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 نقش فعاليتهاي فوق برنامه در غني سازي اوقات فراغت دانشجويان دختر
 علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز دانشكده

 
  1دكتر علي نقي اقدسي
  2دكتر اسداله خديوي

  3افسانه پناهي
 

  چكيده
 فوق برنامه در غني سازي اوقات فراغت پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش فعاليتهاي

اين پژوهش از  .دانشگاه آزاد واحد تبريز انجام گرفت دانشجويان دختر دانشكده علوم انساني
نظر كنترل شرايط پژوهشي يك بررسي پس رويدادي و از نظر هدف يك بررسي كاربردي 

جامعه آماري پژوهشي شامل كليه دانشجويان دختر دانشكده علوم انساني به تعداد  .مي باشد
حجم نمونة . بوده است نفر آن كارشناسي ارشد 405نفر آن كارشناسي و  1277نفر كه  1682

روش نمونه گيري از نوع روش . محاسبه گرديد 313پژوهشي بر اساس جدول مورگان 
پژوهش پرسشنامه محقق  ابزار مورد استفاده در اين. تصادفي طبقه اي نسبتي بوده است

راهنما و مشاور و متخصصين استفاده شده  ، در روايي پرسشنامه از نظرات استادساخته بوده
بوده كه نشانگر  80/0و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي كرانباخ با ميزان است

فعاليتهاي فوق  ورزش، نتايج حاصل نشان داد كه مطالعه، .پايايي مناسب پرسشنامه مي باشد
سازي اوقات فراغت  ر غنيهاي علمي و كارگاههاي آموزشي د سخنراني برنامه فرهنگي،

 .دانشجويان نقش كمتر دارد
        

  .آموزشهاي فوق برنامه، غني سازي، اوقات فراغت :هاي كليديهاژو
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  مقدمه
اي چند بعدي و مفهومي گسترده است و آنگاه  سازي اوقات فراغت پديده غني

بر پيچيدگي  .شود هاي سازندگي قرين مي هاي اجتماعي و فعاليت كه با جوانان و انگيزه
گيري از اوقات فراغت جوانان به عنوان بستري  كه بهره طوريه شود ب آن افزوده مي

ي خدمات اجتماعي  ، توسعهسازندگي، بازسازي، رفع محروميتهاهاي  براي انجام فعاليت
 اهداف نظام اجتماعي فراهم ميو امور عام المنفعه، امكان بسيج فراگير را براي تحقق 

اين باورند كه در اين بستر امكان پاسخگويي به نيازهاي تفريحي و  بربسياري . كند
، به ني سازي اوقات فراغت محقق مي شودو غگردد فراغتي جوانان بيشتر فراهم 

كه رشد فردي و اجتماعي در تعامل مؤثر و متقابل جوانان با جامعه حاصل مي  طوري
صاحبنظران علوم اجتماعي از يكي از مسائلي كه پيوسته نظر جامعه شناسان و  .شود

موضوع غني سازي اوقات ، م و تربيت را به خود معطوف داشتهتعليمسؤوالن جمله 
همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و ، »وقت طالست«   شعار .فراغت است

سازي اين اوقات در كشورهاي  تدبر در اوقات فراغت و توجه به نحوه تنظيم غني
يكي از مهمترين داليل  .كشورها رواج روزافزون يافته است صنعتي بيش از ديگر

و با همان شرايط زندگي كرده  همان محيط موفقيت كسي كه در كنار ديگران و در
اي شده اين است كه از  است و اكنون در ميان گروه خود تبديل به شخصيت برجسته

را به سمت اين اوقات فراغت  وهاي فراغت خود نهايت استفاده را كرده  فرصت
، اوقات فراغت خود خواهيم بدانيم كه دانشجويان مياكنون  .جاودانگي سوق داده است

، قطره قطره به ساز هاي جوانان آينده كنند و آيا دقايق و ثانيه را چگونه سپري مي
 .)1374 فخيمي،(ريزد يا به درياي خروشان و مواج  مرداب مي

پاسخگويي به  ةغييرات اجتماعي نحوتر شدن زندگي و افزايش آهنگ ت با پيچيده
له أبه عنوان يك مس ،براي اقشار جوان خصوصاً ،نيازهاي زمان فراغت شهروندان

، مديران و انديشمندان اجتماعي قرار گرفته است و حتي اين پيش روي رهبران ،اساسي
رغم اينكه در  اوقات فراغت علي .مسأله تا سطح يك موضوع جسماني ارتقا يافته است

اما امروزه بسياري  شد، غير رسمي و تا حدودي فردي محسوب ميمسألة شته يك گذ
ده و چند ، پيچيعياي جم از انديشمندان اجتماعي بر اين باورند كه اوقات فراغت پديده

آن جمعيت براي انتقال  استفاده از نيروي و .است) فرهنگي ،اقتصادي اجتماعي،(بعدي 
    يك فرصت فرهنگي محسوب  ،هاي بعدي سلها و هنجارهاي اجتماعي به ن ارزش
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سازي  توان ضمن واكسينه كه در فرآيند مديريت و پوشش آن مي به طوري .شود مي
مشاركت فعال و مؤثر آنان  ،هاي فرهنگي ها و توطئه ، آسيبفاتجوانان در مقابل انحرا

عملي دت به صورت ذهني و مبلند ةرا براي تحقق آرمانها و اهداف اجتماعي در آيند
واضح است كه اوقات فراغت در دوران جديد به عنوان يك فرصت  پر. جذب نمود

تواند تبديل به فضايي مؤثر براي مشاركت و تعامل هر چه بيشتر نسل  مي  فرهنگي 
سازي اوقات فراغت دانشجويان و جوانان يك  بنابراين غني .جوان با جامعه باشد

لذا محقق دراين پژوهش به  .)1372ني،مد( باشد موضوع محوري در تمام جوامع مي
فعاليتهاي فوق برنامه در غني سازي اوقات فراغت  دنبال بررسي اين مشكل است كه

 چه نقشي دارند ؟ دختر دانشجويان
اين اوقات . توان مهمترين و دلپذيرترين اوقات بشر دانست اوقات فراغت را مي

ن ساعات توفيق و تفكر و براي براي عالما هاي نيايش با معبود، براي مؤمنان لحظه
اي نيز اين اوقات به  هباشد و در عين حال براي عد هنرمندان زمان ساختن و ابداع مي

شيطان (( هايي چون مثللوجود ضرب ا .، مالل آورترين لحظات استجاي فراغت
ضرورت . ))بيكاري مادر بيماري است(( و ))هميشه براي دستهاي خالي كار بدي مي يابد

اهميت يافتن  .شود فراغت و چگونگي گذران آن را يادآور مي سازي اوقات غنيه توجه ب
فراغت در جامعه امروز آنچنان محسوس و مملوس است كه با اندك توجهي به 

درخواستهاي مردم جهت ايجاد  .وحيات مردم مي توان به آن پي بردانتظارات و ر
 ،فضاي سبز ،پارك،كتابخانهشوند مثل  مربوط ميمؤسسات و امكاناتي كه به فراغت 

طور ابراز  همين و ...ورزشي وامكانات ايجاد  ،هاي راديو و تلويزيون تنوع در برنامه
ضعف اعصاب از طرف مردم در زمان ما اهميت دوران ايام  فرسودگي و ،خستگي

طبيعي است كه نياز به اوقات فراغت مربوط به  .فراغت و توجه به آن را نشان مي دهد
اص نيست خصوصا از آنجايي كه كشور ما در رديف جوانترين كشورهاي يك قشر خ

هاي انجام شده حكايت از در ايران نيز پژوهش .باشد سال مي 16دنيا با ميانگين سني 
 بي ،بسياري از موارد شديد انحرافات در ميان نوجوانان و جوانان عامل آن دارد كه

ت ساختاري جمعيت در كشور ما تغييرا. گذران اوقات فراغت استدر  گيبرنامه
باعث تغيير الگوي  ،خصوصاً كاهش جمعيت روستايي و افزايش جمعيت شهري

بي شك نتايجي چون     مصرف، تنوع نيازها و پيچيده شدن مسائل آن گرديده و 
طور از  همين. نيازها را در پي خواهد داشت يافزايش مطالبات و توقعات و عدم ارضا
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اوقات فراغت جوانان پرداخته شده  مسألة وسعه شهري كمتر بهآنجا كه در ساختار ت
انجامد شهرنشيني به افزايش بحران در گذراندن اوقات فراغت مي ةاست، با توسع

 .)1381ملي جوانان،  سازمان(
در كتاب اول خود تفاوت طبقاتي را در مورد فراغت انكار مي كرد  1ديويد رايزمن

در فراغت به  ،ب طبقاتي كه در امر توليد وجود داردو معتقد بود كه اين سلسله مرات
تدريج از بين خواهد رفت ولي در كتاب تازه اش مفهوم طبقات را وارد كرد و نشان داد 

او فراغت را به  .كه موقعيت شغلي و اجتماعي تا چه حد در برخورد با فراغت مؤثر است
كوفايي شخصيت و در رهايي توأم با رشد و ش ةعنوان ارزش تمدن به عنوان وسيل

مورد اوقات  در 2زيمل .چارچوب جامعه تحت سلطه مصرف توده وار تلقي مي كرد
فراغت به عنوان كوه پيمايي در آلپ نوشته است كه تنها كار مستقل او در مورد اوقات 

كند كه چرا برخي به ورزش  زيمل در اين مقاله توصيف مي. رود فراغت به شمار مي
بر خالف كاركرد گرايان وي به تقويت هنجارها و . مندند عالقهكوه پيمايي در آلپ 

در اين  كه نيروهايي كه كند مي آدمي فراموش: نويسد كند وي مي نمي  اي  اخالق اشاره
كوه . اخالقي ندارند و حتي اغلب غيراخالقي هستند ةامر دست اندركارند هيچ نوع وجه

 3تورين اشتاين وبلن. با خطر است پيمايي ابزاري براي لذت بردن آني و نوعي بازي
معتقد است تحوالت فرهنگ آمريكايي آنچه را كه ما آن را اخالق تفريح و لذت مي 

وي . ه با طبقات و كار تعريف كرده استوبلن فراغت را در رابط .پديد آورده است، ناميم
بال كسي بود كه روي كاهش ارزش كار تكيه مي كرد و اين چيزي بود كه بعد از او دن

؛ زماني داند كه متعلق به فرد است اي مي فراغت را زمان فروخته نشده 4اندرسون .شد
گفت كه كار در جامعه غربي كمتر  كند او مي كه فرد به ميل خود از آن استفاده مي

اندرسون در فراغت . تر تابع منافع شغلي است دهد و بيش نيازهاي انسان را پاسخ مي
جامعه  5دومازديه ژوفر .كرد و آزادي گزينشي مشاهده مينوعي فعاليت خود انگيخته 

اي از اشتغاالت است  مجموعه ةبرگيرند اوقات فراغت در: نويسد مي شناس فرانسوي
، خواه براي ايجاد تنوع و خواه به منظور استراحت، پردازد كه فرد با كمال ميل به آن مي

                                                           
1-Dived  raysman 
2-zemail 
3-Torin  shtain  veblen 
4-anderson 
5-J.Dumazedie 
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و ) ه به اهداف ماديبدون توج(گسترش اطالعات و آموزش خويشتن  خواه با هدف
، خانوادگي و اي بعد از آن كه از الزامات حرفه، اجتماعي آزادخواه براي مشاركت 
در كتاب فراغت در آمريكا در مفهوم فراغت بر  1ماكس كاپالن .اجتماعي فارغ گشت

 كند و در فراغت ابعاد متعددي مي هاي ذهن گرايانه خود تجديد نظر مي حسب زمينه

نوعي رهايي از وظايف ، اي است دلپذير خاطره، كار است) آنتي تز(راغت براي او ف. بيند
، نوعي فعاليت فرهنگي است و باالخره رواني آزاد است ، نوعي ادراكاجتماعي است

هاي آن  فراغت را از نظر محتواي آن يعني نوع فعاليت و سرشتي از نوع بازي دارد
مطالعه  ،كند ها برقرار مي ا اين فعاليتاي كه انسان ب بلكه از نظر رابطه، تحليل نكرده
طه با شخصيت مورد به نوبه خود سعي نمود فراغت را در راب 2هاويگورست .كرده است

او فراغت را در رابطه با مراحل مختلف زندگي فرد تحليل كرد و . بررسي قرار دهد
معتقد  3مارگات ميد. در سنين مختلف با يكديگر مقايسه نمود هاي فراغتي را فعاليت

است مفهوم فراغت كه زمان رهايي از كار و توليد است به تدريج به زمان مصرف 
ما بايد اين نكته را درك كنيم كه : گويد اوقات فراغت مي ةدربار 4يانگ .شود تبديل مي

ها زماني است كه زندگي را شايسته  ايام بايد به خوشي و تفريح بگذرد و آن ساعت
كنيم كه در غني  مي ديگر را ما تنها از آن لحاظ تحمل  سازد و ايام زندگي كردن مي

س جامعه شنا 5كنت اگوست .ايام بيكاري و فراغت ما اثر داردساختن و با ارزش كردن 
، همان لحظات امكان توسعه و پيشرفت انسان فرانسوي معتقد است لحظات فراغت

 كار از ناشي گانگيخودبي از مقابل در فراغت را به عنوان پاداشي 6يدمنفر ژرژ .است
صاحبنظران بزرگ اجتماعي قرن نوزده نيز هر كدام  .داند مي و آن را الزم كند مي تلقي

ن اوقات فراغت واند از نظر پرود نظرياتي راجع به فراغت و نحوه گذراندن آن داشته
  ).1381به نقل ازسازمان ملي جوانان،(زمان آزاد است 

دانشگاه ن اوقات فراغت دانشجويان تحقيق محمد ميرزايي كه در خصوص گذرا
ثر بر نحوه گذران ؤهدف از اين مطالعه بررسي عوامل م. تهران انجام پذيرفته است

از سوي ديگر  .تر و پسر دانشگاه تهران بوده استاوقات فراغت در بين دانشجويان دخ
                                                           

1-Max  kaplan 
2-Hove  gorst 
3-Margat  mead 
4-yang 
5-August  kent 
6-J.frid mean 
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  را محقق دستيابي به تفاوت نوع گذران اوقات فراغت در بين جامعه آماري مورد نظر
  . جزو اهداف خود  قرار داده است نيز

ر فعاليت هاي درصد دختران دانشجو د 44: او چنين مي باشد نتايج بررسي
  . ورزشي شركت مي كنند

مساوي  خيريه و ديني ،دختران و پسران در مجامع فرهنگي، هنري، ادبي حضور -
 .است

 . است ) درصد 27(بيشتر از پسران ) درصد 38(ها  ميزان مشاركت دختران در پارتي -
گذران  درصد پسران ديد و بازديد اقوام و فاميل را براي 39درصد دختران و  68 -

 . اوقات فراغت انتخاب كردند
 ).1387به نقل ازگودرزي،(وضع درآمدي والدين دختران از پسران بهتر بوده است  -
  

هاي اجتماعي  مركز آمار ايران در طرح آمارگيري از ويژگي 1380در سال 
گيري انجام  دي خانوار كه در مناطق روستايي و شهري كشور به صورت نمونهاقتصا
اين پيمايش   نتيجه. اقدام كرده است فراغت اوقاتگذران  ةبه سوال از نحو، شده

  :چنين بوده است
هاي  به فعاليتهاي ورزشي و آموزش) درصد 13(بيش از زنان ) درصد 34(مردان  -

، مسابقات ورزشي را درصد از جمعيت مورد مطالعه 9نها ت. پردازند وابسته به آن مي
  . آن در زمان فراغت تماشا كرده انددر محل برگزاري 

  . د به فعاليتهاي هنري پرداخته انددرص 5,3درصد نسبت به مردان با  22,3زنان با  -
هاي  كنسرت درصد به شنيدن موسيقي در 4,2، درصد به تماشاي تئاتر و نمايش 7,3 -

هاي اجتماعي پيوسته تا  درصد نيز به گروه 12,8ها و  درصد به موزه 13,5، موسيقي
  ).1387به نقل ازگودرزي،( اوقات فراغت خود را بگذرانند

اجراي طرح پژوهشي بررسي فعاليت و مصرف  به اقدام )1381(رجب زاده
وي به اين  كاالهاي فرهنگي در تهران به صورت پيمايشي و تكميل پرسشنامه نمود

ت و ساع 5,2زمان فراغت افراد در روزهاي معمولي بطور متوسط : رسيد كهنتجه 
، اهل مطالعه كتاب درصد افراد جمعيت نمونه 44,2 .ساعت مي باشد 8روزهاي تعطيل 
  . اند غير درسي بوده
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ماعي مشاركت ، حداقل يك نفر در فعاليتهاي اجتهاي نمونه درصد خانواده 45,1از  -
  . دارند

در بررسي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاهاي كشور  )1378(تند نويس
اغت ال است كه ميزان اوقات فرؤكيد بر فعاليتهاي ورزشي در صدد پاسخ به اين سأبا ت

، تعطيالت تابستاني و نوع فعاليتهاي ورزشي آنان دانشجويان در طول ترم تحصيلي
 4آنان در ترم تحصيلي تا كه ميزان اوقات فراغت روزانه  نتايج نشان داد كدام است؟

مطالعه و ورزش و هم صحبتي چهار ، تلويزيون. ساعت است 8در تابستان تا ساعت و 
فعاليت جاري است كه جايگاه ورزش در فعاليتهاي فراغتي پسران در مرتبه سوم و 

  .دختران در مرتبه نهم قرار دارد
فراغت در ميان گذراندن اوقات ةنحوة به مقايس ددر پژوهش خو )1373(فرج الهي

   .دانشجويان دانشگاه تهران با چند دانشگاه ديگر به اين نتيجه رسيده است
  

  گذرندن اوقات فراغت ميان دانشجويان دانشگاه تهران با چند دانشگاه خارجي ةمقايسه نحو
  تهران  بروكسل  توكيو  كازبالنكا  پاريس  رتبه
  سينما  مسافرت  مطالعه  العهمط  ورزش  1
  خيابانگردي  سينما  موسيقي و نقاشي  سينما  مطالعه  2
  معاشرت و گفتگو  مطالعه  تلويزيون و راديو  ورزش  سينما  3

 
نامه خود به بررسي رابطة عوامل  در پايان )1387(ابراهيم معظمي گودرزي

اوقات فراغت شهروندان تهران پرداخت و به نتايج  دنگذران اقتصادي با نحوة-اجتماعي
  :زير رسيد

ساعت در روز بوده  4/2پاسخگويان از كامپيوتر در اوقات فراغت ميانگين استفاده  -
 .است

 .ساعت در هفته بوده 5/3ميانگين استفاده از اينترنت در اوقات فراغت  -
ساعت در  5/3متوسط انجام فعاليت ورزشي در اوقات فراغت توسط پاسخگويان  -

 .هفته بوده است
ساعت  5/1اوقات فراغت  ميانگين شركت پاسخگويان در جشن و مراسم مذهبي در -

 .در هفته بوده
درسي توسط پاسخگويان در اوقات مطالعه روزنامه ،مجله و كتاب غيرمتوسط  -

 . ساعت در روز بوده است 4/1فراغت 
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كه به منظور بررسي عوامل بازدارندة مشاركت ورزش  )1385(تحقيق هاشمي
ر اين زمينه انجام شد، كارمند شهر اصفهان و ارائه راه كارهاي مؤثر د درميان بانوان

اجتماعي  -كه عوامل اقتصادي، عوامل مربوط به امكانات و عوامل فرهنگي نشان داد
  .كارمند دارا است بيشترين اثر بازدارندگي را در مشاركت ورزش بانوان

 در بررسي ميزان استفاده زنان از امكانات ورزشي دريافت )1385( صدراتي
كنند به ترتيب  شوند و يا آن را محدود مي ورزش مي عواملي كه مانع مشاركت زنان در

هاي ورزشي  عدم دسترسي به امكانات ورزشي، مناسب نبودن زمان برنامه: عبارتنداز
اين . مختص به زنان، گراني هزينة ثبت نام، نداشتن وقت، مخالفت اعضاي خانواده

نان متأهل ترها، و ز سال نسبت به جوان 45دهدكه افراد باالي  پژوهش نشان مي
  .نسبت به زنان مجرد بيشتر در فعاليتهاي ورزشي شركت مي كنند

نشان داد بيشترين فعاليت در اوقات فراغت ) 1387(پژوهش كريميان و همكاران 
كتابداران، تماشاي تلويزيون و كمترين آن رفتن به سينما و تئاتر و انجام كارهاي 

خستگي جسماني به  ه ورزش،مشكل كاركنان در پرداختن ب فردي بودو بيشترين
  .درصد بود) 9/2(درصد و كمترين آن گران بودن وسايل ورزشي ) 8/29( واسطه كار

در مورد رابطة سن و شركت در فعاليتهاي  )1380(وسيله صفانيادر تحقيقي كه ب
سالة متأهل تمايل  25ورزشي تفريحي انجام گرفت مشخص شد كه بسياري از افراد 

و فعاليتهايي كه در دوره جواني  )دقيقه در هفته127( ها ت به ورزشدارند در اوقات فراغ
همراهي دوستان قديمي با آنها  ضمن اينكه شرط حضورشان،. اند بپردازند داده انجام مي

هاي  رشته. بدين ترتيب افزايش سن مانع ادامه فعاليت ورزشي آنها نشده است. است
روي، كوهنوردي، دويدن، بدنسازي بوده  ورزشي مورد عالقه دانشجويان به ترتيب پياده

  .است
هاي ايران نشان داد كه  در يكي از دانشگاه )1382(پژوهش احساني و همكاران

لت آن كنند و ع درصد از دانشجويان دختر در هيچ فعاليت ورزشي شركت نمي 40
 و ، مهارتوسيله نقليه، روابط اجتماعي، ناآگاهي پول، ،كمبود وقت، امكانات، عالقه

  .سالمتي اعالم شده است
مشكالت بانوان در  كه بر روي موانع و) 1383(پژوهش سالمي و همكاران

هاي  فعاليتهاي ورزشي در ايران انجام شد نشان داد كه عدم مشاركت بانوان در فعاليت
   رواني مثل  بيماري، معلوليتها، چاقي، و عوامل: ورزشي به دليل عوامل جسماني مثل
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انگيزگي، عوامل مربوط به نگرش  گي و بي عالقه اب، افسردگي، بيحوصلگي، اضطر بي
خانواده، وضع اقتصادي، شرايط فيزيولوژيك، عدم دسترسي به فضاي مناسب و عوامل 

  .اجتماعي و فرهنگي است
رستان دماوند نفر از ساكنان شه 650با مطالعه روي ) 1382(پژوهش ميرهاشمي

طح تحصيالت، محل سكونت، وضع تأهل، يرهاي سن، جنس، سو در نظر گرفتن متغ
ترين  نشان داد كه عمده )بومي يا مهاجر بودن( درآمد خانواده، نوع شغل و اصالت

  .شيوةگذران اوقات فراغت اين گروه به ترتيب تماشاي تلويزيون و مطالعه كتاب است
دختران و پسران مي  دربارة يكسان بودن مطالعة كه )1380( پژوهش كرمي

ي كتاب، حجم زياد دروس و نداشتن مكان مناسب براي مطالعه از جمله گران. باشد
  .عوامل بازدارنده بر سر راه مطالعه توسط آنان بيان شده است

درصد دانشجويان در ساعات عصر و  80نشان داد كه ) 1384( پژوهش مشهوري
تي درصد از امكانات تفريحي و فراغ 27گذرانند و حدود  شب اوقات فراغت خود را مي

. كنند هاي فوق برنامه دانشگاه استفاده نمي درصد از فعاليت 47دانشگاه راضي نيستند و 
درصد  60پياده روي . درصد مطالعه بوده است 27فعاليت دانشجويان در اوقات فراغت 

  .و بسكتبال صفر درصد مي باشد
درصد دانشجويان اوقات فراغت خود را عصر و  64) 1388( پژوهش آبكار در
تماشاي تلويزيون براي دختران دانشجو و گوش دادن به موزيك براي . گذرانند يشب م

فعاليتهاي اوقات فراغت دانشجويان  8ورزش در رتبة . پسران دانشجو بيشتر مي باشد
درصد دانشجويان در هفته  44فقط  .باشد براي دختران دانشجو مي 10پسر و رتبة 

ترين  را اصلي) درصد 2/13(و بي حوصلگي دانشجويان، تنبلي . فعاليت جسماني دارند
انگيزه اصلي دانشجويان براي پرداختن به . عامل در دوري از ورزش توصيف كردند

  . بوده است) درصد 5/25(ورزش كسب نشاط و لذت 
ميالدي با عنوان نظريه  )1899(اولين تحقيق جامع در اوقات فراغت در سال 

وبلن در اين تحقيق  .معه آمريكا انجام گرفتدر جا 1طبقه مرفه توسط تورشتاين و بلن
او شديدترين نقدها را . پردازد ايي جامعه مرفه آمريكا ميگرايي و تن آس به نقد مصرف

كند كه  كند و حتي از كتابهايي ياد مي ها منتسب مي آمريكايينمايانه به فراغت، خود 
ري دانستن آنان بر بلكه براي برت ،نه براي مطالعه و گذران وقت ،توسط طبقه مرفه

                                                           
1-washburn 
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مرفه بدين وسيله به  ةكرد كه طبق وبلن فكر مي .ساير طبقات خريداري شده است
هاي  گروه. كند جامعه تبديل مييابد و خود را به الگوي  اقتدار هنجاري دست مي

مرفه تنظيم كنند و ة كوشند تا خود را با الگوي هنجاري طبق مي اجتماعي زير دستي
مرفه  ةاوقات فراغت طبق .كند جتماعي مبنايي اجتماعي پيدا مي، رقابت ابدين ترتيب

نيز امري نيازمند سرزنش است تا جايي كه وبلن براي تبيين برخي رفتارهاي مردان 
چنين افرادي با  گويد مي ،پردازند دنيا مي ةهاي مرد زمان خويش كه به آموختن زبان

ر و عدم نياز خود به كار حاصل، اوقات فراغت بي حد و حص بي انجام اين كارهاي
  .كردن را نشان مي دهند

گذران الگوهاي اوقات فراغت بين شهروندان سياه پوست و سفيد  ةبررسي نحو
آمريكا  )1992( دانشگاه ما ساچوست در ،و همكاران 1واشبرونتوسط  پوست آمريكايي

اي واشبرون و همكاران محقق وي داده هاي جمع آوري مربوط به رفتاره. انجام شد
. تحليل كردند 1984-85را طي دوره  وليناي جنوبيرشده ساكنان كا پر خطر گزارش

 45باالي ) نفر سفيد پوست 1574نفرسياه پوست و  431(نفر  2005نمونه مورد مطالعه 
هدف تحقيق   .ري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدندگي سال بودند كه به روش نمونه

نشان داد  نتيجه .اي اوقات فراغت جامعه آماري بوددر انجام فعاليته ثرؤبررسي عوامل م
اما با افزايش سطح تحصيالت . يابد كه با افزايش سن و وزن، اوقات فراغت كاهش مي

، فعاليت گذران اوقات )اعم از سفيد يا سياه پوست(ادها ها و نژ و درآمد براي همه گروه
انجام  از رگرسيون لوجيستيكها كه با استفاده  تحليل داده .يابد افزايش مي فراغت هم

، درآمد و وزن زنان رابطه معناداري با نحوه و ميزان شده بود آشكار كرد كه جنس، سن
  تر است ولي براي مردان اين رابطه ضعيف پ =001/0 گذران اوقات فراغت دارد

  .پ= 003/0
فعاليت  ):2002( مركز ملي بهداشت آمريكا به اتفاق پاتريكابونس 2شون برن

مورد مطالعه قرار  1997-98كي اوقات فراغت شهروندان آمريكايي را در سالهاي فيزي
   اساس  دستيابي به برآورد فعاليت اوقات فراغت شهروندان بر :هدف تحقيق .اند داده
دست ه صورت مصاحبه حضوري به هاي بكار رفته در مركز ملي بهداشت آمريكا ب داده

 77,2نرخ پاسخگويي و سال  18هروند باالي ش 6755مورد مراجعه  ةنمون. آمده است

                                                           
1-washburn 
2-Shone  burn 
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درصد از افراد مورد مراجعه  61,7دهد كه  هاي تحقيق نشان مي يافته. درصد بوده است
درصد در فعاليتهاي عمومي و  30,6. عاليت اوقات فراغت استفاده كردنداز حداقل صور ف

خت يكي و سدرصد در فعاليتهاي فيز 22,9مشترك اوقات فراغت مشاركت داده اند و 
همچنين ميزان مشاركت مردان در گذران اوقات فراغت . اند مند شده اوقات فراغت بهره

آمد و تحصيالت عكس و با در ةاوقات فراغت با سن رابط. بيشتر از زنان بوده است
. يابد ها كاهش مي اوقات فراغت در زنان بيوه نسبت به ساير گروه. رابطه مستقيم دارد
ساكنان مناطق غرب . پردازند از سياه پوستان به اوقات فراغت مي سفيد پوستان بيشتر

و مناطق مركزي كالن شهرها نسبت به ساكنان ساير مناطق بيشتر از اوقات فراغت 
 .كنند مي   استفاده 

در : )2007 ( ،1گذران اوقات فراغت مادران باردار برزيلي دومينگس ةبررسي نحو
نمونه  4471ينگس و آلسيو باروس براي تعداد دوم برزيل توسط مارلوس پلوتاسشهر 

گذران  ةهدف تحقيق  بررسي نحو. از طريق پيمايش و تكميل پرسشنامه انجام شد
نتايج نشان  نتايج تحقيق. بود اوقات فراغت مادران باردار برزيلي و عوامل مرتبط با آن

 را فراغت وقاتا بارداري برخي از صور زمان از مادران قبل درصد از اين 8/14داد كه 
اول  ةسه ماه ةدرصد در دور 4/10، درصد از زمان بارداري 9/13. اند داده انجام

، به سوم ةسه ماه ةدرصد در دور 5/6، دوم ةسه ماه ةدرصد در دور 5/8، بارداري
در ) درصد 3/4( مادر 194تنها . اليتهاي اوقات فراغت پرداخته اندنحوي به يكي از فع

ديگر نتايج آشكار . اليتهاي اوقات فراغت پرداخته استبه فع كل طول زمان بارداري
و شغل پ  >001/0، درآمد خانوار رانكرد كه گذران اوقات فراغت با سابقه تحصيل ماد

 5/77(پياده روي . رابطه معناداري داردپ = 03/0و دفعات بارداري  پ= 05/0مادران 
) درصد 9/5(هاي سبك  هو بلند كردن وزن) درصد 1/8(  ، دوچرخه سواري )درصد

  .بيشترين فراواني فعاليت اوقات فراغت آماري را تشكيل مي داده است
در پژوهشي كه بر دختران كالج و مادرانشان انجام  )2006(و همكاران  2ليچتي

زنان از خود و  باور دادند معلوم شد كه تصوير ذهني و باور دختران در مورد ظاهرشان و
  .است عامل بازدارندة از مشاركت در ورزش بوده از نوع ظاهر بدني خويش،

                                                           
1-domingues 
2-liechty 
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هاي ورزشي موضوع  نقش اعتقادات مذهبي در مشاركت بانوان در فعاليت
كه در آن نشان داده شد بعضي از زنان )2006( 1پژوهش ديگري است وال ست

اما دسته ديگر از . مسلمان، ورزش را امري مردانه مي دانند و در آن مشاركت نمي كنند
سلمان كه هم به مذهب خود و هم به جنبة كسب سالمت بدن در اسالم توجه زنان م

  .دارند، بسيار جدي و عالقه مند در ورزش شركت مي كنند
در آن دسته از فعاليتهاي  در زنان جوان مشخص كرد كه آنها) 2003( 2هريج

  .اوقات فراغت كه موجب رضايت و خوشنودي همسرانشان است شركت مي كنند
نشان مي دهد كه كمبود فضاي ورزشي مناسب دختران، يكي از ) 2000( 3كينگ

  .مهمترين عوامل بازدارنده زنان و دختران از شركت در فعاليت هاي اوقات فراغت است
اوقات  دهد وقتي عوامل بازدارندة نشان مي )2002(و همكاران  4پژوهش ادوبرا
و دريابيم كه چگونه ، بسيار مهم است كه تشخيص دهيم كنيم فراغت را بررسي مي

ها دختران براي  مثال در بعضي فرهنگ. گذارند جنسيت و فرهنگ بر يكديگر اثر مي
شوند در حالي كه  هاي اوقات فراغت اصال ترغيب و تشويق نمي شركت در فعاليت

  . گيرند پسران براي اين امر به شدت مورد تشويق قرار مي
، تصور از شكل ظاهري )2000( 5پژوهش الفرانس و فردريك و شاو بر اساس

تواند زنان را از  بدن، سطح مهارت، و ترس از مناسب نبودن براي فعاليتي معيين مي
   .هاي مختلف باز دارد مشاركت در فعاليت

  

  :فرضيه اصلي
 .نقش دارد دختر فعاليتهاي فوق برنامه در غني سازي اوقات فراغت دانشجويان       

  

 :فرضيه هاي فرعي
 .غني سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش دارد مطالعه در -1
  .دارد نقش دانشجويان فراغت اوقات سازي غني در ورزش -2
  .دارد نقش دانشجويان فراغت اوقات سازي غني در فرهنگي برنامه فوق فعاليتهاي -3

                                                           
1-walseth 
2-herridge 
3-king 
4-adubra 
5-Lafrance, Frederick, shove 
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سازي اوقات فراغت دانشجويان  در غني هاي علمي و كارگاههاي آموزشي سخنراني -4
  .نقش دارد

  

  :رهاي تحقيقيمتغ
   .رهاي مستقل ما در اين تحقيق اشكال فعاليتهاي فوق برنامه مي باشدمتغي        

  فرهنگيبرنامهفوقفعاليتهاي -3 ورزش -1
  اي آموزشه كارگاهوعلميهايسخنراني-4 مطالعه -2

  .متغير وابسته ما در اين تحقيق غني سازي اوقات فراغت مي باشد
  

 :يرهاعملياتي متغ تعاريف مفهومي و
عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده كه مستلزم : تعريف مفهومي ورزش

وسيله شركت ب كاربرد نيروي جسماني شديد با استفاده از مهارتهاي جسماني پيچيده،
  ).81كوشافر،( كنندگاني كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند

سؤاالت محقق  ست كه دانشجويان ازمنظور نتايجي ا :تعريف عملياتي ورزش
را  خود وقت از حد چه تا شما( اند شود به دست آورده ساخته كه شامل موارد زير مي
ورزشهاي  دستگاههاي ورزشي، روي، پياده كوهنوردي، صرف سالمت جسماني و بدني،

  ).گروهي و فردي مي كنيد؟
مل و أواقف شدن به آن و ت نگريستن به هر چيز براي :تعريف مفهومي مطالعه

  ).             1377دهخدا،(تفكر و انديشه 
منظور نتايجي است كه دانشجويان از سؤاالت محقق  :تعريف عملياتي مطالعه

شما تا چه حد از وقت خود را ( اند شود به دست آورده ساخته كه  شامل موارد زير مي
درسي و  مطالعات اينترنتي، ي،هاي تاريخ كتاب مجالت علمي، صرف خواندن روزنامه،

  ).رمان و داستان مي كنيد؟ دانشگاهي،
منظور حفظ انگيزه و   فعاليتي است كه به :برنامه تعريف مفهومي فعاليتهاي فوق

مي شود  ايجاد چالش در يادگيري در فضاي آزاد و مرتبط با موضوعات درسي طراحي
گيرد و در صدد  ي صورت ميمجموعه فعاليتهايي كه بر اساس طرح و برنامه خاص يا

 اين كه آنجا از .را تحقق بخشد خاصي اهداف ،مداوم خدمات كسرياست با استفاده از ي
ز زماني به زمان ديگر ها پيچيده بوده و عملكرد آنها از محلي به محل ديگر و ا برنامه

ر ها ب ، ضروري است كه با ارزيابي كردن آنها ببينيم كه آيا اين برنامهمتفاوت است
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شارع (آيا آنها مؤثر و كارآيند يا نه؟  اساس طرح و برنامه اصلي عمل مي كنند يا نه؟
  .)1389پور،

منظور نتايجي است كه دانشجويان از  :برنامه تعريف عملياتي فعاليتهاي فوق
شما تا چه حد در ( اند شود به دست آورده سؤاالت محقق ساخته كه شامل موارد زير مي

فعاليتهاي  دانشگاهي، اردوهاي قرآني، و علمي مسابقات هنگي،فر و علمي انجمنهاي
  ).كنيد؟ كالسهاي تابستاني دانشگاه شركت مي مساجد،

سخنراني فن وهنري  :هاي علمي و كارگاههاي آموزش تعريف مفهومي سخنراني
     است كه از راه ارائه دليل و برانگيختن عواطف بر مخاطبان و شنوندگان خود تأثير 

 سازي مي آن زمينه براي و راهنمايي خاص هدف و موضوع سوي به رد و آنان راگذا مي

كارگاه آموزشي يك برنامه آموزشي فشرده است كه با هدف ). 1382موگهي،( كند
انتقال دانش و كسب مهارت در موضوعي خاص به صورت علمي و با مشاركت تعداد 

   ). 1386پژوهش پيام نور،(مي شود محدودي شركت كننده برگزار
منظور نتايجي است  :هاي علمي و كارگاههاي آموزشي تعريف عملياتي سخنراني

درجلسات توجيهي  شما تا چه حد( موارد زير به دست آورده اند كه دانشجويان از
كارگاههاي  سخنراني علمي و ادبي، آموزش مهارتهاي زندگي، تحقيقات علمي،

  ). كنيد؟ آموزشي دانشگاه و سازمانها و ادارات شركت مي
ار و تكميل شده پرب ،ي به معني هرچيز پرمحتوي و سرشارغن: سازي غنيمفهوم 

، هايي است كه به بهبود، رشد مجموعه تدابير و مدل ، عبارت ازغني سازي. است
غني  .ا يك گروه انساني منتهي خواهد شد، باجتماعي ةيك پديد يتكميل و ارتقا
شاركت فعال جوانان در اقدامات سودمند فعاليتهاي سازندگي با م ةسازي در حوز

 كه جوانان از طوريه ب ،دست مي آيده اجتماعي كه به همنوعان خود ارائه مي كنند ب
، نتيجه فعاليت و خدمات خود را مي بينند و به طريق فعاليتهاي اجتماعي و گروهي

نوعي آسايش روحي و رواني نائل مي آيند و در عين حال سهم خود را در تحقق 
  .)1388عبدالملكي،( هداف و آرمانهاي اجتماعي تبلور يافته مي دانندا

  
  :تعريف اوقات فراغت

 ؛ فراغت زماني است كه آنچه را كه مي توانيم انتخاب ميـ فراغت به مثابه زمان1

  .كنيم
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؛ فراغت فعاليتي است كه موجب ابراز وجود و خود ـ فراغت به عنوان فعاليت2
  .شكوفايي فردي است

؛ گيري غت به عنوان يك تجربه دروني؛ توجه به وضع روحي، رواني، جهتـ فرا3
پژوهش و تحقيق سازمان ملي ( شرايط و تجربه در ارتباط با فراغت است ها، گرايش
  .)81جوانان،

  
   حقيقروش شناسي ت

باشد  تحقيق حاضر از نظر كنترل شرايط پژوهشي يك بررسي پس رويدادي مي
آماري پژوهش حاضر شامل كليه  ةجامع .باشد ميبردي و از نظر هدف يك بررسي كار

 اسالمي واحد تبريز مي دانشكده علوم انساني مجتمع دانشگاه آزاد دختر دانشجويان

نفر كارشناسي و تعداد  1277دانشكده علوم انساني  دختر باشد كه تعداد دانشجويان كل
 .نفر مي باشد 1682جمع كل دانشجويان  ،نفر كارشناسي ارشد به صورت مختلط 405

  
  حجم نمونه جمع زن گروهها
  405  دكارشناسي ارش  313  1682 1277 كارشناسي

      

علوم انساني ة دانشكد دختر آماري شامل كليه دانشجويان ةاز آنجا كه جامع
، با استفاده از جدول مورگان نمونه آزاد اسالمي واحد تبريز مي باشد مجتمع دانشگاه

در  با استفاده از روش تصادفي طبقه اي نسبتي .شدنفر انتخاب  313آماري اين تحقيق 
 ةابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنام .ته شدگيري پرداخ بين دانشجويان به نمونه

در اين تحقيق پرسشنامه محقق ، ها شيوه جمع آوري داده .مي باشدمحقق ساخته 
 دختر در ميان دانشجويانبه طور تصادفي طبقه اي نسبتي  مي باشد كه ساخته
هاي  ها داده علوم انساني دانشگاه آزاد تبريز پخش و با پركردن اين پرسشنامه ةدانشكد
ها دقت مي شد كه به كليه سؤاالت پاسخ  آوري برگه هنگام جمع .ندآوري شد ما جمع

اي ليكرت بوده  درجه 5نوع سؤاالت  سؤال از 24ويژگي پرسشنامه شامل  .داده شود
      باشد از  اي مي گيري فاصله ها از نوع مقياس اندازه ا توجه به اينكه دادهب .است

 . استفاده شده است) تك نمونه اي tآزمون (آزمون هاي ناپارامتريك دوجمله اي 
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  نتايج توصيفي تحقيق
براي مطالعة متغيير ميانگين . مي باشد 5تا  1در كلية فرضيه ها بازده نمرات بين 

، ميانه 65/2و براي ورزش متغيير ميانگين  51/0، انحراف معيار 57/2، ميانه 56/2
، 50/1، ميانه 73/1و براي نقش فوق برنامه ميانگين  72/0، انحراف معيار 67/2

و براي نقش سخنراني در غني سازي اوقات فراغت ميانگين  64/0انحراف معيار 
ن نمودار نشان مي دهد اي. محاسبه شده است 78/0، انحراف معيار 80/1، ميانه 97/1

. پايين مي باشند و از توزيع نرمال انحراف دارند) 3(كه توزيع داده ها از حد متوسط 
 .بنابراين فرض هاي صفر رد مي شوند

  

2.56 2.57

0.51

2.65 2.67

0.72

1.73 1.5

0.64

1.97 1.8

0.78

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

مطالعه ورزش فوق برنامه سخنراني

ميانگين ميانه  انحراف معيار
 
  
  نتايج استنباطي پژوهش 

  .سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش دارد مطالعه در غني: 1فرضيه 
. رضيه ما فقط يك متغير داريم كه نقش مطالعه در اوقات فراغت استدر اين ف

نقش  ةباشد نشان دهند 3اگر ميانگين متغير بيشتر از . باشد مي 5تا  1نمرات بين 
  .نقش كمتر است ة نشان دهند 3بيشتر و ميانگين كمتر از 
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حد  سازي اوقات فراغت دانشجويان برابر با ميزان نقش مطالعه در غني= فرض صفر
  .است) 3(متوسط 

سازي اوقات فراغت دانشجويان برابر با حد  ميزان نقش مطالعه در غني= فرض مقابل
نظر به اينكه توزيع اين متغير نرمال نبود، براي آزمون اين فرضيه از  .نيست) 3(متوسط 

احتمال مشاهده شده براي طبقه . اي استفاده شده است آزمون ناپارامتري دوجمله
و سطح  16/0برابر  3و براي طبقه بزرگتر از  84/0برابر  3ساوي با كوچكتر و م

  .شود بنابراين فرض صفر رد مي. است 000/0داري برابر  امعن
است  05/0داري كمتر از  ا بيشتر و سطح معن 3چون فراواني طبقه كوچكتر از 

  .اردسازي اوقات فراغت دانشجويان نقش كمتري د گيريم كه مطالعه در غني نتيجه مي
  

 اي براي بررسي ميزان نقش مطالعه در اوقات فراغت نتايج آزمون دوجمله

سته
 واب

غير
مت

  

گين
ميان

عيار  
ف م

حرا
ان

  

روه
گ

بقه 
د ط

حدو
 

داد
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حتم

ا
شده  

ده 
شاه

م
ون 

 آزم
مال

احت
 

عني
ح م

سط
 

ري
دا

 

  نقش مطالعه
  اوقات فراغت در

50/0000/0 84/0 262 3 => گروه اول557/2508/0
 16/0 51 <3  مگروه دو

 
  .سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش دارد ورزش در غني: 2فرضيه 

. در اين فرضيه ما فقط يك متغير داريم كه نقش ورزش در اوقات فراغت است
باشد نشان دهنده نقش  3اگر ميانگين متغير بيشتر از . باشد مي 5تا  1نمرات بين 

  .ش كمتر استنشان دهنده نق 3بيشتر و ميانگين كمتر از 
سازي اوقات فراغت دانشجويان برابر با حد  ميزان نقش ورزش در غني= فرض صفر

  .است) 3(متوسط 
سازي اوقات فراغت دانشجويان برابر با حد  ميزان نقش ورزش در غني= فرض مقابل

  .نيست) 3(متوسط 
ن نظر به اينكه توزيع اين متغير نرمال نبود، براي آزمون اين فرضيه از آزمو

احتمال مشاهده شده براي طبقه كوچكتر و . اي استفاده شده است ناپارامتري دوجمله
داري برابر  او سطح معن 25/0برابر  3و براي طبقه بزرگتر از  75/0برابر  3مساوي با 

  . شود بنابراين فرض صفر رد مي. است 000/0
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است  05/0داري كمتر از  ابيشتر و سطح معن 3چون فراواني طبقه كوچكتر از 
  .سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش كمتري دارد گيريم كه ورزش در غني نتيجه مي

  
  اي براي بررسي ميزان نقش ورزش در اوقات فراغت نتايج آزمون دوجمله

سته
 واب

غير
مت

  

گين
ميان

  

راف
انح

 
عيار

م
  

روه
گ

  

دود
ح
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  نقش ورزش
  فراغت در اوقات 

  000/0 50/0  75/0  232 3 => گروه اول 722/0  651/2
      25/0  81 <3 گروه دوم

 
  

 نقش دانشجويان فراغت اوقات سازي غني در فرهنگي برنامه فوق هاي فعاليت :3 فرضيه
  دارد

برنامه فرهنگي  هاي فوق در اين فرضيه ما فقط يك متغير داريم كه نقش فعاليت
  باشد  3اگر ميانگين متغير بيشتر از . باشد مي 5تا  1نمرات بين . است در اوقات فراغت

              .نقش كمتر است ةنشان دهند 3نقش بيشتر و ميانگين كمتر از  ةنشان دهند
سازي اوقات فراغت  برنامه فرهنگي در غني هاي فوق ميزان نقش فعاليت= فرض صفر

هاي  ميزان نقش فعاليت= فرض مقابل .است) 3(دانشجويان برابر با حد متوسط 
) 3(سازي اوقات فراغت دانشجويان برابر با حد متوسط  برنامه فرهنگي در غني فوق

 .نيست
نظر به اينكه توزيع اين متغير نرمال نبود، براي آزمون اين فرضيه از آزمون 

و احتمال مشاهده شده براي طبقه كوچكتر . اي استفاده شده است ناپارامتري دوجمله
داري برابر  او سطح معن 03/0برابر  3و براي طبقه بزرگتر از  97/0برابر  3مساوي با 

  . شود بنابراين فرض صفر رد مي. است 000/0
است  05/0داري كمتر از  بيشتر و سطح معني 3چون فراواني طبقه كوچكتر از 

اغت سازي اوقات فر برنامه فرهنگي در غني هاي فوق گيريم كه فعاليت نتيجه مي
  .دانشجويان نقش كمتري دارد
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  اي براي بررسي ميزان فوق برنامه فرهنگي نتايج آزمون دوجمله
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نقش فوق برنامه 
 در اوقات فراغت

  000/0 50/0 97/0 304 3 => گروه اول 640/0 726/1
     03/0 9 <3 گروه دوم

  
 

سازي اوقات فراغت  هاي آموزشي در غني هاي علمي و كارگاه سخنراني: 4فرضيه 
  .دانشجويان نقش دارد

هاي علمي و  در اين فرضيه ما فقط يك متغير داريم كه نقش سخنراني
ميانگين  اگر. باشد مي 5تا  1نمرات بين . هاي آموزشي در اوقات فراغت است كارگاه

نقش  ةنشان دهند 3نقش بيشتر و ميانگين كمتر از ة باشد نشان دهند 3متغير بيشتر از 
هاي آموزشي در  هاي علمي و كارگاه ميزان نقش سخنراني =فرض صفر    .كمتر است

ميزان  =فرض مقابل .است) 3(سازي اوقات فراغت دانشجويان برابر با حد متوسط  غني
سازي اوقات فراغت  هاي آموزشي در غني كارگاه هاي علمي و نقش سخنراني

  .نيست) 3(دانشجويان برابر با حد متوسط 
نظر به اينكه توزيع اين متغير نرمال نبود، براي آزمون اين فرضيه از آزمون 

كوچكتر و  ةاحتمال مشاهده شده براي طبق. اي استفاده شده است ناپارامتري دوجمله
داري برابر  او سطح معن 09/0برابر  3بزرگتر از  ةطبقو براي  91/0برابر  3مساوي با 

  . شود بنابراين فرض صفر رد مي. است 000/0
،  است 05/0داري كمتر از  ابيشتر و سطح معن 3چون فراواني طبقه كوچكتر از 

سازي اوقات  هاي آموزشي در غني هاي علمي و كارگاه گيريم كه سخنراني نتيجه مي
  .ري داردفراغت دانشجويان نقش كمت

  
  اي براي بررسي ميزان سخنراني و كارگاههاي آموزشي نتايج آزمون دوجمله

سته
 واب

غير
مت

  

گين
ميان

  

راف
انح

 
عيار

م
  

روه
گ

  

دود
ح

 
بقه

ط
  

  دتعدا

شده
ده 

شاه
ل م

حتما
ا

  

ون
 آزم

مال
احت

  

طح
س

 
عني

م
 

ري
دا

  

در  سخنرانينقش 
 اوقات فراغت

  000/0 50/0 91/0 283 3 => گروه اول 781/0 968/1
     09/0 30 <3 وه دومگر
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  بحث و نتيجه گيري
سازي اوقات  پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش فعاليتهاي فوق برنامه در غني
 .فراغت دانشجويان دختردانشكدة علوم انساني دانشگاه آزاد تبريز انجام شد

گيري شد كه مطالعه در غني سازي اوقات فراغت نقش  نتيجه 1در فرضيه 
 tكه با استفاده از . باشد فرض صفر رد شد مي 000/0معناداري كه سطح . كمتري دارد

 28نقش مطالعه (اين نتيجه با نتايج مجدالدين . اي اين نتايج حاصل شد نمونه تك
، )مطالعه هستند درصد افراد جمعيت نمونه اهل 44)(1381(رجب زاده ،)باشد مي درصد
 ،)ه مطالعه كمتر مي باشدمرفدر طبقه )(1899(توريشتاين وبلن  ،)1373(الهي  فرج

 4/1و كتاب  مطالعه روزنامه ،ساعت در هفته 5/3طالعه اينترنتي م( )1387(گودرزي 
باتوجه به . باشد ، همسو مي)84(مشهوري  ،)82(ميرهاشمي  ،)ساعت در روز مي باشد

داليلي كه ممكن است دانشجويان دختر در مورد مطالعه داشته باشند، گراني كتاب 
ه، حجم زياد دروس دانشگاهي، نداشتن مكان مناسب در منزل و دانشگاه مورد دلخوا

براي مطالعه، نداشتن درآمد و پول براي خريد كتاب، ارجح بودن هزينه شهريه و 
كتابهاي درسي نسبت به كتابهاي غيردرسي از جمله عوامل بازدارنده بر سر راه مطالعه 

  .دانشجويان دختر مي تواند باشد
نشان داد كه ورزش  000/0تك نمونه اي با سطح معناداري  tايج نت 2در فرضيه 

كه با نتايج مركز آمار ايران  .سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش كمتري دارد در غني
 44(، ميزايي )پردازند رصد به فعاليت ورزشي ميد 13درصد زنان  34مردان ( )1380(

 تندنويس ،)1373(الهي  فرج ،)دكنن مي شركت ورزشي فعاليت در دانشجو درصد دختران
 و ليچتي )ساعت در هفته بوده است 5/3ورزشي  فعاليت( )1387( گودرزي ،)1378(

الفرانس  ،)2000( كينگ ،)2003( ، هريج و همكاران)2006( وال ست ،)2006( همكاران
 ،)85(صدراتي  ،)85(هاشمي  ،)1995(فردريك و همكاران  ،)2000(و همكاران 

. باشد ، همسو مي)88(، آبكار)83(سالمي  ،)82(احساني  ،)80(صفانيا  ،)87(كريميان 
ناهمسويي ) درصد مي باشد 5/77نقش پياده روي  ) (2007(نتايج پژوهش دومينگس 
به دليل مخالفت  باتوجه به جنسيت دانشجويان دختر غالباً. با پژوهش حاضر را دارد
ثبت نام در باشگاهها، كمبود  فرهنگي اجتماعي، گراني -خانواده، عوامل اقتصادي

اضطراب،  حوصلگي، بي: مثال(عالقه، وجود بيماري و چاقي در دختران، عوامل رواني 
آگاهي ، نا)خانواده، شرايط فيزيولوژيك انگيزگي، عوامل مربوط به نگرش افسردگي، بي
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 مهاز انجام مهارتهاي سالمتي، كمبود امكانات و وسيله نقليه، مناسب نبودن زمان برنا

تواند از عوامل نگه دارنده دانشجويان  هاي ورزش مختص به زنان در دانشگاه، مي
  .فعاليتهاي ورزش باشد دختر از

نشان داد كه فعاليت  000/0تك نمونه اي با سطح معناداري  tنتايج  3در فرضيه 
در  .سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش كمتر را دارد برنامه فرهنگي در غني فوق

درصد اوقات خود را به فعاليت مساجد و تالوت قرآن مي پردازند  99الدين مجدتحقيق 
ميانگين شركت ) (1373(با نتايج فرج الهي . كه ناهمسويي با نتايج حاضر دارد

) ساعت در هفته بوده است 5/1پاسخگويان در جشن و مراسم مذهبي در اوقات فراغت 
دانشجويان  متأهل بودن قسمتي ازبا در نظر گرفتن . ، همسويي دارد)84(مشهوري 

 براي كافي وقت و زمان دختر به دوش كشيدن بار زندگي و مسؤوليت خانه و نداشتن
درسي، كمبود روابط اجتماعي و ناآگاهي از زمان و وقت اجراي غير در مراسم شركت

  .ها در دانشگاه از عوامل بازدارنده شركت در فوق برنامه ها نيز مي باشد فوق برنامه
نتايج اين گونه شد كه نقش سخنرانيهاي علمي و كارگاههاي  4ر فرضيه د

سطح معناداري آن . سازي اوقات فراغت دانشجويان نقش كمتر دارد آموزشي در غني
، شون برن و همكاران )87(، گودرزي )1373(كه با نتايج فرج الهي  .مي باشد 000/0

، مركز آمار )اند شركت داشتهدرصد در فعاليتهاي عمومي و مشترك  6/30( ،)2002(
رسد كه عوامل ديگري در غني سازي اوقات  به نظر مي. همسويي دارند) 1380(ايران 

، بومي وغير وزن ،ارند از جمله سطح تحصيالت، درآمد، سنفراغت دانشجويان اثر د
با در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي دختران، كمبود  ...هل و مجرد بودن وبومي بودن، متأ

ه، ارجح دانستن مطالعه كتابهاي درسي و ضروري، همراه با خانواده و وقت عالق
گذاشتن براي آنها، با دوستان و اقوام بودن، تماشاي تلويزيون و گوش دادن به 

  درسي هاي متفرقه غير حضور در سخنراني موزيك، باعث عدم شركت و عدم عالقه
سن و وزن اوقات فراغت كاهش با افزايش  طبق نتايج تحقيقات قبلي مثالً. شود مي
  .با افزايش تحصيالت و درآمد اوقات فراغت افزايش مي يابد. يابد مي

 
  تحقيقكاربردي  هايپيشنهاد

هاي گوناگون ورزشي،  حوزه ها براي انجام اقدامات فرهنگي در شويق دانشگاهت -1
 .دختر سازي اوقات فراغت دانشجويان براي غني... هنر و
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علمي براي آموزش چگونه گذراندن اوقات فراغت  روشهاي منطقي و ارائه -2
 .دانشجويان دختر در دانشگاه مورد توجه قرار گيرد تا روشهاي صوري و گذرا

مناسب  و دختران به مختص ورزشي امكانات تدارك براي دانشگاه مسؤولين تشويق -3
 .هاي ورزشي با توجه به زمان فراغت دانشجويان دختر كردن زمان اجراي برنامه

كمبود در  ن اختيارات مناسب به مسؤولين كتابخانه دانشگاه، تا در صورت وجودداد -4
 .باشد داشته را درخواست امكان پر هزينه و گران قيمت، بهايكتا و مطالعه هاي سالن

ها و فوق  دادن اطالعات كافي به دانشجويان در مورد اهميت شركت در سخنراني -5
 .ها و بهره مندي از نتايج آنها برنامه

از سوي دانشگاه و توجه به عالقه و  هاي اردو و مسافرتي جراي برنامها -6
  .دانشجويان براي گذران اوقات فراغت پيشنهادهاي

  پژوهشي تحقيق پيشنهادهاي
اختصاص دادن بودجه و برنامه ريزي دانشگاه براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي  -1

  .تغييرات جامعه  و اجرايي براي بهبود اوقات فراغت دانشجويان با توجه به
اجراي پژوهش مشابه در چند سال آينده و مقايسة نتايج به دست آمده در سري  -2

زماني جهت دستيابي به آهنگ رشد و تغييرات كيفي گذران اوقات فراغت مناسب 
  .خواهد بود

تواند در مطالعات اجتماعي  مي بررسي تأثير اوقات فراغت بر روابط دانشجويان كه -3
مناسبات اجتماعي رخ داده است  اي كه در جه به تغييرات عمدهو دانشگاهي با تو

  .مؤثر باشد
بندي  تواند منبع مناسبي براي ارزيابي و طبقه اين تحقيق و تحقيقات قبلي مي -4

  .باشد دانشگاه آزاد تبريز دختر هاي اوقات فراغت دانشجويان فعاليت
ديگر كه داراي  انجام مطالعات تطبيقي مشابه در برخي از دانشگاههاي شهرهاي -5

ها را در  ساختارهاي خاص دانشگاه تأثير تواند، باشد مي شرايط متفاوت با تبريز مي
  .نگرش دانشجويان به اوقات فراغت را نشان دهد

يرهايي كه در اين اوقات فراغت، بررسي ساير متغ به دليل اهميت نتايج گزارش -6
. شود احساس ميتوسط ساير محققين  تحقيق امكان طرح و سنجش آنها نبود،

مجرد و متاهل بودن، بومي غيربومي  شاغل بودن و نبودن، :يرهايي مثلمثال متغ
 ...جدا كردن سطح تحصيالت، بودن،
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  :منابع
اي مشاركت  هاي بازدارنده بررسي عامل ،)1382( احساني، محمد و عزب دفتران،مريم -

پاياننامه . خوراسگان هاي ورزشي دختران دانشجو، در دانشگاه آزاد اسالمي واحد فعاليت
  . كارشناسي ارشد

جايگاه فعاليت هاي جسماني در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه  ،)1388( آبكار، عليرضا -
.                                                                           پاياننامه كارشناسي ارشد. آزاد اسالمي واحد ابهر

نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاههاي كشور با                ،)1378(تندنويس،فريدون   -
 .دانشكده تربيت بدني  تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي ،دانشگاه تهران،

 .27لغت نامه، جلد ، )1377( دهخدا، علي اكبر -
مركز پژوهش بنيادي،  هاي فرهنگي خانوار،بررسي مصرف كاال ،)1381(احمد  ،رجب زاده -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ساماندهي اوقات فراغت جوانان با رويكرد  ،)1381( سازمان ملي جوانان -رياست جمهوري -

 .به برنامه ها و فعاليتهاي تابستاني 
بانوان توصيف موانع شركت ، )1383( سالمي، فاطمه و نوروزيان، منيژه و مير فتاح، فاطمه -

وزارت علوم و تحقيقات و  طرح پژوهشي، پژوهشكده تربيت بدني، .در فعاليت هاي ورزشي
 . فن آوري

ورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد جامعه شناسي آموزش و پر، )1389( شارع پور،محمود -
 .چاپ هشتم زمستان ،اسالمي

ي در بررسي ميزان دسترسي زنان به توليدات و خدمات ورزش).1385.(صدراتي، مريم -
 .معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا تهران.سراسر كشور

نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاههاي آزاد ، )1380( صفانيا، علي محمد -
 . دانشگاه آزاد تهران پاياننامه كارشناسي ارشد .اسالمي كشور با تأكيد بر فعاليتهاي ورزشي

با تاكيد زي فراغت جوانان در ساير كشورها شيوه هاي غني سا، )1388( هادي عبدالملكي، -
 .جدول ،مصور): 127ص (موسسه انتشارات نگاه، : بر عرصه سازندگي، تهران

 اوقات فراغت چيست؟، )1374( محمد فخيمي، -
بررسي جايگاه تربيت بدني در گذران اوقات فراغت ، )1373( اهللا نصرت فرج اللهي، -

 .ه كارشناسي ارشددانشجويان دختر دانشگاه تهران، پاياننام
ذران اوقات اقتصادي با نحوه گ-بررسي رابط عوامل اجتماعي، )1387( معظمي گودرزي، -

 . تبريز پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد .فراغت شهروندان تهران
چاپ اول انتشارات دانشگاه آزاد  اصول مباني تربيت بدني،، )1381( علي اصغر كوشافر، -

 .اسالمي تبريز
بررسي ميزان مطالعه و كتابخواني فرزندان شاهد شيرازي در ، )1380( باباجان كرمي، -

هاي مناسب در تقويت هاي دولتي شيراز  و ارائه راهكارمدارس متوسطه شاهد و دانشگاه
 .نامه كارشناسي ارشد پايان .آن
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نحوه گذران ، )1387( مينا پريوش و افشار، جهانگير و شكرچي زاده اصفهاني، كريميان، -
 .اوقات فراغت كتابدارن شهر اصفهان با تأكيد بر نقش تربيت بدني و ارتباط آن با سالمت

 .1389مديريت اطالعات سالمت ويژه نامه 
  .اوقات فراغت ،)1372( سيد شريف مدني، -
چگونگي گذران اوقات فراغت افراد باالي ، )1382( جعفر مالك و نجفي زند، هاشمي،مير -

 . تانفصلنامه جمعيت زمس .سال 18
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني .چگونه سخنراني كنيم، )1382( موگهي،عبدالرحيم -

 . سره
بخشي در رابطه با افزايش كارايي و اثر ،)1386( نور معاونت پژوهشي دانشگاه پيام -

 .كارگاههاي علمي ابالغ گرديده
نشگاه تهران با بررسي ميزان اوقات فراغت دانشجويان دختر دا، )1384( مشهوري، مرضيه -

 .پاياننامه كارشناسي ارشد. تأكيد بر تربيت بدني
بررسي عوامل باز دارنده مشاركت ورزشي زنان كارمند و ارئه راه ، )1385( هاشمي، هاجر  -

 .پاياننامه كارشناسي ارشد.دانشگاه آزاد اصفهان.مؤثر در اين زمينه كارهاي
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