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 چکیده

:  زمان دانشجویی برای دانشجویان میتواندبهترین فرصت برای استفاده از برنامه های فراغتی که از سوی دانشگاه تعیین میشودتا زمینه وهدف

ادامه فعالیتهای اینده توفیق بیشتری به دست اورند لذا هدف از انجام این پژووه  بررسژی نحژوهی گژذران او ژا       سرزندگی ونشاط الزم برای 

  فراغت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،محقق ،آزاد وپیام نور اردبیل میباشد.

یان در حژال تحيژیل در دانشژگاههای علژوم     :  این پووه  از نوع توصیفی  مقطعی بوده وجامعه اماری آن از بژین کژل دانشژجو   مواد وروشها

نفربه عنوان نمونه اماری انتخاب شدند.جهت گرداوری اطالعژا    171پزشکی،محقق ،آزاد  و پیام نور اردبیل به روش  طبقه بندی  تيادفی تعداد

 استفاده شد. spssزار از پرسشنامه که با راهنمایی استاد راهنما تهیه شده بود استفاده شد و جهت آنالیزداده ها از نرم اف

:  با توجه به اطالعا  جمع آوری شده مشخص شد که زمان گذران او ا  فراغت بیشتر هنگام عير بودومیزان او ا  فراغژت بژی  از   یافته ها 

محژل تحيژیل   ساعت از این زمان را به خواب اختياص می دادند.میزان رضایت دانشجویان از امکانا  محل زندگی و 2تا1ساعت بود وآنها بین 

 شان اغلب متوسط بودواو ا  فراغت به میزان زیادی درسالمت جسمی وروحی آنها تاثیرگذار بود.آنها بیشتر ترجیح می دادند او ا  فراغت خود

 را با دوستان خود باشندوبیشتر به فعالیت موردعال ه بپردازند .تاثیر وضعیت ا تيادی در نحوه ی گذران او ا  فراغت چشمگیر بود.

: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان از امکانا  محل زندگی وتحيیل خود ناراضی بودند و این نارضایتی در پیشژرفت آنژان دخیژل    تیجه گیرین

 می باشد لذا پیشنهاد می شود که امکانا  الزم برای دانشجویان فراهم شده و با تشویق وایجاد انگیژزه، بیشژتر بژه فعالیتهژای علمژی،  ورزشژی      

بپردازند. باتوجه به درصد خیلی کم فعالیتهای فرهنگی وحضور در کتابخانه  این مساله با فرهنگ سازی مناسب وتشویق به کتژابخوانی  وحرکتی 

 ونیز ایجاد امکانا  فرهنگی الزم برطرف شود.

 : او ا  فراغت ، دانشجو ، فعالیت فیزیکی ، دانشگاه واژه های کلیدی
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 زمینه و هدف 

دانشجویان بخشی از جوانان جامعه هستند که در فرصژتهای  

فراغتی زمژان دانژ  آمژوزی خژود بژه کسژب علژم ودانژ          

پرداخته اند.بنابرین زمژان دانشژجویی بژرای ایشژان میتوانژد      

بهترین فرصت برای اسژتفاده از برنامژه هژای فراغتژی کژه از      

سوی دانشگاه تعیین میشود تا سرزندگی ونشژاط الزم بژرای   

فعالیتهای اینده توفیق بیشتری به دست اورند . اینژک   ادامه

در  رنی زندگی مژی کنژیم کژه دارای او ژا  فراغژت بسژیار       

هستیم.انسان امروزی نسبت به پدر و پدربزرگ  کمتژر کژار   

میکندوازساعا  فراغت بیشتری برای سرگرمی و تفریح بهره 

مند است ودر نتیجه ازآزادی بیشتری متنفع می باشد وازآن 

ذ  می برد.این او ژا  درحقیقژت یژک مسژاله ی طبیعژی      ل

اجتماعی در  ژرن حاضژر اسژت.او ا  فراغژت حژق طبیعژی       

انسان بوده وباید به عنوان احتیاج اساسی برای وی محسژوب  

گردد.ضمنا باید به گونه ای تفهیم گردد کژه خژودرا در یژک    

وا عیت تحت عنوان نیاز تيور کند.به طوری که جنبژه هژای   

ملحوظ باشد.بنابرین با برنامه ریژزی بژرای او ژا     تربیتی آن 

غراغت اسای  روحی وروانی ایشان تامین میشود وهمچنژین  

{. او ا  فراغت 2-1شخيیت آنان رشدوشکوفایی می یابد.}

مجموعه ای است که آزادانه شخص پس از رهایی از تعهدا  

و تکالیف شغلی ،خانوادگی واجتماعی با میل واشتیاق بژه آن  

زد وهدف استراحت ،تفریح وتوسعه ی دان  ،به کمال میپردا

رساندن شخيژیت خوی ،بژه وهژور رسژاندن اسژتعدادها و      

خال یت ها وباالخره بسط مشژارکت آزادانژه  فعالیتهژایی در    

(. در او ا  فراغت هم آسای  روحی و روانی 1اجتماع است.)

افراد تامین می شود وهم شخيیت آنان رشدو شکوفایی مژی  

نژژژژژگ فارسژژژژژژی معژژژژژین فراغژژژژژژت را   یابژژژژژد. فره 

آسودگی،استراحت،آرام  ونیز فرصت و مجال معنی نمژوده  

است. لذا در او ا  فراغت معموال به اموری پرداخته می شود 

(. در فراغت هیچ تعهد رسمی نسژبت  2که مورد عال ه است)

( . لذا هدف از انجام 9به شغل،خانواده واجتماع وجود ندارد )

گذران او ا  فراغت دانشجویان  این پووه  بررسی نحوه ی

دانشگاهها و بدست آوردن روشن مناسب برای گژذران و ژت   

 برای دانشجویان انجام گردید.  

 روش کار

این پووه  از نوع توصیفی  مقطعی بژوده وجامعژه امژاری      

آن از بین کل دانشجویان در حال تحيژیل در دانشژگاههای   

بژه روش  طبقژه    علوم پزشکی،محقق ،آزاد  و پیام نور اردبیل

نفربه عنوان نمونژه امژاری انتخژاب    171بندی  تيادفی تعداد

شدند. دراین پووه  توصیفی سعی شژده نحژوه ی فعالیژت     

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،محقق ،آزاد وپیام نژور  

اردبیل در او ا  فراغت،میزان او ا  فراغت،میزان پژرداختن  

همچنژین پرسشژهای   به ورزش و... مورد بررسی  رار گیژرد و 

دیگر که بیانگر وضعیت موجود فوق برنامه دانشگاههای مورد 

مطالعژه باشژژد را مژورد بررسژژی  ژژرار میدهژد بژژدین من ژژور    

پرسشنامه های ویوه پووهشی که با راهنمایی اسژتاد راهنمژا   
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تهیژژه شژژده بژژود بژژه صژژور  تيژژادفی بژژین دانشژژجویان     

عژا   سراسردانشگاههای مذکور توزیع گردیژد و سژپس اطال  

مورد ارزیژابی وتحلیژل    spssجمع آوری شده ودر  نرم افزار 

  رار گرفت.  

 نتایج

%مژژذکر بودنژژد. میژژران 7/77%مونژژو و9/12درایژژن پژژووه  

%دیژژپلم وفژژوق  96/ 6% زیژژردیپلم، 1/74تحيژژیال  پژژدر 

%لیسانس و باالتربودند. میژزان تحيژیال  مژادر    9/29دیپلم،

%لیسژانس  6/7%دیپلم وفژوق دیژپلم   9/27%زیر دیپلم،  1/61

%آزاد 1/76%کارگر 9/14%کارمند 6/79وباالتربودند. شغل پدر

%سیيژژژدهزار 1/12مژژژد ماهیانژژژه ی خژژژانواده بودنژژژد. درآ

%بین ششيژد تژا یژک    7/92%بین سیيدتاششيدهزار 6/97

%بژاالی یژک میلیژون بودنژد.  محژل سژژکونت      6/17میلیژون  

%خوابگژژاه بودنژژد. تژژرم 9/94%روسژژتا 7/7%شهرنشژژین 9/62

%تژرم پژن    2/22%ترم سژه وچهژار   3/97%ترم یک ودو 6/29

یلی %تژژرم هفژژت وهشژژت بودنژژد. مقطژژع تحيژژ9/14وشژژ  

%دوره ی 6/7%دوره ی کارشناسژژژی 27%دوره ی کژژاردانی  2

% 7/12%دوره ی دکترا بودند. ساعا  او ا  فراغت 7/9ارشد 

سژژاعت، 1%بژژی  از 6/71سژژاعت ،7تژژا2% 7/96سژژاعت، 1

%اصال او ا  فراغت نداشتند. زمان گذران او ژا  فراغژت   2/3

%شب بود. میزان خواب 7/71%عير،7/71%وهر،2%صبح،3/7

%بژین یژک   6/91%کمترازیژک سژاعت   7/16راغت در او ا  ف

%اصژال در او ژا  فراغژت    7/12%بیشترازدو و9/23تادوساعت 

%کژم  7/97خود خواب نداشژتند.میزان اسژتفاده از اینترنژت    

%اصژال از اینترنژت اسژتفاده    3/21%زیاد 6/12%متوسط 1/27

نمی کنند. میزان رضایتمندی از امکانا  محل زندگی ومحل 

%اصژژال 2/16%زیژژاد 1/12توسژژط %م72%کژژم 7/29تحيژژیل 

راضی نبودند.تاثیرمیزان ونحوه ی گژذران او ژا  فراغژت در    

پیشژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژرفت تحيژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژیلی  در 

%اصژالتاثیرگذار  3/12%زیژاد، 6/27%متوسژط، 1/71%کم،1/21

نبود. تاثیر میزان و نحوه ی گذران او ا  فراغت در سژالمت  

%زیژژاد، 1/72%متوسژژط،2/92% کژژم،7/11جسژژمی و روحژژی 

ار نبود. حدود اسژتفاده از فعالیتهژای غیژر    %اصال تاثیرگذ6/7

% 9/16% زیژاد 2/13%متوسژط 93% کژم  6/21درسی دانشژگاه 

اصال اسژتفاده نمیکردنژد. درصژور  داشژتن امکانژا  مژالی       

%کالسژژژژژژژهای 2/14%کالسژژژژژژژهای آموزشژژژژژژژی،7/27

%پرداختن به فعالیتهای مژورد عال ژه   7/71%ورزش،21هنری،

ل گذران او ژا   را برای او ا  فراغت خود انتخاب کردند. مح

فراغژژژژژژژژت :کانونهژژژژژژژژای علمژژژژژژژژی فرهنگژژژژژژژژی 

%،خیابژان  7/3%،اماکن ورزشی2/16%،خوابگاه/منزل1/2هنری

%.  انگیژزه ی دانشژژجویان از ورزش  2/26ومکانهژای تفریخژی  

% 1/23%خفژژس سژژالمت،1/94%پرکژژردن او ژژا  فراغژژت،9/3

%کسب شادی ونشاط بود. موانژع ورزشژی   1/91تناسب اندام، 

% نداشژتن مهژار  تکنیکژی    6/9راغتدانشجویان در او ا  ف

%نبژود امکانژا    1/99%تنبلی وبی حوصلگی، 7/97وجسمی ،

%اولویژژژژژت داشژژژژژتن مسژژژژژا ل دیگربودنژژژژژد. 1/22الزم،

%دانشجویان ترجیح می دادند او ا  فراغت خژود را بژا   1/92
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%باجنس مخژالف  3/21%به تنهایی،6%بادوستان،1/91خانواده،

ه ی گژذران او ژا    بگذرانند. تاثیر وضعیت ا تيادی در نحژو 

%اصژال بژی   9/1%زیژاد، 6/64%متوسژط، 3/21%کژم، 2/2فراغت 

% 1/91تژژژاثیر بژژژود. میژژژزان اضژژژطراب در او ژژژا  فراغژژژت

%اصال  اضطراب نداشتند. 7/99%زیاد،6/11%متوسط،2/13کم،

% 93% کژم، 7/11میزان  تفکر و رویاپردازی  در  او ا  فراغت

کارهای  %اصال گردآوری  شد . میزان   11%زیاد،9/97متوسط

% 1/14نیمژژژژه  تمژژژژام   در زمژژژژان  او ژژژژا  فراغژژژژت   

%اصالگردآوری شد. آمدن به 3/3%زیاد،72%متوسط،6/91کم،

%دانشجویان نوعی او ا  فراغت محسژوب  1/17دانشگاه برای

%اصژژژال محسژژژوب نمیشژژژدو بژژژرای    9/17میشژژژدوبرای 

 ت حسوب می شد. فيل گذران او ا  فراغ%تاحدودی م2/91

%زمستان 9/2%پاییز،7/2%تابستان،2/17%بهار،1/91      برای

تژژرجیح داده مژژی شژژد. تژژاثیر او ژژا  فراغژژت در شژژکوفایی  

%خیلژژژی 7/11%تاحژژژدودی،2/77% زیژژژاد،3/27اسژژژتعدادها

%اصال بژود. سژاعا  تماشژای تلویزیژون درروزهژای      6/11کم،

% دوتژا پژن  سژاعت    1/12% کمتراز دوسژاعت ، 1/72تعطیل 

% 29/ 2ر تعطیژل % بیشتر از پن  ساعت .در روزهای غی 6/2و

 1% بیشژتر از  2/7دوتژا پژن  سژاعت،    6/12کمتر از دوساعت،

% کمتر 2/29ساعت،  ساعت ورزش کردن در روزهای تعطیل

سژاعت   1% بیشتر از 1/1%دوتا پن  ساعت،7/11از دوساعت، 

%دوتا 11% کمتر از دوساعت ، 7/24.در روزهای غیر تعطیل  

عا  حضژور  میباشد، سژا  1%ساعت بیشتر از 9/7پن  ساعت ،

%دوتژا  19%کمتژر ازدوسژاعت،      27در کتابخانه در روزهای 

% بیشتر از پژن  سژاعت . در روزهژای غیژر     9.1پن  ساعت،  

%  9%دوتا پن  سژاعت،  1/2%کمتر ازدوساعت،  22.3تعطیل  

بیشتر از پن  ساعت، ساعا  گوش دادان به رادیودر روزهژای  

  سژاعت،  %دوتا پژن 22/2% کمتر ازدوساعت،  9/79تعطیل   

 1/23% بیشتر از پن  سژاعت. در روزهژای غیرتعطیژل      7/7

% بیشژتر از  7%دوتژا پژن  سژاعت،      2/14%کمتر ازدوساعت، 

پن  ساعت، ساعا  مطالعه مجژال  وحژل جژدول  روزهژای     

%دوتژا پژن  سژاعت،      1/13%کمتر ازدوساعت،  2/62تعطیل  

% بیشژژژتر از پژژژن  سژژژاعت.در روزهژژژای غیرتعطیژژژل   9/11

% 9/7%دوتژژا پژژن  سژژاعت،    6/19تژژر ازدوسژژاعت%کم1/22

بیشتر از پن  ساعت، ساعا  بازی های رایانه ای واینترنت در 

% دوتا پژن   3/29%کمتر ازدوساعت،   1/62روزهای تعطیل  

% بیشژتر از پژن  سژاعت. در روزهژای غیرتعطیژل       2ساعت،  

%  1/7%دوتژا پژن  سژاعت،    3/11%کمتر ازدوسژاعت،    6/29

ساعت، ساعا  گذرانژدن در پژاد در  روزهژای    بیشتر از پن  

% دوتا پژن  سژاعت،    7/97%کمتر ازدوساعت،  9/12تعطیل   

% بیشژژتر از پژژن  سژژاعت. در روزهژژای غیژژر تعطیژژل       3/6

% بیشتر از 2/1%دوتا پن  ساعت،12%کمتر ازدوساعت،  9/76

 1/62پژژن  سژژاعت، سژژاعا   ژژدم زدن در روزهژژای تعطیژژل  

% بیشژتر از   2/6تا پن  سژاعت،  %دو2/91%کمتر ازدوساعت،  

%کمتر ازدوسژاعت،   7/77پن  ساعت.در روزهای غیرتعطیل  

% بیشتر از پن  ساعت سژاعا   2/2%دوتا پن  ساعت،   1/24

% کمتژر  2/29گردش در مراکز خرید در  روزهژای تعطیژل     

%  بیشژتر از پژن    6/9% دوتا پن  سژاعت،   1/19ازدوساعت،  
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% کمتژژر ازدوسژژاعت،  2/31سژژاعت.در روزهژژای غیرتعطیژژل   

% بیشتر از پژن  سژاعت. سژاعا     2/2% دوتا پن  ساعت،  6/6

% 2/62گذرانژژدن در کافژژه ورسژژتوران در روزهژژای تعطیژژل   

% بیشژتر از   7/1% دوتا پن  سژاعت،  7/26کمتر ازدوساعت،  

% کمتر ازدوساعت،   7/77پن  ساعت.در روزهای غیرتعطیل   

از پژن  سژاعت. سژاعا      % بیشژتر 9/9%دوتا پن  ساعت،  22

% کمتژر ازدوسژاعت،    12عبادا  مذهبی  روزهژای تعطیژل     

% بیشژژتر از پژژن  سژژاعت. در 27% دوتژژا پژژن  سژژاعت،  2/72

% دوتژا  1/96%کمتر ازدوسژاعت،   7/11روزهای غیرتعطیل   

% بیشژتر از پژن  سژاعت. سژاعا  گژوش       2/12پن  ساعت،  

ر %کمتژژ 9/72دادن بژژه موسژژیقی در روزهژژای تعطیژژل      

% بیشژتر از پژن     2/91%دوتا پن  ساعت،  3/13ازدوساعت،  

%کمتژژر ازدوسژژاعت،   7/11سژژاعت.در روزهژژای غیرتعطیژژل   

%  بیشژژتر از پژژن  سژژاعت. 2/29%دوتژژا پژژن  سژژاعت،   1/27

 2/16در روزهای تعطیل   ساعا  استفاده از موبایل و پیامک

% بیشژتر از  11%دوتا پن  سژاعت،   2/62%کمتر ازدوساعت،  

% کمتژر ازدوسژاعت،   2/6ن  ساعت.در روزهای غیرتعطیل   پ

 .% بیشتر از پن  ساعت11%دوتا پن  ساعت،   2/72

 بحث و نتیجه گیری:  

یافته های تحقیقا  نشان دادکه نحوه گذراندن او ا  فراغت 

یکی ازمعضالتی است که دانشجویان با ان روبژه رو هسژتند،   

فراغتی میتواند ارزشهای فرهنگی ومحیط اجتماعی،فیزیکی و

فرآیندهای شناختی که زمینه ساز شرکت فعاالنه هسژتند را  

(. میژژانگین او ژژا  فراغژژت دانشژژجویان   1محدودمینمایژژد)

این  1972ساعت بوده است، درسال1درمطالعه حاضر بی  از

سژاعت بژرای    9-7ساعت بژرای دانشژگاه تهژران،    1-1میزان

ویان ساعت برای دانشژج  1-1دانشجویان دانشگاههای کشور،

یزد وبرای دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

د یقه اعالم شده اسژت کژه بژا مطالعژه     6ساعت و  9مرکزی 

(. رحمانی نیزمیانگین او ا  فراغژت  9حاضر سازگاری ندارد)

را برای دانشجویان درهنگام عير وبعد از ان شب بیان شژده  

دانشژجویان   %71است.رحمانی نیز در زنجان نشان داده کژه  

موا ژژژژع او ژژژژا  فراغژژژژت انهژژژژا در عيروشژژژژب بژژژژوده  

(.درتحقیقی دیگر م فری نشان داد بیشژترین او ژا    7است)

(بیشژژتر 1بژژوده اسژژت) 24-17فراغژژت مربژژوط بژژه سژژاعا  

دانشجویان بیشترین محل او ا  فراغت خژود را در خوابگژاه   

ومنزل ذکرکردند که با مطالعژه حسژینی در اراد همخژوانی    

قیقی دیگرم فری نشان داد که بیشترین محژل  (درتح9دارد)

(با توجه بژه  6% در منزل بوده است)66گذراندن او ا  فراغت

اینکه بیشترین محل سکونت دانشجویان به ترتیب در منزل، 

خوابگاه و روستا بژوده اسژت بژه ن ژر میرسژد درن رگژرفتن       

امکانا  مناسب برنامژه ریژزی در خوابگژاه  تاثیرچشژمگیری     

 ا  فراغژت دانشژجویان داشژته باشژد. سژاعا       برگذراندن او

 2ورزش کژژردن  در روزهژژای تعطیژژل وغیرتعطیژژل کمتژژراز  

 %از دانشجویان تنبلی و 2/62ساعت ذکرشده است که
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بی حوصژله گژی و نبژود امکانژا  الزم را از موانژع  ورزشژی       

موجود در او ا  فراغت ذکر کردند وهدف از انجام ورزش در 

%(حفژژس 1/91فراغژژت را کسژژب شژژادی ونشژژاط)    او ژژا 

بیان داشتند که نشان  (23-1)%( وتناسب اندام1/94سالمت)

میدهد بایستی برنامه ریزی در راستای ایجاد زمینه مناسژب  

برای پرداختن به ورزش در ن رگرفتژه شژود.درآمریکا نشژان    

داده شده است که نقژ  فعالیژت بژدنی در پرکژردن او ژا       

(. در نژرو  نیژز بژه ایژن     7نگترشده است)فراغت جوانان کم ر

نتیجژژه رسژژیده انژژد کژژه دانشژژجویان بیشژژتر بژژه فعالیتهژژای 

در  2447(. درتحقیقی کژه درسژال  6غیرحرکتی می پردازند)

فرانسژژه درخيژژوص فعالیژژت جسژژمی در او ژژا  فراغژژت     

دانشجویان مختلف انجام شد نشان دادکه فعالیت جسمی در 

ه درکمترین سطح بژوده  او ا  فراغت دانشجویان مورد مطالع

وایژن مسژژاله بژژا فرهنگ،باورهژژا وامکانژژا  ا تيژژادی انهژژا در  

(. بنژابراین بژه ن رمیرسژدکه گسژترش     2ارتباط بوده اسژت) 

ورزش همگانی در او ا  فراغت نیازمندافزای  سطح آگژاهی  

از طریق آموزش میباشد، وفراهم کردن امکانژا  وتجهیژزا    

درگسژترش ورزش  وبرنامه ریزی صژحیح ومنطقژی میتوانژد    

دانشجویی موثرباشد. درتحقیق حاضژر اسژتفاده از موبایژل و    

اس ام اس،گوش دادن بژه موسژیقی بیشژترین زمژان او ژا       

فراغت دانشجویان را تشکیل میدهد.درتحقیقی کژه در نژرو    

عنژوان شژد نوجوانژان بیشژتر و ژت خژود را صژرف فعالیژژت        

انژه ای  غیرحرکتی از بیل تماشای تلویریون،وید و وبژازی رای 

                              (. کژژژه بژژژا مطالعژژژه حاضژژژر همخژژژوانی دارد.                 6میکننژژژد)
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