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  دهيچك

  

 بخشيده، توسعه را خود ياستعدادها آن طريق از ،يزندگ الزامات و كار محيط ياجبارها از فارغ جامعه ياعضا كه است يفعاليت فراغت، اوقات

 ياستفاده كه است جامعه هر يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع شرايط از يبازتاب فراغت، اوقات گذران يچگونگ. دهنديم گسترش را خود شخصيت
  .باشد داشته جامعه افراد ياقتصاد و ياجتماع يزندگ كيفيت بهبود در يتوجه درخور تأثير توانديم اوقات اين از مطلوب

 و يابي زمينه طرح كي هيپا بر تحصيلي و شناختي جمعيت عوامل نقش و دانشجويان فراغت اوقات گذراندن نحوه شناخت هدف با حاضر پزوهش
 به كه استانها مراكز يدكترا تا يكاردان مقاطع در ليتحص به مشغول انيدانشجو از نفر 7330 يرو بر پزوهش نيا.شد انجام يمقطع صورت به

 يرويپ و يبوالهر ان،يطارم تحقيق پرسشنامه از بخشي اساس بر پژوهش نيا ابزار. گرفت صورت شدند انتخاب يا خوشه يتصادف صورت
   .گرفت قرار استفاده مورد پژوهش اين در تغييراتي با و هيته) 1386(

 سهيمقا اساس بر كه آنست يايگو ها افتهي.گرفتند ارقر سهيمقا مورد سپس و ميتقس يكل دسته 8 به فراغت اوقات گذران نحوه پزوهش نيا در

 و يجد و فعال مشاركت مستلزم و ياجتماع يتهايفعال انجام و گذرانند يم منفعل صورت به را خود فراغت اوقات انيدانشجو ،عمده نهايانگيم
 رشته به يمند ،عالقه يليتحص مقطع ، يتيجنس يرهايمتغ از كي هر كردن وارد با نيهمچن. شود يم مشاهده كمتر دانشگاه و خوابگاه از رونيب

 مختلف يها گروه انيدانشجو نيب در فراغت اوقات گذران نحوه نظر از يدار معنا ،تفاوت انيداشجو سكونت محل و يمشروط سابقه ، يليتحص

  . شد مشاهده

  مقدمه

  

 نيا). 1391,همكاران و يسيادر (است فراغت اوقات از هاستفاد يچگونگ جوامع يافتگي توسعه زانيم يها مشخصه هاو اريمع از يكي امروزه
 كنند يم يزندگ جامعه آن در كه يافراد فراغت اوقات يمبنا بر فرهنگ اصالت و تيموجود : دارد يم اظهار ري يپ كه است مهم يحد تا مساله

 ليم به تا است فرد به متعلق كه يآزاد زمان اي دخو يبرا تيفعال را فراغت ,نظران صاحب از يگروه).1388, فرهنگ مباحث سلسله .(دارد قرار
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 حيتفر اي استراحت يبرا اي خود تيرضا به كامال فرد كه دانند يم ياشتغاالت از يا مجموعه را فراغت يا عده و دانند يم, كند استفاده آن از خود
 چيه است معتقد كاپالن. پردازد يم آن به... و يشغل الزامات زا شدن آزاد از بعد , داوطلبانه ياجتماع مشاركت اي يانتفاع ريغ آموزش منظور به اي
 فراغت توان يم ) باشد بخش تيرضا چنانچه ( را يزيچ هر بايتقر و كرد يتلق فراغت عنوان به) همه يبرا ( نفسه يف توان ينم را يزيچ

  )111-112: 1382,لدسنينورك.( دانست

 جوانان نيب نيا در اما است جامعه اقشار تمام يبرا مشترك يموضوع و ياجتماع و يفرهنگ دهيپد كي , زمان از يبخش عنوان به فراغت اوقات

 و تيترب بر فراغت اوقات گذران يها وهيش ريتاث و جوانان و نوجوانان انيم در فراغت اوقات گذراندن تنوع. اند بوده برخوردار يخاص تياهم از
 در . است ختهيانگ بر يسن گروه نيا فراغت اوقات خصوص در يزير برنامه جهت را يخاص يها تيحساس , آنها تيشخص و تيهو يريگ شكل

 از ... التيتحص , يفرهنگ و ياقتصاد تيوضع , ياجتماع طبقه , تاهل تيوضع , تيجنس همچون ييرهايمتغ به توجه فراغت اوقات مطالعه

  .برخورداراست ييباال تياهم

 گذراندن نحوه افراد يزندگ سبك واقع در . شود يم شخص هر يعموم و يفرد حوزه دادن كلش به منجر يزندگ سبك از يخاص نوع انتخاب 

 حوزه در ييغذا حاتيترج تا متفاوت پوشش نوع از ؛ مختلف يها  فراغت مصرف با افراد گريد انيب به . دينما يم مشخص را انها فراغت ت اوقا

 گرانيد و خود انيم كنند يم يسع ... و يا رسانه مصرف, يقيموس , گردش, تيموفق كسب, ياجتماع مختلف يگروهها در تيعضو تا يفرد

 از ياجتماع مراتب سلسله كي شود ينم عيتوز برابر طور به افراد انيم در ها هي سرما و منابع كه آنجا از.)1388, ينور خواجه ( كنند يگذار زيتما

 يسبكها به توان يم مثال يبرا كه) 495: 2003 , ترنر ( كند يم دايپ ظهور پسند نخبه و پسند عامه يفرهنگ يفراغتها و تهايفعال و ها نهيگز
  .دارد را خود خاص طرفداران مختلف يدانهايم انيم در كه كرد اشاره يمتفاوت يفراغت

  .ستا  شده اشاره آن به ليذ جدول در كه است كرده ارائه را فراغت اوقات مورد در يبند طبقه سه كتابش در) 1976 (ريپار

 كاپالن ماو يزمان يبند بودجه
شدن ياجتماع   رهيغ و ها يمهمان , كردن صحبت مكالمه , ياجتماع يزندگ
 انجمن ‐‐‐‐‐‐  ها سازمان

يباز   فعال يباز و ورزش ها ورزش
 هنر تئاتر ... و تئاتر , نمايس

  تيفعال حيتفر عنوان به يرانندگ , يباغبان, يشخص يكارها, دنينوش , خوردن رفتن اهر
  انفعال مطالعه و ويراد , ونيزيتلو , كردن استراحت ....و مطالعه , ويراد , ونيتلوز , رفعاليغ يباز , استراحت

‐‐‐‐‐‐‐  ها يسرگرم يسرگرم
 صورت ياريبس يپزوهشها فراغت اوقات گذران ي نحوه انواع و شد اشاره آنها به فراغت اوقات بحث در كه يتياهم با يرهايمتغ به توجه با

 و فعاالنه يها وهيش به شتريب دختران , كند يم اظهار فراغت اوقات گذراندن مورد در ,يپزوهش در) 1390 (جاه رفعت مثال طور به است، گرفته
 مراتب به,  خوابگاه يفراغت امكانات از پسر انيدانشجو استفاده زانيم يكل طور به . دارند شيگرا خواهانه يسرگرم يها وهيش به شتريب پسران

 , يزندگ سبك , نگرشها و ارزشها , فراغت از آنان برداشت با انيدانشجو فراغت اوقات گذراندن وهيش نيهمچن . است بوده دختران از شتريب

 كه ندا دهيرس جهينت نيا به زين) 1392 (ينيحس و تيعنا ضمن در. دارد ارتباط فراغت يبرا آنها يزير برنامه زانيم و ينيد يبنديپا زانيم

 رسانه يتهايفعال نظر از مثال طور به . دارند معنادار تفاوت گريكدي با خانه از رونيب و فعاالنه, محور رسانه يفراغت يالگوها در پسران و دختران

 يفراغتها زين) 1391(همكاران و يسيادر .كنند يم استفاده فراغت گذران جهت نينو يها يتكنولوز و ها رسانه از مردان از كمتر محورزنان
 و) 1387 (يريمد و يريسف ,يكل طور به اما . اند دهيد مردان از شيب زن انيدانشجو نيب در را) فعاالنه (ياجتماع و يسرگرم – يحيتفر
  .است كمتر زنان در فراغت اوقات كه اند داده نشان) 2003 (يانچيب و ينگليمت

 وآنها است اندك اريبس جوانان نيب در يدرس ريغ مطالعات زانيم كه كرد اعالم) 1383 (جوانان يمل سازمان يدرس ريغ كتب مطالعه مورد در

 از دنيخر كتاب و خرند ينم كتاب جوانان اغلب .يدرس ريغ يكتابها مطالعه تا كنند يم ونيزيتلو يتماشا صرف شتريب را خود فراغت اوقات

 , حوزه نيا در يكيالكترون امكانات از استفاده جمله از كتاب به مربوط ديجد امكانات و روشها از آنها اغلب نيهمچن.ستين آنها يمصرف يتهاياولو

 اند داده نشان نيشيپ قاتيتحق راستا نيدرا.كنند ينم آنها از زين يا استفاده و ندارند ياطالع كتاب به مربوط ... و اخبار و ها داديرو و مراسم از

 زمانشان شتريب دختران كهيحال در كنند يم صرف يكيزيف يتهايفعال و مسابقات در وشركت يوتريكامپ يهايباز انجام به را يشتريب زمان پسران
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) 1389 ,يكاووس و يباريجو (نترنتيا در گذار و گشت و امكيپ و) 2012 ,انگلس و يبرادل( مطالعه , ديخر , دوستان با كردن صحبت به را

   .گذرانند يم) 1392 ,دسترنج و حدمو (هنر و رقص , يقيموس همچون خالقانه يتهايفعال در وشركت

 دارد يا كننده نييتع نقش فراغت اوقات گذران يالگوها تفاوت و زيتما در زين ياقتصاد و ياجتماع طبقه, كه اند داده نشان نيشيپ قاتيتحق

 و محور تعامل , محور رسانه , هفعاالن فراغت شتريب باالتر ياجتماع طبقات مردان كه دادند نشان) 1388 ( يريش و يخوراسگان). 1388, پايت(
 شود يم وارد التيتحص ريمتغ يوقت ضمن در ,كنند يم يسپر را خود فراغت منفعالنه شتريب تر نييپا طبقات مردان و دارند را خانه از رونيب

 و نيسر (دارند يفراغت يتهايعالف و يحيتفر ليوسا و يورزش امكانات به بهتر يدسترس باالتر درآمد و يعال التيتحص با افراد كه است شده دهيد
 در نيدارندا خانه از رونيب و محور تعامل , محور آموزش فراغت شتريب باالتر التيتحص با زنان و) 1392,دسترنج و موحد(و) 2008 ,يلسل

 , يدوست روابط شبكه واقع در پس,)1392 ,ينيحس و تيعنا(رادارند خانه درون و منفعالنه فراغت شتريب كمتر التيتحص با زنان كه ستيحال

 گرفتن نظر در با. است افراد يطبقات تيموقع از متاثر ياديز طور به فراغت اوقات در يفرهنگ مصرف يها الگو , فراغت اوقات گذران يفضاها

 رابطه پسران مورد در محور تيمعنو يفراغت سبك با باال درآمد ريمتغ كه است شده مشاهده) منبع همان (در ياقتصاد تيوضع كننده نييتع ريمتغ

    .نداشت وجود دو نيا نيب يا رابطه زنان مورد در اما دارد معكوس

 بارگاوا و يل يج كه يطور به دارد وجود كشور از خارج و داخل در فراغت اوقات گذران وهيش و تاهل تيوضع به راجع ييناهمسو قاتيتحق

 كهيحال در .دهند يم اختصاص مجرد افراد به نسبت فراغت اوقات يتهايفعال به را يكمتر زمان متاهل افراد كه دنديرس جهينت نيا به) 2004(

  .دنديد نيمجرد از شيب متاهل انيدانشجو نيب در را يجسمان و يسرگرم – يحيتفر فراغت)  1391( همكاران و يسيادر

 سهم ونيتلوز يتماشا مانند يحركت ريغ يتهايفعال كند يم اظهار) 1385-9 (رنجبر پور ,يورزش يتهايفعال به فراغت اوقات اختصاص نظر از

 ستين يورزش تيفعال به فراغت اوقات اختصاص عدم يمعنا به نيا و دهد يم اختصاص خود به را انيدانشجو فراغت اوقات ساعات از يا عمده

 را خود فراغت اوقات يزمان نيانگيم زا يمين حدود آزاد دانشگاه دختر انيدانشجو كه است دهيرس جهينت نيا به) 2014 (اين صفا  كه همانطور,
  .كنند يم ) يساز بدن , دنيدو, يكوهنورد , يرو اددهيپ (شامل كردن ورزش صرف

 جهت در ياساس نقش فراغت اوقات .برخورداراست ياديز تياهم از جامعه و افراد يبرا فراغت اوقات گذراندن نحوه كه است ذكر انيشا

 و يروان سالمت جمله از يفرد مختلف ابعاد رشد , جامعه يفرهنگ يزندگ يساز يغن ,افراد يزندگ تيفيك نبرد باالتر و جوانان كردن ياجتماع
 ها يبزهكار هاو يكجرو انواع بروز جهت در يمانع نيهمچن و ياجتماع تيامن و سالمت ارتقاء نيهمچن و يروحان و يعقالن , يعاطف يجسم

 در فراغت اوقات گذراندن يچگونگ هدف با حاضر پزوهش , مساله نيا تياهم به توجه با لذا). 1389 ,اين يهاشم و ينور خواجه ( دينما يم فايا

  .است گرفته انجام انيدانشجو

  

  روش

 و يابي زمينه طرح كي هيپا بر تحصيلي و شناختي جمعيت عوامل نقش و دانشجويان فراغت اوقات گذراندن نحوه شناخت هدف با حاضر پژوهش
  .شد جامان يمقطع صورت به

  

  كنندگان شركت

 يدكترا تا كارداني مقاطع در كه اند داده ليتشك ها استان مركز يها دانشگاه تحصيلي به شاغل انيدانشجو را پژوهش نيا يآمار جامعه
. اند بوده ليتحص به مشغول 1390-91 يليتحص سال در يفنĤور و قاتيتحق علوم وزارت پوشش تحت آموزشي مراكز و دانشگاهها يتخصص

  .شدند انتخاب يا خوشه يتصادف صورت به درس يها كالس به مراجعه با استان، مركز يها دانشگاه از كه بوده نفر 7330 نمونه حجم

  

  ابزار

 و مواد مصرف شناسي شيوع هدف با بار نينخست كه) 1386 (يرويپ و يبوالهر ان،يطارم تحقيق پرسشنامه از بخشي اساس بر پژوهش نيا ابزار
 فردي متغيرهاي سنجش به آن از هايي بخش و شده استفاده 1385 سال در يپزشك علوم يدانشگاهها انيدانشجو در خطر املعو شناخت

 ييروا يبررس و يابياعتبار. گرفت قرار استفاده مورد پژوهش اين در تغييراتي با و هيته داشت، اختصاص) تحصيلي و خانوادگي-شخصيتي-رواني(

 و انيطارم ،يعسكر ،يعقوبي (بود شده يبررس علوم وزارت پوشش تحت يها دانشگاه انيدانشجو نيب در مشابه يپژوهش در قبالً نيز ابزار نيا
 15 شامل دانشگاه در فرد يليتحص سوابق و يشناخت تيجمع اطالعات رندهيگ بر در و اصلي بخش 2 شامل پژوهش نيا ابزار). 1391 ،يرويپ
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 در انيدانشجو كه يمختلف يها فعاليت سوال 20 اين. است سئوال 20 شامل دانشجويان فراغت تاوقا گذراندن نحوه سنجش بخش و سئوال

 در مشاركت ،ديخر و يهمانيم حيتفر گردش آموزش، و مطالعه ها، رسانه از استفاده شامل طبقه 8 در  را پردازند يم آنها به فراغتشان اوقات

  .سنجد يم كردن بازي و ورزش و مذهبي فعاليتهاي انجام ، منزل در استراحت و خيال و فكر ،يمجاز يفضا از استفاده ،ياجتماع يها تيفعال

  

  پژوهش ياجرا وهيش

 تحت هاي دانشگاه دانشجويان در خطر عوامل يبررس و مواد مصرف شناسي شيوع" عنوان با يمل طرح كي نتايج از بخشي از پژوهش اين

 با آن ميداني اطالعات آوري جمع كه است شده استخراج) 1392 ظفر، و يرويپ ان،يطارم ،يعقوبي ("يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت پوشش

 دقت بردن باال براي. است گرفته صورت استان مركز دانشگاه يس در 1391 خرداد و بهشتيارد يزمان بازه در و درس هاي كالس به مراجعه

 براي اجرا از پيش. كنند خودداري خانوادگي نام و نام ذكر از دانشجويان كردند مي تاكيد ها پرسشنامه توزيع از پيش پرسشگران ها، پاسخ

 نرم در ها داده ها پرسشنامه يگردآور از پس. كنند خودداري پژوهش در شركت از توانند مي تمايل صورت در شد مي داده توضيح دانشجويان

   .رفتندگ قرار يابيارز مورد آمده بدست اطالعات و شد وارد 18 نسخه SPSS افزار

  

  نتايج

  :است شده پرداخته فراغت اوقات پرسشنامه از آمده دست به نمرات وضعيت توصيف به قسمت اين در

 1 جدول
 انيدانشجو فراغت اوقات پرسشنامه يها هيگو به دانشجويان پاسخ درصد و فراواني

 جمع كم زياد
 فعاليت

درصد تعداددرصد تعداددرصد تعداد
 100 7037 66/2 4656 33/8 2381 تلويزيون تماشاي 

 100 6888 88/3 6081 11/7 807 تئاتر و سينما به رفتن 

 100 7013 34/1 2392 65/9 4621 موسيقي به دادن گوش 

 100 7055 56/6 3995 43/3 3060 ويديو و فيلم تماشاي 

 100 7004 68/1 4770 31/9 2234 درسي غير هاي كتاب مطالعه 

 100 6850 74/3 5093 25/6 1757 زشيآمو كالسهاي در شركت 

 100 7046 82/2 5796 17/8 1250 خانه قهوه يا شاپ كافي به رفتن

 100 7036 64/9 4565 35/2 2471 خريد مراكز و خيابان در گردش

 100 7040 45/1 3171 55 3869 دوستان با زدن گپ و ميهماني

 100 6983 55/4 3872 44/5 3109 ديدني و تفريحي پارك،مراكز به رفتن

 100 6922 80/2 5556 19/7 1366 دانشجويي هايتشكل و هاانجمن در شركت

 100 6934 85/1 5900 14/9 1034 اجتماعي سياسي، هايسخنراني در شركت

 100 6957 45/6 3175 54/3 3782 اينترنت در جستجو و گردش

 100 6945 82/5 5732 17/5 1213 كردن چت

 100 6945 76/6 5320 23/4 1625 كامپيوتري ايه بازي از استفاده

 SMS 3981 56/7 3034 43/3 7015 100 فرستادن

 100 7039 34 2392 66 4647 خوابگاه يا خانه در استراحت
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 100 7076 36/8 2604 63/2 4472 كردن خيال و فكر

 100 6974 60/6 4225 39/4 2749 كردن بازي و ورزش

 100 6898 72/9 5031 27 1867 مذهبي فعاليتهاي انجام

 كه شود مي مشاهده. است چقدر شده مشخص هاي برنامه از يك هر از دانشجويان استفاده ميزان كه است اين دهنده نشان 1 جدول اطالعات

 كردن، خيال و فكر دوستان، با زدن گپ و مهماني  موسيقي، به دادن گوش منزل، در استراحت مثل هايي برنامه از دانشجويان استفاده ميزان

 مطالعه، تئاتر، و سينما به رفتن صورت به دانشجويان توسط فراغت اوقات گذران و است زياد پيامك ارسال و اينترنت در جستجو و گردش

 و ورزش مذهبي، هاي فعاليت آموزشي، كالسهاي ،ياجتماع ياسيس يها سخنراني در شركت دانشجويي، هاي انجمن و ها تشكل در شركت
 فراغت اوقات انيدانشجو عمده گفت توان يم يعبارت به. است داده اختصاص خود به را كمتري ميزان تفريحي مراكز و پارك به رفتن و بازي

 مشاهده كمتر دانشگاه و خوابگاه از رونيب و يجد و فعال مشاركت مستلزم و ياجتماع يتهايفعال انجام و گذرانند يم منفعل صورت به را خود

  .شود يم

 2 جدول
 جنس حسب بر دانشجويان فراغت اوقات به مربوط هاي فعاليت ميانگين سهيمقا

 معناداري سطح آزادي درجه t استاندارد انحراف ميانگين تعداد گروه متغير

 62505/ 2/1547 3675 مونث

ها رسانه از استفاده  

 61648/ 2/2275 3146 مذكر

-4/830 6684/530 0/0001 

 حتفري و ميهماني و گردش 67208/ 2/2087 3670 مونث
 68422/ 2/1906 3148 مذكر خريد و

1/098 6816 0/272 

 71558/ 2/0291 3663 مونث

 مطالعه و آموزش
 75799/ 2/0542 3137 مذكر

-1/398 6504/874 0/162 

 هاي فعاليت و مشاركت 72155/ 1/5736 3627 مونث

 82532/ 1/7564 3102 مذكر اجتماعي

-9/595 6210/714 0/0001 

 61727/ 2/0818 3642 مونث

 مجازي فضاي از استفاده
 68127/ 2/2760 3113 مذكر

-12/193 6342/444 0/0001 

 در استراحت و خيال فكرو 70813/ 2/8530 3678 مونث

 71348/ 2/7570 3146 مذكر منزل

5/566 6822 0/0001 

 89524/ 1/9177 3547 مونث

 مذهبي فعاليتهاي انجام
 92431/ 1/9795 3072 مذكر

-2/760 6617 0/006 

 90006/ 2/0979 3606 مونث

 كردن بازي و ورزش
 97573/ 2/5274 3089 مذكر

-18/604 6343/448 0/0001 

 رسانه از استفاده" رفص را خود فراغت اوقات دختر دانشجويان از بيش معناداري صورت به پسر دانشجويان دهد مي نشان ها ميانگين مقايسه

 و خيال و فكر" ميانگين اما. كنند مي "بازي و ورزش" و "مذهبي هاي فعاليت" ،"اجتماعي هاي فعاليت و مشاركت" ،"مجازي فضاي" و "ها
   .دنش تائيد گروه دو بين معناداري تفاوت ها فعاليت ساير در. است پسر دانشجويان از بيش دختر دانشجويان در "منزل در استراحت
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 3 جدول
 شدن مشروط سابقه حسب بر دانشجويان فراغت اوقات به مربوط هاي فعاليت ميانگين سهيمقا

 معناداري سطح آزادي درجه t استاندارد انحراف ميانگين تعداد گروه متغير

 62055/ 2/1813 5750 مشروط غير

ها رسانه از استفاده  

 62672/ 2/1926 1049 مشروط

-/543 6797 /587 

 66477/ 2/1854 5748 مشروط غير

 خريد و تفريح و ميهماني و گردش
 73769/ 2/2582 1048 مشروط

-2/981 1374/497 /003 

 73766/ 2/0477 5738 مشروط غير

 مطالعه و آموزش
 71763/ 1/9756 1043 مشروط

2/916 6779 /004 

 77155/ 1/6644 5673 مشروط غير

 اجتماعي هاي فعاليت و مشاركت
 75142/ 1/5716 1033 مشروط

3/633 1456/509 /0001 

 64580/ 2/1588 5690 مشروط غير

 مجازي فضاي و ارتباطات
 68142/ 2/1938 1038 مشروط

-1/592 6726 /111 

 70834/ 2/7914 5751 مشروط غير

 منزل در استراحت و خيال و فكر
 73159/ 2/8640 1048 مشروط

-3/036 6797 /002 

 90765/ 1/9683 5584 مشروط غير

 مذهبي فعاليتهاي انجام
 89115/ 1/7984 1012 مشروط

5/494 6594 /0001 

 95580/ 2/3053 5638 مشروط غير

 كردن بازي و ورزش
 97574/ 2/2556 1033 مشروط

1/531 6669 0/126 

 در "مذهبي هاي فعاليت انجام" و "اجتماعي هاي فعاليت و مشاركت" ،"مطالعه و آموزش" به پرداختن ميانگين دهد مي نشان ها مقايسه

 به را خود وقت دانشجويان ساير از بيش مشروطي دانشجويان و. است مشروطي دانشجويان از بيشتر ندارند شدن مشروط سابقه كه دانشجوياني

 گروه دو بين معناداري تفاوت ها فعاليت ساير در. دازندپر مي "منزل در كردن خيال و فكر و استراحت و "خريد و تفريح و مهماني و گردش"

  .نشد تائيد

 4 جدول
 انيدانشجو سكونت حسب بر دانشجويان فراغت اوقات به مربوط هاي فعاليت ميانگين سهيمقا

 معناداري سطح df F استاندارد انحراف ميانگين تعداد گروه متغير

 62200/ 2/2448 2720 خانواده

ها رسانه از استفاده 62128/ 2/1336 3762 خوابگاه  

مجردي منزل  383 2/2624 /61303 

6864 28/42  0/0001 

 68347/ 2/1739 2718 خانواده

 خريد و تفريح و ميهماني و گردش 66356/ 2/2092 3761 خوابگاه

مجردي منزل  383 2/2485 /75344 

6861 3/30  0/037  

   0/403 909/ 6843 74694/ 2/0492 2715 خانواده مطالعه و آموزش
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 73013/ 2/0356 3749 خوابگاه

مجردي منزل  380 1/9974 /70148 

 72438/ 1/5518 2683 خانواده

 اجتماعي هاي فعاليت و مشاركت 80334/ 1/7386 3719 خوابگاه

مجردي منزل  369 1/5962 /75871 

6770 47/021  0/0001 

 66211/ 2/1795 2697 خانواده

 مجازي ايفض و ارتباطات 63893/ 2/1536 3725 خوابگاه

مجردي منزل  373 2/2042 /70505 

6794 1/890  0/151 

 73087/ 2/7533 2718 خانواده

 منزل در استراحت و خيال فكرو 69811/ 2/8468 3764 خوابگاه

مجردي منزل  385 2/7558 /69419 

6866 14/61  /000 1 

 89233/ 1/8768 2637 خانواده

 مذهبي فعاليتهاي انجام 91290/ 2/0055 3663 خوابگاه

مجردي منزل  362 1/8122 /91043 

6661 19/582 0/0001 

 96236/ 2/2792 2672 خانواده

 كردن بازي و ورزش 95220/ 2/2941 3692 خوابگاه

مجردي منزل  370 2/4000 1/00244 

6733 2/579 0/076 

 *P< 01/0  

 دانشجويان. گذرانند مي "ها رسانه از استفاده" به را خود وقت دانشجويان ساير از كمتر خوابگاهي دانشجويان دهد مي نشان ها مقايسه

 در خيال و رفك و استراحت" ،"اجتماعي هاي فعاليت و مشاركت" به را خود وقت مجردي منزل در ساكن و بومي دانشجويان از بيش خوابگاهي

 دانشجويان در "خريد و تفريح ميهماني،گردش، در حضور" صورت به فراغت اوقات گذران. گذرانند مي "مذهبي هاي فعاليت انجام" و "منزل

  .نشد تائيد گروه دو بين معناداري تفاوت ها فعاليت ساير در. است بيشتر مجردي منزل در ساكن

  بحث

 آشكار شيپ از شيب انان رامونيپ يعلم ريفراگ مطالعات لزوم ساز ندهيا قشر نيا حساس نقش به تيعنا با و رانيا جوان يسن ساختار به توجه با

 تواند يم , است پرداخته يليتحص و يشناخت تيجمع عوامل نقش و انيدانشجو نيب در فراغت اوقات گذران نحوه به كه حاضر مطالعه .است

    .شود واقع ديمف اوقات نيا گذران نحوه به دنيبخش سامان امر در تا بگذارد زانير برنامه ارياخت در را يجينتا

 و كنند يم استفاده خود فراغت اوقات گذران جهت منفعالنه يروشها از شتريب انيدانشجو يكل طور به كه است ان يايگو قيتحق نيا جينتا
 به دختران به نسبت پسران, يتيجنس يبند ميتقس با البته كه ,است شده مشاهده كمتر خوابگاه طيمح از رونيب يمشاركت و ياجتماع يتهايفعال

 يا منفعالنه يروشها همچنان كه چند هر, ننديگز يم بر را) يباز و ورزش, ياجتماع  يتهايفعال و مشاركت (فعاالنه يروشها شتريب مراتب
 خواهانه يسرگرم تهايفعال نوع نيا) 1390 (جاه رفعت يبند ميتقس اساس بر كه ,يمذهب يتهايفعال و يمجاز يفضا و رسانه از استفاده همچون

 به آنان چراكه است) 1391 (همكاران و يسيادر قيتحق جينتا با همسو نا حاضر جينتا يطرف از, شود يم مشاهده آنان در, اند شده يگذار نام

  .اند دهيد مردان از شتريب دختر انيشجودان نيب در را) فعاالنه (ياجتماع و يسرگرم و يحيتفر يفراغتها يتيجنس يبند ميتقس دنبال

 عالقمند دانشجوان گروه در يمذهب و ياجتماع يتهايفعال و مشاركت و ومطالعه اموزش همچون ييتهايفعال به اشتغال زانيم گريد يبند دسته در

 و فكر و ها رسانه صرف را خود وقاتا عالقمند ريغ انيدانشجو كهيحال در است شتريب يمشروط سابقه بدون انيدانشجو و خود يليتحص رشته به
 كه البته,پردازند يم استراحت و ديخر و حيتفر و يمهمان و گردش به شتريب كه يمشروط انيدانشجو همچون كنند يم استراحت و اليخ
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 يمهمان و گردش نهمچو خواهانه يسرگرم يتهايفعال به راغب يشتريب احتمال به ها يمشروط و شانيليتحص رشته به عالقمند ريغ انيدانشجو
  .باشند يم استراحت و رسانه و

 به شتريب يخوابگاه انيدانشجو و روند يم ديخر و حيتفر و گردش و يمهمان به شتريب فراغت اوقات در يمجرد منزل در ساكن انيدانشجو

 در كه ميريبگ نظر در سكونت محل تخابان يبرا يا نهيزم را ياقتصاد طبقه بتوان ديشا.  پردازند يم استراحت و يمذهب و ياجتماع يتهايفعال

 يالگو كننده نييتع ياقتصاد طبقه كه آنست از يحاك) 1388،يريش و يخوراسگان ؛1388 ،پايت (نيشيپ قاتيتحق جينتا با همسو جينتا صورت نيا
  .است فراغت اوقات گذران

 كنند مي ر را خود وقت متفاوتي گونه به مختلف تغيرهايم برحسب دانشجويان اگرچه كه كرد نظر اظهار چنين توان مي يكل يبند جمع كي در

 فعاليتهاي با را خود بيشتر امروزه دانشجويان كه اين باشد اهميت حايز تواند مي دانشگاهها و كشور فرهنگي سياستگزاران براي كه آنچه اما

 بدست جينتا است اميد. فعاالنه و جدي و اجتماعي تهايفعالي تا كنند مي سرگرم نوپديد هاي رسانه و مجازي فضاي به پرداختن مانند انفعالي

 ياري كشور جوانان فراغت اوقات تربيش چه هر سازي غني هدف با بهتر ريزي برنامه و سياستگزاري براي يا نهيزم تواندب طرح اين از آمده
  .رساند

  

  منابع

 ينظر كرديرو با انيدانشجو يفراغت ذائقه و خانواده يفرهنگ هيسرما ).1391(نرگس دهين،سيام؛ ينيحس احسان،؛ ليخل،يرحمان ؛،افسانهيسيادر
  .91 بهار/پنجم شماره/دوم سال .جوانان مطالعات يشناس جامعه فصلنامه).تهران دانشگاه انيدانشجو مطالعه مورد(ويبورد

 يها دانشگاه دختر انيدانشجو فراغت اوقات گذراندن نحوه سهيمقا يبررس).1385-9(بهيطدا،ينيبخش؛،احمديرحمان؛ رنجبر،محمد پور
  .3،شماره5 زنجان،جلد يپزشك علوم ددانشگاه يعلم مجله.زنجان

 علوم دانشكده سال 18-29 جوان انيدانشجو نيدرب فراغت اوقات گذران يچگونگ وياقتصاد– ياجتماع گاهيپا رابطه يبررس).1388(يپا،مجتبيت

  .تهران ييطباطبا عالمه دانشگاه ياجتماع علوم انشكدهد ارشد يكارشناس نامه انيپا .ييطباطبا عالمه ياجتماع

 استان يدانشگاهها يدربرخ انيدانشجو فراغت اوقات گذراندن نحوه ).1389(،زهرايسبز ؛ي،مهديحساب ؛ثناگو،اكرم ؛ي،عليكاووس ؛الي،ليباريجو

  .2،شماره7 گرگان،دوره هيمو ييماما و يپرستار دانشكده يعلم مجله .گلستان

 مجله).رازيش شهر يرستانيدب آموزان دانش مطالعه مورد نمونه (يبزهكار و فراغت اوقات رابطه).1389(ا،فاطمهين يهاشم ،نژيب،ينور خواجه

  .57-31):1(7 و89 تابستان و مشهد،بهار يانسان علوم و اتيادب دانشكده

 آموزان دانش مطالعه مورد (فراغت اوقات نگذرا زانيم بر موثر يفرهنگ و ياجتماع عوامل).1388(اصغر يمقدس،عل .نژي،بينور خواجه

  .20 شماره .ياجتماع و يانسان علوم پزوهشنامه).آباده شهر يرستانيدب

 در جوانان فراغت اوقات گذران يالگوها يشناخت جامعه يبررس: ياجتماع تيهو و فراغت اوقات).1388(،حامديريش ؛رسول ،يخوراسگان يربان

  .242-209):18ياپيپ(4(، رانيا يفرهنگ قاتيتحق .تهران

  .1چهارم،شماره سال.يفرهنگ قاتيتحق فصلنامه .يفرهنگ يوارزشها فراغت).1390(مي،مريزند يديشه ؛رشوند،مرجان ؛ميجاه،مر رفعت

  .قلم اهل يفرهنگ موسسه: ق،تهرانيتحق و پزوهش .جوانان فراغت اوقات تيوضع يبررس).1381 (جوانان يمل سازمان
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  .21 ،شماره كيالمپ هينشر.يورزش يتهايفعال

 هيسرما انواع با آن رابطه و رازيش شهر جوانان انيم در فراغت اوقات گذران يالگوها يتيجنس مطالعه). 1392(مي،مرينيحس ؛مهيلت،حيعنا
  . جوانان يزندگ سبك و فراغت اوقات يمل كنگره مقاالت مجموعه.ها

  .نوربخش : تهران.(ينيحس عباس و انياردكان عباس ترجمه(مردم يها ازين و فراغت اوقات).1382 .(لدسنينورك
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