
 

  
 
 
 

 ورزشهاي فیزیولوژي و مدیریت در  پژوهش

 1399 مستانز، 4شمارة ، 12دورة 

 125 -140 ص ص :

 

 اوقات فراغت دانشجویانگذران  مدل پارادایمی
 
 

   3مهرزاد حمیدي  – 2فرزام فرزان   – 1∗ریم منصوريم
شجوي1 شگاه ورزشی مدیریت دکتري .دان دران، ایران دان دران، مازن دران، ماز2مازن شگاه مازن شیار گروه مدیریت ورزشی دان دران، ایران.دان  ن

شگاه تهران، تهران، ایران3 شیار گروه مدیریت ورزشی دان  .دان
 )1397 / 09 / 10 تاریخ تصویب :،  1397 /06 /10(تاریخ دریافت : 

 

 
 

 
 

 چکیده
دف تدوین است. این پژوهش با ه جوامع یافتگیتوسعه اصلی يارهایمع آن از براي يزیربرنامه و فراغت اوقات از استفاده نحوة امروزه

از  هادادهي آورجمعي است. براي انهیزمي کیفی با رویکرد تئوري هاپژوهشپژوهش از نوع  الگوي اوقات فراغت دانشجویان انجام گرفت.
ها) داده ي متوالی (تا کفایت نظريارهیزنجصورت هدفمند و با روش به هانمونهمصاحبۀ عمیق با متخصصان اوقات فراغت استفاده شد. 

روایی  استفاده شد. هامصاحبهی براي تحلیل محتواي و انتخابانتخاب شدند. از تحلیل تفسیري با استفاده از کدگذاري باز، محوري 
 ) تأیید شد.86/0موضوعی (از حسابرسی فرایند و توافق درون نیز با استفاده هامصاحبهو پایایی  هاافتهطریق مرور و اصالح یاز  هامصاحبه

عنوان ي فراغتی بههاتیفعالمقوله تجمیع شد. با درنظر گرفتن  8مفهوم کلیدي منجر شد که در  62به شناسایی  هامصاحبهتحلیل محتواي 
بر انتخاب  هاچالش، عوامل فردي، عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل دولتی، عوامل مدیریتی و هاشرانهیپمقولۀ محوري، شش عامل شامل 

ي فراغتی هاتیفعالآن متأثر از عوامل مختلفی است. براي بهبود  گذران ةنحواوقات فراغت و . گذراندیمي فراغتی تأثیر هاتیفعال
ورد توجه ي موجود را مهاچالش، عوامل اجتماعی و محیطی، عوامل دولتی، عوامل مدیریتی و هاشرانهیپاید عوامل فردي، دانشجویان ب

 قرار داد.
 

 يدیکل يهاواژه
 اوقات فراغت، اینترنت، پارادایم، ورزش.
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 مقدمه

تغییرات اساسی و سریع روندها و رویدادهاي اجتماعی، 

 هاانساناقتصادي و فناوري تأثیرات شدیدي بر رفتار 

ي اخیر جهان با سرعت رو به هادههگذاشته است. طی 

 کهي نحوهبصنعتی و اقتصادي شدن پیش رفته است، 

زندگی انسانی را نیز در بسیاري از جوامع به زندگی ماشینی 

ا در حال انجام آن است. به همین سبب زندگی بدل ساخته ی

در دنیاي امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را 

دچار فقر حرکتی کرده و در پی این فقر حرکتی مشکالت 

عدیدة جسمی، روانی و اجتماعی را براي وي پدید آورده 

 عنوانبه). در این جهان پرتحول اوقات فراغت 1است (

 -فرهنگی و اجتماعی بر ابعاد مختلف اقتصادياي دهیپد

منزلۀ موضوع مشترك بین تمام اجتماعی مؤثر است، و به

معتقدند  نظرانصاحباقشار جامعه مطرح است. بسیاري از 

، ردیگیمیی که در اوقات فراغت انجام هاتیفعالکه ارزش 

ي رسمی کمتر نیست، بلکه در بعضی هاتیفعالاز  تنهانه

). حتی با 2است ( ترسازندهاز آنها مؤثرتر و موارد حتی 

نگاهی سطحی به کارکردهایی که براي اوقات فراغت قائل 

که از جمله  شودیم ترروشناند، اهمیت آن براي انسان شده

از کارکردهاي اجتماعی، کارکرد بازدارندة کجروي  توانیم

و آسیب اجتماعی، کارکرد استراحت و ترمیم خستگی، 

ریح و نشاط، شکوفایی استعداد، کارکرد کارکرد تف

طور زیباشناختی و همچنین کارکرد شناختی نام برد. به

 و ستهیشامطلوب،  نحوبه 1فراغت اوقاتکردن ي سپرکلی، 

 خواهد همراهبه را خاطر تیرضا و یروح مناسب، نشاط

 ).3داشت (

کار  انجام يکه برا است يآزادي هافرصت اوقات فراغت

 حال نیع در و ردیگینم ي قراربرداربهره مورد یخاص

که  باشد هاتیفعال از یعیوس استفادة دامنۀ مورد تواندیم

 وکار  ازکه یزمان. افراد شودیم انتخاب دلخواه شخص به

                                                           
1. Leisure Time 

 اریاخت با را یزندگ دارند دوست ،شوندیم فارغ مشغلۀ روزانه

. ابندیب فراغت زمان در را خود نند وک دنبال يآزادو 

با رفع خستگی، صدمات  تواندیمي فراغتی هاتیفعال

جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار و انجام وظایف 

اجتماعی را جبران کند و با تفریح، کسالت ناشی از 

یکنواختی کار روزمره را رفع ساخته و فرصتی براي بازیابی 

قوا و همچنین پرورش استعدادهاي ذهنی، جسمی و عاطفی 

). تحقیقات متعدد نشان داده است که 4اهم سازد (فرد فر

 اوقات از بیش فراغت اوقات در هايکجروو  هايبزهکار بروز

 از بسیاري در زابیآس يهافراغت است. رواج انواع کار

 تفریحی، ناآگاهی، مناسب امکانات نداشتن از کشورها

 و اجتماعی يهااستیس نیز و صحیح برنامۀ نداشتن

 است تا شده موجب و گرفته نشأت نادرست اقتصادي

 تفریحات و هاتیفعال يسوبه جوانان و از نوجوانان بسیاري

 ).5شوند ( ناسالم کشیده

 جادیاو  تیهدا، کشورجوان  تیجمعي باالنرخ  لیدلبه

 تیاهمي گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برا امکانات

یی دارد. در بسزای جامعه نقش سازندگي داشته و در اژهیو

جوان، محل آزمون و  کي یبرای فراغتي هاتیفعالواقع 

ي ورود به اجتماع و براي است، و او را اندوزتجربهخطا و 

. طبق کندیمآماده و مجهز  ندهیآي در ریپذتیمسئول

در  هايکجروو  هايبزهکار، بروز شناسانجامعهي هایبررس

اوقات فراغت  دیباس است؛ پ کاراز اوقات  شیباوقات فراغت 

 زابیآسی شود تا از بروز موارد طراحي طوري جوانان برا

 اوقات از استفاده نحوة رو امروزه). ازاین6ي کند (ریجلوگ

 يهامشخصه و ارهایمع از آن براي يزیربرنامه و فراغت

 مانند اوقات فراغت رایز است؛ جوامع در یافتگیتوسعه اصلی

 دارد جامعه در یکارکرد خاص یاجتماع موضوع و دهیپد هر

 نحوة ةکنندنییتع قتیحق درکارکرد  آن پرداختن به و

 در آن یاثربخشنظر  از موضوع، نیا به جامعه نگرش
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 در آن تیموقع نییتع یعبارتبه و یاجتماع يهاتیفعال

دلیل همگانی بودن فراغت در ). به7است ( توسعۀ جامعه

ي مختلف جامعه، توجه به ماهیت و شیوة هاگروهسطح 

 ).8ي مختلف قابل بررسی باشد (هاجنبهاز  تواندیمگذران آن 

 يهابرنامه از با استفادة مناسب توانندیمدانشجویان 

بهتر، سوادآموزي، سالمت جسمی  شرایط تحصیل فراغتی

دست به را خود حرفۀ و رشته در و روانی و یادگیري مهارت

 قوةبال دیفوا توانیمی فراغت يهاتیفعالدر مشارکت آورند. 

 ی،روح ، رشدنفساعتمادبه همراه داشته باشد؛به يمتعدد

 نیا جمله از یابیخود و خود به ياتکا ي،ریادگی ،تیخالق

 نحوة گذران اوقات فراغت هدف بررسی ). در9است ( دیفوا

 فراغت اوقات زیرا است، اوقات این بحث، ارزشمندي

را  شخصیت و اعتالي آن رشد براي مناسبی بستر تواندیم

 رفتاري، اختالالت بروز سازنهیزم در مواردي و آورد همراهبه

). 5شود ( اجتماعی يهايبزهکار و اخالقی انحرافات

اوقات «، یتیاندرکاران امور تربمدیریت و دست کارشناسان

 نیتراند که از یک سو، مناسبدانسته يادهیرا پد» فراغت

، دیگر يگوناگون و از سو ياستعدادها ییو شکوفا بستر رشد

 سببآنچه  .هاستياز انحرافات و بزهکار ياریبس سازنهیزم

 ردهرا ایجاد ک یکارکرد دوگانه شده و به ظاهر تعارضات این

 از آن است. يریگگذران این اوقات و بهره یچگونگ است،

مشغول  ییهاتیر این اوقات، افراد به چه کارها و فعالد نکهیا

ه حد و تا چ ،آزادانه باشد هاتیشوند، تا چه حد این فعال

 ییهاطیو در چه مح یتیفیکنترل دیگران، با چه ک تحت

از اوقات فراغت  يریگبهره یباشد، همه جزء چگونگ

  .)10( ندیآیم حساببه

 یروشنبه گرفته،انجام يهاپژوهش و تحقیقات مرور

ۀ مجموعه تجرب در حال ایران جامعۀ که دهدیم نشان

 این است. مختلف يهاساحت و ابعاد در بنیادین تغییرات

فرهنگی، ارتباطی،  جمعیتی، مختلف عوامل تغییرات معلول

                                                           
1. Sjolie and Thuen 

 آوردیم وجودبهرا  شرایطی و است یالمللنیب و ياقتصاد

قواعد عمومی  کلی طوربهو  هنجارها ،هاسنت عادات، که

 است، داشته وجود جامعه در قدیم از اجتماعی که زندگی

 خودخواستهافراد  تا شودیم موجب و شده کشیده چالش به

 زندگی اصول و قواعد يبازساز و بازاندیشی به اندیشمندانه و

 ییهاتفاوتگذشته  دوران با ي کهدیجدشرایط  در خود

 يهاسال طی. براي مثال، )11(بپردازند  دارد، ریچشمگ

 يهايباز اینترنت، جدید از جمله يهافناوري ورود با اخیر

 بیشتر جوانان و فراغت نوجوانان اوقات موبایل؛ و کامپیوتري

 بدنی يهاتیفعال در نتیجه و گرفته قرار فناوري تأثیر تحت

) نشان 2002( 1). جولی و ثون12است ( یافته کاهش آنها

 صرف را فراغت خود وقت بیشتر دادند که نوجوانان

 و ویدئو تلویزیون، مانند تماشاي غیرحرکتی هايفعالیت

رو مطالعۀ مداوم . ازاین)13( کنندیم ياانهیرا يهايباز

ي زمانی هابازهي با این سرعت تحول در ادهیپدچنین 

 .رسدیمنظر مختلف ضروري به

گرفته در زمینۀ ي انجامهاپژوهشي از اعمدهبخش 

ي فراغتی جامۀ هاتیاولواوقات فراغت متمرکز بر شناسایی 

ازنگري پژوهشگر ب)؛ براساس 14-17( اندبودهمورد بررسی 

یی که وضعیت گذران اوقات فراغت هاپژوهشاز میان 

اند، جدیدترین صورت ملی بررسی کردهدانشجویان را به

)، در خصوص 14است ( 1375مربوط به سال  پژوهش

بوط ي آزاد نیز جدیدترین پژوهش مرهادانشگاهدانشجویان 

است که دانشجویان دختر دانشگاه آزاد  1380به سال 

). هرچند 15اسالمی کل کشور را بررسی کرده است (

ي محدودتري انجام هاحوزهي جدیدتري در هاپژوهش

 ). 7،5، 18 -21گرفته است (

ي فردي در انتخاب هاتتفاو هاپژوهشبسیاري از 

و تفاوت افراد  دادهي فراغتی را نیز مورد توجه قرار هاتیفعال

)، وضعیت تأهل 9، 22)، سن (22،4 -24از لحاظ جنسیت (
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)، وضعیت 23،9، 25 -27اجتماعی (-)، وضعیت اقتصادي9(

-29)، سبک زندگی (21، سطح تحصیالت ()25شغلی (

ر گذران اوقات ) د17ی (شناخترواني هایژگیو) و 28

نیز متمرکز بر  هاپژوهش. برخی اندنکردهفراغت را مطالعه 

تأثیر اوقات فراغت بر متغیرهاي گوناگون و بررسی 

. از جمله متغیرهاي مورد بررسی اندبودهپیامدهاي آن 

به تأثیر گذران اوقات فراغت بر فاکتورهاي مختلف  توانیم

)، رضایتمندي از 32)، نشاط اجتماعی (30-31سالمت (

سالمت  )،34)، سطح ابراز وجود (33گذران اوقات فراغت (

) یا تأثیرپذیري 10، 36و کیفیت زندگی ( )35( اجتماعی

)، 37ي فراغتی افراد از متغیرهایی مانند دینداري (هاتیفعال

)، فضاي مجازي و 19، 39، فناوري ()38ق اسالمی (اخال

اشاره کرد. با وجود این ) 16، 40 -41فناوري اطالعات (

محدود به یک دانشگاه یا محل خاص  هاپژوهشاغلب این 

. بازنگري این شوندیمۀ کوچکی را شامل جامعهستند، و 

که رویکرد جامع به اوقات فراغت  دهدیمنشان  هاپژوهش

گرفته ي انجامهاپژوهشتوجه بوده و اغلب مورد  کمتر

 کاربردي و غیرراهبردي هستند. 

جامعۀ ایران با تغییرات متعددي مواجه شده است. از 

آنها افزایش تعداد جمعیت کشور، افزایش و  نیترمهمجمله 

و  هادانشگاهدرصد جوانان، گسترش روزافزون تعداد 

ت اقتصادي و دانشجویان کشور و نحوة پذیرش آنها، تغییرا

ي هايفناوري هارساختیزسیاسی و گسترش نسبی 

اطالعات و ارتباطات و فضاي مجازي که بر میزان اوقات 

خصوص در بین فراغت در کل جامعه و نحوة توزیع آن به

جوانان و دانشجویان تأثیر گذاشته است. همچنین با تالش 

بیگانگان و سودجویان براي توسعۀ مواد مخدر، الکل و 

و نظایر آنها که در قالب تهاجم فرهنگی  گردانروانداروهاي 

و جنگ نرم قابل بررسی هستند، زمینۀ گسترش تفریحات 

 رسدیمنظر رو بهرا فراهم آورده است، ازاین رسالمیغ

                                                           
1. Grounded Theory 

ي مبتنی بر نگرش وضعیت سابق اوقات فراغت هابرنامه

است. در این میان  دنظریتجددانشجویان نیازمند بازنگري و 

 ، بهدهندیمدانشجویان که قشر جوان جامعه را تشکیل 

ي هاانتخاببا  یسنتمدرن و  همزمان عناصر وجود لیدل

د؛ و این هستن روروبهمتفاوتی براي گذران اوقات فراغت 

 دوچندانموضوع اهمیت اوقات فراغت را بر این قشر جوان 

در دنیاي امروز، دانایی از محورها و . از طرفی کندیم

شمار هاي اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه بهشاخص

رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف می

اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به 

 ۀهاي ما یا با مطالعدانسته .علمی موثق وابسته است منابع

انجام هایی که منابع اطالعاتی موجود یا بنا به پژوهش

بنابراین براي توسعۀ مبانی علمی  .آیددست می، بهدگیریم

اوقات فراغت و رشد و توسعۀ دانش موجود در این زمینه در 

این پژوهش تالش شده است تا با کاوش حوزة فراغت، 

فروضات، الزامات و رویکردهاي اوقات فراغت به طراحی م

الگوي گذران اوقات فراغت براي دانشجویان سراسر کشور 

 پرداخته شود.

 
 ی پژوهششناسروش

اکتشافی است  -ي کیفیهاپژوهشاین پژوهش از نوع 

) انجام گرفت. 1بنیاد (گرندد تئوريو با رویکرد نظریۀ داده

ی فعال در حوزة شناسجامعهاستادان مدیریت ورزشی و 

عنوان جامعۀ پژوهش درنظر گرفته شدند. اوقات فراغت به

(ارجاع  2برفیي گلولهریگنمونهي از روش ریگنمونهبراي 

ي هدفمند است، استفاده شد. ریگنمونهي) که نوعی ارهیزنج

ي تا حد ریگنمونهحجم نمونه از پیش تعیین نشده بود و 

از مصاحبۀ عمیق براي امه یافت. نفر) اد 14اشباع نظري (

، هامصاحبهبراي تأیید روایی استفاده شد.  هادادهي آورجمع

قرار گرفت  نظرانصاحبي پژوهش مجدداً در اختیار هاافتهی

2. Snow Ball 
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نیز با استفاده از  هامصاحبهو مرور و اصالح شد. پایایی 

حسابرسی فرایند (مستندسازي) و محاسبۀ توافق 

کدگذار با بررسی سه مصاحبه موضوعی بین دو درون

از طریق تکنیک  هادادهوتحلیل ) تأیید شد. تجزیه86/0(

ي کدگذاري باز، هاروشتحلیل تفسیري با استفاده از 

تفسیري  لیتحلمحوري و انتخابی انجام گرفت. در 

کردن  آشکار، به امکانپژوهشگر درصدد است تا در حد 

). 42پردازد (ي مصاحبه بنوشتاري نهفته در متن هاامیپ

 ی شد:ط لیذمراحل  هاادداشتي متن یریتفس لیتحلي برا

ابتدا دستورالعمل  هامصاحبه. براي کدگذاري 1

عمل و همچنین دستورال هاشوندهمصاحبهکدگذاري 

 مشخص شد. هامصاحبهکدگذاري 

 دند.ششده و مرور  ادهیپ هامصاحبه متن، بیترتبه. 2

آن  ریزی برجسته شد؛ اساسي هاگفته. در هر متن، 3

ي هاگفته نیهمچندرج شد.  ترپررنگ اشد ی دهیکشخط 

 ریسای و انحرافي هاگفتهي معترضه، هاجملهي، تکرار

 گرفته شد. دهینادي نامربوط هاداده

 زیچ رسدیمنظر به کهي مشابه هاگفتهی از برخ. 4

 ، مشخص شد.کندیمي را مطرح اتازه

 هیاول، دوباره به متن هامتن. پس از مرور تمام 5

برگشتیم، آنها را مرور کردیم و از برجسته شدن تمام 

 ی، اطمینان حاصل شد. اساسي هاگفته

 متن باز گشت و با مرور نیاول. پژوهشگر دوباره به 6

ي از امجموعهی کرد سعشده، ی برجستهاساسي هاگفته

 دکنخراج شده به هر پرسش استي دادههاپاسخرا از  هامقوله

 ي به آنها اختصاص دهد. اساده نیعناوو 

ا ببازنگري شد، و  هامقولهمرحله، فهرست  نیا. در 7

ي اساسی هامقولهي، رضروریغي هامقولهو حذف  بیترک

 تدوین شد.

                                                           
1. Paradigm 

مجدداً  هامتنیی، نهاي بندمقولهنظام  نییتعپس از  .8

 مرتب و اصالح شدند. هامقولهمرور شدند و 

 هامقوله نیعناووارد شدند.  لیتحلدر جدول  هامقوله. 9

آن نوشته  کناردهندگان در ي پاسخرمزها ادر باال و نام ی

 شد. 

 هامتن آشکاري محتوا، ذکرشدهي هاتیفعالبا انجام 

و در جدول کدگذاري باز تحت عنوان  شده فیتوصو  لیتحل

از به ي شد. کدهاي ببندطبقه هامقولهمفاهیم کلیدي و 

کمک کرد تا به مفاهیم کلیدي موجود در متن محقق 

 هامقوله ي انتخابی برايهاعنواندست پیدا کند.  هامصاحبه

و سعی شده  اندشدهاغلب توسط خود پژوهشگر انتخاب 

یی که هادادهاست که بیشترین ارتباط و همخوانی را با 

 هامقولهنمایانگر آن است، داشته باشند. منشأ دیگر عنوان 

. در اندبردهکار به شوندگانمصاحبهو عباراتی بود که  هاواژه

شده پس از ي استخراجهامقولهنهایت مفاهیم کلیدي و 

 کدگذاري محوري و انتخابی در قالب یک مدل ارائه شد. 

 
 هاافتهی

 62و بررسی کدهاي باز  هامصاحبهدر نتیجۀ تحلیل 

 مفهوم کلیدي (کدهاي بازي که به موضوع مشترکی اشاره

شده با توجه داشتند) استخراج شد. مفاهیم کلیدي استخراج

بندي به ماهیت و ارتباط نظري آنها در هشت مقوله طبقه

 ي،فرد عوامل، هاشرانهیپشدند. هشت مقولۀ اصلی شامل 

ی، تیریمد عواملی، دولت عواملی، طیو مح یاجتماع عوامل

جدول  . درستامدهایپو  هاچالش، اوقات فراغت يهاتیفعال

و مفاهیم  هامقولهنتایج حاصل از کدگذاري باز که شامل  1

 ، ارائه شده است.استآمده از پژوهش دستکلیدي به

استراوس  1براي کدگذاري محوري از الگوي پارادایمی

پارادایم ). در واقع 43) استفاده شد (1393( 2و کوربین

ا قبول الگوي داوري شایع و موجه و مورد مراجعه براي رد ی

2. Strauss and Corbin 



 1399زمستان ، 4 ، شمارة12هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            130
 

 

 ،احساسی -افکار هستند و شامل الگوهاي منطقی، منطقی

فقط احساسی، الگوهاي فکري فردي، گروهی و عمومی 

در الگوي پارادایمی اجزاي کدگذاري محوري  .شوندمی

ساز، شرایط محوري، شرایط علی یا سبب شامل پدیده

، راهبردها گرلیتعدي یا بسترساز، عوامل میانجی یا انهیزم

مل/تعامل و پیامدهاست. با توجه به اینکه اطالعات یا ع

ي فراغتی بوده هاتیفعالحول  هامصاحبهاز  شدهيآورجمع

و براساس هدف  هامصاحبهاست و همچنین با توجه به روند 

 يهایژگیواز تمام  "ي اوقات فراغتهاتیفعال"پژوهش 

مقوله محوري درنظر  عنوانبهي برخوردار بوده و محور مقوله

الگوي کدگذاري محوري، حول مقولۀ  1گرفته شد. در شکل 

، عوامل فردي و عوامل هاشرانهیپمحوري ارائه شده است. 

ساز درنظر گرفته شد. عنوان شرایط علی یا سببدولتی به

، عوامل اجتماعی و گرلیتعدتحت عنوان شرایط  هاچالش

 عنوانبهامل مدیریتی و عو بسترسازعنوان شرایط محیطی به

راهبردها (عمل/تعامل) منظور شد. همچنین گذران مناسب 

. جزئیات شودیماوقات فراغت به پیامدهاي مطلوبی منجر 

 قابل مشاهده است.  1هر بخش در شکل 

کدگذاري انتخابی الگوي اوقات فراغت  2شکل در 

که مشاهده گونههمان. شده است آورده رانیا دانشجویان در

، عوامل فردي، عوامل هاشرانهیپ، شش عامل شودیم

اجتماعی و محیطی، عوامل مدیریتی، عوامل دولتی و 

ي فراغتی دانشجویان هاتیفعالدر انتخاب نوع  هاچالش

ي فراغتی به پیامدها هاتیفعالنقش دارند. همچنین انجام 

و  ازیاحساس ن. نتایج پژوهش نشان داد که شودیممنجر 

 حینگرش فرد به تفری، فراغت يهاتیانجام فعال يضرورت برا

عامل پیشران براي  کنندهقیتشو يهابرنامهو  و فراغت

اند. عوامل فردي و عوامل ي فراغتیهاتیفعالحضور در 

زمان فراغت در ، سکونت تیوضعاجتماعی و محیطی مانند 

اوقات  زانیم، سن ،تأهل تیوضع ت،یجنس، روزطول شبانه

سبک ی، لیتحص ۀو رشت یشغل تیوضع ،فراغت روزانه

 يهایژگیوي، و اقتصاد یفرهنگ تیوضعی، زندگ

 ياقتصاد تیوضع، جامعه یفرهنگ تیوضعی، شناختروان

ی، محل زندگ ییایو جغراف یعیطب اتیخصوص، جامعه

 امکانات ،هارساختیزی، محل زندگ ییوهواآب يهایژگیو

ي فراغتی هاتیفعالی بر انتخاب اجتماع تیامنشهري و 

. عوامل دیگري مانند عوامل مدیریتی و گذارندیمتأثیر 

ي فراغتی را هاتیفعالعوامل دولتی (حکومتی) نیز انتخاب 

. در نهایت چنانچه دانشجویان دهندیمتحت تأثیر قرار 

ي مناسب و مورد هاتیفعالبتوانند در اوقات فراغت خود 

احساس ی مانند عالقۀ خود را آزادانه انتخاب کنند، پیامدهای

 شیافزای و روان یجسمان یرفع خستگی، و سرزندگ یشاداب

تنش و کاهش رفع استرس، ی، و روان یسالمت جسمان

 يمندتیرضای و لیتحص شرفتیپ، روزمره یزندگ يفشارها

 همراه دارد.فراغت را به از گذران اوقات
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 هامصاحبهباز  يحاصل از کدگذار جینتا. 1ل جدو
 مفاهیم کلیدي هامقوله مفاهیم کلیدي هامقوله

 هاشرانهیپ
 ي فراغتیهاتیفعالدر انجام  و ضرورتاحساس نیاز 

 يهاتیفعال

اوقات 

 فراغت

 گردش در پارك و فضاهاي سبز شهري

 گردي (کوه، دریا و ساحل، رودخانه، بیابان و ...)طبیعت نگرش فرد به تفریح و فراغت

 ي دیجیتال و ...)هالیفامطالعه (کتاب، روزنامه، مجله،  کنندهي تشویقهابرنامه

عوامل 

 فردي

 سینما و تئاتر وضعیت سکونت

 و ...) شنیاستیپلي دیجیتال (رایانه، گوشی، هايباز روزشبانهزمان فراغت در طول 

 وجو و ...)استفاده از اینترنت و فضاي مجازي (چت، جست جنسیت

 ي هنريهاتیفعال سن

 گردش و خرید شهري میزان اوقات فراغت روزانه

 مسافرت وضعیت شغلی

 مراسم مذهبی وضعیت تأهل

 رشتۀ تحصیلی
مراجعه به مراکز تفریحی شهري مانند موزه، شهربازي، 

 کافه، رستوران و ...

 زندگیسبک 
و پرورش  يبدنسازي، روادهیپ، شناي ورزشی (هاتیفعال

 ی و ...)جسمان یآمادگ، فوتبال، دنیدو، بالیوال، اندام

 مالقات و دورهمی با دوستان وضعیت فرهنگی خانواده

 و فیلم ونیزیتلوتماشاي  وضعیت اقتصادي خانواده (میزان درآمد)

 یشناخترواني هایژگیو

 هاچالش

 طبقۀ دانشجو با خصوصیات متفاوت

عوامل 

اجتماعی 

 و محیطی

 مدرنیته و ماشینی شدن زندگی وضعیت فرهنگی جامعه

 پیشرفت فناوري وضعیت اقتصادي جامعه

 بودن چندشغلهمشکالت اقتصادي و  خصوصیات طبیعی و جغرافیایی محل زندگی

 ي مختلفهاتیموقعدر  هاتیفعالاجباري بودن  ي آب و هوایی محل زندگیهایژگیو

 ي فرديزیربرنامهنبود  و امکانات شهري هارساختیز

 فضاي مجازي امنیت اجتماعی

عوامل 

 دولتی

 ي فرهنگیهاچالش ي دولتی در ارتباط با اوقات فراغتهااستیس

 ي فراغتیهاتیفعالي گذارارزش

 پیامدها

 احساس شادابی و سرزندگی

 رفع خستگی جسمانی و روانی ترویج سبک زندگی

 افزایش سالمت جسمانی و روانی سرانۀ بودجۀ تفریحی

 رفع استرس، تنش و فشارهاي زندگی روزمره سرانۀ فضاها و امکانات تفریحی

 پیشرفت تحصیلی ي جمعیهارسانهتبلیغات و تأثیرات 

عوامل 

 مدیریتی

 و فرهنگی مسئوالن و مدیران ریزيمدیریت و برنامه
 دانشجویی براي اوقات فراغت

 مندي از اوقات فراغترضایت

  مسابقات ورزشی و غیرورزشی دانشجویی
 هنري (اردوها، مسابقات و ...)-ي فرهنگیهابرنامه

 (اردوها، مسابقات و ...)ي زیارتی و مذهبی هابرنامه

 ي و )سواردوچرخهي ورزشی (کوهنوردي، هابرنامه

 بودجۀ ورزشی و تفریحی دانشگاهسرانۀ 

 سرانۀ فضاها و امکانات ورزشی و تفریحی دانشگاه
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 هامصاحبه. الگوي حاصل از کدگذاري محوري متن 1شکل 

 هاشرانهیپ
  يو ضــرورت برا ازیاحســاس ن−

 یفراغت يهاتیفعالانجام 
 و فراغت حیفرد به تفر نگرش−
 کنندهقیتشوي هابرنامه−

 عوامل اجتماعی و محیطی
 جامعه یفرهنگ تیوضع-
 جامعه ياقتصاد تیوضع-
  ییایو جغراف یعیطب اتیخصوص  -

 یمحل زندگ
حل   ییآب و هوا يها یژگیو- م

 یزندگ
 شهري امکانات وها ساخت ریز-
 یاجتماع تیامن-

 یو سرزندگ یاحساس شاداب-
 یو روان یجسمان یخستگ رفع-
 یو روان یسالمت جسمان شیافزا-
 روزمره یزندگ ياسترس، تنش و فشارها رفع-
 یلیتحص شرفتیپ-
 اوقات فراغت گذران از يمندتیرضا-

  هاچالش
ــ - ــوصـ ــجو با خصـ   اتیطبقه دانشـ

 متفاوت
 یشدن زندگ ینیو ماش تهیمدرن-
 يتکنولوژ-
و چند شــغله   ياقتصــاد مشــکالت-

 بودن
 هاتیبودن فعال ياجبار-
 ي فرديزیربرنامه نبود-
 يمجاز يفضا-

  

 طیشرا
 یعل

 

 طیشرا
یزم

 يانه
ها

تر
س

یا ب
 

عال
ف

ی
ت

 يها
ت

راغ
ت ف

وقا
ا

 

 طیشرا
 و 

گر
دیل

تع
له

اخ
مد

گر
 

مل
تعا

ل/
عم

 
ها

مد
پیا

 

 عوامل فردي
ــع- ــکونت  تی وضـ فراغت در طول   زمان ، سـ

 شبانه روز
 اوقات فراغت روزانه زانیم، سنو  تیجنس-
 تأهل تیوضعی و شغل تیوضع-
 یزندگ سبکی، لیتحص رشته-
  ياقتصادو  یفرهنگ تیوضع-

 

 دولتیعوامل 
در ارتباط با اوقات  یدولت يهااستیس-

 فراغت
 یفراغت يهاتیفعال يگذارارزش-
 یسبک زندگ جیترو-
 یحیبودجه تفر سرانه-
 یحیفضاها و امکانات تفر سرانه-

    

 عوامل مدیریتی
 اوقات فراغت   يزیربرنامهمدیریت و -
 دانشگاهو غیر ورزشی  یورزش مسابقات-
  يو هنر یفرهنگ يهابرنامه-
  یو مذهب یارتیزي هابرنامه-
   یورزشي هابرنامه-
   ی دانشگاهحیو تفر یبودجه ورزش سرانه-
   ی دانشگاهحیو تفر یفضاها و امکانات ورزش سرانه-
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 . الگوي حاصل از کدگذاري انتخابی2 شکل

  

اوقات فراغت دانشجویان: يهاتیفعال  
 باکس و ...) کسیا شن،یاست یپل ،یگوش انه،ی(را تالیجید يهايباز-
 جو و ...)و(گپ، چت، جست يمجاز يفضااستفاده از اینترنت و -
 لمیو ف ونیزیتلو يتماشا-
 و ...) فوتبال دن،یدو بال،یو پرورش اندام، وال يبدنساز ،يروادهی(شنا، پ یورزش يهاتیفعال-
 و خانواده با دوستان یو دورهم مالقات-
 يسبز شهر يگردش در پارك و فضاها-
 گوش دادن به رادیو و موسیقی-
 و ...) ابانیو ساحل، رودخانه، دشت، ب ای(کوه، در يگردعتیطب-
 و ...) تالیجید يهالی(کتاب، روزنامه، مجله، فا مطالعه-
 کنسرت موسیقی و تئاتر ا،نمیس-
 يهنر يهاتیفعال-
 يشهر دیو خر گردش-
 مسافرت-
 یمذهب مراسم-
 کافه، رستوران و ... ،يشهربازموزه، مانند  يشهر یحیبه مراکز تفر مراجعه-

 
 

:هاچالش  
 متفاوت اتیدانشجو با خصوص ۀطبق-
 یشدن زندگ ینیو ماش تهیمدرن-
 يتکنولوژپیشرفت -
ــکالت- ــاد مش ــغله   ياقتص و چند ش

 بودن
 هاتیبودن فعال ياجبار-
 ي فرديزیربرنامه نبود-
 يمجاز يفضا-
 یفرهنگ يهاچالش-

 

 عوامل اجتماعی و محیطی:
 جامعه یفرهنگ تیوضع-
 جامعه ياقتصاد تیوضع-
ص   - صو   ییایو جغراف یعیطب اتیخ

 یمحل زندگ
گ ی و- هوا آب يهــایژ محــل   یی و

 یزندگ
 شهري امکانات و هارساختیز-
 یاجتماع تیامن-

 

 عوامل دولتی:
ست یس - در ارتباط با   یدولت يهاا

 اوقات فراغت
 یفراغت يهاتیفعال يگذارارزش-
 یسبک زندگ جیترو-
 یحیتفر ۀبودج ۀسران-
 یحیفضاها و امکانات تفر نۀسرا-
ــانه  تأثیرات و  غات یتبل- ي  ها رسـ

 جمعی
 

 عوامل مدیریتی:
یت و    - مه   مدیر نا قات     يزیربر او

 فراغت
و غیرورزشــی  یورزشــ مســابقات-

 دانشگاه
  يو هنر یفرهنگ يهابرنامه-
  یو مذهب یارتیزي هابرنامه-
   یورزشي هابرنامه-
 یحیو تفر یورزش ۀبودج ۀسران-

     

:پیامدها  

 یو سرزندگ یاحساس شاداب-
و  یجســـمان یخســـتگ رفع-

 یروان
سمان    شیافزا- و  یسالمت ج

 یروان
فع - نش و       ر ت ترس،  اســــ

 روزمره یزندگ يفشارها
 یلیتحص شرفتیپ-
ند تی رضــــا-   گذران  از يم

 اوقات فراغت
 

:هاشرانهیپ  
انجام   يو ضرورت برا  ازیاحساس ن  −

 یفراغت يهاتیفعال
 و فراغت حیفرد به تفر نگرش −
 کنندهقیتشو يهابرنامه −

 

 عوامل فردي:
 سن و ، وضعیت تأهلتیجنس -
  ياقتصادضعیت و ، ویفرهنگ تیوضع -
 یلیتحص ۀرشت، یشغل تیوضع -
 سکونت تیوضع -
 فراغت در طول شبانه روز زمان -
 اوقات فراغت روزانه زانیم -
 یزندگ سبک -
 یشناختروان يهایژگیو -
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ي اوقات فراغت هاتیفعال
 دانشجویان

هاشرانهیپ  
 عوامل فردي

 عوامل دولتی

عوامل اجتماعی و 
هاچالش محیطی  

 عوامل مدیریتی

مندي از اوقات رضایت
 فراغت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل نهایی اوقات فراغت دانشجویان3 شکل
 

 يریگجهینتبحث و 
 فعالیت اطالعات، انفجار و ارتباطات طور کلی عصربه

 را در تغییراتی آن دنبالبه و کرده تسریع را شدن جهانی

 اینکه جمله است. از وجود آوردهبه جوامع بومی فرهنگ

 مانند جامعه از افراد يتعداد فراغت اوقات گذران چگونگی

 يجد تغییرات دستخوش فعلی جامعه جوانان نوجوانان و

است. این پژوهش با هدف تدوین مدل اوقات فراغت  شده

دانشجویان کشور انجام گرفت. نتایج پژوهش به شناسایی 

انشجویان منجر شد. در ادامه مدل پارادایمی اوقات فراغت د

 .شودیمي مدل تشریح هابخشهریک از 

ي اوقات فراغت)؛ با توجه به هاتیفعالپدیده محوري: (

اینکه در این پژوهش گذران اوقات فراغت مطالعه شده 

ي اوقات فراغت محور اصلی پژوهش بود و هاتیفعالاست، 

ی ي فراغتهاتیفعالعنوان عامل محوري انتخاب شد. به

ي، تماشاي فیلم و اانهیراي هايبازمانند فضاي مجازي، 

ي هاتیفعالي ورزشی، مطالعه و ... جزو هاتیفعالتلویزیون، 

ي هاپژوهش. بازنگري هستندفراغتی دانشجویان 

 هاتیفعالي از اگستردهکه دامنۀ  دهدیمگرفته نشان انجام

اند. نتایج این ي فراغتی مطالعه شدههاتیفعالتحت عنوان 

)، 13، 20، 44تلویزیون و فیلم ( تماشاي هاپژوهش

)، 44( بودن در کنار خانواده)، 13ي (اانهیرا يهايباز

)، استفاده از 18، 20)، مطالعه (18ي ورزشی (هاتیفعال

) را از 20) و گردش و تفریح (20اینترنت و فضاي مجازي (

 . اندکردهوان ي فراغتی عنهاتیاولو

، عوامل فردي و عوامل دولتی)؛ هاشرانهیپشرایط علی: (

. شوندیممحوري  شرایط علی موجب ایجاد یا توسعۀ مقوله

آورند یا وجود میمحوري را به در واقع شرایط علی مقوله

. نتایج تحلیل تفسیري نشان داد شوندیمموجب بروز آن 

ي هاتیفعاله انجام نیاز انسان به تفریح و فراغت، تشویق ب

 یدولت يهااستیسفراغتی، نگرش افراد به تفریح و فراغت، 

ی، فراغت يهاتیفعال يگذارارزش، در ارتباط با اوقات فراغت

فضاها و  ۀسرانی، حیتفر ۀبودج ۀسرانی، سبک زندگ جیترو

ی در جمع يهارسانه تأثیرات و غاتیتبلی، حیامکانات تفر

ي هاتفاوتهمراه عوامل دولتی بهقالب دو مقولۀ پیشرانه و 
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فردي (سن، جنسیت، وضعیت تأهل و ...) در انتخاب 

ي فراغتی نقش داشته و نقش شرایط علی یا هاتیفعال

ی گریزان کنواخترا دارند. انسان ماهیتاً از تکرار و ی سازسبب

است.  مندعالقهي ذوقیات خویشارضااست و  به تنوع و 

اساسی اوقات فراغت رفع  یکی از کارکردهايرو ازاین

از طرفی، بیشتر ). 45( مین استراحت فرد استأخستگی و ت

شده همسو با نتایج این پژوهش نشان ي بازنگريهاپژوهش

ي هاتیفعالکه میزان مشارکت و انتخاب نوع  دهندیم

)، 25-27اوقات فراغت متأثر از عوامل مختلفی است (

ي او، ازهاینکه اشاره شده است شخصیت فرد، طوريبه

عالیق، توانایی فیزیکی و اجتماعی، فرهنگی که در آن رشد 

بر نحوة انتخاب و  توانندیمکرده و هدف فرد در زندگی 

ي فراغتی تأثیرگذار باشند هاتیفعالچگونگی مشارکت او در 

)46 .( 

ي یا بسترها: (عوامل اجتماعی و انهیزمشرایط  

یا تعامالت تأثیر  هاکنشمحیطی)؛ به عوامل خاصی که بر 

. شودیمي یا بسترساز گفته انهیزم، شرایط گذارندیم

 ياقتصاد تیوضع، جامعه یفرهنگ تیوضععواملی مانند 

ی، محل زندگ ییایو جغراف یعیطب اتیخصوص، جامعه

 ، امکاناتهارساختیزی، محل زندگ ییوهواآب يهایژگیو

ی در قالب مقولۀ عوامل اجتماعی و اجتماع تیامنشهري و 

ي و بسترساز در گذران انهیزمشرایط  عنوانبهمحیطی 

) اشاره 2012( 1اوقات فراغت مشخص شد. تورکیلدسن

ي مرکب از عوامل محیطی گوناگون امجموعهکه  کندیم

هم انگیزة شرکت در  توانندیمتحت عنوان محیط اجتماعی 

هاي ي شرکت در فعالیتابري فراغتی و هم مانعی هاتیفعال

، دسترس در منابع). عواملی مانند 46فراغتی باشند (

 عیتوزی، حیتفر خدمات، هافرصت دركی، آگاه، امکانات

، ونقلحمل، تیفعال انتخاب، محل به یدسترس، امکانات

در انتخاب  تواندیم کالن يهااستیسی و اجتماع یدسترس

                                                           
1. Torkildsen 

کیفیت  همچنین). 47ي فراغتی مؤثر واقع شود (هاتیفعال

شناسانه حاصل از آن و عوامل فرهنگی و روان هارساختیز

 تأثیر مستقیمی در گذران اوقات فراغت شهروندان دارد

ي فراغتی نیازمند برخورداري از هاتیفعالانجام  ).48(

و واضح است که  هاسترساختیزامکانات، تسهیالت و 

 تواندیمبرخورداري از عوامل محیطی و اجتماعی ذکرشده 

ي فراغتی دانشجویان را تنوع بخشند و بستر و هافرصت

ي اوقات فراغت را هاتیفعالزمینۀ مناسب براي انتخاب 

 فراهم سازند.

 راهبردها یا عمل/تعامل: (عوامل مدیریتی)؛ راهبردها

 تبعبهه کو تعامالت هدفداري است  هاتیفعالبیانگر رفتارها، 

 گرمداخلهمقوله محوري و تحت تأثیر شرایط بسترساز و 

، برگزاري اوقات فراغت يزیربرنامهاست. مدیریت و 

ي، و هنر یفرهنگ يهابرنامهی، ورزشریو غ یورزش مسابقات

زایش ی، افورزش يهابرنامهی، و مذهب یارتیز يهابرنامه

فضاها و  ۀسرانو توسعۀ  یحیرو تف یورزش ۀبودج ۀسران

» یعوامل مدیریت«در قالب مقولۀ  یحیو تفر یامکانات ورزش

ي هاتیفعالعنوان راهبردها منظور شد. جنبۀ مدیریت به

رد ي نسبت به سایر مواکمتري اهمیت روفراغتی نیز به هیچ 

ندارد. کامالً بدیهی است که حضور یا غیبت امکانات و 

فیت، دسترسی به آنها و همچنین کیو نیز امکان  هاتیموقع

عمیق بر  ي بسیارریتأث تواندیمآنها  ارائهي هاوهیشهزینه و 

اشد بي مربوط به فراغت داشته هاتیفعالمیزان مشارکت در 

)46.( 

)؛ شرایطی هاچالشیا میانجی: ( کنندهلیتعدشرایط 

را تشکیل  گرمداخلهي از عوامل امجموعهة کنندلیتعد

. شوندیمکه پدیده محوري و راهبردها از آن متأثر  دهندیم

در این پژوهش عواملی مانند ناهمگن بودن دانشجویان، 

 مشکالتفناوري،  شرفتیپی، شدن زندگ ینیو ماش تهیمدرن

در  هاتیبودن فعال ياجبار، چندشغله بودني، اقتصاد
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ي مجاز يفضاي، فرد يزیربرنامه نبود، مختلف يهاتیموقع

نقش  هاچالشی و با عنوان مقولۀ فرهنگ يهاچالشو 

میانجی را در مدل اوقات فراغت دارا هستند. مرور 

که برخی عوامل  دهدیمگرفته نشان ي انجامهاپژوهش

چالشی براي اوقات فراغت مطرح هستند. تغییر در  عنوانبه

ي هاتفاوتبافت طبقۀ دانشجویی و افزایش 

ی (از لحاظ سن، جنسیت، سطح رفاه و اختنشتیجمع

ي ناهمگن شده است. اطبقهوضعیت شغلی)  موجب ایجاد 

ي فراغتی را براي هاتیفعالاین موضع تنوع و گستردگی 

این گروه از افراد جامعه افزایش داده و مدیریت اوقات فراغت 

دانشجویان را با چالش مواجه ساخته است. یکی دیگر از 

فرا روي دانشجویان براي گذران اوقات ي هاچالش نیترمهم

فراغت گسترش و توسعۀ فناوري و همچنین توسعۀ فضاي 

ي ادهیپد). از یک سو دسترسی به اینترنت 49مجازي است (

ي از افراد در زمرة شتریبرو به گسترش است و هر روز تعداد 

. از سوي دیگر رندیگیماز اینترنت قرار  کنندگاناستفاده

). 50تال نیز در حال فراگیر شدن هستند (ي دیجیهايباز

ي فراغتی مانند استفاده از اینترنت و هاتیفعالاین موضوع 

ي را افزایش داده است، اانهیراي هايبازي مجازي و هاشبکه

ي اخیر این دو فعالیت هاپژوهشکه در بسیاري از طوريبه

). از 20ي فراغتی افراد بوده است (هاتیاولوفراغتی جزو 

رفی توسعۀ فناوري ارتباطات به دسترسی آسان به ط

وجود ي فرهنگی فراوانی را بههاچالشاطالعات منجر شده و 

ي فراغتی هاتیفعالآورده است که از آن جمله به گسترش 

 ي دیگر است.هافرهنگي از ریرپذیتأثی و ربومیغ

پیامدها: (پیامدهاي مطلوب)؛ پیامدها در اثر عمل یا 

درستی . چنانچه راهبردها بهندیآیموجود به اتخاذ راهبردها

ي فراغتی هاتیفعالپیاده شوند و دانشجویان در انتخاب 

عمل کنند، گذران اوقات فراغت پیامدهاي  آزادانهخود 

 یرفع خستگی، و سرزندگ یاحساس شادابمطلوبی از جمله 

رفع ی، و روان یسالمت جسمان شیافزای و روان یجسمان

 شرفتیپ، روزمره یزندگ يو فشارهاتنش کاهش استرس، 

همراه فراغت را به از گذران اوقات يمندتیرضای و لیتحص

ي مختلفی نشان داده شده است که هاپژوهشدارد. در 

سبب رفع خستگی و  تواندیمي اوقات فراغت هاتیفعال

) افزایش سالمت و 30کاهش فشارهاي زندگی روزمره (

) 51)، پیشرفت تحصیلی (30-31( فاکتورهاسکیرکاهش 

) شود. امروزه 5، 33مندي از اوقات فراغت (و رضایت

و  کنندهخستهي، تکراري از مشاغل اریبسکه درحالی

ي فراغتی مناسب هاتیفعالشده است، نیاز به  آورکسالت

ي پیدا کرده است. در چنین شرایطی گذران شتریباهمیت 

چنین پیامدهایی در  ندتوایمصورت مطلوب اوقات فراغت به

 پی داشته باشد.

طور کلی مدل نهایی پژوهش نشان داد که اوقات به

آن متأثر از عوامل مختلفی است. مدل  گذرانفراغت و نحوة 

پارادایمی اوقات فراغت دانشجویان کشور نشان داد که 

، عوامل هاشرانهیپي فراغتی متأثر از عوامل فردي، هاتیفعال

عوامل دولتی، عوامل مدیریتی و  اجتماعی و محیطی،

ي موجود است. تغییر در هریک از این عوامل هاچالش

بر نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان تأثیر  تواندیم

بگذارد. چنانچه دانشجویان بتوانند متناسب با موقعیت 

آزادانه فعالیت فراغتی مورد عالقۀ خود را انتخاب کنند، 

، رفع خستگی، کاهش تنش موجب توسعۀ سالمت تواندیم

ي زندگی روزمره شود و پیشرفت هااسترسو فشار و 

همراه تحصیلی و رضایت از زندگی و اوقات فراغت را به

 داشته باشد. 
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Abstract 
Today, spending leisure time and planning for it, is one of the developing indexes’ in 
society. This study had done for the purpose of developing a model for students’ 
leisure time. the research method was qualitative with a grounded theory approach. To 
collect data, a deep interview with leisure time professionals’ was conducted. The 
samples were selected purposefully using sequential chains (until theoretical adequacy 
of data). The interpretative analysis approach was used to analyze the content of the 
interviews using open, axial, and selective coding. The validity of the interviews by 
reviewing and refining the findings and the reliability of the interviews by audit 
process (documentation) and intra-subject agreement (0.86) were confirmed. The 
content analysis of the interviews led to the identification of 62 key concepts that were 
integrated into 8 categories. Regarding leisure activities as a central issue, six factors 
including drivers, individual factors, social and environmental factors, government 
factors, management factors, and challenges affect the selection of leisure activities. 

Leisure time and how it passes through is influenced by several factors. In order to 
improve students’ leisure activities, should consider individual factors, drivers, social 
and environmental factors, government factors, management factors, and existing 
challenges. 
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