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 ورزش و اوقات فراغت در دانشگاه

 1طیبه عبداله زاده

 

 

 دانشگاه ،یقهرمان کلیدی: اوقات فراغت، ورزش، یها واژه

 

ژ  نسل جوا  اس . از آناا که اوقدات فراغد    یبو ها انسا  ٔهمه ین لحظات برایرتریاوقات فراغ ح دلپش

 یژ  اید   وین اوقات گرانبهاح از اهمیاستفاد  از ا یبرا یزیجوا  داردح برنامه ر یدر زندگ ینقش ملثر

 .براوردار اس 

انسا  پاسخ بدهد.  ییاس  که به وس کمال جو یدیح زما  اناام کار مفیاوقات فراغ  در نظام اسالم

  یشخصد  یید در جهد  رشدد و شدموفا   ید اس  که انسدا  با  ییها فرص گرح اوقات فراغ ح یبه زبا  د

کدارکرد اوقدات فراغد      ینتدر  مهمن یش از آ  استفاد  کند... و ایاو یو علم یح فردیح اجتماعیمعنو

نددارد و تمدام وقد  او را دروا و     یل وق  اضافیام تحصیکه جوا  در ا رسد یمن به نظر یچن  .اس 

مناسدبح   ی  و زمدا  بندد  ید دق یزید ن اس  که با برنامده ر ی  ایگرفته اس . اما واقع یمطالعات علم

وقات به عبدادتح تدالوت قدرآ ح    ن ایگنااند و در ا یدرس یها برنامهن یرا در ب یساعات فراغت توا  یم

کمک  یز برایرا ن یپرداا  و ساعات یاجتماع های ی فعالو ماالت سودمندح ورزش و  ها کتابمطالعه 

 .اانواد  ااتصاص داد یگر اعضایپدرح مادر و د یاریو 

له ین وسد یح بهتدر یتیو علوم ترب یاناام شد  توسط صاوب نظرا  علوم اجتماع های یبررسبا توجه به 

 یاجتمداع  هدای  ید  فعالچدو  ورزشح مطالعده و    یحات سالمیگشراند  اوقات فراغ  جوانا ح تفر یبرا

 .اس 

 ورزش

امبر اکرم )ص( یشد  اس . تا آناا که پ قائل یژ  ای  ویورزش و پرورش جسمح اهم ٔمسأله یاسالم برا

ن گونده  یز در ایح اود نیراندازیو ت یچو  اسب دوان ییها ورزشروا  اود به اناام ی  پیعالو  بر تشو

بده   یبداز  یاس  ندوع  یو گروه یو اجتماع ی  بدنیورزش جز آنمه فعال .جستند یمشرک   ها ی فعال

نقاد  ٔمتوجهو فرد را  دارد یمبه دور نگه  ها یدلواپسو  ها ینگرانانسا  را از  یمدت یو برا آید یموساب 
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ل و یکه به جسم و پرورش جسمح تخ هایی یباز. پر کرد  اوقات فراغ  جوانا  با کند یمش یمثب  او

 .ار مطلوب اس یشه اتم شودح بسیاند

شدود   های ااالقی نیز پیدا کرد  اس  و وتی به تعبیری گفته مدی  امروز  ورزش جای اود را در ووز 

 شناسند. های پیشین را گرفته و یا آ  را نماد زهد مدر  می که ورزش جای جنگ

 یهدا   یاز دانشاو به فعالین ه بر وسبکاس   یشورکورزش هر  یها از قطب یمی ییورزش دانشاو 

بهتدر درا   یاد بدرا ید ز یاندرژ  سدب کاود و در جه   یو وفظ سالمت ینتأم یبرا یو ورزش یتکور

ا ید در تمدام دن  .برادوردار اسد    یا ژ ید و  ید ا از اهمید اواند  و گشراند  اوقدات فراغد  در تمدام دن   

 یشود تا زمان یر ورزش میز درگین یجسمان یها ل از لحاظ مهارتیو تحصنار آموزش کا  در یدانشاو

از آ  را ید رد  باشدد و در صدورت ن  کسب کمهارت  یرشته ورزش یکل شد وداقل در یالتحص فارغه ک

رد و بده  یگ یل ممها ش ا از دانشگا یدر تمام دن معموالً یه ورزش قهرمانیگر پاید یتداوم ببخشد. از سو

از  یفدرد  ین روال بود و وقتیز به همین روند در گششته نیه اکشودح همچنا   یم  یتزر یمل یها میت

و  یتد کور یهدا  هدارت م یسدر یمچهدار سدال و پدس از آمدوزش      یشدح ش یوارد دانشگا  م رستا یدب

 یها گا یپا ها دانشگا  یق  برایشد؛ در وق یم یم ملید جشب تیرس یم یبه اوج قهرمان یوقت حیا ورفه

رد  کر ییتغ کامالًن نگرش یا ینونکها بودندح اما متاسفانه در برهه  و یفدراس یبرا یساز یمهم قهرمان

و  یابینسب  به هش  سال گششته ارز یجسمان یآمادگ ا  داتر و پسر را از جه یاگر دانشاو .اس 

ن ی؛ وال اشویم یما  یدانشاو یجسمان یدر آمادگ کیووشتنا یفکیمتوجه اف   کامالًمح ینک یبررس

ر چند مدورد مسدابقات   یچند سال اا یش .س یاف  باشدح مشخص ن نیا ید پاسخگویبا یسکه چه ک

سراسر  یها ا  دانشگا یم یمسابقات درو  گروه یاس ح اگر شاهد برگزار برگزار شد  یدرو  دانشگاه

و  یشدور کد  و به مسدابقات  یبرگز ین مسابقات قهرمانانیاز هم کمح بدو  شیبود شور به شور مرتبک

 یجهان به مسابقات یاعزام یم ملین قهرمانا  دانشاوح نفرات تیردند. از دل همک یدا میرا  پ ادهایالمپ

بلندد مددت واسدتفاد  از اوقدات      هدای  یزیرشوند. بهتر اس  با برنامه  یم یو معرف ییشناسا یکو المپ

رمدانی واسدتعدادیابی بدرای شدرک  در     الزم جهد  پدرورش ورزش قه   هدای  ینده زمفراغ  دانشاویا  

مسابقات جهانی و توسعه ورزش قهرمانی کده ادود نمدودی از پیشدرف  در مادام  جهدانی اسد  از        

 نهفته جوانا  استفاد  کنیم. های ی ظرف

کده   شوند یمو ...  یند  مهندسا ح پزشما ح معلمانیافراد در آ ینا .اند مملم ند  سازا  یا  آیدانشاو 

ندد  بتواندد   ید در آید با یفند  یک دانشداو ید د چراه اقتصاد و علم و فرهنگ کشدور را بچراانندد.   یبا

توانمندد   ید جسدم ید با یپزشدم  یک دانشداو یکار کند و  یمهندس  ک پروژ ی  یهدا یبرا ها ساع 

ک معلدمح  یا یاستد و آیسرپا ب یک عمل جراویاناام  یبرا ها ساع سال  یها سال یداشته باشد تا برا
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که عقل  ایم ید شنما بارها و بارها   همه  اود را منتقل کند؟ یها آموز  تواند یمسالم و شاد نباشد  اگر

 ای یاا  اود را به گونده  یما دانش آموزا  و دانشاو یستم آموزشیا سیآ یسالم در بد  سالم اس  ول

 داشددته باشددند؟  یپرتحددرک و پرنشدداش  ینددد  زندددگ یتددا بتواننددد در آ  کنددد یمدد  یددسددالم ترب

ادود را   یگا  واقعد یجا یآموزش و پرورش و آموزش عال  در برنامه یمیزیف های یتوانمندا توجه به یآ 

ک و دو االصده  ید  ی  بددن ید دو واودد ترب  ارائده فقط بده   ییتوجه به ورزش در دورا  دانشاو  دارد؟

ک یو ورزش نزد ی  بدنیترب یاود و به فلسفه واقع یبه رسال  اصل تواند یمن دو واود یا ای. آشود یم

فراهم کندد.   یتخصص یها آموزشرا جه  ورزش و  یط مناسبید محیبا ی  بدنیترب یها کالا شود؟

دور اواهدد   یورزشد  هدای  یطمحح دانشاو را از ی  بدنیترب یها کالا یاماح متاسفانه جو اشک بعض

 کرد.

بایستی  پیش رو اس  که یها چالشاز به ویژ  برای داترا  یمی  ها دانشگا کمبود اممانات ورزشی در 

 وزارت ورزش و جوانا  در جه  اصالح آ  برآید.

 

 

  

 

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

