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چکیده
اوقـات فراغـت و نحـوة گـذران آن از جمله مفاهیم نوینی اسـت که با پیدا شـدن انـواع تکنولوژی
و پیشـرفت صنعـت در زندگـی مـردم معنـای واقعـی خـود را یافتـه اسـت .ايـن پژوهـش کـه بـا
هـدف بررسـی نحـوة گـذران اوقـات فراغت اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنـان زن دانشـگاه ایالم با
تأکیـد بـر فعالیتهـای بدنـی و ورزش انجـام شـده ،توصيفي -تحلیلـی و از نظر روش گـردآوری
اطالعات ،ميداني اسـت .جامعۀ آماري تحقیق شـامل اسـاتيد ،دانشـجويان و كاركنان زن دانشـگاه
ایلام میباشـد كـه  362نفـر از آنها با اسـتفاده از جدول مـورگان و روش طبقهای ،بـه عنوان نمونه
انتخـاب شـد .جهـت گردآوري دادهها از پرسشـنامۀ محققسـاخته اسـتفاده گرديد كـه پايايي آن به
روش آلفـاي كرونبـاخ ( )ra =0/89تعييـن شـد .بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعات نیز از روشـهاي
آماري توصيفي (ميانگين ،انحراف اسـتاندارد و درصدهاي سـتوني) و آمار اسـتنباطي (ANOVA،
 LSDو كروسـكال واليس) اسـتفاده گردید (  .)p< 0/05نتايج تحقیق نشـان داد كه در ميان فعاليتهاي
مربـوط بـه گـذران اوقـات فراغـت ،اسـتفاده از موبایـل در هر سـه گـروه ،مهمترین فعالیـت بود و
فعالیتهـای بدنـی و ورزش در بین اسـاتيد ،دانشـجويان و كاركنان به ترتيـب در اولويتهاي نهم،
هفتم و هشـتم قرار داشـت .بررسـي روابط بين متغيرها نیز نشـان داد که بین متوسـط درآمد ،سـن
و تحصیلات بـا میـزان ورزش کـردن و اوقات فراغت در میان سـه گروه ،تفاوت معنـاداری وجود
دارد .فعاليتهـاي غيرحركتـي ماننـد اسـتفاده از موبایل سـهم عمدهاي از سـاعات فراغـت را به خود
اختصـاص داده اسـت و ورزش در ایـن میان ،جايگاه مطلوبـي ندارد.
واژگان كليدي :اوقات فراغت ،ورزش و فعالیت بدنی ،دانشگاه ایالم.

 . 1دانشیار گروه علوم ورزشی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
جامعـة سـالم ،جامعهای اسـت کـه اعضـای آن بتوانند ضمـن رفع نیازهـای زندگی
از طریـق اشـتغال متعـارف ،از سـرگرمیهای سـالم و روابـط انسـانی مطلـوب و
شـعف عاطفـی نیز برخوردار باشـند (رضایی .)94 :1395 ،جوامـع مختلف در طول
حیاتشـان همـواره بـا مسـائل متعـدد و متنوعـی مواجـه بودهانـد؛ از جمله مسـائلی
کـه در دو دهـۀ اخیـر بیـش از گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت« ،اوقـات
فراغـت» 1میباشـد کـه بـا تحـوالت اجتماعـی و پیشـرفت تکنولـوژی ،مسـئلهای
جـدی و اثرگـذار در امـور مختلـف جامعة بشـری به شـمار میرود .اوقـات فراغت
بـه معنـای زمـان آزاد و فارغ از الزامات شـغلی (رسـمی ،متوقع و انتفاعی) ،زیسـتی
(سـرگرمیهای گریزناپذیـر روزانـه ماننـد تغذیـه ،خـواب و اسـتحمام) ،عـادی
(ماننـد خریـد و رفـت و آمـد) و اجتماعـی (انجـام دادن وظایف و تأمیـن انتظارات
اجتماعـی) اسـت (شـرفالدین )35 :1394 ،کـه معموالً صرف اسـتراحت ،تفریح و
سـرگرمی ،توسـعة اطالعـات ،فراگیریهای مـورد عالقه و مشـارکتهای اجتماعی
میشـود .از منظـر کارکـردی نیـز میتوانـد بـه صـورت بالقـوه زمانی مناسـب برای
تأمل ،اندیشـیدن ،خیالورزی ،خودسـازی ،تعالییابی ،شـکوفایی اسـتعدادها ،جبران
کمبودهـا و ارضای خواسـتههای زیباییشـناختی در سـطح فـردی؛ همچنین تقویت
روح دسـتهجمعی ،پویایـی ،بهینهسـازی محیـط ،نشـاط و شـادابی جمعـی ،کاهـش
آسـیبها و انحرافهـا در سـطح اجتماعـی باشـد (همـان .)37 :در حقیقـت آنچـه
موضـوع فراغـت را مهـم و تأثیـرات آن را بااهمیّـت میسـازد ،پرداختـن داوطلبانـه
و خـارج از الـزام بـه کاری اسـت کـه باعـث رضایـت درونی فرد میشـود .بیشـتر
اختراعـات و اکتشـافات بشـری که به وسـیلة دانشـمندان صورت گرفتـه ،محصول
تفکـر ،قـوة ابتکار و خالقیتی اسـت که در زمان فراغت حاصل آمده اسـت و بیشـتر
جرایـم و بزهکاریهـا نیـز در اوقـات فراغـت صـورت میگیـرد .اگـر افـراد بـرای
اوقـات فراغـت خود برنامه یا فعالیتی نداشـته باشـند ،ایـن اوقات مبـدل به بیکاری
و بیـکاری اغلـب سـبب آفـت و جرم میشـود .هرگونـه بیتوجهی و سـهلانگاری
در مـورد اوقـات فراغـت قشـر جـوان میتوانـد تأثیـرات و نتایـج جبرانناپذیری را
در کلیـة جنبههـای جامعـه بـه جای گـذارد؛ از ایـن رو توجه بـه پدیـدة فراغت در
1. Leisure time
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عصـری کـه «تهاجـم فرهنگـی» بیـش از هـر دورهای فرهنـگ و نگـرش مذهبـی و
جهتگیـری اجتماعـی -سیاسـی مـردم مـا را تهدید میکنـد ،اهمیت بسـزایی دارد
(باقـری و بهمئـی .)201 :1393 ،رضایـی ( )1395عنـوان میکنـد کـه برنامهریـزی
بـرای اوقـات فراغـت یکی از موضوعات اساسـیِ فرهنگـی ،اقتصـادی ،اجتماعی و
سیاسـی جامعـۀ امـروزی اسـت و چگونگی تعادل بخشـیدن بین عرضـه و تقاضای
ایـن کاربـری یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی اسـت که بایسـتی بـه آن توجه خاص
داشـت .نتایج تحقیق شـاطریان و همکاران ( )1394نشان داد که کودکان و نوجوانان
حاشیهنشـین در زمـان گذران اوقـات فراغت به دلیل تنگی معیشـت یا فقر فرهنگی
1
خانوادههـا ،بیشـتر دچار انحرافات اجتماعی و مشـکالت جسـمی میشـوند .زوان
( )2017هـم در پژوهـش خـود نشـان داد که اشـتغال و رضایـت از زندگی بر نحوة
گـذران اوقـات فراغـت تأثیر مثبـت دارد .ا َُپیـک )2014( 2نیز عنـوان میکند اوقات
فراغـت فرصتهایـی را بـرای تمرین نقشهـا و فعالیتهای مختلـف زندگی برای
افـراد فراهـم میکنـد .نتایـج تحقیـق اِمایـن )2015( 3هم نشـان داد که شـرکت در
فعالیتهـای گـذران اوقـات فراغـت ،تحـت تأثیـر ویژگیهـای فـردی و اجتماعی،
نـژاد ،سـن ،خانـواده و جنسـیت اسـت .نتایـج پژهشهـای رضایـی ( ،)2017وگنر
( )2010و شـاطریان و همـکاران ( )1394نشـان داد کـه تفـاوت معنـاداری بین زنان
و مـردان در اسـتفاده از اوقـات فراغت وجـود دارد.
مهمتریـن ع ّلـت تفـاوت فضاهـای فراغتـی در کشـورهای اسلامی ،تأکیـد دین
اسلام بـر مسـئلۀ جنسـیت و رعایـت اصـل تفکیـک جنسـیتی و تعییـن شـرایط و
ضوابـط خـاص بـرای حضور زنـان در این فضاهاسـت .نظر بـه ارزش واالی زن در
توجـه بـه اینکه زنـان نیمـی از جامعـه را تشـکیل میدهند و
جوامـع اسلامی و بـا ّ
محـور خانوادههـا بـه شـمار میآینـد ،بایسـتی از نظر روانی و جسـمی از سلامت
و شـادابی کافـی برخـوردار باشـند .اوقات فراغـت نیز یکی از محورهـای مطرح در
زندگـی زنـان اسـت و در ارتبـاط بـا فعالیتهایـی کـه طـراوت ،شـادابی و تجدید
نیـرو را بـرای آنـان به دنبـال دارد ،جایگاه خاصـی را به خود اختصاص داده اسـت.

1. Zwan
2. Opic
3. Emine
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حسـینی و رحیمـی ( )1385عوامـل تأثیرگـذار بـر چگونگی گذران اوقـات فراغت
زنـان را امکانـات و فضاهـای مناسـب ،محدودیتهـای فرهنگی و مذهبی ،سـطوح
تحصیالت ،چگونگی اشـتغال ،مشـارکت سـایر افـراد خانواده در امور منـزل ،تعداد
فرزنـدان ،چگونگـی وضعیـت تأهـل و باورهـای اجتماعی ذکـر میکنند.
صادقـی و همـکاران ( )1388در بررسـیهای خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که
نابرابریهـای اجتماعـی اعـم از نابرابریهای جنسـیتی ،قومیتی و طبقاتـی ،الگوهای
متفاوتـی از فراغـت را در جوامـع بـه وجـود میآورنـد .پوراحمـد و سـاالروندیان
( )1391نیـز جنسـیت را یکـی از اشـکال بـارز تمایـزات اجتماعـی دانسـتند کـه به
ناهمگونی و نابرابری در فراغت منتهی میشـود .نتایج تحقیق شـاطریان و همکاران
( )1394هم نشـان داد که بیشـتر اوقات فراغت دختران حاشیهنشـین شـهر خرمآباد
صرف تماشـای تلویزیون میشـود .در مطالعهای که در بین دانشـجویان داروسـازی
دانشـگاه لوبلیـن انجـام گرفت ،مشـخص شـد که خانمها سـاعات فراغت بیشـتری
نسـبت بـه آقایـان دارنـد و مهمتریـن فعالیتهـای فراغتـی آنهـا شـامل اسـتراحت،
مطالعـۀ غیردرسـی و گـوش دادن بـه رادیوسـت (باقـری و بهمئـی.)205 :1393 ،
چمنپیـرا و همـکاران ( )1393عنوان کردند ورزش و فعالیت بدنی راهحلی مناسـب
بـرای پـر کـردن اوقـات فراغـت زنان سـالمند اسـت کـه میتواند باعث پیشـگیری
از بـروز اختالالت مختلف در دوران سـالمندی شـود .نتایج تحقیـق باقری و بهمئی
( )1393نیـز نشـان داد کـه بیـن جنسـیت و نحـوۀ گـذران اوقـات فراغـت ،تفاوت
معنـاداری وجـود دارد و دانشـجویان دختـری کـه در خوابـگاه دانشـجویی هسـتند
نسـبت بـه خانـۀ پـدری فراغـت کمتـری دارنـد .لـی ون و تسـای چانـگ ()2016
بیـان کردنـد زنانـی کـه در اوقات فراغـت خود فعالیـت بدنی (یـوگا) دارنـد میزان
قنـد خـون آنهـا نرمال اسـت .سـیراکی 1و همـکاران ( )2008در مقالۀ خـود به این
نتیجـه رسـیدند که بیـن ناهنجاریها و قانونشـکنی کـودکان و نوجوانـان در محیط
و اماکـن عمومـی و نحـوۀ گذران اوقـات فراغت آنهـا ارتباط معنـاداری وجود دارد
و بـا جـای دادن ورزش در اوقـات فراغـت این افـراد ،بینظمیهـا و الابالیها کاهش
چشـمگیری مییابـد و شـخصیت ایـن افراد بـه صـورت مثبتتری به ثبات رسـید.
از جملـه فعالیتهـای مفیـدی کـه در جوامـع مختلـف جایـگاه ویـژهای دارد،
1. Sieracki
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ورزش و فعالیتهـای بدنـی 1اسـت کـه بـه عنـوان يك ابـزار چندبعدي بـا تأثيرات
گسـترده ،جايـگاه و نقـش خود را در اقتصاد سلامت افـراد ،گـذران اوقات فراغت
سـالم ،آمـوزش و پـرورش ،روابـط اجتماعـي و پيشـگيري از بسـياري از مفاسـد
اجتماعـي و انحرافـات اخالقـي در جامعـه متجلـي سـاخته اسـت .طبـق تحقيقات
انجامشـده در كانـادا ،افزايـش  10درصـدي سـالیانه در فعاليتهاي جسـماني موجب
پسـانداز  150ميليـون دالري در بحـث سلامت و درمـان آنهـا ميشـود (عطایـی
و همـکاران .)44 :1388 ،نتایـج تحقیـق خـدادادی و همـکاران ( )1396نشـان داد
کـه همبسـتگی مثبـت و معنـاداری بیـن انگیـزة مشـارکت در ورزش بـا شـادی و
نشـاط دانشآمـوزان شهرسـتان بنـاب وجـود دارد .لی ون و تسـای چانـگ ()2016
نیـز فعالیـت بدنـی و ورزش را مهمتریـن الگـوی گـذران اوقـات فراغـت معرفـی
میکننـد و بـر نقـش آن در سلامت جوامـع امـروزی تأکیـد دارنـد .علیآبـادی و
همـکاران ( )2013هـم در پژوهش خود نشـان دادند دانشـجویانی کـه فعالیت بدنی
دارنـد ،افسـردگی و اضطراب آنها در سـطح پایینتری قرار دارد .تسـیر 2و همکاران
( )2007در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که افزایـش یک سـاعت فعالیت
بدنـی در هفتـه باعـث افزایـش کارایـی در بعدهـای متفـاوت زندگـی به مقـدار 17
درصـد در مـردان و  39درصـد در زنـان میشـود .نتایـج تحقیقات لیـن )2018( 3و
فهیمـه مهربانـی و جـواد مهربانـی ( )1395نیـز نشـان داد که فقر حرکتـی و کاهش
سـطح فعالیتهـای بدنـی منجـر بـه چاقـی و بیماریهـای مرتبـط بـا آن میشـود.
نظریـان مادوانـی ( )1392و رضایـی ( )2017عنـوان کردند که بین درآمد ،جنسـیت
و موقعیـت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با میزان مشـارکت ورزشـی دانشـجویان،
ارتبـاط معنـادار و مثبتـی وجـود دارد .نتایـج تحقیـق رضایـی ( )1395نیـز حاکی از
وجـود ارتبـاط معنـادار بیـن رضایـت از زندگـی ،کیفیت زندگـی و امید بـه زندگی
بـا میـزان اوقـات فراغـت اسـت .غفـوری و همـکاران ( )1395هـم عنـوان کردنـد
کـه تفـاوت معنـاداری بیـن لـذت درکشـده از فعالیتهای بدنـی در اوقـات فراغت
در طبقـات مختلـف اقتصـادی بـا سـطوح تحصیلات مختلـف وجـود دارد .نتایج

1. Sport & Physical Education
2.Tessier
3. Lin
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پژوهشهـای رنسـام )2018( 1و توفیقـی و همـکاران ( )1393هـم از وجود ارتباط
مثبـت و معنـاداری بیـن میـزان ورزش کـردن و سلامت عمومـی جوامـع مختلف
حکایـت دارد .گانـش )2018( 2اعتقـاد دارد کـه اکثریـت افـراد بر اسـاس اعتقادات
شـخصی و بـدون نسـخه و برنامـة اسـتاندارد ،فعالیـت بدنـی و ورزش میکننـد.
بـه طـور كلـي در گذشـته ،بـا احتـرام بـه تحصيـل علم و بـا تنفر به بيـكاري و
فراغـت نگريسـته ميشـد؛ ولي امروزه به خوبي روشـن شـده اسـت كـه تحصيل و
فراغـت ،الزم و ملـزوم يكديگرنـد و فراغـت و بيـكاري دو مفهوم جـدا از يكديگر
بـه شـمار ميرونـد .امـروزه دانشـگاهها در سـطح جهانـی علاوه بر انجـام وظایف
آموزشـی و پژوهشـی ،وظایـف جدیـدی در عرصـۀ فرهنگـی و اجتماعـی نیـز بـر
عهـدۀ گرفتهانـد کـه از آن جملـه میتوان به فرهنگسـازی و جامعهپذیرکردن اشـاره
کـرد؛ بـه عبارت دیگـر ،اگرچه دانشـگاه بـه تولید دانـش و تربیت افـراد متخصص
همـت میگمـارد؛ امـا توجـه آن بـه نیازهـای جامعـه بـرای گـذران اوقـات فراغت
بـه عنـوان ضمانـت سلامت افراد نیـز اهمیـت دارد و شـناخت عالیـق ،انگیزهها و
تنگناههـا بـرای گـذران اوقـات فراغت آنهـا الزم به نظر میرسـد (رضایـی:1395 ،
 .)94نتایـج تحقیـق کریمیان و همکاران ( )1393نشـان داد که ورزش و فعالیتهای
بدنـی باعـث افزایش سـطح سـرمایة اجتماعی اعضـای هیئت علمی دانشـگاه علوم
پزشـکی اصفهان شـده اسـت .فهیمـه مهربانی و جـواد مهربانـی ( )1395عنوان کرد
کـه  5/62درصـد از دانشـجویان دانشـگاه گیلان سـطح فعالیت بدنی پایینـی دارند.
کریمیـان و همـکاران ( )1393نیـز در تحقیـق خـود نشـان دادنـد کـه بیـن ترکیبـی
از مؤلفههـای سـرمایة اجتماعـی بـا میـزان و نحـوة گـذران اوقـات فراغت اسـاتید
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان ،رابطـة مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .رضایـی
( )2017و اِمایـن ( )2015عقیـده دارنـد کـه امکانـات و تسـهیالت دانشـگاهها برای
گـذران اوقات فراغت اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنان ناکافی اسـت؛ بنابراین جامعۀ
دانشـگاهی ناگزیـر به سـمت شـیوههای کمتحرک مانند اسـتفاده از موبایـل ،مطالعۀ
غیردرسـی ،تماشـای تلویزیون و رفتن به سـینما سـوق پیدا میکنند .فهیمه مهربانی
و جـواد مهربـان ( )1395عنـوان میکننـد کـه بین مشـارکت در ورزش با پیشـرفت
1. Ransom
2. Ganesh
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تحصیلـی دانشآمـوزان ،ارتبـاط مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .نتایـج تحقیقـات
چیرانـی و میرابراهیمـی ( ،)1393فهیمه مهربانی و جواد مهربانـی ( )1395و رضایی
( )1388نشـان داد عملکـرد دانشـگاهها در غنیسـازی اوقـات فراغـت دانشـجویان
مناسـب نیسـت کـه افزایش تماشـای فیلمهـای غیرمجـاز و کاهـش ورزش در بین
دانشـجویان از نتایـج آن اسـت؛ بنابرایـن ایـن مسـئله در مـورد زنان دانشـگاهی که
در محیطهایـی بـا امکانـات و فضاهـای محدودتـر اوقـات فراغـت خود را سـپری
میکننـد ،اهمیـت مضاعـف مییابد؛ پس کیفیـت عرصههای گذران اوقـات فراغت،
شـکل و میـزان حضـور زنـان در آنهـا و عوامـل مؤثر بر نحـوۀ حضور این قشـر ،از
دغدغههـای برنامهریـزان فرهنگـی و جامعهشناسـان محسـوب میشـود و ضروری
اسـت نـوع فعالیتها و خواسـتههای ایشـان مورد مطالعه و مهندسـی مجـدد 1قرار
گیـرد .بـر ایـن اسـاس ،پژوهـش حاضـر بـه بررسـی تفاوتهـای موقعیتـی گذران
اوقـات فراغـت اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنـان زن دانشـگاه ایلام بـا تأکیـد بـر
فعالیتهـای بدنـی و ورزش میپـردازد.
چارچوب نظری تحقیق
چنانچـه از گروهـي از مـردم کـه بـه طـور تصادفي انتخاب شـدهاند خواسـته شـود
اوقـات فراغـت را تعريـف کنند ،پاسـخهاي متفاوتي خواهند داد .تنوع اين پاسـخها
نشـان ميدهـد کـه تعریف اوقـات فراغت بسـیار پیچیده و مسـتقل از یـک تعریف
منسـجم گروهی اسـت؛ بنابراین ممکن اسـت بـراي افراد مختلف معانـي گوناگوني
داشـته باشـد .اوقـات فراغـت از واژۀ التين «ليسـر» 2مشـتق شـده اسـت کـه هم به
مفهـوم گزينـه (مجـوز بـراي انجـام کاري) و هم به معنـاي محدوديـت (مجاز ولی
تحـت مقـررات و منظـم) میباشـد (رضایـی .)42 :1388 ،در زبـان فارسـی ،اوقات
فراغـت از دو کلمـۀ «اوقـات» و «فراغـت» تشـکیل شـده اسـت کـه «اوقـات» جمع
وقـت اسـت؛ یعنـی هنگامها ،روزگارهـا و سـاعات« .فراغت» هم در لغـت به معنی
آسـودگی و آسـایش اسـت و معمـوالً در مقابل اشـتغال و درگیریهـای روزمره که
بـه نوعـی موجـب خسـتگی میشـوند بـه کار مـیرود .اوقات فراغـت بـرای افراد
1.Reengineering
2.Liecer
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مختلـف ،معانـی گوناگونـی دارد؛ پـارهای آن را مـدت زمانـی میداننـد کـه پـس از
ی میمانـد .گروهـی دیگـر آن را موقعیتی
انجـام کار یـا وظایـف و مسـئولیتها باقـ 
برای آرمیدن و جبران خسـتگی کار و نوشـدارویی برای گریز از فشـارها و تنشها
و رهایـی از بـار سـنگین زندگـی مـدرن به شـمار میآورنـد (رضایـی)45 :1395 ،؛
امـا کاملتریـن تعریـف را هـیوود )2008( 1مطـرح کرد کـه در آن اوقـات فراغت
از چهـار بعد اسـت:
 .1اوقـات فراغـت بـه عنـوان وقت بازمانـده :اوقات فراغـت اوقاتی اختیاری اسـت
کـه پـس از انجـام امـور مربوط بـه امرار معـاش باقی میمانـد و شـخص میتواند با
آزادی نسـبی بـه هر شـکلی کـه دوسـت دارد آن را صرف کند.
 .2اوقـات فراغـت به عنـوان فعالیـت :اوقات فراغت بـه عنوان رشـته فعالیتهایی که
اشـخاص تصمیـم دارند در فرصتهـای آزاد خویش در آنها شـرکت جویند .در اینجا
توجـه از شـخص به سرشـت فعالیتهای انجامشـده مانند ورزش ،هنر ،سـرگرمیها
و غیـره معطوف گردیده اسـت.
 .3اوقـات فراغـت از دیـدگاه عملکـردی /نتیجه :اوقـات فراغت ابزاری اسـت برای
نیـل بـه اهـداف مطلـوب و پذیرفتهشـدة اجتماعـی؛ در نتیجه اغلب بـا اصطالحات
مثبتـی همچـون« :درمانـی»« ،آرامبخـش» و «آموزشـی» یـا بـا دیـدی منفینگرانـه با
اصطالحاتـی نظیـر« :جبرانـی»« ،پاالینـده» و «کنتـرل اجتماعی» توصیف میشـود.
 .4اوقـات فراغـت از دیدگاه آزادی عمـل :از دیدگاه تاریخی اوقـات فراغت مربوط
بـه یـک گـروه ممتاز اسـت کـه از نظر اسـتقالل مالی آنقـدر مرفه هسـتند که تحت
شـرایط آرمانـی شـیوهای از زندگـی را برمیگزیننـد کـه مبتنـی بر اوقـات فراغت و
آزادی عمـل اسـت و فـرد میتوانـد خودش باشـد و خویشـتنِ خویش بـروز دهد.
بـدون شـک در دنیـای پرتالطـم امـروزی یکـی از مهمتریـن فعالیتهـای گـذران
اوقـات فراغـت در جوامـع پیشـرفته ،ورزش و فعالیتهـای بدنـی اسـت« .تربیـت
بدنـي» از نظـر لغـوي مرکـب از دو کلمـة «تربيـت» و «بـدن» اسـت« .تربيت» اسـم
«رب»
مصـدر و در فارسـي بـه معني «پـروردن» و «پروراندن» میباشـد کـه از کلمة ّ
بـه معناي «پرورشـدهنده» مشـتق شـده اسـت .به طـور ک ّلـي تربيتبدني بـه معناي
پـرورش بـدن بـه وسـيلة انواع ورزشهاسـت و اجـرای آن بر عهدۀ معلمـان تربیت
1.Haymood
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بدنـی میباشـد« .ورزش» نیـز از نظـر لغـوی ،اسـم مصـدر و بـه معنـای «ورزیدن»
و «برزیـدن» و در اصطلاح بـه معنـاي «رياضيـات ،حـرکات و اعمـال مخصـوص»
اسـت کـه بـراي قوت اعمـال بدنـي ،آن را به جـاي میآورند؛ به طور کلـی ،ورزش
شـامل انجـام فعالیتهـای منظـم و سـازمانیافته در جهت توسـعۀ تواناییهـا با هدف
توانمندسـازی فراگیران اسـت (رضایـی.)24 :1395 ،
اغلـب مطالعـات ایـن حوزه به بررسـی نحوة گذران اوقات فراغت دانشـجویان
و جایـگاه ورزش و فعالیتهـای بدنـی در آن پرداختهانـد و مطالعـات مربـوط بـه
نحـوة گـذران اوقـات فراغت اعضـای هیئت علمـی و کارمندان دانشـگاهها بسـیار
محـدود و انـدک اسـت .ایـن موضـوع باعث شـد کـه این تحقیـق به طـور همزمان
بـه مقایسـة تأثیـر تفاوتهـای موقعیتی (جایـگاه اجتماعـی و اداری ،درآمد ،سـن و
تحصیلات) بـر نحـوة گـذران اوقـات فراغت اعضـای هیئت علمـی ،کارمنـدان و
دانشـجویان زن بـا تأکیـد بـر فعالیتهـای بدنـی و ورزش بپردازد.
روش پژوهش

تحقیـق حاضـر از لحـاظ هـدف کاربـردی اسـت؛ چونکه در پی توسـعۀ دانـش کاربردی
در یـک زمینـۀ خـاص انجـام میگیـرد و نتایـج آن در رفع نیازهـا و حل مشـکالت قابل
اسـتفاده میباشـد ،توصیفی اسـت؛ زیرا هدف آن نشـان دادن یک واقعیت علمی و عینی
میباشـد کـه جایگاه تربیتبدنی و ورزش را بررسـی میکنـد و خصوصیات جامعۀ مورد
مطالعـه را معلـوم و مشـخص مینمایـد؛ همچنین تحلیلی اسـت ،از این نظر کـه تأیید یا
ر ّد فرضیـات تحقیـق مـورد قضـاوت علمـی قرار میگیـرد .ایـن پژوهش از لحـاظ میزان
نظـارت و درجـۀ کنتـرل نیـز میدانـی میباشـد؛ پـس به طـور کلـی ،توصیفـی  -تحلیلی
اسـت و بـه صـورت میدانی انجام شـده اسـت .جامعـۀ آماری آن نیز شـامل كليۀ اسـاتید
( 24نفر) ،دانشـجویان ( 3751نفر) و کارکنان ( 113نفر) زن دانشـگاه ایالم اسـت كه 362
نفر از آنها ( 24اسـتاد 246 ،دانشـجو و  92کارمند) به روش طبقهای و سـپس تصادفي ،با
اسـتفاده از جـدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شـد .ابزار گردآوري دادهها پرسشـنامۀ
محققسـاخته بـود كـه پايايـي آن بـه روش آلفـاي كرونبـاخ ( ) 89/0تعيين شـد و روایی
صـوری و محتوایی آن پس از بررسـي توسـط تعدادی از اسـاتيد متخصـص تأييد گردید.
در ايـن پژوهـشاز دو روش آمـار توصيفـي (ميانگيـن و جـداول توزيع فراوانـي) و آمار
اسـتنباطي ( ،ANOVAآزمون تعقيبي  LSDو كروسـكال واليس) اسـتفاده شـد.
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یافتههای پژوهش
جدول شـمارۀ  1متوسـط سـاعات فراغـت نمونۀ تحقیـق را در روزهـای تعطیل و
غیرتعطیـل نشـان میدهد:
جدول شمارۀ ( .)1متوسط ساعات فراغت نمونۀ تحقيق در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل
گزینهها

فراوانی
اساتيد
درصد

دانشجویان
کارکنان

هیچ

2-1
ساعت

4-2
ساعت

 5-4بیشتر از 5
ساعت ساعت

غيرتعطيل

20/8

50/4

24/7

4/1

-

تعطيل

4/1

37/6

16/6

20/9

20/8

غيرتعطيل

3/2

32/5

32/7

23/6

8

تعطيل

1/5

32/4

31/9

20/4

13/8

غيرتعطيل

8/1

58/5

23

9/3

1/1

تعطيل

2/2

34/8

29/8

17/4

15/8

بیپاسخ

-

بـر اسـاس جـدول شـمارۀ  ،1باالتريـن ميـزان اوقـات فراغـت در روزهـاي
غيرتعطيلِ اسـاتيد ،دانشـجويان و كاركنان زن دانشـگاه ایالم به ترتيب 1-2 ،سـاعت
( 4/50درصـد) 2-4 ،سـاعت ( 7/32درصـد) و  1-2سـاعت ( 5/58درصد) اسـت.
بـر اسـاس آزمـون  ANOVAو آزمـون  ،LSDبيـن میانگیـن اوقات فراغت هر سـه
گـروه در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل ،تفاوت معنـاداری وجود دارد ()Sig=000/0؛
بدیـن معنـی که اختلاف در ميانگين اوقات فراغت اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنان
زن دانشـگاه ایلام ،قابـل توجـه اسـت؛ بـه نحـوي کـه در مجمـوع ایـن میـزان در
اسـاتید کمتـر و در دانشـجویان بیشـتر از دو گـروه دیگر اسـت (از خروجی جدول
آزمـون  LSDبـه دلیـل گسـتردگی و تعـداد زیاد جـداول کل پژوهش چشمپوشـی
شـده اسـت) .جـدول شـمارۀ  2مهمتريـن فعاليتهـاي گـذران اوقـات فراغـت را
نشـان ميدهد:
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جدول شمارۀ ( .)2مهمترين فعاليتهاي مربوط به اوقات فراغت نمونۀ تحقيق
گروهها
اولویت

دانشجویان

میانگین
امتیاز

اولويت اول

استفاده از موبایل

3/64

اساتید

میانگین
امتیاز

کارکنان

میانگین
امتیاز

همصحبتي با
دوستان

2/40

اولويت دوم

همصحبتي با
دوستان

جستجو در
اینترنت

3/60

2/38

1/50

استفاده از موبایل

2/20

ديدار اقوام

2/01

اولويت سوم

قدم زدن و گردش

1/12

مطالعۀغيردرسي

1/62

استفاده از موبایل

اولويت چهارم جستجو در اینترنت  1/07قدم زدن و گردش

1/15

قدم زدن و گردش 1/92

اولويت پنجم

شنيدنموسيقي

0/86

ديدار اقوام

0/88

تماشایتلویزیون 1/82

اولويت ششم

مطالعۀغيردرسي

0/55

همصحبتي با
دوستان

0/78

مطالعۀغيردرسي 0/69

اولويت هفتم

ورزش کردن

 0/54تماشايتلويزيون

0/49

جستجو در
اینترنت

0/44

اولويت هشتم

تماشايتلويزيون

0/42

فعاليتهايمذهبي

0/32

ورزش کردن

0/36

اولويت نهم

کارهاي هنري

0/32

ورزش کردن

0/29

فعاليتهايمذهبي 0/18

اولويت دهم

سایرفعالیتها

0/32

سایرفعالیتها

0/26

0/16

سایرفعالیتها

«میانگیـن امتیـاز فعالیتهـای مربوط بـه گذران اوقات فراغت بر اسـاس مقیاس
پنـج ارزشـی (  min =1و  ) max =5توسـط جامعـۀ تحقیـق نمرهگـذاری شـده و
میانگیـن امتیـازات در هـر فعالیـت از تقسـیم مجموع نمرات بـر تعـداد آزمودنیها
به دسـت آمده اسـت».
مطابـق جـدول شـمارۀ  2پرداختـن بـه ورزش در میـان اسـاتيد ،دانشـجويان و
كاركنـان بـه ترتیـب در اولويـت نهـم ،هفتـم و هشـتم قـرار دارد و نتایـج آزمـون
کروسـکال والیـس (آزمـون  )Hنشـان میدهد که در میان سـه گـروه از نظر میانگین
ورزش کـردن ،تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد () sig = 0/67؛ بدیـن معنـی کـه
اختلاف در میـزان ورزش کردن اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنان زن دانشـگاه ایالم،
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قابـل توجـه نیسـت و این میزان در حداقل ممکن اسـت .جدول شـمارۀ  3بررسـی
معنـاداری فعالیتهـای مهـم بـا اسـتفاده از آزمـون  Hرا نشـان میدهد:
جدول شمارۀ ( .)3بررسی معناداری چهار فعالیت مهم کل نمونۀ تحقیق
(آزمون کروسکال والیس)

طبقه بندی
اجتماعی
اساتید
دانشجویان
کارکنان
طبقه بندی
اجتماعی
اساتید
دانشجویان
کارکنان

استفاده از موبایل

وضعیت
تاهل

میانگین

متأهل

82/56

مجرد

81/89

متأهل

89/34

مجرد

85/12

متأهل

85/83
83/15

قدم زدن و گردش
Sig

Sig

81/25

0/788
0/854

میانگین
80/43

0/561

88/74
84/64
83/43

0/065

همصحبتی با دوستان

وضعیت
تأهل

میانگین

متأهل

80/13

مجرد

81/23

متأهل

79/22

مجرد

78/35

متأهل

78/05
77/67

Sig

0/041

0/217
0/056

0/126

0/122

جستجو در اینترنت
Sig

میانگین
80/08

0/054
0/059

Sig

Sig

79/87
0/000

79/11
78/28
78

Sig

Sig

0/665
0/045

0/034

0/047

جـدول شـمارۀ  3نشـان میدهـد که بین میانگیـن فعالیتهای مربـوط به گذران
اوقـات فراغـت (اسـتفاده از موبایـل و قـدم زدن و گـردش) در سـه گـروه ،تفاوت
معنـاداری وجـود ندارنـد؛ ولـی بیـن میانگیـن فعالیتهایـی چـون :همصحبتـی بـا
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دوسـتان و جسـتجو در اینترنـت در هـر سـه گـروه ،تفاوت معنـاداری وجـود دارد.
ایـن نتایـج حاکـی از آن اسـت که در هر سـه گروه ِ اسـاتید ،دانشـجویان و کارکنان،
فعالیـت غالـب ،اسـتفاده از موبایـل و اینترنـت اسـت و در انجـام بقیـۀ فعالیتهـا
اشـتراکات کمتری وجـود دارد.
جدول شمارۀ ( .)4ميزان متوسط ورزش کردن نمونۀ تحقيق در شبانهروز
گروه

گزینه

هيچ

کمتر از 10
دقيقه

 20-10دقيقه  30-20دقيقه

بيشتر از 30
دقيقه

اساتيد

47/8

28/8

24/7

4/1

4/2

دانشجويان

36

16/4

28/2

13/6

10/8

کارکنان

43/1

27/5

19/1

8/2

2/1

با توجه به جدول شـمارۀ ( 8/47 ،)4درصد از اسـاتيد 36 ،درصد از دانشـجويان
و  1/43درصد از كاركنان در شـبانهروز اص ً
ال ورزش نميكنند.
جدول شمارۀ ( .)5مهمترين علتهای ورزش نکردن نمونۀ تحقيق

گروهها
اولویت

استاتید

میانگین
امتیاز

اولويت اول

مشغلۀ زياد

3/92

اولويت دوم تنبلي و بيحوصلگي 2/59

تنبلي و
بيحوصلگي

میانگین
امتیاز

کارکنان

میانگین
امتیاز

3/65

مشغلۀ زياد

3/40

مشغلۀ زياد

3/60

تنبلي و
بيحوصلگي

2/51

دانشجویان

 1/06نبود امکانات الزم

اولويت سوم

بيعالقگي

اولويت چهارم

نبود امکانات الزم

0/94

اولويت پنجم

بياطالعي از
برنامههايدانشگاه

بياطالعي از
0/45
برنامههايدانشگاه

مشکالت مالي

1/13

نبود امکانات الزم 0/96

0/76

بياطالعي از
برنامههايدانشگاه

0/41

0/42

بیعالقگی

0/38

جـدول شـمارۀ  5نشـان ميدهـد كـه مشـغلۀ زيـاد و تنبلـي و بيحوصلگي دو
عامـل اصلـيِ ورزش نكـرد ِن جامعۀ تحقيق اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)6مهمترين فواید ورزش برحسب اولويت
گروهها
اولویت
اولويت اول
اولويت دوم

استاتید
کاهش فشارهاي
رواني

حفظ تندرستي و
احساس قدرت

اولويت سوم

کسب نشاط و
احساس لذت

اولويت چهارم

تناسب اندام

اولويت پنجم

مقاوم شدن در
برابر بيماريها

میانگین
امتیاز

دانشجویان

میانگین
امتیاز

2/62

تناسب اندام

2/60

حفظ تندرستي و
2/58
احساس قدرت
1/95

کسب نشاط و
احساس لذت

کاهش فشارهاي
0/84
رواني
0/25

مقاوم شدن در
برابر بيماريها

کارکنان
حفظ تندرستي و
احساس قدرت

میانگین
امتیاز
2/57

2/55

کسب نشاط و
احساس لذت

2/44

2/31

تناسب اندام

2/36

1/29

کاهش فشارهاي
رواني

1/55

0/54

مقاوم شدن در
برابر بيماريها

0/35

با توجه به جدول شـمارۀ  ،6حفظ تندرسـتي و احسـاس قدرت ،تقریب ًا مهمترين
دليـل پرداختن به فعاليتهاي ورزشـي در هنگام گذران اوقات فراغت اسـت.
جدول شمارۀ ( .)7عوامل مؤثر بر عدم استفادۀ مطلوب از اوقات فراغت نمونۀ تحقيق
گروهها
اولویت

استاتید

میانگین
امتیاز

اولويت اول

مشغلۀ زياد

3/58

اولويت دوم

نبود امکانات و
تأسيسات

2/41

مشغلۀ زياد

0/78

نداشتن برنامه برای
پرکردن اوقات فراغت

1/59

مسائل و مشکالت
بياطالعي از اهميت
0/62
اولويت چهارم
فرهنگي -اجتماعي
اوقات فراغت

0/88

مسائل و مشکالت
اولويت سوم
فرهنگي

نداشتن برنامه برای

اولويت پنجم پرکردن اوقات فراغت 0/44

نبود امکانات و
تأسيسات

میانگین
امتیاز

کارکنان

میانگین
امتیاز

3/27

مشغلۀ زياد

3/33

3/25

کسب نشاط و
احساس لذت

2/12

دانشجویان

مقاوم شدن در
برابر بيماريها

0/79

نبود امکانات و
تأسيسات

1/92

مسائل و مشکالت

فرهنگي -اجتماعي 0/84
نداشتن برنامه برای

پرکردن اوقات فراغت 0/56

بـا توجـه بـه جـدول شـمارۀ  ،7مشـغلۀ زيـاد ،مهمتريـن عامـل عـدم اسـتفادۀ
مطلـوب از اوقـات فراغـت اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)8ميزان متوسط پيادهروي نمونۀ تحقيق
فراواني -گروهها

گزینه
اساتيد

درصد دانشجويان
کارکنان

هيچ

کمتر از
 1ساعت

یک
ساعت

1-2
ساعت

بيشتر از
 2ساعت

جواب
نداده

45/9

41/7

12/4

-

-

-

27/9

44/8

23/7

3/3

/3

-

34/5

46/7

17/9

/9

-

-

بنـا بـر جـدول شـمارۀ ( 9/45 ،)8درصد از اسـاتيد 9/27 ،درصد از دانشـجويان
و  5/34درصـد از كاركنـان در طـول شـبانهروز بـه هيـچ وجـه بـا هـدف ورزش به
پيـادهروي نمیپردازند.
جدول شمارۀ ( .)9ميزان رضايت نمونۀ تحقيق از برنامههاي گذران اوقات فراغت
فراواني -گروهها

گزینه
اساتيد

درصد دانشجويان
کارکنان

کامال
راضی

تقریبا
راضی

نه راضی،
نه ناراضی

تقریبا
ناراضی

کامال
ناراضی

جواب
نداده

2/1

16/3

38/8

21/1

9/6

12

3/2

14/2

39/2

31/4

9/3

2/5

9/5

25/6

25/7

21/4

14/4

3/4

جـدول شـمارۀ  9نشـان داد كـه رضایـت جامعـۀ تحقیـق از برنامههـاي گـذران
اوقـات فراغـت خـود در حـدّ متوسـط اسـت .نتایـج آزمـون کروسـکال والیـس
(آزمـون  )Hنیـز از تفـاوت معنـادار میانگیـن رضايتمنـدي بيـن سـه گـروه آماري
حکایـت داشـت؛ بدیـن معنی کـه بین میـزان رضایتمنـدی از نحوة گـذران اوقات
فراغـت در هـر سـه گـروه اختلاف قابل توجهـی وجـود دارد؛ به نحوی کـه میزان
رضایتمنـدی بیشـتر از آن کارمنـدان زن بـود.
از دیگر نتایج آزمون کروسـکال والیس این اسـت که بین متوسـط درآمد ،سـن
و تحصیلات بـا میـزان ورزش کـردن و اوقـات فراغـت در هـر سـه گـروه تفاوت
معنـاداری وجـود دارد و ایـن حاکـی از آن اسـت کـه میـزان درآمـد ،سـن افـراد و
تحصیلات بـر چگونگـی گـذران اوقـات فراغـت و میـزان ورزش کـردن گروههـا
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تأثیرگـذار اسـت .هیچکـدام از گروهها بـه غیر از دانشـجویان ( 4/5درصد) سـیگار
نمیکشـیدند .بيشـتر اوقـات فراغـت جامعۀ تحقيق نیز در موقع شـب و بعـد از آن،
عصرهـا و محـل گـذران اوقـات فراغت اسـاتيد ،دانشـجويان و كاركنان بـه ترتيب
منـزل ( 1/53درصـد) ،خوابـگاه ( 2/69درصـد) و منـزل ( 5/76درصد) بوده اسـت.
بحث و نتیجهگیری
در طـول زمـان دیدگاههـای متفاوتـی در رابطـه با آینـدۀ اوقات فراغت مطرح شـده
اسـت؛ امـا بـه نظر اغلـب صاحبنظـران ،ایـن امر تحـت تأثیـر عوامل بسـیاری قرار
دارد .شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه جوامـع امـروزی بـا توجه به کاهش سـاعات
کاری بـه دلیـل پیشـرفتهای تکنولوژیکـی با افزایش میـزان اوقـات فراغت مواجه
هسـتند؛ امـا یافتههـای ایـن تحقیـق نشـان میدهد کـه میـزان اوقات فراغـت (1-2
سـاعت در روز) در مقایسـه بـا نتایـج تحقیقـات گذشـته ،افزایشـی نیافتـه اسـت.
فرجالهـي ( )1373ميـزان اوقـات فراغت دانشـجويان دختر دانشـگاه تهـران را 3-5
سـاعت و تندنويـس ( )1375ايـن ميـزان را در بين دانشـجويان دختر دانشـگاههاي
سراسـر كشـور  3-4سـاعت ذکـر کـرد .رحمانـي و همـكاران ( )1385نیـز ميـزان
اوقـات فراغـت را در بيـن دانشـجويان دختـر دانشـگاههاي زنجـان  7/4سـاعت و
قائـم و همـكاران ( )1387ايـن ميزان را در بين دانشـجويان دانشـگاه علوم پزشـكي
شـيراز  4/3سـاعت در شـبانهروز اعالم كردنـد .رضایي ( )1388هـم در تحقيقي که
در دانشـگاه تربيـت مـدرس انجـام داد ،ايـن میـزان را  2-4سـاعت ذکر کـرد .نتایج
پژوهـش حاضـر نیز این مسـئله را تأیید کرد و عوامل فرهنگی ،سـن ،میـزان درآمد،
میـزان تحصیلات ،وضعیـت تأهـل ،گـروه اجتماعی ،سـبک زندگـی و ویژگیهای
افـراد را بـر میزان اوقـات فراغت افـراد موثّر دانسـت.
از دیگـر نتایـج تحقیـق حاضـر این اسـت که فعاليتهـاي غيرحركتـي همچون:
اسـتفاده از موبایـل ،گپزنـی اینترنتی و تماشـای تلویزیـون و ماهواره سـهم عمدهاي
از سـاعات فراغـت جامعـۀ تحقیـق را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و تفـاوت
معنـاداری بیـن ایـن فعالیتها در سـه گروه وجود نـدارد .انتخاب ماهـواره به عنوان
عامـل مهـم در جهانـی شـدن فرهنـگ ،در ارتبـاط بـا گـذران اوقـات فراغـت افراد
بسـیار مهـم و نیازمنـد برنامهریزی کاربردی اسـت .صفانيـا ( )1380ميزان تماشـاي
تلويزيـون در بيـن دانشـجويان دانشـگاه آزاد سراسـر كشـور را  97دقيقـه در طـول
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شـبانهروز اعلام كـرد .رحمانـی و همـکاران ( )1385هـم گفتهانـد 72/80 :درصـد
از كل دانشـجويان دانشـگاه آزاد واحـد تاکسـتان ،تماشـاي تلويزيـون را بـه عنـوان
اولويـت اول اعلام کردنـد .رضایي ( )1388اظهـار کرد که تماشـاي تلويزيون برای
گـذران اوقـات فراغـت کارکنان دانشـگاه تربيت مـدرس در اولويت اول قـرار دارد.
سـوزان و کریسـتین ( )2005نيـز تماشـاي تلويزيـون را بـه عنـوان اوليـن اولويـت
در دانشـگاه ميشـيگان و كشـور تركيـه اعلام كردنـد .نتایـج تحقیق اُپیـک ()2014
نیـز نشـان داد کـه فعالیتـی نظیـر اسـتفاده از رسـانههای الکتریکـی ماننـد موبایل و
تلویزیـون بـرای گـذران اوقـات فراغت بیشـترین وقت را بـه خود اختصـاص داده
اسـت .بـه عقیدۀ نظریـان مادوانی ( )1392هم بیشـترین زمـان فعالیتهای غیرکاری
دانشـجویان دانشـگاه تربیـت دبیـر رجایی صـرف خواب میشـود.
تحقیـق حاضـر همچنیـن نشـان داد کـه ورزش ،پیـادهروی و سـایر فعالیتهای
حرکتـی جایـگاه نامطلوبـی در بیـن جامعۀ تحقیـق دارد؛ بـه نحوی کـه پرداختن به
ورزش در بیـن اسـاتيد در اولويـت نهم ،در بین دانشـجويان در اولويـت هفتم و در
بیـن كاركنـان در اولويـت هشـتم قـرار دارد .رضایـی ( )1388اظهـار کرد کـه 1/39
درصـد از اسـاتید 41 ،درصـد از دانشـجویان و  2/38درصـد از کارکنـان دانشـگاه
ً
اصلا ورزش نمیکننـد .كوشـافر ( )1374هـم ميانگيـن زمانـي را
تربیـت مـدرس
كـه دانشـجويان دانشـگاه تبريز بـه ورزش ميپردازنـد  204دقيقه و صفانيـا ()1380
ایـن ميـزان را در دانشـجويان دانشـگاههاي آزاد  188دقيقـه در هفتـه اعلام كردند.
تحقیـق نظریـان مادوانـی ( )1392هـم نشـان داد کـه  80درصـد از دانشـجویان
دانشـگاه تربیـت دبیـر رجایـی زمـان بسـیار اندکـی را بـه فعالیتهـای بدنـی مبتنی
بـر تندرسـتی اختصـاص میدهنـد؛ هرچنـد در مجمـوع ،فعالیتهـای ورزشـی در
اولویـت سـوم فعالیتهـای مربـوط بـه گـذران اوقـات فراغـت آنهـا قرار داشـت.
نتایـج ایـن تحقیـق بیانگـر این واقعیت اسـت کـه اختالف بیـن زنان و مـردان برای
شـرکت در فعالیتهای بدنی و ورزش ناشـی از تمایل بیشـتر مردان به شـرکت در
ایـن فعالیتهاسـت.
کمبود وقت ،مشـغلههای ذهنی و کمبود تسـهیالت و اماکن ورزشـی مخصوص
زنـان ،از مهمترین دالیل عدم اسـتفادۀ مطلوب جامعـۀ تحقیق از فرصتهای فراغت
عنـوان شـد .همچنيـن اغلـب افـراد تأکید کردنـد که در صـورت وجـود امکانات و
تسـهيالت خـاص زنـان ،اوقـات فراغـت خـود را بـه انجـام فعاليتهـاي ورزشـي
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اختصـاص میدهند.
بـا توجـه بـه تغییـرات مفهـوم و کارکـرد اوقات فراغـت در جوامـع جدید ،الزم
اسـت در برنامهریـزی بـرای اوقـات فراغت از رویکردهـا و ابزارهای نوین اسـتفاده
شـود :یکـی از رویکردهای اساسـی در سـازماندهی اوقـات فراغت زنـان« ،رویکرد
ارتقایـی » اسـت کـه بر تأمین حداکثـری نیازهای اساسـی زنان (مـادی و معنوی در
عرصـۀ فـردی و اجتماعـی) تأکیـد دارد .ایـن رویکرد برآوردهشـدن نیازهـای اولیۀ
زنـان را بـرای غنیسـازی اوقـات فراغـت آنـان الزم میدانـد؛ رویکـرد دیگـری که
جویـای نیازهـای مربـوط بـه اوقـات فراغـت زنـان اسـت« ،رویکـرد تقاضامحور »
اسـت .ایـن رویکـرد تأکیـد میکند کـه زنان بـه دلیل وضعیـت خـاص بیولوژیکی،
اجتماعـی و عرفـی جامعـه ،بـه برنامههـای متفاوتی نسـبت به مـردان بـرای گذران
اوقـات فراغـت خـود نیـاز دارند .در ایـن زمینـه هرگونـه برنامهریزی بـرای اوقات
فراغـت آنهـا بایـد متضمـن شـناخت اقتضائـات ،ظرفیتهـا و انتظـارات دورههای
سـنی ،سـطح تحصیلات ،وضعیت فرهنگـی -اجتماعـی ،نیازهای روحـی و روانی
و آداب و رسـوم محلـی منطقـهای آنان باشـد (عطایی و همـکاران.)30-31 :1388 ،
هرچنـد بایـد خاطر نشـان کـرد که موفقیـت رویکردهـای یادشـده منوط بـه ایجاد
هماهنگی و وحدت رویه میان کلیۀ دسـتگاههایی اسـت که مسـئولیت سیاستگذاری،
برنامهریـزی ،اجـرا و نظـارت به منظور اسـتفاده بهینـه از توان و امکانـات موجود و
تبـادل اطالعـات و تجربیـات در خصـوص اوقـات فراغت زنـان را بر عهـده دارند.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
	-باقـری ،معصومـه و سـجاد بهمئـی؛ (« ،)1393بررسـی نحـوة گـذران اوقـات
فراغت شـهروندان شـهر اهـواز» ،توسـعۀ اجتماعـی ،دورۀ  ،8شـمارۀ  ،3صص
.198-222
	-پوراحمـد ،احمـد و فاطمـه سـاالروندیان؛ (« ،)1391رونـد تحـوالت تاریخـی
فضاهـای گـذران اوقـات فراغت زنان شـهر تهران» ،زن در توسـعه و سیاسـت،
دورۀ  ،10صـص .51-74
	-تندنويـس ،فريـدون؛ ( ،)1375نحـوۀ گذرانـدن اوقـات فراغـت دانشـجويان
دانشـگاههاي كشـور بـا تأكيد بـر فعاليتهاي ورزشـي ،رسـالۀ دكتـراي مديريت
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ورزشـي ،دانشـگاه تهران.
	-توفیقـی ،اصغـر ،سـولماز بابایـی و فاطمـه ایلـون کشـکولی؛ (« ،)1393تعییـن
ارتبـاط بیـن میـزان فعالیتهـای بدنـی و سلامت عمومـی در دانشـجویان
دانشـگاه علـوم پزشـکی ارومیه» ،پرسـتاری و مامایـی ارومیه ،دورۀ  ،12شـمارۀ
سـوم ،صـص .166-172
	-چمنپیـرا ،محبوبـه ،ابوالفضـل فراهانـی و مجیـد جاللـی فراهانـی؛ (،)1393
«بررسـی نحـوۀ گـذران اوقـات فراغت و فعالیت بدنی سـالمندان شـهر تهران»،
سـالمند ،دورۀ  ،9شـمارۀ  ،3صـص .179-188
	-چیرانـی ،ابراهیم و سـیدعلی میرابراهیمی؛ (« ،)1393تحلیـل فعالیتهای گذران
اوقات فراغت دانشـجویان در اسـتان گیالن و مازندران» ،چشـمانداز جغرافیایی
در مطالعات انسـانی ،سال نهم ،شـمارۀ  ،26صص .121-139
	-حسـینی ،معصومـه و لیلا رحیمـی؛ ( ،)1385بررسـی چگونگی گـذران اوقات
فراغـت زنان شـهر اراک ،تهـران :رهـآورد دانش.
	-خـدادادی ،محمدرسـول ،بهـروز نجد رحمتـی و بهروز نجدرحمتـی؛ (،)1396
«ارتبـاط انگیـزة مشـارکت ورزشـی ،نشـاط و شـادابی بـا پیشـرفت تحصیلـی
دانشآمـوزان پسـر دورة متوسـطة اول شهرسـتان بنـاب» ،پژوهـش در ورزش
تربیتـی ،شـمارۀ  ،13صـص .174 155-
	-رحمانی ،احمد ،طیبه بخشـینیا و سیدسـعید قوامی؛ (« ،)1385نقش ورزش در
گذران اوقات فراغت دانشـجویان دانشـگاه آزاد تاکسـتان» ،پژوهش در ورزش،
دورۀ  ،4شـمارۀ  ،12صص .33-50
	-رضایي ،شمسـالدين؛ ( ،)1388مطالعه و شـناخت عالیق ،انگيزهها و تنگناههاي
گـذران اوقـات فراغت اسـاتيد ،دانشـجويان و کارکنان دانشـگاه تربيت مدرس
و جايگاه ورزش در آن ،پاياننامۀ کارشناسـي ارشـد ،دانشـگاه تربيت مدرس.
 ___________-؛ ( ،)1395مطالعـه و شـناخت عالیـق ،انگيزهها و تنگناههايگـذران اوقات فراغت اسـاتيد ،دانشـجويان و کارکنان دانشـگاه ایلام و جايگاه
ورزش در آن ،طرح پژوهشـی ،دانشـگاه ایالم.
	-شـاطریان ،محسـن ،معصومـه دلفـان و خیرالنسـاء رشـنو؛ (« ،)1394مقایسـۀ
تطبیقـی نحوة گذران اوقـات فراغت کودکان و نوجوانان مناطق حاشیهنشـین و
غیرحاشیهنشـین شـهر خرمآباد» ،مطالعات جامعهشـناختی شـهری ،سال پنجم،
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شـمارۀ پانزدهم ،صـص .63-94
	-شـرفالدّ ین ،سیدحسـین؛ (« ،)1394سـبک اهـل بیـت (علیهمالسلام) در
تفریحات و اوقات فراغت» ،مطالعات اسلام و روانشناسـی ،سـال نهم ،شـمارۀ
 ،16صـص .27-54
	-صادقـی ،رسـول ،اسـماعیل باللـی و احمـد محمدپـور؛ (« ،)1388نابرابـری
اجتماعـی در حـوزۀ فراغـت» ،رفـاه اجتماعـی ،سـال دهـم ،شـمارۀ  ،39صص
.355-389
	-صفانیـا ،علیمحمـد؛ (« ،)1380نحـوۀ گذرانـدن اوقـات فراغـت دانشـجويان
دانشـگاههاي آزاد كشـور بـا تأكيـد بـر فعاليتهاي ورزشـي» ،حرکـت ،دورۀ 1
(پیاپی  ،)9صـص.127-140
	-عطایـی ،حامد ،محسـن ناصـریراد و سـیدهفاطمه محبی؛ (« ،)1388اثربخشـی
برنامههـای اوقـات فراغـت دختـران دانشـآموز» ،مطالعات راهبردی زنان ،سـال
یازدهم و شـمارۀ  ،44صـص .205-236
	-غفـوری ،فرزاد ،مریم پرموز و سـارا کشـکر؛ (« ،)1395مقایسـۀ لذت درکشـده
از فعالیتهـای بدنـی اوقـات فراغـت در طبقـات مختلـف اجتماعـی اقتصادی»،
رویکردهـای نویـن در مدیریـت ورزشـی ،دورۀ  ،4شـمارۀ  ،12صـص .33-45
	-فرجالهـي ،نصراهلل؛ ( ،)1373بررسـي جايـگاه تربيت بدنـي و ورزش در گذران
اوقـات فراغـت دانشـجويان دختر دانشـگاه تهـران ،پاياننامۀ كارشناسـي ارشـد
تربيـت بدني ،دانشـگاه تهران.
	-كريميان ،جهانگير ،تقی آقاحسـینی و شـهرام عروفزاد؛ (« ،)1393رابطة سرماية
اجتماعـي بـا نحـوة گذران اوقـات فراغت اعضـاي هيئت علمي دانشـگاه علوم
پزشـكي اصفهـان مبتني بـر فعاليتهاي بدني» ،مديريت اطالعات سلامت ،سـال
یازدهم ،شـمارۀ  ،2صص .251-259
	-کوشـافر ،علیاصغـر؛ (« ،)1374بررسـی اوقـات فراغـت دانشـجویان دانشـگاه
تبریـز بـا تأکیـد بـر ورزش و تربیـت بدنـی» ،حرکت ،شـمارۀ  ،32صـص .1-19
	-مهربانـی ،فهیمـه و جـواد مهربانـی؛ (« ،)1395ارزیابـی سـطح فعالیـت بدنـی،
چاقـی و ناهنجاریهـای عضالنـی  -اسـکلتی در دانشـجویان» ،طـب پیشـگیری
طبـری ،سـال دوم ،شـمارۀ  ،3صـص .33-43
	-نظریـان مادوانـی ،عبـاس و علیرضـا رمضانـی؛ (« ،)1392ارزیابـی موانـع و
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،»راهکارهـای توسـعۀ سـهم فعالیتهـای ورزشـی اوقـات فراغت دانشـجویان
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