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 تبیین ابعاد و ر اهکارهای بعد ورزشی دانشگاه و نشاط دانشجویی
 فرزاد نوبخت-1
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 چکیده 
دانشگاه یکی از اماکن استراتژیک در توسعه سبک زندگی با نشاط هر جامعه محسوب می شود. در این میان اسناد 

باالدستی و تاکیدات مهم در زمینه ایجاد جامعه با نشاط از اهمیت خاصی در سالهای اخیر برخوردار شده است. از ابعاد 

مقاله ضمن بررسی ادبیات تحقیق در حوزه ورزش دانشجویی مهم این رویکرد راهکارهای ورزشی می باشد که در این 

ابعاد و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.  این تحقیق در قالب روش مروری انجام و راهکارهایی را در ابعاد ورزشی 

ه از توسعه نشاط دانشگاهی از جمله توسعه آموزش رشته های ورزشی، توجه به جذابیت فیزیکی اماکن ورزشی، استفاد

 نیروی انسانی متخصص و برنامه های خالقانه دانشگاه محور پیشنهاد نموده است. 

 :فلسفه ورزش،توسعه ورزش دانشگاهی واژهای کلیدی

 مقدمه 
قبل از ورود به ضروت ورزش و تربیت بدنی باید پاسخ به این مساله روشن باشد که آیا بین ورزش و تربیت بدنی با نشاط 

دانشگاهی ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ باید تعیین کنیم که چگونه می توان به نشاط 

اریم مطالب را به اعتبار تحقیقات انجام شده بیان کنیم. جهت دانشگاهی از طریق ورزش پرداخت. در این مطالعه سعی د

 ورود به ابعاد تحقیقاتی فلسفه ورزش را مرور می کنیم. 

 فلسفه ورزش با رویکردهای نوین
اگر نگاهی به تکامل نظریه های مدیریت و مکاتب این بخش داشته باشیم می بینیم که با مرور زمان اهمیت فیزیکی انسان 

، در یک دوره ای به روابط انسانی تاکید شده و در ادامه به تئوری سیستم ها و نظریه های نوین رسیده  کم رنگ شده

است. تئوری های کالسیک، نئوکالسیک، سیستم ها و تئوری های مدرن که در راس آنهای الگوهای سرمایه فکری بیان 

ده و در صورت عدم واکنش فعال به این پدیده شده است. با پایین آمدن نقش فیزیکی انسانها اوقات فراغت زیاد ش

سالمتی انسانها در معرض خطر قرار گرفته است. علی رغم اینکه علم پزشکی در بخش درمان فعالیتهای خارق العاده ای 

را انجام داده است اما سالمت حوزه ای است که بیشترین ارتباط را با تربیت بدنی و علوم ورزش به لحاظ قدرت 

آن دارد اما از نظر ساختاری در انحصار وزارت بهداشت می باشد. اگر نگاهی به نیازهای سلسله مراتبی داشته پیشگیرانه 

باشیم، مشخص می گردد انسان در تمام سطوح نیازمندیهای خود می تواند از تربیت بدنی و علوم ورزشی استفاده کند. 

انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از طرفی امروزه به لحاظ تکامل تئوریکی و پدیده های واقعی جوامع 

تحوالت بشری در بخش تغییرات تکنولوژی سالمتی انسان را مورد تهدید قرارداده است. لذا برای حفظ چنین سرمایه ای 

 تدبیر حساب شده و برنامه ریزی صحیح الزم می باشد. در این مطالعه ابتدا ساختار کلی ورزش دانشجویی در وضعیت

فعلی گزارش و در ادامه تحقیقات انجام شده در زمینه توسعه ورزش دانشجویی تحلیل و در نهایت به بحث موضوعات 

مطرح شده اعم از نتایج تحقیقات و قوانین مصوب پرداخته می شود تا راهکارهای اساسی جهت نیل به توسعه ورزش 
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، برنامه پنجم توسعه و قانون 1141الدستی به سند چشم اندازدانشگاهی با تاکید بر نشاط بیان شود.  در بررسی اسناد با

اساسی اشاره شده است. محتوای تحقیقات انجام شده را به بخش های؛ فرصتها، تهدیدها، قوتها، ضعفها، موانع مشارکت 

نمودن آنها بر  ، عوامل انگیزاننده و رتبه بندی فعالیتهای اوقات فراغت تقسیم کردیم. ارائه راهکارها به منظور اجرائی

اساس ماهیت پروژه ای در چهار بخش ؛ مدیریت و نیروی انسانی، مالی و تجهیزات، ساختار و برنامه ریزی و مقررات 

بیان می شود. امید است این بخش ها با پیشنهادات صاحب نظران متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد بازبینی و 

 هدایت قرار گیرد. 

 دنی عمومی در دانشگاهها تاریخچه  تربیت ب
 1431ترا قبرل از سرال    و دانشگاه تهرران ارائره شرده اسرت     یک واحد درسی در معادلهر واحد تربیت بدنی  1411از سال 

برای دانشرجویان رشرته غیرر تربیرت بردنی      دیگر کشورها های  اکثر دانشگاه درس تربیت بدنی به صورت واحد درسی در

 1434سرال   در های فروق برنامره بروده اسرت.     تیارتباط با فعال ها در هدانشجویان دانشگاهای ورزشی  فعالیت .شد ارائه نمی

درس ریرزی و اجررای    برنامره پیشنهاد در ارتباط با چگرونگی  ات و نظرارائه  ها و بررسی وضع تربیت بدنی دانشگاه جهت 

 تهرران ، دانشرگاه تربیرت معلرم تهرران و     هرا از جملره دانشرگاه     مربیران دانشرگاه  جلسره   های کشور تربیت بدنی در دانشگاه

 نمایندگانی از سوی سازمان تربیت بدنی تشکیل گردید.

واحرد درسری    1در طول چهار سال  و ئه شوداکه در هر نیمسال برای دانشجویان نیم واحد درس تربیت بدنی ار مقرر شد 

کمبرود اسرتاد تربیرت بردنی در سرطح       ورا دانشجویان بگذرانند. ایرن پیشرنهاد بره دالیرل برودن تعرداد واحردهای درسری         

مورد موافقت وزارت علوم  1431دانشگاهها مورد موافقت قرار نگرفت. ارائه درس تربیت بدنی به میزان دو واحد درسال 

سرایر   آن در بعرد از  دانشگاه صنعتی شرری  و  سپس در دانشگاه تهران و این مصوبه ابتدا در آموزش عالی قرار گرفت. و

 مورد اجرا گذاشته شد. دانشگاه ها به

از و تربیت بدنی در همان نیمسال اول شامل تمرینات ویژه آمادگی عمومی جسرمانی  برود   درس محتوای برنامه دو واحد 

دانشرجویان   .در دانشگاه صرنعتی شرری  شریوه ارائره درس تربیرت بردنی تغییرپیردا کررد         1431نیمسال دوم سال تحصیلی 

های آمادگی جسمانی در دو رشته ورزشی یکی گروهی و دیگری  رکت در فعالیتها به جای ش شرکت کننده در کالس

 .(1431مجلسی،کردند) انفرادی شرکت می

 ،ها جلساتی را برای بازنگری برنامه درسی تربیت بدنی تشرکیل دادنرد   بعد از انقالب فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

دو که  بهداشت دو واحدی را به واحدهای یک و انی درس تربیت بدنی وریزی علوم انس تا اینکه شاخه تربیت بدنی برنامه

 هر کدام یک واحد درسی هستند تفکیک نمود.

موسسات آموزش عالی کشور، شاخه تربیت بدنی ستاد  ها و مشاهده ضع  قوای جسمانی دانشجویان ورودی به دانشگاه

را طوری تنظیم کنند که دانشجویان از ابتدای ورود به  انقالب فرهنگی ایران را بر آن داشت تا واحدهای تربیت بدنی

سپس برای تقویت  و ی جسمانی باشد بگذرانندگدانشگاه یک واحد درسی تربیت بدنی را که محتوای آن افزایش آماد

های خود در نیمسال بعدی یک واحد درس تربیت بدنی را با محتوای افزایش مهارت در یک رشته ورزشی طی  مهارت

لذا بدین ترتیب بعد از انقالب فرهنگی  واحد یک تربیت بدنی برای باال بردن سطح آمادگی جسمانی و واحد دو  نمایند.

 (.1431خزائی،) ئه شداهای سراسر کشور ار برای کسب مهارت در یک رشته ورزشی برای دانشجویان دانشگاه

 اطالعات و ساختاری کنونی ورزش دانشجویی 
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ساختار تربیت بدنی بدنی وزارت علوم نشان می دهد که اداره کل در زمینه ورزشهای همگانی ، تفریحی و ورزشهای 

قهرمانی فعالیت می نماید. البته بخش آموزشی تربیت بدنی عمومی که می تواند زمینه مساعدی برای توسعه ورزش 

لوم ورزش هر دانشگاه انجام می شود. برای مشارکت دانشگاهی باشد توسط دانشکده ها یا گروههای تربیت بدنی و ع

و جهت  کمیته ورزش کارکنان دانشگاه؛ برای بخش کارکنان؛ انجمن های ورزشی دانشجوییدادن بخش دانشجویی، 

پیش بینی  شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ها و موسسه آموزش عالیاجرائی نمودن نظام نامه ورزش دانشجویی 

ار این ساختار طرح های توسعه ای نیز پیش بینی شده است که می توان به مشاوره ورزشی و طرح شده است. در کن

 به دانشگاهها ابالغ شد، اشاره کرد.  1431خوابگاه،ورزش، نشاط و تندرستی که در پاییز 

 اسناد باالدستی در حوزه ورزش 

کشور به شکل  1141بررسی اسناد باالدستی در برنامه های اجرایی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در چشم انداز سال 

 در دانشمندانی با و انقالب و اسالم مکتب ه در شد تربیت و سالم فرهیخته، صالح، انسانهای از برخوردار"

ر با این بند هیچ ارکان و راهبردی با حوزه سالم بودن انسانها معرفی شده است اما در ادامه متناظ "جهان طرازبرترینهای

 مطرح نشده است. در ادامه این سند در بخش سالمت سه الویت به ترتیب زیر بیان شده است:

 باال بار دارای های بیماری بر تأکید با ارتقای سالمت و پیشگیری دانش – سالمت اقتصاد و الویت اول: سیاستگذاری

 بومی؛ تغذیه الگوهای از استفاده – اسالمی ای هه آموز با منطبق سالم زندگی شیوه الگوهای -می بو معضالت و

 – پزشکی تجهیزات – سنتی طب – دانش سالمت و اطالعات مدیریت – نوترکیب و جدید الویت دوم : داروهای 

 تغذیه؛ فناوری – زیستی فرآوردههای – درمانی ژن -لی مولکو و سلولی

 غذایی؛ امنیت – غذایی ایمنی – اعتیاد با انواع مقابله – بالینی م علو با پایه علوم بین ای رشته میان علوم الویت سوم:

 بیان شده است و به شکل زیر می باشد: 14و11همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه بخش ورزش در ماده  

 

 دولت مکل  است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد: ـ11ماده

 های سنواتی منظور نماید. ای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجه ای و هزینه ال  ر اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه       

برای پرداخت تسهیالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بالعوض به متقاضیان بخش ب ر اعتبار مورد نیاز        

 بینی نماید. های سنواتی پیش و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردی  مستقل بودجه  خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه

 ای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه تبصره ـ   

وزارت جهاد کشاورزی موظ  است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از  ـ11ماده

است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور  حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی

رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظ  است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که 

شده توسط وزارت امرور اقتصادی و  رزش معامالتی اعالممورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ا

 های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است. دارائی با اولرویت به تعاونی

 

 مروری بر تحقیقات انجام شده 

( راهبردهای توسعه ورزش دانشگاهی وزارت علوم را بررسی و پیشنهاد کردند که از 1434حمیدی و همکاران)

خصوصی سازی و واگذاری اختیارات اجرائی به این بخش، ایجاد نظام برنامه محوری، تقویت فدراسیون دانشجویی و 
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نظام کارآفرینی جهت ترسیم برنامه های ورزش ایجاد واحد استانی، توسعه اماکن ورزشی و استفاده از این فرصت در 

 دانشگاهی استفاده شود. 

( راهبردهای توسعه ورزش اداره کل ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور را بررسی و به موارد 1431گودرزی و همکاران)

 ذیل پیشنهاد کردند:

 تشکیل و توسعه انجمن، هیئت و باشگاه های ورزشی .1

و مختوای آموزشی دروس تربیت بدنی عمومی و ایجاد تحول در نحوه اجرای آن در بازنگری و بهبود در روند  .2

 جهت تحقق اهداف ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور

 .تقویت نظام کارآفرینی، فرهنگ و نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور .3

 احداث و ارتقاء زیرساختهای ورزشی دانشگاه پیام نور .4

 و اجرای برنامه استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور طراحی، تدوین .5

 .ایجاد نظام اطالع رسانی و جذب دانشجویان برای حضور در فعالیت های ورزشی دانشگاه پیام نور .6

منابع انسانی،مالی،اداری و امکانات ( در راستای رشد و )شناسایی و به کارگیری ظرفیت های دانشگاه پیام نور  .7

 توسعه ورزش 

 توسعه همکاری و مشارکت استانهای مجری دانشگاه پیام نور در ورزش دانشگاه .8

 توسعه مسابقات داخلی)لیگ،قهرمانی استانی و کشوری(و ارتقاء کیفی ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور  .9

 تالش برای رفع موانع افزایش حضور شایسته دانشجویان و کارکنان خصوصاً بانوان در ورزش دانشگاه  .11

 یت برنامه های جذب،تشویق و حمایت از قهرمانان و فعاالن ورزش دانشجویی دانشگاهتقو .11

 ثبات درتصدی پست های مدیریتی مرتبط با ورزش دانشگاه .12

 حاکمیت برنامه محوری در نهادهای مرتبط با ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور .13

 در ساختار استانها و مراکز مجری دانشگاه پیام نور در سراسر کشورتقویت و تثبیت مدیریت و اداره تربیت بدنی  .14

بهره گیری از ظرفیت های علمی اساتید و دانشجویان مقاطع مختل  رشته تربیت بدنی مراکز دانشگاه پیام نور در  .15

 راستای علمی نمودن ورزش دانشگاه

جویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانش( با 1431سادات امامی و همکاران)

 به این نتیجه رسیدند که  دانشگاه

 کسب سالمتی

 تعامل و شناخت اجتماعی 

 رقابت ورزشی

 نشاط و شادابی 

 بهبود مهارت ورزشی 

 عامل مشارکت دانشجویان در برنامه فوق برنامه می باشد. 
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را انجام اوقات فراغت دانشجویان  های ورزشی ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیت (1431نظریان و رمضانی)

 دادند و به این نتیجه رسیدند که الویت بندی اوقات فراغت دانشجویان به شرح ذیل می باشد: 

 تفریح و سرگرمی .1

 فعالیت های علمی، پژوهشی)تولیدعلم( .1

 فعالیت های ورزشی .4

 ی(مطالعه)دانش افزای .1

 فرائض مذهبی و امور شخصی .3

 فعالیت های ادبی و هنری .1

 فعالیت های سیاسی و اجتماعی .7

 

 مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران( 1431یزدانی و همکاران )

را انجام دادند. در میان مؤلفه های مورد مطالعه ، سالمت جسمانی اصلیترین مؤلفه و وضعیت اقتصادی، استقالل در 

 تصمیم گیری، شغل و هیجان خواهی و برخورداری از تجربه های جدید درمراتب بعدی قرار دارند.

را بررسی  بر مشارکت اجتماعیبررسی عوامل موثر بر شادی دانشجویان با تاکید ( 1434دهقانی و پناهی )

نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره گویای آن بود که متغیرهای ارضای نیازها، اعتماد به دیگران و مشارکت نمودند. 

 اجتماعی غیررسمی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی شادی دانشجویان دارند.

؛رحمانی و 1473گودرزی و اسدی،بر اساس نتایج تحقیقات افراد با انگیزه های تناسب اندام)

 (، 1433؛حیدری؛1433همکاران،

)رحمانی و لذت و نشاط کسب (1431و همکاران، خاکی آفرینش ؛33حفظ سالمتی )رحمانی و همکاران،

( در 1433( و تعامل اجتماعی)رحمانی و همکاران،1433؛ حیدری؛1431و همکاران، خاکی آفرینش ؛1433همکاران،

 ورزش شرکت می کنند. 

های منظم  های ورزشی نسبت به اثرات فعالیت کننده در کلوپ بررسی و مقایسه نگرش زنان شرکت»( با 1473نژاد ) نوابی

 به این نتیجه رسید که:« فرهنگی و اجتماعی  روانی ، جسمانی، ورزش بر ابعاد ،

یه و کاهش وزن ، های آمادگی جسمانی عبارتند از : حفظ شادابی ، تقویت روح دالیل شرکت زنان در کالس .1

 باشد. های عصبی ، پیشگیری از پیری زودرس و پرکردن اوقات فراغت می تسکین درد ، کاهش ناراحتی

باشد و  از میان اهداف ذکر شده باالترین هدف زنان شرکت در کالس های آمادگی جسمانی حفظ شادابی می .2

ها بیشترین فراوانی را به خود  انگیزه های بعدی آنها یعنی کاهش وزن، تقویت روحیه نسبت به سایر اولویت

 اختصاص داده است. 

( 1( در تحقیقی تحت عنوان بررسی محتوا و شیوه ارزشیابی واحد تربیت بدنی عمومی)1473بنیان و همکارانش )

جمعی و مفرح که باعث نشاط و شادابی  عالوه بر اجرای تمرینات منظم ورزشی بازیهای دسته های کشور دانشگاه

 گردد را پیشنهاد می کنند.   یان میدانشجو
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های  توصی  نگرش و گرایش مردم جمهوری اسالمی ایران نسبت به فعالیت "( در تحقیقی تحت عنوان1431مظفری)   

های حرکتی و ورزشی ،به ترتیب کسب نشاط و  کننده در فعالیت انگیزه افراد شرکت عنوان کرد که "حرکتی و ورزشی

در حیطه رشد اجتماعی و  کسب اعتماد به نفس و داشتن اخالق و رفتار نیکو  می باشد.   شادابی، تقویت جسم و روان ،

رکت و تجربه دشوار نگرش زنان های تندرستی و تحسین زیبایی ح بخشی نگرش مردان بهتر بود و در مقابل در حیطه آرام

 بهتر گزارش شده است.

بدنی و ورزش  های تربیت سنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت (  تحقیقی تحت عنوان نیازسنجی و نظر1431اسدی)

بدنی و ورزش  ها و مؤسسات آموزش عالی کشور انجام داد. هدف از این پژوهش تعیین نیازهای تربیت دانشگاه

های ورزشی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز و همچنین بر روی نظرات و  گانه برنامه ها در ابعاد سه شگاهدانشجویان دان

دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب  31دانشجو از  1111های تربیت بدنی بود. دراین تحقیق  نگرش دانشجویان به فعالیت

 شدند ،برخی از نتایج این تحقیق به شرح زیر است.

 اند. تفریحی و همگانی اولویت اول را اختصاص داده  های ورزشی، ن به فعالیتر دانشجویا

 اند. هایی که باعث ایجاد نشاط و روحیه همکاری در آنها شده اهمیت بیشتری داده ر دانشجویان به فعالیت

دیدگاه  ( از1(و)1ای تحت عنوان بررسی میزان اثربخشی دروس تربیت بدنی عمومی ) ( در مطالعه1434نوروزی )

های جسمانی دانشجویان و  دانشجویان و مربیان دانشگاه فردوسی مشهد نتیجه گرفت دروس تربیت بدنی عمومی بر حیطه

 همچنین ایجاد نشاط و شادابی آنان موثر است.

ا ارائه ه ای را در ارتباط با رابطه انگیزه تمرین و شرکت در تمرین میان دانشجویان دانشگاه ( مقاله1333هونگ ان لین )

نمود ، هدف از  این تحقیق ، تحلیل رابطه بین متغیر انگیزه تمرین و شرکت در تمرین در دانشجویان دختر و پسر بود. 

های این  دانشجو به دست آورد. براساس یافته 114های تکمیلی تعداد  آوری و تحلیل پرسشنامه ها را از جمع وی این یافته

 جویان به ترتیب عبارتند از :پژوهش ده انگیزه تمرین برای دانش

 ر کسب توانایی و مهارت1 ر لذت بردن از تمرین 1

 ر تقویت اعتماد به نفس1 ر عادت به تمرین4

 ر عالقه به همراهی با دیگران 1 ر کنترل اضطراب 3

 ر کنترل وزن بدن 3 ر کسب سالمتی و تندرستی7

 عمرر عالقه به سالمتی و طول 14 ر حفظ ظاهر و شکل مناسب بدن3

ها و تأثیرات آن روی  های تربیت بدنی دانشگاه ای که درباره برنامه ( طی مطالعه1443سولیوان و همکارانش در سال )

 وضعیت سالمتی دانشجویان انجام  داد به نتایج زیر دست یافت. 

 دهند. دانشجویان در طی روز هیچ نوع فعالیت بدنی انجام نمی 4/1بیش از  .1

ها باعث کاهش خطرات  کنند که این فعالیت شجویان هم به اندازه کافی و مفید فعالیت نمینزدیک  به نیمی از دان .2

 قلب و عروقی در آنان بشود.

دانشجویان زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را به ورزش  های حرکتی ، متعاقب یک دوره شرکت در فعالیت .3

 دهند. اختصاص می

 ساز قلبی ر عروقی ندارد. داری در کاهش عوامل خطر معنیها تأثیر  دروس تربیت بدنی در دانشگاه .4
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های بازی و استخر و اتاق بدنسازی و حتی مسیرهای  ها مثل زمین اغلب دانشجویان از فضاهای ورزشی دانشگاه .5

کنند. آنان مهمترین دلیل عدم موفقیت در نائل شدن به هدف افزایش سطوح سالمتی  سواری استفاده نمی دوچرخه

دانند. ضمن  های آموزش تربیت بدنی را کم بودن زمان هر نیمسال می در دانشجویان از طریق برنامه و تندرستی

های حرکتی و ورزشی در اوقات فراغت  دارند که مطالعه روی اثر طوالنی مدت گنجاندن فعالیت آنکه ابراز می

در پایان این محققین موثرسازی و رسد.  ها ضروری به نظر می های تربیت بدنی دانشگاه متعاقب شرکت در برنامه

 کنند. های تربیت بدنی برای دانشجویان را به عنوان یک نیازفوری معرفی می سازی برنامه بهینه

 فرصتهای توسعه ورزش دانشگاهی بر اساس تحقیقات انجام شده  

 ی ورزشی قانون برنامه چهارم جهت افزایش فضا 117ماده 

 داشتن فدراسیون دانشجویی

 وجود اهداف کمی و شاخص توسعه 

  1و1واحد عمومی تربیت بدنی 

 همگن بودن جمعیت دانشجویی

 دید مثبت مسئوالن به ورزش دانشجویی

 وجود پژوهشگاه و مراکز علمی تربیت بدنی 

 

 تهدیدهای توسعه ورزش دانشگاهی بر اساس تحقیقات انجام شده   

 بخشی نگری در حوزه کالن آموزش 

 کمبود انگیزه الزم برای مشارکت دانشجویان 

 گسترش جمعیت دانشجویی و محدودیت امکانات 

 پر رنگ بودن ورزش قهرمانی در مقابل همگانی 

 مشغلة بیش از حد دانشجویان از جمله مشکالت درسی، معیشتی، ادامة

 تحصیل و آیندة شغلی آنان 

 گرایش به تفریحات ناسالم مثل مواد مخدر 

 عدم اجرای طرح جامع ورزش 

 

 قوت های ورزش دانشگاهی بر اساس تحقیقات انجام شده  

 وجود نیروی کیفی دانشگاهها 

 ایجاد نظام ارزیابی و نظارت در دانشگاهها 

 شورای عالی ورزش وزارت علوم 

 انجمن های تخصصی ورزش 

 واگذاری اختیارات برگزاری مسابقات به دانشگاهها 

 نامه های مدون ورزش دانشجویی وجود آیین
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 تدوین برنامه منظم و المپیاد های دانشجویی

 

 ضعف های ورزش دانشگاهی بر اساس تحقیقات انجام شده  

 عدم تناسب ساختاری با وظای  محول 

 فقدان برنامه استراتژیک 

 کمبود امکانات ورزشی به ویژه دختران 

 پایین بودن بهره وری 

 کمبود بودجه 

 کمبود تحقیقات کاربردی 

 ضع  تبلیغات ورزش دانشگاهی 

 

 توسعه ورزش دانشگاهی بر اساس تحقیقات انجام شده   موانع

 امکانات کم 

 عدم پرداختن به آموزش تربیت بدنی و ورزش 

 فضای ورزشی کم 

 عدم فرهنگ سازی

 عدم حمایت  مسئولین دانشگاه از ورزش دانشجویان، کارکنان و اساتید 

 محدودیت فرهنگی مرتبط با فعالیت بدنی )به ویژه بانوان

 عدم وجود مشاور پزشکی در زمینه فعالیت بدنی در دانشگاه

 عدم توجه به رشته های مورد عالقه مراجعین در ساعات فوق برنامه

 تبلیغات مناسب درباره ورزش و فعالیتعدم اطالع رسانی و 

 عدم اختصاص بودجه به ورزش همگانی و فعالیت بدنی از سوی دانشگاه

 نبود یا عدم فعالیت تشکلها و انجمنهای ورزش همگانی 

 عدم وجود رشته های ورزشی متنوع در اماکن ورزشی دانشگاه

 عملکرد ضعی  اداره تربیت بدنی دانشگاه

 دست اندرکاران اماکن ورزشیبرخورد نامناسب 

 سختی دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی

 نامناسب بودن وضعیت بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی

 ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی

 قدرت و توان بدنی کم

 خودپنداره منفی )برداشت منفی از خود(

 ترس از قضاوت دیگران درباره خود
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 خجالتی بودن

 قرار گرفتن در جمع و بودن در اجتماعترس از 

 تنبلی و سستی

 نداشتن برنامه ورزشی مشخص

 نداشتن انگیزه فعالیت بدنی و ورزش و لذت بردن از آن 

 داشتن تجربه های ناخوشایند از فعالیت بدنی در گذشته

 نداشتن یار ورزشی مناسب و همسطح

واده و تشویق خانواده و بی تحرک بودن و عدم فعالیت بدنی سایر اعضای خان

 دوستان 

 عدم آگاهی سایر اعضای خانواده از فواید ورزش و فعالیت بدنی

 مشغله های کاری و یا تداخل زمانی و کم بودن ساعات فوق برنامه 

 فعالیت جسمانی زیاد در حین انجام وظای  شغلی و کمبود خواب و استراحت

 

 الویت بندی اوقات فراغت دانشجویان پسر و دختر 
 

 تفریح و سرگرمی

 فعالیت های علمی، پژوهشی)تولیدعلم(

 فعالیت های ورزشی

 مطالعه)دانش افزایی(

 فرائض مذهبی و امور شخصی

 فعالیت های ادبی و هنری

 فعالیت های سیاسی و اجتماعی

 

 راهکارهای توسعه 
 

 برگزاری ورزش صبحگاهی در خوابگاهفراهم آوردن زمینه 

 برگزاری اردوهای کوهنوردی وطبیعت گردی

 برگزاری مسابقات ورزشی مستمر

 تاسیس انجمن ها وگروه های ورزشی 

 عرضه تجهیزات ورزشی و بلیط با تخفی  ویژه به دانشجویان

 تجهیز و بهسازی اماکن وفضاهای ورزشی درون خوابگاه ودرون دانشگاه

 استقرار مربی ورزش در خوابگاه
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 برگزاری کالس های آموزش مهارت های ورزشی

 بروشورهای ورزش 

 افزایش واحد درس تربیت بدنی   

 پژوهشهای مربوط به نگرش 

 فعالیت های حرکتی به عنوان عامل افزایش رشد اجتماعی .1

 فعالیت های حرکتی برای آمادگی جسمانی و تندرستی .1

 توام با هیجان و خطرفعالیت های حرکتی  .4

 فعالیت های حرکتی به عنوان عامل تحسین وزیبایی حرکت .1

 فعالیت های حرکتی به عنوان عامل آرام بخش و رهایی از فشارها .3

 فعالیت های حرکتی به عنوان یک تجربه دشوار و توام با ریاضت .1

 

 بحث در مورد نتایج تحقیقات و چالش های موجود 

از خود بپرسیم که آیا برنامه های راهبردی نوشته شده در حوزه ورزش دانشجویی به  در شروع بحث الزم است سوالی

درستی نوشته شده است؟ آیا درست است که همیشه برنامه ای نوشته شود و علی رغم علمی بودن برنامه گروهی دیگر 

دارد و یا می توان گفت هدف از برنامه دیگری بنویسند؟ اگر چنین است اعتقادی به نظام برنامه ریزی در سازمان وجود ن

نوشتن این برنامه ها حل مساله نیست بلکه تولید آمار علمی بدون در نظر گرفتن ماهیت اجرائی آن می باشد. آیا در 

نوشتن برنامه ها اطمینان داریم که توان دستگاه اجرائی از نظر نیروی انسانی ، بودجه ، امکانات، تجهیزات  و مقررات 

مه نوشته شده متناسب می باشد و اگر متناسب نبوده ؛ توامندسازی دستگاه اجرائی به چه نحوی پیش بینی موجود با برنا

 شده است؟ هدف از طرح این سواالت این است که فلسفه برنامه محوری و برنامه راهبردی را یادآوری کنیم. 

، انسان سالم به خوبی در بخش اول که  1141ز در این مطالعه اسناد مرتبط و کالن کشور بررسی شد. در برنامه چشم اندا

می پردازد؛ بیان شده است. اما در راهبردهای کالن، راهبردی متناظر با انسان سالم دیده  1141به معرفی ویژگیهای ایران 

بیت نمی شود. همچنین در تعری  الویتهای کشور سه سطح از فعالیتها پیش بینی شده است که در هیچ کدام از آنها به تر

بدنی و ورزش اشاره نشده است. این در حالی است که کسب سالمتی بدون پیشگیری امکان پذیر نمی باشد و در بخش 

پیشگیری بهترین ابزار جهت حفظ سالمت بدنی فعالیت بدنی صحیح با نظر متخصصین علوم تربیت بدنی و ورزش می 

 باشد. 

برنامه راهبردی توسعه ورزش دانشجویی را انجام داده بودند و  در بررسی تحقیقات انجام شده که پژوهشهای مربوط به

هر کدام از این تحقیقات توسط اساتید معتبر علمی صورت گرفته است؛ مالحظه می شود عناصر برنامه راهبردی شامل 

نقاط ضع ، قوت که به درون سازمان مربوط می شود و فرصتها و تهدیدها که حاصل محیط سازمانی می باشد و 

ازمان نمی تواند تغییرات عمده ای را در این حوزه ایجاد کند؛ بلکه می تواند فرصتها و تهدیدها را شناسائی نموده و با س

توجه به وضعیت فعلی خود نسبت به اقدام استراتژیک بپردازد، می باشد. خوشبختانه هر کدام از این تحقیقات در زمینه 

شگاههای آزاد، سراسری و پیام نور انجام شده بود. حال بر می گردیم به سوال ای همگن از نظر نوع دانشگاه ها شامل دان
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مطرح شده در ابتدای بحث که آیا این برنامه ها درست نوشته شده است؟ پاسخ به این سوال سخت می باشد چون از نظر 

 ماهیت کار قطعا درست می باشد اما اینکه چرا اجرا نمی شود خالی از نقص نیست.  

قت نمود که آیا سیستم مدیریت تربیت بدنی وزارت علوم به اندازه ای استاندارد سازی شده است که بتوان به باید د

وسعت کشور برنامه و چشم انداز واحدی نوشت؟ به عبارتی دیگر سطح محیطی دانشگاهها در استانهای مختل  تا چه 

واحد در نظر بگیریم. لذا برنامه های راهبردی بدون  اندازه ای همگن می باشد که کل این مجموعه را به عنوان سازمان

 سناریوی استانی یا دانشگاهی نمی تواند به نتیجه مطلوبی منجر شود. 

حال با تفاسیر فوق آیا می توان به توان اجرائی واحد مربوطه اعتماد کرد. آیا در صورت احراز شایستگی فضای کافی و 

رار گرفته است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است و در تحقیقات انجام شده به تجهیزات مناسب در اختیار این مدیران ق

خوبی در بخش ضع  ها آورده شده است. از طرفی مقررات وضع شده تا چه می تواند از نظر بودجه ای، مالحظات 

همچنین سند چشم  اجرائی، نیروی انسانی و خود برنامه ها به توسعه ورزش دانشجویی و نشاط دانشگاهها کمک نماید.

 ، برنامه های پنجم و ششم تا چه اندازه دغدغه دولت را در این زمینه نشان می دهد؟ 1141انداز 

 نتیجه گیری 

با توجه به بررسی مقاالت و پژوهشهای مربوط به توسعه ورزش دانشجویی اعم از تدوین برنامه استراتژی، موانع 

مشارکت، عوامل موثر و حتی الویت بندی عالقمندی دانشجویان در اوقات فراغت؛ جهت توسعه ورزش دانشجوئی با 

امید است بتوانیم آنچه را شایسته ایران اسالمی می  رویکرد نشاط محوری برنامه زیر به صورت کاربردی ارائه می شود.

باشد؛ انجام داده و نسلی با نشاط و سالم از لحاظ جسمی، روحی و روانی را برای آینده ای باعزت تربیت کنیم. ساختار 

 ،مور مالی تجهیزات، امکانات و ا ،قوانین و مقررات  ،برنامه ریزی کلی این پیشنهاد مبتنی بر تحلیل پروژه ای و شامل 

 می باشد. مدیریت و نیروی انسانی 
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قبل از نوشتن هر نوع برنامه ای الزم است نگرشهای افراد در مورد فعالیت بدنی و ورزش مشخص شود و در راستای 

برنامه ریزی درست و البته قابل اجرا پیشنهاد می شود برنامه توسعه ورزش دانشجویی با رویکرد بومی دانشگاه مد نظر 

اهبردی شامل فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضع  و قوت، عوامل نوشته شود، بدین معنی که مجموعه از عناصر برنامه ر
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انگیزشی، موانع و نیازمندیهای اوقات فراغت از طریق یک شورای راهبردی به همراه ابزارهای بومی سازی الویتها در 

هبردی یکسان اختیار مدیر تربیت بدنی دانشگاهها قرار گیرد. چرا که تنوع جغرافیایی دانشگاهها اجازه نمی دهد برنامه را

در این محیط اجرا شود. این برنامه ریزی باید تمامی جنبه ها؛ قوانین و مقررات، مالی و تجهیزات و مدیریت و نیروی 

انسانی را شامل شود. با توجه به وضعیت نامناسب سالمت جسمی و روانی، افزایش اهمیت سرمایه فکری بویژه مشتریان 

نهاد می گردد جهت یکپارچه سازی فعالیتهای سالمت شامل روانشناسی، دانشگاهی و تخصصی شدن علم ورزش پیش

پزشکی و ورزشی در ساختار دانشگاهها معاونت تندرستی ایجاد شده و در هر بخشی از نیروی تخصصی مد نظر استفاده 

ریزی نگاه واحدی گردد. اگر به مجموعه ای از فعالیتهای و دغدغه های ارتباط با صنعت دانشگاهها در کنار این برنامه 

داشته باشیم. می توان پیشنهاد کرد که انجام خدمات تخصصی ورزشی در قالب طرح ارتباط با صنعت به دانشکده ها و 

گروههای تربیت بدنی، روانشناسی و علوم پزشکی واگذار شود که هم موجب بالندگی و افزایش مهارت دانشجویان و 

کاهش هزینه های اجرایی برنامه آموزشی درس تربیت بدنی عمومی را با اساتید رشته های یاد شده می شود و ضمن 

مباحث اوقات فراغت یکپارچه می سازد.  از طرفی زمینه نفوذ افراد سیاست زده با رشته های نامرتبط که دانشگاه را به 

 میدان سیاست بازی تبدیل کرده اند کمتر می شود. 
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ی و دانشگاهی باید در یک راستا و به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرد. این قوانین در بخشهای قوانین باالدستی، وزارت

نیروی انسانی، تجهیزات ومالی، سند راهبردی و نظارتی تدوین شود. آنچه در وضعیت موجود مالحظه می شود اسناد 

م سطوح قوانین لحاظ شده و از طرفی به قانونی متعدد به لحاظ نوشتاری موجود می باشد. الزم است یکپارچگی در تما

دلیل تغییرات در سطح مدیران تربیت بدنی هر ساله این قوانین از طریق اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تفسیر و 

 آموزش داده شود. 
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برنامه راهبردی، تدوین قوانین صحیح، به  اگر ما در آینده به دنبال نسل با نشاط و سالم هستیم قطعا ضمن پایبندی به

کارگیری نیروی انسانی متخصص و مدیریت شایسته تغییرات اساسی در میزان و نوع تجهیزات داشته باشیم و نگرش ما به 

بودجه های ورزش نگاه مصرفی و هزینه ای نباشد. ورزش و فعالیت های آموزشی زمینه انواع قابلیت های انسانی را 

ه و بصورت مستقیم در بهبود کیفیت زندگی، سالمت جسمی و روانی اثر می گذارد. شبکه سازی اماکن و فراهم آورد

تجهیزات وزارت علوم با وزارت ورزش و حتی سایر نهادها ضمن کاهش هزینه ها به سهولت در دستیابی به برنامه های  

اماکن و تجهیزات و ایجاد رویکرد رقابتی در تدوین شده و دسترسی آسانتر منجر می شود. در مرحله اول شبکه سازی 

جذب مشتریان هم به بهینه سازی مجموعه های ورزشی دانشگاهها کمک می کند و هم توزیع عادالنه و رقابتی بودجه 

میسر می گردد. بدین معنی که بودجه مجموعه های ورزشی یاد شده بر اساس تردد دانشجویان و کارکنان توزیع گردد. 

هر دانشگاهی بسته به مزیت رقابتی خود می تواند به دانشجویان و کارکنان خدمات ارائه دهد و ازای این  در این حالت

خدمات سرانه ورزشی دریافت کند. در حال حاضر مبلغی به عنوان سرانه ورزشی به دانشگاهها داده می شود و اکثرا در 

به دنبال ایجاد نشاط دانشگاهی از طریق ورزش  مسابقات و زمینه های غیر عمومی مصرف می گردد. در صورتی که

هستیم، بایستی در تجهیزات، طراحی فضاها و نوع امکانات ورزشی و تنوع آن با دید کارشناسی یک تغییر اساسی بوجود 

آورد. برای مثال بازیهای لیزری در انواع متعدد طراحی شده است. برای ایجاد یک زمین اسکیت روی یخ نیاز به فراهم 
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ردن محیط طبیعی نیست و از طریق قالب های مصنوعی که از مواد گیاهی ساخته شده است می توان محیط شاد و آو

تفریحی را بوجود آورد. اگر بخواهیم به سمت جامعه ای با نشاط حرکت کنیم ، حتما بایستی در نوع تجهیزات، نحوه 

 ته باشیم.مدیریت آن و حتی شیوه های مدیریت مالی آن تغییرات اساسی داش
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در حوزه مدیریت و نیروی انسانی الزم است به لحاظ اهمیت سرمایه فکری و نقش حیاتی تربیت بدنی و ورزش به عنوان 

عامل پیشگیری در جنبه های مختل  سالمت، این بخش در قالب یک نظام شغلی مثل نظام روانشناسی، مهندسی، 

از افراد متخصص در ساختار تعری  شده استفاده شود. مالحظه شده است در مدیریت تربیت کشاورزی و... پیش بینی و 

بدنی از افراد رشته های دیگر استفاده می گردد؛ یا کارشناسان این حوزه را به صورت ناگهانی تغییر می دهند و تا 

 رود. کارشناس جدید به جنبه های مختل  این بخش آشنا شود فرصتهای زیادی از دست می 
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