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سازی این اوقات در نوجوانان و  ینهو نقش ورزش در به اهمیّت اوقات فراغت

 جوانان

 ،1صفری، محمّد امین احمدی محمّدامین

 

 

 چکیده

زندگیروزمر دردن ایامروزریناپذییجداازدیربازموردتوجهبشربود وجزءاموضوعاوقاتفراغ 

اوقاتفراغ ازچناناهت تایبرخوردارنادهاههاراناساانازآنباهمآاباهآ  ناهیها  فعالاس ا

ابهاینمعناههچگونگیگذراناوقاتفراغا افارادیاکجامعاهباههنندیمفرهنگیکجامعهیاد

هشورندپسبایدبارایسازند یآگرجوانانم زانزیادیمعرفخصوص اتفرهنگیآنجامعهاس اا

،تفکاررویاوقااتفراغا سازانند یآفکرهاواقداماتبراینیترمهمفکریهرداازسازانند یآاین

باهاناوانتوانادیمافرهنگایوورزاایدرجامعاهیها  فعالدراینراستاگ تردگی .اس هاآن

مانعجه انحرافاتن لجواننقشایفاهندچراههم لبهرقابا وتحارکوپویاایی،نیترمحکم

اوقاات»بارزاینن لاس ابهاق اد افاروزیهامشنصهاوروه جانوبروزاستعدادهایبالقو از

،ارزاتندترینوپربارتریناوقاتزندگیآدمیاس اایناوقاتمانناداتشا ردونیترح اسفراغ 

خالق ا وهنرآرایایولباهدیگارآنااام یدرجها سازنه زمتواندیمدمیاس ههیکلبهآن

هرچاهبهتارازایاناوقاات،یبرداربهر بنابراینجه «اگرایشبهبزهکاریوآس باجتتاایبااد

هشاوراسا اواالیقافرادبااد،انکارناپذیرازها نصح حومنطقیههمنطبقبریابرنامهلزو طرح

هشورهایدن اقراردارداطبقنظرهاراناسانهدای وایجاادامکانااتباراینیترجوانمادرردیف

ییسازاباهانص  وهوی آناندرطولسالنقشیر گاکلدرتواندیماوقاتفراغ یسازیغن

جواناانونوجواناانراتواندیمدااتهبااداگذرانمط وباوقاتفراغ بهاکلجامعواصولیخود

رواانوام ادیاناد یآزندگی،تجربههارگروهی،مهارتآموزیوترسا میهاارصهبرایورودبه

 بنشیاریرساندا

 : اوقات فراغت، ورزش، جوانانیدیلک یها واژه
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 . مقدمه1

وب ترمهتیبرایتتامیسازنه زماندیشتنداناجتتاای،زمانرابهانوانبعدیازح اتاجتتاای،

هارریناپاذییجاداهههماهناونزماان،باهبناشیاگونه،بهانددان تهالگوهاومناسباتاجتتاای

(اموضاوعاوقاات1311،205وهتکااران،ید سعیاطا واقع  اجتتاایان انیتبدیلاد اس )

زنادگیریناپاذییجادا(وجازء1300،2هریت انوهتکااران،فراغ ازدیربازموردتوجهبشربود )

اس ههLeisure(افراغ ترجتهمعادلانگ   ی1315،132منادی،اس )روزمر دردن ایامروز

منت فا و ان انیازاوقاتفراغا یهادگا یدههازییهابرداا درزبانفارسیرایجگشتهاس ،

گوناگونبرایاوقاتیهاجنبهب  ارمتنوعه تندورویایناصلتاهنونتعاریفمتفاوتیازاودیم

جامعاهیالت  ان با(اگارو 112-1311،213،یهاودهواقافومهریمعتتداس )فراغ ارا هاد 

هاهفاردبااها  فعالازیامجتواهاناسیفراغ راچن نتعریفهرد اس :فراغ ابارتاس از

وفراگ ریغ رانتفااییامشااره هایآگاهرضای خاطربرایاستراح وتفریحیابهمنظورتوسعه

مهارداد،پردازناد)یماجتتاایداوط بانهبعدازرهاییازالزاماتانصیخانوادگیواجتتاایبهآن

هنندیمراانتنابییها  فعالوا بهدلناوالً(ااوقاتفراغ ،زمانیاس ههدرآنافراد1300،122

،1315منادی،)اودیم،ازانجا آنلذتواادینص بشاناً ثانههحال تفریحواستراح دااتهو

اوقاتفراغ ازچناناهت تیبرخوردارنادهاههاراناساانازآنباهمآاباهآ  ناهیها  فعال(ا132

ههچگونگیگذراناوقاتفراغا افارادیاکجامعاهباهابهاینمعناهنندیمفرهنگیکجامعهیاد

(اموجودیا و1300،62په وانوبرزیگار،م زانزیادیمعرفخصوص اتفرهنگیآنجامعهاس )

واوقاتفراغ افارادیاسا هاهدرآنجامعاهزنادگیهافرص اصال فرهنگهرجامعهبرمبنای

هات ینامالههب شازسایرسن ندرمعرضفشارو(اجوانان1310،2)احتدیوهتکاران،هنندیم

جامعهامروزدرخصوصدهند تکانومتاسفانهآمارهایاوندیممتأثرقراردارند،ازاواملاجتتاای

هشورندپاسسازند یآ(ااگرجوانان1316،00،یصوفیرضا انحرافاتجوانانمویداینمط باس )

،تفکررویاوقااتسازانند یآفکرهاواقداماتبراینیترمهمفکریهرداازسازانند یآبایدبرایاین

فرهنگایوورزاایدریهاا  افعال(ادراینراساتاگ اتردگی1311،11آبکار،اس )هاآنفراغ 

مانعجه انحرافاتن لجواننقشایفاهندچراهاهم الباهنیترمحکمبهانوانتواندیمجامعه

بارزاینن لاسا یهامشنصهرقاب وتحرکوپویایی،اوروه جانوبروزاستعدادهایبالقو از

فراغتی،بویژ ورزش،سهمقابلتوجهیدراجتتااایهاردنیها  فعال(ا1316،00،یصوفیرضا )

هندیممنتقلهنندگاناره وهنجارهارابههاارزشاس اجتتاایههجواناندارنداورزشنهادی
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(ا1311،12ومحتادب گی،یمحتدصاالح)دیانتایموبدینگونه،بههتاهنگساختنجامعههتک

ورزاییها  فعالهدفازاینمقالهمروریبراهت  اوقاتفراغ درپ شگ ریازانحرافاتونقش

اباادیماخ ردراینزم نهیهاپژوهشاوقاتفراغ جوانانوبررسیمطالعاتویسازنه بهدر



 . نقش اوقات فراغت در پیشگیری از انحرافات6

وسازندگیروحورواناس واد استفاد صح حازایناوقاتیر گبهر تنظ ماوقاتفراغ سبب

(ااوقاتفراغ ونحو گذرانآن،ازمباحاث1316،112پوراستاا ل،اد)بااثه ال روحخواهد

رابرانگ نتهوباهاناسانجامعهاس ههپسازانقالبصنعتیورادصنایعوفناوری،توجهیاتاز 

(اآمارهاای1300،12ابراه تایوهتکااران،بدلاد اسا )یاناسجامعهموضوایمهمدرحوز 

اهتچن ناطالااتآمارینشاانباادیماخ ریهاسالوانیجتع  ایراندرجدهند نشانجتع تی

اخ ردرحالافزایشاسا یهاسال،درباادیمههرادبزهکاریههمرتبطباسنجوانیدهندیم

اوقاتفراغ ،صور،ااکال،م زانویهاب آس(ااهت  بررسی1310،31،ا نیهااتوینورخواجه)

وزانیربرنامهوگذاراناس  سچگونگیگذراندناوقاتفراغ ازمباحثجدیدیاس ههموردتوجه

وا و اجتتاایقرارگرفتاهاسا یاناخترواناندیشتنداناجتتاایبویژ دانشتندانا و ترب تی،

بهنحومط وبواای تهومناسب،نشاطروحیو(اسپریهردناوقاتفراغ 1300،126مهرداد،)

باراییزیربرنامهبهن ازهایفراغتیجوانانواد یتوجهیبرضای خاطررابههترا خواهدداا ا

منت فیهاب آسمتعددیچونانحرافات،بزهکاریویهاچالشاوقاتفراغ آثارسوءویسازیغن

اجتتاایوازدس دادنفرص تجربهانادوزیوگ اترشمعتاالتاخالقایجامعاهوااادرارصاه

،نیتارح ااساوقاتفراغ »(ابهاق د افروز1300،62په وانوبرزیگر،)گذاردیمجامعهبرجای

ههیکلبهارزاتندترینوپربارتریناوقاتزندگیآدمیاس اایناوقاتماننداتش ردودمیاس 

خالق  وهنرآراییولبهدیگرآناام یدرجه گرایشبهبزهکاریوآس بسازنه زمتواندیمآن

صاح حویابرناماههرچهبهترازایناوقات،لازو طارحیبرداربهر بنابراینجه «ااجتتاایبااد

(ا1316،32حتاانیوهتکااران،رمنطقیههمنطبقبرن ازهاواالیقافرادبااد،انکارناپذیراسا )

ترب تایوپژوهشایباراییهاابرناماهمط وبوهارآفرینیدرنوجوانانوهتباودیهانگرشفقدان

زم ناهمناسابیبارایتواندیمموردتوقعنوجوانانیهابرنامهاستفاد به نهازاوقاتفراغ وهتبود

وهتکاارانش1(امطالعهیان1300،122مهرداد،وارد براینپدید اجتتاایبااد)یهاب آسراد

بادوننظاارتیهاا  افعالاوقااتفراغا خاودرادربا ندوساتاندرنشاندادههنوجوانانیهاه
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اوقااتفراغتاییها  فعالههبهدهندیمب شازنوجوانانیرفتاربزهکارانهازخودنشانگذرانندیم

،ا نیهااتوینورخواجه)پردازندیمدرونخانهیها  فعالوفعال  ورزایوهتچن نافتهیسازمان

(ااد توجهوجدینگرفتنم االهاوقااتفراغا ،باویژ درم اانجواناان،آناانراباه1310،36

وگرایشبهرفتارهایمغاایرباامع ارهاایاجتتااایویبندوباریبرفتارهایناهنجارازجت هاات اد،

(ا1311،12ومحتدب گی،یمحتدصالح)هشاندیمفرهنگیحاهمدرجامعه

جذاب،مفارحوییهابرنامهههاودیمنتایجنامناسبونامط وباجتتاایزمانیازاوقاتفراغ زاد 

ههآهند ازاناصرترب تیوپرورایباادبرایآنطراحاینگاردداگاذرانایاناوقااتدرآورنشاط

آنراهاهشداد واقدامیپ شگ رانهازباهیزاب آسیهاجنبهتواندیمسالمیها  فعالچهارچوب

(اهتچن نوق ت فهردنوولگشتن1300،122مهرداد،ب راههرفتننوجواناندراینایا بااد)

سرگرمیمنفعالنهبابزهکااریه اییها  فعالبابزهکاریرابطهمعنادارمآبتیدارداازسوییدیگر،

(ابنابرایناگرطرحونقشهزندگی1310،36،ا نیهااتوینورخواجهفیبود اس )دارایرابطهمن

مغایرتدااتهباادویااتفریحااتوهنندیمههبرایاوقاتفراغ خودتنظ مییهابرنامهجوانانبا

اجتتااایمتبااینباااد،یهااارزشوهااآموز ازنظرارزایوفرهنگی،باهاآنفراغتییها  فعال

(الاذافعال ا 1310،2احتادیوهتکااران،ااود)یمااوقاتفراغ بهیکمشکلاجتتاایمبدل

(ا1311،10آبکار،گردد)بااثارتقاءفرهنگجامعهیاسقوطآنتواندیمفراغتی



 . اوقات فراغت و ورزش3

،نااباهساامانیوسارگردانیان ااندراوقااتفراغا ،باویژ درانادداد تحق قاتمتعاددینشاان

یهاابحارانرابااهااان ااناس زندگیانصیواغ یآورتنشیهاااملههآهند ازییهاط مح

،یهاریبههپرداختنبهتفریحاتسالمدراوقاتاندساخته،هتچن نروانسازدیمروروبهمتفاوتی

(اهار1313،31ام رتاش،دارد)ی،آثارمآب وفراوانیدربهبوداینوضع  ورزایها  فعالبویژ 

اس وداااتنروروبههشوریدرهرمقطعازتاریخههقراردااتهبااد،بام ئ هاوقاتفراغ مرد 

ااودیماگذرانآنبهاوامالمنت افاجتتااای،س اسایواقتصاادیمرباوطٔنحو اوقاتفراغ و

ر تاأث(ااوام یههبرنوعانتنابافرادازچگونگیصرفوق درهنگا فراغ 1310،10تندنویس،)

ازیامرح اهاولایناواملبهخودفردارتبااطدارناد:اینکاهفارددرچاهٔدسته،ب  ارنداگذارندیم

ییهااییتوانااهدامند،چاهشیهانگرشزندگیقراردارد،ن ازهایشهدامند،دارایچهاالیقیاس ،

دو ایاناوامالباهمحا طؤدساتهدارد،ارایطرادشچگونهبود اسا وچاهانصا تیدارد؛

قراردارد:باف اجتتاایههفردن زجز یازآناس ،زمانیهاآنههفرددراودیمارایطیمرتبط
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وخادماتیهاهدرها  موقعسو ایناواملن زبهٔدستهههدراخت اردارد،ون زاغلودرآمدشا

مرباوطهااآنمادیری ٔنحاو وهاا  افعال،هاابرنامهاخت ارفردقراردارند؛ازجت همنابع،ت ه الت،

(بهایاننت جاه2002(اازطرفدیگرهرامبیوهتکاران)1300،13ابراه تیوهتکاران،اود)یم

ااال نتودنادهاآناس ایاالقگیبمانعدرپرداختنبهورزشدراوقاتفراغ نیترمهمرس دندهه

ضاروریاسا اهتچنا ن،یج تان  فعالههدردسترسبودنت ه التبرایتشویقبهاره در

تفکاراتاجتتااایدرماوردتناسابجن ایر تاأثفراغتیمتکناس تح یها  فعالاره در

(ا1316،35رحتانیوهتکاران،)رد گقرارها یمزوهتچن ناالیقوها  فعال

انجا اد درزم ناهچگاونگیگاذراناوقااتیهاپژوهشواظهارنظرهاوهانواتهمطالعهمجتواه

جایگاا مهاموبادنییهاا  افعالفراغ ،بویژ درهشورهاییپ شرفته،مب نآناس ههورزشو

وقاتفراغا بااانجاا (ادرحق ق ،گذرانا1310،120صفان ا،دارد)دراوقاتفراغ افرادیاژ یو

(ابادیهی1313،31ام رتااش،اسا )موجوددرجهانیهاروشنیترمتداولورزای،ازیها  فعال

باساطحن ازهااواال اقوهابرنامهدق قورزایوفرهنگیوتناسباینیهایزیربرنامهاس ههبا

موجباتسرزندگیونشاطدرجوانانوبهدنبالآنداااتنن ا یساالموتوانیمدیگرمؤثراوامل

(ا1316،00،یصوفیرضا نتود)اادابرافراهم

درمجتوعتحق قاتب  اریدرخصوصورزشدرپرهردناوقاتفراغ درداخلوخارجازهشاور

(اصداو1310،131صفان ا،)اس انجا اد اس ههب انگرم زاناهت  آندرپرهردنایناوقات

درصادازدختارانو65: دینویمس تادریکتحق قباانوانسهمورزشدرگذراناوقاتفراغ 

(اورزشبهانوانیکیاز1310،111تندنویس،هنند)یمپ راندراوقاتفراغ ورزشدرصداز12

داردوهاان انظسالم ج تیوروحیدرحفیاهنند ن  تعفراغتیازنوعفعال،نقشیها  فعال

(ام ازان1310،120صافان ا،اسا )ورزااییها  فعالدااتنیکزندگیسالمم ت ز تحرکو

باهاهشم زانتحا فشااریداریمعنج تانیدراوقاتفراغ وتفریحاتسالمرابطهیها  فعال

(ااطالع1300،2هریت انوهتکاران،د)داربودن،خ تگیوافزایشه ف  زندگیج تانیوروانی

منت فبدن،موجبگردید تاگارایشباهیهادستگا ورزایبریها  فعالافرادازتاث راتمط وب

یهاارااته(ااناواع1310،120صفان ا،)ابدیورزایدراوقاتفراغ روزبهروزافزایشیها  فعال

اظهارداا توانیممنت فورزایپرهنند اوقاتفراغ مرد هشورهایمنت فه تندوبهجرات

ههورزشب شازهرفعال  دیگریپرهنند اوقاتفراغ مرد اس ودربعتیازهشورهاازچنان

امالدرسرنوا س اسیواجتتااایواقتصاادیهشاورهاازاوتواندیمجایگاهیبرخورداراس هه

(اهتچن ننشانداد اد اس متغ رهایخاودانگ نتگی1310،115تندنویس،بااد)هنند ن  تع
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مط اوباوقااتفراغا یهاا  افعالوخودهنترلیبام زانورزشوتتریناتبدنیبهانوانیکیاز

(اهشورهایتوسعهیافتهبااالقهوم لفراوانبه1310،3احتدیوهتکاران،دارد)ارتباطم تق م

ادرمقابلهشورهایدرپردازندیمفرهنگیوورزایجامعهخودپرداختهویها  فعالب طوتوسعه

انادنبارد یپااای اتهیاگوناهمنت افوباهیهااجنبهحالتوسعههنوزبهاهت  واثراتآندر

منت فبهم ئ هاوقاتفراغ وتفریحمرد توجهدارنادودر(اهشورهای1316،00،یصوفیرضا )

یه اوماک(اپرف ور1310،11تندنویس،دهند)یماینخصوصامکاناتوبودجهالز رااختصاص

تفریحی،غروروفرهنگم یوسننبااانایا باهیهاورزش:باپرداختنبهاوقاتفراغ ودیگویم

یهااپاژوهش(ا1310،111تنادنویس،ااود)یمام یومح یوبومینگهداریوتقوی یهایباز

درصاددرورزش10ههمرد ایرانتنهااباهم ازاندهدیمهاراناسانطرحجامعورزشن زنشان

درصدمشاره ،آمار62ههاینرقمدرمقای هباهشوریماننداسترال اباانددااتههتگانیمشاره 

فرهنگیوورزایوباهدنباالمؤس ات(اق  1316،35رحتانیوهتکاران،رسد)یمهنظرهتیب

اس ههن اازباهیاکیااتد آنهتبودامکاناتبرایجوانانجه گذراناوقاتفراغ ازمشکالت

داردهشاورسازانند یآااداببرایجوانانویاه روحاز م یجه زدودنغبارختودگیوایجاد

(ا1316،00،یصوفیرضا )



 یریگ جهینت. 3

اااودیمامهممح اوبیهاارزشاجتتااییکجامعه،اوقاتفراغ ن زیکیازیهاارزشدرم ان

تاث ریباهمراتابب شاترازآماوزشوترب ا تواندیماوقاتفراغ یکترب  غ ررستیاس هه

(اایانپدیاد دارایوجاو دوگاناه1311،212،یهاودهواقافومهریمعتتدبگذارد)رستیبرفرد

وازطارفدیگارراهایبارایهاایتوانتندهارهردیاس اازیکطرفمح یبرایبروزاستعدادهاو

(اپساوقااتفراغا مف اداامال1300،122مهرداد،اس )اجتتااییهاب آسبرخییر گاکل

ااملآس ب،ب تاریوانواعزاب آسفراغ اکوفاییاستعدادهاوه بتجاربسودمنداس واوقات

هشورهاینیترجوان(اهشورمادرردیف1310،2احتدیوهتکاران،بااد)یمبزهکاریوانحرافات

برایاینط فاظ مباسالیقوانتظاراتب ا ارمتناوعهااریزیربرنامهدن اقرارداردابنابراینآمار

توانادیماوقاتفراغ یسازیغنداواریاس ااماطبقنظرهاراناسانهدای وایجادامکاناتبرای

په اوانوبرزیگار،باااد)داااتهییسازابهانص  وهوی آناندرطولسالنقشیر گاکلدر

اس االبتاهمؤثرتفریحدلنوا ،درایجادتعادلوسالم ج موجان(اپرداختنبههارو1300،66

ورزشن ازیزیاربرنامهاوداحالاگردریزیربرنامهافرادیهااالقهبهارطیههباتوجهبهن ازهاو
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منت فورزاایٔراته30ورزایباب شازیها  فعالدوچندانیخواهدداا ار تأثگنجاند اود،

ااودیمیبندطبقهپرهزینهومنصوصافرادخاصییهاورزشنوعتانیترخرجهمونیترساد ههاز

ورزایهران انیقادراس باتوجهباهاالقاهون ازساایراوامال،یکایرایهاراتهباوجودتنوع

یهاارنامهب(اهتچن نباید1310،120صفان ا،بپردازد)انتنابنتود ودرساااتفراغ خودبهآن

سالم ن تأمق بیویهایتار ب،هاهشیریپذانعطافمربوطبهاوقاتفراغ بااثتقوی اتالنی،

(اگذرانمط وباوقاتفراغ بهاکلجامعواصولیخاود1310،2احتدیوهتکاران،بااد)افراد

زندگی،تجربههاارگروهای،مهاارتآماوزیویهاارصهجوانانونوجوانانرابرایورودبهتواندیم

(ا1311،212،یهودهواقفومهریمعتتدرساند)روانوام دبنشیارییاند یآترس م



 منابع

 ا او  افصا نامه"ج تانیدراوقاتفراغ دانشجویانیها  فعالجایگا "(ا1311آبکارا  رضاا)-

ا0-21:صفحات1،اتار یرفتار

 یاجتتااا اوامال و فراغا  اوقات"(ا1300قربانع ی،رازقینادر،م  تیپطرودیرق ها)ابراه تی-

ا11-01(:صفحات22،پ اپی)2،اتار یاربرده یاناسجامعها"آن بر مؤثر

 ه ف ا "(ا1310احتدیخدابنش،ابدالتالکیهادی،آزادمرزآبادیاسفندیار،ر   ایفاطتاها)-

ا"نظاامی یهااخاانواد  ب ن اجتتاایدر و فرهنگی یریپذب آس با آن رابطه و گذراندناوقاتفراغ 

ا1-12:صفحات2فص نامهروانشناسینظامی،اتار 

ورزایدردانشگا یها  فعالواوقاتفراغ ،باتاه دبربرنامهفوق"(ا1313ا)محتدیا ام رتاش-

،2افص نامهالتپ ک،ااتار "ترب  مع متهرانازدیدگا مدیران،ااتایه اتا تیوهارهنانآن

ا31-61(:صفحات25)یاپ پ

 ن با در فراغا  اوقاات گاذرانٔنحاو  به شیگرا یبررس"(ا1300په وانمنوچهر،برزیگرفاطتها)-

ا63-55:صفحات3اتار ا"اهرستانآمل دخترانمقطعمتوسطه

 ٔ هیمقا و اناسانجامعه نظرات به توجه با فراغ  اوقات از یوربهر "(ا1316پوراستاا لاح انا)-

ا113-201:صفحات12دینی،اتار  اپژوهش"وح انی یهاآموز  با آن

:12احرها ،ااتار "جایگاا ورزشدراوقااتفراغا زناانایرانای"(ا1310تندنویسفریدون)-

ا11-102صفحات

اپژوهشدرا و رفتااری،"جایگا ورزشدراوقاتفراغ مرد ایران"(ا1310تندنویسفریدونا)-

ا116-133:صفحات2اتار 
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امج اها او "رابطاهاوقااتفراغا وبزهکااری"(ا1310فاطتاها)ا انیهااتب ژن،ینورخواجه-

ا31-61:صفحات1اجتتاایدانشکد ادب اتوا و ان انیدانشگا فردوسیمشهد،اتار 

نقاشورزشدرگاذراناوقااتفراغا "(ا1316رحتانیاحتد،بنشین اط باه،قاوامیساع دا)-

ا33-60:صفحات12اپژوهشدرا و ورزای،اتار "دانشجویاندانشگا آزاداسالمیتاه تان

بررسیوضع  گذراناوقاتفراغ دانشآموزانمقطعمتوساطه"(ا1316مرتتیا)یصوفیرضا -

(:16)یاپ اپ،3اپ اکناور،ااتار "اهرستانرا ورابطهآنباسطحامکاناتفرهنگیوورزای

ا01-106صفحات

آزاداسالمییهادانشگا نحو گذراندناوقاتفراغ دانشجویاندختر"(ا1310ا)محتدیا صفان ا-

ا121-120:صفحات0احره ،اتار "ورزاییها  فعالهشورباتاه دبر

اوقاتفراغ یهابرنامهاثرسنجی"(ا1311مح ن،محبیفاطتها)رادیناصرحامد،ید سعیاطا -

ا206-231:صفحات22افص نامهاورایفرهنگیاجتتاایزنان،اتار "دختراندانشآموز

(ا1300پریاوش،تره اانساتانها)زاد یااکرچهریت انجهانگ ر،ف تایآوات،جاوانیوج هاه،-

 یآموزاایهااتارستان ب نانهاره یورزا یها  فعال در  همشار از بازدارند  اواملیالگو ن  تع"

چهار : سالم ،اتار  نظا  قات تحق امج ه"فراغ  اوقات یمراتب س   ه مدل براساس اصفهان اهر

ا1-0صفحات

فراغاا و اوقااات گذراناادن یچگااونگ"(ا1311ناارگس،محتاادب گیابوالفتاالا)یمحتدصااالح-

،کیپزاا ا او  در آماوزش یرانیا امج ه"راز ا کیپزا دانشگا ا و  انیدانشجو در آن یهاهتب ته

ا11-10:صفحات1اتار 

مطالعهتطب قیگذراناوقاتفراغ جواناانااهر"(ا1311مریما)یهودهواقفاهبر،مهریمعتتد-

ا211-226:صفحات0جغراف ایی،اتار اندازچشمافص نامه"سراصومعه

افصا نامه"جهاانیاادن،مقای اهدون الیهااچالشاوقاتفراغ و"(ا1315منادیمرتتیا)-

ا131-156:صفحات1انجتنایرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات،اتار 

ساالهاساتان11تاا12نوجواناناوقاتفراغ یاناسب آسچگونگیو"(ا1300مهردادح  نا)-

ا123-120:صااافحات1و ترب تااای،ااااتار تااااز درا ااایهااااشاااهیاندافصااا نامه"لرساااتان
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