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 3یئ و سجاد بهم2دکتر معصومه باقری
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  :چکیده

ت شهروندان، با توجه به تغییرات ی گذران اوقات فراغبررسی نحوه
ی           ی انسان معاصر از موضوعات مورد عالقهسبک زندگی و ذائقه

ی این تحقیق در راستای کسب آگاهی از نحوه.  باشدشناسان میجامعه
آوری  جمع.  گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز انجام شده است

ه لحاظ محدودیت زمانـی و مشکالت ی شهروندان اهوازی باطالعات از همه
ی حجم نمونـه، از بین کل مالی، غیر ممکن بـود؛ لـذا پس از محاسبه

ی تحقیق  نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه400 تعداد  اهوازرشهروندان شه
  .آوری گردیدهای مورد نظر جمعانتخاب شـد و داده

  
  اجتماعی، رضایت اجتماعیاوقات فراغت، سبک زندگی، اعتماد  :مفاهیم کلیدی

  
  
  

                                                 
ی گذران اوقات فراغت شهروندان استان خوزستان این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان بررسی نحوه          1

 .باشدمی
  )ی مسئولنویسنده(ی دانشگاه شهید چمران اهواز شناساستادیار گروه جامعه 2

maba_65@hotmail.com 
 sajadbahmaee@gmail.comشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان  دانشجوی دکتری جامعه3
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   مسألهیانبمقدمه و 
جملـه   انسان در طول حیاتش همواره با مسائل متعدد و متنوعی مواجه بـوده اسـت از    

 اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است اوقـات فراغـت و               یمسائلی که در دو دهه    
ت علـوم و تکنولـوژی      فباشد که با تحوالت اجتماعی و پیـشر       چگونگی گذران این اوقات می    

توجه  . باشد بشری، مطرح می   ی جدی و اثرگذار در امور مختلف جامعه       یلهبعنوان یک مسأ  
ای  بـیش از هـر دوره      "تهاجم فرهنگی " در عصری که     "فراغت" یا نهادی به نام      یبه پدیده 

ـ گیری اجتماعیفرهنگ و نگرش مذهبی و جهت کنـد،   سیاسـی مـردم مـا را تهدیـد مـی      
  بـیش از آنکـه در چـارچوب قـوانین و           ها غالبـاً   چرا که انسان    .کندزایی پیدا می  اهمیت بس 

 هستند که بـه     یهایثیر افکار و نگرش   ها بیندیشند و عمل کنند، تحت تأ      نامهررات و آئین  مق
جویانه در شرایطی فارغ از تعهدات و الزامـات اجتمـاعی و            ای دلخواه و آزادانه و مسرت     ونهگ

        اســاس   بطوریکــه ممکــن اســت ایــن انتخــاب بــرکننــد؛اختیــار مــیســازمانی و گروهــی 
پرستانه و نتایج آن به ضرر جامعه و انسجام آن باشـد و    های خودخواهانه و نفس   گیریجهت

جویانـه بـوده و نفـع فـرد و          خواهانـه و کمـال    های ارزشی اجتماع، دیگر   یا براساس سوگیری  
ا قرن فروریختن و دگرگونی معیارهـای متـداول         در حقیقت قرن م    . جامعه را تضمین نماید   

امروزه، هر روز اختراعی و جریانی زندگی افراد را دستخوش تغییر قرارمیدهـد و هـر                 . است
در این میان، روابط خاص      . کندروز روابط خاصی را حاکم بر ارتباطات بین افراد جامعه می          

ی خود پیـروی    و نظامات جامعه  کند که فرد همواره از مقررات       اجتماعات شهری ایجاب می   
هـای کـاری در     امـروزه اغلـب محـیط       .کند تا مکانیزم جامعه، بصورت سالمی برقرار باشـد        

کردن را دشوار کرده اسـت و اغلـب اشـخاص بـه              شهرها دگرگون شده و شرایط کاری، کار      
تگی خـس ،   تشویش، نگرانـی    .ای ندارند شوند که به آن عالقه    اند یا می  ی گمارده شده  کارهای
های روانی انـسان    العملتظاهرات عکس  ... ، افسردگی، نابهنجاری رفتاری، عصبانیت و     روحی

 بنابراین نیاز انسان به گذرانـدن اوقـات فراغـت چـه در              ها است؛ شهری در مقابل این پدیده    
 دومازیـه    .باشدقابل انکار می    صنعت جهانگردی غیر   یقالب امکانات محلی و چه در حیطه      

  .دهـد که، فراغت ما را در حالت مرخصی کامل نه مرخصی غیر فعال قـرار مـی               معتقد است   
سیر   .های فراغتی به خصوص ورزش؛ سهم بسزایی در اجتماعی کردن جوانان دارند           فعالیت

طلبـی و سـرگرمی، چـه گـذران اوقـات           منظور تنـوع  ه  و سفر اعم از داخلی یا خارجی چه ب        
هـا، خاصـه    ناپـذیر زنـدگی اجتمـاعی انـسان       اییفراغت، دید و بازدید و یا خرید بخش جـد         

 . شهرنشینان درآمده است
 فرهنگی، اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسـی و          یاوقات فراغت بعنوان یک پدیده    

اوقات فراغت بـه جهـت       . موضوع مشترک بین تمامی اقشار جامعه است       . ثر است ؤنیز م ... 
انـدرکاران تعلـیم و تربیـت و    و عنایت دستسو مورد توجه    های خاص، از یک   داشتن ویژگی 
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قـرار گرفتـه    ... شناسـان و    و از طرف دیگر روانشناسان و جامعه      ... مسئوالن امور فرهنگی و     
باشـند، امـا     نوجوانان و جوانان مورد توجه خاص مـی        ،است، که بیشتر از سایر اقشار جامعه      

قیم بـا ایـن قـشر عظـیم         ثرترین قشرهای جامعـه کـه در ارتبـاط مـست          ؤسفانه یکی از م   أمت
وری ثیر را استفاده صحیح از اوقات فراغت و بهره        أتوانند بیشترین ت  باشند و می  اجتماعی می 

دهـد کـه، بـا      سفانه شواهد نـشان مـی     أمت . انداز آن داشته باشند، به فراموشی سپرده شده       
از طریـق   (جامعـه   ...  فرهنگی، اجتماعی و     ی اهمیتی که دانشجویان جوان در توسعه      یهمه

 امروز یترین اقشار اجتماعی جامعه   تربیت و هدایت صحیح نسل آینده بعنوان یکی از بزرگ         
بر عهده دارند، بسیاری از آنان بنا به عللـی از جملـه، مـشکالت اقتـصادی، اجتمـاعی و                    ) ما

 خـود را صـرف   یای از وقـت روزانـه  نه تنها اوقات فراغت بلکه بخـش عمـده  ... خانوادگی و   
 فرصت الزم برای رشـد علمـی و         نمایند و بطوری که عمالً    یازهای مادی خویش می   مین ن أت

در نهایت انجام مسئولیت تحـصیلی خـود بـه          ... مین سالمت جسمی و روانی و       أمهارتی و ت  
 آثار سازنده و مثبت خـود       ی اوقات فراغت با همه     و عمالً  ؛نحو صحیح و شایسته وجود ندارد     

هـای دلخـواه و مطلـوب نظـر، در     رصتی بـرای انجـام فعالیـت   عنوان فجایگاه اصلی خود را ب 
 دهنـد، مـی  تـشکیل  را جامعـه  افراد، چون  بنابراین .زندگی دانشجویان از دست داده است

 سـبب  فراغت اوقات تنظیم.  کرد کمک خواهد جامعه هر کالن یبرنامه به مناسب فراغت
 باعـث  اوقـات  ایـن  از یح صـح یهاسـتفاد  وعـدم  اسـت  روان و روح سازندگی و گیریبهره

 از کنـد؛ مـی  مختـل  را امور زندگی فراغت پشت فراغتِ سویی از.  شد خواهد روح کسالت
 خواب و فراغت زیادی که به طوری است انکار قابل غیر اوقات این به توجه ضرورت رواین
 از صـحیح  یهاسـتفاد  اهمیـت .  اسـت  عـالم  پروردگار بغض یمایه) ع (معصومان لسان در
 قـرار  آن بـرای  زمـانی اختـصاصی   بایـد  کـه  است شده سفارش ما به آنجا تا فراغت تاوقا

 اربـع  زمـانکم  ان یکـون  فـى  اجتهـدوا ": فرماینـد السالم مـی کاظم علیه موسى  امام. دهیم
 الـذین  و الثقـاۀ  االخـوان  لمعاشـرۀ  سـاعۀ  و معاش المر ساعۀ و الّله لمناجاۀ ساعۀ :ساعات

  و"محرم غیر فى للذاتکم فیها تخلون ساعۀ و الباطنفى کمل یخلصون و عیوبکم یعرفونکم
، در ایـن روایـت،   )ع( امـام   ).. ق. ه1404حرانـی،  (ساعات  الثالثعلی تقدرون الساعۀ ذهبه

  :فرمایندمى توصیه بخش، چهار به خود اوقات تقسیم به را مسلمانان
  .خداوند با نیاز و راز و ارتباط ساعاتى براى  اختصاص-1
  .تالش و کار براى زمانى تصاص اخ-2
 عیـوب  نیـت  خلوص با که نیکى افراد و دیگران با ارتباط براى ساعاتى اختصاص -3
 .شوند متذکر را آدمی

 بـه  اینجـا  در کـه  سـالم  تفریحـات  و حالل هاىلذت درک براى اوقاتى اختصاص -4
  .کنیممی تعبیر فراغت اوقات
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داده،  اختصاص خود به را شیعه حدیث اثتر از وسیعی یدامنه که هاسفارش گونهاین
تحقیقی  بارهاین در تا واداشت را نگارنده اهمیت، این . است مکتب این بودن کامل از نشان
بـرای   را کارهـایی راه چـه  دیـن،  تـرین کامـل  بعنـوان  اسـالم  نمـود،  بررسی باید . دهد ارائه

 زنـدگی  جریـان  در.  اسـت  دهکـر  ارائـه  دین این مخاطبان به اوقات این از بهینهی استفاده
 وجـود  بـه  فراغت اوقات ویژگی با هاییفرصت اجبار به زمانی و میل روی از ها، گاهیانسان
 :دارد وجود فراغت اوقات برای دیدگاه دو کلی بطور؛ آیدمی

  جنبـی   کـار  یـک  بعنـوان  فراغـت  اوقـات  به که است عوامانه و سطحی نخست دیدگاه
 از چـه  دیـدگاه  دو ایـن  از یـک  هـر  انتخاب.  است تحقیقی و علمی دوم دیدگاه و نگردمی

موظف  (داشت خواهد بر در متفاوتی نتایج تربیتی، اندرکاراندست سوی از چه و سوی فرد
 و شده داده آدمی وقت به فراوانی ارزش اسالمی منابع میان  در ).18-25: 1379 رستمی،

 چونـان  را عمـر  هـای فرصت) ع (منانؤم امیر .  است شده کیدأآن ت از  بهینهیهاستفاد بر
 اسـت  کـرده  سـفارش  آن، دانـستن  غنیمـت  به را ما و توصیف کرده گذر در و شتابان ابری

 کـه  دانـست  بایـد .  گیرندمی نظر در بیکاری را معادل فراغت اغلب مردم، )1366 آمدی،(
 طـور  بـه  ار خـود  شـغل  فـرد،  که است ایامی بیکاری.  دارد تفاوت بیکاری با فراغت اوقات
 خود وقت از زمانی شاغل، فردِ که است فراغت هنگامی ولی دهدمی دست از دائم یا موقت

 بـرای  راه سـه  کلـی  بطور).  1379 رستمی، موظف(گذراند می دلخواه بطور کار از فارغ را
-آموزه اساس بر را اوقات این ما که است زمانی نخست راه: دارد وجود فراغت اوقات گذران
 بعدی روش.  ایمبرداشته خود کمال جهت در گامی آن به موجب که گذرانده نیوحیا های

 جامعـه  در هاایجاد ناهنجاری به ارزشی ضد اعمال به آوردن روی با که است گروهی آن از
 در شخص آن در که خنثی است راهی سوم  راه؛کنندمی را اذیت دیگران و خود و پرداخته
 ایگونه به بلکه ورزدمی مبادرت ناشایست اعمال نه به و خوب کارهای به نه فراغت اوقات
 وقـت  اتـالف  اقـسام  از چنینی این کردی عمل اگر چه.  دارد را دوران این گذران در سعی

 دیگـران  بـرای  مزاحمتـی  فرد، که است این دوم به نوع به آن مزیت ولی شودمی محسوب
   .کندنمی ایجاد

  
  پژوهشپیشینه 

داخـل   در امـا  فـراوان،  کـشور  از خـارج  در فراغت اوقات یبارهرد شده انجام مطالعات
ابعـاد   روی بـر  فـراوان  تحقیقـات  جـای  هنوز و است محدود شده انجام هایپژوهش کشور

انجـام   یعمـده  تحقیقـات  برخـی  به ابتدا در قسمت این در.  دارد وجود پدیده این مختلف
  .است شده خارجی پرداخته تحقیقات سپس داخل و در شده
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  تحقیقات داخلی) الف
 گـذران  میـزان  بـر  فرهنگـی  و اجتمـاعی  عوامل تأثیر تحت عنوان بررسی پژوهشی در
 و دخترهـا  از نفـری  500 ینمونـه  یـک  کـه  شهرسـتان آبـاده   آموزانبین دانش در فراغت

 ترتیـب  بـه  که است ی آندهندهنشان تحقیق نتایج . گیردمی بر را در پسرهای دبیرستانی
 مذهبی به دوستان، دلبستگی ارتباطی، میزان و اطالعاتی هایفناوری از فادهاست متغیرهای

 فراغـت  تغییرات را در میـزان اوقـات   درصد 1/36 هم، روی بر مدرسه به دلبستگی و بودن
  ). 1387نوری و مقدس، خواجه (کنندمی تبیین را آموزاندانش

 کـه  داد نشان زنجان هایهدختر دانشگا دانشجویان در 1382 سال در ایمطالعه نتایج
 بـا  و همـصحبتی  تلویزیـون،  تماشـای  موسیقی، شنیدن فراغت، های اوقاتفعالیت میان در

 قـرار  دهـم  اولویـت  در ورزش بـه  و پـرداختن  سوم تا اول هایاولویت در ترتیب به دوستان
  ).  1385فر و دیگران، رحمانی(داشت 

 دانـشجویان  دوم اولویـت  نـوان بع تلویزیـون  تماشـای  ،)1378(در تحقیق جهـانبخش  
اسالمی رودهن بوده اسـت و در   آزاد دانشجویان چهارم اولویت و اسالمی اراک آزاد دانشگاه

پاسخگویان  فراغتی هایفعالیت اول اولویت استفاده از تلویزیون ،)1373 (اللهیفرجپژوهش 
 دانـشجویان  بـرای  تماشـای تلویزیـون   میزان  همچنین؛رفتهمدان بشمار می اسالمی آزاد

 شـنیدن  و )1380صـفانیا،  (اسـت   شـده  اعالم روز در  ساعت3از  بیش ترکیه هایدانشگاه
 شـده  اعـالم  دانـشگاه تـایوان   دانشجویان یعالقه مورد هایفعالیت از یکی بعنوان موسیقی

  . )همان(است 
ن روستایی نتایج حـاکی از آن        صرف وقت زنا   یدر پژوهش صالحین تحت عنوان نحوه     

    چـه زنـان روسـتایی بخـش قابـل تـوجهی از وقـت و انـرژی خـود را صـرف                        ه اگـر  کاست  
  .شـود  در محاسبات تولید و درآمـد ملـی نادیـده گرفتـه مـی            کنند که غالباً  هایی می فعالیت
  .مندی آنها از منابع و فرصت هاستانگاری در افزایش نابرابری و کاهش بهرهنادیده انعکاس

      هـای تولیـدی     دو سـوم اوقـات بیـداری خـود را صـرف فعالیـت              زنان مورد مطالعه بـیش از     
 همچنین روز است؛ دقیقه در شبانه 26 ساعت و    10این رقم به طور متوسط برابر        . کنندمی
 دقیقه وقـت بـه نظافـت، درمـان و اوقـات      17روز حدود زنان به طور متوسط در شبانه این

 در الگوی صرف وقت آنهـا جـایی نـدارد         دهند و آموزش و مطالعه      خود اختصاص می   فراغت
  ).31-59: 1382صالحین، (

وری از اوقات فراغـت بـا توجـه بـه            پژوهشی با عنوان بهره    1385پوراسماعیل در سال    
ایـن پـژوهش     . های وحیانی انجام داده اسـت     ی آن با آموزه   شناسان و مقایسه  نظرات جامعه 

نتایج بدست آمـده حـاکی از      کند و ی می که اوقات فراغت را از دیدگاه قران و احادیث بررس         
 آن از هـا انسان که بیشتر است زمانی فراغت اوقات که باورند براین روایات و آن است قرآن
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 بـا  روایـن  از دارنـد برمـی  گـام  الهی رضای از غیر اموری به و نبرده کامل و مفید یهاستفاد
 توجهی فراغت گی گذرانچگون به اسالم مبین دین شودمی مالحظه حدیث و قرآن بررسی

 کمـال  و رشـد  آن کـه ویژگـی   است نهاده بشر روی را فرا بسیاری کارهایراه و داشته ویژه
  ).183-206: 1385پوراسماعیل، ( است آفرینش هدف سوی به هاانسان

  
 تحقیقات خارجی) ب

 فراغـت،  اوقات رفتارهای برای عموماً نوجوانی و بچگی دوران فراغت اوقات هایفعالیت
 ،2 فیلیـپ ؛2003، دیگـران  و 1تامپسن( است گردیده تلقی مهم بسیار سالیبزرگ دوران در

 و در نوجوانـان  فراغـت  اوقـات  یبارهرد مطالعه به القهع).  2006، دیگران و 3هامبر ؛1998
؛ 1998 فیلیـپ، (اسـت   یافته شدّت ایران از خارج در میالدی 1980 یدهه اوایل از جوانان
 مـیالدی، افـزایش   1990 یدهـه  در رونـد   ایـن ). 1993 ،6ویزینگـر  و 5اسـمیت  ،4کالدول
را در برگرفـت   جوانـان  فراغـت  اوقات یتجربه مختلف هایجنبه که جایی تا یافت بیشتری

، 7رابرسـتون ( فراغتـی منحرفانـه   اوقـات  هـای فعالیت به توانمی جمله از).  1998 فیلیپ،(
 ،)1992 ،8بـرگین (هـا  دبیرستان در حصیلیت پیشرفت و فراغت اوقات های، فعالیت)1994
،   )1995 دیگـران،  و 9شـاو (جوانـان   در هویـت  گیـری شـکل  و فراغـت  اوقـات  هـای فعالیت
 اعتمـاد  یـا  و )1995 ،11و راک 10جکسون(جوانان  توسط فراغت اوقات اجبارهای یمذاکره

 جکـسون،  و 12کـی ؛ 1995 و راک، جکـسون ( فراغـت  اوقـات  اجبارهـای  و جوانان نفس به
  .کرد اشاره )1994 و دیگران، 15رایمر و؛ 1995، 14پرکایاستا و 13کینگمی مک؛ 1991
فراغـت   اوقـات  منابع فقدان دلیل به که شد مالحظه همکارانش، و واگنر یمطالعه در

سـالم   فراغتـی  اوقـات  هـای فعالیت در جوانان شدن درگیر اقلیتی، هایگروه از برای برخی
در  و خانـه  از خـارج  هـای گـروه  در را خـود  وقـت  جوانان زا بسیاری لذا ؛است شده محدود

                                                 
1 Thompson 
2 Philipp  
3 Humber 
4 Caldwell   
5 Smith   
6 Weissinger  
7 Roberston  
8 Bergin 
9 Shaw  
10 Jackson 
11 Rucks  
12 Kay  
13 Mc Meeking 
14 Purkayastha  
15 Raymore  
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اوقـات   بـین  خـود  تحقیـق  در  کـالرک  ).2006واگنر و دیگران، (اند کرده سپری هاخیابان
 وایـت  ). 1956کـالرک،  (است  کرده مشاهده خطی معنادار یرابطه شغلی منزلت و فراغت

 و بین زنـان  معناداری تفاوت که کرد مشاهده فراغت اوقات و طبقاتی تمایزات یدرباره نیز
 بـاال سـاعات   به رو متوسط طبقات  همچنین؛.دارد وجود فراغت اوقات از استفاده در مردان

، الرابـی (فراغـت   اوقات انجام الگوی دیگر سوی از.  کنندمی فراغت اوقات صرف را بیشتری
   .کندمی غییرت افراد سن و طبقاتی پایگاه در تغییر با نیز نتایج، از برخی.  )1961
و  خـانواده  کنترل و حمایت همچون ای اجتماعی عوامل تأثیر شده انجام تحقیقات در
 انـد قـرار داده  تأیید مورد بدنی های فعالیت در جوانان مشارکت میزان بهبود در را دوستان

 مـذهب  ی بینرابطه دیگر مطالعاتی.  )1999، دارلینگ و ؛ کالدول2006دیگران،  و هامبر(
 ؛ فرانـک، 2006لیونگـود،   و استودولـسکا (اند یافته مهم را فراغت اوقات هایفعالیت امانج و

دگرگـونی   در ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری نقش بر دیگر مطالعات از برخی  در ).2006
اسـت   شـده  تأکیـد  )است آن از بخشی فراغت اوقات هایفعالیت انجام که (زندگی یشیوه

 میـزان گـذران   و ه نحو وانند هافناوری این اساس این  بر ).1997، ؛ هاملینک2003هلد، (
  .کنند دگرگون را جوانان فراغت اوقات

 هاخانم که شد مشخص دانشجویان داروسازی بین در لوبلین دانشگاه در ایمطالعه در
 8/6آنهـا اسـتراحت    هـای فعالیت ترینمهم و دارند آقایان به بیشتری نسبت فراغت ساعات
 ساعت، 9/1دوستان  با  ساعت، صحبت9/2دادن به رادیو   ساعت، گوش6/3 مطالعه ساعت،

زابک و (است  بوده منزل کارهای انجام  ساعت و1/1تلویزیون  تماشای ،1/1 فردی بهداشت
  ).2002دیگران، 

 فیزیکـی  هـای فعالیت میانگین ساعت که بود آن بیانگر کانادا در دیگری تحقیق نتایج
اسـت    بـوده   سـاعت 80/4فراغـت   اوقـات  در  و ساعت 23 شغلی محیط در هفته در زنان

 در تحقیقـی  نتـایج  شـغلی  محـیط  در فیزیکـی  هایفعالیت مورد در ). 1998فرایدنریش، (
 بـه  شـغلی   فعالیـت  درصـد 27 سبک، شغلی فعالیت زنان  درصد28 که داد نشان دانمارک
  . )2001سن، ، کارستن، جناسلر(شدید داشتند  شغلی فعالیت  درصد46 و معمولی صورت
  
   پژوهشهای فرضیه
  . معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهی بین جنس و نحوه-1
 . معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهی بین سن و نحوه-2
 . معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهی بین محل تولد و نحوه-3
  . معناداری وجود داردیرابطهفراغت  گذران اوقات یهل و نحوهأت ت بین وضعی-4
  . معناداری وجود داردیرابطه فراغت  گذران اوقاتی بین وضعیت مسکن و نحوه-5
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  . معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهی بین وضعیت اشتغال و نحوه-6
  . معناداری وجود داردیاغت رابطه گذران اوقات فری ماهیانه و نحوهی بین هزینه-7
  .  معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهی بین میزان درآمد و نحوه-8
 معناداری وجود   ی گذران اوقات فراغت رابطه    ی محل سکونت و نحوه    ی بین منطقه  -9

  .دارد
   معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهیو نحوه بین قومیت -10
  . معناداری وجود داردی گذران اوقات فراغت رابطهی بین ساعات فراغت و نحوه-11
 گذران اوقات  فراغـت  یتفریحی شهر محل سکونت و نحوه ـ   بین امکانات رفاهی-12

   معناداری وجود داردیرابطه
 معنـاداری   ی گذران اوقات فراغـت رابطـه      یبین احساس امنیت اجتماعی و نحوه      -13

  .وجود دارد
 معنـاداری وجـود     ی گذران اوقات فراغـت رابطـه      ی بین رضایت از زندگی و نحوه      -14

  .دارد
داری  معنـا  ی گذران اوقات فراغت رابطه    ی بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نحوه       -15

  .وجود دارد
 

  شناسی پژوهشوشر
 محقـق   یبـا اسـتفاده از پرسـشنامه      ) پیمایشی(روش پژوهشی در این تحقیق میدانی       

 مـورد  کامل طور ها و کتب بهگزارش . باشداسنادی می اخته بوده است و همچنین روشس
 آنهـا  درون از نظر، مورد پژوهش موضوع بررسی جهت اطالعات الزم و داده شد قرار بررسی

 1ای بندی چند مرحلهگیــری طبقه  نمونهی در این تحقیق از شیوه .است گردیده استخراج
 مورد  یهای زمانی، حجم نمونه    توجـه به بررسی جوانب و محدودیت       با  .استفاده شده است  

معـادل   با سـطح خطـای        با توجه به جدول     است نفر از شهروندان   400مطالعه را که شامل     
هـای این پژوهــش در دو سـطح آمـار توصـیفی و آمـار                  و تجزیه و تحلیل داده     ؛تعیین شد 

هـای آمـاری      ـی با استفاده از شاخص     در سطح آمار توصیف     .استنباطـی صورت گرفته است   
هـا پرداخته شـد و در سـطح استنباطــی           نظیـر فراوانـی، درصـد، میانگین به توصیف داده      

دو یا  کی (2χهـای آماری، از آزمون       هـا و مفروضـات آزمون     متناسب با سطح سنجش داده    
فـی، کنـدال، کرامـرز و ضـریب         و رگرسیون لوجستیک و همچنـین ضـرایب         ) کای اسکـور 

   .ستگی استفاده گردیــده استبهم

                                                 
1 multistage cluster sampling 
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ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش              
گزارشـات و کتـب و    کـه  معنـی   بـدین  .نیز بهره گرفته شـده اسـت  ) اسنادی(ای  کتابخانه
 جهـت  اطالعـات الزم  و هداد قـرار  بررسـی  مـورد  کامـل  طور به را های انجام شدهتحقیق
 کـه  گونـه همان  .است گردیده استخراج ها آن درون از نظر، مورد پژوهش موضوع بررسی

 آن، اساس بر است، که مستقیم غیر ایمشاهده هایروش از کی ی"اسنادی روش" دانیممی
 تجزیـه و   .گیـرد صورت مـی  مدارک و اسناد آوریجمع طریق از تیهس نمودهای شناخت

هـای این پژوهـش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطـی صـورت گرفتـه                 دهتحلیل دا 
 به تجزیـه و     ،های آماری نظیـر فراوانـی      در سطح آمار توصیفـی با استفاده از شاخص         .است

هــا و     هـا پرداخته شـد و در سطح استنباطـی متناسب با سـطح سـنجش داده               تحلیل داده 
هـای آمـاری، از       ها و مفروضات آزمـون      اسب با سطح داده   هـای آماری متن    مفروضـات آزمون 

 تـست،   T، ضریب همبستگی پیرسـون، آزمـون  طرفهتحلیل واریانس یک ANOVAآزمون 
شـود که کدامیک از       و در نهایت، با استفاده از این آمـاره مشخّـص می          استفـاده شده است؛  

 SPSS 5/13 زارافـ  ایانـه و نـرم ، رابـزار تجزیه و تحلیل.  گـردد فرضیات تحقیق، تأییـد می
for Windows\Ver های آمـاری موجود  است که با استفاده از جداول و نمودارهـا و آزمون

 Excel و   word یافزارهــای جـانب    همچنین از نـرم    ؛در آن اطالعات خـام پردازش گردیـد     
  .جهت تایپ و ترسیـم نمـودارهـا استفاده گردیـد

  
   پژوهشی توصیف قلمرو زمانی و مکان

  .در شـهر اهـواز مـی باشـد         1393 تا پاییز    1392 زمانی انجام تحقیق پاییز      یمحدوده
 دقیقـه  29 درجـه و  49 درجه تـا  48 کیلومتر مربع، بین  7848شهرستان اهواز با مساحت     

 درجه عـرض شـمالی از       32 دقیقه تا    45 درجه و    30النهـار گرینویچ و      طول شرقی از نصف   
  ).10: 1380معاونت آمار و انفورماتیک،     ( غربی ایران واقع شده است    خط استـوا، در جنوب     

شهر اهواز به دلیل مرکزیت استانی خود میزان جمعیت باالی آن بیشترین نرخ شـهروندان               
-بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت طی سـال       .  را در استان به خود اختصاص داده است       
رز رفـتن ایـن اوقـات فراغـت در میـان افـراد        و هنهای گذشته در شهر اهواز نشان از بطال 

توانـد  ها می مثبت رشد استفاده از ماهواره     یگر چه این رقم با عنایت به رابطه        . جامعه دارد 
ستان تلقی شـود، لـیکن     بعنوان تابعی از افزایش کمی زمان فراغت بعلت گرمی هوا در این ا            

 توجه به شرایط ممکن، شهر اهواز        بنابراین با  ؛اهمیت دارد نسبت این رشد است     آنچه بسیار   
  .دهندقلمرو مکانی تحقیق حاضر را تشکیل می

 نفـر بـوده کـه از لحـاظ تعـداد            804980 بـالغ بـر      1375جمعیت شهر اهواز در سال      
 4/34 درصـد جمعیت کـل اسـتان و   5/21 این تعداد  . هفتم قرار داشت  یجمعیت در رتبه  
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   هـای    معیـت شـهر اهـواز در طـول سـال           ج  .درصد جمعیت نقاط شهری استان بوده اسـت       
 درصـد   5/4 برابر شده که بیانگر نرخ رشـد متوسط ساالنه به میزان حدود             4/2،  75-1355
      ی درصـد در دهـه     66/5هـای مختلـف یکـسان نبـوده و از             ایـن میـزان در دوره       .باشـد  می
 1370-75   درصـد در دوره    12/2 و   1365-70های  ه سال    درصد در دور   56/4 به   65-1355

 کاهش تعداد موالید ثبت شـده در نقـاط شـهری شهرسـتان اهــواز از                  .کاهش یافته است  
کند که کـاهش رشــد    اثبات می1375 نفر در سال 16027 به 1365 نفر در سال     25122

  .جمعیت تا حدود زیادی مرهـون متعـادل شدن رشد باروری بوده است
 

  پژوهشچهارچوب نظـری
 مـشتق شـده بـه       Licere التـین    یآیدکه از واژه   به نظر می   Leisure انگلیسی   یواژه

 به معنی وقـت آزاد و  Loisir فرانسوی یرو واژه  از این.معنی مجاز بودن یا آزاد بودن است      
 فراغـت در    ی بنابراین واژه  ؛باشد به معنی مجوز یا آزادی عمل می       Leisure انگلیسی   یواژه

ت انتخـاب،    بر حسب آزادی از اجبـار، فرصـ        عموماً . تزبان ما با پیچیدگی معانی همراه اس      
 از وظـایف    عنـوان زمـان آزادی کـه پـس        ای که پس از کار باقیمانده باشد، یـا ب         زمان اضافه 

 به هر حال، طبق نظر پاریز، اوقات فراغـت           .شودماند، تعریف می  ضروری اجتماعی باقی می   
های اجتمـاعی درگیـر شـده و بـه          تای اجتماعی در الزامات و ضرور     ی پدیده خود به منزله  

ای  چنـین عقیـده   . تجسمی از روش کلی زندگی به حـساب آیـد       یتواند به منزله  بی می خو
  .آوردرا به میان می) 1977پری و پری، ( مفهوم فرهنگ فوراً

هایی ترکیب شـده اسـت کـه        یک برداشت سنتی این است که اوقات فراغت از فعالیت         
هـا  ای از فعالیـت  دستهی بنابراین اوقات فراغت را به منزلهشند؛بابخش می آموزنده و آگاهی  

فراغـت  : کننـد طـور تعریـف مـی     اوقات فراغـت را ایـن     ) 1958(نیومیرها   . کنندتوصیف می 
 غیـر فعـال، کـه       ها، خواه جـدی یـا نـسبتاً       فرصتی است برای پرداختن به بعضی از فعالیت       

 ی با توصیف اوقات فراغت به منزله      ،)1960(کاپالن   . های زندگی اقتضا نکرده باشد    ضرورت
ای برای کند؛ در حالی که خود کار وسیلهفعالیتی متمایز از کار، بعنوان هدف به آن نگاه می

المللی علـوم اجتمـاعی اوقـات فراغـت در تعریفـی از             گروه بین  . رسیدن به یک هدف است    
  :کنداوقات فراغت اظهار می

هاست که ممکن است شخص از اختیار خـود         غولیتاوقات فراغت شامل شماری از مش     
بـه دانـش خـود یـا توسـعه دادن             در آنها برای استراحت، سـرگرم سـاختن خـود، افـزودن             

هایش یا اینکه پس از انجام وظایف کاری، خانوادگی و اجتمـاعی، بـرای افـزودن بـر                  مهارت
  .اش در فعالیت اجتماعی سود جویدمشارکت داوطلبانه
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ح در نظـر    های معینی کاربرد اوقات فراغت را در چهار سـط         ی فعالیت ، برا )1960(نش  
 الگوی اوقات فراغـت او کـاربرد اوقـات           .درگیری غیر فعال، عاطفی، فعال و خالق      : گیردمی

بندی نیاز محوری مـازلو  های تفریحی، به همان شیوه درجه فراغت را با پیشرفتی در فعالیت     
س هـرم   أآنهـایی کـه در ر      . سطح ارزشی قائل است    نش برای هر      .دهد نشان می  ،)1968(

 هـرم قـرار دارنـد از    یهستند از ارزش در خور توجهی برخوردارند و آنهـایی کـه در قاعـده    
  .ارزش منفی برخوردار بوده و نامطلوبند

شناسـی هـیچ    نظر جامعه  از نقطه   .دهد، پیچیدگی تعریف را نشان می     )1975(کاپالن  
تـوان   هر چیـزی را مـی      عنوان اوقات فراغت تلقی کرد و تقریباً       ب نفسهتوان فی چیزی را نمی  

 آنچه کـه بـه       . این امر بستگی به عوامل دخیل در اوقات فراغت دارد           .اوقات فراغت دانست  
نفسه بعنوان هـدف تلقـی      گرایانه توصیف شده است، اوقات فراغت را فی       عنوان الگوی انسان  

 بـه    .کندکید می أ بر این عقیده ت    ،)1952(یر  پی  .آوردکرده و حالتی از بودن به حساب می       
 آن قـسمت از     یای بـه منزلـه     مفهوم فراغت برای افـراد غیـر حرفـه         ،)1961(اعتقاد ناکودا   
تواند معنا پیدا کند که در آن شخص خود را از مقتـضیات عـادی                فردی می  یزندگی روزانه 

   هـر فعـالیتی کـه بخواهـد         شخـصی در     یمربوط به کار فارغ حس کرده و بر حسب عالقـه          
  .تواند وارد شود ـ خواه کار باشد یا سرگرمی یا مراقبهمی

ب را مانند غولی    رسد جهان غر  امروزه اوقات فراغت آنقدر گسترده است که به نظر می         
عنوان جنبشی بسیار بزرگ و سـودبخش       اشتغال کرده است؛ اما از یک طرف اوقات فراغت ب         

شود، و  های مردم می   زندگی توده  اعث اعتال بخشیدن به کیفیت    مورد توجه قرار گرفته که ب     
عنوان مشکل اصلی قرن بیستم درآمده است؛ به این دلیـل کـه مـردم درک                از طرف دیگر ب   

 بـه طـور   گـذرد یـا   که، برای بعضی، زمان به کندی می     صحیحی از اوقات فراغت ندارند چرا     
بـه  توانـد بـه تحقـق بخـشیدن         اغت مـی  تردید اوقات فر   بی . شودحریصانه خورده و تباه می    

  .هایی نیز برای اجتماع در پی داشته باشدزندگی افراد بیانجامد و منفعت
 آنچه افزایش یافته ضد فراغت است؛ یعنـی فعـالیتی کـه             ،)1975( گادبی   یبه عقیده 

ای بـرای رسـیدن بـه هـدفی، از روی ناچـاری، بـا الزامـات شـدید                   اختیار، بعنوان وسیله  بی
، با اضطراب زیاد، آگاهی از گذر زمان، کمترین حد آزادی فردی که مانع شـکوفایی   تحمیلی

ثـالی از روابـط     اگر بخواهیم برای ضد فراغت م     : نویسد وی می  . شود، پذیرفته شده است   می
گیر بودنش تا حـد  ه معشوقه بیرون رفتن به دلیل وقتتوان گفت به همراعاشقانه بزنیم، می 

به  . های شبانه داده است   گذرانیبه خوش  این عمل جای خود را        .زیادی منسوخ شده است   
 فراغـت  یکننـده  ویرانیهمین صورت، یک اقتصاددان سوئدی به نام لیندر در کتاب طبقه 

 نخست به دلیل تمایل به      یبند و باری جنسی در درجه     ، نوشته است که امروزه بی     )1970(
 فـوری   ییافتن به چیزی است که نتیجه      جنسی و دست     یسرعت بخشیدن به ایجاد رابطه    
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که همـان تحقیـق در      (شناسی فراغت   ی جامعه  رشته ی وجود و توسعه    .روابط نزدیک است  
گـواه  ) ها و قشرهای مختلف اجتماعی اسـت چگونگی صرف اوقات بیکاری در جوامع و گروه       

کردن های طوالنی که شاهد تـالش سـخت و کـار   باشد که تمدن انسانی پس از قرناین می 
ای قدم نهاده است کـه در   قرن بیستم به روزگار تازهیدشوار بوده است ار حدود اوایل نیمه      

ای سابقهته تعلق دارد از آسایش و رفاه بی       آن قسمتی از جمعیت جهان که به ممالک پیشرف        
یافتـه    طبقات مردم تعمـیم    ی رشد یافته فراغت به همه       در ضمن در جوامع     .مند است بهره
  . است
سلـسله   در را سـاختاری  و شخـصی  بین شخصی، درون یالیه سه هاآن اساس این رب
بـین   عوامـل  نفـس،  بـه  اعتماد مانند شخصی درون عوامل.  اندداده تشخیص عوامل مراتب

نـام   را فقـر  عامل توانمی ساختاری سطح در و دوست یک یافتن در ناتوانی مانند شخصی
انجـام   از بـاال،  در برشـمرده  عوامـل .  هـستند  نیشـد  رفع عوامل این که است روشن.  برد

عوامـل   از برخـی  امـا ؛ گذارندمی اثر هافعالیت این بر فراغت اوقات هایفعالیت در مشارکت
 اهـداف مـشارکت   و گذارنـد  اثـر  مـشارکت  جهت و روند بر توانندمی مذاکره همچون دیگر

؛ 1995 کایاسـتا، پور و کینگمی مک (دهند تغییر حدودی تا را هافعالیت این در کنندگان
 فـرد  اجتمـاعی  موقعیـت  بـر  کـه  مطالعاتی).  1995 راکز، و جکسن؛ 1991، جکسن و کی

 بر مؤثر عوامل بعنوان خود خودی به ساختارهای اجتماعی که باورند این بر اندداشته توجه
 این رد فرد موقعیت بیشتر بلکه کنند،نمی عمل اوقات فراغت هایفعالیت در افراد مشارکت
 فرد تجربیات مثال برای).  1991 دیگران، و شاو( شودمی تأثیرگذار شمرده عامل ساختارها

 بـر  توانـد مـی  کـدام  هـر  مـرد  یـا  زن جوان، یا پیر سفید، یا سیاه فرد مستمند، یک بعنوان
 مـشابه،  بحثـی  یارائه با دیگر برخی.  بگذارد تأثیر تفریحی کاالهای خدمات یا به دستیابی

 نقش گروه این باور به.  گذارندمی مراتب اجتماعی سلسله در فرد موقعیت بر را خود تأکید
 در والـدین  تأثیر.  است مهم جوان و نوجوان فراغت افراد اوقات ماهیت تعیین در بالغ افراد

    قطـع  همچنـین  و جـوانی  و نوجـوانی  یاوایـل دوره  در بخـصوص  گیـری تـصمیم  فراینـد 
 دارند اجتماعی مراتب سلسله در جوانان موقعیتی که.  است مؤثر فراغت اوقات هایفعالیت

   بلکـه  گـذارد، مـی  اثـر  فراغـت  اوقـات  بـر  اجبارهـای مـؤثر   و عوامل از آنها درک در تنها نه
 و فراغـت   اوقـات ). 1992 هالتسمن،(کند می ترپیچیده را اجبارها مراتب سلسلهی مذاکره
 دیگر بیان به.  رودمی شمار زندگی به سبک یاساس هایشاخص از یکی آن گذران ینحوه
 جدید دنیای در.  دهدمی نشان اوقات فراغت گذران در را خود معموالً افراد زندگی یشیوه
 فراغت و زندگی سبک مطالعات برای را منزلتی راه هایگروه طرح با که بود وبر ماکس این
         مـصرف  طـرح  بـا  وبلـن  او از پـس   ).1999گـرو،   ـ  کـاتز (کـرد   بـاز  آن به دادن اهمیت و

 وبلـن، ( کـرد  مطـرح  را آساتن طبقات و فراغت زندگی سبک جدید هایبررسی چشمانههم



   بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز

 

209

 بـا  که است بوردیو فراغتی و زندگی سبک نظریات وبلنی، ـ  وبر سنت این گاهگره).  1383
 در را دیجدیـ  دیـدگاه  نامیـد، مـی  وارهعـادت  را آن او که زندگی سبک و طبقات بر تأکید
 ).1383 وبلن،( آورد وجود به زندگی سبک و ی فراغتعرصه

     هـا بـه چـشم      هـا و برخـی تفـاوت       فراغتی زنان و مردان برخـی شـباهت        بین الگوهای 
هـای  تعهدات خانوادگی و به ویژه مشغله     : خورد؛ ولی زنان با دو مانع عمده روبرو هستند        می
 و در مـورد     ؛داردهای خارج از خانه باز مـی      فعالیتداری بسیاری از زنان را از شرکت در         بچه

هـای  دهد که در فعالیت  بسیاری از زنان سالمندتر، محیط رشد آنها این اجازه را به آنها نمی            
  .فیزیکی شرکت جویند

 ینوع تحصیالت و طول مدت تحصیل در ارتباطی تنگاتنـگ بـا محـیط رشـد، طبقـه                 
 ایـن عوامـل در میـزان        ی همـه   .راغـت هـستند   ثیرگذار بـر ف   أشغل، درآمد و دیگر عوامل ت     

تواند بر نوع فراغت انتخاب شده تحصیالت تا حدی نیز می . مشارکت باالتر افراد نقش دارند
 مطالعـاتی  کند؛ مـثالً  شواهد متعددی در دست است که این مدعا را ثابت می       .ثیر بگذارد أت

نـوع  دهـد کـه     شده اسـت نـشان مـی      ها انجام   که بر روی سینماها و تئاترها و نیز کتابخانه        
 هنگامی که افراد عـضو و غیـر     مثالً أثیرگذار باشد؛ تواند بر انتخاب افراد ت    تحصیل چگونه می  
ای های عمومی با یکدیگر مقایسه کردند، متوجه شدند که تفاوت عمـده           عضو را در کتابخانه   

د بـه ایـن نتیجـه        در تحقیـق خـو     ،)1969 (1 مان  .از نظر میزان تحصیالت با یکدیگر دارند      
 درصـد   33 درصـد مخاطبـان اپـرا و         42هـا،    درصد کل مخاطبان نمایـشنامه     57رسید که   

رسـید   همچنین به این نتیجه هستند که تحصیالت دانشگاهی دارند؛ مخاطبان باله، افرادی    
  . اجتماعی در پرداختن بـه ایـن امـور دارد         یتری از طبقه  که عامل تحصیالت نقش برجسته    

 سال سن داشـتند و      19 باالی   ها، اوالً ی نمایش خاطبان پانتومیم، مخاطبان همه   به غیر از م   
 یولی تا اواخـر دهـه     . ها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند    در ثانی، درصد بسیار باالیی از آن      

-ماهیت و مفهوم طبقه     .کردند بیش از مردان بود     تعداد زنانی که در شنا شرکت می       1990
توان بـه ایـن صـورت       ی اجتماعی را می    طبقه  .شودساز تلقی می   مشکل  اجتماعی عموماً  ی

 بـه    ).1977رایـد،   (انـد   بندی شده گروهی از مردم که بر اساس شغلشان طبقه       : تعریف کرد 
 چنـین    اجتماعی و میزان درآمد و تحصیالت، عموماً       یدلیل وجود ارتباط متقابل بین طبقه     

ارترین عامل  ثیرگذأزند، ت  فرد آن را رقم می      شغل  اجتماعی، که  یشود که طبقه  انگاشته می 
 بنابراین شغل افراد یـک ویژگـی مـستقل نیـست،            ؛های فراغتی است  بر روی میزان فعالیت   

ه بـه عمـل آمـده اسـت،      بر اسـاس تحقیقـی کـ    .بلکه ارتباط تنگاتنگی با عوامل دیگر دارد    
هـای فراغتـی    فعالیـت ه شـرکت در     ای بسیار بیشتر از کارگران ساده تمایل ب       کارگران حرفه 

شرکت این دو دسـته کـارگر        میزان   یآوری درباره   این نسبت به ویژه به نحو شگفت        .دارند

                                                 
1 Mann  
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ای بـه  بـیش از نیمـی از کـارگران حرفـه      (های ورزشی در فضای باز مصداق دارد        در فعالیت 
دهند ولی ایـن میـزان در مـورد کـارگران سـاده             ها اشتیاق نشان می   شرکت در این فعالیت   

تر است و   ای رایج  حتی تماشای فوتبال نیز در بین کارگران حرفه         ). درصد است  20ر از   کمت
نیک، دیـدار از منـاظر      رفتن به پیک   . شوداین موضوع تنها محدود به ورزش و هنر هم نمی         

ای ها نیز در میان کارگران ساده و کارگران حرفـه         زیبا، باغبانی و پرداختن به سایر سرگرمی      
ای زن بـیش از      حتـی بـافتنی نیـز در میـان کـارگران حرفـه             ؛کنـد  تبعیت می  از این قاعده  

طبق این گزارش، فقط دو فعالیـت هـست کـه کـارگران            .  زن طرفدار دارد   یکارگران ساده 
  .بندی روی فوتبال و بازی بینگوشرط: پردازندای به آن میساده بیشتر از کارگران حرفه

  
  دل نظری پژوهشم

  
  
  های پژوهشیافته

  
 معنـاداری  یرسد بین جنس و چگونگی اوقات فراغت رابطه   به نظر می   : اول یفرضیه
  .وجود دارد

 
چگونگی گذران اوقات 

  فراغت

وضعیت
 سن

 اشتغال

وضعیت  محل تولد

ساعات یهزینه

 نهماهیا درآمد

احساس امنیت تفریحی ـامکانات رفاهی

پایگاه اقتصادی و
 اجتماعی

 تحصیالت

 از زندگیرضایت

 قومیت

 جنس
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   توزیع متغیر جنسیت و اوقات فراغت:1 جدول
  کل میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد

 مرد 277 38/3 165/1 0319/0
 زن 123 34/2 135/1 0365/0
 کل 400 72/2 152/1 0240/0

  
 متغیر جنسیت و اوقات فراغت یطرفه آزمون تحلیل واریانس یک:2جدول 

 

ی آن است که آزمون مناسب برای متغیر کیفی جنسیت و متغیر کمـی               گویا 2 جدول
  با توجه به سطح معناداری کـه  .کند یید میأ مطرح شده را تیوابسته اوقات فراغت، فرضیه 

 رد فـرض    یدهنـده باشد و این نـشان    می/ 05است که کمتر از سطح مفروض       شده   020/0
 فـرض صـفر     یفرضـیه  95/0 بـه احتمـال      نماییم که گیری می عبارتی نتیجه باشد ب صفر می 

   . معناداری وجود داردیدرست نیست و بین جنسیت و اوقات فراغت رابطه
  

  . معناداری وجود داردی بین سن و اوقات فراغت رابطه: دومیفرضیه
  

   آزمون همبستگی پیرسون بین سن و اوقات فراغت:3 جدول
 داریسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون تعداد 
 000/0 -41/0 400 سن

  
 معکوس وجود دارد یعنـی  یدهد که بین سن و اوقات فراغت رابطه        نشان می  3جدول  

 بنابراین با توجه بـه نتـایج جـدول           .هر چه سن کمتر باشد بیشتر اوقات فراغت وجود دارد         
  . باشدگیری نمود که هر چه سن کمتر باشد اوقات فراغت بیشتر میتوان نتیجهمی

  
  . معناداری وجود داردی بین محل تولد و اوقات فراغت رابطه: سومیفرضیه

  
   توزیع متغیر محل تولد و اوقات فراغت:4جدول 

  کل میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد
 بومی 217 46/3  148/1 0310/0
 غیر بومی 183 23/3 168/1 0380/0
 کل 400 34/3 152/1 0240/0

مجموع مجذورات  میانگین مجذورات آزادییدرجه F مقدار سطح معناداری
 020/0 213/5 112/30 10 30,231 بین گروهی
   46 399 012/46       درون گروهی

    400 231/76 کل
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 ANOVAطرفه بین متغیر محل تولد و اوقات فراغت انس یکآزمون تحلیل واری :5جدول 

مجموع مجذورات  F مقدار میانگین مجذورات  آزادییدرجه سطح معناداری
001/0 112/28 4 145/30 بین گروهی 234/0 

   124/34 395 151/30 درون گروهی

    399 196/30 کل

 
بـومی و   ( متغیر محل تولد     طرفه برای دو  دهد که آزمون تحلیل یک     نشان می  5 جدول

تـوان   به عبارتی می    . آماری معناداری وجود ندارد    یو متغیر اوقات فراغت رابطه    ) غیر بومی 
که سطح معناداری بیشتر    دهد  ه وجود ندارد نتایج جدول نشان می      گفت بین دو متغیر رابط    

  .شودیید میأباشد بنابراین فرض صفر تمی/ 05از 
  

   . معناداری وجود داردییت مسکن و اوقات فراغت رابطه بین وضع: چهارمیفرضیه
  

   استودنت برای وضعیت مسکن و اوقات فراغت T آزمون آماری:6جدول 
وضعیت مسکن  خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین کل

 فراغت  585/0 514/1 11/2 191 خوابگاه

 0234/0 279/1 79/8 209 پدری

  
ی پـدری سـکونت دارنـد    برای کسانی که در خانه میانگیندهد که  نشان می6 جدول
برنـد نـسبت بـه      فت کسانی که در خوابگاه به سـر مـی         توان گ باشد به عبارتی می   بیشتر می 

  . پدری از اوقات فراغت کمتری برخوردارندیخانه
 

  . معناداری وجود داردی بین اشتغال و اوقات فراغت رابطه: پنجمیفرضیه
  

   استودنت برای وضعیت اشتغال و اوقات فراغت Tماری آزمون آ:7جدول 
انحراف استاندارد میانگین کل وضعیت اشتغال خطای استاندارد

 فراغت 0585/0 404/1 23/1 139 شاغل

 0134/0 349/1 78/2 261 غیر شاغل

  
؛ انـد دهد که میانگین بیشتر برای کسانی است که غیر شـاغل بـوده        نشان می  7 جدول

  .ن گفت افراد غیر شاغل اوقات فراغت بیشتری دارندتوالذا می
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  . معناداری وجود داردی ماهیانه و درآمد رابطهی بین هزینه: ششمیفرضیه
  

   ماهیانه و اوقات فراغتی آزمون همبستگی پیرسون برای هزینه:8 جدول
  ماهیانهیهزینه اوقات 

  -51 1 همبستگی پیرسون
 اوقات فراغت  231/0  معناداری

N 399 399  
  -51 همبستگی پیرسون

  ماهیانهیهزینه  231/0 معناداری
N 399 399 

  
 معکوسی وجود دارد یعنـی هـر چـه         یدهد که بین دو متغیر رابطه      نشان می  8 جدول

 ی به عبارتی بـین دو متغیـر رابطـه          .باشد ماهیانه باال باشد اوقات فراغت کمتر می       یهزینه
 .باشد می-51/0ن این رابطه میزا . عکس وجود دارد

  
  . معناداری وجود داردی بین درآمد و اوقات فراغت رابطه: هفتمیفرضیه

  
  مد و اوقات فراغتآ آزمون همبستگی بین دو متغیر در:9 جدول

 درآمد اوقات 
  48/0 1 همبستگی پیرسون

 اوقات فراغت 002/0  معناداری
N 400 400 

 1 48/0 همبستگی پیرسون
 درآمد  002/0 معناداری

N 400 400 

  
 مستقیم و مثبتی وجود یدهد که بین دو متغیر رابطه    نشان می  9نتایج تحلیل جدول    

دارد یعنی با افزایش درآمد اوقات فراغت افزایش و با کاهش درآمـد اوقـات فراغـت کـاهش      
  .باشددرصد می48 میزان این ارتباط حدود  .یابدمی

  
  .اوقات فراغت رابطه وجود دارد یت و بین قوم: هشتمیفرضیه
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  استودنت برای قومیت و اوقات فراغت Tآزمون آماری  :10 جدول
 خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین کل قومیت
 فراغت 05484/0 36453/3 2398/3 180 متعصب

 04923/0 13744/3 3111/2 220 غیر متعصب

  
طوری همانه بین دو متغیر رابطه وجود دارد؛         ک دهدنتایج تحلیل جدول باال نشان می     

ها به نفع افراد متعصب است بنـابراین قومیـت بـا            که در جدول آمده است اختالف میانگین      
  .باشندسطوح متعصب و غیر متعصب و اوقات فراغت معنادار می

  
  . معناداری وجود داردی بین ساعات فراغت و اوقات فراغت رابطه: نهمیفرضیه

  
   آزمون همبستگی پیرسون برای ساعات فراغت و اوقات فراغت:11 جدول

 ساعات اوقات 
 36/0 1 همبستگی پیرسون

 اوقات فراغت 000/0  معناداری
N  400 400 

 1 36/0 همبستگی پیرسون
 ساعات   000/0 معناداری

N 400 400 

  
 36/0ن ارتباط    میزان ای   .دهد که همبستگی بین دو متغیر وجود دارد       جدول نشان می  

  . مستقیم و مثبتی وجود داردیتوان گفت بین دو متغیر رابطهباشد و میمی
  

  . تفریحی و اوقات فراغت رابطه وجود دارد ـ بین امکانات رفاهی: دهمیفرضیه
  

   آزمون همبستگی پیرسون برای امکانات رفاهی و تفریحی و اوقات فراغت:12 جدول
 امکانات اوقات 
 54/0 1 همبستگی پیرسون

 اوقات فراغت  000/0  معناداری
N  400 400 

 1 54/0 همبستگی پیرسون
 امکانات  000/0 معناداری

N 400 400 
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ـ خروجی جدول پیرسون برای دو متغیـر امکانـات رفـاهی     تفریحـی و اوقـات فراغـت     
  ابراین  بنـ  بـاالیی وجـود دارد؛   مـستقیم و نـسبتاً  یگویای آن است که بین دو متغیر رابطـه       

  . آماری معناداری وجود داردیتوان گفت بین دو متغیر رابطهمی
  

 معنـاداری   ی بین احساس امنیت اجتماعی و اوقات فراغـت رابطـه          : یازدهم یفرضیه
  .وجود دارد

  
   آزمون همبستگی پیرسون برای احساس امنیت اجتماعی و اوقات فراغت:13 جدول

 امنیت اوقات 
 36/0 1  یرسونهمبستگی پ

 اوقات فراغت 000/0  معناداری
N 400 400 

 1 36/0 همبستگی پیرسون
 امنیت  000/0 معناداری

N 400 400 

  
 مـستقیمی   یهد که بـین دو متغیـر رابطـه        دتحلیل نتایج جدول همبستگی نشان می     

 معناداری نیز کمتر     باالیی است و سطح     درصد و در نسبتاً    36 این رابطه حدود      .وجود دارد 
أثر توان نتیجه گرفت که اوقات فراغت از احساس امنیت اجتمـاعی متـ  باشد و می  می/ 05ز  ا

  .باشدمی
  

 یآید بین رضـایت از زنـدگی و اوقـات فراغـت رابطـه         به نظر می   : دوازدهم یفرضیه
  .معناداری وجود دارد

  
  توزیع متغیر رضایت از زندگی و اوقات فراغت :14 جدول

 خطای استاندارد انحراف استاندارد نمیانگی کل رضایت از زندگی

 03194/0 13517/1 8712/3 218 خوب

 03656/0 13509/1 4456/2 182 نه چندان خوب

 02406/0 15253/1 4553/2 400 کل
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  طرفه متغیر رضایت از زندگی و اوقات فراغت آزمون تحلیل واریانس یک:15جدول 
مجموع مجذورات  تمیانگین مجذورا  آزادییدرجه سطح معناداری Fمقدار 

 000/0 334/0 682/0 4 332/0 بین گروهی
   2961/0 392 151/3312 درون گروهی

    396 483/3312 کل
 

 صفر  ی درصد فرضیه  95دهد که به احتمال     طرفه نشان می  آزمون تحلیل واریانس یک   
 تحلیل واریـانس و  استناد به نتایج جدولتوان با شود بعبارتی می مبنی بر عدم رابطه رد می     

  . معناداری وجود داردیسطح معناداری گفت بین دو متغیر رابطه
  

  . معناداری وجود داردی بین تحصیالت و اوقات فراغت رابطه: سیزدهمیفرضیه
  

   توزیع فراوانی متغیر تحصیالت:16 جدول
 خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین کل 

 04101/0 35898/1 4459/1 55 کمتر از دیپلم
 05474/0 40738/1 2991/2 69 دیپلم

 05692/0 32395/1 11231/0 276 تحصیالت عالی
 02848/0 36573/1 87991/0 400 کل

 
 ANOVA طرفه برای متغیر تحصیالت و اوقات فراغتماری تحلیل واریانس یکآ آزمون :17 جدول

میانگین مجذورات  آزادییدرجه مجموع مجذورات  سطح معناداری F مقدار
 022/0 741/3  1773/0 4 521/0 بین گروهی
    863/1 392 120/4125 درون گروهی

    396 120/4125 کل
 

دارنـد از سـاعات اوقـات     د که افرادی که تحـصیالت دیـپلم  ندهفوق نشان می جداول
  و از طرفـی ؛فراغت بیشتری برخوردارند و افراد دارای تحصیالت عالی از کمتـرین میـانگین      

  باشـد و نتیجـه   مـی / 022ها نیز کمتـر از سـطح معنـاداری       سطح معناداری تفاوت میانگین   
درصـد در جمعیـت نیـز حـداقل بـین میـانگین اوقـات فراغـت و             95گیریم به احتمـال     می

 .تحصیالت نیز وجود دارد
  

 ی اجتمـاعی و اوقـات فراغـت رابطـه     ـ  بـین پایگـاه اقتـصادی   : چهـاردهم یفرضیه
 .داردمعناداری وجود 
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   اجتماعی و اوقات فراغتـ آزمون همبستگی پیرسون برای پایگاه اقتصادی :18 جدول
 پایگاه اوقات 

 23/0 1 همبستگی پیرسون
 اوقات فراغت 000/0  معناداری

N  400 400 
 1 23/0 همبستگی پیرسون

 پایگاه  000/0 معناداری
N 400 400 

  

ماری معناداری وجود دارد به طـوری       آ یابطهدهد بین دو متغیر ر     نشان می  18 جدول
که با افزایش پایگاه اوقات فراغت نیز افزایش و با کاهش یکی دیگری نیـز کـاهش و میـزان         

  .باشددرصد می 23این رابطه حدود 
  

  .هل و اوقات فراغت رابطه وجود داردأ بین وضعیت ت: پانزدهمیفرضیه
  

  هل و اوقات فراغتأیت ت استودنت برای وضعT آزمون آماری :19 جدول
خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین کل هلأت

 اوقات فراغت 03448/0 37049/1 9833/2 141 مجرد
 05052/0 59935/1 4471/1 259 هلأمت

  
باشـند  هل میأدهد که میانگین برای افراد مجرد بیشتر از افراد مت        نشان می  19 جدول

 ی درصـد فرضـیه    95ید این است که به احتمال       ؤها نیز م  وتو از طرفی سطح معناداری تفا     
 .وجود دارد شود و این اختالف نیز در جمعیتصفر رد می

  
  گیرینتیجه
ای سن، جنسیت و محل تولد بـا اوقـات          دهد که میان متغیرهای زمینه    تایج نشان می  ن

غت بیشتری دارند و    تر اوقات فرا    افراد در سنین پایین     . معناداری وجود دارد   یفراغت رابطه 
 از سوی دیگر توجه به ایـن         .ها این موضوع در نظر گرفته شود      زیری در برنامه  ضروری است 

ی پـدری از اوقـات فراغـت        برند نـسبت بـه خانـه      کسانی که در خوابگاه به سر می      نکته که   
 .دهد فراغت دانشجویان به مراتب کمتر از سـایر اقـشار اسـت             نشان می  کمتری برخوردارند 

 اقتصادی افراد ارتباط مستقیم و مثبتی با اوقـات فراغـت دارد و             ـ چنین پایگاه اجتماعی  هم
توان گفـت  یابد؛ همچنین میاد نیز افزایش میهر چه پایگاه افراد ارتقا یابد اوقات فراغت افر   

مجردها اوقات فراغت بیشتری دارند و احـساس امنیـت و وجـود             افراد با تحصیالت کمتر و      
 گـذران اوقـات فراغـت       یی و رضایت از زنـدگی ارتبـاط مـستقیمی بـا نحـوه             امکانات رفاه 

  .شهروندان دارند
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  :عفهرست مناب
 تبلیغات، دفتر انتشارات دررالکلم، و غررالحکم). 1366 (تمیمی محمد بن عبدالواحد آمدی،

  .قم
، های رفتاری، تهـران، انتـشارات شـعله     روانشناسی جوانان شاخص  ). 1375(احمدی، س ع؛    

  .پ اولچا
میـزان افـسردگی    "). 1381( فرجـی، جمـشید       و دعلیاسالمی، احمـدعلی؛ وکیلـی، محمـ      

 گـذران  ی آن بـا نحـوه  ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان و رابطـه        یدانشجویان رشته 
  .9 ،رهو مشا، علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال چهارمی، مجله"اوقات فراغت

 ). 1376 (قم الهادی، نشر دفتر السجادیه، یهالصحیف
بررسی مشکالت گذران اوقات فراغت " ).1384( حسین ،پور و الهامسرشت محمدجعفرپاک

 علـوم   ینامـه ویـژه (  علوم تربیتی و روانشناسی    ی، مجله "دانشجویان دانشگاه شهید چمران   
  .)4 (12 ،)تربیتی

شناسـان و   رات جامعه وری از اوقات فراغت با توجه به نظ       بهره). 1385( پوراسماعیل، احسان 
  .14 ی پژوهشی دینی، شمارهیهای وحیانی، مجلهی آن با آموزهمقایسه

کیـد بـر    أ گدران اوقات فراغت دانشجویان کشور با ت       یبررسی نحوه ). 1375( تندنویس، ف؛   
 .  تربیت بدنی، دانشگاه تهرانی در دانشکدهینامهفعالیت ورزشی، پایان

بررسی میـزان اوقـات     " .)1385(مشهوری مرضیه    فاطمه و    ،خیز شب ؛ افسر ،حجینجعفری
پیاپی (،  حرکتی فصلنامه،"بدنی کید بر تربیتأفراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با ت

27(.  
ثر بـر   ؤگذران اوقات فراغت دانشجویان و عوامل م      ی  بررسی شیوه ). 1378(جهانبخش، الف   

  . نشگاه آزاد واحد دهاقانآن در واحد دهاقان، گزارش طرح تحقیقاتی، دا
 .قم مدرسین، جامعه انشارات لعقول،اتحف ).1404( شعبه بن حسن حرانی،

 .)1385(روزبهـانی نـسرین     ؛  مجیـدی زهـره   ، زهـرا؛    آجرلـو ؛ رحیمی لیال؛    حسینی معصومه 
  تحت پوشش پایگاه تحقیقـات یبررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه      "

 ینامهویژه (،تابستان،  آورد دانش  ، ره "1384 قریب شهر اراک در سال       جمعیتی دکتر محمد  
  .9ی ، شماره)جمعیتی تحقیقات
  .دانشگاه و حوزه همکاری دفتر فراغت، شناسیجامعه ).1370. (م ،اصلزاهدی

 تهـران،  و دوم، اول جلـد  اجتماعی، علوم المعارفدائره بر درآمدی). 1375( باقر ساروخانی،
 .یهانک انتشارات

 تهـران، پژوهـشگاه   اول، جلد اجتماعی، علوم در تحقیق هایروش ).1383( باقر ساروخانی،
  .فرهنگی مطالعات و انیانس موعل
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. )1382(  مهرانگیـز  ،ابراهیمی ممقانی ؛   بهروز ،نقیلی؛   منوچهر ،باطن؛ خوش  عباس ،شهبازی
 ،"ب تبریـز   شـمال غـر    یوضعیت گذراندن اوقات فراغت جمعیت بـاالی ده سـال منطقـه           "

  .پاییز) 59(37،  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزیمجله
 . بقرهی سوره،قران مجید
  .پاییز، )7(1، ، پژوهش زنان" صرف وقت زنان روستاییینحوه" .)1382( شهرزادصالحین، 

، انتـشارات دانـشگاه   ، تهـران های عملـی مطالعـات اجتمـاعی    شیوه. )1380(طالب، مهـدی  
 . چاپ اولتهـران،

ای اوقــات فراغــت دانــشجویان  مقایــسهیمطالعــه"). 1382(ظفــری، الــف؛ تنــدنویس، ف 
ت و  حرکـ ی مجلـه ،"کیـد بـر ورزش  أهای ایران پزشکی، غیـر پزشـکی، و آزاد، بـا ت        دانشگاه

  .2 ی اول، شمارهیورزش، دوره
 .ت، انتشارات سمگیری در تحقیق، تهران  نمونـه.)1376(ان  .کرلینجـر، فـرد

، ی هوشـنگ نـایب    یه، ترجمـ   راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی     .)1380(  دلبرت ،میلـر
  .ی، نشر نتهران

 .های آماری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سومروش). 1380(منصورفر، کریم 
بررسـی نـوع و     " .)1384( حمیـد    ،حقـانی ؛  افتخارالسادات،   حاجی کاظمی  ؛ صغری ،پورنیک

هـای  فراغت در دانشکده های شغلی و اوقاتاغل در حیطههای فیزیکی زنان شمدت فعالیت
ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشگاه علـوم پزشـکی   ی مجله،"ایران  درمانی 

  .تابستان، )46(12، ایران
 غالمعلـى  یهترجمـ  بـه  تربیـت،  و تعلـیم  شناسىجامعه به درآمدى). 1373 (ایور موریش،
   .انتهر دانشگاهى، نشر مرکز سرمد،
 چـاپ  تهـران،  گویـه،  فراغت، اوقات ریزیبرنامه اصول). 1379(حمدعلی م رستمی، موظف

  .اول
  .قم مفید، شیخ یهکنگر االختصاص،. ).ق 1413( همو، ع 
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