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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to assess the soldiers’ satisfaction with leisure 

facilities and sportive activities in the garrison.

Materials and Methods: The present research is a survey and purposeful study. The 

research tool in this study is a researcher-made questionnaire based on reviewed literatures 

and an interview with some of the garrison expert’s managers. The survey community consists 

of all soldiers aged 18 or over from a military base, who are in charge of serving the garrison 

from the year ranged from 2018-2016. The random sampling method was used to collect 236 

questionnaires from 600 soldiers in the garrison according to the Morgan table. The validity of 

the questionnaire was evaluated by a group of professors and specialists in nursing and sport 

management. To determine the reliability level of the questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient 

was used using spss software; accordingly, the reliability coefficient of the questionnaire was 

estimated to be 0.9 (0.9), which is an acceptable value.

Results: The results showed that the level of satisfaction with sports and leisure activities 

was low, and soldiers reported that they used very little exercise equipment and tools.

Conclusion: Considering the low level of satisfaction with leisure activities, it is suggested 

to improve the quality of leisure activities. Also, making arrangements to increase leisure time 

will increase the activity of sports in these times and ultimately personal and social health.
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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 

سال چهاردهم، شماره دو، 1398

مقاله
تحقیقاتی

بررسی چگونگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی سربازان
ريحانه قدردان*، فرزام فرزان، سعید تابش

گروه مديريت ورزشی، دانشكده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران

چكيد ه
مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت سربازان از امکانات اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی موجود در 

پادگان است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر پژوهش پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است، ابزار تحقیق در این پژوهش شامل پرسش نامه 

محقق ساخته بر اساس ادبیات تحقیق و مصاحبه با تعدادی از مدیران خبره پادگان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 
سربازان 18 سال و باالتر یکی از قرارگاههای نظامی است که از سال 95-97 در این پادگان در حال انجام خدمت وظیفه هستند. 
نمونه گیری مورداستفاده از نوع طبقه ای تصادفی است که از میان 600 سرباز حاضر در پادگان با توجه به جدول مورگان تعداد 
236 پرسش نامه توزیع شد. روایی پرسش نامه توسط جمعی از اساتید و متخصصان رشته های تربیت بدنی و مدیریت ورزشی 
 SPSS موردبررسی قرار گرفت. برای سنجش سطح پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار
استفاده شده است؛ بر این اساس ضریب پایایی سؤاالت پرسشنامه مقدار )0.9( برآورد شده است که مقدار قابل قبولی است.

نتايج: نتایج پژوهش نشان داد میزان رضایت از انجام فعالیت های ورزشی و فراغتی در سطح پایینی قرار دارد، همچنین سربازان 

عنوان کرده اند که از امکانات و تجهیزات ورزشی و فراغتی پادگان بسیار کم استفاده می کنند.
بحث و نتيجه گيری: با توجه به اینکه میزان رضایت از انجام فعالیت های ورزشی و فراغتی در سطح پایین ارزیابی شده است 

بر این اساس پیشنهاد می شود کیفیت فعالیت های فراغتی و ورزشی بهبود یابد. همچنین ایجاد تمهیداتی در راستای افزایش 
اوقات فراغت موجب افزایش فعالیت های ورزشی در این اوقات و درنهایت موجب سالمت فردی و اجتماعی خواهد شد.

واژه های کليدی: اوقات فراغت، امکانات ورزشی، پادگان، سرباز

)*نويسنده مسئول( ريحانه قدردان، گروه مديريت ورزشی، دانشكده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران.
r.ghadrdan71@gmail.com :آدرس الكترونیكی شماره تماس: ۰9۳۸۳1۳۸۰۴1،   

مقدمه
يكی از مسائل بسیار مهمی که در زندگی همة ما انسان ها و در کنار 
کار و فعالیت های روزانه، از اهمیت زيادی برخوردار است، اوقات 
فراغت و چگونگی گذران اين اوقات در زمان بیكاری است )1(. 
اوقات فراغت به گروه ويژه ای اختصاص ندارد و در میان اقشار و 
گروه های مختلف جنسی، سنی و غیره، متفاوت است و از سنین 
کودکی شروع شده تا هنگام پیری و بازنشستگی ادامه دارد )۲(. ازجمله 
فعالیت های اوقات فراغتی، فعالیت بدنی و ورزش است که دراين  بین 

توجه به مشارکت ورزشی جوانان در ارتقای سطح سالمت جامعه 
از جايگاه ويژه ای برخوردار است )۳(. به نظر می رسد فعالیت های 
بدنی در زمان فراغت می توانند نقش درمانی داشته باشند و اثرات 
منفی رويدادهای استرس زا بر زندگی و سالمتی را کاهش دهند )۴(. 
تحقیقات نشان می دهند، شیوع انواع اختالالت روانی شامل اضطراب، 
افسردگی در جامعه امروزی به خصوص درمیان نظامیان و سربازان 
ديده می شود، به گونه ای که افراد زيادی از اين مشكالت رنج می برند 
و ساالنه هزينه های سرسام آوری صرف درمان اين اختالالت می شود 
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)۵(. اگرچه امروز جنگ با سالح های مدرن انجام می شود ولی هیچ يك 
از کارشناسان نظامی لزوم داشتن آمادگی جسمانی و فعالیت ورزشی 
را برای نظامیان نفی نكرده اند. يگان های نظامی وظیفه مهم دفاع از 
مرزها، استقرار امنیت و دفع تهديدات دشمنان را در هر کشور بر 
عهده دارند بنابراين نیازمند نیروی انسانی هوشمند، همراه باقدرت، 
استقامت جسمانی و روحی و شجاعت می باشند. نتايج مطالعات 
در اين زمینه نشان می دهد که ارتقا سطح اوقات فراغت می تواند در 
بهبود و حمايت از سالمت روان سربازان موثرباشد. سربازانی که 
زمان بیشتری را به اوقات فراغت اختصاص می دهند سطح پايینی از 
افسردگی و رضايت بیشتری از زندگی را دارا هستند. اين در حالی 
است که پیش گیری و کاهش اوقات فراغت نقش وسیعی در خودکشی 
سربازان داشته است )۶(. تحقیق ديگر نشان داد که مراکز نظامی بايد 
تدابیری اتخاذ کنند تا به افسران اجازه داده شود تا فعالیت های بدنی 
منظم را به منظور حفظ و بهبود آمادگی جسمانی و عملكرد شغلی 
و کیفیت زندگی مناسب انجام دهند )۷(. يافته های پژوهش نورايی 
در سال 1۳9۴ با عنوان نیازهای ورزشی در مراکز آموزشی از ديدگاه 
سربازان و تبیین نگرش آنان نشان داد که، نگرش سربازان آموزشی 
نسبت به فعالیت های ورزشی مطلوب و به ترتیب ورزش های اختیاری، 
همگانی، توپی، نظامی، اجباری، رزمی را به عنوان ورزش های مناسب 
و ضروری اين دوران انتخاب نمودند؛ بنابراين نگرش سربازان به 
فعالیت های ورزشی به سمت ورزش های نشاط آور و پرهیجان و 
به دوراز سخت گیری های خاص محیط نظامی است )۸(. گرامی در 
سال 1۳9۴ با تحقیقی که بر روی 1۰۰ نفر از سربازان شش ماه اول 
خدمت و آخر خدمت انجام داد به اين نتیجه دست يافت سربازان 
شش ماه اول خدمت بیش  تر از سربازان پايان خدمت در معرض 
اختالالت روانی هستند. در اين مطالعه ديده شد که شیوع عالئم 
اختالالت روانی در سربازان شش ماه اول خدمت نسبت به سربازان 
پايان خدمت، در سطح بااليی قرار دارد و توجه زيادی را می طلبد تا 
از عواقب آن در بین قشر جوان جامعه جلوگیری شود )9( امروزه 
فعالیت های ورزشی در ارتش بسیار محبوب هستند، کارکنان نظامی 
می توانند فعالیت های مناسب و در دسترس را انتخاب کنند و آمادگی 

جسمانی و سالمت خود را افزايش دهند )1۰(.
در ايران با توجه به شرايط خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
فعالیت های اوقات فراغت شامل گزينه هايی است که رايج ترين 

آن ها اموری مانند استراحت و تجديدقوا، معاشرت با دوستان و 
آشنايان، تفريحات، فعالیت های هنری و بازی های کودکانه است. 
دراين بین با توجه به اهمیت موضوع فراغت و جايگاه آن در زندگی 
افراد ارزيابی میزان اوقات فراغت نیروهای مسلح به ويژه سربازان 
مقیم پادگان های نظامی به خاطر نوع زندگی و شرايط خاص حاکم 
بر زندگی آن ها که دائم در حال وظیفه هستند و مدت خدمت 
موظفی آن ها که حالت شبانه روزی و گسترده ای دارد، دوری از 
خانواده، احساس تنهايی، بی خوابی، استرس هايی که تجربه می کنند 
و همچنین قوانین و مقررات خشك و غیرقابل انعطاف و مانند 
اين ها، تجربیاتی هستند که سربازان با آن روبه رو هستند و از اهمیت 
ويژه ای برخوردار است )11(. محیط های نظامی و پادگان ها به دلیل 
قوانین و مقرراتی که دارند گزينه های فراغتی محدودی دارند و 
همچنین اين مراکز به دلیل بسته و امنیتی بودنشان بسیار کم مورد 
تحقیق و پژوهش قرارگرفته اند. نگاهی به پژوهش های انجام شده نیز 
حكايت از آن دارد که کمتر پژوهشی به بررسی وضعیت امكانات 
و فعالیت های فراغتی سربازان پادگان های نظامی پرداخته است؛ بر 
همین اساس تدارك شرايط مناسب برای سربازان وظیفه که در مرکز 
آموزشی پدافند هوايی شهید ظرافتی بابلسر که يكی از مهم ترين و 
بزرگ ترين مراکزاموزش پدافند نیروی هوايی در استان مازندران 
است الزم به نظر می رسد، بنابراين بررسی اوقات فراغت و امكانات 
و فعالیت های فراغتی در اين مرکز به عنوان يك دغدغه پژوهشی، 
مستلزم جستجو و توصیف و برنامه ريزی هدفمند، تصمیم گیری 
منطقی و پیشگیری جدی است. تحقیق حاضر تالش می کند تا با 
ارزيابی نگرش و نیازهای فراغتی سربازان در مراکز آموزش پدافند 
نیروی هوايی شهید ظرافتی بابلسر راه گشای مسیر رشد و تربیت 
جوانان باشد؛ بنابراين سؤال اصلی تحقیق اين گونه مطرح می شود 
که نگرش سربازان پادگان نسبت به فعالیت ها و امكانات ورزشی 

و نیازهای اوقات فراغتی آنان در اين دوران چگونه است؟

مواد و روش ها
پژوهش حاضر پژوهش پیمايشی و ازنظر هدف کاربردی است، ابزار 
تحقیق در اين پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته بر اساس 
ادبیات تحقیق و مصاحبه با تعدادی از مديران خبره پادگان می باشد. 
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه سربازان 1۸ سال و باالتر يكی 
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از قرارگاههای نظامی که از سال 9۵-9۷ در اين پادگان در حال انجام 
خدمت وظیفه هستند. تعداد سربازان حاضر در پادگان حدود ۶۰۰ 
نفر ذکر شد که با توجه به جدول مورگان تعداد ۲۳۶ پرسش نامه 
توزيع شد. نمونه گیری مورداستفاده از نوع طبقه ای تصادفی است و 
برای جمع آوری داده های موردنیاز اين تحقیق و به منظور اندازه گیری 
متغیرها، از ابزار پرسش نامه و از مصاحبه برای طراحی پرسش نامه 
محقق ساخته استفاده شده است. پرسش نامه محقق ساخته از سه 
قسمت تشكیل شده است که شامل: مشخصات فردی، سؤاالت اوقات 
فراغت و فعالیت های ورزشی، رضايتمندی از فعالیت ها و امكانات 
ورزشی است. بخش مشخصات فردی، شامل 1۳ پرسش بود که 
شامل مشخصات فردی، BMI افراد، سابقه ورزشی آنان موردسنجش 
قرار گرفت. بخش اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی، شامل 
۷ سؤال است که میزان مشارکت، موانع و عالقه مندی ها جهت 
شرکت در فعالیت های ورزشی و اوقات فراغتی را موردسنجش قرار 
می دهد. بخش رضايتمندی از فعالیت ها و امكانات ورزشی، شامل 
1۲ سؤال است که مقیاس سؤال ها با پنج طیف خیلی زياد تا خیلی 
کم طراحی شده است. روايی يا اعتبار محتوای اين پژوهش توسط 
جمعی از اساتید و متخصصان رشته های تربیت بدنی و مديريت 
ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تجديدنظرها و پیشنهاد های 
ارائه شده توسط آن ها، پرسشنامه نهايی با اعمال نظرات آن ها طراحی 
شد. برای سنجش سطح پايايی پرسشنامه پژوهش از ضريب آلفای 
کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اين اساس 
ضريب پايايی سؤاالت پرسشنامه مقدار )۰,9( برآورد شده است 
که مقدار قابل قبولی است. در انتها به منظور حفظ آرامش و امنیت 
روانی سربازان و ايجاد زمینه پاسخ دهی هیچ گونه اجبار در تكمیل 
پرسشنامه ها وجود نداشت و به آنها اطمینان داده شد که اطالعاتشان 
محرمانه و بدون نام و نشانی خواهد بود. پس از هماهنگی های الزم 
با مسئوالن، توزيع پرسشنامه ها در زمان استراحت و در آسايشگاه ها 
صورت گرفت تا سربازان مطمئن باشند که به صورت دلخواه و غیر 

فرمايشی همكاری می نمايند.

نتايج
با توجه جدول 1 بیشترين محدوده سنی معادل )9، ۶۰( در رده سنی 
۲۳-۲۷ بودند. همچنین بررسی مربوط به قد و وزن داوطلبین نشان 

داد که بیشترين و کمترين میزان قد و وزن به ترتیب )۴۷/۴درصد( 
بین 1۷۰- 1۷9 و )۲۲/۳درصد( بین ۸۰-۸9 کیلوگرم و کمترين 
میزان قد معادل )۲/۳درصد( کمتر از 1۶۰ سانتی متر و کمترين 
وزن معادل )۰/9درصد( کمتر از ۵۰ کیلوگرم بوده است. رشته 
تحصیلی )1۷/۲( درصد از پاسخ دهندگان رشته برق بیان شده است. 
همچنین بررسی مربوط به سال ورود به نظام، درجه نظامی، رشته 
ورزشی و مدت فعالیت داوطلبین نشان داد که به ترتیب ورود 
بیشتر داوطلبین به نظام در سال 9۶ )۵۷/۷درصد(، گروهبان يكم 
)۴۳/۳درصد(، رشته فوتبال )1۷/۷درصد(، )۴9,۳( درصد نمونه 
وضعیت  نداشته اند.  ورزشی  حرفه ای  فعالیت  هیچ گونه  آماری 
تحصیلی ۵۲/۲درصد از داوطلبین مقطع کارشناسی ارشد بود. تعداد 

 

 درصد فراوانی فیدموگرا یهایژگیو
 60/9 131 27-23 سن

 قد
160 5 2/3 

170-179 102 4/47 

 وزن
50 2 0/9 

60-69 77 21/9 

 17/2 37 رشته برق رشته تحصیلی

 57/7 124 1396 نظام وظیفهسال ورود به

 43/3 93 گروهبان یکم درجه نظامی

 17/7 38 فوتبال رشته ورزشی

 میزان تحصیالت

 19/5 42 دیپلم

 10/2 22 کاردانی

 52/6 113 کارشناسی

 7/2 17 کارشناسی ارشد

 وضعیت تاهل
 74/9 161 مجرد

 25/1 54 متأهل

 سابقه شرکت در فعالیت ورزشی
 56/7 122 دارند

 43/3 93 ندارند

 سطح فعالیت جسمانی

 61/4 132 اماتور

 18/6 40 قهرمانی

 14 30 دانشگاهی

 6 13 ملی

جدول 1- آماره های توصيفی
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1۳۲ نفر از پاسخ دهندگان، معادل ۶1/۴ درصد نمونه آماری عنوان 
کرده اند؛ در سطح غیرحرفه ای )آماتور( به فعالیت های جسمانی و 

ورزشی مشغول هستند.
بزرگ ترين مانع گذران اوقات فراغت و انجام فعالیت های ورزشی
همانگونه که در شكل )1( نشان داده شده است، تعداد 91 نفر از 
پاسخ دهندگان، معادل با ۴۲,۳% نمونه آماری، نبود امكانات کافی را 
بزرگ ترين مانع گذران اوقات فراغت و انجام فعالیت های ورزشی 
عنوان کرده اند. وکمترين مورد معادل با ۲,۳ درصد به نداشتن مربی 

مجرب و عدم آگاهی از اهمیت نقش اوقات فراغت اشاره کردند.
عالقه مندی به فعالیت های انجام گرفته در اوقات فراغت

تعداد ۵۰ نفر از پاسخ دهندگان، معادل با ۲۳,۳ درصد نمونه آماری 
عنوان کرده اند که در هنگام اوقات فراغت به تماشای تلويزيون 

عالقه مند هستند )شكل ۲(.

عوامل مؤثر برافزايش عالقه به فعاليت های ورزشی و تفريحی
تعداد 9۰ نفر از پاسخ دهندگان معادل با ۴1,9 درصد نمونه آماری 

شکل1- نمودار ستونی توزيع فراوانی موانع گذران اوقات فراغت و انجام فعاليت های ورزشی
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شکل 2- نمودار ستونی توزيع فراوانی عالقه مندی به فعاليت های انجام گرفته در اوقات فراغت
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اعالم کرده اند که برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی به صورت 
تفريحی  فعالیت های ورزشی و  به  افزايش عالقه  منظم موجب 

می شود )شكل ۳(.

رضايت از فعاليت های فراغتی و ورزشی
برای سنجش میزان رضايت نمونه آماری از فعالیت های فراغتی و 
ورزشی ارائه شده در پادگان، درصدهای فراوانی به همراه میانگین در 
جدول ۲ آورده شده است. بر اساس جدول ۲ می توان استنباط کرد 
که نمونه آماری پژوهش از مسابقات فرهنگی برگزارشده در پادگان 
ناراضی هستند و میانگین به دست آمده برای اين متغیر )۲,9۴( پايین تر 

از میانگین معمول برآورد شده است؛ همچنین مسابقات ورزشی 
برگزارشده در پادگان )با میانگین ۲,۸۳( پايین تر از میانگین معمول 
برآورد شده و حاکی از نارضايتی نمونه آماری از اين متغیر است. 
حمايت فرماندهان نسبت به فعالیت های اوقات فراغت با میانگین 
)۲,91( پايین تر از میانگین معمول برآورد شده است و نشانگر 
نارضايتی نمونه آماری از اين متغیر است. حمايت فرماندهان نسبت 
به فعالیت های ورزشی )با میانگین ۳,۰۲( باالتر از میانگین معمول 
برآورد شده و نشانگر رضايت نمونه آماری از حمايت فرماندهان 
از فعالیت های ورزشی است. رشته های ورزشی پیش بینی شده در 
پادگان )با میانگین ۳( برابر با میانگین معمول به دست آمده و می توان 

شکل 3- نمودار ستونی توزيع فراوانی عوامل مؤثر برافزايش عالقه به فعاليت های ورزشی و تفريحی
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 وضعیت میانگین خیلی کم کم یتا حدود زیاد خیلی زیاد متغیرها ردیف
 نامطلوب 49/2 1/22 1/11 2/11 8/11 7/11 مسابقات فرهنگی برگزارشده 1
 نامطلوب 41/2 1/22 1/11 1/11 1/11 1/12 مسابقات ورزشی برگزارشده 2
 نامطلوب 41/2 1/22 1/11 1/11 1/18 19 ی فراغتیهاتیفعالحمایت فرماندهان نسبت به  1
 مطلوب 22/1 1/11 7/17 7/12 1/14 8/11 ی ورزشیهاتیفعالحمایت فرماندهان از  9
 نامطلوب 81/2 1/18 9/21 2/11 8/11 11 در پادگان شدهینیبشیپی ورزشی هارشته 1
 نامطلوب 79/2 9/21 1/21 4/27 1/19 1/12 کیفیت تجهیزات ورزشی پادگان 1
 نامطلوب 88/2 کل 7

 

جدول 2- رضايت از فعاليت های فراغتی و ورزشی
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گفت نمونه آماری پژوهش از رشته های ورزشی پیش بینی شده در 
فراغتی پیش بینی شده در  اوقات  امكانات  پادگان راضی هستند. 
پادگان )با میانگین ۲,۸۳( پايین تر از میانگین معمول برآورد شده و 
نشانگر نارضايتی نمونه آماری از امكانات فراغتی در نظر گرفته شده 
برای آن ها است. کیفیت اماکن و تجهیزات ورزشی )با میانگین ۲,۷۴( 
پايین تر از حد معمول برآورد شده و نشانگر نارضايتی نمونه آماری 
از کیفیت تجهیزات ورزشی موجود در پادگان است و درنهايت 
بررسی رضايت کلی سربازان از فعالیت های فراغتی و ورزشی در 
پادگان با استفاده از آزمون t تك نمونه ای پس از جمع کردن داده های 
حاصل از متغیرهای رضايت نشان داد که میانگین به دست آمده برای 
آن برابر است با ۲,۸۸ که پايین تر از میانگین مطلوب برآورده شده 
و نشان دهنده نارضايتی سربازان از فعالیت های فراغتی و ورزشی 

در نظر گرفته شده در پادگان است.

اهميت انجام فعاليت های ورزشی و فراغتی
میزان اهمیت فعالیت های ورزشی و فراغتی برای نمونه آماری 
با استفاده از مقايسه میانگین و درصدهای فراوانی در جدول ۳ 
سنجیده شده است و به راين اساس می توان گفت؛ انجام فعالیت های 
ورزشی برای نمونه آماری از اهمیت زيادی برخوردار است زيرا 
میانگین به دست آمده برای آن برابر با ۳,۶۴ می باشد که باالتر از حد 
معمول است؛ همچنین میانگین به دست آمده برای میزان اهمیت 
انجام فعالیت های فراغتی برای نمونه آماری با میانگین ۳,۵9 باالتر 

از حد معمول برآورد شده است و گويای اهمیت انجام فعالیت های 
فراغتی برای سربازان است.

میزان رضايتمندی نمونه آماری از گذران اوقات فراغت خود در 
پادگان با استفاده از مقايسه میانگین و درصدهای فراوانی در جدول 
۴ خالصه شده است. بر اين اساس می توان گفت مقدار میانگین 
به دست آمده برای اين متغیر برابر با ۲,۸۸ است که پايین تر از حد 
معمول برآورد شده است و می توان گفت نمونه آماری پژوهش از 

گذران اوقات فراغت خود در پادگان راضی نیستند.

ميزان استفاده از امکانات ورزشی و فراغتی موجود در پادگان
میانگین به دست آمده و همچنین درصدهای فراوانی برای سنجش 
میزان استفاده از امكانات ورزشی و فراغتی موجود در پادگان در 
جدول ۵ خالصه شده است که بر اساس آن می توان گفت؛ میانگین 
به دست آمده )۲,۸۷( برای اين متغیر کمتر از حد معمول برآورد شده 
و نشان دهنده استفاده کم سربازان از امكانات و تجهیزات ورزشی 
و فراغتی موجود در پادگان است به طوری که 1۵,۸ درصد نمونه 
آماری عنوان کرده اند که خیلی کم پیش می آيد که از امكانات وزشی 

و فراغتی موجود در پادگان استفاده کنند.
نتايج حاصل از مقايسه میانگین با استفاده از آزمون تی تك نمونه ای 
نشان داد که میانگین به دست آمده برای متغیرهای مسابقات فرهنگی 
برگزارشده، مسابقات ورزشی برگزارشده، امكانات اوقات فراغتی 
پیش بینی شده در پادگان، کیفیت اماکن و تجهیزات ورزشی پادگان 

 وضعیت میانگین خیلی کم کم یتا حدود زیاد خیلی زیاد متغیرها ردیف
 مطلوب 25/0 2/4 6/11 2/03 52 6/52 ی فراغتیهاتیفعالاهمیت انجام  1
 مطلوب 64/0 2/6 8/5 8/58 0/50 5/01 ی ورزشیهاتیفعالاهمیت انجام  5

 

جدول 3- رضايتمندی از گذران اوقات فراغت در پادگان

 وضعیت میانگین خیلی کم کم یتا حدود زیاد خیلی زیاد متغیرها ردیف
 نامطلوب 11/2 1/11 1/11 33 1/11 6/11 رضایت از گذراندن اوقات فراغت در پادگان 1

 

جدول 4- رضايتمندی از گذران اوقات فراغت در پادگان

 وضعیت میانگین خیلی کم کم یحدود تا زیاد خیلی زیاد متغییر ردیف
 نامطلوب 87/3 8/11 9/31 7/33 3/33 4/8 میزان استفاده از امکانات فراغتی و ورزشی موجود 1

 

جدول 5- ميزان استفاده از امکانات ورزشی و فراغتی موجود در پادگان
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و همچنین حمايت فرماندهان نسبت به فعالیت های اوقات فراغت، 
پايین تر از حد مطلوب برآورد شده و بنابراين می توان گفت سربازان 
از وضعیت متغیرهای باال رضايت ندارند درحالی که از رشته های 
ورزشی پیش بینی شده در پادگان و میزان حمايت فرماندهان از 
فعالیت های ورزشی رضايت داشته اند بر اين اساس به طور خالصه 
می توان گفت که اگرچه رشته های ورزشی مناسب برای سربازان 
از وجود  نیز  مسئوالن  و  فرماندهان  و  پیش بینی شده  پادگان  در 
فعالیت های ورزشی در آنجا حمايت می کنند ولی ازنظر سربازان 
اين امكانات و تجهیزات در نظر گرفته شده کیفیت قابل قبولی ندارند 
و از فعالیت های فراغتی و ورزشی خود راضی نیستند. نتايج حاصل 
از درصدهای فراوانی به دست آمده بیانگر اين است که انواع فوتبال 
با 19,۵ درصد فراوانی بیشترين سهم زمانی را در اوقات فراغت به 
خود اختصاص داده و ورزش های رزمی و تیراندازی در رتبه های 
بعدازآن قرار دارند اين يافته با نتايج پژوهش، نورايی و همكارانش 
)1۳9۴( و گرين )۲۰1۵( همسو است که با توجه به يافته های آنان 
به نظر می رسد عاليق و نیازهای سربازان به سمت ورزش های 
نشاط آور و پرهیجان و به دوراز سخت گیری های خاص محیط نظامی 
است )۸(؛ و نتايج تحقیق گرين ۲۰1۵ نشان می دهد که سربازانی 
که محیط آموزشی را با آمادگی جسمانی پايین شروع کردند، در 
مقايسه با سربازانی که دوران آموزشی را با آمادگی جسمانی باال 
شروع کردند، شانس گزارش افسردگی در پايان دوران خدمت را 
به میزان قابل توجهی کاهش دادند. افرادی که دارای سطح بااليی 
از فعالیت بدنی يا تناسب اندام هستند، کمتر احتمال دارد نشانه های 
افسردگی را نشان دهند )1۲(. بر اساس نتايج حاصل از درصدهای 
فراوانی که نبود امكانات کافی را بزرگ ترين مانع انجام فعالیت های 
تفريحی و ورزشی دلخواه ارزيابی کرد. اين نتايج تا حدودی همسو 
با نتايج پژوهش نوکاآبادی )1۳9۵( و درخشان است که به ترتیب به 
اين نتايج دست يافتند که عوامل بازدارنده ساختاری، موانع بازدارنده 
فردی و عوامل بازدارنده بین فردی )1۳( و همچنین نبودن طرح 
جامع در ورزش نیروهای مسلح، کمبود نیروی انسانی کارامد در 
ورزش، کمبود بودجه و امكانات، مشكالت حفاظتی و امنیتی، 
کمبود فضا تأسیسات ورزشی، از بزرگ ترين موانع فعالیت های 

ورزشی در نیروهای مسلح بوده اند )1۴(.
بررسی میزان استفاده از امكانات ورزشی و فراغتی موجود در 

پادگان نشان می دهد میانگین به دست آمده حاصل از آزمون t تك 
نمونه ای با مقدار ۲,۸۷ پايین تر از مقدار مطلوب ارزيابی شده است 
و درصدهای فراوانی به دست آمده نیز نشان می دهد که ۲1,9 درصد 
نمونه آماری عنوان کرده اند که کم پیش آمده که از امكانات فراغتی 
و ورزشی موجود در پادگان استفاده کنند. همچنین از طرفی بررسی 
فعالیت های انجام گرفته در زمان اوقات فراغت بر اساس درصدهای 
فراوانی به دست آمده بیانگر اين است که مطالعه و تماشای تلويزيون 
به ترتیب با ۲۳,۷ و ۲۲,۸ درصد فراوانی، جزء فعالیت هايی بودند 
که اکثراً سربازان در پادگان به آن ها پرداخته اند و ورزش و شرکت 
در مراسم های مختلف در پادگان در رتبه های پايین تر قرارگرفته اند 
بر اين اساس می توان گفت که استفاده از امكانات تفريحی پادگان 
جزء گزينه های برتر سربازان نیست و مطالعه را می توان گزينه برتر 
سربازان دانست؛ میانگین به دست آمده حاصل از آزمون t پايین تر 
از حد مطلوب ارزيابی شده است و گويای نارضايتی سربازان از 
گذران اوقات فراغت خود در پادگان است. نتايج به دست آمده در اين 
بخش تا حدودی همسو با نتايج پژوهش شعبانی است که مهم ترين 
توسعه نیافتگی  را  مسلح  نیروهای  قهرمانی  ورزش  نقاط ضعف 
باشگاه های ورزشی نیروهای مسلح، ضعف آموزش وپرورش در امر 
استعداديابی و گسترده نبودن مراکز استعداديابی در کشور می داند 
)1۵(. عالوه بر نتايج ذکرشده، بررسی میزان اهمیت فعالیت های 
ورزشی و فراغتی برای سربازان نشان داد که میانگین به دست آمده 
از آزمون t تك نمونه ای به ترتیب مقدار )۳,۶۴( و )۳,۵9( است که 
باالتر از حد مطلوب برآورد شده است و گويای اهمیت فراوان انجام 
فعالیت های فراغتی و ورزشی در نزد سربازان می باشد به طوری که 
انجام  اهمیت  که  کرده اند  عنوان  پاسخ دهندگان  از  ۳1,۲ درصد 
فعالیت های ورزشی برايشان خیلی زياد است و ۲۵,۶ درصد نیز 
عنوان کرده اند که انجام فعالیت های فراغتی برای آن ها از اهمیت 

خیلی زيادی برخوردار است.

بحث و نتيجه گيری
با توجه به اينكه میزان رضايت از انجام فعالیت های ورزشی و فراغتی 
در سطح پايین ارزيابی شده است بر اين اساس پیشنهاد می شود 
کیفیت فعالیت های فراغتی و ورزشی بهبود يابد؛ و از انجايی که 
شاخص های رضايت از زندگی در بین سربازان در سطح پايین 
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قرار دارد بنابراين ايجاد جو نشاط و تفريح در پادگان از الزامات 
اساسی است. همچنین ازآنجايی که سربازان عنوان کرده اند که از 
امكانات و تجهیزات ورزشی و فراغتی پادگان بسیار کم استفاده 
و  فراغتی  کیفیت تجهیزات ورزشی و  افزايش  بنابراين  می کنند 
ايجاد رغبت در سربازان برای استفاده از آن ها از الزامات اساسی 
می باشد. با توجه به اين که آمادگی جسمانی سربازان در پادگان 
جزء نیازهای ضروری می باشد و عالوه برافزايش بهره وری و بهبود 
عملكرد سربازان، افسردگی و اضطراب در بین سربازان را پايین 
می آورد بنابراين برگزاری مسابقات ورزشی منظم در پادگان عالوه 
برافزايش آمادگی جسمانی موجب غنی تر شدن اوقات فراغت 
سربازان خواهد شد بر اساس اينكه سربازان نیز عنوان کرده اند 
که از برگزاری مسابقات ورزشی و برنامه های فرهنگی رضايت 

کافی نداشته اند و همچنین تشكیل تیم های ورزشی و مسابقات 
فرهنگی ورزشی منظم را نیز از عوامل مؤثر در افزايش عالقه به 
فعالیت های فراغتی و ورزشی در پادگان بیان کرده اند. با توجه به 
اينكه عنوان شده است که مدت زمان اوقات فراغت در دسترس در 
طول روز کم می باشد بنابراين ايجاد تمهیداتی در راستای افزايش 
اوقات فراغت موجب افزايش فعالیت های ورزشی در اين اوقات 

و درنهايت موجب سالمت فردی و اجتماعی خواهد شد.

تشكر و قدردانی
از همكاری صمیمانه کلیه مسئوالن و سربازانی که  بدين وسیله 
محقق را در انجام اين پژوهش ياری نمودند تقدير و تشكر می شود.
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