
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

١٦٢ 
 

 حاضردراردوهاي تیم ملی وارائه برنامه مناسب نحوه گذران اوقات فراغت کشتی گیران
 ،داوود قلی پور فیروزجایی، سید میثم ساداتییاسر خالپور علمداردهی

  yaser_m۴@yahoo.com 

چگونگی گذران اوقات .بهره گیري شایسته از اوقات فراغت، منوط به برنامه ریزي دقیق ومتناسب با نیازهاواجراي موفق است
لی، بخصوص کشتی گیران، که با توجه به فرهنگ وملیت ایرانی می بایست طبق آداب وسنن حاکم بر فراغت در ورزشکارن م

بررسی برنامه هاي گذران اوقات فراغت در بین .جامعه اوقات فراغت خود را پرنمایند، از اهمیت ویژه اي برخوردار است
واند راهنماي خوبی جهت تجزیه وتحلیل رفتاري، شخصیتی ورزشکاران در شرایطی که در اردو ودور از خانواده بسر می برند می ت

 .وحتی تشخیص کارائی ورزشکار باشد

رده سنی جوانان وبزرگساالن رشته آزاد وفرنگی هدف کلی این تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کشتی گیران تیم ملی 
رزش کشتی از جمله رشته هاي ورزشی است که بنا به و .و ارائه برنامه مناسب است )  خانه کشتی (اردوهاي تیم ملی در حاضر

در پنجاه ساله گذشته افتخار آورترین رشته ورزشی کشور در . دالیل تاریخی وفرهنگی جایگاهی ویژه در ورزش کشورمان دارد
ی هستند که کشتی گیران در محیط اردوهاي تیم ملی همانند دیگر اقشار جامعه داراي اوقات.صحنه هاي بین المللی بوده است 

شناخت  توان با می. می توانندآن را با انواع مختلف فعالیت هاي فراغتی پرکنند تا دچار بی میلی وخستگی بدنی و روانی نشوند
 .شان رابرنامه ریزي کرده وامکانات فراغتی  مورد عالقه کشتی گیران را فراهم آورداوقات فراغت ، از عالیق فراغتی کشتی گیران

 سنی جوانان و جامعه آماري این پژوهش،کشتی گیران رده.صیفی است که بصورت میدانی انجام می گیرداین تحقیق، تو
 .نفر می باشد 120بربرادر یک سال تیم ملی  هايدراردوشرکت کننده  وهردو رشته آزاد وفرنگی  بزرگساالن

تحقیق حاضرپرسشنامه محقق ساخته ،  براي گردآوري اطالعات الزم جهت بررسی.نمونه آماري با جامعه آماري برابر است
 .پرسشنامه هاي مذکور با کمک اساتید دانشگاه بررسی و پرسشنامه نهایی تدوین گردید.مورداستفاده قرارگرفت

محاسبه گردید که نشان از  85/0براي تعیین پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که در این تحقیق 
طبقه بندي ، تنظیم داده ها (براي تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج ، آمارتوصیفی جهت .ن پرسشنامه داردقابل قبول بود

 .درنظرگرفته شد)، میانگین ، درصدها ، فراوانی ها و نمودارها 

ل تیم ملی درصد کشتی گیران رده بزرگسا40ساعت و 2تا1درصد کشتی گیران جوان تیم ملی بین 45نتایج تحقیق نشان داد
مهمترین فعالیت فراغتی براي کشتی گیران جوان تیم ملی به ترتیب . ساعت در شبانه روز اوقات فراغت داشته اند 6تا4بین 

در حالیکه .اولویت عبارتند از شنیدن موسیقی ، هم صحبتی با دوستان ، تماشاي تلویزیون و فعالیت هاي ورزشی ، می باشد
االن تیم ملی به ترتیب عبارتند از هم صحبتی با دوستان ، تماشاي تلویزیون ، استراحت وخواب مهمترین فعالیت فراغتی بزرگس
 . و فعالیت هاي ورزشی می باشد
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 وضعیت نحوه گذران اوقات فراغت کشتی گیران تیم ملی: 1جدول 

 سایر موارد همراه دوستان با خانواده به تنهایی 1گویه شماره  رده سنی

 جوانان
 5 20 10 5 فراوانی

 %5/12 %50 %25 %5/12 درصد

 بزرگساالن
 10 42 3 3 فراوانی

 %66/16 %70 %67/6 %67/6 درصد

با کمی تأمل در می یابیم که فعالیت هاي فراغتی جوانان وبزرگساالن در اولویت بندي متفاوت است واز طرفی هر دو رده سنی 
نتایج تحقیق نشان داد تماشاي تلویزیون دومین اولویت .خویش انتخاب کردندفعالیت هاي غیر فعال را براي گذران اوقات فراغت 

فعالیت هاي فراغتی بزرگساالن وسومین اولویت جوانان را تشکیل می دهدکه با تحقیقات نظامی وند ، فرج اللهی ، نلسون ، شیخ 
 .وسعادت ، کوشافر ، صاف ، اشکانی  همخوانی دارد

 .اوقات فراغت یکی از شاخص هاي مهم مؤثر واقع شدن این اوقات استاحساس رضایت از چگونگی گذران 
درصد جوانان گزینه هاي تاحدودي کم وبسیار کم را در مورد میزان رضایت از گذران اوقات فراغت را  5/62دراین پژوهش 

که نشان می دهد طیف  درصد بزرگساالن گزینه تاحدودي وکمتر از آن را پاسخ داده اند 32/93انتخاب نمودندو بزرگساالن 
 .زیادي از کشتی گیران از وضعیت اوقات فراغت خویش در اردو هاي تیم ملی ناراضی اند

در این پژوهش موانع گذران اوقات فراغت کشتی گیران جوان وبزرگسال تیم ملی در اولویت اول کمبود امکانات بود که با یافته 
 .همخوانی دارد)1378(و تندنویس) 1380(، صفانیا) 1384(هاي اشکانی

 اوقات فراغت ،اردوي تیم ملی، الگوي مناسب :واژگان کلیدي
 منابع

کاربرد ( چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی تندنویس فریدون ، جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران ، )1
 .1381دانشگاه شهید چمران اهواز )علوم در سالمتی و اجراي ورزشی 

صفانیا ، علی محمد ، نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاههاي آزاد اسالمی کشور با تأکید بر فعالیتهاي ورزشی ، نشریه )2
 .128ص9، شماره  ۱۳۹۰حرکت 

٣)  Gerber and owe pulse(٢٠١٢)the relation ship between leisure time physical activity school-based 
steress and psyeho somatic gornal of psycho somatic research. 
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