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چکیده
امکانات آموزشی و فرهنگی در شهرها یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ارتقای سطح فرهنطو و
دانش انسانهاست .از سوی دیگر با توجه به نقطش زنطاد در جام طه و شطرایص فطان فرهنگطی
جام هی ما محال هی جام هشنافتطی زنطاد در ایطن زمهنطه از اهمهطت فارطی برفطوردار اسطت.
محال هی حاضر به این موضوع پردافته و مهزاد استفادهی زناد از امکانات آموزشطی  -فرهنگطی
شهر شهراز را مورد بررسی قرار داده است .جام هی آماری تمام زناد شهر شهراز بطوده و دادههطا
از  600نفر از آنها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد .نتایج نشطاد داد هطه بهشطترین فراوانطی
مهزاد استفاده از این امکانات ،مربوط به گزینهی متوسص ( 34/8دررد) بوده و همتطرین فراوانطی
مت لق به گزینهی فهلی زیاد است هه ( 5/2دررطد) از آنهطا را دربطر مطیگهطرد .همننطهن نتطایج
استنباطی نشاد میدهد مهانگهن مهزاد استفاده از این امکانات همتطر از حطد متوسطص بطوده و هطر
چقدر سن افراد باال رود مهزاد استفاده از امکانطات آموزشطی  -فرهنگطی نهطز بطاالتر مطیرود .در
نهایت نتایج حارل از مدلسطازی م ادلطه سطافتاری نشطاد داد هطه مهطزاد اسطتفاده از امکانطات
آموزشی  -فرهنگی در شهر شهراز تأثهر مثبت و مستقهمی بر ارتقای سح فرهنو و دانش زنطاد
شهر شهراز دارد.
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مقدمه
یکی از نهازهای اساسی در جوامع شهری نهازهای آموزشی فرهنگی است چرا هه همگطام
با توس ه و پهشرفت شهرها در اب اد اقتصادی ،سهاسطی ،اجتمطاعی و فرهنگطی ،ضطرورت
توجه به نهازهای گذراد اوقات فراغت شهرونداد بهشتر احساس میگردد .یکی از مسطالل
بسهار مهمی هه در زندگی همهی ما انسادهطا و در هنطار هطار و ف الهطتهطای روزانطه از
اهمهت ویژهای برفوردار است ،اوقات فراغت و چگونگی گذراد ایطن اوقطات در زمطاد
بهکاری است .البته شاید این مقوله از نظر بسهاری از افراد چنداد مهط و بطا ارز

تلقطی

نشود ،اما به جرأت میتواد گفت همانحور هه نوع شغل و مهزاد دقت و توجطه افطراد بطه
شغلشاد در زماد انجام آد میتواند باعث رشد و توس هی جام ه شود ،بطه همطاد نسطبت
چگونگی گذراد اوقات بهکاری و افتصان دادد زمانی فان به شکل درست و منحقی
به این اوقات ه میتواند درجای فود باعث رشد و ارتقای تط تط
شخصی و اجتماعی شود ،به شرطی هه اشخان ت ریط

افطراد در زنطدگی

درسطتی از ایطن اوقطات داشطته

باشند فراغت به مجموعه ف الهتهایی گفته مطیشطود هطه شطخه بطه مهطل فطود ،بطرای
استراحت ،تفری  ،گسطتر

اطععطات و آمطوز

شخصطی ،مشطارهت آزاد اجتمطاعی و

هاربرد تواد فویش در فعقهت ،در زمانی فارغ از ت هدات شغلی ،فانوادگی و اجتماعی
انجام میدهد (س هدنها .)1379 ،استفاده هدفمند از اوقطات فراغطت باعطث از بطهن رفطتن
تنشها واسترسهای روزانه شده و میتواند باعث بهبود عملکرد روانی ط روحی ،جسمی
و شنافتی فرد گردد (پورحسهن.)1382 ،
اوقات فراغت به عنواد نمایی از سب

زندگی ،مقولهای است هه افراد با آرامش و افتهطار

میتوانند ععیق و تمایعت فود را به هطار گهرنطد و فررطتی اسطت تطا آنهطا ارز هطا و
نگر های نهاد فود را ت طهن بخشطهده ،قطدرت و مقاومطت در عررطهی زنطدگی را بطه
نمایش بگذارند .بهرهوری از اوقات فراغت به عنواد مجموعهای از اشتغاالت هطه فطرد بطا
رضایت فاطر برای استراحت یا تفطری و یطا بطه منظطور توسط هی آگطاهی یطا فراگهطری
غهرانتفاعی و مشارهت اجتماعی ،داوطلبانه ب د از رهایی از الزامات شطغلی ،فطانوادگی و
اجتماعی بداد میپردازد ،میتواند عاملی در ایجاد آرامش و لذت در زندگی به شمار آیطد

و از طرفی زمهنهی رشد و بالندگی در افراد را نهز فراه آورد.
الزم به ذهر است هه اوقات فراغطت بطا توطوالت اجتماعططی ،فرهنگطی و اقتصطادی نهطز
رابحهای تنگاتنو دارد ،به گونهای هه گستر

مفطاهه نطوینی ماننطد حقطور شطهروندی،

آزادیهای فردی ،برابری جنسهتی ،هاهش نابرابریهای اجتماعی موجب سور دادد افطراد
برای دستهابی بطه حقطور برابطر و فررططتهطای مسطاوی در بهطرهمنططدی از فطدمات و
شافههای ههفهت زندگی شطده اسطت( .پورموسطوی .)16 : 1390 ،یکطی از انتقادهطای
اساسی و جدی هه همواره متوجه مدیراد شهری بوده ،عدم توجه به مؤلفههطای فرهنگطی
و اجتماعی در طرحهای توس های است .به همهن سبب راحبنظراد و متفکراد اجتمطاعی
م تقد هستند به رغ سرمایهگذاری و هزینطههطای هنگفطت در شطهرهای ایطراد ،ههفهطت
زندگی بهبود چندانی نسبت به گذشته نهافتطه اسطت و حتطی موطدودیتهطا و مشطکعت
شهرونداد بهشتر شده است (پورموسوی .)7 : 1390 ،در این راستا توجه به مهزاد اسطتفاده
از امکانات آموزشی فرهنگی نقش مهمی در ارتقای سح فرهنطو و دانطش جام طه ایفطا
میهند .بنابراین در این بررسی به دنبال این مسأله هسته هطه مهطزاد اسطتفاده از امکانطات
آموزشی فرهنگی چقدر در مهاد زناد شهر شهراز بر سح فرهنو و دانش آنها تأثهرگطذار
بوده است.
بیان مسأله
یکی از مباحث مه در حوزهی اوقات فراغت ،اوقات فراغت زناد است .نظطر بطه ارز
واالی زد در جام ه و با توجه به اینکطه زنطاد نهمطی از جام طه را تشطکهل داده و موطور
فانواده به شمار می آیند ،بنابراین بایطد از نظطر روحطی و جسطمی از شطادابی و سطعمت
برفوردار باشند .اوقات فراغت راهی است هه به زناد هم
ف الهتهای فراغتی ،وظای

میهند تا ضطمن شطرهت در

مطادری و همسطری را بهتطر انجطام داده و فرزنطداد بهتطری را

تربهت هنند و نسل سال تری را به جام ه توویل دهند.
یکی از تقسهمات اجتماعی هه بطه نطاهمگونی و نطابرابری در فراغطت منتهطی مطیشطود،
جنسهت است ی نی؛ نوعی سافتار هه به استنباط جام طه از رفتطار ،ویژگههطا و نقشهطای
مناسب برای مرداد و زناد مربوط میشود .از سطه عامطل هلهطدی در اوقطات فراغطت هطه

عبارتند از :زماد ،فضا و ف الهت ،زناد در هر سه مورد در وض هت نامساعدی قرار دارنطد:
وقت آنها مودود است ،فضاهای فهزیکی و اجتماعی بطرای آنهطا و همننطهن گزینطههطای
ف الهت برای پر هردد اوقات فراغت نهز دچطار موطدودیت مطیباشطد (فکطوهی.)1382 ،
اغلب ف الهتهای زناد بر فعف مرداد ،فانهموطور اسطت و شطمار مؤسسطات و فضطاهای
فراغتی عمومی زناد نهز بسهار همتر از مرداد است .پر هردد اوقطات فراغطت بطا ایجطاد و
فراه نمودد فضاهای تفریوی ،ورزشی ،آموزشی و فرهنگی برای افطراد جام طه و بطویژه
زناد به منظور هاهش فشارهای ناشی از زندگی رن تی ،مدرد و پهنهده امروزی ،یکی از
مهمترین امور است هه متأسفانه در ارتباط با زناد ،شاهد ض فها و نواقصی در ایطن زمهنطه
هسته  .ه به لواظ همی و ه به لواظ ههفی فضطاهای تفریوطی ،ورزشطی ،آموزشطی و
فرهنگی برای استفادهی زناد از این فضاها از سح محلوبی برفوردار نهست .در این مهاد
امکانات آموزشی فرهنگی از اهمهت ویژهای برفوردار است .گاهی نهز ععوه بر نقه در
ارالهی امکانات از سوی مسؤوالد شهری ،شرایص و سافتار جام طه نهطز بطه ایطن مشطکل
افزوده میشود .بدین م نی هه فرهنو و ارزشهای فان جام ه به همراه انتظاراتی هطه از
زد در چارچوب فانواده و رسهدگی به امور فانطه وجطود دارد ،فطود بطه عنطواد مطان ی
بزرگ در این مسهر است.
به هر رورت مشاهده میشود هه این قشر از جام ه آنگونه هه باید از این امکانات بهطره
نمی برند و موانع و مشکعتی از قبهل مشکعت شخصی ،فانوادگی ،امکاناتی و اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بر سر راه آناد وجود دارد و در نتهجه این موانع ،ف الهتهای آموزشطی،
فرهنگی ،ورزشی و تفریوی زناد هاهش یافته هه این فود میتواند زنطو فحطری بطرای
سعمت جسمانی و روانی این افراد و در نهایت جام ه باشد .بهرهوری زنطاد از امکانطات
فرهنگی جام ه نه تنها به ارتقای سح فرهنگی آنها هم

هرده بلکه تضمهنی برای بقطای

ارز های فرهنگی و انتقال آنها به نسطلهای آینطده اسطت ،چطرا هطه فرهنطو بخشطی از
سافتار زندگی انساد نهست ،بلکه هل زندگی اوسطت (طعیطی و همکطاراد.)28 :1393 ،
همننهن در بررسی مهزاد استفادهی زناد از امکانات ورزشی  -تفریوی در زماد فراغطت،
برفی نتایج پژوهشی نشاد میدهد عواملی هه مانع مشارهت زناد در ورز

میشطود یطا

آد را مودود می هند ،عبارتند از :عدم دسترسی به امکانات ورزشی ،مناسب نبودد زمطاد
برنامهها ،گرانی هزینطهی ثبت نام ،نداشتطن وقت و مخالفت فطانواده .پطژوهشهطا نشطاد
میدهند هه مسؤولهت زناد در منزل ،بهش از ساعات هار ایشاد در فارج از منطزل ،وقطت
آنها را میگهرد ،به طوری هه این زناد ههچ زمانی را برای فود و شرهت در ف الهتهطای
مورد ععقهشاد نمییابند .با توجه به محالب اراله شده به این نتهجطه مطیرسطه هطه ایطن
موضوع شایاد توجه بهشتر و نهازمند محال ات مت دد است .بنابراین در ایطن پطژوهش بطه
بررسی مهزاد استفاده از امکانات آموزشی فرهنگی در بطهن بطانواد  18تطا  60سطال شطهر
شهراز پردافتهای و سپس به دنبطال ایطن مسطأله هسطته هطه مهطزاد اسطتفاده از امکانطات
آموزشی فرهنگی چقدر در ارتقای سح فرهنو و دانش زناد موثر است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمهت بوث فرهنو برای جام ه به حدی است هه بسهاری از اندیشطمنداد جام طه را بطا
ویژگیهای فرهنگی افراد

ت ری

میهننطد و فرهنطو یط

شطافه و مؤلفطه مهط و

اساسططی در ارزیابیهططای سهاسططی و اجتمططاعی جوامططع بططه حسططاب میآورنططد (طعیططی و
همکاراد .)28 :1393 ،در جوامع اهمهت مقوله فرهنو برای همطه افطراد بطه یط

انطدازه

نهست ،چرا هه سهمی هه زناد در انتقال ویژگیهای فرهنگی و حفظ آنها دارند ،به مراتب
بهشتر از زناد است .در جام هی ما زناد نهمی از جم هت هشور را تشکهل میدهنطد و وظهفطه
بسهاری از ارز ها و هنجارهای ورزشی بر عهده آنهاست و نهز این در رورتی است هه
نگاه و برفورد زناد در ایراد به موضوع سطرگرمی و اوقطات فراغتشطاد متفطاوت اسطت؛
گروهی از آنها سرگرمی را نمیشناسند و دربارها

فکر ه نکردهاند و غالب آناد علطت

بیتوجهی فود را به این موضطوع بهشطتر مشطغلههطا و گرفتطاریهطای فطراواد زنطدگی و
مشکعت اقتصادی ذهر میهنند .در بسهاری موارد فرهنو ایرانطی وظهفطهی زد را ایفطای
هارهای مربوط به فانه و فانواده ،از پخت و پز گرفته تا نگهداری از هودهطاد و نظافطت
منزل میداند .هر چند ورود مدرنهته و تغههر دیطدگاه نسطبت بطه اشطتغال زد در بهطرود از
فانه ،باعث به وجود آمدد طهفی از زناد شاغل شده است ،اما هار فارج از فانه به هطهچ
وجه سبب از بهن رفتن وظای

وی در دافل فانه نشده است .با توجطه بطه اهمهتطی هطه

فرهنو در زندگی افراد دارد ،بسهاری از سب های زندگی از طریق مؤلفههای باز ت ری
میشوند .در جوامع مدرد فرهنو عمومی زمهنهساز شکلگهری نظ اجتماعی بطوده و بطه
واسطحه آد فرهنططو عمططومی بططر تمططام اشطکال روابططص اجتمططاعی تأثهرگططذار بططوده اسططت
(استریناتی.)293 :1388 ،
تاهنود دربارهی پر هردد اوقات فراغت هودهاد و نوجواناد بوثهای زیادی محرح شده
است ،اما در این مهاد اوقات فراغطت زنطاد بطا تأههطد بطر اسطتفاده از امکانطات آموزشطی
فرهنگی ،مسألهای مه و درفور توجه است ،زیاد مورد بررسی قرار نگرفته است .زنطاد
پایههای ارلی شکلگهری ی

فطانوادهی سطال هسطتند و نقشطی انکارناپطذیر در حفطظ

سعمت رواد بقههی افراد فانواده را دارند؛ از این نظر بسطهاری از زنطاد ،فطارج از زمطاد
مربوط به شغل فود یا انجام هارهای فانه ،یا فراغتی اندک و تکه تکه دارند یا فراغطت هامطل
دارند ،اما آد را در تنهایی و بدود داشتن برنامهای از پهش اندیشهده شده میگذرانند .از سطوی
دیگر جایگاه زناد در جام ه ،مودودیت آنها در دسترسی به امکانات ،انتظطارات اجتمطاع
در مورد زندگی زناد و نقشهای چندگانهای هه آنها در زندگی فطانوادگی فطود دارنطد،
سبب شده است تا آزادی عمل زناد هاهش یابد و انتخابهای آنهطا موطدود یطا بطا مطانع
مواجه شود.
در مجموع به نظر میرسد مهاد عوامل موجود در عررهی زندگی فصوری زناد از یط
سو و عوامل اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر با گذراد اوقطات فراغطت زنطاد ،چطه از
لواظ مهزاد اوقات فراغت و چه به لواظ گطذراد اوقطات فراغطت در درود یطا بهطرود از
فانه ،مهزاد پردافتن زناد به ف الهتهای اوقطات فراغطت و رضطایتمندی آنطاد از گطذراد
اوقات فراغت رابحه وجود دارد .امروزه یکطی از مهط تطرین مشطکعت در شطهرها بطویژه
هعدشهرها ،استقرار نامناسب فضاهای آموزشی فرهنگی ،ورزشطی و تفریوطی اسطت؛ بطه
نووی هه بسهاری از افراد جام ه به علت عدم دسترسی به آنها نمیتوانند از این امکانطات
به رورت محلوب استفاده نمایند( .حسنی)1387 ،
بنابراین با توجه به اهمهت و نقش محال ات علمی برای برنامهریزیها و سهاسطتگطذاریهطای
دقهق ،انجام توقهقات مت دد در این زمهنطه بسطهار ضطروری مطینمایطد .مطا نهطز امکانطات

آموزشی فرهنگی را مدنظر قرار دادهای تا مسؤوالد امر با توجه بطه یافتطههطای پطژوهش،
شرایص و زمهنههای الزم را برای حضور بهشتر و ف االنهی زناد در عررهی بهرهگهطری از
امکانات آموزشی  -فرهنگی و رساندد زناد جام ه به سح محلوبی از آموز

و فرهنو

فراه سازند.
اهداف تحقیق
 محال ه مهزاد استفاده زناد شهر شهراز از امکانات آموزشی – فرهنگی. ت ههن ویژگههای جم هتی – اجتماعی زناد مورد محال ه. -ت ههن مهزاد استفادهی زناد از امکانات آموزشی فرهنگی به تفکه

(سهنما ،فرهنگسطرا،

آمفی تئاتر ،نگارفانه ،موزه).
 ت ههن اولویت امکانات آموزشی فرهنگی بر حسب استفادهی زناد از آنها. ت ههن رابحهی بهن سن و مهزاد استفاده از امکانات آموزشی فرهنگی ت ههن رابحهی سافتاری بطهن مهطزاد اسطتفاده از امکانطات آموزشطی فرهنگطی و سطحفرهنو و دانش.
پیشینه تجربی تحقیق
س هدیرضوانی ( )1378در توقهقی با عنواد "شهرداریها و اوقات فراغت" بطه بررسطی
نووه گذراندد اوقات فراغت شهرونداد در شهرهای اهطواز ،هفتگطل ،ارطفهاد ،چادگطاد،
مشهد و نهبنداد پردافته است .از  16فضای فرهنگی ذهر شده در پرسشنامه سه مطورد را
هه اولویت بهشتری داشتند از جمله پارک وسهع ،پارک مولطهای و سطهنما بطود .فضطاهای
فرهنگی و تفریوی محلوب از نظر پاسخگویاد به شرح ذیطل عنطواد شطده اسطت :پطارک
وسهع  41/1دررد ،پارک مولهای  38/3دررد ،سهنما  36/7دررد ،مهطداد ورزشطی26/3
دررد ،شهربازی  26/7دررد ،هتابخانه  26/7دررد ،فرهنگسرا  25دررطد ،اسطتخر شطنا
 18/3دررد ،آموزشگاه هنری  18/3دررد ،باشگاه جواناد  15دررد ،زمهن بطازی مولطه
 11/7دررد ،هلوپ ویدلو  6/7دررد ،موزه  3/3دررد ،نمایشگاه و هالری  2/3دررد و
برفی از فضاها مانند سالن تئاتر و مرهز بازیهطای هطامپهوتری مطورد اسطتقبال مطردم قطرار
ندارند .اولویت اول :ایجاد هتابخانههای جدید و برفوردار از سالن محال ه .اولویطت دوم:

توجه به گستر

تفری گاه و هانودهای تفریوی و فرهنگی .اولویت سوم :ایجاد هلطوپهطای

ورزشی و افزایش ت داد سهنماها .براین اساس سه دسته از نهازهطای قابطل تفکهط

مطیباشطند:

نهازهای دسته اول ،شامل نهازهای آموزشی  -پژوهشی و نهازهای تفریوطی بطرای گطذراد
اوقططات فراغططت .نهازهططای دسططته دوم ،شططامل نهازهططای ورزشططی-هنططری –رسططانهای و
اجتماعی(روابص و انضباط اجتماعی) .نهاز دسته سوم ،نهازهای مذهبی –نهازهای مطدیریتی
و انسانی .بهش از  45دررد هل موارد ذهر شده در دسته اول قرار میگهرند هه حطاهی از
اهمهت بسهار زیاد این گطروه از نهازهطا ی نطی نهازهطای آموزشطی -پژوهشطی و نهازهطای
فرهنگی –تفریوی برای شهرونداد ارفهانی است .چهارگروه از نهازهطا شطامل ورزشطی،
هنری ،رسانهای ،اجتماعی نهز به عنواد دسته دوم از نهازها به لواظ مهزاد اهمهت نهز بهش
از  40دررد از موارد ذهر شده را به فود افتصان دادهاند و نهازهای مذهبی و مدیریتی
در مراتب ب دی اهمهت قرار گرفت.
اسماعهلی ( )1382در پژوهشی با عنواد "سنجش نهازهای فرهنگی شهرونداد ساهن شهر
ارفهاد" توقهقات وسه ی انجام داد .نتایج به دست آمده بهانگر آد بود هه در گروهبنطدی
نهازهای فرهنگی شهر ارفهاد ،نهازهای آموزشطی  23/2دررطد ،نهازهطای تفریوطی 22/6
دررد ،نهازهای ورزشی  12/5دررد ،نهازهطای هنطری  11/2دررطد ،نهازهطای رسطانهای
 10/4دررد ،نهازهای اجتماعی  9/4دررد ،نهازهای مذهبی  1/6دررد ،نهازهطای انسطانی
و مدیریتی  1/1دررد ،و سایر نهازها  0/8دررد به دست آمده است .در مبوث نهازهطای
فرهنگی در مجموع  179مورد با تفاوتهای جزلی یا هلی نسبت بطه یکطدیگر بطه عنطواد
نهازهای فرهنگی شهر ارفهاد از طرف پاسخگویاد محرح شده است.
مشکلگشا ( )1388در پژوهش فود به بررسی موانع مشارهت ورزشی زناد و ارتباط آنهطا بطا
انگهزه پردافته است .جام طهی آماری پژوهش او را زناد شهر ارفهاد تشکهل میدهند .بطرای
جمططعآوری اطععططات از پرسشططنامهی انگهططزهی ورزشططی ،پرسشططنامه موانططع و پرسشططنامهی
مشارهت ورزشی استفاده شده است .نتایج توقهقات او نشاد میدهطد هطه مشطکعت فططردی،
روانی و نداشتطن دستطرسی به امکانات مسؤول  21دررد واریانس بیانگهزگطی بطوده اسطت.
نداشتن ععقه ،ناآگاهی و نداشتن دسترسی ،مسؤول  17دررطد واریطانس انگهطزهی بهرونطی و

نداشتن ععقه نهز  12دررد واریانس انگهزهی درونی بوده است .همننهن نتطایج حطاهی از آد
بود هه موانع درود فردی (نداشتن ععقه ،ناآگاهی ،مشکعت فردی -روانی) بطا انگهطزهی فطرد
رابحه دارند و از آد طریق میتوانند بر مهزاد مشارهت فرد اثر بگذارند.
مرادی ( )1389در توقهقی به بررسی "نهازسنجی توس هی فضای فرهنگطی شطهرونداد نجط
آباد" پردافته است .نتایج توقهق نشاد داده هه ت داد فضاهای فرهنگطی موجطود شطهر نجط
آباد در سح فحای  5دررد .همتر از سح متوسطص ،پاسطخگوی نهطاز شطهرونداد بطوده و از
لواظ آمایش بهش از نهمی از این فضاها در بخش مرهزی قرار دارند .از نظر نخبگاد فرهنگطی
نهازهای آموزشی و پرورشی و فرهنگسرا در اولویت اول قرار داشتند ،برای هودهاد شطهربازی
مهمترین مکاد بود و به طور هلی از نظر شهرونداد مهمترین نهازهای فرهنگی ،نهطاز آموزشطی
و پژوهشی و نهاز تفریوی و فضاهایی همنطود پطارک ،زمطهن ورز  ،تفطرجگطاه و هتابخانطه
مهمترین فضاها بوده است.
ابراههمی ( )1390درتوقهقی با عنواد اوقات فراغطت و عوامطل اجتمطاعی مطؤثر بطرآد هطه بطا
استفاده از پرسشنامه بر روی جام هی آماری افراد ساهن شهرستاد جویبطار انجطام شطده ،بهطاد
میدارد هه متغهرهای سن ،جنس ،وض هت تأهل و پایگاه اجتماعی-اقتصادی براوقات فراغطت
مؤثرند ،درحالی هه متغهرهای درآمد و مول سکونت دارای تأثهر م ناداری بطر اوقطات فراغطت
نهستند.
هاتلر ( )1990در پژوهشی با عنواد "اوقطات فراغطت فطود را هجطا مطیرویطد " بطه مقایسطه
چگونگی نووه گذرانطدد اوقطات فراغطت شطهرونداد  18تطا  64سطاله آمریکطالی در سطالهای
 1985 ،1965،1975مهعدی پردافت .این موقق بهطاد مطیهنطد بطهن سطالهای  1982تطا 1988
اوقات فراغت ی

هارمند آمریکالی به  43/8ساعت در هفته افزایش یافته است .نتای توقهطق

نشاد میدهد هه اوقات فراغت زناد در هفته ی

سطاعت همتطر از مطرداد اسطت امطا بطهش از

مرداد اوقات فطراغت فطود را با گفتگطو و لذت بطردد از سرگرمطیهطا و رفتططن بطه هلهسططا
میگذرانند .شهرونداد آمریکالی  15/1دررد اوقات فراعت فود را با تماشطای تلوزیطود49 ،
دررد محال ه 2/12 ،دررد ورز

و گطرد  2/2 ،دررطد سطرگرمی و تفطری  1/9 ،دررطد

ف الهت علمی و پژوهشی 1 ،دررد استراحت و تفکر 1/8 ،دررد ف الهت مذهبی 0/8 ،دررطد

ف الهت فرهنگی 0/7 ،دررد رفتن به هلوپ و باشگاه 0/3 ،دررد گطو

دادد بطه موسطهقی و

رادیو میگذرانند.
همهلتود ( )1991در مقالهای با عنواد "هار و تفری " به بررسطی سطاعات هطاری و تفریوطات
هنری شهرونداد آمریکالی از سال  1973پردافته اسطت .نتطایج نشطاد داد سطاعات هطار یط
شهروند آمریکالی از  40/6ساعت در هفته در سال  1973بطه  48/8سطاعت در هفتطه افطزایش
یافته اسطت ،هه به مهطزاد  8/2ساعت در ی

هفته افزایش نشاد میدهطد .موقطق بطه بررسطی

راههای گذراد اوقات فراغت شهرونداد آمریکالی با ف الهتهای هنری پردافته و بهاد میهنطد
از اواسص دهه  1970تا اواسص دهده  1980توجه به هارهای هنری برای گذراد اوقات فراعطت
افزایش یافته است .توجه شهرونداد جهت گذراد اوقات فراغت بطه رفطتن بطه سطهنما و انطواع
تئاتر ،هنسرت موسهقی ،دیدار از موزههای هنری و پطردافتن بطه رقطههطای مطدرد و سطنتی
افزایش یافته است.
واشبرود و همکاراد ( )1992در بررسی نووه گذراد الگوهای اوقات فراغت بطهن شطهرونداد
سهاه پوست وسفهدپوست آمریکایی در بهن  2005نفر به نتهجه رسهدند هطه بطا افطزایش وزد و
سن ،ف الهتهای اوقات فراغت هاهش مییابد امطا بطا افطزایش توصطهعت و درآمطد ،ف الهطت
گذراد اوقات فراغت ه افزایش مییابد .تولهل دادهها با استفاده از رگرسهود لجهسته

نشاد

داد هه سن ،جنس ،درآمد و وزد زناد رابحه م ناداری با نووه و مهزاد اوقات فراغت دارد.
پریتی و لولتی ( )2001به بررسی فررتهای انوراف در اوقات فراغطت نوجوانطاد فرانسطوی
پردافتند .نتایج با ی
ی

نمونهی  12و  512نفری از نوجواناد  18سالهی فرانسوی بطا اسطتفاده از

پرسشنامهی فود اجراء و با هطدف بررسطی فررطتهطای انوطراف در اوقطات فراغطت

نوجواناد ،نشاد داد هه ف الهتهای فراغتی به طور قوی با مهزاد استفاده از مطواد مخطدر رابحطه
دارند .استفادهی تصادفی از مواد مخدر بهشتر بهن پاسخگویانی رواج داشطت هطه در برفطی از
ف الهتهای فارج از منزل شرهت هرده بودند و استفادهی منظ آد با شهوهای از زندگی فرد هطه
بهشتطر انتخابی بطوده اسطت ،رابحطه داشطته و بهشطتر در تفریوطات هدفطدار ماننطد موسطهقی و
مههمانیهای دوستانه متمرهز بوده است (به نقل از پورموسوی.)1390 ،
ونسود و رزاموند ( )2002در توقهقی با عنواد "تأثهر بازنشسطتگی بطر ف الهطتهطای جسطمی

اوقات فراغت" ،به بررسی نهازهای فرهنگی – تفریوی شهرونداد  45تا  64ساله سفهدپوسطت
آفریقایی -آمریکایی شاغل و بازنشسته در ی

دورهی  6سطاله پردافتنطد .نتطایج ایطن توقهطق

نشاد داد هه نهازهای فرهنگی -تفریوی برای گذراد اوقات فراغت افراد بطا نزدیط

شطدد بطه

سن بازنشستگی افزایش مییابد هه این نهازها برای افراد سفهدپوسطت نسطبت بطه افطراد سطهاه
پوست همتر میباشد.
جی لی و بارگاوا ( )2004در محال هی فود به بررسی اوقطات فراغطت پردافتنطد و همننطهن
عامل مؤثر بر آد را نهز شناسایی هردند .در این توقهق به ایطن نتطایج دسطت یافتنطد هطه افطراد
متأهل زماد همتری را نسبت به افراد مجرد به ف الهتهای اوقات فراغت افتصان مطیدهنطد؛
بنابراین وض هت تأهل یکی از عوامل مؤثر بر اوقات فراغت میباشد .از دیگر یافتطههطای ایطن
پژوهش این بطود هه عاملهطای اجتماعی -جم هتطی ،درآمطد ،اشطتغال ،سطن ،جطنس و نطژاد،
عاملهای مؤثری در استفاده از اوقات فراغت هستند.
واگنر ( )2006توقهقی دربارهی اوقات فراغت و متغهرهطای مطرتبص بطا آد انجطام داد .یکطی از
اهداف این پژوهش ،جنسهطت در اوقات فراغت بطود .نتطایج بطه دسطت آمطده از ایطن محال طه
نشاددهندهی آد است هه متغهرهای جم هتی و پایگاه اجتماعی ،نقش مهمی در اوقات فراغطت
افراد دارد .یکی دیگر از نتایج مه در توقهق این پژوهشگر تفطاوت بطهن دو جطنس در انجطام
اوقات فراغت و تأثهر اجبارهای اجتمطاعی مطؤثر بطر روی رفتارهطای اجتمطاعی آنهاسطت؛ بطه
عبارت دیگر زد و مرد بودد در اوقات فراغت رابحهی م ناداری داشت.
هونو ( )2007توقهقی انجام داد با عنواد " نشانههای فرهنگی و توسط هی شطهری در آسطها:
ضرورت اقتصادی ،هویت ملی و موق هت شهری جهانی" هه در آد به بررسی سرمایهگطذاری
فرهنگی در سه شهر شانگهای ،سنگاپور و هنوهنطو بطه عنطواد شطهرهای جهطانی پردافتطه
است .شهرهای جهانی بوسهله جریادهای چندگانهای هه بر افراد ،هاالها ،فطدمات ،ایطدههطا و
تصاویر داللت میهنند ،مشخه شدند .در عهن حال ،شهرهای جهانی موق هطتشطاد را فقطص
بر مبنای پهوندهای شبکهای هه دارند به دست نهطاورده بودنطد .آنهطا همننطهن نهازمنطد داشطتن
اشکال فاری از سرمایه فرهنگی بودند .بنابراین شهرهایی با انتظارات جهانی ،نهاز بطه انباشطت
سرمایه فرهنگی را تشخهه میدهند ،بدین منظور هه فضاهای شهری جدید و بحطور فطان،

فضاهای فرهنگی شهری جدید (مانند تئاترهای بزرگ ،موزهها ،هتابخانهها) را ایجاد هنند .ایطن
سافتارهای بزرگ و تاریخی میفواهند زندگی فرهنگی را حمایت هنند ،بطرای اینکطه انسطاد
جهانی و جطریادهای اقتصادی را جطذب و نگهطداری نماینطد .در ایطن توقهطق ،تطع هطای
دولتها در شانوهای ،سنگاپور و هنوهنو برای ایجاد نمادهای فرهنگی بطه عنطواد بخشطی
از استراتژی هم

به شهرهایشاد بطرای بدسطت آوردد موق هطت شطهری جهطانی و همننطهن

تشکهل هویتهای شهری و ملی مشترک مورد بررسی قرار گرفت .در این محال طه نشطاد داده
شد هه چنهن تع هایی به طور هلی به شهوهای هه آنها میفواهند تفسهر نمیشطود ،چطرا هطه
مردم این شهرها برفی اوقات اعتراض میهنند ،برفی اوقات ه نسبت به مسطالل بطیتوجطه
هستند .به ععوه ،نویسنده استدالل میهند هه چنطهن اسطتراتژیهطایی بطرای بطه دسطت آوردد
موق هت شهری جهانی در مغایرت با پروژه ملیگرایی قرار میگهرد.
پیشینهی نظری
نووهی مشارهت زناد در ف الهتهای فرهنگی مسألهی پهنهدهای است هه عوامل زیطادی
در آد دفالت دارد .محال ات تجربی نشطاد داده هطه تفطاوتهطای جنسطهتی در سطح یطا
درجهی موانع ف الهتهای فرهنگی در اوقات فراغت وجود دارد .زناد به عنطواد نهمطی از
افراد جام ه با موانع بهشتری برای شرهت در ف الهتهای فرهنگی مواجهنطد .اینکطه زنطاد
چه ف الهتهایی را در اوقات فراغت انتخاب میهنند نهاز به بررسی همطهی عطواملی دارد
هه به رورت مثبت (انگهز  ،مزایای پهشبهنی شده) یا منفی (موانع) روی این انتخابها
تأثهر می گذارد .در ایراد توقهقات اندهی در این باره رورت گرفته اما در فارج از هشور
موضوع موانع مشارهت در اوقات فراغت در دو دههی افهر به طور وسه ی مطورد توجطه
موققاد قرار گرفته است(مشکلگشا.)146 :1388 ،
متهنگلی و بهاننی در توقهق فود نشاد دادند هه اوقات فراغت در زنطاد همتطر از مطرداد
است .فراغت ایشاد بهشتر با هارهای فانگی آمهخته است ،زنطاد بطهش از مطرداد اوقطات
فراغت فود را با فرزندانشاد سپری میهننطد و بهشطتر در زمطاد گطذراد اوقطات فراغطت،
نگراد هارهای فانه و هارهای بهرود از فانه هستند (متهنگلی و بهاننی به نقل از سفهری،
 .) 1389منحبق بر این نظر گرین نشاد داد هطه زنطاد در ایطن دسطته از محال طات (اوقطات

فراغت) نادیده گرفته شدهانطد و بزرگتطرین نقطد بطر حطوزهی جام طهشناسطی فراغطت را
همسادپنداری زناد و مرداد در این حوزه میدانطد و عنطواد مطیهنطد هطه فقطداد اوقطات
فراغت و دسترسی زناد به تفری نباید به عنواد مشکل اجتماعی انگاشته شود؛ بلکه ایطن
مشکل جنبطهای از روابص جنسهتطی است هه از ویژگططیهطای سطرمایهداری پدرسطاالرانه
میباشد و موجب میشود اوقات فراغت برای زناد مفهومی مبه گردد ،فراغت ایشاد ه
و ناچهز باشد ،این اوقات بهشتر در فانه سپری شطود ،در ایطن موضطوع مطرداد از اقتطدار
مردانه استفاده هرده ،به راحتی فروج زناد را منع میهنند و اجرای آد نهز ممکن است بطا
تهدید یا اعمال فشونت جسمی همراه باشد (بهتمن و واجمن به نقل از سطفهری.)1389 ،
همننهن نشاد دادند هه مهزاد اوقات فراغت زناد به طرز م ناداری با مهزاد فراغت مطرداد
متفاوت است و امکاد آمهختگی فراغت زناد با دیگر وظای

ایشاد بهشتر از مرداد است.

همننهن آهنو منقحع و بریده بریدهی فراغت زناد نسبت به مرداد و طوالنیتر بودد این
توقفات ،توسص بهطتمن و واجمطن ( ،)2000دیط ( )1996و یمبطو

و تطالبوت (،)1988

نشاد داده شده است .همننهن در مقالهی هارگریوز آمده هه هنترل تفری زنطاد از سطوی
مرداد به طرقی اعمال میشود هه با اعمال قدرت در وجههای فصوری مطرتبص اسطت و
مرداد مقدار زمانی را هه همسراد و فرزنداد دفتر آنها به هر ف الهت اجتماعی افتصطان
می دهند توت هنترل دارند و گطاهی اعمطال فشطونت شطوهراد علهطه همسطراد در ایطن
فصون دیده شده است .مضاف بر آد ،زناد فطود نهطز از تنهطا بهطرود رفطتن احسطاس
ناراحتی و ترس دارند .یمبو

و روج

نهز مفاههمی چود پدرساالری ،روابص جنسطهتی

و طبقه را در تولهل اوقات فراغت زناد دفهل میدانند .زوزان  ،سن ،درآمد ،توصهعت،
طبقه ی اجتماعی ،اشتغال فارج از منزل ،ت داد فرزنداد و هار فانگی را عوامطل مطؤثر در
اوقات فراغت زناد میداند .پارهر نهز اوقات فراغت را آنتیتز هار دستمزدی و بطه عنطواد
اوقات آزاد الزامهای بهرونی میداند هه باعث میشطود فطرد ،زمطاد مطذهور را بطه اعمطال
انتخابی بگذراند و تمایزهای تفریوی و چگونگی گذراد اوقات فراغت زنطاد و مطرداد را
ناشی از نقش متمایز آنها میداند؛ او همننهن اذعاد میدارد هه اوقات فراغت زناد نسبت
به مرداد همتر بوده بنابراین طه

ف الهتهای تفریوی آناد نهز مودود اسطت ،بخصطون

زناد همتر از مرداد به ورز

میپردازند .بنا بر گفتهی هی وود ،پژوهشها نشاد میدهطد

هه بسهاری از زناد متأهل و مادر ،از داشتن وقت آزاد و پردافتن به ف الهتهطای فراغتطی
احساس گناه میهنند؛ در نتهجه ،گو

دادد به رادیو و تماشای تلویزیود برای آنهطا بایطد

با انجام هارهای اضافی فانه مانند اتو هشهدد ،شسطت و شطو یطا هارهطای بطافتنی همطراه
باشد .فود زناد نهز غالباً با قبول این موضوع هه مرداد "هطار واق طی" انجطام مطیدهنطد،
باعث گستر

اندیشهی پدرساالری میشوند و به مرداد حق میدهند هه اوقات فراغطت

داشته باشند .همننهن هعرک و هرتهنر دریافتند هطه زنطاد وقطت همتطری بطرای اوقطات
فراغت دارند ،در بهشتطر ف الهطتهای اوقات فراغطت همتطر شطرهت مطیهننطد و دامنطهی
گزینههای اوقات فراغت آناد تنوتر است و بهشتر اوقطات فراغطت فطود را در فانطه سطپری
میهنند .محال ات ویمبو

و تالبوت ،هندرسود و دی نشاد میدهد هه زناد تمایل دارنطد هطه

اوقات فراغت فود را با فانواده همگام هنند و برایشاد مشکل است هه وقتی را جطدا از افطراد
فانواده برای فود در نظر بگهرند .همننطهن محال طات زمطاد ت حطهعت هطه توسطص تطالبوت،
ویمبو

و دی انجام شده نشاد داده هه ف الهتهای روزهای ت حهلی زنطاد ،مشطابه روزهطای

هاری ایشاد میباشد و تمایزی در آنها دیده نمیشود .هرینگتود ،داوسود و بوال دریافتنطد هطه
زناد در اوقات فراغت فود عمدتاً مشطغول برططرف هطردد نهازهطای ابتطدایی افطراد فطانواده
هستند .در توقهقاتی آمده است هه با اشطتغال زنطاد و افطزایش سطاعات هطاری ایشطاد ،مهطزاد
فراغت ایشاد همتر میشود و از آنجا هه زنطاد زمطاد بهشطتری را رطرف امطور فانطه و افطراد
فانواده میهنند ،هر ساعت هار ممکن است مقدار بهشتری از فراغت ایشطاد را هطاهش دهطد.
همننهن هاچنایلد و ماچنو نشاد دادند هه زناد بهشتر تمایل دارند اوقطات فطود را در فانطه
بگذرانند .البته یافتههای متضاد نهز وجود دارد و برفی م تقدند هه بهن زناد و مرداد شطاغل بطا
اینکه زناد نسبت به مرداد اوقات بهشتری برای امور فانه و فرزنداد ررف میهننطد ولطی بطه
دلهل اشتغال بهشتر مرداد در هار ،اوقات فراغت ایشاد همساد میباشطد .بههطاوگن و هطاتزگرو
نشاد دادهاند هه زناد سولدی به دلهل اشتغال به توصهل در رشتههطایی هطه بهشطتر بطا فرهنطو
مت الی سروهار دارند ،بهش از مرداد در ف الهتهای هنری و فرهنگی مشطارهت مطیجوینطد و
این ف الهت را نوعی چالش با قدرت مرداد میداننطد؛ چطرا هطه مشطارهت مطرداد در فرهنطو

مت الی همواره سبب هسب مشروعهت برای ایشاد بوده و زناد از این طریق با این مشطروعهت
مقابله میهنند( .سفهری)1389 ،
همانحور هه در بهست سال گذشته ،موق هت زناد در نقشهای اجتماعی به سرعت تغههطر
یافته ،توقهقات زیادی ه در زمهنهی ف الهطتهطای فرهنگطی آنطاد در اوقطات فراغطت و
عوامل بازدارندهی این ف الهتها رورت گرفته است .علهرضطا مطالکی ( )1388بطه تطأثهر
جنسهت در اوقات فراغت پردافتطه و نشطاد داده پسطراد بهشطتر بطه فراغطت جسطمانی و
دفتراد بهشتر به فراغتهای عملی توجه دارند .همننهن الهطام پطور ( )1382بطه تفطاوت
م نادار جنسهت بر گذراد اوقات فراغت اشاره هرده است .رحمطانی ( )1385نهطز تفطاوت
جنسهتی در ساعات و نوع فراغت بطهن دفتطراد و پسطراد را نشطاد داده اسطت .نطابرابری
جنسهتی در اوقات فراغت زناد روستایی و تقلهل نقش ایشاد بطه فانطهداری و بنطهداری
توسص س هد م هدفر ( )1383به تصویر هشهده شده است (سفهری.)1389 ،
رومزا و هوفماد ،احسانی ،هندرسود و همکارانش در پژوهشهای فود نشاد دادنطد هطه
همبود وقت ،عدم ععقطه ،همبطود امکانطات و سطرمایه ،مطوان ی بطرای حضططور زنطاد در
ف الهتهای فرهنگی تفریوی و بدنیاند .سرلی و جکسو ،احسانی و همکطارانش ،مهطدی
پور و عتهقهچی در بررسی عوامل بازدارندهی مشطارهت زنطاد در ف الهطتهطای فرهنگطی
ورزشی ،نشاد دادند هه زناد برای مشارهت در ف الهتهای ورزشطی ،بطا موانطع بهشطتری
نسبت به مرداد مواجه اند .آنها علل حضور نهافتن زناد در ف الهتهای ورزشطی را چنطهن
ذهر هردند :نداشتن همراه برای مشارهت در ف الهتهطای ورزشطی ،ت هطدات فطانوادگی،
همطی اطععطات ،فجطالتی بططودد ،همبطود وسطایل نقلهططه و نطاتوانی جسطمی .احسططانی و
همکارانش هندرسود و همکارانش ،نشاد دادند ،یکی از عوامل بازدارندهی ف الهطتهطای
ورزشی ،اطععرسانی ناهافی به افراد است ،زیطرا آنهطا از سطرویسهطای ارالطه شطده و از
وجود فدماتی برای ف الهتهای ورزشی ناآگاهند .رومزا و هوفماد ،دی و احسانی نشطاد
دادند هه عوامل مهارت و سعمتی ،برای شرهت در ف الهتهطای ورزشطی نقطش بسطزایی
دارد ،به طوری هه ناتوانی آنها در مهطارت و سطعمتی ،مطانع شطرهت در ایطن ف الهطتهطا
فواهد شد( .مهرغفوری و همکاراد.)84-85 :1388 ،

روش تحقیق
این توقهق بر اساس نوع دادههای جمعآوری و تولهلشطده ،توقهقطی همطی اسطت .محال طات
همی به بررسیهایی اطعر میشود هه امکاد گردآوری مجموعه اطععات قابطل مقایسطهای را
از واحدهای مورد محال ه داشته باشطد (مومطد چراغطی .)1388 ،ایطن توقهطق از لوطاظ نطوع
برفورد با مسألهی مورد بررسی و ورود به آد ،محال های مهدانی است .تکنه

مطورد اسطتفاده

در این پژوهش ،پهمایش میباشد .توقهق پهمایشی یا زمهنهیابی ،جم هتهای هوچ
(یا هلها) را با انتخاب و محال هی نمونههای منتخب از آد جام هها برای هش

و بطزرگ

مهطزاد نسطبی

شهوع ،توزیع ،و روابص متقطابل متغهطرهای روادشنافتی و جام هشنافتی مطورد بررسطی قطرار
میدهد (مومد چراغی .)1388 ،جمعآوری اطععات در این توقهق از طریق مراج ه مسطتقه
پژوهشگر به پاسخگویاد و ارالهی پرسشنامه به آنها انجام گرفته است .جام طه آمطاری در ایطن
توقهق شامل همهی بانواد  18تطا  60سطال شطهر شطهراز بطر اسطاس آمطار بطه دسطت آمطده از
سرشماری سال  1390شامل  530071نفر است .ت داد افرادی هه در این توقهق مورد پرسطش
قرار گرفتند ،بر اساس جدول لهن  600نفر میباشد .رو
دستیابی به نمونهی پژوهشی ،رو

مورد استفاده در ایطن توقهطق بطرای

طبقهای چند مرحلهای میباشد بطدین منظطور بطرای بطه

دست آوردد ت داد نمونهی مورد نهاز در هر ی

از مناطق نهگانهی شهرداری ،ابتدا بطا اسطتفاده

از آمار جم هت هر منحقه ،سه ت داد نمونهی هر منحقه مواسبه گردید و سپس این ت داد بطه
رورت تصادفی در هر منحقه توزیع گردید .برای تولهطل دادههطا از قابلهطتهطا و آمطارههطای
موجود در نرم افزار  SPSSاستفاده شده و برای تبهطهن مطدل سطافتاری پطژوهش از نرمافطزار
 Amos graphicsاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش
از آنجا هه پژوهش حاضر ،پژوهشی تورهفی و تولهلی است و درردد تشری وضط هت
موجود است؛ بنابراین از آمار تورهفی و استنباطی بهره گرفته شده است .در بخش اول با
استفاده از جداول تورهفی به توره

ویژگیهای جم هتشنافتی پردافته شده اسطت و

در بخش دوم ،به تبههن مهزاد اسطتفاده از امکانطات فرهنگطی آموزشطی و تبهطهن رابحطه از
امکانات فرهنگی آموزشی با ارتقای سح فرهنگی زناد پردافته شده است.

الف) یافتههای توصیفی
در بوث یافتههای تورهفی هر دو بخش از متغهرهطای جم هطتشطنافتی و متغهرهطای ارطلی
پژوهش استفاده شده است و همننهن مهانگهنهای آنها نهز در جداول آمطده اسطت .در بوطث
سن پاسخگویاد ،برای سهولت توضه ویژگیهای سنی افراد بطه هفطت گطروه سطنی تقسطه
شدهاند هه اهثر پاسخگویاد ( 29/5دررد) در مودوده سنی  24-29سال قرار دارند و دررطد
همی از آنها ( 4/5دررد) در مودوده سنی  54-60سال هستند و وضط هت تأهطل آنهطا نشطاد
میدهد هه ت داد  426نفر از آناد؛ ی نی  71دررد متأهل و  174نفر هطه  29دررطد را شطامل
میشوند مجرد هستند .ت داد فرزندآوری نهز بطه عنطواد یکطی از متغهرهطای جم هتشطنافتی
پژوهش در این بررسی عنواد شده است و افراد از ت داد رفر بنه تا بطهش از  6تطا را عنطواد
هردهاند هه نتایج نشاد میدهد هه بهشترین فراوانی مربوط به بانوانی با  2فرزند است هطه ایطن
ت داد برابر  137نفر با  22/8دررد از مجموع بانواد متأهل است و همترین فراوانی مت لطق بطه
بانوانی با  5و بهش از  5فرزند است هه ت داد هر گروه برابر  15نفطر ( 2/5دررطد) اسطت .در
وض هت شغلی سه موق هت شاغل؛ فانهدار و اشتغال به توصهل سؤال شطده اسطت .براسطاس
نتایج تورهفی ،بهشترین فراوانی مت لق به بانواد فانهدار با  55دررد ( 330نفطر) اسطت و 149
نفر از آنها ( 24/8دررد) موصل و مابقی ( 20/2دررطد) شطاغل هسطتند .همننطهن در آفطر
توزیع فراوانی و دررد پاسخگویاد بر اساس مهزاد توصهعت بهاد شده هه بهشطترین فراوانطی
به سح دیپل ت لق دارد هه  240نفر ( 40دررد) از آنها را شطامل میشطود .همتطرین فراوانطی
نهز مربوط به سح هارشناسی ارشد و دهترا با  26نفر ( 4/3دررد) است و همننطهن  50نفطر
( 8/3دررد) پاسخگویاد بهسواد یا در مقحع ابتدایی توصهعت داشتهاند.
جدول  -1توصیف آماری و توزیع فراوانی متغیر میزان استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی
گویهها
مهزاد استفاده از هتابخانه
مهزاد استفاده از فرهنوسرا

بسهار زیاد

زیاد

تاحدی

ه

بسهار ه

95

165

227

70

43

15/8

27/5

37/8

11/7

7/2

315

158

76

33

18

52/5

26/3

12/7

5/5

3/0

مهانگهن
3/16
3/13

مهزاد استفاده از سهنما
مهزاد استفاده از آمفی تئاتر
مهزاد استفاده از موزه
مهزاد استفاده از نگارفانه

169

77

139

195

20

28/8

12/8

23/2

32/5

3/3

37

139

411

12

1

6/2

32/2

68/5

2/0

0/2

96

229

254

16

5

16/0

38/2

42/3

2/7

0/8

41

155

390

9

5

6/8

25/8

65/0

1/5

0/8

جمع

2/35
2/72
2/56
2/80
16/68

جدول  1نشاددهندهی توزیع فراوانی گویههای مربوط به طه
آموزشی و فرهنگی است .این طه

مهزاد استفاده از امکانطات

شامل  6گویه است .نمرات هر گویه بهن  1تطا  5رده

بندی شده است ،هه نمرهی  1نشاددهندهی همترین مهزاد استفاده از امکانات آموزشطی و
فرهنگی و نمرهی  5باالترین مهزاد استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگطی اسطت .جمطع
نمرات  6گویه ،نمره مهزاد استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگطی را نشطاد میدهطد هطه
بالقوه میتواند بهن نمرهی ( 6حداقل نمره) و نمرهی ( 30حداهثر نمره) باشد .در رورتی
هه هر فرد برای همه گویهها عبارت "متوسص" را ععمت بزند ،مهطانگهن هطل نمطره او از
این گویه  18به دست فواهد آمد ،در جدول  1چگونگی انتخاب گزینطهها در گویطههای
مختل

نشاد داده شده است .همانحور هه از آمارهای جدول پهداست در ارتباط با گویطه

اول "مهزاد استفاده از هتابخانه" مهانگهن به دست آمده  3/16از  5است هه نشاددهنطدهی
گرایش نسبتاً باال در ارتباط با این گویه است .جمع نمرات به دست آمده از ایطن  6گویطه
مهزاد استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی در حد متوسص رو به پایهن را نشاد میدهد.
مهانگهن به دست آمده از هل گویهها برابر ( )16/68است هه از مهانگهن مورد انتظار ()18
هه نشاددهندهی گرایش در حد متوسص است ،همتر است .هر چه این مهانگهن هطل همتطر
پاسخگویاد با گویههاسطت و نتطایج ایطن جطدول

از عدد  18باشد ،بهانگر گرایش مخال
گویای این واق هت است.

جدول  -2توصیف آماری و توزیع فراوانی متغیر سطح فرهنگ و دانش
گویهها

ارعً

ه

تاحدی

زیاد

بسهار

مهانگهن

زیاد
مهزاد مشارهت اجتماعی
مهزاد ت امل اجتماعی
مهزاد نظ اجتماعی
مهزاد دانش عمومی

71

104

61

209

124

11/8

17/3

10/2

34/8

20/7

66
10/1

90
15/0

156
25/1

138
24/8

150
25/0

18

37

139

199

206

3/0

6/2

32/2

29/0

29/6

21

96

229

128

121

3/5

16/0

38/2

22/1

20/1

جمع

4/14
3/95
2/99
14/97

جدول  2نشاددهندهی توزیع فراوانی گویههای مربوط به طه
است .این طه

3/89

سطح فرهنطو و دانطش

شامل  4گویه است .نمرات هر گویه بهن  1تا  5رده بندی شده است ،هه

نمرهی  1نشاددهندهی همترین مهزاد سح فرهنو و دانش و نمطرهی  5بطاالترین مهطزاد
سح فرهنو و دانش است .جمع نمرات  4گویه ،نمره مهزاد سطح فرهنطو و دانطش را
نشاد میدهد هه بالقوه میتواند بهن نمره ( 4حطداقل نمطره) و نمطره ( 20حطداهثر نمطره)
باشد .در رورتی هه هر فرد برای همطهی گویطهها عبطارت "متوسطص" را ععمطت بزنطد،
مهانگهن هل نمره او از این گویه  12به دست فواهد آمد ،در جدول  2چگونگی انتخطاب
گزینهها در گویههای مختل

نشاد داده شطده اسطت .همطانحور هطه از آمارهطای جطدول

پهداست در ارتباط با گویه اول "مهزاد مشارهت اجتماعی" مهانگهن به دسطت آمطده 3/89
از  5است هه نشاددهندهی گرایش نسبتاً باال در ارتباط با این گویه اسطت .جمطع نمطرات
به دست آمده از این  4گویه مهزاد سح فرهنو و دانش در حطد متوسطص رو بطه بطاال را
نشاد میدهد .مهانگهن به دست آمده از هل گویهها برابطر ( )14/97اسطت هطه از مهطانگهن
مورد انتظار ( )12هه نشاددهندهی گرایش در حد متوسص است ،باالتر است .هر چه ایطن
مهانگهن هطل بهشطتر از عطدد  12باشطد ،بهطانگر گطرایش مثبطت و موافطق پاسطخگویاد بطا
گویههاست و نتایج این جدول گویای این واق هت است.
ب) یافتههای استنباطی
در این بخش از پژوهش نتایج حارل از یافتههای استنباطی نشطاد میدهطد هطه مهطانگهن

مهزاد استفاده از امکانات آموزشطی  -فرهنگطی شطهر شطهراز بطا مهطانگهن مفطروض دارای
تفاوت است .نتایج این فرضهه در جدول  3مشخه شده است.
جدول  -3آزمون معناداری تفاوت میانگین مفروض با میانگین واقعی میزان استفاده از امکانات
آموزشی فرهنگی
(مهانگهن مفروض) مقدار آزمود3 :

انوراف از

مهانگهن

سح م ناداری

آماره تی

مهانگهن

واق ی

0/000

-11/88

0/17

2/78

ت داد
600

امکانات آموزشی فرهنگی

با توجه به نتایج جدول  3میتواد عنواد هرد هه تفطاوت م نطاداری بطهن مقطدار مهطانگهن
واق ی و مهانگهن مفروض وجود دارد .مهانگهن واق ی ( )2/78بوده هه این مقدار همتطر از
مهانگهن مفروض یا مقدار آزمود( )3بوده است ،این تفاوت در نمونهها با توجه به سطح
م ناداری ( )Sig=0/000همتر از ( )0/05میتواد به جام ه آماری ت مطه داد .بطه عبطارت
دیگر در مهاد زناد شهر شهراز مهانگهن واق ی مهزاد استفاده از امکانات آموزشی فرهنگطی
همتر از حد متوسص است.
در ادامه استنباط آماری رابحه بهن سن افراد با مهزاد استفاده از امکانات آموزشی فرهنگطی
بررسی شد و نتایج آد در جدول  4بهاد شده است.
جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین سن افراد با میزان استفاده از امکانات آموزشی
فرهنگی

برآورد

جام ه آماری

ضریب همبستگی

sig=0/001

N=600

**r=0/309

در این فرضهه رابحه بهن دو متغهر در سؤاالت پرسشطنامه بطا سطح سطنجش فارطلهای از
پاسخگویاد پرسهده شده است .با توجه به اعداد به دسطت آمطده؛ ی نطی سطح م نطاداری
همتر از  5دررد ( )sig=0/001و ضریب همبستگی پهرسود مثبت (** )r=0/309میتواد
این نتهجه را گرفت هه رابحهی مستقه و م نطاداری بطهن سطن افطراد و مهطزاد اسطتفاده از
امکانات آموزشی فرهنگی وجود دارد ،به عبارت دیگر هرچطه افطراد دارای سطن بطاالتری
باشند ،تمایل بهشتری به مهزاد استفاده از امکانات آموزشی فرهنگی دارند.

مدل کلی پژوهش
به منظور ت ههن شدت و جهت تأثهر متغهرهای پژوهش بر همطدیگر از یط

مطدل م ادلطه

سافتاری بهره گرفته شده است .این مدل ترههبی از مطدل مسطهر و مطدل عطاملی تأیهطدی
است .در مدلهای عاملی هه عموماً ی
است هه نووه سنجش ی
شده ت ری

مدل اندازهگهری بوده و جزیی از مدل سطافتاری

متغهر پنهاد را با استفاده از دو یا ت داد بهشتری متغهر مشطاهده

میهند .همننهن میتواد گفت در مطدل انطدازهگهری مشطخه میشطود هطه

ت داد متغهرهای مشاهده شده برای ی

متغهر پنهاد تا چه حد توطت تطأثهر متغهطر پنهطاد

مورد نظر و تا چه حد توت تأثهر متغهر فحا هستند .همننهن در مطدلهای مسطهر تطع
میشود تا با مجموعهای از روابص ی

سویه و دو سویه پدیده یا پدیدههایی تبهطهن شطود.

مدلهای سافتاری را میتطواد تطا حطدی برگرفتطه از مبطانی نظطری و چطارچوب نظطری
پژوهش دانست .در مدل زیر روابص بطهن متغهرهطای پطژوهش بطه رطورت مطدل م ادلطه
سافتاری تدوین و آزمود شده است.

مدل شماره  -1مدل معادله ساختاری برای تبیین رابطه امکانات آموزشی با سطح فرهنگ و دانش
زنان شهر شیراز

در مدل باال ت دادی متغهر مشاهده شده یا آشکار در اشکال چهار گو

و ت دادی متغهطر

پنهاد در دافل بهضی یا دایره قرار دارند .بهشطتر متغهرهطای آشطکار بطه رطورت تجمهطع
چندین گویه حارل شدهاند .متغهرهای مشاهده شده شامل  10متغهطر و متغهرهطای پنهطاد

شامل  2متغهر است هه در مهاد آنها سح فرهنطو و دانطش وابسطته و مهطزاد اسطتفاده از
امکانات آموزشی و فرهنگی به عنواد متغهر مستقل در مدل حضور دارند .در مدل باال بطا
توجه به جهت پهکادها از سمت متغهر پنهاد به سمت متغهر مشاهده شده هطه م طرف آد
متغهر پنهاد است ،بهانگر این نکته رو

شنافتی است هه نمطره هطر پاسطخگو در متغهطر

مشاهده شده توت تأثهر وض هتی است هه آد پاسخگو در متغهر پنهاد زیر بنایی مرتبص بطا
متغهر مشاهده شده دارد .برای مثال ،در این مدل متغهر پنهاد ما مهزاد اسطتفاده از امکانطات
آموزشی و فرهنگی با  6متغهر آشکار؛ استفاده از هتابخانطه ،اسطتفاده از فرهنوسطرا ،اسطتفاده از
سهنما ،استفاده از آمفی تئاتر ،استفاده از موزه و استفاده از نگارفانه ت ریط

شطدهاند .در مطدل

فور مهزاد استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی رابحه مستقهمی با سطح فرهنطو و دانطش.
ضریب تأثهر مهزاد استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی بر سطح فرهنطو و دانطش ()0/59
بوده هه به م نای تأثهر مثبت مستقه است .بدین م نی هه هرچقدر مهزاد اسطتفاده از امکانطات
آموزشی و فرهنگی باال باشد سح فرهنو و دانش در زناد بهشتر میشود و در همطهن راسطتا
دو متغهر پنهاد با شافههایی ت ری

عملهاتی شدهاند هه اثر همه شافهها بر متغهطر ارطلی

م نادار بوده ،بنابراین میتواد ادعا هرد هه موقق توانسته است هه ایطن متغهرهطا را بطه بهتطرین
نوو ت ری

عملهاتی هند .برای مثال در متغهر مهزاد اسطتفاده از امکانطات آموزشطی و فرهنگطی

شافه هتابخانه با ضریب ( )0/90بهشترین تواد تبههن مهزاد اسطتفاده از امکانطات آموزشطی و
فرهنگی را دارد و متغهر سهنما تواد تبههن همتری دارد.
برازش مدل
برای بررسی براز

مدل از شافههای براز

استفاده میشطود .شطافههای بطراز

مقادیری آماری را به دست میآورند هه موقق را در تصمه گهری نسبت به تشخهه یطا
انتخاب مدل مناسبتر ،یاری میهنند .همننهن شافههای براز

گویای ایطن واق هطت

اسططت هططه دادههططای پططژوهش از شططافههای و متغهرهططای توقهططق حمایططت میهننططد.
شافههای براز

زیادی وجود دارند ،اما پرهاربردترین آنها هه در عطهن حطال ،پایطه و

اساس سایر شافهها موسوب میشود  χ2است .هر چه مقدار مجطذور هطای بطه رطفر
نزدی تر باشد ،نشاددهندهی براز

بهتر مدل است .از آد جطا هطه مقطدار مجطذور هطای

توت تأثهر حج نمونه و ت داد روابص مطدل قطرار میگهطرد و مقطدار آد بطزرگ میشطود،

بنابراین با اتکا بر مقدار مجذور های نمیتواد به نتایج محلوب دست یافطت .در نتهجطه در
مطدلها اسطتفاده میشطود.

هنار این شافه ،از شافههای دیگطری نهطز بطرای بطراز

شافه دیگری هه برای از مهاد برداشتن ایطن موطدودیت مجطذور هطای م رفطی شطده،
شافه  χ2/dfاست هه اگر هوچ تر باشد ،نشانگر برازندگی الگو است .براساس قاعده
هلططی ،شططافههای نهکططویی بططراز

( ،)GFIنهکططویی بططراز

ت ططدیل شططده (،)AGFI

برازندگی تحبهقی ( ،)CFIنرم شده برازندگی ( )NFIو نرم نشده برازندگی( )NNFIبرای
مدلهای فوب بهن  0/90تا  0/95تفسهر میشوند و مقادیر باالی  0/8نهز نشطاددهنطدهی
براز

نسبتاً فوب مدل هستند .همننطهن شطافه ریشطه فحطای مهطانگهن مجطذورات

تقریب ( )RMSEAهه لوههن )2004( 1برای برازندگی این شافه ،پهشطنهاد نمطود هطه
در رورتی هه هوچ تر از  0/08باشد ،نشانگر برازندگی فطوب 0/08 ،تطا  ،0/1نشطانگر
برازندگی قابل قبول و مقادیر نزدی تر به رفر نشطانگر بهشطترین برازنطدگی هسطتند .در
جدول  5نتایج تولهل سافتاری برای مدل باال نشاد داده شده است و مقطادیر در جطدول
ذیل به افتصار آمده است .در هل شافههای براز

گویای براز

محلوب و مناسطبی

برای مدل پژوهش هستند.
جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل

شافهها

مقدار

شافهها

مقدار

شافهها

مقدار

CMIN

529/069

GFI

0/965

NFI

0/843

RMSEA

0/089

AGFI

0/843

RFI

0/887

CMIN/DF

12/145

CFI

0/815

HOELTER

322

بحث و نتیجهگیری
زناد در جام هی ما نهمی از جم هت هشور را تشکهل میدهند و این در رورتی است هه
نگاه و برفورد زناد در ایراد به موضوع سرگرمی در اوقطات فراغتشطاد متفطاوت اسطت.
برفی از زناد سرگطرمی و اوقات فراغت را نمیشناسطند و حتطی دربطارهی آد فکطر هط

1- Loehlin

نمیهنند و غالب آنها علت عطدم توجطه فطود بطه ایطن موضطوع را بهشطتر ،مشطغلههطا و
گرفتاریهای فراواد زندگی و مشکعت ناشی از آد بهاد میهنند .این در حالی اسطت هطه
مهمترین فوالد داشتن اوقات فراغت و پر هطردد آد بطا ف الهتهطای آموزشطی فرهنگطی،
تفریوی و ورزشی تأمهن سعمت جسمی و روانی ،سال سازی ،ارتقای فرهنطو جام طه و
پهشگهری از مفاسد و آسهبهای اجتماعی است .اوقات فراغت و پر هردد آد بطا ف الهتهطای
مفهد و برنامهریزی شده موجب میشود حس اعتماد به نفس افراد تقویت شده و بهتطر از
عهده مسؤولهتهای فردی و اجتماعی فود برآیند .ایطن توقهطق نهطز بطا توجطه بطه اهمهطت
موضوع و ضرورت توجه بهشتر به آد برای بررسی مهطزاد اسطتفاده زنطاد شطهر شطهراز از
امکانات آموزشی فرهنگی به شهوهی پهمایشی انجام گرفته است هطه نتطایج حارطل از آد
در دو بخش تورهفی و استنباطی اراله میشود .در بوث تورهفی از هطل نمونطهی مطورد
بررسی 71/5 ،دررد آناد زیر  35سال سن داشتند و دررد همی از آنها ( 4/5دررطد) در
مودودهی سنی  54-60سال هستند .بهش از  70دررد از بانواد مطورد محال طه متأهطل و
 29دررد نهز مجرد بودهاند .حدود 44دررد بانواد متأهل ،ی

یا دو فرزند داشطتند و 55

دررد بانواد فانهدار بودهاند 44 .دررد بانواد نهز توصهعت دیپل داشتند .حطدود یط
سوم پاسخگطویاد ،مهزاد استفاده از امکانطات آموزشطی فرهنگطی را درحطد متوسطص ذهطر
هردهاند؛ این افراد بهش از  34دررد از پاسخگویاد را شامل میشوند .پس از آنها افطرادی
هه مهزاد مشارهت زیاد داشتند با  20/7دررد از هطل پاسطخگویاد در ردهی ب طدی قطرار
دارند .حدود  65دررد از بانواد مهزاد استفاده از هتابخانه را ارعً یا ه ابراز داشطتهانطد.
نزدی

به  79دررد پاسخدهندگاد مهزاد استفاده از فرهنگسطرا را ارطعً یطا هط انتخطاب

هرده بودند و برای مهزاد استفاده از سهنما  28/2دررد ارعً و  32/5دررد هط گطزار
شد هه در مجموع نزدی

به  61دررد آناد ارعً یا ه را برای مهطزاد اسطتفاده از سطهنما

ابراز داشتند 68/5 .دررد از بانواد پاسخدهنده ابراز داشتهاند هطه ارطعً از تئطاتر اسطتفاده
نکردهاند و در مجموع نزدی

به  92دررد ازآنها در پاسخ به مهزاد استفاده از آمفی تئطاتر

گزینهی "ارعً" یا "ه " را انتخاب نمودهاند .درنهایت مهزاد استفاده بطر اسطاس مهطانگهن
رتبه مرتب شد .بررسی مهانگهن رتبهها نشاد داد هه در بهن این مکادها :سهنما ،هتابخانطه،

موزه ،فرهنگسرا ،نگارفانه و آمفی تئاتر به ترتهب اولویت قرار دارند .همننطهن در بوطث
استنباط آماری تفاوت م ناداری بهن مقدار مهطانگهن واق طی و مهطانگهن مفطروض وجطود
داشت .مهانگهن واق ی ( )2/78بوده هه این مقطدار همتطر از مهطانگهن مفطروض یطا مقطدار
آزمود( )3بوده است ،این تفاوت در نمونهها با توجه بطه سطح م نطاداری ()Sig=0/000
همتر از ( )0/05میتواد به جام ه آماری ت مه داد .به عبارت دیگر در مهطاد زنطاد شطهر
شهراز مهانگهن واق ی مهزاد استفاده از امکانات آموزشطی فرهنگطی همتطر از حطد متوسطص
است و در بوث رابحه بهن سن و مهزاد استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی بطا توجطه
به اعداد به دست آمده؛ ی نی سح م ناداری همتطر از  5دررطد ( )sig=0/001و ضطریب
همبستگی پهرسود مثبت (** )r=0/309میتواد این نتهجه گرفت هطه رابحطهی مسطتقه و
م ناداری بهن سن افراد و مهزاد اسطتفاده از امکانطات آموزشطی فرهنگطی وجطود دارد ،بطه
عبارت دیگر هرچه افراد دارای سن باالتری باشند ،تمایل بهشطتری بطه مهطزاد اسطتفاده از
امکانات آموزشی فرهنگی دارند و در نهایت مدل م ادلهی سافتاری نشاد داد هطه مهطزاد
استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی رابحهی مستقهمی بطا سطح فرهنطو و دانطش بطا
ضریب ( ) 0/59دارد .بدین م نطی هطه هرچقطدر مهطزاد اسطتفاده از امکانطات آموزشطی و
فرهنگی باال باشد سح فرهنو و دانش در زناد بهشتر میشود .با توجطه بطه یافتطه هطای
توقهق حاضر به نظر میرسد هه توجطه و تمرهطز بطهش از پطهش مسطؤوالد بطه ایطن امطر
ضروری بوده و همننهن فرهنو سازی در ارتباط با اوقات فراغت زناد و پر هردد آد بطا
استفاده از امکانات شهری آموزشی فرهنگی از ملزومات پهشرفت و بهبطود در ایطن زمهنطه
است .ایجاد و توس ه هتابخانه سهار ،اتار مشاوره سهار ،آموز
یا حتی باشگاه سهار در پارکهای مختل

هنری وفرهنگطی سطهار و

در زمادهای مت دد و م رفی امکانطات عمطومی

آموزشی فرهنگی و رسهدگی به نظرات شهرونداد میتواند در این حوزه مفهد واقع شطود
و همننهن استفاده از تجربهات و اقداماتی هه در سایر شهرها و بطه فصطون شطهرداری
تهراد رورت گرفته است ،تورهه میشود .در نهایطت انجطام توقهقطات بهشطتر و محال طه
دیگر اب اد این موضوع و بررسی موانع در این مسهر ،جهت هاربردی هطردد راهکارهطا و
اقدام جدی جهت رفع موانع پهشنهاد می شود.

منابع
 ابراههمی ،قربان لی .رازقی ،نادر و مسلمی پحرودی ،رقهه .)1390( .اوقات فراغت و عوامـ
اجتماعی مؤثر بر آن( :مطالعهی موردی افراد  15-64سالهی شهرستان جویبار) .مجلطهی
جام هشناسی هاربردی .دورهی  ،22شمارهی .4
 اسماعهلی ،رضطا .)1382( .سنجش نیازهای فرهنگی شهروندان ساکن در اصفهان ،سطازماد
فرهنگی -هنری شهرداری ارفهاد.
 استریناتی ،دومهنه  .)1388( .مقدمهای بر نظریههای فرهنگ عامه ،ترجمه رویا پطاک نظطر،
تهراد :نشر گامنو ،چاپ پنج .
 پورموسوی ،موسطی .)1390( .مشارکت شهروندان و برنامههـای اوقـات فراغـت ،تهطراد:
انتشارات جام ه و فرهنو.
 حسنی ،اسداهلل و همکطاراد .)1387( .توصیف و مقایسهی مدیریت ایمنی در کـس هـای
تربیت بدنی مدار

دورهی راهنمایی شهر اهواز ،نشریهی پژوهشنامطهی علطوم ورزشطی،

شمارهی .11-28 .8
 س هدنها ،احمد .)1379( .فضای سبز شهری؛ کتاب سبز شـهرداریهـا؛ انتشطارات سطازماد
شهرداریهای هشور.
 س هدی رضوانی ،نوید" .)1385( .شهرداریها و اوقات فراغت شهروندان" ،تهطراد :گطروه
محال ات و برنامهریزی شهری وزارت هشور.
 سفهری ،فدیجه؛ مدیری ،فاطمه .)1389( .تفاوتهای جنسیتی در اوقات فراغت ،دانشطگاه
آزاد اسعمی ،واحد علوم و توقهقات تهراد ،نشریهی علوم اجتماعی "تولهل اجتماعی نظ و
نابرابری اجتماعی" ،پایهز و زمستاد  ،1389شمارهی  ،59/4ره .147-170
 فکوهی ،نارر و انصاری ،فرشته .)1382( .اوقات فراغت و شک گیری شخصیت فرهنگی،
نامهی انسادشناسی ،انجمن انسادشناسی ایراد.
 طعیی ،مرتضی؛ شاهطالبی ،بدری؛ رشهدپور ،علی و شریفی ،سط هد .)1393( .درآمـدی بـر

 م اونطت پژوهشطی دانشطگاه آزاد اسطعمی واحطد: ارطفهاد،مفاهیم و نظریههای فرهنگـی
. چاپ اول، انتشارات نگارفانه،فوراسگاد
 نیازسـنجی توسـعهی فضـای.)1389( . رضطا، هاش ؛ اسماعهلی، علهرضا؛ گلستانی، مرادی
 دانشطگاه آزاد، نشریهی دانطش و پطژوهش در علطوم تربهتطی،فرهنگی شهروندان نجف آباد
.53-78  ره،1389  زمستاد،  شمارهی بهست و هفت،)اسعمی واحد فوراسگاد (ارفهاد
 موانـع مشـارکت ورزشـی.)1388( . وحهد، مس ود؛ ذواالهتاف، الهام؛ نادریاد، مشکل گشا
- شماره، جلد اول،  سال هفت،  نشریهی علوم حرهتی و ورز،زنان و ارتباط آنها با انگیزه
.145-154  ره،1388  بهار و تابستاد،13 ی
 بررسـی و.)1388( . حهطدر، حسطهن؛ مهرفخرالطدینی، حبهباله؛ رهادی تورانلطو، مهرغفوری
 نشطریهی،تحلی مسائ و مشکست مؤثر بر مشـارکت زنـان در فعالیـتهـای ورزشـی
.83-100  ره،1  شمارهی،مدیریت ورزشی
 Cutler, Blayne. (1990). Where Does The Free Time Go? American
Demographics. P36-36.
 G. Lee, Yoon and Bhargava, Vibha (2004).” Leisure Time: Do Married
and Single Individuals Spend It Differently?” Family and Consumer
Sciences Research Journal, Vol.32:254-174
 Kong, L. (2007). “Cultural Icons and Urban Development in Asia:
Economic Imperative, National Identity, and Global City Status,” Political
Geography, Vol. 26, pp 383-404. www. sciencedirect.com.
 Washburn, R. A,Kline. G. Lack and D. T wheeler, (1992), leisure time
physical activity, New England Research Institute
 Wegner, Lisa & Alen J. Flisher & Martie Muller & Carl, Lombard (2006),
” Leisure Boredom and Substance Use among High School Students in
South Africa”, Journal of Leisure Research, vol.38,No.2,P.249-266.

