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  چكيده
استان يزد و نيافتگان به دانشگاه در هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان و نحوة گذران اوقات فراغت ممتازين كنكور و راه

آموزان دختر و نفر از دانش 121و  1000آموزان دختر و پسر با رتبة زير نفر از دانش 132. نقش ورزش در گذران اين اوقات است

هاي آماري توصيفي و آمار ها از روشوتحليل يافتهبراي تجزيه. ساخته را تكميل كردندنيافته به دانشگاه پرسشنامة محققپسر راه

 2 – 3آموزان ممتاز كنكور در شبانه روز نتايج نشان داد دانش. استفاده شد) مان ويتني و فريدمن Uاسكور،  –كاي ( استنباطي

آموزان ممتاز كنكور ساعات اوقات فراغت خود را به دانش. ساعت اوقات فراغت دارند 3نشده بيشتر از آموزان پذيرفتهساعت و دانش

ترتيب ها بهنشده اين فعاليتآموزان پذيرفتهپردازند، اما در گروه دانشي با دوستان و اقوام ميصحبتتماشاي تلويزيون، ورزش، هم

جالب توجه است فعاليت جسماني در اوقات فراغت ممتازين . مطالعة غيردرسي، تماشاي تلويزيون و گوش دادن به موسيقي بود

بنابراين ميان نحوة گذران اوقات فراغت ممتازين كنكور . چهارم قرار داردنشده در رتبة آموزان پذيرفتهكنكور رتبة دوم و براي دانش

  .نيافتگان به دانشگاه و همچنين جايگاه فعاليت جسماني در گذران اوقات فراغت آنها تفاوت معناداري وجود داردو راه

  
  هاي كليديواژه

  .آموزاوقات فراغت، فعاليت جسماني، دانش
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  مقدمه

هنگام آسودگي از كار عادي با شوق و هايي است كه افراد بهها، تفريحات و فعاليتمياوقات فراغت، سرگر
حدي ارزش اوقات فراغت در زندگي افراد به. طور معمول اختياري و داوطلبانه استپردازند و بهرغبت به آنها مي

كنيم، حاصل ندگي ايفا مياست كه گروهي از كارشناسان معتقدند هر نقش اجتماعي كه امروزه هريك از ما در ز
شده براي كار و بنديهاي رهايي از فكر و انديشه چهارچوبزمان. هاي فراغت استنحوة گذران عمرمان در زمان

اي مفرح مسائل تربيتي نيز در آن ها به گونهبر گذران اين فرصتاي دارد، چراكه عالوهالعادهتحصيل اهميت فوق
  .شودمطرح مي

هاي ها و زياد بودن هزينهعلت تعدد متقاضيان، محدود بودن ظرفيت دانشگاهكشورها به در ايران و بعضي
تواند از بين داوطلبان متعدد به گزينش بپردازد و بر اين اساس از آزمون ورودي آموزش، سيستم آموزشي مي

ستن معناي كنكور زماني براي دان. سراسري كنكور به گزينش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي استفاده كند
  را ... وجو كنيم تا كلمات آشنايي چون فتح كردن، پيروز شدن و اين واژه را در فرهنگ لغت جست. كافي بود

توان همة اما اكنون ديگر نمي. هايي كه براي اين واژة فرانسوي درنظر گرفته شده است، دريابيمعنوان معادلبه
به اين ترتيب . ها يافتنامههاي لغت و واژهبه خود گرفته، در فرهنگ معاني را كه كنكور در گسترة ادبيات فارسي

  .ديدة مقطع متوسطه براي ورود به دانشگاه و آموزش عالي استكنكور ايستگاه پااليش نيروي آموزش

صورت هايشان بهآموزان مقطع متوسطه و خانوادهدر جامعة ما پذيرفته شدن در كنكور براي بيشتر دانش
هاي مالي و رواني هايشان هزينهدر اين رقابت متقاضيان و خانواده. ساز درآمده استه و سرنوشتهدفي عمد

در . كنند و چه بسا اين فشارها سالمت رواني و حتي زندگي آنها را در معرض خطر قرار بدهدزيادي را تحمل مي
دليل دانشگاهي بهآموزان پيششايران بيشتر تمركز بر فراغت جوانان فقط در طول تابستان است و براي دان

علت حساس بودن كه بهآموزان در كنكور فراغت بسيار كمي وجود دارد، درحاليفشردگي دروس و شركت دانش
تبع آن استرس و اضطراب ناشي از آن، توجه به اوقات هاي آنها و بهآموزان و خانوادهموضوع كنكور براي دانش

  .رسدنظر ميضروري به هاي بدنيويژه فعاليتفراغت و به



 نيافتگان به دانشگاه با تاكيد بر فعاليت جسماني راهكنكور و  ينمقايسة گذران اوقات فراغت ممتاز

 

77

هاي اجتماعي از يك طرف داراي توان و انرژي و از طرف ديگر، عنوان يكي از پوياترين گروهآموزان بهدانش
  داراي تمايالت و احساسات و عواطف متفاوتي هستند كه با قرار گرفتن اين توان و انرژي در مسيري مناسب 

ها، ايالت مشروع آنان يافت و شاهد شكوفايي استعدادها، خالقيتها و تمتوان پاسخي شايسته براي خواستهمي
توان به اين مهم دست رشد و بالندگي شخصيت آنها بود كه باتوجه به گذراندن اوقات فرغت به شكل مناسب مي

دليل شركت در كنكور و استرس و اضطراب ناشي از آن دانشگاهي بهآموزان پيشاوقات فراغت دانش. يافت
آموزان يزدي كه در اين ميان، توجه به چگونگي گذران اوقات فراغت دانش. اص و در خور توجهي دارداهميت خ
ها و مؤسسات آموزش عالي را كسب كنند، اهميت درصد قبولي در دانشگاه 89/67اند توانسته 1388در سال 

  .زيادي دارد

ديرباز به دارالعلم مشهور بوده و امروزه هم دليل وجود دانشمندان، علما و روحانيون برجسته از استان يزد به
هاي اخير، با عموميت يافتن دورة هرچند كه در سال. علم و آموختن اهميت زيادي در بين مردم يزد دارد

به . اندابتدايي و دبيرستان، اين سطوح آموزشي نقش اختصاصي خودشان را در فرايند كسب شغل از دست داده
طور شود و به اين ترتيب آموزش عالي بهدارك تحصيلي باالتر ارزشمند محسوب ميهمين دليل در بازار كار م

تر به كسب تحصيالت اي براي كسب شغل اهميت پيدا كرده است تا آنجا كه دسترسي به مشاغل مطلوبفزاينده
تحرك  صورت يك ارزش و يكي از عوامل مهمامروزه داشتن تحصيالت دانشگاهي به. تر وابسته شده است عالي

شود، چراكه بر شغل، اجتماعي درآمده و به همين دليل ورود به دانشگاه در زندگي فرد واقعة مهمي محسوب مي
آموزان يزدي در اين زمينه دانش. شوددرآمد، روابط اجتماعي و احتماالً انتخاب همسر او در آينده مؤثر واقع مي

  .رتبة اول كشور باقي بمانند هاي پي در پي همچنان دراند با كسب موفقيتتوانسته

تحقيقات حاكي از آن است كه عواملي مانند انگيزة پيشرفت، اضطراب امتحان، هوش فرد، انتظارات تحصيلي 
هاي فرزندان در موفقيت شغلي، منابع مالي خانواده، تحصيالت والدين و اهميت دادن والدين به خواسته –

با بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت و عدم موفقيت ) 1378(تا صادقي در اين راس. آموزان در كنكور مؤثرنددانش
در كنكور سراسري نشان داد كه بين اضطراب امتحان و موفقيت در كنكور رابطة ) 19 – 20(داوطلبان معدل باال 

همچنين سطح تحصيالت والدين و محيط يادگيري كه از اين طريق براي فرزندان . منفي و معناداري وجود دارد
در تحقيقي ) 1381(تلگيني و همكاران ). 10(آيد، بر موفقيت تحصيلي آنها در كنكور تأثيرگذار است اهم ميفر
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 4درصد حدود  60كنند و ساعت در روز استراحت مي 8درصد داوطلبان كنكور كمتر از  63نشان دادند كه 
بيشتر تحقيقات در حوزة فراغت . خوانندساعت در روز براي كنكور درس مي 6درصد بيش از  20ساعت در روز و 

توان به تحقيق قائم و همكاران هاي جسماني دانشجويان پرداخته است كه ميبه بررسي اوقات فراغت و فعاليت
ترتيب استراحت هاي دانشجويان براي پر كردن اوقات فراغت را بهترين اولويتاشاره كرد كه مهم 1387در سال 

در اين زمينه جانسدوتير و ). 16(اند يردرسي و ورزش كردن توصيف كردهكردن، تفريح، مطالعة درسي و غ
هاي فيزيكي سبك، متوسط و يا سنگين در زمان اوقات فراغت نشان دادند افرادي كه فعاليت) 2010( 1همكاران
متري تحرك و غيرفعال دارند، استرس، افسردگي و اضطراب كدهند، در مقايسه با افرادي كه زندگي بيانجام مي

هاي فيزيكي در زمان اوقات فراغت مشكالت رواني و ذهني كمتري كنندگان در فعاليترا گزارش كردند و شركت
مدرسه در آداليد  19آموز از دانش 947با تحقيق روي  2010در سال  2همچنين ترينور و همكاران). 22(دارند 

هاي و رضايت رواني هستند، به شركت در فعاليت استرالياي جنوبي به اين نتيجه رسيدند افرادي كه داراي رفاه
  ).23(يافته تمايل دارند اوقات فراغت سازمان

آموزان يزدي ويژه دانشآموزان بهباتوجه به تحقيقات انجام گرفته و اهميت واالي اوقات فراغت در بين دانش
اوقات فراغت اين قشر از جامعه درپي در كنكور مقام اول را كسب كنند، توجه به سال پي 16اند كه توانسته
شده محقق سعي دارد تا طي يك مطالعة توصيفي ابعاد رو باتوجه به موارد گفتهازاين. رسدمي نظرضروري به

درصد قبولي شانزدهمين سال  89/67آموزان استان يزد را كه با هاي جسماني دانشاوقات فراغت و فعاليت
گيرد، بررسي كند تا ضمن مقايسة ميزان و نحوة گذران اوقات مي صدرنشيني خود را در كنكور سراسري جشن
آموزاني كه به اند و دانشآموزاني كه رتبة زير هزار را كسب كردهفراغت و فعاليت جسماني بين دو گروه دانش

ريزي از اين رهگذر اطالعات الزم براي برنامه. اندها و مؤسسات آموزش عالي راه نيافتهكدام از دانشگاههيچ
واسطة موفقيت در كنكور از استراحت و آموزان بههاي تفريحي و ورزشي اين قشر فراهم شود كه دانشفعاليت

آموزان تفريح الزم و ضروري محروم نشوند و نقطة شروعي براي توجه بيشتر به اوقات فراغت آنها باشد و دانش
ها و عاليق و استعدادهاي فردي خود در پي گيهاي تحصيلي خود، براساس دلبستهنگام آسودگي از فعاليتبه

                                                           
1 . Ingibjorg, H. Jonsdottir, Lars Rodjer, Emina Hadzibajramovic, Mats Borjesson, Gunnar Ahlborg Jr. 
2 . Sarah Trainor, Paul Delfabbro, Sarah Anderson, Anthony Winefield 
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هاي تحصيلي و خانوادگي، ارضا كنند و هايي باشند كه بتوانند آنان را به دور از الزامات و محدوديتفعاليت
  .هاي دروني و موفقيت تحصيلي آنها شودموجب شكوفايي توانايي

 

  روش تحقيق

  ها به روش توصيفي و براساس زمان آوري دادهاين تحقيق از نظر هدف كاربردي و براساس نحوة جمع
آموزان دختر و پسر مدارس استان يزد كه در جامعة آماري اين تحقيق دانش. نگر استها گذشتهآوري دادهجمع

ها و مؤسسات آموزش كدام از دانشگاهآموزاني كه در هيچاند و دانشرتبة زير هزار را كسب كرده 1388كنكور 
  شده از سازمان آموزش و پرورش استان يزد تعداد براساس اطالعات داده. اند، استشدهعالي پذيرفته ن

نفر رتبة  181نفر بوده است كه از اين ميان  15876، 1388كننده در كنكور آموزان دختر و پسر شركتدانش
  .ته بودندآموزان دختر و پسر به دانشگاه راه نيافنفر از دانش 5004اند و زير هزار را كسب كرده

 121آموزان دختر و پسر با رتبة زير هزار و نفر از دانش 132براساس جدول مورگان و حجم جامعة آماري 
شايان ذكر است كه براساس جدول مورگان . نيافته به دانشگاه انتخاب شدندآموزان دختر و پسر راهنفر از دانش

آموزان شدند كه باتوجه به در دسترس نبودن دانشمينشده بايد انتخاب آموز پذيرفتهدانش 5004نفر از  357
گيري مورد استفاده باتوجه به توان روش نمونه. ها را تكميل كردندنفر پرسشنامه 121نيافته به دانشگاه راه

  .اجرايي محقق از نوع در دسترس انتخاب شد

  هاابزار گردآوري داده

،  ISSP1برگرفته از سؤاالت پرسشنامة ؛ ساختهمحققها در پژوهش حاضر، پرسشنامة ابزار گردآوري داده
) 15(و عباسي ) 3(، بهرام فر )8(، حيدري )7(هاي جعفري سماني بك و پرسشنامة پژوهشج فعاليتپرسشنامة 

اين پرسشنامه براي سنجش متغيرهاي تحقيق و با توجه به اهداف تحقيق به روش سؤاالت بسته پاسخ . است
شده داراي دو بخش است كه بخش اول شامل سؤاالت مربوط به پرسشنامة آماده .طراحي و تنظيم شده است

هاي تحقيق بوده و از و بخش دوم، دربرگيرندة سؤاالت مربوط به اهداف و فرضيه) پاسخ –بسته (اطالعات فردي 

                                                           
1 . International social survey programme: leisure time and sports 
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  ل كنندگان قابل فهم باشد و شامنحوي تنظيم شده كه براي شركتپرسشنامه به. پاسخ است –نوع بسته 
. براي ارزيابي سؤاالت پرسشنامه از مقياس ليكرت استفاده شد. پنج سؤال با امكان پاسخ مناسب است و بيست

طور آزمايشي نفر به 20براي تعيين پايايي پرسشنامه بعد از تأييد استاد راهنما و مشاور در يك مطالعة مقدماتي 
آلفاي (شده، روايي پرسشنامه هاي تكميلنمونه شده را تكميل كردند و بعد از بررسيهاي تهيهپرسشنامه
  .گزارش شد 74/0) كرونباخ

ها و تدوين بندي و خالصه كردن دادههاي آمار توصيفي در دستهها از روشوتحليل يافتهمنظور تجزيهبه
راي ب 05/0مان ويتني و فريدمن در سطح معناداري يو اسكور،  –هاي آماري كاي از روش. جداول استفاده شد

ي رايانه و با استفاده وسيلهكلية محاسبات به. بررسي رابطة معناداري بين متغيرهاي مختلف تحقيق استفاده شد
  .انجام گرفت SPSS 16افزار از نرم

  

  ي تحقيقهايافتهنتايج و 

در ميان . درصد دختر هستند 5/72درصد پسر و  5/27كنندگان دهد از مجموع شركتنشان مي 1جدول 
كه درصد پسر هستند، درحالي 3/46كنندگان دختر و درصد شركت 7/53شده با رتبة باال آموزان پذيرفتهدانش

  .دهنددرصد آنها را دختران تشكيل مي 7/81نشده را پسران و آموزان پذيرفتهدرصد دانش 3/8
  

  توزيع حجم نمونة آماري به تفكيك جنسيت – 1جدول 
  مجموع  پذيرفته نشده پذيرفته شده با رتبة باال  جنسيت

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد
  5/27 67  3/8 10 3/46 57 پسر 
  5/72 177  7/91 11 7/53 66 دختر

  
آموزان درصد دانش 71شده با رتبة باال و حدود آموزان پذيرفتهدرصد دانش 78دهد نشان مي 2جدول 

هاي ديگري است كه هر دو پارك از جمله مكان. كنندري مينشده، اوقات فراغت خود را در منزل سپپذيرفته
  .كنندكننده بعد از منزل براي گذران اوقات فراغت خود انتخاب ميگروه شركت
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  آموزانترين محل گذران اوقات فراغت دانشمهم – 2جدول 
  مجموع  پذيرفته نشده پذيرفته شده با رتبة باال  محل

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد
  2 5  7/1 2 4/2 3 مدرسه
  6/74 182  1/71 86 78 96 منزل
  9/11 29  4/17 21 5/6 8 پارك

  3/3 8  7/1 2 9/4 6 باشگاه ورزشي
  5/4 11  8/5 7 3/3 4 مراكز خريد
  2/1 3  7/1 2 8/0 1 كافي نت

  2 5  8/0 1 3/3 4 كافي شاپ و رستوران
  

آموزان درصد دانش 41شده با رتبة باال و حدود موزان پذيرفتهآدهد حدود نيمي از دانشنشان مي 3جدول 
هاي ديگر بعد از ترين مكانباشگاه ورزشي و اماكن عمومي از جمه مهم. كنندنشده در منزل ورزش ميپذيرفته

  .منزل براي ورزش كردن هر دو گروه است
  

  آموزانهاي جسماني دانشمكان انجام فعاليت – 3جدول 
  مجموع  پذيرفته نشده پذيرفته شده با رتبة باال  دنمكان ورزش كر

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد
  8 19  3/8 10 7/7 9 مدرسه
  3/48 115  3/41 50 6/55 65 منزل 

  2/20 48  1/23 28 1/17 20 اماكن عمومي
  21 50  24 29 9/17 21 باشگاه ورزشي

  5/2 6  3/3 4 7/1 2 كوه

  

ترين فعاليت شده با رتبة باال مهمآموزان پذيرفتهشود در گروه دانشمشاهده مي 4هاي جدول براساس يافته
صحبتي با دوستان و اقوام و مطالعة ترتيب تماشاي تلويزيون، ورزش كردن، همپركنندة ساعات اوقات فراغت به

يب مطالعة غيردرسي، تماشاي ترتها بهنشده اين فعاليتآموزان پذيرفتهدر گروه دانش. غيردرسي بوده است
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نشده با رتبة باال ورزش كردن در در گروه پذيرفته. تلويزيون، گوش دادن به موسيقي و ورزش كردن بوده است
  .نشده در رتبة چهارم قرار داردكه در گروه پذيرفتهرتبة دوم درحالي

  
  انآموزترين فعاليت انجام گرفته در زمان اوقات فراغت دانشمهم – 4جدول 

  رتبه  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول  فعاليت  گروه

شده  پذيرفته
  با رتبة باال

  28/2  22  28  50  تماشاي تلويزيون 

  26/2  5  9  12  ورزش كردن 

  10/2  25  15  33  صحبتي با دوستان و اقوام هم

  2  7  7  7  مطالعه غيردرسي

  86/1  15  20  9  گوش دادن به موسيقي

  نشده پذيرفته

  37/2  3  11  13  ة غيردرسي مطالع

  33/2  23  20  56  تماشاي تلويزيون

  05/2  25  17  29  گوش دادن به موسيقي

  2  4  7  4  ورزش كردن 

  78/1  24  30  10  صحبتي با دوستان و اقوام هم

  

ا روي، فوتبال و ايروبيك رترتيب رقص، پيادهشده با رتبة باال بهآموزان پذيرفتهدهد دانشنشان مي 5جدول 
  نشده آموزان پذيرفتهكه دانشاند، درحاليهاي جسماني زمان اوقات فراغت توصيف كردهترين فعاليتمهم

روي پياده. دانندترين فعاليت زمان اوقات فراغت خود ميروي، رقص و بدنسازي را مهمهاي ايروبيك، پيادهفعاليت
  .قرار داردآموزان هاي جسماني هر دو گروه دانشدر رتبة دوم فعاليت
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  آموزان در زمان اوقات فراغتهاي جسماني انجام گرفته توسط دانشفعاليت – 5جدول 
  رتبه  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول  فعاليت  گروه

شده  پذيرفته
  با رتبة باال

  66/2  1  3  11  رقص

  6/2  5  20  50  روي  پياده

  6/2  3  6  21  فوتبال

  4/2  2  4  8  ايروبيك

  دهنش پذيرفته

  9/2  1  1  31  ايروبيك

  4/2  5  27  41  پياده روي 

  31/2  6  14  18  رقص

  ½  4  4  10  سازي بدن

  

  هاآزمون فرضيه

نشده تفاوت معناداري آموزان پذيرفتهشدة كنكور با رتبة باال و دانشآموزان پذيرفتهميزان اوقات فراغت دانش
   .ندارد

  آموزان ساعت و دانش 2 – 3روز با رتبة باال در شبانهشده آموزان پذيرفتهها نشان داد دانشيافته
نشده اوقات فراغت آموزان پذيرفتهساعت اوقات فراغت درند و به اين ترتيب دانش 3نشده بيشتر از پذيرفته

  .دهد كه اين تفاوت از نظر آماري معنادار نيستنشان مي 6سطح معناداري در جدول . بيشتري داشتند

نشده تفاوت آموزان پذيرفتهشده در كنكور با رتبة باال و دانشآموزان پذيرفتهين دانشسطح تحصيالت والد
  .معناداري ندارد

آموزان آموزان ممتاز كنكور ليسانس و دانشدهد بيشترين درصد سطح تحصيالت پدر دانشها نشان مييافته
آموزان ممتاز كنكور ليسانس و نشهمچنين بيشترين درصد سطح تحصيالت مادر دا. نشده ديپلم استپذيرفته
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آموزان دهد سطح تحصيالت والدين دانشنشان مي 6هاي جدول يافته. نشده زير ديپلم استآموزان پذيرفتهدانش
  .نشده تفاوت معناداري داردآموزان پذيرفتهممتاز كنكور و دانش

  
و سطح تحصيالت والدين ممتازين  منظور مقايسة ميزان اوقات فراغتنتيجة آزمون كاي اسكور به – 6جدول 

  نشدهآموزان پذيرفتهكنكور و دانش
  سطح تحصيالت پدر  سطح تحصيالت مادر  ميزان اوقات فراغت  

  965/43  009/39  963/7  مقدار كاي اسكور

  4  4  4  درجة آزادي

  0001/0  0001/0  093/0  سطح معناداري

  

نشده تفاوت آموزان پذيرفتهور با رتبة باال و دانششدة كنكآموزان پذيرفتهنحوة گذران اوقات فراغت دانش
  .معناداري ندارد

آموزان ممتاز كنكور هاي پركنندة ساعات اوقات فراغت دانشبندي فعاليتدهد بين اولويتنشان مي 7جدول 
ويزيون، ترتيب تماشاي تلآموزان ممتاز كنكور بهدانش. نشده تفاوت معناداري وجود داردآموزان پذيرفتهو دانش

نشده مطالعة غيردرسي، تماشاي تلويزيون و آموزان پذيرفتهصحبتي با دوستان و اقوام، و دانشورزش كردن و هم
در گروه ممتازين . دهندها ترجيح ميگوش دادن به موسيقي را در ساعات اوقات فراغت بيش از ديگر فعاليت

  .در رتبة چهارم قرار داردنشده كنكور ورزش كردن در رتبة دوم و در گروه پذيرفته
  

هاي پركنندة ساعات اوقات فراغت بندي فعاليتمنظور مقايسة اولويتنتيجة آزمون فريدمن به – 7جدول 
  نشدهآموزان پذيرفتهآموزان ممتاز كنكور و دانشدانش

  026/28  مقدار آمارة فريدمن

  2  درجة آزادي

  0001/0  سطح معناداري
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آموزان آموزان ممتاز كنكور و دانشهاي جسماني در زمان اوقات فراغت دانشميزان پرداختن به فعاليت
هاي درصد تاحدودي به فعاليت 35دهد در مجموع حدود ها نشان مييافته. نشده تفاوت معناداري نداردپذيرفته

  . ور بودندآموزان ممتاز كنككردند كه بيشتر آنها دانشدرصد بسيار ورزش مي 15حدود . پرداختندورزشي مي
سطح معناداري . پرداختندنشده به ورزش ميآموزان پذيرفتهآموزان ممتاز كنكور بيشتر از دانشطور كلي دانشبه

هاي جسماني در زمان اوقات فراغت ممتازين كنكور و دهد ميزان پرداختن به فعاليتنشان مي 8در جدول 
  .نشده تفاوت معناداري داردآموزان پذيرفتهدانش

  
هاي جسماني در زمان اوقات منظور مقايسة ميزان پرداختن به فعاليتنتيجة آزمون  مان ويتني به – 8جدول 

  نشدهآموزان پذيرفتهفراغت ممتازين كنكور و دانش
  5644  من ويتني Uمقدار 

  -Z 276/3مقدار 

  001/0  سطح معناداري

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي اوليه عنوان پرسشبط با اوقات فراغت ميزان ساعات آن بههاي مرتطور معمول در بيشتر پژوهشبه
روز به عواملي مانند ميزان كار روزانه، ساعات درسي، آموزان در شبانهميزان اوقات فراغت دانش. مطرح است

  نشده با رتبة باال در آموزان پذيرفتهدر اين تحقيق مشخص شد كه دانش. بستگي دارد... تكاليف مدرسه و 
  ساعت اوقات فراغت دارند و به اين ترتيب  3نشده بيشتر از آموزان پذيرفتهساعت و دانش 2 – 3روز نهشبا

هرچند اين نتيجه بيانگر صرف وقت و تالش بيشتر . نشده اوقات فراغت بيشتري داشتندآموزان پذيرفتهدانش
نتايج بيانگر زمان قابل توجه فراغت روزانه  شده با رتبة باالست،آموزان پذيرفتهبراي ورود به دانشگاه توسط دانش

اگرچه تحقيقات انجام گرفتة قبلي، . دهدآموزان كنكوري است كه ضرورت توجه به اين اوقات را نشان ميدانش
، )20) (2010(اغلب به دانشجويان محدود بوده، نتايج ممتازين كنكور با نتايج تحقيقات هنري و همكاران 

، جعفري حجين )9) (1385(، رحماني، بخشي نيا و قوامي )2) (1388(، ايوبي )19) (2008(درايگاز و همكاران 
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كنندگان را بيش از كه ميزان اوقات فراغت شركت) 1) (1382(، الهام پور و پاك سرشت )6) (1384(و همكاران 
نشده كه ان پذيرفتهآموزكه نتايج تحقيقات ذكرشده با نتايج دانشدرحالي. ساعت عنوان كردند، مغايرت دارد 3

  رسد براي پر كردن اوقات فراغت نظر ميبنابراين به. ساعت اوقات فراغت دارند، همخواني دارد 3بيشتر از 
برداري آموزان به بهترين نحو از اين اوقات بهرهريزي دقيقي انجام گيرد تا دانشآموزان كنكوري بايد برنامهدانش

  .بهتر در كنكور و هم كاهش استرس و اضطراب آن كمك كند كنند تا هم احتماالً به كسب نتيجة

شده در كنكور با رتبة باال و آموزان پذيرفتهنتايج تحقيق نشان داد كه بين نحوة گذران اوقات فراغت دانش
بندي هدف از طرح اين فرضيه اين بود كه آيا بين اولويت. نشده تفاوت معناداري وجود داردآموزان پذيرفتهدانش

نشده آموزان پذيرفتهشده در كنكور با رتبة باال و دانشآموزان پذيرفتههاي پركنندة اوقات فراغت دانشاليتفع
  تفاوت معناداري وجود دارد يا نه؟

آموزان بوده هاي تلويزيون جزء اولويت اول يا دوم هر دو گروه دانشها نشان داد كه تماشاي برنامهبررسي
، ايوبي )19) (2008(، درايگاز و همكاران )20) (2010(هاي هنري و همكاران يافتهنتايج اين تحقيق با . است

و حيدري ) 1) (1385(، رحماني، پوررنجبر و بخشي نيا )9) (1385(، رحماني، بخشي نيا و قوامي )2) (1388(
آموزان در ان و دانشهاي زمان اوقات فراغت دانشجويفعاليت در ميان تماشاي تلويزيونكه عنوان كردند ) 8) (1384(

  .اولويت اول يا دوم قرار دارد، همخواني دارد

آيد، نتايج اين حساب ميهاي غيرفعال در زمان اوقات فراغت بههرچند تماشاي تلويزيون از جمله فعاليت
دهند تلويزيون تماشا كنند كه در صورت آموزان در زمان فراغت خود ترجيح ميدهد كه دانشتحقيق نشان مي

آموزان ويژه دانشآموزان بههاي مفيد، علمي، آموزنده، جالب و شاد و باتوجه به نياز و سليقة دانشود برنامهوج
هرچند در صورت افراط، ممكن . تواند وسيلة مناسبي براي پر كردن بخشي از اوقات فراغت آنان باشدكنكوري مي

... هاي جسمي و وابستگي رواني و نجارياست عوارض مختلف جسمي و روحي مانند خستگي و ضعف چشم، ناه
  .داشته باشد

نشده آموزان پذيرفتهنتايج تحقيق حاكي از آن است كه گوش دادن به موسيقي جزء سه اولويت اول دانش
، رحماني، پور )9) (1385(، رحماني، بخشي نيا و قوامي )20) (2010(هاي هنري و همكاران است كه با يافته

كه گوش دادن به موسيقي را جزء سه اولويت اول ) 15) (1382(و عباسي ) 10) (1385(رنجبر و بخشي نيا 



 نيافتگان به دانشگاه با تاكيد بر فعاليت جسماني راهكنكور و  ينمقايسة گذران اوقات فراغت ممتاز

 

87

هاي پركنندة هاي غيردرسي يكي ديگر از فعاليتفعاليت. آموزان توصيف كردند، همسو بوددانشجويان و دانش
  پژوهش با  نتايج اين. شدة آنهاستنشده است كه در سه اولويت انتخابآموزان پذيرفتهاوقات فراغت دانش

، مظفري )8) (1384(، حيدري )9) (1385(، رحماني، بخشي نيا و قوامي )16) (1387( هاي قائم و همكارانيافته
صحبتي با دوستان و ها نشان داد كه همبررسي. همخواني دارد) 3) (1379(و بهرام فر ) 18) (1381(و صفانيا 

هاي رحماني، پوررنجبر و بخشي رتبة باال قرار دارد كه با يافتهشده با آموزان پذيرفتهاقوام در اولويت سوم دانش
  .همسوست) 5) (1380(و تندنويس ) 10) (1385(نيا 

ريزي طرح فراغتي تواند در تدوين و برنامهآموزان ميشناخت بيش از پيش محل گذران اوقات فراغت دانش
هاي ترين مكانزشي و اماكن عمومي را از مهمآموزان يزدي، منزل، باشگاه وردر اين زمينه دانش. مؤثر باشد

، رحماني، )16) (1387(هاي قائم و همكاران نتايج اين تحقيق با يافته. گذران اوقات فراغت خود توصيف كردند
  ، جعفري حجين و همكاران)10) (1385(، رحماني، پوررنجبر و بخشي نيا )9) (1385(بخشي نيا و قوامي 

آموزان و عنوان اولين اولويت دانشكه منزل را به) 14) (1380(و صفانيا ) 5) (1382(، عباسي )6) (1384(
محل گذران اوقات فراغت عامل مهمي در . دانشجويان براي گذران اوقات فراغت توصيف كردند، همخواني دارد

اده است كه از ها خانوترين اين محيطهاي افراد است كه بنا بر نتايج اين تحقيق يكي از مهمگيري نگرششكل
هاي طرفي اگر شرايط خانواده براي سپري كردن اوقات فراغت نامناسب باشد، ممكن است نوجوان به محيط

تواند محيطي مناسب را براي گذران مناسب اوقات از طرف ديگر، انديشه و رفتار والدين مي. ناسالم پناه ببرد
هاي تحقيق نشان داد كه بيشترين درصد سطح يافته. منظور تحصيل و يادگيري فراهم آوردفراغت نوجوانان به

آموزان شده در كنكور با رتبة باال، ليسانس و سطح تحصيالت پدر دانشآموزان پذيرفتهتحصيالت والدين دانش
شده در آموزان پذيرفتهبنابراين بين سطح تحصيالت والدين دانش. نشده ديپلم و مادر آنها زير ديپلم استپذيرفته
نتيجة اين تحقيق با نتيجة پژوهش . نشده تفاوت معناداري وجود داردآموزان پذيرفتهبا رتبة باال و دانش كنكور

بر اينكه سطح تحصيالت والدين و محيط يادگيري كه از اين طريق براي فرزندان فراهم مبني) 1378(صادقي 
  ).12(رد آيد بر موفقيت تحصيلي آنان در كنكور تأثيرگذار است، همخواني دامي

  هاي زمان اوقات فراغت است كه نتايج نشان داد ميزان پرداختن به فعاليت جسماني يكي از فعاليت
نشده تفاوت معناداري آموزان پذيرفتهآموزان رتبة باال و دانشهاي جسماني در زمان اوقات فراغت دانشفعاليت
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. پرداختندنشده به ورزش ميآموزان پذيرفتهتر از دانششده در كنكور با رتبة باال بيشآموزان پذيرفتهدارد و دانش
  ساعت به فعاليت جسماني  1آموزان روزانه كمتر از هرچند با توجه به شرايط ويژة كنكور هر دو گروه دانش

شده با رتبة باال آموزان پذيرفتههاي فراغتي دانشپرداختند، اما ورزش و فعاليت جسماني در رتبة دوم فعاليتمي
نتيجة اين پژوهش با نتايج تحقيقات . نشده قرار داردآموزان پذيرفتههاي فراغتي دانشرتبة چهارم فعاليتو 

كه ) 11)(1382(و زارعي و تندنويس ) 9) (1385(، رحماني، بخشي نيا و قوامي )20) (2010(هنري و همكاران 
هاي رحماني، پور رنجبر و وشبختانه با يافتهاما خ. اند، همخواني داردورزش را جزء پنج اولويت اول توصيف كرده

هاي هفتم به بعد قرار دارد، مغاير كه فعاليت جسماني در رتبه) 14) (1380(و صفانيا ) 10) (1385(نيا بخشي
  . است

آموزان تواند اثر مثبتي بر موفقيت تحصيلي دانشدهد كه ورزش و فعاليت جسماني ميها نشان ميبررسي
  .همخواني دارد) 13) (1377(و صباغ لنگرودي ) 17) (1380(ين نتيجه با نتايج قدرتي داشته باشد كه ا

هاي جسماني در زمان اوقات فراغت همچنين باتوجه به جايگاه فعاليت جسماني و ميزان پرداختن به فعاليت
  ترين ك را مهمروي، فوتبال و ايروبيترتيب رقص، پيادهآموزان رتبة باال بهنتايج توصيفي نشان داد دانش

هاي نشده فعاليتآموزان پذيرفتهكه دانشاند، درحاليهاي جسماني زمان اوقات فراغت توصيف كردهفعاليت
هاي تحقيق با يافته. دانندترين فعاليت زمان اوقات فراغت خود ميروي، رقص و بدنسازي را مهمايروبيك، پياده

هاي ورزشي كه فعاليت) 5) (1380(و تندنويس ) 9) (1385(نيا و قوامي نتايج تحقيقات رحماني، بخشي
اما با نتايج تحقيقات اوهتا و . دانشجويان شناف بدنسازي و كوهنوردي و واليبال بوده است، همخواني ندارد

روي را جزء دو كه پياده) 6)(1384(و جعفري حجين ) 16) (1387(، قائم و همكاران )22) (2007(همكاران 
هاي جالب توجه اينكه در اين تحقيق فعاليت. هاي جسماني معرفي كردند، همخواني داردليتاولويت اول فعا

ها در نوجوانان و هاي اخيرگرايش به اين فعاليتدر سال. آموزان بودرقص و ايروبيك جزء چهارم اولويت اول دانش
ياي فيزيولوژيكي و روانشناختي آموزان به مزاجوانان گسترش بيشتري پيدا كرده كه هرچند حاكي از توجه دانش

. ها نباشدارتباط با استفاده از موسيقي در اين فعاليتممكن است بي. مانند مفرح بودن و درگيري جسماني است
بر اينكه رقص و ايروبيك در چهار اولويت اول دختران مبني) 1388(هاي جعفري سياوشاني اين نتيجه با يافته

هاي جسماني آموزان براي انجام فعاليتمكاني كه دانش). 7(ن قرار دارد، همسو بود درآمد و پردرآمد شهر تهراكم
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هاي جسماني انجام اگر به فعاليت. كنند، در اولويت اول منزل و در اولويت بعد اماكن عمومي استانتخاب مي
هاي جسماني عاليتروي كه عمده فبينيم كه رقص، ايروبيك و پيادهآموزان توجه كنيم، ميگرفته توسط دانش

هاي مهم و اساسي براي توسعة يكي از مؤلفه. اي نياز نداردانجام گرفته است، به امكانات و تأسيسات ويژه
شايد اگر امكانات و وسايل ورزشي با كيفيت مطلوب و . مشاركت در ورزش، وجود اماكن و تأسيسات ورزشي است

هاي متنوع ديگر و ايجاد فرصت مشاركت آنها را در فعاليتتواند آموزان مهيا شود، ميدر دسترس براي دانش
هايي براي آموزان از مزاياي اجتماعي آن مانند ايجاد فرصتهاي جديد سبب شود تا دانشبراي يادگيري مهارت

هاي اجتماعي، كاهش انزوا و رفتارهاي ضداجتماعي، هماهنگي قومي و فرهنگي ها، اصالح مهارتتوسعة دوستي
  .شوند مندبهره

توان اظهار داشت كه گذران اوقات فراغت به هاي انجام گرفته ميباتوجه به پژوهش حاضر وديگر پژوهش
  ويژه با انجام ورزش و فعاليت جسماني تأثير مثبت بر جسم، ذهن و روان نوجوانان و جوانان شكل مناسب به

عين حال كه از فوايد شخصي و اجتماعي آن  شود و درهاي صحيح در آنها ايجاد ميتبع آن نگرشگذارد و بهمي
توان از منظور گسترش ورزش ميبه. تواند موجب پيشرفت و موفقيت تحصيلي آنها شودشوند، ميمند ميبهره

همچنين . دهد، استفاده كردترين فعاليت فراغتي افراد را تشكيل ميهاي تلويزيون مهمصدا و سيما كه برنامه
همچنين . هاي ورزشي مؤثر خواهد بودورزشي در مدارس و استفاده از موسيقي در سالنايجاد و توسعة فضاهاي 

هاي هاي فرهنگي، محدوديتتوان به تفاوتآموزان را مياز آنجا كه تفاوت در نحوة گذران اوقات فراغت دانش
ن براي پر كردن گيري مسئوالرسد هرگونه تصميمنظر ميهاي افراد نسبت داد، بهاجتماعي و عاليق و سليقه

. آموزان با در نظر گرفتن عاليق دانشجويان و بافت فرهنگي و اجتماعي آنان بايد صورت گيرداوقات فراغت دانش
هاي جاي افراط در پرداختن به فعاليتآموزان بهشود مسئوالن شرايطي را فراهم آورند كه دانشپيشنهاد مي

روحي و كاهش استرس و  –هاي ورزشي كه موجب رشد جسمي غيرفعال مانند تماشاي تلويزيون، به فعاليت
شود كه نسبت به نحوة گذران اوقات آموزان نيز توصيه ميبه والدين دانش. شود، بپردازنداضطراب كنكور مي

هاي جسماني آنها توجه داشته هاي جسماني فرزندانشان آگاهي حاصل كرده و به اولويتفراغت و ميزان فعاليت
  .ريزي كنندآموزان و تقويت جسم و روح آنها برنامهي رشد و شكوفايي استعدادهاي دانشباشند و برا
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