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   چکیده
پرردی  کررد دانشر اه    ساکن نحوه ی گذران اوقات فراغت دانشجویان حاضر پژوهش 

بررسری   39-39را در سرا  ححیری ی   متغییرر نسیریت   رابطه ی آن با نیز خوارزمی و 
نامعه از . استنوع پیمایشی نیز حوصیفی از از نظر ماهیت کمی و پژوهش  .کرده است

بره  نمونره آمراری    نفرر   9333ساکن خواب راه برا نمعیرت برار  برر     دانشجویان آماری 
روش نمونره گیرری      بررآورد و برا  مورگران کرنیری و  بر اساس ندو  نفر  943حعداد

سروا    16 برا پرسشسامه محقق سراخته   اندازه گیریابزار شده است. حیادفی  انتخاب 
داده هرا در دو  روایی و پایایی آن مورد حأیید قررار گرفتره اسرت.    که  بودهبیته پاسخ 

  حری میرتق    آزمرون  و آزمرون خری دو  سطح آماری حوصیفی و نیز استسباطی به کمک 
زمان فراغت خرود را بره هر      یندانشجویان بیشتر ؛یافته ها نشان داد. ده استانجام ش

در زمیسره فعاریرت    همچسرین  ان و شسیدن موسیقی اختیاص می دهسدصحبتی با دوست
های ورزشی و هسری میان دانشجویان دختر و پیر حفاوت معسادار ونود دارد به گونه 

سرازی مری    ای که دانشجویان پیر بیشتر به فعاریت های ورزشی مانسد فوحبا  و بردن 
اوقات فراغرت خرود را صررع شرعرخوانی و      پردازند در صورحی که دانشجویان دختر

سرازی زمران فراغرت دانشرجویان      به مسظور غسری یافته ها   بر اساسنقاشی می کسسد. 
میئورین و برنامه ریزان دانش اهی باید فرصت مساسب حرری را ایجراد کسسرد و اطر ع     

باید در طراحی برنامره هرای فرهس ری  هسرری و     رسانی در این زمیسه را حقویت نمایسد. 
حردابیر  خواب راه   بره ویرژه دانشرجویان سراکن      ورزشی برای دانشجویان دانش اه ها

حرین گروه سسی نامعه یعسی نوانران بره نحروی     اوقات فراغت مه  نامعی اندیشید حا
 طی شود.   شاییته

 
  .فعالیت های ورزشی و هنری، جنسیتدانشجویان، ، اوقات فراغت ها:واژهکلید

آن با وضعیت  یان و تعیین رابطۀبررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجو»مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 

است که با حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوری « تحصیلی؛ مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی )پردیس کرج(
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 مقدمه  
 عاام   مياا   اين ر. داوست عمر بشر سرمايه مهمترين

 در انديشاه  و اشتياق، احساس و شوق از اي آميزه جواني

 جواما،،  حياتي و گرم شريا  انا . جواست انسا  زندگي

 توانااي  و كارآماد  بازوا  و ها ملت و بيدار آگاه وجدا 

 فرصات  فراغات  اوقاا   .آيند مي حسابه ب ها دومت

 برداري بهره مورد خاصي كار انجام براي كه آزادي است

 اساتااده  ند موردتوا مي حال عين در ومي گيرد نمي قرار

 دمخاواه  به كه باشد مختلف هاي فعاميت از وسيعي طيف

 مشغله و كار از كه زماني جوانا شود.  انتخاب مي شخص

 و با اختيار را زندگي دارند دوست شوند، مي فارغ روزانه
 .بيابند فراغت اوقا  زما  در را خود و كرده دنبال آزادي
 زنادگي  در فراغت اوقا  ميزا  نتيجه افزايش در امروزه

آنهاا تایرير    هويتبر شکل گيري  جوانا ، ويژهه ب افراد
 آگااه  بايد مسئومين و دست اندركارا  مذا .گذاشته است

باه   وشود  هدفمند در جامعه فراغت اوقا  بايد كه باشند
 . شود هادد جهت آ 

 دوگاناه  حال عين در و نيرومند نقش تواند مي فراغت

 كه معنا اين به داشته باشد، جامعه فرهنگي سطح تحول در

 انساا   عملاي  و فکاري  نيازهااي  با ارتباط در تواند مي

 ياا  پيشارفت  و اجتمااعي  ياا ناساازگاري   ساازگاري 

 تواند فراغتي مي هاي فعاميت .شدبا فرهنگي واپسماندگي

 از ناشاي  رواناي  و جسامي  صادما   خساتگي،  رفا،  با

 جبارا   را اجتمااعي  انجام وظايف و كار مداوم هيجانا 

روزماره   كار يکنواختي از ناشي كسامت از تاريح با و كند
 و ذهناي  استعدادهاي پرورش براي فرصتي و يابد رهايي
 فعاميات  ماذا  .فراه  سازد خود عاطاي و جسمي رواني،

 آ  ساقوط  يا جامعه فرهنگ ارتقاء باعث تواند مي فراغتي

 افساردگي  و گنااه  از را جوانا  كه كار د. هما  گونهشو

 آنا  ماي  طراو  و شادي نشاط، بر نيز فراغت د،رهانمي

 بخشد. مي تقويت زندگي تداوم براي را آنا  اراده و افزايد

 آ  كرد  بار پر به بايد اوقا  فراغت كرد  پر به جاي پس

 به مطامعه از مملو دانشگاه ها آموزشي هاي دوره .انديشيد

زنادگي   ساعا  از زيادي كه بخش است فکري كار منزمه
 وجود برنامه شرايطي چنين در د.كن مي پر را جويا دانش

 بار پر در تواند مي مختلف فرهنگي، هنري و ورزشي هاي

 مذ  احساسي خوب، ايجاد موجب فراغت اوقا  كرد 

 . دشو شادي و
 مذكور در هاي فعاميت انجام و ها برنامه از اصلي دفه

 كارد   پار  ضمن آموزشي مؤسسا  و ها سطح دانشگاه

 و باه رشاد   كما   دانشجويا ، فراغت وقا ا از بخشي
 آنها فرهنگي و جسماني رواني، اخالقي، هاي جنبه توسعه

 آيناده  تاا  اسات،  ديگار  و فنو  علوم تحصيل موازا  به

 را جامعاه  و خاود  تعاامي  و ترقي موجبا  كشور سازا 

اجتمااعي   -در حقيقت فعاميت هاي تربيتي .سازند ممکن
نوجواناا  و   مجوعه تالش هاايي اسات كاه از ساوي    

جوانا  با هدايت برنامه ريازا  صاور  ماي گيارد تاا      
استعدادهاي فردي افراد آشکار شود و بر توانمندي هاي 
آنها افزوده شود. همچنين نوجوانا  باا كساب مهاار     
 هاي زندگي جهت حضور در زنادگي اجتمااعي آمااده   

  .[1]خواهند شد
 ،گروه بين اممللاي جامعاه شناساي    اساس تعريف بر
كاه فارد باا    هاايي   غت مجموعه اي است از اشتغالفرا

آگاهي ها  هتوسع تاريح، براي استراحت، رضايت خاطر،
مشاركت اجتمااعي داوطلباناه    يا فراگيري غير انتااعي و

اجتماعي به  خانوادگي و بعد از رهايي از امزاما  شغلي،
ا  فراغات فرصات   قا براين اساس او .[1]آ  مي پردازد

نجاام كاار خاصاي ماورد بهاره      آزادي است كه براي ا
ومي در عين حال مي تواند مورد  برداري قرار نمي گيرد،

طيف وسيعي از فعاميت هاي مختلف باشد كه  ي استااده
 به دمخواه شخص انتخاب و بدا  پرداخته مي شود.

نحوه ي گذراند  اوقا  فراغت با توجه به عاواملي  
 وضاعيت  عالقاه،  ميزا  تحصايال ،  شغل، از قبيل سن،

دسترساي   تعداد اعضاي خاانواده،  محل زندگي، درآمد،
عوامال مختلاف    به امکانا  گاذرا  اوقاا  فراغات و   

عنايات باه اينکاه موضاو       باا  تغييرمي كند. تیريرگذار،
طبيعي  ،استجوا   اين تحقيق قشر دانشجو و مطامعه ي

است كه به علت حساسيت اين قشر براي انتخااب ناو    
بايد برنامه ريزي حساب  ،گذرا  اوقا  فراغت ي وسيله

مسائون    شده وجدي از طرف مديريت هااي جامعاه و  
عالقاه   به شرايط ساني و  كه اين امر مربوطه انجام شود

اغلاب  بساتگي دارد.   مندي آنا  براي انتخاب بهترين ها
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دانشجويا  ترجيح مي دهند اوقا  فراغات خاود را باا    
ت از اتاالف وقا   منسج  پر كنناد و  برنامه هاي منظ  و

چش  امياد   دانشجو در جهت رف، اين خواسته، بپرهيزند.
همچنين باا   دانشگاه دارند، به برنامه ريزا  فوق برنامه ي

 را بررسي ماي كناد و   مختلفبصير  كامل برنامه هاي 
هار چناد    در جستجوي انتخاب بهترين ها بر ماي آياد،  

ممکن است آ  را خارج از محايط دانشاگاه باه دسات     
  .[1] آورد

منوط به برناماه   يري شايسته از اوقا  فراغتبهره گ
 اجاراي موفاق اسات.    متناسب با نيازها و ريزي دقيق و

 برنامه ريزي اوقا  فراغت نمي تواند چيازي مساتقل و  
بلکه بايد با برنامه هااي   بي ارتباط با ساير اوقا  باشد،

مؤياد و راهگشاا و    كال  زندگي ارتباط داشته باشاد و 
خاواه نااخواه    ر غير اين صاور ، د زمينه ساز آ  باشد.

بي  بخش هايي از عمر پر ارزش انسا  در وادي پوچي و
بيهوده مي  صرف كارهاي مغو و بين مي رود و رمري از

در زمينه چگونگي وقات صارف در   . انتخاب افراد شود
فراغت به عوامل فردي، محيطي و موقعيت ها و خدماتي 

 اوقاا   .[4] كه در اختيار فرد قارار دارد، بساتگي دارد  

خودساازي،   خودياابي،  باراي  يمناساب  فرصت فراغت
 هساتي،  خامق با نياز و راز خود، با خلو  خودشکوفايي،

 اساتعدادها،  رشد مراقبة وجودي، و محاسبه و بازانديشي

 خشانودي  و آراماش  نيز و ها نوآوري و ها خالقيت بروز

 و ها نابهنجاري از بسياري ساز زمينه ديگر سوي از است و
  .[5] محسوب مي شود اجتماعي و فردي هاي بآسي

كليه تجربيا  برنامه ريازي شاده اي كاه از     1پوزنر
حيطه موضوعا  درسي مراكز آموزشي خارج اسات را  

اين نو  برنامه درسي با عنايت باه   مي نامد. 1فوق برنامه
ماهيت داوطلبانه باود  و پاساخگو باود  آ  در قباال     

در نقطه مقابل برناماه   عاليق و رغبت هاي يادگيرندگا ،
بخشااي از تجااارب   .[6] درسااي رساامي قاارار دارد 

يادگيرندگا  در فضاي غيررسمي مراكاز آموزشاي و از   
جمله دانشگاه ها رخ مي دهد و داراي تایرير و اهميتاي   
فراتر از برنامه هاي رسمي است. بدين سبب توجاه باه   

                                                      
1 . Posner 
2 . Extra Curriculum  

اين بخش از برنامه ها كه نقشي شگرف در زما  فراغت 
ويا  خواهد داشت و برنامه ريازي باراي تادوين    دانشج

برنامه هاي منسج ، هدفمند و متناسب با نيازها و عاليق 
 دانشجويا ، جايگاهي مه  در نظام آموزش عاامي دارد. 
از سوي ديگر برنامه درسي حوزه اي علماي اسات كاه    
داراي عناصر مختلااي شاامل هادف، محتاوا، روش و     

ي آموزشي ماي تاوا    كه در نظام ها [7]ارزشيابي است
فعاميت هاي فوق برنامه را در قامب ساختار برنامه درسي 

 تدوين كرد.
به عبار  ديگر انجام فعاميت هاي فرهنگاي، هناري،   
ورزشي در قامب فعاميت هاي فاوق برناماه و در زماا     

پيامدهاي مثبتي براي آنهاا باه   فراغت دانشجويا  آرار و 
همکاااري و  همااراه دارد از جملااه اينکااه دانشااجويا  

همياري سام  با ديگرا  را مي آموزناد، داراي اساتقالل   
فردي مي شوند، مسئوميت هاي مختلف را مي پذيرناد و  

يکاي از   .[1]در مقابل مسئوميت ها پاسخگو خواهند بود 
مهمترين برنامه ها و فعاميت هايي كه مي توا  در اوقا  

رد، فراغت جوانا  به ويژه دانشجويا  به آنها آماوزش دا 
كسب مهار  هاي زندگي براي مواجه با مسائل مختلف 
شخصي و اجتمااعي در زنادگي روزماره آنهاا اسات.      
 مهار  هاي زندگي در چهار زمينه قابال توجاه هساتند   
شامل مهار  هاي مربوط به قلب، دست، سالمتي، سار.  
برخي از حيطه هاي مربوط به هري  از اين مهار  هاي 

 . [8]مالحظه كرد  وا مي ت 1چهارگانه را در شکل 
تیكيد سازما  بهداشت جهاني، يونساکو و يونيساف   
بر اهميت كسب مهار  هاي زندگي براي افراد به وياژه  
كودكااا  و نوجوانااا ، نشاااندهنده ي آ  اساات كااه در 
دورا  تحصيل دانشجويا  در دانشگاه هاا ماي تاوا  از    
فرصت هاي مناسبي براي آموزش مهار  هااي زنادگي   

راغت آنها سود جست و تالش براي گاذرا   در اوقا  ف
مايااد اوقااا  فراغاات دانشااجويا  را در محاايط هاااي 

 دانشگاهي افزو  كرد.
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 مهار  هاي چهارگانه زندگي .1شکل 

 
 

از اين رو در پژوهش حاضر به بررسي زماا  هااي   
فراغت دانشجويا  و چگونگي كيايت اين دوره پرداخته 
شده است. در همين راستا پژوهش هاي انجام يافته نياز  

بررسي گرايش »به در مطامعه اي مورد توجه قرار گرفت. 
به نحوه گذراند  اوقا  فراغات در باين دختارا  دوره    

، تحليل كه توصيف شد پرداخته« متوسطه شهرستا  آمل
-و تبيين ميزا  تمايل به شركت در فعاميت هاي اوقاا  

آموزا  نار دانش 183ذراند  آ  در بين فراغت و نحوه گ
تااي  حااكي از   ناست. مد نظر بوده دختر دوره متوسطه 

آ  است كه تحصايال  وامادين، مشااركت اجتمااعي     
، رشاد تکنوماو ي و   ، وضعيت اقتصادي خانوادهدخترا 

همسان ، نقش و رابطه معناداري با تمايل دانش آموز به 
دارد. همچناين   شركت در فعاميت هاي اوقاا  فراغات  

دخترا  به انوا  فراغات هاا از جملاه ورزش، ساينما،     
 .[9]پارک، كافي شاپ و قدم زد  در خيابا  تمايل دارند

نتاي  پژوهش هاي زيادي حاكي از آ  است كاه باروز   
بزهکاري، افت تحصيلي، ناسازگاري جواناا  ناشاي از   
ضعف در مهار  ها و فعاميت هااي اجتمااعي مناساب    

 .[13]توسط آنهاست

مد  و نحوه گذرا  اوقاا   »در مطامعه اي با عنوا  
وضاعيت اوقاا    « فراغت كاركنا  دانشگاه آزاد اسالمي

نتاي  نشا  داد  بررسي شد و نار از كاركنا  143فراغت
بين متغيرهاي جنس، سن و ميازا  درآماد و چگاونگي    

 .[11] گذرا  اوقا  فراغت رابطه معناداري وجاود دارد 
وضعيت گذراند  اوقا  فراغت داناش  »در پژوهشي كه 

دوره متوسطه شهرساتا  رشات و رابطاه آ  باا      آموزا 
بررسي شاده اسات،   « سطح امکانا  فرهنگي و ورزشي

نتاي  بيانگر آ  است كاه باين ميازا  رضاايت و عادم      
آموزا  از نحوه گذراند  اوقاا  فراغات   رضايت دانش

ن خود با وجود يا عدم وجود امکانا  ورزشي و نيز باي 
امکانا  ورزشي موجود و سپري شد  اوقاا  فراغات   
دانش آموزا  به صور  همنشيني دوستا  و قدم زد  در 

  .[11]ارک ها رابطه معني دار وجود دارد خيابا  و پ
بررساي و مقايساه   »تحت عنوا  ديگري در پژوهش 

ت دانشاجويا  دانشاگاه هااي    نحوه گذرا  اوقا  فراغ
ه در ميا  فعاميت هااي  ك آمددست باين يافته  ،«زنجا 

اوقا  فراغت شنيد  موسيقي، تماشاي تلويزيو  و ها   
صحبتي با دوستا  اومويت هاي اول تا سوم را داراسات  

مهار  هاي 

چهارگانه 

 زندگي

مهارت های 

 سر

مهارت های 

 سالمتی

مهارت های 

 دست

مهارت های 

 قلب

 ارتباط

 تعامل

 تفاوتهای فردی پذیرش

 لی همد

 خدمت به جامعه

 رهبری

 شهروند مسئول 

 خودانگیزشی

 امنیت

 عزت نفس

 کنترل عواطف

 پیشگیری از بیماری

 برنامه ریزی

 تفکر انتقادی

 حل مسئله

 تصمیم گیری
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 اب پژوهشي در .[11]و ورزش در اومويت ده  قرار دارد
 دانشاجويا   فراغات  اوقاا   در ورزش جايگااه »عناوا  

 فراغات  اوقاا   مياانگين  شده اسات كاه   معلوم «كشور

 قابال  زماا   تلويزياو   ديد  است. ساعت 4 ويا دانشج

 .دهاد  ماي  اختصاص به خود را فراغت از اوقا  توجهي
 دانشجويا  قرار فراغتي فعاميت هاي شش  رتبه در ورزش

 ، عالقاه  ماورد  ورزشاي  فعاميت هاي شنا و فوتبال.دارد 
  .[14] هستند بانتر رتبه داراي

 ارندهنشا  مي دهد وقتي عوامل بازد ديگريپژوهش 
بسيار مه  اسات كاه    اوقا  فراغت را بررسي مي كني ،

چگونه جنسيت و فرهنگ بر يکديگر ارار   تشخيص دهي 
مثال در بعضي فرهناگ هاا دختارا  باراي      مي گذارند.

شركت در فعاميت هاي اوقا  فراغت اصاال  ترغياب و   
تشويق نمي شوند در حامي كه پسرا  براي اين امار باه   

 .[15]مي گيرندشد  مورد تشويق قرار 
 بندي طبقه اررا » در همين راستا مطامعه اي با عنوا 

 و عاليق و استعدادها اساس بر فراغت اوقا  فعاميت هاي
 كاه  داد نشاا   گرفت. نتااي   انجام« فرد مطلوب نيازهاي

 بار  آ  بنادي  طبقه مخصوصا  فراغت اوقا  هاي فعاميت

 وهگار  انجاام  به نياز احساس و ها و رغبت عاليق اساس

فارد   روي مساتقي   هايارر بعد سه در ها فعاميت از خاص
 تایمين  -1 جساماني  ساالمتي  تیمين -1  :داش خواهد

 .[16]فکري تیمين سالمتي -1 رواني و روحي سالمتي

 خااص  پايگااه  هب مشاروط  فراغات  اوقاا   انجام

 و اجتمااعي  اقتصاادي،  هاي شبکه چنين و ه  خانوادگي
 توساط  كاه  ديگار  اسات. برخاي مطامعاا     فرهنگاي 

 انجام ها گروه ساير يا و آموزا  دانش روي بر پژوهشگرا 

 و جمعيتاي  متغيرهااي  كاه  است آ  دهنده نشا  شده نيز
دارد.  افاراد  فراغت در اوقا  مهمي نقش اجتماعي پايگاه
 تااو  معنادار مطامعا  حاضر، وجود مه  نتاي  از يکي

 اياجبارها  تایرير  و فراغت اوقا  انجام جنس در دو بين

 .[17]هاست اجتماعي آ  رفتارهاي روي بر مؤرر اجتماعي
ناار از جواناا  دختار و پسار      88در پژوهشي بر روي 

كاه  حاصال شاد   اين نتيجاه   شهري و روستاي در نرو 
جوانا  بيشتر وقت خود را صارف فعاميات هااي غيار     

حركتي از قبيل تماشاي تلويزيو ، ويديو و باازي هااي   
به فعاميت هاي جسماني منظ   رايانه اي مي كنند و كمتر

  .[18]مي پردازند
كه تعداد اندكي از دانش آموزا  نشا  داد  مطامعه اي

در طي اوقا  فراغت در مدرساه از فعاميات جساماني    
بهره مي برند. وي اظهار مي كند كه براي جاذب بيشاتر   
نوجوانا  باه وياژه دختارا  باه ورزش باياد تادابير و       

 در .[19]ود صور  گيردتغييرا  محيطي در فضاي موج

 مياا   ورزشاي  فعاميت هاي اجتماعي تیريرهاي» تحقيقي

 ورزش فعاميت كه عاد مشخص شد و  بررسي «جوانا 

 باه  مرباوط  ديگرفعاميات هااي   مانناد  اوقا  فراغت در

 جاواني  دورا  اوايال  و كودكي دورا  اواخر در سالمتي

 معمول، ورزشي حامي كه فعاميت هاي در مي گيرد. شکل

 كاه  ماي دهاد   شاکل  را كودكا  زندگي از طبيعي بخش

 كااهش  دختارا   ميا  در به خصوص جواني دوره درطي

 .[13]مي يابد
 عالياق  و نيازهاا  شاد   معلاوم  باراي  مياا   ايان  در

 صاور   حاضر فراغت تحقيق اوقا  زما  در دانشجويا 
 مکااني  شارايط  و زماا   كاه  توصيف اين با. گرفته است

 ايان  مذا د،شو مي افراد يقعال در تغييرا  ماهوي موجب

سااكن در خوابگااه دانشاگاه     دانشجويا  ميا  در تحقيق
 ماي  فاراه   مسائومين  براي را خوردهايي باز خوارزمي،

 مي افزايش را آنا  جوانا  مطامبا  بود  باسوادتر سازد.

 جملاه  از مختلاف  نيازهاي در را آنا  انتظار سطح و دهد

 سااز  آينده جوانا  ربرد. اگ مي بان فراغت گذرا  اوقا 

 فکاري كارد. از   سازا  آينده اين براي بايد پس كشورند

 اوقاا   روي تاکار  سازا ، آينده براي اقداما  مهمترين

 است. آنها فراغت
از اين رو با توجه به اهميات توجاه باه چگاونگي     
گذرا  اوقا  فراغت در ميا  قشر جاوا  جامعاه يعناي    

نامااه رياازا  دانشاجويا  و آگاااه نمااود  مساائومين و بر 
دانشگاهي براي تدارک و بهبود برنامه هاي فاوق برناماه   
در سطح وسي، در ميا  آنها به ويژه دانشاجويا  سااكن   
در خوابگاه ها كه فرصت گذرا  اوقا  فراغت در ميا  
خانواده خويش را ندارند، بسيار حائز اهميت و بررساي  
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ماد  زماا     كه اين است حاضر تحقيق مذا مسیمه است. 
سااكن در خوابگااه دانشاگاه       فراغت دانشجويا اوقا

 چاه  در اين زما  دانشجويا  به چقدر است و خوارزمي

يا برنامه هايي فرهنگي، هنري آ پردازند؟ مي فعاميت هايي
 و فرصاات هاااي آزاد و ورزشااي در گااذرا  اوقااا  

مسائله مها      دانشجويا  به چش  مي خورد. در نهاي
آزاد خاود را در   اين است كه دانشجويا  چگونه وقات 

 غني مي سازند؟  تحصيلدورا  
هدف اساسي اين پژوهش، تشاريح و  بدين ترتيب،   

تصريح چگونگي گاذرا  اوقاا  فراغات دانشاجويا      
ساكن در خوابگاه هاي دانشاگاه خاوارزمي باه منظاور     

سازي و ارائه راهکارهاي مناسب باراي بهباود و    يآگاه
 غني سازي اوقا  فراغت دانشجويا  است. 

 

 سوال هتی پژوهش
پسار   و دختار  دانشاجويا   جاري فراغتي فعاميت هاي. 1

 خوابگاه ها چيست؟  ساكن در

 دانشجويا  فراغت اوقا  در ورزشي فعاميت هاي نو . 1

  خوابگاه ها كدام است؟ پسر ساكن در و دختر

 فراغات  اوقاا   در فرهنگي و هنري فعاميت هاي نو . 1

كادام    خوابگاه ها پسر ساكن در و دختر دانشجويا 
 است؟

و آيا بين نحوه گاذرا  اوقاا  فراغات دانشاجويا      . 4
 رابطه معناداري وجود دارد؟  يتتغير جنسم

 
 روش پژوهش

پيمايشاي  توصياي با رويکارد   پژوهش حاضر روش
جامعاه آمااري ايان پاژوهش كلياه دانشاجويا        است. 
سااكن در خوابگااه هااي     هاي مختلف تحصايلي دوره

-91)پرديس كرج( در سال تحصيلي  يدانشگاه خوارزم
ناار هساتند.    1333مل كه در مجمو  شاا  مي باشند 91

)دختر و پسر(  دانشجويا  كارشناسي نمونه آماري شامل
ساكن در خوابگاه هستند كه بر اساس تعيين حج  نمونه 

ناار   143تعداد  [11]مبتني بر جدول مورگا  و همکارا 
ري تصادفي در اين نمونه گيبه شيوه كه تعيين شده است 

 ابزار مورد استااده در اين مطامعهكردند. تحقيق شركت 

پرسشنامه محقاق سااخته در زميناه اوقاا  فراغات و      
باراي   نيااز  مورد اطالعا  كه استمتغيرهاي مورد نظر 

 .كارده اسات   آوري جما، را بررسي اهاداف پاژوهش   
چند  كه در است بسته پاسخپرسش  61پرسشنامه داراي 

 ط به اوقا  فراغت تنظي  شده است.مقومه مربو
مشخصا   مقومه هاي اصلي مورد بررسي عبارتند از

، اوقاا  فراغات و ورزش  ، وضاعيت تحصايلي  ، فردي
اوقاا   ، اوقا  فراغت و فعاميت هاي فرهنگي و هناري 

در ايان پاژوهش باراي گاردآوري      .فراغت و دانشاگاه 
، ابازار پاژوهش  ها، پس از تعيين رواياي و پاياايي   داده
توزي، شده  ،سشنامه در بين تعداد نمونه مشخص شدهپر

 . است
توسط جمعاي از اعضااي    پرسشنامه روايي محتوايي

هيا  علمي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه 
براي تعياين پاياايي    ييد قرار گرفت.أخوارزمي مورد  

 پرسشنامه در ي  اجراي آزمايشي در بين دانشجويا  كه
نار باود، ماورد بررساي قارار      15 در ي  كالس شامل

آمااي كرونباخ به دست آمده باراي آ    ضريب گرفت و
  بود كه پايايي بانيي را نشا  داده است. 89/3برابر 

 به منظور تجزيه و تحليل داده هاا از آماار توصاياي   
)فراواني، درصد، ميانگين به صور  جدول و نمودار( و 

نارم افازار    )مجذور خاي دو( از طرياق   آمار استنباطي
 استااده شده است.  13نسخه  SPSS آماري
 

  ترته هت
 دانشاجويا   جاري فراغتي فعاميت هاي پرسش اول:

 خوابگاه ها چيست؟  پسر ساكن در و دختر

هااي فراغتاي دانشاجويا     پن  اومويت اول فعاميت  
صحبتي با دوستا ، گوش داد  به موسيقي، عبارتند از ه 

. اسات د  و گاردش و ورزش  تماشاي تلويزيو ، قدم ز
مطامعه غير درساي در رتباه ششا  قارار دارد و سااير      

 اناد ها نيز به ترتيب رتبه در جدول مرتاب شاده  فعاميت
  .(1)جدول 
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 فعاميات هااي   ناو   ميازا  و  -پرسش دوم پژوهش

پسر سااكن   و دختر دانشجويا  فراغت اوقا  در ورزشي
 خوابگاه ها كدام است؟ در

پان    مالحظه مي شاود،  1جدول ر هما  گونه كه د 
باه ترتياب   هاي ورزشي دانشجويا  اومويت اول فعاميت

. و فوتباال  روي، شنا، دويد ، بدنساازي عبارتند از پياده
ساواري  واميبال، نرمش و دوچرخه همچنين ورزش هاي

 هاي بعدي قرار دارند.در رده

 
 

. توزي، فراواني دانشجويا  گروه نمونه بر اساس 1 جدول
 (n=153) 1هاي فراغتيترين فعاميتام مه انج

 نرصد رااوانی رعتلید

 6/64 116 صحبتی بت نوستتنهم

 1/61 114 شنیدن موسیقی

 1/46 161 تمتشتی تلو ز ون
 9/43 141 قدم زنن و گانش

 9/16 119 ورزش کانن

 9/11 115 مطتلعه تیا نرسی
 4/11 113 تمتشتی ریلم ختنگی

 14 84 ن دار اقوام

 6/16 58 هتی مذهبیرعتلید
 7/11 48 قاائد قاان

 1/11 19 آموزیزبتن

 7/9 14 سفا

 4/9 11 ررتن به سینمت و تئتتا

 8 18 گوش کانن به ران و

 1/7 15 کترهتی هنای

 1/6 11 سیتحد و ز تر 

 9/4 17 حل جدول

 6/4 16 تما ن ستز و آواز

                                                      
. نکته قابل توجه آن است که دانشجویان در پاسخ های ارائه شده در  3

زینه را به ترتیب اولویت داشته اند. گ 5کل جداول آماری حق انتخاب 

بنابراین تعداد پاسخ های ارائه شده توسط یک دانشجو می توانسته 

است بیش از یک گزینه باشد و بر همین اساس فراوانی و درصد 

 محاسبه شده است. 

ه بر اساس نو  . توزي، فراواني دانشجويا  گروه نمون1جدول 
 (n=153هاي ورزشي )فعاميت

 رتبه نرصد رااوانی رعتلید

 1 1/53 176 رویپیتنه
 1 1/11 139 نو دن

 4 6/14 86 بدنستزی

 7 18 61 نامش
 9 4/11 47 کوهنورنی

 11 7/9 14 رزمی

 5 7/11 81 روتبتل
 17 4 14 کوتی

 11 7/11 41 تنیس روی میز

 6 9/13 71 والیبتل
 11 1/8 19 لبسکتبت

 15 1/7 15 هندبتل

 11 1/8 19 شطانج
 16 4/5 19 تنیس

 14 4/7 16 ژ منتستیک

 18 1/1 11 باناریوزنه

 1 1/15 111 شنت

 19 9/3 1 قت قاانی

 13 1/11 41 بدمینتون

 8 1/14 53 سوارینوچاخه

 
نشا  مي دهد كه دانشاجويا    tهمچنين نتاي  آزمو  
زشي متنو  مي تواند در نحوه ي معتقدند فعاميت هاي ور

باا  گذراند  اوقا  فراغت آنها مورر باشاد و ايان امار    
باانتر   19/1از ميانگين جامعه با تااضال   19/4ميانگين 

بوده و در نتيجه انوا  فعاميت هاي ورزشي در دانشاگاه  
در حد بان با نيازهاي دانشجويا  در زما  فراغت شاا   
انطباق داشته است و دانشجويا  به فعاميت هاي ورزشي 

 (. 1)جدول  پردازندمي

فرهنگاي و   فعاميت هااي  نو  -پرسش سوم پژوهش
 پسر ساكن در و دختر دانشجويا  فراغت اوقا  در هنري

 خوابگاه ها  كدام است؟
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 براي تعيين كاربرد فعاميت هاي ورزشي در اوقا  فراغت t. آزمو  1جدول 

 لهمقو

 tآزمون 
رتصله اطمینتن 

 تفتضل 59%

آمتره 
 tآزمون 

نرجه 
 آزانی

معنی    سطح
 ناری

تفتضل 
 میتنگین

حد 
 پت ین

 حد بتال

کتربان رعتلید هتی ورزشی نر گذرانادن  
 اوقت  رااتد

41/11 119 331/3 19/1 98/3 19/1 

 
 
 

فرهنگي كه  -به منظور تعيين نو  فعاميت هاي هنري
خوابگاه هاي دانشگاهي انجام ماي   دانشجويا  ساكن در

مشخص شده اسات   4بر اساس اطالعا  جدول دهند، 
به ترتياب  هاي هنري دانشجويا  پن  اومويت فعاميتكه 

 ،، عکاساي، نقاشاي  خاواني عبارتند از شعربانترين رتبه 
خطااطي،   . همچناين فعاميات هااي   نويسندگي ،موسيقي

 رند.هاي بعدي قرار داخياطي و صناي، دستي در رده
 

 
 
 

 (n=153هاي هنري )توزي، فراواني دانشجويا  گروه نمونه بر اساس نو  فعاميت .4جدول 
 رتبه نرصد رااوانی رعتلید

 6 6/6 11 خطتطی

 1 4/11 47 نقتشی

 4 1/11 41 موسیقی

 9 9/1 13 هناپیوگی

 7 4/1 11 خیتطی

 11 1/1 8 بترندگی
 1 1/14 53 عکتسی

 5 1/9 11 نو سندگی

 1 4/17 61 عاش

 13 6/1 9 گلدوزی

 14 9/3 1 گلستزی

 11 1/1 4 بتریراش

 15 1/3 1 مناوق نوزی

 9 9/1 13 سفتلگای
 11 4/1 5 ستخد وست ل الکتاونیکی

 9 9/1 13 ستخد وست ل ابداعی

 8 1/1 11 صنت ع نستی
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به منظور تعيين اينکه دانشاجويا  تاا چاه انادازه از     
فرهنگي در محيط دانشگاه اساتااده   فعاميت هاي هنري و

بررسي شد و داده هاي حاصل نشاا    tمي كنند، آزمو  
بکارگيري فعاميت هاي هنري و فرهنگي مختلاف  داد كه 
از ميانگين جامعه باا   11/1با ميانگين دانشجويا  از نظر 

در دانشاجويا   بزرگتر است. بنابراين نظار   11/3تااضل 
نري و فرهنگي مختلف در استااده از فعاميت هاي همورد 

معناي دار و   طي كرد  زما  فراغات آنهاا در دانشاگاه   
و دانشجويا  استااده از ايان فعاميات هاا را     مثبت است

 (. 5مورر مي دانند )جدول 

 
 

 فرهنگي در اوقا  فراغت -براي تعيين كاربرد فعاميت هاي هنري tآزمو   .5جدول 

 مقوله

 tآزمون 
رتصله اطمینتن 

 تفتضل 59%

آمتره 
 tآزمون 

نرجه 
 آزانی

   سطح
 معنی ناری

تفتضل 
 میتنگین

حد 
 پت ین

 حد بتال

راهنگای   -کتربان رعتلید هتی هنای
 نر اوقت  رااتد

18/8 119 331/3 11/3 19/3 14/3 

 
 

 هاي فراغتي دانشجويا  دختر و پسرترين فعاميتدو براي مقايسه مه . آزمو  خي6 جدول

 نوع رعتلید
 پسا نختا

 سطح معنتناری نودار خیمق
 نرصد رااوانی نرصد رااوانی

 515/3 431/3 5/14 57 4/11 58 مطتلعه تیا نرسی
 111/3 51/1 8/41 69 1/53 91 تمتشتی تلو ز ون

 331/3 89/44 1/55 91 5/13 18 ورزش کانن

 917/3 336/3 9/7 11 1/8 15 گوش کانن به ران و
 444/3 586/3 1/18 13 1/15 18 هتی مذهبیرعتلید

 597/3 183/3 1/13 17 6/8 16 ررتن به سینمت و تئتتا

 115/3 48/1 8/4 8 1/9 17 کترهتی هنای

 153/3 38/1 9/13 18 1/16 13 قاائد قاان

 983/3 331/3 1/61 131 1/61 111 شنیدن موسیقی

 331/3 43/11 1/15 15 9/11 59 ن دار اقوام

 116/3 1 6/1 6 9/5 11 حل جدول
 171/3 791/3 7/11 11 7/9 18 آموزیزبتن

 668/3 181/3 1/13 53 4/11 63 تمتشتی ریلم ختنگی

 455/3 558/3 5/5 9 8/1 7 تما ن ستز و آواز
 195/3 1/1 8/4 8 6/7 14 سیتحد و ز تر 

 713/3 119/3 6/61 135 4/65 111 صحبتی بت نوستتنهم

 758/3 395/3 43 66 6/41 77 قدم زنن و گانش
 145/3 11/1 1/7 11 9/11 11 سفا
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آيا بين نحوه گذرا  اوقاا    -پرسش چهارم پژوهش 
آناا  رابطاه معنااداري     يات جنسو فراغت دانشجويا  

 وجود دارد؟ 

تارين فعاميات فراغتاي    مه به منظور تعيين اين كه  
خي دو  دانشجويا  دختر و پسر كدام است، نتاي  آزمو 

دانشجويا  شا  مي دهد كه ن (331/3)در سطح معناداري
 باا  ورزش كارد  و ديادار  فعاميت هاي دختر و پسر در 

اقوام از ه  تااو  معناداري دارند، به ايان ترتياب كاه    
ميزا  ورزش كرد  در پسرا  بانتر است و ميزا  ديدار 

 (. 6)جدول  با اقوام در دخترا  بانتر است
 در همين راستا به منظور تعيين تااو  ناو  فعاميات  
هاي ورزشي بين دانشجويا  دختار و پسار، بار اسااس     

مشاخص   331/3آزمو  خي دو و در ساطح معنااداري   
فعاميات هااي    و پسر در دختردانشجويا   شده است كه

روي، بدنسازي، فوتبال، تنيس روي ميز، بساکتبال،  پياده
ساواري از هماديگر تاااو     شنا، بدمينتو  و دوچرخاه 

فعاميات هااي   كاه در  . باه ايان معناا    معناداري دارناد 

در ساطح  سواري، دخترا  روي، بدمينتو  و دچرخهپياده
هاي فعاميت ساير در پسر دانشجويا  اما قراردارند بانتري

 (.7)جدول  هستندورزشي نسبت به دخترا  بانتر 

فرهنگاي   -به منظور تعيين اينکه فعاميت هاي هناري 
ت ياا  انجام يافته بين دانشجويا  دختر و پسر متااو  اس

نشاا    331/3خير، آزمو  خي دو در ساطح معنااداري   
دختاارا  و پساارا  دانشااجو در انجااام  داده اساات كااه

اي هنري نقاشاي و صاناي، دساتي از هماديگر     هفعاميت
تااو  معناداري دارند، به اين ترتيب كه در هر دو مورد 

ياا   دختر در مقايسه با دانشجو يا ميزا  فعاميت دانشجو
 .(8جدول ) پسر بانتر است

در پژوهش حاضر براي تعيين اينکه دانشجويا  چاه  
مسائلي را به عناوا  ماوانعي باراي اساتااده مناساب و      
صحيح از زما  فراغت خود در محيط دانشاگاه و حتاي   
خوابگاه ها مي دانند، نظرا  دانشجويا  نشا  مي دهاد  

( مهمتارين  %71هيال  كاافي ) امکانا  و تس كه فقدا 
 يا  محسوب مي شود.مان، براي دانشجو

 

 يورزشفعاميت هاي دو براي مقايسه دانشجويا  دختر و پسر در نو  . آزمو  خي7جدول 

 نوع رعتلید
 پسا نختا

 سطح معنتناری نومقدار خی
 نرصد رااوانی نرصد رااوانی

 331/3 44 5/11 51 8/67 114 رویپیتنه
 546/3 16/3 7/11 54 1/13 55 نو دن

 331/3 14 8/18 64 11 11 بدنستزی
 111/3 51/1 5/14 14 1/11 19 نامش

 111/3 98/3 5/11 19 1/15 18 کوهنورنی
 151/3 36/1 1/11 13 7/7 14 رزمی

 331/3 77/95 1/47 78 7/1 5 روتبتل
 331/3 71/13 13 11 4/4 8 تنیس روی میز

 739/3 14/3 13 11 9/11 43 والیبتل
 318/3 18/4 5/11 19 5/5 13 بسکتبتل
 115/3 48/1 8/4 8 1/9 17 هندبتل
 199/3 38/1 7/6 11 8/9 18 شطانج

 356/3 65/1 9/7 11 1/1 6 تنیس
 916/3 31/3 1/7 11 7/7 14 ژ منتستیک

 311/3 13/6 8/41 69 5/19 54 شنت
 318/3 61/5 9/7 11 4/16 13 بدمینتون
 339/3 88/6 1/9 15 1/19 15 سوارینوچاخه
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 هنري -دو براي مقايسه دانشجويا  دختر و پسر در نو  فعاميت فرهنگيو  خي. آزم8جدول 

 نوع رعتلید
 پسا نختا

 سطح معنتناری نومقدار خی
 نرصد رااوانی نرصد رااوانی

 119/3 5/1 8/4 8 1/8 15 خطتطی
 31/3 6/6 5/8 14 18 11 نقتشی

 171/3 79/3 9/11 11 9/13 13 موسیقی
 171/3 11/1 8/1 1 8/1 7 هناپیوگی

 363/3 5/7 6/3 1 6 11 خیتطی
 161/3 96/1 5/11 19 9/16 11 عکتسی

 151/3 11/1 1/7 11 9/13 13 نو سندگی
 163/3 818/3 4/19 11 8/15 19 شعا

 638/3 16/3 1 5 1/1 4 گلدوزی
 613/3 11/3 6/3 1 1/1 1 گلستزی

 938/3 31/3 1/1 1 1/1 1 بتریراش
 171/3 11/1 8/1 1 8/1 7 سفتلگای

 854/3 313/3 1 5 7/1 5 ستخد وست ل ابداعی
 313/3 59/6 6/3 1 5/5 13 صنت ع نستی

 
 

 از نظر دانشجويا  . موان، استااده مطلوب از اوقا  فراغت9جدول 

 رتبه نرصد رااوانی موانع

 1 71 151 هیال  نبون امکتنت  و تس

 6 7/57 131 نداشتن تفکا تفا حی

 1 1/67 115 کال  اجتمتعیمست ل و مو

 1 1/71 149 نداشتن بانتمه نر زندگی

 4 9/61 113 موکال  اقتصتنی

 7 18 111 اطالعی از اهمید اوقت  رااتدبی

 5 6/58 135 موغله ز تن 

 8 1/11 19 ست ا عوامل

 
مسايل و مشکال   نداشتن برنامه در زندگي، همچنين

د و نداشاتن  اجتماعي، مشکال  اقتصادي، مشاغله زياا  
را مانعي براي استااده مناساب از اوقاا    تاکر تاريحي 

 .(9)جدول  فراغت خود مي دانند

 

  ث و نتیاه گیایبح
 به مربوط مسائل شد  فراگير و فراغت اوقا  افزايش

 ها خانواده براي را فراواني و هاي جديد دغدغه امروزه آ 

 سياساي در  و اجتماعي فرهنگي، علمي، امور متصديا  و

 جادا  موضو  اين از نيز ايرا  است. آفريده جها  سراسر

 مشاکال   طاور روزافزوناي   به ما جوا  جامعة و نيست

  .[11]كنند مي ممس خود روح و جس  در را فراغتي
بررسي چگونگي گذراند  اوقاا    ،هدف اين مطامعه

فراغت توسط دانشجويا  دختر و پسر ساكن در خوابگاه 
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يس كرج باوده اسات. بار    دانشگاه خوارزمي واحد پرد 
اساس يافته هاي پژوهش حاضر مشخص شده است كاه  
مهمترين فعاميت فراغتي جاري كه دانشجويا  باه طاور   
روزمره انجام مي دهند گپ و گات و ها  صاحبتي باا    
دوستا  شا  در محيط دانشگاه است. همچناين شانيد    
موسيقي نيز از اموري است كه آنها در زما  فراغت خود 

اين يافته با نتاي  يافته هااي رحمااني و   دهند.  انجام مي
كاه نشاا     [11] (1188و صوفي) [11] (1185همکارا )

دادند دانشجويا  زما  بيشتري به گاتگو با دوستا  خود 
اختصاص مي دهند، همخواني دارد. بنابراين به نظر ماي  
رسد دانشجويا  در طول روزماره و ياا هاتگاي زماا      

هااي مناساب باراي پركارد      چنداني به ساير فعاميات  
 فراغت خود نمي پردازند. 

يافته ديگر پژوهش حاضر نشا  داد كاه مها  تارين    
نو  فعاميت ورزشي دانشجويا  به طور مشخص، پيااده  
روي در فضاهاي باز و محيط دانشگاه اسات. همچناين   
شنا كرد  دومين فعاميت دانشجويا  است كه باه دميال   

اه خاوارزمي از  برخورداي واحد پارديس كارج دانشاگ   
استخر مجهز و امکانا  مرباوط باه آ ، دانشاجويا  در    
فرصت هاي آزاد خاود از ايان محايط و ورزش هااي     
مناسب آبي به ويژه شنا استااده مي كنند. ايان يافتاه باا    

( 1181و اميرتاش) [14] (1187نتاي  پژوهش تندنويس )
 همخواني دارد.  [1]

و فرهنگاي   از سوي ديگر در ميا  فعاميت هاي هنري
كه دانشجويا  انجام مي دهند مي توا  به شعر خواني و 
ادبيا  اشاره كرد. انجام عکاسي به ويژه با دوربين هاي 
تلان همراه نيز از سرگرمي هاي ديگر دانشجويا  معرفي 
شده است. بر اسااس يافتاه هااي آزماو  خاي دو در      
پژوهش حاضر مشخص شد كه نحوه ي گذراند  اوقا  

ميا  دانشجويا  دختر و پسر تااو  معناداري فراغت در 
وجااود دارد. بااه گونااه اي كااه ورزش كاارد  در بااين 
دانشجويا  پسر راي  تر است ومي در باين دانشاجويا    
دختر مالقا  با اقوام و آشنايا  در سطح باانتري قارار   

 دارد. 
از نظر ناو  فعاميات هااي ورزشاي، تاااو  باين       

توجه اسات. در هماين    دانشجويا  دختر و پسر نيز قابل
راستا مي توا  براساس يافته هاي پژوهش اذعا  داشات  
كه دانشجويا  دختر در فعاميت هاي ورزشي پيااده روي  
و بدمينتو  فعاميت بيشتري نسبت به پسارا  دارناد. اماا    
دانشجويا  پسر در فعاميت هااي ورزشاي ديگار مانناد     

ايان   فوتبال، شنا و بدنسازي پيشروتر از دخترا  هستند.
ساابورين و   ،[19] (1331يافته باا نتااي  ما  زيا  )    

پهلوا  و  [14] (1178)تندنويس  ،[13] (1338همکارا )
كه نشاا  دادناد فعاميات هااي      [9] (1193و همکارا  )

ورزشي دانشجويا  دختر و پسر در زما  فراغت با ها   
 متااو  است، همخواني دارد. 

هش حاضر يکي ديگر از يافته هايي كه بر اساس پژو
فرهنگي كه  -بدست آمد نشا  داد كه فعاميت هاي هنري

توسط دانشجويا  دختر و پسار در دانشاگاه خاوارزمي    
صور  مي گيرد به صور  معناداري باه  تااو  دارد. 
اين تااو  نشا  داد كه به ترتيب فعاميت هااي نقاشاي،   
عکاسي در ميا  دانشجويا  دختر راي  تر است اماا باه   

ت هاااي شااعرخواني، موساايقي در ميااا  ترتيااب فعامياا
دانشااجويا  پساار بيشااتر انجااام مااي شااود. همچنااين  
دانشجويا  دختر به فعاميات صاناي، دساتي نسابت باه      

 دانشجويا  پسر بيشتر مي پردازند. 
بنابراين براساس يافته هاي پژوهش حاضر مي تاوا   
اذعا  داشت كه نحوه ي گذراند  اوقا  فراغت با متغير 

معناداري دارد و نو  فعاميات هاايي كاه    جنسيت رابطه 
دانشجويا  دختر در زما  اوقا  فراغت انجام مي دهند 
با نو  فعاميت هااي ورزشاي و هناري و فرهنگاي كاه      
دانشجويا  پسر انجام مي دهند، تااو  معناداري وجاود  
دارد كه اين يافتاه باا نتااي  يافتاه هااي ميرهاشامي و       

، [11] (1185ارا )، رحماني و همک[11] (1186همکارا )
 [18] (1331، آس تريااااد)[17] (1336استودومسااااکا)
 همخواني دارد. 

از جملااه نتاااي  پااژوهش حاضاار اياان اساات كااه  
دانشجويا  به موانعي باراي اساتااده مناساب از زماا      
فراغت خود اشااره كارده اناد كاه فقادا  امکاناا  و       

هاي تسهيال  كافي در محيط دانشگاه و به ويژه خوابگاه
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 شجويي مه  ترين آنها محسوب مي شود. دان
افزايش آهنگ تغييارا    با پيچيده تر شد  زندگي و

اجتماعي نحوه پاسخگويي باه نيازهااي زماا  فراغات     
پيش روي مديرا  و  به عنوا  ي  مسیمه اساسي،ا  جوان

امروزه بسياري از . انديشمندا  اجتماعي قرار گرفته است
كاه اوقاا  فراغات     باورند انديشمندا  اجتماعي براين

 پيچياده و چناد بعادي )اجتمااعي،     پديده اي جمعاي، 
فرهنگي( است. استااده از نيروي آ  جمعيات   اقتصادي،

براي انتقال ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي به نسل هاي 
به طوري  ي  فرصت فرهنگي محسوب مي شود. بعدي،

كه مي توا  ضمن واكساينه ساازي جواناا  در مقابال     
مشاركت فعاال و ماؤرر    يب هاي فرهنگي،آس انحرافا ،

 آنا  را براي تحقق آرما  ها و اهداف اجتماعي در آينده
پر واضح  .كردبلندمد  به صور  ذهني و عملي جذب 

است كه اوقا  فراغت در دورا  جديد به عناوا  يا    
فرصت فرهنگي مي تواند تبديل به فضاايي ماؤرر باراي    

  باا جامعاه   مشاركت و تعامل هر چه بيشتر نسال جاوا  
بنابراين غني سازي اوقا  فراغات دانشاجويا  و    باشد.

حساوب  جوانا  ي  موضو  محوري در تمام جواما، م 
 مي شود.

ه ن يافته هاي پژوهش حاضار نشاا  داد كا   بنابراي  
مسئومين و برنامه ريزا  امور فرهنگي دانشاگاه هاا باياد    
براي غني سازي زما  فراغت دانشجويا  چاره انديشاي  

و به منظور استااده مناساب از فرصات هااي آزاد    كنند 
دانشجويا  به ويژه دانشجويا  ساكن در خوابگاه ها كاه  
زما  زيادي را از خانواده هاي خود دور هستند و خطار  
تهديدهاي اجتماعي آنها را بيشتر تهديد مي كند، فعاميت 
هاي مناسب و شايسته را تدارک ببينند و دانشاجويا  را  

در حقيقات از طرياق    هاا ساوق دهناد.    به اين فعاميت
برنامه ريزي شده براي گذرا  اوقا  هاي مختلف فعاميت

فراغت دانشجويا  مي توا  به تدوين اهداف اجتمااعي،  
اقتصادي، اخالقي، سياسي، فرهنگي، هنري همت گمارد 

هاا پيگياري   و برنامه ريزي هاي صحيح را در اين زميناه 
دانشاجويا  پاس از   كرد تا به تربيت فردي و اجتمااعي  
كاه  از جملاه اماوري   پايا  دورا  تحصيل دست يافت.

 شود عبارتنداز: براي اين فرايند توصيه مي
برنامه ريزي براي انجام انوا  فعاميت هااي مختلاف    -

و ... بااه صااور   فرهنگااي، اجتماااعي، پژوهشااي
جهاات ساااماندهي اوقااا  فراغاات    ساااختارمند
 دانشجويا .  

 ند به انجام فعاميات هااي   شناسايي دانشجويا  عالقم
فرهنگاي در محايط دانشاگاه از     -ورزشي يا هناري 

 طريق عضويت آنها در واحدهاي فرهنگي و ورزشي. 
  اطااال  رساااني مناسااب در فضاااهاي تبليغاااتي در

دانشکده ها و محيط خوابگاه ها درباره امور فرهنگي 
 يا ورزشي موجود در دانشگاه.

  اميات هااي   تشويق و ترغيب دانشجوياني كاه در فع
مختلف موفق به كسب مقام ياا رتباه ماي شاوند از     

 طريق هديه يا جايزه هاي ويژه.
    تشويق ايده هاي مختلف دانشجويي به عناوا  اياده

هاي خاص دانشاگاهي و معرفاي آ  در واحادهاي    
 بانتر دانشگاهي يا وزارتخانه اي. 

     هدايت دانشجويا  از طريق كارگااه هااي آموزشاي
از زما  فراغت و هدر نکارد    جهت استااده مناسب

 دورا  طاليي رشد و شکوفايي جواني.  

     پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مخااطره هااي
ضااد فرهنگااي از طريااق هاادايت زمااا  فراغاات   

 دانشجويا  به مثابه بخشي از آهنگ زندگي آنها. 
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