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 تحليل اسنادي ساختار توسعه ورزش دانشگاهي ايران

  

  ،3 حميدرضا ،گوهر رستمي ،2رحيم  ،نژادرمضاني، 1فريدون  ،منافي

  

  دانشگاه گيالن ،مديريت ورزشي هيĤت علمي گروه .3و2 دانشگاه گيالن دانشجوي دكتري مديريت ورزشي،. 1

1-manafi_f_2006@yahoo.com                                                                                                                             

  مقدمه

در آموزش  ورزش پرورشي نيافتن توسعه كشور، ورزش توسعه اصلي عدم داليل از براساس تحقيقات و ديدگاه كارشناسان يكي 

 آن پي در شود و مي پرورشي محسوب ورزش فرآيند از اصلي بخشي دانشگاهي ورزش .شودي و آموزش و پرورش قلمداد ميعال

 سالم رقابتي و تفريحي هايموقعيت در را دانشجويان كلية مناسب، فرصت و ايجاد محيط و الزم هايآوردن زمينه فراهم با كه است

ورزش دانشگاهي نيز بخش مهمي از اهداف بلند از آنجا كه دانشجويان قشر فراگير و پوياي جامعه هستند؛ بنابراين ). 4و3( قرار دهد

كشور و منطبق هاي پنج ساله توسعه ورزش هاي توسعه ورزش دانشگاهي در راستاي برنامهبرنامه .مدت توسعه ورزش در كشور است

ريزي در مباحث توسعه ورزش دانشگاهي عالوه بر ارزيابي پژوهش و برنامه). 1( تحقيقات و فناوري قرار دارد ،بر اهداف وزرات علوم

ها عملكرد براساس اسناد باال دستي در هاي توسعه ورزش و سطوح رقابتي و رويدادها، نيازمند سنجشعملكرد، الگوسازي و مولفه

هاي گيري سياستعالوه براين ارزيابي جهت. باشدمي) برنامه پنجگانه توسعه(هاي كالن توسعه كشور تطبيق با برنامه آن زمينه،

بدني وزارت علوم و فدراسيون ملي ورزش دانشگاهي كشور نيز از ضروريات كل تربيتهاي ادارهورزش دانشجويي كشور در برنامه

ها و پژوهش محقق درصدد آن است با روند و وضعيت توسعه ورزش دانشگاهي كشور، برنامهبنابراين در اين . )2( پژوهشي است

بدني وزارت علوم مورد بررسي قرار دهد و تحليلي كلي از آن كل تربيتهاي ادارهمسابقات اين حوزه را براساس اسناد و گزارش

  .براساس برنامه كالن اول تا پنجم توسعه كشور ارائه دهد

  

  شناسيروش

جامعه آماري پژوهش . هاي اسنادي استو به صورت تحليل شاخص) نگرمطالعات گذشته(تحليلي  - پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

نمونه آماري شامل اسناد . هاي كشور بودها و رويدادهاي ورزشي دانشگاهها، فعاليتهاي مربوط به برنامهشامل تمامي اسناد و گزارش

هاي ها و رونوشتليستشامل چك ابزار پژوهش. باشدبدني وزارت علوم  ميكل تربيتدسترسي از اداره هاي قابل حصول وو گزارش

ها و هاي كيفي به صورت الگوهاي نظري براساس گزارشهاي كمي به صورت روندهاي زماني و دادهداده. با مقياس كمي و كيفي بود

هاي مختلف آوري شده در قالب روند زماني براساس مولفهاطالعات جمع. تحليل برنامه ورزش دانشگاهي استخراج و تحليل شد

. ها از آمار توصيفي و نمودارهاي تحليلي استفاده شدبراي تجزيه و تحليل داده. توسعه در ورزش دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفت

ها سازمان مطبوع نامهمورد بررسي و آئين براساس ذكر در خود اسناد) 6جدول (هاي توسعه ها مورد بررسي در طول برنامهشاخص

مستخرج از مطالعات فدراسيون جهاني فيزو و برخي كشورهاي پيشرفته ) 3(هاي مورد بررسي در شكل همچنين شاخص. باشدمي

 .سايت اسن مراكز دريافت شده استباشد كه از روي وبمي

  

 هايافته

ها در توسعه مطالعات راهبردي فيزو استخراج شده و وضعيت آنالمللي توسعه ورزش دانشگاهي از هاي بينشاخص 

رد بررسي قرار گرفته است علوم موبدني وزارتكل تربيتهاي ادارهورزش دانشگاهي كشور براساس اسناد و گزارش

 ها در توسعه ورزش دانشگاهي كشور جنبه كميهاي حاصل از بررسي اسناد، بيشتر موفقيتبراساس يافته. )3شكل (

 60ود حدهاي ورزش دانشگاهي كشور براساس سرانه داخلي به طور ميانگين در اندازعالوه براين، چشم .داشته است
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روند مشخصي هاي مورد بررسي، توسعه ورزش دانشگاهي كشور براساس شاخص

   ويدادها مشاهده شده است

  
  )نظرانبا تأييد صاحب(اي مطلوب توسعه ورزش دانشگاهي ايران 

  
  هاي كالن توسعه كشور  المللي توسعه ورزش دانشگاهي در ايران براساس برنامه

توسعه ورزش دانشگاهي كشور براساس شاخص. درصد استانداردهاي جهاني قرار دارد

ويدادها مشاهده شده استاي زياد، ثبات ساختاري كم راست و تغييرات برنامه

اي مطلوب توسعه ورزش دانشگاهي ايران طراحي الگوي ساختاري و برنامه

المللي توسعه ورزش دانشگاهي در ايران براساس برنامههاي بينبررسي شاخص

 

 

درصد استانداردهاي جهاني قرار دارد

است و تغييرات برنامه نداشته

  

طراحي الگوي ساختاري و برنامه). 1(شكل 

  

بررسي شاخص.  2شكل 
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  گيريبحث و نتيجه

دهد كه رويكرد قهرماني در ورزش اين ساختار نشان مي. دهدمطلوب ورزش دانشگاهي كشور را نشان ميساختار ) 1(شكل 

- بايد در برنامه دانشجويي ورزش بخشتوسعه در ) آموزشي، همگاني و قهرماني(ها بايد تغيير يابد، تفكيك حوزه ورزشي دانشگاه

در ورزش دانشگاهي كشور براساس  المللي توسعه ورزش دانشگاهينهاي بيشاخص بررسي در. ريزي بيشتر مورد توجه قرار گيرد

ها در ورزش دهد كه وضعيت اين شاخصميكل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان وزارت علوم نشانهاي ادارهاسناد و گزارش

هاي براساس يافته. ر دارددرصد استانداردهاي جهاني قرا 60دانشگاهي كشور براساس سرانه داخلي به طور ميانگين در حدود 

هاي اصلي توسعه عالوه براين، چالش. ها در توسعه ورزش دانشگاهي كشور جنبه كمي داشتبيشتر موفقيت 3مندرج در شكل 

اي كم در اي زياد، ثبات ساختاري و برنامهورزش دانشگاهي كشور شامل عدم وجود روندهاي اصولي در توسعه، تغييرات برنامه

- ها بيانگر اين است كه در صورت عدم برنامههاي توسعه در برنامهپيشرفت مستمر در شاخص. باشدادها و غيره ميبرگزاري رويد

البته . توان به حد مطلوبي از استانداردها نزديك شدريزي اساسي و تغييرات بنيادي، حتي با روند نرخ افزايشي فعلي هم نمي

اي به چهار شاخص ه ويژههاي بعدي بايد توجريزياني بوده است و بنابراين در برنامهبيشترين موفقيت در شاخص سرانه و نيروي انس

  . ديگر شود

  

  .هاي توسعهورزش دانشجويي، ورزش قهرماني، ورزش همگان، توسعه ورزش، برنامه :كليدهاي واژه

  

 منابع

  .)1383( ورزش آموزشي و پرورشي: ربيت بدنيمطالعات تفصيلي سازمان ت .1

  .)1391( اداره كل تربيت بدني وزارت علوم كتابچه .2

 چهارم برنامه قالب در ورزش دانشجويي توسعه اجرايي هايراهكا و هاسياست كالن اهداف تدوين. ) 1388(. مهرزاد حميدي، .3

  .فناوري و علوم، تحقيقات وزارت ورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشكده. كشور توسعه

هاي ورزشي دانشجويي پنجم، ششم و هشتم و ارائه راهكار براي ارتقاء مقايسه توصيفي المپياد). 1386(. محمد علياميرتاش  .4

  .، طرح پژوهشي پژوهشكده تربيت بدنيكيفي المپيادهاي ورزشي دانشجويي كشور

5. Www.Fisu.com/reaserch  
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