
  
  
  
  

   بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی
  در شهر اصفهان

  مهر   ،  خیام عزیزي*فر ریحانه تمیزي
  1/3/1396: تاریخ پذیرش   10/10/1395: تاریخ دریافت

  
  چکیده

  توانند به زمانی فارغ از کار و اشتغال دارد که افراد می اوقات فراغت اشاره به
نحوه گذران . هاي کاري و بنا بر میل خود از آن استفاده کنند دور از مشغله

وقات فراغت تأثیر فراوانی بر ابعاد مختلف زندگی فردي دارد که پیامدهاي ا
آورد، ازجمله نشاط اجتماعی که میزان آن بسته به  اجتماعی مهمی به بار می

مقاله حاضر به بررسی . تواند کم یا زیاد شود نحوه گذران اوقات فراغت می
در اینجا اوقات . دپرداز رابطه بین اوقات فراغت و نشاط در شهر اصفهان می

فراغت در ابعاد فردي فعال، فردي غیرفعال، جمعی فعال و جمعی غیرفعال و 
نشاط نیز با استفاده از پرسشنامه استاندارد نشاط آکسفورد مورد سنجش قرار 

هاي ساکتیول، لو و   تحلیلی بررسی از بحث–در مبناي نظري . گرفته است

                                                
  تهران ی اقتصادي و توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات شناس جامعهدانشجوي دکتري  *
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هاي  بر اساس بحث. شده استآرگایل، و کانمان و همکارانش استفاده 
فردي و /اوقات فراغت داراي چهار بعد جمعی) 2012(ساکتیول 

و لو و ) 2006(غیرفعال است و مطابق با نظر کانمان و همکارانش /فعال
. اوقات فراغت جمعی و فعال اثرات بیشتري بر نشاط دارد) 1993(آرگایل 

ساکنان شهر  جامعه آماري آن را  و پیمایش است،روش انجام پژوهش
 نفر 1200گیري کوکران  بر مبناي فرمول نمونه. دهند اصفهان تشکیل می

نتایج نشان . شیوه تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند عنوان نمونه تعیین و به به
دهد که بین اوقات فراغت و نشاط و نیز رضایت از گذران اوقات فراغت  می

بر رضایت از اوقات فراغت بانشاط رابطه معناداري وجود دارد؛ با افزایش 
همچنین شیوه فعال گذران اوقات فراغت . دشو میزان نشاط نیز افزوده می

تري بانشاط دارد و در شیوه   همبستگی قوي،نسبت به شیوه غیرفعال آن
  .تري بانشاط دارد غیرفعال، شکل جمعی آن رابطه قوي

ات غیرفعال، اوق/نشاط، اوقات فراغت فردي فعال :يکلیدهاي  واژه
  غیرفعال، رضایت از اوقات فراغت/فراغت جمعی فعال

  
  بیان مسئله

جستجوي نشاط یکی از اهداف مهم افراد است و هر فردي در زندگی به دنبال بیشینه 
اي  اندازه اهمیت نشاط در زندگی افراد و در جامعه به. کردن میزان نشاط خود است

ه یکی از اهداف زندگی افراد، هاي افزایش آن هموار است که رسیدن به نشاط و راه
گذاران و حوزه مطالعاتی و پژوهشی برخی از علماي علوم اجتماعی  دستور کار سیاست

نشاط «. مشاهده است اثرات نشاط در دو سطح فردي و اجتماعی قابل. بوده است
موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداري مثبت، برخورداري از سالمت روان و 

آمیز به خود و دیگران،  واري به آینده، نگرش مطلوب و رضایتتعادل عاطفی، امید
روابط اجتماعی متعادل، دوري از کینه و نفرت، انتخاب آگاهانه اهداف زندگی، تالش 
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هاي زندگی،  براي تحقق اهداف، دوري از اتالف وقت و کاهلی، افزایش موفقیت
منی در مقابل هاي باالي زندگی، عملکرد بهتر سیستم ای برخورداري از شاخص

 -ها، خواب بهتر، تمایل بیشتر براي کمک به دیگران، عملکرد بهتر شغلی  استرس
؛ دینر و سلگمن، 1996کوهن و هربرت، (» گردد گیري بهتر می تحصیلی و تصمیم

اي که  در فقدان نشاط، یعنی در جامعه). 63: 1385؛ به نقل از شریفی و همکاران، 2000
نوعی دچار رخوت  ، با افرادي منزوي مواجه هستیم که بهمیزان نشاط آن پایین است

  .سوي نابسامانی اجتماعی و رکود پیش خواهد رفت شده و آن جامعه به
 به بعد براي سطح 2000به میزانی است که سازمان ملل از سال » نشاط«اهمیت 

.  استعنوان متغیري کلیدي در دستور کار قرار داده را به» نشاط«یافتگی کشورها  توسعه
هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی ایران نیز به  در تدوین برنامه

 قانون توسعه برنامه چهارم 97ماده » ب«که بند  اي گونه این مسئله توجه شده است؛ به
بسط و گسترش روحی نشاط، شادابی، امیدواري، اعتماد اجتماعی، «صراحت موضوع  به

پیشگیري و کاهش  منظور به«را »  و هنجارهاي اجتماعیي دینیها ارزشتعمیق 
از جمله تکالیف قانونی دولت تعیین ) 124: 1383سازمان برنامه، (»  اجتماعیهاي آسیب

هاي توسعه، ایران هنوز از  رغم اهمیت این مسئله و توجه به آن در برنامه به. کرده است
نمونه، در گزارش جهانی نشاط براي . جایگاه مناسبی در زمینه نشاط برخوردار نیست

 قرار دارد 105 کشور مورد بررسی در رتبه 156 ایران از میان 2016در سال 
)Helliwell, 2016: 24( رتبه 10 وضعیت ایران 2013؛ که البته نسبت به گزارش 

توان مدعی شد که مردمان ایران از  باوجود مطالعات مورداشاره می. ارتقاءیافته است
شهرهاي ایران  شهر اصفهان نیز یکی از کالن .االیی برخوردار نیستندشادي و نشاط ب

رغم جایگاه مناسب در توسعه اقتصادي، به لحاظ سرمایه اجتماعی در بین  است که به
نیز ) 1385(مرادي ). 1385اسماعیلی، (تمام شهرهاي استان اصفهان رتبه آخر را دارد 

هاي بروز استرس روانی و هیجانات  ینهدهد که در شهر اصفهان زم در پژوهشی نشان می
منفی وجود دارد و در این میان عدم احساس رضایت و آرامش در میان خانوارهاي 
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رسد جایگاه  بر این اساس، شهر اصفهان نیز به لحاظ نشاط به نظر می. اصفهان باال است
ان و دهند که وضعیت نشاط در ایر مطالعات مورداشاره نشان می. مناسبی نداشته باشد

هاي تجربی و شناسایی عوامل اثرگذار  اي است که نیازمند پژوهش ویژه اصفهان مسئله به
  .بر آن است

هاي اخیر مطالعات و تحقیقات متعددي در نقاط مختلف دنیا در زمینه  طی دهه
براي مثال . هاي مختلف را بانشاط نشان دهند شده است تا ارتباط پدیده نشاط انجام

بندي کردند؛ دینر و همکاران  هاي افراد بانشاط را دسته ویژگی) 1967(وارنر ویلسون 
هاي مطرح شده توسط  ویژگی) 2002(؛ و فري و استوتزر )2001(؛ آرگایل )1999(

بسیاري از مطالعات انجام شده به بررسی عوامل . ویلسون را مجدداً آزمون کردند
و عوامل دیگر از ) ن متغیر وابستهعنوا به(تأثیرگذار بر نشاط پرداخته و رابطه بین نشاط 

را مورد ) عنوان متغیر مستقل به(قبیل، سرمایه اجتماعی، اوقات فراغت، کیفیت زندگی 
اقتصادي و  -بر این اساس ارتباط بین عوامل مختلف اجتماعی . اند مطالعه قرار داده

به با توجه . نشاط اجتماعی یکی از موضوعات موردعالقه پژوهشگران اجتماعی است
 در پس افراد از گذران اوقات فراغت خود نیز به دنبال افزایش نشاط هستند، این که

؛ استوِن، 1012؛ ساکتیول، 2005؛ لو و هو، 1967اندرو و ویتی، (تحقیقات مختلف 
اوقات ) 2009؛ اسپیرز و والکر، 2011؛ وانگ و وونگ، 2006 ؛ نیمرود و آدونی،2000

بدین ترتیب، ازجمله . ؤثر بر نشاط مطرح بوده استعنوان یکی از عوامل م فراغت به
  :بررسی پیرامون ارتباط اوقات فراغت و نشاط این است که سؤاالت مهم و قابل

کدام اشکال اوقات فراغت نقش بیشتري در ارتقاء نشاط اجتماعی  -
  نشاط را افزایش دهد؟تواند میدارند؟ به چه نحوي اوقات فراغت 

در این مقاله رابطه . شود ه حاضر به آن پرداخته میاین پرسشی است که در مقال
و نشاط اجتماعی در میان ) غیرفعال/فردي و فعال/جمعی(بین گذران اوقات فراغت 

مرور  بر این اساس، ابتدا به. ن شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته استاساکن
وقات فراغت و شود که مربوط به رابطه بین ا ها و ادبیات مربوطه پرداخته می پژوهش
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سپس به بررسی مفهوم اوقات فراغت و نشاط و نحوه عملیاتی شدن آن . باشند نشاط می
گیري ارائه  هاي تحقیق و در نهایت نتیجه در ادامه روش تحقیق، یافته. شود پرداخته می

  .شود می
  

  مروري بر ادبیات تحقیق
. امل مؤثر بر آن است بررسی عو، بهتوجه و تمرکز بسیاري از مطالعات مربوط به نشاط

لیونگ ) (سن، نژاد و جنسیت(اي  برخی از این مطالعات بر عوامل جمعیت شناختی پایه
گونه که  و برخی دیگر، از میان عوامل تأثیرگذار بر نشاط، همان) 2010و همکاران، 
، و فري و )2008(، دوالن و همکاران )1999(، دینر و همکاران )) 2001توسط آرگایل

شده است، بر رابطه بین عوامل بیرونی و میزان نشاط تمرکز  خالصه) 2002(استوتزر 
اند، در کنار عوامل جمعیت شناختی که عموماً موردبحث قرار  ها نشان داده یافته. اند کرده
گیرند، نشاط با دیگر عوامل بیرونی از قبیل شاغل بودن، متأهل بودن، سالمت  می

دینر و همکاران ). Leung, 2010: 444(ري دارد مطلوب، و داشتن مذهب رابطه معنادا
اند که متغیرهاي جمعیتی از قبیل سن، جنسیت، درآمد،  کرده  به مطالعاتی اشاره) 1999(

. کنند واریانس نشاط را تبیین می% 20 تا 8نژاد، آموزش و وضعیت مادي فقط بین 
  ونفس ، عزتها عوامل فردي از قبیل میزان عصبی بودن اي دیگر از پژوهش دسته

عالوه بر این . هاي نشاط وارد مطالعات کردند کننده عنوان تبیین حس کنترل نفس را به
هاي  هاي دیگري نیز هستند که باید لحاظ شوند و بنابراین مؤلفه کننده عوامل، تبیین

اجتماعی از قبیل اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی و مقوالتی دیگر وارد 
  .بیینی نشاط شدندهاي ت مدل

                                                
1. Argyle 
2. neuroticism 
3. self-esteem 
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؛ 2000؛ استوِن، 1976اندرو و ویتی، (در میان این عوامل، مطالعات متعددي 
. اند که اوقات فراغت اهمیت و رابطه معناداري بانشاط دارد نشان داده) ؛2012ساکتیول، 

ها است و آزادانه و به میل  که در اختیار آن عنوان وقتی افراد با گذران اوقات فراغت، به
توانند از آن استفاده کنند، به شیوه دلخواه درصدد افزایش میزان رضایتمندي و  یخود م

ترین  در واقع، رضایت از اوقات فراغت و نشاط شاید مهم. نشاط خود هستند
در )  )1976پیمایش اندرو و ویتی. هاي مستقیم اثرات اوقات فراغت باشند معرف
  شاد و مسرور، با گذراندن اوقات فراغت%)43(متحده نشان داد که بیشتر افراد  ایاالت
نشان داد که مردم از ) 2012 (پژوهش ساکتیول). Luo and Hu, 2005: 329(شدند 

) ) 2000استوِن. رسند ي فراغتی مختلفی به نشاط میها فعالیتطریق مشارکت در 
 تبعیض اي ادبیات فراغت را تحلیل و از رابطه بین نژاد، عمدتاً در سایه طور گسترده به

هاي متعددي را ذکر کرد که چگونه  او مثال. وسفید، و نشاط بحث کرد نژادي بین سیاه
این مطالعه همچنین محرومیت . کند نژاد مصرف فراغت و پیگیري نشاط را محدود می

کنند را برجسته کرد  ي فراغتی که ایجاد نشاط میها فعالیتدسترسی نژادهایی خاص به 
 چگونه این کهدر واقع، مطالعات مذکور در مورد ). Sakktivel, 2012: 103: به نقل از(

. شود بحث کردند ي مختلف فراغتی حاصل میها فعالیتنشاط از طریق مشارکت در 
شوند را شناسایی و نشاط  ي فراغتی که منجر به نشاط میها فعالیتاین مطالعات تأثیر 

  .ندهاي رفتاري فراغتی مختلف بررسی کرد را بر مبناي سبک
در یک مطالعه، نشاط بدست آمده از طریق مشارکت ) ) 2006نیمرود و آدونی

این مطالعه نشان داد . ي فراغتی متفاوت را در میان بازنشستگان نشان دادندها فعالیتدر 
ها، منجر به نشاط  هاي رفتار فراغتی خاص، نسبت به دیگر سبک که برخی سبک

با استفاده از ) 2011(گ و سانی وونگ میائو وان). 104: همان(شوند  بیشتري می
                                                

1. Andrew and Withey 
2. pleased and delighted 
3. Sakkthivel 
4. Steven 
5. Nimrod and Adoni 
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پیمایش متحده،   در ایاالت20071المللی پیمایش اجتماعی  هاي حاصل از برنامه بین داده
 نشان دادند که اوقات فراغت تأثیر معناداري بر نشاط افراد ،2ورزش و اوقات فراغت

ی استفاده اندازه کیفیت اوقات فراغت و چگونگ دارد؛ اگرچه، کمیت اوقات فراغت به
اسپیرز و ). Wang and Wong, 2011: 1813(افراد از اوقات فراغتشان مهم نیست 

اي را در مورد شناسایی تأثیر رضایت اوقات فراغت بر نشاط،  مطالعه) ) 2009والکر
ها رابطه معناداري را بین تأثیر رضایت از  آن. آرامش و کیفیت زندگی انجام دادند

  ).Sakktivel, 2012: 105(غیره مشاهده کردند فراغت بر نشاط، آرامش و 
دهنده وجود رابطه معنادار بین اوقات  بر این مبنا، نتایج مطالعات مختلف نشان

تواند منجر به نشاط در افراد  فراغت و نشاط است؛ هرچند گذران اوقات فراغت می
هاي   شیوهشود، اما چگونگی گذران اوقات فراغت اثرات متفاوتی بر نشاط دارد و تأثیر

با مرور ادبیات مختلف و ) 2012(ساکتیول . مختلف گذران اوقات فراغت یکسان نیست
 را در دو ها فعالیتتوان این  کند که می ي مختلف فراغتی، بیان میها فعالیتشناسایی 

ها نیز به دودسته فعال و غیرفعال  مقوله کلی فردي و جمعی جاي داد که هرکدام از آن
ي فراغتی استدالل ها فعالیتپیرامون ) ) 2006کانمان و همکاران. شوند تقسیم می

گذرانند، و  کردند که رضایت ذهنی به این بستگی دارد که افراد چگونه زمانشان را می
 و اوقات فراغت فعال) براي مثال نگهداري بچه (ي اجباري غیر کاريها فعالیت

) براي مثال تماشاي فیلم (عالي فراغتی غیرفها فعالیتنسبت به ) براي مثال ورزش(
). Wang and Wong, 2012: 1814(ممکن است تأثیرات متفاوتی بر نشاط داشته باشند 

، و که فعالیت فراغتی سازنده، درگیرانه دریافتند که افراد هنگامی) ) 1993لو و آرگایل

                                                
1. 2007 International Social Survey Program (ISSP) 
2. Leisure Time and Sport Survey 
3. Spiers and Walker 
4. Kahneman et al 
5. compulsory non-work activities 
6. active leisure 
7. passive leisure activities 
8. Lu and Argyle 
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اتر، ز ها اوقات فراغتشان را استرس آن. جدي داشتند نشاط بیشتري را گزارش کردند
ي اوقات ها فعالیتدر مقابل، . تر تجربه کرند اما تحت کنترل تر تر و هیجانی چالشی

لو و . فراغتِ کمتر جدي، از قبیل تماشاي تلویزیون، تأثیرات مثبت کمتري داشتند
تر هستند،  کنند کسل کنند افرادي که زیاد تلویزیون تماشا می اشاره می) 1993(آرگایل 

  ).330: 2005لو و هو، (اط کمتري دارند رضایت از فراغت و نش
هاي  بر این اساس هرچند که اوقات فراغت رابطه معناداري بانشاط دارد، اما شیوه

ي ها فعالیتتواند اثرات متفاوتی را بر جاي بگذارد؛ یعنی معموالً  مختلف گذران آن می
ري را در  نشاط بیشت،ي غیرفعال و کمتر هیجانیها فعالیتفعال و هیجانی نسبت به 

اوقات فراغت ) 2012(هاي ساکتیول  در این مقاله بر اساس بحث. دنکن افراد ایجاد می
غیرفعال است و مطابق با نظر کانمان و همکاران /فردي و فعال/ جمعیبعد داراي چهار 

اوقات فراغت جمعی و فعال اثرات بیشتري بر نشاط ) 1993(و لو و آرگایل ) 2006(
 از اوقات فراغت و نحوه گذران آن باالتر باشد میزان نشاط چه رضایت د و هرندار

هاي  هاي فوق، فرضیه بدین ترتیب، با توجه به بحث. یابد حاصل از آن نیز افزایش می
  :اند شده زیر جهت آزمون در این مقاله تدوین

  
  هاي تحقیق فرضیه

رسد بین اوقات فراغت و نشاط رابطه معناداري وجود دارد؛  به نظر می -
رسد با افزایش میزان اوقات فراغت بر میزان نشاط افراد  دیگر، به نظر می عبارتی به

 .شود افزوده می

هاي مختلف گذران اوقات فراغت تأثیر یکسانی بر نشاط ندارند و  اما شیوه -
هاي  رو براي درك بهتر این ارتباط الزم است که به بررسی ارتباط بین شیوه ازاین

 :بر این اساس.  و نشاط نیز پرداختمختلف گذران اوقات فراغت

                                                                                                              
1. committed 
2. absorbing 
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فردي و /جمعی(هاي مختلف گذران اوقات فراغت  رسد بین شیوه به نظر می -
 .با میزان نشاط رابطه معناداري وجود دارد) غیرفعال/فعال

رسد بین رضایت از گذران اوقات فراغت بانشاط رابطه معناداري  به نظر می -
  .وجود دارد

  
  تعریف مفاهیم

  اوقات فراغت
تواند براي اشاره به  ن بر این باورند که تعریف اوقات فراغت مشکل است؛ میاحققم

یا براي اشاره به ترکیبی از زمان، ) عنوان نشانه وارستگی فراغت به(کیفیت زندگی 
ي الزم از قبیل خوردن و ها فعالیتزمان آزاد از کار و دیگر : فعالیت و تجربه به کار رود

یی که بیرون از روند عادي هستند؛ و تجربه کردنی که ذاتاً با ها فعالیتخوابیدن؛ انجام 
تواند   فراغت میحالی کهدر). 1981؛ روبرتس، 1971پارکر، (پاداش همراه هستند 

متمایز باشد، ممکن است ] دستمزد[ واضحی از اشتغال مبتنی بر پرداخت نسبتاًطور  به
گی یا کار داوطلبانه مشکل باشد ي کار از قبیل کار خانها شکلجدا کردن آن از دیگر 

بندي شده  اما در یک تعریف جمع). 1579: 2005انسایکلوپدیاي علوم اجتماعی، (
 کاري و  زمانِ اختیاري که پس از فراغت اشاره دارد به اوقاتاوقاتتوان گفت  می

 با آزادي نسبی به هر تواند می شخص و ماند می باقی امرارمعاشانجام امور مربوط به 
 هاي جنبهاوقات فراغت یکی از به این نگرش . صرف کند ی که دوست دارد،شکل

 بنابراین اوقات فراغت زمانی است ).18:1387 هیورد،(شاخص جوامع صنعتی است 
هاي کاري  دوراز مشغله توانند به ها می فارغ از اشتغال که در اختیار افراد قرار دارد و آن

  .و بنا بر میل خود از آن استفاده کنند

                                                
1. gentleman 
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در این مقاله، تعریف اوقات فراغت مطابق با تعریف فوق است و به دو شیوه 
یک  غیرفعال مورد سنجش قرار گرفته است که از ترکیب آن/فردي و فعال/جمعی

 بر اساس ادبیات و این کههمچنین، با توجه به . آید اي بدست می ماتریس چهارخانه
ن اوقات فراغت تأثیر معناداري بر هاي مرور شده، میزان رضایت کلی از گذرا پژوهش

میزان نشاط حاصل از اوقات فراغت دارد، میزان رضایت کلی پاسخگویان از گذران 
  .اوقات فراغتشان نیز مورد سنجش قرار گرفت

  هاي سنجش اوقات فراغت  ابعاد و گویه-1جدول 
  ها گویه  ابعاد 

  گذرانید؟  به گردش با دوستان یا اقوام خود میازه وقت خود رااند هتا چ  -1
  کنید؟ ازه در مجالس و امور مذهبی شرکت میاند هتا چ  -2

جمعی و 
  فعال

  روید؟ چقدر به مسافرت می  -3
چه مقدار از وقت خود را به تماشاي مسابقات ورزشی اختصاص 

جمعی و   دید؟ می
لدین، خواهر و همسر، فرزندان و وا(در هفته چقدر با اعضاي خانواده   غیرفعال

  کنید؟ خود صبحت می) برادر
  روید؟ ها و فضاي سبز می چقدر به پارك

هاي تفریحی  هاي کنسرت و مجموعه چقدر به تئاتر، سینما، موزه، سالن
  روید؟ می

  دهید؟ ازه وقتتان را به انجام امور خیریه اختصاص میاند هتا چ
  فردي و فعال

  دهید؟ یحی انجام میي ورزشی و تفرها فعالیتچقدر 
  دهید؟ چقدر موسیقی گوش می

فردي و   نشینید؟ هاي سینمایی می ازه به تماشاي تلویزیون و فیلماند ه تا چ
مطبوعات، روزنامه، نشریات،  (چقدر وقتتان را به مطالعه کتب غیردرسی  غیرفعال

  دهید؟ اختصاص می )هاي داستانی کتاب

غت
فرا

ت 
وقا

س ا
مقیا

  

از  کلی رضایت
  اوقات فراغت

ازه از نحوه گذران اوقات فراغت خود اند ها توجه به شرایط فعلی تا چب
 رضایت دارید؟
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اي است که در آن فرد یا   به شیوه فعال شیوه،منظور از گذران اوقات فراغت فعال
جاي  ها است و به اي دارند که مستلزم صرف انرژي و تحرك آن افراد فعالیت درگیرانه

روند؛ براي مثال ورزش  نجام دهنده یک فعالیت به شمار میکننده باشند ا  دریافتاین که
جمعی را شیوه جمعی فعال گذران  توان شیوه فردي فعال و مسافرت دسته کردن را می

در مقابل در شیوه غیرفعال فرد یا افراد بیشتر . اوقات فراغت در نظر گرفت
ن به موسیقی یا شوند تا انجام دهنده؛ براي مثال گوش کرد کننده محسوب می دریافت

عنوان مصادیق شیوه غیرفعال گذران اوقات فراغت ذکر  توان به تماشاي تلویزیون را می
 نمایش داده شده 1نحوه سنجش و عملیاتی شدن اوقات فراغت در جدول شماره . کرد

  .است
  

  نشاط اجتماعی
 عد از این تعاریف بر یک بهرکدام شده است و معموالً 1تعاریف متعددي از نشاط

 بر ابعادِ ها آن؛ براي مثال ممکن است برخی از دارند تأکیدنشاط بیش از دیگر ابعاد آن 
شناختی نشاط تأکید بیشتري داشته باشند، برخی نیز بر ابعاد احساسی و عاطفی، و 

کنند که نشاط به دو  بیان می) 1991(آرگایل و مارتین . برخی دیگر بر کارکردهاي نشاط
کنیم و دوم بازتاب شناختی از یک  خشنودي خود را بیان میطریق است؛ احساسی که 

 نشاط حالت ٢"آالن کار" نظر از). McCaber et al, 2011: 182(حالت رضایتمندي 
مندي از زندگی، سطح باالي عاطفه مثبت و یتکه با سطح باالي رضای است روانی مثبت

چیزي را نشاط ي ، همچنین و)104: 1385کار، ( سطح پایین عاطفه منفی مشخص شود
 نشاط  که در این معناداند میندي وابسته به لذت و خوشی سبیش از یک حالت خر

مند است هم براي جامعه ارزش  انواع پیامدهاي مثبت است که هم براي فرد وعبارت از

                                                
1. happiness 
2. AlanCarr 
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 احساس خوبی، با لذت بردن از زندگی عنوان بهنشاط را ) 2005( ١درایال ).203 :همان(
اران، کدن و همیبه نقل از ل (کند میست داریم حفظ شود، توصیف و احساساتی که دو

 شود که به انواع سازي مفهوم اي هاله عنوان به تواند مینشاط همچنین، ). 836: 2011
، لذت مندي رضایت از حاالت کم شدت اي دامنهاحساسات مثبت محوریت بخشیده، 

 ضعف و احساس ت تا حاالت پرشدت مثل هیجان زیاد،یبردن، خشنودي، بشاش
در  که فرد شوند می مثبت زمانی تجربه ساتااحساین . رضایت و خشنودي بسیار باشد

هم براي ،  که محیطکند می و این مسئله را اعالم باشد واقعیت تبدیل اهداف به حال
 ).Sander & Scherer, 2009: 203( است وامان امن، آرامش داشتن و هم کنکاش کردن

 را اي دریچهافراد «  کهکند میگسترش، بیان مدل ساخت و  با ارائه ٢ریکسونردف
 عالی و برتر براي حل مسئله و استفاده از يها روش خالقانه و يها تالش تا گشایند می

. داشته باشند  آیندهيها چالشبا  مقابله منظور بهرا  فیزیکی و عقالنی –منابع اجتماعی 
 مرتبط با روش باانگیزهابطه مثبتی مطابق با این استدالل، فراوانی احساس نشاط ر

 رفتار همسو با اجتماع، ، با مسائل، رضایت داشتن از روابط اجتماعیشدن مواجه
سون یک فردر).203: همان(  را داردزا موفقیتخالقیت در محیط کار و سایر عوامل 

 نددا می تحقق اهداف مرتبط ي مناسب براهاي راهار داشتن ابزارها و ینشاط را با در اخت
 طورکلی به مناسب و پذیري جامعه به هنجارها و يبندی به روابط نقش، پاحال درعینو 

  .اندیشد مین خصوص ی در ایه اجتماعیسرما
نیز سطح کلی نشاط را متشکل از رضایت کامل از شرایط ) 2007(گرفیلن 

 ي ارادي که رخدادها و احساسات مثبتها فعالیتزندگی، که خارج از کنترل ما است و 
حاالت . باشد نشاط شامل موفقیت فرد و حالت ذهنی فرد می. داند سازد می را بیشتر می

 :McCaber et al, 2011(وخو و احساسات، بخشی از شناخت واژه نشاط است  خلق

 وسیع اي دامنه با اي واژه نشاطکنند،  طور که آنگنر و همکارانش بیان می همان). 188

                                                
1. Layard 
2. Fredrickson 
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 حالت خوشی یا احساسی این کهضمن و  گردد برمیثر ؤبوده که به حاالت شناختی یا م
 جزئی از نشاط. استشامل احساس مثبت، تعهد، رضایت و معنا ، آورد میرا پدید 

 توان می اساس بر این. )Angner et al, 2009: 504( باشد میکیفیت زندگی یا رفاه 
ی در گفت که نشاط حالت سرخوشی و رضایتمندي است که تحت تأثیر عوامل مختلف

 و نگاهی مثبت را براي افراد جهت نگریستن به دنیاي پیرامون ایجاد گیرد میافراد شکل 
  . تحت تأثیر وجود چنین نگاهی در افراد باشدتواند می که خود نیز هرچند، کند می

در این مقاله، براي عملیاتی کردن نشاط و سنجش آن، از پرسشنامه استاندارد 
 نشاط از میزان استفاده شده و منظور - 2ر جدول شماره  نمایش داده شده د- آکسفورد

 .اند کرده کسب ها پرسشپاسخ به آن از افراد نمراتی است که 

  
  هاي سنجش نشاط اجتماعی یهگو -2جدول 

  ها گویه  مقیاس
  .العاده خوشحالم من این روزها فوق. 1
  .ی استکنم آینده سرشار از امید و خوشحال احساس می. 2
  .ام ام راضی چیز زندگی در مجموع از همه. 3
  .ام کنترل دارم هاي زندگی کنم کالً بر تمام جنبه احساس می. 4
  .کنم زندگی سرشار از دلگرمی و تشویق است احساس می. 5
  .برم  لذت میکامالًاز وضعی که در آن هستم . 6
  .ام دارم همیشه تأثیر خوبی روي وقایع زندگی. 7
  .ورزم من به زندگی عشق می. 8
  .به دیگران عالقه بسیار زیادي دارم. 9

  .گیري برایم آسان است هر نوع تصمیم. 10
  .کنم توانایی انجام هر کاري را دارم احساس می. 11

گی
زند

سر
 و 

اط
نش

  
  

  .شوم همواره بااحساس راحتی از خواب بیدار می. 12
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  .پایانی دارم کنم انرژي بی احساس می. 13
  .همه جهان به نظرم زیباست. 14
  . هشیار هستمکامالًکنم  احساس می. 15
  .قدر سالمت هستم که گویی در نقطه اوج جهان قرار دارم آن. 16
  .من هرکسی را دوست دارم. 17
  .همه وقایع گذشته برایم خوشایند هستند. 18
  .همیشه حالت لذت و شادي دارم. 19
  .ام ام انجام داده تهمن هر چیزي را که خواس. 20
  .کنم همیشه وقتم را بسیار خوب تنظیم می. 21
  .کنم همیشه با دیگران شوخی می. 22
  .همیشه روي دیگران تأثیر خوبی دارم. 23
  .دار و هدفمند است  معنیکامالًام  زندگی. 24
  .من همیشه متعهد و پایبند هستم. 25
  .کنم دنیا جایی عالی است فکر می. 26
  .همیشه خندانم. 27
  .کنم بسیار جذاب هستم فکر می. 28
  .شوم من با هر چیزي سرگرم می. 29

  
  روش تحقیق، جامعه آماري و حجم نمونه

. ها با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است این تحقیق با روش پیمایش انجام و داده
 و از طریق آزمون همبستگی SPSSافزار  هاي گردآوري شده با استفاده از نرم داده

  .تحلیل شدند) براي آزمون رابطه بین اوقات فراغت و نشاط(پیرسون 
. دهند  گانه شهر اصفهان تشکیل می14ن مناطق اجامعه آماري این تحقیق را ساکن

انتخاب حجم . عنوان حجم نمونه انتخاب شدند  نفر به1200بر مبناي فرمول کوکران 
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اطق، با استفاده از روش نسبت مشخص شد؛ یعنی تعداد نمونه در بین هر یک از من
گیري هم به شیوه   نمونه.نمونه در هر منطقه وابسته به میزان جمعیت آن منطقه است

  .گیري تصادفی سیستماتیک انجام شده است نمونه
  

  روایی و اعتبار
ه استفاده شد) آلفاي کرونباخ(ها  براي محاسبه روایی از روش همبستگی درونی گویه

این با توجه به .  است0,902 و نشاط 0,791هاي اوقات فراغت  میزان روایی گویه. است
 از روایی الزم بنابراین است، 0,7 باالتر از یادشدههاي دو متغیر   میزان روایی گویهکه

  .براي سنجش متغیرها برخوردارند
  

  هاي تحقیق یافته
  سیماي کلی پاسخگویان

میانگین و میانه سنی پاسخگویان به ترتیب برابر است با هاي بدست آمده  بر اساس یافته
 سال، بیشترین و کمترین فراوانی پاسخگویان هم به ترتیب مربوط به 37 و 40

 47,5. است)  درصد1,5( سال 70و باالي )  درصد31,4( سال 20-30ي سنی ها گروه
 درصد از 7,6. دهند نیز زنان تشکیل میرا  درصد 52,5درصد از پاسخگویان را مردان و 

 درصد دانشجو و 7,5دار،   درصد نیز خانه33,9 درصد شاغل، 41,8پاسخگویان بیکار، 
 درصد داراي 33سواد،   درصد از پاسخگویان بی3.  درصد بازنشسته هستند8,8

متوسط .  درصد نیز داراي تحصیالت ابتدایی تا دیپلم هستند64تحصیالت دانشگاهی و 
 تا 250 درصد بین 37,2 هزار، 250از درصد از پاسخگویان کمتر  5,6هزینه ماهانه خانوار 

 11,8 میلیون و 1 تا 750 درصد بین 18,7 هزار، 750 تا 500 درصد بین 26,6 هزار، 500
هاي استیجاري و مابقی   درصد از پاسخگویان در خانه31. میلیون تومان است درصد باالي یک

  .کنند هاي شخصی یا پدري زندگی می در خانه
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  وضعیت نشاط و گذران اوقات فراغت در بین پاسخگویان
 Computeدستور براي ساخت متغیرهاي نشاط و اوقات فراغت ابتدا با استفاده از 

 دامنه تغییرات بدست Recode با یکدیگر ترکیب و سپس با استفاده از دستور ها هیگو
 نمایش 3جدول شماره  نتایج آن در ، کهتقسیم شد) زیاد، متوسط، کم(آمده به سه دسته 

  .داده شده است
  

   توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان نشاط در بین پاسخگویان-3جدول 
  درصد  فراوانی  نشاط
  7,0  84  کم

  32,1  385  بینابین
  60,9  730  زیاد
  100,0  1199  جمع

  1,93: 3میانگین نمره نشاط از 
  

 درصد از 60,9 نشاط ، میزان3هاي ارائه شده در جدول شماره  بر اساس یافته
همچنین میانگین نمره نشاط .  درصد نیز کم است7 درصد متوسط و 32,1پاسخگویان زیاد، 

  . باالي نشاط در بین پاسخگویان داردنسبتاً است که داللت بر میزان 1,93 برابر با ،3از 
غیرفعال و فردي /همچنین میزان گذران اوقات فراغت به اشکال جمعی فعال

 حاکی از آن 4نتایج جدول شماره .  ارائه شده است4ل در جدول شماره غیرفعا/فعال
 برابر با ،5است که میانگین گذران اوقات فراغت جمعی فعال در میان پاسخگویان از 

همچنین میانگین نمره .  است که داللت بر میزان متوسط رو به باالي آن دارد2,56
همانند شکل جمعی فعال آن در  است که 2,84 رفعالیغگذران اوقات فراغت جمعی 

میانگین نمره اوقات فراغت فردي فعال و غیرفعال به ترتیب عبارت . حد متوسطی است
؛ یعنی هر شکل از گذران اوقات فراغت در میان پاسخگویان در 2,97 و 2,26است از 
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عالوه بر این، میانگین نمره رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت . حد متوسطی است
  .ست که داللت بر میزان متوسط به پایین آن دارد ا2,61

  
   توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت گذران اوقات فراغت-4جدول 

میزان اوقات   گذران اوقات فراغت
  فراغت

  درصد  فراوانی

  45,3  543  کم
  43,4  420  متوسط
  11,3  136  زیاد

  
  جمعی فعال

  
  2,56 :5میانگین نمره از 

  47,1  565  کم
  35,9  431  متوسط
  16,9  203  زیاد

  
  جمعی غیرفعال

  2,84: 5میانگین نمره از 
  69,4  832  کم

  27,6  331  متوسط
  3,0  36  زیاد

  
  فردي فعال

  2,26: 5میانگین نمره از 
  31,6  379  کم

  39,1  469  متوسط
  29,3  351  زیاد

  
  فردي غیرفعال

  2,97 :5میانگین نمره از 
  43,5  522  کم

  34,6  414  متوسط
  21,9  263  زیاد

  
رضایت کلی از وضعیت 

  وقات فراغتا
  2,61 :5میانگین نمره از 
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  آزمون فرضیه
 گـذران اوقـات فراغـت و    هشود بین نحـو  ی مشاهده م 5ه در جدول شماره     ک گونه  همان

ضـریب  بـر اسـاس نتـایج آزمـون پیرسـون      . داردوجود م یدار و مستق ی معنهنشاط رابط 
همبستگی در سطح متوسـط و      وجود   دهنده  نشانکه   است   44/0 دهآم  دست  بههمبستگی  

زان اوقـات فراغـت   ی هر چه میعنیمیان اوقات فراغت و نشاط اجتماعی است،     مستقیم  
  .شود یمز افزوده ی نی نشاط اجتماعزانیبر مابد یش یان افزاین پاسخگویدر ب

  
  ماعی اجتبانشاط اوقات فراغت و ابعاد آن گذران هنحو رابطه -5جدول 

سطح   فرضیات
  معناداري

ضریب همبستگی 
  پیرسون

  44/0  000/0  رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی
  295/0  000/0   و نشاط اجتماعییرفعال غجمعیرابطه بین اوقات فراغت 
  338/0  000/0   فعال و نشاط اجتماعیجمعیرابطه بین اوقات فراغت 
  377/0  000/0   اجتماعی فعال و نشاطفرديرابطه بین اوقات فراغت 
  196/0  000/0   و نشاط اجتماعییرفعالغفردي رابطه بین اوقات فراغت 

  416/0  000/0  بانشاطرابطه بین رضایت از اوقات فراغت 
  

) غیرفعال/فردي فعال/جمعی(تک اشکال گذران اوقات فراغت  همچنین بین تک
ی بین گذران اوقات فراغت بیشترین میزان همبستگ. بانشاط رابطه معناداري وجود دارد

رابطه بین اشکال .  است377/0ها  فردي فعال بانشاط است که میزان همبستگی بین آن
فعال گذران اوقات فراغت بانشاط اجتماعی متوسط و بین اشکال غیرفعال آن بانشاط 

همچنین جهت رابطه بین هر شکل گذران اوقات فراغت بانشاط مثبت و . ضعیف است
) به هر شکل آن(دین معنا که هر چه بر میزان گذران اوقات فراغت مستقیم است؛ ب

عالوه بر این بین رضایت از اوقات فراغت . یابد افزوده شود میزان نشاط نیز افزایش می



   
  
  
  

 227  ...    بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی  

 416/0میزان همبستگی بین این دو متغیر . بانشاط رابطه مثبت معناداري وجود دارد
هت مستقیم دارد؛ یعنی با افزایش است که داللت بر یک رابطه با شدت متوسط و ج

  .کند  میزان نشاط نیز افزایش پیدا می،میزان رضایت از اوقات فراغت
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
. مقاله حاضر رابطه بین اوقات فراغت و نشاط را در شهر اصفهان مورد بررسی قرار داد

غیرفعال و /الفردي فع/ اوقات فراغت و گذران آن در این مقاله به چهار شکل جمعی
نتایج تحقیق نشان . نیز رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت موردسنجش قرار گرفت

. داد که در مجموع بین اوقات فراغت و نشاط رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد
یعنی باال رفتن میزان اوقات فراغت در جامعه منجر به افزایش نشاط در بین افراد 

ن گذران اوقات فراغت، نحوه گذران اوقات فراغت نیز رابطه عالوه بر میزا. شود می
در واقع، همبستگی بین اشکال فعال اوقات فراغت بانشاط . معناداري بانشاط دارد

یعنی گذران اوقات فراغت به اشکال فعال نسبت به اشکال غیرفعال آن، . تر است قوي
 فعال گذران اوقات فراغت  اشکالاین که وجود با. در افراد همراه بانشاط بیشتري است

نشاط بیشتري همراه است، اما همبستگی بین این اشکال  نسبت به اشکال غیرفعال آن با
  .گذران اوقات فراغت بانشاط نیز متوسط است

عالوه بر این، شکل فردي فعال گذران اوقات فراغت نسبت به شکل جمعی فعال 
عنی هرچند که شکل فعال ی. گذران اوقات فراغت همبستگی بیشتري بانشاط دارد

اوقات فراغت بانشاط بیشتري در افراد همراه است، اما بین اشکال جمعی و فردي آن 
تفاوت وجود دارد و گذران فردي و فعال اوقات فراغت نسبت به گذران جمعی و فعال 

هاي فعال گذران اوقات  بنابراین در شیوه. اوقات فراغت بانشاط بیشتري همراه است
هاي غیرفعال گذران  در شیوه. تري بانشاط دارد کل فردي آن رابطه قويفراغت به ش

اما در اینجا برخالف . اوقات فراغت نیز بین شکل جمعی و فردي آن تفاوت وجود دارد



 
 
 
 
 
  

  1394، زمستان 6 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیپژوهشنامه مددکاري    228  

تري از  شکل فعال آن، ارتباط بین شکل غیرفعال جمعی اوقات فراغت بانشاط قوي
 که هرچند بین گذران اوقات توان گفت بنابراین می. شکل غیرفعال فردي آن است

فراغت و نشاط در مجموع رابطه وجود دارد ولی شدت این رابطه برحسب شکل 
در موارد فعال، شیوه فردي آن و در موارد غیرفعال . گذران اوقات فراغت متفاوت است

عالوه بر این، رضایت از گذران . شیوه جمعی آن شدت همبستگی بیشتري بانشاط دارد
یز بانشاط همبستگی دارد؛ بدین معنا که با افزایش میزان رضایت از اوقات فراغت ن

  .یابد اوقات فراغت میزان نشاط نیز افزایش می
ها براي افزایش میزان نشاط در  گذاري ریزي و سیاست بر این اساس در برنامه

اي به میزان و چگونگی گذران اوقات فراغت شود و  جامعه الزم است که توجه ویژه
تر، که دربردارنده هیجانات  اي فعال اندیشیده شود که افراد بتوانند با شیوهتدابیري 

ي مربوطه است، اوقات فراغت خود را ها فعالیتتر و درگیري بیشتر افراد در  قوي
تري بانشاط  هاي غیرفعال آن ارتباط محکم هاي فعال نسبت به شیوه بگذرانند؛ زیرا شیوه

تخاب افراد در چگونگی سپري کردن زمان فراغت همچنین افزایش دامنه حق ان. دارد
در واقع، الزم است که . تري بر نشاط جامعه داشته باشد تواند تأثیرات مثبت خود نیز می

 بیشتري براي افراد در جامعه فراهم شود که بتوانند با نسبتاًآزادي عمل و حق انتخاب 
از گذران اوقات فراغت و تنوع بیشتري اوقات فراغت خود را بگذرانند و رضایت آنان 

همچنین در کنار افزایش امکانات و حق . در نتیجه میزان نشاط در جامعه افزایش یابد
هاي فعال الزم است که در موارد غیرفعال  انتخاب گذران اوقات فراغت به شیوه

بدین ترتیب، با توجه مباحث نظري، . هاي جمعی این امر تعبیه شود امکاناتی براي شیوه
ا که رضایت افراد از گذران اوقات فراغت نشاط بیشتري را در پی دارد و این امر از آنج

هاي فعال گذران اوقات فراغت نیز مصداق دارد، بنابراین،  در مورد شیوه
هاي مربوط به اوقات فراغت باید به این نکته توجه داشته باشند که  ریزي برنامه

زیرا زمانی که . فراهم کنندرا ه فوق بسترهاي الزم براي گذران اوقات فراغت به شیو
تبع آن نشاط  کنند که داراي حق انتخاب هستند، احساس رضایت و به افراد احساس می
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از آنجا که افزایش نشاط در یک جامعه پیامدهاي مثبتی در آن . یابد ها نیز افزایش می آن
 اجتماعی و هاي منظور کاهش ناهنجاري  بایسته است که بهپسجامعه به همراه دارد، 

  .اي صورت بگیرد سالمت روانی اجتماعی جامعه به امر اوقات فراغت توجه ویژه
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