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 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های بدنی اوقات فراغت 
 دانش آموزان پسر مدارس شهرستان کرج

  3. مرتضی مطهری3 . مهدیه مطهری2. نسرین میرزایی 1
 نشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج. دا1
 . دانش آموخته کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران2 

 . دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران3
 

توان آنان را با فواید ناشی از ورزش و مغتنمی است که می های بدنی دانش آموزان در دوران تحصیل، فرصتتوجه به ورزش و فعالیت
های بدنی اوقات فراغت بندی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهدف از پژوهش حاضر، رتبههای بدنی بیشتر آشنا ساخت. فعالیت

ر مدارس شهرستان کرج بود که دانش آموزان پسر مدارس شهرستان کرج است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پس
گیری تحقیق نفر از آنها  از پنج دبیرستان پسرانه بصورت تصادفی منظم به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه 329

استفاده از ورزشی مورد تآیید قرار گرفت و پایایی آن با ساخته بود. روایی این پرسشنامه توسط متخصصین مدیریتمحقق پرسشنامه
ترین عوامل تأثیرگذار در بخش بدست آمد. با توجه به نتایج تحقیق و آزمون فریدمن مشاهده شد که مهم α=% 92ضریب آلفای کرونباخ 

(، در بخش وضعیت اماکن و فضاهای m=11/5، وضعیت تغذیه در منزل )m=11/57)حوصلگی )موانع فردی به ترتیب تنبلی و  بی
ترتیب اولویت های اجتماعی به (، در بخش اهمیت سایر فعالیتm=22/5( و شلوغی اماکن و فضاهای ورزشی )m=22/5ورزشی کمبود)

های بدنی، (، در بخش نگرش و عالقه به فعالیتm=39/3گیری دبیران و فشردگی دروس )، سختm(=69/3داشتن مسائل دیگر )
های مسئول به ترتیب فقدان امور ورزشی دانش آموزان توسط سازمانریزی و ساماندهی ( و در بخش برنامهm=29/2نداشتن همراه )

-(، مهمm=96/2(، کمبود وسایل ورزشی و کمک آموزشی)m=21/2های ورزشی دایر در مدارس)استفاده از مربیان متخصص در رشته
بدنی اوقات ایی در افزایش سطوح فعالیتتواند سهم به سزهای بدنی بود. رفع موانع ذکر شده میترین عوامل تأثیرگذار بر انجام فعالیت

 فراغت دانش آموزان پسر مدارس شهرستان کرج داشته باشد.
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