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  های ورزشی در اوقات فراغتلیتتوجهی دانشجویان به  فعابررسی علل بی
 ام کلثوم عباس زاده .2 . اسماعیل ذبیحی1

 ی، گرمساردانشگاه آزاد اسالم گرمسار،  واحدگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  .1
 کارشناس ارشد مدیریت و دبیر درس تربیت بدنی شهرستان گرمسار .2

 
هاا دارد. داشاتن یاک زنادگی     ای در حفظ سالمت جسمی و روحی انساننندههای فراغتی، نقش تعیین کورزش به عنوان یکی از فعالیت
(. علل عدم گرایش به ورزش کمبود امکانات، وضع والدین و مدیران و معلماین دیگار،   5)های ورزشی استسالم، مستلزم تحرک و فعالیت

(. مطالعاه انجاام شاده در آمریکاا     1)ره اسات های ویژه در مورد دختران، خجالت کشیدن، بلد نبودن یک رشته ورزشی و غیسخت گیری
-(. بر اساس یافته2دهند که در بزرگساالن فعالیت جسمانی در اوقات فراغت، تحت تأثیر سن، جنس، آموزش و درآمد قرار دارد)نشان می

هازار نفار از دختاران     22چناین حادود   اناد. هام  از دانشجویان فعالیت ورزشی داشته %12در ایران، تنها  1322های کارشناسان در سال
جمعیت دانشجویی در آن سال است. تحقیقات کارشناسان طرح جامع  %5دانشجو تحت پوشش ورزشی همگانی بودند که این رقم حدود 

اند. این رقم در مقایسه با کشورهای مانند؛ در ورزش همگانی مشارکت داشته %12دهد که مردم ایران تنها به میزان ورزشی نیز نشان می
(. مجتهدی و دالور عنوان کردند که گرایش پسران به ورزش بیش از دختران اسات  2رسد)مشارکت، آمار کمی به نظر می %52رلیا با است

(. هادف از انجاام ایان پاژوهش بررسای و      3شان، برای ورزش کردن و درس خواندن برنامه منظمی نداشتند)و نیمی از افراد تحت بررسی
از دیدگاه دانشاجویان پسار دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد       در اوقات فراغت های ورزشیبه  فعالیت انشجویاند توجهیبندی علل بیاولویت
بود که با استفاده از جادول مورگاان،     نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار3213بوده است. جامعه آماری شامل  گرمسار
ی ویاژه دانشاجویان   عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطالعات، از پرسشانامه ها به روش تصادفی به نفر از آن 322تعداد 

ی ویژه دانشجویان سراسر کشور بود که پاس از یاک مطالعاه راهنماا، ضاریب      ی پرسشنامهاستفاده شد. این پرسشنامه شکل تغییر یافته
هاا،  ی فراوانای ست. پس از دریافت اطالعات، از آمار توصایفی بارای محاسابه   درصد به دست آمده ا91پایایی آن با استفاده از آلفاکرونباخ 

 استفاده شد.آزمون جهت رتبه بندی عوامل آزمون فریدمن  درصدها و از
 (1جدول )

 درصد های ورزشیتوجهی دانشجویان به فعالیتعلل بی اولویت
 3/22 ریزی و ضعف تشکیالت اداریعدم برنامه اول
 1/31 ت الزم و مربیان غیر متخصصنبود امکانا دوم
 2/22 حوصلگیمشغله زیاد، تنبلی و بی سوم

 2/2 عدم آگاهی از چگونگی پرداختن به ورزش چهارم
 

ریازی و ضاعف   توجهی به ورزش دانشگاهی در اوقات فراغت را به تربیت شامل: عدم برنامهنتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان، علل بی
عادم   ( و%2/22) حوصالگی ، تنبلی و بی(، مشغله زیاد%1/31)نبود امکانات ورزشی الزم و مربیان غیر متخصص(، %3/22) تشکیالت اداری

-چناین برناماه  رسد فراهم نمودن امکانات و تجهیزات و هام اند. بنابراین به نظر می( ذکر کرده2/2) آگاهی از چگونگی پرداختن به ورزش
چناین، تفااوت در نحاوه گاذران اوقاات فراغات       که در گسترش ورزش دانشجویی مؤثر باشند. هام  ریزی صحیح از جمله عواملی هستند

رساد مسائولین   ریزی صحیح نسبت داد. باه نظار مای   های فرهنگی و همچنین عدم امکانات و عدم برنامهتوان به تفاوتدانشجویان را می
 گیرد.شجویان صورت میریزی صحیح جهت غنی سازی اوقات فراغت دانها با برنامهدانشگاه

 اوقات فراغت، ورزش دانشگاهی، فعالیت ورزشی واژگان کلیدی :
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