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   مقدمه
تواند به شناسايي مقاصد، نيازسنجي مي. شودريزي محسوب ميناپذير از برنامه نيازسنجي جزئي جدايي

از ). 10(ريزي قرار گيرد شود و بدين لحاظ مبناي برنامه و مقاصد منتجو ميزان تحقق اهداف  اهداف
شود و جهاني، دچار تغيير مي اي و حتيمنطقه كه نيازهاي بشر همه روزه با توجه به تحوالت آنجا

محدود ميسر نيست، شناسايي  منابعبه  تغيير و متنوع، با توجهدر حال  نيازهاي همةبه  پاسخگويي
). 18(يابد رورت ميمختلف تحقيقاتي ض هايدر بين پژوهش اولويت نيازهاي پژوهشي بالقوه و تعيين

ترين مفاهيم مطرح در حوزة خدمات اجتماعي و تعليم و تربيت است و تحليلي  نيازسنجي يكي از مهم
كجا (آل  و وضعيت ايده) در كجا هستيم(كند؛ وضعيت حال  وضعيت قطبي را شناسايي مي است كه دو
آوري و نيازسنجي فرايند جمع نياز حاكي از شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب است). بايد باشيم

بندي آنهاست تا از اين رهگذر، ها و مؤسسات و اولويتها، سازماناطالعات دربارة نيازهاي افراد، گروه
سعي و تالش انسان در طول تاريخ، همواره با ). 11(مينة الزم براي برطرف كردن اين نيازها فراهم آيد ز

فرسا از طريق پركردن اوقات فراغت با  ود از كارهاي طاقتاين اميد همراه بوده است،كه با رهايي خ
مبرهن و واضح ). 5(هاي ورزشي و تفريحي به زندگي همراه با آرامش و سعادت دست پيدا كند فعاليت

آيند كه  شمار مي خصوص در كشور ما دانشگاه و دانشجو يكي از نهادها و اقشار مهم به است كه امروزه به
توان نگاهي سطحي و  اند و ديگر نمي ان در آن مشغول به تحصيل و فعاليتجمعيت عظيمي از جوان

اي در ارتقاي سالمت و توانمندي آحاد جامعه ورزش دانشگاهي نقش بسيار ارزنده. زودگذر به آن داشت
هاي آن  ها و مجموعهدانشگاه دارد كهمارتين اظهار مي). 7(خصوص در جامعة دانشگاهي دارد  و به
اي دارند و مانند هر سازمان ديگري براي حداكثر  غيرانتفاعي رسالت و اهداف ويژه يك سازمانمثابة  به

استفاده از منابع محدود و در دسترس و براي رسيدن به اهداف مورد نظر نيازمند سنجش عملكردند 
در وقت صورت داوطلبانه است و بيشتر  هاي تفريحي بهاز آنجا كه مشاركت دانشجويان در ورزش). 16(

ريزان كند مسئوالن و برنامهها ايجاب ميبرنامه گونه  آميز اينموفقيتگيرد، گسترش  آزاد انجام مي
آگاه  ورزشيهاي در برنامه دانشجويانمشاركت  يا عدم مشاركت مختلف ها يا داليلدانشگاه از انگيزه

اي ورزشي نيازمند شناخت دقيق شرايط و نيازهاي ه اي از جمله برنامه رو برگزاري هر برنامه ازاين. شوند
آوري و تحليل اطالعات نيازسنجي ورزشي عبارت است از فرايند جمع). 13(موجود آن جامعه است 

اي از علوم بدني شاخههدف تربيت . ها و جوامعشده از سوي افراد، گروه حاصل از نيازهاي ورزشي ابراز
ريزي ورزشي رشي مختلف به افراد است كه اولين مرحله در برنامهتربيتي، ارائة خدمات آموزشي و پرو
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اين موضوع براي برخي از افراد ). 20(و شناسايي نيازهاي يك جامعه است  هاي ورزشيبراي ارائة رشته
شك دانشگاه  بي. كه با كمبود وقت يا اينكه در مشاغل سخت مشغول به كارند، حساسيت بيشتري دارد

هاي ورزش دانشجويي همواره با چالش. است كه همواره با اين مسئله مواجه استيكي از نهادهايي 
خوبي از عهدة وظايفشان برآيند، بايد از لحاظ جسمي و  روست و دانشجويان براي اينكه بهفراواني روبه

هاي بدني در بين دانشجويان يكي از و فعاليت نهادينه كردن ورزش. روحي آمادگي كامل داشته باشند
منظور تبيين بيشتر مسئله و اهميت موضوع  به). 6(هاي دستيابي به اين آمادگي است مؤثرترين راه

گرفته در زمينة نيازسنجي ورزشي كه بيشتر بر جنبة  پژوهش به بررسي نتايج برخي از تحقيقات انجام
سنجي ورزشي نياز«با عنوان ) 1391(نتايج تحقيق ورمقاني . پردازيم توصيفي مسئله توجه دارد، مي

نشان » نشانانبندي نيازهاي ورزشي آتش در خصوص اولويت نشانان شهر تهران با رويكرد مديريتي آتش
درصد  6/42عبارت ديگر، شنا با  به. نشانان طرفداران بيشتري دارد داد كه رشتة ورزشي شنا در بين آتش

 هاي ديگري مثل فوتبال، فوتسال وشاز آن ورز بعد .نشانان بيان شده استترين نياز ورزشي آتشاساسي
بررسي ميزان «با عنوان ) 1387(زاده  نتايج تحقيق نبي). 17(كوهنوردي در اولويت قرار داشتند 

نشان داد » هاي ورزشي تفريحيهاي غيرانتفاعي استان مازندران در فعاليتمشاركت دانشجويان دانشگاه
در  .كنند هاي ورزشي مشاركت مي درصد در فعاليت 7/46درصد و دخترها با  3/53ترتيب پسرها با  كه به

درصد دانشجويان  1/43 .اند ترتيب در ردة اول و دوم قرار گرفته هاي ورزشي فوتبال و شنا به بين فعاليت
درصد آنها اصالً زماني را در طول هفته به  6/29. پرداختند يك يا دو بار در هفته به فعاليت ورزشي مي

در گوية . پرداختند درصد سه يا چهار بار در هفته به تمرين مي 5/17دادند و  تمرين اختصاص نمي
 8/6ساعت و  2درصد  2/39ساعت يا كمتر،  1درصد دانشجويان  51ساعات اختصاص به تمرين ورزشي 

مقياس ادراك شخصي از  در خرده. دادند ساعت در طول هفته به تمرين ورزشي اختصاص مي 3درصد 
هاي ورزشي تفريحي، اولويت اول  مندي به شركت در فعاليت و تفريح، ميزان عالقهاستعداد در ورزش 

هاي ورزشي  مقياس عوامل اجتماعي ميزان نفوذ والدين بر مشاركت در فعاليت در خرده. شود محسوب مي
مقياس علل مشاركت ورزشي بهبود شكل بدني و ظاهر  در خرده. شود تفريحي، اولويت اول محسوب مي

مقياس موانع ملموس مشاركت ورزشي، فقدان تسهيالت و امكانات  مشاركت منظم، و در خرده اشخاص و
ارتقاي فعاليت «طي پژوهشي با عنوان ) 2010(ميلوري ). 16(شود  ورزشي، اولويت اول محسوب مي

به اين نتيجه رسيد كه حمايت دوستان، » هاي آمريكا برنامه در ميان دانشجويان دانشگاه بدني و فوق
ترين عوامل گرايش به  خانواده و مسئوالن دانشگاه نسبت به شركت در فعاليت بدني از جمله مهم
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همچنين زندگي با . هاست برنامه از سوي دانشجويان در دانشگاه و فوق هاي ورزشي رسمي  فعاليت
ارتباط  هاي ورزشي ها و سازمان ها مثل انجمن و عضويت در برخي انجمن) در خوابگاه يا خانه(دوستان 

در بخش ديگري از پژوهش، ميزان . هاي ورزشي از سوي دانشجويان دارد مثبتي با شركت در فعاليت
  ).20(مشاركت دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر اعالم شد 

هاي  برنامة ورزشي دانشگاه هاي فوقمقايسة اثربخشي فعاليت«با عنوان ) 1387(نتايج پژوهش كرمي 
هاي رازي  برنامة ورزشي دانشگاه هاي فوق نشان داد بين اثربخشي فعاليت» سالمي كرمانشاهرازي و آزاد ا

همچنين بين . و آزاد اسالمي كرمانشاه از ديدگاه دختران و پسران تفاوت معناداري وجود داشت
اري برنامة ورزشي پسران دانشگاه آزاد با پسران دانشگاه رازي تفاوت معناد هاي فوق فعاليت  اثربخشي

آموزان پسر شهر هاي ورزشي دانشاولويت«در تحقيقي با عنوان ) 1387(توتوني ). 13(مشاهده شد 
). 4(سواري، واليبال و بسكتبال در اولويت قرار دارند  نشان داد كه نياز به فوتبال، شنا، دوچرخه» تهران

هاي  دفمند كردن فعاليتبه اين نتيجه رسيدند كه ه) 2009(انجمن سالمتي و تحقيقات اياالت متحده 
 برنامه منجر هاي ورزشي فوق برنامه با توجه نيازهاي افراد به افزايش شركت افراد در فعاليت ورزشي فوق

هاي تفريحي و ورزشي كاركنان بانك  نيازسنجي برنامه«تحقيقي با عنوان ) 1388(زرخواه ). 28(شود  مي
شده به  هاي ورزشي و تفريحي ارائهزسنجي برنامهانجام داد، هدف از اين تحقيق نيا» ملت شهر تهران
نفر از كارمندان انجام گرفت و نتايج نشان داد نيازهاي ورزشي  350اين تحقيق روي . كاركنان بانك بود
كاركنان . بودند از شنا، فوتبال، آمادگي جسماني، واليبال، تنيس روي ميز و بدنسازي كاركنان عبارت

هاي چندمنظوره و ترتيب استخر، سالن استفاده از اماكن ورزشي را به هاي خود درهمچنين اولويت
نيازسنجي ورزشي كاركنان «با عنوان ) 1388(نتايج تحقيق لطفي ). 9(هاي روباز عنوان كردند زمين

نفر از كاركنان نشان داد كه نيازهاي  364روي » مجتمع فوالد مباركه و ارائة راهكارهاي كاربردي
شنا، فوتسال، كوهنوردي، فوتبال، بدنسازي، تنيس روي ميز، ورزش همگاني و  ترتيب بهورزشي كاركنان 
هاي ورزشي را رفع خستگي كنندگان اهداف خود از شركت در فعاليتشركت همچنين. سواركاري است

 وري شغلي، افزايش روحيه، تناسب اندام و احساس سالمتي و نشاط، و و فشار ناشي از كار، افزايش بهره
هاي ورزشي هاي ورزشي را كمبود وقت، نداشتن همراه و دوري مسافت تا مكان موانع شركت در فعاليت

دهد كه زندگي در  نشان مي) 2009(هاي قلبي  تحقيقات مركز ملي بيماري). 14(اعالم كردند ... و 
گيرد، شرطي كه امكانات ورزشي از سوي دانشگاه در دسترس دانشجويان قرار  محيط دانشگاهي به

هاي  همچنين دانشجويان سال. دارد) برنامه فوق(هاي ورزشي خاص  ارتباط مثبتي با گرايش به فعاليت
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برنامه عالقه نشان  هاي ورزشي فوق اول دانشگاه بيشتر از دانشجويان سال آخر به شركت در فعاليت
  ).22(دهند  مي

تبع  ها به ريم كه نيازهاي انسانب با توجه به نتايج تحقيقات يادشده در زمينة نيازسنجي پي مي
آگاهي از نيازهاي حركتي و ورزشي افراد ). 6(كند  شرايط متغير فرهنگي، سياسي و اجتماعي تغيير مي

ها هاي ورزشي دانشگاهبرنامه ورزش و فوق). 14(جامعه از وظايف مسئوالن ورزش هر كشوري است 
عالوه  به. حساس آرامش و آسودگي مطرح استمنظور گذران اوقات فراغت و ايجاد لحظات شاد و ا به
مخاطبان اصلي دانشگاه را . شودحل بسياري از مشكالت جسمي و روحي افراد جامعه محسوب مي راه

ترين سرماية ملي و منبع جوشان رشد و توسعة اجتماعي و اقتصادي تشكيل  عنوان اصلي دانشجويان به
بخش به دانشجويان، بايد از نيازها  نظور ارائة خدمات رضايتم ها بهادارات تربيت بدني دانشگاه. دهندمي

درستي آگاه باشند و اطالعاتي را در مورد نگرش مخاطبان خود كسب  هاي ورزشي دانشجويان بهو انگيزه
اين امر يكي از . رغبت ورزشي دانشجويان ارائه دهندو تر و مطابق با ميل كنند تا بتوانند خدمات كيفي

ينه كردن خدمات رسيدگي به پيشنهادها و نظرهاي دانشجويان است كه موجب ارائة هاي بهشيوه
 توانند با آگاه شدن از نيازها و  شود و مسئوالن ميخدمات و ارتقاي توجه عمومي دانشگاه مي

كنند و در ريزي برنامة ورزشي را برنامه هاي فوقهاي دانشجويان، با توجه به عالقة آنان فعاليتخواسته
اين اهميت، محقق بر آن است كه  بنابر. رودشده به اين منظور، هدر نمي هاي اختصاص داده نتيجه هزينه

با بررسي عوامل شركت و انتظارات و عاليق دانشجويان از شركت در اين تحقيق، بتواند كمك مؤثري به 
ها و ها و بازسازي انديشهمنظور شكوفايي استعداد برنامه ، به هاي فوقريزان فعاليتمسئوالن و برنامه

از . ها بنمايد اعتالي شخصيت دانشجويان، با توجه به نيازهاي ورزشي آنها در ارائة هرچه بهتر اين برنامه
شوند و هاي كشور محسوب ميترين دانشگاه ترين و بزرگ هاي دولتي تهران از مهمآنجا كه دانشگاه

اند و از لحاظ امكانات و تجهيزات هم  حائز اهميت همچنين در زمينة توليد علم هم از ديدگاه عمومي
هاي كشور اهميت بيشتري دارند و سعي در جذب دانشجويان نمونه و بااستعداد نسبت به ساير دانشگاه

اند، بنابر اين موضوع، محققان در اين پژوهش برآنند تا به مقايسة بين هاي علمي كردهدر همة زمينه
شده از  برنامة ارائه هاي فوقهاي دولتي تهران با فعاليتشجويان دانشگاهنيازهاي ورزشي و تفريحي دان

هاي دولتي تهران در ها بپردازند و با شناسايي نيازهاي ورزشي دانشجويان دانشگاهسوي اين دانشگاه
بندي نيازهاي ورزشي دانشجويان و  هاي موجود و اولويتها و كاستيسطوح مختلف و بررسي كمبود

هاي ورزشي گام بردارند و همچنين موانع جذب و علل  مل جذب دانشجويان به سمت فعاليتتعيين عوا
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ها را مورد توجه قرار دهند و در نهايت مقايسة هاي ورزشي دانشگاهعدم شركت دانشجويان در فعاليت
برنامة  هاي فوقهاي اصلي ورزشي و تفريحي دانشجويان با فعاليتصحيح و قابل دركي از نيازها و انگيزه

تمام ) تا زمان انجام تحقيق(در واقع تقريباً . هاي مورد نظر داشته باشندشده از سوي دانشگاه ارائه
گرفته در زمينة نيازسنجي ورزشي بيشتر با تكيه بر بخش توصيفي موضوع پژوهش  تحقيقات انجام

ه، وجه تمايز پژوهش صورت پذيرفته است و كمتر به استنباط اين موضوع پرداخته شده است و اين نكت
  .گرفته و دليل اصلي انجام اين پژوهش است هاي صورت حاضر با ساير پژوهش

  

  شناسي روش
صورت پيمايشي انجام گرفت و  همبستگي است كه به - پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي

دختر  دانشجويان را كلية مطالعهمورد آماري  جامعة. ها به شكل ميداني صورت پذيرفت آوري داده جمع
كارشناسي،  تحصيلي در مقاطع 90 -91تحصيلي كه در سال  دولتي شهر تهرانهاي دانشگاهو پسر 

آماري  حجم جامعة آماري براساس. تحصيل بودند، تشكيل دادندبه ارشد و دكتري مشغول  كارشناسي
گرفته، يكصدوپنجاه هزار  صورتهاي  هشاي و پژونظر و منابع كتابخانههاي مورد  از سايت دانشگاهكه 
تصادفي  - اي صورت خوشه هاي دولتي شهر تهران چهار دانشگاه بهاز ميان دانشگاه .دست آمد به نفر

نفر  390عنوان نمونه انتخاب شدند و نمونة آماري تحقيق براساس جدول مورگان  به) چهار خوشه(
آوري  منظور جمع به. صورت تصادفي صورت گرفت ها به گيري از خوشه همچنين نمونه. برآورد شد

پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده بود كه بخش اول . ساخته استفاده شد اطالعات از پرسشنامة محقق
سؤال به سؤاالت مربوط به نيازهاي ورزشي و  27شناختي و بخش دوم با  مربوط به مشخصات جمعيت
اختصاص دانشجويان ورزشي مشاركت  اهداف سنجشرشتة ورزشي و  56تفريحي دانشجويان شامل 

شده  سؤال نيز در راستاي ساعات مناسب ورزش كردن، زمان اختصاص داده 4در اين پرسشنامه . داشت
كردن براي برطرف  پردازند و پيشنهادهاييمي ورزش دانشجويان در آنها به كه هاييبه ورزش، مكان
هاي ورزشي و همچنين اطالعات مرتبط با برنامه. است شده خود دانشجويان ارائه نيازهاي ورزشي
آوري شد و به شكل قابل مقايسه با نيازهاي  هاي مورد مطالعه جمعها، از سوي دانشگاه تفريحي دانشگاه

 مديريتاز نظرهاي متخصصان  پرسشنامه منظور بررسي روايي به. ورزشي و تفريحي دانشجويان درآمد
از سوي  شده  ها استفاده شد و اصالحات و پيشنهادهاي ارائهدر دانشگاه مجرب ورزشي و مربيان ورزشي

روايي تأييد كه بعد از دريافت نظرها آنان و ايجاد تغييرات الزم در پرسشنامه استادان محترم اعمال شد 
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نفر از  30روي رسشنامه پ و اجراي مقدماتي مطالعة نيز از يك پرسشنامه پايايي سنجش منظور به. شد
دست  به 86/0ميانگين پايايي برابر با  كرونباخ انجام گرفت، كه آلفاي و با استفاده از ضريبدانشجويان 

هاي نمونه از آمار توصيفي هاي خام و توصيف اندازه منظور سازمان دادن و خالصه كردن نمره به. آمد
 tدو، آزمون فريدمن و ها از آزمون خيو براي تحليل داده )ميانگين، درصدها، فراواني و انحراف معيار(

  . همبسته استفاده شد
  

  ها  يافته
نفر را  156و ) درصد 60(نفر از جامعة مورد بررسي را پسران  234شده،  آوري هاي جمع با توجه به داده

 متأهل نفر 57 فقط و مجرد نفر  333 يعني دانشجويان بيشتر. دهند تشكيل مي) درصد 40(دختران 

 خود به را فراواني بيشترين كه بود نفر 155 پژوهش اين در عالمه دانشگاه دانشجويان تعداد .بودند

 مدرس تربيت و نفر 53 تهران نفر، 117 بهشتي شهيد هاي دانشگاه دانشجويان .بودند داده اختصاص

) درصد 20/48(دقيقه  30كه بيشترين فراواني در ميزان فعاليت ورزشي روزانه به گروهي  .بودند نفر 65
) درصد 89/5(دقيقه  60-90پردازند و كمترين فراواني نيز به گروه  هر روز به فعاليت ورزشي روزانه مي

 ورزش هفته طول در دانشجويان كه روزهايي تعداد دهد، مي نشان نتايج كهطور همان . اختصاص دارد

 1در جدول  .است )28/1( فراواني كمترين با روز 7 و )97/34( فراواني بيشترين با روز 3 كنند مي
هاي  شده در دانشگاه هاي ورزشي ارائهنتايج بررسي تفاوت نيازهاي ورزشي دانشجويان پسر و برنامه

  .دولتي شهر تهران ارائه شده است
  

هاي شده در دانشگاه هاي ورزشي ارائه بررسي تفاوت نيازهاي ورزشي دانشجويان پسر با برنامه .1 جدول
  ولتي شهر تهراند

 شاخص 
  آماري

 ها مؤلفه

مقدار 
 باقيمانده

نسبت مورد 
 انتظار

نسبت 
 شده مشاهده

  مقدار 
 خي دو

سطح 
 معناداري

 385 3/310 7/74 نيازهاي ورزشي
 280 7/354 - 7/74 برنامه هاي فوق فعاليت 0001/0 68/33
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شده و نسبت مالك  بت مشاهدهدهد، تفاوت معناداري بين نس طوركه نتايج جدول نشان مي همان
بنابراين با . است 01/0تر از  آمده، كوچك دست اي كه مقدار سطح معناداري به گونه وجود دارد، به

توان گفت كه بين دو نسبت تفاوت معناداري وجود دارد و از آنجا كه نسبت درصد مي 99اطمينان 
هاي زشي دانشجويان پسر دانشگاهتوان گفت بين نيازهاي ور است، پس مي 7/297نيازهاي ورزشي 
نتايج بررسي تفاوت نيازهاي ورزشي  2در جدول . برنامه تفاوت وجود دارد هاي فوقدولتي با فعاليت

  .هاي دولتي شهر تهران ارائه شده است شده در دانشگاه هاي ورزشي ارائه دانشجويان دختر و برنامه
  

  شده در  هاي ورزشي ارائه ختر با برنامهبررسي تفاوت نيازهاي ورزشي دانشجويان د .2 جدول
  هاي دولتي شهر تهراندانشگاه

 شاخص آماري
  

 ها مؤلفه
مقدار 
 باقيمانده

نسبت
مورد 
 انتظار

نسبت 
 شده مشاهده

  مقدار
 خي دو

سطح 
 معناداري

 528 8/324 - 8/156 نيازهاي ورزشي
419/1 001/0 

 168 2/371 8/156 برنامه هاي فوق فعاليت

  
شده و نسبت مالك  آيد، تفاوت معناداري بين نسبت مشاهده بر مي 2كه از نتايج جدول طورهمان

بنابراين با . است 001/0تر از  آمده، كوچك دست وجود دارد، بدين معنا كه مقدار سطح معناداري به
توان گفت كه بين دو نسبت تفاوت معناداري وجود دارد و از آنجا كه نسبت درصد مي 99اطمينان 

هاي توان گفت بين نيازهاي ورزشي دانشجويان دختر و برنامه است، مي 8/324هاي نامطلوب  خپاس
نتايج بررسي تفاوت  3در جدول . هاي دولتي شهر تهران تفاوت وجود داردشده در دانشگاه ورزشي ارائه

شهر تهران ارائه هاي دولتي  شده در دانشگاه هاي تفريحي ارائه نيازهاي تفريحي دانشجويان دختر و برنامه
  .شده است

  در  شده هاي تفريحي ارائه بررسي تفاوت نيازهاي تفريحي دانشجويان دختر با برنامه .3 جدول
  هاي دولتي شهر تهراندانشگاه

شاخص آماري       
 

ها مؤلفه  

مقدار 
 باقيمانده

نسبت مورد 
 انتظار

نسبت 
 شده مشاهده

  مقدار
 خي دو 

سطح 
 معناداري

3/164 نيازهاي تفريحي  7/304  469 
660/1  001/0 برنامه هاي فوق فعاليت   3/164 -  3/348  184 
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شده و نسبت  شود، تفاوت معناداري بين نسبت مشاهده طوركه از نتايج جدول استنباط ميهمان
 99است، بنابراين با اطمينان  01/0تر از  آمده كوچك دست مالك وجود دارد و مقدار سطح معناداري به

هاي ن گفت كه بين دو نسبت تفاوت معناداري وجود دارد و از آنجا كه نسبت پاسختوا درصد مي
هاي تفريحي تفريحي دانشجويان دختر و برنامهتوان گفت بين نيازهاي است، مي 7/304نامطلوب 

هاي نيازهاي ورزشي  در ادامه تفاوت. هاي دولتي شهر تهران تفاوت وجود داردشده در دانشگاه ارائه
شده در  با توجه به مقادير ارائه. هاي دولتي شهر تهران بررسي شده استيان پسر و دختر دانشگاهدانشجو
شود كه با توجه به ، تفاوت معناداري بين نيازهاي ورزشي دانشجويان پسر و دختر مشاهده مي4جدول 

t كه بين توان گفت درصد اطمينان مي 99، با )0001/0(و سطح معناداري ) 52/3(آمده  دست به

ها يا  ، اولويت4در جدول ). P>01/0(نيازهاي ورزشي دانشجويان پسر و دختر تفاوت وجود دارد 
ها و تفريحات مورد عالقة دانشجويان پسر و دختر براساس آزمون فريدمن آورده شده  عبارتي ورزش به

  .است
شهر  هاي دولتياهبندي نيازهاي ورزشي و تفريحي دانشجويان پسر و دختر دانشگاولويت. 4جدول 

  تهران
هاي پسرانمربوط به ميانگين رتبه هاي دخترانمربوط به ميانگين رتبه   

هامؤلفه ميانگين 
هارتبه هامؤلفه  ميانگين 

هارتبه هامؤلفه  ميانگين  
ها رتبه هامؤلفه  ميانگين  

ها رتبه  
75/20 شنا 54/12 تكواندو  75/18 شنا  21/12 تكواندو   

91/19 فوتسال نجشطر   86/11 71/17 بدمينتون   
شناي 
13/11 موزون  

59/19 فوتبال 70/10 تنيس خاكي  49/17 واليبال   
تنيس 
 خاكي

32/10  

57/18 واليبال 59/9 هندبال  33/17 كوهنوردي  95/9 هندبال   

55/18 بدمينتون روي پياده   48/9 01/16 ايروبيك   
تير و 
11/8 كمان  

آمادگي 
 جسماني

20/18 36/9 قايقراني   
ي آمادگ

 جسماني
15/10 65/7 قايقراني   

34/17 پرورش اندام  
تيراندازي با

55/8 كمان  
تنيس روي

55/14 ميز 34/6 دارت   

سواري دوچرخه  45/15 34/8 سواركاري   
دوچرخه
 سواري

45/14 6/11 سواركاري   

تنيس روي 
21/14 ميز 25/8 جودو   

پياده
21/14 روي 19/5 جودو   
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هاي اي ورزشي و تفريحي دانشجويان پسر و دختر دانشگاهبندي نيازهاولويت. 4جدول ادامة 
  شهر تهران دولتي

هاي پسرانمربوط به ميانگين رتبه هاي دخترانمربوط به ميانگين رتبه   

هامؤلفه ها ميانگين رتبه  هامؤلفه  ها ميانگين رتبه  هامؤلفه   
ميانگين 

ها رتبه  
هامؤلفه  

ميانگين 
ها رتبه  

71/13 بسكتبال 55/7 دارت  71/13 بسكتبال  97/4 هاكي   

59/13 ايروبيك 00/7 هاكي  59/13 شطرنج  00/3 چتربازي   

41/13 ژيمناستيك 23/5 كبدي  41/13 ژيمناستيك  32/2 وشو   

16/13 كشتي 16/13 اسكيت   

  
عنوان مورد  هاي ورزشي شنا، فوتبال و فوتسال در بخش پسران به ، رشته4براساس نتايج جدول 

در بخش دختران . ترين اولويت هستند هاكي و كبدي داراي پايين هاي ورزشي و دارت،  تهترين رش عالقه
  هاي اند كه داراي بيشترين طرفدارند و رشته هاي ورزشي شنا، بدمينتون و واليبال سه رشتة ورزشي رشته

  . باشند ترين اولويت مي هاكي، چتربازي و ووشو داراي پايين

  گيري بحث و نتيجه
هاي دولتي  وهش حاضر، مقايسه و تعيين نيازهاي ورزشي و تفريحي دانشجويان دانشگاههدف از پژ

آمده، بين نيازهاي  دست با توجه به نتايج به. ها بود شده در دانشگاه هاي ارائه برنامه شهر تهران با فوق
ود دارد؛ يعني برنامه تفاوت وج هاي فوق هاي دولتي شهر تهران با فعاليتورزشي دانشجويان پسر دانشگاه

هاي مورد مطالعه  ها با نيازهاي ورزشي دانشجويان دانشگاهشده از سوي دانشگاه هاي ورزشي ارائهفعاليت
همخواني دارد كه در ) 2009(جانستون هاي پژوهش  اين بخش از نتايج پژوهش با يافته. همخواني ندارد

ي ورزشي با توجه به نيازهاي دانشجويان ها پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه هدفمند كردن فعاليت
انطباق نتايج اين بخش ). 21(هاي ورزشي است  از جمله عوامل مهم در مشاركت دانشجويان در فعاليت

دليل مشابه بودن جامعة آماري در هر دو پژوهش است كه  به )2009(جانستون از پژوهش با پژوهش 
گيري همسوست، زيرا در نتيجه) 1388( العة عظيمي نتيجة اين پژوهش با نتايج مط. دانشجويان بودند
با  مشخص شد كه امكانات ورزشي در دسترس، در روستاهاي مورد مطالعه) 1388(تحقيق عظيمي 

شده در اين  اي كه امكانات ورزشي اختصاص دادهگونه نيازهاي ورزشي روستاييان همخواني نداشت و به
ورزش نبود و باالترين نياز براي امكانات ورزشي به سالن روستاها پاسخگوي ميزان عاليق افراد به 
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نشان داده شد ) 1388(همچنين در تحقيق عظيمي . سرپوشيده و كمترين نياز به تجهيزات ورزشي بود
). 9(بيني نشده است  هاي ورزشي متناسب با فرهنگ و عالقة روستاييان در اين روستاها پيش كه رشته

ورزشي  -توان به مواردي مانند برگزاري سفرهاي تفريحي ار ميهاي تأثيرگذدر خصوص فعاليت
هاي مختلف هاي ورزشي همراه خانواده، آموزش رشته، انجام فعاليت...)گشت، پيست اسكي و كوه(

، پخش موسيقي همراه با ...)كشي و  دارت، طناب(هاي جذاب و متنوع ورزشي ورزشي، ارائة برنامه
، ...)شناسي و  حركات اصالحي، آسيب(ورزشي  - هاي آموزشيالسهاي ورزشي، برگزاري كفعاليت

طور منظم و تأمين فضاها و امكانات ورزشي مناسب اشاره كرد كه در  برگزاري مسابقات ورزشي به
عنوان  توان بههاي ورزشي دانشجويان مفيد است و از آنها را مي افزايش سطح روحية شركت در فعاليت

از ميان . هاي ورزشي استفاده كردمشاركت هرچه بيشتر دانشجويان در فعاليت منظور راهكارهاي مفيد به
بايست هاي جذاب و متنوع ورزشي ميورزشي و ارائة برنامه -هاي آموزشي موارد مذكور برگزاري كالس

شده نشان داده شد كه تفاوت معناداري بين نسبت مشاهده  با توجه به نتايج ارائه. در اولويت قرار گيرند
است، بنابراين  01/0تر از  شده كوچك شده و نسبت مالك وجود دارد كه مقدار سطح معناداري محاسبه 

توان گفت كه بين دو نسبت تفاوت معناداري وجود دارد و از آنجا كه نسبت افرادي  اطمينان مي 99/0با 
جويان پسر و توان گفت بين نيازهاي تفريحي دانشاست، مي 1/306هاي نامطلوب داشتند كه پاسخ

نتايج پژوهش حاضر با . وجود داردهاي دولتي شهر تهران تفاوت شده در دانشگاه هاي تفريحي ارائهبرنامه
هاي آزاد اسالمي جنوب  در زمينة اوقات فراغت دانشجويان پسر دانشگاه) 1374(محمدي  نتايج تحقيق

مشابه بودن جامعة آماري هر دو توان  داليل همخواني پژوهش را مي). 15(خراسان همخواني دارد 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بودند ) 1374(پژوهش ذكر كرد، البته جامعة آماري پژوهش محمدي 
) 1374(محمدي . دادند هاي دولتي تشكيل مي ولي جامعة آماري پژوهش حاضر را دانشجويان دانشگاه

اي براي گذران  شجويان ورزش را وسيلهدرصد دان 17/53در نتايج تحقيق خود اعالم داشته است كه 
دانند، زيرا با توجه  ترين وسيلة گذران اوقات فراغت خود مي درصد نيز آن را مهم 15/30اوقات فراغت و 

هاي تفريحي اساسي است و همچنين تأمين امكانات و وسايل براي به اينكه نياز دانشجويان به فعاليت
هاي كه دانشگاه هاي مورد مطالعه الزم و ضروري است، درحاليگاهبرآورده كردن اين نيازها از سوي دانش

اند امكانات و تجهيزات متناسب با نياز تفريحي دانشجويان را فراهم كنند و درصد مورد مطالعه نتوانسته
ها رضايت ندارند و امكانات  هاي تفريحي دانشگاههاي فعاليتزيادي از دانشجويان نسبت به ارائة برنامه

آمده بين نيازهاي  دست با توجه به نتايج به. دانندشده را متناسب با نيازهاي تفريحي خود نمي ائهار
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هاي دولتي شهر تهران تفاوت وجود  شده در دانشگاه هاي ورزشي ارائهورزشي دانشجويان دختر و برنامه
امكانات سالم براي ورزش  تحقيق، وجود امكانات ورزشي و فراهم كردن محيط و هايدارد، كه بنابر يافته
اي در زمينة ها مشكالت عديدهها از ضروريات است كه متأسفانه در بيشتر دانشگاهدختران در دانشگاه

تحقيق اتقيا  هاياين تحقيق با يافته همچنين نتيجة. دانشجويان دختر وجود دارد ورزشي هايفعاليت
شده از سوي بانوان شاغل در  ادند كه انتظارات اظهارهمسوست، زيرا نتايج هر دو تحقيق نشان د) 1386(

شده از سوي دانشگاه مطابقت ندارد و بانوان  هاي ورزشي ارائهدانشگاه در زمينة نيازهاي ورزشي، با برنامه
هاي ورزشي دانشگاه نتوانسته نيازهاي ورزشي آنها را برآورده كند اند برنامهشاغل در دانشگاه اظهار كرده

دليل مشابه بودن منطقة جغرافيايي تحقيق  تواند به اني نتايج اين پژوهش با پژوهش حاضر ميهمخو). 2(
اين نتايج با نتيجة پژوهش جانستون . كه شهر تهران است همچنين دولتي بودن هر دو دانشگاه باشد

وي شرطي كه امكانات ورزشي از س همخواني دارد كه نشان داد زندگي در محيط دانشگاهي به) 2008(
هاي ورزشي خاص  دانشگاه در دسترس دانشجويان قرار گيرد، ارتباط مثبتي با گرايش به فعاليت

انجام هر دو پژوهش در ) 2008(دليل همخواني نتيجة پژوهش جانستون . دارد) برنامه فوق(
 توان گفت بين نيازهاي تفريحي دانشجويان دختر و  با توجه به نتايج تحقيق مي. هاست دانشگاه

با توجه به نتيجة . هاي دولتي شهر تهران تفاوت وجود داردشده در دانشگاه هاي تفريحي ارائهامهبرن
 دانشجويانهاي دولتي بايد براساس نيازهاي تفريحي برنامه در دانشگاهتحقيق، مسئوالن و مديران فوق

  هاي تفريحياليتبرنامة دانشگاهي را طراحي كنند، زيرا هدف از انجام فع هاي فوقدختر فعاليت

 اللهي تحقيق با نتيجة تحقيق فرجهمچنين نتيجة اين . هاستو سالم بودن اين نوع فعاليت بخش لذت
ورزشي و  هاي ورزشي، محدوديت امكانات ضعيف بودن برنامه نشان داد كه به نظر دانشجويان) 1373(

نتايج اين ). 12(است اي ورزشي هكمبود وسايل و فضاهاي ورزشي، علت عدم استقبال از برنامه
ها را نشان ها و دانشگاهتحقيقات عدم رضايت دانشجويان از اماكن و وسايل ورزشي موجود در خوابگاه

برنامة تربيت  نظرسنجي و نيازسنجي از فوق«با عنوان ) 1385(همچنين نتايج تحقيق اتقيا . دهند مي
درصد،  92) س(هاي الزهراء ان داد دانشجويان دانشگاهنش» هاي دولتي از دانشجويان دختربدني دانشگاه

هايشان با توجه به  درصد معتقدند كه مكان ورزشي دانشگاه 8/97درصد و شهيد بهشتي  7/92تهران 
ها را ناكافي  درصد آن مكان 5/62دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف . تعداد دانشجويان كافي نيست

علت مشابه بودن بخش اعظمي از  با پژوهش حاضر به) 1385(مطابقت پژوهش اتقيا ). 1(دانند  مي
 .هاي دولتي شهر تهران بود، است جامعة آماري پژوهش با تحقيق حاضر كه دانشگاه
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هاي دولتي تفاوت  شده در دانشگاه هاي ورزشي ارائه بين نيازهاي ورزشي دانشجويان پسر با برنامه
و ميلوري ) 1388(اين تحقيق با نتايج تحقيق عظيمي هاي بر اين اساس يافته. معناداري وجود دارد

كه به اين نتيجه رسيدند نياز به ورزش در مردان بيشتر از زنان نشان داده شده است، ) 2010(
كه به اين نتيجه رسيد ) 1387(هاي تحقيق كرمي  ها با يافته همچنين اين يافته). 9، 20(همسوست 

هاي مورد مطالعه به شكل معناداري با هم ران در دانشگاههاي ورزشي دختران و پسشركت در فعاليت
). 13(پردازند، انطباق دارد ها به فعاليت ورزشي ميتفاوت دارند و پسران بيشتر از دختران در دانشگاه

هاي زنان و مردان نسبت به تأثير مشاركت ورزشي در  داري بين ميانگين توان گفت كه تفاوت معنا مي
هاي هر دو گروه و با  رو با رجوع به ميانگين ازاين. تفريحي دانشجويان وجود دارد –هاي ورزشي  فعاليت

توان گفت كه مردان بيشتر از زنان اعتقاد  توجه به اينكه ميانگين مردان از ميانگين زنان باالتر است، مي
ديگر نتايج پژوهش محققان . تفريحي مؤثر است –هاي ورزشي  دارند كه مشاركت ورزشي در فعاليت

هاي تحقيق وي نشان  پژوهشي در اين زمينه انجام داد و يافته) 1997(آگوبويا . بيانگر اين مطلب است
هاي  ويژه فعاليت به(برنامه  هاي فوق داد دانشجويان پسر اغلب بيشتر از دانشجويان دختر در فعاليت

هاي  ين ورزش و فعاليتتوان گفت كه ب با توجه به نتايج تحقيقات مي). 27(كنند  شركت مي) ورزشي
هاي ورزشي و ها در فعاليت ورزشي با جنسيت رابطة معناداري وجود دارد و پسرها بيشتر از دختر

نتايج بيانگر اين بود كه تفاوت معناداري بين نيازهاي تفريحي دانشجويان دختر و . تفريحي شركت دارند
در زمينة شركت ) 1995(هاي نيولينگر يافتههاي اين بخش از پژوهش با بنابراين يافته. پسر وجود دارد

هاي تفريحي، كه به اين نتيجه رسيد جنسيت رابطة معناداري در اين زمينه دارد دانشجويان در فعاليت
 يلاز دال يكي. ، همسوست)23(پردازند هاي تفريحي ميو دانشجويان پسر بيشتر از دختران به فعاليت

همچنين . نيازهاست بروز در جنسيتي هاي و تفاوت ها دانشگاه در تحقيق دو هر انجام يمشابهت همخوان
آموزان هاي تفريحي دانش، در زمينة مقايسة فعاليت)2005(ها با نتايج تحقيق ويو و همكاران اين يافته

دار هاي بدني معناهاي جنسي در ميزان مشاركت فعال در فعاليت تايواني و آمريكايي كه نشان داد تفاوت
همچنين نتايج اين . تر بودنددر هر دو كشور پسران نسبت به دختران فعال). 17(سوست است، هم

در كشور آمريكا كه ميزان گرايش دانشجويان پسر را ) 2010(هاي ميلوري  ها با يافته بخش از يافته
) 2002(نتايج تحقيق ساكسنا و همكاران ). 20(بيشتر از دانشجويان دختر اعالم كرد، همخواني دارد 

شود و تنبلي از موانع عدم مشاركت  مي گرفته نظر در بانوان فعاليت براي اجباري نشان داد كه اوقات
با توجه به نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات محققان ديگر ). 25(زنان در تمرينات شديد و منظم است 



 1394هر و آبان م، 4شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

526

كه كمبود هاي ورزشي وجود دارد توان گفت كه داليل زيادي مبني بر عدم شركت در فعاليت مي
هاي ورزشي و تفريحي تسهيالت و امكانات بيشترين تأثير را در بين موانع ملموس مشاركت در فعاليت

هاي دولتي شهر تهران كه براساس هاي ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه بندي نياز اولويت. وجود دارد
ترتيب  در مجموع بههاي ورزشي مورد عالقة دانشجويان بندي مشخص شده است، از بين رشته رتبه
بنابر نتايج تحقيقات . در اولويت قرار داشتندهاي ورزشي شنا، فوتسال، فوتبال، واليبال و بدمينتون رشته

ورزشي مورد نياز براي  هاي ورزشي دانشجويان، به تأمين اماكنريزي فعاليتآمده، بايد در برنامه دست به
هاي يافته. ي ورزشي آنها كه در اولويت هستند، توجه شودمنظور ارضاي نيازها به) دانشجويان(كاربران 

 بندي كلي نيازهاي ورزشي دانشجويان نشان داد رشتة ورزشي شنا طرفداران حاصل در خصوص اولويت
از سوي . هاي خاصي كه دارد همواره مورد عالقه بوده است علت جذابيت ورزش شنا به. بيشتري دارد

ي است كه براي تمامي سنين مفيد است و موجب آرامش و كاهش هاي ورزش ديگر شنا يكي از رشته
شنا . هاي فراواني براي شنا ذكر شده استلحاظ درماني نيز خاصيت شود، بههاي فكري فرد مي دغدغه

اي  در مطالعه. شودسبب افزايش ظرفيت هوازي فرد و تقويت فاكتورهاي جسماني مرتبط با سالمت مي
در سطح وسيعي از ) 2011(هاي ورزشي و تفريحي  دم استراليا در برنامهدر زمينة بررسي مشاركت مر

). 24(هاي ورزشي ذكر شده است ها جهت انجام فعاليتترين ورزشجامعة جوانان، شنا يكي از محبوب
ورزشي شنا توسط  منظور انجام فعاليت ريزي بهبا در نظر گرفتن نتايج و مواردي كه ذكر شد، برنامه

تواند مواردي چون احداث ها ميريزيهاي ورزشي دانشگاهي، اين برنامه ر رأس امور برنامهدانشجويان د
هاي هاي آموزشي براي ردهاستخرهاي جديد، انعقاد قرارداد با استخرهاي خصوصي، برگزاري كالس

اين بخش از نتيجة پژوهش پيش رو . متفاوت و برگزاري مسابقات منظم شنا در سطح دانشگاهي باشد
، كميسيون ورزش استراليا )2010(، والتر )2007(هاي مطالعات مؤسسة تحقيقاتي كيدز ا يافتهب
) 1388(، عظيمي )1388(، زرخواه )1387(، توتوني )1387(، اتقيا )1381(، اسدي و همكاران )2011(

 هاي تحقيق حاضر بابا توجه به همسويي يافته). 2، 3، 29،28،26،9،8(همسوست ) 1388(و لطفي 
توان نتيجه گرفت كه ورزش شنا براي تمامي اقشار جامعه ضروري و مفيد است و تحقيقات مذكور، مي

 هاي اگر نتايج داده. ها به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشندبايد مسئوالن ورزشي دانشگاه

گرفت، حال اينكه هاي فوتسال و فوتبال را در يك طبقه قرار دهيم، اولويت اول به فوتبال تعلق ميورزش
در مطالعات . اندهاي باال قرار گرفتهبا وجود جداسازي اين دو رشته از هم، هر دو رشته در اولويت

، كميسيون ورزش )2010(، والتر )2007(، مؤسسة تحقيقاتي كيدز )2000(مولويهيل و همكاران 
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و ) 1388(، عظيمي )1388(، زرخواه )1387(، توتوني )1381(، اسدي و همكاران )2011(استراليا 
، 24، 26، 29(نيز رشتة ورزشي فوتبال جزو پنج اولويت اول افراد مورد مطالعه بوده است ) 1388(لطفي 

تواند بحث تأثير جذابيت و محبوبيت اين رشتة ورزشي در بين تقريباً كه اين موضوع مي) 3،  4، 20
 ش، هميشه محبوب افراد در تمامي انگيز علت خاصيت هيجان فوتبال به. اكثريت مردم دنيا باشد

. ها گسترده شده است هاي سني بوده و به همين علت اين رشتة ورزشي در تمامي سازمانگروه
وجود بستر، تأسيسات و تجهيزات مربوط به رشتة . همچنين براي برگزاري آن امكانات كمتري نياز است

توسعة اين رشتة ورزشي در سطح . ي كردتوان علت اين امر تلق ها را مي ورزشي فوتبال در دانشگاه
هاي ورزشي  بندي نياز اولويت. تواند شادابي و نشاط خوبي را براي دانشجويان ايجاد كندها ميدانشگاه

هاي ورزشي مورد عالقة هاي دولتي شهر تهران كه نشان داد از بين رشته دانشجويان دختر دانشگاه
 با داشتند قرار اولويت در ا، بدمينتون، واليبال و كوهنورديهاي ورزشي شن ترتيب رشته دانشجويان به

در  يورزش يازعالقه و ن كه بيان كرد بيشترين يكادر آمر) 2007( كيدز تحقيقاتي مؤسسة تحقيق نتايج
 . )26( همسوست است،بسكتبال  و شنا ترتيب بهدختران  ينب

آمار باالي ساعات فراغت در بين  توان گفت با توجه به گيري كلي از تحقيق مي عنوان نتيجه به
دانشجويان، بايد امكانات و وسايل ورزشي الزم براي پر كردن اين ساعات براي تفريح سالم اتخاذ شود تا 

منظور  هاي ورزشي بهبرنامه امروزه، ورزش و فوق. دانشجويان به طرف تفريحات ناسالم سوق داده نشوند
عنوان  عالوه به به. احساس آرامش و آسودگي مطرح است گذران اوقات فراغت و ايجاد لحظات شاد و

پيشرفت و ترقي هر . شودحل بسياري از مشكالت جسمي و روحي افراد جامعه در نظر گرفته مي راه
ترين عنوان اصلي ها را دانشجويان بهمخاطبان اصلي دانشگاه. هاي آينده استكشوري، در دست نسل

قبل از اينكه ادارات . دهندوسعة اجتماعي و اقتصادي تشكيل ميسرماية ملي و منبع جوشان رشد و ت
دهند، بايد از نيازها و توقعات  بخشي به دانشجويان ارائه ها بتوانند خدمات رضايتتربيت بدني دانشگاه

درستي آگاه شوند و اطالعاتي را در مورد نگرش مخاطبان  دانشجويان در مورد ورزش و تفريحات سالم به
اين . تر و مطابق با ميل و رغبت ورزشي دانشجويان ارائه دهند كنند تا بتوانند خدمات كيفيخود كسب 

هاي بهينه كردن خدمات رسيدگي به پيشنهادها و نظرهاي دانشجويان است كه موجب امر يكي از شيوه
يازها و از ن توانند با آگاه شدنشود و مسئوالن ميارائة خدمات و ارتقاي توجه عمومي دانشگاه مي

كنند و ريزي برنامة ورزشي را برنامه هاي فوقهاي دانشجويان، با توجه به عالقة آنان فعاليتخواسته
هايي را پرسشنامه توانند هر سال قبل از شروع سال تحصيلي منظور رسيدن به اين هدف مي ها بهدانشگاه
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آوري  ان توزيع كنند و بعد از جمعبا محتواي نظرسنجي و نيازسنجي ورزشي و تفريحي در بين دانشجوي
همچنين با توجه به . ريزي كنندها براساس نظرها و نيازهاي آنها در اين زمينه برنامهو تحليل پرسشنامه

هاي اختصاص هاي آنها امكانات ورزشي و تفريحي الزم را فراهم كنند تا در نتيجه، هزينهخواسته
ها شده از سوي دانشگاه هاي ورزشي و تفريحي ارائهصلي برنامهمشكل ا. شده به اين منظور، هدر نرود داده

برنامة دانشگاه يكنواخت و  هاي فوق اي است كه فعاليتگونه هاست، يعني بهمتنوع نبودن اين برنامه
صورت جدي به عاليق و نيازهاي ورزشي و  هاي خاص و ويژه محدودند و بهتكراري بوده و به برنامه

 . توجه نشده استتفريحي دانشجويان 

هاي دولتي شهر تهران و تعداد زياد  توان گفت كه با توجه به وسعت دانشگاه در نهايت مي
توان نتايج اين پژوهش را در سطح كل كشور تعميم داد، بدين صورت كه  ها، مي دانشجويان اين دانشگاه

بيت بدني وزارت علوم، هاي كلي ادارة تر نتايج حاصل از پژوهش حاضر را در طراحي و تدوين سياست
هاي دانشگاهي مورد توجه و  ها و فدراسيون ملي ورزش هاي تربيت بدني دانشگاه ادارات و مديريت

ها را مطابق با نيازها و انتظارات مخاطبان كه همانا دانشجويان  برداري قرار گيرد تا بتوان برنامه بهره
هاي فرهنگي، سني و  هاي جاري به اختالفدر واقع، در تدوين برنامه. هستند، طراحي و تدوين كرد

هاي مختلف دانشجويان توجه نشده و سعي شده است نسخة ثابتي براي تمامي عاليق گوناگون گروه
دانشجويان در سطح كل كشور طراحي و تدوين شود، چنين نگاهي به مسئلة فراغت و تفريحات ورزشي 

ساختارمند همراه است كه در عمل توانايي جلب ناپذير و غير اي ضعيف، انعطافگيري برنامهبا شكل
ها لزوم بازنگري با توجه به توسعه و گسترش دانشگاههمچنين . كنندگان را نخواهد داشت توجه استفاده

هاي ورزشي و تفريحي با اين  منظور برقراري تناسب و توازن برنامه ها، به ساختاري ورزشي اين دانشگاه
هاي صحيح و اصولي و ارائة راهبردهاي علمي و عملي امري  و تدوين شيوهريزي  روند فزاينده و برنامه
  .بديهي و ضروري است
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