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  هاي آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز چگونگي گذراندن اوقات فراغت و همبسته

 
  ابوالفضل محمدبيگي، نرگس محمدصالحي، ٭هاله قائم

  
  

  چكيده
ك ي ،آزاد است دهد تا هنگامي كه از كار، اجتماعات يا تعهدات خانوادگي نسبتاً ي است كه به فرد امكان ميفرصتاوقات فراغت،  :مقدمه

اين بررسي با هدف شناسايي عاليق و گرايشات دانشجويان . كننده مطابق با سليقه خود فراهم كند فعاليت ذهني، تفريحي يا سرگرم
  .هاي دانشجويان انجام گرفت ريزي صحيح مسؤولين دانشگاه مطابق با سليقه برنامه برايو ميزان اطالع آنان از امكانات دانشگاه، 

هاي مختلف تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي  كل دانشجويان رشته تحليلي با نمونه ده درصدي از - توصيفي مطالعه مقطعي :ها روش
آوري و با  جمع ،استفاده از پرسشنامه اطالعات با .دانشجو انجام گرفت 356اي بر روي  گيري تصادفي طبقه و با روش نمونه

  .مورد تجزيه و تحليل گرفت SPSSافزار  نرم
دقيقه  77±81زني در پارك،  صرف قدمرا دقيقه  88±92 دانشجويان ساعت بود كه 47/2±36/1 اوقات فراغت ميانگين :نتايج

هاي دانشجويان  مهمترين اولويت. كردند دقيقه صرف استفاده از امكانات ورزشي دانشگاه مي 24±49 و صرف تماشاي تلويزيون،
 4/48مطالعه درسي  ،)نفر 209(درصد  7/59، تفريح )نفر 249(صد در 9/70پركردن اوقات فراغت خود به ترتيب استراحت  براي

بين بعضي . بود) نفر 80(درصد  9/22، سرگرمي )نفر 99(درصد  2/28، ورزش )نفر 168(درصد  9/47، غير درسي )نفر 170(درصد 
  .وجود داشتداري  اختالف معنيهاي انجام شده پسران و دختران دانشجو  از فعاليت

يزان اوقات فراغت دانشجويان علوم پزشكي شيراز در سطح دانشجويان تهـران و لبنـان اسـت و بـه دليـل تفـاوت در       م :گيري نتيجه
هاي  ريزي جدي براي افزايش فعاليت دانشگاه بايد برنامه ،نث و بر حسب مقطع تحصيلي آنهاؤم ها و عاليق دانشجويان مذكر و سليقه

  .مفيد در اوقات فراغت انجام دهد
  

 .اوقات فراغت، عالئق، تفريحات، دانشجويان علوم پزشكي :كليدي هاي واژه
   80تا  71): 1(8؛ 1387بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده ) مربي( ه قائمهال :آدرس مكاتبه *

. بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز
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ها مركز بهداشت  نرگس محمدصالحي، كارشناس ارشد اپيدميولوژي گروه بيماري
؛ و ابوالفضل محمدبيگي، )salehi_narges@yahoo.com(استان مركزي 

پيدميولوژي دانشكده پيراپزشكي كارشناس ارشد ا
)amohamadbeigi@yahoo.com (دانشگاه علوم پزشكي اراك.  

اين طرح در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز تصويب شده و هزينه 
  .آن از طرف اين معاونت پرداخت گرديده است

ح اصال 16/6/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  15/3/86اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 26/6/87شده و در تاريخ 

ثر ؤم اي وسيله ،تفريح و گذراندن مناسب اوقات فراغت ،امروزه
و اخالقي افراد بوده و  يبراي پرورش قواي فكري، جسم

هاي اجتماعي محسوب  جلوگيري از كجروي عاملي براي
بزرگش كمتر  به پدر و پدر انسان امروزي نسبت). 1(شود مي

كند و از ساعات فراغت بيشتري براي سرگرمي و  كار مي
از آزادي بيشتري متنفع  ،مند است و در نتيجه بهره تفريح
له أدر حقيقت يك مس ،اوقات اين. برد باشد و از آن لذت مي مي

اوقات فراغت حق . جتماعي در قرن حاضر استا - طبيعي
عنوان احتياج اساسي و پايه براي ه انسان بوده و بايد ب طبيعي

                                                                   
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-778-en.html


  چگونگي گذراندن اوقات قراغت  هاله قائم و همكاران
 

http://journals.mui.ac.ir    72/   )1(8؛1387بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 ،ريزي براي اوقات فراغت با برنامه ،بنابراين. وي محسوب گردد
شود و شخصيت آنان  تأمين مي و رواني ايشان آسايش روحي

  .يابد رشد و شكوفايي مي
سهم قابل توجهي در  ،زشور بويژه ،هاي فراغتي فعاليت

 ورزش نهادي است اجتماعي كه. اجتماعي كردن جوانان دارند

كند و بدين  كنندگان منتقل مي ها و هنجارها را به شركت ارزش
  ).2(دنماي جامعه كمك مي به هماهنگ ساختن ،گونه

هاي زندگي فرد  ترين دوران دوره جواني يكي از بحراني
ا با مشكالت فراواني دست ورود به دوره جواني فرد ر .است

دانشجويان نيز بخشي از جوانان جامعه ). 3(كند به گريبان مي
آموزي خود به  فراغت زمان دانش هاي هستند كه در فرصت

براي  زمان دانشجويي ،بنابراين. اند كسب علم و دانش پرداخته
هاي  تواند بهترين فرصت براي استفاده از برنامه ايشان مي

باشد تا سرزندگي  ،شود دانشگاه تعيين مي يفراغتي كه از سو
دست ه بيشتر ب هاي آينده براي ادامه فعاليترا و نشاط الزم 

  ).2(آورند
ن در بين دانشجويان ليبولدانشگاه  اي در در مطالعه

نسبت  ها ساعات فراغت بيشتري داروسازي مشخص شد كه خانم
 8/6( هاي آنها استراحت ترين فعاليت به آقايان دارند و مهم

 9/2( ، گوش دادن به راديو)ساعت 6/3( ، مطالعه)ساعت
 1/1( ، بهداشت فردي)ساعت 9/1( ، صحبت با دوستان)ساعت
و انجام كارهاي منزل ) ساعت 1/1( ، تماشاي تلويزيون)ساعت

  ).4(بوده است
 ميانگين ساعات اوقات فراغت دانشجويان ،اي در مطالعه

به  دقيقه 127هفته بود كه  دقيقه در 287اسالمي،  آزاددانشگاه 
همنچنين اين ميزان در ). 5(فعاليت بدني اختصاص داشت
، در دانشجويان )6(ساعت 5/3دانشجويان دختر دانشگاه تهران 

آزاد دانشگاه و در دانشجويان دختر ) 7(ساعت 3- 4كشور 
نتايج . محاسبه شده است) 8(ساعت 6/3اسالمي تهران 

هاي  جويان دختر دانشگاهدر دانش 1382اي در سال  مطالعه
هاي اوقات فراغت، شنيدن  زنجان نشان داد كه در ميان فعاليت

همصحبتي با دوستان به ترتيب موسيقي، تماشاي تلويزيون، و 
و پرداختن به ورزش در اولويت دهم  هاي اول تا سوم در اولويت

هاي درسي را يكي از  كتابمطالعه  پژوهشي). 1(قرار داشت
كشور امريكا، فرانسه،  چهارغتي دانشجويان هاي فرا فعاليت

تماشاي تلويزيون به . )9(ستدانمارك و نيوزلند عنوان كرده ا

 )10(عنوان اولويت دوم دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي اراك
و  )10(ولويت چهارم دانشجويان آزاد اسالمي رودهناو 

گويان آزاد اسالمي  هاي فراغتي پاسخ اولويت اول فعاليت
ميزان استفاده از تلويزيون براي . وده استب) 6(انهمد

ساعت در روز اعالم  3هاي تركيه بيش از  دانشجويان دانشگاه
هاي  شنيدن موسيقي به عنوان يكي از فعاليت و) 5(ده استش

  ).5(مورد عالقه دانشجويان دانشگاه تايوان اعالم شده است
مروري بر چندين پژوهش انجام شده در اياالت متحده 

فعاليت  1980تا  1960هاي  دهد كه بين سال امريكا نشان مي
اما در طي ). 5(جسماني در اوقات فراغت افزايش يافته است

افزايش بسيار كندي را در تعداد افراد فعال شاهد  ،1990دهه 
در سال درصد  5/25تا  1990در سال درصد  3/24از (بودند 
1998)(11.(  

رسد نقش  به نظر مي ،با توجه به مطالعات انجام شده
زش و فعاليت جسماني در اوقات فراغت نوجوانان و رو

وقت نوجوانان نروژي بيشتر . آموزان كمتر شده است دانش
تلويزيون،  هاي غير حركتي از قبيل تماشاي خود را صرف فعاليت

تعداد بسيار اندكي از  ،)12(اند كردهاي  يانهاهاي ر ويدئو و بازي
ات فراغت در مدرسه از فعاليت آموزان در طي اوق دانش

از  درصد 10تنها  ،در ايران نيز و )13(ندا هجسماني بهره برد
از دانشجويان  درصد 5دانشجويان فعاليت ورزشي داشته و 
  ).14(ندا هدختر تحت پوشش ورزش همگاني بود

بويژه در  ،عدم توجه و جدي نگرفتن مسأله اوقات فراغت
اعتياد، اي ناهنجار از جمله، ميان جوانان، آنان را به رفتاره

اجتماعي و  بندوباري و گرايش به رفتارهاي مغاير با معيارهاي بي
با توجه به اينكه قسمت  .)4(كشاند فرهنگي حاكم در جامعه مي

دهند كه بايد به  اعظمي از جمعيت ما را جوانان تشكيل مي
اين مطالعه با هدف بررسي  ،اوقات فراغت آنان اهميت داد

گذراندن اوقات فراغت و متغيرهاي وابسته به آن در چگونگي 
شناخت  براي 1384دانشجويان علوم پزشكي شيراز در سال 

ريزي صحيح  عالئق و گرايشات آنان به منظور برنامه
برنامه دانشگاه مطابق با  فوق مسؤولين امورفرهنگي و

  .هاي دانشجويان انجام شد سليقه
  

  ها روش
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تحليلي است  - توصيفي و طعياي مق مطالعه ،مطالعه حاضر
هاي آن در  كه به منظور بررسي اوقات فراغت و همبسته
انجام  1384دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 

 Stratified( شده بندي گيري به صورت طبقه نمونه. گرفت

random sampling(  بر روي كليه دانشجوياني) به جز
هاي دانشگاه علوم  انشكدهكه در يكي از د) دانشجويان مهمان
انجام شد  ،مشغول به تحصيل بودند 1384پزشكي در سال 

كه بر  بطوري) دادند هاي تحصيلي طبقات را تشكيل مي رشته(
اساس تعداد كل دانشجويان در هر رشته تحصيلي و بر حسب 

مقطع تحصيلي، از كل دانشجويان دانشگاه علوم  جنسيت و
ه ده درصدي از هر رشته و بودند، يك نمون 4054پزشكي كه 

نفر وارد مطالعه شدند كه به دليل  405 مقطع گرفته شد و نهايتاً
ها را پر  نفر پرسشنامه 356تنها  ،دانشجويانهمه عدم همكاري 

  .كردند
از ميان  ،ها ر با مراجعه حضوري به دانشكدهگپژوهش

بطور تصادفي دانشجويان را انتخاب  ،دانشجويان در هر رشته
در  ،كرد و پس از تكميل ها را بين آنان توزيع مي امهو پرسشن

آوري  ابزار جمع. شد آوري مي ها جمع همان روز پرسشنامه
. اي بود كه از دو قسمت تشكيل شده بود اطالعات پرسشنامه

ال كه مشخصات فردي دانشجويان ؤشامل هفت س ،قسمت اول
ال ؤس 32شامل  ،داد و قسمت دوم گيري قرار مي را مورد اندازه

هاي دانشجويان  درمورد ميانگين ساعات اوقات فراغت، فعاليت
... پركردن اوقات از جمله تحصيل، موسيقي، فيلم، تفريح و براي

  .شد كه در سه يا پنج گروه طراحي شده بودند را شامل مي
پس از تهيه پرسشنامه روايي محتوايي آن توسط دو نفر از 

 العه مقدماتي بر رويييد و پايايي آن طي يك مطأمتخصصين ت
ه ب 72/0نفر از دانشجويان با استفاده از آلفاي كرونباخ  30

افزار آماري  آوري وارد نرم ها پس از جمع داده. دست آمد
SPSS-11.5 هاي الزم با استفاده از  شده و تجزيه و تحليل

 هاي آزمون) هاي مركزي و توزيع فراواني شاخص(آمار توصيفي 
ي تعيين ارتباط دو متغير كيفي و كاي برامجذور آماري 

Independent sample t-test  براي مقايسه اوقات فراغت در
 One way ANOVA هاي متغيرهاي كيفي دو حالتي زير گروه

هاي متغيرهاي كيفي  براي مقايسه اوقات فراغت در زيرگروه
براي  05/0 داري از سطح معني. سه حالت و بيشتر انجام گرفت

  .دشتفاده تحليل نتايج اس

  نتايج
نفر از دانشجويان دانشگاه علوم  356اين مطالعه بر روي 

. انجام گرفت 1384پزشكي شيراز در بهار و اوايل تابستان 
ميانگين و . درصد بود 9/87هاي رسيده اين مطالعه  پاسخ

بيشينه و و  22±06/2كنندگان  انحراف معيار سني شركت
 148دانشجويان مذكر  .سال بود 18 و 31به تريتب  كمينه آن

نفر  35در سطح كارداني، ) درصد 8/10(نفر  16نفر بودند كه 
دكتري قرار ) درصد 5/65(نفر  79كارشناسي و ) درصد 8/10(

نفر و به ترتيب  208دانشجويان مؤنث اين فرواني براي . داشتند
 9/40(نفر  85درصد و  6/48(نفر  101 ،)درصد 6/10(نفر  22

  .بود) درصد
 4/91شاغل، ) نفر 15(درصد  5ظ وضعيت شغلي از لحا

وقت  كار نيمه) نفر 11(درصد  6/3بيكار و ) نفر 277(درصد 
 4/28هاي پزشكي  كنندگان به ترتيت در رشته شركت. داشتند

، )نفر 54( درصد 2/15، پرستاري )نفر 101(درصد 
درصد  1/9و داروسازي ) نفر 46( درصد 9/12دندانپزشكي 

از لحاظ ترم تحصيلي در ترم ششم  ،همين شكلو به  ،)نفر 34(
، )نفر 67(درصد  19باالتر  ، ترم دهم و)نفر 92(درصد  1/26

درصد  2/12ترم هشتم  و) نفر 64(درصد  2/18ترم چهارم 
  .مشغول به تحصيل بودند) نفر 43(

در خوابگاه، ) نفر 216(درصد  1/62از لحاظ محل سكونت 
) نفر 12(درصد  4/3لدين و در منزل وا) نفر 120(درصد  5/34

  .كردند در منزل شخصي زندگي مي
 دوكنندگان  ميانگين اوقات فراغت در روز در بين شركت

 دقيقه بود 36ساعت و  يكدقيقه با انحراف معيار  47ساعت و 
 7/45(شب  8- 12كنندگان به ترتيب ساعت  كه بيشتر شركت

به  را) نفر 95، درصد 3/27(بعدازظهر  4- 8و ) نفر159، درصد
اند بيان  عنوان ساعاتي كه بيشترين اوقات فراغت را داشته

 .كردند

) 28±44(كنندگان  ميانگين ساعات ورزش در روز شركت
در خانه يا ) نفر 83، درصد 7/39(دقيقه بود كه بيشتر آنها 

 34، درصد 3/16(در باشگاه، ) نفر 57، درصد 3/27(خوابگاه، 
 .كردند در كوچه يا خيابان ورزش مي) نفر

هاي  از لحاظ رفتن به سينما و ديدن فيلم و برنامه
ند، فتر خيلي كم به سينما مي) نفر 203(درصد  57تلويزيوني، 

 هر) نفر 56(درصد  7/15ند، فتر نمي اصالً) نفر 89(درصد  25
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بار در هفته را  هر هفته و بيش از يك) نفر 8(درصد  2/2ماه و 
درصد  8/6فيلم ايراني، ) نفر 204(درصد  4/73اند كه  ذكر كرده

 55(درصد  8/19دادند و  فيلم خارجي را ترجيح مي) نفر 19(
هم بيان كردند كه نوع فيلم ايراني يا خارجي براي آنها ) نفر

به منظور ) نفر 141(درصد  9/50همچنين . شتتفاوتي ندا
به منظور تماشاي آثار خوب ) نفر 85(درصد  7/30تفريح، 
 4/5 ،گذراني به منظور وقت) نفر 36(درصد  13 ،سينمايي
هم به منظور برقراري رابطه دوستي به سينما ) نفر 15(درصد 

  .ندفتر مي
 37كردند  كنندگان تماشا مي هايي كه شركت در بين فيلم

فيلم ) نفر 65(درصد  2/20فيلم مجاز و به ) نفر 120(درصد 
دند بيان كرهم ) نفر 136(درصد  4/42غير مجاز اشاره كردند و

  .كه نوع فيلم مجاز و غير مجاز براي آنها تفاوتي ندارد
از ) نفر 340(نود و شش و شش دهم درصد 

 درصد 7/38دادند كه  كنندگان به موسيقي گوش مي شركت
به ) نفر 55(درصد  9/15از آنها به موسيقي شاد، ) نفر 134(

بسته به شرايط ) نفر 157(درصد  4/45موسيقي غمگين و 
 101(درصد  2/29همچنين و  ؛موسيقينوع دو روحي به هر 

 6/17 ،پاپ) نفر 133(درصد  4/38به موسيقي سنتي، ) نفر
به همه ) نفر 40( به موسيقي غربي و بقيه) نفر 61(درصد 

  .دادند موارد آن گوش مي
دقيقه با  17كنندگان يك ساعت و  بطور متوسط شركت

يزيون دقيقه به تماشاي تلو 20انحراف معيار يك ساعت و 
 98(درصد  6/34پرداختند كه بيشتر آنها به فيلم سينمايي  مي
 45(درصد  9/15، اخبار )نفر 69(درصد  4/24، سريال )نفر
همه موارد ) نفر 38(بقيه  و )نفر 29(درصد  2/10، ورزشي )نفر

  .دادند را ترجيح مي
هاي دانشجويي بطور متوسط  از لحاظ فعاليت در تشكل

 213( درصد 2/60كردند كه  ف ميدقيقه وقت صر 109±36
 15 ها نداشتند و كنندگان هيچ ارتباطي با تشكل از شركت) نفر

عضو ) نفر 51( درصد 4/14 و عضو عادي) نفر 53(درصد 
ها با  هم تنها در مراسم) نفر 37(درصد  5/10فعال بودند و 

  .ها همكاري داشتند تشكل
يقه دق 24±49كنندگان تنها  همچنين بطور متوسط شركت

درصد  23كردند كه  امكانات ورزشي دانشگاه استفاده مي از
بيان كردند از امكانات ورزشي دانشگاه راضي هستند ) نفر 80(

هيچ ) نفر 146(بقيه راضي نبودند و  )نفر 124(درصد  5/35و 
  .گونه اطالعاتي در مورد امكانات ورزشي دانشگاه نداشتند

اعت اوقات س 3:40±1:11كنندگان بطور متوسط  شركت
ساعت را صرف  1:18±1:12منزل سپري و  فراغت خود را در

ساعت را  1:12±1:22كردند و  قدم زدن در پارك و خيابان مي
دند كه بيشتر نمو هاي غير درسي مي صرف مطالعه كتاب

 درصد، 3/31آموزشي  - ، علميدرصد 8/41هاي داستان  كتاب
پليسي  هاي بقيه هم كتاب و درصد 7/16تاريخي و فلسفي 

  .كردند غير مجاز را مطالعه ميو جنايي، كمدي، 
 )درصد 4/48(نفر  166همچنين از لحاظ مطالعه نشريات 

 ،فرهنگي - مجالت علمي )درصد 8/38(نفر  133فقط روزنامه، 
نفر  28نشريات دانشجويي و  مجالت و )درصد 7/4(نفر  16

  .كردند همه موارد را مطالعه مي ،بقيه هم )درصد 2/8(
پر كردن اوقات  برايهاي دانشجويان  مترين اولويتمه

، تفريح )نفر 249(درصد  9/70فراغت آنها به ترتيب استراحت 
، )نفر 170(درصد  4/48، مطالعه درسي )نفر 209(درصد  7/59

 2/28، ورزشي )نفر 168(درصد  9/47مطالعه غير درسي 
رابطه  و) نفر 80(درصد  9/22، سرگرمي )نفر 99( درصد
 يك صد و شش. بود) نفر 47(درصد  4/13ي غير مجاز دوست
هاي مورد  دانشجويان بيان كردند كتاب )درصد 8/29(نفر 

 نفر 133 كتابخانه دانشكده موجود است و مطالعه آنها در
هيچ  )درصد 9/32( نفر 117جواب منفي دادند و  )درصد 4/37(

  .هايشان نداشتند هاي كتابخانه مورد كتاب اطالعي در
دانشجويان از  )درصد 7/69(نفر  ت و چهل و هشتدويس

هم  )درصد 9/26( نفر 96 ،كردند اردوهاي دانشگاه استفاده مي
گفتند كه از آنها  )درصد 4/3( نفر 12 دند ونمو استفاده نمي
  .اطالعي ندارند

بيان كردند كه هر ) نفر 89(بيست و پنج و چهار دهم درصد 
ها و  ه به اجتماعهم هر هفت) نفر 19(درصد  4/5ماه و 
 167(درصد  5/48 طور ند و همينفتر هاي غير مجاز مي مهماني

) نفر 131(درصد  1/38 ،اقوام هاي خانوادگي و مهماني) نفر
مجاز  هاي غير هم مهماني) نفر 31(درصد  9 ،مهماني دوستان

  .دادند همه موارد را ترجيح مي) نفر 15( و بقيه
هاي دانشجويان براي  تترين اولوي مهم ،در روزهاي تعطيل

درصد  9/67پر كردن اوقات فراغت خود به ترتيب استراحت 
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 5/27، مطالعه درسي )نفر 106(درصد  9/29مهماني  ،)نفر 241(
  .بود) نفر 32(درصد  9درسي  مطالعه غير و )نفر 97( درصد

 بازي دقيقه صرف ورق 20±52بطور متوسط دانشجويان 
روز در خوابگاه يا منزل ساعت در  2:40±1:17و كردند  مي
  .ماندند مي

از دانشجويان در ) نفر 102(بيست و هشت و نه دهم درصد 
 8/10برنامه دانشگاه شركت كرده بودند كه تنها  هاي فوق كالس

 ،ثبت نام شدگان موفق به پيگيري آنها شده از) نفر 13(درصد 
برنامه در وقت كالسي و  هاي فوق كالس) نفر 59(درصد  2/49

 30تشكيل نشده و  اصالًكالس آنها هم  )نفر 12(درصد  10در 
ثبت نام شدگان هم خودشان ادامه نداده  از) نفر 36(درصد 
 .بودند

هاي  بين دو جنس مذكر و مؤنث از لحاظ ديدن فيلم در
اختالف  ،كردن اوقات فراغت پر برايغير مجاز  مجاز و

افراد ) نفر 35(درصد  7/25داري وجود داشت بطوري كه  معني
افراد مؤنث نسبت به ديدن ) نفر 30(درصد  2/16 مذكر و

و  =84/15X2( هاي غير مجاز ابراز عالقه كردند فيلم
00/0P< .(و بين دوجنس از لحاظ گوش دادن موسيقي شاد 

آمده  يكداري ديده شد كه در جدول  غمگين اختالف معني
  .است

 هدهد كه فيلم، موسيقي، برنام نشان مي يكنتايج جدول 
ها، مطالعه نشريات، استفاده از  تلويزيون، فعاليت در تشكل

اردوهاي دانشگاه و كشيدن سيگار در بين پسرها و دخترها 
به اين ترتيب كه پسرها . ردداري با يكديگر دا اختالف معني
هاي  هاي غير مجاز و برنامه مند به دين فيلم بيشتر عالقه

ها،  وزنامهها، مطالعه ر ورزشي، عضويت فعال در تشكل
  استفاده بيشتر از اردوهاي دانشگاهي و 

مقايسه عاليق دانشجويان شركت كننده در مطالعه بر  :1جدول 
  حسب جنسيت

مؤنث   (%)مذكر   متغير
(%)  

X2 P 

          فيلم
>00/0  84/15  5/46  25  مجاز

  2/16  7/25  غير مجاز
  3/37  3/49  تفاوت بي

          موسيقي

  00/0  63/9  45  9/29  شاد
  4/12  8/20  غمگين

  6/42  3/49  تفاوت بي
        برنامه تلويزيون

  00/0  91/32  3/70  2/43  سريال
  5/11  22  اخبار

  8/4  7/23  ورزشي
  3/13  11  همه موارد

        ها فعاليت در تشكل
  00/0  55/12  6/11  4/18  فعال
  4/17  6/11  عادي

        مطالعه نشريات
  00/0  7/42  6/34  8/68  روزنامه

  7/51  6/19  مجله
  4/4  1/5  دانشجويي
  3/9  5/6  همه موارد

استفاده از اردوهاي 
  دانشگاه

      

  01/0  27/8  3/74  3/63  بلي
  3/24  6/30  خير

  5/1  1/6  اطالعي ندارم
كشيدن 
  سيگار

        

  00/0  9/38  9/2  7/24  بلي
  1/97  3/75  خير

  
- ه اين عالقهك كشيدن سيگار يا قليان بودند در حالي

  .ها در دختران كمتر از پسرها ديده شد مندي 
ترين  ازبين مهم ،آمده است دوطور كه در جدول  همان
كردن اوقاتشان بين پسرها و  هاي دانشجويان براي پر فعاليت

بازي در خوابگاه و ارتباط دوستي  دخترها از لحاظ ميزان ورق
دقيقه  20ران ترتيب پسبه اين . ردداري وجود دا اختالف معني

دقيقه بيشتر از دختران  24و  بازي بيشتر از دختران صرف ورق
ها اختالف  اما بين ساير فعاليت. كنند صرف دوستي مي

  .ردداري بين دو جنس وجود ندا معني
 مقاطع مختلف تحصيلي مجاز در غير ديدن فيلم مجاز و
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 اما دانشجويان مقطع). =14/0P( اختالفي با يكديگر نداشت
) درصد 8/9(از مقطع كارشناسي  بيشتر) درصد 4/32(اني كارد

و اين  دهند به موسيقي غمگين گوش مي) درصد 17(و دكترا 
  .)=01/0Pو  =51/12X2( دار بود اختالف هم معني

رضايت از امكانات ورزشي دانشگاه همچنين مطالعه 
نام در  ثبت هاي خاص و عالقه به مهماني نشريات مختلف و

برنامه در بين مقاطع مختلف تحصيلي با يكديگر  هاي فوق كالس
  .داري نداشت گونه اختالف معني هيچ

 كشيدن سيگار و ،آمده استسه طور كه در جدول  همان
 5/13كارداني  و )نفر 30(درصد  5/16مقطع دكتري  قليان در
 2/5 داري بيش از مقطع كارشناسي بطور معني) نفر 5(درصد 
اما با محل سكونت  )=0Pو  =57/9X2( بود) نفر 7(درصد 

  .دانشجويان ارتباطي نداشت
غمگين  گوش سپردن به موسيقي شاد و هل درأوضعيت ت

 ثير بوده است وأت و رضايت از امكانات ورزشي دانشگاه بي
استفاده از اردوهاي  .هلين اختالفي ديده نشدأبين مجردين ومت
 208، درصد 7/70(بين مجردها  داري در معني دانشگاه بطور

 =7/10X2( بود )نفر 12، درصد 9/42(هلين أاز مت بيشتر) نفر
  .)=00/0Pو 

ارتباط  خوابگاه و بازي در ها، ورق لتشك گذراني در وقت
بين مقاطع تحصيلي با يكديگر اختالف  غير مجاز دوستي
دقيقه دانشجويان  50متوسط بطور  ،يعني. داري داشت معني

اما . ندا هها كرد لاز دكترا وقت صرف تشك كارداني بيشتر
از  دقيقه بيشتر 31 دانشجويان مقطع دكتري در ارتباط دوستي

اين اختالف هم  كردند و دانشجويان كارشناسي وقت صرف مي
بين مقاطع تحصيلي، مقطع كارداني با اختالف  .دار بود معني
از  از مقطع كارشناسي و همچنين بيشتر داري بيشتر معني

  .ندا هقات خود را صرف كردبازي او مقطع دكتري با ورق
هاي  فعاليت بين دانشجويان بر حسب محل سكونت آنها در

 و تماشاي تلويزيون) >01/0P(خيابان  پارك و زني در قدم
)00/0P< (دانشجويان  يعني،. داري ديده شد اختالف معني

از دانشجويان ساكن در  بيشتر )دقيقه 99±96(خوابگاهي 
پارك قدم  خيابان و در) دقيقه 68:5±82:3(منزل والدين 

منزل  دانشجويان ساكن در ،در عوض .)>00/0P( زنند مي
از دانشجويان خوابگاهي  بيشتر )دقيقه 113:7±86(والدين 

 پردازند به تماشاي تلويزيون مي )دقيقه 70±54:5(
)00/0P<.(  

  
 هاي دانشجويان هنگام اوقـات فراغـت بـر    عاليتترين ف هاي صرف شده در انجام مهم زمانميانگين و اختالف معيار مقايسه  :2جدول 

  حسب جنسيت
  t P  )دقيقه(نث ؤم)دقيقه(مذكر   فعاليت

  64/0  458/0  165:8±95:9  170:5±96:1  اوقات فراغت در روز
  11/0  6/1  24:4±44:3  32±44:6  ورزش در روز

  50/0  -675/0  79:4±85  73:5±74:7  تماشاي تلويزيون در روز
  05/0  95/1  28:3±58:3  45:1±80:5  ها ذراندن در تشكلگوقت 

  11/0  57/1  20:5±45:2  28:8±52:6استفاده از امكانات ورزشي دانشگاه
  25/0  097/1  67:5±74:3  77:6±91:4 مطالعه غير درسي

  63/0  473/0  85:9±88:7  90:6±96  خيابان پارك و زني در قدم
  00/0  09/3  11:7±35:2  30:6±66:8  خوابگاه بازي در ورق
  25/0  - 14/1  164:1±94:7  152:1±102  ت فراغت در خوابگاهاوقا

  01/0  49/2  28±72:2  51:4±95:8  مجاز ارتباط غير
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 مقايسه زمانهاي صرف شده در انجام مهمترين فعاليتهاي دانشجويان هنگام اوقات فراغت برحسب مقطع تحصيلي آنها :3جدول 

  F P  )قيقهد( دكتري  )دقيقه( كارشناسي  )دقيقه( كارداني  فعاليت
  80/0  21/0  168:5±96:7  169:4±93:6  158:1±101:9  روز اوقات فراغت در
  11/0  21/2  26:2±36:8  25:4±45:1  168:5±68:9  ورزش در روز

  59/0  525/0  81:2±80:2  72:3±79:1  72:6±90:6  تماشاي تلويزيون در روز
  00/0  72/7  25:8±62  37:3±64:3  75:9±95:8  ها ذراندن در تشكلگ وقت

  08/0  43/2  21:9±42:4  22:2±48:5  40:5±70:4  استفاده از امكانات ورزشي دانشگاه
  05/0  493/0  81±90:5  65:1±72:8  50:3±61:3  مطالعه غير درسي

  93/0  065/0  87:5±96:2  89:6±89:7  83:5±76:8  خيابان پارك و زني در قدم
  00/0  59/6  17:5±52:3  14:6±31:1  48:3±87:9  خوابگاه بازي در ورق

  09/0  36/2  166:1±96:1  145:3±98:5  175:9±99:5  اوقات فراغت در خوابگاه
  00/0  14/6  79:2±92  18:2±60  52:7±100:8  مجاز ارتباط غير

  
ها و ارتباط  لتشك روز، فعاليت در متوسط اوقات فراغت در

هــاي تحصــيلي متفــاوت،  دانشــجويان در رشــتهدوســتي بــين 
ــت   ــود داش ــتالف وج ــدين ).>00/0P( اخ ــب  ب ــين  ترتي ــه ب ك

داري بـاالتر   دانشجويان پزشكي ارتباط دوستي به شكل معنـي 
فيزيـوتراپي   هاي دندانپزشـكي، پرسـتاري، بهداشـت و    از رشته
دانشـجويان پزشـكي    هـا در  لتشـك  فعاليت در ،عوض بود و در

پرسـتاري،   هـاي داروسـازي و   رشـته  از داري كمتر بطور معني
  .لوم آزمايشگاهي بودراديولوژي و ع اتاق عمل و بهداشت و

  
  بحث

اوقات فراغت يكي از مسائلي است كه بر حسب عاليق و 
هايي كه  بعضي از فعاليت). 3(شود هاي هر فرد پر مي انگيزه

 ،دانشجويان داردبيشترين نقش را در در پر كردن اوقات فراغت 
ميزان اوقات فراغت  .مطالعه قرار گرفت در اين بررسي مورد
هاي اساسي در رابطه با موضوع فراغت  شروزانه يكي از پرس

در اين مطالعه متوسط اوقات فراغت دانشجويان علوم . است
ساعت و معادل با دانشجويان دانشگاه  2:47پزشكي شيراز 
اين ميزان  1373در سال ). 15(بوده است 1370تهران در سال 

ساعت براي  3- 4 ،ساعت براي دانشجويان دانشگاه تهران 1- 5
ساعت براي دانشجويان  1- 5 ،هاي كشور دانشگاهدانشجويان 

يزد و براي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
نتايج . )8تا6(ده استشساعت اعالم  3:6تهران مركز 

هاي حاصل بيانگر وجود زمان قابل توجه فراغت  پژوهش

بيشتر مطالعات ذكر شده با باشد كه در  روزانه دانشجويان مي
  .ني نزديكي دارنديكديگر همخوا

ميزان تماشاي تلويزيون و گوش دادن به موسيقي در بين 
اما در دانشجويان ) 15(دانشجويان شيراز بيشتر از تهران بود

در ). 4(ن بيشتر از تهران بوده استليبوداروسازي ل
دانشجويان دختر دانشگاه آزاد تهران، دانشجويان همدان، 

و نروژ تماشاي  دانشجويان كشور، در دانشجويان تركيه
و در تلويزيون اولويت اول و در دانشجويان اراك اولويت دوم، 

رودهن اولويت چهارم اعالم اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد 
  .)17و16،12،10،6،5(گرديده است

موسيقي به عنوان اولويت اول دانشجويان اراك، 
دانشجويان دختر دانشگاه تهران و تايوان بيان شده 

ها در پر  دهنده جايگاه تلويزيون و فيلم كه نشان )10و6،5(است
ريزي  باشد و با يك برنامه كردن اوقات فراغت دانشجويان مي
برنامه  فرهنگي و امور فوق - هدفمند توسط معاونت دانشجويي

ها و  جهت توسعه دانشگاهتواند به نتايج مفيد و ارزشمندي در  مي
  .منتهي گردد شكوفايي استعدادهاي دانشجويان

در ميزان استفاده از اردوهاي دانشگاه و ميزان فعاليت 
از  دانشجويان علوم پزشكي شيراز بيشتر در بين ها تشكل

هاي  اطالعي از كتاب اما ميزان بي دانشجويان تهران بود
تهران  ها در بين دانشجويان شيراز بيشتر از دانشجويان كتابخانه

  .)15(بوده است
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ويان به ترتيب استراحت، هاي دانشج ترين فعاليت عمده
كه متوسط  هاي درسي و غير درسي بود تفريح، مطالعه كتاب

باال  نسبتاً مطالعه غير درسي دانشجويان علوم پزشكي شيراز
هاي داستان،  تهيه كتاب ،بود و با توجه به عاليق دانشجويان

هاي  آموزشي، سياسي، پليسي و جنايي در كتابخانه - علمي
رسد تا اين ويژگي مثبت  الزم به نظر مي ،اه خوابگاه و دانشكده

همچنين افزايش اردوهاي . تر و شكوفاتر گردد درخشان
دانشگاه در ايام تعطيل راهي براي تفريح، افزايش روحيه و 

زني در خيابان  مانع از هدررفتن وقت دانشجويان به دنبال قدم
  .و پارك و ارتباط دوستي خواهد شد

 24دانشجويان در روز  متوسط ورزش ،در اين مطالعه
دي در دانشجويان آزاد كشور و ددقيقه بود كه در مطالعات متع
در  در دانشجويان كشور و )6و5(زنجان فعاليت بدني پايين

همچنين . اعالم گرديد درصد 10، فعاليت جسماني 80سال 
مطالعات در امريكا نشان داده كه نقش فعاليت بدني در پر 

همين طور ). 11(كمرنگ شده استكردن اوقات فراغت جوانان 
ند كه دانشجويان بيشتر به ا هدر نروژ نيز به اين نتيجه رسيد

كه امكانات  از آنجايي). 12(پردازند هاي غير حركتي مي فعاليت
سيسات ورزشي در محيط خوابگاه و دانشگاه با فعاليت أو ت

 رسد تربيت بدني دانشگاه، به نظر ميبنابراين،  ،ارتباط داردبدني 
روحيه ورزشي  امكانات ورزشي را افزايش و براي افزايش

هاي ورزشي بيشتري را  دانشجويان مسابقات و برنامه
  .بيني كند پيش

تر بودن ميزان مطالعه و همچنين گوش دادن به  پايين
موسيقي غمگين بين دانشجويان كارداني، شايد به دليل آينده 

نشجويان كاري مبهم و نداشتن شخصيت شغلي بين ساير دا
هل و مقطع أكه جنسيت، وضعيت ت همچنين از آنجايي. باشد

هاي اوقات فراغت عوامل مرتبط به  تحصيلي در برخي از جنبه
ريزي در جهتي باشد كه نياز همه  برنامه دباي ،شمار آمدند

  .دانشجويان در نظر گرفته شود
 31( مندي دانشجويان به كار دانشجويي باال ميزان عالقه

كه درصد كمي از آنها موفق به استفاده از آن  بود )درصد
اقتصادي به دليل نقشي كه در وضعيت  بنابراين، .اند شده

خاصي ميزان  هاي تواند با برنامه دانشجويان دارد، دانشگاه مي
هاي دانشجويان را در امور فرهنگي و صنفي افزايش  فعاليت

هاي  شدگان در كالسنام  از ثبت درصد 49همچنين . دهد
به دليل مقارن بودن  ،اهگدانش برنامه برنامه امور فرهنگي و فوق وقف

هاي درسي موفق به  با كالس برنامه هاي فوق ساعات كالس
شود تا  پيشنهاد مي ،همين جهتبه  .پيگيري آنها نشده بودند

هاي  را در ساعات غير كالس برنامه هاي فوق ساعات كالس
صرف اوقات فراغت مندي و  بهرهد تا ميزان ندرسي قرار ده

  .ها بيشتر شود در اين كالس شركت برايدانشجويان 
خوشبختانه با مشكل خاصي روبرو نبوديم  ،در اين مطالعه

ها و نه در  كه در محيط دانشگاه و سر كالس و از آنجايي
 ،شد ها اقدام مي نسبت به توزيع و تكميل پرسشنامه ،خوابگاه

ما در بعضي از ا. بخش بود دقت و صحت در تكميل رضايت
توانست عليه  االت خاص كه به نظر دانشجويان ميؤموارد و س

مثل كشيدن سيگار، داشتن رابطه دوستي  ،آنها استفاده گردد
رسد كه  به نظر مي ،هاي غير مجاز غير مجاز و يا ديدن فيلم
 ،اين امر .داشدهي اتفاق افتاده ب نوعي تورش كم گزارش

 ،بنابراين. مشهودتر بود ،در بين دختران دانشجو خصوصاً
شود مطالعات بعدي به صورتي طراحي و اجرا  پيشنهاد مي

اي در مورد  گردند كه دانشجويان بتوانند بدون هيچ گونه واهمه
. گونه مسائل عالئق و يا رفتارهاي خود را بيان نمايند اين

ثر در باالبردن روحيه ؤدر جهت بررسي عوامل م ،عالوه بر اين
توان  ان با استفاده از نظرات آنان ميورزشي دانشجوي

اي  مطالعات مداخله ،مطالعات ديگري را انجام داد و به دنبال آن
دست آمده از اطالعات مطالعه اول پيشنهاد ه بر اساس نتايج ب

  .گردد مي
  

  گيري نتيجه
دانشجويان در زمينه پركردن اوقات فراغت خود دچار 

ذراندن اوقات مشكل هستند و از طرفي تفاوت در نحوه گ
هاي فرهنگي،  توان به تفاوت فراغت دانشجويان را مي

. هاي افراد نسبت داد هاي اجتماعي و عالئق و سليقه محدوديت
گيري مسؤولين امور  رسد هرگونه تصميم به نظر مي بنابراين،

برنامه دانشگاه براي پر كردن اوقات فراغت  فرهنگي و فوق
ق دانشجويان و بافت با در نظر گرفتن عالئ ،دانشجويان

  .صورت گيرد دفرهنگي و اجتماعي آنان باي
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Assessment of Spending Leisure Time in Students of Shiraz University of Medical 
Sciences, 2005 

 
Ghaem H, Mohammad Salehi N, Mohammad Beigi A. 

 
Abstract 
 
Introduction: Leisure time is an opportunity for individuals to have an intellectual or 
entertaining activity according to their interests, when they are free from work, 
gatherings or family responsibilities. This study was performed with the aim to 
identify students' interests and tendencies as well as their information about facilities 
of the University for helping the university authorities to plan in regard to students' 
interests. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 356 students as 10 
percent of total number of students in all disciplines who were selected randomly 
through stratified sampling method. Data was gathered using a questionnaire and 
analyzed by SPSS software. 
Results: The mean of the leisure time was 2.47±1.36 hours, which was spent as 
follows: 88±92 minutes for taking a walk in the park, 77±81 minutes for watching 
television, and 24±49 minutes for using sport facilities in the university. Students' 
main priorities for spending their leisure time were respectively resting in 70.9% 
(n=249), recreational activity in 59.7% (n=209), studying the university lessons in 
48.4% (n=170), studying other texts in 47.9% (n=168), doing sport activities in 
28.2% (n=99), and entertainment in 22.9% (n=80) of students. There was a 
significant difference between activities done by male and female students. 
Conclusion: The amount of leisure time of students in Shiraz University of Medical 
Sciences is at the same level with students' leisure time in Tehran and Lebanon. Due 
to the differences in tastes and interests of male and female students and also 
according to their educational level, university administrators should make 
appropriate planning in order to increase useful activities for students in their leisure 
time. 
 
Keywords: Leisure time, Interests, Recreational activities, Medical students. 
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