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 چکیده

با هدف کشف مدل ذهنی خبرگان در مورد راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان  حاضرتحقیق 

اس بر اس پژوهش .شداستفاده شناسی کیو روشاز در آن  های تربیتی آن انجام گرفت وبا توجه به جنبه

 یهااز نوع پژوهش ویشناسی کوشاکتشافی و به دلیل کاربرد ر-یفیهدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توص

ان ری، مددانشگاهورزش  شکسوتانیخبره، پ اساتید و کارشناسان هیکل . جامعه پژوهشاستآمیخته 

ی گلوله برفو  هدفمندی ریگنمونه روشبه و  حوزه بودند نیفعال در ا روزیشبانهسرپرستان و  اداری

شد.  استفاده یتوزیع اجبار ونرمال  ه. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبانتخاب شدند

 شناسایی کنندگانرکتشمختلف  یهاتیذهن تجزیه و تحلیل و به کمك تحلیل عاملی کیو هاداده

رد با رویک ورزش توسعةراهکارهای در خصوص  زیمتما یذهن یالگو (9نه ) پژوهش، نتایج هیبر پاگردید. 

ت اماکن و تجهیزا توسعةعوامل انگیزشی بیرونی، ساخت و شد.  ییشناسا دانشگاه فرهنگیاندر  تربیتی

ه و مناسب و استاندارد، توجه به نیازهای جسمی، تربیتی و روانی افراد، امکان مشارکت اعضای خانواد

اهانه، ریزی آگبرنامههای ورزشی، مدیریت و برنامهها، درونی سازیِ ارزش مشارکت در فعالیتستان در دو

 هاز جمله الگوهای ذهنی استخراج شدها و مسائل مالی هزینهتبلیغ و اطالع رسانی مناسب، توجه به 

د تواناستخراج شده میهای ذهنی الگومدیریت دانشگاه فرهنگیان در صورت توجه به به طور کلی . است

 زمان خود را در راستای اهدافو سا کندآن کمك ورزش در دانشگاه و بهره مندی از به رشد و توسعه 

 هدایت نماید.تعلیم و تربیتی عالی 

 

  ویک شناسیروش ،دانشگاه فرهنگیان تربیتی، توسعه ورزش ،یذهن الگوی :کلیدی گانواژ

                                                             
1. Email: Farali1345@gmail.com 

2. Email: mtalebpour@um.ac.ir 

3. Email: kianooshshajie@yahoo.com  
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 مقدمه
 ۀلبته انگاراو  گذرانندیمای از زندگی خود را در کار معلمی و در مدرسه عمدهمعلمان بخش امروزه 

 آنان دارد. در کیفیت کار و زندگی یفراوان تأثیر از مدرسه، آنانشغلی معلمان به شغلشان و تلقی 

دانش  ربماندگاری  تأثیرذهنی و عملی  از نظرمعلمین همواره  .(2006لهسایی زاده و همکاران، )

آموزی توانسته این معلمینی که در زندگی شخصی و در دوره پر اهمیت آموزش و کاربنابر ،دارندآموزان 

تری بر مطلوبات تأثیرتوانند می قطعا  باشند معیارها و باورهای درست را در وجود خود نهادینه سازند 

مت برخورداری از سال های یک معلم خوب،شاخصهیکی از مهمترین  دانش آموزان خود بگذارند.

وردار برخ سالمای روحیهجسمانی و حسن خلق در برخورد با دیگران است. معلمینی که از نشاط و 

که  ود دارندخش آموزان دان گذاری بر رویتأثیرو  در برقراری ارتباط یشتریهستند معموال توانایی ب

روابط  أدر نهایت موجب ارتقو روان و  جسم سالمت ،ورزشی هایهبرناممشارکت در در نهایت موجب 

 (.2016قراملکی و همکاران، )دانش آموز خواهد شد  یعاجتما

 بر اساس بی تحرکی، از ناشی پیامدهای و عوارض درباره عمومی افراد آگاهی افزایش رغمعلی 

 استقبالدانشگاه  ورزشی هایبرنامه از مورد نظر دانشگاهی جامعه از کمی درصد فقط موجود شواهد

ها، دانشگاه در کرد که تعریف دانشجویانی و کارمندان اساتید، توانمی را دانشگاهی جامعه کنند.می

 هستند جامعه این از بخش مهمی هستند. دانشجویان فعالیت به مشغول آموزشی مؤسسات و نهادها

 داشته پی در مثبتی نتایج و بوده سازنده تواند بسیارمی دانشجویان ورزش و بدنی تربیت به توجه و

1هنسلر) باشد
 مهم و ثابت بخش نیز کارکنان و هیئت علمی اعضای دانشجویان، بر عالوه (.2012، 1

 دارای کاری هایمحیط سایر همانند دانشگاه . خدمت درهستند دانشگاهی جامعه از دیگری

 هادانشگاه کارکنان و علمی هیئت أاعض .است خود های خاصسختی و شغلی فشارهای ها،یکنواختی

و  روحی سالمتی و شادابی باید روانی، و جسمی هایخستگیشغلی،  تنیدگی با مقابله برای نیز

 است ممکن ندهند، افزایش را خود بدنی تحرکات میزان اگر بنابراین، .کنند حفظ را خود جسمی

 بعضا  یا و جسمانی مشکالت به حتی یا و نقصان شده دچار آنها ایحرفهزندگی  کمیت و کیفیت

 های افرادانگیزه(. 2017طالب پور و همکاران، ) کند پیدا کاهش آنها اثربخشی و شوند دچار روحی

 اجتماعی، عوامل از قبیل انگیزشی عوامل از برخی. است متنوع بسیار بدنی فعالیت در شرکت برای

 اثرگذار ورزشی و بدنی هایفعالیت در شرکت برای فرد یک تمایل در توانندمی فرهنگی و محیطی

 (.1999گودرزی و اسدی، ) باشند

 ،اندام تناسب ی مانند:هایمعموال با انگیزه یبدن تیفعال درافراد  مشارکت است داده نشان قاتیتحق

 طرف از .شودمیانجام  ،یاجتماع تعامل و دوستان کنار در بودن ،لذت و نشاط کسب ،یسالمت حفظ

                                                             
1. Hanseler 
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 .است یبدن تیفعال انجام عدم یبرا یخوب کننده ینیب شیپ شده درک موانع محققان معتقدند گر،ید

 یریسرگ از ای ادامه شروع، از بالقوه طور به توانندیم افراد، یشخص ادراکات از یناش ای و یواقع موانع

 کمبود، وقت کمبود دهدیم نشان نهیزم نیا در شده انجام مطالعات. کنند یریجلوگ یبدن تیفعال

 هستند یبدن تیفعال در افراد مشارکت موانع نیمهمتر، یحوصلگ یب و یتنبل و ادیز ۀمشغل امکانات

 و یمیل بی که است آن از حاکی شده انجام هایپژوهش نتایج .(2008رمضانی نژاد و همکاران، )

 فراگیر ایمسئله به دانشجویان میان در ویژه به و ایران دانشگاهی جامعۀ در ورزش به نداشتن گرایش

 درصد 38 که یافتند دست نتیجه این به پژوهشی در( 2002) همکاران و اسدی. است شده تبدیل

 به خوابگاه یا دانشگاه در را وقتی هیچ دانشجویان درصد 57، کنندنمی ورزش اصال  کشور دانشجویان

ورزشی اختصاص  هایبه فعالیت هادانشگاهدرصد فعالیت ورزشی  3/29 تنها و نداده اختصاص ورزش

 دارد. 

توسعه گرایش به ورزش در دانشگاه نسبت به  یمتعدد و متنوع لیدالبه آنچه گفته شد،  باتوجه

رشد و شکوفایی در  گذارتأثیرنهادهای  نتریاز قوی یکیکه ورزش،  ییوجود دارد و از آنجافرهنگیان 

-ییتوانا سطح، دانشگاهدر  یورزش هایتیفعالتوان با گسترش می، انسان معرفی شده است هایتوانایی

 های، مغفول ماندن جنبهیهای روانتنشو  شیرا افزا مخاطبان ذهنیو قوای  یروح ،یهای جسم

 نییکه به تع میآن هست یپژوهش در پ نیرو در ا نیرا کاهش داد. از ا یهای جسمانیناراحتو  تربیتی

دانشگاه در  با رویکرد تربیتی یبدن تیبه ورزش و فعال شیگرا ۀتوسعخبرگان در خصوص  یذهن یالگو

موارد،  نیا یبند تیپس از اولو تیو در نها میبپرداز ویک شناسیروش کیبا استفاده از تکن فرهنگیان

راهکارهای عملی ارائه  .میبه ورزش ارائه دهگاهیان توجه دانش شیجهت افزا یکاربرد یشنهاداتیپ

ریزان دانشگاه این امکان را بدهد تا بر برنامهتواند به مسئولین و میگرایش به ورزش  توسعۀبرای 

مادی و انسانی  ،اساس اطالعاتی دقیق میزان مشارکت را افزایش داده و نسبت به مدیریت منابع مالی

پژوهش  نیهدف از انجام ا با توجه به موارد آورده شده. کارآمدتری را در نظر بگیرند ریزیبرنامه

در دانشگاه  با رویکرد تربیتیبه ورزش  شیگرا توسعۀارتباط با خبرگان در ذهنی  یولگا ییشناسا

راهگشای مدیران در افزایش میزان مشارکت تواند میکه پاسخ به آن  یسؤال. است فرهنگیان کشور

 .ورزشی و به تبع آن توسعه سالمت به مفهوم عام آن در دانشگاه باشدهای برنامهدر 
 

  پژوهش روش
 شناسیروش کاربرد دلیل به و اکتشافی-یفیتوص ماهیت لحاظ به کاربردی، هدف اساس بر پژوهش نیا

 . است( کیفی–کمی) آمیخته هایپژوهش نوع از ویک
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 نتایج بنابراین،. است کیفی و کمی هایروش همزمان کارگیری به مشتمل بر یروش کیو، شناسیروش

 اشاره مورد اصلی عوامل استخراج ۀدربرگیرند پژوهش این در آمده دست به اطالعات تحلیل و بررسی

 هادیدگاه استخراج برای کیو مصاحبه انجام عالوهه ب ،هابررسی این راستاییهم و پیشین مطالعات در

 مانند افراد بندی دسته برای آماری هایروش از کمی، بعد از همچنین .است نظرانصاحب تفکرات و

 روش، این اصلی هدف که جاآن از و شودمی استفاده اصلی هایمؤلفه تحلیل و کیو عاملی تحلیل

 به دارند، مختلفی تفکرات که افرادی تعداد شمارش نه است یذهن مختلف الگوهای ساختن آشکار

  .است نزدیک نیز کیفی پژوهش روش
 

 وینمونه عبارات ک -1جدول 

 کد عبارات نمونه کیو

 1 سالمت جسمانی افزایش آگاهی نسبت به نقش ورزش در

 2 افزایش آگاهی نسبت به نقش ورزش در سالمت روانی و تربیت اخالقی 

 3 ورزشی و تربیتی دارند هایبرنامهدانشگاهیانی که فعالیت مستمر در  تشویق و توجه ویژه به

 4 کسب شده در رویدادهای ورزشی هایاطالع رسانی و بزرگ نمایی موفقیت

 5 بیرونی معتبر هایمناسب در خصوص وارد کردن انگیزاننده هایپیش بینی

 6 مختلف هایبرگزاری با کیفیت مسابقات و رقابت

 7 ساخت و توسعه اماکن ورزشی مناسب در محیط دانشگاه

 8 توجه به طراحی و ساخت اماکن ورزشی از نظر سهولت کاربرد و جذابیت بصری

 9 نیازهای مخاطبانساخت اماکن و تجهیزات متناسب با 

 10 توجه به ایمنی، بهداشت و استاندارد ها در طراحی و ساخت اماکن و تجهیزات

 11 تجهیز اماکن و فضاها با امکانات و وسایل متنوع و به روز شده

 12 ها و برنامه اماکن ورزشیفعالیتمدیریت مناسب در زمانبندی 

 13 ها و اماکنمجتمعکارگیری کارشناسان و مسئولین متخصص و آگاه در هب

 14 در اولویت قرار دادن حضور و استفاده دانشگاهیان از امکانات ورزشی

 15 مشترک هایها برای انجام فعالیتسازمانبرقراری ارتباطات مناسب با سایر موسسات و 

 16 ی ضروریهاهزینهمین أبرای تاستفاده از قواعد بازاریابی و اسپانسرینگ 

 17 تر و مشارکت باالتری استی پایینهاهزینهی که نیازمند هایتوسعه و ترویج فعالیت

 18 گری در توسعه و تجهیز اماکنمیخیرین و حا هایاستفاده از ظرفیت

 19 ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تجهیز اماکن و فضاها

 20 هاسازمانای دانشگاه در مقابل دریافت خدمات ورزشی از سایر مشاورهارائه خدمات علمی و 

 21 ی که نیازهای اجتماعی مخاطبان را اقناع نمایدهایتوجه به فعالیت

 22 کنندگان نهادینه سازدمشارکتی که سبک زندگی سالم را در هایتوجه به فعالیت

 23 کنندگان بشودشرکتی که منجر به ثبت تجربیات خوشایند متناسب با جایگاه و موقعیت هایبرنامهاجرای 

 24  کنندگانبا باورهای مذهبی و فرهنگی شرکت هافعالیتهمخوانی 

 25 ده نیز باشدای که امکان حضور اعضای خانوهایبرنامهطراحی 

 26 طبیعی )کوهپیمایی،اسکی و ...(ها متناسب با فصول سال و در فضاهای فعالیتپبش بینی 
 27 ورزشی متنوع و نوین هایها و ترویج رشتهفعالیتتنوع بخشی به 
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موضوعات متنوع و گوناگونی که در ارتباط با موضوع تحقیق وجود دارد و ذهن مخاطبان گفتگو را در اولین گام، 
یافته،  های ساختارمصاحبه جملهمختلف از از ترکیب منابع . دآوری شجمعگیر خود ساخته مشخص و در

، آن ریها و نظایاداشت، ات معتبر و قابل اعتنا، نظرکتب مرتبط با موضوعپژوهشی، -یعلم هایها، مقالهمناظره
های کوتاه و منقطع تبدیل عبارتبه  ،. این مجموعه پس از گردآوریگردیدسازی تعیین و استخراج گفتماناین 
 پژوهش ینظر یمبانطریق ها که از عبارتاین مجموع بنابراین، از  .یدردگز بین آنها انتخاب اکیو  ۀنمون وشد 
 زیاد با ارتباط که آنهایی است، آمده دست به هامصاحبه انجام نتایج حاصل از سایر تحقیقات و هاییافته یعنی
 هاعبارت این. شد آوریعبارت جمع 47ع وجممداشتند، در  در دانشگاه فرهنگیان تربیتی به ورزش شیگرا توسعۀ

یا گزاره های استخراج شده از  ت هاعبار ، بود در دانشگاه فرهنگیان تربیتی به ورزش شیگرا توسعۀمربوط به 
مورد بررسی و واکاوی قرار  ،یورزش تیریدر دو مرحله توسط چند تن از خبرگان مددیدگاه ها و نظرات خبرگان 

ی مشابه و هاعبارتمانند حذف اصالحاتی ه هاعبارتروایی با هدف درستی و الزم  اتتغییرگرفت و پس از 
 پژوهش در کیو ۀنهایی نمون هایعنوان عبارت بهعبارت  27تعداد  انجام شد و سرانجام  یا رفع ابهام آنها تکراری
 کیو ۀنمون یهاعبارت این از کدام هر. اندشده مشخص عبارات این 1شماره  جدول در که شدند انتخاب حاضر
 ، در این جدول آمده است.گردید انجام کدها این اساس بر بعدی هایتحلیل و هامحاسبه که کیو هایکارت در

 ۀبه نام کارت کیو نوشته شد. مرحل یی جدول باال، با کد مربوط به خود روی کارتهاعبارتهر کدام از 
 معمول طور ، بهکیو روش در. بود پژوهشدر  کنندگانشرکتسازی نمودار کیو توسط مرتببعد، 

ف نسبت های مختلدیدگاهدستیابی به  برای بررسی مورد افراد از نمونه هشتاد تا بیست بین انتخاب
گیری احتمالی نمونههای روشاز طریق  کنندگانشرکتبنابراین انتخاب . کندمیبه یک موضوع کفایت 

در پژوهش حاضر  .شودمیانتخاب  محدودافراد معموال  به طور هدفمند و  نمونۀشود بلکه نمیانجام 
و کارشناسان حوزه مدیریت  نی، متخصصدانشگاه فرهنگیانورزش  شکسوتانی، پاساتید خبرهاز میان 

سرپرستان  و نهایتا  روزیشبانه هایو معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی، سرپرستان خوابگاه
-مشارکتبه عنوان  منطبق با معیارهای نمونه آماری تحقیق، ،نفر 27 ورزشی دانشگاه هایمجتمع

 برفی گلوله و هدفمند گیریکنندگان پژوهش انتخاب شدند. این انتخاب به کمک تلفیقی از نمونه
 آنها حضور اهمیت و با موضوع پژوهش ارتباط نزدیک آنها اساس بر کنندگانرکتشانجام شد. انتخاب 

-مرتب دستورالعمل اساس بر تا شد خواسته کنندگانشرکت از بعد ۀمرحل در. شد انجام پژوهش در

 از پژوهش این انجام برای. کنند کیو نمودار روی هاکارت از کدام هر دادن قرار به اقدام ،کیو سازی
 27قرار دادناین نمودار برای  .استفاده شده است یجبارنرمال با توزیع ا شبه توزیع با کیو نمودار

 است نظر مورد عبارت با کامل مخالفت معنای به که -5 درجه از کنندگانرکتشعبارت کیو توسط 
 سازی مرتب از پس. بود شده تعبیه است، نظر مد کیو عبارت با کامل موافقت معنای به که+ 5 تا

فرم در کنندگان، رکتشکدام از  دهی هرامتیاز ۀنحوکنندگان پژوهش، تمشارک توسطعوامل 
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-شرکت شده سازی مرتب هایمخصوصی که برای این منظور طراحی شده بود، ثبت گردید. داده

1)اس.پی.اس.اس( افزار نرم در کنندگان
مختلف  هایتیوارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهن 1

 پاسخ داده شود. هشن به سؤال های پژوآ کمک به و شود شناسایی کنندگانرکتش
، عالوهه بشد.  تأیید یورزش تیریمد نیتوسط متخصصنیز  وینمودار و عبارات ک یصور ییروا

نگر این بود فت کرد، نمایکنندگان دریارکتشها از کارتبازخورهایی که پژوهشگر هنگام مرتب سازی 
ایایی پ اسنجش موضوع پژوهش انتخاب شده است. برای سنجش اعتبار ی یهای مناسبی براتکه عبار

به دست  77/0 پژوهش آلفای کرونباخ این ها و نمودارها نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.فرم
 است. ویمودار کندر  آنها یسازمرتب جیو نتا وینمونه ک هایعبارت یاعتماد باال تیقابل انگریآمد که ب

 

 نتایج
-رکتش بین مشابه هایذهنیت شناسایی برای کمی هایپژوهش ۀ، از رویاین مرحله از پژوهش در

 روش. یدگرد استفاده کیو عاملی تحلیل آماری ابزار از منظور بدین. شد استفاده پژوهش کنندگان
ز نی وشر این مبنای. است کیو هایداده ماتریس تحلیل برای آماری روش تریناصلی عاملی، تحلیل

در  گردد دیکأتا ت شداستفاده  "تحلیل عاملی کیو"از این رو از عبارت . است "افراد"همبستگی میان 
 هیچ آماری نظر از این، وجود با. شوندفرآیند تحلیل عاملی، افراد به جای متغیرها دسته بندی می

ملی از ماتریس عاملی کیو و تحلیل عاملی عادی وجود ندارد. برای انجام تحلیل عا لتحلی بین اختالفی
ستخراج است اعداد ا یچرخش یافتند. گفتن "چرخش متعامد"ها به روشعاملهمبستگی استفاده شد. 

 .ندهای اصلی هستمؤلفهشده از تحلیل عاملی کیو به روش 
 

 تبیین شده مجموع واریانسدر  ویک یعامل لیمربوط به تحل هایآماره -2جدول 

 مجموع چرخشی مجذور بارها  مقادیر خاص اولیه

 مجموع موارد
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع 

1 274/6 881/13 881/13  692/4 426/10 426/10 
2 305/5 789/11 670/25  669/4 375/10 801/20 
3 895/4 878/10 548/36  523/4 051/10 852/30 
4 525/4 054/10 603/46  450/4 889/9 741/40 
5 389/4 753/9 356/56  375/4 723/9 463/50 
6 760/3 356/8 711/64  299/4 554/9 017/60 
7 684/3 186/8 897/72  185/4 300/9 318/69 
8 361/3 470/7 367/80  131/4 180/9 498/78 
9 144/3 986/6 353/87  985/3 855/8 353/87 

                                                             
1. SPSS 
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توسعه  شناسایی شده درعامل  9کنندگان در پژوهش شرکت دید از که دهدمی نشان 3 شماره جدول

 و ریتفس یبرا دهد.میدرصد از واریانس کل را در بر گرفته و پوشش  353/87حدود ورزش دانشگاه 

می مشخص سیماتر نیا کمک به. شد استفاده هاعامل افتهی چرخش سیماتر از هاعامل ییشناسا

  .اندشده یذهن یالگوها از کی هر جادیا باعث کنندگانمشارکت از کی کدام شود
  

 
 نمودار نقطه به نقطه از الگوهای ذهنی ارایه شده توسط خبرگان شرکت کننده در تحقیق - 1 شکل

 

اند که به گرفتهباالتر قرار  1 ویژهر ادینقطه از مق 9شود تعداد میطور که در نمودار مشاهده همان

 .استکنندگان مشارکتبندی اولویتالگوی ذهنی قابل توجه در نتیجه  9معنی پوشش دادن 

اند، از ماتریس چرخش شدهنظر به این که کدام خبرگان باعث به وجود آمدن کدام الگوهای ذهنی 

الگوهای ذهنی را بر اساس موافقت مجموع خبرگان نشان  3ها استفاده شد. جدول شماره عاملیافته 

 دهد.می
 هاماتریس چرخش یافته عامل -3جدول 

کنندگانمشارکت ی ذهنیهاالگو   

P5,P9,P10, P21  1الگوی ذهنی  

P3,P6,P15,P20  2الگوی ذهنی  

P2,P7,P8,P14  3الگوی ذهنی  

P11,P12  4الگوی ذهنی  

P13,P16  5الگوی ذهنی  

P4,P15,P18  6الگوی ذهنی  

P1,P17  7الگوی ذهنی  

P19,P22  8الگوی ذهنی  
P23,P25  9الگوی ذهنی  
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کدام از جداول کیو تکمیل شده توسط خبرگان، مجموعه عباراتی که  در نهایت با بررسی هر

آورده شد. 4خبرگان با یکدیگر موافقت دارند شناسایی و در غالب جدول شماره   
 

 کنندگانمشارکتالگوهای ذهنی  -4جدول

کنندگانشرکت  مهمترین عوامل توافق شده توسط خبرگان 

P5,P9,P10, 
P21 

Q2 افزایش آگاهی نسبت به نقش ورزش در سالمت روانی 

Q8 توجه به طراحی و ساخت اماکن ورزشی از نظر سهولت کاربرد و جذابیت بصری 

Q22 
را در تربیتی  هایو توجه به جنبهی که سبک زندگی سالم هایتوجه به فعالیت

 کنندگان نهادینه سازدمشارکت

P3,P6,P15,P20 

Q16 ی ضروریهاهزینهمین أاستفاده از قواعد بازاریابی و اسپانسرینگ برای ت 
Q17 است باالتری مشارکت و ترپایین یهاهزینه نیازمند که یهایفعالیت ترویج و توسعه 

Q18 گری در توسعه و تجهیز اماکنمیخیرین و حا هایاستفاده از ظرفیت 
Q19 ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تجهیز اماکن و فضاها 

P2,P7,P8,P14 

Q21 ی که نیازهای اجتماعی مخاطبان را اقناع نمایدهایتوجه به فعالیت 

Q23 
ی که منجر به ثبت تجربیات خوشایند متناسب با جایگاه و موقعیت هایبرنامهاجرای 

 بشود کنندگانشرکت

Q25  ی که حضور اعضای خانواده در آن امکان پذیر باشدهایبرنامهطراحی 

P11,P12 
Q5 بیرونی معتبر هایمناسب در خصوص وارد کردن انگیزاننده هایپیش بینی 

Q6  مختلف هایرقابتبرگزاری با کیفیت مسابقات و 

P13,P16 

Q24  کنندگانشرکتبا باورهای مذهبی و فرهنگی  هافعالیتهمخوانی 

Q26 
متناسب با فصول سال و در فضاهای طبیعی  هافعالیتپبش بینی 

 )کوهپیمایی،اسکی و ...(
Q27  ورزشی متنوع و نوین هایو ترویج رشته هافعالیتتنوع بخش به 

P4,P15,P18 

Q12  و برنامه اماکن ورزشی هافعالیتمدیریت مناسب در زمانبندی 

Q13 بکارگیری کارشناسان و مسئولین متخصص و آگاه در مجتمع ها و اماکن 

Q14 در اولویت قرار دادن حضور و استفاده دانشگاهیان از امکانات ورزشی 

P1,P17 
Q3 ورزشی دارند هایبرنامهدانشگاهیانی که فعالیت مستمر در  تشویق و توجه ویژه به 

Q4 کسب شده در رویدادهای ورزشی هایاطالع رسانی و بزرگ نمایی موفقیت 

P19,P22 

Q15 
 هایها برای انجام فعالیتسازمانبرقراری ارتباطات مناسب با سایر موسسات و 
 مشترک

Q20 
ای دانشگاه در مقابل دریافت خدمات ورزشی از سایر مشاورهارائه خدمات علمی و 

 هاسازمان

P23,P25 
Q7 ساخت و توسعه اماکن ورزشی مناسب در محیط دانشگاه 

Q9 ساخت اماکن و تجهیزات متناسب با نیازهای مخاطبان 

 
 ییشناساعوامل  2شده در جدول شماره  نییتب هایانسیوار مجموعگونه که اشاره شد، بر اساس همان

شده در  ییشناسا عواملصورت که  نینمود. به ا انیب یذهن یالگوها تیتوان بر اساس اهمیمشده را 
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 انسیاز وار ددرص 881/13 رایز .دارد یذهن یالگوها گریاز د یشتریب تی، اهم1شماره  یذهن یالگو

 یبیگانه به همان ترت 9 یذهن یشده در الگوها ییشناسا عوامل تیاهم ن،یکند. بنابرامی نییکل را تب

 ییشناساش بر توسعه ورزمؤثر عوامل  مدل ذهنی ریز شکلاست.  ارائه شده 2است که در جدول 

 دهد.مینشان  یذهن یشده را بر اساس الگوها
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 الگوهای ذهنی خبرگان – 2شکل

 
آمده است، کلیه الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه  2همین طور که در شکل 

توان با میتواند در قالب یک مدل ذهنی آورده شود. بر این اساس در یک نگاه میفرهنگیان کشور 

کلیه الگوهای ذهنی در خصوص پدیده مورد نظر یعنی راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان 

 کشور آشنایی پیدا کرد.

 ی و تببین الگوهای ذهنیمعرف

 تربیتی ورزش هایو جنبه مرتبط با سالمت هاینهادینه سازی ارزش :1الگوی ذهنی 

اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان  ،خواهیم ورزش در بین دانشجویانباگر ، بر اساس این الگوی ذهنی

ورزشی باشیم،  هایتداوم حضور منظم آنان در فعالیت افته و شاهد افزایش میزان مشارکت وه یتوسع

آگاه  ،تا به طرق مختلف آنها را از ارزش و اهمیت سالمت و تندرستی در همه ابعاد آن ردباید تالش ک

ه موضوع تندرستی را در ذهن آنها نهادینه دادن بدر واقع ارزش نهادن به سالمت و اهمیت  سازیم.

 تأثیرتوانند بر تربیت و اخالق حسنه فرد میکه  هافعالیتخصوص توجه به آن دسته از هب .کنیم
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این طرز تفکر طرفدار این عقیده است که اگر فرد به ارزش و اهمیت موضوعی پی . بیشتری بگذارند

 دست یافتن به آن ارزش تالش خواهد نمود. رایدر هر شرایطی ب قطعا ، ببرد

 عوامل مالی و اقتصادی ،2الگوی ذهنی 

 ورزشی هایبرنامهتوسعه ورزش و ترغیب افراد به مشارکت در  ،بر طبق دیدگاه طرفداران این الگو

 ۀمین هزینأه امکانات سخت افزاری مناسب و البته پرهزینه است. تبینی، تدارک و تهیپیشنیازمند 

دانشگاه  هایهتوجه به بودج سیسات کاری سخت و در مواردی باأتجهیز و نگهداری این ت ،ساخت

بایست میگوناگون موجود در جامعه  هایبا استفاده از ظرفیتاین مسئولین بنابر. ناشدنی است

توان به جلب میاز جمله این عوامل  .اتخاذ نمایند هاهزینه تأمینمناسبی را جهت  هایسیاست

افراد خیر به سمت  هایکمک ، هدایتگذاران بخش خصوصیسرمایهدعوت از ، همکاری حامیان مالی

ی است که ضمن مشارکت افراد هایگذاری و ترویج در ورزشسرمایهتوسعه اماکن ورزشی و همچنین 

ها و فضاهای ورزشی و بهره مندی این اماکن از سالنوجود  کمتری باشد. ۀبیشتر نیازمند هزین

تواند به خوبی می ،الگوی ذهنیتجهیزات و وسایل پیشرفته و مناسب بر اساس دیدگاه خبرگان این 

ورزشی  هایفعالیت در محیطبه به رشد و توسعه ورزش در دانشگاه کمک نماید و تعداد بیشتری را 

 ترغیب نماید.

 مندی و توجه به سالئقرضایت ،3الگوی ذهنی 

 گوناگونی هایمتفاوت و سلیقه هایتنوع طلب و دارای انگیزه ها ذاتا انسانبر اساس نظر این گروه، 

کنندگان، شرکت هایتوجهی به سلیقهبیورزشی موجود در دانشگاه و  هایعدم تنوع در رشته .تندسه

این گروه معتقدند اگر در دانشگاه امکانات و  تواند باشد.میاز دالیل عدم توسعه ورزش در دانشگاه 

همچنین . نسبت مشارکت افزایش خواهد یافت قطعا ها فراهم شود فضای الزم برای پوشش همه سلیقه

موجود  هاینظر غالب سلیقه تأمینموجود از نظر  های، گاهی اوقات فعالیتبر اساس این الگوی ذهنی

تعداد وسایل  بندی، وجود تجهیزات به روز شده،از نظر زمان هافعالیتکافی است اما نوع اداره این 

-شرکتاگر . کنندگان احساس رضایت نداشته باشندد شرکتشومیمتناسب با متقاضیان و ... باعث 

تمایل آنها  قطعا تجربه خوشایند و احساس رضایت از حضور در مکان ورزشی داشته باشند  کنندگان

 ورزشی بیشتر خواهد شد. هایبرنامهبرای استمرار و تداوم حضور در 

 بیرونی هایانگیزاننده ،4الگوی ذهنی

برخی . گوناگونی برخوردار هستند هایکنند از انگیزهمیرکت شورزشی  هایافرادی که در فعالیت

شوند، میورزشی حاضر  هایبرای دوری از خمودگی و تنبلی و توسعه سالمت و نشاط در محیط صرفا 

ودن در گروه ببرخی دیگر  ،ورزشی بدنبال ابراز وجود هستند هایبرخی دیگر از شرکت در فعالیت

، اگر بر اساس دیدگاه این الگوی ذهنی. دانندمیو حضور در جمع را انگیزه مشارکت خود همساالن 
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بزرگ دانشگاهی و  کوچک هایورزشی و رقابت هایرکت آنان در فعالیتشبدانند که  کنندگانشرکت

کسب شده  هایگیرد و در قبال مشارکت و موفقیتمی، دوستان و همکاران قرار مورد توجه مسئولین

این الگوی  .خواهند داشتتری گستردهحضور  قطعا  شود میای از تالش آنان تقدیر شایستهبه نحو 

خود و آنچه را که در طی یک دوره تمرینی و  هایذهنی مدعی است که دانشجویان مایلند توانایی

که بازخورد مناسبی اند را با همساالن خود به رقابت و مقایسه بگذارند و از ایننمودهآموزشی کسب 

 هایبرگزاری رقابت رواز این. کنندمیدست آورند احساس رضایتمندی و خشنودی هدر این زمینه ب

تواند به عنوان عوامل انگیزاننده میمناسب مادی و معنوی  هایمتنوع و با کیفیت و دریافت پاداش

 توجهی بنماید.بیرونی به رشد و توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان کمک شایان 

 هافعالیتتنوع و گوناگونی در  ،5الگوی ذهنی 

ورزشی هستند. ایران کشوری است که از  هایقائل به تنوع در فعالیت پیروان این الگوی ذهنی

موافقان این الگو معتقدند محدود کردن . طبیعی و شرایط اقلیمی متنوعی برخوردار است هایموهبت

به چند رشته مشخص و در یک محیط ثابت و همیشگی تمایل به مشارکت را کاهش  هافعالیت

طبیعی متناسب با شرایط اقلیمی ناحیه، تنوع بخشیدن به  هایدر محیط هافعالیتبرگزاری  دهد.می

در نظر گرفتن باورهای فرهنگی و اعتقادات و تناسب بین  ،از نظر نوع رشته و مکان برگزاری هافعالیت

 واند به توسعه ورزش در دانشگاه کمک کند.میفرهنگی  هایو گرایش هافعالیت

 مدیریت آگاهانه و تخصصی ،6الگوی ذهنی 

در این الگوی ذهنی عقیده بر این است که شاید امکانات و تجهیزات موجود به اندازه الزم در دانشگاه 

شخصی در مدیریت اماکن و  هایمدیریتی نادرست و اعمال سلیقه هایداشته باشد، اما روشوجود 

شود. این گروه معتقدند اگر از مدیریت خبره و  هافعالیترکت در شباعث کاهش  ،هابرنامهبندی زمان

لویت استفاده از امکانات موجود به دانشگاهیان وورزشی استفاده شود و ا هایبرنامهمتخصص در 

تواند میاداری با بخش تربیت بدنی برقرار شود، -تخصیص یابد و ارتباط مناسبی بین بخش آموزشی

وری را در این بخش افزایش بهرهروی توسعه ورزش در دانشگاه را به حداقل برساند و پیشمشکالت 

 دهد.

 تبلیغات و اطالع رسانی مناسب ،7الگوی ذهنی 

به باور طرفداران این نگرش یکی از نیازهای هر انسانی نیاز به دیده شدن و نیاز به اقناع ناشی از کسب 

ورزشی هدفمند به خوبی پاسخ داده  هایبه عقیده خبرگان این نیاز در فعالیت. موفقیت در گروه است

 هایو رقابت هابرنامهرکت در ششود. در این نگرش عقیده بر این است که اگر فرد بداند که بر اثر می

می باشد، تمایل و عالقمندی بیشتری برای مشارکت از خود  هایورزشی قادر به نمایش توانمندی

و تالش  او دیده شده هایاحساس نماید که توانمندی خود بروز خواهد داد. همچنین در صورتی که 
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رکت در او بیشتر شده و منجر به توسعه شتمایل به  قطعا او مورد تقدیر و توجه قرار خواهد گرفت 

کند که برای رسیدن میکید أاین الگوی ذهنی ت شود.میورزشی  هایحضور او و همراهان او در محیط

مر و منظم دارند به نحو ترکت مسشورزشی  هایبرنامهبه این هدف دانشگاه باید افرادی را که در 

به را آنان در محیط دانشگاه  هایها و تالشموفقیتمطلوب و مناسبی مورد توجه و تقدیر قرار دهد و 

و افراد دارای ارزش است  هافعالیتاطالع عموم برساند و نشان دهد که حضور فعاالنه در این دست از 

در چنین حالتی سایر افراد برای شرکت در  قطعا مند سازد بهرهکننده را از امتیازات خاص شرکت

 ورزشی انگیزه و میل بیشتری به دست خواهند آورد. هایبرنامه

 بین سازمانی هایاستفاده از ظرفیت، 8الگوی ذهنی 

به دلیل جایگاه ویژه اجتماعی و مقبولیت خاصی که در جامعه دارند همیشه در کنار  هادانشگاه

دانشگاهدانیم که میای برخوردار هستند. اما ویژهو نهادهای رسمی و غیر رسمی از امتیازات  هاسازمان

ها و موانعی نیز هستند. پیروان این الگو محدودیتموریت خود دارای أنیز بر اساس رسالت و م ها

رقرار نماید ها و نهادهای شهری ارتباط بسازمانمعتقدند دانشگاه باید بتواند به طرق مختلف با سایر 

سازمان ها برای سایر  هایتوانمندیاز امکانات و  ،با هدف تنوع بخشی و در این ارتباط باید بتواند

بدیهی است در مقابل خدمات مورد نیاز را در اختیار . سعه ورزش در سازمان خود بهره مند گرددوت

میها سازمانر بین ها دقابلیتتر و تبادل امکانات و در این دیدگاه تها دیگر قرار دهد. هایسازمان

 تواند به رشد و توسعه ورزش منجر شود.

 توسعه اماکن و تجهیزات ،9 الگوی ذهنی

اجتماعی  هایدر مواردی متفاوت از سایر گروه ،موافقان با این الگو معتقدند سلیقه و نیاز دانشگاهیان

ن و أبه درستی انجام شود و ش تواند باشد. اگر در محیط دانشگاه ساخت و توسعه اماکن ورزشیمی

منجر به احساس رضایتمندی  قطعا بینی شود پیشکنندگان از این امکانات از قبل استفادهجایگاه 

 دهد. میو گرایش به مشارکت را افزایش شود میبیشتری در مخاطبان 
 

 گیرینتیجهبحث و 
انسان و ساده کردن زندگی او نسبت به ها به مزیتامروزی با وجود ارائه انواع  و مدرنجوامع صنعتی 

مرتبط با آن  هایگذشته، او را در معرض کم تحرکی و مواجهه با خطر ابتال به انواع بیماری هایدهه

افزایش  ، موجبسترس در این نوع از جوامع انسانیاپرسبک زندگی کم تحرک و . قرار داده است

 هایجسمی و روحی شده است. از این رو پرداختن به ورزش و فعالیت هایاحتمال ابتال به بیماری

متخصصین مواجهه با این خطر از طرف  هایعنوان یکی از موثرترین شیوههجسمانی منظم و مستمر ب

دانند برای برخورداری از میاکنون بسیاری از مردم  شده است. حوزه سالمت معرفینظران صاحبو 
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ورزشی  هایبرنامهیک زندگی سالم و توام با نشاط باید دقایقی از برنامه هفتگی خود را به شرکت در 

ای که دارد بیش از هر سازمان دیگری ویژهدانشگاه فرهنگیان با توجه به رسالت . اختصاص دهند

است که خود  موریت این سازمان تربیت و آموزش معلمانیأچرا که م؛ نیازمند توجه به این مقوله است

بعد از خود اشتغال  هایسال پس از فارغ التحصیلی به آموزش و تعلیم نسل 30بایست حداقل می

تواند در پایبندی آنان به انتقال میمثبت و درک ضرورت آن  هاینهادینه شدن برخی از ارزش .یابند

 بعدی از طریق این گروه تضمین گردد. هایاین مفاهیم به نسل

محققین در پی یافتن الگوی ذهنی خبرگان در  بود،قابل درک  مقالهطور که از ابتدای این همان

 9 در دانشگاه فرهنگیان بودند. استخراجبا رویکردی تربیتی ثر بر توسعه ورزش ؤخصوص عوامل م

ان الگوی ذهنی از دیدگاه خبرگان این دانشگاه محققین را یاری نمود تا بتوانند موارد ذیل را به عنو

 نتیجه پژوهش ارائه نمایند:

سازی ارزشنهادینه، کنندگانشرکت هایحاصل از پاسختحقیق اولین الگوی ذهنی  هایبراساس یافته

کنان راساتید و کا ،این گروه اعتقاد دارند که اگر دانشجویان .مرتبط با سالمت و تندرستی است های

جسمانی و نقش آن در حفظ سالمت و تندرستی  هایدانشگاه پی به ارزش واقعی ورزش و فعالیت

هفتگی زندگی  هایبرنامهورزشی را در  هایبرنامهرکت در شخود ببرند، در هر شرایط و موقعیتی 

 هایگذاریسیاستکنند دانشگاه باید با میآنها پیشنهاد . دننکمید و از آن غفلت ننگنجانمیخود 

با طراحی و ساخت و تجهیز اماکن  ،ورزشی هایمناسب ضمن درونی سازی ارزش مشارکت در فعالیت

وجود هتصویری مثبت در ذهن کاربران ب ،ورزشی و توجه خاص به مسائل زیبایی شناختی این فضاها

شرط الزم برای افزایش  ،بر اهمیت آن تأکیدبیاورد. این گروه معتقدند آموزش سبک زندگی سالم و 

. نتایج تحقیقات استورزشی و توسعه کمی ورزش در دانشگاه  هایدر فعالیت کنندگانشرکتتعداد 

 هایبا این بخش از یافته ،(2009و همکاران ) تاتار ،(2005انجام شده توسط تند نویس و همکاران )

در تحقیق خود کم بودن آگاهی ( 2011)تحقیق همخوانی دارد. همچنین عباس شعبانی و همکارانش 

بدنی و زیان کم تحرکی را به عنوان یکی از عوامل مهم عدم گرایش  هایجامعه در مورد فواید فعالیت

 د که با نظر طرفداران این الگوی ذهنی مطابقت دارد.نورزشی عنوان کرد هایبرنامهبه مشارکت در 

دیدگاهی است که  در این تحقیق استخراج گردید، کنندگانشرکتالگوی ذهنی دیگری که از نظرات 

باورمندان به این عقیده چنین ابراز کردند که  دهد.میمسائل مالی و اعتبارات را در اولویت قرار 

، امکان ورود سرمایه گذاران بخش مختلف مانند جلب نظر حامیان مالیدانشگاه باید بتواند به طرق 

خیرین و واقفین به سمت ورزش و استناد  های، هدایت کمکمرتبط با ورزش هایصوصی در پروژهخ

نماید  تأمینبخش ورزش دانشگاه را  منابع مالی مورد نیاز ،و استفاده از قواعد علمی بازاریابی ورزشی

های ناشی از نبود اعتبارات رسمی را از این طریق جبران نماید. خبرگان موافق با این دیدگاه و کاستی
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البته منابع  .، تجهیزات و فضاهای مناسب استزش نیازمند برخورداری از امکاناتمعتقدند توسعه ور

ی هاهزینه تأمینو دانشگاه به تنهایی قادر به  یستمالی و اعتبارات تخصیصی پاسخگوی این نیازها ن

تحقیقات  هاییافته پس ضروری است به پیشنهاد آنها در این زمینه توجه شود. مورد نیاز نخواهد بود.

 ،(2004مظفری و صفا نیا ) ،(2005تندنویس و همکاران ) ،(2011انجام شده توسط عباس شعبانی )

همچنین فتحی  نماید.می( دیدگاه این گروه از خبرگان را حمایت 2006لهسایی زاده و همکاران )

عوامل توسعه عنوان یکی از ه( در تحقیق خود دسترسی به امکانات ورزشی در دانشگاه را ب2010)

( 1396همچنین فدایی کیوانی و همکاران ) ورزش معرفی کرد که با یافته این تحقیق همخوانی دارد.

شماری را برای امر خصوصی سازی ای، رفتاری، مدیریتی و محیطی بیزمینهساختاری،  هایچالش

ورش و به تبع آن توان شاهد جریانات مثبتی در آموزش و پرمیها چالشبا رفع این  ند.اعالم کرد

 دانشگاه فرهنگیان کشور بود.

در دانشگاه  تربیتی در این پژوهش معتقدند برای توسعه ورزش سؤالهی از خبرگان مورد وگر

آنها بر این باورند اگر . لویت مهم توجه به نیازهای روانی و اجتماعی دانشگاهیان استوفرهنگیان ا

و اگر  ورزشی تجربه خوشایندی به دست بیاورند هایبرنامهها و محیطورزشکاران از حضور خود در 

شوند به خوبی پاسخ داده شود و اقناع گردد، میورزشی حاضر  هاینیازی که به خاطر آن در محیط

و منجر به خلق یک عادت مثبت در آنان خواهد شد شود میمیل به مشارکت را در آنان تقویت  قطعا 

این گروه معتقدند برای ایجاد یک حس و تجربه خوشایند  شود.میو از پایایی بیشتری نیز برخوردار 

خانواده و دوستان  أتوان شرایطی را فراهم نمود که دانشگاهیان بتوانند با اعضمی، کنندگانشرکتدر 

و ضمن پرداختن به فعالیت از بودن در کنار عزیزان خود حداکثر  رکت نمایندش هافعالیتخود در 

سایر محققین همانند قدرت نما و حیدری نژاد  هایاین بخش از تحقیق با یافتهنتایج  لذت را ببرند.

پژوهش جامی  هاییافته همخوانی دارد. (2015پناه ) یزدان، نیک ورز و (2010فتحی ) ،(2013)

فرهنگی به عنوان عوامل توسعه –ها و عوامل اجتماعیانگیزانندهبر دو عامل  تأکیدبا ( 2014) االحمدی

 .نمایدمی تأییدنظر این گروه از خبرگان را  ،سازی ورزش در دانشگاهیاننهادینهو 

 های، انگیزانندهدنددر این تحقیق به آن توجه ویژه نشان دا کنندگانشرکتی که هایاز جمله اولویت

کت شرافراد برای  مختلف درونیانگیزه های عالوه بر  دارنداین گروه از خبرگان عقیده . بیرونی است

نی دستیابی به نشاط روحی و روا و از سالمت جسمانی شدن  همانند برخوردار ،ای ورزشی در برنامه

مایلند که  بسیاری از افراد ،که از نتایج و پیامدهای مهم مشارکت در برنامه های منظم ورزشی است 

آنها معتقدند دریافت  .نتیجه تالش و ممارست آنها از طریق عوامل بیرونی به خوبی پاسخ داده شود

و  هدتواند گرایش به مشارکت را افزایش دارزشمند و درخور از طرف دانشگاه می هایجوایز و تقدیر

که ،متنوع و مختلف را هایتوسعه ورزش را به همراه داشته باشد. این گروه برگزاری مسابقات و رقابت
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یکی  ،محیطی و بیرونی است هایویقها و مکانی برای دریافت تشتوانمندیای برای نمایش عرصه

جامی االحمدی  ،(2013کنند. قدرت نما و حیدری نژاد )میتوسعه ورزش معرفی  هایدیگر از راه

 اند.یافتهدر تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست  (2014)

لویت ذهنی غالب را توجه به همه انواع وگروهی ا ،در این پژوهش سؤالدر میان جمع نخبگان مورد 

این گروه بر  .بدنی ابراز داشتند هایتیورزشی و فعال هایبرنامهها در ورزش و تنوع بخشی به سلیقه

های ورزشسنتی و تکراری بودن نوع  ۀدر دانشگاه به چند رشت هافعالیتاین باورند محدود کردن 

موجود در دانشگاه و همچنین ثابت و همیشگی بودن مکان انجام فعالیت منجر به دلزدگی و خستگی 

خود ضمن توسعه  هایریزیبرنامهالزم است دانشگاه در رو از این. شودمی کنندگانشرکتروحی در 

گوناگون و متنوع ورزشی، شرایطی را فراهم آورد تا ورزشکاران و عالقمندان  هایامکانات در زمینه

ی غیر از محیط تکراری سالن یا باشگاه ورزشی همیشگی به ورزش بپردازند. هایبتوانند در محیط

صورت اردوهای ورزشی به تحقق این امر هورزشی دیگر ب هایدر طبیعت یا در مکان هافعالیتاجرای 

 نماید.میکمک 

امکان دسترسی به امکانات ورزشی خارج از  (2006)جهانگیری و تابعیان  ،در این ارتباط لهسایی زاده

دانشگاه را عاملی برای توسعه و ترویج ورزش در دانشجویان دانستند. همچنین بر اساس نتایج تحقیق 

 تأییددیدگاه مورد ( این 2010( و فتحی )2013قدرت نما و حیدری نژاد ) ،(2014جامی االحمدی )

 گیرد.میو تقویت قرار 

ویژه در زمینه هکارگیری مدیریت خبره و آگاه، بهتحقیق معتقدند ب در این کنندگانشرکتجمعی از 

آموزشی در هر  هایاماکن ورزشی و کالس ریزی-برنامهو  ها-فعالیتبندی سب و زمانمدیریت منا

عدم  مربوطه و نهایتا  هایمسئولین خبره ورزشی در پست، اهمیت دادن به حضور کارشناسان و رمت

تواند میو فضاها در شرایط معمول به غیر دانشگاهیان از جمله مواردی است که  تأسیساتذاری گوا

ورزشی و توسعه بیشتر  هایرکت در فعالیتشزرگتری از دانشگاهیان برای جب جلب نظر بخش بمو

ورزشی  هایو زیر ساخت فیزیکی هایعقیده دارند با توجه به ظرفیتورزش در دانشگاه شود. این گروه 

و در مواردی با حجم متقاضیان همخوانی ندارد، شایسته است مدیریت  استه محدود دانشگاه ک

نمایند که تداخالت زمانی نامطلوب  ریزیبرنامهای گونهورزشی به  هایویژه در بخش فعالیتهدانشگاه ب

کنندگان خود دانشگاه فرهنگیان استفادهامکانات موجود تا حد امکان به  ضمنا   .به حداقل برسد

جامی االحمدی در تحقیق  و به افراد خارج محیط دانشگاه تا حد امکان واگذار نشود. یابداختصاص 

ثر پنجگانه در راه توسعه ورزش و نهادینه سازی آن ؤعامل مدیریتی را یکی از عوامل م (2014)خود 

 ی تهران معرفی کرد. هاشگاهداندر 
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توان میمله کننده در این پژوهش الگوهای ذهنی دیگری را نیز مطرح نمودند از آن جمشارکتخبرگان 

 ،کسب شده هایموفقیت ،انجام شده هافعالیتبه اهمیت دادن به تبلیغات مناسب و اطالع رسانی از 

 رشد و ترقی در امکانات و تجهیزات و مواردی از این دست اشاره نمود.

ها و برقراری ارتباطات مناسب با دیگر سازمانسایر  هایهمچنین برخی دیگر بر استفاده از ظرفیت

توانند شرایط مطلوب و تنوع الزم را در محیط و امکانات بوجود بیاورند را توصیه ی که میهایسازمان

جایگاه دانشگاهیان و  ن وأاولویت پیشنهادی خود معرفی کردند. گروهی نیز دیده شدن شو نمودند 

 لویت دانستند.وساخت و توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی درخور دانشگاهیان را ا متناسب سازی

1همچنین دانکن
–نشان دادند سطح فعالیت بدنی و ورزش از وضعیت اجتماعی (2003)و همکاران  1

 پذیرد. می تأثیراقتصادی 

حقیق پیش رو توان از نتایج این تحقیق و مطالعات انجام شده در تحقیقات همسو با تمیبه طور کلی 

عه ورزش در این پژوهش الگوهای ذهنی موثر در توس سؤالبندی رسید که خبرگان مورد جمعبه این 

اند که دهنمومحیط کاری خود به نحوی مطرح  هایدر دانشگاه فرهنگیان را بر اساس تجارب و آگاهی

یاری از مانند بس ،جامعی است. الگوهای مطرح شده توسط آنان متفاوت و تقریبا   هایدارای جنبه

 ،یت تخصصیمدیر ،ها و اماکنزیرساخت توسعۀها در تحقیقات همسو به مواردی همچون نیاز به یافته

ا و مسایل هسلیقهدیده شدن تنوع  ،طرق مختلف و مجاز گذاری الزم ازسرمایهمنابع مالی و  تأمین

 شود. فرهنگی و اجتماعی و موارد مربوط به انگیزاننده مربوط می

 ۀان با مطالعدر دانشئئگاه فرهنگی تربیتی ریزان ورزشبرنامهدر پایان محققین امیدوارند مسئئئولین و 

 أین و اعضئئکه برآمده از نظرات تعداد قابل توجهی از کارشئئناسئئان و، مسئئئول ،این تحقیق هاییافته

ر این حوزه دترین اقدامات را شایستهگیری و تصمیمبتوانند بهترین  ،هیئت علمی این دانشگاه است

 داشته باشند.
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Abstract 
This study base on objective was of applied research, and with respect to nature was of 

exploratory and descriptive and because of Q-methodology and structural equation 

modeling was of mixed researches. The population of study included all the elite 

professors and experts, sport veterans at university, administrative directors, hostel 

managers and Supervisors who were active in this area. The research method was of 

purposive and snowball sampling and the quantitative section was randomly determined. 

In order to do this study, Q chart with semi-normal distribution with mandatory 

distribution was used. Sorted data of participants were entered in SPSS software so that 

various mentalities of participants be identified using Q factor analysis and finally the 

quantitative research model was tested after making a qualitative questionnaire in the form 

of structural equation modeling. Based on findings of this study, 9 distinctive mental 

paradigms were identified on sports development strategies with the educational approach 

at Farhangian University. Findings of this study introduced the most important factors 

including the importance of external motivational factors, development of appropriate and 

standardized facilities and equipment, paying attention to physical, educational and 

psychological needs of individuals, the possibility of family and friends cooperation in 

activities, the internalization of the value of participation in sport programs at Farhangian 

university. The management of Farhangian University about the extracted mental models 

can help the development of sport in the university and guide its organization towards the 

higher educational goals of the university. 

  

Keywords: Subjective Patterns, Sport Development, Farhangian University, Q 

Methodology 
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