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 میاان دی فراغا  اوقاا  گاریان تغییارا  یوناد بریسا؛ (.6931) یاضای  ظهاوی،، و مرتضا؛؛ دّیاای،، مجید؛ والدیان،ف
  .6-82 (،9)66 ،ایلللرا  فرههگللل  تحقیقللل   فصلللمه    ،مشاااهد فردوسااا؛ دانشااا ا  غیرباااوم؛ دانشاااجویان

 
  8002-6281شاپا: 

  آزاد اس . نویسندگان / دسترس؛ ب  متن کامل مقال  براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

ات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان روند تغییر
 دانشگاه فردوسی مشهد ی غیربوم

 

 3یاضی  ظهوی، ،2مرتض؛ دّیای، ،1مجید فوالدیان
 19/20/2931پذیرش:        12/21/2931دریافت: 

 چکیده
دانشا ا   گریان اوقا  فراغ  دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ ؛پژوهش، بریس؛ چ ون  هدف از انجام این

مختلا  دی   هاا، یا دی ترم ؛شرایط خاص، یوناد متاااوتداشتن دلیل  ب  ؛ دانشجویان غیربوم  اس . ؛فردوس
جدیاد زنادگ؛ دی  ۀتجربا ،جدید و دی اغلب مواید ویود ب  فضا،  ند.کن گریان اوقا  فراغ ، تجرب  م؛ موید

یک دانشاجو،  ،دیواقع  کند. م؛ ااوقا  فراغ  آشن گریانها،  شیو متااوت؛ از  افراد یا با انواع ،شهر یک کالن
شاود و  خاود شاریک م؛ اوقاا  فراغا  خاود یا باا دوساتان ،محل تحصیل ، پس از ویود ب  شهر ؛غیربوم
زماان فراغا   داشاتن ،آزاد، عمل بیشتر  د.کن گریان اوقا  فراغ  و، ایاا م؛ دیاندک؛ نقش بسیای  ،خانواد 

فرصا   ،شاهر اوقا  فراغ  دی یک کالن گریان متااو ها،   شیوبا  آشنای؛ ،جدید آشنای؛ با دوستان ،بیشتر
اوقاا   گاریانشایو  دی  ا، گساترد   هاا، موجاب تااو ، دی ر از مواید ،اییبس و ،با جنس مخال  ی؛آشنا

از  ناار 80با  ترتیب ک   این ؛ ب بود  اس  کیا؛، این پژوهشانجام یوش   د.شو م؛ ؛ ان غیربومیدانشجو فراغ 
دی   ها مصااحب  ،نظار، با یسیدن ب  اشباع ،و دینهای  انجام شد عمیق فرد،  ۀمصاحب ، بوم؛ان غیریدانشجو

کاهش زماان فراغا   ،ترین نتایج این پژوهش از مهمیک؛   اند. د شتحلیل  ، یو دینها کدگرای، ،مرحل  س 
، پایاان؛  هاا، رمدی ت  اوقاا  فراغا  دانشاجویان غیرباوم؛ گاریان یو شا ،نیهمچن  .اس پایان؛   ها، دی ترم
  ها، فعالیا  دی شابک  ؛،طاویکل با   .مطار  و بریسا؛ شاد  اسا   ها قسم  یافتا  ک  دی داید ی؛ها تااو 
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  شر  داد  شد  اس .
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 مقدمه
ب  جهان و با  خاودش معنا؛  ب  ن رش تاز  انسان ،کهن  نشتهمرا  با کنای گرا ،ت یمدین امروز 

 عناوان فراغا  با  اوقا   .(611، 6938 ،میرمحمدتبای :از نقل ب  ؛6921 ،زاد  )علو، دهد ؛م
 و تقسیم کای اجتمااع؛ ،فناویان  ها، پیشرف  ،خان  کای از ی؛جدا ک  محصو  ،دیماهوم جد

( از اجبایهااا و ؛کوتااهبارا، ماد   کارد کاا  انساان )هرچناد فاراهمایان فرصا  یا  ،اسا 
عبای  دی ر، یکا؛  ب   .(20 ،6920 ،1)کیویتسو مدین یها شود اع؛نظم اجتم، ها  یمحدود

مطالعاا   دی ک  حوز  مهم؛  اا مشاهد  زندگ؛ فرد، و عرص  قابل ۀآزادان انتخاب  ها، از عرص 
  هاا، لیتحل  حوز نیتر اصل؛، فراغ  حوز   اس . حوز  فراغ   ااا  آید شمای م؛ ب زندگ؛  سبک
و قواعاد خااص   ،هاا ال و ، ها ش یکل ،نماگرها، ک  افراد   اس حوز نیا دی  زندگ؛ اس . سبک

اوقاا   واقاع،دی .(19، 6922 ،)یباان؛ کنند خود یا بازگو م؛ ؛اجتماع سبک زندگ؛ و هوی 
 ،معاصر ؛اجتماع ا تغییرا  فرهن ؛ ،نوین؛ اس  ک  دی بستر مدینیت ؛ اجتماع ۀعرص ،فراغ 

ژ  یاو با ، نوساز، شدن عناصر ریفراگ اس . یافت   یاهم معنا وی؛، گرا مصرف یشد فرهنگ و
افاراد شاد  و  ۀیوزانا؛ زنادگ  فزایناد؛ پاایگ و پای  ؛خت یگس موجب ازهم شدن، ؛ند صنعتایفر

دی  ،یو ازایان  ؛وجاود آماد  اسا  ا، بین ساعا  کای، و غیرکای، با  ک فزایند یتاک، ج یدینت
ا،  با  عرصا  فراغ  شد  اس  و اوقا  برا، افراد فراهم بیشتر، فراغ  امکان ،جدید جوامع

از تمادن فراغا   کا  اماروز  ی؛تاجاا ؛همرا  با تنوع یوزافزون تبدیل شد  اسا  گسترش یوب 
   (.912 ،6923 )صادق؛ و همکایان، آید میان م؛ صحب  ب 

انساان کا  فارد بتواناد آن یا با  میال و  ،از بیدای؛ عنوان زمان فراغ  ب  اوقا  ،طویکل؛ ب 
فراغا   زماان .(80 ،6921 ،شاود )ککاای؛ م؛ معناا ،ب ریاند  خود بدون هیچ الزام؛دلخوا  
 ؛ن جهاانیان یااز م شی  باکاساع  اسا   1یوزان  حدود ، نیان یصوی  م ب  ؛رانیا جوانان

، با  سابب اینکا  بخاش امروز  اوقا  فراغ   .(16-11 ،6928جوانان،  ؛مل اس  )سازمان
دهااد، دایا، اهمیاا   نشااجوی؛ و جااوان یا تشااکیل ماا؛هااا، دا تااوجه؛ از زمااان گاارو  قاباال
 ،و یای اان ،اجباای آماوزش ،  کاای کودکاانیل ممنوعیدل ب  ،همچنین  .ا، اس  مالحظ  قابل
و  ،افزایش امید ب  زندگ؛ ،کای ب  بازای خیر دی سن ویودأو ت ،تحصیل  ها، سا  ؛جیش تدییافزا
اوقاا  فراغا  و  بناابراین،  ؛شاد  اسا وق  فراغا  ایجااد  ،برا، افراد ،ش سن ازدواجیافزا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ثیرگارایأدی تمام ابعاد زندگ؛ فرد ت ،عصر مدین  ،ها انیاز بن؛ عنوان یک ب  ،چ ون ؛ گریان آن
   .(60 ،6930،  )مسلم؛ اس 

  ؛شاود. گونااگون؛ بریسا؛ م؛عوامال ، آن اوقا  فراغ  و تحو  گریان دی مطالعۀ شیو 
  هاا، فعالی  شاامل ،عماد  ۀویان آمریکاا با  دو دساتدانشاج  هاا، فعالی  ،عنوان نمون  ب 

کادمیک  کادم  ها، دیس خواندن و مطالع  کردن و فعالی  مانندآ ک نظیار اساتااد  از یغیرآ
نتاایج  و شاود تقسایم م؛ و تماشاا، تلویزیاون،، وی؛یویاد  ها، باز، اجتماع؛،  ها، شبک 

کادمیاک   ها، صرف فعالی وق  کمتر،  ،دانشجویان آمریکای؛دهد،  ها نشان م؛ بریس؛ آ
 ،مل دیبای  اوقاا  فراغا  دانشاجویانأت قابل ۀنکت .(7-11 ،2112 ،1)آنا شوتسایا کنند م؛

بریسا؛   اسا . گاریان اوقاا  فراغا  دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ شیو لزوم توج  ب  
با  اتخااک  ، دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ اوقاا  فراغا  گاریاندی شیو   وتحوال  تغییر

ن او معاونا  ها دانشا ا   د.شامنجار خواهاد  ،یباط مناسب از سو، مراجع ک،  ها، سیاس 
دی یاساتا، بهباود وضاعی   ،مرتبط  ها، نهادها، آموزش؛ و سایر نهاد فرهن ؛ و اجتماع؛

گاه؛ ازب   گرای، ییز، و سیاس  برنام  نیااز  تغییرا  اوقا  فراغ  دانشجویان غیربوم؛ آ
توجا  با   ،دانشا اه؛ ۀدی عرص گرایان سیاس   ها، از دغدغ  ک؛ی امروز  .خواهند داش 

اوقا    ،ها بیآس، نیهمچن  گریان اوقا  فراغ  اس . ها، شیو  ؛ابعاد فرهن ؛ و اجتماع
فراغا   اوقا  گریانها،  شیو  بهبودبرا، مناسب  امکانا  و بسترها، مینأفراغ  و لزوم ت

 ،زنادگ؛ دی شاهر دی ار و دوی، از خاانواد تجربا    گارایان اسا . سیاسا   ها، از دغدغ 
اهمی   آنان، و نوع گریان اوقا  فراغ  کند ک  کیای  فراهم م؛ یانشرایط؛ یا برا، دانشجو

باا گروها؛ از دانشاجویان و جواناان  دیواقع، افراد با ویود با  دانشا ا  .یابد م؛ ؛دوچندان
اوقا  فراغ  خود یا نا   والا معمک  بدیه؛ اس    داش  ود نتعامل خواه، سا  خود و سن هم

گاریان اوقاا   چ اون ؛ ،نکتا  دی ار  د باود.نبلک  با دوستان خود سهیم خواه ،با خانواد 
دایا، امکانا  بیشتر،  ،شهر محل تحصیل ک  دیصویت؛ ،دی ر ویود ب  شهر ؛فراغ  اس 

   خواهد داد. ثیر قرایأگریان اوقا  فراغ  یا تح  ت شیو  ،باشد
 زماان؛  دی سا  باازوضاعی  و شایو  گاریان اوقاا  فراغا  شاود  ع؛ م؛س مقال دی این 

با  دانشا ا   ویود ابتادا،شاامل  ،ایان سا  دوی   .بریسا؛ شاوددی دوی  کایشناسا؛  مشخص
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ل یتحص ؛انیدوی  پا، نهای دیس  تا پنج( و   ها، )ترم لیتحص ؛انیم دوی  و دو(،یک   ها، )ترم
اوقاا   گاریان شایو را  ییاتغ کشا  ،این پژوهشهدف  خواهد بود. شش ب  بعد(  ها، )ترم

  .اس اصل؛ این س  باز  زمان؛   ها، تااو  بریس؛فراغ  دی طو  زمان و 
 

 پژوهشپیشینه . 1
 ، هاا پژوهش دی بخش فایس؛ الزم اس  اشای  کنیم ک  بیشاتر پژوهش از اشای  ب  پیشین  پیش

 ،ساایوخان؛؛ 6928 ،پوی )الهام اند   انجام شد ؛کّم  صوی  ایران ب  فراغ  دی اوقا  ب  مربوط
گاریان اوقاا  فراغا  دانشاجویان شایو  بریس؛ تحاو   ،دیواقع  (.6939 ،واصایان؛ 6930

  هاا با استخراج چرای؛ تا پژوهش؛ کیا؛ اس انجام  نیازمند ،دی طو  دوی  کایشناس؛ غیربوم؛
دی ایاران   د.شاوسا؛ وضاو  بری تحو  با  این ،گریان اوقا  فراغ زمینۀ موجود دی  ال و،و 

 بخاش عماد اسا  و  انجام نشد گریان اوقا  فراغ  شیو  با هدف بریس؛ تحو   ؛پژوهش
دی جادو    اناد. باود   کما؛  ها، بر داد  ؛مبتن ،دانشجویان مرتبط با اوقا  فراغ   ها، پژوهش

دی دوی  تحصاایل   فراغتاا؛  هااا، باا  فعالی  کاا یا  هااای؛ پژوهش ایم کاارد سااع؛  (6شاامای  )
  .کنیمبریس؛  ،اند انشجویان پرداخت د
 

 نهیشیپ یبند جمع (.1شماره )جدول 
 

ین فعالیت فراغتی و تحول فراغت مهم پدیدآورندگان  گروه مورد مطالعه تر

 تماشا، تلویزیون، فعالی  ویزش؛ 6923 ،زاکان؛
دانشاااجویان پساااار و دختاااار 

 دانشکد  اقتصاد
 بریس؛ اوقا  فراغ  جوانان شکل فرد، و با دوستان   ب گریان اوقا  فراغ 1331 ،سازمان مل؛ جوانان

 دانشجویان دانش ا  آزاد استااد  از یسان  1333 ،واصایان

 سا  23تا  12جوانان  گریان اوقا  فراغ  شیو ثیر طبق  بر أت 1331 ،زاد  لطا؛

 دانشجویان دانش ا  اهواز تااو  معنادای دختران و پسران 1333 ،پوی الهام

 دانشجویان دانش ا  فردوس؛ گرد، و بازدید از مراکز خرید خیابان 1331 ،،دّیای

 8002 ،جانا د،
گاوش  ،تماشا، یویادادها، ویزشا؛ ،یقابت؛  ها، انجام باز،

 دادن ب  موسیق؛
مطالع  دانشجویان کرواسا؛ دی 

 سال  دوی  پنج و  یکط
 دانش ا  آلیکن  تماشا، تلویزیون و گوش دادن ب  موسیق؛ 8068 ،کاتالین
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  ابزایها، گاریان ترین یک؛ از مهم ،امروز  استااد  از یسان  هم ام با توسع  شبک  ایتباط؛
دیباای   ؛دی پژوهشا 6939دی سا   واصایان  اس . ،دانشجویان ویژ  ب  ،جواناناوقا  فراغ  

  هاا، الی فع ،ایان بر عالو   امر اشای  کرد  اس . ب  این اوقا  فراغ  دانشجویان دانش ا  آزاد
 بود   دانشجویان جفراغت؛ دی ر، اس  ک  موید تو  ها، ویزش؛ و تماشا، تلویزیون از فعالی 

  .اسا گاوش دادن با  موسایق؛  دی زماان فراغا ، عماد   هاا، از فعالیا . یک؛ دی ر اس 
 ثیر پای ا  طبقاات؛أزاد  ب  ت مانند لطا؛؛ پژوهش ران بر این، عالو   (.8061)1جیمنز ج. جسیکا.

 دی ماویدباا انجاام تحلیال ثانویا   زاد  لطاا؛ .اند کرد ر نوع گریان اوقا  فراغ  اشای  بافراد 
(. دی 6936 ،زاد  )لطاا؛ اسا  کارد  دأییات ،بر نوع گریان اوقا  فراغ یا ثیر طبق  أت ،جوانان

باا ک   ا «دانشاجویان ساا  ساوم دانشا ا  فراغت؛ و سارگرم؛  ها، فعالی »با عنوان پژوهش؛ 
 دسا  آماد  ب نتیجا  این  ا انجام شد  اس  گو نار پاسخ 610نام  برا،  ااد  از ابزای پرسشاست

ب استااد  از یترت ب  موید نظر، دانشجویان سا  سوم دانش ا  ترین فعالی  فراغت؛ ک  مهماس  
تماشا، تلویزیون و فیلم،گوش دادن با   ،اجتماع؛ و دی مراتب بعد  ها، کامپیوتر و سایر شبک 

شیو  گریان اوقاا  بر شدن  مدینیز ک  کند  م؛ بیانلطا؛ زاد    اس . و مطالع  کردن ،سیق؛مو
 ( نیاز دی پژوهشا؛ باا عناوان8068)2کاتالین نااجیواید،  .اس  گرایثیرأفراغ  دانشجویان ت

 13ا، و بریسا؛  ناما  ک  با یوش پرسش« فراغت؛ دانشجویان دی دانش ا  آلیکن   ها، عاد »
تماشاا، تلویزیاون و گاوش  ،دهندگان کند ک  پاسخ م؛ ینیاس ، تب انجام شد  ،نار مرد و زن

ماوید ها،  فعالی دهند و سایر  ح م؛یفراغت؛ خود ترج  ها، فعالی  عنوان  دادن ب  موسیق؛ یا ب
طوی  ب ها یا  آن ،کنندگان سوم از شرک  مطالع  کردن و اینترن  ک  یک :عبایتند از  عموم؛ قۀعال

   دهند. انجام م؛ هات ؛یا  یوزان 
انجاام کرواسا؛ دی  8002پژوهش؛ کا  دی ساا   دی 3و همکایان دیجانا بویل  ،همچنین

 گاریان اوقاا  فراغا  دانشاجویان یا بریسا؛  هاا، تااو   سال  دیباای پنج  ها، داد  اند، داد 
نتاایج  و انجاام شاد دهناد   پاساخ 361باا و  ناما  پرساش اساتااد  ازاین بریس؛ با   .اند کرد 

ساا  تغییار پانج  دی طو دهد ک  شیو  گریان اوقا  فراغ  دانشجویان  نشان م؛آمد   دس  ب 
زماان آزاد خاود یا صارف  ،بیشاتر دانشاجویان کا  اخیاراا ا،  گونا  ب  ؛اس  داشت چشم یر، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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و ب  بطالا   ،خوابیدن گوش دادن ب  موسیق؛، ویزش؛،  ،ها تماشا، یویداد یقابت؛،  ها، ،باز
ها  بخش دی آن و آیامش ؛ویزش  ها، ش تمایل ب  فعالی یافزادی ر،  عبای  ب   کنند. م؛ نگریاند

 شود. دید  م؛
ا، اساتااد  از زماان دی میاان  دی پژوهش؛ با عنوان  مطالعا  مقایسا ( 8061آنا شوتسایا ) 

 برا، بریس؛ شرایط گریان اوقا  فراغ  دی بین دانشجویان چین؛ انجاام ک  دانشجویان چین؛
 ربا سایوسوکیاد مکتاب کناأت دلیل دانشجویان چینا؛ با  یسد ک  داد  اس ، ب  این نتیج  م؛

اهاداف  رکیاد بیشاتر، باأت ،،اجتمااع؛ و اقتصااد  ها، ر فشاییثأت تح  ،آموختن و همچنین
عماد   ۀب  دو دست دانشجویانها،  فعالی  ،بند پژوهش ر با دست این  ،دیواقع آموزش؛ دایند.

کادم ،ها  یشامل فعال کادمیغ ،هاا  یکاردن و فعال خواندن و مطالع  دیس مانندک یآ ک یارآ
کند ک   م؛بیان  و تماشا، تلویزیون، وی؛یوید ،ها ،باز اجتماع؛،  ها، از شبک  استااد  مانند

کادم ،ها  یوق  کمتر، صرف فعال ی؛،دانشجویان آمریکا   کنند. ک م؛یآ
 

 چارچوب نظری. 2
هاا،  از آنکا  برخا؛  شاد  اسا ؛ دی حوز  اوقا  فراغ  مطر  مختلا ها،  کل؛ نظریطوی ب 

 ؛،کاایکردگرای ها،  نظری این، بر عالو  .هستند دایا، یویکرد انتقاد،ها، آدوینو،  مانند دیدگا 
از نیاز معاصار  پاردازان نظریا و  ،مانناد وبار و دویکایم کالسایک پردازان نظری  ،متقابل کنش
ساع؛  بخاشدی ایان   اناد. اوقا  فراغ  پرداختا یط گریان شرا ب  بریس؛؛ گوناگون  ها، جنب 

  ا، داشت  باشیم. اشای  ،مرتبط ها،  م کرد ب  مااهیم موید نظر و نظرییخواه
باارا،  کامالباا یضااای   ،اسا  کاا  فاردهای؛  از اشاتغا  ا، مجموعاا  ،فراغا  فراغـت:

 پاسع؛ داوطلبان  اجتما یا مشایک  ،آموزش غیرانتااع؛ ،توسع  اطالعا  ،تاریح ،استراح 
 (.6911)دومازیا ،  پاردازد و اجتمااع؛ با  آن م؛ ،خاانوادگ؛ از آزاد شدن از الزاما  شغل؛،

 منظاوی از کاای، انجاامدانناد؛  از انجام کای ما؛ پس زمان آزاد فراغ  یا، نامتخصصاز برخ؛  
ر ایان بادانناد و  از این م؛ فراغ  یا محدودتر ،بعض؛ دی ر  دیآمد اس .کسب امرایمعاش و 

 خوابیدن، انندم ؛بدن ، نیازها،محل کای و ایضا آمد ب  و از کای و یف  پسک   زمان؛ نظرند ک 
زماان انجاام تعهادا   نیاز برخا؛ دی ار .زمان فراغ  اس  ،باق؛ ماند   . . و. ،تغری ، انسجام

 نظار با   کا  کنناد اجتماع؛ مانند تعهدا  مرهب؛ و خانوادگ؛ یا از این زماان فراغا  کام م؛
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آزادان  و مستلزم یهاای؛ از  نشیگز ۀجینت ،زیرا فراغ   باشد،تر  دیس  ،برداش  سوم ،یسد م؛
 ۀهماکا  اسا   ؛هیباد  (.963-980 ،6922)زیاای، و همکاایان،   اسا  وظای  مختلا 

و اختیای فرد دی انتخاب نوع فعالی  و زمان فراغ  و نیاز  عنصر آزاد، بر ها، یادشد ، ری تع
  (.980 ،6922 ،زیای، و همکایاناند ) تأکید داشت  ،فعالی  ودننند  بک بخش و ایضا لر 

  ها ر وبر از بحث انتخابیبسط و تاسۀ جینت ،مااهیم سبک زندگ؛ و مصرف سبک زندگی:
 ، یشاامل جنسا،، قشاربند ،رهاایمتغ، وبر  هستند. منزلت؛  ،ها و گرو  ؛زندگ ،ها شانس و

  ها، انتخاب بر  ها کند و اشای  داید ک  این شانس م؛ زندگ؛ معرف؛  ها،   یا شانسیقوم و ،سن
 ؛بایاد انتخااب ؛سبک زندگهستند؛ بنابراین،  گرایثیرأت و اوقا  فراغ  مانند سبک زندگ؛ فرد

اوقاا   ناوع گاریان، دیواقاع  (.8008 و همکاایان، 1)کوکرهام خود آن یا برگزیند ،باشد و فرد
 وابسات  اسا .، دایناد ک  اعضاا دی آن عضاوی ی؛ اه و گرو  افراد انتخاب ب تا حد، فراغ  

  برگرفت  از انتخاب افراد اس . ،سبک زندگ؛ ؛،کلطوی گریان اوقا  فراغ  و ب  
 بر ایان نظارو  داند یا با یکدی ر مرتبط م؛ فراغ  و فرهنگ ،2نومیر ارتباط فراغت و فرهنگ:

 رییاین تغ  شد  اس . دچای تحو  نیزفراغ  ، جامع  و فرهنگ دی طو  تاییخ اس  ک  با دگرگون؛
 اس  ک  اماروز فراغا  ،ا گون  ب  ،ها، اخیر نهاد دی سا  نوع؛  دی گرشت  ب  قوم؛ها،   از عاد

ماوید قباو  و دایا، اهمیا  جامعا  دیآماد  اسا  )موموناد،،  ها، از ایزش صوی  بخش؛ ب 
بک زنادگ؛ نیاز ها، اساسا؛ سا اوقا  فراغ  و نحو  گریان آن یک؛ از شااخص  (.88 ،6920

  گریانادن اوقاا  فراغا نحو  شیو  زندگ؛ افراد معموالا خود یا دی  ،ب  بیان دی ر  د.آی شمای م؛ ب 
یا  یا  ،هاا، منزلتا؛ گرو موضاوع  وبر بود ک  با طار  این ماکس ،دی دنیا، جدید  دهد. نشان م؛

 (.6936 ،سرای؛ماهی  دادن ب  آن باز کرد )و  برا، مطالعا  سبک زندگ؛ و فراغ 
ب  فرهنگ طبقا  توجا  کارد  اسا  کا  یاک قسام  آن دی ، نووبر با ن رش؛نیز  کالینز

ر یتاأث تحا  تواناد ؛م ؛زنادگک عنوان یک سب گریان اوقا  فراغ  ب  ابد.ی ؛م فراغ  بازتاب
این عوامل بر   و فرهن ؛ قرای ب یرد. ،اجتماع؛ ،،ها، اقتصاد شبک و ، ؛خانوادگ پای ا  خاص

  .تأثیرگرای هستندن اوقا  فراغ  گریاشیو  
 ،اوقا  فراغا  اب تبطمر، ها  یو فعال ؛مرهب کان مناسیایتباط مدیبای   انیب نیتر حیصر

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ن و یسان  ،هاا  یاموقع   دیکامربوط با  شاعا ر  ،ردایهاک د:یگو ؛  مک اس م کیدوی از آن  
ل یاسا ، تباد؛ و خوشا شیها ع منظوی از آن  ک ی؛ها  یغالباا ب  فعال ابند،ی ؛تظاهر م ؛یسم

با   تاوان ؛مابر ایان،  عالو   .ک هستندمناس آن  نندک لیمکت ها  ین فعالی  ای؛ کگو شوند. ؛م
دادن  ؛ن یوز  گرفتن و مهماانیبو ال ، یمقدس و تعط یوزها، نی  بک کرداشای   یک؛وند نزدیپ

 یوزهاا،  کا سا این اشدن  ؛رمرهبیای مهم غیبس ،ها ویژگ؛از  یک؛ ،همچنین  وجود داید.
و یا؛ گرا اضا ین ییبا ؛مهما یاکتکالید نجایدی ا  شوند.تبدیل ل یتعط یوزها،ب   تنها مقدس

هاا  ،هاا و بااز اف یضا د سرچشم ییا با ؛مرهب ،ها  یموقع، نیبنابرا؛ وجود داید ی؛گرا لر 
ن یاسا  و اا ها ن موضوعیتر ،جد از ؛مرهب   دی مراسمکشر ،تجمع مردم برا  آوید. شمای ب 
و  ؛جمعا ،روهااید نیابازتول ،بارا هاای؛ گردهمای؛ نیچناضاروی  وجاود ل یادل تنهاا با  ن 

  هاای؛ گردهمای؛ن یچنا ؛یاپ  برکن اس  یداید و آن ا نیز ، ریل دیدل  کبل ،اس  ها ،همانند
  امار کارد و گاا  کاجمل  خالص   یکت  یا دی کن نیتوان ا ؛م شود. ؛م فراوان حیتار موجب

 نیادیابن ردکایکاح، یتاار ، زیرا. . وند متقابل دایند.ی ر پیدیکح، با یمر تاراجتماع و ا؛ نیبازآفر
خاود  ؛یسام امالا مجازا از اهادافکا ،ا ن از لطا  و جاکبا ید د.آی ؛شمای م ب  ؛نیدک مناس

 .(11-20 ،6911ن، ی)مجدالد  اس  برخویدای
 کاردن از میاان گازینش پردازد ک  افراد چ ون  با ب  بریس؛ این نکت  م؛ تم یزبویدیو دی کتاب 

سابک   . . و. ،غارا خاویدن ،تاریح ،لباس پوشیدن  ها، یوش ،کاالها مصرف؛ از بین  ها، انتخاب
دی بریس؛ سبک زندگ؛  ،نظر بویدیو ب   بخشند. خود هوی  م؛ کنند و ب  زندگ؛ خود یا متمایز م؛

مانناد  ،اناد د جماع کارد کا  افاراد دوی خاو ی؛هاا دایای؛ ،نخس توج  کرد:  ها لا ؤم این باید ب 
 ،ویزش مانناد ،دهد ها خود یا متمایز نشان م؛ ک  فرد با آن ی؛ها فعالی  ،دوم ؛ ها و لباس  ها کتاب

گاریان اوقاا  فراغا   ،دیدگا  بویدیو اساسبر  (.6328 ،وی)بوید  . . و. ،دنیلباس پوش ،تاریحا 
شادن افاراد از یکادی ر منجار زیمتماخاص باشد ک  ب    ها، تواند بیان ر سبک زندگ؛ و کا ق  م؛
  بویدیو برا، تبیین نظریا اس . ؛تمایزبخش ،اوقا  فراغ  ،از کایکردها؛ یک ،دیواقع  شود. م؛

دادن  ،از کایکردهاا، آن ؛اس  کا  یکا عملکرد، ،کا ق  اس . بهر  برد  «کا ق »از ماهوم  ،خود
  (.181 ،6928 ،)کوزی س ا دی نظام اجتماع؛ب  خودش ادیاک؛ از جای ا  فرد 

 جديد جمعي طتباای سايلو انتقاد ازضمن  ،نظر مکتب فرانکاوی  عنوان صاحب ب  نوآدوی
و او  اند برد  بیناز یا  میانآد ،فكر غبلو نمكاا ،دوی  معاصردی  سايلو ينا ک س  ا نظر بر این
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دی  ااه  اناسی یواحض ،عاقدیوا  اند. د کر تبديل فرهن ي محض محصوال   كنند فمصر ب یا 
 چ کاا   كنند مي يكت د دممر ب  هنرپیشاا انو  زانسا میلفاا ك  س ا ينا ،معنا ب  ،دممر ندگيز

  (.8000 ،)ها  اس قعي وا ،و چ  چیز بواخ چیز،
اوقاا   نحاو  گاریانزمیناۀ دی ها، سن؛  با سایر گرو جوانان  اسمی  ب  تااو  گرو  سن؛

لحاا  فکار، با  هام  آنان یا ب  ،جوانان ویژ  ه؛گرو  ها، یسان  ،دیواقع کند. فراغ  اشای  م؛
جوانان باا خاانواد  و افازایش اثار اجتمااع  پیوست ؛ ل  سبب تضعی ئمس این  د.نده م؛ پیوند

جدیاد  ها، ربا ازآنجاک  جوانان دی پ؛ کساب تج د.شو همساالن بر انتخاب اوقا  فراغ  م؛
کمتار از ال وهاا، پایادای و  ،فراغا  دی انتخاب ،جویند تاز  یا م؛  ها، و کوق و سلیق  هستند

  (.38 ،6922 ،)یوجک کنند و خواستای تنوع دی اوقا  فراغ  هستند م؛ ثاب  پیرو،
د یاجد ؛و آن نقاش پاو  خارد دی زنادگ کناد م؛اشای   مهم؛تۀ نک فراغ  ب  دی بحثل میز

مدین و  ؛زندگ ،گرا ی؛بایز، ها حوز  ب  ویژ  ب و  ؛رونیب ؛اسلوب زندگ ب »خرد شدن پو    اس .
 ۀن گاتی." از ا«رد  اس ک کمک ،مییآیا ؛ها م آن خود یا با  ؛  زندگکبرق  و پرزیق ،زهایش چیافزا

بارق و  و پرزیق ،ایهاکای خود یا صرف کاوقا  پس از  ،از مردم ،ایی  بسکد یآ ؛ن برمیمل چنیز
 انندم ی؛زهایدن چیبان، خرایخ  هدف دی ؛توان ب  گردش ب ؛ایها مکگون   نی  از اکنند ک ؛مبتر  م

گریان اوقا  فراغ   ؛نوع   کرد کها اشای   و مانند آن ،ها شخوان مغاز یدن پید ،ال کآدامس و ش
 .(26-28 ،6911ن، ی)مجدالد  ندیب ؛ها نم یا دی آن ؛یچ هدف واالیمل هی  زکهستند 

ان یآدم ؛زدگ  رش، د ن نیدی ا  نیز ب  اوقا  فراغ  وجود داید. ،انتقاد ؛ن رش، یفت  هم یو،
ند یشد ی  انسان دی فراکازآنجا  دهد. ؛سوق م ی؛یا ب  انزواگرا آنانو مدین،  ،م عناصر شهرکاز ترا

زای اسا  و خاود یا یاخسات  و ب یا؛و ابزایگرا ی؛گرا  یمکاز  ؛نیو یشد شهرنش ،،فناویصنع ، 
  یز از وضاعیاگراباد، دیصادد ی ؛ن خاود مایشایپ ،رهایو تدب ها ساخت  دس ع یمسحوی و مط

 ؛باخواهیو ز ؛طلب ناچای تنوع ب  ،نیبنابرا  ؛د  اس ش  ناخواست  دی آن گرفتای کد یآ ؛برم ،اسابای
د یاتول ؛اکبکا ،ازهااین، دیاجد ،ا یسان  ،فناوی ،انین میدی ا  (.1333،  )هاشم؛ دکن ؛ش  مییا پ

 ،ابزای صنع  فرهنگ، ؛عنی ،دین صنع  جدیا  انجامد. ؛ق و یشد مصرف می  ب  تشوکند ک ؛م
و بلااوغ و  ،؛طلب ، اسااتقال ؛خت اای  یو  فرهکااماادین اساا   ،دای  ییونااق بااازای ساارما ،باارا

  دی حاوز  ؛و عقالنا ؛ان صانعتیاس باا نااوک جرکبارع  رد.یگ ؛یا از اوقا  فراغ  م ؛خودشناس
 ؛ن ضادفره ،ا د یاماناد و یو  و جاوهر آن با  پد ؛م ؛از فراغ  باق ی؛باینقاب ز تنهافرهنگ، 
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  یز یضاایاچ چید و با  هکنا ؛ش  ماییا پ ؛طلب انسان مدین تانن و تنوع ،ج یدینت  ؛دشو ؛م تبدیل
  ابزای مصرف انبو  و ک ؛خت ی ر ن  اسباب یشد و فرهید ،ش انسان مدینکن یو  سریا  دهد. ؛نم

تا  کن نیا  اد بیبا ، یدینها  داشت  باشد. ؛خت یو فره ؛از تعال ،ا   بهر کبدون آن ،شود ؛متنوع م
 ؛اساتعدادها و تجلا ی؛وفاکشا ،باشاد بارا ،ا  یسارما دناتوا ؛منیز    اوقا  فراغ کرد کتوج  
افراد دی انتخاب نحاو  مصارف آن توجا   ؛عمل نسب ،د ب  آزادیبا ،صوی  نی  دیاکها،   یخالق

 ؛معضال تلقانوع؛ تواند  ؛م نیز ازجمل  جوان دانشجو دی آن ،نقش قشر جوان ؛رد و برجست ک
  یسد. نظر م؛ دی این زمین  ضروی، ب  دیس  گرای، سیاس  و شود
 

 پژوهشروش . 3
 گاتا  پژوهش؛ب   عموماا  کیا؛ پژوهش اس .انجام شد   یوش کیا؛استااد  از این پژوهش با 

 دس  نیامد  باشد ساز، ب  ندها، آمای، و با مقاصد کم؛ایق فریآن از طر  ها، شود ک  یافت  م؛
و  ، هاا یوای  ، ها بیان ،زبان مااهیم ،ا؛یکپژوهش  زبان ،دیواقع .(8002 ،س)کربین و استراو

این پژوهش ب  سابب بریسا؛  .(31 ،6923 ،س  و ن  زبان آمای و اعداد )محمدپویا  ها مقول 
یوند تغییرا  اوقا  فراغ  دی میان دانشجویان غیرباوم؛ ، از تکنیاک مصااحب  عمیاق بهار  

 گرفت  اس .
دانش ا  فردوس؛ مشهد مصاحب  عمیق  ؛ ا چهل نار از دانشجویان غیربوماین پژوهش ب دی

متاااو    هاا، باا ویژگ؛ ؛د باا دانشاجویانشاشوندگان ساع؛  مصاحب  دی انتخاب  .انجام شد
دی   .اساا  هدفمنااد، کیااا؛ هااا، پژوهشگیاار، دی  نموناا   شاایو ،دیواقااع  .شااودمصاااحب  

  هاا، ترم و اوقا  فراغ  خود یا دی طا گریان ؛چ ون  ،هر شخص ،شد  انجام ،ها مصاحب 
 ،شاامل سا  تاا پانج ،میان؛  ها، ب  ترمدی هر مصاحب  هر فرد  ،سپس  د.کن یوای  م؛ یک و دو

پایان؛ شامل تارم شاش با  بعاد   ها، اشای  خواهد کرد و دی پایان ب  اوقا  فراغ  خود دی ترم
خود ؛ لیترم آخر تحص   گریاندنحادی ،شوند  دانشجویان مصاحب  ،ینابنابر ؛ خواهد پرداخ 

باا   ها تحلیل داد   د.شودق  بریس؛  ب  ها آناوقا  فراغ  دی میان  گریانشیو  تا تحو   اند بود 
و   ها با داد پژوهش ر ابتدا  ،دی این پژوهش ،اساس براین شد  اس . یوش تحلیل تماتیک انجام 

باا  یوکس هاا  ناگ ویک و کارد  اسا . وج یا جس  مااهیم ،سپسو آشنا شد   تولید اولی  کدها
یناد ایاک فر ،؛مضامون تحلیال  دیباایدی ار پژوهشا ران   هاا، تالش بناد، و جماع ؛بریس
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 ،کدگارای ۀشاامل سا  مرحلا ،یناداایان فر  اند. یا برا، تحلیل مضمون ایا   داد  ا، مرحل  س 
  .(2111 ،یوکس ها  )کینگ و ساز، از طریق مضامین اس  کپایچ یو  ،ر،یتاس ،توصیا؛

 
  ها یافته. 4

تماام  ،ق زمان فراغ  افراد دی طاو  یوزیبرا، فهم دق معموالا  :فراغت دانشجویان های تتعداد ساع
 متغیار ،اوقا  فراغ  هر فردها،   تعداد ساع؛، طویکل ب   .شود بریس؛ م؛ فرد کایها، یوزان 

 ،اشاتغا  ،واحادها، دیسا؛ با توج  ب  تعداد یک از دانشجویانهر  .دایدن ؛و ال و، ثابت بود 
 ؛،طویکل ب   خود اس . دایا، زمان متااوت؛ برا، گریان اوقا  فراغ   . . و. ،خواب ها،  ساع

 اناد. یوز باود  ساع  زمان فراغ  دی طو  شابان  7ال؛  2 دایا، معموالا   دانشجویان غیربوم؛
ساع  فراغ  فارد و دقیق ؛ بریس  فراغ  هر دانشجو دی هر ترم متااو  اس . متوسط اوقا  

 2دی ایان پاژوهش حادود  کننادگان مشایک  معموالا   اس .  پژوهش؛ کم؛ نیازمند ،تعمیم آن
  .شوندفراغت؛ مشغو    ها، ند ب  فعالی ستتوان م؛ و اند بود ساع  دی طو  یوز دایا، فراغ  

عالیا  ابتادا با  ف کنیم. دانشاجویان اشاای  ما؛ ؛فراغتا ،ها فعالی  ترین دی اینجا ب  مهم
 خواهیم پرداخ :؛ فراغت؛ دانشجویان غیربوم  ها، ب  سایر فعالی  ،مجاز، و سپس

  ها، ترم طو توج  ب  این نکت  اس  ک  دی  ، ها توج  دی مصاحب  نکت  قابل فعالیت مجازی:
بوک بسیای فراگیار  اجتماع؛ وایبر و فیس  ها، استااد  از شبک  کنندگان، مشایک م و دو نخس 

از  یک و دو اشای  کرد  و استااد ،  ها ترم طو بوک دی  ابتدا ب  وایبر و فیس ؛ بنابراین،بود  اس 
  د.کرخواهیم  ریس؛یا ب یود کای م؛ ب  پایان؛  ها، ترم یا ک  دی تل رام و اینستاگرام

 

 شکل مجازی فراغتی به  های فعالیت (.2)شماره  جدول
 

 توضیحات شبکه اجتماعی

 وایبر

از  نیما؛ تقریبااا  ،طاویکل؛ با   اناد. د کریک و دو از وایبر استااد    ها، ترمطو  دی   ربوم؛دانشجویان غی
 اناد. حضاوی داشات  یوز بیش از س  ساع  از زمان خاود یا دی شابک  اجتمااع؛ وایبار گویان هر پاسخ

 اسا . شاب باود  شاب و نیما  طو دی دی ر اجتماع؛   ها، مانند شبک  بیشترین زمان استااد  از وایبر 
 اناد. وایبار حضاوی داشات  ؛بامداد دی شبک  اجتماع 8 تا 3 ها،  دی ساع معموالا  دانشجویان غیربوم؛ 
یابطا  باا جانس  اناد و واید گرای یوابط دوست؛ دانست  افزای وایبر یا پای  نرم کنندگان، شش نار از مشایک  

  اند. مخال  شد 
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 توضیحات شبکه اجتماعی

 بوک فیس

 ،و دوم و تا حدود، سوم و چهاایم نخس   ها، کنندگان دی ترم ک بوک نیز دی میان مشای استااد  از فیس
باوک  از شبک  اجتماع؛ فیس ا، محدودتر گون  ب کنندگان  مشایک نیز  دی زمان حاضر . فراگیر بود  اس 

بایش از   اند. بوک عضوی  داشت  کنندگان دی شبک  اجتماع؛ فیس مشایک  تمام تقریباا   کنند. استااد  م؛
ساع  از زماان خاود یا صارف  2تا  9دی یوز بین  م،و دو نخس   ها، کنندگان دی ترم ایک از مش؛ نیم

 باوک، بیشترین فعالیا  دانشاجویان دی فایس طویکل؛، ب   اند. بوک کرد  حضوی دی شبک  اجتماع؛ فیس
 سا  ناار از  یاب؛ بود  اس . دوس  ،و دینهای ، دی ران  ها، دیدن پس  گرای، پس ، اشتراک شامل ب 
شاکل مجااز،  بوک دایا، یوابط عاطا؛ با جنس مخال  با  کنندگان دی شبک  اجتماع؛ فیس مشایک 

 دی میاان  او  و دوم دانش ا  بود  اس .  ها، بوک دی سا  اد ب  فیسیموضوع اعت ،نکت  مهم دی ر  اند. بود 
دی طاو  کا   ا، گون  ب  ؛دان بوک بود  هش  نار از دانشجویان پسر دایا، اعتیاد ب  فیس ،کنندگان مشایک 

  اند. بوک کرد  ساع  از زمان خود یا صرف حضوی دی شبک  اجتماع؛ فیس 1یوز بیش از 

 تل رام و اینستاگرام

افازای  استااد  از نرم ،بوک اجتماع؛ وایبر و تا حدود، عدم استااد  از فیس  ها، از افو  شبک  پسامروز  
 اناد. افازای تل ارام باود  دایا، نارم ،کننادگان مشاایک   تماام تقریبااا   تل رام بسایای فراگیار شاد  اسا .

فراغتا؛ خاود قارای   هاا، تارین فعالی  دی میان مهم استااد  از تل رام یا ب  دالیل مختل ، ،گویان پاسخ 
اجتمااع؛   ها، از تل ارام بایش از اینساتاگرام و شابک دهندگان،  از پاساخ ؛ بیش از نیم دهند. تقریباا  م؛

چهاای ناار از  و کا  بیسا  ا، گونا  ب  ؛ کنند یتر استااد  م؛یو تو ،ایمو بوک، فیس ،اپ د واتسمانندی ر، 
دی ار اینکا   ۀنکتا  حضوی دایند. دی یوز بیش از س  ساع  از زمان خود یا دی تل رام ،کنندگان مشایک 

، دی فضاا، مجااز خاود یا بیشاترین زماانها، شاب  دی واپساین لحظا  گویاان، هاد  ناار از پاساخ
اجتمااع؛   ها، عنوان زمان؛ برا، استااد  از شبک  بامداد ب  9شب تا  3ک  ساع   ا، گون  ب  ؛گریانند م؛

  شود. دینظر گرفت  م؛
 ،ایماو اپ، واتاس تاوییتر، استااد  ازب  کنندگان  مشایک   ها، دی میان پاسخ :دی ر اجتماع؛  ها، شبک 

  اس . توج  نبود  قابل  ها اما تعداد آن ، شد  اس  اشای نیز ... و

  . . و.  ها سای 

 ،دهناد گویان ک  اکثریا  آناان یا پساران تشاکیل م؛ نیز دوازد  نار از پاسخ  ها بازدید از سای  مویددی 
سااع  از  یوزانا  یاک تاا دو ،گویان پنج نار از پاسخ  کنند. بازدید م؛ ویزش س  طوی منظم از سای  ب 

اسااتااد  از اینترناا  دی طااو  دوی    دهنااد. م؛اختصاااص زشاا؛ وقاا  خااود یا باا  بریساا؛ خبرهااا، وی
  اس . داشت ن؛ چندان کایشناس؛ تغییر

  پردازناد. ما؛از یک ساع  ب  مروی اخبای مختل  سیاس؛  یوزان  بیش ،گویان د  نار از پاسخ، نیهمچن
کننادگان  مشاایک   ،ها بامیلو نیز دی باین پاساخو  وی،پشی کاال، دیج؛ مانند دیوای، ی؛ها بازدید از سای 

  شود. دید  م؛
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 فراغتی های فعالیتمربوط به کلیات (. 3)جدول شماره 
 

 توضیح فعالی  فراغت؛ نوع فعالی  فراغت؛

گاااریان؛ دی  وقااا 
 خیابان

یک و دو( قدم   ها، ترم طو )دی   دی میان دانشجویان غیربوم؛ فراغت؛  ها، ترین فعالی  از مهم یک؛
و   هاا باودن خیابان جدیاد گویاان، اغلاب پاساخ  مختل  اسا .  ها، یاباندی خ ؛گریان وق  زدن و

منظوی آشنای؛ با شاهر  افراد ب  ،دیواقع  دانستند. م؛  ها دی خیابان گریان؛ یا عامل اصل؛ وق  ی؛آشنانا
ویود باا  دانشاا ا  دی زماار   زماااندی خیابااان یا دی ؛ گااریان وقاا  ، هااا و خیابان ها مساایر و یااادگیر،

ک  خود یا دی فضاا   غیربوم؛ دانشجویان  دادند. م؛ خود قرای فراغت؛  ها، فعالی  اصل؛  ا،ه اولوی 
هام پساران و هام   دانناد. م؛ یا جاراب  هاا قادم زدن دی خیابان کنند، م؛ مشاهد  و محیط جدید،

د فراغتا؛ خاو  هاا، فعالی  تارین از مهام یا ها زدن دی خیابان قدم ،دهندگان( )دی میان پاسخ دختران
او  و دوم باا    هااا، ترم دی دختاار دانشااجویان پساار باایش از دانشااجویان، طااویکل؛ باا   دانسااتند. م؛

دی  ط جدیاد،یدی محا ؛زنادگ ۀل تجربیدل دانشجویان دختر ب   اند. پرداخت   ها دی خیابان ؛گریان وق 
  هاا، دی ترم دختر،دیعوض دانشجویان ؛ اند یفت   ها خیابان ب زدن  قدم را،کمتر ب ،او  و دوم  ها، ترم

دانشاجویان  ،طاویکل؛ با   اناد. دی خیابان و قدم زدن پرداختا  گریان؛ س  تا پنج مانند پسران ب  وق 
اوقاا   گاریان بیشتر ب  ایان ناوع، دلیل آشنای؛ با شهر و تازگ؛ آن یک تا پنج ب   ها، دی ترم غیربوم؛

؛ پایاان؛ اسا   هاا، وقاا  فراغا  دی ترماگریان  این نوع کاهش ،مهمۀ نکت ، اما اند پرداخت  فراغ 
؛ عموم بودن معابر ،فراغ  و تکرای کم شدن زمان ، ها مصاحب  شد  دی مطر  ؛از دالیل اصل یک؛ 

  هاا قادم زدن دی خیابان  تماایل؛ با ابتادای؛،  هاا، مانناد ترم، دانشجویان غیربوم؛ ،بنابراین ؛ اس 
 گوید: مهد، م؛ ،عنوان نمون  ب  ؛ ندایند

چون شهر براماون  ،یفتیم بیرون م؛ خیل؛ بیشتر ،اوایل ک  اومد  بودیم ب  دانش ا  اون»
 حاال ندید  بودیم و تو، شهرستان این خیابوناا، داش  ک  تا خیابونای؛  تازگ؛ داش .

دی ا  چاون براماون اون تاازگ؛  ،شیم التحصیل م؛ اما االن ک  داییم فایغ ، قشنگ نبود
 .«گرد، کنیم خیابون میی کمتر م؛ ،قبل؛ یو ندای 

بازدیااااد از مراکااااز 
 خرید

سا  تاا   ها، اکثری  دختران دی ترم  میزان بازدید از مراکز خرید دی میان دختران بیش از پسران اس .
کاز خریاد امراجعا  با  مر مل این اس  کا أت نکت  قابل  اند. یفت  ا، یک بای ب  مراکز خرید هات  ،پنج

عناوان یاک فعالیا  فراغتا؛  مراجع  ب  مراکز خرید با  ،دیواقع  اس .برا، خرید کردن نبود   لزوماا 
با  مراکاز  پایان؛  ،ها بیشتر از ترم یک تا پنج  ها، ترمدی دانشجویان ؛، طویکل ب   شد  اس . شناخت 

بازدید از مراکز خریاد  ،دشدی خیابان اشای   ک  دی بخش قدم زدنگون   همان  اند. کرد  خرید مراجع 
عنوان یک فعالی  فراغت؛ جراب اس  کا  هناوز  تجای، تا زمان؛ میان دانشجویان ب   ا،ه و مجتمع

زماان کمتار  ،کننادگان از مشاایک  بیش از نیم؛ ،همچنین  باشد.داشت  و جرابی   ؛تازگ آنانبرا، 
یا عامال  حوصال ؛ کام ،و دینهایا  ،آمادگ؛ برا، کنکاوی ایشاد ،پایان؛  ها، اوقا  فراغ  دی ترم

   گوید: م؛ فاطم   اند. دانست   ها زدیدکاهش با
 .چون وقتمون کمتر  ،میی ول؛ االن کمتر م؛ ،م پروماییفت قبل بیشتر م؛  ها، ترم

 گوید:  م؛حسین 
 .. . باد و.آییم احمد ییم یا م؛ نم؛ االن یا ،میدید سجادو م؛  ها، م مغاز ییفت او  م؛  ها، ترم
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 توضیح فعالی  فراغت؛ نوع فعالی  فراغت؛

یابطااا  باااا جااانس 
 مخال 

اوقاا   ،پسار گویاان   نار از پاساخگویان دختر و ن   سیزد  نار از پاسخ ،کنندگان از مجموع مشایک 
هشا  ناار از   گریاندناد. یاا دوسا  پسار/دختر خاود م؛ ،س مخاال  خاودنفراغ  خود یا با ج

یک   ها، دی ترم و غیرحضوی،( ،)حضویخود یا  ساع  از زمان از چهای بیش یوزان ، گویان پاسخ
  .اند اختصاص داد ختر خود دوس  پسر یا د و دو ب 
 گوید:  م؛عاطا  

 کاردیم. ساع  چ  م؛ 8 ،9اخر شبا هم آ م.یکرد بیشتر ول؛ صحب  م؛  خیل؛ زیاد.
 .زدیم خب خیل؛ حرف م؛ یوزم تو 

 ش از دویبا ،از زماان؛ دی طو  دوی  کایشناسا؛ و دی مقااطع ،گویان نار از پاسخ دوازد ، طویکل؛ ب 
افاراد، کا   ،کننادگان دی میاان مشاایک   کنناد. یا دختر خود چ  م؛ با دوس  پسردی یوز ساع  
شاان یا باا  فراغتا؛  هاا، فعالی  ،اند نداشات ل یاکا  اتومب ؛مراتب بیش از کساان ب  ،اند داشت اتومبیل 

 گوید:  م؛یها   دند.کر دوس  پسر یا دختر خود سهیم م؛
شانب   پانج تم بیارون،یفا کا  باا دوساتام ما؛هس  یوز،  9-8ک  همون   ها بین هات 

 .شاپ یفتیم کاف؛ یا حداقل شب م؛ اکثراا  ،هم بودیم هم ناهای تا سرشب با  ها جمع 
از  ؛عناوان یکا یا با شکل نامنظم  ب یابط  جنس؛ داشتن  ،کنندگان نار از مشایک  شش ،میان دی این

خود یا آغاز  ۀیابط ،تا پنجس    ها، دی طو  ترمافراد  معموالا   .اند خود مطر  کرد فراغت؛ ها،  فعالی 
بارا، یابطا  خاود وقا   افراد دی اواسط دوی  کایشناس؛ ،شد  انجام  ها، مصاحب  اساسبر  .اند کرد 

 گوید:  م؛احمد   اند. صرف کرد بیشتر، 
س  و   ها، ترم  کاشتم. قبل بیشتر وق  م؛  ها، ترم کالا  ،ا، ک  داشتم من تو، س  تا یابط 

کادوم از  هایچ کاالا   دادم. دختارم اختصااص ما؛ با  دوسا چهای یوز، پنج سااع  
 .کایم برا، دوس  دخترم االنم کمتر وق  م؛ .م موفق نبود ها یابط 

  ها، حضوی دی جمع
دوسااات؛ و گااا  و 

 گا 

اوقا  فراغ  خاود دی ها، گریان  محیط از یک؛عنوان  ب  محیط خواب ا  ب  گویان نار از پاسخ یازد 
بااز،،  گروه؛ مانند کاای   ،ها انجام باز، با دوستان، ؛صحبت هم  اند. کرد  اشای  سا  او  دانش ا 

فراغتا؛ دانشاجویان دی   هاا، تارین فعالی  نشین؛ از مهم و شب ،سی ایکشیدن  ،ا، یایان   ها، باز،
 گوید:  م؛ محسن  محیط خواب ا  بود  اس .

  باود.  ها نا باا بچا نشین؛ و سی ای کشید ترین فراغ  من ترم او  همون شب شاید مهم
 .هرشب بساطش جوی بود  ها با بچ ؛ گریون ول؛ خوش  ،بیرون یفتنا ک  هرشب نبود

 یا یکاا؛ از انااواعشااکل جمعا؛  بیارون یفااتن با  ،)دختار و پساار( کنناادگان نااار از مشاایک  یاازد 
راغ  ادام  پیدا اوقا  فگریان س  تا پنج نیز این نوع   ها، دی ترم  اند. دانست خود فراغت؛  ها، فعالی 

  هاا، فراغا  خاود یا با  حضاوی دی جمع وقا همچنان زمان زیااد، از ، افراد دیواقع  کرد  اس .
باای دی تارم ساوم  ننخستیپنج نار برا،  ،کنندگان دی میان مشایک   گریانند. گا  م؛ و دوست؛ و گ 

  مل این اتااق بود  اس .اتاق؛ دی خواب ا ، عا و تشویق دوستان هم ال وبردای،  اند و کشید  سی ای
 گوید:  م؛احمد 

هام کاای  .االن نا   تا صبح بیدای باودیم و بااز،. .قبل؛ دغدغ  کمتر، داشتیم  ها، ترم
 .مون  هم دیسا م؛ ،کنیم م؛
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شااااااپ و  کااااااف؛
 یستویان

از  ؛بایش از نیما  اناد. هزای تومان هزین  کرد  90تا  61بین  ،شاپ گویان برا، هر بای یفتن ب  کاف؛ پاسخ
داشتن دوسا  پسار یاا دوسا  دختار و   اند. شاپ یفت  س  تا پنج بیشتر ب  کاف؛  ها، گویان دی ترم پاسخ

شاپ یا برا، گریان اوقاا   کاف؛ ،ترین دالیل؛ اس  ک  افراد از مهم ،مناسب بودن وضع مال؛ ،همچنین
او  و دوم بسایای کام   هاا، مکننادگان دی تر یستویان دی میاان مشاایک  یفتن ب   اند. فراغ  انتخاب کرد 

دیواقاع، آناان   اناد. شکل منظم با  یساتویان یفتا  گویان ب  ، ک  تنها پنج نار از پاسخا گون  بود  اس ؛ ب 
 گوید:  م؛ احمد  .اند پرهیز داشت اوقا  فراغ  گریان یستویان از این نوع  بودن هزین  دلیل باال ب 

تاومن  90حدود   کردم. پ و منم حساب م؛شا یفتیم کاف؛ دخترم هر هات  م؛ با دوس 
بعدم باید  ،شد چون گرون م؛ ،یفتیم زیاد ول؛ یستویان نم؛ ،مییفت شد هربای ک  م؛ م؛

 .زود بلند ش؛ دی  
یوند ک  این امر ناش؛ از تجرب  فضا، جدید،  شاپ م؛ بیشتر ب  کاف؛ پایان؛  ها، ترمطو  دی ، افراد

ل واید شادن با  یاک یابطا ، یادل کننادگان با  داد، از مشایک تع ،نیهمچن شاپ اس . نام کاف؛ ب 
 اند. شاپ یا برا، گریان اوقا  فراغ  خود انتخاب کرد  کاف؛

و   هااا یفااتن باا  پایک
  ها بوستان

بخشا؛ از ایان   اناد. اوقا  فراغ  خود یا تغییر داد گریان باالتر شکل   ها، کنندگان دی ترم مشایک 
دانشاجویان   دی ار گاریان اوقاا  فراغا  اسا .  ،ها باا گونا  آناانی؛ مربوط ب  آشنا ،تغییر شکل

دهند اوقا  فراغ  خاود یا دی  ترجیح م؛ ندایند، کاف؛اولی  با شهر آشنای؛   ها، ک  دی ترم  غیربوم؛
 .ب ریانناد  هاا و پایک ، هاا باا دوساتان، خیابان صاحبت؛ مانند فضا، سبز دانش ا  و هم ی؛ها محیط

یاک و دو با  پاایک نزدیاک دانشا ا    هاا، کنندگان پسر دی ترم از مشایک  از نیم؛ بیش ؛،طویکل ب  
ناار از  یاازد   س  تا پنج افزایش داشات  اسا .  ها، و دی میان دختران نیز یفتن ب  پایک دی ترم اند یفت 

ایان ناوع  ،پایاان؛  هاا، دی ترم  اند. بای ب  پایک یفت  یک کم دس  ،س  تا پنج  ها، ترمطو  دختران دی 
آشنای؛ باا اناواع دی ار  ،شد  برا، این امر مطر  ترین دالیل مهم  .یافت  اس فعالی  فراغت؛ کاهش 

آماادگ؛  ،و دینهایا  ،ترس از حضوی دی پایک همرا  دوس  دختر یاا دوسا  پسار ،فراغ  اوقا 
 گوید:  م؛ علیرضا  برا، آزمون ایشد یا اشتغا  بود  اس .

 او  تاز  تو، شوک محل جدیدیم. تا بیاایم خودموناو  ها، رمخواب اه؛ ت  ها، ما بچ »
وقت؛ کهن  دیگیر دوی،   تهش این  بریم پایک.  کش . وفق بدیم با محیط جدید طو  م؛

  ها، باا بچا  کن  چطاوی، وقا  ب اریون؛ ی،؟ کهن  کای نم؛ کجا م؛ از خانوادس
 .«کش؛ حاال تو، پایک؛ یا تو، اتاق سی ای م؛  دی  .

فاااایلم و  تماشااااا،
 سریا 

از میاان   فراغتا؛ دانشاجویان باود  اسا .  هاا، تارین فعالی  از مهامیکا؛ تماشا، فیلم و سریا  
الزم با  ککار   اناد. بای ب  ساینما یفتا  او  و دوم، هر ما  یک  ها، کنندگان، سیزد  نار دی ترم مشایک 

بایش از  ،دی ایان میاان  اناد.    نار از دانشجویان پسر نیز هرشب ب  دیدن فیلم مشغو  بوداس  ک  ن  
سااع   1تاا  8یوز بین طو  دی  ،این افراد اند. گویان پسر ب  دیدن سریا  اعتیاد داشت  از پاسخ نیم؛

دی یوز بایش از چهاای  ،گویان پسر   نار از پاسخن    اند. از زمان خود یا ب  دیدن سریا  اختصاص داد 
 گوید:  م؛ مجید  اند. اد ساع  از زمان خود یا ب  دیدن سریا  اختصاص د

 اون زمان دوبای دیدم کلشو. ،یو 88الس  و  دیدم. وای سریا  م؛ دیوان  ،ترم او  و دوم
 ...دیدم. دی   هم م؛  ها، سریا   قسم  سریا  بود. 800فک کن  
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  ب  همین شاکل اسا ،س  ب  بعد نیز   ها، کنندگان دی ترم دیدن سریا  و فیلم دی میان مشایک  یوند

اناد؛  گرایش بیشتر، ب  دیادن ساریا  و فایلم نشاان داد  پایان؛  ها، دی ترم ان غیربوم؛یما دانشجوا
صاوی  مانظم دنباا   یاک ساریا  یا با  کم دسا  کننادگان، از مشایک ؛ ک  بیش از نیم ا، گون  ب 

 اند. کرد 

 کنش؛ مطلق ب؛

با  تحصایل، کاالس  باودنمشغو  نمنظوی این اس  ک  دانشجو، موید نظر دی زمان فراغ  خود )
 دانشجوی؛ ک  دی ،برا، مثا  دهد؛ انجام نم؛کنش؛  ( هیچ . . و. ،شخص؛کایها، کای، انجام  دیس،

باا  زیاراکنشا؛ مطلاق نیسا ،  ب؛ چاید، شود موسیق؛ م؛ زمان استراح  خود مشغو  گوش دادن
 رد، کا  هایچاماا فا  ،دیحا  گوش دادن ب  موسیق؛ اسا  ؛،ب  فعالی  خاصمشغو  نبودن  وجود

قارای  لاقطکنشا؛ م با؛افاراد مشامو   یا دی زمار  داید.( نا . و.، کنش؛ )مانند گوش دادن ب  موسیق؛
یا   . . و. ،، دیخا  ها ماشاین گویان پسر، خیر  شدن ب  دیاوای، س  نار از پاسخ ،عنوان مثا  ب ؛ ایم داد 

 کننادگان، چهااید  ی میان مشاایک د  اند. توصی  کرد  زمان بیکای، خودا، از گریان  شیو عنوان  ب 
یا با  ایان  یک سااع  از زماان خاود کم دس یوز  دختر، دی و شش پسر هش  نار از افراد، شامل

 کشایدن بار یو، تخا  و خیار  دیاز  داید. مختلا؛ از این حال  وجود ها، گون   گریانند. شکل م؛
 مختلا  ها، شاکلاز ... و ،یو، تخ  یا صندل؛ و خیر  شدن ب  دیاوای نشستن بر شدن ب  سق ،

  دانشجویان نیز فراگیر باود  اسا . ؛میان؛ و پایان  ها، مطلق دی ترم کنش؛ ب؛  این نوع فعالی  اس .
  ،ها دغدغا  شییا افازاها، پایاان؛  بروز این وضعی  دی ترم اصل؛ یک؛ از دالیل ،کنندگان مشایک 

یا ب  فکر کاردن دیباای  مشاکال  خاود مد  زیاد،  دانشجویان غیربوم؛ ،دیواقع  دانند. کهن؛ م؛
ک   عوامل؛ترین  ، مهمشد  انجام  ها، براساس مصاحب   .اند نداشت خاص؛  اند و کنش داد  اختصاص

 اشاتغا ، همسارگزین؛، ماال؛ افاراد، مشکال  عبایتند از: ،اس  باعث مشغولی  کهن؛ افراد شد 
 گوید:  م؛ مجید . . و. ؛،یابط  با جنس مخال ، مشکال  خانوادگ سرباز،،

کنم گااه؛  اینک  هیچ کاای، نما؛  ر .یکهنم خیل؛ دیگ ،زیاد شد  االن چون مشکالتم
 .اتاق ول؛ بیکای مونم م؛  ندایم برم بیرون با یفیقام. حالشو  خاطر این  ک  کهنم دیگیر .  ب

گااااوش دادن باااا  
 موسیق؛

 ،طاویکل؛ با   ق؛ باود  اسا .گاوش دادن با  موسای فراغت؛ دانشاجویان،  ها، فعالی از دی ر  یک؛
دلیل حضوی دی خواب ا  و زمان زیاد، ک  دی محیط خواب ا  با دوستان خود  ب  غیربوم؛ دانشجویان

زماان فراغا  و  خاود دی  ها، عناوان یکا؛ از گزینا  کنند، گاوش دادن با  موسایق؛ یا با  م؛ سپر،
سااع  از  وز بایش از یاکدی ی گویاان، پاساخ از از نیما؛ بیش گیرند. استراح  خویش دینظر م؛

 پسار گویاان شش نار از پاسخ ،همچنین دهند. دادن ب  موسیق؛ اختصاص م؛ زمان خود یا ب  گوش
گاوش دادن با   ،طاویکل؛ با   .دهناد موسایق؛ گاوش م؛یا  دی یوز بیش از س  ساع  از زمان خاود

یو،  باا پیااد   همارا ،ماواید دی برخا؛ ،نیهمچنا  .شاود انجام م؛ دی زمان استراح  افراد موسیق؛
ساهم کمتار  ،یک و دو  ها، گوش دادن ب  موسیق؛ دی ترم .یود کای م؛ ب  فعالی  فراغت؛ عنوان یک ب 

نکتا  دی  تارین مهام  .ددای دانشجویان ؛فراغت ها، فعالی  بیشتر، دی میان سهم بعد،  ها، ترم و دی
 عالی  اس .دی زمان انجام این ف موسیق؛، بیکای بودن افراد گوش دادن ب موید 

اجتماع؛ یا استااد  از اینترنا ، با  گاوش   ها، گویان دی زمان حضوی دی شبک  چهاید  نار از پاسخ
 اند. دادن ب  موسیق؛ نیز مشغو  بود 
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 یفتن ب  حرم

حارم  دسترسا؛ با  ،دیواقاع  اناد. بیشتر، از حرم داشات  استقبا  ،دی سا  او  غیربوم؛ دانشجویان
یفاتن با  حارم داشات    زمان فراغ  ب اختصاصا، دی  یل، نقش عمد محل تحص دلیل مجاوی  ب 

طوی مانظم  توجه؛ نبود  اس  و اکثری  افراد ب  قابلانداز   یفتن ب  حرم ب  ،طویکل؛ هرچند ب  اس .
کنندگان ک  دی زمان فراغ  خود یفاتن با   ا، از مشایک  عد  اند. ا، برا، یفتن ب  حرم نداشت  برنام 

از  البتا  تعاداد،  .اناد این کای یا انجام داد کمتر  میان؛ و پایان؛  ها، دی ترماند،  کرد  حرم یا انتخاب
ابتادای؛   هاا، پایان؛ مانند ترم  ها، ایشد دی ترم برا، قبول؛ دی آزمون دعا منظوی ب ، کنندگان مشایک 

  اند. ب  حرم یفت 

وقاا  گااریان؛ بااا 
خااانواد  دی اواخاار 

 هات 

بای  هات  یک هات  یا هر دو بود  اس ، هر تر نزدیک ها ب  منازلشان تحصیل آنمحل  دانشجویان؛ ک 
منظاوی گاریان اوقاا   ب هات   هر آخر معموالا  هش  نار از دانشجویان دختر،  اند. ب  منز  خود یفت 

 دانشاجویان بیشاتر با  محال ،او  و دوم  ها، دی ترم  اند. از شهر یفت  ب  بیرون شان با خانواد  فراغ 
شاکل  او  و دوم، با   هاا، ترمطاو  دی   گویاان دوازد  نار از پاساخ اند. آمد داشت  و زندگ؛ خود یف 

س  تاا   ها، این دیحال؛ اس  ک  دی ترم .اند گریاند  با خانواد خود یا اوقا  فراغ  بخش؛ از  منظم
باا  انشاجویان،د  متوقا  شاد  اسا . شش تاا هشا   ها، دی ترم داشت ، اما یوند ادام   همین ،پنج

ازجملا    مانند. دی خواب ا  م؛ طوالن؛  ها، یوند و دی مد  نم؛ فرص ، ب  منز  خود داشتن وجود
نداشاتن یواباط مناساب باا اند عبایتناد از:  دالیل؛ ک  دانشجویان برا، بروز این وضعی  برشامرد 

داشاتن و ی دی مناز (، سای ا عدم امکاان اساتعما  ،عنوان مثا  الزم )ب   ها، آزاد، والدین، نداشتن
  دختر یا پسر دی شهر محل تحصیل. دوس 

گروهاا؛   هااا، باز،
 ،ماننااااد پااااانتومیم

  . . و . PES ،مافیا

دی میاان   .شاود انجاام م؛شاکل مقطعا؛  گروه؛ دی محیط خواب ااه؛ با   ها، انجام باز، معموالا 
 کم دسا  دی هاتا  دختار،چهای نار از دانشجویان پسر و س  نار از دانشاجویان  کنندگان، مشایک 

بااز، گروها؛ دی  کننادگان، از مشاایک  بایش از نیما؛  اناد. گروها؛ پرداختا   ،ها بای ب  باز، یک
 و پانتومیم ،تاپ فوتبا  با استااد  از ل  باز، با کای ، شامل  ها این باز،  اند. خواب ا  یا تجرب  کرد 

اغا  دانشاجویان یا با  خاود اختصااص زماان زیااد، از اوقاا  فر ،گروه؛  ها، باز،  بود  اس .
انجاام ر تبیشا باا کاای  بااز، ،امتحاناا  دی زماان معماوالا   فراغتا؛ داید. ۀجنب ،دهد و بیشتر نم؛
یا فارای از فشاای  یوزهاا، امتحاانعلا  بااز، باا کاای  دی  ،کننادگان   نار از مشاایک ن    .شود م؛

  اند. کرد  امتحانا  عنوان

شاااااااامل  ،ویزش
 ،شاانا ،ساااز، باادن

  . . و.

 پساران بیشاتر از دختاران کنندگان، از میان مشایک   نیس . فراغ  نیز فراگیر شیو  گریان اوقا  این
 ،نیهمچنا  اناد. گارایش داشات  سوای، دوچرخ  بیشتر از پسران ب  ،و دختران ،ساز، و استخر ب  بدن

 او  و دوم تنهاا  هاا، دی ترم  اناد. پرداختا  فوتباا  انجام باز، طوی منظم ب   ب  ؛پسران دی مواید خاص
  اناد. کنندگان پسر ب  ویزش منظم پرداخت  کنندگان دختر و پنج نار از مشایک  چهای نار از مشایک 

باود   ویزشا؛ کام  ها، و ساایر ساالن ،استخر ساز،، بدن  ها، آشنای؛ دانشجویان با سالن ،دیواقع
  اناد. طاوی مانظم با  اساتخر یفتا  شاتر، با کنندگان بی مشایک  ،سوم تا پنجم  ها، دی ترم ، اما اس 

ویزشا؛   هاا، فعالی  اوایال ساا  ساوم،دی  ،دوم دانشا ا  و همچناین دانشجویان دی سا  ،دیواقع
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با  یاک فعالیا  ویزشا؛ مانناد  کم دسا  ،گویان از پاسخ دی اینجا بیش از نیم؛ .اند داشت بیشتر، 

  هاا، دی ترم ویزشا؛  هاا، میازان از فعالی  نایا اناد. باود   مشاغو  . . ساز، و. بدن استخر، فوتبا ،
و تکرای، شدن  ،حوصل ؛ کم ایشد،آزمون  کنندگان، آمادگ؛ برا، مشایک   .یابد کاهش م؛ ،پایان؛

  اند. یا عامل کاهش ان یز  برا، ادام  این نوع فعالی  فراغت؛ دانست 

 استعما  دخانیا 

و  شاود انجاام م؛فراغتا؛ دانشاجویان   هاا، همارا  یکا؛ از فعالیا  دخانیاا ، اساتعما  معموالا 
هش  نار  کنند. م؛ سپر،با یکدی ر اوقا  فراغ  خود یا  کنند، ک  سی ای مصرف م؛ دانشجویان؛

خاود یا باا توجا  با  ایان  ها، اتاق؛ همو  اند کشید سی ای  شانهمرا  با دوستان کنندگان، مشایک از 
  اند. کرد  ویژگ؛ انتخاب

 آشپز،
صارف زماان بیشاتر، یا ، دانش ا  سالن غراخوی، دلیل تعطیل بودن ب ها  پایان هات  دانشجویان دی

اتااق  اعضاا،هماۀ  باا حضاوی ؛صوی  مشاایکت یا ب   ها هات  پایاندی  این فعالی   .کنند آشپز، م؛
  دهد. صوی  نوبت؛ ک  وق  بیشتر، از افراد یا ب  خود اختصاص م؛ یا ب  شود، انجام م؛

 تشکل دانشجوی؛

ایان   عضوی  دایناد. و انجمن اسالم؛ ،جیبس علم؛،  ها، کنندگان، دی انجمن تعداد، از مشایک 
فراگیار نیسا  و  ؛ دی میان دانشجویان غیرباوم ،چند موید اخیر اوقا  فراغ  نیز مانند گریانشیو  
 ناد.کن دانشجوی؛ صرف ما؛  ها، کنندگان، اوقا  فراغ  خود یا دی تشکل از مشایک  اندک؛ تعداد

و  ،جییک نار دی بسا علم؛،  ها، دی انجمن از دانشجویان پسر و س  نار از دانشجویان دختر س  نار
طاو  دی بیشاتر  دانشاجویان ها، فعالی  گون  این اند. فعالی  داشت  اسالم؛ تنها یک نار دی انجمن

ند و شاو آشانا ما؛  ها لابتدای؛ با تشک  ها، دانشجویان دی ترم ،دیواقع  .شود انجام م؛ میان؛  ها، ترم
دی   هاا فعالی  یوزمرگ؛ یسد. ب  اوج خود م؛  ها دی این تشکل شانفعالیت کایشناس؛، اواسط دوی  دی

گیاار،  ساابب کنااای  فراغاا ، کاااهش زمااانو  ،دانشااجویان کهناا؛  ها، دغدغاا  ، افاازایش ها تشااکل
  د.شو پایان؛ م؛  ها، دی ترم کنندگان مشایک 

تماشااا، مسااابقا  
 ویزش؛

 دختران نیز تعداد اندک؛ ازاما  ،اس  مربوط ب  دانشجویان پسربیشتر فراغت؛  این نوع فعالی  گرچ ا
دلیال حضاوی بیشاتر دی  پایاان؛ با   ها، دانشجویان دی ترم  پردازند. ویزش؛ م؛ مسابقا  ب  تماشا،

  اند. بیشتر ب  این فعالی  پرداخت  ،خواب ا 

 یفتن ب  مسجد

  اناد. قدی شرک  کرد   ها، مانند محرم و شب دی مراسم مرهب؛ گویان ز پاسخسیزد  نار ا ،دیمجموع
فراغا  مجماوع  اوقاا ها، گاریان  شایو ساهم بسایای کمتار، یا دی میاان اناواع ، ب  مسجد یفتن

ابتادای؛ دی مساجد   ها، کنندگان؛ ک  دی ترم مشایک  ،پژوهشاین براساس  .شت  اس دانشجویان دا
و تغییر عقیاد ، دی  ،، اشتغا دیس؛  ها، کالسسبب افزایش تعداد و زمان  ب  ،اند منظم داشت  حضوی

 اند پایان؛ کمتر ب  مسجد مراجع  کرد   ها، ترم
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دو ماد  اصال؛ دی  ، هاا تحلیال داد با همرا   شد  انجام  ها، مصاحب  ۀطویکل؛ و دینتیج ب 
الزم با    د  اسا .شاج اساتخرا اوقا  فراغ  دانشاجویان غیرباوم؛ شیو  گریان تحو زمینۀ 

تاوان اساتخراج  م؛ نیزیا فرع؛ دی ر، ، ها ال و ،اصل؛ال و، این  بر ک  عالو  اس  یادآوی،
دی اداما  با   یسا ؛ بناابراین،فراگیار ن فرع؛ دی میان دانشجویان غیرباوم؛  ها، ال واما  د،کر

 .پردازیم اصل؛ م؛ ال و،توضیح 
 

 اغت اوقات فر گذرانشیوۀ اصلی تحول  . الگوی5
باا  ی؛آشانانا ؛ مانندب  دالیل مشخص یک و دو،  ها، دی ترم دانشجویان غیربوم؛ ،ال واین  دی

ناشناخت  )اغلب   ها، ترس از حضوی دی مکان ،جدید مطابق  با شرایط زندگ؛ سع؛ دی ،شهر
 کمتر، از اوقاا  فراغا  زمان دوست؛ متعدد،  ها، عضوی  دی گرو  و عدم دی میان دختران(

خود یا فراغ   اوقا  بخش عمد دهند و  م؛اختصاص دانش ا  از ب  حضوی دی بیرون  خود یا
  شادن آماادلازوم  دلیال دانشجویان ب  نیز پایان؛  ها، دی ترم .ندکن صرف م؛ دی محل خواب ا 

داشاتن  عادم جارابی ، و ،فراغتا؛  هاا، فعالی  باودن تکرای، ایشد،کایشناس؛  برا، آزمون
اوقاا   تمایال کمتار، با  گاریان چناین،و همفراغ  کمتر، زمان  ،وانفراکهن؛   ها، دیگیر،
 گارو  دی محال خواب اا ، ایان  هاا، فعالی  ترین مهم  .داینداز دانش ا   خایجخود دی  فراغ 
بااز، و بااز، باا  )کاای ؛ بااز، گروها کاردن، ویزش ،؛اتااق هم با دوستان همنشین؛شامل 

کا  بایهاا  گونا  همان ،دیواقاع .اس  . . و. ،جاز،اجتماع؛ م  ها، حضوی دی شبک  کامپیوتر(،
باود  و  بیشترین زمان فراغا  دایا، ،پنجتا س    ها، دی ترم غیربوم؛ دانشجویان کردیم، اشای 
  .کنند م؛ اوقا  فراغ  یا تجرب  گریانها،  شیو از  مختلا؛ انواع

ایان دو  تماایزاما نقطا  وجود نداید،  زیاد، تااو  اصل؛،ال و، دو ، بین طویکل؛ ب 
 اسا . دختران و پساران ابتدای؛ میان  ها، دی ترم اوقا  فراغ  گریان شیو  تااو  ،ال و

دی خواب اا  بیشاتر خاود یا  زماان فراغا  ابتدای؛،  ها، دی ترمیان دختر دانشجو ،دیواقع 
 شارایط زنادگ؛ باا مطابقا  و، با شاهر ی؛زمان و آشنا  با گرشهرچند  کنند، سپر، م؛

 با ویود این امر  .گریانند م؛ و پایک،  خیابان دی مراکز خرید،خود یا  ا  فراغ اوق جدید،
ایا ا  نظار  ماوید، ال و، ادام  دی  د.شو تشدید م؛ مخال ، یوابط عاطا؛ با جنس فرد ب 

 شد  اس .
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 دختران دانشجو در میان اوقات فراغت گذرانشیوۀ تحول (. 1)شماره اصلی  الگوی

 
  غیربومی ان پسرگذران اوقات فراغت در میان دانشجویدر شیوه اصلی تحول  وی. الگ6

ایتباط با جنس مخال  و آشانای؛ بیشاتر باا شاهر، باعاث  دوست؛ جدید،  ها، عضوی  دی گرو 
اوقا  فراغ  خود یا دی بیرون از محایط دانشا ا  و خواب اا  ،  دانشجو پسران معموالا  شود ک   م؛

 یاباد و اداما  م؛ . . و. ،خیابان، یفتن با  پاایک دی ؛گریان ، وق (8، شمای  )ال ودی   ند.کن سپر،
 بخشا؛ از شاپ نیز ج حضوی دی کاف؛یتدی ب  د،شون واید یابط  م؛ مخال  با جنسافراد ک   زمان؛

دانشاجو  پساران ،؛انیاپا  هاا، با  ترم ک شادنینزد با  دهد. م؛اختصاص خود  یا ب  زمان فراغ 
با  ن برگشت و ،بیکای، ،ادام  تحصیل ،مانند خدم  سرباز، ا، کهن؛  ها، دغدغ ش یدلیل افزا ب 

  هاا، دی ترم مطلاق کنشا؛ با؛ ،دیواقاع  دهند. م؛اختصاص شتر، یا ب  فکر کردن یزمان ب ،منز 
د شو باعث م؛ ،قبل؛ و عدم جرابی  پیشینفراغت؛   ها، تکرای، بودن فعالی   اس . پایان؛ فراگیر

 و مانناد کننادو زمان بیشتر، از اوقا  فراغ  خود یا دی محل خواب اا  ساپر، پسران دانشجک  
  .نداشت  باشندگرد،  و خیابان،  ها پایک ،برا، یفتن ب  مراکز خرید شوی و اشتیاق؛ ،گرشت 

آمادگ؛ برا، آزمون 
 کایشناس؛ ایشد

 کنش؛ مطلق گرایش ب  ب؛

 :1تا  9  ها، ترم
 ) گریان اوقا  فراغ  )غالباا

 هدی محیط بیرون از خواب ا

 شش تا آخر:  ها، ترم
گریان اوقا  فراغ  

( دی مح  یط خواب ا )غالباا

 شروع ایتباط با جنس مخال  عضوی  دی گرو  دوست؛

 آشنای؛ با مراکز تاریح؛ شهر کاهش ترس یفتن ب  بیرون از خواب ا 

گریان؛ دی  وق 
 خیابان، خرید

شاپ، پایک،  کاف؛
 و...

 یک و دو:  ها، ترم
گریان اوقا  فراغ  

( دی محیط  )غالباا
 خواب ا 

عدم مطابق  با شرایط 
 دجدی

ترس از ویود ب  شهر 
 جدید

حضوی دی فضا، 
 مجاز،
با  همنشین؛
 دوستان
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 ،ابتادای؛  هاا، کا  پساران دانشاجو دی ترم یاابیم دیم؛اخیر  ال و،ن اه؛ ب  تااو  دو  با
نباود الازام بارا، سااع   ،با توج  با  احسااس آزاد، عمال بیشاتر ،برخالف دختران دانشجو

زماان بیشاتر، از اوقاا    . . .و ،نداشاتن تارس از محایط جدیاد ،برگش  ب  خواب ا  مشخص
  .ندکن فراغ  خود یا دی بیرون از دانش ا  سپر، م؛

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جویان پسراوقات فراغت در میان دانش گذرانشیوه تحول  (.2اصلی شماره ) الگوی
 

دو  .ددای  ها ال وبا سایر  ی؛ها ک  هریک تااو  دادخواهیم یا ایا   دی ر  ال و،دو ، ادام  دی
  .هستند دی میان دانشجویان غیربوم؛ دایا، فراگیر، کمتر، شد  مطر فرع؛  ال و،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان غیربومی فراغتیشرایط عدم تحول (. 1شماره )فرعی  الگوی

 شش ال؛ آخر:  ها، ترم
گریان اوقا  فراغ  )غالبا( دی 

 محیط خواب ا 

 افزایش دغدغ  کهن؛ دی اواخر دوی 

 آمادگ؛ برا، آزمون کایشناس؛ ایشد

 فراغت؛  ها، کاهش جرابی  فعالی 

 گرایش ب  ب؛ کنش؛ مطلق

 یک و دو:  ا،ه ترم
گریان اوقا  فراغ  )غالبا( دی 

 محیط خایج از خواب ا 

 :1ال؛  9  ها، ترم
گریان اوقا  فراغ )غالبا( دی 

 محیط خایج از خواب ا 

 شروع ایتباط با جنس مخال  دوست؛  ها، عضوی  دی گرو 

 گرایش ب  شناخ  کامل شهر

وق  گریان؛ دی 
یفتن ب  پایک، ، خیابان

 مراکز خرید

 آشنای؛ نسب؛ با مراکز تاریح؛ شهر

وق  گریان؛ دی خیابان، 
شاپ،  یفتن ب  کاف؛

 پایک و ...
 

 احساس آزاد، عمل و استقال  تازگ؛ شهر و تمایل ب  دیدن شهر

 ال؛ آخر  1  ها، ترم
 قبل؛ یوند ادام  و تغییر بدون

  8و  6  ها، ترم
گریان اوقا  فراغ  دی محیط 

 خواب ا خواب ا  یا خایج از 

  1ال؛  9  ها، ترم
 بدون تغییر و ادام  یوند قبل؛

 عضوی  کمتر دی گرو  دوست؛  ها حاظ یوند ثاب  دی کلی  ترم

تخصیص زمان زیاد ب  فضا، 
 طوی ثاب  مجاز، ب 

عدم گرایش ب  حضوی دی مراکز 
 خرید

 
 کنش؛ مطلق ب؛

داشتن برنام  ثاب  دی طو  
  ها ترم

زبان   ها، حضوی منظم دی کالس
 و...

شکل  گریان وق  )اغلب( ب 
 فرد،
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  ها عادم تحاو  نیاز از یافتا  ال او، ،توضایح داد  شاد پیشتراصل؛ ک   ال و،دو دی کنای 
مختل  با   ها، ک  اوقا  فراغ  خود یا دی ترم دانشجویان غیربوم؛ ،طویکل؛ ب   .دشاستخراج 

این افراد،  ،دیواقع  .بسیای کمتر، عضوی  دایند دوست؛  ها، ند، دی گرو کن یوند ثابت؛ ط؛ م؛
دی ر، باا دوساتان خاود ساپر،   ها، تنهای؛ و دی زمان د یا دی برخ؛ مواید ب فراغ  خو اوقا 

داشتن برنام  مشخص و ثابا  دی طاو   دانشجویان، این گرو  ازموید نکت  اصل؛ دی   .ندکن م؛
عدم تمایل ب  حضاوی دی مراکاز خریاد  ،دست  از دانشجویان ویژگ؛ متمایز دی ر این  .اس ترم 

از اوقا  فراغ  خاود یا با  حضاوی دی  بخش؛ ک  شجویان غیربوم؛برخالف اغلب دان  .اس 
دهناد زماان  تارجیح م؛ ،این دست  از افراد ،دهند م؛ اختصاص ،شهر مشهد خرید کالن مراکز

گریان اوقا  فراغ   ها، شیو  ترین یک؛ از اصل؛  .دی ر، ب ریانند ها، شیو فراغ  خود یا ب  
  ها، حضاوی ثابا  دی شابک  ،اناد جا، گرفت  ال واین  ک  دیا،  دی میان دانشجویان غیربوم؛

دی  . . .و ،اینساتاگرام ،تل رام ،مانند فیسبوکا،  اجتماع؛  ها، از شبک  استااد   .اس  اجتماع؛
  .گیرد ثاب  این گرو  قرای م؛  ها، فعالی  زمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان غیربومی تحول صعودی شکل (.2شماره )فرعی  الگوی

 ال؛ آخر  1  ها، ترم
افزایش زمان اوقا  فراغ  و 

 تنوع بیشتر

  8و  6  ها، ترم
 گریان اوقا  فراغ  دی محیط
 خواب ا  یا خایج از خواب ا 

  1ال؛  9  ها، ترم
 بدون تغییر و ادام  یوند قبل؛

تمایل بسیای ب  انواع اوقا  
 فراغ 

عضوی  گسترد  دی 
 دوست؛  ها، گرو 

گرد، و یفتن ب   خیابان
 پایک

گرایش ب  حضوی دی مراکز 
 خرید

استااد  از امکانا  
 تاریح؛ دانش ا 

داشتن برنام  تاریح؛ دی 
  ها طو  ترم

داشتن ایتباط با جنس 
 مخال 

عدم تمایل زیاد ب  آزمون 
 ایشد
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عضوی  داشت  و  فراوان؛دوست؛   ها، د ک  دی گرو شو پایان؛ شامل دانشجویان؛ م؛ و،ال 
  ها، آمادگ؛ دی آزمون کایشناسا؛ ایشاد یا با  ساا  ،مثا  برا، ندایند؛ بلندمدت؛  ،ییز برنام 
 .ندایناد ،اطالع دقیق؛ از زمان شرک  خود دی آزماون کایشناسا؛ ایشاد موکو  کرد  و بعد،

میاان؛ و   ها، دست  از دانشجویان دی ترم این ،طویکل؛ ب   .تحصیل ندایند د ادام ا، نیز قص عد  
 ،بارا، مثاا  ؛ بخشاند دهناد و شاکل آن یا تناوع م؛ زمان فراغا  خاود یا افازایش م؛ ،پایان؛

دی  و ساع؛ ،کنناد وآماد م؛ ب  شهر خود کمتار یفا  ،کنند دیس؛ خود یا سبک م؛ واحدها،
و ایتبااط باا  فراواندوست؛   ها، دی گرو  با عضوی  ،همچنین  .یندافزایش زمان فراغ  خود دا

 .گریانند م؛ دی رانبیشتر، نسب  ب   زمان فراغ  خود یا با تنوع بسیای ،مخال  جنس
 

 گیری بحث و نتیجه
گریان اوقا  فراغ  دانشجویان  منظوی از تغییروتحو  ،بیان شد مقال ک  دی عنوان این  گون  همان

 ا،، دوی  دی هار دانشجویان  اس . آنانفراغ   نوع گریان اوقا  دی ی؛ها جود تااو و ، غیربوم؛
کا  دانشاجویان  زماان؛  کنناد. خود انتخاب م؛ یا برا، گریان اوقا  فراغ  متااوت؛  ها، اولوی 

 ؛تغییراتا نیاز هار فارد، .کناد م؛هار دوی  تغییراتا؛  دی ،برا، اوقا  فراغ  خود دیاختیای دایند
شارایط   تماام  دایناد وشارایط متاااوت؛  ،افراد دی هر ترم تحصایل؛ ،دیواقع .دایدخود  ب  منحصر

کلا؛ و  طاوی با  دی هر ترم تحصیل؛ اسا . اوکنند  زمان فراغ   تعیین ،زندگ؛ هر فرد موجود دی
 مختلا   هاا، زمان فراغ  دی ترم لحا  ب تااو  چندان؛  ،کنندگان میان مشایک  استثنا دیدون ب

 نخسا   ها، ترمدی طو    .اس دی نوع گریان اوقا  فراغ  ، اصل؛ ااو ت ،دیواقع  ید.وجود ندا
ایان امار ناشا؛   .اسا   هاا گرد، و یفتن ب  پایک خیابان ،اوقا  فراغ  غالب گریانیو  ش ،و دوم

شاناخ  محایط  یاستا،گرد، دی  شهر اس  و خیابان آشنای؛ با را،ب دانشجویان غیربوم؛تالش 
یا با   جاا، خاود ،و آزمون و خطا حال  آشنای؛ ،سوم تا پنجم  ها، دی ترم  .شود ؛انجام مجدید 

 پژوهش حاضر ،اجمال؛ طوی ب   دهد. م؛ دوست؛ و ایتباط با جنس مخال ، ها عضوی  دی گرو 
 ،یساان  اساتااد  از ،دیواقاع اس . یسید زاکان؛  ،واصایان و همچنین مشاب  پژوهش ؛ب  نتایج

میازان  ،همچناین  دی میان دانشاجویان اسا . گریان اوقا  فراغ  ها، شیو  ترین یک؛ از اصل؛
 پاژوهشمشااب  دو  ،حاضار مقالا دی   ها و فیلم  ها مجاز، و تماشا، سریا   ها، شبک  استااد  از

با  خاود ؛ حال  ثاابت ،هر فرد اوقا  فراغ  ها، گریان شیو  ،این دوی  دی  .اس مویداشای  بود  
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با جانس مخاال  و  آشنای؛  کنند. ییز، م؛ برنام  ،خود را، گریان اوقا  فراغ گیرد و افراد ب م؛
 ،همچناین  فراگیار اسا . ،کننادگان دوی  دی میان مشاایک  عاطا؛ نیز دی این ۀشدن ب  یابط واید

 یا دچاای تغییراتا؛ اوقاا  فراغا  دانشاجویان غیرباوم؛ گاریانیو  شا ،جنس مخال  ایتباط با
  هاا، شکل غالاب فعالی  معموالا  ، ها و بوستان  ها دی پایک شاپ و قدم زدن یفتن ب  کاف؛ کند. م؛

 گریان ها، وجودآمد  دی شیو  ب تغییرا   ،اما تحو  اصل؛ ،همرا  با جنس مخال  اس  ،فراغت؛
فراغ  افراد دی برخا؛  زماننکردن دی اینجا با وجود تغییر . پایان؛ اس   ها، اوقا  فراغ  دی ترم

دی  ،کننادگان برخا؛ از مشاایک  ،بارا، مثاا   ؛دشو متحو  م؛ ،اوقا  فراغ  گریاننوع  ،مواید
ایان امار نیاز   اند. مطلق بود  ؛کنش یوز خود یا دچای ب؛ دقیق  از هر 30 کم ، دس پایان؛  ها، ترم

دلیال وجاود  افکاای مناا؛ با  اسا . دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛  هاا ن ران؛ ناش؛ از افزایش
ساو،  افاراد یا با  ،کهنا؛  ها، این دغدغ وجود  ۀافراد دینتیج  ان یز و کاهش مشکال  مختل 

زمان زیاد، یا ب    ،گرشت  ها، ترمطو  دی  ک  دیحال؛ افراد ،دیواقع  دهد. سوق م؛ کنش؛ مطلق ب؛
پایاان؛( زماان  دو ترم ویژ  پایان؛ )ب   ها، دی ترم ،اند محیط خواب ا  اختصاص داد  بیرون یفتن از

از  کا  بایش از نیما؛ ا، گونا  ب  گریانناد؛ خود یا دی محیط خواب اا  م؛ از اوقا  فراغ  د،زیا
  هاا، اناد کا  نساب  با  ترم از دانش ا  یفت  ب  بیرون بای تنها دو ،هات طو  دی  ،کنندگان مشایک 

  داشت  اس . کاهش چشم یر، ،ها ۀ آنگرشت
کناد.  یا مطار  م؛ «دلازد »دیادگا   ، دی ایان زمینا زیمال ،گات  شاد پیشترک   گون  همان

 کنند تاا تالش م؛شوند و  ای تحریکا  عصب؛ م؛چد ،شهر زندگ؛ دی کالن باافراد  اساس، براین
و  اولیا  تحصایل  ها، پس از سا  ،دانشجویان غیربوم؛ .یا کّم؛ کنند خود زندگ؛ها،   کیای

مانناد گرشات  با  آناان   ریانناد.بتنهاای؛  زماان خاود یا با  اند ترجیح داد  ،پایان؛  ها، دی ترم
 فارد، دایناد. دن خود دی تاکارا کرو سع؛ دی غرق  پردازند نم؛ فراغت؛ جمع؛  ها، فعالی 
زماان اختصاص و  تنهای؛ ب   ها و سریا   ها دیدن فیلم، مجاز، و همچنین  ها، از شبک  استااد 

 هاا، ااو بویدیو نیاز با  ت  دی حوز  فراغ  اس .  مطابق نظری  زیمل ، ؛شکل کّم  ب  فراغ  ب 
  ها، گرو  عضوی  دی، دیواقع  .کرد  اس دی انجام اعما  گروه؛ اشای    ها اجتماع؛ و هوی 

؛ انجاماد م؛ جمعا؛  هاا، هوی  ب  انجام اموی فراغ  دی قالاب، دانشجویان میان دی دوست؛
 همرا  بااب ا  ک  دی خو دوست؛  ها، یا تشکیل گرو  دانشجویان غیربوم؛؛ نینش شب، مثا  برا،

 هویا  کیا ناوع؛ ب  ،شود انجام م؛ باز، گروه؛ مانند کای   ها، یا باز، استعما  دخانیا 
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 یا دیبارداید.  ها دی قالب همین گرو  ؛فراغت انجام اموی ک  اس  دوست؛  ها، دی گرو  مشخص
اکن سا پاس از غیرباوم؛( دانشجویان اینجا )دی جوان سن؛  ها، گرو  ،اسمی  نظری  براساس

دهناد زماان فراغا  خاود یا باا  م؛ تارجیح ،شکل گروها؛ وق  ب  دی خواب ا  و گریان شدن
باا دوساتان خاود با   ،جا، خانواد  دهند ب  افراد ترجیح م؛، دیواقع ند.کندوستان خود تقسیم 

ک  دانشاجویان پسار  ا، گون  ب  ؛ بسیای شایع بود  اس  ،این امر دی میان پسران  تاریح بپردازند.
  .ب ریانناد شانل خود یا با دوستانیتعط زمان اند ترجیح داد نیز تعطیل یوزها، دی  ،مواید، دی

و   هاا ب  مصرف محصاوال  فرهن ا؛ مانناد فیلم دانشجویان غیربوم؛ ،نظری  آدوینو براساس
  ها، ساریا  ب  دیدن یا اوقا  فراغ  خود زمان زیاد، از، افراد. اند داد  تمایل نشان ، ها سریا 

 ،اس  ک  دی عصار مادین بر این نظرآدوینو  اند. داد  ها اختصاص آن دیدن چندبای یا خایج؛
زماان زیااد، یا از دسا   ،شد  دی حوز  فرهن ؛ محصوال  عرض  ۀگون مصرف اغراق افراد با

همارا   پاس از آن نیاز باا عایش، شرک  دی مناسک دین؛گاه؛  ،نیز؛ تعبیر دویکیم ب   اند. داد 
دانشاجویان   .کنناد و مناسک دینا؛ شارک  ما؛  ها دی برنام های؛  دوی  افراد دی، قعدیوا اس .

تمایال  ،دین؛ مرهب؛ و انجام مناسک  ها، نیز دی مقاطع؛ از زمان ب  شرک  دی برنام  غیربوم؛
 پاژوهش کاتاالین  یاا مناسابت؛ باود  اسا . ؛شاکل مقطعا ب  مواید، اما چنین ، اند داد  نشان

ق؛ و یموس ب  دادن گوش  د.کن یید م؛أت پژوهش حاضر یا  ها، یافت  ؛خوب ( ب 8068) ناجیواید،
 فراگیار باود ، دانشاجویان غیرباوم؛ س  کا  دی میاان، امواید از  ها و سریا  ها تماشا، فیلم

 لیافاراد دی مقااطع؛ از دویان تحصا ،(8002)بویلا   جانا د، پژوهشنتایج همانند   اس .
پایاان  دی  اناد. فراغت؛ و جمع؛ ترجیح داد ، ها  ییا ب  سایر فعالق؛ یب  موس گوش دادن ،خود
اوقاا  فراغا  دانشاجویان  از ؛با  ابعااد مختلاا ، هاا پژوهش از کا  هریاک کارد اشای  باید

بازتااب متاااوت؛ یا  انتقااد، و ؛،اجتمااع ،هاویت؛ نیاز ابعااد مختل  ها،  نظری اند. پرداخت 
 زماان؛  ها، اس  ک  دی بره  دانشجویان جوان؛؛ فراغتتغییرا   شناخ  ،ۀ مهمتکن .دهند م؛

 ،جدیااد دوساات؛  هااا، عضااوی  دی گرو  کننااد.  م؛ ،خااود بااازن ر نااوع فراغاا دی  ؛خاصاا
ماواید، هساتند کا  دی ایجااد  ،فراغ گریان اوقا   جدید ها، شیو با  ؛و آشنای ،اب؛ی  یهو

دی  تغییارا  ۀنایدی زمالزم اسا    یسد ک م؛ نظر ب   ند.تأثیرگرای هست تا حد،تغییرا  فراغت؛ 
دوسات؛ و یواباط عااطا؛ و   هاا، گرو  ؛شناس بیفراغ  دانشجویان و آسشیو  گریان اوقا  

  .انجام شودبیشتر،   ها، پژوهش ،تغییرا  أو منش سازوکای ،جنس؛ و همچنین
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فصلمه     بریس؛ چ ون ؛ و نحو   گاریان اوقاا  فراغا  باانوان شاهر کاشامر.  (.6921زاد ،سیدامیر ) علو،
.16-28، 18و19، جمعیش

تهاران: انتشاایا    )متارجم: محسان ثالثا؛(.شناسا؛  جامع بزیگان  زندگ؛ و اندیش     (.6928کوزی، لو یس )
 علم؛.

بریساا؛ یابطاا   وضااعی  گااریان اوقااا  فراغاا  جوانااان شااهر، بااا پای ااا    (.6936زاد ،سااعید ) لطااا؛
 .89-18، 20، ایرا رسم آ  رگ ه  فصمه    بررس اجتماع؛.   ا اقتصاد،

کیلد بررس  س یت ر ارزش  ایست ر رز هدر   ور و( 6911مجدالدین، اکبر ) ت  قطع جهگ ت پس از جهگ ب  تأ
 )یسال   دکتر،(. دانشکد  علوم اجتماع؛، دانش ا  تهران، تهران، ایران. رنرا  ات    فرااش بر اح ه  

  عنوان سومین جنبش تحقیق ترکیب؛ ب  ها، یوش  (.6923) ؛ صادق؛، یسو ؛ و یضای؛، مهد،محمدپوی،احمد
، شه سل  کل ربروگ فصلمه    ج  ع   شناخت؛ کاایبرد،. شناخت؛: مبان؛ نظر، و اصو  عمل؛ جامع  یوش

86(8) ،600-11.  

. ناما  کایشناسا؛ ایشاد( )پایان بررس  ع  ث  ؤذر بر رنرا  ات    فرااش ور ج یب ر  (.6930مسلم؛، یقی  )
  دانشکد  علوم اجتماع؛ دانش ا  بابلسر، دانش ا  مازندیان، ایران.

 هران: (. تطر  پژوهش؛) بریس؛ گریان اوقا  فراغ  نوجوانان و جوانان شهر ویامین  (.6920موموند،، افسر)
 . وزای  فرهنگ و ایشاد اسالم؛

عوامل مؤثر بر گریان اوقا    (.6938) بهمن؛، محسن؛ و مسلم؛، یقی  ؛ نوغان؛ دخ محمدتبای، سیداحمدمیر
  .618-631، 88، اجتم ع ت سع ترف هریزگ برا   فصمه    موجود.  ها، فراغ : فرا تحلیل؛ ای پژوهش

اوقاا گریانادننحاو   بریس؛  (.6939) پوی، شیوا؛ و واصایان، فریبا ؛ باقر،، محمد؛ ازاد،یان، فرزان واصا
  .681-611، 69شناخت؛ جوانان،  فصلنام  مطالعا  جامع   ایدستان.آزاددانش ا دانشجویانفراغ 

)طار  پژوهشا؛(. تهاران: وزای   فراات  واان  ی   شهر تهلرا   ه گ بررس  سبک  (.6923، ضیاء ) هاشم؛
 علوم، تحقیقا  و فناوی،.
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