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  بررسی تفریحات موثر بر سالمت جامعه شهري در ایران و پیشنهاد مداخالت 

 گزارش خالصه طرح
  روز در سال ميباشد ٨٠ان روز در سال و در جه ٩٠متوسط زمان اوقات فراغت در ایران. 
  و پيشالنهاد   تهالران تفریحات مؤثر بر سالممت در جامعالش شالهری    موجود تحليل وضعيت هدف از طرح حاضر

 باشد. می مداخمت
 نظالرات خبراالان و   2( مالرور متالتندات   1ی مورد نياز در مطالعش از دو منبع بدست آمالد.  ها داده: اجرا روش)

 در جتالتوو  یال   مناسال   یهالا  کليالدواهه  از اسالتفاده  بالا  موجالود  مقالاتت  و متتندات بررسی ذینفعان. جهت
 الگالوی  تهيالش  از اردیالد. پال    اسالتررا   مربوطش متتندات و مقاتت کليش و شده انوام جتتووار یها موتور
 ازای  خمصالش  و هالا  نظریالش  و هالا  تئالوری  مفالاهي،   آنهالا  روی از و شدند بندی دستش متتندات مطالعش مفهومی
اردید. پ  از تعيين خبراان و بدست آوردن اطمعالات تاالاآ آنالان      استررا  کشور در شده انوام مطالعات

و سالس   توسط ایايل فرستاده شد  آنانبرای و مدل مفهومی مطالعش فایل پرسشنامش ابتدا جهت آشنایی آنها  
ها پرسشگر در طول مصاحبش  پاسرمراجعش ناودند. بش ایشان تي، تحقيق با وقت قبلی جهت مصاحبش حضوری 

ی انوالام  هالا  تاام مصالاحبش یادداشت ميکرد و هاچنين عموه بر آن   (key pointرا بش صورت نکات کليدی )
موالددا االود داده شالدند و    و پ  از اتاام هر مصالاحبش    شده ضبط مصاحبش شوندااناز  اجازهشده با کت  

قرار  لي( مورد تحلThematic Analysis)ای  شیما ندرو تحليل رودپاسرها بش نکات کليدی تکايل شدند. 
 و کدبندی  استررا  دار معنی واحدهای ترین کوچ  عنوان بش دروناایشها یا ت،هاصورت کالش   نیارفتند؛ بد
 .  شدند بندی طبقش
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 
 

 الگوی مفهومی مطالعه

 :صالورت  بالش  بيشالتر  حاضالر  حالال  در کنونی در جامعش شهری کشور بش ویژه نوجوان تفریحات خالصه نتایج 
تالوان بالش مالوارد زیالر      می است. بش اعتقاد مصاحبش شونداان از مهاترین عوامل آنای  رایانش و غيرفعال فردی 

 اشاره کرد: 
کننالد تالا    مالی  ( ت  فرزندی: بش نوعی تنها هابازی بچش پدر و مادرد هتتند کش آنهاه، بش دليل مشالللش سالعی  1

 فرزند خود را با تفریحات 
 اردیده. "آپارتاانی شدن"تراه منازل: کش بالتبع باعث کاهش ميزان سرانش زیر بنا و ( کوچ  شدن م2
دهند که فرزندشان گوشه منزل بنشیند و تلویزیون تماشاا کناد و یاا باا ت لا        می االن خود پدر و مادر هم ترجیح( عدم امنيت: 3

 بازی کند تا اینک توی کوچه برود.

ی اجتااعی بش سراغ هافکران خود ها شود تا نوجوانان در شبکش می باعث ( افزایش سرعت شکاف بين نتلی: کش4
نه تنها دنیای من با دنیای فرزندانم متفاوت اس ، بلکه دختر بزرگتر من هم زباان خاواهر کاوچکترا را متوجاه نمای      "بگردند. 

 "شود

 

 موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ايرانتدوين : 

 ی اجتماعی سالمت ها  مولفهدپارتمان 

 

 اوقات فراغت

 تفريح

 قعالي

 اثر جسمي، رواني و اجتماعي اثر رواني

كياهش پيوكي   ،افزايش شييو  ننيي ي سيا)ك )كياهش رفتارهياي ناسيا)ك (       ،پستان و پوست( ،)ريه ها  سرطان ،ي قلبي عروقيها  اثر جسمي: كاهش بيماري
 استخوان

 كاهش استرس، افزايش اعتماد به نفس ،آ)زايمر و افسرد ي(، افزايش ياد يري ،طراب )در سا)منيان :دمانساثر رواني: كاهش افسرد ي و اض

ي داوطلبانيه،  هيا   كاهش جرم عليه كودكان، افزايش رضايت منيي و فعا)يت ،جرم  و انزوا ،رفتارهاي خود تخريبي ،خشونت ،اثر اجتماعي: كاهش اعتياد
 نواد يانسجام فرهنگي و اجتماعي و خا

 ترسيك رسا)ت و هيف بهتر فردي  ،اثرمعنوي: هيفمنيي و يافتن معني در نني ي

 اثر محيط نيست: افزايش احترام به محيط نيست 

 نشاط بياتتر  ،اجتماعي و  پليسي و قضايي ،ي سالمتيها  كاهش هزينه ،ژنراتور اقتصادي ،افزايش اميي به نني ي ،اثرات نهايي تر: افزايش كيفيت نني ي
 وافزايش قيرت

ژ  در برنامه ريزي تفريحات جامعه محسوب  ننان، سا)منيان و معلوتن  رو  هايي وي
 .مي شوني

 تفريحات غير فعال ) اغلب خانه(:

 سر رمي با فعا)يت كمترذهني و جسمي

راديو و شنيين تلويزيون،  )تماشاي
 مونيك(

 سر رمي ها با فعا)يت ذهني بيشتر:

 ،سفا)گري ي،كارهاي دستي و آمونش)
، امور هنري خوانين كتاب ،باغباني
 كار كامپيوتري( نشريات

 تفريحات فعال )اغلب بيرون خانه(

 ، ذهني و اجتماعيجسمي در سه حيطه

، ) ردشگري و مسافرت  جمعي و فردي
 تفريحات ،ورنش و  قيم ندن در پارك

 ،مون  فرهنگ سرا، ،تئاتر ،سينما ،هزينه بر
 خريي!(
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  بررسی تفریحات موثر بر سالمت جامعه شهري در ایران و پیشنهاد مداخالت 

 تواند باعث عوارض زیر  میای  الکترونيکی مثل تلویزیون و بازیهای رایانش-از دیدااه خبراان تفریحات موازی
 اردد:
 اشکال در تعاممت بين فردی .1
 خشنای  تاایل بش پرخاشگری و خشونت بش دليل انوام بازیهای رایانش .2
 ک، تحرکی .3
 ی اجتااعیها کشيده شدن بش سات انواع آسي  .4

 رای استفاده از اوقات فراغت و تفریحاتب ها ی سازمانها عمده اقدامات و برنامه

     .امالور مالرتبط بالا    در کشور ما نای توان سازمانی را بش عنوان تنها متولی تفریحات و اوقات فراغالت نالام بالرد
باشد کش با ترکي  نااینداان  می اذاری کمن در حوزه اوقات فراغت بش عهده شورای عالالی جوانالان سياست

 باشالد.  مالی  عضو شورای عالی جوانان تشکيل و متئوليت تدوین سياسالتهای کالمن در این زمينش را عهده دار
  شالهرداریها  وزارت  نالان وزارت ورزد و جوا  وزارت آموزد و پروردسازمانها و دستگاههای زیادی از جالش 

 اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی اوقات فراغت  نام سازمان ردیف

 شهرداری تهران 1

 و فضای سبز شامل: بوستان مینیاتوری، بوستان نوروز، باغ ایرانی ها توسعه بوستان 

 پاتوق و سرای محالت 

 مراکز فراموز 

 تگر، دریاچه شهدای ندگان، آبشار تهران، باغ موزه قصر، دریاچه چی  تاسیس مراکز تفریحی جدید شامل: باغ پر

 خلیج فارس

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2

 تاسیس و راه اندازی مراکز استراحتگاهی )ویژه جامعه کار و تولید( در سطح کشور 

 ی ورزشی )ویژه جامعه کار و تولید( در سطح کشورها تاسیس و راه اندازی مجموعه 

 ی اقتصادی کشورها ی فرهنگی در بنگاهها ای برنامهتشکیل ستاد امور فرهنگی با هدف برنامه ریزی واجر 

 ی اقتصادی کشورها اعزام رابطین فرهنگی در بنگاه 

 ی سیارها تشکیل کتابخانه 

3 
 وزارت ورزش و جوانان

 )شورای عالی جوانان(

 دهکده کوهستانی سیب 

 های زندگی )سبک زندگی اسالمی( ای، مهارت های فنی و حرفه آموزی شامل: مهارت مهارت 

 نهضت کتابخوانی 

 های ورزشی نهضت فعالیت 

 های دینی و قرآنی نهضت فعالیت 

 های اجتماعی و فرهنگی مشارکت 

 های اردویی شامل اردوهای راهیان نور، اردوهای جهادی و اردوهای هویت آفرین فعالیت 

 وزارت آموزش و پرورش 4

 اردوهای دانش آموزی 

 مزرعه تابستانی من 

  تربیتی –ی فرهنگی ها کانونمراکز دارالقرآن الکریم 

 ی آموزشگاهیها کتابخانه 

 ی ورزشیها و سالن ها مجتمع 

 ی عمومی و تخصصی اوقات فراغتها پایگاه 

 ی بسیج دانش آموزی مناطق و شهرستان هها پایگاه 

 ی سازمان جوانان هالل احمرها پایگاه 

  پژوهش سراها 

 ی سینمایی دانش آموزیها سالن 

 اسالمی دانش آموزی یها مراکز اتحادیه انجمن 

 مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 سازمان دانش آموزی 

 وزارت کشور 5
 ی تفریحات سالمها توسعه و حمایت از برنامه 

 غنی سازی اوقات فراغت 
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

انوالام  ای  و ... در این امر دخالت دارند کش مداخمتی بش صورت پراکنالده و جزیالره   تعاون  کار و رفاه اجتااعی
 داده اند.

 دهد کش در زمينش ساماندهی اوقات فراغت تاکنون موارد زیر اجرا شده است: می مطالعش اسناد باتدستی نشان 
ندهی امور جوانان  برنامش ساماندهی اوقات فراغت جوانان در نوزدهاين تصوی  سند ملی توسعش و ساما .1

سالاختار اجرایالی    .هيات محترم وزیران در 13٨4جلتش شورای عالی جوانان کشور و در اردیبهشت سال 
. در ایالن سالند   سند در چهار سطح سياست اذاری  برنامش ریزی  اجرا و نظارت طراحی شالده اسالت  این 

 نهای ذینفع تعيين شده است.سه، و نقش هاش سازما
 ٨7در سال  ها تهيش و تدوین و ابمغ دستورالعال اجرایی غنی سازی اوقات فراغت بش استان .2
و ارتقاء آن بش پورتال جامع اوقات فراغت  ٨7ی اوقات فراغت از سال ها استقرار سامانش اطمعاتی پایگاه .3

 .http://faraghat.irبش آدرآ اینترنتی  ٩1در سال 
 ٨7ی ناایشگاه غنی سازی اوقات فراغت در استانها از سال برپای .4

 اردد: می در حال حاضر دو مشکل عاده در حوزه اوقات فراغت احتاآ 
 رسالانی  اطالمع  فراغالت   اوقالات  متالولی  سازمانهای کش معتقدند جوانان درصد 71: رسانی اطمع ضعف .1

 متالولی  اراانهالای  و سالازمانها  کالش  انالد  ناوده اعمم جوانان درصد ٥7. اند نداشتش زمينش این در مناسبی
 .اند شناختش نای را فراغت اوقات

 متالولی  سالازمانهای  و دسالتگاهها  کالش  معتقدند جوانان درصد ٦٦: مراطبين خواستش و نياز یش توجش عدم .2
 تقاضاهای و ها خواستش بش توجهی چندان فراغتی  یها ریزی برنامش در فراغت  اوقات یها برنامش تدوین
 (.محوری عرضش)ندارند آنها

  اردد: می تفریحات و اوقات فراغت راهکارهای زیر پيشنهاد وضعيتبرای بهبود 
ی سالازمانهای متالولی در   ها برای انتقال پيام و اطمع رسانی مناس  در زمينش برنامش شناخت رسانه مناسب .1

 زمينش اوقات فراغت بش اروههای هدف.

ات فراغالت بالش تفکيال  االروه سالنی  موقعيالت       در زمينالش تفریحالات و اوقال   شناخت نیازهاای ماابااان    .2

 جلرافيایی)روستایی و شهری(  اجتااعی  انتانی  اقتصادی و حتی سياسی افراد جامعش.

مناس  باتوجش بش اروه هدف هر برنامش و انتقال پيام از طرق رسانش مناس  بالا  تدوین برنامه ابالع رسانی  .3

 تکيش بر تفریحات فعال و اروهی.

 دازی سامانش اینترنتی فراغت با اینکش از راه انhttp://faraghat.ir اذرد اما بش نظر ميرسالد   می حدود سش سال
 کش هنوز تا تبدیل شدن بش ی  سایت جامع اطمع رسانی در زمينش تفریحات راهی طوتنی درپيش دارد.

 

http://faraghat.ir/
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  بررسی تفریحات موثر بر سالمت جامعه شهري در ایران و پیشنهاد مداخالت 

 مقدمهصل اول ـ ف
اغل  اندیشاندان معتقدند کش ميل بش تفریح ی  خواهش طبيعی است کش با سرشت انتان آميرتش شالده  

از یکالدیگر  « کار و تفالریح »ی دور ها و از آغاز زندای تا پایان عار هاواره ثابت و پایدار است. در اذشتش
شده اند. بش عبارت دیگر  می بوده کش بش خاطر مذه  و برای ذخيره نيرو برپاموزا نبوده و هر دو مراسای 

معنی آنها در زندای اجتااعی عليرغ، تفاوتشان یکی بود. از این جهت اطالمق کلاالش فراغالت بالش شاليوه      
 بش وسيلش تفریح نيالاز جتال، و روح بالرآورده   1زندای آنها مناس  نبوده چون فراغت با کار در رابطش است. 

الترور یبتط النّف  »فرمایند:  می اردد. امام علی)ع( می د و لذت آن مایش خشنودی و آرامش خاطرشو می
؛ فرح و شادمانی باعث بهوت و انبتاط روح و مایش تهييج و جالد و نشالاط اسالت. و امالام     «و یُشيرُ النّشاط

تُالثل، الاُالرو ه و   »و مالا  إجعلوا تنفتک، حظّا من الدنيا باعطائها ماتشتهی من الحالمل  »رضا)ع( فرمودند: 
؛ از لذائذ دنيوی نصيبی برای کاميابی خویش قالرار دهيالد و   «تسرف فيش و استعينوا بذل  علی امور الدنيا

تانيات دل را از راههای مشروع برآورید  مراقبت کنيد در این کار بش شرافتتان آسي  نرسد و دچار اسراف 
 و تندروی نشوید.

هالای  شی از زندای مردم اسالت و مالردم هايشالش بالا شالرکت در فعاليالت      اصوت اوقات فراغت هايشش بر
کردند. شواهد مهای در چين  هند  ایالران  مصالر  بابالل و یونالان     مرتلف  ساعات آزاد خود را مصرف می

های باستان موضوع اوقات فراغت و زمان آزاد وجود داشتش است. در دوران اوليش و وجود دارد کش در زمان
يز دائای انتان با طبيعت  روحيش بهره کشی و استعااری  کشاکش و مبالارزات پالی در   دوران باستان  ست

های مرتلف  ساعات زیادی را برای فراغت در اختيار انتالانها  پی طبقات اجتااعی در ی  کشور یا دولت
دهد کش مراس، مرتلف مذهبی  توسالط  ها و مدارك تاریری نشان مینگذاشتش بود ولی با این وجود نشانش

 های محلی و بومی در زمان فراغت انوام شده است.عامش مردم یا شرکت در بازی

 بش طور کلی درباره پيدایش تفریحات و ارایش انتان بش آن سش نظریش عنوان شده است: 
     اولين نظریش حاکی از این است کش تفریح بش صور مرتلف از مذه  سرچشاش ارفتالش و نالوعی رفتالار

کند. چنانچالش   می وحدت ميان اعضایي  اروه یا قبيلش نقش بزرای را ایفا اجتااعی است کش در ایواد
در جوامع اوليش عام رسوم مذهبی از بازی و تفریح جدا نبوده و رقص و آواز و ناایش رابطش تنگاتنگ 

ی اجتااعی  ریشش تفریح در زمان ها ووآ در کتاب سلتلش نظریشها با سنن مذهبی داشتش است. فلوید
 کند.  می ه  بيانقدی، را مذ

  معتقد « انتانبازی و »دومين نظریش راجع بش تفریح  فرضيش غریزی بودن آن است. اروآ در کتاب
ايرد و وظيفش اصلی بازی در است کش بازی انتان مانند بازی حيوانات از ی  نياز فطری سرچشاش می
زندای و نبودن نشالاط در   سنين کودکی  آماده سازی طفل برای بزراتالی است. بش نظر او یکنواختی

 شود. دنيای کنونی باعث اختناق می
  سومين نظریش  فرضيش مبنی بر استراحت و کت  لذت است و اسسنتر در این خصوص  علت ارایش

داند و تراروآ  عامالل تفالریح را نيالاز بشالر بالش      انتان بش تفریح را رها شدن وی از نيروهای زائد می
کند. پاتری  پيدایش تفریح را حاصالل رهالایی انتالان از فعاليالت     استراحت و جبران ختتگی بيان می
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داند. یانگ در کتاب جامعالش  مداوم کش نتيوش آن ختتگی جتای و روحی شدید افراد جامعش است  می
دهد تا برای مدت زمانی ها بش اعضای جامعش اجازه میسازد کش این سرارمی می شناسی  خاطر نشان

-شوند. سامنر و کلر نيز بازی را ناشی از طل  لذت و خشنودی افراد میاز تعهدات اجتااعی خود رها 

 2دانند.
افرادی مثل روآ در مورد پيدایش تفریح و بازی نظر بينابين دارند. یعنی ضان قبول نظریش مربالوط بالش   

ها و کت  لذت را نيز قبول دارند. بش طالوری  غریزی بودن تفریح  فرضيش استراحت و رهایی از متئوليت
ها و مراس، اقالوام بالدوی را رهایييالافتن از سالنن و       هدف جشن«آداب و رسوم»در کتاب خود بش نام  کش

 داند. رسوم متداول و رسيدن بش استراحت می

توانتتند معاد خود و خانواده خالود را تالامين کننالد و    از آغاز تادن تا انقمب صنعتی  افراد بش سرتی می
ود بش دود پدران در این کار سنگين سهي، بودند. در نياش اول قالرن  حتی زنان و فرزندان خانواده نيز د
سالاعت کالار روزانالش برایيال  کالارار در       1٥ساعت در هفتش بود و  ٨٥نوزده  ميزان کار در آمریکا بيش از 

ی قبل از اسمم درباره زندای  کالار و فراغالت   ها شد. اسناد موجود در دوره می انگلتتان امری عادی تلقی
دهد کش مزایای اوقات فراغت بيشتر بش طبقات ماتاز جامعش اختصالاص داشالتش و   بی نشان میمردم بش خو

های کوتاهی را صالرف اسالتراحت و   ای جز کار سنگين و ماتد نداشتش و ااهی فرصتمردم عادی وظيفش
هالای  کرده اند. در اوایل قرن بيتت، نوعی نهضتبازدید از هادیگر و شرکت در مراس، ملی و مذهبی می

نهضالت تفریحالات   »های کاراری برای ک، کردن ساعات کالار تحالت عنالوان    اجتااعی بش هات اتحادیش
بش وجود آمد تا وسایل ی  زندای خمق  خود و ثاربرش را بالرای کالاراران بعالد از یال  کالار      « سال،

نالگ و  هایی کش از لحاظ فرهها و دستشطوتنی و ختتش کننده روزانش مهيا سازد و عموه بر آن برای اروه
  2های مناس  را بش وجود آورد.تر بودند  فرصتتربيت نتبت بش سایرین عق  مانده

های رفاهی و بهداشتی زندای مردم و های پيشرفتش  بش کاهش زمان کار  زمينشرشد روزافزون تکنولوهی
های مرتلالف زنالدای  رشالد شهرنشالينی      اری در فعاليتافزایش طول عار منور اردید. سرعت و خودک

ها و رفتارهای طبيعالی  شدن زندای  عرصش را برای بروز بتياری از واکنشیکنواختی کار انتان و ماشينی
رغ، پيشرفت مادی و تکنولوهی شگرف در قالرون اخيالر و افالزایش اسالتانداردهای     انتان تنگ کرد. علی

افتاد. مکانيزه شدن صنایع و ایواد امکانات رفالاهی موجال  تلييالر     زندای  بهداشت روانی انتان بش خطر
سب  زندای مردم از قبيل کوچکتر شدن ابعاد خانواده و تليير روابط افراد با یکدیگر شد. در حالی کش در 
اذشتش  تنها روابط خانوادای افراد با یکدیگر نقش بارزی در اذران اوقالات فراغالت مالردم داشالتش و ایالن      

شد و صورت غيررسای و خودمانی داشت و بش هانشينی و محاوره خانش و خانواده صرف می اوقات درون
اذشت  با پيشرفت فناوری از جالش مکالانيزه شالدن وسالایل    ها میبا خویشان و دوستان محلی و هاتایش
ش را کش بالي  1٩4٦های مرتلف در قرن اخير  اختراع تلویزیون در سال رفت و آمد  ظهور سيناا و فعاليت

از هر تکني  دیگری روی اوقات فراغت مردم موثر بود  و تحالوتت اجتاالاعی حاصالل از آنهالا از جالالش      
پراکندای و تنوع وظایف خانواده  اوقات فراغت و تفریح جنبش رسای و در مواردی تواری پيدا کرد. البتش 
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ی اجتاالاعی نيالز در   هالا پيشرفت فناوری تنها عامل نبوده  بلکش نيازهای اجتااعی و روابالط ميالان قالدرت   
 3اند.برآمدن زمان آزاد مؤثر بوده
شناسی فراغت  اند. جامعشای را بش این موضوع اختصاص دادهشناسان مباحث ویژهامروزه بتياری از جامعش

های علای ماننالد روانشناسالی و تربيالت بالدنی در     از جالش این موضوعات است. از طرف دیگر سایر رشتش
های مرتلف روانی و جتالاانی بالر زنالدای    اند تا نقش تفریحات را از جنبشل شدهزمينش اوقات فراغت  فعا
های تاریری اندیشاندان علوم مرتلف بالش ویالژه در جوامالع غربالی منوالر بالش       انتان آشکار سازند. تمد

های زیادی شد کش در زمينش اوقات فراغالت و تفریحالات فعالال اردیدنالد. بالش      ها و انوانتشکيل سازمان
های ویژه اوقات فراغت در آمریکا شکل ارفتند و بالش  ها و انواناولين سازمان 1٨٥3سال طوری کش در 

های مرتلف تفریحی را طراحی  مند وسيعی تبدیل شدند کش فعاليتهای نظامتدریج پ  از آن بش سازمان
ر ایالن  اتحادیش تفریح ملی آمریکا شکل ارفالت و اکنالون د   1٩٠٦کنند. در سال ریزی و رهبری میبرنامش

های تفریحی عاومی هتالتند. نرتالتين رسالالش جدیالد در     دار برنامشکشور بيش از سش هزار انوان عهده
طرفداری از فراغت کاراران در اروپا توسط پل تمارك سوسياليتت نوشتش شد کش حق تنبالل بالودن نالام    

شناسی فراغت را بنا نهاد داشت و در آمریکا تورشتاین وبلن با تدوین کتاب نظریش طبقش فارغ از کار  جامعش
های توربی درباره فراغت انوام ارفت. در اروپا و آمریکا نرتتين پژوهش 1٩3٠و  1٩2٠های و در دهش
الاللی را درباره وقت آزاد کاراران بر پالا کالرد.   الاللی کار  نرتتين کنفران  بيندفتر بين 1٩24در سال 

یافتالش را  ايری تفکر سالازمان وقات فراغت زمينش شکلشناسی فراغت با بررسی علای پدیده ادانش جامعش
شناسان و نيز اقتصاددانان بر این باورند کش تحول جوامع انتالانی بالش   آورد. عده زیادی از جامعشفراه، می

ها چيزی جز خودکار شدن وسایل توليد صنعتی و کشاورزی  سوی تادن فراغت است و تادن بش زع، آن
تر شدن اوقات فراغت از کار نرواهد بود و در این تادن  انتان نتيوش طوتنیافزایش در آمد سرانش و در 

تالر و  های اجتااعی و اقتصادی بش صالورتی متعالالی  قادر خواهد بود اوقات فراغت خود را در سایش پيشرفت
 2دلسذیرتر سسری سازد.

تی کشورهای آسيایی  امالروزه از تشالکيمت ملالی و سالازماندهی بالرای      بتياری از کشورهای جهان و ح
ها طيف ها و اتحادیشهدایت اوقات فراغت و بش ویژه جوانان برخوردار هتتند. بش طوری کش در این سازمان

هالای  ها و برنامالش ها و فتتيوالهای اجتااعی  ورزشی  هنری  تفریحی و اردویی  جشنوسيعی از فعاليت
 14٥یدپارك لندن با متافت ها  1٨٥1ايرد. در انگلتتان از سال يدانی تحت پوشش قرار میصحرایی و م

پارك مرکزی شهر  1٨٥3کند. در سال هکتار امکانات تفریحات سال، و ورزشی خود را بش مردم عرضش می
ریای ی  باغ ساحلی در د 1٨٥٥نيویورك تتهيمت فراوانی را برای تفریحات سال، تدارك دید. در سال 

جهالان روز بالش روز بالر     بوستون ویژه بازی کودکان افتتاح اردید. از آن تاریخ تالاکنون بيشالتر کشالورهای   
  2.افزایندها و امکانات تفریحی خود میتدارك برنامش

های اوقات فراغالت را تشالکيل   های محلی و سنتی  فعاليتدر کشور ما نيز برخی از مراس، مردمی  بازی
هایی کش ه، اکنون نيز وجود دارد  ورزد باستانی و زورخانش است. بش مالرور زمالان   تداد. یکی از فعاليمی
هالا در  های عاومی و خانوادای و باغ وحش در سراسر ایران ایواد شده  ولی هيچ وقت این فعاليتپارك
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ریزی و هدایت نگردیالده اسالت. بالا اینکالش دومالين فعاليالت       برنامش  دارقال  ی  نهاد و تشکيمت سازمان
های وابتالتش  در باغ منظریش تهران شکل ارفت  متأسفانش برخی از جاعيت 1313اردویی در ایران از سال 

برداری ضد فرهنگی  اخمقی و ضالد دینالی از برنامالش   بش دولت در قبل از پيروزی انقمب اسممی بش بهره
وسالعش صالنعتی و تحالول    های کوتاه و دولتی ویژه نوجوانان پرداختند. اارچش شهرنشينی جدید بش هاراه ت

های اقتصادی و اداری در ایران مفهوم تازه زمالان را بالش طالور کاالی و منطقالی وارد کالرده ولالی        سازمان
نهادهای اجتااعی و شبکش و روابط جاعی و سازمان زندای افراد هنوز با مفهوم دیرین زمان نامانوآ می

و یا بهتر بگالویي، تلالف کننالد. تالاخير در      باشد. زیرا اغل  دوست دارند اوقات خویش را بش نوعی بگذرانند
برقراری مراس، و برازاری جلتات برایشان نگران کننده نيتت و برایاتمف وقت خود کاتالر ناشالکيبایی   

هنوز جای واقعالی  « بودجش زمان»شناسان  پتندند. در جامعش ایران بش قول جامعشکنند و عولش را نایمی
ای  ایران از جالش کشورهایی اسالت کالش شالاخص اوقالات فراغالت      بنابر ازارشات رس4خود را نيافتش است.

باتیی دارد؛ اما ضروری است این شاخص با دقت بيشتری تحليل شود. سئوالی کش مطرح است این است 
کش آیا جامعش ما بش درستی از مدت زمان اوقات فراغتی کش در اختيار دارد و تفریح نيالز در دایالره آن قالرار    

درصد از خانوارهای کشورمان در هزینش سالبد   11؟ بر اساآ ی  ازارد فقط حدود کنددارد  استفاده می
اند. ایالن ساله، بایالد    خانوار  تفریح و اوقات فراغت را برای خودشان و فرزندانشان بش خوبی در نظر ارفتش

باز توسعش یابد و هزینش فراغت و تفریح باید جایگاه خود را در سبد خانوار هاچون غذا و پوشاك و متکن 
 ٥.کند

ناود ولی امالروزه بالش دتیالل    در دوران اذشتش خانواده نقش بتيار مه، را در مورد متایل فراغتی ایفا می
های فراغتی دانتت بلکش تزم است تا از سالایر  ریزیتوان ضامن برنامشمرتلف تنها محيط خانواده را نای

هالای االذران تفریحالات مثالل تااشالای      نهادها نيز در این امر مه، استاداد جتت. اارچش برخی از شاليوه 
های فراغتی در فضایی خار  تلویزیون یا شنيدن رادیو در محيط خانواده فراه، است ولی بتياری از شيوه

ها  هایی چون پاركشوند و توجش بتياری از افراد در ایام فراغت بش محلاز محيط خانواده بکار ارفتش می
ها  سينااها و... ها  تااشاخانشها  باشگاهها و هتلی قنادی  مهاانرانشهاها  کافشها  اغذیش فروشیرستوران

هالای روحالی   تواند تا حد زیادی شالعلش نيازمنالدی  باشد. از آنوایی کش رفع احتياجات مادی میمعطوف می
کش ها را فرو نشاند  از این رو از قدی، اتیام موستاتی برای رفع حوایج مادی آنان وجود داشتش است انتان

های شاعران و هنرمندان  محل استراحت ها  مراکز سرارمی  ميعادااهخانشتوان از قهوهها میاز جالش آن
وران نالام بالرد. موالامع و موالال  مالذهبی و      عامش خلق در سفرهایارتلف  مرکز تواع کاراران و پيشش

ليل ارجحيت کرامات معنوی خوانی  و زیارت عتبات  و...  بش دخوانی  تعزیشموستات دینی و مراس، روضش
هالا  در فضای اسممی جامعش ایران  از جایگاه رفيعی برای اذران اوقات فراغت و تفالریح در بالين خالانواده   

کالاری و... در اطالراف و داخالل    ای کش بتواند با ایواد فضالای سالبز و جنگالل   برخوردارند. هر اونش موستش
ای  توان از آن بش عنالوان موستالش  راه، نااید میشهرها  زمينش اردد و تفریح را برای مردم آن مناطق ف

باشالد یالاد کالرد. هال، اکنالون      کش در روند نظام ملی حيات بشری و نوع اذران اوقات فراغتش مالوثر مالی  
 32حالدود   7٦شورایعالی جوانان با آااهی از حتاسيت و اهايت جاعيت نوجوانان و جوانان کالش در سالال   
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های ویژه جوانان  اذاری  طراحی و اجرای برنامشاد بش سياستدسال تشکيل می 2٠ميليون نفر آن را زیر 
های مرتلف زندای پرداختش است. امالا نيالاز شالدید بالش هاالاهنگی و      اوقات فراغت و تفریحات در عرصش

تحليل هدف از طرح حاضر  ٦شود.های دولتی و خصوصی در این زمينش احتاآ میهاراهی کليش سازمان
 باشد. می و پيشنهاد مداخمتر سممت در جامعش شهری تفریحات مؤثر بموجود وضعيت 
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طرح اهداف  

 هدف اصلی برح
 مداخمت پيشنهاد و تهران جامعش در سممت بر مؤثر تفریحات موجود وضعيت تحليل

 

 اهداف اختصاصی برح
 با توجش بش مطالعات موجود(  یو روان یشهروندان متناس  با سممت جتا یسب  زندای بررس( 
 یو روان یتفریحات در شهر متناس  با سممت جتا ینهاد یو بتترها ها يت  ظرفها يلنتپتا یبررس 
 تفریحات شهروندان  ينشموانع و مشکمت موجود در زم یبررس 
 پيشنهاد مداخمت مؤثر برای برخورد با مشکمت و رفع موانع بهره برداری از اوقات فراغت 
 

 كاربردی برح اهدف
  سال، یحاتاز اوقات فراغت و تفر ینحوه بهره بردارشناخت فرهنگ شهروندان از 
 دستيابی بش شرایطی مناس  برای بهره برداری صحيح از تفریحات و اوقات فراغت 
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 شده انجام مطالعات بر مروري و پژوهش نظري يها نهیزمفصل دوم ـ 

 مفاهیم
 فراغتاوقات 

شللی  خالانوادای  اجتاالاعی  بالا     هایی است کش شرص پ  از رهایی از تعهد و تکاليفمواوعش فعاليت
پردازد و هدفش استراحت  تفریح و توسعش دانش و بش کاال رساندن شرصيت  بش ميل و اشتياق بش آن می

های فراغت فعاليت 7ظهور رساندن استعدادها و خمقيت و باتخره بتط مشارکت آزادانش در اجتااع است.
شالود  خالار  از محاليط کالار و     عشق و عمقش انوام مالی ها و کارهای ذوقی است کش با در واقع سرارمی

-ايرد کش جوانان برای لذت بردن و با انتراب خودشان انوام میهایی را در بر میآموزد است و فعاليت

هيالوود مفالاهي،   ٨های اجباریيا برای بش دست آوردن رتبش یا اعتبالار و موقعيالت.  دهند  نش بش صورت فعاليت
کند: اوقات فراغت بش عنوان بازمانده وقت  اوقات فراغت بالش  بندی میش دستشاوقات فراغت را در چند طبق

 ٩عنوان فعاليت  اوقات فراغت از دید عالکردی و اوقات فراغت از دیدااه آزادی عال.
 اوقات فراغت به عنوان بازمانده وقت

پ  از اوقات کاری اوقات فراغت بش عنوان اوقات غير موظف در نظر ارفتش شده یعنی اوقات اختياری کش 
تواند با آزادی نتبی بش هر شللی کش دوست ماند و شرص میو انوام امور مروبط بش امرار معاد باقی می

 دارد بسردازد.
 اوقات فراغت به عنوان فعالیت

های انوام شده مانند ورزد  تااشای تلویزیون  هنر  رقالص   در اینوا توجش از شرص بش سرشت فعاليت
ها معطوف شده است. اغلال  ایالن   های برد و باختی )قاار( و صرف نوشيدنیيمت  بازیها  تعطسرارمی
 نهند.کنند و نام تفریح بر آن میها را شادی برش و دلسذیر توصيف میفعاليت

 اوقات فراغت از دیدگاه عملكردی
بش طالور خالاص   های اوقات فراغت عبارتتت از انوام اعاالی مفيد برای اشراص و از این دیدااه فعاليت

برای جامعش  بنابراین  از این نظر اوقات فراغت ابزاری است برای نيل لش اهداف مطلوب و پذیرفتالش شالده   
 اجتااعی

 اوقات فراغت از دیدگاه آزادی عمل
هالای زنالدای را فالرا ارفتالش رهایييابالد.      هایی کش دیگر تیشآدمی زمانی اوقات فراغت دارد کش از پایبندی

اغت با آزادی و امکانات اینکش شرص خودد باشد و خویشالتن خالویش را بالروز دهالد      بنابراین اوقات فر
است کش از « ماتاز»های ارتباط دارد. از دیدااه تاریری  این نوع نگرد بش اوقات فراغت مربوط بش اروه

ندای ای از زتوانتتند تحت شرایط آرمانی  شيوهاند کش مینظر استقمل مالی و و قت بش قدری مرفش بوده
 را فراه، آورند کش مبتنی بر اوقات فراغت باشد.

توان بش سش نظریش نتبتا متاایز از یکدیگر اشالاره کالرد: اوقالات     های اوقات فراغت میاز ميان انبوه نظریش
. نظریش 1٠فراغت از دیدااه زمانی  اوقات فراغت بش معنای فعاليت و اوقات فراغت بش معنای حالتی از بودن

کند کش پ  از پرداختن بش ضروریات عالی زنالدای  غت را بش منزلش وقت آزادی تعریف میاول  اوقات فرا
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طور کش مایالل  داند کش فرد در آن اوقاتش را آنماند. این تعریف  اوقات فراغت را وقت آزادی میباقی می
ضالروری  هایی کش انتالان بالش دنبالال نيازهالای     اذراند؛ هواو ون در پل اوقات فراغت را از زماناست می

.های خود را انوام دهدتواند آزادانش فعاليتداند کش فرد میکند و آن را زمانی میزندای است جدا می
بش  11

آیالد  بالاقی   نظر پارکر  وقت آزاد وقتی است کش پ  از پرداختن بش هاش اموری کش تفریح بش حتاب ناالی 
آیالد. بالش عقيالده    تفریح بش شالاار مالی   مانده باشد. در این معنا  ممك زمان فراغت  انوام اموری است کش

ايالرد. در   برایت بيل  اوقات فراغت زمانی است کش بش صمحدید و انتراب خود فرد مورد استفاده قرار می
شالود. االرین معتقالد اسالت      این معنا  فراغت  زمانی است کش بش صمحدید و انتراب خود فرد سسری مالی 

راغت دختران و زنان  در نتيوة تأثير جنتيت بر اوقات های اوقات ف کابود زمان و محدویت انتراب ازینش
هالای فراغتالی    است. بش زع، کمرك و کریچر  زنان وقت کاتری برای اوقات فراغت دارند و دامنش ازینش

اوقالات فراغالت زنالان از     12اذرانند آنان محدودتر است و بيشتر اوقات فراغت خود را در خانش و خانواده می
محدود است. آنها وقت کای برای فراغت دارند  فضاهای فيزیکالی و اجتاالاعی    نظر زمان  فعاليت و فضا

های اوقات فراغت های فراغتی بسردازند محدود است و در واقع ازینشتوانند در آنوا بش فعاليتکش زنان می
آنها دچار محدودیت است. برای زنان  ترسي، خط ميان کار و فراغت دشوار است و درنظر ارفتن فراغالت  

-نظریش دوم این است کش اوقات فراغالت از فعاليالت   13.ش منزلش وقت آزاد باتوربش بيشتر زنان بيگانش استب

های زیادی هایی تشکيل یافتش است کش آموزنده و آااهی برش است. از این منظر  اوقات فراغت فعاليت
ستوران  بازی با کامسيوتر  روی  تااشای تلویزیون  اود دادن بش موسيقی  رفتن بش رايرد. پياده را دربرمی

ها  هنر  کارهای باغبانی  ممقات دوسالتان در متالود و مطالعالش    ها  انواع ورزددیدار از دوستان و محلش
توانند فعاليت فراغتی محتوب شود. کاپمن با توصيف اوقات فراغت بش منزلش فعاليتی متاایز از کار بش می

داند کش ماکن اسالت فالرد بالش    ها میشامل شااری از فعاليتکند و فراغت را عنوان هدف بش آن نگاه می
هایش بهره  اختيار خود در آنها برای استراحت  سرارم ساختن خود  افزودن بش دانش خود یا توسعش مهارت

هایی وضع کرده است کش شرص موبور بش انوام آنها ايرد. دومازیش اصطمح نياش فراغت را برای فعاليت
کند. االرین معتقالد اسالت جنتاليتی شالدن حالوزه       انوام  رضایت خاطر او را فراه، میاست  اما در هنگام 

های تفریحی مؤثر بوده و حتی تفریحات درون منزل نيز با جنتاليت در ارتبالاط   اجتااعی بر طيف فعاليت
کننالد و وضالعيت فعاليالت    هالای اجتاالاعی شالرکت مالی    است. از نظر او  دختران و زنان کاتر در فعاليالت 

. استانلی و اریگوری معتقدند کالش تالرآ زنالان از مالورد آزار قراراالرفتن در فضالاهای       14ندنامتاعدی دار
های فراغتی زنان است. از نظالر تالاریری  پتالران بيشالتر بالش      فراغتی  عامل مهای در محدودیت فعاليت

هالای ورزشالی پتالران     دهند  چرا کش بش لحاظ اجتااعی برای فعاليتهای ورزشی تاایل نشان می فعاليت
هالای  شود و در نتيوش دختران انگيزه کاتری برای پرداختن بش فعاليالت و بهای بيشتری صرف می فرصت

های فراغتی مثل رفتن بش سيناا یا پارك  تفاوت چنالدانی  ورزشی خواهند داشت. در مورد برخی از فعاليت
های هوازی تحالت  های ورزشی بش استثنایيواا و نرمششود  اما غال  فعاليتبين مردان و زنان دیده نای

. در نظریش سوم  مطابق الگوی انتان شناختی  اوقات فراغالت فالی نفتالش هالدف     1٥تتلط مردان قرار دارد
شود و حالتی از بودن است. پيير معتقد است اوقات فراغت نتيوش ساده و اجتناب ناپالذیر عوامالل   تلقی می
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لت روحی روانی است. فراغت یالا  خارجييا وقت آزاد نيتت  بلکش در درجش اول ی  نوع طرز فکر و ی  حا
فارغ بودن در این معنا حالت آرام ی  وقار فکورانش است. دوارازیالا فراغالت را بالش معنالای رهالا بالودن از       

داند. او معتقد است کش ذهنيت نگاه کردن بش سالاعت  شالتابی بالی روح و    های زندای روزمره میضرورت
ای   فراغت  مردان و زنان را بش کاال رسانده و دریچالش آورد. بش زع، او اعاالی غير فکورانش را بش وجود می

1٦اشاید را بش آینده می
 

 theory of leisure"اولين تحقيق در مورد اوقات فراغت در امریکا بش وسيلش تورستين وبلن بالا عنالوان   

class" هالای توربالی دربالاره    در اروپا و امریکا نرتتين پالژوهش  1٩3٠و  1٩2٠های در دهش17انوام شد
 1٨شناسان انوام ارفت.غت از سوی جامعشفرا
 

 ها ها و نظریهتئوري
شناسان امروز این است کش فراغت واقعيتی است کامم تازه کش در بافالت جامعالش صالنعتی پدیالد      نظرجامعش

شناسی فراغت بش  شود کش جامعش توان با بيکارای قرون قبل مقایتش کرد. تصور می یاآمده است و آن را ن
ی کالار و   خواهد متائل واقعی تحالوتت حالوزه   ی مطرح است زیرا دانشی است کش میعنوان امری ضرور

جا  شناسی فراغت در آمریکا پدیدار شد و مراحل رشد خود را در آن جامعش1٩ی زندای را مطالعش کند.  شيوه
. های توربی مطالعش افکار عاومی در آمریکا بکارارفتش شالد  اذراند. در ربع دوم قرن بيتت، بود کش رود

شناسی مطالعش کند. او شهر  های قوم کوشش کرد کش فرهنگ آمریکایی را با رود "ليند" 1٩2٥در سال 
کش هاين بررسی را تکرار کرد متوجش شالد   1٩3٥درجش دومی را برای این کار انتراب کرد و بعد در سال 

یکالایی پدیالد نيامالده    های تازه  تليير چندانی در زندای آمر کش در ظرف این ده سال با وجود رشد فراغت
سالاعت تقليالل داد ولالی غالال  کالاراران       4٠قانون کار  ساعات کار هفتگالی را بالش    1٩3٥است. در سال 

افت. بعد از جنگ جهانی دوم درهالای  يجنگ جهانی ادامه زبایتت دو برابر کار کنند. این وضع تا بعد ا می
ها رسوخ کرد و شهرکهای  یون بش خانشها اشوده شد. سطح زندای بات رفت  تلویز رفاه بش سوی آمریکایی
 اقااری پدید آمد.

بشالارت   "تالوده تنهالا  "بالش نالام    "رایزمن"شناسی فراغت دراین دوره  رشد شایانی پيدا کرد. کتاب  جامعش
ی اساسی در اذران وقات فراغت بود. رایزن من برای اولين بار این تز را مطرح کرد کش تنها زمان  دهنده

 دهد تا بش صورتی آزادنش با جامعش مصرفی خود را سازاار سازد. ن این فرصت را میفراغت است کش بش انتا
مفهوم اخالمق تفالریح را بوجالود آوردنالد. مفهالوم       "لون اشتاین"و  "ماراریت"بش دنبال این نظر بود کش 

شناسان آمریکایی عنوان شد و ایالن ماراریالت ميالد بالود کالش       توسط جامعش 1٩٨٥وار در سال  فراغت توده
صات فراغت جدید را بهتر از هاش بيان کرد. او نوشت: زمان آزاد شده از امالر توليالد بالش تالدریج بالش      مشر

مبدل شد. ولی هنوز فراغت در جامعش آمریکایی تحت سلطش کار بالود. از ایالن جهالت آن را     "مصر زمان"
بعد از جنگ دوم افتند. ولی تعریفی کش لون اشتاین از فراغت بش عنوان اخمق تفریح  زمان تودید قوا می

ی تحولی بود کش در مفهوم فراغت جدید بش تدریج پدید آمده بود.  جهانی بش دست داده است نشان دهنده
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نالامي، پدیالد آورده    و لالذت مالی   حچش را کش ما آن را اخالمق تفالری   او افت: تحوتت فرهنگ آمریکایی آن
 2٠.است

 نظریات رایزمن
خورد. وبلن فراغت را در رابطش  ر عصر طمیی اذشتش تأسف میرایزمن نيز هاانند وبلن اذشتش ارا بود و ب

کرد و این چيزی بود  با طبقات و کار تعریف کرده بود. وی کتی بود کش روی کاهش ارزد کار تکيش می
کرد کش در تادن فراغت تازه  نظام طبقاتی از بين خواهد رفت و  کش بعد از او دنبال شد. رایزمن تصور می

تعقي  کردند. معهذا خود رایزمن چند سال بعد در ایالن   در اروپا "دومادزیش"  "شلتکی"این تزی بود کش 
دید و تنها از این منومب را  ها را می مورد تودید نظر کرد. وی در صنعتی شدن جامعش نوی تباهی انتان

فراغالت در  دانتت. او متائل فراغت را بر مبنای رابطش فرد و اجتااع بررسی کالرد. بالش نظالر او     فراغت می
کالش مشرصالش نتالان زمالان      جامعش معاصر مصرفی در ایواد سلطش جامعش بر فرد یعنی مفهوم دار راهبالر 

 21ماست نقش تعيين کننده دارد.
 رایزمن مرحلش رشد تاریری انتان را بش سش اروه تقتي، کرد:

 آیند. او  می های حاک، بررفتار و روابط انتانی بش حتاب دوران اول: دورانی است کش در خمل آن سنت
خواند. در  انتان سنت راهبر می"داند کش در اصطمح خود  آن را  این دوران را موجد پيدایی انتانی می

هالای   تش  موجبات ایواد تتلتل بين نتالل فهایی آزموده و تقدآ یا ها بش عنوان شيوه این دوران سنت
 سازد. تاریری را فراه، می

 ت کش در آن با کاهش اهايت سنتها در هتتی اجتااعی مواجش دوران دوم: ازدیدااه رایزمن دورانی اس
شود کش هاگنی در رفتار و عال انتانی کالاهش یابالد  چالش هاالش از      شوی،. این کاهش موج  می می

کنند. در این شرایط بش زع، او تاریخ شاهد پيدایی و بعد  الگوهایييکتان درحيات اجتااعی تبعيت نای
خوانالدو دورانالی اسالت متالاعد بالرای تبلالور        درون راهبالر مالی   هایی خاص است کالش وی  تکثر انتان
 .22فردارایی

  دار راهبر"دوران سوم را رایزمن دوران پيدایی انتان" (Other- directed manمی )  داند کش دوران
سالروری و   هایی چون هدایت از راه دور  بتواره پرستی  شالی  ظهور وسایل ارتباط جاعی است و پدیده

ای با اسالتفاده از قالدرت جالادویی ایالن ابالزار موفالق        ه ود بيگانگی. در این دوران عدهاراه با آنان از خ
ها را تحت تأثير قرار دهند  از تنوع حيات انتانی بکاهنالد و الگوهالای خالاص فکالری و      شوند توده می

هالای تنهالا در دورن    داند کش در جریان آن  انبوه مصرفی پدید آورند. رایزمن  دوران سوم را دورانی می
کند کش در دریالایی از   هایی را موت، می آیند. او را در اثرد انبوه تنها انتان هرهای بزرگ پدید میش

هيچگاه در تالاریخ چنالين تنهالا     خورند اما عليرغ، این هاش تراک،  انتان تنها است ها غوطش می انتان
جاعی(  الگوهای  نبوده است. بش زع، رایزمن در این دوران دیگرانی چند )چون صاحبان وسایل ارتباط

 23سازد. حيات اجتااعی را می
رایزمن در مورد فراغت موجبات بحالث و انتقالاد جامعالش شناسالان را برانگيرالت و حتالی خالودد هال، از         

توده "باز تزهای کتاب  "فراوانی برای چش"های اخود انتقاد کرد ولی ده سال بعد در کتابش بش نام  نظریش
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مروز آمریکایی دیگر جامعش مصرفی نيتت بلکش جامعش اسراف است را از سرارفت. او افت: جامعش ا "تنها
و از این جهت فراغت نقش بتيار مهای دارد. رایزمن در کتاب اول خود تفاوت طبقاتی را در مورد فراغت 

کرد و معتقد بود کش این سلتلش مرات  طبقاتی کش در امر توليد وجود دارد در فراغ بالش تالدریج از    انکار می
مفهوم طبقالات را وارد کالرد و نشالان داد کالش      "فراوانی برای چش"اد  رفت ولی در کتاب تازه بين خواهد

موقعيت شللی و اجتااعی تا چش در برخورد با فراغت موثر است. او فراغت را بش عنوان ارزد تاالدن  بالش   
ی مصالرف   ی تحت ساللطش  عنوان وسيلش رهایی شدن و شکوفایی شرصيت وخمقيت در چارچوب جامعش

 24کرد.  وار تلقی می هتود
تر ساخت ولی در عين  تحقيقات متعددی در زمينش فراغت انتشار یافت کش این حوزه را غنی 1٩٦٠در دهش 

فراغالت  "شد. ماراریت ميالد در ایالن دوره بالا انتشالار      حال انتقادی ه، عليش خود مفهوم فراغت تلقی می
بعد از جنگ دوم جهانی داد. او فراغت جدیالد  تصویری تيره از معنی فراغت در جامعش آمریکایی  "وار توده

هال، از فراغالت انتقالاد     "اری  فالروم "بيند. در این دوره  را چيزی جز سعی در چاشنی زدن بش زندای نای
 کرد.

بودنالد   "کاپمن"و  "اندرسون"ناود. تنها  ه، در فراغت نوعی از خود بيگانگی مشاهده می "رایت ميلز"
بينانش داشتند. این دو نویتنده را با توجش بش تزهایی کش در مورد  خود کش تا حدی نتبت بش فراغت  نظری

 فراغت طرح کردند شاید بتوان ذهنی ارا معرفی کرد.
داند کش متعلق بش فرد است زمانی کش فرد بش ميل خود از آن  ای می اندرسون فراغت را زمان فروختش نشده

دهالد و بيشالتر تالابع     کاتر نيازهای انتان را پاسخ میافت کش کار در جامعش غربی  کند. او می استفاده می
 کند. منافع شللی است. اندرسون در فراغت نوعی فعاليت خودانگيرتش و آزادی ازینشی مشاهده می

ی خود تودید  های ذهن ارانش در مفهوم فراغت برحت  زمينش "فراغت در آمریکا"ماک  پمن در کتاب 
ای اسالت   کالار اسالت  خالاطره    "تالز  آنتالی "بيند. برای او فراغت  می کند و در فراغت ابعاد متعددی نظر می

دلسذری  نوعی رهایی از وظایف اجتااعی است  نوعی ادراك روانی آزادی است  نوعی فعاليالت فرهنگالی   
آن   هالای  است و باتخره سرشتی از نوعی بازی دارد. کاپمن فراغت را از جهت محتوای آن یعنی فعاليت

کند مطالعش کرده است. این تحليل  ها برقرار می ای کش انتان با این فعاليت نظر رابطشتحليل نکرده بلکش از 
ای بش جامعش شناسی فراغت داد کش بيش از  بش طور کلی فراغت را از مفهوم فعاليت موزا کرد و جهت تازه

بررسالی قالرار    مورد  کرد کش فراغت باید از دو زاویش پيش بر ارضای ذهنی توجش پيدا کرد. کاپمن فکر می
 2٥یکی رضایت درونی و دیگری  ارزشی کش جامعش بر آن قائل است. یعنی ايرد: فردی و اجتااعی

 وسها نظریات فلوئید
کند و  ریشش تفریح در زمان قدی، را مذه  بيان می "های اجتااعی سلتلش نظریش"وآ در کتاب ها فلوئيد

 2٦شده است.  می تفریح نوعی معصيت تلقی کند کش استيمی متيحيت بر جهان  پرداختن بش اضافش می
ارنتت اروسگ آلاالانی و  "را نام برد.  "ری ها جين"و  "دورکي،"توان  از طرفداران دیگر این نظریش می

اند. در مواوع این نظریش حاکی  تی ه، ارتباط بين مذه  و تفریح را مطرح ساختشيانگل "هیلبرت موری"
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مذه  سرچشاش ارفتش و نالوعی رفتالار اجتاالاعی اسالت کالش در       از این است کش تفریح بش صور مرتلف از
 کند. ایواد وحدت ميان اعضایي  اروها قبيلش نقش بزرای را ایفا می

تالوان   است. از طرفداران ایالن نظریالش مالی    "بازی و تفریح"دومين نظریش راجع بش فراغت  فرضيش غریزی 
بالازی و  "االروآ در کتالاب    رد. کالارل را نام ب "کارل اروآ"و  "ویليام م  دواال" "جيا  بالدوین"
اصلی   ايرد و وظيفش معتقد است کش بازی انتان مانند بازی حيوانات از ی  نياز فطری سرچشاش می "مرد

اوید کش ميل بش بالازی تالا    بازی در سنين کودکی آماده سازی طفل بزراتالی است وليام م  دواال می
ره اروآ معتقد است کش کشش انتان برای بازی ايرد و باتخ حدودی از غریزه جنگوویی سرچشاش می

ودن بال و تفریح بيشتر ناشی از طرز زندای اوست کش مبنای غریزی دارد. بش نظر او یکنالواختی زنالدای و ن  
 شود کش نتيوش آن ایواد کشش و عشق بش تفریح است. نشاط در دنيای کنونی باعث اختناق می

در این خصوص  علت ارایش  "اسسنتر"است.  "ذتاستراحت و کت  ل"سومين نظریش  فرضيش مبنی بر 
در ایالن   "اسسنتالر "اسالت.   "استراحت و کت  لذت"انتان بش تفریح را رهاشدن نظریش  فرضيش مبنی بر 

 "مالوری  تراروآ "داند و  خصوص  علت ارایش انتان بش تفریح رها شدن وی از نيروهای اضافی می
ميالل   "تومالاآ "کنالد.   استراحت و جبران ختالتگی بيالان م  روانشناآ آلاانی  عامل تفریح را نياز بشر بش 

 "پاتریال  "شالاارد.   رهایی از یکنواختی و بش دست آوردن توربيات را عامل پيدایش تفریح و بالازی مالی  
کننالده کالش    روانشناآ آمریکایی  پيدایش تفریح و فراغت را رهایی انتان از فعاليت مداوم و تمد ختتش

در کتالاب   "ايايالال یانالگ  "دانالد.   مالی  ید افالراد جامعالش اسالت   آن ختتگی جتای و روحالی شالد    نتيوش
دهد تا برای مالدت   ها بش اعضای جامعش اجازه می سازد کش این سرارمی شناسی خود  خاطرنشان می جامعش

نيز بازی را ناشی از طل  لالذت و   "کلر"و  "سامتر"زمانی از قيودات و تعهدات اجتااعی خود رها شوند. 
 27.دانند خوشنودی افراد می

هالا  عامالل    اوین کش در تفریحات و سالرارمی  پيروان فروید نيز تا حدودی این نظریش را قبول کرده و می
ای جهالت   نيالز بالازی را وساليلش    "آلفردآدلر"کند و باتخره طرفداران  نقش بزرای ایفا می "واناود کردن"

تفریح و بالازی نظالر   در مورد پيدایش  "روآ"کنند. افرادی مثل  جبران نواقص جتای و روحی تلقی می
بينابين دارند یعنی ضان قبول نظریش مربوط بالش غریالزی بالودن تفالریح  فرضاليش اسالتراحت و رهالایی از        

تواند درونی و  کش کشش انتان بش استراحت خود می ها و کت  لذت را نيز قبول دارند )ولو این متئووليت
هدف جنبشها و مراس، اقوام بدوی را  "آداب و رسوم"غيرارادی باشد( بش طوری کش در کتاب خود بش نام 

 2٨داند.  در جهت رهایييافتن از سنن و رسوم متداول و رسيدن بش استراحت می
 

29رویكردهای كالسیك
 

دهنده رویکرد نظام اجتااعی کش کارکرد اوقات فراغت را کارکرد انتوام برشی  پيونددهنده و تعادل .1
توان برای کند. از این دیدااه میراغت را برررسی میداند و عام با نگاه کارکردی  توربش فجامعش می

هایی برای رشد و تعادل و توازن در جامعش ایواد و حفظ نظ، و انتوام و بش وجود آوردن فرصت
 استفاده کرد.
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سنت تعامل ارایی یا نگاه تفتيری بش موضوع فراغت: این نگاه بش خود افراد توجش دارد و اینکش توربش  .2
در تعامل با نيروهای  کنند  چش برداشتی از توربش فراغت خودشان دارند تفتير می خودشان را چگونش

ها را چگونش معنی دهند و فرصتاجتااعی  عالکرد خود را چگونش مورد بازبينی و تودیدنظر قرار می
ش هایی دارد و فراغت زنانپردازد کش: فراغت مردانش چش ویژایکنند. بش عموه بش این موضعات میمی

-شود  فرد هویت و چهرههای اونااون در جامعش کواست و چطور میهایی؟ جایگاه ورزدچش ویژای

 ای کش دوست دارد از خودد بروز بدهد را با پرداختن بش ورزد خاصی نشان دهد.

ايری متفاوتی از نگاه سيتتای و نگاه پارسونزی  بش رقابت منافع در نگاه مارکتيتتی کش با جهت .3
 کند.ها را برجتتش میها و تراص،ايریجهت ها پردازد و این رقابتو سازمان ورزد مینظام ورزد 

ای برای زنان در نگاه فاينيتتی کش با نگشاه مردساترانش و مردانش و اینکش هايشش جایگاهی حاشيش .4
ا از داند و فهای را کش منظر ارفتش شده است  اعتراض دارد. حتی فراغت را ه، موضوعی مردانش می

های دیگری از پندارد. بش هر حال این دیدااه قصد دارد  جلوهحاصل تمد مردان می فراغت داری، 
 اذاری کند. ورزد و فراغت را بشناساند و ارزد

هایاتفاوت رشد  و در برخورد بيولوهی  نگاه روانشناسی اجتااعی کش مثل نگاه رشدی و اینکش در دوره .٥
 ها  مفهوم فراغت  ورزد و غيره چگونش است.و فيزیولوهی  و شناختی آدم

 رویكردهای مدرن
توان بش مطالعات الياآ جامعش شناآ هلندی اتصل اشاره کرد کش در کتابی در در ی  نگاه می .1

منضبط  قانوناند  مدون و   پردازد کش اقتضای جامعش جدید خصوص فریند متادن شدن  بش این می
بش خصوص در مورد ورزد مصداق دارند. خاصيت جامعش  تلطيف کردن هنوارهای خشنی است کش

ها و مناس  تفریحی را تليير دهد و بش آنها کارکرد و های موجود در بازیمدرن این است کش خشونت
تر جلوه کنند. اقتضای جامعش مدرن این است کش در آن  نظ، تری ببرشد تا قدری متادنتاثير انتانی

شود های دیگر میی اهايت دارد و این نظ، را در ورزد و حوزهو انضباط فردی برای افراد خيل
 مشاهده کرد

توان رویکرد متفاوتی بش اوقات ارایی ه، میشناآ فرانتوی با نگاه ساختدر آثار بوردیو  جامعش .2
های افراد در اوقات ها و سليقشايریفراغت را مشاهده کرد. این جامعش شناآ معتقد است کش جهت

-اند. این عادتشدن کت  کردههایی است کش در جریان رشد و اجتااعیوارهده از عادتفراغت  برآم

کنند  سليقش خوب را از بد. جامعش برای های افراد را تفکي  میها هتتند کش بش نوبش خود  سليقشواره
ت توانند جایگاه متفاوهای متفاوتی قائل است و از این نظر افراد میی خوب و بد ارزدسليق

ها هتتند کش آنها ايریکننده این جهتهای فرهنگی تعيينخودشان را بشناسند. از دیدااه وی سرمایش
های اقتصادی و امکانات اقتصادی افرادند. بش هر حال سليقش و ذائقش در هاش نيز برآمده از فرصت

یی کش برایشان ها هوارها  بازتاب آن سرمایش فرهنگی است کش افراد در جریان رشدشان و عادتزمينش
 .کنندايرد  کت  میشکل می
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 یهالا  ارزد و فراغتالی  الگوهای در تليير محرکش نيروی ترین مه، بتوان شاید را شدن خصوصی و فردی
 منظالور . اسالت  بالوده  جوانالان  برای بيشتر انتراب حق و آزادی از برخورداری آن نتيوش کش دانتت جوانان
 اینترنت  دی  وی دی ای  ماهواره یها تلویزیون بش دسترسی قبيل از سرارمی ابزارهای شرصی مالکيت
 بالش  جاعالی  و اروهالی  یهالا  ميالدان  از را فراغت توربش کش است هاراه یها تلفن نيز و بازی یها کنتول
 و اجتاالاعی  یهالا  اروه ميان در یکتانی توزیع فوق  روند اارچش. است کرده منتقل خصوصی یها ميدان

 ایالن  رشالد  سالرعت  امالا  نيتالت   یکتالان  یادشالده  امکانالات  بش دسترسی و است نداشتش مکانی اجتااعات
 شالدن   دیويتالالی  متالير  در را شالتابانی  رونالد  آنها روی بر شده انوام یها اذاری سرمایش و ها تکنولوهی
با  3٠است. کرده ایواد اذشتش دهش ی  در ویژه بش ایران  جامعش فراغت شدن محور رسانش و شدن موازی

سنت زدایی و جهانی شدن  عدم اطاينان و ناامنی  ضالرورت پيالدا کالردن راههالای     توجش بش مرززدایی و 
اینترنت اکنون تنها اميد بازسالازی اجتااعالات جدیالد    . کشد می جدیدی برای احتاآ تعلق  خود را بش رخ

 31.تعداد اجتااعات موازی با استفاده از اینترنت اکنون از اجتااعات واقعی بيشتر شده است. است
بالرای  . شود می فردی در حال ظهور است کش شاید بتوان افت بش نوعی جایگزین روابط سنتیروابط بين 

در واقع بش کا  فن . مثال ماکن است دوست صايای من فردی در برزیل  فرانتش یا جهان عرب باشد
یابد و ااالر انتالان امالروز از     می آوری مناسبات انتانی ه، بش صورت کای و ه، بش صورت کيفی افزایش

 محلی اجتااع و محلش اهايت از 32.برد  تراک، مناسبات است نش کاهش ارتباطات اجتااعی می زی رنجچي
 یهالا  باشالگاه  بالا  و اسالت  شالده  کاسالتش  فراغتی شدن اجتااعی و سرارمی تواع  برای کانونی عنوان بش

 .اند شده جایگزین محور خانشای  رسانش یها سرارمی و خصوصی
 

 ی مروري بر تحقیقات مرتبط داخل
 در زنالدای  بالش  اميالد  و زنالدای  کيفيالت  بر بدنی یها فعاليت اثر بررسی بش ای مطالعش در هاکاران و ثنایی

 زندای کيفيت بر بدنی یها فعاليت اثر تعيين پژوهش این از هدف .پرداختند مازندران استان در سالاندان
 ميدانی صورت بش یابی زمينش-یتوصيف رود با کش باشد می مازندران استان سالاندان در زندای بش اميد و
 .دادند تشکيل مازندران استان سال ٦٠ از بيش و سال ٦٠ سالاندان کليش را آماری جامعش .است شده اجرا
 بالا  و زنالدای  کيفيت جتای بعد بر ٠.1٥ متير ضری  با کاری بدنی فعاليت داد نشان متير تحليل نتایج
 ٠.24 متالير  ضری  با ورزشی بدنی فعاليت .است اراثراذ زندای کيفيت روحی بعد بر ٠.13 متير ضری 
 فعاليالت  و است اثراذار زندای کيفيت روحی بعد بر ٠.3٠ متير ضری  با و زندای کيفيت جتای بعد بر
 بعالد  بالر  ٠.44 متالير  ضالری   با و زندای کيفيت جتای بعد بر ٠.٥3 متير ضری  با فراغت اوقات بدنی
 بالدنی  فعاليالت   ٠.27- متالير  ضالری   با کاری بدنی فعاليت هاچنين .است اثراذار زندای کيفيت روحی
 زنالدای  بالش  اميالد  بالر  ٠.21متير ضری  با نيز فراغت اوقات بدنی فعاليت و ٠.23 متير ضری  با ورزشی
 33.است اثراذار
 یهالا  فعاليالت  و فراغت اوقات زمينش در اآ-ام بش مبتم بيااران توربيات و دیدااه پدیدارشناسانش بررسی
 تحقيقالات  مولش در قنبری و زاده قاس، توسط کش است ای مطالعش عنوام اهواز  شهرستان در آن بش مربوط
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 حتی یها تواناندی روی اثراذاری ماهيت جهت بش اآ-ام .است رسيده چاپ بش سممت علوم در کيفی
 عالکالردی  یهالا  حيطالش  از بتالياری  روی توانالد  مالی  اجتااعی  روانی نيز و شناختی - ادراکی حرکتی  -
 اآ-ام بالش  مبالتم  افالراد  توربالش  تبيالين  و شناخت هدف با کيفی پژوهش این .باشد داشتش تاثير میانمبت
 پژوهش این .است شده انوام آن بش مربوط فعاليتهای و فراغت اوقات زمينش در اهواز شهرستان در ساکن
 انوالام  اهواز در آا-ام بش مبتم افراد از هدفاند صورت بش ايری ناونش و توصيفی پدیدارشناسی شيوه بش
 یهالا  یافتالش  کالش  باشالد  مالی  عايق یافتش ساختار نياش مصاحبش صورت بش پژوهش اجرای رود .است شده
 زیر قال  در ها داده مطالعش  این در.شدند تحليل و توزیش کوتیزی رود از استفاده با ها مصاحبش از حاصل
 شاليوه  بالش  هاچنالين  .شدند بندی تقتي، روانی عالکرد بر تاثير و جتاانی عالکرد بر تاثير یها مضاون
 قال  در اروهی اذران و انفرادی اذران مضاون زیر دو صورت بش شدکش اشاره فراغت اوقات از استفاده
 فردی  موانع مضامين زیر بش بازدارنده عوامل .شد دهی سازمان فراغت اوقات اذران نحوه اصلی مضاون
 هاچنين .است شده بندی طبقش فراغت اوقات موانع اصلی مضاون تحت محيطی موانع و اجتااعی موانع
 نحوه برای پيشنهاد اصلی مضاون در فراغت اوقات بهبود در جامعش نقش و فرد نقش بش کننداان شرکت
 ایوالاد  دليالل  بش اآ-ام بش مبتم افراد در کش است آن از حاکی ها یافتش .کردند اشاره فراغت اوقات اذران
 توربش .ايرد می قرار تاثير تحت نيز فراغت اوقات حيطش روانی  و جتاانی عالکرد در ها محدودیت انواع
 را خالود  اوقالات  اروهی و فردی صور بش افراد این کش است آن ار بيان مطالعش این در کننده شرکت افراد
 محيطالی  موانالع  و اجتاالاعی  موانالع  فردی  موانع جالش از اونااونی موانع با راه این در و کنند می سسری
 و فالرد  نقالش  بالر  و دانند می بيشتر توجش نيازمند را فراغت اوقات اذران وضعيت افراد این .هتتند شمواج
 34.ناایند می تاکيد فراغت اوقات اذران مقولش بهبود در جامعش نقش

 تاکيد با اصفهان شهر کتابداران فراغت اوقات اذراندن نحوه بررسی بش ای مطالعش در هاکاران و کریايان
 و اسالت  توصاليفی  –پياایشی نوع از پژوهش رود .پرداختند سممت با آن ارتباط و بدنی تتربي نقش بر

 در اصفهان شهر آموزشگاهی و ترصصی دانشگاهی  عاومی  یها کتابرانش کتابداران را آماری ی جامعش
 تااشالای  کتابالداران   فراغالت  اوقالات  در فعاليالت  بيشالترین  داد نشالان  نتایج..دهند می تشکيل 13٨7 سال
 اولویالت  بيشالترین  هاچنالين  .بالود  فالردی  یها کار انوام و تئاتر و سيناا بش رفتن آن کاترین و یزیونتلو

 و (درصالد  2٩.٨) کار واسطش بش جتاانی ختتگی ورزد  بش پرداختن عدم علل زمينش در کارکنان مشکل
 در رزدو توسالعش  و رشالد  برای اولویت بيشترین .بود (درصد 2.٩) ورزشی وسایل بودن اران آن کاترین
 یهالا  بياالاری  .یافالت  اختصالاص  (درصالد  32.7) نامش برش طریق از کارمندان ناودن اجباری بش ادارات 
 3٥.است بوده (درصد 73.1) پژوهش جامعش یها ناراحتی ترین رایج از عروقی -قلبی

 در مالواد  مصالرف  کننده بينی پيش فراغت اوقات اذران نحوه بررسی بش پژوهشی در هاکارن و اکبریان
 مواد کننده مصرف بيکاران در فراغت اوقات اذران نحوه مقایتش هدف با پژوهش این .پرداختند رانبيکا
 بيکالاران  در مالواد  مصرف کننده بينی پيش عوامل برخی شناخت و اند نکرده مصرف مواد کش بيکارانی و

 3٠ تالا  2٠ دمالر  بيکالاران  از نفالر  2٠٠روی بر و ٨٦ سال در ای مقایتش علی مطالعش این .است شده انوام
 در کاریالابی  مرکالز  چهالار  از ای خوشالش  ايری ناونش با اصفهان شهر کاریابی مراکز بش کننده مراجعش سالش
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 کش بودند کتانی اول اروه :شدند تقتي، اروه دو بش افراد .است یافتش انوام اصفهان شهر چهاراانش نواحی
 بيکاری وجود با کش بودند کتانی دوم روها و (نفر ٦٥) کردند مصرف مواد بيکاری مدت در بار اولين برای
 فراغالت  اوقالات  اذران نحوه نظر از اروه دو (.نفر 13٥) نکردند مصرف مواد هراز ماه  ٦ حداقل مدت بش
 دوستانش افت و اپ ساعات تعداد داد نشان لوتتي  رارسيون آزمون نتایج .اردیدند مقایتش یکدیگر با
 افالراد  با دوستانش افت و اپ ساعات تعداد و (=٦٠٦OR.٦٠٠CI: ,2.٠.٠٠1p< ,244.4-1) معتاد افراد با

 در مالواد  مصالرف  کننالده  بينالی  پاليش  توانند می (=٠2٥CI: ,1.122OR.1-٠.٠13p= ,1.22٩) غيرمعتاد
 افالراد  روابالط  بر نظارت رسد می نظر بش کش یافتند دست نتيوش این بش تحقيق این در آنان .باشند بيکاران
 3٦.کند کا  ها آن در مواد فمصر از پيشگيری بش بيکار

 کالش  اسالت  پژوهشالی  عنالوان  زنان  مير و مرگ ميزان بر فراغت غير و فراغت اوقات مصرفی انرهی تاثير
 سالال  3٠ بالاتی  زنالان  ناونالش  مالرگ  ميالزان  و مصالرفی  انرهی ميزان بين روابط ارزیابی هدف با زهتاز
 افزایش کش است شده داده نشان تحقيق این در .است داده انوام شرقی آذربایوان استان (331٠ = تعداد)

 مصالرفی  انرهی مقدار ميانگين کاهش و دارد متتقي، رابطش سن افزایش با مرگ  بش منور نتبی خطرات
 بالش  بيشالتر  روابالط   این اصوت .است مرتبط مرگ ميزان افزایش با (روز در کيلوارم بر کيلوکالری) روزانش
 ٨2 ميالانگين  طالور  بالش  کش است (داری خانش) فراغت غير ی دوره در مصرفی انرهی سه، بودن بات علت
 فراغالت  غير دوره مصرفی انرهی اهايت آمده  دست بش نتایج .دهد می تشکيل را زنان فعاليت کل درصد
 می تایيد را زنان مرگ خطر با جتاانی فعاليت ميزان معکوآ رابطش و داد نشان فعاليت کل ارزیابی در را
 و عروقالی  - قلبالی  بيااری برای متتقلی خطر عامل جتاانی  فعاليت فقدان تحقيق  این نتيوش در .کند
 مالرگ  ميالزان  در چشالاگيری  کالاهش  بالش  اسالت  ماکن مصرفی انرهی در متوسط افزایش و است مرگ
 37.بينوامد
 بالا  فراغالت  اوقالات  در تلویزیون تااشای و فيزیکی فعاليت ارتباط بررسی بش ای مطالعش در سعيدی مرضيش
 فيزیکی فعاليت ميزان ارتباط مطالعش این در است. پرداختش دار خانش و شاغل زنان در لبیق خطرساز عوامل
 شالده  مقایتالش  و بررسی دار خانش و شاغل زنان در آترواسکلروزی  خطرساز عوامل و تلویزیون تااشای و

 قيقالش د -مت حت  بر فعاليت شدت و مدت ارفتن نظر در با فيزیکی فعاليت ميزان مطالعش این در است.
 قالد   شالک،   محاليط  .اسالت  هشد ارفتش نظر در هفتش در دقيقش برحت  تلویزیون تااشای مدت و هفتش در
 نتالایج  .اسالت  هشد ثبت و ايری اندازه خون یها چربی و قند تعيين برای خون آزمایش و فشارخون وزن 
 ميانگين .است هبود رنف ٦٠3٠ و 3٦1 ترتي  بش دار خانش و شاغل اروه دو در افراد تعداد کش دهد می نشان

 و ٥٦2.٠٠3٨7.22 ترتيالال  بالالش فالالوق دواالالروه در (LTPA) فراغالالت اوقالالات فيزیکالالی فعاليالالت
4٠2.٩22٠1.7٠.٠٠1( هفتش در دقيقش -مت ٦(p= تلویزیون تااشای مدت ميانگين و (TVW) دو در 
 شالان   نتالبت  .=p)٠.٠٠٥(بالود  هفتالش  در دقيقالش  ٦4.1٠4.٩٠141 و 4.٨2.٥412٨ ترتي  بش اروه

(OR) 3٦.1( چاق افراد در(BMI 1.٠٠1 تلویزیون تااشای برای )٠.٠٠3(p= فيزیکی فعاليت برای و 
 معنادار ارتباط اليترید تری با LTPA دار خانش زنان در است. بوده =p)٠.3٨2( ٠.٩٩٩٩ فراغت اوقات
  با و )=٠.٠4 و =٠.٠٠2p( مثبت معنادار ارتباط BMI با ).TVW=-٠.٠3 و =٠.٠2p( داشت منفی
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LDL- ٠.٠3( داشت داری معنی منفی ارتباط کلتترولp= ٠.٠2 و-=(. ارتبالاطی  هيچ شاغل زنان در 
 زنان در LTPA ميانگين بودن پایين بش توجش با .است هنشد دیده خطرساز عوامل و مذکور متلير دو بين
 و فراغالت  اوقالات  رد فيزیکالی  فعاليالت  انوالام   TG با بویژه آن منفی ارتباط و دار خانش زنان خصوص بش

 ميالانگين  بالاتبودن  بالش  توجش با هاچنين است. شده توصيش دار خانش زنان در مرصوصا آن ميزان افزایش
 مالدت  کالاهش   BMI بالا  آن مثبالت  ارتبالاط  و شاغل بش نتبت دار خانش زنان در تلویزیون تااشای مدت
 3٨د.باش می موثر دار خانش زنان در ویژه بش چاقی کنترل در تلویزیون تااشای
 اذرانالدن  نحالوه  بالا  آن رابطالش  و اراان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رشتش دانشوویان افتردای ميزان
 کلی طور بش کش دهد می نشان نتایج .اند داده انوام هاکاران و اسممی کش است ای مطالعش فراغت اوقات
 شالده  مشاهده تفاوت اما .(1٠.٩ برابر در 1٠.2) است بوده مرد از کاتر زن  دانشوویان افتردای ميانگين
 ٥2.2 کالش  طوری بش اند بوده فراغتی فعاليت فقر دارای آشکارا ها آزمودنی هاچنين  .است نبوده دار معنی
 بررسالی  مالورد  افالراد  توزیع .اند بوده فراغتی خاص فعاليت بدون زن درصد ٦٥.2 و مرد ها آزمودنی درصد
 دانشوویان بين تعلق  و اجتااعی شناختی  اغتی فر یها فعاليت در اساسی یها تفاوت کش دهد می نشان
 اعصالاب  تاالدد  بالش  مربوط یها فعاليت دانشوویان  فراغتی فعاليت بيشترین .شود می مشاهده زن و مرد
 افتالردای  ميالزان  بالر  را اثربرشالی  بيشالترین  خمقيالت  یهالا  فعاليت کش دهد می نشان نتایج .است بوده

 و افتالردای  ميالزان  بين داری معنی رابطش نتوانتت ژوهشپ این کش این کمم ملرص و دارد دانشوویان
 3٩.کند پيدا است  بوده پژوهش اصلی فرض کش فراغت اوقات اذراندن نحوه

 از ايالری  بهالره  بالا  فراغالت  اوقالات  در بزراتالاتن  بدنی فعاليتهای رابطش بررسی بش ای مطالعش در سوری 
 در بالدنی  یهالا  فعاليالت  الگالوی  تعيين رسیبر این هدف .است پرداختش اهواز در درمانی بهداشتی خدمات
 تحقيالق  این .است درمانی بهداشتی یها مراقبت از استفاده با آنها وارتباط اهوازی بالغ افراد فراغت اوقات
 مالورد  افراد از نيای از کاتر .است شده انوام اهواز شهر ساکن سالش ٨4 تا 1٨ افراد از نفر 1٦٠٠ روی بر

 ایالن  .ناودنالد  االزارد  (هفتالش  در دقيقالش  2٠ حالداقل ) خود فراغت اوقات در را بدنی فعاليت انوام مطالعش
 اسالت  داده نشالان  افالزایش  تحصاليمت  سالطح  افزایش با و (=٠.٠٠2P) کاهش سن افزایش با ها فعاليت
(٠.٠٠1P<.) نيالز  درمالردان  بالدنی  یها فعاليت .نداشت وجود اقتصادی وضعيت با داری معنی اختمف اما 

 خالدمات  از اسالتفاده  دفعالات  با بدنی یها فعاليت انوام عدم (.>٠.٠٠1P) است دهبو بيشتر زنان بش نتبت
 داده نشالان  را داری معنالی  رابطالش  بالات  خالون  فشالار  وجالود  و بياارسالتان  در بتالتری  درمالانی   بهداشتی
 جاعيتی مرتلف اروههای در بدنی یها فعاليت انوام بش مردم آموزد و تشویق ضرورت (.>٠.٠٥P)است

 یهالا  فرصالت  ایوالاد  اسالت  شالده  پيشنهاد مطالعش این در سوادتر ک، افراد و تر متن راداف زنان  خصوصا
 بالدنی  یها فعاليت بيشتر انوام در امکانات این بودن دسترآ در و ورزشی تزم امکانات جالش از مناس 
 4٠.است اردیده توصيش نظر مورد جاعيت

 بالش  کننده مراجعش انتولين بش وابتتش غير دیابتی بيااران فراغت اوقات در فيزیکی فعاليت وضعيت بررسی
 .انالد  داده انوالام  هاکالاران  و فرقانی کش است ای مطالعش اصفهان استان متابوليت، و غدد تحقيقات مرکز
 .باشالد  مالی  مطالرح  دیابالت  بيااری کنترل و پيشگيری در شده شناختش ابزارهای از یکی عنوان بش ورزد
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 رابالش  خود خون الوکز سطح توانند می منظ، ورزشی برنامش ی  با انتولين بش وابتتش غير دیابتی بيااران
 چربالی  اصمح و بهبود موج  ورزد هاچنين .دهند کاهش انتولين بش محيطی مقاومت کاهش واسطش
 ميانگين کش دهد می نشان نتایج .اردد می افراد این در اليتيرید تری و کلتترول سطح کاهش و خون
 در کش باشد می هفتش در کالری کيلو 1327±123٥ مطالعش مورد افراد در فراغت اوقات در مصرفی انرهی
 پيالاده  %2٨.٦ زنالان  در و %3٦.٦ مالردان  در (.=٠.٠٠٦P) 11٠٨±1٠44 زنان در و 1٥٨٠±13٦٨ مردان
 ایالن  .داشالتند  روی پياده از غير بش ورزشی فعاليت زنان %11 و مردان %1٩.٦ هاچنين و کردند می روی
 41.باشند می برخوردار فراغت اوقات در کای فيزیکی فعاليت از مطالعش مورد افراد کش دهد می نشان نتایج

بش مقایتش ارتباط بين نحوه اذران اوقات فراغت وسممت روانی با تاکيد بر فعاليت ای  سلياانی در مطالعش
رود  ورزشی در دانشوویان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه تربيت مدرآ پرداختش است. این مطالعش بش

و هابتتگی اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان داده است کش هيچ ارتباط معناداری بين ای  مقایتش-علی
ی فراغتی جاری وجود ندارد. اما در آزمون ارتباط سممت روانالی بالا   ها متليرهای سممت روانی و فعاليت

آماری بين متليرهالای سالممت    ی فراغتی مورد عمقش نتایج تحقيق نشان داد کش ارتباط معنادارها فعاليت
( در اروه -٠.34( در اروه غيرورزشکاران  سممت روانی و مطالعش زبان)-٠.٠1روانی و مطالعش غير درسی)
ی دیگالر فراغتالی معنالادار ناالی     هالا  (. ولی این هابتتگی بالين فعاليالت  p<-٠.٠٥ورزشکاران وجود دارد)

ی سممت روانی)عمئ، جتاانی  اضالطراب و  ها (  هاچنين نتایج نشان داد کش بين مقياآp>٠.٠٥باشد)
اختمل خواب  اختمل کارکرد اجتاالاعی و افتالردای( دانشالوویان دکتالری در مقایتالش بالا دانشالوویان        
کارشناسی ارشد و هاچنين دانشوویان مورد در مقایتش با دانشوویان متاهل اختمف معنی داری وجود 

انشوویان متاهل از سممت روانی بهتری نتالبت بالش   دارد. بش طوری کش بش ترتي  دانشوویان دکتری و د
دانشوویان کارشناسی ارشد و دانشوویان مورد برخوردار هتتند. اما بين مقياآ مربوط بش سممت روانی 

ی ورزشالی  هالا  در مقایتش با جنتيت و هاچنين در مقایتش سممت روانی در دو اروه دانشالوویان رشالتش  
ده نشده است.در این تحقيق پيشنهاد شده اسالت کالش راهکارهالای    انفرادی و تيای تفاوت معناداری مشاه

ی فراغتی مورد عمقش  جهالت ارتقالای سالطح سالممت روانالی دانشالوویان       ها اساسی برای ایواد فعاليت
 42باتخص دانشوویان کارشناسی ارشد و هاچنين دانشوویان مورد مدنظر قرار ايرد.

سالاندان و ارتباط آن با نحوه اذران اوقات فراغت صابریان و هاکاران بش بررسی وضعيت سممت روانی 
پرداختند. محققان بيان کردند کش اختمتت روانی مانند افتردای  تليير الگوی خواب  احتالاآ تنهالایی   

سازد. نتایج این مطالعش نشان داده است  می سال را مبتم ٦٥درصد افراد باتی  2٥تا  1٥انزوای اجتااعی 
 ٠.٨درصد سالالاندان از وضالعيت روانالی خالوب و      ٦4.1سال قرار دارند   ٦٩-٦٠درصد در سنی 7٠.٨کش 

سالال از وضالعيت روانالی     7٩-7٠درصد از افالراد االروه    2.2درصد از وضعيت روانی ضعيف برخوردارند و 
درصالد زنالان وضالعيت روانالی      ٥4.7درصد مردان و  71.2اویای آن است کش  ها ضعيف برخورداند. یافتش
کش وضعيت روانی ضعيف در هردو جن  یکتان است. ارتباط معناداری بالين جالن     خوبی دارند  در حالي

وضعيت تاهل و وضعيت روانی مشاهده شده است. بين سالن  ميالزان تحصاليمت و اوقالات فراغالت نيالز       
  43هابتتگی وجود دارد  ارتباط بين وضعيت بهداشت روان و اوقات فراغت نيز معنادار بوده است.
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بش بررسی ميزان اوقات فراغت دانشوویان دختر دانشگاه تهران بالا تاکيالد بالر    جعفری حوين و هاکاران 
درصد دانشوویان در ساعات عصالر و   ٨٠تربيت بدنی و ورزد پرداختند. نتایج نشان داده است کش حدود 

درصد آنها از امکانات تفریحی و فراغتی دانشگاه راضی  27اذرانند و حدود  می ش  اوقات فراغت خود را
درصالد   ٦٠درصد( اسالت. پيالاده روی بالا    27. بيشترین فعاليت دانشوویان در زمان فراغت مطالعش)نيتتند

بيشترین فراوانی و بتکتبال با صفر درصد کاترین فراوانی را در بين دانشوویان دارند. آنها بش این نتيوش 
ی ورزشی با ها يتدست یافتند کش بهتر است متئوتن برای پر کردن اوقات فراغت دانشوویان دختر  فعال

امکانات وسيعتری را بش هاراه اطمع رسانی بيشتر داشتش باشند تا ایشان بتوانند با آااهی و دانش بيشالتر  
ی ورزشی مناس  برای سممتی جتاانی و روانی خالود از امکانالات موجالود    ها در مورد استفاده از فعاليت
 44دانشگاه بهره مند شوند.

است کش ای  مطالعشاصفهان  ی شهرها سالاندان مراجعش کننده بش پارك توارب اذراندن زندای روزمره در
سالاندی در آغاز توسط کشورهای توسعش یافتش توربش شد  اما اخيرا در عابدی و هاکاران انوام داده اند. 

اکثر کشورهای در حال توسعش نيز آشکار شده است و در آینده نزدیال  تقریبالا تاالام کشالورها بالا متالالش       
ی مواجش خواهند شد. این در حالی است کش عاالده جاعيالت سالالاندان در حالالت بازنشتالتگی      سالروردا

ندارند. اکثر سالالاندان نيالاز بالش خالدمات توانبرشالی در       ها هتتند و توان مالی کافی برای پرداخت هزینش
توجالش   ی حرکتی  عضمنی  بينایی  شنوایی و روانی دارند. توجش بش استقمل فردی  بعد عاطفی وها زمينش

بش کيفيت زندای در سالاندان اهايت زیادی دارد. این بررسی با هدف توصيف ماهيت و چگونگی دسالتش  
ی شهراصفهان از نحوه االذران زنالدای روزمالره    ها بندی توارب زندای سالاندان مراجعش کننده بش پارك

دروناایالش کالش   دستش بندی کدهای اوليش بش شالکل ايالری پالنج     دهد کش می نتایج نشان ه است.انوام شد
طيالف وساليعی از فاکتورهالای    ه اسالت.  شالد  رعبارتند از: فراغت  اذران  شادابی  آسایش و خاطرات منوال 

  دزندای روزمره عموه بر متائل مادی و اوقات فراغت  با سالاندی و بازنشتالتگی تلييالر پيالدا مالی کنال     
د. سالب  زنالدای سالال، در    برنامش ریزی برای اوقات فراغت سالاندان از ارزد بيشتری برخوردار می باش

دوران سالاندی نيازمند افزایش ترصص و توجش تاامی متئوتن و برنامالش ریالزان برصالوص در حالوزه     
 4٥آموزد عاومی است.

توسالط فتحالی و   نحوه اذران اوقات فراغت در بين نوجوانان بزهکار مناطق حاشيش شالهر مراغالش    مطالعش
 1٨تالا   13جامعش آماری پژوهش کليش نوجوانالان  رود تحقيق پياایش و  هاکاران انوام شده است. این

کالش بالين    ه اسالت . نتالایج نشالان داد  ه اسالت ی حاشيش نشين و محروم شهرستان مراغش بالود ها سال محلش
(  درحالی کش بين >٠1/٠Pی فراغتی سازمان یافتش و بزهکاری رابطش معنادار و منفی وجود دارد)ها فعاليت
(.براسالاآ  >٠٥/٠Pبزهکاری رابطش معنادار و مثبالت وجالود دارد)  ی فراغتی غير سازمان یافتش و ها فعاليت
ی تحقيق می توان افت: بهبود در شيوه اذراندن اوقات فراغت و سالوق دادن نوجوانالان حاشاليش    ها یافتش

ی فراغتی سازمان یافتش و توجش متئوتن بش ایواد امکانات تفریحی سال، و خالانوادای   ها شهر بش فعاليت
 4٦هکاری نوجوانان دارد.نقش مهای در کاهش بز
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سممت  اساسی است کش هزار جریبی و ارفعی انوام داده اند. ای  مطالعشاوقات فراغت و سممت اجتااعی 
ترین جزء رفاه جامعش بش شاار می رود و در این ميان سممت اجتااعی بش عنوان یکی از ابعالاد سالممتی   

ااعی و اقتصادی وابتتش است. بر ایالن اسالاآ   انتان بيش از مداخمت پزشکی و پرستاری بش عوامل اجت
هدف اصلی این پژوهش  آن است کش رابطش نحوه اذران اوقات فراغت بش عنوان یکی از عوامل اجتااعی 

ی تحقيق نشان می دهد کالش  ها و اقتصادی و فرهنگی و سممت اجتااعی را مورد بررسی قرار دهد یافتش
در حد متوسطی بوده ورابطش معنادار وهابتتگی متالتقي، و  ميزان سممت اجتااعی در بين جامعش آماری 
(و نحالوه االذران اوقالات فراغالت بالا      r=/2٩4 )(٠/٠٠٠ =sigمثبتی بين ميزان رضایت از اوقات فراغت ) 

( وجود دارد.  r=/11٨)( ٠/٠٠4=sigجتاانی ) -( و عالیr=/3٥٠ )(٠/٠٠٠=sigی اجتااعی) ها فراغت
ان می دهد کش ميزان رضایت از اوقات فراغالت و هاچنالين االذران    نشاین پژوهش نتایج بدست آمده از 
 47جتاانی بر سممت اجتااعی افراد تاثير مثبتی دارد. -ی اجتااعی و عالیها اوقات فراغت با فعاليت

ی اوقالات فراغالت و بزهکالاری در بالين یال  ناونالش       ها بش بررسی رابطش فعاليتشای نيا ها خواجش نوری و
 تالایج نشالان  ن. انالد ی شالهر شاليراز پرداختالش    ها ش آموز دختر و پتر دبيرستاننفر دان ٦1٠تصادفی شامل 

ی اوقات فراغتی سازمان یافتش و رفتارهای بزهکارانش رابطش منفی وجود دارد اما ها کش بين فعاليت دهد می
ل ی فراغتی سازمان نيافتش و بزهکاری رابطش معنا دار مثبتی وجود دارد. هاچنين نتایج حاصها بين فعاليت

از مدل رارسيونی با چهار متلير وقت تلف کردن  جنتيت  جامعش پذیری بدون نظارت و اوقالات فراغالت   
 4٨% تلييرات متلير بزهکاری را تبيين کرده است. 23سازمان یافتش بر روی ه، 
بر جنتاليت بالش عنالوان    « های جنتيتی در اوقات فراغتتفاوت»ای با عنوان سفيری و هاکاران در مقالش

اند. تحقيق بالش رود اسالنادی بالا    شود  متارکز شدهتقتياات اجتااعی کش بش نابرابری منتهي، مییکی از 
-نامش بش شيوه فراتحليل  این موضوع را مورد بررسی قرار دادهمقالش علای پژوهشی و پایان 43استفاده از 

 اند. نتایج این پژوهش عبارتند از:
 تاثر از جنتيت است.. ميزان اوقات فراغت و نحوه اذراندن آن م1 
 . ميزان اوقات فراعت در مردان بيش از زنان است.2 
های فراغنی در مردان و زنان متفاوت است  بش طوریکش در زنان برای اذراندن اوقات فراغت  . اولویت3 

های حرکتی بش ویالژه ورزد  شود و برای مردان فراغتهای معطوف بش خانواده بيشتر مشاهده میاولویت
 ت دارند.اولوی
4٩. رضایت زنان در زمينش اوقات فراغت از مردان کاتر است.4 

 

-نحوه اذراندن اوقات فراغت دانشوویان در برخالی دانشالگاه  »ای با عنوان جویباری و هاکاران در مقالش

هالای اسالتان التالتان را بالش ویتاللش      دانشووی دختر و پتر برخی دانشالگاه  1٠٨٠« های استان التتان
 3% دانشالوویان باليش از   4٩.3ررسی قرار دادند. این پژوهش حالاکی از آن اسالت کالش    پرسشنامش  مورد ب

اند. بيشتر زمالان  % ی  ساعت در شبانش روز اوقات فراغت داشتش12.٥ساعت و  3% کاتر از 31.7ساعت  
های فيزیکی از قبيل قدم زد اوقات فراغت بش ترتي  صرف فرستادن پيام   سرارمی با اینترنت  فعاليت
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شود. بش ترتي  استفاده از موبایل  صحبت کردن با دوستان و فتن بش کوه و جنگل و ورزد کردن مین  ر
 ٥٠اند. خوابيدن و تااشای فيل، بيشترین اوقات دانشوویان را بش خود اختصاص داده

-تبيين جایگاه و چگونگی اصمح الگوی مصرف اوقات فراغت خانواده»نژاد و هاکاران در مقالش سبحانی

بش بحث « مندی جامع با عنایت بش تعالي، دینی اسممی ایرانی بش منظور ارائش راهکارهای عالياتی بهرهها
ترین وجوه مفهوم  جایگاه و مصائ  فقدان الگوی مصرف متناسال  بالا اوقالات فراغالت بالش      در مورد عاده

ش تعالالي، اسالممی   مندی بهينش از آن بالا عنایالت بال   هاراه مزایای داشتن الگوی صحيح و راهکارهای بهره
هالای ایالن پالژوهش    تالرین یافتالش  اند. این پژوهش بش رود تحليل اسنادی انوام شده است. عادهپرداختش
 عبارتند از:

 باشد.های شناختی و شکوفایی استعدادها میها برای توسعش مهارتترین فرصت. اوقات فراغت مناس 1 
فرهنگی و دینی جوانان بوده و بنابراین بایالد   -عیدهنده هویت اجتااساز و شکل. اوقات فراغت زمينش2 

 فرصتی برای اندوختن توربيات با نگاهی اسممی باشد.
هالای فالردی و   . مصائ  ناشی از فقدان الگوی مصرف بهينش اوقالات فراغالت عبارتنالد از انالواع آسالي      3 

رورد معنالوی   اجتااعی و مزایای داشتن الگوی صحيح شادابی جتای و روانی  شکوفایی استعدادها  پال 
ترین راهکارهای االذران مطلالوب اوقالات فراغالت شالامی      ها  توسعش دانش و فرهنگ. عادهرشد خمقيت

-های هنری  کتابروانی و مطالعش  فعاليتهای ورزشی  فعاليتهای اجتااعی  فعاليتاردشگری  مشارکت

ای  تفکالر  محاسالبش نفال      های فوق برنامش علهای قرآنی  مهارت آموزی  آموزد زبان و رایانش  برنامش
 ٥1باشد.صلش رح، و دیدار دوستان و برادران دینی و تفریحات سال، ورزشی می

رابطش اوقات فراغت و بزهکاری  ناونالش مالورد مطالعالش:    »نيا در مقالش خود با عنوان شایها خواجش نوری و
در بالين یال  ناونالش    های اوقالات فراغالت و بزهکالاری    بش بررسی رابطش فعاليت« آموزان شهر شيرازدانش

-اند کش بين فعاليتآموزان دختر و پتر شهر شيراز پرداختند. نتایج نشان دادهنفری از دانش ٦1٠تصادفی 

هالای اوقالات فرغتالی    یافتش و رفتارهای بزهکرانش رابطش منفالی و بالين فعاليالت   های اوقات فراغتی سازمان
وجود دارد. هاچنين چهار متليالر اتالمف وقالت     سازمان یافتش و رفتارهای بزهکارانش رابطش معنادار مثبتی 

% تلييالرات متليالر   23یافتالش بالر روی هال،    جنتيت  جامعش پذیری بدون نظارت و اوقات فراغالت سالازمان  
٥2بزهکاری را تبيين کرده است.

 

شالناختی الگوهالای   اوقات فراغت و هویت اجتااعی  بررسی جامعالش »ای با عنوان ربانی و شيری در مقالش
اوقالات  »بش بررسی هویت اجتااعی در چارچوب تحليلالی مفهالوم   « راغت جوانان در تهراناذران اوقات ف

باشد. در این مقالش از دو رود مصاحبش عايق می« سب  زندای»بش مثابش برشی از مفهوم عام « فراغت
و پياایش از طریق پرسشنامش در بين جوانان شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحقيالق بيالانگر نقالش    

با طبقش اجتااعی در خطوط تاایز و تفالاوت  « جنتيت» و ترکي  هازمان « طبقش اجتااعی»کننده يينتع
 ٥3باشد.الگوهای اذران اوقات فراغت می

پرداختن یا نسرداختن مردم بش ورزد در اوقات « جایگاه ورزد در اوقات فراغت مردم ایران»تندنوی  در 
کنالد. وی از  فراغت با پالرداختن بالش ورزد را مطالعالش مالی     فراغت؛ نوع ورزد و ارتباط بين ميزان اوقات
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استان کشور بش این نتالایج دسالت یافتالش اسالت: اولالين       27نفر از  134٨٠طریق توزیع پرسشنامش در بين 
صحبتی بوده است. هاچنين اولين فعاليت مالورد عالمق مالردم    فعاليت فراغتی تلویزیون و پ  از آن ه،

کنند. بين ميالزان اوقالات فراغالت و رضالایت منالدی از      % ورزد می٦٠برای اوقات فراغت ورزد بوده و 
 ٥4اذران و پرداختن بش ورزد رابطش معناداری وجود داشتش است. 

-پژوهشی در سنوش عوامل تاثيراذار بر دیالدااه اسالتفاده  »ای باعنوان پورمحادی و سبحانی در مطالعش

ای اروهی از شالهروندان تهالارنی دربالاره    هکننداان از فضاهای فراغتی در شهر تهران بش بررسی دیدااه
پردازنالد.  نوع  توزیع  تنوع  نحوه دسترسی و مشکمت استفاده از فضای فراغتی در مناطق ناونش شهر می

این پژوهش از نوع پياایشی بوده و با استفاده از مدل رابرتز تاثير سن  تحصيمت  جن   ميانگين اوقات 
فضاهای فراغتی در ميزان نياز بش این فضاها سنويده و تمد شده فراغت و کيفيت خدمات ارائش شده در 

است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد کش فضاهای فراغتی مناطق ناونش در سطح قابل قبولی وجود 
برداری از امکانالات موجالود   ندارند و شهروندان تهرانی  صرفنظر از پایگاه اجتااعی و اقتصادی  برای بهره

٥٥با مشکمتی )از قبيل دشواری دسترسی  ارانی و... ( مواجهند.فراغتی شهر 
 

 ٥٦تفریحات مردم در کشور اغل  از نوع غيرفعال بوده و تااشای تلویزیون بيش از مقادیر استاندارد اسالت 
تااشای تلویزیون اولين فعاليت فراغتی و بعد از آن ه، صحبتی بيشترین زمان در اوقات فراغت را بش خود 

٥٨و٥7دهند.اختصاص می
 

% کاتر از ی  سالاعت در  ٥/12ساعت و  3% کاتر از 7/31ساعت در روز   3% دانشوویان بيش از 3/4٩
انالد. بيشالترین اوقالات فراغالت بالش      % هيچ اوقات فراغتی نداشتش٥/٦اند  هاچنين روز اوقات فراغت داشتش

% ٨/1٥کالردن بالا   %( رفت بالش کالوه و جنگالل و ورزد    2/27( سرارمی با اینترنت) %1/3٠ارسال پيام )
انالد.  اختصاص یافتش است. هاچنين غال  دانشوویان محل االذران اوقالات فراغالت را خانالش ذکالر کالرده      

 ٥٩کنند% ورزد می٦٠ی مردم بوده و هاچنين ورزد اولين فعاليت فراغتی موردعمقش
ود و % از خانوارهای کشورمان در هزینش سبد خانوار  تفالریح و اوقالات فراغالت را بالرای خال     11فقط حدود 

 ٦٠اند.فرزندانشان بش خوبی درنظر ارفتش
 بيشتر کش یافت درصدافزایش 27/7 معادل 13٩2 سال در فرهنگی و تفریحی خدمات اروه بهای شاخص
 تفریحالی  و ورزشالی  آمالوزد  درصالد   3٦/٦ معادل معاولی و دیويتال عک  چاپ هزینش افزایش اثر در
 و بالازی  تفالریح   لالوازم  االروه  بهای شاخص نينهاچ .است بوده درصد 27/4 سيناا بليت و درصد 22/3

 اسالباببازی  انواع قيات افزایش از ناشی بيشتر کش رفت درصدبات ٥٦/٠ معادل قبل سال بش نتبت ورزشی
 3٩/4 آنها نگهداری هزینش و خانگی حيوانات درصد  ٦4/1 ورزشی کفش و توپ انواع درصد  ٦٥/4 معادل
 ٦1.است بوده درصد 3٨/٨ طبيعی ال واعان و درصد ٦٦/1 ورزشی دستگاههای درصد 

روز در سال  تعطيمت پایان هفتش  فراغت روزانش پ  از کار از عوامل  ٥٠وجود تعطيمت رسای بيش ار 
 افزایش تقاضا برای اذران اوقات فراغت است.

تان بش او  ریزی اوقات فراغت جوانان بش ویژه در تابتهای مرتلف در زمينش برنامشاارچش ارائش آمار دستگاه
شود و این رسد  اماااه جاع بتتن ارائش خدمات  پوششی بيش از تعداد جوانان کشور را شامل میخود می
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% جوانالان  1٠ربط با اوقات فراغت  فقط های مرتبط یا بیریزی بتياری از دستگاهدر حاليتت کش بابرنامش
 ٦2اندها قرار ارفتشتحت پوشش این برنامش
( 13٨2روز است )سالازمان ملالی جوانالان      ٨٠روز در سال و در جهان  ٩٠ت در ایران ميانگين زمان فراغ

٦4و٦3ساعت است  ٥ساعت و جهانی  ٥:43ميانگين ساعت فراغت روزانش ایرانی 
 

 



 

3٠ 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 

 ي كثیر االنتشارها مروري بر نشریات و روزنامه
ن را بالش شالکل زیالر نشالان     ی کثير اتنتشار تصویر تفریحات در مردم ایراها مروری بر نشریات و روزنامش

 ٦٥دهد: می

 
 
 

در تهران کتانی هتتند کش . ریحات لوک  و ارانقيات بش سرعت در ایران درحال اتترد استها و تف ورزد
پاراامیدر بر فراز ابرها زادااهشان را تااشا کنند یا تابتتان با  کنند تا دقایقی ميليون تومان هزینش می  2٠تا  1٥

اسکی ورزد زمتتانش پولدارهاست . ازندنوردی بسرد شان بش اموا  ميليون تومانی صد های  اسکی در دریاچش با جت
تا  3ميليون تومان هزینش دارد آموزد اسکی نيز حداقل خرید لباآ و توهيزات معاولی آن چند  کش تنها هزینش

ایالن  . هزار تومان هزینالش کنيالد    ٥٠هایآن باید حداقل  برای ی  روز ورود بش پيتت. ميليون تومان هزینش دارد  4
بالا  . اسالت ... کابين برای انتقال بش مبدأ حرکت  خالورد و خالوراك و   ی مانند هزینش تلشهزینش بش جز مرار  دیگر

برای  تر های اجتااعی باعث شده است  مشتریان مرفش وجود برخورداری از استانداردهای بات  بعضی محدودیت
زیادی بش خود جذب  این روزها تورهای آفرود نيز طرفداران. ها و ارتفاعات ترکيش سفر کنند بازی بش پيتت اسکی

های لالوک  و تفریحالات مالورد عمقالش      آفرود یا اتوموبيلرانی در خار  از جاده یکی دیگر از ورزد. کرده است
زننالد و   ميليالون تومالانی بالش جنگالل و کوهتالتان مالی        4٠٠-3٠٠خودروهای دو دیفرانتيل آنها با  پولدارهاست

واهيد از خودروهای آفرود متعلالق بالش تالور اسالتفاده     در صورتی کش بر. شود آغاز می آنهاکورسی ارانقيات بين 
ميليالون تومالانی در اختيارتالان     3٥٠کنيد  باید سند مل  یا سفتش و چ  بش ضاانت بگذارید تا یال  خالودروی   

سوارکاری . هزار تومان برای هر نفر هزینش دارد  3٠٠تور خودروهای خار  از جاده یا آفرود تقریبا روزی . بگذارند
هالای لالوک      ميليون تومانی ه، یکی دیگر از تفریحات لوک  پولدارهاست ميالان ورزد  د صدهای چن با اس 

این ورزد نش فقط در ایران کش در سرتاسر دنيالا یال  ورزد لالوک  بالش     . سوارکاری جایگاه خاص خود را دارد
رارات اس  اذاری آن آموزد و افت ترین عامل برای قيات بر سن  نژاد و فيزی  اس   مه، آیدعموه حتاب می
نالرخ ورودی بالش   . شالود  تالر مالی   هرچش اس  شاا آموزد و تعلي، بيشتری پشالت سالر بگالذارد ارانقياالت    . است
های  نگهداری اس  در اصطبل. هزار تومان است  3٠٠سواری خصوصی برای هر جلتش حدود  های اس  باشگاه

ی است کش بایالد هزینالش غالذا و تايالز     این در شرایط. هزار تومان هزینش اجاره دارد  ٥٠٠ حدودباشگاه نيز ماهانش 
 .کردن و تياار اس  را نيز پرداخت ناود

کاتر برخوردار کالش تحالرك و جابوالایی جاعيتالی زیالادی دارنالد        ای  در این ميان برخی مناطق محروم حاشيش
هاچنان کانون متتعدی برای بازتوليد فراغت مررب و بزهکارانش )خرابکاری  نزاع و مشالاجره  مصالرف مالواد    

سياست فرهنگی دولت در سالهای پ  از انقمب  نگاه ارشالادی و تربيتالی بالش فراغالت     .آیند می بش شاار مردر(
جوانان و تمد برای کنترل و یا مقابلش با خرده فرهنگ های فراغتی بوده است کش با الگوهالای تالرویج شالده    

بازیهالای   -موالازی  شالبکش هالای اجتاالاعی     مثبالت  اثالرات  ایدئولوهی   سياسی و فرهنگی منطبق نبوده انالد. 
کاهش سرمایش های اجتااعی واقعی  منفعل کردن فرهنگ  شامل اثرات منفیو  افزایش مهارت ها کامسيوتری

فراغتی جوانان  کاستن از مهارت های آنها در ایواد سرارمی های خمق با عامليت خود  و سوء استفاده هالای  
تراب فعاتنش آن شده اسالت. مالراد از مصالرف    مصرف انفعالی فراغت جایگزین مصرف و اناست. صنعت فراغت

منفعمنش  انوام شدن آن بش تنهایی  محدود شدن آن بش منالزل و عالدم تالاثير و یالا تالاثير نالاچيز آن در تقویالت        
 مهارتهای مشارکتی است.
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 پژوهش روشـ  فصل سوم
 
 ( نظریات خبراان 2( بررسی متون 1ی این بررسی از دو منبع بدست آمده است: ها داده
 

 بررسی متون
 ٦٦.( استفاده شده استNarrative review) مرور روایتیرود در قتات بررسی متون این مطالعش از 

ی تفریحالات  اوقالات فراغالت  فراغالت      هالا  بالا اسالتفاده از کليالدواهه    موجالود  مقالاتت  و متالتندات  بررسالی  جهت
recreation  leisure جتالالتووار یهالالا موتالالور در جتالالتوو   یالال scholar.google.com و google.com و 
 و sid.ir و iranmedex.com و www.irandoc.ac.ir و medlib.ir و magiran.com داده یهالالالالا پایگالالالالاه

pubmed.org و sciencedirect.com مقالاتت  کليش و شده ی کثيراتنتشار انوامها و هاچنين مقاتت روزنامش 
 موضالوع  با( Relevancy) ارتباط نظر از ابتدا شده آوری جاع اردید. این متتندات استررا  و متتندات مربوطش

 انوالام  محالل  اساآ بر سس  مقاتت این. د شدخواه( Exclude) اذاشتش کنار ارتباط بی مقاتت و شده بررسی
 قالرار  بررسالی  مالورد  کامل طور بش اروه دو هر شدند. مقاتت تقتي، اروه دو بش( ایران از خار  و ایران) مطالعات
( متالتندات دسالتش   1و شد. پ  از تهيش الگوی مفهومی مطالعش )شالکل شالااره    آوری جاع آنها اطمعات و ارفتش

از مطالعات انوام شالده در کشالور اسالتررا     ای  و خمصش ها   نظریش و ها   ا مفاهي،  تئوریبندی شدند و از روی آنه
 اردید.

 مصاحبه
و مالدل  فایالل پرسشالنامش   پ  از تعيين ذینفعان و بدست آوردن اطمعات تااآ آنان  ابتدا جهالت آشالنایی آنهالا     

بالش  ی جهت مصالاحبش حضالوری   پرسشگر با وقت قبلو سس  توسط ایايل فرستاده شد  آنانبرای مفهومی مطالعش 
یادداشالت   (key pointپرسشگر در طول مصاحبش  پاسرها را بالش صالورت نکالات کليالدی )    مراجعش ناودند. ایشان 

و  شالده  ضالبط  مصاحبش شالونداان از  اجازهی انوام شده با کت  ها تاام مصاحبشميکرد و هاچنين عموه بر آن  
ات کليدی تکايل شدند. بش منظور کالاهش تالورد  تاالام    موددا اود داده شدند و نکپ  از اتاام هر مصاحبش  

( Thematic Analysis)ای  شیال ما ندرو تحليل رودپاسرها بالش  توسط پرسشگر واحد انوام ارفتند.  ها مصاحبش
 دار معنی واحدهای ترین کوچ  عنوان بش ها دروناایش یا ها ت،صالالورت کالالش  نیقالالرار ارفتنالالد؛ بالالد ليالالمالالورد تحل
 .  شدند بندی شطبق و بندی کد  استررا 

 ذینفعان بش دو اروه اجرایی و خبراان تقتي، شده اند:
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 : ذینفعان اجرایی1جدول شماره 

 سمت سازمان متاوع نام ردیف

 معاون پيشگيری اداره کل سممت شهرداری تهران قهرمانی مهندآ آقای جناب 1

 اجتااعی یها آسي  از پيشگيری رهادا ریي  وزارت تعاون  کار و رفاه اجتااعی الادنی حتين آقای جناب 2

 معاون مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزد و جوانان آقا ميرزا خان، سرکار 3

 معاون اداره کل فرهنگی هنری وزارت آموزد و پرورد جناب آقای علی عراقی 4

 کارشناآ متئول امور اجتااعی وزارت کشور سرکار خان، نترین اودرزی ٥

 

 
 : خارگان علمی2جدول شماره 

 تاصص نام ردیف

 بهزیتتی علوم دانشگاه علای هيات عضو شناآ  جامعش نژاد نصرتی فرهاد دکتر 1

 تهران پزشکی علوم دانشگاه علای هيات عضو اجتااعی  پزشکی مترصص دماری بهزاد دکتر 2

 کانادا ايل م  شگاهدان در تطبيقی فلتفش دوره اسممی  عرفان دکترای روحانی  فعالی تقی محاد دکتر 3

 بهشتی شهيد دانشگاه علای هيات عضو شناآ  رفتار باهر حتين پروفتور 4

 

 سواالت مصاحاه 
 بش نظر شاا وضعيت فعلی استفاده از اوقات فراغت و تفریحات کشور چگونش است؟ .1
است؟ )فقالط  یی داشتش ها سازمان شاا تا کنون برای استفاده از اوقات فراغت و تفریحات کشور چش برنامش .2

 برای ذینفعان اجرایی( 
 پنج علت و عامل موثر بر وضعيت کنونی استفاده از اوقات فراغت و تفریحات در کشور چيتت؟ .3
 کنيد؟ می وضعيت مطلوب برای استفاده از اوقات فراغت و تفریحات را چگونش وضعيتی توصيف .4
 کنيد؟ می برای رسيدن بش وضعيت مطلوب چش مداخمتی پيشنهاد .٥
 ت پياده سازی برای این مداخمت )ساختار  منابع مالی  منابع انتانی و منابع اطمعاتی( چيتت؟  الزاما .٦
 اار فرد آااه و یا متتند منتشر شده ای در این زمينش وجود دارد راهناایی فرمائيد. .7
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 : الگوی مفهومی مطالعه1نمودار شماره 

 
 

 

 

 

 اوقات فراغت

 تفريح

 عاليق

 اثر جسمي، رواني و اجتماعي اثر رواني

بي عروقي، سرطان ها )ريه، پستان و پوست(، افزايش شيو  نني ي سا)ك )كاهش رفتارهياي ناسيا)ك (،كياهش پيوكي     اثر جسمي: كاهش بيماري هاي قل
 استخوان

 اثر رواني: كاهش افسرد ي و اضطراب )در سا)منيان :دمانس، آ)زايمر و افسرد ي(، افزايش ياد يري، كاهش استرس، افزايش اعتماد به نفس

ونت، رفتارهاي خود تخريبي، جرم  و انزوا، كاهش جرم عليه كودكان، افزايش رضايت منيي و فعا)يت هاي داوطلبانه، اثر اجتماعي: كاهش اعتياد، خش
 انسجام فرهنگي و اجتماعي و خانواد ي

 اثرمعنوي: هيفمنيي و يافتن معني در نني ي، ترسيك رسا)ت و هيف بهتر فردي 

 اثر محيط نيست: افزايش احترام به محيط نيست 

باتتر ت نهايي تر: افزايش كيفيت نني ي، افزايش اميي به نني ي، ژنراتور اقتصادي، كاهش هزينه هاي سالمتي، اجتماعي و  پليسي و قضايي، نشاط اثرا
 وافزايش قيرت

ژ  در برنامه ريزي تفريحات جامعه  ننان، سا)منيان و معلوتن  رو  هايي وي
 .محسوب مي شوني

 خانه(:تفريحات غير فعال ) اغلب 

سيير رمي بييا فعا)يييت كمترذهنييي و   
 جسمي

رادييو و  شينيين  تلويزييون،   )تماشاي
 مونيك(

 سر رمي ها با فعا)يت ذهني بيشتر:

 كارهيييياي دسييييتي و آمونشييييي،  )
اميييور هنيييري  ،باغبييياني ،سيييفا)گري

كيييار  ، نشيييرياتخوانيييين كتييياب 
 كامپيوتري(

 تفريحات فعال )اغلب بيرون خانه(

 ماعي، ذهني و اجتجسمي در سه حيطه

) ردشيييگري و مسيييافرت  جمعيييي و 
 ،، ورنش و  قيم ندن در پيارك فردي

 ،تئيياتر ،سييينما ،هزينييه بيير  تفريحييات
 خريي!( ،مون  فرهنگ سرا،
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ي  پژوهشها فتهياـ  چهارمفصل   

 تحلیل نظریات مصاحبه شوندگان
 توان در دو اروه دستش بندی ناود:  می نظریات مصاحبش شونداان در مورد ویژای از وضعيت تفریحات را

 نحوه و نوع تفریحات .1
 ميزان تفریحات  .2

 عموه بر آن در زمينش جامعش هدف درباره وضعيت تفریحات نيز دو نوع تقتي، بندی قابل انوام است:
 تقتي، بندی اقتصادی: الف( سطوح پایين ب( سطوح متوسط  ( سطوح برخوردار  .3
 تقتي، بندی سنی: الف( کودکان و نوجوانان ب( بزراتاتن .4
 

بش اعتقاد مصاحبش شونداان در شرایط فعلی جامعش ما سالطوح پالایين اجتاالاعی اقتصالادی آنقالدر درايالر       
در مورد این دستش کای بالی معنالی بالش نظالر     مشکمت معيشتی هتتند کش شاید صحبت از اوقات فراغت 

 طبقش فرودست اقتصادی کش عاوما در شهرها بش عنوان حاشيش نشين از آنان یادبرسد. از سوی دیگر این 
این حاشیه نشاینان ممکان اسا      ٦7شود فرهنگ  روابط اجتااعی و تفریحات مرصوص بش خود را دارند. می

تفریحات ایالن   نیسا .  ارتقای رفاه آحاد جامعهروابط معموال در جه   روابط بین فردی زیادی داشته باشند اما این

سممت اجتااعی ایالن االروه از افالراد    اروه عاوما ماهيتی ضداجتااعی و ضد قانون دارد. عموه بر آنکش 
مان   شاار می روند.ش شهروندان ه، بسایر تهدیدی برای سممت اجتااعی  آنها  بشدت مورد تهدید است

ین افراد می ینم که نوعی احساس خشم و کینه در آنها نس   به ط قات فرادس  و مرفه جامعاه هسا    در برخورد با ا
را  ارتکالاب جالرم و جنایالت   پتانتيل و بش حاشيش رانده شده جاعيت جوان هاچنين  که این جای نگرانی دارد.

کش ه، . شتش باشندا نداکارایی مورد انتظار رنيز در این مورد ی بيرونی/پليتی ها کنترلماکن است دارند و 
احتالاآ نالاامنی    ی مالدار بتالتش  هالا  /دوربينی شهریها نيز نظارتافزایش ميزان جرم و جنایت بش دنبال 

  ماکن است ایواد شود.
 از سوی دیگر طبقش مرفش ه، در ساختار فعلی جامعش مالا  بيشالتر بالش دنبالال تفریحالات عويال  و غریال        

(odd and excentricهتتند تا بش نوعی ثروت )    خود را رخ جامعش بکشند کش این مورد بيشالتر در مالورد
ی ارانقياالت  براالزاری   هالا  تالوان بالش خریالد اتومبيالل     مالی  افراد نوکيتش مصالداق دارد. از مصالداقهای آن  

 شود. می ی اجتااعی مشاهدهها ی آنچنانی و.. اشاره کرد کش تصاویر آنها بش فراوانی در شبکشها مهاانی
ی زیادی وجالود دارد کالش بالش    ها ه، در مورد نحوه و نوع تفریحات تفاوتدر مورد طبقش متوسط اقتصادی 

کاه  ای  حتای در ماورد ط قاه    اعتقاد مصاحبش شونداان یکی از عوانل ایواد این تفالوت علالل اقتصالادی اسالت.    
اما گذاریم هم در همین شهر تهران در شمال و جنوب آن دو دنیای متفاوت وجود دارد.  می اسمش را ط قه متوسط

تقاد مصاحبش شونداان آنچش کش مشترکا در هاش سطوح اجتااعی اقتصادی در مورد نوع تفریحات بش بش اع
شالود. یعنالی    می یاد "زیرزمينی شدن"شود  چيزی است کش از آن بش عنوان  می طور تقریبا مشترك دیده

معلاو  نیسا  کاه    حااال  "شود.  می افراد تاایل بش تفریحاتی دارند کش بش نوعی غيرمواز و غيرقانونی شارده
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مشکل کجاس ؟ آیا مرد  دوس  دارند تفریحاتی را انجا  دهند که خالف قانون باشد یا اینکه قوانین ماا طاوری اسا     
 "که تفریحات ما خالف قانون اس ؟

ايرد. در بعضی از فرهنگهای کشور مالا   می نکتش دیگر این در فرهنگ ما تفریح کردن مورد نکوهش قرار
 ايرند. می مذموم شناختش شده و فراغت را مترادف با بطالت در نظرای  کردن پدیده اوقات فراغت و تفریح

 
 توان بش چهار دستش تقتي، ناود: می بش طور کلی تفریحات را

 ... فردی غير فعال از قبيل تااشای تلویزیون  استفاده از کامسيوتر و اینترنت و تفریحات .1
 قات ورزشی جاعی غير فعال از قبيل تااشای متاب تفریحات .2
 فردی فعال از جالش کارهای هنری  موسيقی   تفریحات .3
 جاعی فعال از قبيل بازی و ورزد  اردشهای دستش جاعی تفریحات .4

اسالت کالش بالش    ای  تفریحات کودکان و نوجوان ما در حال حاضر بيشتر بش صورت فردی غيرفعال و رایانالش 
 وان بش عوامل زیر اشاره کرد: ت می اعتقاد مصاحبش شونداان از مهاترین عوامل ایواد آن

کنند  می بش نوعی تنها هابازی بچش پدر و مادرد هتتند کش آنهاه، بش دليل مشللش سعی تك فرزندی:

 تا فرزند خود را با تفریحات موازی سرارم کنند

شالود.   می "آپارتاانی شدن": کش بالتبع باعث کاهش ميزان سرانش زیر بنا و كوچك شدن متراژ منازل

نحوه توزیع متوسط زیربنا در سطح شهر تهران از الگوی توزیع سرانش ازارد اطل  شهر تهران  براساآ
 7٠تالا   ٥٠کند. بدین ترتي  کش مناطق جنوب شالهر از کاتالرین متالاحت زیربنالا )بالين       می زیربنا تبعيت

ربنا )بين ( باتترین سطح زی3و1در مقابل  مناطق شاالی شهر)بش ویژه مناطق  .مترمربع( برخوردار هتتند
مناطق شرق و غالرب شالهر کالش از منالاطق جدیالد توسالعش شالهر         .باشند می مترمربع( را دارا 17٥تا  13٠

ایالن تفالاوت نيالز     .مترمربع( برخوردار هتالتند  1٠٠شوند  از متاحت زیربنای متوسط )حدود  می محتوب
 شاال شالهر افالزایش   شود کش از جنوب بش می عادتا از تفاوت در سطح درآمد و توان مالی خانوارها ناشی

.یابد می
٦٨  

دهند کش فرزندشان اوشش منالزل بنشاليند و تلویزیالون     می اتن خود پدر و مادر ه، ترجيح عدم امنیت:

 تااشا کند و یا با تبلت بازی کند تا این  توی کوچش برود.

ی اجتااعی بش سالراغ  ها شود تا نوجوانان در شبکش می کش باعث افزایش سرعت شكاف بین نسلی:

نه تنها دنیای من با دنیای فرزندانم متفاوت اس ، بلکه دختر بزرگتر من هم زبان خاواهر  "کران خود بگردند. هاف
 "کوچکترا را متوجه نمی شود

توانالد   مالی ای  الکترونيکی مثل تلویزیون و بازیهای رایانش-از دیدااه خبراان تفریحات موازیعوارض: 

 باعث عوارض زیر اردد:

افالزایش  درست است کش این اونش تفریحالات از یال  سالو موجال       ن فردی:اشكال در تعامالت بی

ی هالا  کاسالتن از مهالارت   و منفعل کردن فرهنگ فراغتی جوانان شود اما از سوع دیگر باعث می ها مهارت
 شود. می ی خمق با عامليت خود ها آنها در ایواد سرارمی
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Source:Own work Naucalpan de Juárez, Edo. México 

 

کش البتش این مورد  خشن:ای  تمایل به پرخاشگری و خشونت به دلیل انجام بازیهای رایانه

با این حالال مصالاحبش    ٦٩هنوز بش صورت علای بش اثبات نرسيده است و شواهد کافی برای آن وجود ندارد 
مالورد توجالش قالرار    ای  ششونداان معتقد بودند کش باید رده بندی سنی در استفاده از بازیها و تفریحات رایان

 ايرد.

توان بش اضافش وزن و چاقی اشاره کرد کش فرد را در  می کش از مهترین عوارض ک، تحرکیكم تحركی: 

ی قلبالی و ملالزی و انالواع    هالا  آینده متتعد ابتم بش دیابت  انواع بيااریهای قلبی و عرقالی شالامل سالکتش   
 اردید سازد کش در نهایت منور بش مرگ زودرآ خواهد می سرطانها

ی هالا  بش دليل اینکش در محيط اینترنت اهالرم  ی اجتماعی:ها كشیده شدن به سمت انواع آسیب

باشد کش شالاید تشالريص آن بالرای یال       می کنترلی چندانی وجود ندارد  افراد در معرض انواع اروههای
 سالن  : ماننالد  شرصاليتی  یهالا  ویژاالی  از برخالی  االاهی  دیگالر   سوی نوجوان چندان آسان نای باشد. از

 واقعالی  غيالر  مشرصالاتی  بالا  و افراد رود؛ می بين از اینترنت در جنتيت حتی و سکونت محل تحصيمت 
 معرفی خود مراطبان یا مراط  بش را آن و اند ساختش خود از کش دروغين شرصيتی زبان از و شده ظاهر
 يان زیالادی ی اجتاالاعی بالش کشالور سالال    هالا  کنند. با اینکش از ورود اینترنت و شالبکش  می صحبت اند  کرده
اذرد اما هنوز ه، بش نظر نای رسد کش در کشور ما برنامش مدونی برای چاره جویی در این زمينش وجود  می

را فیلتر کرده ایم، اما االن کسی نیس  کاه بلاد ن اشاد چ اور ایان       ها ما آمده ایم یک سری از سای "داشتش باشد. 
 اگار یاک ساای  فیلتار شاده باشاد افاراد بیشاتر باه آن مشاتا           فیلترینگ را دور بزند و متاسفانه االن طوری شده کاه  

 Internet اعتيالاد بالش اینترنالت     ی فردی  و تا حدودی اجتااعی اینترنتها دیگر آسي یکی از  "شوند! می
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addiction disorder    است کش امروز بش صورت استفاده اشکال در اسالتفاده از اینترنالتproblematic 

Internet use (PIU) شود و بش عنوان ی  اختمل روانی در طبقش بندی بين الاللی بيااریهالا   می ناميده
(DSM-انوانده شده است.٥ ) (1)شکل 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 افتردای در سالاندان
Source: http://familymedicinehelp.com 

 

تالتند کالش در   بش آنها ناود  سالاندان های  هاچنين یکی از اقشاری کش باید در مورد تفریحات توجش ویژه
ساله را در نظر بگیرید که تفریح و دل  75االن یک فردی "حال حاضر تفریحات مناسبی برای آنها وجود ندارد. 
کند که چه موقع از دنیا خواهد رف  حاال ب ینید وقتای تعاداد    می مشغولی درس  و حسابی ندارد و فقط دارد روز شماری

اگار باه هماین تاورت پایش بارویم        "و یالا   ".چاه وعاعیتی پایش میایاد    شاود   می این گونه سالمندان در جامعه بیشتر
سالمندانی افسرده و منزوی داریم که تعامالت اجتماعی اندکی دارند که در آینده سالم  اجتماعی ما در معرض خواهد 

 "بود.

 رایی مرتلالف بال  هالا  در کشور ما نای توان سازمانی را بش عنوان تنها متولی تفریحات نام بالرد. سالازمان  
بر اساآ متالتندات   ها اند کش این اقدامات و برنامشداشتش یی ها برنامشاستفاده از اوقات فراغت و تفریحات 

 نشان داده شده است.  3استررا  شده از آنان بش طور خمصش در جدول شااره 
 
 

 

اساس مستندات استاراج بر رای استفاده از اوقات فراغت و تفریحاتب ها ی سازمانها : اقدامات و برنامه3جدول شماره 

 شده )بررسی متون + مصاحاه با ذینفعان اجرایی(

 فراغت اوقات ساماندهی زمینه در شده انجام اقدامات نام سازمان ردیف
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 فراغت اوقات ساماندهی زمینه در شده انجام اقدامات نام سازمان ردیف

 شهرداری تهران 1

 و فضای سبز شامل: بوستان مينياتوری  بوستان نوروز  باغ ایرانی ها توسعش بوستان
 پاتوق و سرای محمت

 مراکز فراموز
نداان  آبشار تهران  باغ موزه قصر  دریاچش چيتگر  دریاچش   سي  مراکز تفریحی جدید شامل: باغ پرتا

 شهدای خليج فارآ

2 
وزارت تعاون  کار و رفاه 

 اجتااعی

 کشور سطح در توليد( و کار جامعش )ویژه استراحتگاهی مراکز اندازی راه و تاسي 
 کشور سطح در توليد( و کار جامعش ه)ویژ ورزشی یها مواوعش اندازی راه و تاسي 
 اقتصادی یها بنگاه در فرهنگی یها برنامش واجرای ریزی برنامش هدف با فرهنگی امور ستاد تشکيل
 کشور
 کشور اقتصادی یها بنگاه در فرهنگی رابطين اعزام
 سيار یها کتابرانش تشکيل

3 
 وزارت ورزد و جوانان
 )شورای عالی جوانان(

  دهکده کوهتتانی سي
 های زندای )سب  زندای اسممی( ای  مهارت های فنی و حرفش آموزی شامل: مهارت مهارت

 نهضت کتابروانی
 های ورزشی نهضت فعاليت
 های دینی و قرآنی نهضت فعاليت
 های اجتااعی و فرهنگی مشارکت
 های اردویی شامل اردوهای راهيان نور  اردوهای جهادی و اردوهای هویت آفرین فعاليت

 زارت آموزد و پروردو 4

 اردوهای دانش آموزی
 مزرعش تابتتانی من

 تربيتی – فرهنگی یها کانون الکری، دارالقرآن مراکز
 آموزشگاهی یها کتابرانش
 ورزشی یها سالن و ها موتاع
 فراغت اوقات ترصصی و عاومی یها پایگاه
 ه شهرستان و مناطق آموزی دانش بتيج یها پایگاه
 احار همل انانجو سازمان یها پایگاه
  سراها پژوهش
 آموزی دانش سيناایی یها سالن
 آموزی دانش اسممی یها انوان اتحادیش مراکز
 نوجوانان و کودکان فکری پرورد کانون مراکز

 سازمان دانش آموزی

 وزارت کشور ٥
 ی تفریحات سال،ها توسعش و حاایت از برنامش
 غنی سازی اوقات فراغت
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ها، نتیجه گیري، پیشنهادات لیل يافتهفصل پنجم ـ بحث و تح  
. در کشور ما نای روز در سال ميباشد ٨٠روز در سال و در جهان  ٩٠متوسط زمان اوقات فراغت در ایران 

توان سازمانی را بش عنوان تنها متولی تفریحات و اوقات فراغت نام برد. سازمانها و دستگاههای زیادی از 
بهداشالت  درمالان و آمالوزد پزشالکی وزارت تعالاون  کالار و رفالاه         وزارت آموزد و پرورد وزارتجالش 
وزارت   وزارت علوم  تحقيقات و فناوری وزارت فرهنالگ و ارشالاد اسالممی     وزارت داداتتری  اجتااعی
سالازمان حفاظالت محاليط      سازمان تبليلات اسممی  سازمان بهزیتتی  سازمان بتيج متتضعفين  کشور
بنياد شهيد   سازمان ميراث فرهنگی و اردشگری  ی اسممی ایرانسازمان صدا و سياای جاهور  زیتت

وزارت ورزد و  ( وکايتش امداد امالام خاينالی )ره    جهاد دانشگاهی  ن جاعيت همل احار و امور ایثارارا
امور مرتبط با سياست اذاری کمن در حالوزه اوقالات فراغالت بالش عهالده      در این امر دخالت دارند.  جوانان

باشد کش با ترکي  نااینداان عضو شورای عالی جوانالان تشالکيل و متالئوليت     می نالانشورای عالالی جوا
دهد کش در  می مطالعش اسناد باتدستی نشان باشد. می تدوین سياسالتهای کالمن در این زمينش را عهده دار

 زمينش ساماندهی اوقات فراغت تاکنون موارد زیر اجرا شده است.
ندهی امالور جوانالان  برنامالش سالاماندهی اوقالات فراغالت جوانالان در        تصوی  سند ملی توسالعش و سالاما  ( 1

ساختار  .هيات محترم وزیران در 13٨4نوزدهاين جلتش شورای عالی جوانان کشور و در اردیبهشت سال 
. در ایالن  سند در چهار سطح سياست اذاری  برنامش ریزی  اجرا و نظارت طراحی شالده اسالت  این اجرایی 

ارزشيابی این سند توسالط مرکالز پژوهشالهای     نهای ذینفع تعيين شده است.سند سه، و نقش هاش سازما
دهد علی رغ، داشتن نکالاتی مثبالت  ایالن سالند دارای      می نشان مول  شورای اسممی انوام ارفتش کش

غيرقابل کاالی  -3 ها تکراری بودن برنامش-2 ها کلی اویی و مبه، بودن برنامش-1باشد:  می مشکمت زیر
  7٠ها بودن برنامششدن و ایده آليتتی 

 ٨7در سال  ها تهيش و تدوین و ابمغ دستورالعال اجرایی غنی سازی اوقات فراغت بش استان( 2
و ارتقالاء آن بالش پورتالال جالامع اوقالات       ٨7ی اوقات فراغت از سالال  ها استقرار سامانش اطمعاتی پایگاه( 3

 .http://faraghat.irبش آدرآ اینترنتی  ٩1فراغت در سال 
 ٨7ی ناایشگاه غنی سازی اوقات فراغت در استانها از سال برپای( 4
 انیرا سممیا ریجاهو توسعش پنو، پنوتالش برنامش نقانو ال41ماده( ٥

دولالت اسالتفاده    یکش از بودجالش عاالوم   ربط یذ يردولتیغ یو مؤستات عاوم یاجرائ یالف ال دستگاهها 
امور جوانان مصالوب دولالت    یسامانده توسعش و ینتل جوان و سند مل يتیبر اساآ منشور ترب کنند  یم

 یو اسالتان  لالی سالتاد م  یالق خالود از طر  یبودجش سنوات یلذ« امور جوانان یبرنامش سامانده»  یوادضان ا
برنامالش بالش عاالل     یاسناد در طول سالالها  ینشدن ا یامور جوانان اقدامات تزم را جهت اجرائ یسامانده
 آورند.

دولالت اسالتفاده    یکالش از بودجالش عاالوم    ربالط  یذ دولتیيرغ یو مؤستات عاوم یاجرائ یب ال دستگاهها 
جوانالان را در   عالالی  یمصالوب شالورا   یها تحقق شاخص يزانجوانان م یسازمان مل یبا هاکار کنند  یم

 قرار دهند. یشمورد سنوش و پا« امور جوانان یبرنامش سامانده»  ناودن یخصوص اجرائ
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 یخدمات کشور یریت( قانون مد٥وضوع ماده )م یاجرائ یدستگاهها يفتکال یسامانده یحش  ال دولت ت
و در  يشجوانان ته یفرارو یآنها در مواجهش با متائل و چالشها یفوظا یساز و شفاف یرا با هدف بازنگر

 71.یدارائش ناا یاسمم یبش مول  شورا ی سال اول برنامش جهت تصو
دهد کش در فصالل   لف نشان میهای مرت نگاهی بش آمارهای منتشر شده در حوزه تورم برش عموه بر آن

درصد بوده  2٨.4(  ٩2نتبت بش تابتتان  ٩2ابتدایی کار دولت یازده،  ميزان تورم در برش تفریح )پایيز 
 12.1درصد رسيده بود کش کاهش فاحش  1٦.3بش  سالهاان است. این شاخص مدتی بعد و در زمتتان 

ای خوابيدن ت  تورم در برش تفریح اسالت  این کاهش تورم در حقيقت بش معن. دهد درصدی را نشان می
امالا پال  از آن    .کش شاید بتوان اینطور تفتير کرد کش افزایش قيات در برش تفریح  کاتالر بالوده اسالت   

شاخص تورم در برش تفریح سير صعودی از خود نشان داده در حاليکش شاخص کل تورم با شي  ممی، 
 (1باشد.)ناودار شااره  می در حال کاهش

 

 
 : مقایسه شاخص تورم در حوزه تفریح و شاخص كل تورم در یكسال اول دولت یازدهم1شماره  نمودار
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اویالای دو   13٩3آخرین نتایج نظر سنوی انوام شده توسط سازمان ملی جوانالان در سالال    هاچنين در
 مشکل در این حوزه است:

ات فراغت  اطمع رسانی درصد جوانان معتقدند کش سازمانهای متولی اوق 71 ( ضعف ابالع رسانی:1

درصد جوانان اعمم ناوده اند کش سازمانها و اراانهای متولی اوقالات   ٥7. مناسبی در این زمينش نداشتش اند
 شناختش اند.فراغت را نای 

درصد جوانان معتقدند کش دستگاهها و سازمانهای  ٦٦ ( عدم توجه به نیاز و خواسته مااباین:2

و  هالا  ی فراغتالی  چنالدان تالوجهی بالش خواسالتش     ها ریزی ات فراغت  در برنامشی اوقها متولی تدوین برنامش
 (.عرضش محوری)تقاضاهای آنها ندارند

درصد از جوانان  زمان اوقات فراغت خود را درون خانش  در تنهایی  ٨/٦2هاچنين این مطالعش نشان داد: 
 72کش یافتش دور از انتظاری نبود. و بصورت فردی می اذرانند

 
 اردد: می برای بهبود وضعيت تفریحات و اوقات فراغت راهکارهای زیر پيشنهاد بنابراین

ی سالازمانهای  ها برای انتقال پيام و اطمع رسانی مناس  در زمينش برنامش ( شناخت رسانه مناسب1

 متولی در زمينش اوقات فراغت بش اروههای هدف.

ت بش تفکيال  االروه سالنی  موقعيالت     مراطبان در زمينش تفریحات و اوقات فراغ( شناخت نیازهای 2

 .جلرافيایی)روستایی و شهری(  اجتااعی  انتانی  اقتصادی و حتی سياسی افراد جامعش

باتوجش بش اروه هدف هر برنامالش و انتقالال پيالام از طالرق      مناسب( تدوین برنامه ابالع رسانی 3

 رسانش مناس  با تکيش بر تفریحات فعال و اروهی.
االذرد امالا بالش نظالر      می حدود سش سال http://faraghat.irسامانش اینترنتی فراغت  با اینکش از راه اندازی

ميرسد کش هنوز تا تبدیل شدن بش ی  سایت جامع اطمع رسانی در زمينش تفریحالات راه درازی درپاليش   
 دارد.
 

http://faraghat.ir/
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  بررسی تفریحات موثر بر سالمت جامعه شهري در ایران و پیشنهاد مداخالت 

                                                                                                                                                               
 مراجعالش  سالاندان در روزمره زندای اذراندن توارب(. 13٩2) نيکبرت اکرم  و نيا کيوان شاي،  لعلی؛ مری،  عابدی؛ حيدرعلی  - 4٥
-1٨4 صالص   13٩2 تابتالتان   ٦ شالااره  سممت  علوم در کيفی تحقيقات فصلنامش. 13٩٠ درسال شهراصفهان های پارك بش کننده
1٩3. 
 حاشيش مناطق بزهکار ناننوجوا بين در فراغت اوقات اذران نحوه بررسی(. 13٩1)اعل، زهرا و معرفت داریود  فریدفتحی؛ اکبر  - 4٦
 .4٠ ص  13٩1 زمتتان و پایيز  17 شااره زن  پلي  فصلنامش دو. مراغش شهر
 توسالعش  و رفالاه  ریالزی  برنامالش  فصلنامش. اجتااعی سممت و فراغت اوقات(. 13٩1) الدین عين ارفعی  و رضا جریبی  هزار جعفر - 47

 .3٩ ص  13٩1 بهار  1٠ شااره اجتااعی 
 دبيرسالتانی  آموزان دانش: مطالعش مورد ناونش بزهکاری و فراغت اوقات رابطش(. 13٨٩) فاطاش نيا  بيژن و هاشای نوری  خواجش - 4٨
 .٥7-31 ص  13٨٩تابتتان و بهار  1 شااره هفت،  سال اجتااعی  علوم فصلنامش دو. شيراز شهر
 .٥٩حليل اجتااعی نظ، و نابرابری  شااره فصلنامش ت  های جنتيتی در اوقات فراغت ( تفاوت13٨٩سفيری  خ. مدیری  ف)-4٩
ی اذراندن اوقات فراغت دانشوویان در برخی دانشوویان ( نحوه13٨٩جویباری  م. ثنااو  الف. کاووسی  ع. حتابی  م. سبزی ز )-٥٠

 7٥-٦٥  صص 2شااره   ی علای دانشکده پرستاری و مامایی بویش اراان استان التتان. مولش
های ایرانالی بالش منظالور    ( تبيين جایگاه و چگونگی الگوی مصرف اوقات فراغت خانواده13٨٨فشار  ع. زارعی  ز)نژاد  م. اسبحانی-٥1

. ص 1٦دفاعی زنان و خانواده  شالااره   -ارائش راهکارهای عالياتی بهره مندی جامع با عنایت بش تعالي، دینی اسمم. فصلنامش فرهنگی
23-٦٦ 
آموزان دبيرستان شهر شاليراز   ( رابطش اوقات فراغت و بزهکاری  ناونش مورد مطالعش: دانش13٨٩نيا  ف. )خواجش نوری ب  هاشای-٥2

 ٥7-31  صص ٨٩مولش علوم اجتااعی دانشکده ادبيات و علوم انتانی دانشگاه فردوسی مشهد  بهار و تابتتان 
وهالای اوقالات فراغالت جوانالان در تهالران       ( اوقات فراغت و هویت اجتااعی  بررسی جامعش شناختی الگ13٨٨ربانی  ر. شيری  ح)-٥3

 242-2٠٩  صص ٨فصلنامش تحقيقات فرهنگی  شااره 
 133-11٥تندوی  ف  جایگاه ورزد در اوقات فراغت مردم ایران  موليش پژوهش در علوم رفتاری  شااره چهارم  صص -٥4
 7٦-٥1ای  سال اول  شااره اول  صص های شهری و منطقشمطالعات و پژوهش-٥٥
فرهنگی در ایران  دبيرخانش شورای فرهنگ عاالومی  -ها و رفتارهای اجتااعیها  نگرد( بررسی آااهی137٩  منوچهر )محتنی-٥٦
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 7٥-٦٥  ص 2شااره  ی علای دانشکده پرستاری و مامایی بویش اراان استان التتان. مولش
 فرهنگ و مهارت تفریح  اروه ميزاردها  خبرازاری جاهوری اسممی ایران -( نقش تفریح در سممت13٩٠اميدی  م )-٦٠
( اداره آمار اقتصادی  مدیریت کل آمارهای اقتصادی  بان  مرکزی جاهوری 13٩2شاخص بهای کاتها وخدمات مصرفی ) دایره-٦1
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