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 چکیده

خ ورزش دانشجوئی کشور بود. روش انجام تحقیق از نوع هدف از انجام این پژوهش، مطالعه سیر تحول و تاری  

از فنون و منابعی همچون سندکاوی )مطالعه اسناد و بایگانی های موجود(،  آنمطالعات تاریخی بود که در 

های مرتبط و جستجوی اینترنتی( و مصاحبه های نیمه ساختارمند  مطالعات کتابخانه ای )مرور مقاالت و کتاب

این تحقیق اعبارت بود از مدیران، مسئوالن،  آماریاعات تحقیق استااد  دد. جامعه و نمونه جهت گردآوری اطال

مربیان، داوران و ورزدکاران فعال در حیطه ورزش دانشجویی از آغاز تاکنون، اساتید ردته تربیت بدنی فعال در 

سالمی، پیام نور و جامع اعلمی این زمینه، مدیران اسبق و فعلی تربیت بدنی وزارت اعلوم و دانشگا  های آزاد ا

 04کاربردی و مدیران ورزدی وزارت بهدادت، درمان و آموزش پزدکی و مصاحبه ها تا رسیدن به ادباع نظری )

نار( ادامه یافت. اهم مواردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند اعبارت بود از: اتااقات و رویدادهای مهم 

بیات ورزش دانشجویی از دیدگا  مدیران و کاردناسان ورزش دانشگا  های و تحوالت ورزش دانشجویی، تجر

این دوران، سیر تحول ارتباطات ورزش دانشجویی با سازمان های  کشور، دستاوردهای ورزش دانشجویی در

بارات و ملی، سیر اجمالی طرح ها، برنامه ها، قوانین و مقررات، ساختار تشکیالتی، نیروی انسانی و ااعت المللی بین

 ورزش دانشجویی کشور و سیر تحول ارتباطات بخش های ورزش دانشجویی کشور با یکدیگر. 

یکی از دستاوردهای اعمد  این پژوهش دسته بندی و گردآوری نتایج مربوط به رقابت های دانشجویی مربوط به 

( 1931دروع تاکنون )یونیورسیادها، بازی های جهانی و همچنین مسابقات دانشجویی کشوری و المپیادها از 

سیر تحول ورزش دانشجویی از زمان هدایت ورزش دانشگا  ها توسط دانشگا  تهران تا زمان  آنبود و اعالو  بر 

تشکیل ادار  کل تربیت بدنی وزارت اعلوم، تحقیقات و فناوری و فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و توسعه 

 ه فعالیت های ورزش دانشگاهی مکتوب دد.زیرساخت های ورزدی و همچنین روند افزایش بودج

 تاریخ، ورزش دانشجویی، وقایع نگاریواژگان کلیدی: 


