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 چکيده

تحقیق حاضر در پی شناخت عوامل بازدارنده از فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه ارومیه و مقایسه 

 225دانشجو  ) 573عوامل بازدارنده بر حسب متغیرهای جنسیت و شرکت در فعالیت های ورزشی می باشد. حجم نمونه شامل 

 10161نداشتند. این نمونه به طور تصادفی از بین  2و  1عمومی تربیت بدنی  دختر( بود که در زمان تحقیق، واحد 132پسر و 

تحلیلی بوده و ابزار  -انتخاب گردیده اند. تحقیق از نوع توصیفی 90-06دانشجوی شاغل به تحصیل در ترم دوم سال تحصیلی 

اخ به ترتیب برای دانشجویان پسر و دختر می آلفای کرونب 90/6و  93/6اندازه گیری آن پرسشنامه ای استاندارد با ضرایب اعتبار 

تك  t  ،tباشد. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی)معیارهای تمرکز، پراکندگی، جدول فراوانی و ...( و آمار استنباطی)آزمون 

                                                      ( و تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر( استفاده شده است .            ANOVAمتغیره، تجزیه واریانس یك طرفه)

تك متغیره نشان داد که بر اساس نظر کل آزمودنی ها تك تك عوامل نه  tژوهش بر اساس آزمون   تجزیه و تحلیل یافته های پ

واریانس با اندازه گیری (. آزمون تحلیل α <63/6گانه بازدارندگی کمتر از حد متوسط مقیاس به کار رفته بر آن ها اثر دارد)

مكرر نیز نشان داد که عوامل نه گانه به طور یكسان مانع از فعالیت های ورزشی دختران و پسران نمی باشد. بر این اساس عوامل 

بازدارنده به ترتیب اهمیت عبارتند از: روابط اجتماعی، پول، زمان، امكانات و تسهیالت، مهارت و توانایی، عالقه، سالمتی و 

(. آزمون نشان داد که در مقایسه دانشجویان پسر و دختر، بازدارندگی بیشتری α<63/6ادگی جسمانی، ناآگاهی و وسیله نقلیه)آم

(. همچنین در مقایسه با پسران ورزشكار، پسران غیرورزشكار α<63/6برای عوامل پول و امكانات و تسهیالت قایل می باشند)

(. در مقایسه با دختران ورزشكار، دختران غیرورزشكار به بازدارندگی α<63/6عالقه بودند) قایل به بازدارندگی بیشتر برای عامل

(. پایین بودن بازدارندگی عوامل نه گانه از α<63/6عوامل وقت، عالقه، ناآگاهی و مهارت و توانایی، اعتقاد بیشتری داشته اند)

هی مورد مطالعه هیچ یك از عوامل مورد مطالعه به طور جدی حد متوسط مقیاس به کار رفته نشان می دهد که در محیط دانشگا

مانع از فعالیت های ورزشی دانشجویان نمی شوند. به هر حال تجزیه و تحلیل دقیق تر اطالعات نشان  می دهد که در این میان 

می رسد که ایجاد عالقه  عوامل عالقه، سالمتی و آمادگی جسمانی و مهارت و توانایی نقش بازدارندگی بیشتری دارند. به نظر

مسئله ای درازمدت است که از سنین پایین تر باید به آن اهمیت داد. به هر حال بر اساس یافته های این تحقیق، زیاد شدن ساعات 

اختصاصی به استفاده از اماکن ورزشی جهت استفاده خواهران، استفاده از وجود مربیان متخصص در رشته های مختلف ورزشی، 

مودن فعالیت های ورزشی دانشجویان پیشرفته از دانشجویان مبتدی و استفاده از وسایل تبلیغی بیشتر در صحن دانشگاه تفكیك ن

 Bجهت جذب دانشجویان به ورزش در دستور کار متصدیان امور ورزش دانشگاهی قرار گیرد.متن چكیده کوتاه فارسی)

Lotus  11، اندازه) 
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The present study aimed to analyse the prevential factors to participation of students in sports and 

physical activities during their leisure time in Urmia University. This descriptive research was 
conducted on 375 students that were selected randomly in 2012. Data gathering tool was the standard 

questioner of Mohammad Sadegh Dadashi.  Its validity and reliability were confirmed by physical 

education masters (Cronbach alpha = .86). The data were collected and analyzed using T-tests and 

one-way ,ANOVA, and repeated-measures analysis of variance. The results revealed that the 
prevential factors for girl students were lack of skill, ability, appropriate knowledge, and interest; and 

in boys lack of interest was significant. In order to facilitate physical activities and exercise and 

reduce prevential factors , it is apparent that sports managers need to offer proper planning, good 
service, sufficient information, and improve their motivation according to students’ leisure time.  
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