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  چكيده 

دي هاي دولتي منتخب شهر تهران و ارائة راهكارهاي كـاربر  هدف اين تحقيق بررسي موانع توسعة ورزش همگاني دانشگاه
جامعـة  . اسـت روش انجام تحقيق توصيفي و از نوع تحليلي بود كه از لحاظ هدف جزء تحقيقات كاربردي . توسعة آن بود

هاي دولتـي منتخـب    هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آماري تحقيق كلية اعضاي هيأت علمي مرد و زن دانشكده
ابـزار  . گيـري اسـتفاده شـد   شماري براي نمونـه  د جامعه از روش تمامدليل محدود بودن تعداد افرا شهر تهران بودند كه به

ساخته بود كه روايي صوري و محتوايي آن را استادان تأييـد كردنـد و پايـايي آن     اي محققآوري اطالعات پرسشنامه جمع
ة ورزش همگاني دسته مانع در توسع 9نتايج تحقيق نشان داد كه ). =  91/0(توسط آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه شد 

ريزي، موانع شناختي، موانـع مـالي، موانـع    گذاري و برنامهموانع سياست: اند از ترتيب اولويت عبارت دانشگاه مؤثرند كه به
در پايـان هـم راهكارهـايي بـراي     . آموزشي، موانع قانوني، موانع اطالعاتي، موانع انساني، موانع فردي و موانـع زيرسـاختي  

  .نشگاه ارائه شدتوسعة ورزش همگاني دا
 

  هاي كليدي  واژه
 .دانشگاه، راهكار، موانع توسعه، ورزش همگاني
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   مقدمه
 اي بر شيوة زندگي انسانپيدايش انقالب صنعتي و وارد شدن جوامع به دنياي فناوري، تأثيرات گسترده

در  1تحرك در پي اين تغييرات سبك زندگي فعال گذشتة جوامع به سبك زندگي بي. بر جاي گذاشت
، بيان كرد كه در مقياس جهاني، )2009،  2004( 2سازمان جهاني بهداشت. جوامع امروزي تبديل شد

هاي قلبي ـ عروقي، ديابت  هاي غيرواگيردار بزرگ مانند بيماري تحركي بدني دليل منجر به بيماري بي
ي در ايجاد بيماري، مرگ طور اساس اثر چنين مشكالت سالمتي به. و بعضي از اشكال سرطان است 2نوع 

تحركي تمايل به  از منظر سالمت عمومي، اين بي). 50، 51(و معلوليت در سطح جهاني سهيم است 
ي جوامع و روو اثر اقتصادي آن شايان مالحظه است؛ با فشاري كه ) 36(گير شدن دارد  همه

از طرفي براساس ). 38 گيرد تحركي قرار مي ها مرتبط با بي هاي سالمتي در مديريت بيماري سيستم
، ديابت شيرين نوع )47(هاي قلبي عروقي  نتايج تحقيقات مشاركت در فعاليت بدني منظم خطر بيماري

، سرطان رودة بزرگ )31(، سرطان سينه )49(، چاقي )32(، افسردگي )48(، پوكي استخوان )37( 2
تحركي، درخواست براي  چاقي و بيبا افزايش سطوح . دهد را كاهش مي) 32(و زوال در افراد مسن ) 45(

گذاري  روي ارزش مشاركت جامعه براي فوايد اجتماعي و  ، بيشتر در جهت سرمايه3توسعة ورزش
به همين دليل كشورهاي پيشرفته و صنعتي توجه خاصي به گسترش ). 44(گيرد  سالمتي صورت مي

بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي و رشد ورزش و تربيت بدني در جامعه دارند تا با استفاده از دستاوردهاي 
هاي توسعه نزديك كنند و هم با استفاده از نيروي انساني سالم  و گسترش ورزش، هم خود را به شاخص

هاي بدني كه با هدف  يتفعالاز جمله ). 26(ريزي كنند و كارامد براي تحقق اهداف ديگر توسعه برنامه
. هاي همگاني است شود، ورزش ف پيگيري و اجرا ميايجاد شادابي، نشاط و سالمت در جوامع مختل

نگراني دربارة چاقي در ميان افراد جوان و در مورد نياز به حفظ تحرك و سالمتي در ميان جمعيت 
. را به سياست بالقوه مهمي براي افزايش رفاه و سالمت جامعه تبديل كرده است 4مسن، ورزش همگاني

هاي  اي از سياستالح كلي مورد استفاده براي تشريح دامنهيك اصط) ورزش براي همه(ورزش همگاني 
ورزش ). 35(براي ارتقا و توسعة مشاركت فعال در ورزش درون جامعه است  ها دولتتوسط  اتخاذشده

مفهوم ورزش همگاني كه شامل دامنة سني سه تا باالي هفتاد سال . ي يعني ورزش براي همههمگان

                                                           
1. Sedentary Lifestyle  
2. The World Health Organization   
3. Sport Development   
4. Sport for all 
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هاي يرمنظم و خودجوش بومي تا تمرينغهاي جسمي اعم از بازي هاي يتفعالشود، انواع مختلف مي
پيمايي يا ها و فضاي باز، كوهگيرد و شامل ورزش صبحگاهي، فعاليت در پارك ميبربدني منظم را در 

هاي گروهي غيررقابتي و بدون هزينه يا شود و اغلب به ورزشهاي آمادگي جسماني ميكالس
كامالً متفاوت از مفهوم )  1976توسط شوراي اروپا، (ورزش همگاني ). 27(شود يمت اطالق ميق ارزان

ي از بدن يتفعالتنها ورزش حقيقي، بلكه شايد تمام اشكال مختلف  اصلي ورزش تعريف شده است كه نه
شود، در طور منظمي اجرا مي نشدة خودجوش تا حداقل تمرين بدني را كه به هاي سازماندهيبازي
ا توجه به اهميت و فوايد ورزش همگاني كشورهاي مختلف توسعة آن را در دستور كار ب). 30(گيرد  يبرم

طوركه  توسعة ورزش همگاني مخصوص يك جا و براي يك گروه خاص نيست و همان. اند خود قرار داده
... تابد، ورزش براي همة اقشار جامعه با هر رنگ و نژاد، هر وضعيت اقتصادي و  يبرماز اين اصطالح 

. ستها دانشگاهكند، هايي كه افراد را با هر ويژگي و تفاوت فرهنگي دور هم جمع مي يكي از محيط. است
آيند و به افراد دور هم در يك محيط علمي گرد مي. آيندمي حساب بهتوسعة هر جامعه  مبدأ ها دانشگاه

. هاست دانشگاهفي در براي خوب آموختن و دانستن نياز به عوامل مختل. پردازند يمآموختن و دانستن 
يكي از اين عوامل اين است كه دانشجويان در محيط دانشگاه از سالمت جسماني و رواني مطلوب 

عوامل مختلفي در ارتقاي سالمت ذهني، رواني و . ي بهتر گام بردارندآموز علمبرخوردار باشند تا در راه 
ا در ايجاد و ارتقاي سالمت ذهن، يكي از اين عوامل كه نقش خود ر. جسماني دانشجويان مؤثر است

، 40، 42، 46(روان و جسم افراد جامعه به اثبات رسانده و در تحقيقات مختلف به تأييد رسيده است 
سازان جامعه، با تالش مستمر  عنوان آينده با وجود اين، دانشجويان به. ، پرداختن به ورزش است)4، 39

ريزي ارتقاي  ، شايد كمترين زمان را براي برنامه»نستندا«خود در راه آموختن و گام نهادن در وادي 
دليل درگيري شديد در  چنانچه اين نيروي فكري به. سالمت ذهني، رواني و جسماني خود داشته باشند

تحركي حاصل از اين نوع فعاليت دچار مشكالت رواني و جسماني شوند،  مسائل درسي و همچنين بي
گذاري در امر توسعة  دانيم سرمايه از آنجا كه مي. اي فراواني استه گذاري درمان آن نيازمند سرمايه

اند پيشگيري بهتر از  گذاري با برگشت فراوان است و هميشه گفته ورزش همگاني در دانشگاه يك سرمايه
هاي  براي پيشگيري و درمان بيماري ها دانشگاهدرمان است، بنابراين لزوم توسعة ورزش همگاني در 

حركي و همچنين پر كردن زمان فراغت دانشجويان كه خود در صورت استفادة ناصحيح ت مرتبط با بي
با وجود اهميت ورزش همگاني در محيط . ير استناپذ اجتنابتواند مشكالت زيادي را ايجاد كند،  يم

دانشگاه براي كسب فوايد مثبت ناشي از آن، نتايج تحقيقات نشان از نامطلوب بودن وضعيت ورزش 
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در . ريزي مناسب براي آن دارد ، شركت ناكافي دانشجويان در آن و عدم برنامهها دانشگاهر همگاني د
درصد  95بررسي گرايش دانشجويان دانشگاه تبريز به ورزش همگاني نتايج تحقيق نشان داد با اينكه 

ي در دانشجويان از تأثيرات مثبت ورزش همگاني بر سالمت جسماني و رواني آگاهند، تعداد بسيار كم
نيازسنجي و نظرسنجي از دانشجويان در ). 1(كنند  يمهاي ورزش همگاني داخل دانشگاه شركت  يتفعال

آموزش عالي نشان داد كه ارزيابي  مؤسساتو  ها دانشگاههاي تربيت بدني و ورزش  يتفعالخصوص 
 2/55و » خيلي خوب و خوب«درصد  21 ها دانشگاهة ورزشي برنام فوقدانشجويان از كيفيت مديريت 

را  ها دانشگاهي ورزشي ها مكاندرصد دانشجويان  83همچنين . بود» ضعيف و خيلي ضعيف«درصد 
نتايج بررسي ميزان اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه تهران با تأكيد بر ). 3(دانستند  ينمكافي 

تي دانشگاه كمي درصد پاسخگويان تحقيق از امكانات تفريحي و فراغ 58تربيت بدني نشان داد كه 
نحوة ). 7(درصد امكانات دانشگاه را ضعيف ارزيابي كردند  58همچنين  نبودند وراضي و اصالً راضي 

هاي ورزشي  يتفعالهاي آزاد اسالمي كشور با تأكيد بر  گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه
انشگاه محل تحصيل خود را ضعيف درصد پاسخگويان تحقيق امكانات تفريحي، فراغتي د 56نشان داد، 

هاي ورزشي در دانشگاه  يتفعالو اوقات فراغت با تأكيد بر  برنامه فوقدر بررسي ). 17( كردندارزيابي 
درصد پاسخگويان امكانات فراغتي دانشگاه را كم و خيلي كم  87تربيت معلم تهران، نتايج نشان داد كه 

اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تاكستان در بررسي نقش ورزش در گذران ). 5(دانستند 
 كردنددرصد دانشجويان امكانات تفريحي و فراغتي دانشگاه را ضعيف ارزيابي  4/51نتايج نشان داد 

درصد دانشجويان امكانات تفريحي ـ ورزشي دانشگاه را ضعيف  50نتايج تحقيقي ديگر نشان داد ). 10(
ة برنام فوقيسات تأسدرصد مديران اماكن و  2/28ي تحقيقي نشان داد كه ها يافته). 9(ارزيابي كردند 

نتايج تحقيقي ديگر ). 14(درصد خوب ارزيابي كردند  4/15درصد متوسط و  7/48ورزشي را ضعيف و 
 برنامة فوق ضعف دانشجويان. كنند يم ورزش تهران دختر دانشگاه دانشجويان درصد 17 فقط كه نشان داد

از طرفي نتايج تحقيقات ). 22(كردند  اعالم فعاليت ورزشي در شركت نكردن علت را دانشگاه ورزشي
هاي ورزشي  يتفعالدهد عوامل مختلفي مانع توسعة ورزش و مشاركت دانشجويان در  مختلف نشان مي

 با اصفهان پسر دانشگاه دانشجويان فراغت اوقات گذران نتايج بررسي چگونگي. در محيط دانشگاه هستند

 در دانشجويان شركت عدم مهم از عوامل يكي دانشگاه ورزشي امكانات بر ورزش نشان داد ضعف يدتأك

يقشان اعالم كردند تحقهاي ، با توجه به يافته)1384(جعفري حجين و همكاران ). 16(بود  بدني فعاليت
كت در كه دليل ركود و عدم پيشرفت ورزش در دانشگاه و همچنين عدم تمايل دانشجويان به مشار
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ريزي ورزشي دانشگاه و شك ناشي از توجه ناكافي در برنامه هنگام فراغت بي هاي ورزشي به يتفعال
ربط به تربيت بدني و كمبود نارسايي اعتبارات مالي براي توسعه و  يذتوجهي مسئوالن  يبهمچنين 

ا مشغلة تحصيلي، نبود ، علل نپرداختن دانشجويان به ورزش ر)1380(صفانيا ). 7(ريزي بوده است  برنامه
). 17(حوصلگي عنوان كرد  يبوسايل و امكانات، اولويت داشتن مسائل ديگر، عادت داشتن به تنبلي و 

حوصلگي و عادت نداشتن به ورزش را از جمله  يب، مشغلة زياد، تنبلي و )1385(رحماني و همكاران 
يسات، تأسن دادند نبود امكانات و داليل نپرداختن به ورزش در دانشگاه عنوان كردند؛ همچنين نشا

مسائل و مشكالت اجتماعي، نداشتن برنامه در زندگي، نداشتن تفكر تفريحي و مشغلة زياد از جمله 
نتايج تحقيق زارعي و تندنويس ). 10(ين داليل عدم استفادة مطلوب از اوقات فراغت است تر مهم

. دارندة دانشجويان براي پرداختن به ورزش بودين عامل بازتر مهم، نشان داد كه مشغلة تحصيلي )1382(
ة ورزشي در برنام فوقهاي  يتفعالين عامل بازدارندة توسعة تر عمدهيسات تأس، كمبود امكانات و عالوه به

همچنين نتايج نشان داد كه استفاده از نيروي انساني متعهد و متخصص و فراهم . دانشگاه عنوان شد
). 11(در دانشگاه بود  برنامه فوقكردن  تر فعالين عوامل در تر ممهكردن بودجه و امكانات كافي 

: هاي ورزشي دانشگاه را چنين عنوان كرد يتفعال، علل عدم شركت دانشجويان در )1372(پور  مهدي
ي توجه كم) يسات ورزشي؛ جتأسكمبود امكانات و ) ي ورزشي؛ بها برنامهكيفيت نامطلوب ) الف

، )1383(غالمي اشلقي ). 28(مشكالت مالي و اعتباري ) و ورزش؛ و د مسئوالن به امر تربيت بدني
توجهي مسئوالن به ورزش، كمبود امكانات و وسايل ورزشي، نامناسب بودن وقت فعاليت فضاها و  بي

ة ورزشي دانشگاه عنوان برنام فوقهاي  يتفعالاماكن ورزشي را از موانع مهم شركت نكردن دانشجويان در 
دانشگاه  در ورزش ركود جمله علل ورزشي را از و اماكن وسايل ، كمبود)1384(عي صان). 21(كرد 

، از موانع عمدة موجود در توسعة ورزش دانشجويي )1381(نژاد  غفوري روزبهاني و همتي). 15(داند  يم
و تربيت بدني و همچنين كمبود امكانات و  برنامه فوقريزي مديران ادارات  را فقدان و ضعف برنامه

، موانع مشاركت دانشجويان در ورزش همگاني )1387(عزيزي ). 20(يسات ورزشي عنوان كردند أست
حوصلگي، نبود امكانات مناسب و كافي،  يبدانشگاه را مشغلة زياد، اولويت داشتن مسائل ديگر، تنبلي و 

ي، ، كمبود اماكن ورزش)1380(قدرتي ). 19(عادت نداشتن و كمبود مربيان متخصص عنوان كرد 
هاي  يتفعالكمبود وسايل ورزشي و كمبود كارشناسان و مربيان ورزشي را از داليل عدم شركت در 

، كمبود امكانات ورزشي دانشگاه اراك را )1381(زاده  خسروي). 24(ورزشي اوقات فراغت عنوان كرد 
ع اجتماعي، ، موان)1388(ميرغفوري و همكاران ). 9(دليل عدم شركت دانشجويان در ورزش اعالم كرد 



 1395 بهمن و اسفند، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

828

اقتصادي را از جمله موانع مشاركت  ـ فرهنگي، موانع شخصي، موانع خانوادگي و موانع امكاناتي موانع
، كمبود )1378(نهايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  در). 29(دختران دانشجو در ورزش ذكر كردند 
). 12(عنوان كرده است  ين علل ورزش نكردن دانشجويانتر مهموسايل و امكانات ورزشي و مربي را 

ي گذران اوقات ها روشعنوان يكي از  توجه به تربيت بدني و ورزش در دوران تحصيل دانشجويان به
تواند بسيار سازنده و داراي نتايج مثبتي باشد و اگر اين مورد مهم مورد توجه قرار نگيرد، هدر  يمفراغت 

بار  هايي را به يناهنجارآتي خواهد شد و احتماالً بر ضرر آني موجب خسارت   رفتن نيروي اين قشر عالوه
با توجه به اين موضوع و اهميت تربيت بدني و ورزش در دانشگاه هنوز شاهد رشد و ). 21(خواهد آورد 

رسد عواملي چند در اين ميان مؤثرند و تا به  يمنظر  نيستيم و به ها دانشگاهتوسعة ورزش همگاني در 
را بررسي نكرده و راهكارهاي كاربردي براي توسعه  ها دانشگاهرزش همگاني حال تحقيقي موانع توسعة و
هاي اساسي ة ورزش دانشگاه از دغدغهجانب همهبنابراين از آنجا كه توسعة . و بهبود آن ارائه نكرده است

بررسي  منظور بهبدني و از نيازهاي اصلي دانشجويان دانشگاه است، انجام تحقيقي  مديران تربيت
ت موجود، شناسايي موانع توسعة ورزش همگاني دانشگاه و ارائة راهكارهاي كاربردي براي بهبود وضعي

بنابراين سؤال اصلي تحقيق اين است كه موانع توسعة ورزش . رسدنظر مي وضعيت آن ضروري و مهم به
  اند؟ كدام اند؟ و راهكارهاي كاربردي توسعة آن ها دولتي منتخب شهر تهران كدامهمگاني در دانشگاه

 

  شناسي تحقيق روش
  . استروش انجام اين تحقيق توصيفي و از نوع ميداني و به لحاظ هدف جزء تحقيقات كاربردي 

 جامعه و نمونة آماري تحقيق 

جامعة آماري تحقيق كلية اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دولتي منتخب 
از آنجا كه در اين تحقيق تعداد افراد جامعة . 1)نفر 73(بودند  شهر تهران اعم از مردان و زنان تشكيل

عنوان  گيري استفاده شد و كلية اعضاي جامعه بهشماري براي نمونه تحقيق محدود بود، از روش تمام
  . نمونه انتخاب شدند

  ي تحقيقريگ اندازهابزار 
در طراحي سؤاالت . فاده شدساخته است آوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامة محقق جمع منظور به

در كل . ي اينترنتي استفاده شدرسان اطالعوجو در شبكة  اي و جستپرسشنامه از مطالعة كتابخانه
                                                           

   .دني و علوم ورزشيبراساس اعالم پژوهشكدة تربيت ب. 1
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ريزي، موانع مالي،  گذاري و برنامه موانع سياست: كردند دسته مانع زير را بررسي مي 9سؤاالت پرسشنامه 
انساني، موانع اطالعاتي، موانع قانوني و موانع  موانع آموزشي، موانع زيرساختي، موانع فردي، موانع

  .شناختي
  روايي و پايايي ابزار تحقيق

روايي (سنجش روايي ابزار تحقيق از بررسي سؤاالت مباني نظري و پيشينة تحقيق  منظور به
در تعيين . استفاده شد) روايي صوري(در اين زمينه  نظر صاحبو همچنين دقت نظر استادان ) محتواي

براي كل پرسشنامه و  آمده دست بهي ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب پاياي
  . ارائه شده است 1هاي آن در جدول  يرمجموعهز
 

  هاي تحقيقيافته

   تحقيق يها نمونهمشخصات فردي  .2جدول 
 آمارة 

  آمارة  درصد  تعداد  درصد  تعداد مشخصات فردي 
  مشخصات فردي

سطح  دكتري  36 90 5/67 27 مرد  جنسيت
  ارشد كارشناسي  4 10 5/32 13 زن  تحصيالت

  سن

  مديريت ورزشي  17 5/42 5/7 3 سال30-20
گرايش 
  تحصيلي

 فيزيولوژي  15 5/37 35 14 سال40-31
  رفتار حركتي  6 15 25 10 سال50-41

  شناسي يبآس  2 5 32 13 به باال51

سابقة 
  مديريتي

 سال 1-5  9 5/22 55 22 سال5-1

  سابقه كاري
 سال 6-10  8 20 5/27 11 سال10-6
 سال 11-15  7 5/17 5/2 1 سال15-11
 سال 16-20  5 5/12 5/7 3 سال20-16

 به باال 21  11 5/27 5/7 3 به باال21
 

درصد  5/32و ) نفر 27(درصد مرد  5/67نمونة تحت بررسي،  40دهد از نشان مي 2نتايج جدول 
 25(نفر  10ساله و  31-40) درصد 35(نفر  14 ،ساله 20-30) درصد 5/7(نفر  3). نفر 13(ن بودند ز

تا ) درصد 7/16(نفر  5. سال به باال سن داشتند 51) درصد 32(نفر  13ساله بودند و  50تا  41) درصد
سال  21ونه باالي از افراد نم) درصد 7/56(نفر  17و  ،سال 20تا  10بين ) درصد 6/26(نفر  8 ،سال 10
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تا  6) درصد 5/27(نفر  11 ،سال سابقة مديريتي داشتند 5تا  1) درصد 55(نفر  22. سابقة كار داشتند
از ) درصد 5/7(نفر  3سال و  20تا  16) درصد 5/7(نفر  3سال،  15تا  11) درصد 5/2(نفر  1 ،سال 10

 36ارشد و  داراي درجة كارشناسي) درصد 10(نفر  4. سال سابقة مديريتي داشتند 21افراد نمونه باالي 
نفر  15مديريت ورزشي، ) درصد 5/42(نفر  17گرايش . داراي درجة دكتري بودند) درصد 90(نفر 

در . شناسي بود يبآس) درصد 5(نفر  2رفتار حركتي و ) درصد 15( نفر 6فيزيولوژي، ) درصد 5/37(
نفر  7 ،سال 10تا  6) درصد 20(نفر  8 ،داشتند سال سابقة مديريتي 5تا  1) درصد 5/22(نفر  9نهايت 

از افراد ) درصد 5/27(نفر  11سال و  20تا  16) درصد 5/12(نفر  5سال،  15تا  11) درصد 5/17(
 .سال سابقة كاري داشتند 21نمونه باالي 

ولتي منتخب شهر تهران از ديدگاه د هاي دانشگاهتوصيف وضعيت موجود ورزش همگاني در . 3جدول 
  هاي تحقيق ونهنم

  ها گويه                    
  سؤال 

  هاي تحت بررسي ديدگاه نمونه
  خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف

وضعيت فعلي ورزش 
همگاني دانشگاه خود را 

  كنيد؟ يمچگونه ارزيابي 

  2  6  5  18  9  تعداد

  5  15  5/12  5/45  5/22  درصد

  20  68  كل

  
  درصد وضعيت ورزش همگاني  68نمونة تحقيق،  40كه از   دهد ، نشان مي3نتايج جدول 

 5/12درصد خوب و خيلي خوب و  20هاي دولتي منتخب شهر تهران را خيلي ضعيف و ضعيف، دانشگاه
 .انددرصد هم آن را متوسط ارزيابي كرده

ريزي اري و برنامههاي تحقيق عدم سياستگذدرصد نمونه 84/90دهد ، نشان مي4نتايج جدول 
درصد عدم تخصيص اعتبارات مالي الزم در ورزش همگاني،  17/74مناسب در ورزش همگاني دانشگاه، 

هاي الزم براي ورزش همگاني در  يرساختزنبود  36/45درصد نبود سيستم آموزشي مناسب،  70
وقت الزم براي شركت  انگيزگي دانشجويان و نداشتن يباطالعي،  يبعالقگي،  يبدرصد  63/50دانشگاه، 

درصد نبود منابع انساني متخصص و كافي در ورزش همگاني  38/62در ورزش همگاني در دانشگاه، 
درصد ناكافي و  65ي مناسب در ورزش همگاني دانشگاه، رسان اطالعدرصد نبود سيستم  13/78دانشگاه، 
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درصد عدم شناخت و نداشتن  75/73ناكارامد بودن قوانين در مورد ورزش همگاني دانشگاه و در نهايت 
  .اندباور مثبت مسئوالن به ورزش همگاني دانشگاه را مانع توسعة ورزش همگاني در دانشگاه عنوان كرده

  هاي تحقيق توصيف موانع توسعة ورزش همگاني از ديدگاه نمونه. 4جدول 
 گويه ها

  سؤال 
  )درصد(تحت بررسي  هاي نمونهاه ديدگ

كامالً
نظري   مخالفم مخالفم

كامالً   موافقم  ندارم
  موافقم

  17/29  67/61  67/6  5/2  0  ريزي برنامهو  سياستگذاريموانع 
  30  17/44  25  17/4  0  موانع مالي

  17/29  83/40  67/21 33/8 0 موانع آموزشي
  20  36/25  25/16 88/36 25/1 موانع زيرساختي

  5/22  13/28  5/17 63/25 25/6 نع فرديموا
  67/16  83/40  67/16 83/25 0 موانع انساني
  30  13/48  75/13 13/8 0 موانع اطالعاتي
  75/18  25/46  13/23 63/10 25/1 موانع قانوني
  75/33  40  5/17 75/8 0 موانع شناختي

  نتايج آزمون فريدمن. 5جدول 

  تعداد نمونه
  
  دو خي

  
  آزادي ةدرج

40  
  
163/61  

  
8  

  رتبه  ميانگين موانع
 ريزيبرنامهوگذاريسياست

  مالي
  آموزشي

  يرساختيز
  فردي
  انساني
  اطالعاتي
  قانوني
 شناختي

54/6  
91/5  
66/5  
15/3  
65/3  
92/3  
62/5  
44/4  
10/6  

1  
3  
4  
9  
8  
7  
5  
6  
2  Sig 000/0 

 

 54/6با ميانگين  ريزي برنامهو  سياستگذاري، موانع دهدنشان مي آزمون فريدمن و 5نتايج جدول 
ترتيب موانع شناختي با  د و بعد از آن بهنر دارقراورزش همگاني دانشگاه  ةموانع توسعاول  ةدر رتب

اطالعاتي با ميانگين موانع ، 66/5آموزشي با ميانگين موانع ، 91/5مالي با ميانگين موانع ، 10/6ميانگين 
و  65/3فردي با ميانگين موانع ، 92/3انساني با ميانگين موانع ، 44/4قانوني با ميانگين موانع ، 62/5

  .قرار دارند 15/3ميانگين زيرساختي با موانع 



 1395 بهمن و اسفند، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

832

  گيريبحث و نتيجه
يك  عنوان بهبا توجه به نقش ورزش همگاني در بهبود سالمت روان و جسم افراد و پذيرفته شدن آن 

ش همگاني در ورز ةتوسعزيادي به رشد و  ة، كشورهاي مختلف عالقعنصر حياتي در زندگي انسان
، رو ازاين. ز وضعيت نامطلوب به سمت وضعيت مطلوبيعني حركت ا توسعه. اندجوامع خود نشان داده

 .هاي دولتي منتخب شهر تهران بودورزش همگاني در دانشگاه ةنع توسعهدف اين تحقيق بررسي موا
دولتي  هاي دانشگاهتحت بررسي نشان داد وضعيت ورزش همگاني در  هاي نمونهبررسي كلي ديدگاه 

 9در اين ميان براساس اظهار نظر پاسخگويان . ندارد منتخب شهر تهران ضعيف است و شرايط مطلوبي
ريزي، شناختي، مالي، آموزشي، اطالعاتي، قانوني، انساني، سياستگذاري و برنامهعوامل  شاملدسته عامل 

  . اندها شدههمگاني در دانشگاه ورزش ةنع توسعفردي و زيرساختي ما
ر اين اعتقاد بودند كه عدم بررسي بتحت  هاي نمونهدرصد  84/90نتايج تحقيق نشان داد كه 

بلندمدت مناسب و انداز صحيح و اهداف راهبردي منسجم و صحيح، نبود چشم گذاري و هدايتسياست
در  .ورزش همگاني دانشگاه شده است ةتوسعهاي ساالنه و عملياتي مناسب مانع برنامهدر نهايت نبود 

يل ركود و عدم پيشرفت ورزش در دانشگاه و يكي از دالتحقيقات نشان داده است نتايج اين زمينه 
شك ناشي از  هنگام فراغت بي بههاي ورزشي ل دانشجويان به مشاركت در فعاليتهمچنين عدم تماي

 ).7، 28(است  هاي ورزشيريزي ورزشي دانشگاه و كيفيت نامطلوب برنامهكافي در برنامهناتوجه 
موجود در  ةو تربيت بدني از موانع عمد برنامه فوقارات ريزي مديران ادفقدان و ضعف برنامه ،عالوه به

 ةتنظيم برنامدهد  نتايج تحقيقي نشان مياز طرفي  ).20( شده استورزش دانشجويي عنوان  ةتوسع
با ). 27(است ورزش همگاني دانشگاه  ةتوسعمدون ورزش همگاني دانشگاه از جمله راهكارهاي ارتقا و 

و عملياتي مناسب و قابل اجرا در امر  هاي راهبرديت تدوين برنامهتوان گفتوجه به اين مسئله مي
اده از نيروهاي در اين مسير استف سازد؛را هموار  آن ةتوسعتواند مسير ورزش همگاني دانشگاه مي

   .است كننده كمككارساز و بسيار متخصص و متعهد 
اشتند عدم شناخت و آگاهي درصد پاسخگويان اعتقاد د 75/73از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه 

-گرش و باور مطلوب آنها به فعاليتكافي مسئوالن دانشگاه نسبت به اهميت ورزش همگاني، نداشتن ن

كاركرد ورزش همگاني و عدم اعتقاد برخي مديران دانشگاه به  ةاز نحو ياطالع بيهاي ورزش همگاني، 
در اين زمينه نتايج برخي تحقيقات . آن در محيط دانشگاه شده است ةتوسعارزش ورزش همگاني مانع 

ل دانشجويان يكي از داليل ركود و عدم پيشرفت ورزش در دانشگاه و همچنين عدم تمايدهد نشان مي
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، 21، 28( ربط به تربيت بدني و ورزش است يذ مسئوالن توجهي يبهاي ورزشي به مشاركت در فعاليت
معه از موانع مشاركت دختران دانشجو در ورزش مسئوالن به ورزش زنان در جا يتوجه همچنين بي). 7

در سطح  خصوص بهشگاه عدم اعتقاد مسئوالن به امر ورزش همگاني در دان ).29( شده استعنوان 
توجهي  يب موجبو  دهد قرار مي الشعاع تحترا حمايت و پشتيباني آنها از اين فعاليت مديريت ارشد، 

و فوايد آن  تأثيراتاعتقاد و باور قوي به ورزش همگاني و اگر مديران . دشوآنان به ورزش همگاني مي
ها و ش آن تالش خواهند كرد و در سياستگذاريبه احتمال زياد در توسعه و گستر ،داشته باشند

اگر  عنوان شده است رو ازاين. ورزش همگاني را لحاظ خواهند كرد و برعكس ةتوسعهاي خود  ريزي برنامه
ورزشي آنها واقف  ةبرنام فوقعبارتي  ورزش و فعاليت بدني دانشجويان يا به مسئوالن دانشگاه به اهميت

 ).14(و تالش خواهند كرد  ريزي برنامهورزشي  يساتتأسهاي تربيت بدني و برنامه ةتوسع  در ،باشند
توجيه به همين سبب . اين امر توجيه و آموزش مديران ارشد دانشگاه در امر ورزش همگاني است ةالزم

ذكر ورزش همگاني بانوان دانشگاه  ةتوسعراهكارهاي ارتقا و  ازن و حمايت و حضور مسئوالن اگذارسياست
حمايت مديران از ورزش همگاني داشتن باور و نگرش  ةگفت الزم توان يم رو ازاين). 27( شده است

 هاي ورزشمثبت آنها به ورزش همگاني است كه خود نيازمند توجيه مديران نسبت به نقش و اهميت 
   .همگاني در بهبود سالمت روان و جسم دانشجويان است

تحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه عدم  هاي نمونهدرصد  17/74از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه 
-همكاري در تخصيص هزينه ، عدمورزش همگاني ةاري كافي براي توسعتخصيص تسهيالت مالي و اعتب

ابع مالي كافي براي اجراي براي ورزش همگاني و عدم تخصيص من هاي تهيه و ساخت امكانات اوليه
 در اين زمينه، .ورزش همگاني در دانشگاه شده است ةتوسعمانع  ،هاي ورزش همگاني در دانشگاهبرنامه

شد و دهد كه كمبود منابع مالي و اعتباري در ورزش دانشگاه مانع رنشان مينتايج تحقيقات مختلف 
دن بودجه و امكانات كافي كرفراهم برخي تحقيقات از طرفي ). 7، 27( شده است ورزش دانشگاه ةتوسع
 ةكل بودج بين اند دادهنشان و  هدانشگاه ذكر كرد ةبرنام فوقكردن  تر فعالعوامل در  ينتر مهمرا از 
بقات در مسا كننده شركتورزشي دانشگاه با تعداد كل دانشجويان  ةبرنام فوقهاي شده براي فعاليت هزينه
به مراكز ) تبليغ و ترويج ورزش همگاني(، اختصاص بودجه عالوه به ).11، 25(معناداري وجود دارد  ةرابط

هاي توسعه و راهكارو  ها سياست ينتر مهمورزش در مراكز علمي از  ةعبارتي برپايي خان به ،علمي
ورزش، از اين  ةدر توسع مهمعاملي  عنوان بهمنابع مالي  ).18( عنوان شده استگسترش ورزش همگاني 

با ). 6(هاي ورزشي به منابع مالي نياز دارند، از اهميت زيادي برخوردار است ها و برنامهنظر كه طرح
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ورزش همگاني در دانشگاه  ةتوسعمناسب و كافي براي  ةتوان گفت چنانچه بودجموارد مي توجه به اين
ورزشي و  يها برنامهو  ها طرحبخش اجراي امكانات و تجهيزات و هم در  يستأسهم در بخش ساخت و 

شك شاهد  يهم در بخش تربيت نيروهاي متخصص و ماهر در امر ورزش همگاني اختصاص يابد، ب
  . ورزش همگاني دانشگاه خواهيم بود ةو توسعپيشرفت 
 نبودتحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه  هاي نمونهدرصد  70ق اين بود كه يديگر تحق ةنتيج

آموزشي و ترويجي مناسب براي ورزش همگاني، نبود سيستم آموزشي مناسب براي تربيت  يها برنامه
آموزشي مناسب در امر ورزش  يها كالسآموزش ورزش همگاني و عدم برگزاري  منظور بهافراد شايسته 

از طريق آموزش، دانش و آگاهي عمومي از  .ورزش همگاني دانشگاه شده است ةتوسعمانع  ،همگاني
، نگرش مثبت به عالوه به. كيفيت كلي زندگي افزايش خواهد يافت ،ورزش و فعاليت بدني يها شارز

ت در ورزش و خاصي كه افراد را براي مشارك يها مهارتشركت در ورزش و فعاليت بدني، همچنين 
تايج نبراساس ). 34(آموزشي مختلف بهبود خواهد يافت  يها كانالسازد، از طريق فعاليت بدني قادر مي

آموزش ناكافي ممكن است كه  يطور به است،اثرگذار بر سطوح فعاليت بدني  يعامل ،آموزش ات،تحقيق
رسد آموزش ورزش همگاني در دانشگاه نظر مي بنابراين به). 33(ير گذارد تأثهاي سالمتي  يامپبر درك 

 جزوات آموزشي و ةكه نتايج تحقيقاتي نشان داده است تهي يطور بهآن دارد،  ةنقش مهمي در توسع
و آموزش ورزش ) 27( است مؤثربرگزاري سمينارهاي آموزشي در ارتقاي ورزش همگاني بانوان دانشگاه 

با توجه به اين  ).13( استورزش همگاني  يها برنامههمگاني از راهكارهاي بهبود مشاركت شهروندان در 
در ورزش همگاني  ةتوسععوامل  نيتر مهمتوان گفت آموزش ورزش همگاني در دانشگاه از مطالب مي

براي ارتقا و  يآموزشي مناسب يها روشبنابراين مسئوالن ورزش دانشگاه بايد . باشد تواند يمدانشگاه 
نقش  تنها نهبراي ارتقاي ورزش همگاني از طريق آموزش، . ورزش در دانشگاه طراحي و اجرا كنند ةتوسع

الزم ... رات تربيت بدني و اورزشي، اد يها انجمندها مانند بلكه فعاليت ديگر نها ،فعال مسئوالن دانشگاه
  .و انكارناپذير است

تحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه عدم  هاي نمونهدرصد  13/78از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه 
مناسب براي تبادل  ةبرگزاري و اجراي مسابقات ورزش همگاني، نبود زمين ةمناسب از نحو يرسان اطالع

ارتباطي  ةشبك نبودورزش همگاني، همچنين  ةاطالعات و تجربه بين پژوهشگران و مديران در زمين
اي با هدف ها و تبليغات رسانهد ورزش همگاني و نبود برنامهمناسب بين دانشجويان و مسئوالن در مور
وجود سيستم  .اه شده استورزش همگاني در دانشگ ةتوسعمعرفي و شناساندن ورزش همگاني مانع 
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آوري اطالعات درست و هم در بخش رساندن اين اطالعات به اطالعاتي مناسب كه هم در بخش جمع
براي اين . را فراهم سازدورزش همگاني در دانشگاه  ةتوسع  ةينزم تواند يممد باشد، اافراد هدف كار

عملياتي از  ةاستفاد منظور بهدانشگاه  منظور ايجاد پل ارتباطي بين پژوهشگران ورزش همگاني و مديران
والن تبادل اطالعات بين دانشجويان و مسئ ةدن زمينكرنتايج و دستاوردهاي تحقيقي، همچنين فراهم 

اي مناسب در دانشگاه براي هاي رسانههاي خود و استفاده از سيستمبراي بيان نيازهاي و خواسته
و نحوه و شكل برگزاري مسابقات بسيار مهم و اي ورزشي همورد فعاليتبه دانشجويان در  يرسان اطالع

اي را در مورد نقش و اهميت اطالعاتي مناسب كه اطالعات پايه وجود سيستم همچنين. استحياتي 
تغيير نگرش و باور مديران  ساز ينهزمتواند تيار مديران دانشگاه قرار دهد، ميورزش و فعاليت بدني در اخ
د كه در اين صورت حمايت و پشتيباني شواهميت ورزش براي دانشجويان دانشگاه در مورد نقش و 

 ةتوسع زمينهدر اين . همراه خواهد داشت ورزش همگاني در دانشگاه به ةتوسعمديران ارشد را براي 
و مسابقات از راهكارهاي  ها جشنوارهو برگزاري  يرسان اطالعتحقيقات مرتبط با ورزش همگاني، تقويت 

ناوري اطالعات و ف ةتوسعهمچنين ). 27( شده استورزش همگاني بانوان دانشگاه عنوان  ةتوسعارتقا و 
 ينتر مهمهاي نو در آموزش و ترويج فرهنگي ورزش همگاني از گيري از فناوريارتباطات و بهره

  ). 18( عنوان شده استو گسترش ورزش همگاني  توسعههاي راهكارو  ها سياست
تحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه ناكافي و  هاي نمونهدرصد  65بود كه از نتايج ديگر تحقيق اين 

مد بودن قوانين دانشگاه در مورد ورزش همگاني، بوروكراسي و تشريفات زائد اداري در راستاي اناكار
اجراي قوانين ورزش همگاني در دانشگاه، مناسب نبودن جايگاه فعلي ورزش همگاني به لحاظ حقوقي و 

 ةتوسعقانوني ورزش همگاني مانع  يها مشوق سازي يادهپو نبود ضمانت اجرايي مناسب براي تشكيالتي 
ها و الزامات قانوني و داشتن جايگاه حقوقي ورزش همگاني در مشوق .استورزش همگاني در دانشگاه 

همگاني  ورزش ةاز توسعكه قوانين دانشگاه حمايت الزم  زماني. دآن كمك كن ةتواند به توسعدانشگاه مي
شك  ياي از قوانين موجود وجود نداشته باشد، بي اجرايي مناسب براي پارهها ضمانتياورند و عمل ن را به
به ورزش دن قانوني افراد كرموظف  زمينهدر اين . ورزش همگاني با مشكل مواجه خواهد شد ةتوسعامر 

  ).27( شده استم انتظامي عنوان ورزش همگاني بانوان دانشگاه علو ةتوسعاز راهكارهاي ارتقا و كردن 
 نبودتحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه  هاي نمونهدرصد  50/57از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه 

مديران و مربيان متخصص در امر ورزش همگاني و نبود نيروي انساني الزم و كافي براي پيشبرد اهداف 
نتايج تحقيقات مختلف در اين زمينه، . شده است ورزش همگاني در دانشگاه ةتوسعورزش همگاني مانع 
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دانشگاه  ةبرنام فوقزشي ور هاي يتفعالورزش همگاني و  ةتوسعدهد كمبود نيروي انساني مانع نشان مي
برخي از طرفي نتايج  .)12، 19، 24(هاي ورزشي است يل عدم مشاركت دانشجويان در فعاليتاز دالو 

 و) 2(ورزش همگاني كشور دارد  ةتوسعي متخصص نقش مهمي در دهد نيروي انسانينشان متحقيقات 
 ةبرنام فوق هاي برنامه كردن تر فعالعوامل در  ينتر مهماستفاده از نيروي انساني متعهد و متخصص از 

بين تعداد نيروي انساني با تعداد كل دانشجويان  ه شده استهمچنين نشان داد). 11( استدانشگاه 
. ورزش است ةتوسعنيروي انساني از عوامل ). 25(معناداري وجود دارد  ةت رابطدر مسابقا كننده شركت

يك سازمان  ةسرماي ينتر مهمامروزه ). 23(ورزش براي پيشرفت به نيروي انساني مناسب نياز دارد 
صحيح امكانات و تجهيزات  يريكارگ بهخود و  ةنيروي انساني با دانش و تجرب. نيروهاي انساني آن است

كرده نقش  يلتحصخصص و نيروي انساني مت. واقع شود مؤثردر اثربخشي سازمان  اندتو يم
 شود، يمو نيز دارايي اصلي يك جامعه محسوب  رداقتصادي جامعه دا ةتوسعدر  اي كننده يينتع
). 3(د كنمسائل اقتصادي و اجتماعي مشخص ميكه توانمندي آنان پيشرفت جامعه را در حل  يا گونه به

ورزش همگاني نيز وجود مديران و مربيان متخصص و نيروي انساني الزم براي پيشبرد  ةوسعتدر امر 
بنابراين تربيت و آموزش مديران و . باشدورزش همگاني  ةتوسع ساز ينهزم تواند يم هاهداف اين حوز

پيشبرد اهداف ورزش همگاني در دانشگاه  منظور بهاني الزم مربيان متخصص و افزايش نيروي انس
هاي  ياستگذاريسها و  يزير برنامهبايد همراه با رو اين مسئله  باشد، ازاينورزش  ةساز توسع ينهزمتواند  يم

  .كالن و عملياتي در اين زمينه در دستور كار دانشگاه قرار گيرد
تحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه  هاي نمونهدرصد  63/50از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه 

هاي اشتن وقت الزم براي شركت در ورزشدانشجويان و همچنين ند انگيزگي يبو  اطالعي يب، عالقگي يب
 ةمشغلدهد در اين زمينه، نتايج تحقيقات نشان مي .آن شده است ةتوسعهمگاني دانشگاه مانع 

و عادت نداشتن به ورزش از جمله داليل  حوصلگي يب، اولويت داشتن مسائل ديگر، تنبلي و تحصيلي
انگيزگي و  يبعالقگي،  يبرسد نظر مي به ).11،10، 17، 19( استختن به ورزش در دانشگاه نپردا
خواستار بهبود و گسترش  آنچنانشود دانشجويان  سبباطالعي دانشجويان نسبت به ورزش همگاني  بي

 ةتوسععدم تقاضاي دانشجويان براي  موجبورزش همگاني در سطح دانشگاه نباشند و اين عدم نياز 
كه مديران دانشگاه با توجه به عدم تقاضا و است  رزش همگاني در دانشگاه گردد، پيامد اين روند اينو

 توجهي يبعبارتي  به .كنند سعه و گسترش ورزش در دانشگاه نميفشار از جانب دانشجويان توجهي به تو
نشان داده است تجربه در محيط دانشگاه . دشون مسئوال توجهي يب ساز ينهزم تواند يمدانشجويان 
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 درصددن نيز مسئوال ،كنندخود پافشاري  ةمورد خاصي شوند و بر خواست كه دانشجويان متقاضي زماني
ها و راهكارهايي براي ايجاد بنابراين اتخاذ روش. آيند يبرمدانشجويان  ةمقتضي به خواستپاسخگويي 

 موجبتواند ش همگاني ميانشجويان نسبت به ورزانگيزه و عالقه و همچنين افزايش آگاهي در د
ن تقاضاي بيشتر گسترش ورزش همگاني از طرف دانشجويان و در نتيجه انجام اقداماتي از طرف مسئوال

  . دشودر اين زمينه 
تحت بررسي بر اين اعتقاد بودند كه  هاي نمونهدرصد  36/45از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه 

هاي همگاني ضاهاي الزم براي پرداختن به ورزشنبود ف كمبود اماكن و تجهيزات الزم ورزش همگاني و
روز و  هاستفاده بودن تجهيزات و فضاهاي موجود در دانشگاه براي ورزش همگاني و ب يرقابلغدر دانشگاه، 

 .ورزش همگاني در دانشگاه است ةتوسعامكانات و تجهيزات ورزش همگاني دانشگاه مانع نبودن مدرن 
 :نقش امكانات و تجهيزات ورزشي گوياي اين مواردند ةيقات مختلف در زميندر اين زمينه، نتايج تحق

 دانشجويان شركت عدم مهم عواملو از امكانات و وسايل ورزشي دانشگاه از موانع توسعه  كمبود و ضعف

 جمله علل ورزشي از و اماكن وسايل كمبود. )9، 16، 17، 21، 24، 28(ي و ورزش است بدن يتفعال در

 ةتوسعموجود در  ةاز موانع عمدرزشي و يساتتأسكمبود امكانات و ). 15( استدانشگاه  در شورز ركورد
نبود امكانات مناسب و كافي يكي از موانع مشاركت دانشجويان در ). 11، 20(است ورزش دانشجويي 

ه نشان داده شداز طرفي . )10، 19(است مطلوب از اوقات فراغت نا ةورزش همگاني دانشگاه و استفاد
حداقل امكانات ورزشي از  ينتأمفضاي مناسب بانوان و  ينتأمورزشي افراد،  ةافزايش سراناست 

 يساتتأساحداث اماكن و  ،عالوه به .)27(است ورزش همگاني بانوان دانشگاه  ةتوسعراهكارهاي ارتقا و 
هاي فعاليت و افزايش مشاركت آنان در براي دختران دانشجو در باال بردن انگيزه يژهو بهورزشي 

 ي، وجودساز فراهمرو،  ازاين ).25(بسيار ضروري است ) آموزشي، تفريحي ـ فراغتي، قهرماني( برنامه فوق
هاي ورزشي  يتفعالراي شركت در مشوق افراد بتواند ميو در دسترس بودن امكانات و تجهيزات ورزشي 

  .ورزش همگاني دانشگاه كمك كند ةباشد و به توسع
ورزش همگاني در دانشگاه موانع  ةتوسعاين تحقيق نشان داد كه از بين موانع  نتايج در نهايت
ترتيب موانع  از آن به پسو  قرار داشت اول ةدر رتب 54/6با ميانگين  ريزي برنامهو  سياستگذاري

 اطالعاتيموانع ، 66/5آموزشي با ميانگين موانع ، 91/5مالي با ميانگين موانع ، 10/6شناختي با ميانگين 
فردي با ميانگين موانع ، 92/3انساني با ميانگين موانع ، 44/4قانوني با ميانگين موانع ، 62/5با ميانگين 

ورزش  ةتوسعمانع  ينتر مهمدهد اين نتيجه نشان مي .بودند 15/3زيرساختي با ميانگين موانع و  65/3
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وضعيت ورزش همگاني . ودبريزي و سياستگذاري مناسب در اين زمينه همگاني دانشگاه عدم برنامه
شايد عدم . است، گوياي اين امر شدهتحقيق نامطلوب عنوان  نپاسخگويا نظردانشگاه كه از 

ورزش همگاني دانشگاه به اعتقاد و باور مديران و  ةريزي مناسب براي توسعسياستگذاري و برنامه
ورزش همگاني دانشگاه موانع  ةكه دومين مانع توسع مسئوالن دانشگاه به ورزش همگاني برگردد؛ زماني

همگاني، نداشتن  شناختي يعني عدم شناخت و آگاهي كافي مسئوالن دانشگاه نسبت به اهميت ورزش
كاركرد ورزش همگاني و عدم اعتقاد  ةاطالعي از نحو هاي آن، بي يتفعالنگرش و باور مطلوب آنها به 

مديران اعتقاد و باوري به  كه يصورتدر شك بي. برخي مديران دانشگاه به ارزش ورزش همگاني است
آن و نه براي اختصاص منابع براي ريزي گاني نداشته باشند، نه براي سياستگذاري و برنامهورزش هم

ورزش همگاني دانشگاه  ةتوسعمانع  سومين رو ازاين. دارند يبرنمالي كافي در رشد و گسترش آن قدم م
اين كمبود منابع مالي خود . بود ورزش همگانيفي براي عدم تخصيص و كمبود منابع مالي و اعتباري كا

هاي مالي براي تدوين و اجراي برنامه نبود توانبه توان كه از آن جمله مي داردگري در پي پيامدهاي دي
همگاني، طراحي و اجراي سيستم آموزشي مناسب براي تربيت  آموزشي و ترويجي مناسب براي ورزش

هاي آموزشي مناسب در امر ورزش همگاني رزش همگاني و برگزاري كالسموزش وآ برايافراد شايسته 
 ةتوسعمانع  پنجمين. بودورزش همگاني در دانشگاه  ةتوسعمانع  چهارميندر دانشگاه اشاره كرد كه 

سيستمي كه بتواند با  بود؛مد اورزش همگاني در دانشگاه نبود سيستم اطالعاتي مناسب و كار
و صحيح از  موقع به يرسان اطالعن در امر ورزش همگاني در دانشگاه و اات محققنتايج تحقيق يريكارگ به
ريزي صحيح ساز برنامه ينهزمبراي دانشجويان هاي آن كردهاي ورزش همگاني و مسابقات و جشنوارهكار

نداشتن جايگاه . دشودانشجويان به شركت در ورزش همگاني  ةو اصولي مديران و توجه و عالق
حقوقي ورزش همگاني در دانشگاه و تشريفات زائد اداري و بوروكراسي در امور مربوط به تشكيالتي و 

در اجراي . شدند يبند دستهموانع قانوني  عنوان بهكه  دسته از موانع بودند ششمين امر ورزش همگاني
و ضعف  موجباين افراد خود  نبودنيروي انساني متخصص و شايسته الزم است كه  مذكورتمام موارد 

هم طراحي سيستم اطالعاتي و ريزي، گرفتن اعتبارات مالي، برنامهو  گذاريسياست ةزميننارسايي هم در 
 هشتمين. بودندورزش همگاني دانشگاه  ةتوسعموانع  هفتم ةموانع انساني در رد رو ازاين، گردد يم... و 

انشجويان نسبت به ورزش د اطالعي يبو  انگيزگي يب، عالقگي يبدسته از موانع، موانع فردي يعني 
چنانچه دانشجويان نسبت به ورزش همگاني ، مستقيم ندارند يرتأثاگرچه اين دسته عوامل . بودهمگاني 

ه نخواهند داشت و بنابراين اين زمينقوي در اين  ةباشند، تقاضا و خواست عالقه يبو  انگيزه يبدر دانشگاه 
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، مديران هم رو ازايندهد، زش همگاني قرار نميور ةوسعتالزم براي  فشار  تحتروند مديران دانشگاه را 
يعني كمبود امكانات و تجهيزات  يرساختيزنهايت موانع در . نخواهند كرد ةدر اين زمينآنچنان تالشي 

ت ورزشي كافي در اماكن و تجهيزا نبود. ورزش همگاني دانشگاه بودند ةتوسعانع وماز دسته  نهمين
يا دلسردي دانشجويان براي پرداختن به ورزش  انگيزگي يبباعث يك طرف از تواند محيط دانشگاه مي

ف هاي ورزشي با هدبراي برگزاري مسابقات يا جشنوارهمديران ورزش دانشگاه را  و از طرف ديگرد، شو
 تواند يمبنابراين، اين مانع . دكنهاي همگاني با محدوديت مواجه دانشجويان در ورزش ةمشاركت كلي
مناسبي براي ارتقا و  يها برنامهو  ها سياستورزش همگاني دانشگاه باشد و بايد  ةتوسعر مانع جدي د

در تحقيقات مختلف و زيادي كمبود امكانات . اماكن ورزشي در محيط دانشگاه اتخاذ و اجرا كرد ةتوسع
يق در اما در اين تحق ،ورزش در دانشگاه ذكر شده است ةتوسعو تجهيزات از موانع مهم عدم شركت و 

 هاي دانشكدهت علمي أدليل كه پاسخگويان تحقيق كه اعضاي هيبه اين شايد  .آخرين رده قرار گرفت
، بنابراين كمبود داشتندتربيت بدني نظر  هاي دانشكدهبه تجهيزات و امكانات ورزشي  بودند،تربيت بدني 

ر و آن را مانع جدي د انددهنكرهاي ديگر آنچنان احساس و دانشكده ها خوابگاهرا در محيط اين موارد 
را نشان ورزش همگاني در دانشگاه  ةتوسعراهكارهاي  6جدول  .دانند ورزش همگاني دانشگاه نمي ةتوسع
 .دهدمي

  توسعة ورزش همگاني در دانشگاهاهكارهاي ر. 6جدول 
ورزشبلندمدتو اهدافاندازچشم،يتمأموردنكرمشخص  .1

  همگاني دانشگاه
  ورزش همگاني دانشگاه توسعةراهبردي  ةتدوين برنام .2
  ورزش همگاني دانشگاه توسعةهاي ساالنه و عملياتي طرح برنامه .3
ورزش همگاني  توسعة ريزي برنامهاستفاده از افراد متخصص در  .4

  دانشگاه
دن جايگاه حقوقي و تشكيالتي ورزش همگاني كرمشخص  .5

  دانشگاه
 ورزش توسعةبراي  تخصيص تسهيالت مالي و اعتباري كافي .6

  دانشگاه همگاني
هاي ورزش همگاني  تخصيص منابع مالي كافي براي اجراي برنامه .7

  دانشگاه
-  آموزشي و ترويجي مناسب ورزشهايو اجراي برنامه طراحي .8

  همگاني دانشگاه
  همگاني در دانشگاه هاي ورزشبرگزاري مسابقات متنوع و متعدد  .9

آموزشي مناسب ورزش همگاني در  نظامطراحي و اجراي  .10
  دانشگاه

ساخت اماكن، تجهيزات و فضاهاي مناسب ورزش  طراحي و .11
  همگاني در محيط دانشگاه 

  تربيت مديران و مربيان متخصص ورزش همگاني در دانشگاه .12

تحريك شركت  منظور بهانگيزشي  يها مشوقاستفاده از.13
  همگاني هاي دانشجويان در ورزش

فاده از نيروهاي داوطلب براي پيشبرد امور ورزش است .14
  همگاني در دانشگاه

مناسب در  يرسان اطالع هاي سيستمطراحي و كاربرد  .15
  برگزاري و اجراي مسابقات ورزش همگاني دانشگاه

تبادل اطالعات و تجربه بين پژوهشگران و  ةايجاد زمين .16
  دانشگاه مديران

ي تبليغاتي براي معرفي و هاها و روشكاربرد برنامه .17
  شناساندن ورزش همگاني در دانشگاه

براي ورزش  االجرا الزمتدوين و تصويب قوانين مشوق و  .18
  همگاني در دانشگاه

  سازي ورزش همگاني در دانشگاه ارزش .19
تغيير باور و نگرش مسئوالن دانشگاه نسبت به ورزش  .20

  همگاني
زان دانشگاه با ماهيت ورزش ري ن مسئوالن و برنامهكردآشنا  .21

  همگاني
دن مسئوالن دانشگاه از اهميت و كاركرد كرآگاه و مطلع  .22

آموزشي و  يها كالسمثبت ورزش همگاني از طريق برگزاري 
 توجيهي مختلف
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15-1.  



 1395 بهمن و اسفند، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

842
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