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چکیده
فراغت مجموعه ای است از اشتغاالت که فرد با رضایت خاطر ،برای استراحت ،تفریح ،توسعه آگاهی یا
فراگیری غیرانتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزامات شغلی ،خانوادگی و اجتماعی
به آن میپردازد .هدف از این تحقیق ،راهکارهای غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد زنجان با تأکید بر فعالیتهای ورزشی بود .روش پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی و
جامعة آماری پژوهش ،کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زنجان را در برمیگیرد و روش نمونهگیری
تصادفی ساده و تعداد نمونه  962نفر بود .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت .پایایی آن نیز در یک
مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ( .)5/45برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف -اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن دادهها و خی دو برای
مقایسه نظرات دو گروه آزمودنی استفاده شد ( .)p≥5/52تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار SPSS
نسخه  55انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد ،با فراهم کردن امکانات و تأمین بودجه کافی میتوان
اقدامات مؤثری در غنیسازی اوقات فراغت آنان انجام داد .در نتیجه ،برای غنیسازی اوقات فراغت
دانشجویان توجه به نیازهای درونی آنان ،ایجاد امکانات و برنامهریزی دقیق در امور فوقبرنامه دانشگاه
میتواند در ایجاد انگیزه و تحرک بدنی آنان مؤثر باشد .در این میان بایستی به وضعیت فرهنگی-
اجتماعی و تفاوتهای جنسیتی دانشجویان دختر و پسر نیز اهمیت داده شود.
واژه های کلیدی :اوقات فراغت ،تفریح ،دانشجویان ،فعالیت ورزشی ،دانشگاه آزاد واحد زنجان
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بوده که با اعتبارات دانشگاه ازاد واحد زنجان انجام شده است
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مقدمه
مهمترین سرمایه بشر ،عمر اوست .در این میان عالم جوانی آمیزهای از شوق و اشتیاق،
احساس و اندیشه در زندگی انسان است( .)1در عین حال ،یکی از مهمترین مسائل
زندگی در کنار کار و فعالیتهای روزانه ،اوقات فراغت و چگونگی استفاده از آن می-
باشد( .)64در حال حاضر ،اوقات فراغت تبدیل به یک پدیده اجتماعی ،آموزشی و
فرهنگی شده است( .)65فعالیتهای فراغتی از جمله مسائل مهمی است که کارشناسان
به عنوان یک آینه فرهنگی جامعه به آن مینگرند .این بدان معنی است که در یک جامعه
اوقات فراغت نشاندهنده ویژگیهای فرهنگی آن جامعه میباشد .حتی میتوان گفت
فرهنگ هر جامعه ،بر اساس اوقات فراغت افرادی که در آن جامعه زندگی میکنند،
ساخته شده است(.)63
واژه اوقات فراغت از دو کلمه تشکیل شده است :تفریح و زمان ،که زمان در حالت جمع
روز و ساعت تعریف شده است .فراغت دارای معانی مختلفی است .برخی معتقدند اوقات
فراغت زمان که پس از کار یا وظایف و مسئولیت باقی مانده است .گروه دیگری معتقد
بودند که اوقات فراغت ،فرصتی است برای خواب و درمان خستگی و مصرف دارو برای
فرار از فشار و تنش و آزادی از بار زندگی مدرن است (.)64
اوقاتفراغت فرصت آزادی است که برای انجام کار خاصی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد
ولی در عین حال میتواند مورد استفاده طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف باشد که به
دلخواه شخص انتخاب میگردد .اوقاتفراغت دلپذیرترین اوقات آدمی است .بخشی از عمر
او که از آن خود اوست ،ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که صرف آن چیزی میکند
که خود میخواهد ،خود بر میگزیند و اگر عاملی بیرونی دخالت نکند به رضا و رغبت دل
میگذراند ( .)1از سوی دیگر ،فعالیتهای فراغتی میتواند با رفع خستگی ،صدمات
جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار و انجام وظایف اجتماعی را جبران نماید و با
تفریح از کسالت ناشی از یکنواختی کار روزمره رهایی یابد و فرصتی برای پرورش
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استعدادهای ذهنی و روانی ،جسمی و عاطفی خود فراهم سازد لذا فعالیت فراغتی می-
تواند باعث ارتقای فرهنگ جامعه یا سقوط آن گردد ( .)3در حقیقت آنجه موضوع فراغت
را مهم و تأثیر آن را با اهمیت می سازد پرداختن داوطلبانه و خارج از الزام به کاری است
که باعث رضایت درونی فرد می شود (.)4
جوانان در مقایسه با سایر افراد وقت آزاد ،فرصتهای بیشتر و شاید مسئولیتهای کمتری
دارند و با اوقاتفراغت به عنوان یک زمینه و فرصت اجتماعی شدن و شکل دادن به
هویت خویش روبرو میشوند .از سوی دیگر باید به تنوع فعالیتهای اوقاتفراغت جوانان
براساس انگیزه و ارزشهای پذیرفته آنان توجه داشت ( .)8فعالیتهای فراغتی ،منشأ
شناخت و به رسمیت شناخته شدن دورة جوانی و هویتیابی است؛ جوانان در حوزة
فراغت ،کلیشهها ،الگوها و قواعد خاص سبک زندگی و هویت اجتماعی خود را بازگو می-
کنند .در واقع ،اهمیت فعالیتهای فراغتی برای جوانان در آن است که در انتخاب و
مشارکت در این فعالیتها آزادی بیشتری دارند تا در سایر فعالیتها ( .)9یکی از مهمترین
دالیل موفقیت کسی که در کنار دیگران و در همان محیط و با همان شرایط زندگی کرده
است و اکنون در میان گروه خود تبدیل به شخصیت برجستهای شده این است که از
فرصتهای فراغت خود نهایت استفاده را کرده و این اوقات فراغت را به سمت جاودانگی
سوق داده است (.)6

برداشت افراد از فراغت و نحوه گذران اوقاتفراغت بر حسب شرایط اجتماعی و تاریخی و
دوره زندگی متفاوت است .اما در غالب جوامع و در اکثر شرایط اجتماعی ،اوقاتفراغت به
طور بالقوه در قشر جوان ،آسیبهایی را نیز در بر دارد .در دوران معاصر ،افزایش سالهای
تحصیل و حضور در محیطهای خوابگاهی و همچنین تحصیل دور از خانواده ،دورانی نسبتاً
طوالنی را در زندگی انسانها پدید آورده است که در صورت عدم برنامهریزی مناسب می-
تواند پیامدهای ناخوشایندی برای افراد بویژه جوانان در پی داشته باشد ( .)2اگر جوان
برای اوقات فراغت خود برنامه یا فعالیتی نداشته باشد آنگاه اوقات فراغت به بیکاری
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تبدیل می شود و بیکاری نیز عموماً سبب افت و جرم میشود و هرگونه توجهی و سهل
انگاری باالخص در مورد اوقات فراعت جوانان دانشجو که قشر عمده و مولد جامعه ما را
تشکیل می دهند می تواند تأثیرات و نتایج جبران ناپذیری را نه تنها برای جوانان ،در
واقع در کلیه جنبه های جامعه بجای گذارد(.)4
در دوران باستان در بسیاری از نقاط جهان ،ورزش به عنوان مهمترین عامل در اوقات
فراغت در نظر گرفته میشد .فعالیت بدنی و ورزش یک ابزار با ارزش است که امروزه
پرکننده فراغت بسیاری از مردم جهان است و از سوی دیگر ،اوقات فراغت نیز فرصت
بسیار مناسب و مطلوب برای انجام فعالیتهای ورزشی محسوب میشود( .)64ورزش به
عنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت ،جایگاه اساسی و سرنوشتسازی دارد و کارکردهای
مختلف آن در جامعة دانشگاهی است .در این راستا با توجه به اینکه دانشجو محور اصلی
تمام برنامههای توسعة فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است ،بنابراین یکی از
ملزومات اولیة توسعة انسانی برای نیل به مدارج کمال ،برخورداری از سالمت جسمانی،
نشاط جسمی و روانی و فضایل اخالقی است ( .)58لذا توجه به فعالیتهای ورزشی بیش از
پیش به چشم میخورد .فعالیتهای ورزشی در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به
صورت ضرورتی انکارناپذیر پذیرفته شده است ،با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد
عوامل گوناگون رفاهی و در نتیجه کمی تحرک و جنب و جوش نیاز به تخصیص ساعاتی
از اوقات زندگی به حرکات بدنی کامالً محسوس و الزامی است .یکی از روشهایی که می-
تواند اوقاتفراعت افراد جامعه را زیر پوشش قرار دهد و بسیاری از ضعفها و کمبودهای
جسمانی و روانی را رفع و درمان کند ،ورزش و فعالیتهای ورزشی میباشد .فعالیتهای
ورزشی گذشته از جبران ضعفها و حفظ تندرستی افراد ،آنان را برای زندگی ،تالش و
اهداف مشترک آماده میسازد .استفاده از فعالیتهای ورزشی در اوقاتفراعت فرصتی
برای پیشرفت فرد فراهم مینماید .در همین رابطه نتایج صفانیا و همکارانش ()5565
نشان داد ،به طور کلی در کیفیت زندگی و ابعاد آن ،فعالیتهای پر انرژی بهتر از فعالیت-
های کم انرژی هستند که ورزش یکی از فعالیتهای پرانرژی محسوب میشود .آنها
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همچنین توصیه می کنند برای بهرهمندی از اثرات مثبت ورزش  ،آنها را باید به انجام
فعالیت بدنی بیشتر تشویق کرد( .)55در همین راستا آلبرتو و همکاران ( )5556به این
نتیجه رسیدند 96 ،درصد از زنان و  91درصد از مردان نیروی کار آمریکا اوقاتفراغت
خود را با انجام حرکات و فعالیتهای بدنی سپری میکنند .بدین صورت که گذراندن
اوقاتفراغت به صورت فعالیتهای بدنی باعث پیشگیری از بیماریها ،ارتقاء سطح فعالیت
بدنی افراد میشود( .)3از طرف دیگر مطالعه زاکانی و همکاران ( )5565نشان داد اگر
امکانات ورزشی وجود داشته باشد ،اکثر دانشجویان در زمان اوقات فراغت خود فعالیت-
های ورزشی را ترجیح میدهند ( .)51در همین رابطه هنری و همکاران ( )5565به این
نتیجه رسیدند ،میانگین اوقاتفراغت دانشجویان دانشگاه تهران به طور روزانه  9.1ساعت
میباشد .به ترتیب اولویت دانشجویان اوقاتفراغت خود را درتماشای تلویزیون ،گوش
دادن به موسیقی ،گفت وگو با دوستان ،خواندن کتاب ،ورزش کردن و کار با کامپیوتر
میگذراند .از این رو بدلیل اهمیت فعالیتهای مخصوص اوقاتفراغت دانشجویان در
بوجود آوردن محیطی سالم و لذتبخش ،افزایش همبستگی بین دانشجویان فراهم کردن
برنامههای هیجانانگیز ،بوجود آوردن تجربیات فراموش نشدنی ،ایجاد انگیزه و نگرش
مثبت به زندگی ،تأثیرات آن روی موفقیت تحصیلی ،ارضای نیاز روحی و جسمانی
دانشجویان ،رشد شخصیت آنان و مطالعه و ارائه راهکارهایی در جهت غنیسازی اوقات-
فراغت دانشجویان امری الزم و ضروری به نظر میرسد( .)61از طرف دیگر ،هاس و
همکاران ( )5558در پژوهشی به مطالعة فعالیتهای فیزیکی دانشجویان در اوقاتفراغت
پرداختند .بر اساس نتایج ،مهمترین فعالیتهای فیزیکی ،دویدن ،شنا کردن و فوتبال
هستند .همچنین بین دانشجویان زن و مرد در استفاده از اوقاتفراغت ،تفاوت معناداری
وجود دارد و پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده ،نقش مهمی در اوقاتفراغت افراد ایفا می-
کند( .)62همانطور که در تحقیق فوق اشاره شد جنسیت نیز در فعالیتهای اوقاتفراغت
تأثیرگذار است ،بطوری که برادلی و انگلس ( )5565در مطالعه پیمایشی »ابعاد اوقات
فراغت در نوجوانان و تقویتهای جنسیتی« نشان دادند ،پسران زمان بیشتری را به بازی-
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های کامپیوتری و شرکت در مسابقات و فعالیتهای فیزیکی اختصاص میدهند؛ در حالی
که دختران بیشتر زمانشان را به صحبت با دوستان ،خرید ،مطالعه و شرکت در فعالیتهای
خالقانه مانند موسیقی و رقص میگذرانند(.)65
از آنجایی که جوانان و باالخص دانشجویان قشر عظیمی از جمعیت کشور را به خود
اختصاص داده که در واقع آینده سازان جامعه محسوب می گردند لذا الزم است به اوقات
فراغت آنان که نقش مهمی را در سالمت روح و جسم آنها دارد توجه نمود( .)4بنابراین به
نظر میرسد یکی از راههای غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان توجه به فعالیتهای
ورزشی در راستای نیازهای آنان در کنار سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری میباشد .در
این میان اولین مرحله ،شناخت مشکالت و محدودیت های موجود میباشد تا با برنامه-
ریزی و مدیریت صحیح نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود .دانشجویان به عنوان
طیف عظیمی از جمعیت جوان کشور برای رهایی از فشارهای ناشی از زندگی و تحصیل و
دوری از انحرافات اخالقی مخصوص این دوره از زندگی و پرورش استعدادها و تواناییهای
خود نیاز دارند تا در زمان اوقات فراغت با انتخاب فعالیتی دلخواه موجبات دستیابی به
این اهداف را فراهم آورند .لذا در این تحقیق پژوهشگران درصدد پاسخگویی به شناسایی
نیازهای واقعی دانشجویان ،موانع و مشکالت احتمالی و بررسی میزان تحقق اهداف
فعالیتهای صورت گرفته در زمان اوقات فراغت آنها میباشند.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی به شیوه مقطعی بود .جامعه آماری آن را
کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان در سال تحصیلی 35-39تشکیل دادند.
به استناد مدارک موجود در سال تحصیلی مذکور ،حدود  65555نفر دانشجو در این
دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته¬اند که با توجه به جدول تعیین حجم نمونه مورگان،
حجم نمونه  962نفر در نظر گرفته شد و نمونه¬گیری به روش تصادفی در دسترس
انجام شد.
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در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان
ابزار تحقیق استفاده شد .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بعد از بررسی و اظهار
نظرهای متخصصان امر و اصالحات مدنظر تأیید شد .در این پژوهش به منظور تعیین
پایایی) تجانس درونی (ابزار اندازهگیری) پرسشنامه محقق ساخته (در یک مطالعه
مقدماتی از آلفای کرونباخ استفاده شد ،به طوریکه مقدار ضریب آلفای کرونباخ5/45 ،
بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی به منظور تعیین میانگین ،انحراف
معیار ،درصد و ...استفاده شد .از آزمون کولموگروف اسمیرنف به منظور تعیین طبیعی
بودن توزیع و از آزمون خی دو استفاده شد .الزم به ذکر است که تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  55انجام شد.
یافتههای پژوهش
جدول شماره  6توزیع فراوانی نمونه به تفکیک نیازهای دانشجویان را نشان میدهد.
همانطوری که مالحظه میشود بیشترین درصد مربوط به مطالعه غیردرسی است .به
عبارت دیگر دانشجویان ادعا نمودهاند اگر تمام امکانات فراغتی و تفریحی را در اختیار
داشته باشند ،بیشترین اوقات فراغت خود را صرف مطالعه غیردرسی خواهند نمود.
همچنین کمترین درصد مربوط به دو فعالیت رفتن به سینما و شنیدن موسیقی با میزان
5/6درصد میباشد.
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جدول  -6توزیع فراوانی نمونه به تفکیک نیازهای دانشجویان
فعالیت

فراوانی

درصد فراوانی

مطالعه غیر درسی

85

66/5

استفاده از کامپیوتر

91

3/1

فعالیت های مذهبی

61

9/8

زبان آموزی

55

2/3

کارهای تحقیق

64

8/4

تماشای تلویزیون

94

65/6

رفتن به سینما و تئاتر

65

5/6

شنیدن موسیقی

65

5/6

تماشای ویدئو

58

1/8

هم صحبتی با دوستان

68

9/6

ورزش کردن

95

4/2

کارهای هنری

68

9/6

دیدار اقوام

62

8

تمرین ساز و آواز

65

5/6

قدم زدن وگردش کردن

61

9/8

گوش کردن به رادیو

68

9/6

قرائت قرآن

65

9/5

حل جدول

68

9/6

سیاحت و زیارت

64

8/4

کل

962

655

X2 =36/63, d.f= 64,sig= 5/556

نتایج آزمون خی دو وجود اختالف معنادار در سطح خطای  2درصد بین فراوانی پاسخ ها
در جدول فوق را تأیید میکند.
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جدول زیر توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص اقدامات الزم از سوی دانشگاه
برای غنیسازی فعالیتهای فوق برنامه را نشان می دهد .همانطوری که مالحظه میشود
بیشترین درصد مربوط به فعالیت استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص با میزان
 98/8درصد و کمترین درصد مربوط به فعالیت سایر با میزان  6/2درصد میباشد.

جدول  -2توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص اقدامات الزم از سوی دانشگاه برای
غنیسازی فعالیتهای فوق-برنامه
فراوانی

درصد فراوانی

فعالیت
استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص

653

98/8

برنامه ریزی دقیق تر

85

66/5

فراهم نمودن بودجه و امکانات

41

55/3

مشارکت بیشتر دانشجویان

26

69/1

آشنا تر کردن مسئولین مربوطه به اهمیت آنان

93

65/8

سایر

54

6/2

کل

962

655

نتایج آزمون خی دو وجود اختالف معنادار در سطح خطای  2درصد بین فراوانی پاسخ ها
در جدول فوق را تأیید میکند.
جدول زیر توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص مشکالت و تنگناهای موجود در
رابطه با گذران اوقاتفراغت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان را نشان میدهد.
همانطوری که مالحظه میشود بیشترین درصد مربوط به فعالیت کمبود فضاهای ورزشی
و تفریحی با میزان  95/6درصد و کمترین درصد مربوط به دو فعالیت عدم برنامهریزی
مناسب در جهت اجرای فعالیتهای اوقات فراغت و عدم اطالع رسانی مناسب در جهت
اجرای این فعالیت ها با میزان  6/2درصد می باشد.
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جدول  .9توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص مشکالت و تنگناهای موجود در رابطه
با گذران اوقاتفراغت در دانشگاه
درصد

فعالیت

فراوانی

کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی

662

95/6

عدم توان و امکانات مالی خانواده ها در تامین وجوه حق ثبت نام ورودیه کالسها و دوره های
آموزشی

26

69/1

ایجاد محدودیت از جانب بعضی از اولیا برای فرزندانشان در استفاده از برنامه های آموزشی و
ورزشی و تفریحی

93

65/8

عدم برنامه ریزی مناسب در جهت اجرای فعالیتهای اوقات فراغت

54

6/2

بی تفاوتی اولیا نسبت به اهمیت اوقات فراغت جوانان و تأثیر آن

53

6/6

کمبود مکان ها و مجموعه های فرهنگی در سطح شهر

98

3/6

عدم توجه به نیاز های واقعی دانشجویان

26

69/1

عدم اطالع رسانی مناسب در جهت اجرای این فعالیتها

54

6/2

کل

962

655

فراوانی

X2 =651/16, d.f= 6,sig= 5/556

نتایج آزمون خی دو وجود اختالف معنادار در سطح خطای  2درصد بین فراوانی پاسخها
در جدول فوق را تأیید میکند.
جدول زیر توزیع فراوانی فعالیتهایی که بخش عمدهای از اوقاتفراغت دانشجویان را
تشکیل میدهند را نشان میدهد .همانطوری که مالحظه میشود بیشترین درصد مربوط
به فعالیت تماشای تلویزیون با میزان  63/5درصد و کمترین درصد مربوط به فعالیتهای
هنری با میزان  4درصد میباشد.
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جدول  .4توزیع فراوانی فعالیتهایی که بخش عمدهای از اوقاتفراغت دانشجویان را تشکیل
میدهند
فعالیت

فراوانی

درصد فراوانی

تماشای تلویزیون

65

63/5

مطالعه آزاد

91

3/1

استراحت

96

4/9

شنیدن موسیقی

92

3/9

ورزش

88

66/6

گردش

86

65/2

کار بارایانه

94

65/6

فعالیت های هنری

95

4

مصاحبت با دوستان

85

66/5

کل

962

655

d.f= 4,sig= 5/556

X2 =96/51,

نتایج آزمون خی دو وجود اختالف معنادار در سطح خطای  2درصد بین فراوانی پاسخها
در جدول فوق را تأیید میکند.
جدول زیر توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص اقدامات الزم از سوی دانشگاه
برای غنیسازی فعالیتهای فوق-برنامه را به تفکیک جنسیت نشان میدهد .همانطوری
که مالحظه میشود در هر دو گروه بیشترین درصد مربوط به فعالیت استفاده از نیروی
انسانی متعهد و متخصص و کمترین درصد مربوط به فعالیت سایر میباشد.
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جدول  .0توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص اقدامات الزم از سوی دانشگاه برای
غنیسازی فعالیتهای فوق برنامه را به تفکیک جنسیت
فراوانی در گروه پسر

فراوانی در گروه دختر

جمع

( درصد از کل )

( درصد از کل )

( درصد از کل)

استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص

41
55/3

89
66/2

653
98/8

برنامهریزی دقیقتر

54
6/2

68
9/6

85
66/5

فراهم نمودن بودجه و امکانات

21
68/3

95
4

41
55/3

مشارکت بیشتر دانشجویان

63
2/6

95
4/2

26
69/1

آشناتر کردن مسئولین مربوطه به اهمیت آنان

59
1/6

61
8/9

93
65/8

سایر

62
8

69
9/2

54
6/2

کل

556
15/2

684
93/2

962
655

فعالیت

X2 =62/15,sig= 5/554

نتایج آزمون خی دو وجود اختالف معنادار بین نظرات دانشجویان پسر و دختر در زمینه
اقدامات الزم از سوی دانشگاه برای غنیسازی فعالیتهای فوق برنامه را تأیید میکند.
جدول زیر توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص مشکالت و تنگناهای موجود در
رابطه با گذران اوقات فراغت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان را به تفکیک جنسیت
نشان میدهد .عدم اطالعرسانی مناسب در جهت اجرای این فعالیتها با میزان 6.2
درصد میباشد.

65

بررسی راهکارهای غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
جدول  .1توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص مشکالت و تنگناهای موجود در رابطه
با گذران اوقات فراغت در دانشگاه
فراوانی در گروه

فراوانی در گروه

پسر

دختر

( درصد از کل )

( درصد از کل )

کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی

66
64/3

88
66/6

662
95/6

عدم توان و امکانات مالی خانواده ها در تامین وجوه حق
ثبت نام ورودیه کالسها و دوره های آموزشی

91
3/1

62
8

26
69/1

ایجاد محدودیت از جانب بعضی از اولیا برای فرزندانشان در
استفاده از برنامه های آموزشی و ورزشی و تفریحی

63
2/6

55
2/9

93
65/8

عدم برنامه ریزی مناسب در جهت اجرای فعالیتهای اوقات
فراغت

55
2/9

4
5/6

54
6/2

بی تفاوتی اولیا نسبت به اهمیت اوقات فراغت جوانان و تأثیر
آن

69
9/2

61
8/9

53
6/6

کمبود مکان ها و مجموعه های فرهنگی در سطح شهر

66
8/2

66
8/2

98
3/5

عدم توجه به نیاز های واقعی دانشجویان

92
3/9

61
8/9

26
69/1

61
¾
556
15/2

65
9/5

54
6/2

684
93/2

962
655

فعالیت

عدم اطالع رسانی مناسب در جهت اجرای این فعالیت ها
کل

جمع
( درصد از کل)

X2 =65, sig= 5/56

نتایج آزمون خی دو وجود اختالف معنادار در سطح خطای  2درصد اختالف معناداری
بین مشکالت و تنگناهای اساسی اوقاتفراغت دانشجویان دختر و پسر را نشان نمیدهد.
بحث و نتیجه گیری
احساس توانایی و شکلگیری و هویت شخصی آینده جوانان به میزان پذیرش انتظارات،
پردازش انتظارات و وارد کردن آنها به درون سبک زندگی آنها در این مرحله از رشد
بستگی دارد .شناخت جوانان و عالیق فراغتی آنها مسئلهای مهم در زمینهسازی سالمت
جسم و روان این قشر مهم از هر جامعهای محسوب میشود .گزارش سازمان ملل
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( )5559ویژگیهای موقعیتهای رشد مثبت برای نوجوانان و جوانان را شامل ایمنی
جسمی و روانی ،ساختار مناسب ،روابط پشتیبان ،فرصتهای تعلق ،هنجارهای مثبت
اجتماعی ،پشتیبانی کارآمدی ،فرصتهای مهارت آموزی و تلفیق تالشهای خانواده،
مدرسه و جامعه معرفی میکند .بوردیو ( )6935استدالل میکند که تمایزهای اجتماعی
را میتوان در مجموعه متنوعی از اعمال اجتماعی مشاهده کرد از جمله اعمالی که به
طور سنتی مربوط به فراغت میشوند مثل تعطیالت ،ورزش ،مطالعه موسیقی و سایر ذوق
و قریحه¬ها .به عقیده بوردیو ،این زمینهها را میتوان به لحاظ میزان سرمایههای
اقتصادی و فرهنگی و نقشه اجتماعی و فرهنگی کسانی که در آنها جای دارند بررسی و به
این ترتیب نقشه اجتماعی و فرهنگی و موقعیت اجتماعی و سیر اجتماعی آنها را در
جامعه ترسیم کرد(.)6
یافتههای تحقیق حاضر حاکی از عدم تخصیص مناسب اوقاتفراغت به انجام فعالیتهای
ورزشی است ،بطوریکه کمتر از ده درصد از دانشجویان در اوقاتفراغت خود به ورزش
میپردازند .این نتیجه با نتایج نظریان بادوانی و رمضانی ( ،)6935فرانک ()5551
همخوانی دارد( .)68،6با توجه به تأثیر غیرقابل انکار ورزش منظم در کسب و حفظ
سالمت جسمی و روانی و آگاهی دانشجویان به این امر ،این یافته قابل تأمل است .لذا
برای غنیسازی اوقاتفراغت با تأکید بر فعالیتهای ورزشی باید از افراد متخصص و
متعهد در این زمینه استفاده کرده تا از یک سو دانشجویان را ترغیب به انجام فعالیتهای
ورزشی نموده و از سوی دیگر همگام با دانشجویان در اوقاتفراغت در کنار آنها فعالیت
نمایند .از سوی دیگر داشتن افراد متخصص و متعهد زمانی میتواند مفید باشد که
زیرساختها و امکانات انجام فعالیتهای ورزشی وجود داشته باشد ،نتایج تحقیق نشان
داد که فراهم نمودن بودجه و امکانات به همراه برنامهریزی دقیقتر میتواند در غنیسازی
اوقاتفراغت دانشجویان مؤثر باشد .شینو و همکاران ( )5559اعالم کردند که فراهم
کردن زیرساختها برای مشارکت افراد در فعالیت های فراغتی بهترین اقدام است چرا که
افزایش  95درصدی مشارکت در پی ایجاد امکانات مشاهده شد(.)56
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با توجه به یافتههای پژوهش بخش عمدهای از ساعات فراغت دانشجویان صرف فعالیتهای
غیرحرکتی میشود .البته نحوه گذران اوقات فراغت افراد ورزشکار و غیرورزشکار نیز
متفاوت میباشد بطوری که طبق نتایج ،ورزش در اوقات فراغت ،اولویت اول برای دانش
آموزان ورزشکار و اولویت دوم برای دانش آموزان غیرورزشکار بود .همچنین اوقات فراغت
فعالیت های مورد عالقه در فعالیت ورزشکار و غیرورزشکار مانند فعالیتهای ورزشی،
رادیو و گوش دادن به موسیقی تفاوت معناداری وجود داشت(.)55
یافتههای پژوهش حاکی از این مطلب بود که نبود امکانات ورزشی به عنوان یکی از
عوامل مؤثر در عدم مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی می باشد .به
نظر میرسد عدم تحرک که خود یکی از علل ایجاد بیماریهای مزمن در جوانان می شود
ناشی از عدم وجود امکانات ورزشی و غیرفعال بودن دانشجویان می باشد .این فاکتور یکی
از عوامل تأثیرگذار در سالمت روحی و جسمی آنان به شمار می رود .نتایج سایر پژوهش
ها نشان می دهند که در سالهای گذشته با کاهش میزان تحرک به دلیل کاهش فضاهای
ورزشی به دلیل رشد جمعیت و بروز مشکالت اقتصادی در جهان علی الخصوص در
کشورهای جهان سوم میزان زمان بیشتری به فعالیت های ایستا و غیرفعال اختصاص
داده می شود به عنوان مثال تماشای تلویزیون در کشورهای توسعه یافته دارای میانگین
 5ساعت در روز و همین میزان در کشورهای در حال توسعه  9ساعت بوده است.
همچنین نتایج یک پژوهش نشان داد که استفاده از رایانه ،گوش کردن به موسیقی و
تماشای تلویزیون رایجترین فعالیت های فراغتی دانش آموزان است( .)8این نتیجه با
نتایج تحقیق کریستیا( ،)5565سوسویی( )5569و سوسویی ( )5561همخوانی
دارد( .)69،65،66آنها بیان میکنند با توجه به محدودیت و کافی نبودن امکانات و
تجهیزات دانشجویان و افراد جامعه کمتر در فعالیت های ورزشی و تفریحی مشارکت می-
کنند.
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اما سایر نتایج نشان دادند ،که میل به انجام فعالیت های ورزشی همچنان جزو اولویتهای
زندگی دانشجویان می باشد .اکثریت آنها ابراز کرده اند که در صورتی که نوع رشته های
ورزشی موجود در فوق برنامه دانشگاه دقیقاً بر اساس نیازهای درونی آنان منطبق باشد و
از طرفی امکانات کافی و فضای الزم وجود داشته باشد ،به ورزش می پردازند .به نظر می
رسد که توجه به نیازهای درونی دانشجویان در برنامه ریزی اوقات فراغت آنان امری
ضروری می باشد و موجب غنی سازی اوقات فراغت آنان می شود .استیبنز ()5566
برطرف کردن نیاز درونی جوانان ارتباط مستقیم با ایجاد انگیزه و عالقمند کردن آنان با
انجام هر فعالیتی می باشد( .)59لیندستروم و همکاران ( )5559عنوان کردند که نداشتن
فعالیت جسمانی در اوقات فراغت اساساً تحت تأثیر عوامل فردی قرار دارد و به سرمایه
گذاری اجتماعی (امکانات و تجهیزات) صرفاً وابسته نیست( .)66در این خصوص هاسا
( )5559عدم انگیزه و بی عالقگی را مهمترین مانع در ورزش ذکر کرده اند .عالقه انسان
و میل ذاتی او در پرداختن به ورزش می تواند ناشی از غریزه انسان نیز باشد چرا که
انسان به صورت غریزی میل به تکاپو و فعالیت دارد( .)62به نظر می رسد این گرایش در
بین خانم ها و آقایان به اشتراک گذاشته شده است .آدمی از همان لحظه تولد و به دنبال
آن در زندگی همواره از فعالیت ها و توانایی های جسمانی به عنوان ابزاری برای سرگرمی،
نیرومندی و بهداشت بهره برده است.
اوقات فراغت یک مفهوم اساسی که منجر به پیشرفت فرهنگ و پیشرفت جامعه به طور
ضمنی فرد است( .)65تفاوت در نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان را می توان به
تفاوت های فرهنگی ،محدودیت های اجتماعی و عالیق و سالیق افراد و حتی به جنسیت
آنها نیز نسبت داد .نتایج شفیعی ( )6949نیز نشان داد که دانشجویان دختر در اوقات
فراغت به ورزشهای تنیس روی میز ،شنا و پیادهروی می پردازند و در صورت دسترسی به
همه امکانات ،به ترتیب به ورزشهای شنا ،اسب سواری و اسکی عالقه مندند .ضمناً این
پژوهشگر ،تماشای تلویزیون را اولویت اول برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان دختر
بیان کرد( .)5ضمن اینکه از نظر تامپسون و همکاران ( ،)5559ورزشهای شنا ،تنیس و
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تمرینات هوازی از ورزشهای رایج دانشجویان دختر دانشکده علوم تندرستی دانشگاه
بارسلونا است( .)58عالوه بر این در استفاده از اوقات فراغت عوامل دیگری نیز دخیل
میباشند بطوریکه نتایج تحقیق یاوری و همکاران ( )5568نشان داد ،با توجه به نظر
کارشناسان ،از عوامل مهم در جهت اولویت داشتن اوقات فراغت امکانات و تجهیزات،
عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل فردی و عوامل خانوادگی می
باشد(.)52
با عنایت به اینکه موضوع مطالعه این تحقیق قشر دانشجو و جوان است ،طبیعی است که
به علت حساسیت این قشر ،برای انتخاب نوع وسیله گذران اوقات فراغت ،باید برنامه
ریزی حساب شده و جدی از طرف مدیریت های جامعه و مسئوالن مربوطه انجام شود.
به علت شرایط سنی و عالقمندی آنان برای انتخاب بهترین ها ،اغلب دانشجویان ترجیح
می دهند اوقات فراغت خود را با برنامه های منظم و منسجم پر کنند و از اتالف وقت
بپرهیزند .دانشجو در جهت رفع این خواسته ،چشم امید به برنامه ریزان فوق برنامه
دانشگاه دارد .همچنین با بصیرت کامل برنامه های فوق را بررسی می کند و در
جستجوی انتخاب بهترین ها است؛ هر چند ممکن است آن را خارج از محیط دانشگاه به
دست آورد .بهره گیری شایسته از اوقات فراغت ،منوط به برنامه ریزی دقیق و متناسب با
نیازها و اجرای موفق است .برنامه ریزی اوقات فراغت نمی تواند چیزی مستقل و بی
ارتباط با سایر اوقات باشد؛ بلکه باید با برنامه های کالن زندگی ارتباط داشته باشد و مؤید
و راهگشا و زمینه ساز آن باشد .در غیر اینصورت ،خواه ناخواه بخشهایی از عمر پرارزش
انسان در وادی پوچی و بی ثمری از بین میرود و صرف کارهای لغو و بیهوده میگردد.
بنابراین به نظر می رسد که هرگونه برنامهریزی جهت غنیسازی اوقات فراغت
دانشجویان ،باید مبتنی بر عالیق و همچنین باتوجه به تفاوتهای فرهنگی – اجتماعی
موجود صورت گیرد ،از طرفی استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص ،برنامهریزی

66

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال هشتم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 6931

دقیق ،مشارکت بیشتر دانشجویان در این فعالیت ها میتواند در دسترسی این برنامهها به
اهداف کالن آن مؤثر باشد.
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