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 موجود استانداردهای با رمانشاهک هایدانشگاه ورزشی سرانه مقایسه
 . جواد شهالیی3. ملیحه پرویزی 2. سجاد محمدی 1

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران2و1
 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران3

  
 مقدمه

همگام با تغییر و تحوالت تدریجی جامعه توسعه یابد. وجود های بدنی، به عنوان نمادی اجتماعی، باید با توجه به اینکه ورزش و فعالیت 
(.  1323ای مهم در ارتقای کمی و کیفی عملکردهای ورزشی است )الهی، های ورزشی مناسب و توسعه یافته، جنبهساختامکانات و زیر

های دارد وضعیت سرانه ورزشی و دانشگاهبا توجه به اینکه در ایران به صورت جدی به استانداردها توجه نشده است، این پژوهش درنظر 
شهر کرمانشاه را با استانداردهای موجود مقایسه نماید. یکی از علل کاهش سرانه علیرغم خطر روند کنونی ساخت و ساز و افزایش 

ایمنی اماکن کند. باتوجه به مقدمات ذکر شده، بررسی وضعیت باشد که معضل را بیشتر نمایان میدانشجویان در مقاطع مختلف می
های کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی در چه سطحی ورزشی این واقعیت را روشن خواهد کرد که وضعیت سرانه ورزشی دانشگاه

تواند به عنوان راهنمایی فراروی باشد که میهای شهر کرمانشاه با استانداردها میاست؟ بررسی و مقایسه وضعیت  سرانه ورزشی دانشگاه
 ریزان و مدیران اماکن ورزشی  قرار گیرد.مهبرنا

 شناسیروش
-لحاظ استفاده نتایج کاربردی است. جامعه آماری را دانشگاه از پیماشی، که به صورت میدانی اجرا و -روش انجام تحقیق ازنوع توصیفی

بودند تشکیل داد. تعداد جامعه و  مندهای ورزشی بهرهمجموعه وجود اماکن و آزاد شهرستان کرمانشاه که از های دولتی و دانشگاه
 نفر 11 مورد تأیید لیست چک شود. ابزار اطالعات چک لیست بود. رواییسالن را شامل می  12ی آماری با هم برابر بوده و تعداد نمونه

درصد  22همبستگی باالی ها ضریب از طریق روش بازآزمایی تعیین، و در تمام بخش آن پایایی و قرار گرفت  ورزشی مدیریت اساتید از
 ای استفاده شد.نمونهتک tبود. و برای تعیین معناداری از آزمون 

 هایافته 
 ای سرانه ورزشیتک نمونه tجدول: آزمون 

 
 متر مربع5/2مقدارآزمون = 

 
t 

 

Df 

Sig. 

(2-tailed) 

میانگین 
 مربعات

 اختالف %95فاصله اطمینان 
 کران باال کران پایین

 -123/1 -123/2 -663/1 221/2 9 -236/2 ی ورزشیسرانه

 
-ها نتیجه میی ورزشی دانشگاه(، و با توجه به مقدار میانگین سرانه P < 25/2و  t=  -236/2رد شده است )  25/2فرض صفردر سطح 
های شهر ی ورزشی دانشگاهسرانههای شهر کرمانشاه با استانداردهای موجود تفاوت وجود دارد و ی ورزشی دانشگاهشود که بین سرانه

 باشد. تر از استانداردهای موجود میکرمانشاه کم
 گیرینتیجه

های شهر کرمانشاه طور متوسط به ازای هر دانشجو در دانشگاهنتایج تحقیق نشان داد که میزان سرانه اماکن ورزشی به 
مترمربع به ازای هر نفر از جمعیت( بیشترین 331/2علوم پزشکی با )مترمربع به ازای هر نفر از جمعیت( بوده است که دانشگاه 2362/2)

اند که واضح است با ی ورزشی به خود اختصاص دادهمترمربع به ازای هر نفر از جمعیت( کمترین سرانه1/2و دانشگاه پیام نور با )
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های های ورزشی دانشگاهایج تحقیق نشان داد که سالندر مجموع نتباشد، تفاوت دارد. متر مربع می 5/2استانداردهای موجود، که برابر با 
درصدی استاندارد فاصله زیادی  122شهر کرمانشاه نسبت به استانداردهای موجود دارای وضعیت مناسبی نمی باشند و تا رسیدن به مرز 

 وجود دارد که این امر نیازمند تالش و دقت نظر مسئولین ذیربط در آینده خواهد بود.
 سرانه، استاندارددی: واژگان کلی
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