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 چکیده
 شجویانمیان دانتوسعة ورزش همگانی در راهکارهایبندی شناسایی و اولویت هدف این پژوهش،

گاه بیرجند نفر از دانشجویان دختر دانش 8246آماری پژوهش حاضر شامل  دانشگاه بیرجند بود. جامعة

برآورد شد. این  نفر 370آماری برابر با  فرمول کوکران تعداد نمونة استفاده ازکه با  بود 1395در سال 

نامه سشروایی محتوایی پر یدتأی. پس از پیمایشی اجرا شدبود که به روش نوع کاربردی پژوهش از

شد.  یدأیتبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ آن  ، پایاییاز اساتید مدیریت ورزشیتوسط هشت تن 

اسایی میان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شنرزش همگانی درو توسعة راهکارهای

ند. شد وتحلیلتجزیهآزمون فریدمن  وسیلةبهی معادالت ساختاری و سازبا رویکرد مدل ،و سپسشدند 

نتایج حاصل  استفاده شد. 22پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. نسخة  افزارنرمها از داده لیوتحلهیتجز برای

ختر دانشگاه بین دانشجویان دتوسعة ورزش همگانی در راهکارهایها نشان داد که داده وتحلیلتجزیهاز 

 وهشی و آموزشیو امکانات، پژ هارساختیزفرهنگی،  ،اقتصادی، مدیریتیراهکارهای ترتیب ، بهبیرجند

های تفریحی و هفرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنام سازینهادینهبا که الزم است  ،بنابراین هستند؛

 میانالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعة ورزش همگانی درورزشی الزم و حمایت م

 دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تالش شود.
 

 ورزش همگانی توسعة، دختر ، دانشجویانبیرجند دانشگاه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 شدهیینتعازپیشاهداف  یسوبهبرای هدایت مردم  کشورها اختیاردر یمهم ورزش ابزار ،حاضردرحال

معاصر کنونی در کشورهای  ةتربیت همگانی موجود در جامع ةترین وسیلعمده کهیطوربه ؛است

های جسمانی یا حضور منظم در ورزش همگانی نیز شکلی از فعالیت. صنعتی، ورزش است ةپیشرفت

، روابط اجتماعی را شودمیمت بدنی و روانی الهای جسمانی است که موجب تندرستی و سفعالیت

بیشتر (. 1393، ، غفوری و هنری)شعبانیشود ثبت مینتایج مپدیدآمدن و منجر به  دهدمیشکل 

ورهای دیگر دهی ورزش همگانی کشور خود با کشسامان ریزی ودر برنامه ،جهان ةکشورهای پیشرفت

، غفوری شعبانی) های خالق برای رشد این ورزش هستندبرنامه ةکنند و مرتب درحال ارائرقابت می

« 2ورزش عمومی»و  «1ورزش برای همه»انگلیسی  ةمعادل کلمهای همگانی ورزش(. 1390، و هنری

ة تفریحی دارند و بدون توجه به د که جنبنشواطالق می ایهای ورزشیمعموالً به فعالیت هستند که

مشارکت کالن را معادل ورزش همگانی  از کشورها واژة بعضیند. شو( انجام میبردوباختآن ) نتیجة

سن و با هر شود مردم در هر د که سبب مینآورفراغت فراهم میاوقاتو الگوهایی را برای دانند می

، پور و رنجبر، مهدی)سواری شان لذت ببرندق خود دست یابند و از زندگیمیزان توانایی به عالئ

کردن یك عبارت و فراهم عنوانبهرا  ورزش همگانی پیشرفت ورزش شـورای اروپـا ةکمیت(. 1394

-فراغـت جهـت مشارکت در فعالیتدر زمـان اوقـات ردنکمند بـه ورزشهایی برای افـراد عالقهرصتف

 کرده یفتعرگونه محـدودیت ناشی از وضعیت اجتماعی، نژادی و معلولیـت بدون هیچ ،های ورزشی

منـد بهرهکردن افراد باید از ورزش ةایـن اسـت کـه هم شوداز این تعریف استنباط می آنچه .است

بسیار  ، نقش ورزش و فعالیت بدنی راهبردامروزه(. 2012 ،3افراد است )زوربا ةو ورزش حـق همـشوند 

صادی دارد. ورزش به اهداف سالمتی، اجتماعی و اقت رساندنیاریای در است که توانایی بالقوه یمهم

ورزش همگانی ماهیتی تفریحی، آزادانه و  ،زیرا ؛بخش مهمی از این راهبرد است همگانی و تفریحی

بخشی مانی و روانی، لذتقبیل سالمت جسفی ازمختلآثار  یریگشکلانتخابی دارد و همین امر سبب 

مانند بخش  المللیینبهای سازمان کهیطوربه (؛1396شود )عابدینی و طالبی، بودن میبانشاطو 

المپیك و سازمان ملل  المللیینب ةهمگانی کمیت اروپایی ورزش همگانی، تافیسا و انجمن ورزش

 هاییتفعالدر حق مساوی برای مشارکت  شهروندبه مسئولیت ملی برای اطمینان از اینکه هر  ،متحد

و دولت و ( 1393، ، صفری، امیری و کوزه چیان)احسانی کنندمی اشاره ،دارد جسمانی و ورزشی

های جسمانی ایفا به مشارکت در ورزش و فعالیتنقش مهمی در دستیابی  یردولتیغهای سازمان

                                                 
1. Sport for All 
2. Public Sport 
3. Zorba 
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شدن و صنعتی یاورفندلیل پیشرفت جوامع به ،امروزه(. 2009، 1های ورزشی)انجمن کمیتهکنند می

 تبدیلماشینی  زندگی به جوامع از بسیاری رد انسانی زندگی کهینحوبه ؛روندتحرکی مییبسمت به

 است همدآ پدید انسان برای جتماعیو ا روانی جسمی، متعدد مشکالت ،دنبال آنو به است شده

 -های قلبیایی نظیر چاقی و بیماریههای اخیر بیماریدر سال کهیطوربه ؛(1392پور، )جوادی

اکنون  بنابراین، اند؛یافتهشیوع  هستند، یتحرکی و مصرف غذاهای پرکالرکه عموماً ناشی از کمعروقی 

 توجه شود ازپیشیشسودبخش آن بر سالمتی و نشاط ب هایدلیل اثرهای ورزشی بهفعالیتباید به 

-بی از ناشی پیامدهای و عوارض ةدربار مردم عمومی آگاهی افزایش زیرا، باوجود ؛(1393 )عبدلی،

 ورزشی هایبرنامه از کشور دانشگاهی ةجامع از کمی درصد فقط موجود شواهد اساسبر تحرکی،

بخشی از  عنوانبهدانشجویان دانشگاه  ورزش و بدنییتترب به توجهو  کنندمی استقبال هادانشگاه

و اندام،  زادهمهدی) باشد داشته مثبتی نتایج و اشدب سازنده تواند بسیارمی دانشگاهی کشور جامعة

، 2، فیلر و بریور)هالمن های مختلفافراد با ویژگی تهیة برنامة ورزشی برای همة ،بنابراین ؛(1393

تحصیلی دانشجویان با توجه به شرایط  زیرا، ؛رسدنظر میضروری به ،دانشجویان در خصوصبه( 2015

های ورزشی برای آنان ت پرداختن به فعالیتیشرایط و موقع ،کمتری دارند و در بیشتر مواقعتحرک 

 دانشجویان میاندرورزش همگانی  توسعة راهکارهایشناسایی  رو،؛ ازاین(1393 )عبدلی، وجود ندارد

مؤثری رقم بزند.  طوربهکشور خود را  آیندةتواند می بانشاط یدانشجو ؛ زیرا،اهمیت است دارایبسیار 

که ورزش  یراتیتأث عوامل و به نوعیبه هرکدامکه  اندشده انجامبسیاری  های، پژوهشراستادرهمین

 .اندکردهاشاره ،دانشجویان دارد یژهوبهبر افراد جامعه و 

فرهنگی مرتبط با میزان گرایش  -عوامل اجتماعی»عنوان ( پژوهشی با 1396بدینی و طالبی )عا

بین متغیرهای حمایت که نشان داد  نتایج انجام دادند.« شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

خانواده، تصور خویش از بدن، سرمایة اجتماعی، سرمایة فرهنگی و سرمایة اقتصادی شهروندان و میزان 

 ، علوی، لقمانی و ذبیحیرضویناداری وجود داشت. و معگرایش آنان به ورزش همگانی، رابطة مثبت 

 دانشگاه )پسر و دختر( دانشجویان سالمت هایشاخص عاملی تحلیل»( در پژوهشی با عنوان 1395)

، ابعاد نظام سالمت دانشجویان ینترمهمنشان دادند که  «ورزشی هایفعالیت بر تأکید مازندران با

( در 1395) و همکاران ، حسینی و کریمیزردشتیانمخدر هستند. سالمت اجتماعی و اجتناب از مواد

 «های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانیبررسی نقش رسانه»عنوان پژوهشی با 

و دریافتند که  اندپرداختهآن  اهمیت توسعةدگی فردی و اجتماعی و به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زن

ابعاد سالمت جسمی و سالمت روانی، آموزش  سازی از فواید ورزش همگانی درر آگاهرسانه دنقش 

                                                 
1. Community Sports Committee 
2. Hallman, Feiler & Breuer 
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های مناسب ورزش همگانی، تغییر نگرش مثبت و مورد مکانرسانی درورزش همگانی، اطالع رةدربا

، صاحبکاران، پورطالب ،همچنین است. مؤثرنی ایجاد نگرش مثبت بانوان کرمانشاهی به ورزش همگا

ورزش  سازیینهنهاد یراهکارهاای بررسی مقایسه»( در پژوهشی با عنوان 1395)مصلی نژاد و رجبی 

به این نتیجه رسیدند که  «موردی: دانشگاه فردوسی مشهد( ةطالع)م دختر و پسر بین دانشجویاندر

 اماکن و هازیرساخت مدیریتی، فرهنگی، -یهر پنج عامل اقتصادی، اجتماع ،از دیدگاه دانشجویان

، رضوی قاسمی .باشند مؤثر دانشجویان دربین ورزش سازینهادینه بر توانندمی هاانگیزاننده و ورزشی

های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی نقش رسانه»عنوان را با ( پژوهشی 1394) و دوستی

هـا در رسـانه زیادا توجه به ظرفیت ب . نتایج نشان داد کهانجام دادند «بر آمادگی جسمانی یدتأکبا 

به ورزش  را گرایش مردم ،هاریـزی درسـت در تلویزیـون، رادیـو و روزنامهتـوان بـا برنامـهکشـور مـی

قهرمان تبریزی و . عموم مردم منجر شود بیشتر یسالمتبه یتدرنهادر کشور افزایش داد که نی همگا

موانع مشارکت کارکنان ادارات دولتی  بندییتشناسایی و اولو»عنوان  ( پژوهشی را با1394) رضوی

تایج انجام دادند. ن «لندورزشی با رویکرد منسجم آنالیز چندمعیاره و کپ هاییتاستان کرمان در فعال

ترتیب موانع، نبود به ،ی ورزشیهاکارکنان در فعالیت نداشتنمشارکتنشان داد که سه علت اصلی 

های مختلف موردعالقه در سطح سازمان، نبود امکانات و تسهیالت ورزشی در سطح ادارات ورزش

، سواری. ندهای ورزشی کارکنان بودمناسب برای فعالیت یزیردولتی استان کرمان و فقدان برنامه

خوزستان و  ش همگانی استانتوصیف وضعیت ورز»( پژوهشی با عنوان 1394) مهدی پور و رجبی

راهبردهای الزم برای توسعه  ینترمهمکه انجام دادند. نتایج نشان داد  «آن ةتدوین راهبردهای توسع

 ورزش همگانی، ةتوسع راهبردی برای ةتدوین برنام ترتیببه ،پیشرفت ورزش همگانی خوزستان و

 ،در پژوهشی دیگر بود. ورزش همگانی ها و تغییر ساختاررسانه یقطرازتوسعه و ترویج فرهنگ ورزش 

 انگلستان کشور در همگانی ورزش در معلول افراد حضور وضعیت بررسی به( 2014) 1تیلور و کونگ

مناسبی  وضعیت هاآن که بردند پی جسمی معلولیت دارای افراد روی مطالعه از پس آنان. پرداختند

 برخی که کردند اعالم این پژوهشگران. است ضروری و الزم کلی هایریزیبرنامه برخیندارند و انجام 

 دنتوانمی ورزشی هایمکان از تخفیفدریافت  هایکارت صادرکردن ازجمله تشویقی هایسیستم

عنوان  را با پژوهشی( 1393) زاده و انداممهدی .شوند قشر این در همگانی ورزش رونق سبب

 ییدیتأنتایج تحلیل عاملی  انجام دادند.« ایرانهای ورزش همگانی در دانشگاه ةراهکارهای توسع»

ترتیب به ،«مدیریتیسازمانی و نبود حمایت »و « اجتماعی یتحمانبود » هایعاملکه نشان داد 

داشتند. توجه به  را در تبیین موانع مشارکت ورزشی یرتأثبیشترین  79/0و  83/0یك با بار عاملی هر

                                                 
1. Kung & Taylor 
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 ةتواند زمینها میکردن آندر این پژوهش و سعی در برطرف هشدییشناسا)موانع(  ةعوامل بازدارند

های ورزش همگانی دانشگاه نامههای بدنی و بردر فعالیترا دانشگاهی  ةبیشتر جامعمشارکت هرچه

ورزش  ةراهکارهایی برای توسع های موانعاساس عاملبرموردبحث،  پژوهش، در عالوهبه. کندفراهم 

سیسـتم عصـبی  عنوانبهها را رسانه( 2012) 1دوند و پاتیل. اندشده ارائهها همگانی در دانشگاه

توسعة ورزش همگانی اثبات  هـای جمعـی را درو نقش مثبـت رسـانه کردندجامعه معرفی  مرکـزی

 یجهنتهلندی چنین روی نوجوانان ( در پژوهشی 1220) 2، مهنن، ونلنت، براگ و انما. پرینسکردند

ها وابستگی ورزشی و پارک بودن امکاناتبـا دردسترس همگانی ورزش در گرفتنـد کـه مشـارکت

فراغت ورزشــی را زمــانی دانســتند کــه میزان مشارکت نوجوانان در اوقات ندارد و بیشترین زیادی

 ،همچنیند. نشباالیی برخوردار با های اجتماعی محله از درجةهم سرمایه هــم امکانــات ورزشــی و

های گرایش مردم به ورزش راهکارهایتبیین »عنوان با را  هشیوپژ( 1393سیدعامری و جامعی )

بدنی استان های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیتبر نقش رسانه یدتأکهمگانی و قهرمانی با 

 پژوهش یهامؤلفهمتغیری نشان داد که تمامی زیر اینمونهتكتی  انجام دادند. نتایج آزمون «کردستان

به های جمعی در گرایش مردم بودن رسانهمؤثرکه نشانگر  بودنددار امثبت و معن 001/0در سطح 

طراحی و تدوین »با عنوان را پژوهشی  (1393) رضوی و همکاران .بودورزش همگانی و قهرمانی 

 وتحلیلیهتجزانجام دادند. پس از  «ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی ةاهبرد توسعر

داخلی و خارجی ورزش  ماتریس ارزیابی هریك از عواملها، تهدیدها و تشکیل ها، فرصتها، ضعفقوت

قرار دارد که باید از  تهدید و ضعف مشهد در موقعیتشد که ورزش همگانی شهر  شخصهمگانی، م

راهبردی  ةبرنام، های راهبردیحلیلاساس ت، بریتدرنهاکردن استفاده کند. برد تدافعی تغییر یا رهاهرا

، اندازچشم ةآن شامل بیانی هایموضوع کهشد  تدویننی شهر مشهد در ورزش همگانی بدتربیت ةادار

 و هانگ ،مچنینند. ههای عملیاتی ورزش همگانی بود، اهداف بلندمدت، راهبرد و برنامهیتمأمور

 به آسان دسترسی و باال ورزشی امکانات با افرادی که در شهرهایی بیان کردند( 0122) 3هامفریس

از زندگی رضایت  همچنین وند بدنی داشت هایفعالیت در بیشتری مشارکت ،کنندمی آن زندگی

 مشارکت اجتماعی -یفرهنگ به بررسی موانع (1390) نقدی ی،دیگر در پژوهش .داشتندبیشتری 

 ةسرمای میزان باالتر، اجتماعی گر پایگاه اقتصادینورزشی پرداخت. نتایج نشا هایفعالیت در زنان

 .بود ورزشکاریرغ زنان به ورزشکار نسبت زنان از بیشتر اجتماعی حمایت و فردی تمایل فرهنگی،

 زنان از داری کمترامعن طوربه قالبی اورهایب پذیرش میزان و ترورزشکار، مثبت زنان ةخانواد نگرش

 .شتندا وجود دو گروه بین داریامعن تفاوت ،شدهادراک سودمندی ازنظر اما بود؛ ورزشکاریرغ

                                                 
1.  Dhonde & Patil 
2. Prins, Mohnen, vanlenthe, Brug & Oenema 
3. Huang & Humphreys 
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متغیر  دو فردی تمایل و فرهنگی ةسرمای متغیرهای که داد نشان لجستیك رگرسیون نتایج ،همچنین

 ةیندرزمخود  پژوهش( در 2008) 1، تندی و بوسرجیمز .بودند ورزشی مشارکت احتمال بر تأثیرگذار

که دختران کمتر از پسران  ندهای ورزشی به این نتیجه رسیدمشارکت دختران و پسران در فعالیت

ها بیشتری برای شرکت در این فعالیت ةپسران عالق کهیدرحال ؛کنندهای ورزشی شرکت میدر فعالیت

 . دارند

 یهارزشو ةتوسع راهکارهایخصوص دربراین، افزون .دارداهمیت زیادی  یموضوع ورزش همگان

 ،(1396 اجتماعی )عابدینی و طالبی، نظیر مشابهیبه عوامل  بیشترگذشته  هایدر پژوهش یهمگان

، سازمانی (1395پور و همکاران، ؛ طالب1394تبریزی و رضوی، و امکانات ورزشی )قهرمان هایرساختز

)قاسمی  ورزش همگانی ر گسترشهای گروهی دو نقش رسانه (1393، زاده و انداممهدی) یریتیمدو 

با حاضر،  ژوهشپدر  ؛ بنابراین،شده است یدتأک( 1395زردشتیان و همکاران، ؛ 1394و همکاران، 

ر عمل هو مقدم بر  یشگامبخش که پ تریناصلیبه  ،همگانیدر ورزش  سازیبر ابعاد فرهنگ یدتأک

اندک  یهاپژوهشوجود با توجه به  ،روینازااست؛  شدهآموزش و پژوهش توجه  یعنیاست؛  ییاجرا

 درصدد ،اجتماعی و یفرهنگ یطآن بنا به شرا یسازفرهنگ ةبانوان و مقول یهمگان یهاورزش ینةدرزم

 یانانشجود یهمگان ورزش ةمناسب ارتقا و توسع ییراهکارهاکه  یمهست اساسی هایسؤال اینبه  پاسخ

 یرجندانشگاه بددختر  یاندانشجو یورزش همگان ةبهبود و توسع یبرا ؟اندماکد یرجنددختر دانشگاه ب

 ؟برخوردار هستند یشتریب یتکدام راهکارها از اهم
 

 پژوهش یشناسروش
 پیمایشی -نوع توصیفیماهیت از ازنظرنوع کاربردی و از موردنظر هایبا توجه به هدف ،پژوهش حاضر

های برای انجام پژوهش با استفاده از انواع روش ازیموردن. اطالعات است پیمایشی ،روشلحاظ و به

جامعة آماری پژوهش حاضر است.  آمده دستبهنامه و مصاحبه ای، مشاهده، پرسشمیدانی، کتابخانه

مول رفکه با استفاده از  بود 1395نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال  8246شامل 

 صورتبه گیرینفر برآورد شد. روش نمونه 370برابر با ، نمونة آماری05/0کوکران در سطح معناداری 

 رایبابتدا  کهیطوربه کیفی و کمی انجام شد؛ صورتبهدر دو بخش  ،این پژوهشتصادفی ساده بود. 

پس از ، در بخش کیفی ، از روش پژوهش کیفی استفاده شد.ورزش همگانی توسعة راهکارهایکشف 

 ،و سپس ه شددر این حوزه پرداخت شدههای انجامپژوهش ، ابتدا به مطالعةپژوهش تعریف مسئلة

بین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند برفی ازگیری گلولهنمونه صورتهدفمند به صورتبههایی نمونه

                                                 
1. Jimes, Tandy & Busser 
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 های مختلف بودند،دهنمایندگان دانشجویان در دانشک ةشدانتخاباین افراد  کهیطوربهانتخاب شدند؛ 

و نظر مثبت پژوهشگران مطالعة حاضر را مبنی بر تالش  داشتند یتوجهقابلبا دانشجویان دیگر ارتباط 

ای تا مرحله) یاطالعاتحد اشباع ها تاکرده بودند. تعداد نمونه جلب در دانشگاهورزش  درجهت توسعة

توسط  شدهمطرحآورد و موانع مشارکت ورزشی نمی دستبهرا  اطالعات جدیدی که پژوهشگر

 ،شدهانتخابنفر از اعضای  17با  درمجموعکه یاگونهبه یش رفت؛دانشجویان یکسان و تکراری بود( پ

 شدهمطرحورزش همگانی  توسعة راهکارهایو از  حضوری انجام شد صورتبههای عمیق و مصاحبه

با سه روش  هامصاحبهشدة یادهمتن پ لیوتحلهیتجزبا توجه به اینکه شد.  یبردارادداشتیها توسط آن

هش از روش ساختاری در این پژو ،(1394هومن، شود )می لیوتحلهیتجزی، ساختاری و تفسیری کم

 خواندند بار را چندین هامصاحبه متن پژوهشگران کهیطوربه ها استفاده شد؛مؤلفه یبنددسته برای

بیشتر  روایی برای ،. همچنینکردند مشخص را متن در موجود یهاهیمادرون و عبارات ها،واژه و

 ،درواقع .شد گرفته بهرهنیز  های پیشینپژوهش منابع از و نشد اکتفا هامصاحبه به صرفاً پژوهش،

 ها،واژه دریابند که ندکرد سعی ،ندداشت منابع دیگر و پیشین متون مطالعة از که یدانش با پژوهشگران

 راهکارهای نامةپرسش ،تیدرنها باشند. توانند داشتهمی هاییپیام چه فگریتوص هایجمله و هاعبارت

تن از اساتید مدیریت ورزشی  هشتبه تأیید نامه روایی پرسش تنظیم شد. ورزش همگانی توسعة

. شد دیأیت 89/0با استفاده ضریب آلفای کرونباخ به میزان  نامهمیزان پایایی پرسش ،. همچنینرسید

قبیل میانگین و انحراف معیار( و از) یفیتوصها در دو سطح آمار داده لیوتحلهیتجز ،در این پژوهش

 ةمرتب یریگاندازه یدییتأمدل تحلیل عاملی از شد. در قسمت آمار استنباطی،  انجام آمار استنباطی

خود از چند ، بزرگ ةزمانی که یك ساز) بندی عوامل استفاده شدآزمون فریدمن برای رتبه و دوم

در تحلیل عاملی  و شودمرتبه دوم استفاده می ییدیتأباشد، از تحلیل عاملی  شده یلتشکمتغیر پنهان 

متغیرهای  ةرابطپذیر با متغیرهای پنهان، دهمتغیرهای مشاه ةبر بررسی رابطعالوه ،دوم ةمرتب ییدیتأ

 افزارنرمها از داده لیوتحلهیتجز ، برایهمچنین .(شودنیز بررسی می اصلی خود ةپنهان با ساز

 استفاده شد. 22نسخة  2و اس.پی.اس.اس. 1پی.ال.اس.
 

 نتایج
 در این پژوهش در بازة کنندهشرکتبیشتر دانشجویان دختر نشان داد که  ج توصیفی پژوهشنتای

-29، درصد 1/22، سال 22-25سنی  هایهبراین، باز. عالوهدرصد( 2/48) بودندسال  18-21سنی 

در این پژوهش را  کنندهشرکتافراد  از درصد 02/13، سال به باال 30و  درصد 79/15، سال 26

                                                 
1. PLS 
2. SPSS 
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، درصد 59مقطع کارشناسی با  دختر دانشجویانترتیب بهرا  کنندهشرکت. بیشتر افراد تشکیل دادند

از دیگر  تشکیل دادند. درصد 17/17با  به باال ارشدکارشناسیو مقطع  درصد 82/23با  کاردانیمقطع 

ه بیرجند اشاره کرد که دانشگادختر ای دانشجویان توان به میزان ورزش هفتهپژوهش می یهاافتهی

حضور  ، سابقة. همچنینکردندها کمتر از یك ساعت در هفته ورزش میآن درصد از 73/35نشان داد 

وضعیت درآمدی خانوار دانشجویان نشان داد  ،اینبردرصد بود. عالوه 19/30های ورزشی، تنها ر تیمد

مربوط درآمد بیشترین درصد و نیز  میلیون داشتند 2ها درآمدی باالی خانوادهاز درصد  8/10تنها که 

، بیشترین همچنین(. درصد 71/45بود )هزار تومان  200میلیون و  تا یك ونیلیم بین یكحقوق به 

هزار  16بین  ،دانشگاه بیرجند دختر بین دانشجویانهای ورزشی درشرکت در فعالیت میزان هزینة

 درصد(. 69/32بود )هزار تومان در ماه  30تومان تا 

راهکارهای مدیریتی، بعد  راهکارهای توسعة ورزش همگانی در پنجیك  ل شمارةدر شک ،در ادامه

 رهنگی توسط خبرگان پژوهش و پژوهشگراناقتصادی، پژوهشی، آموزشی و فها و امکانات، زیرساخت

چندین بار  پژوهشگران بعد از مطالعة ،با استفاده از روش ساختاری کهیطوربه شدند؛ بندییمتقس

 با براین،کردند. افزون مشخص را متن در موجود یهاهیمادرون و عبارات ها،واژه و هامصاحبه متن

، ابعاد راهکارهای توسعة ورزش و نظر خبرگان و اساتید مدیریت ورزشیهای پیشین پژوهش ةمطالع

 .و تأیید شدند یبنددستهمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند مشخص، همگانی در
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S
A

 :
ش هم ا ی دا   ويان د تر دا   اه بیر ند

راهکارهای م  ر بر توسعه ورز

M :راهکارهای مديريتی
1M : دانشجویان دخترافزایش سرانه ورزشی
2M: توجیه سیاستگذاران در زمینه اهمیت ورزش همگانی
3M: های ورزش همگانیهای محله و ایستگاهایجاد و توسعه پارک
4M: بانوان همگانی حمایت مسئولین از ورزش
5M : برنامه های ورزش همگانی خوابگاه هاتوسعه
6M :تامین حداقل امکانات ورزشی برای بانوان
7M :تنظیم برنامه مدون ورزش همگانی
8M :در خصوص برنامه های ورزش همگانی تقویت اطالع رسانی

A :راهکارهای  موزشی
1A:  همگانیبرگزاری سمینار آموزشی مرتبط با ورزش
2A: توزیع بروشورهای مرتبط با ورزش همگانی
3A: های آموزشی مرتبط با ورزش همگانی بانوانبرگزاری دوره
4A: تهیه جزوات آموزشی مر تبط با ورزش همگانی
5A: برگزاری دوره های تربیت مربیان ورزش همگانی

F : راهکارهای مرت   با زير سا ت ها و امکا ا
1F :تامین فضای ورزشی مناسب بانوان
2F: تامین روشنایی مناسب برای ورزش در شب
3F: تهیه رختکن در پارک ها
4F: های ورزش همگانیمحله و ایستگاه استقرار مربیان کارآزموده در پارک
5F: پخش موسقی در  محل ورزش همگانی
6F: تهیه محیط سرپوشیده برای ایام گرم و سرد سال

C :راهکارهای فرهن ی
1C :تبلیغات در راستای اصالح و ارتقا دید جامعه نسبت به ورزش بانوان
2C: تشویق افراد فعال در زمینه ورزش همگانی
3C : ورزش همگانیبرگزاری مسابقات
4C: های بنام در فضاهای ورزشیالگوسازی ورزشی از طریق حضور چهره
5C: های خیابانی در هنگام ورزش کاهش مزاحمت
6C :فرهنگ سازی در جهت قرار دادن ورزش در سبد کاالی مصرفی خانواده
7C: ترویج فرهنگ فعالیت در بین اقشار جامعه
8C: حضور مسئولین در فضاها و اماکن ورزشی
9C: توجه بیشتر به ورزش بانوان در نهادهای اجتماعی مانند مدرسه و دانشگاه

10C: هاافزایش آگاهی از فواید ورزش همگانی برای بانوان در رسانه
11C: ی ورزشی تفریحیبرگزاری جشنواره ها
12C: توجه به نقش گروه های دوستی در گرایش افراد به ورزش

E :راهکارهای ا ت ادی
1E: دبانوان همگانی اختصاص بودجه جداگانه برای ورزش
2E: های ورزش برای بانوان پایین نگه داشتن هزینه
3E: تامین عمومی رفاه اقتصادی بانوان
4E: توسعه تفکر بازگشت سرمایه مصرفی از طریق کسب سالمتی

R :راهکارهای پژوه ی
1R: پژوهش در تعیین عالیق و نیازهای ورزش بانوان
2R: توسعه تحقیقات مرتبط با راهکارهای توسعه ورزش بانوان
3R: توسعه تحقیقات مرتبط با نقش ورزش بر تحکیم بنیان خانواده
4R: توسعه تحقیقات مرتبط با تاثیر ورزش بر سالمت بانوان

 
 د تر دا   اه بیر ند دا   ويانورزش هم ا ی  توسعة راهکارهای -1شکل 
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 ورزش هم ا ی دا   ويان د تر دا   اه بیر ند ةتوسع یراهکارها های برازش مدلشا ص -1  دول

 متغیر
 لفای 
کرو ب

 اخ

میا  ین 
واريا س 

 استخراج شده

پايايی 
 مرکب

واريا س 
ت یین 

 شده

اعت ار 
 ح و

اعت ار 
 اشتراک

 464/0 413/0 - 98/0 57/0 898/0 همگانی ورزش یراهکارها
 279/0 258/0 78/0 95/0 69/0 784/0 راهکارهای مدیریتی

 127/0 235/0 82/0 95/0 77/0 828/0 ها و امکاناتزیرساخت

 423/0 372/0 76/0 93/0 79/0 760/0 راهکارهای اقتصادی

 258/0 374/0 69/0 95/0 85/0 691/0 پژوهشی یاراهکاره

 309/0 274/0 73/0 95/0 77/0 739/0 راهکارهای آموزشی
 379/0 394/0 88/0 95/0 61/0 886/0 فرهنگیراهکارهای 

 

(، کیفیت و برازش مدل با استفاده از دو شاخص بررسی .اس.ال.در رویکرد حداقل مربعات جزئی )پی
مثبت  اعدادشود. سنجیده می 2و بررسی اعتبار اشتراک یا روایی متقاطع 1اعتبار حشو یا افزونگی

برای  آمدهدستبه، مقادیر نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. با توجه اطالعات جدول شمارة یك
، همگی مثبت اعتبار اشتراک یا روایی متقاطع های بررسی اعتبار حشو یا افزونگی و بررسیشاخص

مقدار که  دهدمینتایج نشان  ،شده است. همچنیندهندة کیفیت مناسب مدل آزمونهستند که نشان
 7/0و  5/0نهان مدل بیشتر از متغیرهای پ برای همة شده استخراجپایایی مرکب و میانگین واریانس 

که میانگین واریانس استخراج شده شاخص  ،دهد. همچنینمقدار مناسبی را نشان می ،بنابراین است؛
ورزش  توسعة رمؤثر ب دابعا همةشود، برای مدل محاسبه و گزارش می دوم مرتبةتنها برای متغیرهای 

ها یافته که است شده گزارش ،مفهومی اصلی پژوهش هستندمدل  دوم مرتبةهمگانی که متغیرهای 
 .ة برازش مناسب مدل استدهندنشان

                                                 
1. CV-Redundancy 
2. CV-Communality 
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 ولیو( -)تی پژوهش در حالت معناداری ضرايب  هايیمدل  -2شکل 

 

 هامعناداری  نهای پژوهش و سطح گويه بارهای عاملی بر وردشدة -2 دول 
 سطح معناداری  مارة تی یبار عامل هاگويه هام لفه

ی
ی مدیریت

راهکارها
 M1 82/0 99/17 001/0 

M2 85/0 91/24 001/0 

M3 89/0 20/46 001/0 

M4 85/0 42/24 001/0 

M5 84/0 74/25 001/0 

M6 81/0 21/21 001/0 

M7 77/0 74/17 001/0 

M8 78/0 59/13 001/0 

ط با 
ی مرتب

راهکارها
ت

زیرساخ
ت

ها و امکانا
 

F1 90/0 41/37 001/0 

F2 91/0 66/41 001/0 

F3 85/0 53/26 001/0 

F4 88/0 99/33 001/0 

F5 88/0 41/34 001/0 

F6 86/0 97/28 001/0 

ی 
راهکارها

ی
صاد

اقت
 E1 91/0 58/56 001/0 

E2 90/0 84/32 001/0 

E3 89/0 90/38 001/0 

E4 85/0 57/26 001/0  
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 هاهای پژوهش و سطح معناداری  نر وردشدة گويهببارهای عاملی  -2 دول ادامة 
  سطح معناداری  مارة تی یبار عامل هاگويه هام لفه

    

ی 
راهکارها

ی
پژوهش

 R1 93/0 54/48 001/0 

R2 92/0 36/44 001/0 

R3 92/0 59/49 001/0 

R4 90/0 59/36 001/0 

ی 
راهکارها
آموزش

 ی

A1 86/0 68/22 001/0 

A2 89/0 49/40 001/0 

A3 86/ 54/29 001/0 

A4 91/0 03/44 001/0 

A5 87/0 36/34 001/0 

ی
ی فرهنگ

راهکارها
 

C1 69/0 53/8 001/0 

C2 80/0 32/22 001/0 

C3 82/0 61/21 001/0 

C4 60/0 05/7 001/0 

C5 84/0 58/25 001/0 

C6 76/0 39/18 001/0 

C7 79/0 72/18 001/0 

C8 82/0 87/22 001/0 

C9 87/0 31/32 001/0 

C10 79/0 63/18 001/0 

C11 78/0 74/18 001/0 

C12 79/0 27/23 001/0 

 
بارهای  دهد کهنشان می از آزمون تی آمدهدستبهاساس نتایج های حاصل از مدل پژوهش بریافته

 ،میان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجندة ورزش همگانی درتوسع یراهکارها های مربوط بهگویه عاملی
های خود سهم معناداری را ایفا گیری سازهو در اندازه اندشدهمعنادار  درصد 99 در سطح اطمینان

 .اندکرده
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 های پژوهشپژوهش در حالت تخمین بارهای عاملی گويه  هايیمدل  -3شکل 

 

 ورزش هم ا ی ةتوسع یراهکارها زمون معناداری  -3 دول 

 رت ه میا  ین ورزش هم ا ی ةتوسع یراهکارها

 755/433 دوآزمون کای
 370 تعداد
 5 آزادی درجة

 001/0 سطح معناداری

سازی معادالت دوم با رویکرد مدل گیری مرتبةاندازه مدل ةلیوسبهمدل پژوهش  دیأیتبر عالوه
انی از آزمون فریدمن استفاده شد. ورزش همگ ةتوسع یراهکارهابندی رتبه ارائة، برای ساختاری

است؛  دارامعن P ≤ 05/0در سطح نتایج حاصل از آمارة فریدمن  های جدول شمارة پنج،ساس یافتهبرا
هش های پژوبندی مؤلفهلویتوا توان برایمیوجود دارد و  دارامعنبین میانگین عوامل تفاوت  بنابراین،

 .از آزمون فریدمن استفاده کرد
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دا   ويان د تر دا   اه ورزش هم ا ی  ةتوسع یراهکارهاهای اصلی بندی م لفهلويتوا -4دول  

 بیر ند

 میا  ین رت ه سطح معناداری  مارة تی یبار عامل هام لفه

 09/4 001/0 37/28 87/0 راهکارهای اقتصادی

 01/4 001/0 36/46 91/0 راهکارهای فرهنگی

 93/3 001/0 05/32 88/0 راهکارهای مدیریتی

 72/3 001/0 11/72 94/0 زیرساخت و امکانات

 79/2 001/0 88/21 83/0 راهکارهای پژوهشی

 46/2 001/0 34/33 86/0 راهکارهای آموزشی

ورزش  توسعة راهکارهایو متغیرهای پنهان درونی  عنوانبههای اصلی پژوهش را مؤلفه کهیدرصورت
 ،های حاصل از مدل پژوهشاساس یافتهدرنظر بگیریم، بر متغیر پنهان بیرونی عنوانبههمگانی را 

ری گیو در اندازه اندشدهمعنادار  درصد 95ای اصلی پژوهش در سطح اطمینان هبارهای عاملی مؤلفه
بندی لویتورابطه با انتایج آزمون فریدمن در  .اندکردهاصلی پژوهش سهم معناداری را ایفا  سازة

 راهکار اقتصادی، راهکار مدیریتی و راهکار فرهنگیترتیب دهد که بههای اصلی پژوهش نشان میمؤلفه
 کنند.بیشترین نقش را ایفا می

 

 گیریحث و نتیجهب
اصلی  هایراهکار پژوهش نشان داد که یاصل یهامؤلفه از حاصل جینتا براساس پژوهش هاییافته

راهکارهای  بیترتبه ،رجندیب دانشگاه دختر انیدانشجو انیمدر یورزش همگان ةدرجهت توسع
نتایج  ،درمجموع .ندبود و امکانات، پژوهشی و آموزشی هارساختیزاقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، 

( 1394همکاران )سواری و  ة ورزش همگانی با پژوهشتوسع راهکارهای ةنیدرزمپژوهش حاضر 
 ةتوسع راهبردی برای ةتدوین برنامقبیل را ازعواملی  هادر پژوهش آن کهیطوربه خوانی دارد؛هم

ورزش  ترین عوامل در توسعةمهم ،هاتوسعه و ترویج فرهنگ ورزش ازطریق رسانهو  ورزش همگانی
( 1393کاشف )با نتایج پژوهش عراقی و حاضر پژوهش براین، نتایج اند. افزونهمگانی بیان شده

 ذکر کمبود امکاناترا در توسعة ورزش همگانی ایران ترین عامل مهم هاآن کهیطوربه؛ ناهمسو است
 ناهمسویی نیا یاصل املوع ،پژوهشدو  یآمار ةتفاوت در محل و جامعکه  رسدینظر مبهکردند. 

های ورزش در ایستگاه کنندهشرکتافراد ( 1393شف )اکپژوهش عراقی و  یآمار جامعة .دنباش
 نیترمهمها نآ گاهورزش همگانی از دید مبود امکانات ورزشی برای توسعةو ک ندبود همگانی کشور

نظر دختر دانشگاه بیرجند بودند و به پژوهش حاضر دانشجویان آماری جامعة کهیدرحال ؛عامل بود
دلیل تحصیل بهوجود دارد و افراد  انشگاهدر سطح د ی کهبا توجه به امکانات ورزشی مختلفکه رسد می
ها ورزش همگانی از دیدگاه آن ترین راهکار برای توسعة، مهمدارندنداشتن کار توان مالی کمتری و 
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 راهکار اقتصادی بود.
توسعة ورزش همگانی مطرح راهکار  عنوانبهدانشجویان راهکاری که  نیترمهم ،در پژوهش حاضر

هالمن و و ( 2015تان )های هوانگ و با پژوهشاین یافته  که نداقتصادی بودراهکارهای  کردند،
 که عوامل اقتصادی نشان داد یبندتیاولوبود. نتایج پژوهش حاصل از  راستاهم( 2015همکاران )
 توسعةو  دانشجویان دختر اقتصادی رفاه عمومی تأمین، دانشجویان دختر ورزش برای بودجه اختصاص

 گذار بر توسعةریتأثترین عوامل اقتصادی مهم ،سالمتی کسب ازطریق مصرفی سرمایة بازگشت تفکر
ن دانشگاه برای آن گروه از که مسئوالشود پیشنهاد می بودند؛ بنابراین، دانشجویانورزش همگانی در 

-، فعالیترویهای پیادهقبیل همایشف دانشگاه ازهای ورزش همگانی مختلدانشجویان که در فعالیت

قبیل کارت ی را ازها و جوایزپاداش ،کنندشرکت می دانشگاه، مسابقات ورزشی همگانیهای ورزشی 
 بگیرند. نظرخدمات رفاهی و ورزشی رایگان و غیره درهدیه و تخفیف، 

راهکار مدیریتی  مطرح کردند،ورزش همگانی  راهکار توسعة عنوانبهانشجویان که د راهکاریدومین 
 (1394) یرضوتبریزی و قهرمان، (1393) زاده و انداممهدیهای پژوهش با پژوهش این یافتة که ندبود

دومین ( نشان داد 1393اندام )زاده و نتایج پژوهش مهدیبود.  راستاهم( 1394همکاران )و سواری و 
رسد نظر میبه. ، عامل سازمانی و مدیریتی استجهت تبیین مشارکت ورزشی نقش داردکه درعاملی 

ریزی مناسب تدوین برنامه های عامل مدیریتی،توجه به نتایج حاصل از بارهای عاملی زیرشاخه باکه 
توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه است؛  راهکارهایبرای ورزش همگانی یکی از 

ری متخصصان و کارشناسان خبره ضرو نظر ازریزی عملیاتی مطلوب با استفاده تدوین برنامه بنابراین،
دانشگاه بیرجند با همکاری و حمایت  یبدنتیترب که مسئوالن ادارةشود پیشنهاد می رو،است؛ ازاین

ن و مربیان هیئت ورزش همگانی استان بیرجند گیری از تجارب مسئواله و با بهرهمدیران عالی دانشگا
ورزش همگانی  برایی را عملیاتی مدون ، برنامةگیری از اساتید مدیریت ورزشیبهرهبا همچنین، و 

 ریزیو برنامه شدهنییتعو مطابق با نیاز دانشجویان و اهداف  ویان دانشگاه بیرجند تدوین کننددانشج
رسد که نظر می، بهورزش همگانی دانشجویان گام بردارند. همچنین ، درراستای توسعةشدهنیتدو
 هفته و ساعات تمرینی مناسب برای یروزها بهقبیل توجه ی ازجهت تحقق این امر توجه به موارددر

نوردی و سواری، کوه، دوچرخهیصبحگاهروی، ورزش قبیل پیادههای همگانی )ازپرداختن به ورزش
ن دانشگاه برای ورزش همگانی دانشجویان، توجه به ختصاص ساعاتی در هفته توسط مسئوال(، اغیره

روی های پیادهتفریحی و ورزشی و همایشاندازی تورهای دانشجویان، راه ةموردعالقنوع ورزش 
هایی که بیشتر های ورزشی همگانی در زمانماهانه برای دانشجویان، اجرای فعالیت صورتبه

مناسب  ، درجهت تحقق و طراحی برنامةورزشی دانشجویان دارند و افزایش سرانةوقت آزاد دانشجویان 
 توسعة ورزش همگانی مطرح کردند، راهکار عنوانبهدانشجویان که  راهکاریسومین  د بود.نمفید خواه

عامری و سید، (2012دوند و پاتیل )های پژوهش با پژوهشاین یافتة  که ندفرهنگی بودراهکارهای 
 عنوانبهها را رسانه( 2012دوند و پاتیل )بود.  راستاهم( 1394همکاران )و قاسمی و  (1393) یجامع

توسعة  هـای جمعـی را درو نقش مثبـت رسـانه کردند جامعه معرفی سیسـتم عصـبی مرکـزی
همگانی، ورزش  ةنیدرزممناسب  سازیفرهنگکه رسد نظر میبه. فرهنگ ورزش همگانی اثبات کردند
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 دانشجویانبرای شرکت در ورزش همگانی و ایجاد فرصت برای ورزش  دانشجویانایجاد انگیزه در 
 دانشجویانیان سازی و ترویج ورزش درمفرهنگ عوامل مهم هستند؛ بنابراین، ازجمله گروهی صورتبه

 باتوان می کهیطوربهشود؛ قلمداد می دانشجویانبین درورزش همگانی  ی درجهت توسعةمؤثر عامل
دربارة ورزش همگانی،  هاآنهای معروف ورزشی و صحبت قبیل دعوت از چهرههای مختلف ازروش
 ،های ورزش همگانیآگاهی دانشجویان از مزایای و سودمندی بنرهای مناسب با هدفو  بروشورها تهیة

. کنیم ایجاددانشگاه  دانشجویانرا در  همگانی فرهنگ پرداختن به ورزش هاآنایجاد انگیزه در  با
های ورزشی و گروه تقویت اجتماعات ردن ورزش همگانی میان دانشجویان،کبا نهادینه دیگر،عبارتبه

ورزش  شدنمطرحدانشجویان و  ورزشی همگانی، کمك به گسترش این اجتماعات ورزشی دربین
ن توان میافرهنگ پرداختن به ورزش همگانی را می ،همگانی در گفتمان عمومی دانشجویان

 .دانشجویان گسترش و نهادینه کرد
راهکارهای  کردند،راهکار توسعة ورزش همگانی مطرح  عنوانبهدانشجویان چهارمین راهکاری که 

 ،(1393کاشف )عراقی و های پژوهش با پژوهش این یافتة که ندو امکانات بود هارساختیز
 (1393کاشف )عراقی و بود.  راستاهم (1395پور و همکاران )طالبو  (1394تبریزی و رضوی )قهرمان

پرداختن به ورزش همگانی را کمبود عامل ن ینترمهمانی گهای فراروی ورزش همبا بررسی چالش
فضای مناسب ورزشی برای دانشجویان  نیتأمکه رسد نظر میبه. اماکن و امکانات ورزشی بیان کردند

-میها های مناسب برای آنسالمت و زیرساخت های ورزشی، جادة، ایجاد ایستگاهدختر و همچنین

 د.ندانشجویان دختر دانشگاه بیرجند باش ورزش همگانی میان راهکارهای مؤثری برای توسعةد نتوان
 توسعة ورزش همگانی مطرح کردند،راهکار  عنوانبهدانشجویان پنجمین راهکاری که  ،همچنین

 راستاهم (1394تبریزی و رضوی )قهرمان پژوهش با پژوهش این یافتة که ندراهکارهای پژوهشی بود
نیازها  ترینیاساسراستای ورزش همگانی یکی از های مختلف درکه انجام پژوهشرسد نظر میبهبود. 

های انجام پژوهش کهیطوربه به توسعه و گسترش ورزش همگانی درمیان دانشجویان است؛برای نیل 
و غیره  امکانات و فضاهای ورزشی یازسنجین مختلف ازقبیل شناسایی عالئق ورزشی دانشجویان،

 دانشگاهمیان دانشجویان دختر در ش همگانیزور ی درجهت توسعةمهم راهکار عنوانبه توانندمی
ورزش  راهکار توسعة عنوانبهدانشجویان ششمین راهکاری که  کار برده شوند. درنهایت،بهبیرجند 
همکاران زردشتیان و  پژوهش با پژوهشاین یافتة  که ندراهکارهای آموزشی بود مطرح کردند، همگانی

سازی های جمعی بر آگاهرسانهکه نشان دادند  (1395همکاران )زردشتیان و بود.  راستاهم( 1395)
ورزش همگانی،  ةدربارآموزش ابعاد سالمت جسمی و سالمت روانی، ر از فواید ورزش همگانی د

های مناسب ورزش همگانی، تغییر نگرش مثبت و ایجاد نگرش مثبت بانوان مورد مکانرسانی دراطالع
مورد دانشجویان در یآگاهافزایش سطح که رسد نظر میبه. هستند مؤثرکرمانشاهی به ورزش همگانی 

اری برگزکه صورتی، از راهکارهای مناسب برای توسعة ورزش همگانی هستند؛ بهفواید ورزش همگانی
دانشجویان  خصوصبهدر ورزش همگانی و  کنندگانشرکت، هاروتوزیع بروشها و حتی ها، دورهکارگاه
آن بر  ریتأثهای آینده هستند، از اهمیت ورزش در نشاط و شادابی و نسل کنندگانتیتربکه را دختر 
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میان درورزش همگانی  کنند و سبب توسعةلی و برخورداری از زندگی سالم آگاه میموفقیت تحصی
 د شد.ندانشجویان دختر دانشگاه بیرجند خواه

مؤثر بودند ورزش همگانی  ر توسعةزیادی دعوامل که های گذشته مشخص شد با نگاه کلی به پژوهش
 تریناصلیبه  همگانیدر ورزش  سازیبر ابعاد فرهنگ یدبا تأک در پژوهش حاضر ،هابر آنکه عالوه

توجه به با  .شدآموزش و پژوهش توجه  یعنیاست؛  ییو مقدم بر هر عمل اجرا یشگامبخش که پ
ند؛ ورزش همگانی شناسایی و ارائه شد توسعة یراهکارها ،دانشجویان خبره در ورزش همگانینظرهای 
ها خوابگاه ژهیوبهی بانوان در دانشگاه ورزش -یحیتفرفضاهای  که توسعة شوداد میپیشنه بنابراین،

ورزشی  هایی بیشتر از سالندادن زمان(، اختصاصمحصورشدهورزشی  -تفریحی یهاپارکهمانند )
ورزشی در  -و اردوهای تفریحی برنامهفوق یهاتیفعال نشگاه برای دانشجویان دختر، توسعةدا

 د.نجهت تحقق این امر راهگشا باشنند درتوافرهنگی می یهاوستیپبا  باز و طبیعی همراه یهاطیمح
گویی پاسخهای احتمالی پژوهش حاضر ازقبیل نبود دودیتمحاز برخی گرفتن با درنظر ،همچنین
هایی که پژوهششود پیشنهاد می ،ورزش همگانی دانشجویان از فواید توسعة نداشتنیآگاهصحیح و 

دانشجویان  یبندتیاولوورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند و میزان  ة بررسی میزان سرانةنیدرزم
مسئوالن دانشگاه  لهیوسنیبدتا  انجام شوند هاآن ةموردعالق های ورزشی همگانیرشته درزمینة

ورزش همگانی دانشجویان دختر ، درجهت توسعة شدهارائهبه راهکارها و پیشنهادهای  بیرجند با توجه
 دانشگاه بیرجند گام بردارند.
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Abstract 
The purpose of this study was identifying and modeling of the development 

guidelines of sports for all among the female students in University of Birjand. 

The statistical population of this research consisted of 8246 participants among 

the female students in university of Birjand; the sample size with Cochran formula 

was 370 people. This research is a survey-based study and it follows a practical 

application. The data was quantitatively collected using a research-made 

questionnaire. After confirming the content validity of the questionnaire by the 

opinions of eight experts in the field of sport management, the reliability of the 

questionnaire was obtained using Cronbach's alpha coefficient. In this study, the 

University of Birjand solutions to the female students participation in sport for all 

identification; and then measuring Structural equation modeling and Friedman 

test. Data analyses with PLS & SPSS22 software. The results showed that the 

main factors in girl Students participation in sport for all were economic solutions, 

management, cultural Infrastructure and facilities, research and education. 

Therefore, it is necessary to institutionalize the culture of sport, recreation and 

sports programs and sponsorship of sport for all students trying in develop sport 

among the female students in university of Birjand. 
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