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قهرمانی  عناوین کسب با فراغت اوقات ورزشی فعالیت های اثربخشی رابطۀ بررسی

 دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان

 2،معین عبدالملکی1سید محمد نباتی
 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قروه، قروه، ایران -1

 اسالمی واحد قروه، قروه، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد -2

 

 

 خالصه
 .است قهرمانی عناوین کسب با فراغت اوقات ورزشی فعالیت های اثربخشی رابطۀ بررسی تحقیق، این از هدف

 کارشناسی دانشجویان کلیۀ را آن آماری جامعۀ و است؛ کاربردی هدف ازنظر و همبستگی  -توصیفی ازنوع تحقیق

 این در نفر 502 دیدگاه کوهن، نمونۀ حجم جدول از بهره گیری با (N = 139) گیرد. می بوعلی همدان دربر دانشگاه

 پنج مقیاس برمبنای و دلفی روش با محقق ساخته سؤالی 22 پرسشنامۀ گیری، ابزار اندازه .شد آوری جمع زمینه

 و صوری رو آزمون از متغیرها، بین رابطۀ بررسی برای .آمد به شکل به دست پرسشنامه روایی .است لیکرت ارزش

رو  آزمون از متغیرها، بین رابطۀ بررسی برای. آمد به دست 72/0 عدد و شد محاسبه کرونباخ آلفای آزمون با آن پایایی

 با بوعلی همدان دانشگاه ورزشی فوق برنامۀ فعالیت های اثربخشی که داد نشان تحقیق نتایج .شد استفاده اسپیرمن

 برنامه فوق ورزشی های فعالیت چه هر اساس، این بر .دارد معنی داری و مثبت رابطۀ مسابقات در عناوین قهرمانی

 ثروت تولید و قهرمانی ورزش توسعۀ درنتیجه و ورزشی مسابقات میادین در موفقیت امید کسب شود، دنبال تر جدی

 .شود می بیشتر

 

  قهرمانی ورزش فراغت، اوقات :کلیدیهای هواژ

 

 مقدمه

برای ارتقای  فرصتی عنوان به فراغت اوقات و قوا، جهت تجدید خواب و استراحت معاش، تأمین یبرا تالش و کار

 و (1991جکسون) و کی طرفی، از .میدهد را تشکیل آدمی روزی شبانه فعالیت های اصلی بخش سه زندگی، کیفیت

 بلکه شود، نمی بهتر منجر زندگی کیفیت به تنهایی به فراغت اوقات افزایش که نشان دادند  (2002) من هالتس

 زندگی، بهبود کیفیت و فراغت اوقات افزایش میزان بین ارتباط دیگر، به عبارت است؛ مهم هم آن از استفاده چگونگی

 .دارد بستگی اوقات آن مدیریت به

 . است دار معنی % 11 ضریب با زندگی کیفیت فراغت و اوقات مدیریت رابطۀ که داد نشان ساختاری مدل

 سر به اینترنت در نمایش صفحۀ درمقابل را آزاد خود وقت بیشتر دانشجویان که دریافتند (2009و همکاران) یمختار

 نور پیام های دانشگاه دانشجویان (1990گزارش مردانی) برپایۀ دیگر، سوی از .میکنند تماشا یا تلویزیون و میبرند

 (1991گودرزی) .برخوردارند بیشتری از سالمت ورند،می آ روی ورزشی های فعالیت به فراغت اوقات که در لرستان

 معنی و مثبت رابطۀ اراک، های آموزان دبیرستان دانش خودکارآمدی و فراغت اوقات ورزشی بین فعالیت های نیز

 .کرد گزارش داری
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 حفظو  کسب .است جوانی دورۀ در ویژه به فراغت، اوقات سالم صرف و مفید راهکارهای از ورزشی، های فعالیت 

 خصایص جوانمردی، کنترل تقویت آینده، به امید از بزهکاری، جلوگیری جسمی، و روحی نشاط جسمانی، آمادگی

 و برنامه ریزی مناسب لذا .می آیند حساب به فعالیت ها این کارکردهای مطلوب از ،...پذیری، جامعه کاذب، هیجانات

 حرکتی، ارضای نیازهای موفقیت تحصیلی، زندگی، به امید شادابی، نشاط و موجبات گرانبها، فرصت این هدفمندکردن

 .میشود منجر فراغت اثربخشی اوقات به افزایش و می آورد فراهم را جمعی و افزایش روحیۀ طلبی برتری حس ارضای

 می دست اهدافش به سازمان که میزانی و درجه با خاص سازمان یک واقعی اثربخشی که  است معتقد (1911) *اتزیونی

 اندازه برای ابزاری ، †هدف جمعیت رضایتمندی شاخص اساس، براین .دارد دنبال به رضایتمندی و شود می تعیین بد،یا

 افزایش درنهایت، اثربخشی، و رضایتمندی این که ( چرا2010همکاران ،  و †گلیس تسی) است سازمان اثربخشی گیری

 .دارد درپی را )فراغت اوقات ورزشیفعالیت های (سازمان فعالیت های در را هدف جامعۀ مشارکت

سابقۀ  و تحصیلی مدرک انسانی، نیروی تعداد که نشان داد (1979تندنویس) و کریمیان تحقیقات نتایج  

دانشجویان  تعداد با ورزشی، تأسیسات و اماکن مساحت شده و هزینه بودجۀ کل ورزشی، برنامۀ فوق مدیران مدیریت

 را اجتماعی وخانوادگی ( حمایتهای2012) †ازطرفی هایکوک واسمیت .دارند نادارمع رابطۀ مسابقات در کننده شرکت

این  .دانستند فراغت اوقات در ورزشی فعالیت های به جذب افراد برای ورزشی سازمانهای سیاستگذاری از مؤثرتر

آحاد  جذب مؤثر یراهکارها هنوز فراغت، اوقات فعالیت های ورزشی اهمیت وجود با که است آن از حاکی اطالعات،

مهم  ارکان از یکی قهرمانی، ورزش بین، این در .مشخص کرد توان نمی قطعی طور به را فعالیت ها این به جامعه

 رقابتهای ورزش افزایش علیرغم لیکن .است المپیک و رقابتهای جهانی در موفقیت کسب ساز زمینه و ورزش توسعۀ

 تحقیقات انجام اگرچه رو، این از .نامعلوم است هنوز المللی وح بینسط در موفقیت برای مطلوب استراتژی قهرمانی،

 سؤالی حکایت دارد، مردم روانی -روحی و جسمی سالمت بر رویکرد ورزشی با فراغت اوقات گذران تأثیرداشتن از شده،

 کسب با فراغت اوقات در ورزشی فعالیت های اثربخشی آیا که این است داشته، مشغول خود به را محقق ذهن که

 اوقات فعالیت های ورزشی هدفمندکردن و دقیق ریزی برنامه با آن بتوان براساس تا دارد؛ رابطه نیز قهرمانی عناوین

 .برداشت سکو های بین المللی کسب درجهت گامی فراغت،

 

 روش تحقیق

دانشجویان  ۀکلی را آن آماری جامعۀ و است؛ هدف کاربردی ازنظر و همبستگی  توصیفی نوع از حاضر تحقیق

دربر می  9310 سال ورزشی مسابقات و برنامه فوق در فعالیت های کننده شرکت بوعلی همدان دانشگاه کارشناسی

نمونه  حجم به عنوان نفر 202 تعداد کرجسای، و کوهن، مورگان نمونۀ حجم جدول از بهره گیری با (.N =191گیرد )

ورودی  سال برمبنای(حجم زیرگروهها به توجه با طبقه ای فیتصاد نمونه گیری روش از استفاده با سپس و مشخص

 عناوین و پیشبین متغیر اثربخشی فعالیت های فوق برنامه .شد آوری جمع آنان نظرهای ،)زیرگروه دانشجویان

 شرح این به محققساخته سؤالی 22 گیری ، پرسشنامۀ اندازه ابزار .هستند تحقیق مالک متغیر قهرمانی کسب شده

 دانشگاه ورزش دربارۀ آنان میزگرد، دیدگاههای شکل به دانشگاه بدنی تربیت کارشناسان با طی جلسهای ابتدا :است 

 با ادامه در و تهیه پرسشنامۀ مقدماتی مشابه، تقریباً تحقیقات و مکتوب منابع از با استفاده سپس شد؛ جمعآوری

 تأمین تا خواسته شدۀ آنان تغییرات اعمال و صاحب نظران  از نفر 1 به ارائۀ پرسشنامه بار چهار(دلفی روش از استفاده

محتوایی  روایی .شد تدوین لیکرت ارزش پنج با مقیاس و بسته پاسخ سؤال 22 با نهایی پرسشنامۀ ،)نظرهایشان

                                                 
* . Etzioni, A. 
† . TPSI (the total quality population satisfaction index) 
‡ . Tsigilis, N. 
§  .Haycock, D & Smith, A. 
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 و شد محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز آن  پایایی و تأیید صاحب نظران از نفر 1 نظر براساس پرسشنامه

 مسابقات دردانشگاه بوعلی همدان   نمونه های آماری کسبشدۀ تیمی و انفرادی امتیازات .آمد دست به 72/0 عدد

 .شد استفاده اسپیرمن رو آزمون متغیرها، از بین رابطۀ بررسی برای .است قهرمانی ارزشیابی نیز مالک مسلح نیروهای

 

 تحقیق يافته های

 دنیهاآزمو فردی مشخصات -الف       

فعالیت  در تحصیلی شرکت سال به تفکیک دانشجو از تعداد اند عبارت فردی مشخصات به مربوط متغیرهای 

 مشخصات از یک هر توصیف یافته های تحقیق، به توجه با که دانشگاه ؛ تیم در عضویت و ورزشی فوق برنامۀ های

 .است زیر های جدول شرح بهدانشگاه بوعلی همدان   در فردی

 

 توزیع نمونه های تحقیق به تفکیک سال تحصیلی . 1ل جدو

 درصد فراوانی دانشجویان
و انحراف  میانگین

 استاندارد سن

 72/12 ± 79/1 11/12 92 سال یک

 22/19 ± 92/0 99/22 12 سال دو

 10/21 ± 02/1 10/91 21 سال سه

 11/22 ± 79/0 91/22 22 سال چهارم

 91/22 ± 21/1 00/100 205 کل دانشجویان

 

درصد سال  29،17سنی حدود  میانگین با دوم سال درصد با  اول سال نمونه های درصد 11 حدود ،1 جدول برپایۀ

درصد سال چهارم با میانگین سنی  22و  21درصد سال سوم با میانگین سنی حدود  91،19دوم با میانگین سنی 

 ند.سال هست 29حدود 

سال  دانشجویان دیدگاه از دانشگاه بوعلی همدان  فوق برنامۀ ورزشی فعالیت های اثربخشی بین :اول صفر فرضیۀ

 .ندارد وجود معنی داری تفاوت مختلف، تحصیلی

میانگین ،  لحاظ به اگرچه بنابراین، میشود؛ تأیید فرضیۀ صفر معنی داری، سطح به توجه با ،25 جدول براساس      

 را خود دانشگاه ورزشی های برنامه اثربخشی از همه کمتر سوم سال دانشجویان و همه از بیشتر دوم سال ویاندانشج

 اول فرضیۀ درمورد والیس کروسکال آزمون نتایج. 2جدول 

 فراوانی

 سال  

 تحصیلی     

 و میانگین

 انحراف

 استاندارد

 مجموع

رتبه  میانگین

 ها

Z 

کروسکال 

 والیس

 سطح

 معنی داری

 92/2972 22/2 ± 97/0 سال اول

202/1 102/0 
 99/2107 29/2 ± 91/0 سال دوم

 21/2217 12/2 ± 92/0 سال سوم

 91/2227 17/2 ± 99/0 سال چهارم
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فوق  فعالیت های اثربخشی کلیۀ نمونه ها میانگین، لحاظ به همچنین، نیست؛ دار معنی تفاوت کرده اند، این ارزیابی

 .ارزیابی کرده اند متوسط را برنامه

 دانشجویان دیدگاه ازدانشگاه بوعلی همدان   فوق برنامۀ ورزشی فعالیت های اثربخشی بین  :دوم صفر فرضیۀ

 .ندارد معنی داری وجود رابطۀ مسابقات در قهرمانی و مختلف سالهای تحصیلی

فوق برنامۀ  فعالیت های اثربخشی بین بنابراین، میشود؛ رد فرضیۀ صفر معنی داری سطح به توجه با ،3 جدول برمبنای

معنی  رابطۀ مسابقات در قهرمانی و مختلف سالهای تحصیلی دانشجویان دیدگاه ازدانشگاه بوعلی همدان   ورزشی

 .دارد وجود داری

 

 

 

 گیری نتیجه و بحث
 

 در قهرمانی عناوین بادانشگاه بوعلی همدان   برنامۀ ورزشی فوق فعالیت های اثربخشی که داد نشان تحقیق نتایج

 ،شادابی و نشاط ایجاد موجب برنامه ورزشی فوق فعالیت های اثربخشی :دارد معنی داری و مثبت مسابقات رابطۀ

 زندگی در مثبت عادات و اعتمادبه نفس افزایش و ، بزهکاری و فساد از دوری ازخودگذشتگی، شجاعت و روحیۀ تقویت

 و ورزشی اماکن و تجهیز بهداشت ایمنی، درجهت تالش که است آن از حاکی های تحقیق یافته همچنین، .میشود

 و برخورد رفتار اصالح و تخصص میزان مربیان، مهارت و دانش اماکن، افزایش این به وقت تمام دسترسی امکان

گزارش  براساس .بخشد می بهبود را دانشگاه این در های ورزشی فعالیت اثربخشی که است عواملی از مسئوالن،

 و مشارکت اثربخشی، بر تأثیرگذار و مهم ازعوامل انسانی، نیروی و بودجه امکانات، ( ،1979تندنویس) و کریمیان

 نیز (1972والیانی) و مشکاتی .کشور است دانشگاههای ورزشی برنامۀ فوق های فعالیت از ویانرضایتمندی دانشج

 عوامل از را دانشگاه ها فعالیت های فوق برنامۀ مدیریت روش و تجهیزات امکانات، انگیزۀ دانشجویان، و عالقه مندی

 عزب و احسانی از طرفی، .دانستند هفوق برنام فعالیت های از دانشجویان و رضایتمندی مشارکت اثرگذار و مهم

 آزاد فوق برنامۀ دانشگاه های فعالیت در دانشجویان شرکت و بازدارندۀ اثربخشی عامل ترین مهم (1972دفتران)

 دوم فرضیۀ درمورد اسپیرمن رو آزمون نتایج  . 3 جدول

 فراوانی

 سال  

 تحصیلی       

 و میانگین

 انحراف

استاندارد 

 بخشیاثر

دانشگاه بوعلی 

 همدان

 و میانگین

 انحراف

 استاندارد

 قهرمانی امتیاز

ضریب 

 همبستگی

معنی  سطح

 داری

119/0 12/9 ± 29/1 22/2 ± 97/0 سال اول   009/0 

972/0 21/1 ± 11/2 29/2 ± 91/0 سال دوم  002/0 

920/0 11/1 ± 77/1 12/2 ± 92/0 سال سوم  007/0 

921/0 12/9 ± 11/1 17/2 ± 99/0 سال چهارم  002/0 

111/0 07/1 ± 21/1 20/2 ± 91/0 کل دانشجویان  001/0 
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 بهنظر اساس، براین .کردهاند اعالم نقلیه وسایل کمبود و و تجهیزات امکانات فقدان را خوراسگان واحد -اسالمی

 از ناشی را فراغت اوقات ورزشی فعالیت های در ( فقدان مشارکت2001)  *الوسون و وندیویس که همچنان میرسد

 از ناآگاهی و مدیریت ضعف میدانند، مدیریتی یا مشکالت و آن فواید و فعال زندگی ارزش از جامعه افراد ضعف ادراک

 نظر به .است فعالیت ها این شیاثربخ و کمبود مشارکت عامل ترین مهم ورزشی، برنامۀ فوق فعالیت های اثرات مفید

 لذا کرد؛ خواهند زندگی شهری مناطق جهان در جمعیت از نفر میلیارد 2 از بیش ، 2030 سال ( ، تا2012) †ثیباولت

 راهکارهای یافتن

 در سزایی به تأثیر امر این و است جامعه وظایف سیاستگذاران ترین مهم از فراغت، اوقات پرکردن برای مناسبی

 فعالیت های محدودکنندۀ عوامل درجهت رفع تالش .کند می ایفا جامعه فرهنگی ویژگیهای و اقتصاد شهرسازی،

 و† 3دراکو(الکل نوشیدن و اقامت ، سیگارکشیدن محل جنسیت، ها، هزینه وقت، کمبود فراغت همچون اوقات ورزشی

فعالیت  اثربخشی رابطۀ مثبت وجود دیگر، سوی از .است سیاستگذاران این مهم دیگر وظایف ( ، از2007همکاران ، 

 فوق فعالیت های ورزشی چه هر که است آن از حاکی ورزشی مسابقات موفقیت در کسب با ورزشی برنامۀ فوق های

خود،  نوبۀ به این، و شود؛ می بیشتر ورزشی مسابقات در میادین موفقیت کسب امید شود، دنبال تر جدی برنامه

 درپی را ثروت تولید و قهرمانی ورزش توسعۀ و درنهایت بخشی هویت نفس، اعتمادبه زندگی، به امید سالمت، افزایش

 .دارد
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