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 مقدمه:

گردد. پژوهش حاضر با هدف های ورزشی از سودمندترین ابزارهای گذران اوقات فراغت برای نوجوانان محسوب میانجام فعالیت

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه به ورزش در اوقات فراغت صورت گرفته 

 روش شناسی: است.

تحلیلی بوده و اطالعات آن به روش میدانی و با کمک یک پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده  -این تحقیق از نوع توصیفی

 از درونی همسانی شیوه به آن پایایی و 68/0ی محتوایی برابر با طبق تایید اساتید صاحب نظر به شیوه است. روایی پرسشنامه

ارومیه در  شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش شامل آماری به دست آمد. جامعه 68/0 ابر باکرونباخ بر آلفای طریق

 تصادفی گیرینمونه به روش نفر 375 بود که از این تعداد براساس جدول مورگان نفر 12530 تعداد به 32-33سال تحصیلی 

 10مدرسه دولتی دوره متوسطه شهرستان ارومیه  36که از هر  ای بودبرداری به گونهساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه

بین عوامل مختلف مورد بررسی و  از طریق تحلیل همبستگیها ها پاسخ دادند. بررسی دادهنفر به طور تصادفی به پرسشنامه

 آموزان صورت گرفت.گرایش به ورزش در اوقات فراغت دانش

 :یافته ها

شناختی نظیر عالقه به ورزش، احساس نشاط از آن و داشتن انگیزه دارای بیشترین همبستگی نتایج نشان داد که عوامل روان 

(883/0=r 001/0؛>p) آموزان است. با گرایش به ورزش در اوقات فراغت دانش 

 نتیجه گیری:

رت ورزشی مانند داشتن وقت آزاد کافی، دارا بودن توانایی جسمی و مهاپس از عوامل روانشناختی، نیز عوامل شخصی 

(812/0=r 001/0؛>pدارای همبستگی مطلوبی با گرایش به ورزش در اوقات فراغت دانش ).آموزان دختر هستند 
 

 یعوامل روانشناخت ، شخصیورزش، اوقات فراغت دانش آموزان، عوامل : یكلیدی هاواژه
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