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 ی گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تأکید بر فعالیت ورزشینحوه
 )مطاله موردی: کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصصهای دریایی نداجا/رشت(

 رضا ساکی. 2  دکتر سید عماد حسینی. 3  ستیدکترمرتضی دو. 2  . جواد حسین پور1
 . استادیار دانشگاه مازندران بابلسر2های دریایی رشت مدیریت ورزشی فرماندهی آموزش تخصص ارشد. کارشناس 1

  . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران3
 ره( نوشهر تربیت بدنی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی) ارشد. کارشناس 2

 مقدمه
های پر کردن اوقات فراغت، ورزش کردن است که هم سالمت جسمانی و هام بهداشات روانای افاراد و جامعاه را      یکی از مفیدترین روش

عمومیت داشتن اوقات فراغت برای اقشار مختلف و فراگیر بودن یا همان عمومی بودن مقوله ورزش نقطه مشاترکی اسات   . کندمین میأت
داشاته  ای ویاژه توجاه  ” ورزش برای هماه “که همان  ها و نهادهای مختلف به مقوله ورزش همگانیها، سازمانشود وزارتخانهکه باعث می

)اساتر کِارین ،    از امکانات موجاود را در دساتور کاار قارار دهناد      کارکنان برداری بهینه عموم های الزم برای بهره -باشند و برنامه ریزی
های دریایی نداجا با تأکید بار فعالیات   بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهی آموزش تخصص (. هدف از این پژوهش2222

 ورزشی بوده است.
 روش شناسی

 -پیمایشی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرماول کاوکران و لحااظ نماودن ضاریب حفااظتی       -این تحقیق به روش توصیفی 
طبقه ای و در هر یک از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شد. به منظور اطمینان از برگشت  -روش خوشه ای نفر به 222امنیتی، تعداد 

پرسشنامه به طور کامال وصاول    312درصد بیشتر از حجم نمونه توزیع گردید که در نهایت تعداد  22ها با حجم نمونه، توزیع پرسشنامه
نفار از اسااتید مادیریت ورزشای      12ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توساط  قها از یک پرسشنامه محقآوری دادهشد. جهت گرد

هاا از روش آماار توصایفی )جادول     تجزیه و تحلیال داده  دست آمد.به  α=2/ 79ضریب آلفای کرونباخ یید و پایایی درونی آن أکشور به ت
 توزیع فراوانی( استفاده گردید.

 هایافته
های اوقات فراغت مورد عالقه کارکنان به ترتیب ورزش کردن، در کنار خانواده بودن و مطالعاه در  فعالیت نتایج تحقیق نشان داد در میان

دانناد.  ترین دلیل گرایش به ورزش کردن خاود مای  درصد از کارکنان کسب نشاط و لذت را مهم 39اولویت اول تا سوم قرار دارند. حدود 
 شنا، نرمش و دویدن، پیاده روی، فوتسال، والیبال بود.  های ورزشی جاری کارکنان نیز به ترتیب رشته

 نتیجه گیری
های دریایی و نیاز سلساله مراتاب فرمانادهی و مقاماات      شود مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر فرماندهی آموزش تخصصپیشنهاد می

ی کارکنان در محل کارشان و بالطبع پارداختن  از گذران فعالیت ورزش %22های این تحقیق )که همان حدود باالتر در راستای نتایج یافته
هاای  ترین فعالیت فراغتی است( و با استفاده از نظرات اهل فن و کارشناسان ورزشی به تنظایم برناماه  به فعالیت ورزشی به عنوان اولویت

ای به گسترش و تأمین مناساب  ژهگذارتری در حوزه اوقات فراغت و فعالیت بدنی برای کارکنان پرداخته و ضمن توجه ویکاربردی و تأثیر
هاای ورزشای   امکانات و تأسیسات ورزشی  شرایطی را فراهم نمایند که کارکنان بهترین نتیجه را در زمان اوقات فراغت خاود  از فعالیات  

طالعاات  و تبلیغاات مناساب ا   هاا هاا، ساخنرانی  همایش برگزاری با که است چنین بهتربرای کسب نشاط و لذت خود به دست آورند. هم
های ورزشی بیش از پایش در زماان فراغات افازایش     کارکنان را نسبت به فواید جسمانی و روانی ورزش بیشتر نمود تا شرکت در فعالیت

 یابد.
 های دریایی.اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، کارکنان نداجا، فرماندهی آموزش تخصص واژگان کلیدی:

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

