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 چكيده

صورت ميداني هبكمي) بود و  -روش پژوهش آميخته (كيفيبود.  تدوين مدل اوقات فراغت دانشجويان سراسر كشور تحقيق حاضرهدف از 
 شناسيجامعه و ورزشي مديريت رشتة برفي انجام گرفت كه جامعة آماري آن شامل استادانصورت گلولهگيري كيفي بهانجام گرفت. نمونه

اي انجام گرفت. تعداد اي مرحلهصورت خوشهشد و در بخش كمي نيز بهداشتند، مي پژوهشي و آموزشي فعاليت فراغت اوقات زمينة در كه
نفر تعيين شد. همچنين  14 )نظري يتكفا به رسيدن زمان تا نمونه حجم افزايش( متوالي گيرينمونه شيوة توجه به ها در بخش كيفي بانمونه

برابر وكران نفر) با استفاده از فرمول ك 2431286تعداد نمونه در بخش كمي كه شامل دانشجويان بود، با توجه به حجم جامعة آماري آنان (
شنامه با استفاده ساخته استفاده شد كه پايايي پرسة محققها از مصاحبة عميق و پرسشنامآوري دادهبراي جمعنفر انتخاب شد.  1627با 

هاي پژوهش در بخش كيفي با رويكرد تفسيري كدگذاري و در بخش كمي نيز با استفاده داده ) تأييد شد.α=89/0از آزمون آلفاي كرونباخ (
 نتايج اي و آزمون تحليل واريانس يكطرفه) تحليل شد.نمونهتك tاي (هاي همبستگي (اسپيرمن و رگرسيون خطي) و مقايسهآزمون از

يش پرداختن نشان داد كه استفاده از اينترنت تأثير منفي بر رضايت از اوقات فراغت دارد. همچنين در دسترس بودن امكانات تفريحي، افزا
مندي از اوقات فراغت همراه است. در نهايت مدل اوقات فراغت با بودن سطح رفاه با افزايش ميزان رضايت هاي ورزشي و باالبه فعاليت

ها، عوامل فردي، عوامل اجتماعي و محيطي، عوامل مديريتي، عوامل هاي فراغتي (شامل پيشرانهأثيرگذار بر انتخاب فعاليتشش عامل ت
  ها) و پيامدهاي ناشي از گذران اوقات فراغت تدوين شد.دولتي و چالش

  

  هاي كليديواژه

  اوقات فراغت، تفريح، دانشجويان، فعاليت وزارت علوم و تحقيقات و فناوري. 
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 مقدمه

در فرهنگ دهخدا فراغت به معناي آسايش و استراحت 

اوقات فراغت ضد گرفتاري از كار و مشغله آمده است. 

اسـت كه شخص پس از ارزيابي از  هاييفعاليتمجموعة 

تعهدات و تكاليف شـغلي، خـانوادگي و اجتمـاعي بـا ميـل 

استراحت، تفريح،  غرضشو  پردازدميو اشتياق به آن 

ا بـه كمـال رسـاندن شخصيت خويش يا به توسعة دانش يـ

يـا بـاالخره بـسط  هـاخالقيـتظهور رساندن استعداد، 

 فراغت ). اوقات1( مـشاركت آزادانه در اجتماع است

 دورة و خود سرنوشت مورد در انسان دورانديشي محصول

 اين در اينكه. است جمعي و هاي يديفعاليت از رهايي

 تا شوند، مشغول هاييفعاليت و كارها چه به افراد اوقات،

 كنترل تحت حد چه تا و باشد، آزادانه هافعاليت اين حد چه

 جزء همه باشد، هاييمحيط چه در و كيفيتي چه با ديگران،

 ).11آيند (مي حساببه فراغت اوقات از گيريبهره چگونگي

هاي مختلف دليل همگاني بودن فراغت در سطح گروهبه

تواند از ماهيت و شيوة گذران آن ميجامعه، توجه به 

شناسايي  ).4هاي مختلف قابل بررسي باشد (جنبه

هاي فراغتي هاي فراغتي مورد عالقه و اولويتفعاليت

ريزي براي توسعه و استفادة تواند در برنامهدانشجويان مي

بهينه از اوقات فراغت اين قشر مورد توجه قرار گيرد. با 

ت فراغت و نحوة گذران آن از شده، اوقاتفاسير گفته

اي به آن اي توجه ويژههايي است كه در هر جامعهضرورت

شود. در اين ميان دانشجويان كه قشر جوان جامعه را مي

مدرن و  همزمان عناصر وجود دليلدهند، بهتشكيل مي

هاي متفاوتي براي گذران اوقات فراغت با انتخاب سنتي

اهميت اوقات فراغت را بر اين رو هستند؛ اين موضوع روبه

كند. ورزش و فعاليت بدني وسيله قشر جوان دوچندان مي

مناسب و  اوقات فراغت فرصت بسيار و ارزشمندي است

                                                            
1 . Lancioni 
2 . Eric 

هاي مطلوبي جهت پرداختن به ورزش است. پژوهش

اند. گوناگوني نحوة گذران اوقات فراغت را بررسي كرده

عوامل  ) در پژوهشي به بررسي9عابديني و طالبي (

اجتماعي ـ فرهنگي مرتبط با ميزان گرايش شهروندان به 

پرداختند. نتايج پژوهش آنها  ورزش همگاني در خلخال

بين متغيرهاي حمايت خانواده، تصور خويش از نشان داد، 

 ايسرمايهفرهنگي و  سرمايةاجتماعي،  سرمايةبدن، 

اقتصادي شهروندان و ميزان گرايش آنان به ورزش همگاني، 

) در پژوهشي به 8. صراف و همكاران (مثبت دارد بطةرا

 وابسته متغيرهاي و فراغت اوقات گذراندن بررسي چگونگي

قم پرداختند.  پزشكي دانشگاه علوم در دانشجويان آن به

درصد  90دانشجويان،  كل نتايج پژوهش آنها نشان داد، از

 78در  كه اندداشته فراغت اوقات روز طول در كردند بيان

و همكاران 1النسيوني بود. ساعت يك از صد آنها بيشدر

 در فراغت اوقات هايفعاليت) در پژوهشي به بررسي 16(

 هايبرنامه طريق از چندگانه معلوليت داراي افراد

و فناوري پرداختند. نتايج  تكنولوژي از طريق شدهپشتيباني

كنندگان با آموختن وسايل و پژوهش آنها نشان داد، شركت

هاي كامپيوتري توانستند ميزان فعاليت در اوقات سيستم

 13تا  9فراغتشان را در زمينة موسيقي از صفر دقيقه به 

دقيقه در هر  31تا  24دقيقه در هر جلسه در نهايت به 

) در پژوهشي به بررسي نقش 15( 2اريك جلسه برسانند.

فناوري اطالعات در اوقات فراغت پرداخت. نتايج نشان داد، 

فراغت  سمت اوقات به و كار محل از فراتر اطالعات ناوريف

 زيادي تعداد است و به شده منتقل هاي ماسرگرمي و خانه و

 مربوط به هايريزيو برنامه اوقات فراغت هايفعاليت از

اراتاي و  شود.مي داده غيره تعميم و تابستاني تعطيالت

) در پژوهشي به بررسي ارتباط بين 14( 3ايدوغان

هاي اوقات فراغت و سطوح ابراز وجود دانشجويان در فعاليت

3 . Eratary , E and Aydogan, Y. 
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تركيه پرداختند. نتايج نشان داد كه در نگرش دربارة ميزان 

اي، و شده در اوقات فراغت، ترجيحات هزينهزمان صرف

هاي تحصيلي تفاوت مزاياي فعاليت بدني براساس رشته

) در پژوهشي به بررسي 18( 1ونيا و همكارانوجود دارد. ماد

نقش تجربة فعاليت بدني در دبيرستان بر انگيزة فعاليت 

بدني در دانشجويان دانشگاه پرداختند. نتايج پژوهش آنها 

هاي كسب مهارت و استقالل را از انگيزه نشان داد، نياز به

آموزان در فعاليت ورزشي و تمرينات مقاومتي حضور دانش

هاي حضور دانشجويان در پرداختن به ورزش از انگيزه را نيز

ها  در كشور در ها عنوان كرد. بيشتر پژوهشدر دانشگاه

زمينة نحوة گذران اوقات فراغت در قلمرو مكاني محدود 

هاي فرهنگي كه با توجه به تفاوتطوريانجام شده بود، به

اني هاي مكو اقليمي مكان تعميم اين نتايج به ساير محدوده

هايي نيز كه در قلمرو در كل كشور وجود نداشت، پژوهش

تري انجام گرفته بودند، مربوط به قلمرو زماني مكاني وسيع

دور است كه با توجه به تغييرات روزافزون و ايجاد 

هاي جديد در اوقات فراغت و بخصوص نقش سرگرمي

ها را به اين دورة اينترنت احتمال تعميم نتايج اين پژوهش

ساخت. ضرورت انجام تحقيق در اين بود اني محدود ميزم

ريزي كه براي تهية امكانات، تربيت منابع انساني و برنامه

اوقات فراغت دانشجويان، محقق به تحقيق جامعي كه در 

هاي هاي اخير انجام گرفته باشد، دست نيافت و دانستهسال

گذشته نيز قابل اتكا و كافي نبود. با توجه به مطالب 

اوقات فراغت  شده هدف پژوهش حاضر تدوين مدلگفته

دانشجويان سراسر كشور است. اميد است پژوهش حاضر، 

جهت ارتقاي سالمت جامعه گامي هرچند كوچك در 

  .برداشته باشد
 

 

 

                                                            
1 . Madonia et al 

  روش
-هاي آميخته (كيفيحاضر از نوع پژوهش پژوهش

هاي كمي) است و از لحاظ هدف نيز از نوع پژوهش

صورت ميداني انجام گرفت. اي است كه بهتوسعه -كاربردي

هاي تحقيق هاي مورد نياز، ابتدا از روشبراي گردآوري داده

هاي اي و مصاحبهكيفي مانند مطالعات كتابخانه

هاي مربوط به اوقات فراغت مؤلفه ساختاريافته و عميق،نيمه

جامعة  آوري شد.و چارچوب كلي مدل اوقات فراغت جمع

آماري در بخش كيفي استادان رشتة مديريت ورزشي و 

شناسي كه در زمينة اوقات فراغت فعاليت آموزشي و جامعه

گيري از روش براي نمونهشود. پژوهشي داشتند را شامل مي

اي) كه نوعي رجاع زنجيره(ا 2برفيگلولهگيري نمونه

گيري هدفمند است، استفاده شد. حجم نمونه از پيش نمونه

نفر)  14گيري تا حد اشباع نظري (تعيين نشده و نمونه

ها آوري دادهادامه يافت. از مصاحبة عميق براي جمع

هاي پژوهش ها، يافتهاستفاده شد. براي تأييد روايي مصاحبه

ان قرار گرفت و مرور و اصالح نظرمجدداً در اختيار صاحب

ها نيز با استفاده از حسابرسي فرايند شد. پايايي مصاحبه

(مستندسازي) و محاسبة توافق درون موضوعي بين دو 

در مرحلة  ) تأييد شد.86/0كدگذار با بررسي سه مصاحبه (

اول پژوهش از تكنيك تحليل تفسيري با استفاده از 

حوري و كدگذاري هاي كدگذاري باز، كدگذاري مروش

هاي آمده از مصاحبهدستهاي بهانتخابي به تحليل داده

در بخش كمي نيز دانشجويان دورة كيفي پرداخته شد. 

كارشناسي مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 

هاي تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه 1396/1397

گيري دهند كه نمونهتحقيقات و فناوري تشكيل مي

اي انجام گرفت. از مناطق چندمرحلهاي صورت خوشهبه

شمال، جنوب، غرب، شرق و مركز كشور يك دانشگاه در 

هاي هر طبقه سپس از ميان دانشگاه نظر گرفته شد

2 . Snow Ball 
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عنوان نمونه انتخاب صورت تصادفي ساده يك دانشگاه بهبه

شد. به اين ترتيب دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسي مشهد، 

نشگاه تبريز و دانشگاه شهيد دانشگاه رازي كرمانشاه، دا

با  عنوان طبقات موردنظر انتخاب شدند.باهنر كرمان به

 و پژوهش مؤسسةتوجه به حجم جامعة آماري كه از 

 آموزش و فرهنگ وزارت به وابسته عالي آموزش ريزيبرنامه

نفر گزارش  2431286دست آمد تعداد دانشجويان عالي به

نفر)  2431286عة آماري (رو با توجه به حجم جامشد. ازاين

تعداد نمونه با استفاده از فرمول كوكران و با در نظر گرفتن 

دست آمد. دانشجوياني كه نفر به 1627برابر با  ��05/0

هاي را در نيمسال 2و  1دروس تربيت بدني عمومي 

انتخاب  1396/1397تحصيلي اول و دوم سال تحصيلي 

گزيده شدند. ابزار جمع عنوان نمونة آماري بركرده بودند، به

ساخته بود. آوري داده در اين پژوهش پرسشنامة محقق

بخش اول پرسشنامه، شامل سؤاالت جمعيت شناختي 

 سؤال در 17دانشجويان بود و بخش دوم پرسشنامه، شامل 

 هاي مرتبط با آن است وخصوص اوقات فراغت و فعاليت

بخش سوم پرسشنامه، شامل يك سؤال باز در خصوص 

پيشنهادهاي پاسخگوست. براي سنجش روايي پرسشنامه 

از نظر خبرگان بهره گرفته شد و روايي پرسشنامه توسط 

نفر از خبرگان تأييد شد. پايايي پرسشنامه با استفاده از  12

برآورد  89/0آزمون آلفاي كرونباخ ارزيابي شد، كه برابر با 

پرسشنامه توزيع شد و در نهايت  2000شد. كه تعداد 

نمونه در ارزيابي نهايي تحليل  1632هاي مربوط به داده

بخش توصيفي با استفاده از  هاي پژوهش دردادهشد. 

هايي مانند ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد آماره

توصيف شدند. در بخش استنباطي نيز متناسب با اهداف و 

هاي همبستگي (اسپيرمن و هاي پژوهش از آزمونداده

اي و نمونهتك  tاي مناسب (ون خطي) و مقايسهرگرسي

هاي آزمون تحليل واريانس يكطرفه) براي بررسي فرضيه

افزار ها با استفاده از نرمپژوهش استفاده شد. تحليل داده

SPSS-23 .انجام گرفت  

 

  هايافته
ها ابتدا دستورالعمل كدگذاري براي كدگذاري مصاحبه

رالعمل كدگذاري ها و همچنين دستوشوندهمصاحبه

ها مشخص شد. سپس براساس اين دستورالعمل مصاحبه

هاي كدگذاري شد و در مفاهيم موجود در متن مصاحبه

 شوندگان ارائه شد.جداول جداگانه براي هر گروه از مصاحبه

ــامل   1در جدول  ــل از كدگذاري باز كه ش نتايج حاص

صلي و كليدي   هامقوله ست بهو مفاهيم ا ش از پژوه آمدهد

مقوله  8 هامصاحبه، ارائه شده است. در نتيجه تحليل   است 

اســـتخراج شـــد.  هامصـــاحبهمفهوم كليدي از متن  62و 

شامل      صلي  شرانه پهشت مقولة ا  عواملي، فرد عواملها، ي

ي، تيريمــد عوامــلي، دولت عوامــلي، طيو مح ياجتمــاع

 .ستامدهايپو  هاچالش، اوقات فراغت هاييتفعال

 

هامصاحبهباز  يحاصل از كدگذار جينتا. 1جدول   
هامقوله  مفاهيم كليدي 

هاشرانهيپ  
فراغتيي هاتيفعالاحساس نياز و ضرورت براي انجام   

  نگرش فرد به تفريح و فراغت
  كنندهقيتشوي هابرنامه

 عوامل فردي

  وضعيت سكونت
  روزشبانهزمان فراغت در طول 
  جنسيت
  سن
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هامصاحبهباز  يحاصل از كدگذار جينتا. 1جدول ادامة   
هامقوله  مفاهيم كليدي 

 عوامل فردي

  ميزان اوقات فراغت روزانه
  وضعيت شغلي
  وضعيت تأهل
  رشتة تحصيلي
  سبك زندگي

  وضعيت فرهنگي خانواده
  وضعيت اقتصادي خانواده (ميزان درآمد)

  يشناخترواني هايژگيو

عوامل اجتماعي و 
 محيطي

  وضعيت فرهنگي جامعه
  وضعيت اقتصادي جامعه

  خصوصيات طبيعي و جغرافيايي محل زندگي
  وهوايي محل زندگيي آبهايژگيو

  و امكانات شهري هارساختيز
  امنيت اجتماعي

 عوامل دولتي

  ي دولتي در ارتباط با اوقات فراغتهااستيس
  ي فراغتيهاتيفعالي گذارارزش

  ترويج سبك زندگي
  سرانة بودجة تفريحي

  سرانة فضاها و امكانات تفريحي
  ي جمعيهارسانهتبليغات و تأثيرات 

  عوامل مديريتي
 
 

  دانشجويي براي اوقات فراغت و فرهنگي مسئوالن و مديران يزيربرنامه
  دانشگاهيدانشگاهي و بيني درونرورزشيغمسابقات ورزشي و 

  ي فرهنگي و هنري (اردوها، مسابقات و ...)هابرنامه
 (اردوها، مسابقات و ...)ي زيارتي و مذهبي هابرنامه

  ي و ...)سواردوچرخهي ورزشي (كوهنوردي، هابرنامه
  سرانه بودجة ورزشي و تفريحي دانشگاه

  سرانة فضاها و امكانات ورزشي و تفريحي دانشگاه

ي اوقات هاتيفعال
  فراغت

  گردش در پارك و فضاهاي سبز شهري
  ي (كوه، دريا و ساحل، رودخانه، دشت، بيابان و ...)گردعتيطب

  ي ديجيتال و ...)هاليفامطالعه (كتاب، روزنامه، مجله، 
  سينما و تئاتر

  ، ايكس باكس و ...)شنياستيپلي ديجيتال (رايانه، گوشي، هايباز
  وجو، و ...)فضاي مجازي (گپ، چت، جست

  ي هنريهاتيفعال
  گردش و خريد شهري

  مسافرت
  مراسم مذهبي
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  هامصاحبهباز  يحاصل از كدگذار جينتا. 1جدول ادامة 
هامقوله   مفاهيم كليدي 

ي اوقات فراغتهاتيفعال  

 مراجعه به مراكز تفريحي شهري مانند شهربازي، كافه، رستوران و ...
، كيروبيا، فوتبال، نديدو، باليوال، و پرورش اندام يبدنسازي، روادهيپ، شناي ورزشي (هاتيفعال

ي و ...)جسمان يآمادگ  
 مالقات و دورهمي با دوستان

و فيلم ونيزيتلوتماشاي   

  ها چالش

 طبقة دانشجو با خصوصيات متفاوت
 مدرنيته و ماشيني شدن زندگي

 تكنولوژي
بودن چندشغلهمشكالت اقتصادي و   

ي مختلفهاتيموقعدر  هاتيفعالاجباري بودن   
ي فرديزيربرنامهنبود   

 فضاي مجازي
ي فرهنگيهاچالش  

 پيامدها

سرزندگي احساس شادابي و  
 رفع خستگي جسماني و رواني
 افزايش سالمت جسماني و رواني

 رفع استرس، تنش و فشارهاي زندگي روزمره
 پيشرفت تحصيلي

ي از اوقات فراغتمندتيرضا  
  

. الگوي كدگذاري محوري، حول مقولة محوري 1در شكل 

هدف  براساسو  هامصاحبهارائه شده است. با توجه به روند 

مقولة محوري در  عنوانبهي فراغتي هاتيفعالپژوهش نوع 

براي مقولة  ذكرشدهي هايژگيونظر گرفته شد، زيرا از تمام 

از  شدهيآورجمعمحوري برخوردار بوده و تمام اطالعات 

  ي فراغتي بوده است.هاتيفعالحول نوع  هامصاحبه

از  آمدهدستبهالگوي اوقات فراغت  2در شكل 

كدگذاري انتخابي همراه با جزئيات هر بخش نشان داده 

شش عامل  شوديمكه مشاهده گونههمانشده است. 

، عوامل فردي، عامل اجتماعي و محيطي، عوامل هاشرانهيپ

در انتخاب نوع  هاچالشمديريتي، عوامل دولتي و 

ي فراغتي دانشجويان نقش دارند. همچنين انجام هاتيفعال

  .شوديمي فراغتي منجر به پيامدها هاتيفعال
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هاپيشرانه  

 ساس ن ضرورت برا  ازياح انجام   يو 
 يفراغت هايفعاليت

و فراغت حيفرد به تفر نگرش 
كننده قيتشو هايبرنامه 

 عوامل اجتماعي و محيطي
 جامعه يفرهنگ تيوضع-

 جامعه ياقتصاد تيوضع-

ــ- ــوصـ  يياي و جغراف يعيطب اتي خصـ
 يمحل زندگ

 يمحل زندگ ييوهواآب هايويژگي-

 شهري امكانات و هاساخت ريز-

 ياجتماع تيامن-

 يو سرزندگ ياحساس شاداب-

 يو روان يجسمان يخستگ رفع-

 يو روان يسالمت جسمان شيافزا-

 روزمره يزندگ ياسترس، تنش و فشارها رفع-

 يليتحص شرفتيپ-

 اوقات فراغت گذران از منديرضايت-

  هاچالش

 متفاوت اتيدانشجو با خصوص ةطبق-

 يشدن زندگ ينيو ماش تهيمدرن-

 يتكنولوژ-

 و چندشغله بودن ياقتصاد مشكالت-

 هافعاليتبودن  ياجبار-

 فردي ريزيبرنامه نبود-

 يمجاز يفضا-

 يفرهنگ هايچالش-

 يعل طيشرا
 

 طيشرا
ينه

زم
 اي

رها
ست

يا ب
 

يت
فعال

اي
ه

 
غت

فرا
ت 

وقا
ا

 طيشرا 
ر و 

يلگ
عد
ت

خله
مدا

گر
 

مل
تعا

ل/
عم

 
دها

يام
 پ

 عوامل فردي
 روزفراغت در طول شبانه زمان، سكونت تيوضع-

 اوقات فراغت روزانه زانيم، سنو  تيجنس-

 تأهل تيوضعي و شغل تيوضع-

 يزندگ سبكي، ليتحص ةرشت-

   ياقتصادو  يفرهنگ تيوضع-

 يروانشناخت هايويژگي-

 عوامل دولتي
 در ارتباط با اوقات فراغت يدولت هايسياست-

 يفراغت هايفعاليت گذاريارزش-

 يسبك زندگ جيترو-

 يحيتفر ةبودج ةسران-

 يحيفضاها و امكانات تفر ةسران-

 جمعي هايرسانهو اثرات  غاتيتبل-

 عوامل مديريتي
 اوقات فراغت  ريزيبرنامهمديريت و -

 دانشگاهو غير ورزشي  يورزش مسابقات-

   يو هنر يفرهنگ هايبرنامه-

  يو مذهب يارتيز هايبرنامه-

  يورزش هايبرنامه-

   ي دانشگاهحيو تفر يورزش ةبودج ةسران-

   ي دانشگاهحيو تفر يفضاها و امكانات ورزش سرانه-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  هامصاحبهالگوي كدگذاري محوري متن . 1شكل 
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  الگوي كدگذاري انتخابي .2كل ش

  
الگو و مدل نهايي اوقات فراغت دانشجويان  3در شكل 

احساس كشور آورده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه 

نگرش فرد ي، فراغت هايفعاليتانجام  يو ضرورت برا ازين

كنندة عامل پيشران تشويق هايو برنامه و فراغت حيبه تفر

اند. عوامل فردي و عوامل هاي فراغتيبراي حضور در فعاليت

زمان فراغت در ، سكونت تيوضعاجتماعي و محيطي مانند 

:اوقات فراغت دانشجويانهايفعاليت
 باكس و ...) كسيا شن،ياست يپل ،يگوش انه،ي(را تاليجيد هايبازي-

 (گپ، چت، جستجو، و ...) يمجاز يفضا-

و  فوتبال دن،يدو بال،يو پرورش اندام، وال يبدنساز ،رويپياده(شنا،  يورزش هايفعاليت-
(... 

 لميو ف ونيزيتلو يتماشا-
 يسبز شهر يگردش در پارك و فضاها-

 و ...) ابانيو ساحل، رودخانه، دشت، ب اي(كوه، در يگردعتيطب-

 و ...) تاليجيد هايفايل(كتاب، روزنامه، مجله،  مطالعه-

 كنسرت موسيقي و تئاتر ا،نميس-

 يهنر هايفعاليت-

 مسافرت -يشهر ديو خر گردش-

 گوش دادن به راديو و موسيقي-

 يمذهب مراسم-

 

ها:چالش  
 اتيدانشجو با خصوص ةطبق-

 متفاوت

 يشدن زندگ ينيو ماش تهيمدرن-

 يتكنولوژپيشرفت -

و چندشغله  ياقتصاد مشكالت-
 بودن

 هافعاليتبودن  ياجبار-

ريزي فرديبرنامه نبود-

:عوامل اجتماعي و محيطي
 جامعه يفرهنگ تيوضع-

 جامعه ياقتصاد تيوضع-

 ييايو جغراف يعيطب اتيخصوص-
 يمحل زندگ

محل  ييوهواآب هايويژگي-
 يزندگ

 شهري امكانات و هاساختريز-

 ياجتماع تيامن-

دولتي:عوامل   
در ارتباط  يدولت هايسياست-

 با اوقات فراغت

 هايفعاليت گذاريارزش-
 يفراغت

 يسبك زندگ جيترو-

 يحيبودجه تفر ةسران-

 يحيفضاها و امكانات تفر ةسران-

هاي رسانهو اثرات  غاتيتبل-

ي:مديريتعوامل
  نو مسئوال رانيمد ريزيبرنامه-

و غير ورزشي  يورزش مسابقات-
 دانشگاه

  يو هنر يفرهنگ هايبرنامه-

  يو مذهب يارتيز هايبرنامه-

  يورزش هايبرنامه-

 يحيو تفر يبودجه ورزش سرانة-

 تفريحيفضاها و امكانات  سرانة-

 پيامدها
 يو سرزندگ ياحساس شاداب-

و  يجسمان يخستگ رفع-
 يروان

و  يسالمت جسمان شيافزا-
 يروان

استرس، تنش و  رفع-
 روزمره يزندگ يفشارها

 يليتحص شرفتيپ-

 گذران از منديرضايت-
 اوقات فراغت
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اوقات فراغت  هايفعاليت
 دانشجويان

هاپيشرانه  
 عوامل فردي

هاچالش  

عوامل اجتماعي 
 عوامل دولتي و محيطي

يمديريتعوامل   

مندي از اوقات رضايت
 فراغت

اوقات  زانيم، سن ،تأهل تيوضع ت،يجنسروز، شبانهطول 

سبك ي، ليتحص ةو رشت يشغل تيوضع، فراغت روزانه

 هايي، ويژگيو اقتصاد يفرهنگ تيوضعي، زندگ

 ياقتصاد تيوضع، جامعه يفرهنگ تيوضعشناختي، روان

ي، محل زندگ ييايو جغراف يعيطب اتيخصوص، جامعه

 و هاي، زيرساختمحل زندگ ييآب و هوا هايويژگي

هاي ي بر انتخاب فعاليتاجتماع تيامنشهري و  امكانات

  گذارند.فراغتي تأثير مي

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل نهايي اوقات فراغت دانشجويان .3شكل 
  

ها، مفاهيم و ها نمايانگر از واقعيتطور كلي، دادهبه

هايي هستند كه استفاده و تعبير و تفسير آنها دستورالعمل

صورت روشن و قابل درك و در صورت ها بهنياز به ارائة آن

لزوم تعيين روابط موجود بين آنهاست. بنابراين، در اين 

بررسي  هاي توصيفي حاصل از نمونة موردبخش ابتدا داده

هاي مناسب و در قالب جدول و نمودار خالصه، با آماره

  شوند.بندي و توصيف ميدسته

  

هاي توصيفي مربوط به سن دانشجويانداده .2 جدول  
 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل جنسيت

7/20 65 18 پسر  5/2  

1/21 44 18 دختر  2/1  

95/20 65 18 كل  3/2  
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دهد ميانگين سن نشان مي 2طوركه نتايج جدول همان

سال  95/20±3/2كننده در پژوهشدانشجويان شركت

سال بوده  1/21±  1/2 است. ميانگين سن دانشجويان دختر

 7/20±5/2 و بيشتر از ميانگين سني دانشجويان پسر با

  سال است.

  

  

  روزساعت فراغت دانشجويان در طول شبانه .3 جدول

 
 دانشجويان دختر دانشجويان پسر كل دانشجويان

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

ظهر 12صبح تا  8  64 9/3  37 3/5  27 9/2  

عصر 16ظهر تا  12  90 5/5  42 6 48 2/5  

شب 20عصر تا  16  353 6/21  151 5/21  202 7/21  

شب 24شب تا  20  1054 6/64  433 8/61  621 7/66  

صبح 4شب تا نيمه 24  123 5/7  63 9 60 4/6  

  

در خصوص ساعات فراغت  3با توجه به نتايج جدول 

درصد  86شود كه در مجموع حدود دانشجويان مشاهده مي

اند كه بيشتر زمان فراغت آنها در از دانشجويان اعالم كرده

 12صبح تا  8شب قرار دارد. ساعت  24 عصر تا 16ساعات 

درصد) را به خود اختصاص داده  3/5ظهر كمترين درصد (

  است.

  

  روز طول در دانشجويان جاري فراغتي هايفعاليتانواع . 4 جدول
  جمع كل  بله  خير  هاي فراغتيفعاليت

 درصد فراواني درصد فراواني

  1632 1/34 557 9/65 1075 الكترونيكهاي تفريح مجازي يا بازي

  1632 1/34 553 1/66 1079 تماشاي فيلم و تلويزيون

  1632  3/27  446  7/72  1186  گشت و گذار

  1632  2/24  395  8/75  1237  مطالعة درسي و غيردرسي

  1632 9/18 308 1/81 1324 ورزش

  1632 5/11 188 5/88 1444  كارهاي هنري

  1632  2/2  36  8/97  1596 ساير موارد

 
 اي يمجاز حيتفرآمده  4كه در جدول گونههمان

و  لميف يتماشا)، f، 1/0 34%=557( كيالكترون هايبازي

وگذار ) و گردش و گشتf، 1/0 34%=553( ونيزيتلو

)446=f، 3/0 27%عنوان ترتيب بيشترين فراواني را به) به

دادند. كمترين فراواني هاي فراغتي به خود اختصاص فعاليت

) است. ورزش f ،5/11=188نيز مربوط به كارهاي هنري (

هاي ) در رتبة پنجم فعاليتf=308درصد ( 9/18نيز تنها با 

  فراغتي دانشجويان قرار دارد.
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 اوقات فراغت در طول هفته زانيدر طول هفته و م يورزش هايفعاليتمشاركت در  زانيمارتباط بين . 5 جدول

 ميزان اوقات فراغت    

هاي ورزشيمشاركت در فعاليت
اي اسپيرمنضريب همبستگي رتبه  056/0  

024/0 سطح معناداري  

 1632 تعداد

 
اي اسپيرمن در رابطه با نتايج آزمون همبستگي رتبه

در طول  يورزش هايفعاليتمشاركت در  زانيمارتباط بين 

نشان داد كه بين  اوقات فراغت در طول هفته زانيهفته و م

هاي ورزشي در طول هفته و ميزان مشاركت در فعاليت

ميزان اوقات فراغت در طول هفته همبستگي مثبت و 

). اما ميزان اين r ،024/0=P=056/0معناداري وجود دارد (

  است.) >r 3/0( ضريب همبستگي بسيار ضعيف

  

 از اوقات فراغت تيرضا زانيمبراي بررسي  اينمونهكي tزمون نتايج آ. 6جدول 

 t  درجات آزادي 
سطح 
 معناداري

 ميانگين
انحراف 
 معيار

اختالف 
 ميانگين

 -46/0 93/0 54/2 001/0 1631  -16/20 ميزان رضايت از اوقات فراغت

 

شود، نتايج آزمون مشاهده مي 6طوركه در جدول همان

t اي نشان داد كه ميزان رضايت دانشجويان از تك نمونه

باست و دانشجويان  3طور معناداري كمتر از اوقات فراغت به

  .از شيوه گذران اوقات فراغت خود رضايت مطلوبي ندارند

دهد كه نشان مي 7در جدول ANOVAنتايج آزمون 

هاي ورزشي با يني ميزان مشاركت در فعاليتبمدل پيش

استفاده از متغيرهاي سن، سطح رفاه، ميزان اوقات فراغت 

، P=003/0و ميزان در دسترس بودن امكانات معنادار است (

1/4=F .(  

  هاي ورزشي اوقات فراغتبيني مشاركت در فعاليتدر پيش ANOVAآزمون  .7 جدول

مجذوراتمجموع    سطح معناداري F مجذور ميانگين درجات آزادي 

گروهيبين  1/13  4 27/3  4/1  003/0  

گروهيدرون  3/1295  1627 8/0    

6/1308 كل  1631    

 
از بين چهار متغير مذكور ضرايب استاندارد بتاي مربوط 

) و ميزان اوقات P ،062/0- =β=012/0به دو متغير سن (

هاي ) بر مشاركت در فعاليتP، 062/0=β=012/0( فراغت

) و وضعيت 8ورزشي اوقات فراغت معنادار است (جدول 

اجتماعي و در دسترس بودن امكانات تأثير  -اقتصادي

هاي بدني بيني ميزان مشاركت در فعاليتمعناداري در پيش

اوقات فراغت ندارند. افزايش سن با كاهش مشاركت در 

اوقات فراغت و در دسترس بودن هاي ورزشي فعاليت

هاي ورزشي اوقات امكانات با افزايش مشاركت در فعاليت

  فراغت همراه بوده است.
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  هاي بدني اوقات فراغتبيني ميزان مشاركت در فعاليت. پيش8 جدول

 مدل
 ضرايب غيراستاندارد

ضريب بتا 
 t استاندارد

سطح 
 B معناداري

خطاي 
 استاندارد

4/2 مقدار ثابت  24/0   95/9  001/0  

-024/0 سن  01/0  062/0-  52/2-  012/0  

جتماعيا -وضعيت اقتصادي  036/0-  33/0  027/0-  09/1-  275/0  

059/0 ميزان اوقات فراغت  023/0  062/0  52/2  012/0  

026/0 در دسترس بودن امكانات  023/0  028/0  41/1  25/0  

 
انياز اوقات فراغت دانشجو تيرضا بينيپيش ونيمدل رگرس .9جدول   

 مدل
 ضرايب غيراستاندارد

ضريب بتا 
 t استاندارد

سطح 
 B معناداري

خطاي 
 استاندارد

31/2 مقدار ثابت  15/0   75/15  001/0  

034/0 ميزان اوقات فراغت  023/0  034/0  49/1  950/0  

2/0 مدت زمان پرداختن به فعاليت ورزشي  024/0  2/0  64/8  001/0  

-07/0 زمان استفاده از اينترنت  023/0  07/0-  02/3-  003/0  

27/0 در دسترس بودن امكانات  021/0  28/0  5/12  001/0  

226/0 سطح رفاه  032/0  162/0  14/7  001/0  

 
بيني رضايت از گذران خروجي مدل رگرسيون پيش

اوقات فراغت دانشجويان نشان داد كه ضرايب بتاي 

سطح رفاه آمده براي متغيرهاي دستاستاندارد به

)001/0=P ،16/0 =β ،(تيمدت زمان پرداختن به فعال 

استفاده از  زمان)، مدت P ،2/0 =β=001/0ي (ورزش

زان در دسترس بودن ) و ميP ،07/0- =β=003/0( نترنتيا

) معنادار است. بيشترين P ،28/0 =β=001/0امكانات (

ترتيب مربوط به ميزان در دسترس بودن ضرايب بتا به

ي، سطح رفاه ورزش تيمدت زمان پرداختن به فعالامكانات، 

اينترنت است. ضريب بتاي مربوط استفاده از  زمانو مدت 

دهد ه و نشان ميبه مدت زمان استفاده از اينترنت منفي بود

كه تأثير منفي بر رضايت از اوقات فراغت دارد. همچنين در 

دسترس بودن امكانات تفريحي، افزايش پرداختن به 

بودن سطح رفاه با افزايش ميزان  هاي ورزشي و باالفعاليت

رضايتمندي از اوقات فراغت همراه بوده است. همچنين 

نشجويان ضريب بتاي مربوط به ميزان اوقات فراغت دا

  ).P ،034/0 =β=95/0معنادار نيست (

 

  گيرينتيجهبحث و 
 بلكه نيست، جانبي پديدة فراغت  اوقات امروزه، ديگر

شيوة گذران  است كه تمدن جديد مهم هايحوزه از يكي

سازد. اين پژوهش با مي زندگي را دگرگون كيف و كم آن

هدف تدوين مدل اوقات فراغت و توصيف وضعيت گذران 

در نهايت مدل  اوقات فراغت دانشجويان كشور انجام گرفت.

هاي اوقات فراغت با شش عامل تأثيرگذار بر انتخاب فعاليت

ها، عوامل فردي، عوامل اجتماعي و فراغتي (شامل پيشرانه

ها) و محيطي، عوامل مديريتي، عوامل دولتي و چالش

يج نتا پيامدهاي ناشي از گذران اوقات فراغت شناسايي شد.

بنياد نشان داد كه هاي كيفي براساس نظرية دادهتحليل

بيشتر زمان فراغت دانشجويان در ساعات عصر و شب و 
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كمترين آن در ساعات صبح تا ظهر قرار دارد. نتايج 

) 5زاكاني و همكاران ()، 7صدري و همكاران (هاي پژوهش

نتايج نشان داد دانشجويان  همسو با نتايج اين پژوهش است.

شيوه گذران اوقات فراغت خود رضايت ندارند. همسو با از 

)، قاسمي و 6حسيني و همكاران (پژوهش ساداتنتايج اين 

) ميزان رضايت از نحوة 12مدني و اذاني () و 10همكاران (

عنوان كردند. مدل گذران اوقات فراغت را در سطح ضعيف، 

مندي از اوقات فراغت دانشجويان با رضايترگرسيون 

مدت استفاده از متغيرهاي سطح رفاه، ميزان اوقات فراغت، 

استفاده از  زماني، مدت ورزش تيزمان پرداختن به فعال

و ميزان در دسترس بودن امكانات نشان داد كه  نترنتيا

مدت زمان استفاده از اينترنت تأثير منفي بر رضايت از 

ارد. در دسترس بودن امكانات تفريحي، اوقات فراغت د

بودن سطح  هاي ورزشي و باالافزايش پرداختن به فعاليت

رفاه با افزايش ميزان رضايتمندي از اوقات فراغت همراه 

است. همچنين ميزان اوقات فراغت تأثيري بر رضايتمندي 

از اوقات فراغت دانشجويان ندارد. همسو با نتايج اين 

 و ميرمحمدتبارديوكاليي)، 17( همكاران و ليپژوهش 

 سنو  اجتماعي -اقتصادي) نشان دادند پايگاه 13همكاران (

و  تقيهتأثير دارند. اوقات فراغت بر رضايتمندي از 

ورزش و فعاليت ) نيز نشان دادند كه 2زرندي (پورسلطاني

پر كردن اوقات در  هاعامل ترينمهميكي از  عنوانبهبدني 

فر و برخالف نتايج پژوهش تميزي .فراغت مطرح است

 رضايت و فراغت ) نشان دادند كه بين اوقات3مهر (عزيزي

در دارد  وجود معناداري فراغت رابطة اوقات گذران از

دسترس بودن امكانت تفريحي و ورزشي امكان پرداختن به 

آنها را  هايهاي فراغتي افراد را تسهيل و انتخابفعاليت

دهد. چنانچه افراد كردن اوقات فراغت افزايش مي جهت پر

هاي فراغتي را به دلخواه خود انتخاب كنند بتوانند فعاليت

ها خواهند داشت. باال بودن رضايت بيشتري از آن فعاليت

سطح رفاه نيز عملكرد مشابهي دارد. افراد با وضعيت 

تري از تردهتوانند دامنه گساجتماعي بهتر مي -اقتصادي

هاي فراغتي را برگزينند. در ارتباط با تأثير مشاركت فعاليت

مندي هاي ورزشي بر افزايش ميزان رضايتبيشتر در فعاليت

هاي كه نتايج نشان داد)، فعاليتگونهتوان گفت (همانمي

تواند منافع متعددي از جمله ورزشي اوقات فراغت مي

تحصيلي و رشد سالمت جسمي، سالمت رواني، پيشرفت 

همراه داشته باشد و اين موضوع رضايت افراد اجتماعي را به

طور كلي نتايج نشان بهاز اوقات فراغتشان را افزايش دهد. 

داد كه شيوة گذران اوقات فراغت دانشجويان در ارتباط با 

هاي فراغتي در حال تغيير و تحول است. انتخاب نوع فعاليت

هاي فراغتي مدرن مانند تنسبت به دو دهة گذشته فعالي

هاي اجتماعي، همزمان با رشد استفاده از اينترنت و شبكه

سريع فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين توسعة 

ترين سبك هاي جمعي در حال گسترش بوده و مهمرسانه

هاي گذران اوقات فراغت دانشجويان است. اغلب فعاليت

راغتي غيرفعال بوده هاي ففراغتي دانشجويان از نوع فعاليت

و  لميف يتماشاو  كيالكترون هايبازي اي يمجاز حيتفر(

) و نشان داده شد كه ورزش در رتبة پنجم ونيزيتلو

هاي فراغتي قرار داشته و جايگاه مناسبي در فعاليت

كه هاي فراغتي دانشجويان امروزي ندارد. درحاليفعاليت

تن به ماشيني شدن زندگي مدرن اهميت ورزش و پرداخ

هاي بدني را دوچندان كرده است. وضعيت رفاهي و فعاليت

ترين عوامل در دسترس بودن امكانات و تسهيالت، مهم

همراه هاي بدني بوده و اين دو متغير بهحضور در فعاليت

هاي ورزشي موجب افزايش افزايش حضور در فعاليت

شوند. اين موضوع اهميت رضايتمندي از اوقات فراغت مي

هاي ورزشي اوقات فراغت را نشان ختن به فعاليتپردا

شود با توسعة امكانات، رو پيشنهاد مي. ازايندهدمي

تسهيالت و تجهيزات ورزشي و همچنين برگزاري مسابقات 

مشاركت در ورزش مانند  هايي برايو استفاده از مشوق

 فيتخف هايبن ي،سنوات خوابگاه شيافزا اي هيشهر فيتخف
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و  يحيتفر يمشاركت در اردوها يةسهم، از فروشگاه

هاي ورزشي به حضور در فعاليت و... يقدردان ها،يادمان

اوقات فراغت تشويق كنند. همچنين از توسعة فضاي 

عنوان يك فرصت توان بههاي مجازي ميمجازي و بازي

بر كاربردهاي فرهنگي و آموزشي توان استفاده كرد. عالوهء

را كه مستلزم تحرك  1ايرايانههاي توان ورزشمختلف، مي

هاي بدني زيادي هستند، در دانشگاه گسترش داد و باشگاه

ورزش مجازي داير كرد و حتي مسابقات مجازي و 

هاي هاي آنالين را توسعه داد. استفاده از سامانهباشگاه

استيشن در اين زمينه قابل ايكس باكس و نينتندو و يا پلي

  توجه هستند. 

رين زمان فراغت دانشجويان در ساعات بيشتهمچنين  

عصر و شب و كمترين آن در ساعات صبح تا ظهر قرار دارد. 

بندي هاي اوقات فراغت بايد به زمانريزيرو در برنامهازاين

هاي فراغتي سازنده در ها توجه كافي شود و فعاليتفعاليت

ت ها قرار گيرد. با توجه به اين يافته، تغيير در ساعااين زمان

كاري نيروي انساني و سازماني ادارات تربيت بدني و 

 هاي فرهنگي اوقات فراغت قابل بازنگري است.بخش

شود در پژوهشي تأثير استفاده از پيشنهاد ميهمچنين 

هاي اجتماعي در سبك زندگي و نوع اينترنت و شبكه

هاي فراغتي دانشجويان بررسي شود و همچنين فعاليت

هاي ور دانشجويان در فعاليتراهكارهاي افزايش حض

   ورزشي اوقات فراغت بررسي شود.
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Abstract 
The aim of this study was to design a leisure time model for students across the country. 
The research method was mixed (qualitative-quantitative) and was conducted in the 
field. Qualitative snowball sampling was performed. The statistical population 
consisted of professors of sport management and sociology who had educational and 
research activities in the field of leisure time. According to the method of sequential 
sampling (increasing the sample size until the theoretical adequacy was reached), the 
sample size in the qualitative section was 14 persons. Also, the sample size in the 
quantitative section according to the size of the statistical population (2431286) using 
Cochran formula, included 1627 students. In-depth interviews and researcher-made 
questionnaires were used for data collection. The reliability of the questionnaire was 
confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.89). The research data were coded in the 
qualitative section with an interpretive approach and in the quantitative section were 
analyzed using correlation tests (Spearman and linear regression) and comparisons 
(one-sample t-test and one-way analysis of variance). The results showed that Internet 
use had a negative effect on leisure time satisfaction. Also, the availability of 
recreational facilities increased access to sports activities, and increased levels of well-
being are associated with increased levels of leisure time satisfaction. Finally, the 
leisure time model was formulated with six factors influencing leisure choice (including 
propulsion, individual factors, social and environmental factors, management factors, 
government factors, and challenges) and the consequences of leisure time. 
 
Keywords 
 Leisure, ministry of Science Research & Technology, students, recreation, activity. 

                                                            
 Corresponding Author : Email : m_mansouri89@yahoo.com ; Tel : +989126216645 


