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   یهمگان ورزشبررسی عوامل موثر بر توسعه 
  2، محمد پور رنجبر 1عبدالحمید زیتونلی

 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایراناستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، 
  

  چکیده
ویان دانشگاه علوم پزشکی از دیدگاه دانشج یهمگان ورزش بررسی بررسی عوامل موثر بر توسعههدف از این پژوهش 

جامعه آماري تحقیق کلیه دانشجویان  بود. یدانیمو روش جمع آوري داده ها  یفیتوص حاضرپژوهش  روش. کرمان بود
گیري نفر به روش نمونه 361بود.  نمونه آماري تحقیق بر اساس جدول مورگان  94علوم پزشکی کرمان در سال 

/ 875 ییایپا بیضرسوالی با اعتبار باال و   57 ي پرسشنامه از ها داده يآور معج يبرا اي انتخاب شدند.تصادفی طبقه
0 =α هاي در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور توصیف وضعیت نمونه ها و به منظور بررسی فرضیه. استفاده گردید

فریدمن استفاده شد.  ز آزمونانیز بندي عوامل و تحلیل واریانس یکطرفه و براي اولویتاز آزمون تی مستقل تحقیق 
ایجاد  رتبه اول، بر گسترش ورزش همگانی، توسعه اماکن ورزشی عوامل موثربین یافته هاي پژوهش نشان داد: 

انگیزه رتبه دوم، تبلیغات و اطالع رسانی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.  جذابیت در فعالیت هاي ورزش همگانی
، کسب اولرتبه  تندرستی حفظ و فردي سالمت کسب به ترتیب تن به ورزش همگانی،هاي اصلی دانشجویان از پرداخ

، پرکردن اوقات فراغت رتبه چهارم و توصیه خانواده مسواجتماعی رتبه  و تعامل روابطبهبود وم، دآرامش رتبه نشاط و 
  باشند.را دارا میو دوستان یا پزشک رتبه پنجم 

  
  

 نگیزه ، توسعه ، ورزش همگانیعوامل موثر ، ا :واژه هاي کلیدي 
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Study of factors affecting to the development of sport for all  
 Abstract 
The purpose of this research was study of factors affecting the development of the sport 
for all from the perspective of students of the university of medical sciences of Kerman. 
The study was descriptive  and  Methods of data collection was field. The study 
population was all students in the university of medical sciences of Kerman in 1394. A 
sample of 361 students were selected through stratified random sampling according to 
Morgan method. The validity of the questionnaire was approved by experienced and 
expert professors and its reliability was verified by using cronbach’s alpha coefficient (α 
= 0.875) . Descriptive statistics were used to describe the status of sample and to verify 
of the hypothesis  were used independent T- test and ANOVA and for prioritize and 
rank the variables were used  Friedman rank test. The findings showed:  
Among the factors affecting the development of sport for all, respectively  the 
development of sports facilities in first place , Create interest in the sport activity in 
second place, Advertising and notification in third place. The main motivation of 
students to engage in sport, respectively   the maintaining personal health and well-
being in first place, gain Exhilaration and relaxation in second place, Improving 
relationships and social interaction in third place, Enrichment leisure time in fourth 
place, Recommendation The family and friends or doctor in fifth place.  
 
Key words: 
Factors affecting, motivation, development, Sport for all 
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  مقدمه
که نتیجه پیشرفت ، از نیمه دوم قرن بیستم بشر از رفاه وآسایش بیشتري نسبت به قرون گذشته برخوردار شده است

صنعت و تکنولوژي در جهان می باشد. با توجه به گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي از ساعات کار فیزیکی کم شده و 
عات بیکاري خواه ناخواه زمانی را براي تجدید قواي جسمی و به ساعت هاي بیکاري اضافه گردیده است. افراد در سا

نحوه سپري .  )1384دهشتی، ( توان از آن تحت عنوان اوقات فراغت یاد کرددهند که میروحی خود اختصاص می
ولی نکته ، باشدشدن اوقات فراغت افراد با توجه به سن، جنسیت، طبقات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی متفاوت می

ز اهمیت آن است که بتوان با هر شرایطی و در هر سنی به نحو احسن و مطلوب از ساعات فراغت در جهت رشد و حائ
پیشرفت و سازندگی استفاده نمود و براي جلوگیري از کسالت و باطل شدن این اوقات با برنامه ریزي دقیق و پیش 

البته برنامه ریزي جهت اوقات فراغت  . )1375س، تندنویبینی شده به فعالیت هاي هنري، فرهنگی و ورزشی پرداخت (
زیرا شرایط روحی و روانی این گروه از حساسیت بیشتري برخوردار  طلبد،جوانان و نوجوانان ضرورت بیشتري را می

هاي مفید و متنوع نه تنها فرصت بروز عدم توجه صحیح به چگونگی گذران اوقات فراغت و نداشتن برنامه باشد.می
کجروي ها و ناراحتی هاي جسمانی و روانی را  رباید بلکه بروز بسیاري از انحرافات،و خالقیت را از جوانان می استعداد

امروزه گروه کثیري از جوانان جامعه ما را دانشجویان تشکیل  . )1389اردکانیان، ( سازدها ممکن می در میان آن
 جهتتوجه ، در آینده وجه به مسئولیت این افراد جهت اداره کشوربا ت باشند.دهند که داراي اوقات فراغت باالیی میمی

رسد. از این رو دانشگاه ها و برنامه ریزي مطلوب براي استفاده بهینه از ساعات فراغت دانشجویان الزامی به نظر می
شجویان از اوقات موسسات آموزش عالی باید عالوه بر توجه به کسب دانش و معرفت، توجه ویژه اي به نحوه استفاده دان

از آن جایی که حرکت و پویایی جزء الینفک زندگی بشر است و انسان را از تنبلی و بی حوصلگی  فراغت داشته باشند.
هاي فراغتی در نظر گرفت تا فرد عالوه بر کسب آمادگی توان ورزش را به عنوان یکی از بهترین فعالیتباز می دارد، می

دانشجویان بایستی در راستاي   تی با روحیه اي شاد، آماده فعالیت هاي روزانه شود.جسمانی و حفظ سالمتی و تندرس
تدارك برنامه هاي متنوع  تحصیل خود از سالمت جسمانی و روانی  برخوردار باشند که این امر از طریق تدوین و

ان جهت برنامه ریزي و گردد. بنابراین شناخت عالیق، نیازها و مشکالت دانشجویورزشی و فعالیت بدنی حاصل می
لذا توسعه گرایش به فعالیت هاي بدنی در دانشگاه . ضروري استسازمان دهی تربیت بدنی و ورزش دردانشگاه ها امري 

نیازمند افزایش سطح آگاهی از طریق آموزش و همچنین برنامه ریزي و مدیریت صحیح و ایجاد امکانات مناسب  ها،
  . )1388ربانی خوراسگانی، ( باشدمی

هاي مختلف روزافزون فناوري هاي مدرن، پدیده اي به نام فقر حرکتی را با خود به همراه آورد که جنبه هاي پیشرفت
و رسیدن به وضع نسبتا  از وضع موجود خروجروانی واجتماعی زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده است.  جسمی،
چند بعدي با تأثیرات ر هاي ورزشی به عنوان یک ابزافعالیت، نیازمند ابزارهاي درخور و شایسته اي مانند مطلوب

باشد. نقش انکارناپذیر آموزشی و پرورشی فعالیت هاي ورزشی به ویژه در گسترده بهداشتی، اقتصادي و اجتماعی می
القی نسل نوجوان و جوان، پیشگیري از ابتال به بیماري ها، پیشگیري از بسیاري از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخ

با توجه به کاهش تحرك و  . ) 165-177، ص1386روشندل اربطانی، ( ازکارکردهاي عدیده این پدیده ارزشمند است
در بیانه مشترك ضمن اعالم این  2و فدراسیون بین المللی پزشکی ورزشی 1فعالیت هاي بدنی، سازمان جهانی بهداشت

و تحرك مناسب می باشند، از دولت ها خواسته شده تا به  مطلب که تقریبا نیمی از جمعیت جهان فاقد فعالیت بدنی
عنوان بخشی از سیاست هاي بهداشتی خود، برنامه هاي فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی را در سطح جامعه مورد 

). لذا با توجه کاهش تحرك و فعالیت هاي بدنی و  50، ص 1393حمایت قرار دهند( نقل از رضوي و همکاران، 
زندگی که با توسعه و پیشرفت هاي فناوري و گسترش امکانات رفاهی و شیوه هاي نوین زندگی به وقوع ماشینی شدن 

                                                
1 - World Health Organization 
2 - International Federation Medicine Sport 
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پیوندد، ضرورت برنامه ریزي در راستاي تامین و ارتقاي سالمت جسمانی و عمومیت بخشیدن به انجام فعالیت هاي می
لمی نشان می دهد فعالیت بدنی و ورزش آثار یافته هاي ع رسد.منظم و مستمر ورزشی امري الزم و حیاتی به نظر می

مثبتی بر سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در تمامی دوره هاي زندگی دارد و ابزاري کارآمد در ارتقاي کیفیت 
هاي بدنی و ورزش به جهت نتایج روانشناختی  همچنین فعالیت).  1389زندگی اقشار مختلف مردم است ( مظفري، 

هاي حسی فرد، توسعه  ها، روابط انسانی و کارایی هاي اجتماعی، بهبود ادراك و پاسخ ها و دیدگاه رشچون تغییر نگ
سالمت روحی و جسمی فرد، احساس آسودگی و آرامش بیشتر، تسکین نارسائی ها و اختالالت روانی و کسب 

  .)1379محبی، (باشد میاهمیت خودباوري حائز اعتماد به نفس و  اکتساب تجارب خالق و تقویت هاي حرکتی،مهارت
امروزه گسترش یافته هاي علمی، رشد بهداشت و فرهنگ عمومی جامعه و آگاهی روزافزون مردم از تأثیرات ورزش در 

 "ورزش براي همه"معادل ورزش همگانی  شده است.  3تندرستی، موجب بروز پدیده اي نوظهور به نام ورزش همگانی
معمول به فعالیت هاي ورزشی گفته می شود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه  به طور .است  "ورزش عمومی"و 

مطرح  1996). عبارت ورزش همگانی، اولین بار توسط شوراي اروپا، در سال 1382به نتیجه آن انجام شود (غفوري، 
داوطلبانه و اختیاري که  شد. از دیدگاه شوراي ورزش همگانی اروپا، ورزش همگانی عبارتست از فعالیت هاي بدنی آزاد،

در اوقات فراغت به انجام می رسد، امکان پرداختن به آن براي همگان وجود دارد و هدف آن رقابت و پیروزي نبوده 
). 1392بلکه هدف اصلی از پرداختن به چنین ورزش هایی، تفریح، توسعه و بهسازي انسان ها می باشد ( جوادي پور، 

هاي همگانی معروف شده است ( به نقل از به ورزش 21المپیک معروف بود ولی قرن  هايبه قرن ورزش 20لذا قرن 
). امروزه ورزش و بویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از 72، ص 1394رضوي و همکاران، 

مداد می گردد. همچنین شود، یکی از زیرشاخص هاي توسعه انسانی در جوامع قلطریق ارتقاي سالمت افراد جامعه می
به واسطه افزایش سالمت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی می شود و بهره وري نیروي 

کند. گذشته از این، ورزش همگانی در کار جامعه را باال می برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می
ن همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهاي یک جامعه کارکردهاي مطلوبی همچو

ورزش به عنوان  . ) 165-177، ص1386روشندل اربطانی، (اجتماعی، کمک به فرایند جامعه پذیري افراد نیز دارد 
جامعه  بخش مهمی از تعلیم و تربیت، جایگاه اساسی و سرنوشت سازي در جامعه دارد و کارکردهاي مختلف آن در

خورد. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جامعه را دانشجویان تشکیل می دهند لزوم توجه جدي چشم میدانشگاهی به 
هاي ورزش همگانی دانشگاه به توسعه ورزش در بین دانشجویان اهمیت دوچندان دارد. فعالیت بدنی و شرکت در برنامه

(عزیزي،  نی، روانی و اجتماعی جامعه دانشگاهی داشته باشدمی تواند سهم بسزایی در ارتقا سطح سالمت جسما
گسترش استفاده روزافزون لذا محقق در این پژوهش با توجه به مشارکت کم دانشجویان در ورزش همگانی با  ) .1390

ه بی تحرکی آحاد جامعه بگسترش به سبب آن و شبکه هاي اجتماعی و هاي هوشمند همراه  تلفن ، اینترنت،از رایانه
بیان ضرورت پژوهش هاي بیشتر در این  به دنبال بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی و خصوص نسل جوان 

  زمینه است. 
  روش پژوهش

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  یهمگان ورزش بررسی عوامل موثر بر توسعههدف از انجام این پژوهش 
 یدانیم صورت به پژوهش نیا يها دادهباشد و می یشیمایپ نوع از و یفیوصت حاضرپژوهش  روش.  بوده است  کرمان
ی لیتحص سال در علوم پزشکی کرمان دانشگاه انیدانشجو یتمام شامل پژوهش يآمار جامعه.  است شده يآور جمع

 361ورگان نمونه آماري تحقیق از بین کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس جدول م. باشندیم 1394
 400نفر تعیین شد. لذا با توجه به وجود طبقات متمایز دانشجویان با گرایش ها و رشته هاي مختلف در دانشگاه، 

 داده يآور جمع يبرادر این پژوهش  اي در بین دانشجویان پخش گردید.گیري تصادفی طبقهپرسشنامه به روش نمونه
                                                
3- Sport For All  
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 قرارمورد تایید  یبدن تیترب رشته دیاسات از نفر 8 توسط پرسشنامه عتبارسوال استفاده شد. ا 57با  يا پرسشنامه از ها
 از وگردید  عیتوز دانشگاه دختر و پسر انیدانشجو از نفر 50 انیم آن یینها نسخه پرسشنامه ییایپا نییتع يبرا. گرفت

هاي ر توصیفی(شاخصدر این پژوهش از آما. آمد بدست a= 0/ 875 یی پرسشنامهایپا بیضر کرونباخ يآلفا قیطر
ها در قالب جداول و نمودارها) به منظور سازمان دادن، گرایش مرکزي و پراکندگی،  فراوانی و در صد فراوانی  داده

هاي نمونه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی از داده هاي بدست آمده ها و توصیف اندازهخالصه کردن داده
 از آزموننیز و تحلیل واریانس یکطرفه و براي اولویت بندي عوامل از آزمون تی مستقل بی پرسشنامه قابل ارزیا 374از 

   .انجام شد 16تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري اس پی اس اس نسخه  فریدمن استفاده شد. 
  یافته ها

 1/47کت کننده در تحقیق دختر و درصد از دانشجویان شر 9/52نفر  374با توجه به داده هاي تحقیق، از مجموع  
درصد از دانشجویان شرکت کننده در تحقیق  8/96باشند. همچنین داده هاي تحقیق نشان داد که درصد پسر می

 1/55ساله و  20درصد  9/21ساله،  19درصد  23نفر دانشجویان  374درصد متاهل بودند که از این  2/3مجرد و 
  سال و باالتر داشتند.   21درصد 

  
 فراوانی درصدي میزان اوقات فراغت دانشجویان - 1جدول 

  کل  پسران  دختران  
  5/5  05/0  06/0  اوقات فراغت ندارم
  5/11  10/0  13/0  کمتر از یک ساعت

  29  31/0  27/0  ساعت 2یک تا 
  42  45/0  39/0  ساعت 3دو تا 

  12  09/0  15/0  ساعت 3بیشتر از 
  

 سوابق ورزشی دانشجویان : توزیع فراوانی و درصد فراوانی 2جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  سابقه ورزشی

  3/1  5  ملی
  8/4  18  باشگاهی
  16  60  استانی

  1/29  110  دانشگاهی
  2/38  143  ورزش همگانی
  4/10  39  غیر ورزشکار

  
  ورزش همگانیو گسترش توسعه  عوامل موثر بررتبه بندي  -3جدول

لی خی کم متوسط زیاد خیلی زیاد  جنسیت عوامل
  کم

میانگین رتبه 
 اي

  رتبه 

  4  57/5  -  4/3  7/1  6/71  3/23  دختر فراهم آوردن انگیزه فعالیت
  64/5 - 3 3 2/71 7/22  پسر

  6  46/5  - 5/4  3/6 5/54  7/34  دختر توسعه تجهیزات
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  16/5 - 2 6/6 54 4/37  پسر
و پارك هاي توسعه اماکن 

 ورزشی
  1  57/6  5/4  8/2  5/20  5/54  6/17  دختر
  47/6  5/2  3  7/19  6/55  2/19  پسر

وجود مربی آگاه به اهداف 
 تربیت بدنی

  8  05/5  -  8/2  3/23  7/26  2/47  دختر
  14/5  -  3  3/27  2/22  5/47  پسر

ایجاد عالقه مندي به فعالیت 
 هاي اجتماعی و گروهی

  10  76/4  -  -  25  3/15  7/59  دختر
  65/4  -  -  3/27  1/9  6/63  پسر

  3  76/5  -  8/10  8/18  1/30  3/40  دختر رسانی تبلیغات و اطالع
  57/5  -  1/8  2/18  3/34  4/39  پسر

 متخصصتوصیه توسط افراد 
 و اساتید پزشکان مانند  

  7  41/5  -  8/2  3/19  8/35  42  دختر
  46/5 - 3 2/21 8/33 9/41  پسر

ایجاد جذابیت در فعالیت هاي 
 ورزش همگانی

  2  04/6  -  -  2/14  67  8/18  دختر
  22/6  -  -  6/13  7/72  6/13  سرپ

دسترسی راحت به اماکن 
 ورزشی

  5  51/5  -  4/3  3/23  8/35  5/37  دختر
  61/5  -  3  3/27  8/32  9/36  پسر

اعمال تشویق و ترغیب و ارائه 
 بازخورد مثبت

  9  87/4  -  5/8  7/9  8/35  46  دختر
  06/5  -  6/11  6/9  4/36  4/42  پسر

ایجاد  رتبه اول، ورزشیو پارك هاي بر گسترش ورزش همگانی، توسعه اماکن  ل موثرعوامدر بین  ،3با توجه به جدول 
   رتبه دوم، تبلیغات و اطالع رسانی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.  جذابیت در فعالیت هاي ورزش همگانی

  
در  ش همگانیورزدر خصوص زمان و روش هاي مطلوب اجراي  توزیع درصد و رتبه  نظرات دانشجویان - 4جدول 

 دانشگاه.
خیلی   جنسیت متغیرها

 زیاد
خیلی  کم متوسط زیاد

  کم
 میانگین 

اجراي فعالیت هاي ورزش همگانی در 
 صبح

  03/4  -  4  7/5  2/43  2/47  دختر
 - 5/2 3 5/47 47  پسر

اجراي فعالیت هاي ورزش همگانی در 
 عصر و غروب

  49/2  -  8/6  2/60  8  25  دختر
 - 1/6 1/62 6/7 2/24  پسر

  79/3  -  7/5  3/6  6/42  5/45  دختر اجراي گروهی در اماکن داخلی دانشگاه
 - 1/7 5/2 4/43 47  پسر

اجراي گروهی در اماکن خارج از دانشگاه 
 و محیط هاي طبیعی

  15/4  -  -  9/19  2/43  9/36  دختر
  -  -  7/22  9/42  3/34  پسر

  
لوم پزشکی کرمان در کل عالقه مند به اجراي ورزش همگانی در ، دانشجویان دانشگاه ع 4با توجه به داده هاي جدول 

ها بوده و همچنین عالقه مند به اجراي ورزش به صورت گروهی در خارج از دانشگاه در محیط هاي طبیعی صبح
  هستند.
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  بحث و نتیجه گیري
 1/47در تحقیق دختر و درصد از دانشجویان شرکت کننده  9/52نفر  374با توجه به داده هاي تحقیق، از مجموع  

درصد از دانشجویان شرکت کننده در تحقیق  8/96باشند. همچنین داده هاي تحقیق نشان داد که درصد پسر می
 1/55ساله و  20درصد  9/21ساله،  19درصد  23نفر دانشجویان  374درصد متاهل بودند که از این  2/3مجرد و 

  سال و باالتر داشتند.   21درصد 
ایجاد  رتبه اول، ورزشیو پارك هاي بر گسترش ورزش همگانی، توسعه اماکن  عوامل موثردر بین داد که  نتایج نشان

رتبه دوم، تبلیغات و اطالع رسانی رتبه سوم، فراهم آوردن انگیزه فعالیت رتبه  جذابیت در فعالیت هاي ورزش همگانی
 متخصصتوصیه توسط افراد ت ورزشی رتبه ششم، رتبه پنجم، توسعه تجهیزا دسترسی راحت به اماکن ورزشی چهارم،
اعمال تشویق و ترغیب  رتبه هشتم، وجود مربی آگاه به اهداف تربیت بدنیو اساتید ورزشی رتبه هفتم، پزشکان مانند  

رتبه دهم را به خود  ایجاد عالقه مندي به فعالیت هاي اجتماعی و گروهیرتبه نهم و در آخر  و ارائه بازخورد مثبت
و فعالیت  بر گسترش ورزش عوامل موثردر پژوهش هاي سایر محققین نیزگزینه هاي ذیل به عنوان اص دادند. اختص

خود فراهم نمودن زمان و مکان هاي مناسب جهت انجام فعالیت  ات تحقیقنتایج این تحقیق با بدنی بیان شده است: 
نا کردن مسئوالن نسبت به اهمیت مشارکت در هاي ورزشی و پس از آن فراهم نمودن بودجه و امکانات ورزشی و آش

نیز در تحقیق خود ) 1388شعبانی ( فعالیت هاي ورزشی را از عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی بیان نمودند،
را از عوامل موثر بر توسعه ورزش  هاي قانونی و دینی، وجود متخصصین و کارشناسان، تعدد رسانه هاي ورزشیحمایت

) نیز استفاده از نیروي متخصص و ایجاد انگیزه در دانشجویان، توجه به 1388سید جعفري ( ،ودندهمگانی بیان نم
عالئق آنان و رفع نقایص موجود در آموزشکده ها و جامعه و همت مسئولین را از عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی 

ورزشی مناسب و برنامه هاي تبلیغاتی را  ) نیز در تحقیق خود ایجاد امکانات و میادین1393عراقی ( بیان نمودند.
  راهکارهاي توسعه ورزش همگانی بیان نمودند.

نظرات دانشجویان در خصوص میزان مطلوب بودن اجراي ورزش همگانی در هریک از با توجه به داده هاي تحقیق 
رزش همگانی در عصر و اجراي فعالیت هاي ورزش همگانی در صبح رتبه اول و اجراي فعالیت هاي و، هاي مذکور زمان

همچنین طبق نظرات دانشجویان در خصوص مکان اجراي ورزش همگانی، دانشجویان  .باشندغروب داراي رتبه دوم می
این یافته با پژوهش عالقه مند به اجراي ورزش به صورت گروهی در خارج از دانشگاه در محیط هاي طبیعی هستند. 

) بهترین 1375تندنویس ( البته در اکثر پژوهش هاي داخلی انجام شده مانند باشد.داراي همخوانی می )1390(عزیزي 
  زمان اجراي ورزش همگانی، عصرها بیان شده است.

 جسمى، عدیده ى مشکالت حرکتى فقر این و کرده فقرحرکتى دچار انسان ها را جامعه کنونی ماشینی در زندگى
وسیله  عنوان به ورزش همگانى و راهبردى راه حل عنوان به ورزش .است آورده پدید انسان ها براى اجتماعى را و روانى

 انگیزه هاى متفاوتى با همگانى ورزشلذا  .کند حل مطلوب به نحو را مشکل این تواندمی بخش فرح و ارزان قیمت اى
 اشینى،م زندگى از دورشدن اجتماعى، روابط فراغت،گسترش اوقات غنی سازى روانى، و جسمى سالمت تأمین جمله از

گرفته است. لذا جهت  قرار مورد توجه ورزش قهرمانى رشد براى سازى زمینه کارایى، طبیعت، افزایش به بازگشت
شناخت عالیق، ، تدوین برنامه هاي متنوع ورزشی و فعالیت بدنیدانشجویان و  سالمت جسمانی و روانیکسب و ارتقاء 

 شود.ها پیشنهاد میدانشگاه  مان دهی تربیت بدنی و ورزش درنیازها و مشکالت دانشجویان جهت برنامه ریزي و ساز
گرچه بعضی از موانع مانند مشکالت اقتصادي به برنامه ریزي میان مدت و بلند مدت از سوي مسئوالن اقتصادي کشور 

  نیاز داشته باشد، ولی بقیه موارد در کوتاه مدت قابل پیش بینی و اقدام هستند که عبارتند از:
در دانشگاه ها، ادارات و سازمان ها، پارك ها، مساجد،  ورزشی مناسبهاي تفریحی و ضاي فانات و توسعه امک - 

 مدارس و دیگر مکان هاي زیارتی و تجاري
 ایجاد جاده هاي تندرستی در هر شهر و مکان مناسبی با نصب دستگاه هاي آمادگی جسمانی و ورزشی. - 
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سازي ورزش همگانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به  تبلیغات گسترده در تمامی رسانه ها جهت  فرهنگ - 
 ضرورت و اهمیت ورزش بر سالمت جسم و روان. 

 براي هر بخش از جامعه. هاي متنوع و جذاب در ورزش همگانیبرنامهمحصوالت و ارائه  - 
لمی و توانمند در ایستگاه هاي ورزش همگانی جهت ارائه تمرینات عنیروي انسانی متخصص تعیین مربیان و   - 

  و اصولی. 
  منابع
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