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 چکیده

سایی و      شنا ضر  ست. این پژوهش کا    بندرتبههدف از تحقیق حا شگاه مازندران ا سعۀ ورزش دان ربردی و روش  ی عوامل تو

خبرگان  وبود. جامعۀ آماری تحقیق شتتامل استتتادان  در دستتتر یری، هدفمند و گنمونهانجام آن آمیخته استتت. روش 

شگاه مازندر بدنبدنی، مدیر و معاونان ادارۀ تربیت یت ترب نفر از  20ان بود. در مرحلۀ اول تحقیق از طریق مصاحبه با  ی دان

ر( بررسی  نف 20شده توسط گروه دلفی )جامعۀ آماری، عوامل توسعه شناسایی شد. در مرحلۀ دوم و سوم، عوامل شناسایی

. در مرحلۀ ماندنددرصتتد دارای پاستتب مببت بودند، برای مرحلۀ بعد با ی   60شتتدد در این دو مرحله عواملی که حدا ل 

سا  ی عوامل بندرتبهنهایی  سه مرحلۀ   ییشنا ستفاده از پرسشنامۀ      شده در  ای لیکرت انجام گرفت. برای ینهگزپنجبل با ا

سا  یافته     SPSS افزارنرم الب  ی عوامل از آزمون فریدمن دربندرتبه شد. برا ستفاده  ین عوامل ترمهمهای این تحقیق ا

شامل      شگاه مازندران  سعۀ ورزش دان شی، حمایت       دهسیسرو تو سان به اماکن ورز سی آ ستر سئول ی و د ش  نم گاه از دان

شجویان، تبلیغات و   سان اطالعورزش دان سر برای     ر سپان شجویان، وجود ا شی و آموزش نیروهای   ی هامیتی در بین دان ورز

شگاه باید به   سانی بودندد بنابراین مدیران دان سایی     ان شنا شگاه مازندران، عوامل  شده را مورد توجه  منظور توسعۀ ورزش دان

  رار دهند.
 
 

 یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 .است یاجامعهامور مهم در هر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، همواره از  ۀنقش ویژ سببدانشگاه به

. دانشگاه هاستدانشگاهکند، هایی که افراد را با هر ویژگی و تفاوت فرهنگی دور هم جمع مییطمحیکی از 

آیند و به آموختن و یمآید. افراد دور هم در یک محیط علمی گرد یمحساب ای بهتوسعۀ هر جامعه مبدأ

د یکی از این هاستدانشگاهخوب آموختن و دانستن نیاز به عوامل مختلفی در  پردازند. براییمدانستن 

باشند تا  عوامل این است که دانشجویان در محیط دانشگاه از سالمت جسمانی و روانی مطلوب برخوردار

و جسمانی، پرداختن  ر در ایجاد و ارتقای ذهنی، روانیآموزی بهتر گام بردارند. یکی از عوامل مؤثدر راه علم

عال ه یذنفع و یذ(. کیفیت آموزش عالی و تطابق آن با رسالت، هدف و انتظارات افراد 1به ورزش است )

تربیت را  و(. آموزش عالی بخش بزرگی از نهاد تعلیم 6در امور دانشگاهی در عصر کنونی اهمیت دارد )

ورزش دانشگاهی اهمیت  ه به اهمیت و توسعۀ کارکردهای ورزش در جامعه، توسعۀشود و با توجیمشامل 

 زیادی دارد.

 آنهایک پدیده در زندگی بسیاری از افراد جامعه به ارتقای سطح بهداشت و تندرستی  عنوانبهورزش 

دو و سوتیریاآید. یمحساب ی امری بسیار ضروری بهاجامعهکه توسعۀ آن برای هر  (5) کندیمکمک 

توسعۀ ورزش توجه به ابعاد زیادی لزم استد در سطح کالن و ( اعتقاد دارند که در 2008) 1همکاران

و ترویج ورزش تأثیر دارند. همچنین آنها توسعۀ ورزش را فرایندی که در  گسترشخرد، عوامل زیادی بر 

ی هاگروهو  هاگروهشوند تا افراد در همۀ یمها و ساختارهای مؤثر ایجاد یستمس، فرایندها، هافرصتآن 

یکی (. 23) اندکردهخاص بتوانند در ورزش و تفریح شرکت کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند، تعریف 

ورزش پرورشی  ی مهم که در توسعۀ ورزش کشور تأثیر بسزایی دارد، ورزش پرورشی است.هابخشاز 

و مؤسسات آموزش  هادانشگاههای آموزش رسمی اعم از مدار ، بدنی و ورزش در واحدیت تربدربرگیرندۀ 

آل، شامل تمام افرادی است که در یدهاعالی کشور است. بنابراین جامعۀ هدف ورزش پرورشی در وضعیت 

(. ورزش دانشگاهی، بخش مهمی از فرایند ورزش 9اند )یلتحصواحدهای آموزش رسمی مشغول به 

ی مناسب برای هافرصتهای لزم و ینهزماصلی آن، فراهم آوردن  شود که اهدافیمپرورشی محسوب 

( و نقش مهمی در توسعۀ کشور 14منظور دستیابی به فضای تفریحی و ر ابتی سالم است )دانشجویان به

عنوان بخشی . همچنین ورزش دانشجویی به(10) دارد و در سالمت روحی و روانی جامعه نیز تأثیر دارد

                                                           
1. Sotiriadou, Shilbury, & Quick 
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های لزم و ایجاد محیط و فرصت ینهزمعلیم و تربیت در پی آن است که با فراهم آوردن از فرایند ورزش ت

های تفریحی و ر ابتی سالم  رار دهد و با پاسخگویی به نیازهای یتمو عیۀ دانشجویان را در کلمناسب، 

آزاد اسالمی یی برای تقویت جسم همگان با پرورش روح تأمین کند. وظیفۀ دانشگاه هابرنامهاساسی آنان، 

و دیگر مؤسسات آموزش عالی کشور، تأمین نیروهای متخصص، آموزش و ارتقای علمی و نظری دانشجویان 

بر این، (. بخش مهمی از اهداف بلندمدت توسعۀ ملی در بخش ورزش و جوانان است. عالوه11است )

و مؤسسات  هادانشگاهی، دانشجویان  شر فراگیر و پویای جامعه هستند و از منظر مدیریت منابع انسان

آموزش عالی وظیفۀ تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و سالم را در راستای ارتقای علمی و 

عملی دانشجویان دارند که در این میان توسعۀ ورزش و گرایش به ورزش دارای اولویت است و گسترش 

ی اجتماعی دانشجویان نیز منجر هامهارت ۀتوسعتواند به یمبدنی و ورزش در میان دانشجویان یت ترب

، احترام به حقوق دیگران، یمدار انونپذیری، یتمسئولیی چون روح دوستی، رفتار جمعی، هامهارتشود، 

های مهم و کلیدی یتمسئولیندۀ نزدیک آیشی در میان کسانی که  رار است در اندمببتو  نفساعتمادبه

در نظام آموزش عالی کشور، اهمیت ورزش دانشجویی را باید  (.9)ی مختلف بر عهده گیرند هاعرصهدر 

و وظایف اصلی و محوری  هابرنامهی آموزش و پژوهش در ردیف هابخشتوجه به  در کنارمدنظر  رار داد و 

های آموزشی و یتفعالی رشد و ارتقای آن را فراهم کرد. در کنار هاراهدانشگاه محسوب کرد تا بتوان 

های یتفعال گسترشترین راه برای ایجاد تعادل در رشد ابعاد وجودی جوانان دانشجو، یکنزدپژوهشی، 

(. ورزش دانشگاهی مانند دیگر 8ۀ نظام دانشگاهی است )عرصی ورزشی در هاارزشفرهنگی و ارتقای 

ی ورزش پرورشی و همگانی، نیازمند توسعه است. ساختار ورزش دانشگاهی مشابه ساختار کلی هابخش

برنامه و ...( و ی عمومی و ...(، همگانی )فوقبدنام ورزش کشور است و ابعاد آموزشی )واحد تربیت نظ

 هرمانی )المپیادهای ورزشی و ...( را داراست. محورهای مختلف مانند مدیریت، نیروی انسانی، سیستم و 

رفته شده است. فناوری، بودجه و مالی، ساختار و تجهیزات برای توسعۀ ورزش دانشگاه در نظر گ

(د 15ی توسعۀ یافتگی در ورزش پرورشی حکایت دارد )هاشاخصهای توسعۀ ورزش، از پایین بودن گزارش

عنوان یکی از ارکان مهم در ورزش پرورشی امری ضروری به هادانشگاهبنابراین توجه به توسعۀ ورزش در 

 است.

ی احرفهتوسعۀ ورزش دانشگاه فنی و  ای دریافتند که عوامل( در مطالعه1396محمدی و همکاران )

یزی، فراهم ساختن ربرنامهشامل افزایش منابع مالی، امکانات، فضا و تجهیزات، استقرار نظام مدیریتی و 

( عوامل توسعۀ ورزش 1396.  اسمی و همکاران )(19) اندها، توسعۀ مدیریت مشارکتییرساختز
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دانشگاه را ارتقای آگاهی عمومی در خصوص ورزش  ی جمعی درهارسانهدانشگاهی با تأثیرپذیری از 

ی ورزشی، بهبود عملکرد فنی مربیان، ارتقای استعدادهادانشگاهی، بهبود عملکرد ورزشکاران، شناسایی 

(. داودزاده و صفانیا 7های ورزش دانشگاهی، برشمردند )یاستراتژآگاهی مدیران ورزش دانشگاهی و تعیین 

ازی بر توسعۀ ورزش در میان دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان ( عوامل مؤثر فضای مج1394)

ی و انگیزه و عال ه رساناطالعی، شبکۀ ارتباطی، آموزش، سازفرهنگدانشگاه علوم پزشکی تهران را 

( در تدوین برنامۀ راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد 1391(. حسینی و همکاران )5برشمردند )

ی در ساختار دانشگاه، وجود بدناسالمی نتیجه گرفتند که نقاط  وت این دانشگاه وجود ادارۀ کل تربیت 

ی ورزشی در این هارشتهود  هرمانان نیروهای کیفی، متخصص و باتجربه در ورزش در بعضی واحدها، وج

های آن را کمبود امکانات و عدم ی آموزشی است. همچنین ضعفهادورهو  هاکارگاهدانشگاه، برگزاری 

تناسب فضاهای ورزشی با حجم برنامه و کبرت ساعات آموزشی، نبود مربیان کارآزموده در مناطق محروم، 

، فنبود نظام آماری و راهبردی در ساختار تربیت بدنی کمبود بودجه و ناچیز بودن جذب منابع مالی

ی به نیازها و عالیق ورزشی توجهکمی و  هرمانی نسبت به ورزش همگانی، احرفهدانشگاه آزاد، تقدم نگاه 

یت تربهای یتفعالو  هابرنامهی ورزشی، نبود نظام مستمر نظارت و ارزیابی هابرنامهدانشجویان در تدوین 

( نتیجه گرفتند که راهبردهای توسعۀ 1396(. در تحقیق دیگر میرزازاده و شجیع )11ند )بدنی برشمرد

ورزش دانشگاه فردوسی مشهد شامل میزبانی مسابقات و المپیادهای ورزشی در جهت توسعۀ ورزش 

ده های ورزشی، استفایأتهها و یونفدراس هرمانی،  رار دادن اماکن و تجهیزات ورزشی در اختیار ادارات، 

ی مجازی در جهت هاشبکهمنظور افزایش تخصص کارشناسان، استفاده از اینترنت و از آموزش مجازی به

توسعۀ ورزش همگانی، استخدام نخبگان و استعدادهای ورزشی در راستای افزایش نیروهای انسانی 

ساماندهی  ریزی در خصوص ورزش بانوان و احداث اماکن ویژه برای بانوان، تقویت ومتخصص، برنامه

ی ورزش دانشگاه، دعوت و اطمینان به بخش خصوصی در جهت استفاده از موارد رساناطالعسیستم جامع 

مختلف عمرانی، ارتباطی و ...، واگذاری امور به پیمانکاران و متخصصان بخش خصوصی، اختصاص بخش 

ی امطالعه(. در 18ست )بیشتری از بودجۀ ورزش دانشگاه در راستای توسعۀ ورزش همگانی و دانشجویی ا

( برای توسعۀ ورزش دانشگاه شاهرود به مواردی مانند دعوت برای حضور 1393دیگر رمضانی و همکاران )

ۀ همکاری نامتفاهمافراد متخصص و سرشنا  ورزش استان و شهرستان در امور ورزشی دانشگاه، انعقاد 

های ورزش دانشگاهی، بهبود ارتباطات یونراسفدبا ادارات ورزشی استان و شهرستان، توسعۀ ارتباطات با 

ی خوابگاه، ایجاد هاانجمنبا مسئولن استان و شهرستان )استاندار، فرماندار، شهردار و ...(، افزایش فعالیت 
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ی ورزشی، هابرنامهی گسترده در مورد رساناطالعیستگاه تندرستی مدرن در اطراف محیط تربیت بدنی، ا

ی استراتژیک هابرنامهآموزش و توزیع آن در جهت ارتقای فرهنگ ورزش، تدوین تهیۀ بروشور و کتابچۀ 

ی به امشاورهی مختلف، ایجاد کمیتۀ بازاریابی، ارائۀ خدمات ورزشی، آموزشی و هاحوزهدر  بلندمدتو 

ی ورزشی، ایجاد نظام نظارت و ارزیابی، تدوین بانک جامع اطالعات هامکانمشتریان، ارتقای کیفیت 

ی ورزشی، توانمندسازی کارکنان، رساناطالعش دانشجویی، طراحی سایت و خبرنامۀ الکترونیک برای ورز

های دانشگاه در یمتجذب و عقد  رارداد با مربیان شایسته و دارای مدرک مربیگری و مشارکت و حضور 

( برای 2017) 1در مطالعات خارجی زارعی و همکاران(. 22رویدادهای ورزشی مختلف، اشاره کردند )

یی را ارائه دادند که شامل توسعۀ آموزش و علوم مرتبط با ورزش، هایاستراتژتوسعۀ ورزش دانشگاهی 

ی جامع برای ورزش دانشگاه، زیربرنامهی  هرمانی، ساخت امکانات مورد نیاز ورزشی، هاورزشتوسعۀ 

نشگاه و ورزش و بهبود کیفیت ی جذب بانوان به ورزش، گسترش روابط بین مدیران داهابرنامهتوسعۀ 

را افزایش تعداد  هادانشگاه( نیز عوامل توسعۀ ورزش در 2017) 2(. وانگ و لو25تجهیزات است )

، سازماندهی هادانشکده، افزایش آگاهی دانشجویان، وجود تجهیزات ورزشی در دانشگاه و کنندگانمشارکت

(. 24ی مرتبط، عنوان کردند )هاپژوهشم ی ورزشی، اجرای رویدادهای بزرگ ورزشی و انجاهاکمپ

ی ورزش، هانهیهزروی ورزش دانشگاهی کانادا را افزایش  شیپی هاچالش( برخی 2001) 3چاکلیدان

( 2011) 4(. چین و همکاران4کند )ی دولتی و تغییر سبک زندگی دانشجویان ذکر میهابودجهکاهش 

فیت و کمیت امکانات و تجهیزات ورزشی، فضای آموزشی را کی هادانشگاهعوامل توسعه و اعتالی ورزش در 

( مواردی را 2018) 5(. نام و همکاران3مناسب، سطح دانش و توانایی مسئولن و بودجه، عنوان کردند )

ی کره پیشنهاد کردند که شامل بهبود سیستم پشتیبانی از دانشجویان هادانشگاهبرای پیشرفت ورزش 

حل اختالفات بین دانشگاهیان و ورزش و ایجاد هماهنگی بین آنها و  ورزشکار، امنیت شغلی مربیان،

( نتیجه گرفتند که از عوامل 2009) 6(. ماسمانیدیس و همکاران20کاهش تمرکز بر برنده شدن است )

ونقل، وجود توسعۀ مشارکت دانشجویان در ورزش دانشگاه، دسترسی به اماکن و وجود سرویس برای حمل

                                                           
1. Zarei, Khodamoradpoor, & Rezaei 

2. Wang & Lu 

3. Danylchuk & MacLean 

4. Chin, Edginton, Tang, Phua, & Yang 

5. Nam, Hong, Marshall, & Hong 

6. Masmanidis, Gargalianos & Kosta 
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 1(. همچنین زواپانو16ی ورزشی است )هابرنامهی و تبلیغ و ترویج رساناطالع، وجود امکانات و تجهیزات

( عوامل توسعۀ ورزش دانشگاهی در زیمباوه را اختصاص بودجۀ کافی برای ورزش، تغییر نگرش 2017)

ی مشخص در ورزش هااستیسبرخی مسئولن دانشگاه نسبت به ورزش و اهمیت دادن به آن، ایجاد 

 2(. پوپِسکا و همکاران27و مسئولن دانشگاه ذکر کرده است ) هابخشدانشگاه و ایجاد هماهنگی بین 

، افزایش مشارکت دانشجویان، 3( نتیجه گرفتند که از عوامل ارتقای ورزش دانشگاه گوسه دلسو2015)

ت ورزش و افزایش تعداد مسابقات ی در مورد اهمیرساناطالعی ورزشی و تفریحی، هاتیفعالسازماندهی 

 (.21داخلی و شرکت در مسابقات خارج از دانشگاه است )

ی بدنسازی، هاسالنی سرپوشیدۀ چندمنظوره، هاسالندانشگاه مازندران با وجود فضای بسیار )

 منظور گسترش و توسعۀی بالاستفاده، سواحل اختصاصی دانشگاه و ...( بههانیزمی چمن موجود، هانیزم

 10وهوایی و برخورداری از بیش از ورزش در دانشگاه و همچنین  رار گرفتن در شرایط بسیار خوب آب

خوبی عمل نکرده و ، در این زمینه بههافرصتهزار دانشجو، با وجود پتانسیل مناسب برای استفاده از این 

ی دانشگاه به این هامیتم حتی در مسابقات المپیاد نیز نتایج جالب توجهی را کسب نکرده و گاهی اعزا

 دلیل مشکالت مختلف منتفی شده است. در زمینۀ ورزش کارکنان نیز دانشگاه مازندران فعالیتمسابقات به

ت ورزش دانشگاه در زمینۀ توسعه یا پیشرفو از طرفی  کندیمبسیار کمی دارد و رویدادهای اندکی را اجرا 

وسعۀ ورزش بنابراین این پژوهش در پی شناسایی عوامل تمازندران تاکنون پژوهشی انجام نگرفته استد 

 دانشگاه مازندران است.

ی هایبررسد اما با اندپرداخته هادانشگاهی مختلفی به مشکالت ورزش در هاپژوهشاز لحاظ نظری 

طور مستقیم به بررسی عوامل توسعۀ ورزش در پژوهشی به تاکنون خصوص در ایرانبهگرفته انجام

ی هاجنبهی مختلف به هاپژوهشکه  دشویمبا بررسی پیشینۀ موضوع مالحظه  نپرداخته است. اهدانشگاه

ی گذشته هاپژوهشبه این مفهوم در  جانبههمهیکپارچه و  صورتبهو  اندپرداختهگوناگون توسعۀ ورزش 

و برخی دیگر به عوامل توسعه از  اندکردهاستراتژی تدوین  هاپژوهشتوجه نشده است. در وا ع برخی 

و امکانات  هارساختیز. همچنین بعضی محققان ایجاد اندپرداختهی جمعی و فضای مجازی هارسانهطریق 

ی را موجب پیشرفت ورزش بدن تیترب کل ۀادارو وجود  اندشدهیادآور  هادانشگاهرا برای توسعۀ ورزش 

                                                           
1. Zvapano 

2. Popeska, Barbareev, & Janevik-Ivanovska 

3. Goce Delcev 
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بر این بعضی وهش دیگر به این مورد اشاره نشده است. عالوهکه در پژ، درحالیاندکردهدانشگاهی عنوان 

، این درحالی است که ورزش اعضای هیأت علمی و انددادهمحققان تنها ورزش دانشجویی را مدنظر  رار 

که در گونههمان همچنینکلی نیز باید مورد توجه  رار گیرد.  طوربهکارکنان دانشگاه و ورزش دانشگاه 

مالحظه شد، تاکنون از روش مصاحبه و دلفی در ادبیات موضوع استفاده نشده است.  ی گذشتههاپژوهش

ی مورد استفاده، هاروشی مختلف توسعۀ ورزش و هم از نظر هاجنبهعبارت دیگر، هم از نظر توجه به به

 .رودیمشمار نوعی جدید بهپژوهش حاضر به

با بحث توسعه و گسترش ورزش موجب شده است که  هادانشگاهو مسئولن  زانیربرنامهمواجه شدن 

طور تبدیل شودد از این منظر نتایج این پژوهش به هادانشگاهموضوع ورزش به موضوع تحلیلی و مهمی در 

در  هادانشگاهمسئولن و مدیران بخش ورزش  ژهیوبهو  هادانشگاهمورد استفادۀ مسئولن  تواندیمعام 

از نتایج این  توانندیمطور ویژه مسئولن و مدیران دانشگاه مازندران نیز این به برکشور  رار گیرد. عالوه

ی موجود در بخش ورزش دانشگاه هانقصو  هاضعفپژوهش در جهت توسعۀ ورزش دانشگاه بهره ببرند و 

را که مانع رشد و پیشرفت ورزش این دانشگاه شده است، برطرف کنند. از طرفی عدم انجام چنین 

که روند  شودیمخواهد شد و سبب  هادانشگاهیی موجب شناخته نشدن عوامل توسعۀ ورزش هاپژوهش

یی در هاپژوهش نیچنکند باشد یا اینکه این روند اتفاق نیفتدد بنابراین انجام  هادانشگاهپیشرفت ورزش 

 ی کشور ضرورت دارد.هادانشگاهدانشگاه مازندران و سایر 

 

 یشناسروش

، روش آمیخته و از لحاظ هادادهنحوۀ گردآوری  برحسبتحلیلی است که -تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی

بدنی، مدیر و یت تربشود. جامعۀ آماری تحقیق شامل استادان و خبرگان یمهدف، کاربردی محسوب 

 در دستر و  یری در این پژوهش هدفمندگنمونه. روش استیت بدنی دانشگاه مازندران تربمعاونان ادارۀ 

نفر از جامعۀ آماری انجام گرفت و پس از اشباع نظری،  20ساختاریافته با یمهنبود. در مرحلۀ اول، مصاحبۀ 

متو ف شد. در این مرحله عوامل توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران شناسایی شد. در مرحلۀ بعد  هامصاحبه

وسعۀ ورزش دانشگاه مازندران پرداخته شد. از طریق تکنیک دلفی )سه مرحله( به استخراج عوامل اصلی ت

شده در مصاحبه با پاسب بلی/ خیر ییشناسادر مرحلۀ اول و دوم بخش دلفی پرسشنامۀ حاصل از عوامل 

ای ینهگزپنجصورت طیف برای استخراج عوامل اصلی توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران و در مرحلۀ سوم به

نفر( توزیع شد. برای تعیین روایی  20مرحله هر سه )ین گروه دلفی ی این عوامل در ببندرتبهلیکرت برای 
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یریت ورزشی مشورت شد و پس از اعمال کلیۀ پیشنهادهای اصالحی مد اناستادپرسشنامه با شش تن از 

و تغییرات ضروری، پرسشنامه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد 

(86/0=αبرای تجزیه .) نظرهای مختلف در هامصاحبهدر مصاحبه پس از اجرا و ویرایش ، هادادهوتحلیل ،

و در مرحلۀ اول و دوم  شدندصورت کیفی تحلیل ی و بهبندطبقهی مفهومی یکسان، کدگذاری و هاگروه

رصد پاسب د 60بخش دلفی که در سه مرحله و پس از اعمال نظر گروه دلفی، مواردی که حدا ل دارای 

تحلیل ومنظور تجزیهمببت بودند، برای مرحلۀ نهایی در پرسشنامه با ی ماندند. در مرحلۀ سوم دلفی به

 استفاده شد. SPSS افزارنرم الب از آزمون فریدمن در  الب آمار توصیفی و استنباطی و در  هاداده

 

 هاافتهی

 ارائه شده است.ها در دو بخش توصیفی و استنباطی در این بخش یافته

 

 تحقیق ۀنمون شناختییتجمع. اطالعات 1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 90 18 مرد )بیشترین(

 10 2 زن )کمترین(

 سن
 50 10 سال )بیشترین( 45-36

 15 3 سال و بالتر )کمترین( 56

 رشته
 90 18 تربیت بدنی )بیشترین(

 10 2 غیرتربیت بدنی )کمترین(

مدرک 

 تحصیلی

 50 10 دکتری )بیشترین(

 5 1 کارشناسی )کمترین(

 سابقه
 30 6 سال )بیشترین( 15-11

 5 1 سال )کمترین( 20-16

 
  



 817                                                                      ی عوامل توسعۀ ورزش دانشگاه مازندرانبندرتبهشناسايی و  

 

 

 درصد عوامل )دور اول دلفی( .2جدول 
درصد پاسخ 

 مثبت

تعداد پاسخ 

 مثبت
 ردیف عوامل

 زيرساخت

 1 و آ ایان هاخانموجود اماکن و فضاهای ورزشی اختصاصی برای  20 100

 2 ی نبودن برخی اماکن ورزشیجاریاستاستفاده از داشتن مالکیت و  16 80

 3 ی ورزشیهارشتهمختص برخی  هارساختیزداشتن  20 100

 4 استفاده از وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت 20 100

 5 ایجاد و ساخت فضا برای ورزش گلف 8 40

 6 اماکن ورزشیتوجه به ایمنی فضاها و  20 100

 7 توجه به وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی 20 100

ی مدرن و مجزا برای استفاده کردن اهالی شهر برای هاباشگاهوجود  18 90

 ایجاد درآمد

8 

فوتبال دستی و تنیس در سایر  مبلداشتن وسایل ورزشی   رار دادن 15 75

 برای گذراندن او ات فراغت دانشجویان هادانشکده

9 

 10 ی و دسترسی آسان به اماکن ورزشیدهسیسرو 18 90

 11 وجود کلینیک برای ورزش بانوان 19 95

 12 ی ساحلیهاورزشتوسعۀ  19 95

 13 وجود اماکن ورزشی برای کودکان 16 80

 14 توسعۀ ورزش کشتی 19 95

 15 ی لوکس )تنیس خاکی و اسکیت(هاورزشتوسعۀ  15 75

 16 ورزشیساخت کمپینگ  19 95

 17 های ورزشییمتوجود اماکن مجهز برای اسکان مربیان و  17 85

 مديريت

 18 دانشگاه از ورزش دانشجویان مسئولنحمایت  18 90

 19 ی به ادارۀ کلبدن تیتربادارۀ  شدن لیتبد 18 90

 20 برنامهفوقی مورد عال ۀ مراجعان در ساعات هارشتهتوجه به  18 90

 21 رویکرد کالن مدیریتی در ورزش دانشگاهوجود  19 95

 22 کارآفرین بودن مدیران تربیت بدنی دانشگاه 18 90

و مدیریت تربیت بدنی در مسابقات ورزشی در بین  مسئولنشرکت  17 85

 دانشجویان

23 

 24 مدیریت مشارکتی با مسئولن شهری 18 90

های نظارتی استاندارد برای حفظ، نگهداری و تعمیر یستلچکوجود  18 90

 و اماکن ورزشی هاسالن

25 

ی مهم مدیریتی هاپستاستفاده از متخصصان و نخبگان ورزشی در  19 95

 تربیت بدنی دانشگاه

26 

 27 بدنی بر مسئولیت خودیتتربتمرکز مدیران  19 95
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 درصد عوامل )دور اول دلفی( .2جدول ادامۀ 

تعداد پاسخ  عوامل رديف

 مثبت

درصد پاسخ 

 مثبت

 95 19 ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران و حمایت کردن از آنها 28

 90 18 برنامهی مختلف ورزشی در ساعات فوقهارشتهی آموزشی هادورهبرگزاری  29

 100 20 ی ورزشی در سطح دانشگاههاانجمنایجاد  30

 100 20 دانشگاهیبرگزاری مسابقات درون 31

 100 20 یادانشکدهبرگزاری مسابقات بین 32

 90 18 ی استانهادانشگاهیی استعدادخیز استان در بین هارشتهبرگزاری مسابقات در  33

 90 18 ی نظامی مبل سپاه، ارتش و نیروی انتظامیهاسازمانوجود تعامل با  34

ی مختلف دانشگاه از جمله هابخشارتباط و همکاری کافی بین  35

 فرهنگی و امورمدیریت مالی، امور اداری، امور دانشجویی 

17 85 

   کسب میزبانی مسابقات حاشیۀ دریای خزر 36

 85 17 کسب میزبانی المپیاد ورزشی 37

   سیستم و فناوری 

ی هاکال آشنایی کارکنان مدیریت ورزشی با کامپیوتر و برگزاری  38

 آنهاآموزشی برای 

17 85 

 90 18 ی ورزشی در فضای مجازیهاشبکهداشتن  39

 95 19 ی دانشجویانهاتیفعالی ثبت هاستمیسوجود  40

 80 16 ی در حوزه ورزش در بین دانشجویاناانهیرابرگزاری مسابقات  41

 100 20 ی در بین دانشجویانرساناطالعتبلیغات و  42

 90 18 برند دانشگاهی اینترنتی با هابرنامهساخت  43

 95 19 مدیریت تربیت بدنی تیساوبداشتن  44

 بودجه و مالی

 90 18 استفاده کردن از بودجه اسپانسر برای مسابقات 45

 90 18  رار دادن بودجه مشخص برای ورزش دانشگاه در اختیار مدیر تربیت بدنی 46

آموزشی برای تأمین ی هاکال اجاره دادن اماکن ورزشی بعد از اتمام  47

 نیازهای مالی

16 80 

 90 18 ی مشخصزیربودجهی هاستمیسوجود  48

 19 19 ی ورزشیهابودجهتخصیص  49

 90 18 ی دیگرهابخشپرورش بودجه از  50

 85 17 ی ورزشیهامیتوجود اسپانسر برای  51

 90 18 وجود حامی برای ساخت اماکن و فضاهای ورزشی 52
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 درصد عوامل )دور اول دلفی( .2جدول ادامۀ 

تعداد پاسخ  عوامل رديف

 مثبت

درصد پاسخ 

 مثبت

 نیروی انسانی

 95 19 ی مختلف ورزشیهارشتهی و باتجربه در احرفهاستفاده کردن از مربیان  53

 95 19 اماکن ورزشی مسئولنوجود برخورد مناسب حراست و  54

 85 17 آموزش نیروهای انسانی 55

 90 18 نیروهای انسانی در حوزۀ  هرمانیپرورش  56

 90 18 هادانشکدهوجود مشاورین ورزشی در بین دانشجویان و  57

 75 15 ی تشریفاتی با حضور نخبگان ورزشیهابرنامهبرگزاری  58

 90 18 جذب بازیکنان تیم ملی در دانشگاه 59

 95 19 المللیینبمدرسان و داوران سطح  ازاستفاده  60

 90 18 ی فیزیولوژیست در مرکز پایش سالمتهاپزشکوجود  61

 90 18 ی ارتوپد در مرکز پایش سالمتهاپزشکوجود  62

 

درصد  40شود، عامل ایجاد و ساخت فضا برای ورزش گلف با مشاهده می 2در جدول  طورکههمان

ترتیب از بین عوامل حذف است و بدین دادهرا به خود اختصاص  هاجوابدرصد  60پاسب مببت، کمتر از 

شد. همچنین در دلفی دور اول براسا  نظرهای گروه دلفی برای مرحلۀ دوم دلفی عوامل جدید شامل 

ی پرجمعیت، استخدام کارشناسان نخبه، هاشهرستانساخت استخر شنا، ایجاد مراکز تندرستی در 

گاه، ایجاد تعامل و همکاری با ی خصوصی وابسته به دانشهاشرکتهای دانشگاه به یتفعالی سپاربرون

ی ورزشی با توجه به امکانات موجود، هاباشگاهی مطرح استان، گرفتن میزبانی اردوهای تدارکاتی هاباشگاه

ی مطرح دنیا هادانشگاهی مطرح کشور و ایجاد ارتباط و تعامل با هادانشگاهایجاد ارتباط و همکاری با 

ۀ ورزش دانشگاه مازندران اضافه شد و عامل وجود اماکن و فضاهای ی به عوامل توسعبدندارای رشتۀ تربیت 

 و آ ایان به دو عامل مجزا تغییر یافت. هاخانماختصاصی برای 
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 . درصد عوامل )دور دوم دلفی(3جدول 

تعداد پاسخ  عوامل رديف

 مثبت

درصد پاسخ 

 مثبت

 زيرساخت

اهالی شهر برای ی مدرن و مجزا برای استفاده کردن هاباشگاهایجاد  1

 ایجاد درآمد

20 100 

 100 20 ساخت کمپینگ ورزشی 2

 95 19 های ورزشییمتوجود اماکن مجهز مانند هتل برای اسکان مربیان و  3

 100 20 ساخت استخر شنا )سونا، جکوزی و ...( 4

 90 18 ی ورزشیهارشتهی مختص برخی هارساختیزوجود  5

 100 20 بانوانوجود کلینیک برای ورزش  6

 85 17 ی پرجمعیت زیر نظر دانشگاههاشهرستانایجاد مراکز تندرستی در  7

 100 20 ی ساحلیهاورزشایجاد و توسعۀ  8

 100 20 وجود اماکن ورزشی برای کودکان 9

 95 19 توسعۀ ورزش کشتی 10

 90 18 ی لوکس )تنیس خاکی و اسکیت(هاورزشتوسعۀ  11

 100 20 هاخانموجود اماکن و فضاهای ورزشی اختصاصی برای  12

 95 19 وجود اماکن و فضاهای ورزشی اختصاصی برای آ ایان 13

 100 20 استفاده از وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت 14

 100 20 ی و دسترسی آسان به اماکن ورزشیدهسیسرو 15

 100 20 توجه به ایمنی فضاها و اماکن ورزشی 16

 100 20 توجه به وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی 17

 100 20 ی نبودن برخی اماکن ورزشیجاریاستاستفاده از داشتن مالکیت و  18

فوتبال دستی و تنیس در سایر  مبلوسایل ورزشی   رار دادن 19

 برای گذراندن او ات فراغت دانشجویان هادانشکده

20 100 

 مديريت

 100 20 دانشگاه از ورزش دانشجویان مسئولنحمایت  20

ی به ادارۀ کل و مدیریت )در صورت فراهم بدن تیتربادارۀ  شدنیل تبد 21

 ها(یرساختزشدن 

19 95 

 95 19 برنامهی مورد عال ۀ مراجعان در ساعات فوقهارشتهتوجه به  22

 95 19 وجود رویکرد کالن مدیریتی در ورزش دانشگاه 23

 100 20 بودن مدیران تربیت بدنی دانشگاهکارآفرین  24

و مدیریت تربیت بدنی در مسابقات ورزشی در بین  مسئولنشرکت  25

 دانشجویان

20 100 
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 . درصد عوامل )دور دوم دلفی(3جدول ادامۀ 

 عوامل رديف
تعداد پاسخ 

 مثبت

درصد پاسخ 

 مثبت
 95 19 مدیریت مشارکتی با مسئولن شهری 26

ی مهم مدیریتی هاپستاستفاده از متخصصان و نخبگان ورزشی در  27

 تربیت بدنی دانشگاه

20 100 

 85 17 ی بر مسئولیت خودبدنتمرکز مدیران تربیت  28

 100 20 ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران و حمایت کردن از آنها 29

 100 20 موردنیازی هارشتهاستخدام کارشناسان نخبه دارای سابقه ورزشی در  30

 100 20 برنامهی مختلف ورزشی در ساعات فوقهارشتهی آموزشی هادورهبرگزاری  31

 100 20 ی ورزشی در سطح دانشگاههاانجمنایجاد  32

ی مختلف دانشگاه از جمله هابخشارتباط و همکاری کافی بین  33

 فرهنگی و امورمدیریت مالی، امور اداری، امور دانشجویی 

20 100 

های نظارتی استاندارد برای حفظ، نگهداری و تعمیر یستلچکوجود  34

 و اماکن ورزشی هاسالن

20 100 

 100 20 یادهای ورزشیالمپکسب میزبانی  35

 100 20 کسب میزبانی مسابقات حاشیه دریای خزر 36

ی هادانشگاهیی استعدادخیز استان در بین هارشتهبرگزاری مسابقات در  37

 استان و کشور

20 100 

 95 19 ی نظامی مبل سپاه، ارتش و نیروی انتظامیهاسازمانوجود تعامل با  38

 100 20 دانشگاهیبرگزاری مسابقات درون 39

 95 19 یادانشکدهبرگزاری مسابقات درون 40

ی خصوصی هاشرکتهای ورزشی دانشگاه به یتفعالی سپاربرون 41

 وابسته به دانشگاه

19 95 

 100 20 ی مطرح استان و کشورهاباشگاهایجاد تعامل و همکاری با  42

 100 20 ی ورزشی با توجه به امکانات موجودهاباشگاهگرفتن میزبانی اردوی تدارکاتی  43

 100 20 ی مطرح کشورهادانشگاهایجاد ارتباط و همکاری با  44

 100 20 یبدنی مطرح دنیا دارای رشتۀ تربیت هادانشگاهایجاد ارتباط و تعامل با  45

 سیستم و فناوری
 95 19 ی در بین دانشجویانرساناطالعتبلیغات و  46

 100 20 ی اینترنتی با برند دانشگاههابرنامهساخت  47

 100 20 مدیریت تربیت بدنی تیساوبداشتن  48

ی هاکال آشنایی کارکنان مدیریت ورزشی با کامپیوتر و برگزاری  49

 هاآنآموزشی برای 

20 100 

 95 19 ی ورزشی در فضای مجازیهاشبکهداشتن  50

 95 19 ی دانشجویانهاتیفعالی ثبت هاستمیسوجود  51

 100 20 ی در حوزۀ ورزش در بین دانشجویاناانهیرابرگزاری مسابقات  52
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 . درصد عوامل )دور دوم دلفی(3جدول ادامۀ 

 عوامل رديف
پاسخ تعداد 

 مثبت
درصد پاسخ 

 مثبت

 بودجۀ مالی
 100 20 ی مشخصزیربودجهی هاستمیسوجود  53
 100 20 ی ورزشی از طرف دانشگاههابودجهتخصیص  54
 100 20 ی دیگرهابخشپرورش بودجه از  55
 100 20 ی ورزشیهامیتوجود اسپانسر برای  56
 100 20 وجود حامی برای ساخت اماکن و فضاهای ورزشی 57
 100 20 استفاده کردن از بودجه اسپانسر برای مسابقات 58
 100 20  رار دادن بودجۀ مشخص برای ورزش دانشگاه در اختیار مدیر تربیت بدنی 59
ی آموزشی برای تأمین هاکال اجاره دادن اماکن ورزشی بعد از اتمام  60

 نیازهای مالی
20 100 

 نیروی انسانی
 100 20 انسانیآموزش نیروهای  61
 100 20 پرورش نیروهای انسانی در حوزۀ  هرمانی 62
 100 20 ی تشریفاتی با حضور نخبگان ورزشیهابرنامهبرگزاری  63
 100 20 جذب بازیکنان تیم ملی در دانشگاه 64
 100 20 هادانشکدهوجود مشاوران ورزشی در بین دانشجویان و  65
 100 20 المللیینبمدرسان و داوران سطح  ازاستفاده  66
 100 20 ی مختلف ورزشیهارشتهی و باتجربه در احرفهاستفاده کردن از مربیان  67
 100 20 ی ارتوپد در مرکز پایش سالمتهاپزشکوجود  68
 100 20 وجود فیزیوتراپ در مرکز پایش سالمت 69
 100 20 ی ارتوپد در مرکز پایش سالمتهاپزشکوجود  70

 

شود، همۀ عوامل در دور دوم دلفی دارای پاسب مببت بیشتر مشاهده می 3در جدول  طورکههمان

 ماند.یمی( با ی بندرتبهدرصد است و همۀ آنها برای دور سوم دلفی ) 60از 

 
 . نتايج تحلیل واريانس آزمون فريدمن ابعاد تحقیق4جدول 

 بعد درجۀ آزادی مجذور کای دو یمعنادارسطح 

 زیرساخت 18 973/44 001/0

 مدیریت 25 567/64 001/0

 سیستم و فناوری 6 910/27 001/0

 مالی و بودجه 7 589/29 001/0

 نیروی انسانی 9 744/31 001/0

 است. P <05/0ی در سطح معنادار* سطح 
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 ترکوچکآمده در همۀ ابعاد دستی، از آنجا که سطح معناداری بهدارامعنو سطح  4با توجه به جدول 

طور جداگانه تفاوت ی درونی هریک از ابعاد بههامؤلفهتوان نتیجه گرفت که بین یماست،  05/0 از

 ی وجود دارد.معنادار

ی و دسترسی آسان به اماکن دهسیسروشود، در بعد زیرساخت، مشاهده می 5در جدول  طورکههمان

دانشگاه از ورزش  مسئولن(، در بعد مدیریت، حمایت 85/12ی )ارتبهورزشی دارای بالترین میانگین 

ی در رساناطالع(، در بعد سیستم و فناوری، تبلیغات و 73/16ی )ارتبهدانشجویان دارای بالترین میانگین 

ی هامیت(، در بعد مالی و بودجه، وجود اسپانسر برای 28/5ی )ارتبهبین دانشجویان دارای بالترین میانگین 

( و در بعد نیروی انسانی، آموزش نیروهای انسانی دارای 08/5ی )ارتبهزشی دارای بالترین میانگین ور

 ( هستند.33/6ی )ارتبهبالترین میانگین 

 
 ورزش دانشگاه مازندران )دور سوم دلفی( توسعۀعوامل  بندیيتاولو. 5جدول 

 عوامل میانگین رتبه رتبه

 زيرساخت
1 85/12  دسترسی آسان به اماکن ورزشیی و دهسیسرو 

2 08/12  ساخت استخر شنا )سونا، جکوزی و ...( 

3 05/12  استفاده از وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت 

4 73/11  توجه به وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی 

5 45/11  ی ورزشیهارشتهی مختص برخی هارساختیزوجود  

6 38/11  ورزشیتوجه به ایمنی فضاها و اماکن  

7 33/11  ساخت کمپینگ ورزشی 

8 10/11  ی ساحلیهاورزشایجاد و توسعۀ  
9 43/10  ی نبودن برخی اماکن ورزشیجاریاستاستفاده از داشتن مالکیت و  

10 10/10  
برای  هادانشکدهفوتبال دستی و تنیس در سایر  مبلوسایل ورزشی   رار دادن

 گذراندن او ات فراغت دانشجویان
11 40/9  توسعۀ ورزش کشتی 

 های ورزشییمتوجود اماکن مجهز مانند هتل برای اسکان مربیان و  38/9 12

 وجود کلینیک برای ورزش بانوان 03/9 13

14 78/8 
ی مدرن و مجزا برای استفاده کردن اهالی شهر برای ایجاد هاباشگاهایجاد 
 درآمد

 هاخانموجود اماکن و فضاهای ورزشی اختصاصی برای  48/8 15

 وجود اماکن و فضاهای ورزشی اختصاصی برای آ ایان 23/8 16

 وجود اماکن ورزشی برای کودکان 15/8 17
 یت زیر نظر دانشگاهپرجمعی هاشهرستانایجاد مراکز تندرستی در  20/7 18
 ی لوکس )تنیس خاکی و اسکیت(هاورزشتوسعۀ  90/6 19
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 ورزش دانشگاه مازندران )دور سوم دلفی( توسعۀعوامل  بندیيتاولو. 5جدول ادامۀ 

 رتبه میانگین رتبه عوامل

 مديريت

 1 73/16 دانشگاه از ورزش دانشجویان مسئولنحمایت 

 2 70/16 یبدنی مطرح دنیا دارای رشتۀ تربیت هادانشگاهایجاد ارتباط و تعامل با 

 3 48/16 تربیت بدنی دانشگاهی مهم مدیریتی هاپستاستفاده از متخصصان و نخبگان ورزشی در 

و  هاسالنهای نظارتی استاندارد برای حفظ، نگهداری و تعمیر یستلچکوجود 

 اماکن ورزشی

80/15 4 

 5 78/15 یادهای ورزشیالمپکسب میزبانی 

 6 75/15 ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران و حمایت کردن از آنها

 7 55/15 دانشگاهوجود رویکرد کالن مدیریتی در ورزش 

 8 03/15 ی مطرح کشورهادانشگاهایجاد ارتباط و همکاری با 

 9 00/15 کسب میزبانی مسابقات حاشیۀ دریای خزر

 10 38/14 ی موردنیازهارشتهاستخدام کارشناسان نخبه دارای سابقۀ ورزشی در 

 11 88/13 ی مطرح استان و کشورهاباشگاهایجاد تعامل و همکاری با 

 12 63/13 ی بر مسئولیت خودبدنتمرکز مدیران تربیت 

 13 45/13 ی استان و کشورهادانشگاهیی استعدادخیز استان در بین هارشتهبرگزاری مسابقات در 

 14 38/13 دانشگاهیبرگزاری مسابقات درون

ی مختلف دانشگاه از جمله مدیریت مالی، امور هابخشارتباط و همکاری کافی بین 

 فرهنگی و اموراداری، امور دانشجویی 

10/13 15 

 16 85/12 یادانشکدهدرونبرگزاری مسابقات 

 17 80/12 ی ورزشی با توجه به امکانات موجودهاباشگاهگرفتن میزبانی اردوی تدارکاتی 

 18 70/12 برنامهدر ساعات فوقی مختلف ورزشی هارشتهی آموزشی هادورهبرگزاری 

 19 13/12 برنامهفوقی مورد عال ۀ مراجعان در ساعات هارشتهتوجه به 

ی به ادارۀ کل و مدیریت )در صورت فراهم شدن بدن تیتربادارۀ  شدن لیتبد

 (هارساختیز

08/12 20 

 20 08/12 کارآفرین بودن مدیران تربیت بدنی دانشگاه

 20 08/12 در سطح دانشگاه ی ورزشیهاانجمنایجاد 

 21 55/11 و مدیریت تربیت بدنی در مسابقات ورزشی در بین دانشجویان مسئولنشرکت 

 22 48/10 ی خصوصی وابسته به دانشگاههاشرکتهای ورزشی دانشگاه به یتفعالی سپاربرون

 23 45/10 مدیریت مشارکتی با مسئولن شهری

 24 23/7 مبل سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ی نظامیهاسازمانوجود تعامل با 
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 ورزش دانشگاه مازندران )دور سوم دلفی( توسعۀعوامل  بندیيتاولو. 5جدول ادامۀ 

 رتبه میانگین رتبه عوامل

 سیستم و فناوری

 1 28/5 ی در بین دانشجویانرساناطالعتبلیغات و 

 2 45/4 مدیریت تربیت بدنی تیساوبداشتن 

 3 10/4 ی اینترنتی با برند دانشگاههابرنامهساخت 
ی آموزشی هاکال آشنایی کارکنان مدیریت ورزشی با کامپیوتر و برگزاری 

 برای آنها
88/3 4 

 5 53/3 ی در حوزۀ ورزش در بین دانشجویاناانهیرابرگزاری مسابقات 

 6 45/3 ی ورزشی در فضای مجازیهاشبکهداشتن 

 7 33/3 ی دانشجویانهاتیفعالی ثبت هاستمیسوجود 

 بودجه و مالی

 1 08/5 ی ورزشیهامیتوجود اسپانسر برای 

 2 00/5 وجود حامی برای ساخت اماکن و فضاهای ورزشی

 3 65/4  رار دادن بودجه مشخص برای ورزش دانشگاه در اختیار مدیر تربیت بدنی

 4 50/4 استفاده کردن از بودجۀ اسپانسر برای مسابقات

ی آموزشی برای تأمین هاکال اجاره دادن اماکن ورزشی بعد از اتمام 
 نیازهای مالی

35/4 5 

 5 35/4 ی ورزشی از طرف دانشگاههابودجهتخصیص 

 6 18/4 ی مشخصزیربودجهی هاستمیسوجود 

 7 90/3 ی دیگرهابخشپرورش بودجه از 

 نیروی انسانی

 1 33/6 آموزش نیروهای انسانی

 2 28/6 ی مختلف ورزشیهارشتهی و باتجربه در احرفهاستفاده کردن از مربیان 

 3 95/5 جذب بازیکنان تیم ملی در دانشگاه

 4 73/5 هادانشکدهوجود مشاوران ورزشی در بین دانشجویان و 

 5 55/5 المللیینبمدرسان و داوران سطح  ازاستفاده 

 6 35/5 سالمتی ارتوپد در مرکز پایش هاپزشکوجود 

 6 35/5 وجود فیزیوتراپ در مرکز پایش سالمت

 7 15/5 پرورش نیروهای انسانی در حوزۀ  هرمانی

 8 78/4 ی تشریفاتی با حضور نخبگان ورزشیهابرنامهبرگزاری 

 9 55/4 اماکن ورزشی مسئولنوجود برخورد مناسب حراست و 
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 یریگجهینتبحث و 

 ترویج ورزش دانشگاهی موجب توسعۀ فرهنگ ورزشی و همچنین ورزش عمومی در میان آحاد جامعه

آورد و این موضوع یموجود شود و شور و نشاط و تحرک را در میان دانشجویان بهیمخصوص جوانان به

زش تواند موجب پویاتر شدن محیط دانشگاه شود. هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل توسعۀ وریم

ن به اماکن ی و دسترسی آسادهسیسرودانشگاه مازندران بود و نتایج نشان داد که در بعد زیرساخت، 

ه از ورزش دانشگا مسئولن(، در بعد مدیریت، حمایت 85/12ی )ارتبهورزشی دارای بالترین میانگین 

ی در رساناطالع و(، در بعد سیستم و فناوری تبلیغات 73/16ی )ارتبهدانشجویان دارای بالترین میانگین 

ی هامیتپانسر برای (، در بعد مالی و بودجه وجود اس28/5ی )ارتبهبین دانشجویان دارای بالترین میانگین 

نسانی دارای ا( و در بعد نیروی انسانی آموزش نیروهای 08/5ی )ارتبهورزشی دارای بالترین میانگین 

 ( هستند.33/6ی )ارتبهین میانگین بالتر

ی و دسترسی آسان به اماکن دهسیسروطورکه نتایج پژوهش نشان داد، در بعد زیرساخت، همان

اللهی یمکر(، 26( )1392یان و ابراهیمی )وندزهرهی است که با نتایج ارتبهورزشی دارای بالترین میانگین 

( در 13( )2016و همکاران ) 1( و لی16( )2009ان )(، ماسمانیدیس و همکار12( )1394و همکاران )

ی مختلف ورزشی که احداث هامکانزمینۀ اهمیت دسترسی آسان به اماکن و فضاهای ورزشی همسوست. 

های جسمانی، تفریح یا ورزش است و مکانی اجتماعی و حیاتی است که یتفعالمنظور انجام شود، بهیم

کند. برای حداکبر استفاده از این امکانات و تجهیزات، در یمکمک  به سالمت و رفاه عمومی افراد جامعه

ین ترمهمدستر  بودن آن برای همۀ ا شار جامعه ضروری است. دسترسی آسان مشتریان اماکن ورزشی از 

گیری آنها برای استفاده از هر مکانی و در وا ع یکی از الزامات مهم اماکن ورزشی است و یمتصمعوامل 

ی و کاربری بیشتر برای تمام ا شار وربهرهود این مهم موجب استفادۀ حداکبری و افزایش در صورت وج

ی اساسی هاضعفشود. در حال حاضر یکی از یمهای متفاوت یتجنسهای جسمی و و افراد با توانایی

آن  دانشگاه مازندران،  رار گرفتن اماکن و فضاهای ورزشی آن در انتهای دانشگاه و سختی دسترسی به

است و مسئولن برای توسعۀ ورزش در دانشگاه باید این ضعف را رفع کنند. در دانشگاه مازندران یکی از 

دهی مناسب در ساعات مختلف یسسرویزی در جهت ربرنامهی دسترسی دانشجویان و سایر ا شار، هاراه

دلیل دسترسی آسان به رسد برای توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران فراهم آوردن شرایطیمنظر . بهاست

                                                           
1. Lee  
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ی دانشجویی امری ضروری است و مسئولن و مدیران این هاخوابگاهفاصلۀ این دانشگاه از مرکز شهر و 

 دانشگاه باید این شرایط را تسهیل کنند.

ی در ارتبهدانشگاه از ورزش دانشجویان دارای بالترین میانگین  مسئولندر بعد مدیریت، حمایت 

( نیز نبود حمایت مسئولن دانشگاه از ورزش دانشجویان، 1393زاده و اندام )یمهدبین عوامل این بعد بود. 

( که با نتایج این پژوهش 17کارکنان و استادان را از موانع توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه برشمردند )

د ورزش را از عوامل توسعۀ ورزش ( نیز تغییر نگرش مسئولن دانشگاه در مور2017همسو بود. زاپانو )

ی ضروری است. ابرنامه(. حمایت مدیران و مسئولن برای به نتیجه رسیدن هر 27دانشگاهی عنوان کرد )

های اصلی یبانپشتورزش دانشگاهی در توسعۀ ورزش کشور نقش بسیار اساسی دارد و در وا ع یکی از 

بر آن دانشجویان هر دانشگاه، نیروهای انسانی هشود. عالویمی و  هرمانی کشور محسوب احرفهورزش 

آیندۀ کشورند و توجه به ورزش که موجب بهبود وضعیت سالمتی دانشجویان و ایجاد شور و نشاط در آنها 

تردید توسعۀ ورزش در دانشگاه در سالمت و ایجاد نشاط عمومی تأثیر شود، امری ضروری است. بییم

های ورزش در دانشگاه، حمایت مسئولن یتمزعۀ ورزش و دستیابی به مستقیم داردد بنابراین برای توس

لزم استد مدیران و مسئولن دانشگاه مازندران نیز با وجود پتانسیل فراوان و فضاهای وسیع موجود در 

 این دانشگاه، باید از ورزش دانشجویی حمایت لزم را داشته باشند.

ی در بین دانشجویان دارای بالترین میانگین رساناطالعو در بعد سیستم و فناوری اطالعات، تبلیغات 

(، 22(، رمضانی و همکاران )18( )1396ی در بین عوامل این بعد بود که با نتایج میرزازاده و شجیع )ارتبه

زاده یمهد پژوهش ( همسو بود و با16( )2009( و ماسمانیدیس و همکاران )5( )1394و صفانیا ) داودزاده

ی و تبلیغات در توسعۀ ورزش نقش مهمی ایفا رساناطالع( نیز مطابقت داشت. امروز 17( )1393و اندام )

توانند دانشجویان را به سمت افزایش ساعات یمی و تبلیغات رساناطالعبا استفاده از  هادانشگاهکند. یم

وجود آوردن های ورزشی و مسابقات مختلف، بهیشهمای برگزارورزش خود سوق دهند و این از طریق 

ی هاراههایی که در یشرفتپدلیل افتد. در دنیای امروز بهیمی مختلف اتفاق هاراهانگیزه در دانشجویان از 

توان از فضای مجازی به نفع توسعۀ ورزش در دانشگاه مازندران استفاده یمی رخ داده است، رساناطالع

ی ورزشی هابرنامهمتر، دانشجویان بیشتری را از توان در زمان کیمیی که هاراهکرد و در وا ع یکی از 

، اما دانشگاه مازندران در این زمینه است مختلفی هاراهی از رساناطالعمطلع کرد، استفاده از تبلیغات و 

های یشرفتپی آن برای توسعه و ترویج ورزش با وجود رساناطالعضعیف عمل کرده است و تبلیغات و 

. این درحالی است که امروزه تبلیغات و استی مختلف در سطح پایینی هارسانهمختلف در بحث 
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ی دارد و دانشگاه مازندران برای توسعۀ بدن یتفعالیر شدن ورزش و گهمهی نقش فراوانی در رساناطالع

ی مختلف مانند فضای مجازی رساناطالعی هاراهورزش باید در این زمینه تمرکز ویژه داشته باشد و از 

 بهره را ببرد.بیشترین 

ی ورزشی دارای هامیتطورکه نتایج پژوهش نشان داد، در بعد مالی و بودجه، وجود اسپانسر برای همان

( و 18( )1396ی در بین عوامل این بعد است که با نتایج میرزازاده و شجیع )ارتبهبالترین میانگین 

یی نیز نبود بودجۀ کافی را از هاپژوهش( همسوست و در این مورد 19( )1396محمدی و همکاران )

( که با نتیجۀ این پژوهش مطابقت دارد. برای توسعۀ امور 11عنوان کردند ) هادانشگاهی برخی هاضعف

از اسپانسر  بردنورزشی چه در زمینۀ ورزش دانشگاهی و چه در زمینۀ سایر سطوح ورزشی، وجود و بهره 

سیار  درتمند در توسعه و تأمین بودجه ورزش، وجود ها امری مهم است و یکی از ابزارهای بیمتبرای 

توسط  هادانشگاهحمایت مالی توسط حامیان است. در حال حاضر در کشور ما بیشترین بخش از بودجۀ 

، یکی هادانشگاهشود، اما با وجود شرایط ا تصادی کشور و کمبود بودجۀ یمدولت و منابع ملی آن تأمین 

انشگاهی، استفاده کردن از وجود اسپانسر ورزشی است که دانشگاه مازندران ی توسعۀ ورزش هر دهاراهاز 

نیز از این  اعده مستبنا نیست. دانشگاه مازندران در جذب حامیان مالی برای موارد مختلف مانند ساخت 

فضاهای ورزشی، برگزاری رویدادها و سایر موارد ضعف دارد و در وا ع مدیران دانشگاه برای جلب نظر 

ای یژهودهند، اما برای کمک به توسعۀ ورزش باید برای این مورد برنامۀ ینمیان تالش زیادی انجام حام

طراحی کنند و مسئولن دانشگاه باید از طریق دادن امتیازهای مختلف به اسپانسرها آنها را به حمایت 

 مالی از ورزش دانشگاه مازندران ترغیب کنند.

ی در بین عوامل این بعد ارتبهروی انسانی دارای بالترین میانگین در بعد نیروی انسانی، آموزش نی

( و 2( )1392(، بدری آذین و همکاران )18( )1396ی میرزازاده و شجیع )هاپژوهشاست که با نتایج 

( همسوست. برای اینکه هر سازمانی بتواند به اهداف خود دست 22( )1393همچنین رمضانی و همکاران )

با محیط متغیر امروز سازگار شوند.  وی انجام دهند درستبهآن باید بتوانند وظایف خود را یابد، کارکنان 

ی آن سازمان است. انسانین مؤلفۀ هر سازمانی برای موفقیت آن، سرمایۀ دانشی یا منابع ترمهمدر وا ع 

و آشنایی با تغییرات  آنهایکی از راهکارهای توسعۀ مهارت و مطابقت با تغییرات امروز در کارکنان، آموزش 

تواند یمطورکه نتایج این تحقیق نشان داد، آموزش نیروی انسانی از عواملی است که جدید است. همان

کارگیری برخی ی مهم در دانشگاه مازندران بههاضعفموجب توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران شود. یکی از 

توان گفت که این مهم برای کارکنان یموا ع به از کارکنانی است که در زمینۀ ورزش تخصص کافی ندارند.
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حوزۀ ورزش دانشگاه مازندران مورد نیاز است و باید جهت توسعۀ ورزش در دانشگاه مازندران به آموزش 

نیروی انسانی در این حوزه مبادرت ورزید، زیرا در صورت وجود بهترین امکانات و تجهیزات در دانشگاه، 

توان به توسعۀ ورزش در ینمدیده و دارای مهارت وجود نداشته باشند، که کارکنان آموزشدرصورتی

دانشگاه دست یافت. بنابراین هرچه بتوان کارایی و تخصص نیروی انسانی در حوزۀ ورزش دانشگاه مازندران 

خواهد  ترملمو را از طریق آموزش آنها بیشتر کرد، دستیابی به اهداف و توسعۀ ورزش این دانشگاه نیز 

 .بود

یزی جهت توجه ربرنامهند و در اشده به هم مرتبطییشناساتوان گفت بسیاری از موارد یمطور کلی به

شود یمبندی آنها را مورد توجه  رار داد. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد یتاولوبه این عوامل باید 

شده را مدنظر  رار ییشناساران موارد منظور توسعۀ ورزش دانشگاه مازندکه مدیران و مسئولن دانشگاه به

 دهند تا بتوانند در راستای توسعۀ هرچه بیشتر ورزش در دانشگاه مازندران گام بردارند.

 

 تشکر و قدردانی
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Abstract 
The aim of this study was to identify and rank sport development factors in 

Mazandaran University. This research was applied and mixed in terms of 

method. The sampling method was purposive and convenience. The statistical 

population included professors and experts of physical education, managers 

and deputies of the Physical Education Department in Mazandaran University. 

In the first stage, development factors were identified using interviews with 

20 subjects from the statistical population. In the second and third stages, the 

identified factors were analyzed by Delphi group (20 subjects) and those 

factors that received at least 60% of positive responses stayed for the next 

stage. In the final stage, the identified factors in the 3 previous steps were 

ranked using the 5-point Likert scale. Friedman test in the form of SPSS 

software was used to rank factors. Based on the findings, the most important 

factors for sport development in Mazandaran University were service and easy 

access to sport facilities, university authorities’ support of student sports, 

advertising and information among students, the existence of sponsors for 

sport teams and human resources education. Therefore, university deans 

should pay attention to the identified factors in order to develop the sport of 

Mazandaran University. 
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