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ي دانشجويي دانشگاه شهيد ها ررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان ساكن در خوابگاهب

   ورزشيي فوق برنامةها يتفعالاز  چمران اهواز
 1نژاد صديقه حيدريدكتر 

  2فرزانه لساني جويباري
  چكيده

 دانشگاه  برنامة ورزشي ي فوق   ها  يتفعالي دانشجويي از    ها  ان رضايتمندي دانشجويان ساكن در خوابگاه     بررسي ميز « ، تحقيق  اين  ازهدف  
سـال تحـصيلي     ري دانـشگاه چمـران د     هـا    دانشجوي دختر و پسر ساكن در خوابگاه       5000 ،ن تحقيق اي  جامعة آماري   .  بود »شهيد چمران 

 توصـيفي  ،ن تحقيـق اي .  تصادفي انتخاب شدندگيري به روش نمونه)  پسر153 و    دختر 204 ( دانشجو 357 ،ها  بودند كه از ميان آن     86ـ85
  بـسته  سـؤال  32چنـين     فـردي، هـم    اطّالعـات  شامل   ،ساخته ق محقّ نامة   پرسش ،ابزار تحقيق . تحليلي و به روش ميداني انجام شده است       

 نفر 25 به وسيلةنامه   روايي محتوايي پرسش  .  بود مة ورزشي برنا فوق   هاي  يتفعال وضعيتدر رابطه با محتوا و      ) مقياس ليكرت پنج ارزشي   (
 از آمـار توصـيفي و بـراي         هـا   براي توصيف يافته  .  محاسبه شد  87/0 بدني بررسي شد و پايايي آن آلفا كرونباخ          دانشكدة تربيت  انادتاز اس 

 تحقيق بين ميـزان رضـايتمندي دانـشجويان         يها  يافته.  مستقل، تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد       tتحليل آماري از آزمون    تجزيه و 
ي مختلـف   ها  بين ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته    .  تفاوت معنادار را نشان داد     ، خوابگاه برنامة ورزشي ي فوق   ها  يتفعالدختر و پسر از     
ليكن  ؛وت معنادار مشاهده نشد تفا،ي فوق برنامهها يتفعالي ورودي مختلف از ها چنين ميزان رضايتمندي دانشجويان سال تحصيلي و هم

در مجموع  . مشاهده شد   تفاوت معنادار  ،ي فوق برنامه  ها  يتفعالبين ميزان رضايتمندي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از           
نـشجويان سـاكن در     ي ورزشي و تفريحات سالم در زندگي روزانه دانـشجويان بـه ويـژه دا              ها  كه برنامه   يمات مثبت و مه   تأثير به   توجهبا  

 كيفيت ورزشي دانشگاه بايد در      ة فوق برنام  مسؤوالنشود، مديران و     ميآنان    مي دارد و باعث ايجاد نشاط روحي و سالمت جس         ها  خوابگاه
ـ     توجه ابتدا نيازسنجي انجام دهند و با        ،ها  ن برنامه اي   چنين جهت بهبود    هم ؛ت بيشتري نمايند   دقّ ، خدمات ارائة ق و نظـرات     بيشتر بـه عالي

   .دانشجويان بتوانند هرچه بيشتر رضايتمندي آنان را فراهم نمايند
  

   .، خوابگاه، دانشگاه شهيد چمرانبرنامة ورزشيرضايتمندي، فوق : ي كليديها واژه
  

_____________________________________________________________ 
  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1
  بدني تربيت ارشد كارشناس. 2
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  مقدمه
سمت  و تمركز از خدمات كار به توجه و اند  مدل جديدي را الگوي كار خود قرار داده،ي خدماتيها امروزه سازمان

دهد و پاسخگوي  ميپذيري بيشتر كه خواست مشتري را در رأس كار خود قرار  ت انعطافمدلي با سيستم باز و قابلي
يي كه به رضايتمندي ها  سازمان،ي انجام شدهها طبق پژوهش. )2 (باشد، منتقل شده است ميخواست مشتري نيز 

  اثربخشي بااليي را به اجرا گذارنداند  كوتاهي توانستهمدتر ، داند  كردهتوجهها   داده و به آناهميتمشتريان خود 
ن اي .  كند كه رضايت مشتريان خود را فراهم سازدارائه مايل است خدماتي را ،موفّق هر سازمان ،يبه طور كلّ. )6(

نيروي بزرگ  ،ي ورزشيها يشه در تمام سازماناند  ناي  امروزه. كند ميي ورزشي نيز صدق ها نكته در مورد سازمان
 بنابر. گرايي، امروزه رمز و راز صنعت ورزش است  عميق به مشتري و مشتريتوجهآيد و  ميبرنده به حساب  و پيش

خدمات  ،».حق با مشتري است«يا » ل مشترياو«ي ورزشي هم با پيشه نمودن شعار ها  مديران سازمان،اين
ي از فرهنگ نمايند، به نحوي كه اين نگرش جزئ ميائه نفع خود ار خويش را در سطح بيش از انتظارات افراد ذي

  . )3 (مندي از خدمات ورزشي شده است ي ورزشي شده و باعث اقبال بيشتر مردم به ورزش و بهرهها سازمان
 در بسياري 3كيفيتي كنترل ها  و دايره2 جامعكيفيت مديريت سازمان، 1چون اثربخشي  ميامروزه مفاهي

؛  جامعكيفيت مديريتات اساسي در  نظري،6 و كراسبي5، ژوران4دمينگ. ايج و ضروري هستند بحثي رها از سازمان
 نيز ارتباط 7مطالعات كامرون و ماسون. اند  جستجو براي پيشرفت مستمر و رضايت باالي مشتري ارائه داده،يعني

سات آموزش سؤ در ممة ورزشيبرناي تفريحي و فوق ها  خدمات ورزشي به ويژه در بخش برنامهمديريتزيادي با 
كند كه  ميپيشنهاد ) 1986 ( آموزش عالي در بخش دولتي مولرمؤسسات و ها دانشگاه در مورد. )11 (عالي دارد

 د، در واقعي آ به دست 8ت هدفتواند از طريق شاخص رضايتمندي جمعي مياعتبار و پايايي ارزيابي اثربخشي برنامه 
 متعالي سازمان و اثربخشي كيفيت راهي جهت برآورد كردن اهداف پيشرو به سمت تواند به عنوان مين شاخص اي 

  . )10 ( فوق برنامه باشدي ادارةها برنامه
 و متخصصهاي خدماتي در تربيت نيروي انساني  آموزش عالي به عنوان سازمانمؤسساتدانشگاهها و 

 جامعه به دست  هدايت و رهبري آيندةف ديگر، از طر.بر عهده دارند  يم نقش مه،در توسعه و پيشرفت كشور
براي كارآمد بودن نيروي انساني از اين رو، . كنند، رقم خواهد خورد ميدانشجوياني كه امروز در دانشگاه تحصيل 

 جسماني و تفريحي كمك گرفت تا دانشجويان بتوانند هاي يتفعال آموزشي و پژوهشي از هاي يتفعالبايد در كنار 
_____________________________________________________________ 

1. Effectiveness 
2. Total Quality Management (TQM) 
3. Quality Control Circles 
4. Deming 
5. Juran  
6. Crosby 
7. Cameron & Masson  
8. Target Population Satisfaction Index (TPSI) 



 3  ...هاي  در خوابگاهبررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان ساكن

بنابراين چگونگي عملكرد و رفتار مديران و كاركنان ادارات تربيت بدني .  شوندمند بهره زندگي سالم تكيفياز 
ي بر خوردار  خاصاهميتباشند، از  ميي هدف خويش كه همانا جوانان دانشجوي كشور ها تها با جمعي دانشگاه
.  و رضايت خاطر آنان را حاصل نمايداشدنان ب و عاليق آها مبتني بر رفع نيازهاي ورزشي و سليقهد باي مي است و

 تجمع دانشجوياني است كه از يك طرف به دليل دوري از خانواده با اوقات  محلِّ،ي دانشجوييها خوابگاه. )5(
 و خطرات ها  همين دوري و تنهايي در معرض آسيبه رو هستند، و از طرف ديگر به دليلب اي رو فراغت فزاينده

 چنين براي ارتقاي براي مصون ماندن از هر گونه لغزش و صدمه، هماز اين رو، . باشند مياوان اجتماعي و روحي فر
برنامة  فوق توسعة. ي توام با نشاط، سرزندگي و شادابي نيازمندندها  زندگي و پيشرفت تحصيلي به محيطكيفيت
مين نيروي انساني ، تربيت و تأني يع؛ي دانشجويي به رسالت اصلي دانشگاهها  و تفريحات سالم در خوابگاهورزشي

سازي   زندگي دانشجويي و آمادهكيفيت و در جهت بهبود نمايد مي در عين حال سالم و شاداب كمك متخصص
شود كه بين  مي باعث ،ي تفريحات سالمها اجراي برنامه. دارد اي ت ويژهي اهم،آنان براي سازندگي آينده كشور

برنامة  فوق مسؤوالنمديران و . )1 ( توازني برقرار گردد،جودي زندگي دانشجويانو ساير ابعاد و  ميي علها تالش
ي دانشجويي ارائه دهند، ابتدا ها بخشي را به ويژه در خوابگاه  دانشگاه براي اين كه بتوانند خدمات رضايتورزشي

ي را در مورد اطّالعاتنمايند و  ورزشي نيازسنجي هاي يتفعالي دانشجويان را در ارتباط با ها بايد عاليق و خواسته
 ورزشي جوانان دانشجو  مناسب و منطبق بر ذائقةكيفيتنگرش مخاطبين خود كسب كنند، تا بتوانند خدمات با 

 رسيدگي .ه پيشنهادها و نظرات مشتريان استي بهينه نمودن خدمات، رسيدگي بها زيرا يكي از شيوه ؛ارائه نمايند
  . )6 (شود ميدانشگاه   مي وجهه عمو موجب بهبود و افزايش ارائة خدمات و ارتقاي،مناسب و مطلوب به پيشنهادها

ي رضايتمندي دانشجويان از كـل     گير  ازهاند   به منظور  )2004 (1در تحقيقي كه دانشگاه بروكس آكسفورد     
 تـسهيالت   ي تحصيلي، امكانات آزمايشگاهي و سايت كـامپيوتري،       ها   خوابگاه، رشته  وضعيتي  ها  دانشگاه در زمينه  

در تحقيق دانـشگاه    . )15 (درصد اعالم شد   2/74انجام داد، ميزان رضايتمندي دانشجويان      . . . ورزشي و تفريحي و   
  درصـد دانـشجويان كـامالً      60كه به منظور بررسي رضايتمندي دانشجويان از دانشگاه انجام شـد،            ) 2005 (2تروي

شود و نتايج آن به طور سـاالنه منتـشر           ميترونيكي انجام   راضي بودند، اين تحقيق به صورت آن الين از طريق الك          
ت فعال تـأثير در تحقيقي به ارزيابي     ) 2004 (3زي زي و همكاران   . )16 (گردد مي فـوق برنامـه بـر روي        ي ادارة هـا   يـ 

  درصـد از    9/79ي ايروبيـك و وزنـه بـرداري پرداختنـد، حـدود             هـا   كننـده در كـالس     لي شركت دانشجويان سال او
بـه بررسـي    ) 1385 (باورسـاد . )17 (انـد    مفيد بوده و از آن رضـايت داشـته         ها  گان ابراز داشتند كه برنامه    كنند شركت

 حـاكي از وجـود      ،نتـايج تحقيـق   . ي دانشگاه تهران پرداخت   ها   ورزشي در خوابگاه    فوق برنامة  هاي  يتفعالاثربخشي  
 ،ي مختلـف  هـا   ليكن رضايت دانشجويان رشته    ؛ بين ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر و پسر بود        دار  معنيتفاوت  

_____________________________________________________________ 
1. Oxford Brookes University  
2. Troy University  
3. Zeizi & et al 
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ي سـاز  بدني ها رضايتمندي مشتريان باشگاه ر بر ثّعوامل مؤ  )1383 (رمضاني. )1 (دهد مي را نشان ن   دار  معنيتفاوت  
 اجتماعي اقتصادي و ميزان رضايت ارتبـاط        وضعيتنتايج بين   . خصوصي بانوان شهر تهران را مورد بررسي قرار داد        

 ؛ي وجـود داشـت    دار  معني ارتباط   ،ي مشتري و ميزان رضايت    ها   به خواسته  توجه ليكن بين    ؛ان نداد ي را نش  دار  معني
.  افـزايش يافـت  هـا  ي مشتريان، ميزان رضايتمندي از عملكـرد باشـگاه  ها  و نيازها  به خواستهتوجه با افزايش  ،يعني
 دارابـي . )6 ( و مثبت مشاهده شد    دار  نيمع همبستگي   ،چنين بين استفاده از وسايل مدرن و رضايتمندي مشتريان         هم

ي وزارت فرهنـگ و آمـوزش       هـا    ورزشي در دانشگاه   و كيفي فوق برنامة     يم ك اي بر ارتق  مؤثّربرخي عوامل   ) 1376(
ي ورزشـي درون  هـا  عالي مستقر در تهران را بررسي نمود و دريافت كه وسعت فـضاهاي ورزشـي و حجـم برنامـه                  

 با تحـصيالت بـاالتر      مربيان حضور   چنين  هم ؛ ورزشي دانشگاه ارتباط دارد    وق برنامة ت ف ي و كم  كيفيتدانشگاهي با   
در تحقيـق خـود اشـاره دارد كـه سـرانة           ) 1375 (نويستند. )5 ( بوده است  مؤثّردر افزايش كيفي ورزش دانشگاهي      

برنامـة   امور فـوق     نمسؤوال.  ريال متفاوت است   75000 تا   4000 بين   ها   دانشگاه برنامة ورزشي  فوق   بودجة ساليانة 
ريـزي را     نيز كمبود امكانات و تاسيسات ورزشي، بودجـه، نيـروي انـساني و عـدم وجـود برنامـه                   ها   دانشگاه ورزشي
در ) 1375 (مهـين راد  . )4 (انـد   ي فـوق برنامـه دانـسته      هـا   يتفعال شركت دانشجويان در     ترين عوامل بازدارندة    مهم

 گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر سـاكن در         انشگاه تهران بر نحوة   رات كوي د   مقرّ تأثيرتحقيق خود به بررسي     
 صـانعي . )9 ( گذران اوقـات فراغـت خـود ناراضـي بودنـد            درصد آنان از نحوة    56يج نشان داد    نتا. خوابگاه پرداخت 

ـ               ) 1373( كيـد بـر    م بـا تأ   در تحقيق خود به بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانـشگاه تربيـت معلّ
د  گذران اوقات فراغت خود و عملكـر        درصد دانشجويان از نحوة    3/65 داد   نتايج نشان . ي ورزشي پرداخت  ها  يتفعال

 لـيكن ميـزان رضـايتمندي دانـشجويان پـسر بيـشتر از       ؛ دانشگاه رضـايت ندارنـد  و فوق برنامة بدني    تربيتمديران  
  . )7 (باشد ميدانشجويان دختر 

ي فوق ها  امكانات، تجهيزات و برنامهدي در زمينةون تحقيقات متعدي با وجودي كه تا كنبه طور كلّ
 خدمات و رضايتمندي دانشجويان از  ارائةكيفيت در زمينةي مختلف انجام شده است، ها  دانشگاهبرنامة ورزشي

 يكي ، اهوازدانشگاه شهيد چمران.  تحقيقي انجام نگرفته استها  به ويژه در خوابگاهبرنامة ورزشيي فوق ها يتفعال
د زيادي از جوانان مشتاق به ي جامع كشور است و هر ساله پذيراي تعداها ترين دانشگاه ميترين و قدي از بزرگ

 ي دانشجوييها ها به ويژه دختران در خوابگاه باشد كه تعداد كثيري از آن ميي مختلف ها  تحصيل در رشتهادامة
ن دانشگاه بزرگ و با در اي  ي خوابگاهيها ت فراغت فزاينده در محيط به اوقاتوجهبا . شوند مين دانشگاه ساكن اي 

 ورزشي، اين هاي يتفعالچنين تمايل و گرايش دانشجويان به  ت امكانات ورزشي و همي و كمكيفيتنظر گرفتن 
ي ها بگاه ورزشي خوا فوق برنامةهاي يتفعال و ها آيا برنامه) 1: استاالت زير ؤتحقيق در پي پاسخگويي به س

آيا دانشجويان دختر و ) 2كند؟  ميمين ابگاه را تأدانشگاه شهيد چمران اهواز رضايت خاطر دانشجويان ساكن در خو
آيا دانشجويان ) 3 فوق برنامه رضايت دارند؟ مديريت به وسيلةپسر به يك ميزان از خدمات ورزشي ارائه شده 
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 ،ق ورزشي ارائه در خوابگاه رضايت دارند؟ محقّوق برنامة مختلف به يك ميزان از في مختلف و مقاطعها رشته
 ورزشي دانشگاه كمك  فوق برنامةمسؤوالنن تحقيق بتواند به مديران امور دانشجويي و اي  اميدوار است نتايج

 ند؛ي ورزشي مناسب و مورد عالقة آنان را ارائه نمايها  برنامه، و عاليق دانشجويانها  به خواستهتوجهنمايد تا با 
و بهداشت رواني دانشجويان به ويژه   مي سالمت جسي ورزشي به توسعةها برنامه  يم كيفي و كچنين با توسعة هم
  . باشند، كمك نمايد ميي فراوان اجتماعي ها ي دانشجويي كه دور از خانواده و در معرض آسيبها ن خوابگاهاساكن

  
  روش تحقيق

 ية اين تحقيق شامل كلّّجامعة آماري. وش ميداني انجام شده استتحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و به راين 
ي دانشجويي تحت نظارت معاونت دانشجويي دانشگاه شهيد چمران ها دانشجويان دختر و پسر ساكن در خوابگاه

 دانشجوي پسر بودند كه از 153 دانشجوي دختر و 204 نفر شامل 357 نمونة آماريحجم . )=5000N (بودند
ابزار تحقيق جهت .  و به روش تصادفي ساده انتخاب شدندn=zpq/ (d (ل برآورد حجم نمونهفرموطريق 
  :ساخته و شامل دو بخش بود ق محقّنامة ، پرسشها  دادهآوري جمع

1 (ها ي فردي آزمودنيها  مربوط به ويژگي،لبخش او)  ،سال ورودي، مقطع تحصيلي، رشتة تحصيليسن، جنس ،
 فوق برنامه، هاي يتفعالالع دانشجويان از ال در مورد ميزان اطّؤ س3 ،ن بخشاي   عالوه دربه. بود) ل تاْهوضعيت

ي ها  ورزشي خوابگاهعدم مشاركت احتمالي در فوق برنامة و داليل ها يتفعالميزان مشاركت دانشجويان در اين 
  . دانشجويي مطرح شده بود

 فعلي، محتوا، وضعيت ليكرت در رابطه با اي پنج درجهال بسته با مقياس ؤ س32 ،نامه پرسش بخش اصلي) 2
ع يان، تنوسيسات و تجهيزات ورزشي، ميزان دانش نظري و مهارت عملي مربدن تأ بهداشتي و استاندارد بووضعيت
 بهي دانشگاه ها  ارائه شده در خوابگاهبرنامة ورزشيفوق  .. . .  وها ي ورزشي و مناسب بودن ساعات برنامهها رشته
 و دانات تعدادي از اسبه وسيلةنامه  روايي محتوايي پرسش.  فوق برنامه را مطرح كرده بودمديريت وسيلة
. /87آلفاي كرونباخ از طريق نامه   پايايي پرسشبررسي شد و دانشگاه شهيد چمران اهواز ةنظران با تجرب صاحب

از  آمار استنباطي و ...ميانگين، درصد فراواني وي آمار توصيفي ها روش از ها براي تجزيه و تحليل داده. محاسبه شد
  . استفاده گرديد ) مستقلtطرفه،  واريانس يك

  
  ي تحقيقها يافته

  :شوند ميي تحقيق ارائه ها فرضيه و آزمون ها در دو بخش شامل توصيف يافته
، كشاورزي و ي مختلف علوم انساني، علوم پايه، مهندسيها  دانشجويان از رشته:ها توصيف يافته) الف

. كردند مي درصد در مقطع كارشناسي ارشد تحصيل 5/17 درصد در مقطع كارشناسي و 5/82دامپزشكي بودند كه 
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 درصد كامالً 41الع داشتند و حدود  اطّها  ارائه شده در خوابگاهبرنامة ورزشي درصد از دانشجويان از فوق 11تنها 
 خوابگاه شركت داشتند، برنامة ورزشي در فوق فعالنشجويان به طور  درصد از دا5/4چنين تنها  هم ؛اطالع بودند بي

 در مورد داليل عدم مشاركت نيز بيشترين دليل.  مشاركت نداشتندها  درصد اصالً در برنامه65در حالي كه حدود 
مربوط به )  درصد5/2 ( و كمترين دليلها  ورزشي مورد عالقه در برنامهمربوط به ارائه نشدن رشتة)  درصد7/35(

را  الزم كيفيت ،ي ورزشي خوابگاهها  درصد دانشجويان معتقد بودند كه برنامه56، چنين هم. شد ميمشكل جسماني 
 درصد دانشجويان از فضاي 70به عالوه . رساني و تبليغات ناراضي بودند الع درصد هم از ضعف اط69ّ. ندارد

  . )1ـ جدول (اضي بودندغيراستاندارد و نامطبوع اماكن ورزشي نار
  

   خوابگاه برنامة ورزشي توزيع فراواني مربوط به داليل عدم مشاركت دانشجويان در فوق .1جدول
  درصد فراواني  فراواني  داليل

  %32  115  كمبود وقت
  %5/2  9  مشكل جسماني

  %7/35  128  نبود برنامه مورد عالقه
  %9/13  50  ي فوق برنامهها يتفعالعدم عالقه به 

  %8/12  46  عدم آگاهي
  %1/3  11  مشخّصنا

  %100  359  كل
  

 در برنامة ورزشيي فوق ها يتفعالي توصيفي نشان داد ميانگين ميزان رضايتمندي از ها ، يافتهچنين هم
ي ها ميانگين ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته. )1ـنمودار (دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر بيشتر بود

 و ؛شناسي  مربوط به دانشجويان زمين، هم نشان داد، بيشترين نمرهبرنامة ورزشيي فوق ها يتفعالز مختلف ا
به عالوه ميانگين ميزان رضايتمندي . )2ـنمودار ( استمديريت ، مربوط به دانشجويان رشتةكمترين نمره

 مربوط به ،اد بيشترين نمره نشان د،برنامة ورزشيي فوق ها يتفعالي مختلف از ها دانشجويان ورودي سال
ن كه اي  و سرانجام) 3ـنمودار ( مربوط به دانشجويان سال چهارم است، و كمترين نمره؛لدانشجويان سال او

 در دانشجويان مقطع كارشناسي نسبت به دانشجويان برنامة ورزشيي فوق ها يتفعالميانگين ميزان رضايتمندي از 
  . )4 ـنمودار (دمقطع كارشناسي ارشد نيز بيشتر بو
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جنسيت

زنمرد

M
e
an

ره 
نم

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

  
   دانشجويان دختر و پسررضايتمندي ميانگين ميزان ةمقايس. 1نمودار 

رشته

دامبزشكي
مديريت

زمين شناسي
علوم تربيتي

ادبيات
اقتصاد

الهيات
فني

كشاورزي
علوم

تربيت بدني

M
ea

n 
مره

ن
2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

  
  ي مختلفها  دانشجويان رشتهرضايتمندي مقايسة ميانگين ميزان .2نمودار 
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سال

سال اولسال دومسال سومسال جهارم

M
ea

n
ره 

نم

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

  
  ي مختلفها  دانشجويان ورودي سالرضايتمندي ميزان مقايسة ميانگين .3نمودار   

  

مقطع

كارشناسيكارشناسي ارشد

M
ea

n
ره 

نم
2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

    
   دانشجويان مقاطع مختلف تحصيليرضايتمنديزان  ميمقايسة ميانگين .4نمودار 
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  :  زير مطرح شدفرضيه به اهداف اختصاصي تحقيق چهار توجه با :ها فرضيهآزمون ) ب
  باشد كه در سطح مي 387/3 محاسبه شده برابر با t ،دهد مي نشان 2 كه جدولهمان گونه :ل اوفرضيه

01/0P<م مشاهده شد ميانگين ميزان رضايت دانشجويان دختر از  ه1 معنادار است، به عالوه در نمودار
 رضايتمندي بين ميزان ،به بيان ديگر.  نسبت به دانشجويان پسر بيشتر بودبرنامة ورزشيي فوق ها يتفعال

 تفاوت معنادار مشاهده ،ها  فوق برنامه ورزشي ارائه شده در خوابگاههاي يتفعالدانشجويان دختر و پسر نسبت به 
  . شد
  

   بين دانشجويان دختر و پسررضايتمندي ميزان مستقل براي مقايسة t  آزموننتايج .2 جدول
  نمره df t  يدار معنيسطح 

  ي همسانها فرض واريانس  387/3  357  001/0
  ي ناهمسانها فرض واريانس  377/3    001/0

  
 معنـادار  162/1 برابر با p � 05/0 محاسبه شده در سطح F ،دهد مي نشان  3 كه جدول    همان گونه  : دوم فرضيه

ي مختلـف تحـصيلي،     هـا    ميزان رضايتمندي دانشجويان رشـته     هاي  ين نمره  هم ميانگ  2نيست، به عالوه در نمودار      
ي مختلف تحصيلي نـسبت     ها   بين ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته     ،به بيان ديگر  . اختالف فاحشي را نشان نداد    

  .  تفاوت معنادار مشاهده نشدها ائه شده در خوابگاه فوق برنامه ورزشي ارهاي يتفعالبه 
  

  ختلفمي ها  بين دانشجويان رشتهرضايتمنديطرفه براي مقايسه ميزان   تحليل واريانس يكآزموننتايج  .3جدول 
  ها نمره  مجموع مجذورات  df  ميانگين مجذورات F  يدار معنيسطح 

  ها بين گروه  462/9  10  946/0  162/1  316/0
  ها درون گروه  4/283  347  815/0    
  كل  9/292  357      

  
معنادار  669/0 برابر با p � 05/0محاسبه شده در سطح  t ،دهد مي نشان 4 كه جدول همان گونه : سومفرضيه
 برنامة ورزشيي فوق ها يتفعال ميزان رضايتمندي دانشجويان از هاي  هم ميانگين نمره3ه عالوه نمودار نيست، ب

 بين ميزان رضايتمندي ،به عبارت ديگر. ي ورودي مختلف نشان ندادها فاحشي را بين سالخوابگاه اختالف 
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 تفاوت معنادار ، ورزشي ارائه شده در خوابگاه فوق برنامةهاي يتفعالي ورودي مختلف نسبت به ها دانشجويان سال
  . مشاهده نشد

  
   رضايتمندي دانشجويان  ميزان طرفه براي مقايسة تحليل واريانس يك آزموننتايج .4جدول 

  ي مختلف ها ورودي سال
  ها نمره مجموع مجذورات  df ميانگين مجذورات F يدار معنيسطح 

  ها بين گروه  646/1  3  549/0 669/0  572/0
 ها درون گروه  2/291 354  820/0    
  كل  9/292 357      

  
 معنادار  98/2 برابر با    p � 01/0  محاسبه شده در سطح    t ،دهد مي نشان   5 كه جدول    همان گونه  : چهارم فرضيه

 دانشجويان  برنامة ورزشي ي فوق   ها  يتفعال ميزان رضايتمندي از     هاي   نمره  هم ميانگين  4است، به عالوه در نمودار      
 بـين ميـزان رضـايتمندي دانـشجويان مقـاطع          ،به بيان ديگر  . مقطع كارشناسي از مقطع كارشناسي ارشد بيشتر بود       

  .  تفاوت معنادار مشاهده شد،ها  ورزشي ارائه شده در خوابگاه فوق برنامةهاي يتعالفتحصيلي مختلف نسبت به 
  

   بين ميزان رضايتمندي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيليمستقل براي مقايسة t  آزموننتايج .5 ول جد  
  نمره df t  يدار معنيسطح 

  ي همسانها فرض واريانس  98/2  357  003/0
  ي ناهمسانها يانسفرض وار  917/2    004/0

  
  گيري بحث و نتيجه

 و يندروه ب اي رو ع دانشجوياني است كه دور از خانواده با اوقات فراغت فزاينده تجم محلِّ،ي دانشجوييها خوابگاه
 براي مصون ماندن از هر گونه لغزش از اين رو، . قرار دارند و خطرات فراوان اجتماعي و روحيها در معرض آسيب

 توسعة.  سرزندگي و شادابي نيازمندند،ي توام با نشاطها  كيفي زندگي خود به محيطي براي ارتقانينچ همو صدمه، 
 آموزش و ، يعني؛ي دانشجويي به رسالت اصلي دانشگاهها ي ورزشي در خوابگاهها يتفعالبرنامه تفريحات سالم و 

 كشور منجر شجويي به سازندگي آيندة زندگي دانكيفيت و بهبود نمايد مي كمك متخصصتربيت نيروي انساني 
و ابعاد وجودي زندگي  ميي علها شود كه بين تالش مي باعث ،ي تفريحات سالمها  زيرا اجراي برنامه؛خواهد شد

  . دانشجويان توازني برقرار گردد



 11  ...هاي  در خوابگاهبررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان ساكن

 . نشان داد  دار  معنيتفاوت   ،دانشجويان پسر با  رضايتمندي دانشجويان دختر    نتايج اين تحقيق بين ميزان      
در .  رضـايت بيـشتري داشـتند      ،هـا    ورزشي ارائه شده در خوابگـاه       كه دانشجويان دختر از فوق برنامة      به اين صورت  

تر است، ايـن نكتـه را     پايين،ع دختران نسبت به پسراني سطح توقّ چه به طور كلّ   توان گفت اگر   ميتوجيه اين يافته    
 مجتمع متمركز و داراي امكانات ورزشي نسبتاً خـوبي           داشت كه خوابگاه دانشجويان دختر به صورت       توجههم بايد   

ي دانشجويان پسر به صورت چندين ساختمان پراكنده در سطح شهر و فاقد هر گونـه                ها  ، در حالي كه خوابگاه    است
 مترلـرز ،  )2004 (همكـاران زي زي و     ،)2005 (ي دانـشگاه بـروكس    هـا   اين نتايج با يافتـه    . امكانات ورزشي هستند  

 هـم بـه رضـايتمندي بيـشتر دانـشجويان دختـر نـسبت بـه                 هـا    آن ؛ زيرا داردهمخواني   )1385 (ساد و باور  )1995(
 )1373 (و صـانعي  )2006 (ن بـا نتـايج تحقيـق اسـتيوچن و همكـارا        لـي  و ؛)14 (دانشجويان پسر اشاره كرده بودند    

  . )13، 12 (مغايرت دارد
ت فعالصيلي نسبت بـه     ي مختلف تح  ها  بين ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته    به عالوه    فـوق   هـاي   يـ 

تواند به دليل تقريبـاً يكـسان بـودن مكـان و شـرايط محـيط                 ميكه   مشاهده نشد ي  دار  معني ورزشي تفاوت    ةبرنام
ولـي بـا نتـايج      دارد؛  همخوان  ) 1385 (باورسادي  ها  اين نتايج با يافته   . ي مختلف باشد  ها  تحصيلي دانشجويان رشته  

  . ني نداردهمخوا ،)2005 (وكسردانشگاه ب
ت فعالي مختلف تحصيلي نسبت به      ها   سال بين ميزان رضايتمندي دانشجويان ورودي    ،  چنين  هم هـاي   يـ 

 سوم، دوم و چهارم رضايت بيشتري       ،لبه ترتيب دانشجويان سال او     (اگرچه تفاوت وجود داشت    ، ورزشي ةفوق برنام 
 نبـود كـه     ارادمعنـ  ،از نظـر آمـاري    تفـاوت   ، ايـن    )اشتند د ها   ارائه شده در خوابگاه    برنامة ورزشي ي فوق   ها  يتفعالاز  
اين نتـايج بـا     . ي مختلف باشد  ها  ي فردي دانشجويان در سال    ها  تاوي درسي يا تف   ها  تواند به دليل تفاوت برنامه     مي

بين ميـزان رضـايتمندي     به عالوه،    )8 (داردهمخواني   )1385 ( و باورساد  )1993 (مگيني ،)1995 (ي مترلرز ها  يافته
تفاوت  ، ورزشي ة فوق برنام  هاي  يتفعال  نسبت به   دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد    اشجويان مقطع كارشناسي ب   دان

انـشگاه و    به دليل حضور كمتر دانشجويان كارشناسي ارشد در سطح د          تواند احتماالً  مي اين امر    .دار مشاهده شد  معنا
ـ    باالتر بودن    چنين  هم بودن و    متأهلخوابگاه، شاغل بودن،     ع دانـشجويان كارشناسـي ارشـد نـسبت بـه      سـطح توقّ

  . دانشجويان كارشناسي باشد
 درصد دانشجويان ساكن در 2/11ن تحقيق نشان داد تنها اي  ي توصيفيها  يافته،يبه طور كلّ

 65 (از دانشجويان  ميالع دارند و بيش از ني ورزشي اطّ فوق برنامةهاي يتفعالي شهيد چمران اهواز از ها خوابگاه
رساني  الع بنابراين مناسب نبودن تبليغات و اطّ.كنند مي ورزشي خوابگاه شركت ن فوق برنامةهاي يتفعالدر ) درصد

به عالوه، . توانند داليلي براي عدم مشاركت و در نتيجه عدم رضايت دانشجويان باشد ميضعيف جهت ثبت نام 
ت  اكثري.دانند مي درصد فاقد ايمني الزم 67ت و ياب درصد دانشجويان فضاها و اماكن ورزشي را فاقد جذ70ّ

سنجي يا  نيست و نظراهميت حائز ،برنامة ورزشي براي مديران فوق ها نظرات آن اند دانشجويان نيز اظهار داشته
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 كه اند  درصد هم عنوان نموده55 .دگير  صورت نميبرنامة ورزشيي فوق ها يتفعالنيازسنجي در رابطه با 
ي ها  يافته، همةيبه طور كلّ. ستيي ورزشي آنان نها  ورزشي خوابگاه پاسخگوي نياز فوق برنامةهاي يتفعال

نقاط ضعف و ن تحقيقات به اي ؛ زيرا همة ات تحقيق در داخل كشور همخواني داردتوصيفي تحقيق حاضر با ادبي
  . اند ه داشته اشارها  ورزشي و امكانات و فضاهاي ورزشي دانشگاهكمبودها در فوق برنامة
ل را جلب و جذب و رضايت مشتري  حرف او، خدماتمديريتن كه امروزه در اي   بهتوجه با به هر حال

ي فوق برنامه دانشگاه، ها يتفعالزند، الزم است از طريق بررسي و ارزيابي ميزان رضايتمندي دانشجويان از  مي
 ورزشي و تفريحات سالم را به منظور باال بردن سطح امة فوق برنمدت كوتاه و مدتي درازها اثربخشي برنامه

و   ميي قديها دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز يكي از دانشگاه. )5 ( زندگي دانشجويان را بهبود بخشيدكيفيت
ت ، است، از اين روت كشورپرجمعيال ، دانشگاه بايد از طريق نيازسنجيبرنامة ورزشي فوق مديريتفعي ورزشي ها ي

 توجهو فضاهاي استاندارد ارائه دهد، به ويژه با   ميي علها مورد عالقه دانشجويان را در ساعات مناسب و با شيوه
 زندگي، نشاط و سالمتي كيفيت دارند، به بهبود ها  كه دانشجويان ساكن در خوابگاهاي به اوقات فراغت فزاينده

 دستيابي به اهداف آموزشي دانشگاه را توسعه و بهبود ،طريق بيشتري نمايند و از اين توجهو رواني آنان   ميجس
  . بخشد

  
  منابع

. »ي دانشگاه تهرانها  ورزشي خوابگاهة فوق برنامهاي يتفعالبررسي اثربخشي «. )1385 (باورساد، زهرا. 1
  . دانشگاه تهران.  ارشد تربيت بدنينامة كارشناسي پايان

 گذران اوقات ي زنجان در نحوةها دانشگاهبدني  تربيتزان مشاركت ادارات بررسي مي«. )1382 (بهنيا، طي بخشي. 2
         .دانشگاه تهران.  كارشناسي ارشد تربيت بدنينامة پايان. »فراغت دانشجويان دختر

. »بررسي عوامل مؤثر بر رضـايتمندي مـشتريان اسـتخرهاي سرپوشـيده شـهر تهـران          «. )1384 ( بهلكه، طاهره  .3
  . دانشگاه تهران. شناسي ارشد تربيت بدني كارنامة پايان

ي ها يتفعالي كشور با تأكيد بر ها  گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاهنحوة«. )1375 ( تندنويس، فريدون.4
  . دانشگاه تهران.  دكتري تربيت بدني، رسالة»ورزشي

5.  ـ  ك  بـر ارتقـاي    مـؤثّر بررسي برخـي عوامـل      «. )1376 (ت اهللا  دارابي، حج ورزشـي در    و كيفـي فـوق برنامـة        يم 
دانشگاه .  ارشد تربيت بدني   نامة كارشناسي   پايان. »ي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مستقر در تهران        ها  دانشگاه
  . تهران

ي خصوصي بـانوان    ساز  بدني  ها  ر بر رضايتمندي مشتريان باشگاه    بررسي عوامل مؤثّ  «. )1383 ( رمضاني، نسرين  .6
  . دانشگاه تهران.  كارشناسي ارشد تربيت بدنيةنام پايان. »شهر تهران



 13  ...هاي  در خوابگاهبررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان ساكن

م تهران بـا تأكيـد      بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه تربيت معلّ        «. )1373 ( صانعي، سعيد  .7
  . مدانشگاه تربيت معلّ.  كارشناسي ارشد تربيت بدنينامة پايان. »ي ورزشيها يتفعالبر 

 سـاكن    گذران اوقات فراغـت دانـشجويان      رات كوي دانشگاه بر نحوة    سي اثر مقرّ  برر«) 1375 ( مهين راد، شهين   .8
  . دانشگاه تهران.  كارشناسي ارشد علوم اجتماعينامة پايان. » دختران دانشگاه تهران5 كوي شمارة

9.مقيمي، سي 1380 (ددمحم( .»تهران. انتشارات ترمه. »رويكردي پژوهشي: تسازمان و مديري .  
10. Byl, John (2002). “Intramural recreation: A stepـbyـstep guide to creating an effective 

program”. Human Kinetics, Inc. 
11. Cameron, James (1997). “The development of an instrument to measure effectiveness in 

campus recreation programs”. journal of sport management. human kinetics, Inc. 
12. Chen, Steve. (2006). “Service quality assessment of Sport education”. sport specific 

graduate. Journal of distance learning administration, V, ix, N. II. University of west 
Georgia. 

13. Maguinie, Ragheb (1993). “Development of quality of life”. Journal of college students. 
Vol 34.  

14. Metzelars, Jane (1995). “The relationship among college student’s satisfaction; leisure 
and life in university of Maryland”. PhD dissertation Maryland University. 

15. Oxford brooks university (2005). “Student satisfaction survey”. http://www.brooks.edu.com. 
16. Troy university (2005). “Graduated student survey”. http://www.troy.edu.com. 
17. zeizi, Samuel. (2004). “Assessing the Impact of New Student Campus Recreation 

Centers”. NASPA journal, vol 41. 
  
  
  
  
  


