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 چکیده

اقتصادی جواناان شاهر تهاران     -های بدنی اوقات فراغت در طبقات مختلف اجتماعی شده از فعالیت مقایسۀ لذت درکهدف این تحقیق، 

دست آماد   نفر به 384. تعداد نمونه براساس فرمول حجم نمونۀ کوکران بودند سالۀ شهر تهران 24تا  15جامعۀ آماری پژوهش، جوانان بود. 

های بادنی اوقاات    شده از فعالیت تعیین لذت درکآوری اطالعات الزم، پرسشنامۀ  منظور جمع بهروش ترکیبی انجام گرفت.  گیری به و نمونه

هاا از آماار    وتحلیا  داده  ( استفاده شد. بارای تجییاه  SES( و پرسشنامۀ وضعیت اجتماعی اقتصادی )1991فراغت کندزیرسکی و کارلو )

کاه تفااوت    نتایج تحقیق نشاان داد  استفاده شد. spssافیار  های لوین، تحلی  واریانس و توکی( در نرمصیفی و آمار استنباطی )آزمونتو

شاده از   شده از فعالیت بدنی اوقات فراغت در طبقات مختلف اقتصادی خانوادة افراد و همچنین بین لاذت درک  معناداری بین لذت درک

رسید افارادی کاه وضاعیت     نظر می بهراغت افراد با سطح تحصیالت مختلف، وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت بدنی اوقات ف

های ورزشی بیشتری حضور داشاته باشاند، زماان بیشاتری را بارای انجاام دادن        توانستند در کالس تری داشتند، می اقتصادی مناسب

 های بدنی صرف کنند و لذت بیشتری ببرند. فعالیت

 

 

  های کلیدی واژه

 شده.  اقتصادی، فعالیت بدنی، لذت درک -اوقات فراغت، درآمد، طبقات اجتماعی 

                                                                 

                                                                                 Email: farzadghafouri@yahoo.com 09125397297نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

تحوالت اجتماعی و پیشرفت علوم و فنااوی،  ییاات   

بشر، یا دگرگون ساخته و نیازها و تمااالتت جیالای، یا   

وجود آویده است. بریسی اوقات فراغت بیون توجاه باه    به

کنونی معقول و یاهگشا نیست. گذیان  االن تحوالت زنیگی

ها، مطلوب فراغتی نقش مهمای دی   اوقات فراغت و برنامه

تربیات و تعلایج جامعاه داید و از باروز مشارتت فاارد،       

کنای. اوقاات    اجتماعی  اقتصاد، و فرهنگی جلوگیر، مای 

فراغت همان اوقاتی است که فرهنگ و تمین و هنر بشر یا 

ی که باالی صرف استرایت و یفا   داننی؛ اوقات زاالییۀ آن می

گانا  ماا فرصات     خستگی از کای یوزانه شود تا یواس پنج

تجیالی قوا پییا کننی و با برطرف شین کسالت  از اعضا و 

جوایح  ذهن و فرر آدمای بتوانای بعای از الرناواختی کاای      

ا، شود برا، کشف سااالر ابعااد    جوالنی بیهی و االن بهانه

اغت و استفادۀ بهینه از آن وجود، انسان. اهمیت اوقات فر

دی جهات یشاای و شاروفاالی اسااتعیادها و تلطیااف یوح و   

یوان  امر، بیالهی و یوشن است. بنابراالن دینظار گارفتن   

شایه اسات کاه دی     اقتصاد، موجب  -مشرتت اجتماعی

میزان دسترسی به امرانات ویزشی و گذیان اوقات فراغت 

ن بیهاوده و  اوقات فراغت زماا (. 2هاالی االجاد شود ) تفاوت

بایون یااس مساا ولیت دی زنایگی افااراد نیساات  بلرااه    

یود کاه  برعرس  دی االن زمان از انسان بیشتر انتظاای مای  

ایساس مس ولیت کنی. یتی هنگامی که انسان به خودش 

توانی گیر، به عهیۀ خودش است و می   تصمیجشیه واگذای

پذالر، نسبت به خود  اطرافیان  آزادانه عمل کنی. مس ولیت

جامعه اهمیت زالاد، داید  بنابراالن هر شخصی دی قبال  و

(. اوقاات  4عملررد خود دی اوقات فراغت مسا ول اسات )  

دهنی مردم دی زمان بیرای، انجام می آنچهعنوان  فراغت به

ها برا، اوقات فراغات دی الا    تعرالف شیه است و فعالیت

(. 9گیرد )شیه انجام می یینتععنوان وقت آزاد  دویه که به

هاالی دی جامع  معاصر  الن یوالررد  ممرن است محیودالتا

که بسیای، مشغول به کای نیستنی   داشته باشی  مثل زمانی

انای. برخاای از   هاا، مولاای بازنشساته شایه   الاا از فعالیات  

بخااش و   هااا، زمااان آزاد ممراان اساات آیام     فعالیاات

عناوان   یایتی باه  توان آن یا بهکننیه باشی  اما نمی سرگرم

به یسمیت شناخت. تماشا، تلوالزالاون کاه    اوقات فراغت

فعالیتی محبوب دی زمان آزاد اسات  مثاال خاوبی اسات     

ها، اوقات فراغت فعالیت باینی و   (. از جمله فعالیت11)

ویزشی است که دی االن بین توجه باه مشاایکت ویزشای    

نوجواناان و جواناان دی ایتقاا، ساطم ساتمت جامعااه از      

دهنی که  قیقات نشان میا، برخویدای است. تح جاالگاه والژه

کننیۀ سطم فعالیت باینی و میازان    عوامل بسیای، تعیین

(. از جمله عواملی کاه فعالیات   20) استمشایکت دی آن 

کناای  عواماال دیوناای   باینی نوجوانااان یا شناساااالی مای  

ها، یفتای،  مهایت اجتمااعی  عوامال فرهنگای و     والژگی

که  (. همچنین از عوامل دالگر،21محیط فیزالری است )

زنای    یضاوی فارد دی فعالیات باینی و ویزش یا یقاج مای      

(. دی مقابال   23) استها، بینی  بخش بودن فعالیت لذت

یار،  گ کنایهها، ویزشی  دلیل افزاالش  مفرح نبودن برنامه

طااوی نظاار،    (. بااه18از ویزش خواناایه شاایه اساات )  

پاسا  عااطفی مثبات باه تجربا       "عناوان   بخشی  به لذت

م ایساسااتی ماننای لاذت دوسات     طاوی عاا   ویزشی که به

تعرالف شیه اسات   "کنی داشتن و سرگرمی یا منعرس می

(22.)  

طوی ذاتی  دهی و به لذت اغلب دی دیون شخص یخ می

زا همراه اسات. تجربا  بهینا  لاذت       ها، پاداش با فعالیت

ها، مؤثر و خوشاالنی، چون شاد،  انرژ،  خوشای   یالت

تفرالحی و  ها، یتالشرکت دی فعو آیامش یا دی پی داید و 

 ناپذالر، الیطوی جیا اوقات فراغت به ها، یتیضاالت از فعال

از  یبای محققاان ترک  (.13)ت به ستمت فارد مارتبط اسا   

  شروع و ادام ی اول یلیا دل یو لذت ویزش یویزش یزشانگ

  (.25)انی  عنوان کرده یمشایکت ویزش
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پارداز،   الاه نظرگرفته بارا،  ، صویتها تتشدی ادام  

( مناب  ایساس لذت یا 2001) 1خشی ویزش  والرزماب لذت

خود باا اساتفاده از تحلیال     مطالع شناساالی کرد. و، دی 

، بنای  طبقاه عاملی  مناب  ایساس لذت یا دی شش دسته 

کرد که شامل شاالستگی خوداساناد،  شاالساتگی دالگار    

اسناد،  صرف تتش  برانگیختگی یقاابتی  وابساتگی باه    

(. دی االن زمینه 26الیالن بود )همساالن و برخوید مثبت و

( نشان دادنی کاه شاالساتگی   2001) 2کایول و لومییالس

ۀ کودکان دی زمین  فعالیت بینی با ایساس لذت شی ادیاک

 (. 8آنان دی ایتباط است )

دهنی  بخشی ویزش  تحقیقات نشان می دی زمین  لذت

دای، با افازاالش ساطم    بخشی ایتباط معنا که افزاالش لذت

(. 9انی دانش آموزان دختر دبیرستانی داید )فعالیت جسم

یسی تأکیی بر منااب  ایسااس لاذت دی     نظر می یو  به ازاالن

والژه دی اوقاات فراغات نقاش     بهبود سطم فعالیت بینی به

اساسی داشته باشی  چراکه امروزه اوقات فراغت و فعالیات  

بینی نقش بسزاالی دی زنیگی مردم داید و فعالیت بینی و 

ا، مااؤثر باارا، پاساا  بااه نیازهااا، یواناای   ویزش وسایله 

گیار، از آن دی   تواننی با بهره شود که افراد می محسوب می

اوقاات فراغتشاان بااه ایضاا، نیازهااا، خاود بوردازناای و     

تماالتت دیونی خود یا بیان کننی. اما مطالعات نشان داده 

است که افراد با وضعیت اقتصاد، اجتمااعی متفااوت باه    

والاژه دی اوقاات فراغات     باینی باه   ال  میزان به فعالیات 

دهی مناطقی که دایا،  (. تحقیقات نشان می6پردازنی ) ینم

  دسترسای  انای  بودهاجتماعی باالتر،  - وضعیت اقتصاد،

(. کودکانی 19بهتر، به فضاها، ویزشی و تفرالحی داینی )

دیآمی، بودنی  دسترسی کمتر، باه   ها، کجکه از خانواده

آالی که کمتر فعال ما به نظر نمیفضاها، ویزشی داشتنی  ا

باشنی. پسران دی جلساات بیشاتر، نسابت باه دختاران      

هاا، شایالیتر    یضوی داشتنی. آنها همچناین دی فعالیات  
                                                                 

1. Wiersma  

2. Carroll & Loumidis   

-کردنی. دی کودکان امروزه فعالیتزمان بیشتر، صرف می

هاا،  ها، بینی تحت تأثیر دیآمی والایالن اسات. دی بچاه   

تر آنهاا داللات   ها بر چاقی بیشا فقیر  محرومیت از فرصت

هااالی باا وضاعیت     کنی. دختران و پسارانی از خاانواده  می

تر، بودنی  یضاوی کمتار، دی   اجتماعی پاالین -اقتصاد،

-ها، خانوادهها، خایج از مییسه داشتنی. اما بچهفعالیت

-اجتماعی بهتر  دی فعالیت -ها، دایا، وضعیت اقتصاد،

-  هنرها، خایج از مییسه ماننی ژالمناستی   یقص  شنا

تار،    یضاوی فعاال  هاا  ویزشها، یزمی  فوتبال و دالگار  

ها و استفاده از امرانات ویزشی داشتنی. بین دیآمی خانواده

ها، اوقات فراغت ایتبااط خطای وجاود داید    برا، فعالیت

(24 .) 

، وضاعیت  هاا  تفااوت ( 1991) و همراایان  3ساالیس 

 اجتماعی  نژاد، و جنسیتی یا دی فعالیت بینی -اقتصاد، 

آموزان بریسی کردنی. االن پیماالش از دامن  وسای  و   دانش

و الا    دیآمای  کاج متنوعی از دانش آماوزان الا  منطقا     

شیه بود. نتاالج پیماالش نشان داد که  یل تشرمنطق  مرفه 

اجتمااعی بااال     -دانش آموزان دایا، وضاعیت اقتصااد،   

ها، تربیت بینی بیشاتر و مرریتار، داینای  زماان      کتس

 هاا  کاتس هاا، باینی شایالی آن     دی فعالیات بیشاتر، یا  

هاا،   گذیاننی و خایج از محیط مییسه نیاز دی برناماه   یم

 (. 20) کننی یمفعال بیشتر، شرکت 

(  تحقیقاای یا بااا هاایف  2006و همرااایان ) 4التااویه

  جوانان دی زمین  وضعیت برنام فوقبریسی فعالیت بینی 

که نتااالج   انی دادهاجتماعی خانواده آنان انجام  -اقتصاد، 

تحقیق  ایتباط میاان فعالیات باینی جواناان و وضاعیت      

اجتماااعی والاایالن آنااان یا یماالاات کاارد.    -اقتصاااد، 

هاا،     ایتباط مثبتی میان مشایکت دی فعالیات خصوص به

اجتمااعی والایالن    -و وضعیت اقتصاد،  برنامه فوقبینی 

                                                                 

3. Sallis  
4. La Torre  
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  (2006) و همرایان 1(. نتاالج تحقیق کلی17مشاهیه شی )

 اجتمااعی دی توضایم   -که وضاعیت اقتصااد،   نشان داد 

 شیه دی فعالیت بینی الا یفتای غیرفعاال   مقیای زمان صرف

 ،هاا  گاروه آالی. همچنین میان  ینم یساب بهعامل مهمی 

 شایه  ،ساور برخویدای و محروم  تفاوت معنادای، دی زمان 

 برا، فعالیت بینی و یفتای غیرفعال وجود نیاشت. محققان

 ها، آنان االن فرضیه یا که وضعیت فتهنتیجه گرفتنی که الا

 اجتماااعی پاااالین دی کودکااان خردسااال    -اقتصاااد، 

 اسراتلنی، با فعالیات باینی  دیگیار، بیشاتر دی یفتاای     

 (. یضاو، و 15کنای )  غیرفعال مرتبط اسات  تأالیای نمای   

 اقتصااد،  -( با بریسی وضعیت اجتمااعی 1385طاهر، )

(SES افراد )ی همگانیها، ویزش دی فعالیت کننیه شرکت 

 دای، باین میازان   استان مازنییان دیالافتنی که یابط  معنا

 -مشااایکت دی ویزش همگااانی بااا وضااعیت اجتماااعی   

 اقتصااد،  سااطم تحصایتت  تااراکج خاانواده و وضااعیت   

 (. براسااس 5وجاود داید )  کننایه  شارکت اقتصاد، افاراد  

 فعالیت بینی جوانان»( با عنوان 2007) 2تحقیق کانتوما

 دیآمی زالاد« دیآمی خانوای و تحصیتت والیالندی یابطه با 

  خاانواده بااا فعالیاات جسامانی فرزناایان ایتباااط داشاات.   

 همچنین یماالت اقتصاد، باال با فعالیت جسمانی باال دی

 نوجوانان ایتباط داشت. نوجوانانی که از نظر جسمانی فعال

 تر، داشتنی. دی پسران ساطم  کرده بودنی  والیالن تحصیل

 ت پیی باا ساطم بااال، فعالیات جسامانی     باال، تحصیت

 ها، استمی و همراایان   الافته(. همچنین 14مرتبط بود )

 ( با موضوع نقش وضعیت اجتماعی و اقتصاد، دی1392)

 هااا، همگااانی و انگیاازۀ مشااایکت شااهرونیان بااه ویزش

 با اجتماعی -اقتصاد،  وضعیت بین که داد نشان تفرالحی

 از و داید وجاود  دای،معناا  و یابط  مثبات  مشایکت انگیزۀ

 طبقا   ترتیاب  باه  اجتمااعی  -اقتصااد،   هاا،  مؤلفاه  بین

 والاایالن تحصاایتت و دیآماای میاازان اقتصاااد، 
                                                                 

1. Kelly  

2. Kanatomaa  

 دی ویزشی انگیزۀ مشایکت تر، برا، کننیۀ قو، بینی پیش

 3هاامفرالس  و هاناگ  .(1بود ) مشهی شهر شهرونیان بین

 دی که افراد، داینی می اظهای خود پژوهش ( نیز دی2012)

 آن باه  آسان دسترسی و زالاد ویزشی امرانات با رهاالیشه

 بینی و ها، فعالیت دی بیشتر، مشایکت کننی  می زنیگی

 (.12داشتنی ) زنیگی از یضاالت زالاد، همچنین

 اکثار نوالسانیگان عناوان    هگرفتا  انجاام دی تحقیقات  

 اجتمااعی  -هاالی کاه وضاعیت اقتصااد،   انی خانوادهکرده

 ها و به چه میازان دی نوع فعالیتانی به چه متفاوتی داشته

 انی. اما موضوعی که به آن توجاه اوقات فراغتشان پرداخته

 شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت نشیه مقاالس  لذت دیک

 الی با وضاعیت اجتمااعی اقتصااد، متفااوت    ها خانوادهدی 

 و، اقتصااد  -یاجتمااع یت وضع ینیسی ب نظر می بهاست. 

 یقیوجود داید  اما تاکنون تحقایتباط  یبین یتفعال یزانم

 اوقات فراغت دی یها، بین لذت بردن از فعالیت ین دی زم

 نرت  مهج دالگر االن اسات . داخل کشوی انجام نگرفته است

 که آالا ال  جوان مرفه باا برخاویدای، از امراناات متناوع    

 تفرالحی به انیازۀ ال  جاوان متعلاق باه اقشاای     -ویزشی 

 برد؟ همچناین  یمخود لذت پاالین جامعه از اوقات فراغت 

 بخش آالا ال  فعالیت خاص که ممرن است دی ظاهر لذت

 طاوی الرساان دیک   تلقی شود  توساط افاراد مختلاف باه    

 برنی؟ شاالی یمشونی و همگی از آن به ال  انیازه لذت  یم

 یاز وخ جسات ال  کودک یوستاالی از باز، با ییوانات الاا  

 د که ال ها، اطراف آباد، همان لذتی یا ببر الهکوهوایو، 

 کودک برخاویدای از بااز، دی دالزنای پاایک و... ایسااس     

 ها، تحصایلی و  کنی. آمایها، موجود دی موید موفقیت می

 دهای کاه   تر جامعه نشان می الینپاویزشی افراد متوسط و 

 االن اقشای از نظر توان تحصیلی و هوش  چیز، کج نیاینی 

 اناای. کااه ابزایهااا، آموزشای دو قشاار  متفاااوت  دیصاویتی 

 که پیشتر نیز اشایه شی  با دی نظر داشتن اهمیت  طوی انهم

                                                                 

3 . Huang & Humphreys 
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ها، بینی دی ایتقا، سطم  شیه از فعالیت میزان لذت دیک

یسای کاه    فعالیت بینی و مشایکت ویزشای باه نظار مای    

محققااان و پژوهشااگران االراناای نباالاای از االاان عواماال     

کاه باا توجاه باه      کننایه غافال باشانی؛ دیصاویتی     تعیین

  تعایاد مطالعاات دی االان زمیناه     وجوها، محققان جست

برا، گاذیان اوقاات    الز،ی برنامه. همچنین استبسیای کج 

آن تفریاا  و    الزماا  وا، داید  فراغاات اهمیاات والااژه   

 اقتصااد،  -اجتماعیها،  افراد براساس والژگی ،بنی طبقه

و  هاا  ایگاان باا اساتفاده از نتااالج االان تحقیاق        آنهاست.

بارا، گاذیان اوقاات    الز، ی برنامهالی که مس ول ها سازمان

تواننی با توجه باه   فراغت اقشای مختلف جامعه هستنی می

، موجود دی بحث اجتماعی و اقتصااد، دی باین   ها تفاوت

ینیالشنی تا تمام افاراد از گاذیان اوقاات    باقشای  تمهییاتی 

فراغت خود استفاده کننی و لذت کافی ببرنی و از مزاالاا،  

 شونی. منی بهرهی خوب بهگذیان اوقات فراغت 

تحقیق  شیۀ اشایهو کایبرد  ضرویت بهبنابراالن با توجه 

موید نظار دی بااال  پاژوهش یاضار بار آن اسات کاه باا         

اقتصااد، و فعالیات باینی     -سنجیین وضعیت اجتماعی 

شاایۀ االاان افااراد از  جواناان شااهر تهااران بااه لااذت دیک 

ها، بینی اوقات فراغت پی ببرد تا از االان یهگاذی    فعالیت

، و استفادۀ بهینه از اوقاات  منی بهرهم یا برا، اطتعات الز

فراغت که موجب تنییساتی و پیشارفت و تعاالی جامعاه     

 شود فراهج آوید.  یم

 

 روش تحقیق

االن تحقیق ازنظر دستاوید الا نتیجا  تحقیاق  از ناوع    

 -اهایاف تحقیاق  توصایفی از ناوع عل ای      ازنظر کایبرد،  

میایانی باود.    هاا   ا،  و ازنظر یوش گاردآوی، داده  السهمقا

  ساال  24تاا   15پژوهش یاضر یا جواناان   ،آمای جامع 

مرکاز   التدادنی که بنا به گازایش ساا   یلشهر تهران تشر

دی سال  یر،آمایگ النآنها براساس آخر یتجمع الران آمای ا

باا   (.الاران )مرکز آمای ا نفر بوده است 2140586  1390

 ناه نفر(  تعیاد نمو 2140586توجه به تعیاد کل جامعه )

ترکیبای   گیار،  یوش نموناه  فرماول کاوکران باه    براساس

نفاار  384یاایود تصااادفی(  -،ا چنیمریلااه، ا خوشااه)

دی ابتیا شهر تهران به پنج به االن صویت که دست آمی.  به

شامال  جناوب  مرکاز  شارق و غارب       یاالیجغراف  منطق

از هر منطقه ال  ناییه انتخاب شی و از سوس   شی یجتقس

 .انتخااب شاینی   یصویت تصادف راد بهاف از نوایی  ال  هر

 428. شی ال مناطق توز النافراد ا ینسوس پرسشنامه دی ب

پرسشانامه   384پرسشنامه پخش شای کاه از آن تعایاد    

، هاا  پاایک   ها پرسشنامهآوی،  محل جم  .آوی، شی جم 

 االن مناطق بود.

تعیین آوی، اطتعات الزم  از پرسشنام   منظوی جم  به

ها، بینی اوقاات فراغات    از فعالیت شیه میزان لذت دیک

( استفاده شی و برا، تعیاین  1991)1کنیزالرسری و کایلو

اجتمااعی باا اساتفاده از پرسشانام       -طبقاات اقتصااد،   

ا، تایوالن   (  پرسشانامه SESوضعیت اجتماعی اقتصاد،)

 (.16) شی

ها،  قسمتتخصصی  سؤاالتپرسشنام  مذکوی شامل 

جتمااعی  میازان   ا -شناختی  وضعیت اقتصااد،   جمعیت

شایه از    فعالیت بینی اوقات فراغات و میازان لاذت دیک   

 ها، اوقات فراغت است.  فعالیت

ساؤال    3شناختی پرسشانامه شاامل    قسمت جمعیت

ساؤال  میازان    14اجتمااعی شاامل    –وضعیت اقتصاد، 

ساؤال و قسامت    3فعالیت بینی دی اوقات فراغت شاامل  

ی اوقاات فراغات   ها، بین شیه از فعالیت میزان لذت دیک

 ا، لیررت( است. دیجه سؤال )دی مقیاس پنج 18شامل 

تان از اساتادان    12یواالی هار دو پرسشانامه  توساط    

پاالاالی ابزای تحقیق نیز با استفاده یوزۀ میالرالت ویزشی و 

پرسشانام    پاالااالی أالیای شای.   تاز ضرالب آلفا، کرونبااخ  

                                                                 

1. Kendzierski & DeCarlo 
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ها، باینی اوقاات    شیه از فعالیت تعیین میزان لذت دیک

( و پرسشنام  وضعیت 1991) 1فراغت کنیزالرسری و کایلو

دست  به 78/0و  91/0ترتیب  به( SESاجتماعی اقتصاد، )

هاا، آماای توصایفی بارا، تعیاین دیصای و       از یوشآمای.  

ها، آمای استنباطی نیاز دی  ها استفاده شی. از یوش یفراوان

که دی ابتیا برا، سنجش  ،نحو بهاالن تحقیق استفاده شی  

 -کولمااوگروفهااا از آزمااون  بااودن توزالاا  داده  لنرمااا

اساتفاده شای. بارا، سانجش تجااانس      (k.s)اسامیرنوف  

ها، موید مقاالسه از آزماون لاوالن اساتفاده     وایالانس گروه

ها و  شی. با توجه به نتیج  آزمون مبنی بر نرمال بودن داده

همچنین برقرای، شرط تجاانس وایالاانس و کم ای باودن     

، آماای، پایامترالا  تحلیال وایالاانس     ها ها از آزمون داده

دی االن تحقیق با )آنوا( و آزمون تعقیبی توکی استفاده شی. 

ها پرداخته  وتحلیل داده به تجزاله spssافزای  استفاده از نرم

صاویت   95/0ها دی ساطم اطمیناان    تمامی تحلیلشی و 

 گرفت.

 

 های تحقیق نتایج و یافته

سااس وضاعیت   ها برا یآزمودنتوزال  فراوانی  1جیول 

شود  با  یمکه متیظه طوی هماندهی.  اشتغال یا نشان می

دی صای( مشاغول    1/58بیشتر افاراد )   1توجه به جیول 

 هستنی. وقت تمامدی صی آنها شاغل  2/5انی و تنها  تحصیل

 146   یآزمودن 384ز ا  آمیه دست بهبراساس اطتعات 

. استدیصی(  9/61نفر مرد ) 238دیصی( و  1/38نفر زن )

نفار دایا، ماییک    67نفر دایا، مییک زالار دالاولج     18

نفاار دایا،  173نفاار دایا، ماییک کااایدانی    64دالاولج   

ایشای   نفر دایا، مییک کایشناسی  55مییک کایشناسی  

دیصای   2/6خانواده  .نفر دایا، مییک دکتر، هستنی 7و 

دیصای   1/7خیلای پااالین     افراد دایا، وضعیت اقتصااد، 

دیصی دایا، وضعیت متوسط   4/42پاالین  دایا، وضعیت 

                                                                 

1. Kendzierski & DeCarlo 

دیصای   1/8دیصی دایا، وضعیت خوب و دی نهاالت  2/36

 دایا، وضعیت اقتصاد، خیلی خوب هستنی.

  نتاااالج آزمااون تحلیال وایالااانس باارا،  2دی جایول  

هاا، اوقاات فراغات     شایه از فعالیات   مقاالسا  لاذت دیک  

 ها نشان داده شیه است. براساس تحصیتت نمونه

تفااوت معناادای، باین لاذت       2باه جایول   با توجه 

شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت افراد با تحصیتت  دیک

مختلف وجود داید. نتاالج آزمون تعقیبی تاوکی نشاان داد   

که االن تفاوت معنادای بین افراد دایا، تحصیتت دالاولج و  

ین افااراد دایا، تحصاایتت دالااولج و  همچناالیسااانس و 

 .استیسانس ل فوق
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 براساس وضعیت اشتغال ها یآزمودن. توزیع فراوانی 1 جدول

 درصد تعداد وضعیت اشتغال

1/58 223 دی یال تحصیل  

 19 73 بیرای

ساعت دی هفته( 15وقت )کمتر از  شاغل پایه  39 10 

ساعت دی هفته( 35تا  15وقت )بین  شاغل پایه  29 6/7  

وقت شاغل تمام  20 2/5  

 100 384 کل

 

 های بدنی اوقات فراغت براساس سطح تحصیالت افراد شده از فعالیت مون تحلی  واریانس برای مقایسۀ لذت درکنتایج آز .2جدول 

 F Sig میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مجذورات 

گروهی بین  4764 5 952 279/4  001/0  

گروهی دیون  84163 378 222   

    383 88927 کل

 

وایالااانس باارا،   نتاااالج آزمااون تحلیال  3دی جایول  

هاا، اوقاات فراغات     شایه از فعالیات   مقاالسا  لاذت دیک  

 ها نشان داده شیه است. براساس میزان دیآمی نمونه

هیچ تفاوت معنادای، بین لاذت    3با توجه به جیول 

شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت افراد از نظر میزان  دیک

 دیآمی آنها وجود نیاید.

 

افراد مییان درآمدهای بدنی اوقات فراغت براساس  شده از فعالیت واریانس برای مقایسۀ لذت درکنتایج آزمون تحلی   .3جدول   

 F Sig میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مجذورات 

گروهی بین  1038 4 259 083/1  366/0  

گروهی دیون  90862 379 239   

    383 1129360 کل

 

باارا،   نتاااالج آزمااون تحلیال وایالااانس  4دی جایول  

هاا، اوقاات فراغات     شایه از فعالیات   مقاالسا  لاذت دیک  

هاا نشاان داده شایه     براساس میزان دیآمی خانواده نموناه 

 است.

شایه از فعالیات    بین لذت دیک  4با توجه به جیول 

بینی اوقات فراغت از نظر میزان دیآمی خانوادۀ افراد تفاوت 

اد معنادای، وجود داید. نتاالج آزمون تعقیبی توکی نشان د

شیه از فعالیت بینی اوقاات   که االن تفاوت بین لذت دیک

هزای تومان و افراد با  500فراغت دی افراد با دیآمی کمتر از 

 2میلیون تومان و افراد با دیآمی بیش از  2تا  1دیآمی بین 

ین تفاوت معنادای، باین  همچنمیلیون تومان وجود داید. 

از فعالیت بینی اوقات فراغت افراد با دیآمی  شیه لذت دیک

 999تا  751میلیون تومان و افراد با دیآمی بین  2بیش از 

 هزای تومان وجود داید. 750تا  501هزای تومان و 

 

 افرادوادة مییان درآمد خانهای بدنی اوقات فراغت براساس  شده از فعالیت نتایج آزمون تحلی  واریانس برای مقایسۀ لذت درک .4جدول 

 F Sig میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مجذورات 

543/7 1609 4 6438 بین گروهی  001/0  

گروهی دیون  80878 379 213   

    383 87317 کل
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  نتاااالج آزمااون تحلیال وایالااانس باارا،  5دی جایول  

هاا، اوقاات فراغات     شایه از فعالیات   مقاالسا  لاذت دیک  

شیه  ها نشان داده  نمونهبراساس وضعیت اقتصاد، خانواده 

 است.

تفااوت معناادای، باین لاذت       5با توجه باه جایول   

شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت براساس وضاعیت   دیک

اقتصاد، خانواده افراد وجود داید. نتااالج آزماون تعقیبای    

شایه از   توکی نشان داد که االان تفااوت باین لاذت دیک    

وضااعیت فعالیاات بااینی اوقااات فراغاات دی افااراد دایا،   

ین همچناقتصاد، خیلی خوب  متوسط و خوب خانواده و 

دی افراد با وضعیت اقتصاد، خیلی پاالین و پاالین خانواده 

 .استاالن تفاوت معنادای  ها گروهوجود نیاید. دی بین بقی  

 

 افرادوضعیت اقتصادی خانوادة اس های بدنی اوقات فراغت براس شده از فعالیت نتایج آزمون تحلی  واریانس برای مقایسۀ لذت درک. 5جدول 

 F Sig میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مجذورات 

گروهی بین  1127 4 2906 455/15  001/0  

گروهی دیون  71589 379 188   

    383 83216 کل

 

  نتاالج آزمون تحلیل وایالانس برا، مقاالس  6دی جیول 

هاا، اوقاات فراغات براسااس      شایه از فعالیات   لذت دیک

 ها نشان داده شیه است. وضعیت اشتغال نمونه

شایه از فعالیات    بین لذت دیک  6با توجه به جیول 

ها، مختلف اشاتغال افاراد    یتوضعبینی اوقات فراغت دی 

تفاوت معنادای، وجود داید. نتاالج آزماون تعقیبای تاوکی    

ها،  شیه از فعالیت بین لذت دیکنشان داد که االن تفاوت 

بین افراد بیراای باا افاراد دی یاال      بینی اوقات فراغت دی

 34تاا   15)باین   وقات  پاایه تحصیل و افراد، که شااغل  

 ساعت دی هفته( هستنی  وجود داید.

 

 افرادوضعیت اشتغال های بدنی اوقات فراغت براساس  شده از فعالیت نتایج آزمون تحلی  واریانس برای مقایسۀ لذت درک. 6جدول 

انگین مربعاتمی درجۀ آزادی مجموع مجذورات   F Sig 
گروهی بین  3021 4 755 283/3  012/0  

گروهی دیون  37196 379 230   

    383 90217 کل

 

 گیری یجهنتبحث و 

گمان عوامل گوناگونی بر نحوۀ گذیان اوقات فراغت  یب

ها، اوقات فراغت  شاالی گذاینی. دی زمین  فعالیتتأثیر می

باشی که یق انتخاب تأثیر نیروها، خایجی به آن انیازه ن

طوی کامل از بین ببرد  اما دیعین یال نحاوۀ گاذیان    یا به

 (.4ها نیست )ها و فرصتتأثیر از محیودالتاوقات فراغت بی

، است که مقایای  چنیبعیموقعیت اجتماعی مفهومی 

دیآمی  وقت آزاد  دسترسی به امراناات  اعتباای  قاییت و    

افراد، که موقعیات  گمان کنی. بیماننی آنها یا تعیین می

آن دیآمی بیشتر، داینای    تب  بهشغلی و اجتماعی بهتر و 

اوقات فراغات متفااوتی نسابت باه افاراد دایا، موقعیات       

ها، افراد با موقعیت اجتماعی ضعیف داینی. دامن  فعالیت

تر است. البته نباالای از نظار   اجتماعی بهتر  بسیای گسترده

ی داشاتن منااب    دوی داشت که موقعیت اجتماعی  فقاط د 

شود  بلره افاراد، وجاود   مالی کمتر الا بیشتر ختصه نمی

اینی  اما موقعیت اجتماعی  داینی که امرانات مالی فراوانی د

چنیان مناسبی نیاینی. دی بیشتر جوام  قاعیه الاا قاانونی   

انی بیشتر با نانوشته وجود داید که براساس آن  افراد ماالل

ترنای    الا  نزدماعی به آنها کسانی که از نظر موقعیت اجت

ایتباط برقرای کننی و اوقات فراغتشان یا با آنهاا بگذیاننای.   
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شاالی ال  استاد دانشگاه از نظر سطم دیآمی دایا، تمران  

گمان دالیگاهش نسبت به اوقات  یبمالی زالاد، نباشی  اما 

فراغت و نحوۀ گذیان آن با افراد، که تمرن مالی زالااد،  

نتاالج (. 4کمتر است  تفاوت داید ) داینی  اما تحصیتتشان

شیه  تحقیق نشان داد که تفاوت معنادای، بین لذت دیک

از فعالیت بینی اوقات فراغت افراد دایا، سطوح تحصایلی  

مختلف وجود داید و افراد، که ساطم تحصایلی بااالتر،    

برنی  داینی از فعالیت بینی دی اوقات فراغت بیشتر لذت می

(  فرالارا و  1392می و همراایان ) که با نتاالج تحقیق است

( و التاویه و همراایان   2007(  کانتوما )2007همرایان )

یسی اهمیت  نظر می (. به1 10 14 17( همسوست )2006)

کرده  و لزوم پرداختن به فعالیت ویزشی برا، افراد تحصیل

باه    یالاز، مناساب و مانظج    تر است و آنها با برنامه یوشن

برنای. همچناین    از آن لذت میپردازنی و  فعالیت بینی می

مزاالا، ستمت  تحصیتت عالی دیک بهتر، از دایا،افراد 

دانش بیشتر،  از اطتعات و  داینی وسب  زنیگی فعال  و

که برا، ساب    هاالی یجو به همین دلیل تصم برخویداینی

براساس آگاهی و دانش دی خصوص  گیرنی یزنیگی خود م

دایا، تحصیتت فراد اما ا  مسائل ستمت و تنییستی است

برا، ساتمت و تنییساتی اهمیات زالااد، قائال       تر الینپا

هاالی دی جهت بهبود االن وضعیت  بنابراالن آموزش ؛نیستنی

 یسی. نظر می ضروی، به

از نتاالج دالگر تحقیق  نبود تفاوت معنادای باین لاذت    

شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت با توجه به وضعیت  دیک

ه با نتیجا  تحقیاق کلای و همراایان     دیآمی افراد است ک

( 1381و باا پاژوهش تناینوالس )    (15)( همساو  2006)

(. با توجه به االن الافته  دیآمی افراد متغیر، 3ناهمسوست )

ها، بینی اوقات فراغت  تأثیرگذای دی لذت بردن از فعالیت

نیست و متغیرها، تأثیرگذای دالگر، دی االن زمینه وجاود  

شایه   ، مختلف از نظر لذت دیکداید و افراد، با دیآمیها

هاا، اوقاات فراغات تفااوت معناادای، نیاینای.        از فعالیت

همچنین نتاالج االن تحقیق نشان داد تفاوت معنادای، بین 

شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت با توجاه باه    لذت دیک

میزان دیآمی خانواده افراد وجود داید و افراد، که خاانوادۀ  

، اسات نسابت باه افاراد، کاه      آنها دایا، دیآمای بااالتر  

برنی که  خانوادۀ آنها دیآمی کمتر، داید  لذت بیشتر، می

(  التاویه و  1392باا نتااالج تحقیاق اساتمی )    الافته االن 

( و الیالووس و 1385(  یضو، و طاهر، )2006همرایان )

یسی  نظر می (. به1 5 17 24( همسوست )2007همرایان )

دلیال   برخویداینای باه  خانوادۀ افراد، که از دیآمی کمتر، 

ها، فرر، و مشغل  کای، فراوان فرصت پارداختن   دغیغه

علت  ها، ویزشی و تفرالحی یا نیاینی  بنابراالن به به فعالیت

کج بودن تجایب ویزشی و باینی آنهاا دی طاول زنایگی      

 وشود  صویت غیرفعال طی می بیشتر اوقات فراغت آنها به

برنای.   راغت میلذت کمتر، از فعالیت بینی یین اوقات ف

طبقات پااالین  دیالافتنی که افراد  (2009) بال و همرایان

زالارا دی    اقتصاد، از سطوح فعالیت کمتار، برخویداینای  

طبقات پاالین میازان تجاایب ویزشای و باینی دی طاول      

و اوقات فراغت بیشتر صرف است زنیگی و دی خانواده کج 

 و شاود  یتماشا، تلوالزالون و مصایبت با افراد خاانواده ما  

پارداختن باه    ی بارا، کای، فراوان  فرصت  مشغل  واسط به

بار االان     . عتوهوجود نیایدویزشی و تفرالحی  ها، یتفعال

وضعیت نامطلوب امنیتی دی محل زنیگی نیز به مشرتت 

 (.7افزاالی ) یآنان م

از عوامل ماننی  ،ا مجموعه  اقتصاد، -پاالگاه اجتماعی

گاهی محل اقامت تحصیل و  ،ها دیآمی  نوع مسرن  سال

دی شراالطی که بر اثر تحوالت اجتماعی و اقتصااد،   . است

هاا، فراغتای از یالات    توسع  ایتباطات و صنعت  فعالیت

ها، فراغت سنتی به یالت میین تغییر پییا کرده  هزالنه

نیز گران شیه است. بنابراالن اگر خانواده از شراالط مناسب 

یان دی اوقاات  اقتصاد، برخاویدای نباشای  اساتعیاد فرزنا    

-یود و دی نتیجه دی االن دسته از خانوادهفراغت به هیی می
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والاژه  دی   ها، اقتصااد، باه   دلیل وجود دالگر اولوالت ها  به

گیرد و ها، یفاهی  اوقات فراغت دی اولوالت قرای نمیزمینه

گاه برنام  صحیحی برا، اوقات فراغت دی نظر گرفتاه  هیچ

محایط آن باارا،  شاود. از الا  نظاار چاون خاناه و     نمای 

ییرالافت  فرزنیان  محیود است و تغپاسخگوالی به نیازها، 

-انی  برنامه ، خانوادهوالیالن خود گرفتای یف  نیازها، اولیه

ها، اوقات فراغت فرزنیان از محیط خاناه و خاانواده باه    

شود. بنابراالن دی سطم کوچه و خیابان و پایک کشانیه می

فرزنیان از داالرۀ نظایت بیشتر اوقات تابستان با یها شین 

برناماه و باه   و میالرالت خانواده  اوقات فراغت آنها باا بای  

شود. متأسفانه موقعیت اقتصاد، بیشاتر  بطالت سور، می

هاا،  والیالن تنها تواناالی فراهج کردن برخای از سارگرمی  

تارالن و شااالی   (. الری از مهج4غیرفعال دی خانه یا داینی )

گذای بر نحوۀ گاذیان اوقاات   ترالن عوامل تأثیر کننیه یینتع

فراغت  وضعیت اقتصاد، است  زالرا عوامال دالگار ماننای    

دهی. بیالهی است که بعضی امرانات یا تحت تأثیر قرای می

والژه سفر باه شاهرها و    ها همچون گردشگر،  بهاز فعالیت

هاا، هنار، و ویزشای     کشویها، دالگر الا بیشتر فعالیات 

از عهیۀ هارکس   ها، زالاد، است کهمستلزم صرف هزالنه

آالی. امروزه تماشا، تلوالزالون بیشاترالن زماان یا دی   برنمی

گذیان اوقات فراغات ماردم دی بیشاتر کشاویها باه خاود       

عناوان الرای از    اختصاص داده است. تماشا، تلوالزالون باه 

ها، گذیان اوقات فراغت  از ال  طرف ترالن شیوهغیرفعال

جنبا   دلیال   کننیه بودن و گاهی نیاز باه   به علت سرگرم

علات دسترسای آساان و نیاز      آموزشی و از طرف دالگر به

ایزان بودن  بیشترالن زمان یا دی گذیان اوقات فراغات باه   

کاه تحقیقاات نشاان     گوناه  آندهی. اما خود اختصاص می

دهنی  هرچه دیآمی افراد بیشتر باشای  زماان تماشاا،    می

کنی. ها افزاالش پییا میتلوالزالون نیز کاهش و دالگر فعالیت

یالهی است که برا، اظهای نظر دقیق دیبایۀ تأثیر وضعیت ب

گذیان اوقاات فراغات ماردم االاران  باه       نحوۀاقتصاد، بر 

تحقیقات جام  و داشتن آمای و اطتعات دقیاق از دیآمای   

افراد نیاز است که امییوایالج با دستیابی به االان اطتعاات   

 (.4عمل آوید ) تر، به یقدقبتوان اظهاینظر 

ن تحقیق وجود تفاوت معناادای باین لاذت    از نتاالج اال

شیه از فعالیت بینی اوقات فراغت با توجه به وضعیت  دیک

اقتصاد، خانوادۀ افاراد اسات. هرچاه وضاعیت اقتصااد،      

هاا،   خانواده باالتر باشی  افراد لاذت بیشاتر، از فعالیات   

برنی که االن الافته با نتاالج تحقیق  بینی دی اوقات فراغت می

(  ساالیس و  1385یضاو، و طااهر، )  (  1392استمی )

( و هانگ و 2007(  الیالووس و همرایان )1991همرایان )

نظار   (. به1  5 12 20 24همسوست ) (2012هامفرالس )

تواننای   تر می یسی افراد دایا، وضعیت اقتصاد، مناسب می

ها، تربیت بینی بیشتر و مرریتر، یضوی داشته  دی کتس

ها، باینی اختصااص    لیتباشنی و زمان بیشتر، یا به فعا

یسی شناخت و آگاهی نسبت به  نظر می دهنی. همچنین به

مساائل ویزشاای و اهایاف برناماا  ویزشای و تفرالحاای دی    

تار   طبقات باال، اقتصااد، چشامگیرتر از طبقاات پااالین    

منای، فارد از    باشی. بنابراالن میزان دیک لذت و یضااالت 

هاا، باینی اوقااات فراغات و یفتاای و نگاارش دی      فعالیات 

خصوص ستمت و برخویدای، از بینی سالج باه وضاعیت   

اقتصاااد، بسااتگی داید. همچنااین افااراد طبقااات باااال،  

اقتصاد، بیشترالن آگاهی یا نسبت باه سااالر طبقاات دی    

خصوص اهیاف برنام  تروالج فعالیت بینی و ویزشی داینی  

 یو مشایکت آنها دی االن خصوص بیشتر است.  ازاالن

شیه از فعالیت  ن لذت دیکنتاالج بریسی نشان داد بی

بینی اوقات فراغت با توجه به وضعیت اشتغال افراد تفاوت 

معنادای، وجود داید. دی االن زمیناه افاراد، کاه دی یاال     

انای بیشاتر از    وقت بوده انی الا دایا، شغل پایه تحصیل بوده

یسای   نظر مای  برنی. به ها لذت می افراد بیرای از االن فعالیت

یزۀ کافی بارا، فعالیات باینی برخاویدای     افراد بیرای از انگ

نیستنی و بنابراالن لذت کمتر، نسبت به افاراد شااغل از   
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 برنی. فعالیت بینی اوقات فراغت می

با توجه به االنراه طبقاات پااالین از نظار اقتصااد، و      

هاا، باینی اوقاات     اجتماعی مشایکت کمتر، دی فعالیات 

هاا،   هاا و ایگاان   شاود ساازمان   فراغت داینی  پیشنهاد می

دی االن زمینه  با یذف برخی از عوامال ناامطلوب     مس ول

  بودن هزالن زالادها، ویزشی   )دسترسی نیاشتن به مران

ناام و   ثبات   توانی دی پرداختن هزالنا نا  ویزشیها،  مران

امرانااات و تجهیاازات باارا، ویزش  نبااود  خرالاای وساااالل

و االجاد  و ...(برا، فعالیت بینی فضا، کافی  ن  نبوددخترا

راالط مناسب  افزاالش سطم آگاهی و شاناخت اهایاف و   ش

گروهای باا    ،هاا  یسانهها از طرالق کم  گرفتن از  برنامه

هاا،   الشهماا   برگازای، سامینایها و   ایائ  مطالب علمای 

ها، ویزشای و   مفیی شرکت دی فعالیت مرتبط که تأثیرات

هاا،   ها یا باه فعالیات   خانواده سازنی  یتر م بینی یا شفاف

 ی. کنن ویزشی تشوالق

با توجه به االنره شراالط اقتصاد، دی میزان مشاایکت  

ها، ویزشی تأثیر بسازاالی داید  پیشانهاد    افراد دی فعالیت

و تجهیزات ویزشای دی منااطق   ها  مرانشود با توسع   می

هاا،   پرجمعیت و ضعیف از نظر اقتصاد،  پرداخت الایاناه 

ونقال و   ویزشی برا، االن اقشاای  گساترش ناوگاان یمال    

شیه و دقیق دی همین خصوص بتوان تا  ها، یساب مهبرنا

هااا کاساات و میاازان  ا، از مشاارتت االاان خااانواده اناایازه

مشایکت آنها یا افزاالش داد. همچنین با االجااد پشاتیبان   

ها، جذاب دی محله و دی  خصوص بوستان فعالیت بینی به

ایتقاا،  هاا    اختیای گذاشتن امرانات ویزشی دی االن محال 

 ویزش هاا،  ساودمنی،  باه  نسابت  ممارد  آگااهی  سطم

 -اجتماعی  وضعیت از که مناطقی دی خصوص همگانی به

مشایکت افراد و لذت آنها  برخویداینی  تر، اقتصاد، پاالین

 ها، بینی اوقات فراغت یا افزاالش داد. از فعالیت
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