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 اوقات فراغت هاي بدنی ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان دختر با تأکید بر فعالیت
 ، دکتر سید عماد حسینی، مازیار کالشی)نویسنده مسئول( مسعود یمینی فیروز

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مرکز پژوهش شوراي شهر آمل .1

 هشتی تهراناستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید ب .2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران .3
 

 مقدمه
ها از طریق فیع تندرستی و پیشگیري از بیماريباشد و تالش براي تریت زندگی و سالمتی امري اساسی میامروزه توجه به کیف 

بسیاري از جوانان و بخصوص دانشجویان در . استفعالیت بدنی و داشتن حد مطلوبی از آمادگی جسمانی از الویت هاي ملی 
-زندگی روزانه خود با شدت هاي مختلف تحت تأثیر تنش و فشار روانی مربوط به تحصیل، زندگی در خوابگاه و دوري از  خانواده

با بهره مندي از  استفاده از اوقات فراغت .گیرند که به طور حتم بر روي کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی خواهد داشتها قرار می
بر اساس . فعالیت هاي ورزشی به عنوان تفریحات سالم بخشی از فرایند تعادل حیاتی و رضایت مندي در زندگی افراد است
و به راحتی شواهد فراوان، فعالیت بدنی یکی از مهمترین عوامل حفظ بهداشت شخصی و اجتماعی است؛ و کسانی که بی توجه 

ورزش به عنوان عامل مهم در گذران اوقات فراغت . ند، در واقع هنر زندگی کردن را نیاموخته اندگذراز کنار این مسأله می
دانشجویان، گستره وسیعی است که نقش بسیار مهمی در بروز استعدادهاي درونی دانشجویان داشته و ابزاري براي نیل به 

لذا انجام فعالیت هاي  .ویان را در پی خواهد داشتسالمت جسمانی و روانی داشته و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی دانشج
از . رسدورزشی در میان دانشجویان به عنوان بخشی از اوقات فراغت آنان براي حفظ نشاط، سالمتی و تندرستی مهم به نظر می

گی جامعه به تواند شاخصی از کیفیت زندطرفی دانشجویان خود جزئی از جامعه محسوب می شوند و کیفیت زندگی در آنها  می
در این راستا محققین درصدد آن هستند ). 1391یمینی فیروز، (حساب آید و بقیه گروه هاي جامعه را با این گروه مقایسه کرد

هاي پژوهش، پیشنهاداتی مبتنی بر گاهی پرداخته و با توجه به یافتهتا به بررسی کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه دانش
 .نمایدآن یافته ها ارائه 

 روش شناسی
 1391دانشگاه مازندران در سال ) س(ي دانشجویان دختر مستقر در خوابگاه حضرت زینبي آماري این تحقیق را کلیهجامعه

نفر بوده که از این  1820تشکیل دادند که طبق اطالعات بدست آمده از معاونت آموزشی دانشگاه مورد مطالعه کل جامعه آماري 
 . مطالعه در این پژوهش به عنوان نمونه به صورت نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده اندنفر براي  270میان 

. روش انجام تحقیق حاضر، پیمایشی از نوع تحلیلی بوده و به لحاظ هدف کاربردي و روش جمع آوري اطالعات، میدانی است
و کیفیت زندگی ) SHARKLY(عالیت بدنی شارکلی ابزار گرداوري اطالعات این تحقیق، ترکیبی از دو پرسشنامه استاندارد ف

)14WHOQOL– BREF (ده گردید که به ترتیب روایی ابراي بررسی پایایی پرسش نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استف. باشدمی
تدا با هاي آماري مورد استفاده، ابدر رابطه با تکنیک. گزارش گردید) 898/0(و کیفیت زندگی ) 798/0(پرسشنامه فعالیت بدنی

ها در جامعه تحقیق پرداخته و در بخش آمار استنباطی با توجه به آزمون کالموگراف ه از آمار توصیفی به توصیف متغیراستفاد
 .استفاده شده است α=05/0اسمیرنف از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن درسطح معناداري 
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 نتایج
پرداختیم اوقات فراغت دانشجویان دختر با تأکید بر فعالیت بدنی  درآن ابعاد  کیفیت زندگی و به بررسی) 1(در جدول شماره  

سالمت جسمانی، هاي کیفیت زندگی دانشجویان و با مولفه و  اوقات فراغت بدنی هايکه نتایج نشان داد بین شرکت در فعالیت
ولی بین شرکت در فعالیت بدنی . دار و مثبتی وجود دارددانشجویان ارتباط    معنیوضعیت روحی و روانی و قلمرو محیطی 

 .ارتباط معنی دار نبوده است دختر اوقات فراغت و ارتباطات اجتماعی دانشجویان
 بررسی کیفیت زندگی و  ابعاد آن در دانشجویان دختر با تأکید برفعالیت هاي بدنی اوقات فراغت. 1جدول 

 
 

 فعالیت هاي بدنی اوقات فراغت

 سطح معناداري یرمنضریب همبستگی اسپ متغیر و ابعاد
 001/0 196/0 کیفیت زندگی

 003/0 179/0 سالمت جسمانی
 004/0 150/0 وضعیت روحی و روانی

 003/0 178/0 قلمرو محیطی
 *   365/0 055/0 ارتباطات اجتماعی

 بحث و نتیجه گیري
کنند داراي کیفیت زندگی اغت شرکت مییافته ها حاکی از آن بود که دانشجویان دختري که در فعالیت هاي بدنی اوقات فر

، سانچز ویلگاس و )2009(، دي گاتیورز و لیلی تامپسون)1388(هاي رستمیاین نتیجه با نتایج پژوهش. بهتر و باالتري هستند
 از لحاظ روابط اجتماعی، نتایج نشان داد که شرکت دانشجویان. همسو بوده است) 2012(و اُهینما و ویوگلرز)2011(همکاران

هاي نتایج هاي بدنی اوقات فراغت تأثیري بر ارتباطات اجتماعی آنان نداشته است که این یافته با نتایج پژوهشدختر در فعالیت
و سانچز ) 1384(و با نتایج سروري خراشاد. همخوانی داشته است) 2009(و دي گاتیورز و لیلی تامپسون) 1388(رستمی

ورزش و فعالیت بدنی موجب تقویت خانواده، توسعه روابط دوستانه و پرورش . ستهمسو نبوده ا) 2011(ویلگاس و همکاران
شاید از دالیل نتیجه تحقیق به شرایط خانوادگی، ترس و اضطراب در برخورد با . گرددروحیه اجتماعی در بین دانشجویان می

باحث گقته شده و نتایج بدست آمده پیشنهاد بنابراین با م. ها و افسردگی دانشجویان دانستدیگران، عدم تربیت صحیح خانواده
. گردد دانشجویان دختر جهت ایجاد روابط دوستانه و اجتماعی بیشتر در گروه هاي جمعی به ورزش و فعالیت بدنی بپردازندمی

یان هاي مختلف بدنی و ورزشی براي دانشجوهاي دانشجویان، گسترش رشتهاحداث اماکن و مراکز ورزشی در نزدیکی خوابگاه
تواند از جمله عوامل موثر در به ؛ می)مانند گروه کوهنوردي(هاي دانشجوییها و خوابگاههاي ورزشی در دانشگاهدختر، ایجاد گروه

هاي بدنی باشد تا عالوه بر مشارکت بیشتر دانشجویان به ورزش و فعالیت بدنی، سطح کیفیت کارگیري دانشجویان به فعالیت
 .زایش یابدزندگی دانشجویان نیز اف

 سالمت جسمانی، فعالیت بدنی، اوقات فراغت، دانشجویان :کلید واژه ها
 منابع 

پایان نامه ي کارشناسی . ارتباط بین آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شمال و تدوین نورم). 1388(رستمی، اکبر، 
 .ارشد، دانشگاه شمال
پایان نامه کارشناسی . ن فعالیت هاي بدنی اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان استان مازندرانارتباط بی). 1391(یمینی فیروز، مسعود

 .ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال

Dee D Geutierrez, PT, Lilli Thompson, PT, Bryan Kemp, Phd, Sars J Mulroy(٢٠٠٩).The Relationship of 
shoulder pain intensity to quality of life, physical activity and community participation in persons with 
paraplegia. j Spinal Cord Med, , (٣)٣٠, p. ٢۵٢-١۵۵. 
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