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  چكيده 
در اختيار قراردادن امكانات تفريحي و ورزشـي بـراي دانشـجويان در    

كـالس هـا ميتوانـد موجـب شـود ضـمن ايجـاد نشـاط در         زمان بين 
دانشجويان از ورود ان ها به ساير فضاهاي ناسـالم موجـود جلـوگيري    

در همين راستا ميتوان با فراهم نمودن امكانات مناسب تفريحي . كند
 .و ورزشي اين موضوع را دنبال نمود

 
  وقت استراحت ، ورزش ، امكانات تفريحي ، سيگار: كلمات كليدي

  
  طرح مسئله

بي گمان بسياري از ما از آمارهاي تكان دهنده افزايش مصرف سـيگار  
در بين جوانـان و دانشـجويان بـي اطـالع نبـوده و بارهـا در پـرديس        
. دانشگاه دانشجويان مقاطع مختلف را در حال مصرف سيگار ديده ايم

اما شايد نكته قابل توجه در اين موضوع آن باشد كه بسـياري از ايـن   
هاي  نان اولين تجريه خود از سيگار را در فضاي دانشگاه و در زمانجوا

هاي خود و در ميان دوستان دانشجو خود تجربه  استراحت بين كالس
شايد اين موضوع ميبايست زنگ هشـداري بـراي مسـئولين    . كرده اند

بوده تا چاره اي يافته و دانشگاه را كه ميبايست محـل رشـد و تعـالي    
  .جايگاه اصلي خود بازگرداند ها باشد به انسان

هاي انجام  در غالب موارد برخالف باور بسياري از كارشناسان،  بررسي
شده نشان گر آن بوده كه گرايش به سمت مصرف سيگار نه به خاطر 
وجود مشكالت روحي بلكه به علت عدم مديريت صحيح زمان صورت 

  .ميپذيرد
ي تفـريح و ورزش  شايد بتـوان بـا فـراهم نمـودن بسـترهاي الزم بـرا      

ها و تخليه صحيح  ها بين كالس هاي استراحت آن دانشجويان در زمان
هـا بـه سـمت مـوادي همچـون       ها از گـرايش آن  آن  هيجانات و انرژي

  . سيگار جلوگيري نمود 
  
  
  

  
  

  راه حل پيشنهادي
براي حل اين مشكل ميتوان در فضاي پرديس دانشگاه و دانشكده بـا  

گوناگون تفريحي و ورزشي ضمن ايجاد نشاط در به كارگيري امكانات 
ها را به گونه اي سالم و تندرست  هاي خالي آن ميان دانشجويان، زمان

در همين راستان ميتوان ضمن ارتباط با شهرداري . برنامه ريزي نمود
هاي مياني دانشكده از امكانات ورزشي نظيـر    مشهد در فضاي بوستان

وسايل ورزشي گونـاگون  . اده نمودهاي سطح شهر مشهد استف بوستان
با تنوع باال ميتوانند ضمن ايجـاد نشـاط و تندرسـتي در دانشـجويان     

همچنـين  . الگويي مناسب از دانشگاه و دانشكده سبز را ايجـاد نمايـد  
ميتوان با فراهم نمودن امكاناتي نظير فوتبال دستي، تنيس روي ميز، 

جويان ضـمن ورزش بـه   امكاناتي را فراهم نمود تـا دانشـ  ... شطرنج و 
رقابت و با بازي با يكـدگير پرداختـه تـا عـالوه بـر افـزايش نشـاط و        
. تندرستي موجب افزايش همدلي و دوستي در ميان دانشجويان گردد

در صورت عدم امكان پوشش مـالي ايـن طـرح پيشـنهاد ميگـردد تـا       
فضايي جهت اين امور به يك شركت خارجي واگذار شده تا به صورت 

گرفتن هزينـه از دانشـجويان جهـت اسـتفاده از تجهيـزات       مستقل با
تجربه وجود ميـز تنـيس روي   . تفريحي هزينه هاي طرح تامين گردد

ميز در فضاي پشت دانشكده نشان از استقابل خوب دانشجويان از اين 
  .امكانات دارد

  
  بندي جمع

شايد اين تنها يكي از هزاران راه حل جهت سامان دهي دانشجويان و 
مه ريزي براي مديريت صـحيح زمـان دانشـجويان باشـد و بتـوان      برنا

بـين    راهكارهايي نظير بازنگري در برنامه هاي كالسي و كاهش زمـان 
و همچنين افزايش شـمار  ) به خصوص در سال اول دانشگاه(ها  كالس
هاي گوناگون علمي و فرهنگي در سطح دانشكده را مكمل ايـن    برنامه

 . طرح دانست
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