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به بزهکاري با تاکید بر آنها با گرایش دانشجویان رابطه گذراندن اوقات فراغت 

  فعالیت هاي ورزشی

  1فرشته کتبی

   2سید محمد حسین رضوي

3حسن نقی زاده
   

٨/٤/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

١٥/٥/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ  

فعالیت ، حوزه اوقات فراغت و به طور خاص جوانان ا مسئله بزهکاريبمرتبط  مهمیکی از حوزه هاي 

رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاري در  مطالعه حاضردر  بدین سبب،. بدنی است

توصیفی از نوع  ،تحقیقاین روش  .بررسی شددانشگاه یزد با تاکید بر فعالیت هاي ورزشی  پسر دانشجویان

بر اساس روش نمونه  ،جامعه آماري تحقیق از بین کل. گرفتهمبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام 

عنوان حجم نمونه ه بفاقد بیماري هاي روانی  فرد 364 گیري تصادفی و با توجه به جدول مورگان تعداد

و گردیدند جمع آوري  - بعد از تایید روایی و اعتبار آنها -پرسشنامه ها اطالعات الزم توسط .انتخاب شدند

مورد تجزیه و  α=05/0آماري پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی در سطح معنی داري  توسط آزمون هاي

بیشترین ابعاد بزهکاري دانشجویان به ترتیب در بعد خرابکاري  نتایج نشان داد که  .تحلیل قرار گرفتند

اوقات بین  ،همچنین. قوي، دزدي و تقلب، خرابکاري ضعیف و در نهایت کجروي فرهنگی بوده است

نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که . فراغت سازمان نیافته و بزهکاري رابطه معنی دار مثبت مشاهده گردید

از  درصد 37وقت تلف کردن، جامعه پذیري بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان یافته با همدیگر 

هاي اوقات فراغتی سازمان  افزایش فعالیت ،بدین ترتیب .تغییرات بزهکاري دانشجویان را تبیین کرده است

  .می شود یافته با نظارت اجتماعی موجب کاهش گرایش به بزهکاري در دانشجویان

  دانشگاه یزد و اوقات فراغت، بزهکاري، دانشجویان، فعالیت ورزشی :واژگان کلیدي

                                                           
  E-mail :  f.kotobe@yahoo.com                                 ) نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال  .١

  دانشیار دانشگاه شمال .2

  دانشگاه اردکان ،تربیت بدنی و علوم ورزشیي دکتري دانشجو .3
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  مقدمه

بدل شده اوقات فراغت و نحوه گذران آن از مباحثی است که پس از انقالب صنعتی به موضوعی مهم 

پس از انقالب صنعتی، دسترسی فزاینده انسان به فن آوري جدید باعث شده است اوقات فراغت در . است

فراغت را چنین  ،انجمن بین المللی جامعه شناسی )37:1383،امیرتاش(.هفته تا حدود دو برابر افزایش یابد

فراغت عبارت است از اشتغاالتی که فرد به میل خود براي استراحت یا تفریح و یا « : تعریف نموده است 

، داوطلبانه بعد از رهایی از الزامات ري غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعیبه منظور توسعه آگاهی و فراگی

اوقات  1هوگو ون در پل )64:1379،زي زادهنما(.می پردازد خانوادگی، مذهبی و اجتماعی بدان –شغلی 

     جدا می کند و آن را زمانی  ،فراغت را از زمان هایی که انسان به دنبال نیازهاي ضروري زندگی است

 اوقات گذراندن نحوه )47،2006راجک،(.می داند که فرد می تواند آزادانه فعالیت هاي خود را انجام دهد

 ،یزندگ محل درآمد، تیوضع عالقه، الت،یتحص زانیم شغل، سن، لیقب ازی عوامل به باتوجه فراغت

  رییتغ رگذار،یتاث مختلف عوامل گرید و فراغت اوقات گذاران امکانات بهی دسترس خانواده،ي تعداداعضا

 لیتحم جامعه افراد به خودرا ،يرفتار منظمي الگو یک عنوان به فراغت اوقات )127:1379صفانیا،(.کندی م

 ،یاجتماع نهاد یک عنوان به اساس نیبرا .داردی متفاوت کارکردی اجتماع نهاد یک اسیمق در و کندی م

 پرورشي براي موثر لهیوس فراغت اوقات مناسب گذران .کندی م نیراتام جامعه افرادی اجتماعي ازهاین

ی واخالقی اجتماعي هاي ازکجروي ریجلوگي برای عامل و بوده افرادی واخالقی جسم ،يفکر توان

در کشور ما به اوقات فراغت مردم کمتر توجه شده و علت این امر آن است  )151:1378،تندنویس(.است

برنامه ریزي هاي به بیان دیگر، . در جامعه پیدا نکرده است را که اوقات فراغت هنوز جایگاه واقعی خود

      نا کافی است و رضایت خاطر آنها را تأمین  دانشجویانن و خانواده ها براي  اوقات فراغت مسئوال

 از سوي دیگر،  .رافات اجتماعی و اخالقی خواهد شدمنشاء انح، که همه این شرایط در بعدي نمی کند

اطالعات آماري نشان می دهند رشد بزهکاري که مرتبط با سنین جوانی می باشد، در سال هاي اخیر در 

پري کردن جهت سنیز فعالیت هاي مفید و سازنده اي البته،  )133:1387علیوردي نیا ،(.حال افزایش است

یکی از فعالیت هاي مثبت و سازنده در پر کردن  ،ورزش و تربیت بدنی که اوقات فراغت وجود دارد 

  . به شمار می آید دانشجویان اوقات فراغت 

                                                           
1.Hugo van der pole 
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ی لطف از جمله ؛شده استداخل و خارج کشور انجام در زمینه اوقات فراغت پژوهش هاي متعددي در 

 16 که کردند گزارش دادند انجام پسر و دختري دانشجو 222ي بررو کهی پژوهشی ط، يریوز وی کاشان

 به کردن گوش :از ندا عبارت تیاولو بیترت به انیدانشجو نیا نیب در جیرا فراغت اوقات گذران وهیش

 دوستان، با گردش روزنامه، خواندن ،يکاریب دن،یخواب ون،یزیتلوي تماشا گردش، کتاب، مطالعه ،یقیموس

 و نمایس به ورفتني هنري کارها و،یراد به دادن گوش ،ییویدیوي ها لمیفي اشتما مجله، خواندن ورزش،

 اوقات گذران نهم تیاولو در کردن ورزش ،پژوهش مورد جامعه در که آن است دهنده نشان نیا که تئاتر

خواجه نوري و هاشمی نیا، رابطه اوقات فراغت و بزهکاري را در  )28:1374لطفی کاشانی(.اددقرا فراغت

دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز بررسی کرده اند و نشان داده اند که بین فعالیت هاي اوقات فراغتی 

اما بین فعالیت هاي فراغتی سازمان نیافته و  ،سازمان یافته و رفتارهاي بزهکارانه رابطه منفی وجود دارد

که چهار متغیر وقت تلف کردن،  نشان داداین تحقیق  نتایج. دیده نمی شودي رابطه معنادار مثبتی بزهکار

متغیر  تغییرات درصد 23جنسیت، جامعه پذیري بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان یافته بر روي هم 

نشان داده اند که بین نحوه اوقات  ،همکاران احمدي و )31:1389خواجه نوري،(.بزهکاري را تبیین کرده اند

در مطالعه خود بر  ،مشکانی و مشکانی )193:1380احمدي،(.دارد فراغت و بزهکاري رابطه معناداري وجود

 .ندروي گروهی از جوانان شهر تهران بین گذران اوقات فراغت و بزهکاري رابطه معنی داري نیافت

طالعه خود دریافته اند که افزایش مشغولیت ورزشی به در م ،علیوردي نیا و آرمان مهر )3:1381مشکانی(

 1واگنر) 28:1387علیوردي نیا،(.عنوان سبک زندگی با افزایش بزهکاري رابطه مثبت و معناداري داشته است

، در مطالعه خود نشان دادند که به دلیل فقدان منابع اوقات فراغت براي برخی از گروه هاي و همکاران

لذا بسیاري از جوانان . اقلیتی، درگیر شدن جوانان در فعالیت هاي اوقات فراغتی سالم محدود شده است

ند که شیوه و همکاران نشان داد 2اسمیت )249:2006واگنر،(.می کنندوقت خود را در خیابان ها سپري 

زندگی بزهکارانه در دوران کودکی رابطه معنی داري با بزهکاري در دوران نوجوانی افراد 

  )224:2001اسمیت،(.دارد

بویژه در میان  مسئله اوقات فراغتبا توجه به موارد ذکر شده می توان گفت که عدم توجه و جدي نگرفتن 

بی بند و باري و گرایش به رفتارهاي مغایر با معیارهاي  ،جوانان و نوجوانان، آنان را به رفتارهاي ناهنجار

  .اجتماعی و فرهنگی حاکم در جامعه می کشاند

                                                           
1.Wegner 
2.Smith 
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  پژوهش شناسی روش

جامعه آماري . که به شکل میدانی انجام گرفت همبستگی می باشدتوصیفی از نوع روش تحقیق حاضر 

 1392-93تحصیلی  اول سال سالنیمیزد در  دانشگاه پسر مقطع کارشناسی دانشجویانحاضر را  تحقیق

 روش نمونه گیري تصادفی و با توجه به آماري تحقیق بر اساس حجم جامعه از بین کل .تشکیل دادند

براي جمع آوري  .ندشد انتخاب حجم نمونهبعنوان فاقد بیماري هاي روانی نفر  364 تعدادجدول مورگان 

 23مشتمل بر  اوقات فراغتنامه پرسش . شدبزهکاري  و اوقات فراغت هاي پرسشنامه ، ازاطالعات الزم

گویه در چهار بعد  20بزهکاري شامل پرسش نامه . بود) شخصی، فراغتی و ورزشی(بخش 3گویه در قالب 

ی و صوري ایروایی محتو. بود و تقلب خرابکاري قوي، کجروي فرهنگی، خرابکاري ضعیف و دزدي

همچنین در یک مطالعه . قرار گرفتن مورد بررسی و تایید انفر از متخصص 30پرسشنامه هاي فوق توسط 

پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع شد و با استفاده از آلفاي کرونباخ میزان پایایی  150مقدماتی تعداد 

در مرحله  .بدست آمد 86/0بزهکاري  و  91/0ي پرسشنامه هاي اوقات فراغت پرسشنامه ها به ترتیب برا

نمونه  دبه تعدا هماهنگی هاي انجام شده و با توجیه دانشجویان، پرسشنامه و پاسخنامه ها توجه به با بعد

 هر دانشکده با توجه به جمعیت دانشجویان پسر هر دانشکده بین دانشجویان توسط یک تیم تحقیق تحقیق

ماري داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آ .توزیع و پس از تکمیل جمع آوري شدند

و لیزرل مورد  Spss 23با استفاده از بسته نرم افزاري  >05/0pتوصیفی و استنباطی در سطح معنی داري  

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  یافته هاي تحقیق

  .دجمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه را نشان می ده ویژگی هاي ،1شمارهجدول 
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  آماره هاي توصیفی ویژگی هاي جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه :1جدول 

  شاخص

  ویژگی ها

  (%)درصد  تعداد

  100  364  مرد  جنسیت

  -----   20±51/2  )انحراف استانداردمیانگین و (سن

  تاهل

  78/19  72  متاهل

  22/80  292  مجرد

وضعیت اقتصادي 

  خانواده

  91/12  47  ضعیف

  21/41  150  متوسط

  36/37  136  خوب

  52/8  31  عالی

  100  364  کارشناسی  مقطع تحصیلی

  وضعیت اشتغال

شاغل غیر 

  رسمی

51  01/14  

  99/85  313  غیرشاغل
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مربوط به توصیف نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان از لحاظ آمار توصیفی و استنباطی ، نتایج 2جدول شمارهدر 

هاي شغلی و علمی و میزان  تاثیر آن بر فعالیت نسبت به جایگاه ورزش در پرکردن اوقات فراغت،نگرش  مقدار، زمان،

  .، نشان داده شده استامر مسئوالنرضایتمندي از برنامه هاي ورزشی دانشگاه و 

  اوقات فراغت دانشجویان گویه هاينتایج آمار توصیفی و آزمون خی دو در مورد  :2جدول 

  گویه ها
انتخابی  گزینه

  غالب

فراوان

  ي
 2  p  درصد

  *000/0  43/83  44/85  311  بلی  دارید؟ فراغت اوقات آیا -1

46/9  63/48  177  ساعت 2تا  1  دارید؟ فراغت روزاوقات ازشبانه مدت چه -2  520/0  

 *000/0 73/92 08/37 135 18-21ساعت   روزاست؟ ازشبانه زمانی شمادرچه فراغت اوقات -3

دن گذران جهت که هایی برنامه کنید می پیشنهاد -4

 شبانه از زمانی شود درچه می مهیا شما فراغت اوقات

  باشد؟ روز

  *000/0  21/94  97/32  120  20تا  16

  وضعیت سکونت

  84/89  327  خوابگاهی

  16/10  37  شخصی

  سابقه ورزشی

 1کمتر از 

  سال

199  67/54  

  34/34  125  سال 3الی  1

  99/10  40  سال 3الي با
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 اوقات اجراي رابراي هفته ازروزهاي یک کدام -5

  دانید؟ می مناسب فراغت
  08/37  135  پنجشنبه

17/112  

  

000/0*  

  

 به مناسب وسیله عنوان به ورزش به نسبت نظرتان -6

  چیست؟ فراغت اوقات پرکردن منظور
 *000/0 25/115 11/40 146  خوب

دانشگاه به چه  اجراي ورزش در شما به نظر -7

  مفیدتراست؟ صورت باشد

آموزش پایه و 

  همگانی
197  12/54  86/92  000/0*  

      به ورزش کردن ترغیب  آیاشمادانشجویان را-8

  کنید؟ می
10/65  85/67  248  بلی  000/0*  

 فعالیت هاينحوه گذراندن اوقات فراغت برروي   -9

  شغلی ودرسی چه اثري داشته است؟
 *000/0 54/82 35/73 267  مثبت

 635/0 73/91 90/48 178  بلی  ازگذراندن اوقات فراغت خودراضی هستید؟ آیا -10

 در نظر درصورتی که امکانات ورزشی مورد -11

به  اوقات فراغتتان را چندساعت از، اختیارتان باشد

  دهید؟ این امراختصاص می

 *000/0 63/77 88/70 258  سه ساعت

کردن  برنامه هاي دانشگاه براي پر شما به نظر  -12

  اوقات فراغت دانشجویان در چه حدي است؟
 *02/0 31/12 77/33 123  متوسط

فراغت شبانه اوقات  ساعت از دانشگاه چند  -13

  کند؟ می به نحومطلوب پر را روزي شما
 *01/0 58/63 37/26 96  یک ساعت

اوقات  ساعت از برنامه هاي ورزشی دانشگاه چند-14

  کند؟ می پر  را فراغت شما
 *01/0 93/101 18/24 88  دو ساعت

ورزش  با ار درصورتی که اوقات فراغت خود  -15

  پردازید؟ میگذرانید،آیاتحت نظرمربی به ورزش  می
 061/0 32/9 30/42 154  بلی

مربیانی که تاکنون داشته  مربی و از ارزیابی شما  -16

  اید به چه صورت است؟
 *000/0 67/81 27/25 92  خوب

ن ورزشی دانشگاه که مسئولیت برنامه مسئوال  -17

  طریق  از ریزي گذراندن اوقات فراغت شما را

اجرایی شرایط  واجد چه حد تا ورزشی دارند

  هستند؟

 *02/0 33/121 04/31 113  خوب
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میان  ورزشی در فعالیت هاي به نظرشما  -18

ویان هابراي گذران اوقات فراغت دانشج سایرفعالیت

  است؟ مدراولویت چند

 *000/0 42/102 28/39 143  دوم

برنامه ورزشی دانشگاه براي  از ارزیابی شما  -19

  است؟گذران اوقات فراغت دانشجویان چگونه 
 *02/0 21/90 70/21 79  متوسط

روان  میزان دستیابی به شادابی وسالمتی جسم و  -20

ورزش  درنتیجه گذران اوقات فراغت شما با

  چقدراست؟

 *01/0 69/117 94/29 109  خیلی خوب

میزان رضایت ازامکانات ووسایل ورزشی   -21

  دانشگاه براي گذران اوقات فراغت چقدراست؟
 *000/0 33/99 22/30 110  متوسط

 میزان رضایت ازکل برنامه هاي دانشگاه -22

براي گذران ...)  ورزشی،مذهبی،هنري،فرهنگی و(

  اوقات فراغت دانشجویان چقدراست؟

 *03/0 57/72 14/32 117 متوسط

میزان ارتباط وهماهنگی بین برنامه هاي گذران   -23

  اوقات فراغت با برنامه هاي آموزشی چقدراست؟
 *000/0 18/52 55/25 93 متوسط

  

با میانگین (قوي ست که بیشترین بزهکاري دانشجویان مربوط به بعد خرابکاريا نشان دهنده آن 3جدول شماره 

و  78/5میانگین با  (.بعد مهم را تشکیل داده است دومین  ،دزدي و تقلب .می باشد) 19/6و انحراف معیار  95/11

 کجروي وسومین بعد ) 70/3و انحراف معیار  41/4میانگین با ( بعد خرابکاري ضعیف )60/2انحراف معیار 

    .است چهارمین بعد را تشکیل داده) 04/3و انحراف معیار  27/4میانگین با (فرهنگی
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  پاسخ گویان بر حسب گویه هاي بزهکاري میانگین و انحراف معیار: 3جدول 

 گویه نام  میانگین ±انحراف معیار   نام گویه
 ±انحراف معیار 

 میانگین

کیوسک تلفن هاي  ،صدمه به گوشی

  عمومی
  77/0 ±91/0  دانشگاهفرار از   71/1 89/0±

صدمه به مجسمه هاي نصب شده در 

  میدان ها
  47/1 ±64/0  فرار از خانه  64/0 77/0±

آسیب به عالیم ترافیک و تابلوهاي 

  راهنمایی و رانندگی
  03/2 ±49/1  ها توهین به همکالسی  76/0 27/0±

دوق هاي پستی، نآسیب زدن به ص

  .....صدقات
51/0± 75/0  

بعد کجروي فرهنگی 

  بزهکاري
04/3± 27/4  

  81/0 ±66/0  شکستن شیشه اماکن عمومی
نوشتن یا نقاشی بر روي 

  صندلی کالس
94/0± 07/1  

  89/0 ±37/0  آسیب به اتومبیل هاي کنار خیابان
شکستن یا نوشتن بر روي تنه 

  شاخه درختانیا 
97/0± 68/0  

  12/1 ±39/0  صدمه به اموال دیگران
راه رفتن بر روي چمن هاي 

  پارك ها
79/1± 66/2  

  74/0 ±42/0  دانشگاهآسیب به سیستم گرمایشی 
بعد خرابکاري ضعیف 

  بزهکاري
70/3± 41/4  

  97/1 ±89/0  برداشتن وسایل دوستان  32/1 ±57/0  دانشگاهخرد کردن المپ روشنایی معابر

  92/0 ±60/0  دانشگاهبرداشتن وسایل   96/0 ±47/0  پاره کردن تصاویر کتاب ها یا مجالت

پاره کردن صندلی وسایل حمل و نقل 

  عمومی
  89/2 ±11/1  تقلب در امتحانات  54/1 87/0±

  78/5 ± 60/2  بعد دزدي و تقلب بزهکاري  95/11 ± 19/6  بعد خرابکاري قوي بزهکاري

  41/26  ±53/15    بزهکاري کلی           
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بزهکاري داراي . ابعاد بزهکاري دانشجویان را بر اساس تکنیک آماري تحلیل عاملی نشان می دهد ،4جدول شماره 

با  پاره کردن تصاویر کتاب ها یا مجالتبا توجه به جدول، . بعد اول، خرابکاري قوي است. چهار بعد اساسی است

دومین بعد بزهکاري . بیشترین سهم را در تشکیل این بعد داشته است )795/0=ضریب عاملی(باالترین بار عاملی

نشان دهنده آن است که این متغیر بیشترین بار  توهین به همکالسی هاشاخص این بعد  سومین. کجروي فرهنگی است

اولین . رابکاري ضعیف استسومین بعد بزهکاري، خ .عد داشته استبرا در تشکیل این  )703/0=ضریب عاملی(عاملی 

نشان دهنده اهمیت باالي این ) 731/0(بعد، نوشتن یا نقاشی بر روي صندلی کالس، با ضریب عاملی شاخص این

تقلب در یعنی،  شاخص آن سومین. در نهایت بعد چهارم تقلب یا دزدي بوده است .شاخص در این بعد است

 . نشان دهنده اهمیت باالي این شاخص در این بعد بوده است) 802/0(با ضریب عاملی امتحانات

  نتایج تحلیل عاملی بزهکاري دانشجویان دانشگاه هاي استان یزد :4جدول 

نتیجه آزمون  ابعاد بزهکاري  عامل هاي بزهکاري  ه هاي بزهکاريیگو

KMO  

  
  عامل

  اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

        724/0  به گوشی کیوسک تلفن هاي عمومی صدمه

ي
ار

بک
را

خ
 

ي
قو

  

87/0

KMO=  

01/0P= 

        639/0  صدمه به مجسمه هاي نصب شده در میدان ها 

آسیب به عالیم ترافیک و تابلوهاي راهنمایی و 

  انندگیر

771/0        

        562/0  .....آسیب زدن به صتدوق هاي پستی، صدقات

        589/0  عمومیشکستن شیشه ي اماکن 

        533/0  آسیب به اتومبیل هاي کنار خیابان

        618/0  صدمه به اموال دیگران

        573/0  دانشگاهآسیب به سیستم گرمایشی 

        627/0  دانشگاهخرد کردن المپ روشنایی معابر

        795/0  پاره کردن تصاویر کتاب ها یا مجالت

        611/0  و نقل عمومیپاره کردن صندلی وسایل حمل 

ر    /541    دانشگاهفرار از  و ي  فر هن
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0  

/589    فرار از خانه

0  

    

/703    توهین به همکالسی ها

0  

    

/731      نوشتن یا نقاشی بر روي صندلی کالس

0  

  

ف
عی

ض
ي 

ار
بک

را
خ

  

/419      شکستن یا نوشتن بر روي تنه یا شاخه درختان

0  

  

/570      پارك هاراه رفتن بر روي چمن هاي 

0  

  

  436/0        برداشتن وسایل دوستان

و 
ي 

زد
د

ب
قل

ت
  

  617/0        دانشگاهبرداشتن وسایل 

  802/0        تقلب در امتحانات

  

بین ابعاد اوقات فراغت و میزان بزهکاري ) 64/0(نشان می دهد که بیشترین ضریب همبستگی  5جدول شماره 

سطح معنی داري این بعد نشان می دهد که رابطه نسبتا قوي بین این . به وقت تلف کردن بوده استدانشجویان مربوط 

اگرچه فعالیت هاي فراغتی سازمان یافته داراي رابطه معنی دار نبوده اند، اما در تحلیل رگرسیونی . دو متغیر وجود دارد

مشاهده می شود که به جز متغیر فوق، ابعاد مختلف  همچنین. با کنترل سایر متغیرها داراي رابطه معنی دار می باشد

بزهکاري دانشجویان رابطه مثبت  انظارت اجتماع نمی باشد، ب دیگر اوقات فراغت که همگی در این ویژگی تحت

هر چه دانشجویان در فعالیت هاي سازمان یافته بیشتر شرکت کنند، کمتر در فعالیت هاي  ،به بیان دیگر. داشتند

  .رگیر می شوندبزهکارانه د
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  رابطه بین محورهاي مختلف اوقات فراغت با بزهکاري دانشجویان : 5جدول 

  سطح معنادري rضریب   متغیر

  143/0  -28/0  فعالیت هاي فراغتی سازمان یافته

  000/0 47/0  جامعه پذیري بدون نظارت

  000/0 64/0  وقت تلف کردن

  021/0 31/0  سرگرمی منفعالنه

  030/0 46/0  غیررقابتیورزش هاي 

  000/0 51/0  شیوه هاي تغذیه و مد

  

با . بزهکاري دانشجویان توسط متغیر اوقات فراغت تبیین می شود درصد 37نشان می دهد که  6تایج جدول شماره ن

شده است، می توان  37/0و ضریب تعیین مساوي  61/0که برابر با  سوم توجه به ضریب همبستگی چندگانه در مرحله

. تحت تاثیر سایر متغییرها می باشد) واریانس باقی مانده(از تغییرات بزهکاري دانشجویان درصد 63بیان داشت که 

خود را در فعالیت هاي بی هدف در خانه و یا  ر وقتاقعیت است که هرچه دانشجویان بیشتنتایج جدول گویایی این و

به ازاي هر  ،به عبارتی .، بیشتر خواهد بودرفتارهاي بزهکارانه در آنها افزایش یابد در اجتماع بگذرانند، احتمال آنکه

همچنین به ازاي هر واحد افزایش در . بر میزان بیکاري آنها افزوده می شود 36/0واحد در میزان وقت تلف کردن آنها، 

 در نهایت هر چه. افزوده می شود بر میزان بیکاري آنها 32/0فعالیت هاي اوقات فراغتی بدون نظارت اجتماعی، 

 .می شود کمکاري آنها زهاز میزان ب - 27/0در فعالیت هاي اوقات فراغتی سازمان یافته شرکت کنند،  دانشجویان
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  متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون براي تبیین واریانس بزهکاري دانشجویان :6جدول 

مراحل 

ورود 

  متغیرها

متغیرهاي 

  وارد به معادله
R R2  مقدار

F 

سطح معنی 

 Fداري 
 Tمقدار   بتا

سطح معنی 

  Tداري 

  اول
وقت تلف 

  کردن
421/0  177/0  36/48  000/0  361/0  81/9  000/0  

  دوم
جامعه پذیري 

  بدون نظارت
508/0 300/0 41/60 015/0 320/0 21/7 025/0  

  سوم
اوقات فراغت 

  سازمان یافته
610/0 372/0 42/53 000/0 273/0- 17/5- 000/0  

  

  گیري بحث و نتیجه

رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاري در دانشجویان دانشگاه استان یزد با تاکید   مطالعه حاضر به بررسی

بزهکاري رابطه نشان داد که بین فعالیت هاي اوقات فراغت و مطالعه حاضر  .پرداخته است بر فعالیت هاي ورزشی

و علیوردي  )1381(مشکانی و مشکانی ،)1380(مثبت معنا داري وجود دارد که با نتایج تحقیقات احمدي و همکاران

  .همخوانی دارد )1387(نیا و آرمان مهر

 نشان داد دانشجویانی که در فعالیت هاي اوقات فراغتی سازمان یافته شرکت داشته اند،تحقیق این نتایج  ،همچنین

      نتایج تحقیقات خواجه نوري نیز یافته هاي این تحقیق را حمایت  .مشاهده می شودآنها  میان کمتري در بزهکاري

از اقبال زیادي ما  آماري مطالعه حاضر نشان داد که سرگرمی هاي  منفعالنه در جامعه )31:1389خواجه نوري،(.کند می

ارتباطی و اطالعاتی و  گسترش فناوري هاي جدید هاي قبلی،برخوردار می باشد و هم سو با یافته هاي پژوهش 

عالوه بر این، استقبال ) 28:1374لطفی کاشانی،(.شجویان را پر کرده استماهواره تا حد زیادي اوقات فراغت دان

در دانشجویان خرابکاري و خشونت باالتر بودن میانگین  دال بر) 31:1389خواجه نوري،(اکشن فیلم هاي جوانان از 
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تحقیق یج که با نتا داشتندورزش هاي غیر رقابتی با بزهکاري رابطه مثبت این مطالعه، در  .می باشدمطالعه حاضر 

ورزش هایی در جامعه شهري  ، هم اکنوناین مطالعه از دیدگاه پژوهشگران .خوانی داردخواجه نوري مطابقت و هم

روي هاي عمومی در پارك ها و حاشیه خیابان ها به شدت در حال رواج پیاده  ایروبیک و یوگا، بدنسازي، :همچون

به متاثر از تحوالت جهانی  اي پدیده  این خود نتیجه دگرگونی در رفتارهاي عینی و ذهنی جوانان است و هستند که

  .شمار می آید

منفی و فعالیت هاي سازمان فعالیت هاي سازمان یافته اوقات فراغتی با بزهکاري داراي رابطه  همچنانکه گفته شد،

باید  مسئوالنی که به نوعی با امور دانشجویان سر و کار دارند، از این رو، .نیافته داراي رابطه مثبت و معنا دار می باشند

طراحی برنامه هایی را جهت مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در فعالیت هاي سازمان یافته اوقات فراغتی از یک سو، 

حل  بهها باید  دانشگاه مسئوالن .سازمان نیافته به نوعی نظارت داشته باشندبر فعالیت هاي  ،دیگر سوياز و  نمایند

بستر سازي مناسب ورزشی در سطح  نمایند و با مبذول  توجه بیشتري را اجتماعی جوانان عاطفی و مشکالت روانی،

عالوه بر اقدام . کنند ي در این قشر جامعه جلوگیرياز روند رو به رشد بزهکاربراي دانشجویان پسر، ها بویژه  دانشگاه

والدین  و دانشجویان خود نیز باید از امکانات موجود حداکثر استفاده را ببرند ها، مقام هاي مسئول در سطح دانشگاه

نظارت و مدیریت گیرنده هاي ماهواره اي،  تلفن همراه رایانه، استفاده از اینترنت،پیرامون آموزش هاي کافی  کسب با

باید به نقش رسانه هاي گروهی براي فرهنگ  هر چند که .نمایند اجتماعی بیشتري بر اوقات فراغت جوانانشان اعمال

  .داشتمبذول توجه ویژه اي نیز سازي مناسب در این زمینه 
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One of the key areas related to juvenile delinquency is leisure time and in particular 

physical activity. Thus, the present study was to investigate the relationship between 

leisure time and delinquency trends in male students of Yazd University with an 

emphasis on sporting activities.  

Descriptive research method is correlation Field was conducted in the form of the 

fieldwork. The population of the study is based on random sampling and according to 

Morgan table 364 healthy subjects were selected as sample. Information gathered by the 

questionnaire, after confirming the validity and reliability and they were analyzed by 

Pearson statistical test, regression and factor analysis at a significance level of α =  0/05. 

 The results showed that most of the student’s delinquency has been order in the strong 

vandalism, theft, fraud, poor vandalism and finally the cultural deviations. Also, 

between unorganized leisure time and delinquency was positive correlation. Regression 

model showed that Idle, unsupervised socialization and organized leisure time together 

is explained   the 37%  of the variation in delinquency students.  

Thus, the increase in organized leisure activities  to gether with social supervision 

causing tends will reduce delinquency in students.      

 Key words:  Leisure time, Delinquency, Students, Sporting activities and  Yazd 

University 


