد و ای  مسافتتفاق میتحرک اکم

بدنی با بیماری عروقی و کرونری ارتبدا  مسدتقیم  ةچاقی و افزایش شاخص تود. در نظر گرفته شود

کداهش فعالیدت و  ومیر در جهان است که دلیدل آن همدی دارد، که خود یکی از عوامل اصلی مرگ

توجده بده چندی  مشدکلات با  (.1318، به نقل از تقوی، 2664)هاردم  و اسنسل،  است تحرکیکم

د و همچنی  جدوانی جمعیدت ایدران، لدازم اسدت نکنمی که هرروزه به نوعی بروز ایجسمی و روانی

  (.1318)تقوی،  دبدنی، تحرک و ورزش همگانی آماده کنهای کشور ما خود را برای افزایش فعالیت

                                                 
1. Iain  
2. Daniel & Kissinger 
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و رسدیدن بده  کنندمییت خویش فعالهای شرایط و توانایی ةافراد در محدود ةدر ورزش همگانی هم

دانند، بلکه در واقع از شدعار بده مسابقات نمیهای ستارهسلامت و نشا  را فقط در تماشای بازی تک

فدراوان و شدرایط های محدودیت ازآنجاکه به دلیل ،اند؛ از سوی دیگرشعور و از هدف به عمل رسیده

و نظر به اینکه علدوم مختلدف  ،داردافراد جامعه در ورزش قهرمانی وجود ن ةامکان شرکت هم ،خاص

تجربدی هدای دانندد و پژوهشمدی مدرتبط بددنیهدای فدردی را بده ورزش و فعالیتفواید منحصربه

تری  راه برای نیل به اید  تری  و عملیضروری ،اندسودمند آن را تصدیق کردههای شماری ارزشبی

ی اسددت کدده بددا توجدده بدده مددردم در پددرداخت  بدده ورزش همگددان ةهدددایت و ترغیددب عامدد ،مهددم

نسدبتاً آزاد شدرکت در های بودن و دسترسی آسان به اماک  ای  بخش از ورزش و شیوهالوصولسهل

تدر افراد مختلف قرار گیرد و از همده مهدم ةتواند هر زمان مورد استفادمی ،مربو  به آنهای فعالیت

آن مشدکل نیسدت و شدرایط جسدمانی  ای ندارد و حرکداتاینکه انجام آن نیاز به وسایل و ابزار ویژه

  (.1336زاهدی، بسیار ناچیز قابل اجراست )های کند و با صرف هزینهخاصی را طلب نمی

 سطح سدلامت جسدمی و رواندی یسازان کشور هستند و تلاش برای ارتقاازآنجاکه دانشجویان آینده

وجدود دارد  یادشددهدف مختلفی برای تحقق هدهای روش است، ای سالم در آیندهضام  جامعهآنها 

ورزشدی کده هدای ویدژه فعالیتای برخوردارند. بهجسمانی از اهمیت ویژههای فعالیتآنها  که از بی 

شدوند، نقدش بسدزایی دارندد. فعالیدت ورزشدی بدرای تمدام مدی صورت همگانی و تفریحی برگدزاربه

دانشدجویی از هدای بگاهدانشجویان مفید و ضروری است، اما برای دانشجویان غیربومی و سداک  خوا

بودن، کمتر از فضاها و امداک  ورزشدی شدهر دلیل غیربومیه زیرا اولاً ب ؛تری برخوردار استتأ یر مهم

ندد داراوقات فراغت بیشتری  ،دلیل دوربودن از خانوادهه کنند و  انیاً بمی محل تحصیل خود استفاده

 تنهدا نیدازاجرا در خوابگاه نهورزشی قابلهای امهبرن ،که ای  خلأ باید به شکل بهینه پر شود. بنابرای 

سازی اوقات فراغدت مر ر برای غنیهای کند، بلکه یکی از روشمی را به فعالیت جسمانی تأمی آنها 

زنددگی در  ،از طرفی .(1332ها، دانشگاه ةورزشی ویژهای فعالیت ةطر  توسع) شودمی نیز محسوب

مختلدف جدیدد، اندروی و های دارشدن مسئولیتخانواده، عهده خوابگاه دانشجویی به سبب دوری از

 یتدوجهبیطلب تا دانشجو بتواند به رضایت درونی و شادکامی دست یابد. در صورت می ایتوان ویژه

های افدت تحصدیلی، اختلالدات رواندی از جملده افسدردگی، گدرایش بده سدرگرمی ةزمین ،به ای  نیاز

  (.1336سمویی و همکاران، د شد )نامناسب و شادی کاذب ایجاد خواه

تحرکدی، بدر اسداس شدواهد عوارض و پیامدهای ناشی از بی ازرغم افزایش آگاهی عمومی مردم علی

کنندد و مدی استقبالها ورزشی دانشگاه ةدانشگاهی کشور از برنام ةموجود فقط درصد کمی از جامع

هند، ضرورت توجه به تربیت بددنی و دمی ازآنجاکه دانشجویان بخش مهمی از ای  جامعه را تشکیل

آبدادی، خرمدی خدرمو نتدایم متبتدی در پدی داشدته باشدد ) اشدتواند بسیار سازنده بآنها می ورزش
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تواندد سدهم مدی ورزش همگدانی دانشدگاههای واضح است فعالیت بدنی و شرکت در برنامده (.1311

 دانشدجویان ویژهبده ،دانشدگاهی ةسطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی جامعد یبسزایی در ارتقا

   داشته باشد.

گدذار  یرأهای تدلفهرم ،شناختی و اجتماعی دختران و پسرانهای فیزیولوویک، روانبا توجه به تفاوت

عدواملی کده مدانع مشدارکت ورزشدی در  ،بدع آنتو بده  اسدتبر مشارکت ورزشی آنها نیز متفداوت 

نظدر مبدانی نظدری و  ز. اید  موضدوع ادنمتفاوت باشند نتواد نیز میشوندانشجویان دختر و پسر می

جنسدیت بدر  ةدیگدر میدزان مداخلد ةای بده جامعدیید است، ولدی از جامعدهأتمشاهدات تجربی قابل

دانشدجویی در آیندده  ةبا توجه به جایگاه جامع پژوهشای   بنابرای ،. استمشارکت ورزشی متفاوت 

 ةانگیدز ةمطالعد تدا ضدم  شددریزی و اجرا امهبرن ،در ای  جامعه پژوهشکشور و همچنی  ضرورت 

 ةورزشدی دانشدگاه و همچندی  شدناخت عوامدل توسدعهای در برنامده هداساک  خوابگاه دانشجویانِ

در آنهدا  ةو بازدارندد برانگیزاننددهمسدائل  در مدورد اطلاعات مفید ةارائبه مشارکت ورزشی ای  افراد، 

و  اسدت ورزشدی را تقویدت کدردههای ت در برنامدهمشدارک ةانگیدز پرداختده و ،به ورزش آوردنروی

در هدا مندی از ای  دادهقرار داده تا با بهرهها اندرکاران ورزش دانشگاهدست اطلاعات خوبی در اختیار

 توفیق یابند.  ،ورزشی و رفع موانع موجودهای تدوی  هرچه بهتر برنامه
 

 شناسی پژوهشروش

را  پدژوهشاید   آمداری است. جامعة هشدصورت میدانی اجرا و به است از نوع پیمایشیای  پژوهش 

دولتدی جندوب شدرق کشدور های دانشدگاههدای سداک  در خوابگاهو دختدر  پسدر دانشدجویان همة

(10225=N) دانشدگاه  کرمان، دانشگاه جیرفت، دانشگاه صنعتی سدیرجان،شامل دانشگاه شهیدباهنر

مزگان، دانشدگاه سیسدتان و دانشدگاه زابدل تشدکیل رفسنجان، دانشگاه بم، دانشگاه هر ولیعصر)عم(

بود که بدرای  نفر پسر 301نفر دختر و  358آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان  ةاند و نمونداده

گیدری در ای و برای انتخاب دانشدجویان از روش نموندهگیری طبقهها از روش نمونهانتخاب دانشگاه

   دسترس استفاده شد.

کده  اول ةنام. پرسشندساخته گردآوری شدمحقق ةنامبا استفاده از دو پرسشها داده پژوهشدر ای  

ورزش  ةعوامل توسع بودنا ربی یرگذاری یا أ)ت هابرای بررسی فرضیه ،در میان دانشجویان توزیع شد

سده محدور نگدارش، اصدول  بده د که در طراحدی آنشاستفاده دانشجویان( های در خوابگاه همگانی

وتحلیل نتایم حاصل از پس از تجزیه ،دوم ةنامپرسش. شدنامه توجه ی و ظاهر کلی پرسشگیراندازه

 طراحی شددآنها  و بر مبنای مقایسات زوجی وزن بندی هریک از عواملاولویتبرای  ،اول ةنامپرسش

)اعضدای  خبدره ةمتخصصان گروه مدیریت، در بی  جامعد یید نهاییِأنامه پس از تپرسش 46تعداد و 

  ها( توزیع شد.ورزشی خوابگاههای جم ان
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قرار از متخصصان مدیریت ورزشی  نفر 16 در اختیارنامة مورد نظر برای تعیی  روایی صوری پرسش

بده دسدت آمدد. ( =10/6CVI)نامده و با استفاده از مدل لاوشی روایی محتدوایی کدل پرسدش گرفت

از آزمدون  ،به همی  منظور ؛ی استفاده شداز تحلیل عامل اکتشاف ،برای تعیی  روایی سازه ،همچنی 

KMO  د. شبرای تعیی  کفایت حجم نمونه استفادهKMO  ددست آمد به 344/6نامه پرسش کلِدر .

درونی آن با روش  ضریب پایاییو  استفاده شدآزمون بارتلت از ها برای سنجش همبستگی بی  گویه

بخدش تنظدیم شددخ بخدش اول شدامل  نامده در دود. پرسدششد( محاسبه =13/6الفای کرونباخ )

گویده بدا مقیداس  32کده حداوی  بدود پدژوهشالات اصدلی رمشخصات فردی و بخش دوم شامل س

 استامتیاز(  8، و خیلی زیاد=4=، زیاد3=، متوسط2=،کم1 =ارزشی لیکرت )به ترتیبخ خیلی کمپنم

جویی شدامل پدنم دانشدهدای ورزش همگدانی در خوابگاه ةکه در رابطده بدا عوامدل مدر ر بدر توسدع

ال(، عامدل رسد 8ال(، عامدل فدردی)رس 0ال(، عامل ساختاری )رس 14مقیاسخ عامل مدیریتی )خرده

  است. ال( طراحی شدهرس 4) ال( و عامل فرهنگیرس3) زمان
 

 آزمون بارتلت-3جدول 
 

 

 
 

ها از دو روش آمار توصدیفی و اسدتنباطی اسدتفاده شدد. بده وتحلیل دادهبرای تجزیه در ای  پژوهش

های نمونه، تنظیم جددول بندی نمرات خام و توصیف اندازهکردن و طبقهدادن، خلاصهمنظور سازمان

های پراکندگی نظیر میانگی ، انحراف استاندارد و نمودارها توزیع فراوانی، درصدها و محاسبه شاخص

 تدی تنباطی از تحلیدل عداملی اکتشدافی، آزمدونسدز آمار توصیفی استفاده شدد و در بخدش آمدار اا

    ( استفاده شد.AHP) مراتبینمونه و فرایند تحلیل سلسلهتک
 

 نتایج 
نموندة سدنی دانشدجویان  ةنشدان داد کده دامند پدژوهش ةشناختی نمونهای جمعیتویژگی بررسی

 34 تدا 11 ، و برای دختدرانسال 14/22 ± 30/2و میانگی  آن  سال 32تا  11برای پسران  تحقیق،

درصدد 1/41روز، بود. از نظر میزان اوقات فراغدت در شدبانه سال 41/23 ± 38/2سال و میانگی  آن 

روز بودندد کده در شدبانه بی  یک تدا دو سداعتدارای اوقات فراغتی درصد از دختران 8/44پسران و 

 اند.ص دادهبیشتری  آمار را به خود اختصا

هدای هدر بیانگر اطلاعات )میانگی  و انحراف استاندارد( مربدو  بده شداخص شمارة دو جدولمطالب 

  .استلفه رم

 221/16216 تقریبی از آمارة کای دو

 430 درجة آزادی

 661/6 سطح معناداری
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 لفهؤهای هر مآمار توصیفی شاخص -1جدول
ردیف 
 مؤلفه

 هاشاخص
 اندازة نمونه انحراف استاندارد میانگین

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

1 

ی
ریت
دی
 م

18/3 30/3 ن دانشگاه از ورزش دانشجویان ائولحمایت مس  31/6 13/6  301 358 
فعالیت بدنی در  ةوجود مشاور پزشکی در زمین

 دانشگاه
15/3 54/3  38/6 35/6  301 358 

مختلف های آموزشی رشتههای برگزاری دوره
 برنامهورزشی برای دانشجویان در ساعات فوق

06/3 01/3  10/1 12/1  301 358 

دانشجویان در  ةمورد علاقهای وجه به رشتهت
 برنامهساعات فوق

16/3 85/3  60/1 63/1  301 358 

 ةبرنامروز و ساعات فوق ةرسانی درباراطلاع
 ورزشی دانشگاههای فعالیت ورزشی و

36/3 03/3  33/6 61/1  301 358 

تخصیص بودجه به ورزش همگانی و فعالیت 
 گاهبدنی دانشجویان از سوی دانش

51/3 51/3  38/6 32/6  301 358 

58/3 11/3 تجربهوجود مربیان متخصص و با  63/1 65/1  301 358 
56/3 13/3 ورزش همگانیهای و انجم ها فعالیت تشکل  61/1 61/1  301 358 
دانشجویان  ةورزشی متنوع ویژهای وجود رشته

 در اماک  ورزشی دانشگاه
52/3 53/3  63/1 35/6  301 358 

های حضور و شرکت مسئولان دانشگاه در فعالیت
 ورزشی دانشگاه

16/3 08/3  63/1 38/6  301 358 

52/3 38/3 اندرکاران اماک  ورزشیبرخورد مناسب دست  66/1 68/1  301 358 
 برای برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی

 دانشجویان
11/3 55/3  66/1 12/1  301 358 

53/3 51/3 ورزشی خوابگاهیبرگزاری منظم مسابقات   18/1 60/1  301 358 
ورزشی مرتبط با های ریزی فعالیتبرنامه

 مختلفهای مناسبت
53/3 05/3  64/1 66/1  301 358 

2 

تار
اخ
 س

وجود اماک  و فضاهای ورزشی اختصاصی 
 استاندارد و ایم  برای دانشجویان 

10/3 61/4  61/1 12/1  301 358 

دانشجویان )مانند توپ، وجود تجهیزات ورزشی 
 دوچرخه و...(

10/3 58/3  11/1 60/1  301 358 

دسترسی به زمی  بازی، پارک، سال  ورزشی در 
 نزدیکی خوابگاه

10/3 53/3  12/1 26/1  301 358 

ونقل مناسب به دیگر اماک  ورزشی حمل
 دانشگاه

11/3 14/3  11/1 12/1  301 358 

51/3 13/3 رزشیوسایل و تجهیزات و کیفیت مطلوب  63/1 64/1  301 358 
10/3 16/3 هوایی منطقهوشرایط آب  11/1 65/1  301 358 
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 های هر مؤلفهآمار توصیفی شاخص -1جدولادامة 
  

      
ف

ردی
 

      
مولفه

 

 هاشاخص
 اندازة نمونه انحراف استاندارد میانگین

 پسر دختر پسر پسر دختر پسر

3 

ف
ی
نگ
ره

 

تناسب رفتارهای حاکم در فضای ورزشی خوابگاه 
 با 

 های فرهنگی شماارزش
58/3 08/3  64/1 30/6  301 358 

تبلییات فرهنگی نشریات داخلی دانشگاه دربارة 
 های ورزشی دانشجویانفعالیت

12/3 33/3  30/6 32/6  301 358 

شناختی )زیبایی محیط و های زیباییجاذبه
 یقی(امکان پخش موس

10/3 31/3  64/1 36/6  301 358 

58/3 11/3 نگرش متبت فرهنگ جامعه به ورزش  62/1 31/6  301 358 

4 

ی
رد
 ف

61/4 53/3 بهبود یا رفع بیماری و مشکلات جسمانی  63/1 62/1  301 358 
16/3 10/3 تمایل به تحرک و غلبه بر تنبلی و سستی  63/1 31/6  301 358 

83/3 54/3 تناسب اندام   66/1 33/6  301 358 
53/3 08/3 داشت  مهارت کافی در ورزش   11/1 18/1  301 358 
برنامة های فوقاولویت ورزش در فعالیت

 دانشجویان
58/3 33/3  64/1 61/1  301 358 

ان 8
زم

 

برنامة های فوقهماهنگی زمان دیگر فعالیت
 برنامة ورزشی خوابگاههای فوقدانشگاه با فعالیت

38/3 53/3  31/6 66/1  301 358 

های داشت  وقت کافی برای حضور در فعالیت
 ورزشی خوابگاه

10/3 10/3  38/6 31/6  301 358 

های یافته به فعالیتافزایش زمان اختصاص
 ورزشی خوابگاه 

88/3 31/3  10/1 60/1  301 358 

 

هم  ،شاخص ةمه عوامل با نمربیانگر ای  مطلب است که بی  میانگی  ه سه و چهار هاینتایم جدول

 ةدهنددوجود دارد. کده اید  نشدان P<68/6در پسران و هم در دختران اختلاف معناداری در سطح 

های دانشجویان دولتدی جندوب ورزش همگانی در خوابگاه ةشده بر توسعیادعوامل  ة یرگذاری همأت

  .استشرق کشور 

 
 سه :عدد شاخصبرای پسران  پژوهشهای یهای فرضنمونهتک تی نتایج مربوط به آزمون -1جدول

ورزش همگانی  ةعوامل توسع

 های پسراندر خوابگاه
 تعداد

 ±انحراف استاندارد 

 میانگین

اختلاف 

 میانگین
 تی

سطح 

 معناداری

 661/6 32/24 16/6 6/3±04/16 301 مدیریتی

 661/6 33/11 18/6 6/3±31/18 301 ساختاری

 661/6 01/21 16/6 6/3±53/16 301 فرهنگی

 661/6 01/13 54/6 6/3±58/54 301 فردی

 661/6 36/23 51/6 6/3±04/51 301 زمان
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 : سهعدد شاخصبرای دختران  پژوهشهای ای فرضیهنمونهتک تی نتایج مربوط به آزمون -1جدول
عوامل توسعه ورزش همگانی 

 های دختراندر خوابگاه
 تعداد

 ±انحراف استاندارد 
 میانگین

اختلاف 
 میانگین

 تی
سطح 

 معناداری
 661/6 01/13 52/6 52/3±62/1 358 مدیریتی
 661/6 01/18 18/6 18/3±68/1 358 ساختاری
 661/6 18/18 14/6 14/3±65/1 358 فرهنگی
 661/6 01/15 13/6 13/3±35/6 358 فردی
 661/6 6/10 18/6 18/3±62/1 358 زمان

 

و  پسدرانهدای ورزش همگدانی در خوابگاه ةتوسع رگذار براصلی تأ یهای بندی شاخصنهایتاً اولویت

 انجام شد. در گدام نخسدتِ AHPبا استفاده از روش  ،دولتی جنوب شرق کشورهای دانشگاه دختران

شده در دو سطح هددف و تعیی های مسئله مطابق با شاخص مراتبی، درخت سلسلهAHPاستفاده از 

ورزش همگدانی در  ةهمدان عوامدل تأ یرگدذار بدر توسدعاساس، هدف کده معیارها ترسیم شد. برای 

اولویدت قدرار  در بالداتری  ،بدوددولتی جنوب شرق کشور های دختران دانشگاهپسران و های خوابگاه

 یدک،قرار گرفدت. شدکل مدیریتی، ساختاری، فرهنگی، فردی و زمان معیار  پنم ،دوم ةگرفت. در رد

 دهد.می شده را نشانمراتبی ترسیمدرخت سلسله

 

 

 
  
 

 

 
 

 

پسر و دختر به روش های ورزش همگانی در خوابگاه ةثر بر توسعؤمراتبی عوامل مدرخت سلسله -3کل ش
AHP 

 

نظدران ، به منظور تعیی  وزن و اولویدت هدر شداخص از صداحبAHPدر گام بعدی استفاده از روش 

را نسبت به یکدیگر آنها  همیتمیزان اها دو بی  شاخصزوجی دوبههای خواسته شد با انجام مقایسه

نظدران قدرار نامه تهیه و در اختیار صداحبمشخص کنند. برای انجام ای  کار جدولی در قالب پرسش

 ،دو و اختصاص عددی بی  یک تدا ندهزوجی دوبههای خواسته شد با انجام مقایسهآنها  داده شد و از

 عامل فردی عامل زمان

توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های عوامل موثر بر 
 پسران و دختران

عامل  عامل فرهنگی
 ساختاری

عامل 
 مدیریتی
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وزن هریدک از ها در واقع، ای  مقایسه میزان اهمیت هریک از معیارها را نسبت به هم مشخص کنند.

جدداول  ،بعدد ة. در مرحلدکنددمی ارزیدابی تعیدی  و رقیدبهای را در مقایسده بدا گزیندهها شاخص

 نرخ ناسازگاری با اید  هددف انجدام ةبررسی شد. محاسبآنها  شده گردآوری و نرخ ناسازگاریتکمیل

وجدود دارد یدا خیدر و بدر اسداس آن  زوجی سازگاریهای د آیا بی  مقایسهشوشود که مشخص می

قبدولی زوجی سازگاری قابلهای باشد، در مقایسه 1/6که نرخ ناسازگاری کوچکتر، مساوی درصورتی

   وجود دارد. در نهایت، نظرات افراد با یکدیگر تلفیق شد.

عامدل سداختاری بدا وزن  مختلدف، بیانگر ای  مطلب است که در بی  عوامل شمارة پنمنتایم جدول 

  .هستنداولویت آخر  116/6اولویت اول و عامل فرهنگی با وزن نهایی  382/6نهایی 
 

های دولتی های پسران دانشگاهبندی عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاهاولویت -1جدول 

 AHPجنوب شرق کشور به روش 
 

 

 عوامل  ساختاری مدیریتی زمان فرهنگی فردی وزن نهایی اولویت

 ساختاری 1 8116/2 8348/2 1106/2 3365/1 382/6 1

 مدیریتی 3184/6 1 3666/6 2335/2 0161/1 182/6 3

 زمان 3154/6 3333/3 1 1833/3 8330/1 200/6 2

 فرهنگی 4528/6 3151/6 4383/6 1 3363/1 116/6 8

 فردی 8153/6 0826/6 8343/6 5132/6 1 126/6 4

 65/6 =( CRنرخ ناسازگاری)
 

عامل سداختاری بدا وزن  مختلف، بیانگر ای  مطلب است که در بی  عواملشمارة شش نتایم جدول 

 .هستنداولویت آخر  614/6اولویت اول و عامل فردی با وزن نهایی  386/6نهایی 
 

دولتی های دختران دانشگاههای ورزش همگانی در خوابگاه ةثر بر توسعؤبندی عوامل ماولویت -1جدول 

 AHPوب شرق کشور به روش جن

 عوامل  ساختاری مدیریتی زمان فرهنگی فردی وزن نهایی هااولویت

 ساختاری 1 4186/1 8830/2 0065/2 2660/3 386 1

 مدیریتی 0534 1 5083/1 8338/2 0180 208 2

 زمان 3310 8004 1 1446/1 3144/1 101 3

 فرهنگی 3581 3335 8422 1 0148/2 133 4

 فردی 3124 3523 8223 3528 1 14 8
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  گیریبحث و نتیجه

کده  بدنی کداهش یافتدههای و فعالیتها در روزگار ما به دلیل تحول فناوری و پیشرفت علم، حرکت

ای  امر تأ یر روحی روانی و جسمی نامطلوبی بر انسان گذاشته است. با توجه به چندی  مشدکلاتی و 

مدا خدود را بدرای افدزایش فعالیدت بددنی و ورزش  همچنی  جوانی جمعیت ایران، لازم است کشدور

ورزش همگدانی در  ة یرگذار در توسعأعامل ساختاری یکی از عوامل تطورکلی به همگانی آماده کند.

نیدز در هدر دو گدروه در  AHPبنددی بده روش های پسران و دختران شناخته شد و در رتبهخوابگاه

 ةعندوان یدک عامدل تأ یرگدذار بدر توسدعرزیاد آن بهاولویت اول قرار گرفت که نشان از اهمیت بسیا

ورزشدی دانشدگاه در نزدیکدی هدای د. معمولداً مکاندار دانشدجویانهدای ورزش همگانی در خوابگاه

اید  امداک  دور از دسدترس تمدام ها تربیت بدنی قدرار دارندد و در برخدی از دانشدگاههای دانشکده

رشد تعداد دانشدجویان متناسدب  ،. از طرفیهستند گاهدانشجویان ساک  در خواب ویژهبه ،دانشجویان

کاسدته هدا اماک  ورزشی در دانشگاه ةسراناز روز و روزبه یستاماک  ورزشی ن ویژهبه ،هاساختبا زیر

اداره کل تربیت بددنی وزارت علدوم بده توسدعه و تجهیدز امداک  و  ةبخشی از بودج همواره .شودمی

ه بدرای یافتاختصداص ةرسدد بودجدمی اما به نظر ،شودمی داده اختصاصها فضاهای ورزشی دانشگاه

وابسته به دانشگاه کدافی نبدوده اسدت و دانشدجویان های خوابگاه ةویژ اماک  ورزشیِ ةتجهیز و توسع

حاضر  پژوهشهای اند. یافتهورزش همگانی گزارش کرده ةتوسع در از عوامل مر ر وجود ای  عامل را

 و همکداران 3(، گورسدیک2616) و همکداران 2(، گدومز2665) ناو همکدار 1الجیلانیهای با پژوهش

عامل ساختاری که ند ه ای  نتیجه رسید( همسوست، که همگی ب1331( پیراسته و همکاران)2665)

 . است ورزش همگانی ةتری  عوامل مر ر بر توسعیکی از مهم

هدای دانشدجویان بدر اسداس ابگاهورزش همگانی در خو ةدر توسع عامل زمان یرگذاری أبا توجه به ت

بدرای پسدران در اولویدت دوم و بدرای  AHPبندی به روش رتبه ای، ای  عامل درنمونهآزمون تی تک

کنندگان ای  پژوهش معتقدند که اید  عامدل نسدبت بده دختران در اولویت سوم قرار گرفت. شرکت

گونده رای حضدور آندان در اید پسدران، بدهدای خوابگاه ورزش همگدانیِ ةعوامل مر ر بر توسدع دیگر

هدای درس، فعالیتهدای کند. با توجه به تداخل زمدان کلاسمی نسبتاً زیادی ایجاد ةانگیزها فعالیت

و همچنی  تداخل با زمدان اختصاصدی ها ورزشی خوابگاه ةبرنامفوقهای با فعالیت دانشگاه ةبرنامفوق

ها، و همچنی  کمبدود زمدان ی ورزشی دانشگاهبرنامه در فضاهابودن ساعات فوقاماک  ورزشی و کم

به دلایل متعددی از جمله کارکردن در کندار تحصدیل، سرپرسدت خدانوار  ،برای پسران ویژهبه ،کافی

                                                 
1. El-Gilany  
2. Gomez  
3. Gyurcsik  
4. Asihel 
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هدای ریزیدر برنامدهها دانشدگاه ةبرنامدرسد اگر ادارات تربیت بددنی و فدوقمی بودن و غیره، به نظر

و  داشدته باشدندبه زمان آزاد و فراغت دانشجویان توجده  مربو  به اماک  و فضاهای ورزشی دانشگاه

باعث گسترش ورزش همگدانی در سدطح  ،ندکنفوق برنامه را بر اساس ای  ساعات تنظیم های برنامه

( 2665ن )االجیلانی و همکدارهای حاضر با پژوهش پژوهشهای دانشگاه و خوابگاه خواهند شد. یافته

زمان موردعلاقه برای ورزش نیز بررسی شدد  ،در ای  پژوهش ( همسوست.2616) و گومز و همکاران

صبح  نهو برای دختران  21تا  11زمانی  ةمحدود ،کردن برای پسرانتری  زمان برای ورزشو مطلوب

مخوانی نیدز نداه( همخوانی نداشدت. علدت اید  1310غفوری ) پژوهشبود که با  21تا  11و  12تا 

مورد مطالعه در  ةشود. جامعمی مربو  پژوهشورد بررسی در دو م ةاحتمالاً به ماهیت متفاوت جامع

تدری  زمدان بدرای و مطلدوب ند( شهروندان عادی شهرهای مختلف ایران بود1310غفوری ) پژوهش

 پدژوهشمورد بررسدی در  ةصبح اعلام کرده بودند؛ اما جامع نهتا  ششزمانی  ةکردن را محدودورزش

را بهتدری  زمدان  21تا  11ساعات  ،درس و از لحاظ جنسیتای هبا توجه به حضور در کلاس ،حاضر

 ةکشور توجده بده اید  نکتدهای ریزی ورزش دانشگاهاند. بنابرای ، در برنامهدانستهکردن برای ورزش

را ها حضور دانشجویان پسر ساک  در خوابگاه تواند بخشی از موانعِمی رسد ومی مهم ضروری به نظر

   د.مرتفع کن

 و دختدران های پسدرانخوابگاه ورزش همگانیِ ة ر در توسعرعنوان یکی از عوامل مبهریت عامل مدی

اتقیدا  (،1333)زاده انددام و مهددیهدای حاضر بدا پژوهش پژوهشهای تهیافشناخته شده است که 

 زاهدددی و (1336) (، منظمددی و همکدداران1310) (، احسددانی و همکدداران1313عزیددزی ) (،1315)

(، طی پژوهشی بدر روی دانشدجویان سداک  خوابگداه 2668) آسیهل، از سویی .همسوست (1336)

ورزش  ةتدری  عوامدل توسدعاهمیتدانشگاه کیپ غربی در آفریقای جنوبی عامل مدیریتی را جزو کم

پژوهش حاضدر در یدک راسدتا نیسدت؛ احتمالداً یکدی از دلایدل های همگانی معرفی کرد که با یافته

 ویژهبده ،ورزش همگانی ةبه مقول در کشورهای غربی ن و مدیراناولئاد مسدادن زیاهمیتناهمسویی، 

تری  عوامل برای پیشرفت کشورهایشان اند که یکی از مهمزیرا آنها دریافته باشد؛در بی  دانشجویان 

تمام  ،یابی به ای  مهمپس برای دست ؛داشت  یک نیروی انسانی کارآمد است ،های مختلفدر زمینه

یم اکتدر کده نتدااندد مددیریتی کدرده ةکدردن مواندع در حدوزرا کرده و سعی در برطدرفتلاش خود 

، عامدل AHPبده روش  بنددیدر بحث رتبده دهد.ای  موضوع را نشان می در ای  کشورها هاپژوهش

 تفداوتِشاید دلیدل اید   ،قرار گرفت و در دختران در جایگاه دوم جایگاه سوم پسران در مدیریتی در

مسدائل فرهنگدی، ندوع  هدا،ساختنوع زیرکه در کشور ما به دلایل مختلف از جمله  باشدآن  رتبه در

تدر و ... پیگیدری مدوارد مددیریتی در بخدش پسدران آسداندر اجتمداع و مدردانریزی، جایگاه برنامه

  .است دختران از بخش تراجراقابل
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ورزش  ة یرگدذار بدر توسدعأت ای از عوامدلنموندهبر اساس آزمون تی تک عامل فرهنگی پس از اینکه

 پنجماولویت پسران در  AHPبندی به روش در رتبه انشجویان معرفی شد،های دهمگانی در خوابگاه

هدای بیانگر ای  اسدت کده فرهندگ انجدام فعالیت . ای  یافتهقرار گرفت و در دختران اولویت چهارم

 ةید خاطرنشان کدرد کده در جامعدبا. جاافتاده استمخصوصاً دانشجویان  ،ورزشی در قشر دانشگاهی

 ،تمدام قشدرهای جامعدهندزد ای داشدته اسدت و از دیرباز ورزشکردن برای پسران جایگاه ویژه ،ایران

تنهدا نده ،بوده و در تمام ادوار تاکنون پسرها پسندیدهداشت  جسمی تنومند و اندامی متناسب برای 

 و اید  اختلداف کدمِ است حائز اهمیت شدهما نیز  ةبرای دختران جامع بلکه ،رنگ نشدهای  مهم کم

مدا بدرای  ةجامعد گاهِگاه و بی رتبه در دختران و پسران نیز به دلیل مسائل دینی و تعصبات فرهنگیِ

ویژگدی اید   یابی بدهدست ها برایشدن زندگیها به دلیل ماشینیخانواده ای ،دختران است. باوجود

دهدد کده در اید  زمینده فرهندگ نشان می پژوهشل در ای  عام ةو رتب کنندمی مدونی ریزیبرنامه

نددام و اهدای پژوهش حاضدر بدا پژوهشهای یافته ورزش همگانی تا حدود زیادی نهادینه شده است.

در همدی  راسدتا، سدت. همسو (1336) زاهدی و (2665) (، گورسیک و همکاران1333زاده )مهدی

را هدا ورزشدی در سدطح خوابگاه دد علمیهای هو کارگاها ( برپایی همایش1336عزیزی و همکاران )

 و تشویق دانشجویان برای شدرکت در ورزش همگدانی مفیددها سازی ورزش در خوابگاهبرای فرهنگ

رسدانی مدر ر مسدئولان را در افدزایش گدرایش دانشدجویان بده ورزش ( اطلاع1315دانند. اتقیاء )می

 داند. می همگانی مر ر

هدای دانشدجویان ورزش همگانی در خوابگاه ةتوسععامل فردی در   یرگذاریأشدن تپس از مشخص

و بدرای  چهدارم ةرتبد دربرای پسدران  AHPبندی به روش رتبه ای، درنمونهبر اساس آزمون تی تک

ورزش همگدانی،  ةمر ر بدر توسدع عواملِ دیگرقرار گرفت. ای  عامل نسبت به پنجم  ةدختران در رتب

 ایجادانگیزش کمتری در آنان  ی ورزشیهافعالیت و برای پرداخت  به دارد برای آنان اهمیت کمتری

تواندد مدی ،کند. بنابرای ، یکی از راهکارهای خوب بدرای از میدان برداشدت  برخدی مواندع فدردیمی

ورزشی درون و برون بخشدی باشدد کده احتمالداً میدل و رغبدت و های برگزاری مسابقات و جشنواره

ورزش همگانی توسدعه های ابگاه را برای فعالیت بدنی و حضور در برنامهدانشجویان ساک  خو ةانگیز

خواهد داد. تمایل به تحرک و نداشت  سستی و تنبلی نیز از جمله موارد مهم دیگدری اسدت کده در 

هدا بدنی و ورزشی خوابگاههای در فعالیت و باعث گسترش حضور دانشجویانعامل فردی وجود دارد 

رسد افزایش سطح آگاهی افراد از طریق آموزش در ایجاد انگیدزه و می به نظر شود. در ای  زمینهمی

هدای حاضدر بدا پژوهش پدژوهشهای یافتده تشویق آنان برای شرکت در ورزش همگانی مر ر باشدد.

همسوسدت کده نشدان  (1331) و همکداران 1زیبلندد و (2663)1تارتار (،1314) آفرینش و همکاران

                                                 
1. Tatar  
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( طدی پژوهشدی بدر 1336. زاهدی )است ورزش همگانی ةمر ر در توسع دادند عامل فردی از عوامل

هدای کدل ورزش همگدانی، مددیران هیئتروی مدیران فدراسیون ورزش همگانی، کارشناسدان اداره

ورزش همگانی به ای  نتیجه دست یافت که عامل فردی جدزو های و رؤسای انجم ها همگانی استان

کسانی هستند که از لحاظ وضدعیت  شده،افراد بررسی ةهمرا زی یست؛ورزش همگانی ن ةعوامل توسع

ورزش هسدتند و  ةاند و دوم اینکه ای  افراد جزو بدندشیلی و معیشتی در وضعیت با بات قرار داشته

   برنامه که برای سلامتی انجام دهند.نه یک کار فوق ،ورزش برای آنها به منزله شیل است

 ةمر ر بدر توسدع ةشدعوامل شناسایی AHPمراتبی د تحلیل سلسلهدر ای  پژوهش با استفاده از فراین

بندی اولویت ،دولتی جنوب شرق کشورهای دختران دانشگاهپسران و های ورزش همگانی در خوابگاه

 وسااختاری  دو متییرِو برای دختران  زمان وساختاری دو متییر برای پسران  ،میانشدند که درای 
بعددی قدرار های در اولویتدیگر وامل عشناسایی شدند و ی  عوامل ا رگذار ترترتیب مهمبه مدیریتی

سدت. ناهمسو (2613) و همکداران 2ابراهیم، (2668) آسهیلهای نتایم ای  یافته با پژوهش .گرفتند

مکدان انجدام  و نیز بندیلویتبا پژوهش حاضر در شناسایی و اوها یکی از دلایل ناهمسویی ای  یافته

و اید  پرواضدح اسدت کده  اندناهمسو در خارج از ایران انجام شده پژوهشزیرا هر دو  است؛پژوهش 

تدری که اصدلیرصورتید ها بسیار جلوتر از ما هستندکشورهای خارجی از لحاظ امکانات و زیرساخت

ها و امکانات برای پدرداخت  بده ورزش بدود کده اید  موضدوع دانشجویان ما وجود زیرساخت ةدغدغ

   یر گذاشته است.أرمستقیم بر عوامل دیگر نیز تمستقم یا غی

رسد گسترش ورزش همگانی نیازمند افزایش سطح آگداهی از طریدق آمدوزش و می به نظر ،بنابرای 

عندوان مدرسه و دانشگاه به ،. از طرفیباشدریزی و مدیریت صحیح و امکانات مناسب همچنی  برنامه

و هرگونده اقددام  انداز دیرباز مورد توجه بوده ،نگ ورزشترویم و آموزش فره درن اصلی جامعه ارکا

به عنوان اولی  قدم  ،بدون توجه به ای  دو رک ، تقریباً غیرممک  است. درنتیجه ،فرهنگی در جامعه

بدزرگ  ةورزش همگدانی را از دیددگاه جامعد ةدر راه رفع مشکلات باید ابتدا عوامدل مدر ر بدر توسدع

یکی از اید  دو  ةوجودآورندهکه خود عضوی از همی  مردم و ب جویانجویان شناسایی کرد. دانشدانش

توانندد بدر کدل می نوعی درگیر ورزش هستند،و به اندقشر فرهیختة جامعهو همچنی   ،رک  هستند

آنهدا  در مورد ای  موضوع و استفاده از نظر از دانشجویانبا نظرسنجی  جامعه تأ یر بگذارند. بنابرای ،

کده گفتده گذاشدت؛ زیدرا همچنانتوان تأ یر زیادی بر دیگر افراد جامعه می ،مگانیورزش ه در مورد

هدای در خوابگاه ویژهتواندد در جامعده و بدهمدی و اسدتاسدتناد برای افراد زیادی قابدلآنها  نظر شد،

یک شاخص اصلی برای گسدترش ورزش  ،ساک  در خوابگاهدانشجویان دولتی و در بی  های دانشگاه
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ورزش همگانی در  ةعنوان عوامل مر ر بر توسعتوان گفت مواردی که بهمی ،طورکلیبه اشد.بهمگانی 

، زنجیروار به هم مدرتبط نددولتی جنوب شرق کشور معرفی شدهای دانشگاه دانشجویانهای خوابگاه

ز اآنهدا  اهمیدتباید به ماهیت و میدزان  ،ریزی برای تقویت و گسترش ای  عواملهستند و در برنامه

  د.شوتوجه ها ساک  در خوابگاه دیدگاه دانشجویان
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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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