
سال دهم، شماره 61 166

جايگاه ورزش در
 اوقـات فراغت زنان ايرانـي

دكتر فريدون تندنويس 
استاديار دانشكده تربيت بدنى دانشگاه تربيت معلم

 مقدمه 
درصـد کمـي از مـردم بـه ايـن بـاور 
رسيده اند که از ساعات کار خود کاسته 
و بـراي حفظ تندرسـتي و سـالمتي و 
کسـب نشاط به ورزش بپردازند. البته 
بـه جرئت مي تـوان گفت که با گذشـت 
زمان، درصد بيشـتري از مـردم معتقد 
به بهبود کيفي زندگي مي شوند و شکي 
نيسـت رسـيدن به ايـن باور مسـتلزم 
داشتن تحصيالت عاليه، تجربه مفيد و 
تغيير ديدگاه ها و جهان بيني کلي افراد 
است. بهبود نسبي زندگي و ايجاد رفاه 
اجتماعي بيشـتر، زمينه مناسـب تفکر 
و يافتن راه هاي بهتر زيسـتن را فراهم 

مي سـازد. (سـائيکي، ۱۹۹۰)  در مـورد 
کيفيت زندگي مردم ژاپن اعالم داشـته 
که مردم ژاپن براي بهبود کيفي زندگي، 
ارزش  مـادي،  مسـائل  بـا  مقايسـه  در 
مسـئله  مهم تريـن  و  قائلنـد  بيشـتري 
زندگـي، زنـده مانـدن و تهيـه لباس و 
غـذا و... نيسـت بلکـه مسـائل فراغتي 
جاي آن را گرفته اسـت. مردم اکنون در 
تالش جهت بهبود زندگي خود هسـتند 
و متوسـط عمر زنان ۸۱/۳ سـال است 
که ۳۳۳۰۰۰ ساعت از اين عمر وقت آزاد 
زنان ژاپني اسـت. کشـورهاي مختلف 
به مسـئله اوقات فراغت و تفريح مردم 
توجه دارند و در اين خصوص امکانات 
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و بودجه الزم را اختصاص مي دهند.
پس از جنگ جهاني دوم و طي سال هاي 
گذشته، دولت هلند اقدامات ارزشمندي 
اوقـات  و  گردشـگري  صنعـت  بـراي 
فراغـت مـردم به ويـژه افـراد کم درآمد 
انجـام داده اسـت. ده هـا هکتـار زمين 
در محدوده شـهري بـه تفريحات مردم 
اختصاص داده شـده اسـت. اين اماکن 
شـامل جنـگل، مسـيرهاي پيـاده روي، 
درياچـه و آبگيرها، زمين هـاي بازي و 
چمن زارها است. در برخي از اين اماکن 
تأسيسـات مخصـوص بـراي بعضـي 
از ورزش هـاي مـورد عالقه افـراد مثل 
دويدن هـاي آرام مسـير، گلـف، اسـکي 

و... در حد اسـتاندارد وجود دارد. دليل 
اسـتفاده  امکانـات،  ايـن  فراهـم آوردن 
مـردم از فضاهـاي سـبز ورزشـي در 
اوقـات فراغت و پرداختـن به تفريحات 
سـالم اسـت. در سـال ۱۹۸۴ دولـت در 
برنامـه ۲۵ سـاله خود دو هـزار هکتار 
زميـن براي تفريحات مـردم اختصاص 
بعـد  بـه   ۸۰ دهـه  از  به طورکلـي  داد. 
کوشـش بسـياري در ميـزان توجه به 

تفريحات صورت گرفته است.
هر کشـوري در هـر مقطـع از تاريخ 
که قرار داشـته باشـد، با مسئله اوقات 
فراغـت مـردم روبرو اسـت و داشـتن 
اوقـات فراغـت و نحـوة گـذران آن بـه 

عوامـل مختلـف اجتماعـي، سياسـي و 
اقتصـادي مربوط مي شـود. زنـان هر 
جامعـه اي نيمـي از افـراد آن جامعه را 
تشـکيل مي دهنـد، نيمه اي کـه در دامن 
خـود نسـل هاي بعـدي را نيـز تربيـت 
مي کننـد بنابرايـن توجـه بـه نيازهاي 
فراغتـي،  نيازمندي هـاي  پيـش  آنـان 
تفريحي و بخصوص ورزشي و حرکتي 
آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
پژوهش حاضر با هدف نمايان ساختن 
وضعيت فراغتي و ورزشي زنان کشور 
به انجام رسـيد. هـدف از اجراي چنين 
پژوهشـي پرداختن به اوقات فراغت و 

ورزش زنان ايراني بوده است.
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اهداف تحقيق 
ــزان، زمان و محل گذران  - توصيف مي

اوقات فراغت 
- تعيين انواع فعاليت هاي فراغتي جاري 

و مورد عالقه 
ــک از  ــر ي ــي ه ــهم زمان ــن س - تعيي
ــه، هفتگي و  ــت روزان ــاي فراغ فعاليت ه

ساليانه 
ــدي از گذران  ــن رضايتمن - ارتباط بي

اوقات فراغت با تعداد فرزندان 
ــدي از گذران  ــن رضايتمن - ارتباط بي

اوقات فراغت با سطح تحصيالت 
ــات فراغت زنان  ــزان اوق ــة مي - مقايس

ساکن مراکز استان ها و شهرستان ها 
ــن به ورزش،  ــف ميزان پرداخت - توصي

سابقه ورزش کردن، محل و نوع ورزش 
- توصيف علت هاي پرداختن به ورزش 

و علل نپرداختن به آن 
ــه ورزش با  ــن پرداختن ب ــاط بي - ارتب

ميزان اوقات فراغت 
ــه ورزش با  ــن پرداختن ب ــاط بي - ارتب

سطح تحصيالت 
ــن به ورزش  ــه ميزان پرداخت - مقايس
ــتان ها و به  ــاکن مراکز اس در بين زنان س

شهرستان ها 
ادبيات تحقيق 

ــان  ــده نش ــات انجام ش ــه تحقيق مطالع
مي دهد که تحقيق در زمينه اوقات فراغت 
مردم ايران احتماًال از سال ۴۶ شروع شده 
و به قرار زير بوده است: ميرزايي (۱۳۴۶)، 
 ،(۱۳۴۸) ــزاده  مهدي  (۱۳۴۶) ــان  کي
محسني (۱۳۵۲)، پورطايي (۱۳۵۲) و به 
همين ترتيب طي سال هاي ۵۳، ۵۴، ۵۶ 
و ۵۷ محمدي و همکاران، صلفي، ربيعي، 
ــکاران، ميهن  ــي پور و هم صابوني، رواس
ــاي  ــه پژوهش ه ــاري، مؤسس راد، ذوالفق
ــي، مظهري،  ــتعان، مقبل ــي، مس اجتماع
ــه تحقيق  ــم ب ــي زاده و محمد قاس جهان
ــت دانش آموزان و  ــات فراغ ــون اوق پيرام
دانشجويان و در برخي موارد تحت عنوان 
ــان پرداخته اند. در تحقيقات فوق دو  جوان
ــود دارد، يکي اينکه  نکته قابل توجه وج
ــان و جوانان و دوم  ــه آماري نوجوان جامع

ــه جايگاه ورزش در تحقيقات فوق از  اينک
اهميت الزم برخوردار نبوده است. از سال 
ــگاهي مجددًا آغاز شد  ۶۲ تحقيقات دانش
و به ويژه دانشجويان دوره هاي کارشناسي 
ــن  عناوي ــي  بدن ــت  تربي ــته  رش ــد  ارش
ــذران اوقات  ــاي خود را به گ پايان نامه ه
ــت بدني انتخاب  ــت با تأکيد بر تربي فراغ
ــه آماري اغلب  ــد، ليکن هنوز جامع کردن
آنان را دانشجويان و دانش آموزان تشکيل 
مي دادند. از جمله ناصري (۱۳۶۲)، بهرام 
ــژاد  ــو (۱۳۶۷)، همتي ن (۱۳۶۷)، قراخانل
ــران (۱۳۶۶)،  ــکي اي (۱۳۶۹) علوم پزش
 ،(۱۳۶۶) راد  ــت  هداي و  ــور  محفوظي پ
ــري (۱۳۷۰)، ايزدي (۱۳۷۰)،  بوذرجمه

عابدين زاده (۱۳۷۰) جاللي (۱۳۷۰). 
ــز در  ــري ني ــان ديگ ــن محقق همچني
ــه تحقيق پيرامون  ــال هاي ۷۲ تا ۸۰ ب س
ــجويان  اوقات فراغت دانش آموزان و دانش
ــورد توجه  ــد. هنوز هم محور م پرداختن
ــت  ــتند و اين در حالي اس ــان هس جوان
ــراي نوجوانان  ــت تنها ب ــات فراغ که اوق
ــات فراغت  ــت، اگرچه اوق و جوانان نيس
ــت  ــذران آن از اهمي ــوة گ ــان و نح جوان
ويژه اي برخوردار است. در چند مورد نيز 
پيرامون قشر کارمندان (مرادي بارفرش، 
ــجاع الدين، ۱۳۷۰)، سالمندان  ۱۳۵۷؛ ش
(مرصعي، ۱۳۵۳) و آموزگاران (سلطاني، 
ــل زاده و  ــري (۱۳۷۵) خلي ۱۳۵۳) غدي
ــي صورت  ــتاني (۱۳۷۸) تحقيقات کوهس
ــاي  ــب پژوهش ه ــت. در اغل ــه اس گرفت
انجام شده در مورد اوقات فراغت دختران، 
ــزان اوقات فراغت، نحوة گذران اين  به مي
ــات، تفاوت هاي بين فعاليت هاي مورد  اوق
عالقه دختران و پسران و عالقه مندي هاي 
ــده  ــاره ش ــران به انواع تفريحات اش دخت
ــز در  ــات ني ــي از تحقيق ــت. در برخ اس
ــيت، ميزان  ــاط بين جنس ــوص ارتب خص
تحصيالت والدين با ميزان درآمد والدين 
با ميزان اوقات فراغت و پرداختن دختران 
ــه ميزان  ــن مقايس ــه ورزش و همچني ب
ــاالر، ۱۳۷۹؛ قهرماني،  فراغت آنان (ديوس
ــاي فراغت آنان بحث  ۱۳۷۹) و فعاليت ه

شده است. 

ــتين تحقيق که به مسئله  احتماًال نخس
ــط صابوني  فراغت دختران پرداخته، توس
ــات فراغت  ــه پيرامون اوق ــال ۵۴ ب در س
ــتاري  ــته پرس ــجوي رش ــران دانش دخت
ــس از آن به ترتيب فاضل  ــت و پ بوده اس
 ،(۱۳۵۶) ــري  مظف  ،(۱۳۵۴) ــمي  هاش
ــماعيلي  ــن راد (۱۳۷۰)، حاج مير اس مهي
ــن زاده  ــي (۱۳۷۰)، عابدي (۱۳۷۳)، جالل
 ،(۱۳۷۱) ــک  مال  ،(۱۳۷۰) ــتارايي  آس
 ،(۱۳۷۳) يزداني نژاد   ،(۱۳۷۳) فرج اللهي 
ــاالر (۱۳۷۹)، قهرماني (۱۳۷۹) و  ديوس
ــورد اوقات فراغت  بهرام فر (۱۳۷۹) در م
ــه ورزش به  ــن آنان ب ــران و پرداخت دخت
ــا همان گونه که  ــش پرداخته اند. ام پژوه
ــا درباره  ــد، همه اين پژوهش ه ــاره ش اش
ــجو صورت  ــوز و دانش ــران دانش آم دخت
ــت. احتماًال کامل ترين پژوهش  گرفته اس
ــده غيردانش آموزي و دانشجويي  انجام ش
ــه در مورد اوقات فراغت و ورزش بانوان  ک
ــط نوابي نژاد و نيسيان  ــده، توس انجام ش
ــون چگونگي گذران اوقات  (۱۳۷۶) پيرام
ــد بر ورزش  ــور با تأکي فراغت بانوان کش
ــت. در اين  ــاي بدني بوده اس و فعاليت ه
ــه نمونه آن را ۱۰ هزار  پژوهش که جامع
ــاله  ــني ۱۷ تا ۷۵ س ــر و در دامنه س نف
تشکيل مي دادند، يافته هاي زير به دست 

آمده است:
ميانگين سني بانوان ۲۹ سال، ۵۴ درصد 
ــاغل و ۳۰ درصد  ــل، ۴۷ درصد ش متأه
خانه دار بوده اند. ميزان اوقات فراغت آنان 
ــاعت و موقع آن بعدازظهرها  دو تا سه س
ــاي تلويزيون  ــت. تماش و عصرها بوده اس
بيشترين زمان فراغت را به خود اختصاص 
ــه تحقيق در  ــي از جامع ــت. نيم داده اس
ــود ورزش مي کنند ولي  ــان فراغت خ زم
ــد در زمان  ــان عالقه مندن ــد آن ۶۰ درص
ــد و ورزش را  ــه ورزش بپردازن ــت ب فراغ
وسيله کامًال مناسبي جهت گذران اوقات 
فراغت مي دانند. اکثريت بانوان به آمادگي 
ــماني و واليبال مي پردازند. بيشترين  جس
ــه ورزش در زمان  ــل عدم پرداختن ب دلي
اوقات فراغت بانوان نداشتن امکانات کافي 
ــت. ۶۰ درصد افراد  ــده اس و وقت ذکر ش
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ــگاه ها، ۲۲درصد در خانه يا پارک  در باش
ــوان  ــد بان ــد . ۶۰ درص ورزش مي کرده ان
ــتند عالقه مندند زمان فراغت  اظهار داش

خود را در باشگاه هاي ورزشي بگذرانند. 
جامعه و نمونه آماري 

ــر را کليه  ــاري تحقيق حاض ــه آم جامع
زنان ۲۰ تا ۶۵ ساله شهري ايران تشکيل 
مي دهد. (۸۳۹۵۷۸۹ نفر) که بدون توجه 
به شغل مورد مطالعه قرار گرفته اند. ۰/۰۸ 
ــه آماري به تعداد ۶۲۰۴ نفر  درصد جامع
ــکل تصادفي از ۱۷۶  به عنوان نمونه به ش
ــهر در ۲۷ استان کشور برگزيده شدند  ش
و پرسش نامه ساخته شده براساس اهداف 
تحقيق و متناسب با فرهنگ مردم در بين 

.(r =80) آنان توزيع شد
توزيع پرسش نامه ها براساس بلوک بندي 
جغرافيايي (شمال، جنوب، غرب و شرق) 

در هر شهر انجام گرفته است.
نتايج و يافته هاي تحقيق 

يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ميانگين 
ــني گروه مورد مطالعه ۳۴ سال است.  س
ــل و ميانگين تعداد  ۸۰ درصد آنان متأه
فرزندان آنان ۳ مي باشد. سطح تحصيالت 
ــورد مطالعه زير ديپلم  ۷۰ درصد گروه م
ــکن  ــت. ۷۰ درصد داراي مس و ديپلم اس
شخصي هستند. ۵۴ درصد آنان خانه دار، 
ــد فرهنگي و ۷/۲ درصد کارمند  ۱۴ درص
ــغل دوم  ــند. ۸۳/۲ درصد آنان ش مي باش
ندارند، ۵۸ درصد در مراکز استان ها و ۴۲ 
درصد در خارج از مراکز استان ها زندگي 
ــيم بندي زماني فعاليت هاي  مي کند. تقس
روزانه آنان در جدول يک نشان داده شده 

است.
جدول۲ فعاليت هاي فراغت روزانه را بر 

حسب دقيقه نشان مي دهد. 
جدول۳ فعاليت هاي فراغت و هفتگي را 

برحسب ساعت نشان مي دهد.
ــاليانه فراغتي را  جدول۴ فعاليت هاي س

نشان مي دهد.
ــتر عصرها،  ــاعات فراغت خانم ها بيش س
ــب ها و بعدازظهرها عنوان شده است.  ش
ــورد عالقه آنان به  ــاي فراغت م فعاليت ه
ــد)، پرداختن به  ترتيب ورزش (۷/۲درص

جدول شماره 1: سهم زمانى فعاليت هاى روزانه بر حسب ساعت

حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين فعاليت/ مقدار 

۳/۸۱/۸۰/۵۸/۵فراغت 

۶/۵۲/۵۰/۵۱۲کار اصلي 

۳/۲۱/۸۰/۵۸کار دوم 

۸/۵۱/۵۵۵/۱خواب 

۳/۸۱/۵۰/۵۶/۵کارهاي واجب

جدول شماره 2: فعاليت هاى فراغتى روزانه بر حسب دقيقه

ميانگين درصد انجام دهندگان نوع فعاليت 

۹۱/۵۱۲۴هم صحبتي 

۹۲/۴۸۶استراحت 

۹۱۱۳۲تماشاي تلويزيون 

۱۵/۴۵۱/۴نشستن سر کوچه 

۴۰۶۹راديو

۴۸۷۶/۶شنيدن نوار موسيقي 

۳۵۴۹شنيدن نوار مذهبي 

۷۲/۴۵۰انجام مستحبات مذهبي 

۵۷۴۰مطالعه روزنامه 
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ــد)، مطالعه   ــاي هنري (۱۵/۲ درص کاره
ــاي  تماش ــفر (۶درصد)،  (۹/۴درصد)، س
تلويزيون (۵/۲درصد)، گردش در طبيعت 
(۵/۱درصد)، پرداختن به کارهاي دستي 
ــن به  ــد) و رفت گل و گل دوزي (۳/۶درص

پارک (۲/۳درصد) بوده است. 
اوقات فراغت ۸۸/۲ درصد زنان در منزل 
ــود. ۱۴/۵ درصد آنان اوقات  سپري مي ش
شان را به تنهايي و ۷۳/۷ درصد به همراه 
خانواده مي گذرانند. عالقه مندي دختران 
و زنان به برنامه هاي ورزشي تلويزيون در 
ــس از فيلم و  ــة پنجم قرار دارد و پ مرتب
سريال (۴۸/۳درصد)، اخبار و برنامه هاي 
سياسي (۱۶/۷درصد)، برنامه هاي مذهبي 
ــرگرمي ها  ــابقات و س (۸/۹درصد) و مس
ــاي مورد عالقه آنان  (۶/۶درصد) برنامه ه

را تشکيل مي دهد. 
تنها ۶/۳ درصد آنان از چگونگي گذران 
ــتند.  اوقات فراغت خود کامًال راضي هس
ــه تقريبًا راضي،  ۷۱/۸درصد راضي و بقي
ــي (۲۴/۱درصد)  ــي و ناراض ــي راض کم
ــد به صراحت اعالم  بوده اند. ۴۵/۸ درص
ــد ورزش نمي کنند و ۱۰/۱ درصد  کرده ان
هر روز ورزش مي کنند. جدول پنج ميزان 

پرداختن به ورزش را نشان مي دهد.
ــه ورزش ۶۱درصد  ــن ب ــکان پرداخت م
ــگاه ها  زنان در منزل، ۱۹/۸ درصد در باش
ــت و ۲۰/۵ درصد آنان زير  ــالن ها اس و س
نظر مربي ورزش مي کنند. زمان پرداختن 
ــان (۳۸/۴ درصد) صبح هاي  به ورزش آن
ــه ورزش  ــت و ميانگين هر جلس زود اس
ــد. زنان با انگيزه  کردن ۳۵ دقيقه مي باش
کسب نشاط و احساس لذت (۲۶ درصد)، 
ــب  ــتي (۲۳ درصد) و تناس حفظ تندرس
اندام (۲۰/۶ درصد) به ورزش مي پردازند. 
ورزش کردن براي پر کردن اوقات فراغت 
ــته  در مرتبه هفتم (۳/۸ درصد) قرار داش

است.
ميانگين سابقه پرداختن به ورزش زنان 
ــت. در بين  ــال بوده اس ورزش کار ۶/۸ س
ــنا (۲۷/۳ درصد)  ــته هاي ورزشي، ش رش
ــورد عالقه زنان  ــن ورزش م پرطرفدارتري
واليبال(۱۲/۷درصد)،  ورزش هاي  و  است 

جدول شماره 3: برخى فعاليت هاى فراغت هفتگى برحسب ساعت 

ميانگين درصد انجام دهندگان نوع فعاليت 

۴۳/۵۳/۶ورزش 

۳۳/۵۴/۱تماشاي ويدئو 

۴۰/۶۲/۹باغباني و گل کاري

۴۷/۳۳/۸کارهاي دستي و هنري 

۹/۶۳/۶کار با رايانه 

۲۳/۷۲/۱تعميرات منزل 

۲۲/۱۲/۴حل جدول 

۵۹/۲۵/۵مطالعه کتاب

۴۳/۳۲/۸مطالعه مجله 

۷/۷۲/۴شطرنج 

۱۱/۴۴/۱يادگيري زبان 

۶/۴۴/۴تمرين آالت موسيقي 

جدول شماره 4: فعاليت هاى فراغتى ساليانه (برحسب تعداد در سال) 

ميانگين درصد انجام دهندگان نوع فعاليت 

۶/۸۱۲/۸رفتن به پارک 

۵۱/۶۴/۴رفتن به سينما 

۱۴/۸۴/۸رفتن به تئاتر 

۶۸۲۷/۲ديدن اقوام 

۷۵۱۴/۷ديدن دوستان 

۵۷/۷۲۵/۴خريد 

۵۱/۷۸/۸رفتن به رستوران 

۷۰۶رفتن به اماکن مقدس 

۱۰۶/۲رفتن به سالن هاي ورزشي 

۷۸/۶۳مسافرت 
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ــازي (۷/۳ درصد) پياده روي (۶/۱  بدن س
درصد) در مراتب بعدي قرار دارند. اگرچه 
۴۵/۸ درصد زنان اظهار داشته اند ورزش 
نمي کنند ولي ۹۲/۳ درصد از گروه مورد 
مطالعه اظهار داشته اند ورزش مفيد است 
ــه ورزش را کمبود  ولي علت نپرداختن ب
وقت (۲۱/۷ درصد) عادت نداشتن (۹۱/۵ 
درصد) تنبلي و بي حوصلگي (۱۵ درصد) 
ــات (۱۳/۷ درصد) عنوان  ــود امکان و کمب

کرده اند. 
ــان مي دهد بين ميزان ورزش  نتايج نش
ــت رابطه  ــدار اوقات فراغ ــا مق هفتگي ب
 ,R=0/035) ــي داري  معن و  ــتقيم  مس
ــات  ــدار اوق ــود دارد و مق p<0/007) وج
ــا کمتر از ۰/۰۰۱ عوامل موثر  فراغت تنه
ــکيل مي دهد و  ــر ورزش هفتگي را تش ب
ــش از ۹۹ درصد پرداختن به ورزش به  بي
عوامل غير از مقدار اوقات فراغت بستگي 

دارد. 
ــي دهد تعداد  ــان م نتايج جدول ۷ نش
ــه ورزش  ــدار پرداختن ب ــدان و مق فرزن
ــي داري  ــگوي معن ــه پيش ــول هفت در ط
ــتند و  ــدي از اوقات فراغت هس رضايتمن
ــاني بر آن دارند.  هر دو تقريبا تاثير يکس
ــن مقدار رابطه بين اين دو متغير  همچني
ــگو با رضايتمندي R=0/152 بوده و  پيش
ــا به طور جداگانه به  رابطه هر يک از آنه
ــراي تعداد  ــب r=0/113 ,r=0/116 ب ترتي

فرزندان و مقدار ورزش است. 
ــد بين زنان  ــان مي ده جدول فوق نش
ــطوح تحصيلي مختلف از لحاظ  داراي س
ــذران اوقات  ــدي از چگونگي گ رضايتمن
فراغت (P<0/000 , X2=96/56) و مقدار 
 (P<0/000 , X2=277/7) ــي ورزش هفتگ

تفاوت معني داري وجود دارد. 
ــان مي دهد  ــون تعقيبي نش ــج آزم نتاي
ــه  ــواد در مقايس ميزان ورزش افراد بي س
ــوق ديپلم،  ــم، ديپلم، ف ــا افراد زيرديپل ب
ــن  همچني و  ــري  دکت و  ــي  کارشناس
ــراد ديپلم،  ــبت به اف ــراد زيرديپلم نس اف
کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري و 
ــد  در نهايت افراد ديپلم با کارشناسي ارش

کمتر است. 

جدول شماره 5: پرداختن به ورزش

درصد پاسخ 

۴۵/۸خير 

۱۰/۱ بلي هر روز 

۷/۹ يک روز در ميان 

۵/۶ هفته اي دو بار 

۲/۴ هفته اي يک بار 

۲۳/۱ نامشخص 

۴/۲ بدون پاسخ 

جدول شماره 6: ارتباط بين مقدار ورزش هفتگى با ميزان اوقات فراغت

BBTPRR2پيشگو معيار 

ميزان 
ورزش 

۱/۶۴مقدار ثابت 
۰/۰۳۵

۲۳/۵۶۰/۰۰۰
۰/۰۳۵۰/۰۰۱

مقدار 
۳۵۲/۶۹۰/۰۰۷فراغت

BBTPRR2Rپيشگو معيار 

رضايتمندي

۲/۳۸۹۱/۹۰/۰۰۰۰/۱۵۲۰/۰۲مقدار ثابت 

۶۸/۶۰/۱۱۴۸/۸۲۰/۰۰۰۰/۱۱۳تعداد فرزندان 

۵۲۰/۱۱۷۹/۰۵۰/۰۰۰۰/۱۱۶مقدار ورزش 

جدول شماره 7: ارتباط بين رضامندى از اوقات فراغت با تعداد فرزندان و مقدار ورزش 
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ــان مي دهد زناني که در  جدول ۱۰ نش
ــکونت دارند،  ــتان ها س خارج از مرکز اس
ــتري  ــت بيش ــات فراغ ــزان اوق داراي مي

هستند. 
ــود، بين  ــاهده مي ش همان گونه که مش
ــه ورزش در بين زنان  ــزان پرداختن ب مي
ــتان ها و خارج از مراکز  ــاکن مراکز اس س

تفاوت معني داري وجود ندارد. 
بحث و نتيجه گيري 

ــان مي دهد ۴۵/۸  يافته هاي تحقيق نش
ــق اصوًال ورزش  ــان مورد تحقي درصد زن
ــيان اعالم  ــژاد و نيس ــد. نوابي ن نمي کنن
ــه تحقيق در  ــد جامع ــد ۵۰ درص کرده ان
زمان فراغت ورزش مي کنند و ۶۰ درصد 
ــان فراغت به  ــد در زم ــان عالقه مندن آن
ــه با يافته هاي  ــد. اين يافت ورزش بپردازن
ــي دارد. يافته ها  ــش حاضر همخوان پژوه
ــت که ۷۰ درصد زنان مورد  مبين آن اس
ــتند و از  ــه زيرديپلم يا ديپلم هس مطالع
ــده نشان  طرفي ديگر آزمون هاي انجام ش
ــطح تحصيالت و پرداختن  داد که بين س
ــود دارد.  ــتقيم وج به ورزش ارتباط مس
ــطح  ــن مي توان گفت با افزايش س بنابراي
تحصيالت، آگاهي از منافع ورزش افزايش 
مي يابد. با توجه به ارتباط بين ميزان کار 
و اوقات فراغت و ورزش کردن به اينکه ۸۳ 
درصد زنان مورد مطالعه خانه دار هستند 
ــئله کمبود وقت  و شغل دوم ندارند، مس
ــت،  ــراي ورزش کردن ظاهرًا منتفي اس ب
ــوي (۱۳۸۰)  ولي يافته هاي تحقيق موس
ــان مي دهد زنان کارمند دانشگاه هاي  نش
آزاد منطقه ۳ کشور به علت نداشتن وقت 
ورزش نمي کنند همچنين اعالم نظر زنان 
ــق بيانگر آن  ــورد مطالعه در اين تحقي م
است که سه علت عمده ي نپرداختن زنان 
ــب کمبود وقت، عادت  به ورزش به ترتي
ــتن و نبودن امکانات است. از طرف  نداش
ــن ميزان  ــود که بي ــاهده مي ش ديگر مش
ــت رابطه  ــات فراغ ــي و اوق ورزش هفتگ
ــود دارد ولي  ــتقيم و معني داري وج مس
ــدار اوقات فراغت تنها کمتر از ۰/۰۰۱  مق
ــدار ورزش هفتگي را  ــل مؤثر بر مق عوام
ــال آنچه محرز  ــکيل مي دهد. به هرح تش

جدول شماره 8: ارتباط بين رضايتمندى از گذران اوقات فراغت و مقدار ورزش هفتگى با سطوح تحصيلى

X2DfPتابع/سطح تحصيالت 

۹۶/۵۴۸۰/۰۰۰رضايتمندي از فراغت

۲۷۷/۷۸۰/۰۰۰مقدار ورزش هفتگي 

جدول شماره 9: آزمون تعقيبى نيو من وايت نى جهت مقايسه سطح تحصيلى و ميزان پرداختن به ورزش 

کارشناس کارشناس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلمبي سواد سطوح تحصيلي
حوزوي دکتري ارشد 

*****-بي سواد 

*****زير ديپلم

*ديپلمه 

فوق ديپلم

کارشناس 

کارشناس ارشد 

دکتري 

حوزوي 

جدول شماره 10: مقايسه ميزان اوقات فراغت زنان ساكن مراكز استانها با خارج از مراكز

ميانگين رتبهZPمرکزيت استاني 

۴/۵۴۰/۰۰۰-ميزان فراغت 
در مرکز استان ۲۹۳/۸

خارج از مرکز استان ۳۱۰۷/۲
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مي باشد، اين است که بيش از ۹۲ درصد 
ــودن ورزش اذعان دارند و  زنان به مفيدب
ــه ورزش با بيش از ۲۷ درصد  پرداختن ب
ــاي مورد عالقه زنان قرار  درصد فعاليت ه

دارد.
ــد، کمبود امکانات  ــاره ش همان گونه اش
ــل عدم  ــن عوام ــوان از مهم تري ــژه بان وي
ــت، به طوري که  گرايش آنان به ورزش اس
ــازمان  ــط گزارش هاي س اين مطلب توس
ــت: «به  تربيت بدني نيز بيان گرديده اس
ــي،  ــيده ورزش علت فقدان اماکن سرپوش
بخش محدودي از جمعيت زنان در ورزش 
ــيان نيز  ــتند. نوابي نژاد و نيس ــال هس فع
دليل نپرداختن به ورزش در زمان اوقات 
ــتن امکانات کافي و وقت  فراغت را نداش
گير بودن ورزش اعالم کرده اند. به هرحال 
ــز در راه پرداختن  ــري ني ــکالت ديگ مش
ــود دارد و نمي توان  ــه ورزش وج ــان ب زن
ــت آنان را  ــون کمبود وق ــائلي همچ مس
ناديده گرفت. زناني که براي ايجاد محيط 
ــب خانه در تالش هستند و از هيچ  مناس
ــايش همسران  ــي براي ايجاد آس کوشش
ــتند، اوقات  و فرزندان خود فروگذار نيس
فراغت کمتري دارند و اين موضوعي است 
ــده  ــط برخي از محققان تاييد ش که توس
ــت: «کالرک و کريتچر (۱۹۸۵) اعالم  اس
مي کنند زنان اوقات فراغت کمتري دارند، 
ــرکت نمي کنند و  در بيشتر فعاليت ها ش
دامنه گزينه هاي اوقات فراغت آنان تنگ تر 
ــت و همچنين بيشتر اوقات خود را در  اس

خانه و بين خانواده مي گذرانند».
در مقاله اي که تحت عنوان فعاليت هاي 
ــال  ــيوه زندگي افراد بزرگس ــي در ش بدن
ــده  ــيد اظهار ش ــه چاپ رس ــدي ب فنالن
ــد کمتر از پنج  ــي که داراي فرزن «مادران
ــبت به ديگر زنان کمتر  ــال بودند، نس س
ــرکت مي کردند»  در فعاليت هاي بدني ش
ــد که  ــز معلوم ش ــاري ني ــق ج در تحقي
ــاکن  ــات فراغت زنان س ــن ميزان اوق بي
ــاکن در خارج از  ــتان ها و س در مراکز اس
مراکز استان ها اختالف معني داري وجود 
ــت که اکثر  ــدارد. اين يافته ها مؤيد آنس ن
ــتند و زمان الزم  زنان جامعه خانه دار هس

ــايش مورد نياز در  ــت مهيا کردن آس جه
ــتلزم کار و صرف وقت است، به  منزل مس
ــاني که فرزندان خردسال  ويژه براي کس
ــرف ديگر وجود اوقات فراغت  دارند. از ط
در زندگي انسان هاي پرتالش و پر کردن 
ــراي گذران اين  ــب ب و برنامه ريزي مناس
اوقات هر دو از اهميت ويژه اي برخوردارند 
ــت خاطر از  ــت موجب رضاي ــه در نهاي ک
زندگي مي گردد و احساس رضايت خاطر 
ــبختي از زندگي  ــاس خوش در واقع احس
ــنگس (۱۹۸۶)  ــت. راس (۱۹۸۷) اس اس
ــد که  ــالم مي کنن ــک (۱۹۸۵) اع و ريدي

ــات فراغت يکي از  ــت از گذران اوق رضاي
ــر رضايت زندگي  ــل اصلي اثرگذار ب عوام
ــت(۴۱، ۴۲ و ۴۳). بنابراين بازشکافي  اس
ــکالتي که در سر راه اوقات  مسائل و مش
ــرار دارد و چگونگي حل  ــان ق فراغت زن
ــکالت، مي تواند  ــائل و مش کردن اين مس
ــوق دادن زنان  ــبي جهت س زمينه مناس
ــي در اوقات  ــوي فعاليت هاي ورزش به س

فراغت فراهم آورد. 
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