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 چکیده:

 
یم اوقات فراغت واین اوقات فراغت برای منن بیتنتر طیالنیتت طابننتا      خیلی وقتها می شنو

مینی می شد وحتی در این زما  متخص که بیتتر دوسنتامم وقتهنای ازاد بیتنتر داشنتند     

پس ذهنم درگیر این سوال شد که هر کدامتا  چالور این زما  را پر می کنند واقیاً چه کار 

 می کنند؟؟

چه کارهایی امجنام منی    چقدرو دوستامم در طول طیالیتت در این طحقیق سیی کردم بفهمم

برای پیدا کرد  پاسخ سنوامم  ؟؟؟یابازی می کنند؟ کتاب می خوامند؟ کار می کنند ؟و دهند؟

به کمک خامم مربی )خامم روحی پور( طرح یک مصاحبه برای پرسید  از دوستامم را ریخنتم  

از دوستامم مصاحبه کردم وپرستنامه  مفر 5وپرستنامه هم طراحی کردم در شروع مدرسه با 

پخش کردم وپاسخ گنرفتم ددر طنول طابننتا  هنم بنه      مفر از هم کتسیهایم  22هایم را بین 

دسترسی داشتم سر زدم و عملکرد برخنی را منورد متناهدر قنرار دادم از     دوستامی که به امها

 طمام بررسی ها به این متیجه رسیدم که

زی با دوستا  در موجواما  پنر بنیار زیاد است مقنش وامندین   عتقه به فیامیتهای ورزشی وبا

موثر بودر د موجواما  در فراغت زمامی زیادی را برای بازیهای رایامه ای صرف می کننندد زمنا    

بنیار کمی را برای مالامیه اختصاص می دهندوبنیاری با کتاب وکتابخامنه اشننا میننتند در    

ر روزر وهمیتگی موجواما  است وزما  قابل طنوجهی  عوض طماشای طلویزیو  از برمامه های ه

در  تعداد قابل توجهی به والدین کمک می کنندومهارت خاصی را فرامی گیرندد دارد

کل نکته ای را که به آن پی بردم نوجوانان پسر چندان عالقه ای به گذراندن اوقدات  

گذراندن  فراغت خود در کالسهای آموزشی مثل زبان ویا هر گونه کالس منظم برای

 وسرگرمی د بازی وطفریح ازاد را بیتتر طرجیح می دهند.اوقات خود ندارند
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 مقدمه: 
 

 هر وقت دربارر اوقات فراغت صحبت می شود از مهم بنود  وبنا ارزب بنود  ا  شننیدر اینم     

 زما د اجباری مداردگومه طکلیف یا کار  امنا  هیچ منظور از اوقات فراغتد فرصتهایی است که

امگیزر شخصنی  عتقه وبا یا می طوامدکس و هر خودکاری امجام دهد اختیاراوست که با میلدر

 .کند فیامیت یا برمامه خاصی را امتخاب

پس در افراد مختلنف فنر     فراغت مهم است چو  به اختیار افراد است واجباری مینت تاوقا

ی به طفاوطهای افراد مگار کنیم خیلی مهم است که هر گرور این زمامها را چالنور  می کند ووقت

کردر است ومی طوامد  فر  با وجود وسایل وامکامات جدید چگومگی وقت گذرامد می گذرامند.

واز این محاظ طتب برای درک این که هر فرد ینا   فکر وفرهنگ هر دسته از افراد را متا  دهد

خود را چالور می گذرامدد خیلی مهم است.واین در مورد موجواما  خیلی  گرور زمامهای فراغت

 خیلی می طوامدمهم د طییین کنندر وجامب باشد.
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 بیان مساله:
 

یلنی  ودکا  وموجواما  ودر دسترس بود  وسایل جدید امنروزی خ با پیترفت سرگرمی های ک

ی بین زما  فراغت وطحصیل یا کار کرد  چیزها در زمدگی ما طغییر کردر است طوری که گاه

زمامهای زیادی وجود دارد و سرگرمی هنا وحتنی روب امجنام     وبیکاری ممی شودفر  گذاشت

فراغنت همنامالور کنه منی دامنیم       کارها طغییر کردر است وطازر روز به روز متنوع طر می شنود 

کنه امجنام دادر ام   زمامهایی است که فرد کار مهم وواجبی برای امجنام داد  مندارد طحقیقنی    

مهنا  اجنتجویی است دربارر زمامهای فراغت موجواما  هم سن وسال خنودم کنه ببیننم اک نر     

همیته می شنویم کنه موجنوامی    زمامی طوالمی مامند طیالیتت طابنتا  را چگومه می گذرامند

وبین کودکی وجوامی پل است پس باید بنیار مهم باشد کنه موجوامنامی کنه     سن مهمی است

غ از طحصنیل ینا کنار    راهند چند وقت  دیگر رار زمدگیتا  را متخص کنند زمامهای فامی خو

 را چگومه بگذرامند. خاص

 اوقات فراغت به خصوص در طابنتا  که می طوامد زمامی برای سرگرمی د طفریح دمنافرت و..

 باشد زما  مهمی است برای به دست اورد  امادگی دوبارر برای برگتتن بنه مدرسنه وادامنه   

 طتب ما برای درس خوامد  که چالور گذرامد  ا  برای این منظور بنیار مهم خواهد بود.

 

 سواالطی که ذهن مرا متغول کردر است ودر این پژوهش به دمبال پاسخ امها بودم:

 

شیور گذرامد  اوقات فراغت )طابنتا ( موجواما  کتس سوم مدرسه پروفنور رضا در  -1

 سیاهکل چگومه است؟

 ه ریزی خاصی برای اوقات فراغت دارمد؟ایا برمام -2

 مقش وامدین در جهت داد  وبرمامه ریزی برای این اوقات چقدر طاثیر گذار است؟ -3

 ورزب ومالامیه چه جایگاهی در پرکرد  این زمامها دارد؟  -4

 جایگار رایامه واینترمت در گذرامد  اوقات فراغت چالور است؟ -5
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 فرضیه های من:

 
 مامه ریزی خاصی برای اوقات خود مدارمد.بر اک ر موجواما  پنر -1

 وامدین مقش طاثیر گذاری درچگومگی برمامه ریزی دارمد. -2

 زما  بنیار کمی برای مالامیه وکتسهای فرهنگی هنری صرف می شود. -3

 .زما  زیادی به بازی با رایامه اختصاص پیدا می کند -4

 عتقه به فیامیتهای ورزشی وبازی با دوستا  زیاد است. -5

 

 

 موضوع: اهمیت
 

 

اگراوقات فراغت وقتی برای به دست اورد  میروی دوبارر برای طتب وهمنین طنور سنرگرمی    

وطفریح باشد پس برای همه امنامها مهم است به خصوص موجواما  هم سن وسال من که باید 

برای زمامی طوالمی وزمدگی ایندر برمامه رینز باشنندد ختقینت خنود را طقوینت مماینند فکنر        

ایندر پیش رو هدف داشته باشند اگر در اوقات فراغت کارهایی امجام دهیم که بنه   کنندوبرای

افزایش طفکر وختقیت ما کمک مماید امادگی بهتری برای شروع دوبارر پیدا می کنیم وطوامنا  

 خواهیم بود.

واز امجا که اهمیت این موضوع برای موجواما  بنیار مهم طر اسنت اینن پنژوهش بنه بررسنی      

  کمنک خواهند   ارامد  اوقات فراغت موجواما  پنر می پردازد وامتا ء ا... متیجه چگومگی گذ

 ممود  این زمامها برای موجواما  پیدا شود. رکرد که رار های بهتری برای پربا
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 هدف ها:

 

دوستامم بیتتر وقت خنود   این بود که بفهمم واقیاً به طور کلیهدف من از امجام این طحقیق 

؟ چرا همیته حضور پنرا  در کارهنای فرهنگنی ومنرطبا بنا     ارهایی می کنندرا صرف چه ک

مالامیه کمتر به مظر می رسد؟  طاثیر پدر ومادرها چقدر است ؟میزا  عتقه به بنازی وهمنین   

 طور بازی با رایامه چالور است؟

 

 روشی که کار کردم:
حنت طنرین کنار    با طوضیحات خامم مربی می دامنتم که بایند اطتعنات جمنن کننم شناید را     

متاهدر بود بنیاری از دوستامم را در روزهای طیالیل می دیدم ومی طوامننتم از کارهنا وچنه    

 طور گذرامد  وقتتا  یادداشت بردارم. پس این کاررا طا حدودی امجام دادم.

دو رار دیگر را که با کمک خامم مربی امجام دادم طرح سواالطی برای پرسش از دوسنتامم بنود   

مفراز امها ودیگری طهیه پرستننامه بنه    6د  5که ا  را به دو شیور امجام دادم یکی مصاحبه با 

 .طیداد هم کتسیهایم که بنیار جامب بود 

   

 بررسی اطالعات به دست آمده :
در  در رفتار دوستان دقیق می شدم اکثدرا  روزهایی که به کانون می آمدم در به منظورمشاهده 

بیشتربه بازی با دوستان در حیدا  مرکد    فضای کتابخانه عالقه ای به مطالعه نشان نمی دادند، 

عالقه نشان می دادند وبا به دست آوردن فرصتی کوتاه مشدوو  بدازی مدی شددند، دوچرخده      

البتده  کانون هم یکی از کارهایی بود که انجدام مدی دادند    سواری وپرسه زدن در کوچه وحیا 

بعضی هم بودند که همیشه کتاب امانت می گرفتند ودر مرک  هم کتداب بده دسدت بودندد امدا      

 انگشت شمار 

نفر نسبت به شدرکت در   3نفر مصاحبه شونده  5در مصاحبه هایی که انجام دادم از 

نفر نسدبت بده شدرکت ودر     5هر دکالسهای فرهنگی هنری اظهار بی عالقگی کردن

،همگی زمانی رزشی نظر مثبت داشتند ودر این کالسها شرکت می کردندکالسهای و

یدک عالقده    اختصاص داده بودند عالقه به انجام بازی با دوسدتان  را برای مسافرت
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نفدر نقدو والددین را بسدیار مدو ر مدی        4جمعی بود وهمه آنرا در برنامه داشتند 

نفر مصاحبه شونده تنها یدک نفدر    5با رایانه بازی می کردند واز نفر 2دانستندتنها 

نفر از دوستانم در کار وشول والدینشان کمک  4کانون بود، برایم جالب بود که عضو

نفرزمانی را برای استراحت وخدواب   5نفر از  3می کنند اکثرا  مهارتی نمی آموزند و

 بیشتر در تعطیالت اختصاص می دهند 

در روزهای او  بدا کمدک اولیدای مدرسده فرصدتی پیددا کدردم         با شروع مدرسه

وپرسشنامه را بین هم کالسیهایم پخو کردم وخواستم تا با دقت به سواالت پاسخ 

برخی سواالت بدا گ ینده   پژوهو است()یک نمونه همراه دهند درپرسشنامه ی من 

استفاده  های خیلی زیاد، زیاد ، متوسط،کم وخیلی کم همراه بود برای برخی ساعات

از گ ینه های خیلدی موافدق ، موافدق ، نظدری نددارم ،       را منظور کرده بودم وگاهی

مخالف وخیلی مخالف را گذاشته بودم که تنوع آنها با توجه به متفاوت بودن سوالها 

 کمک کننده بود هر چند جمع بندی را برایم مشکل تر کرد 

 8کالسهای فرهنگدی هندری   ، در پاسخ به شرکت در پاسخ دهنده  22به هرحا  از 

نفر متوسط وتنها یک نفر گ ینده   6نفر کم ،  7نفر گ ینه خیلی کم را انتخاب کردند، 

 زیاد را انتخاب نمود 

صریح داشتند وکامال مخدالف   نظرنفر2در عالقه به شرکت در کالسهای تقویتی تنها 

 نفر موافق وخیلی موافق بودند  22در جمعنفر نظری نداشتندو 9بودند

همگی با شدت کم وزیداددر ایدن کالسدها    فعالیت های ورزشی  در شرکتر سوا  د

 شرکت کرده بودند 

 اکثر قریب به اتفاق در کالس زبان شرکت نمی کردند 

سداعت   2تا2 تعداد نفر کمتر از یک ساعت وبه همین 5نفر زمان بسیار کم ، 9قریب 

ان بیشدتر را انتخداب   نفدر زمد  3تنها در روز زمان اختصاص می دادند  مطالعهبرای 

 نمودند 

تا یر والدین را در امر اوقات فراغت هیچ کس خیلی کم نمی دانست وبیو از نیمدی  

 گ ینه های متوسط ،زیاد وخیلی زیاد را انتخاب نمودند 
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ساعت را اعالم کردندوهیچ پاسخ دهنده  6تا4نفر زمانی بیشتر از  8دربازی با رایانه 

 4ساعت را در انتخابهدا داشدتند   2نفر زیر  8نکردو ای کمتراز یک ساعت را انتخاب

 ساعت بازی می کردند  6تا4نفر  2و 4تا  ساعت2نفربین 

ساعت 2نفر زیر 3نفر کمتر از یک ساعت در روز از اینترنت استفاده می کردند ،  27

 ساعت کار می کرده است  6تا4نفر بین  2ساعت وتنها 4تا2نفربین  2، 

نفدر هرگد     2به شول والدینشان کمک مدی کردندد وتنهدا    نفر از همکالسیهایم  22

نفر دیگر اغلب همکداری مدی    4نفر گه گاه و 3نفر به ندرت ، 2همکاری نداشته اند 

 کنند 

نفدر دیگدر    4نفر در حد متوسط فرا گرفته اند و 7نفر مهارت خاصی آموخته اند،  22

 فرا گرفته اند  کم وخیلی کم

نفربه  5نفر گه گاه و 5طیالت را در مسافرت بوده اندنفرهمیشه و اغلب زمانی از تع 9

 هرگ  مسافرت نکرده اند 3ندرت مسافرت کرده اندو

نفر  6نفر موافق مطالعه کتاب همراه مربی در کتابخانه بودند ،  21پاسخ دهنده  22از 

  نفر دیگر مخالف بودند 6نظری نداشتند و

ای بازی با دوستان بودنددوتنها  نفر از پاسخ دهنگان موافق صرف زمان زیادی بر 27

 نفر نظری نداشتند یا مخالف بودند 5

نفدر  3،  6تدا 4نفر بدین  5ساعت صرف تماشای تلوی یون می نمودند ،  6نفر باالی 7

  نفر زیر یک ساعت تماشا می کرده اند 2ساعت وتنها  2نفر زیر 5ساعت،  4تا2

نفر کم  6نایی نداشته اند، نفر عضو کتابخانه نبوده هیچ آش 9نفر پاسخ دهنده  22از 

 نفر گ ینه زیاد را انتخاب نمودند  4نفر متوسط امانت کتاب داشته اند وتنها  3، 

 

 تج یه تحلیل من:

مده از مشاهده ، مصاحبه وپرسشنامه به نتایج جدالبی  آاز بررسی اطالعات به دست 

پاسدخ   22نفدراز   27)رسیدم همه دوستانم عالقه زیادی به بازی با دوسدتان دارندد  

ولی  حتی خیلی بیشتر از بازیهای رایانه ای،یعنی بازیهای فعا  مثل فوتبا   دهنده(

، زمان زیادی را بدرای  زمان زیادی را در ویدئو کلوپ هاصرف بازی با رایانه می کنند

به اینترنت دسترسدی ندارندد    همه تماشای تلوی یون اختصاص می دهند ولی چون
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کنندتقریبا  نصف بچه ها به پدر ومادرشان کمک می زمان زیادی برای آن صرف نمی 

عالقه زیادی به شرکت در کالسهای فرهنگدی   کشاورزی است( یکنند)شول بسیار

اما در عوض در کالسهای ورزشی با عالقده شدرکت مدی    هنری ومطالعه کتاب ندارند

بیو از نیمی از پاسخ دهنگان نقو والددین را پررندم مدی داننددوبا کدالس      کنند

ومی ان برای بازی با رایانه همه زمان مدی گذارندد   ،در اوقات فراغت موافقند تقویتی

با اینکه زمان زیادی برای مطالعه نمدی  ساعت توییر می کند 6کم تا بیشتر از  آن از 

نیمی از پاسدخ دهنددگان   ونفر مطالعه با مربی را خوشایند می دانند 21حدودگذارند 

  برای آموختن مهارت خاص تالش کرده اند

 

 نتایجی که به نظرم رسید:

 

وجود مکانهای ورزشی برای نوجوانان بسیار مهم است باید برای آشنایی نوجوانان با 

باید روشهای ندو  ،از سوی والدین وهمچنین مکانهای دولتیبیشتر کار شود کتابخانه

ای وجودبرنامه های تلوی یونی و بازیهد  برای ایجاد  عالقه به مطالعه پیو بینی شود،

نشان و شودمیچون زمان زیادی را برای آن صرف یانه ای مناسب خیلی مهم است را

والدین باتوجده بده   ویدئو کلوپ هاست  می دهد که دسترس ترین مکانهای تفریحی

نها با برنامه هدای مفیدد   آتوانند بچه ها را هدایت کنند وباعث آشنایی میتا یرشان 

عاتی را که بچده هدا درمدرسده مدی     احتماال  سا برای گذراندن اوقات فراغت باشند

کافی نیست که بیشترشان باکالسهای تقویتی  در  درک مطالب درسیگذرانند برای 

  ایجاد کالسهایی که نوجوانان بتوانند درآن مهارتهای کاربردی فصل فراغت موافقند

را یاد بگیرند خیلی مفید خواهد بوداما خیلی ناراحت کننده است که نوجوانان برای 

 یون وبازی رایانه ای بیشتر از کتاب وقت می گذرانند اما عالقه به ورزش خیلی تلوی

خوب است ونشان می دهد که باید امکانات بهتری فراهم شودوالدین باید نوجوانان 

را در انتخاب دوست راهنمایی کنند چون بسیاری از نوجوانان گذراندن زمان بدازی  

در کل نکته ای را کده بده آن پدی بدردم     جیح می دهند روفراغت با دوستانشان را ت

نوجوانان پسر چندان عالقه ای به گذراندن اوقات فراغت خود در کالسهای آموزشی 
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مثل زبان ویا هر گونه کالس منظم برای گذراندن اوقات خود ندارند ودوست دارندد  

 بپردازند     آزاد باشندوبه فعالیتهای تفریحی وسرگرمی

 

 

 

 منابع:
 

 ینت؟بروشور پژوهش چ

 شریفیا  د منیود پرداختن به اوقات فراغت  در بین موجواما 


