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 چكيده

هاي دانشگاه تهران به ورزش همگاني بـود كـه بـا اسـتفاده از     هدف از اين تحقيق، بررسي نگرش دانشجويان ساكن در خوابگاه      
هـاي خوابگـاهي    مجتمـع ساكن در)  نفر7439(جامعة آماري تحقيق، كلية دانشجويان . روش توصيفي از نوع پيمايشي انجام گرفت      
عنـوان نمونـة آمـاري      اي بـه   طبقـه  –صورت تصادفي    نفر براساس جدول مورگان به     370كوي دانشگاه تهران بودند كه از ميان آنها         

 نفر از استادان صـاحب  10روايي اين پرسشنامه را . اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد   آوري  براي جمع . انتخاب شدند 
هـا از   بـراي تجزيـه و تحليـل داده       . دسـت آمـد    بـه  82/0استفاده از آلفاي كرونباخ     يت ورزشي تأييد كردند و پايايي آن با         نظر مدير 
 درصـد كـل دانشـجويان در        1/73نتـايج نشـان داد كـه        . اسـتفاده شـد   ) جدول، نمودار و درصد فراواني    (هاي آمار توصيفي    شاخص
هـاي  موانـع و محـدوديت    . كننـد گونه فعاليت ورزشي مشاركت نمي     نيز در هيچ    درصد 9/26هاي ورزش همگاني مشاركت و      فعاليت

عوامل تشويق و ترغيـب دانشـجويان       . حوصلگي بود ترتيب مشغلة زياد، پرداختن به مسائل ديگر، تنبلي و بي         مشاركت دانشجويان به  
 دانشجويان در حد زياد از عوامـل مثبـت           درصد 82. ترتيب اولويت شامل تناسب اندام، كسب نشاط و لذت و حفظ تندرستي بود            به

 هـاي ورزش   درصد در حد زيـاد از فعاليـت        7/32 درصد آنها در حد متوسط و        2/53. ورزش همگاني بر جسم و روان آگاهي داشتند       
ر  درصـد د   1/45 درصد در حد زياد و       7/49 خيلي زياد،    ت دانشجويان در اوقات فراغت به نسب      2/5. همگاني خوابگاه رضايت داشتند   

 .پرداختندهاي ورزش همگاني ميحد كم به فعاليت
 

 هاي كليديواژه

 .ورزش همگاني، دانشجو، خوابگاه كوي دانشگاه تهران

                                                           
                                                       Email:madjiddjalali@hotmail.com 98-021-61118872: تلفن :  نويسندة مسئول -  11
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 مقدمه

سـازي دارد و كاركردهـاي مختلـف      عنوان بخش مهمي از تعليم و تربيت، جايگاه اساسي و سرنوشت          ورزش به 
در اين راستا با توجه به اينكه دانشـجو محـور اصـلي             . ستآن در جامعة دانشگاهي نظام جمهوري اسالمي ايران ا        

هاي توسعة فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است، بنابراين يكي از ملزومات اولية توسعة انساني               تمام برنامه 
). 1(براي نيل به مدارج كمال، برخورداري از سالمت جسماني، نشاط جسـمي و روانـي و فضـايل اخالقـي اسـت                       

-بنابراين بـه  . تواند بسيار سازنده و داراي نتايج مثبتي باشد       ربيت بدني و ورزش طي دوران تحصيل، مي       توجه به ت  

اي شـود،  ريزي در امر تربيت بدني و ورزش دانشجويان، بايد به اين موضوع توجه ويـژه   منظور سازماندهي و برنامه   
 ضرر آني، موجب خسارت آتي خواهد شـد و          زيرا اگر به اين مسئله توجه كافي نشود، هدررفتن نيروي اين قشر و            

رو بايد خاطرنشان كرد كه تربيت بدني و ورزش جايگاه خاصـي            از اين . بار خواهد آورد  هايي را به  احتماالً ناهنجاري 
 ).11(در زندگي و اوقات فراغت دانشجويان دارد 

هـاي ورزش همگـاني در   عاليـت ريزي و اجرا و توسـعة ف   ها مسئول برنامه  هاي تربيت بدني در دانشگاه    مديريت
. شـود در اين راستا نيروي انساني فراواني فعاليت دارند و بودجـة زيـادي صـرف مـي                . ها هستند دانشگاه و خوابگاه  

هـا،  هـاي ورزش همگـاني در داخـل دانشـگاه وخوابگـاه           ريزي و اجراي فعاليت   گذاري، برنامه بنابراين كيفيت هدف  
هايي موفق خواهد بود كه متناسب با نيازهاي دانشجويان طراحـي شـده و در     مهاز سويي برنا  . اي دارد اهميت ويژه 

 ).3(دنبال خواهد داشت اصطالح نيازمحور باشد، اين موضوع استقبال و مشاركت دانشجويان در برنامه را به

باتوجه به نقش دانشجويان در ساختار اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي و اينكـه خـود را بـراي مشـاركت در                
براسـاس  . كنند، الزم است كه از سالمت جسمي و روانـي كامـل برخـوردار باشـند         هاي اجتماعي آماده مي   فعاليت
انـد كـه از ايـن     درصد دانشجويان فعاليت ورزشـي داشـته  10، در ايران تنها   1380هاي كارشناسان در سال     يافته

 درصـد   5اند كه ايـن رقـم حـدود         وده هزار نفر از دختران دانشجو تحت پوشش ورزش همگاني ب          20تعداد حدود   
 درصـد  38در تحقيقـي بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       ) 1381(اسـدي  ). 6(جمعيت دانشجويي در آن سـال اسـت         

 درصد دانشجويان هيچ وقتي را در دانشگاه يـا خوابگـاه بـه ورزش               7/57كنند،  دانشجويان كشور اصالً ورزش نمي    
 درصـد عضـو تـيم ورزشـي خاصـي      9/76 ورزشـي خوابگـاه و   هـاي  درصد آنها عضو تيم 9/4دهند،  اختصاص نمي 
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هـا بـه فعاليـت ورزش همگـاني و تفريحـي اختصـاص دارد،       هاي ورزش دانشگاه درصد فعاليت  3/29تنها  . نيستند
)  درصد 32(ها  ، آموزش ورزش  ) درصد 4/45(هاي ورزش همگاني و تفريحي      ترتيب برنامه كه دانشجويان به  درحالي

 ).2(هايشان مطرح كردند را در اولويت خواسته)  درصد6/26(زشي و مسابقات مطلوب ور

 درصد دانشجويان دختر كوي فاطمية دانشگاه تهـران از          96در تحقيقي اعالم كرد با اينكه       ) 1378(سيدزاده  
هـاي ورزشـي داخـل خوابگـاه         درصد آنهـا در فعاليـت      20آثار مثبت ورزش بر جسم و روان آگاه هستند، اما تنها            

 درصد دانشـجويان دختـر   17در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه فقط ) 1373(فرج اللهي ). 7(كنند   مي مشاركت
دانشجويان ضعف فوق برنامة ورزشـي دانشـگاه را علـت عـدم شـركت در فعاليـت        . كننددانشگاه تهران ورزش مي   

عنـوان يكـي از     ان را بـه   ضعف امكانات ورزشي دانشگاه اصـفه     ) 1374(صباغ لنگرودي   ). 12(ورزشي اعالم كردند    
در پژوهشـي بـه ايـن نتيجـه     ) 1380(صفانيا ). 8(عوامل مهم عدم شركت دانشجويان در فعاليت بدني اعالم كرد      

 دقيقه در هفته بوده كه بيانگر عالقـة         127رسيد كه زمان ورزش كردن دانشجويان دانشگاه آزاد در اوقات فراغت            
اعـالم كـرد كـه جايگـاه        ) 1375(تنـدنويس   ). 9(اوقات فراغت است    دانشجويان براي شركت در فعاليت بدني در        

ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجويان كشور در رتبة سوم براي پسران و رتبة نهم براي دختـران قـرار دارد و                      
 ).4(كنند  درصد دختران اصالً ورزش نمي31 درصد پسران و 15

 گروه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه صنعتي اميركبير         در پژوهشي اعالم كرد كه هر دو      ) 1381(زاده  صفوي
در پژوهشي كه بر روي دانشجويان دانشگاه ) 1382(زارعي  ). 10(اند  از امكانات و تجهيزات ورشي دانشگاه ناراضي      

علوم پزشكي آزاد و دولتي سراسر كشور، به اين نتيجه رسيد كه ميانگين زمان ورزش كردن دانشجويان دانشـگاه                   
 درصـد دانشـجويان     2/24همچنين  .  دقيقه در هفته بود    170 دقيقه و دولتي     199 دقيقه، علوم پزشكي     188آزاد  

كنند كه انگيزة آنان از ورزش كسـب نشـاط و احسـاس لـذت و حفـظ تندرسـتي و                     دولتي در خوابگاه ورزش مي    
آزاد اوقات فراغت خود     درصد دانشجويان دانشگاه     8/5 درصد دانشجويان علوم پزشكي و       6/41. تناسب اندام است  

 ).5(كنند ها سپري ميرا در خوابگاه

در تحقيقي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه دانشـجويان همگـاني كـردن ورزش را در اولويـت                      ) 1383(نيا  بخشي
براساس نتايج ). 3(هاي همگاني را در دانشگاه و خوابگاه خواستار شدند        هايشان قرار دادند و توسعة ورزش     خواسته
- درصد در ورزش همگاني مشاركت داشـته       10 كارشناسان طرح جامع ورزش ايران، مردم ايران تنها          هايپژوهش
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-پژوهش). 6(رسد نظر مي درصد مشاركت، آمار كمي به52اند كه اين رقم در مقايسه با كشوري مانند استراليا با         

ر اوقـات فراغـت نوجوانـان و        دهد كه نقش ورزش و فعاليت بدني د       نشان مي ) 2002 (1هاي استريد جولي و فورد    
در تحقيقي در مورد ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليـت  ) 2000 (2چريل ).13(دانشجويان كمرنگ شده است     

 55 درصـد دانشـجويان دختـر و    45، 1996 – 97كه در سال تحصـيلي     ورزشي دانشگاه استنفورد، نتيجه گرفت    
 – 92اند كه نسبت به سـال تحصـيلي         شگاه مشاركت داشته  هاي ورزشي اين دان   درصد دانشجويان پسر در فعاليت    

-به اين نتيجه رسيدند كه مهم     ) 2004 (3از طرفي، كرامبي و همكاران    ). 14( درصد افزايش يافته است      5،  1991

در تحقيقي بـا    ) 2007 (4ميلر و كسينگر  ). 16(عالقگي است   ترين مانع در پرداختن به ورزش در اوقات فراغت بي         
 درصد  60هاي جنوبي اياالت متحده به اين نتيجه رسيد كه حدود           رزش در زندگي دانشجويان كالج    عنوان نقش و  

رسـد كـه گسـترش      نظر مي بنابراين به ). 15(كنند  ها شركت مي  هاي ورزشي داخل دانشگاه   دانشجويان در فعاليت  
مديريت صحيح و امكانات    ريزي و   ورزش همگاني نيازمند افزايش سطح آگاهي از طريق آموزش و همچنين برنامه           

عنوان ركن اصلي جامعه براي ترويج و آموزش فرهنگ ورزش از ديرباز از طرفي مدرسه و دانشگاه به    . مناسب است 
در نتيجـه  . مورد توجه بوده و هرگونه اقدام فرهنگي در جامعه بدون توجه به اين دو ركن، تقريباً غيرممكن اسـت            

. هـاي موجـود شـناخت پيـدا كـرد         ت بايد ابتدا در مورد مسائل و محدوديت       عنوان اولين قدم در راه رفع مشكال      به
در ايـن  . هاي انجام گرفته در مورد ورزش دانشجويي موجب شناخت برخي مسائل و مشكالت شده اسـت              پژوهش

ويـژه  هـاي گونـاگون بـه     تـر بـر روي گـروه      زمينه باتوجه به اهميت و گستردگي موضوع، انجـام تحقيقـات جـامع            
بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي نگـرش        . رسدنظر مي هاي دانشجويي ضروري به   ن ساكن در خوابگاه   دانشجويا

 .هاي دانشگاه تهران به ورزش همگاني انجام گرفتدانشجويان ساكن در خوابگاه

 

  تحقيقروش

 .صورت ميداني انجام گرفته استروش اين تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و تحقيقات به

                                                           
1 - Astrid N Sjolie and Ford Thuen 
2 - Cheryl L. Levick 
3 - Lain K. Crombie 
4 - Daniel B Kissinger. Michael T Miller 
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 جامعه و نمونة آماري

هاي دانشگاه تهران بودنـد كـه در        جامعة آماري اين پژوهش، كلية دانشجويان دختر و پسر ساكن در خوابگاه           
انـد كـه براسـاس آمـار رسـمي مسـئوالن خوابگـاه و         ساكن خوابگاه بـوده 1386 – 1387ترم دوم سال تحصيلي   

بـراي   . نفـر دختـر بودنـد   3360 نفر پسر و  4078ن تعداد    نفر بود كه از اي     7438ها  آنسرشماري پژوهشگر، تعداد    
 نفر تعيين   370باتوجه به جامعة آماري، حجم نمونه       . تعيين حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده شد         

ساكن )  پرسشنامه 185(و پسر   )  پرسشنامه 185( پرسشنامه به نسبت مساوي ميان دانشجويان دختر         370شد و   
 18(هاي كوي تقسـيم شـد   ها به نسبت مساوي بين كلية ساختمان    همچنين پرسشنامه . سيم شد ها تق در خوابگاه 

 سـاختماني   بـه ايـن صـورت كـه اگـر در          ). فاطميه، چمران و فيض   ) ( ساختمان كوي دختران   9ساختمان كوي پسران و     
 ).2 و 1 هايجدول(كرد دانشجويان بيشتري وجود حجم نمونة بيشتري به آن ساختمان اختصاص پيدا مي

 گيريابزار اندازه

 سؤال در زمينة    7سؤاالت پرسشنامه شامل    . ساخته استفاده شد  آوري اطالعات از پرسشنامة محقق    براي جمع 
 سـؤال از نـوع بسـته در         17 سؤال در مورد اصل پژوهش بـود كـه از ايـن تعـداد                27شناختي و   اطالعات جمعيت 

نظر  تن از استادان صاحب    10روايي اين پرسشنامه را     . اي بود نهاي ليكرت و بقية سؤاالت چندگزي      گزينه 5مقياس  
 .هاي سطح شهر تهران تأييد كردنددر رشتة مديريت ورزشي دانشگاه

هـاي آمـاري توزيـع كـرد و پـس از بررسـي از        پرسشنامه را در بين نمونه     25براي سنجش پايايي، پژوهشگر     
پس از تأييد   .  بدست آمد  82/0اخ بررسي شد كه ضريب آلفا        پايايي آن توسط آلفاي كرونب     SPSSافزار  طريق نرم 

 .ها توزيع شد پرسشنامه در بين نمونه370روايي و پايايي، 

 روش تجزيه وتحليل اطالعات

نقـص تشـخيص داده شـده و         پرسشـنامه كامـل و بـي       346ها توسط پژوهشگر،    آوري پرسشنامه پس از جمع  
 تجزيـه و تحليـل      SPSSافـزار   ها با استفاده از نرم    آمده از پرسشنامه  دست  اطالعات به . تجزيه و تحليل نهايي شد    

هاي آماري چون ميانگين، انحراف معيار فراواني، درصد فراواني و نمـودار        از آمار توصيفي براي تعيين شاخص     . شد
 .و جدول بهره گرفته شد
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 ه تهرانهاي كوي دانشگا نحوة انتخاب نمونة آماري در هريك از ساختمان–2و  1جدول 

تعداد كل  ساختمان
 )نفر(ساكنان 

حجم نمونة انتخاب 
تعداد كل  ساختمان   )نفر(شده 

 )نفر(ساكنان 
حجم نمونة انتخاب 

 )نفر(شده 
  20  360 1فاطمية بلوك    2  48 3ساختمان 

 20 360 2فاطمية بلوك   2 40 4ساختمان 

 20 360 3فاطمية بلوك   12 256  5ساختمان 

 20 360 4فاطمية بلوك   7 153 6ساختمان 

 20 360 5فاطمية بلوك   10 213 7ساختمان 

 20 360 70چمران بلوك   11 252 رسوليان يزدي

 20 360 71چمران بلوك   10 216 جمال زاده

 20 360 72چمران بلوك   12 262 مصلي نژاد

 25 480 خوابگاه فيض  8 180 14ساختمان  

 185 3360   8 174 15ساختمان  

     11 232 16ساختمان  

     11 240 17ساختمان  

     11 232 18ساختمان  

     11 240 19ساختمان  

     11 236 20ساختمان  

     11 244 21ساختمان  

     17 408 22ساختمان  

     20 452 23ساختمان  

 4078 185     
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 هاي تحقيقنتايج و يافته

 .دهدشناختي پاسخگويان را نشان مي اطالعات جمعيت، نتايج3جدول ) الف

  نتايج اطالعات جمعيت شناختي پاسخگويان– 3جدول 
  درصد4/49 مرد جنسيت پاسخگويان  درصد6/50 زن 

  درصد5 دكتري
 مقطع تحصيلي  درصد8/32 ارشد

  درصد2/62 كارشناسي 
  درصد7/64 علوم انساني

  درصد9/10 علوم پايه
  درصد3/20 فني
  درصد1/4 هنر

 حصيليرشتة ت

  درصد9/1 بدون پاسخ 
  درصد3/9 متاهل وضعيت تاهل  درصد7/90 مجرد

  درصد9/80 25-18
 سن  درصد8/18 33-26
  درصد3/0 40-34

  درصد7/77 غيرشاغل وضعيت اشتغال همزمان با تحصيلي  درصد3/22 شاغل
 

 نتايج مربوط به اهداف پژوهش) ب

 روز ميزان اوقات فراغت دانشجويان در شبانه– 4جدول 
 كل مرد زن ميزان اوقات فراغت در شبانه روز

 درصد درصد درصد درصد/ مدت 
 3/2 9/2 7/1 اوقات فراغت ندارم 
 9/6 2/8 7/5 كمتر از يك ساعت
 1/21 24 3/18 يك تا دو ساعت
 4/25 7/28 3/22 دو تا سه ساعت
 2/44 3/36 52 بيش از سه ساعت
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 هاي ورزشي مورد عالقة دانشجويان و ميزان مشاركت در آنها به تفكيك جنسيت فراواني درصدي رشته– 5جدول 

يف
رد

 

 رشتة ورزشي

ان
د زن

رص
د

 

 رشتة ورزشي
دان

 مر
صد

در
 

 رشتة ورزشي

كل
صد 

در
 

 9/26 ورزش همگانيعدم مشاركت در  5/20 عدم مشاركت در ورزش همگاني 1/33 عدم مشاركت در ورزش همگاني 0

 22 بدنسازي  31 فوتسال  7/17 ورزش صبحگاهي 1

 5/18 فوتسال  9/26 بدنسازي  7/17 بدمينتون 2

 8/16 شنا  7/25 فوتبال  1/17 بدنسازي 3

 2/14 فوتبال  2/22 شنا 9/14 نرمش 4
 3/13 ورزش صبحگاهي  9/9 شطرنج 7/13 پياده روي 5
 4/12  بدمينتون 4/9 نرمش  4/11 شنا 6
 1/12 نرمش  8/8 ورزش صبحگاهي  9/10 واليبال 7
 4/10 پياده روي  8/8 كوهنوردي  1/9 كوهنوردي 8
 5/9 واليبال  2/8 واليبال  3/6 فوتسال 9
 9 كوهنوردي  7 پياده روي  6/4 شطرنج 10
 2/7 شطرنج  7 بدمينتون  4/3 دو همگاني 11
 3/4 رزش هاي رزمي و 3/5 دو همگاني  4/3 ورزش هاي رزمي 12
 3/4 دو همگاني  3/5 ورزش هاي رزمي  9/2 فوتبال 13
 7/1 ژيمناستيك  6/0 ژيمناستيك 9/2 ژيمناستيك 14

كل
صد 

در
 

ميزان مشاركت زنان در ورزش 
ميزان مشاركت مردان  در ورزش  9/66 همگاني

ميزان مشاركت كلي  5/79 همگاني
 1/73 دانشجويان در ورزش همگاني
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 هاي موجود بر سر راه دانشجويان براي شركت در ورزش همگاني فراواني درصدي موانع و محدوديت– 6جدول 
 مانع سوم مانع دوم مانع اول

هـاي  موانع و محـدوديت   
موجـــود بـــر ســـر راه 

در مشاركت دانشـجويان  
 همگانيورزش

صد ترتيب
در

 

صد ترتيب
در

 

صد ترتيب
در

 

ــان   اولويت اول ــود مربي كمب
ــود اردوهـــاي   5/57 متخصص و مجرب كمبـ

ــه  9/54 تفريحي ورزشي ــود برنام ــاي كمب ه
 4/45 كوهنوردي

ــزه در  اولويت دوم ــود انگي نب
سازي ضعف در فرهنگ   1/45 دانشجو

 8/34 كمبود وسايل ورزشي 5/35 ورزش در خوابگاه

اولويت داشتن مسـائل     30 مشغلة زياد اولويت سوم
 8/9 حوصلگيتنبلي و بي 7/12 ديگر

اشتغال به كار در     هارماولويت چ
ــه   3/22 حين تحصيل ــتن ب ــادت نداش ع

 6/7 امكانات نامناسب و كم 8/11 ورزش

 

  فراواني درصدي ميزان آگاهي دانشجويان از آثار مثبت ورزش همگاني به تفكيك جنسيت– 7جدول 

 ميزان آگاهي دانشجويان از آثار مثبت ورزش همگاني بر جسم و روان
 جنسيت

 تاثيري ندارد كم تا حدودي زياد خيلي زياد
 كل

 100 6 2/1 2/15 5/41 5/41 مرد

 100 6 6 1/17 44 7/37 زن

 100 6 9 2/16 8/42 6/39 كل

 
هاي ورزش  فراواني درصدي عوامل تشويق و ترغيب مشاركت دانشجويان دختر و پسر در فعاليت– 8جدول 

 همگاني خوابگاه
عامل هاي تشويق و  عامل سوم عامل دوم عامل اول

ترغيب دانشجويان به 
 ترتيب اولويت

 درصد ترتيب  درصد ترتيب درصد ترتيب

در اختيار گذاشتن  اولويت اول
 فضاي ورزشي

در اختيار گذاشتن  1/49
 وسايل ورزشي

 16 آموزش ورزش ها 2/29

حفظ سالمتي و  5/18 توسعة امكانات 3/37 انگيزه در دانشجويان اولويت دوم
 تندرستي

13 

برپايي فعاليت هاي  15 نشاط و لذت 8/29 تناسب اندام ويت سوم اول
 ورزش همگاني

7/10 
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هاي ورزش همگاني در خوابگاه به ها و فعاليت فراواني درصدي ميزان رضايت دانشجويان از برنامه– 9جدول 

 تفكيك جنسيت

 رضايت دانشجويان ميزان 
 جنسيت

 خيلي زياد  زياد  متوسط كم 
 كل

 100 2/1 1/35 7/49 14 مرد

 100 3/2 3/30 6/56 9/10 زن

 100 7/1 7/32 2/53 4/12 كل

 

  فراواني درصدي جايگاه ورزش همگاني در گذران اوقات فراغت دانشجويان– 10جدول 

 جايگاه ورزش همگاني در گذراندن اوقات فراغت 
 جنسيت

 خيلي زياد زياد كم 
 كل

 100 8/5 2/53 9/40 مرد

 100 6/4 3/46 1/49 زن

 100 2/5 7/49 1/45 كل

 

 گيريبحث و نتيجه

. هاي دانشگاه تهران به ورزش همگاني بـود       هدف از اين پژوهش، بررسي نگرش دانشجويان ساكن در خوابگاه         
 سـاعت،  1 درصـد كمتـر از      9/6 درصد دانشجويان اعالم كردند كه اوقات فراغـت ندارنـد،            3/2نتايج نشان داد كه     

 ساعت در شبانه روز اوقات 3 درصد بيش از 44 ساعت و   3 تا   2 درصد بين    4/25 ساعت،   2 تا   1 درصد بين    1/21
 سـاعت   4هاي زنجان بـيش از       درصد دانشجويان دختر دانشگاه    28اعالم كرد كه    ) 1382(نيا  بخشي. فراغت دارند 

هاي علوم پزشـكي را  نشگاهميانگين اوقات فراغت دانشجويان دا) 1382(زارعي . روز اوقات فراغت داشتند در شبانه 
 5/4ميـانگين اوقـات فراغـت دانشـجويان دانشـگاه آزاد را      ) 1380(صـفانيا  . روز اعالم كـرد  ساعت در شبانه  11/4
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ميـزان  ) 1375( ساعت و تندنويس 6/3ميانگين اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد را        ) 1379(فر  ساعت، بهرام 
هاي مذكور و   با مرور پژوهش  . روز اعالم كرد   ساعت در شبانه   4 تا   3كشور را   هاي  اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه   

تـوان گفـت كـه نتـايج ايـن بخـش پـژوهش بـا نتـايج                  مي) پور و صانعي  اللهي، مهدي فرج(ديگر تحقيقات مشابه    
روز  سـاعت در شـبانه  2 درصد دانشجويان بـيش از  70باتوجه به اينكه حدود . تحقيقات نامبردگان همخواني دارد   

ويژه براي دانشجويان دختر كه اوقات فراغـت بيشـتري نسـبت    اوقات فراغت دارند، پركردن مطلوب اين ساعات به     
 .طلبدتر مسئوالن خوابگاه را ميريزي دقيقبه دانشجويان پسر دارند، برنامه

 9/26كـه   كننـد، درحـالي   هاي ورزش همگاني شركت مي     درصد دانشجويان اعالم كردند كه در فعاليت       1/73
 درصـد و ميـزان      9/66ميـزان مشـاركت زنـان       . هاي ورزش همگاني مشاركت ندارنـد     يك از فعاليت  درصد در هيچ  

هـاي   درصـد دانشـجويان دختـر دانشـگاه        27اعالم كرد كـه     ) 1382(نيا  بخشي.  درصد بود  5/79مشاركت مردان   
 درصـد پسـران     5/15تران دانشـجو و      درصد دخ  8/31اعالم كرد   ) 1385(تندنويس  . كنندزنجان اصالً ورزش نمي   

 درصد دانشـجويان در ايـام فراغـت      50اعالم كرد بيش از     ) 1372(پور  مهدي. كنندهاي كشور ورزش نمي   دانشگاه
هـا و   درصد دانشجويان دانشگاه38اعالم كرد كه ) 1381(اسدي . كنندهاي ورزش دانشگاه شركت نميدر فعاليت 

 درصد دانشـجويان دختـر در       40اعالم كرد   ) 1382(احساني  . كنندزش نمي مؤسسات آموزش عالي كشور اصالً ور     
 10 درصد دانشجويان كشور روزانه بين   2/76اعالم كرد   ) 1375(تندنويس  . كنندهيچ فعاليت ورزشي شركت نمي    

 دقيقـه در  33/3هـاي علـوم پزشـكي     نشان داد دانشجويان دانشـگاه    ) 1380(زارعي  . كنند دقيقه ورزش مي   30تا  
به نظر آربن دانشجويان پسر بيشـتر از دانشـجويان دختـر و دانشـجوياني كـه در خوابگـاه                    . كنندته ورزش مي  هف

-شـركت مـي   ) هاي ورزشي به ويژه فعاليت  (هاي فوق برنامه    كنند بيشتر از ديگر دانشجويان در فعاليت      زندگي مي 

همگاني با نتـايج تحقيقـات پيشـين        نتايج اين بخش از پژوهش از نظر مشاركت و عدم مشاركت در ورزش              . كنند
 .همخواني دارد

كنند كـه  ها درصدي از دانشجويان ورزش نميدهد كه در كلية دانشگاه    مرور نتايج تحقيقات پيشين نشان مي     
در اين پژوهش نيز دليل عدم مشـاركت دانشـجويان را           . در كل تحقيقات، دليل عدم مشاركت مشخص شده است        

توان نتيجه گرفـت    مي. مسائل ديگر در بين اين دانشجويان اعالم كرد       به  و پرداختن   حوصلگي  توان تنبلي و بي   مي
هـاي دانشـگاه تهـران دارد و    كه ورزش همگاني نقش مهمي در گذران اوقات فراغت دانشجويان ساكن در خوابگاه     
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.  دانشجوسـت هرچند اين نسبت در مردان بيشـتر از زنـان  . كنندحدود سه چهارم آنها در اوقات فراغت ورزش مي        
و )  درصـد  60(ترتيب به اردوهاي تفريحـي و ورزشـي         باتوجه به نتايج تحقيق كه كمبودهاي ورزشي خوابگاه را به         

دار در ميزان ورزش كردن دانشـجويان دختـر         اعالم كردند، اين تفاوت معني    )  درصد 3/54(هاي كوهنوردي   برنامه
 .رسدنظر ميمنطقي به

ترتيب اهميت در درجـة اول مشـغلة زيـاد،     هاي مشاركت دانشجويان به   دوديتنتايج نشان داد كه موانع و مح      
در درجة دوم، پرداختن به     . كمبود مربيان متخصص، نبود انگيزه در دانشجو، شاغل بودن درصد زيادي از آنها بود             

مبـود  حوصلگي، نبود امكانات مناسب و كافي، عادت نداشـتن، در درجـة سـوم شـامل ك                مسائل ديگر، تنبلي و بي    
سـازي ورزش در    هاي كوهنـوردي و وسـايل ورزشـي، در درجـة چهـارم ضـعف فرهنـگ                اردوهاي تفريحي، برنامه  

در زمينة اوقـات فراغـت      ) 1381(زاده  در تحقيق خسروي  . ها، كمبود وسايل ورزشي و امكانات ورزشي بود       خوابگاه
در . عـدم شـركت در ورزش اعـالم كردنـد       دانشجويان دانشگاه اراك، دانشجويان كمبود امكانات دانشگاه را دليـل           

هاي مشـاركت در ورزش  عنوان موانع و محدوديت توان گفت مواردي كه دانشجويان از آنها به       گيري كلي مي  نتيجه
اند و بخشي از اين عوامل به خـود دانشـجو و بخشـي ديگـر بـه فـوق                   برند، زنجيروار به هم مرتبط    همگاني نام مي  

باتوجه به داليل ذكرشده، مسئوالن ورزش همگاني خوابگاه بايد براي رفع موانع       . گرددبرنامة ورزشي خوابگاه برمي   
 .هاي اساسي بردارندهاي موجود براي افزايش انگيزة دانشجويان به ورزش همگاني گامو محدوديت

 درصـد زنـان در حـد زيـاد از آثـار      7/81 درصد مردان و 83نتايج بخش ديگري از اين پژوهش نشان داد كه       
 درصد آنها اعالم كردنـد كـه ورزش همگـاني تـأثيري بـر               6مثبت ورزش همگاني بر جسم و روان آگاهي دارند و           

 درصد دانشجويان دانشگاه تبريز از تـأثيرات ورزش همگـاني       95اعالم كرد كه    ) 1384(آذرنيا  . جسم و روان ندارد   
ران دانشـجوي كـوي فاطميـة دانشـگاه          درصد دخت  96اعالم كرد   ) 1378(سيدزاده  . بر جسم و روان آگاه هستند     

اعالم كرد دانشجويان از نقش مثبت      ) 1374(صباغ لنگرودي   . تهران از تبريز از تأثيرات مثبت ورزش آگاهي دارند        
هـاي همگـاني بـه ارتقـاي      بيان كرد كه ورزش   ) 1991(اسميت  . فعاليت ورزشي در بهبود يادگيري درسي آگاهند      

نتايج اين بخش از پـژوهش بـا بيشـتر تحقيقـات            . كندشان كمك مي  تحصيليسطح يادگيري دانشجويان در امور      
توان گفت كه بيشتر دانشجويان از تأثير مثبت ورزش همگاني آگاه هستند و اين خـود                مي. پيشين همخواني دارد  

 .يكي از داليل مشاركت دانشجويان در ورزش همگاني است
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ترتيـب اهميـت در درجـة اول        كت در ورزش همگاني بـه     هاي تشويق و ترغيب مشار    نتايج نشان داد كه عامل    
شامل تناسب اندام، كسب نشاط و لذت، حفظ تندرستي و احساس قدرت، پر كردن اوقات فراغت، در درجـة دوم                    

ها، افزايش انگيزة دانشجو براي شركت در ورزش، توسعة امكانات براي پرداختن به ورزش همگاني، آموزش ورزش               
رساني علمي ورزشي، در درجة سوم در اختيار گذاشتن فضاي ورزشـي،            ها، اطالع خوابگاههمگاني كردن ورزش در     

هـاي  هاي ورزش همگاني، جذب دانشجويان به ورزش و برگزاري كالسدر اختيار گذاشتن وسايل ورزشي، فعاليت 
فـوق  . گرددبرميتوان گفت كه بخشي از اين عوامل به خود فرد و بخشي ديگر به محيط خوابگاه       مي. آموزشي بود 

تواند با قرار دادن امكانات و تجهيزات مورد عالقل دانشجويان در خوابگاه و ايجاد انگيـزه                برنامة ورزش خوابگاه مي   
 .هاي اساسي بردارددر دانشجويان در راستاي جذب دانشجويان و تشويق و ترغيب آنها به ورزش همگاني گام

. قرار داشت )  درصد 7/32(و زياد   )  درصد 2/53( در حد متوسط     نتايج نشان داد كه ميزان رضايت دانشجويان      
در بررسي نگرش دانشجويان دانشـگاه صـنعتي        ) 1381(زاده  صفوي. ميزان رضايت زنان كمي بيشتر از مردان بود       

 به اين نتيجه رسيد كه هـر دو گـروه دانشـجويان             2 و   1اميركبير در مورد نحوة اجراي واحد تربيت بدني عمومي          
هـاي  در بررسي اثربخشي فعاليـت    ) 1386(عبدالي  . اندپسر از امكانات و تجهيزات ورزشي دانشگاه ناراضي       دختر و   

هاي دانشگاه تهران نتيجه گرفت كه بين ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر و پسر و              فوق برنامة ورزشي خوابگاه   
هـاي دانشـگاه تهـران       ورزشي خوابگـاه   هاي فوق برنامة  رضايتمندي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي از فعاليت      

هـاي مختلـف تحصـيلي و همچنـين        داري وجود دارد، اما بين ميزان رضايتمندي دانشـجويان رشـته          تفاوت معني 
هـاي دانشـگاه   هاي فـوق برنامـة ورزشـي خوابگـاه    هاي مختلف تحصيلي از فعاليت    رضايتمندي دانشجويان ورودي  

باتوجه به اينكه   . يج اين پژوهش با نتايج تحقيقات پيشين همخواني ندارد        نتا. داري وجود ندارد  تهران تفاوت معني  
توان گفت كه بيشـتر آنهـا از        كنند، مي هاي ورزش همگاني خوابگاه شركت مي      درصد دانشجويان در فعاليت    1/73

دهـد  ياين امر نشان مـ    . هاي ورزش همگاني خوابگاه رضايت متوسط و زيادي دارند        امكانات و تأسيسات و فعاليت    
كه فوق برنامة ورزش خوابگاه در زمينة ورزش همگاني موفق بوده و توانسته رضايت جمع زيادي از دانشجويان را                   

 .دست آوردبه

 درصد دانشجويان در اوقات فراغـت بـه نسـبت خيلـي زيـاد در ورزش همگـاني                   2/5نتايج نشان داد كه تنها      
 درصد دانشجويان در حد كـم  1/45 در حد زياد و براي  درصد دانشجويان اين نسبت    7/49براي  . كنندشركت مي 
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) 1374(چي عتيقه. ورزش همگاني در گذران اوقات فراغت مردان سهم بيشتري نسبت به زنان داشت       . قرار داشت 
هاي زنجان با تأكيد بر تربيت بدني و ورزش اعـالم           در بررسي نحوة گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه        

ها از نحوة گذران اوقات فراغت خود راضي نيسـتند و دانشـجويان لـزوم توجـه بـه ورزش                    ر آزمودني كرد كه بيشت  
هـاي آزاد سراسـر كشـور       اعالم كرد دانشجويان دختر دانشـگاه     ) 1380(صفانيا  . همگاني را مورد تأكيد قرار دادند     
. اغـت مـورد تأكيـد قـرار دادنـد     اي مطلوب براي گـذران اوقـات فر       عنوان وسيله لزوم توجه به ورزش همگاني را به      

اي براي پر كردن اوقـات      هاي تهران، ورزش را وسيله    اعالم كرد بيشتر دانشجويان پسر دانشگاه     ) 1372(عسگريان  
در بررسـي جايگـاه تربيـت بـدني و ورزش در گـذران اوقـات فراغـت                  ) 1373(اللهـي   فـرج . دانندفراغت خود مي  

 درصد دانشجويان به ورزش در اوقـات فراغـت عالقـه    74تيجه رسيد كه    دانشجويان دختر دانشگاه تهران به اين ن      
 هجـرت   4در بررسي نحوة گذران اوقات فراغت دانشجويان پسر مستقر در خوابگـاه             ) 1370(ابوذر جمهري   . دارند

هاي ورزشي بخش مهمي از اوقات فراغت دانشجويان پسـر را در خوابگـاه تشـكيل                به اين نتيجه رسيد كه فعاليت     
 .نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج تحقيقات پيشين همخواني دارد. هددمي

. هاي فـوق برنامـة خوابگـاه قـرار دارد         هاي ورزش همگاني در ردة دوم فعاليت      باتوجه به نتايج تحقيق، فعاليت    
). 12(هاي ورزش همگاني خوابگـاه خبـر دارنـد           درصد دانشجويان از فعاليت    9/54كه   توان گفت براساس آمار مي  
تـوان گفـت كـه ورزش       كنند، مـي   درصد دانشجويان در ورزش همگاني خوابگاه شركت مي        1/73باتوجه به اينكه    

بنابراين لزوم توجه به حفـظ ايـن دسـته از           . همگاني در گذران اوقات فراغت دانشجويان نقش مهم و اساسي دارد          
 تجهيزات متناسب بـا عاليـق و نيازهـاي          كنند، با فراهم كردن امكانات و     افرادي كه در روزش همگاني شركت مي      

كنند، احساس  هاي ورزش همگاني خوابگاه شركت نمي     آنان و تشويق ديگر دانشجوياني كه به هر دليل در فعاليت          
 .شودمي

 :شوددر مجموع باتوجه به نتايج پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه مي

ريـزي  روز اوقات فراغت دارند، بايـد برنامـه       شبانهباتوجه به اينكه بيشتر دانشجويان بيشتر از سه ساعت در           . 1
ويژه براي دانشـجويان دختـر صـورت    هاي ورزشي همگاني به تري براي پر كردن اين اوقات به وسيلة فعاليت        دقيق
 .گيرد
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هـاي   ورزشـي و برنامـه     –كارگيري مربيان متخصص و مجـرب و همچنـين اردوهـاي تفريحـي              جذب و به  . 2
 هاي كوي دانشگاه تهرانان ساكن در خوابگاهكوهنوردي براي دانشجوي

هـاي سـالمتي و تشـكيل       اندازي ايستگاه هاي ورزشي خوابگاه و همچنين راه     تجهيز امكانات و وسايل سالن    . 3
 هاي ورزشي در محيط خوابگاهها و انجمنكميته

ن نيازسـنجي و    هـاي ورزش همگـاني، ضـم      براي ايجاد انگيزه در دانشجويان به منظور شركت در فعاليـت          . 4
 .هاي ورزشي اقدام شودهاي دانشجويان، نسبت به برپايي فعاليتسنجي از آنان با توجه به عاليق و خواستهنگرش

پوسترهاي ورزش (ها  ورزشي و همچنين تبليغات در سطح خوابگاه    –هاي علمي   ها و كارگاه  برپايي همايش . 5
هـا و  سـازي ورزش در خوابگـاه  براي فرهنـگ ...) سالمتي و  ورزشي و   –همگاني، نوارهاي ويديويي، مجالت علمي      

 .تشويق دانشجويان براي شركت در ورزش همگاني

هاي ورزش همگاني و همچنين اوقات فراغت بيشـتر         باتوجه به مشاركت كمتر دانشجويان دختر در فعاليت       . 6
زي بايد توجه بيشتري به اين مورد رياين دانشجويان نسبت به دانشجويان پسر، مسئوالن ورزش خوابگاه در برنامه      

 .داشته باشند
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