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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت پرداخت به الگوهای ورزشی در تفریحات خانوادگی است که الگوهای مصرفی براساس 

شود. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ کیفی درآمد، تعداد اعضا، درون و بیرون شهری و سبک مشارکتی و غیرمشارکتی تحلیل می

-های شهروند رشت است که به تفریحات ورزشی خانوادگی در داخل و بیرون شهر میماری شامل خانوادهاستفاده است. جامعة آ

دسترس شامل صدخانواده است. ابزار پژوهش به صورت  پرداختند. نمونة آماری به دلیل زمینه و هدف پژوهش به صورت هدفمند و در

ها ها بود. برای تحلیل دادهاطالعات دریافتی در چک لیست و سپس تنظیم سؤال باز پاسخ(شده )پانزدهمصاحبه براساس سؤاالت طراحی

های ساعت در ماه است. خانواده 93/99دهد که میانگین زمان فراغت ورزشی خانوادگی از آمار توصیفی استفاده کردیم. نتایج نشان می

رزشی را دارند، فراغت ورزشی خانوادگی بیشتر به ترین تفریح ومیلیون، بیش 0-9نفر( و سطح در آمد  0 یا 4با جمعیت متوسط )

 1/8ترین زمان خانوادگی در بین الگوهای دیگر دارند )نوردی بیش(. الگوهای والیبال و کوه03/ 08صورت سبک غیرمشارکتی است )

سطح درآمد تفریحات  اعضای خانواده و (. تفریحات درون شهری بیشتر از برون شهری است به صورت تقریبی با افزایش تعداد0/0و 

-رسد جذابیت الگوهای تفریحی ورزشی، ماهیتاً گروهی انجامعکس. به نظر میشهری افزایش داشت و بهشهری کاهش و بروندرون

وزن، امکانات و وضعیت دسترسی به آنها عوامل اصلی های همدادن آنها، سطح درآمد و تعداد اعضای خانواده، پیداکردن خانواده

 ه زمان خانوادگی در پرداختن به فراغت ورزشی باشد.کنندتعیین

 .تفریح ورزشی الگوی تفریح، سبک خانوادگی، زمان ورزشی، تفریحاتواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                                                           
 گیالن دانشگاه دکترای دانشجوی. 4و  1

 گیالن دانشگاه استادیار. 2

 گیالن دانشگاه استاد. 3



 شهری)رشت(بررسی سبک و الگوی مصرف در فراغت ورزشی خانوادگی درون و برون

 

 مقدمه

اهمیت پرداختن به تفریح خانوادگی به دلیل ایجاد انگیزه و 
تر از تفریح بسیار مهم تحکیم روابط خانوادگی ضرورت دارد و

فکری و حل گام تفریحات خانوادگی همفردی است. در هن
گیرد. بسیاری از افراد در زمان تر صورت میمشکالت راحت

شوند که این تفریح خانوادگی مشارکتی باهم آشنا می
تواند زمینه ایجاد روابط اجتماعی از دوستی تا ها میآشنایی

های تفریحی همکاری و حتی ازدواج را شکل دهد. زمان
صورت  های دیگردون مشارکت با خانوادهخانوادگی با یا ب

 (.193: 0303، 4)هورناگیرد می
با وجود اهمیت زیاد تفریحات، در صورتی که بیشتر 

 هایآسیب از یکی تواندها باشد، میبدون مشارکت خانواده
 کاهش را افراد بودناجتماعی حس چون شود. قلمداد اجتماعی

های فراغتی باید به مانبنابراین ز (؛90: 0903 ،آقاپوردهد )می
صورت اعتدال در نوع همراهی افراد صورت گیرد و بین 
تفریحات فردی یا جمعی و خانوادگی یا غیرخانوادگی توزیع 

-به و مردم به مفاهیمیچنین آموزش زمانی مناسب رعایت شود.

گذاری اجتماعی و امری ضروری در سیاست والدین خصوص
 (.01: 0903فرهنگی است )ربانی و رستگار، 

پرداختن به ورزش در تفریحات خانوادگی عالوه بر 
سازی زمان فراغت خانوادگی، از جهات دیگری نیز اهمیت غنی

دارد. به ویژه اینکه تأثیرات متقابل والدین و فرزندان در 
های ورزشی در زمان فراغت بسیار زیاد است پرداختن به فعالیت

لدین ورزشکار به نحوی که براساس تحقیقات موجود، وابه
احتمال زیاد فرزندان ورزشکار و یا عالقمند به ورزش خواهند 

 توانند انگیزه وداشت. از طرف دیگر، فرزندان ورزشکار نیز می
)اسماعیلی،  کردن والدین فراهم کنندعالقة الزم را برای ورزش

(؛ پیروی و الگوپذیری والدین و فرزندان از هم در 91: 0903
بیشتر به صورت تأثیرگذاری والدین بر فرزندان بدنی، فعالیت

این دلیل، الگوی تفریحات (؛ به011: 0930است )بهروزی، 
تواند بخشی از مبانی تربیتی در ورزشی خانوادگی می

 بدنی و ورزش باشد.تربیت
 از گذشته در ما جامعه در تفریح درست و واقعی الگوی

 اما است؛ تهگرفمی شکل فامیلی و خانوادگی ارتباطات دل
 سبک و شکل بلکه نیست؛ قوی فامیلی ارتباطات تنهانه امروزه

 که آورده پدیده فکری نظر از را موقعیتی نیز امروزی زندگی
 را پیدا خود وزنهم خانوادةهیچ ها،خانواده موارد، بسیاری در

 باشند. داشته آنان با ارتباط برقراری به تمایل تا کنندنمی

                                                                                         
1. Horna 

 نوعبهترین که باورند این بر شناسانجامعه از بسیاری
 یا فامیلی ارتباطات یعنی ما، سنتی الگوهای دلِ از خانواده تفریح

 جوانان عالقه مورد که امروزی عناصر با آن تلفیق و دوستانه
 وجود براساس باید ارتباطات یعنی گیرد،می شکل باشد،

 یا هردو در جوان و نوجوان دختران و پسران همتایان
 .(1: 0930گیرد )شیرازی،  شکل نوادهچندخا

 به لحاظ راحتی، با توأم ایزندگی سبک بیانگر ،0فراغت
 معمولی آزاد وقت از تربخش امید مراتب به و متفاوت کیفی

. گیردنمی خود به تفریح زنگ همیشه فراغت اوقاتاست. 
 تعریف آن در هم تفریح که است ظرفی فراغت درواقع اوقات

 مطالعه، برای مثال. نیست کردنتفریح معنای به لزوماً شود ومی
 هم و باشد فراغت اوقات گذراندن هایراه از یکی تواندمی هم
برد و لزوماً مصداق تفریح نیست  لذت آن از گاهی توانمی

در انگلیسی به معنای کاری نو  8(؛ تفریح1:ص0930)شیرازی، 
و خوشی کردن و در فارسی شادمانی، سرور کردن یا از نوخلق

و رفتار فراغتی مربوط به عملی است که  3است. رفتار تفریحی
دهد که به صورت اختیاری و با فرد در اوقات فراغت انجام می

یا الگوی تفریح ـ  0رضایت همراه است. الگوی مصرفی ورزشی
شده مانند بینی و تعریفورزش؛ شامل رفتارهای تفریحی پیش

های های ورزشی یا فعالیتفعالیت جسمانی و یا بازی و رشته
مشابه با آن است. تفریح خانوادگی، تفریحی است که اعضای 

 دهند.خانواده بدون توجه به زمان و مکان در کنار هم انجام می
تواند به ( تفریح خانوادگی می0303براساس نظریه )هورنا، 

یا  خانواده )غیرمشارکتی(صورت همراهی اعضای یک
 در کنار هم باشد.چندخانواده )مشارکتی( 

شورای عالی جوانان در مطالعات اوقات فراغت با 
کند؛ نوع فعالیت فراغتی را معرفی میرویکرد اقتصادی سه

ها، فراغت روی و گردش در پارکهزینه مانند پیادهفراغت بی
هزینه مانند رفتن به سینما و بازدید از موزه و فراغت پُرهزینه کم

ریحات نیازمند به کاالهای پُرهزینه ها و یا تفمانند مسافرت
است. از آنجا که اکثر تفریحات ورزشی نیاز به صرف هزینه 

-توان بیشتر الگوهای آن را جزو تفریحات کمباالیی ندارد، می

سواری و بندی کرد. تفریحات ورزشی مانند کایتهزینه دسته
 روی وهزینه و مانند پیادهسواری پُرهزینه، مانند شنا کماسب
 (. 83: 0931هزینه هستند )کاشف،نوردی، بیکوه

                                                                                         
2. Leisure 
3. Recreation 
4. Recreation behavior 
5. Sports Consumption Patterns 
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( در گزارشی فراغت را در ایران 0901تندنویس )
شهری دستة فراغت در خانه، فراغت درونبرحسب مکان به سه

شهری تقسیم کرده که در این بین، فراغت و فراغت بیرون
( 0931بیرون شهری در اولویت اول قرار گرفته است. کاشف )

کننده به اوقات ا بر حسب تعداد افراد شرکتنیز فراغت ر
فراغت فردی، دونفره، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده 

 است.
های فراغتی برحسب ساختارهای اجتماعی، فعالیت

ای به جامعة دیگر تفاوت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از جامعه
اند که طبقات دادهمطالعات نشان (؛ 89: 0904دارد )بابایی، 

نسبت طبقات مرفه جامعه کمتر از فراغت فعال جامعه به پایین
 بر باشد باالتر افراد اجتماعی طبقة هرمقدارکنند. استفاده می

جاه، )رفعتشود می افزوده خانگیبرون هایفعالیت میزان
نوع مانع برای تفریحات ( سه0303) 3داون و گودبب .(0: 0931

 ی مربوط بهونموانع دراند: اول خانوادگی تعریف کرده
 مربوط به موانع فردی و موانع درونی خانواده، دوم ترجیحات

 مشارکتعدم  که روابط بین فردیو رفتاری  یموانع یا الگوده
موانع ساختاری، یا موانع اوقات فراغت و سوم  را به همراه دارد

عواملی نیز  .اندکه مربوط به خود نوع الگوی مصرف و فراغت
شوند. وقت یا تغییر الگوهای فراغتی می هستند که باعث تعیین

دسترس، مشابهت نقش مرد و زن به  آزاد و اماکن و امکانات در
)مدیری هم در خانواده، باعث تغییر الگوهای فراغتی شده است 

 (.98: 0903و سفیری، 
خانواده، تبلیغات و انواع شبکة معاشرتی  مصرفی عادات

 و همچنین فردگرایی ها تأثیر دارد.در الگوی مصرف خانواده
 تأثیر هافراغت شدنفردی روی بر خود هاگروه و عالیق تکثر

 زمان کاهش دهدمی رخ عمالً آنچه کالمیک در و گذاردمی
 (000: 0939)سعیدی رضوانی، است  خانوادگی

 زیادی تفریحی هایو امکانات مجازی سرگرمی فناوری
 هایآزموده و ربتجا تلویزیون. آورده است هاخانه درون به را
 هایبازی داده، افزایش ورزشی تماشاگران عنوان به را ما

 تمامی در مشارکت به را ما مجازی هایواقعیت و ایرایانه
( 0333) 01. وپکنندمی تشویق ورزشی هایچالش و مبارزات

فرد در  آنهاکه در  کندمی بینیپیشمجازی را  هاییورزش
 مجازی صورت به وه شده وارد مسابق ،حالتی شبیه واقعیت

شکست یا  رسدمیهیجان به اوج  هابازیدر این  کند.می تجربه

                                                                                         
6. Duane & Godbeyb 
7. Whep 

و درنهایت  کندمیساعت تجربه یکپیروزی را در کمتر از 
 شود.مینشاطی سطحی در فرد ایجاد 

مطالعات فراوانی پیرامون فراغت و تفریحات، الگو و 
گرفته رفتار مصرفی و نحوة گذراندن اوقات فراغت صورت 

( در تبیین جایگاه و چگونگی اصالح 0900نژاد )است. سبحانی
ترین های ایرانی؛ عمدهالگوی مصرف اوقات فراغت خانواده

راهکارهای گذران مطلوب اوقات فراغت را گردشگری و 
 و فراغت بررسی در( 0903) داند. ربانیهای ورزشی میفعالیت
 طبقة کنندهتعیین نقش شناختیجامعه رویکرد با اجتماعی هویت

 خطوط اجتماعی در طبقة زمانهم ترکیب و جنسیت و اجتماعی
را تأکید قرار  فراغت اوقات گذران الگوهای تفاوت و تمایز

 اوقات و در بررسی جنسیت (0908جاه )رفعت. کرده است
در  فراغت شهری نشان داد اوقات زندگی هایعرصه در فراغت

 شکل به خانگی درون و عالیانف شکل از یافته، افزایش زنان
( در 0904بابایی ) .کندمی حرکت خانگی برون و فعاالنه

بررسی الگوی خانواده و سبک فراغت جنسیتی عنوان کرد که 
و سبک  های سنتی بیشتر سبک مشارکتی دارندخانواده

مشارکتی و گروهی آنها با آشنایان بیشتر است، مردان بیشتر از 
 ی هستند.زنان دارای فعالیت فراغت

مطالعات دیگری اوقات فراغت را با رویکرد و تأکید بر 
 در بررسی (0901تندنویس )اند. فعالیت ورزشی بررسی کرده

اوقات فراغت مردم ایران، عنوان کرد که  در ورزش جایگاه
های اهل ورزش صرف هزینه درصد درآمد خانوادهفقط پنج

ذراندن نحوة گ بررسی در (0901شود. صفانیا )ورزش می
های آزاد اسالمی اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه

های ورزشی نشان داد که میانگین کشور با تأکید بر فعالیت
کردن این دانشجویان در اوقات فراغت، زمانی ورزش

های ورزشی دقیقه در هفته است که رشتههفتوصدوبیست
ترتیب جاری دانشجویان دختر با توجه به امکانات موجود به 

سازی است. نوردی، دویدن و بدنروی، کوهشامل پیاده
گذران اوقات فراغت  نحوةبررسی ( نیز در 0900)محمدی 

های آزاد اسالمی جنوب خراسان با دانشجویان پسر دانشگاه
درصد بیش از  90/90گزارش کرد، بدنی تربیتتأکید بر جنبه 

غت ساعت اوقات فرایک درصد کمتر از 0/01ساعت و سه
درصد  00/13ها و درصد شب 00/01اند و زمان فراغت داشته
 00/91. همچنین ها بوده استدرصد صبح 03/4ظهرها و  بعد از

 خانوادهبا افراد دانشجویان اوقات فراغتشان را درصد 
 گذراند.می
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 (رشت)شهری برون و درون خانوادگی ورزشی فراغت در مصرف الگوی و سبک بررسی

 

( اثر جذب فرهنگی بر اهمیت 0330) 00و گرامان شاول
را وط به طبیعت مربوط به خانواده و مرب سرگرمیتفریح و 

، قومی یهاتنوع درون گروه ند،نشان داد بررسی کردند و
مربوط به  سرگرمیبر منافع تفریح و  است وارزش فرهنگی 

در بررسی ( 1113) 01و مریام وست .تأثیر زیادی دارد خانواده
 عنوان کردنددر فضای باز و انسجام خانواده  سرگرمیتفریح و 

حفظ و افزایش انسجام خانواده که تفریحات سالم در فضای باز 
در پژوهشی با عنوان ( 1111) 09و رومن پاتی .کندیرا فراهم م

نشان دادند،  خانواده سازیینقش تفریح در فضای باز در غن
 ،خانواده در فضای باز سرگرمیتفریح و  یهاساختار برنامه

و  دنیساست.  خانوادهخرید مثبت قوی با قدرت  ةدارای رابط
مشارکت و در پژوهشی گزارش کردند، ( 0331) 04مانسینی

رضایت  ی مانندمثبتآثار اوقات فراغت  هاییتهمکاری در فعال
را به همراه دارد.  خانواده، تعامل با خانواده و ثبات خانواده

تحقیقی با بررسی سفر،  درنیز ( 1110) و همکاران 00گونگ
به  بدون فرزندی هاخانوادهفراغت و خانواده بیان کردند که 

ی دارای فرزند هاخانوادهزیاد مسافرت بیشتری نسبت احتمال 
خواهند داشت؛ اما در کل اوقات فراغت کمتری خواهند 

 وقت و پول کنندة اصلییینتعو  . عوامل محدودکنندهداشت
به میزان  دیگر جمعیتی مختلفـ  اجتماعی هاییژگیو و هستند

هزینه همراه  سفرهای تفریحی و کل هایینههز هب یتوجهقابل
در بررسی نقش پدر در فراغت ( 1118) 08ماورینوابسته است. 

بافت یکورزش  عنوان کرد؛ خانواده و الگوهای ورزشی
توانند در یمدر اوقات فراغت است و پدران فرهنگی غالب 

ورزشی هویت پدری  غیرتفریحات  تفریحات ورزشی بیشتر از
که ورزش و اوقات  هددی. این مطالعه نشان مرا ابراز کنند خود

در جهت هویت کاری و  مردانای برای ینهزمتواند میفراغت 
( نیز در 1110) 03سابورین و ایروینمولدبودن خودشان باشد. 

های ورزشی میان جوانان پژوهش خود تأثیرات اجتماعی فعالیت
کنند که در میان فاکتورهایی که بر را بررسی کرده و بیان می

است، نقش والدین و دیگر اعضای شبکه ورزش کودکان مؤثر 
 د.اجتماعی کودکان اهمیت دار

مطالعات زیادی با موضوع فراغت خانوادگی و مفاهیم 
ها، صورت گرفته است؛ اما این مطالعات در مشارکت خانواده

بخش تفریحات ورزشی انجام نشده، همچنین تفریحات درون و 
                                                                                         
8. Shaull & Gramann 
9. West & Merriam 
10. Patti & Ramon 
11. Dennis & Mancini 
12. Gong 
13. Maureen  
14. Sabourin & Irwin 

شده عمدتاً انجام هایاند. پژوهششهری با هم مقایسه نشدهبرون
بر جایگاه ورزش در اوقات فراغت تأکید داشتند. ضمن اینکه 
مطالعات این زمینه بیشتر با مفهوم ورزش همگانی همراه بود و 

این،  زمان خانوادگی چندان مورد توجه نبوده است. عالوه بر
الگوهای مصرفی ورزشی در مطالعات قبلی بیشتر به تفکیک زن 

طالعه مهمی با موضوع الگوهای تفریحی و مرد بوده است و م
ورزشی خانوادگی صورت نگرفته است. این در حالی است که 
تفریحات ورزشی خانوادگی و جمعی دارای اهمیت بسیاری 

 کیفیت ها،زندگی در خانواده شیوه و روش تغییر است. زیرا با
 بهبود تفریح و ورزش از الگویی وسیلةخانوادگی به زندگی

 صورت به غیرفعال و فعال هایروش الگو، آن در که یابدمی
این  (. عالوه بر0908جاه، دارند )رفعت قرار ایشدهآمیخته

بخش اصلی توریسم و گردشگری مربوط به تفریحات 
خانوادگی است. البته توریسم ورزشی صنعت نوپایی در حال 

گیری در کشور است، توجه به تفریحات خانوادگی در شکل
اهمیت فراوانی دارد. درمجموع باید گفت با  توریسم ورزشی

وجود جایگاه بالقوه و ضروری که زمان خانوادگی در 
تفریحات ورزشی دارد و بالعکس؛ اما مطالعات پیشین به 
صورت کاربردی و فراگیر به بررسی فراغت ورزشی خانوادگی 

اند، همچنین الگوهای ورزشی خانوادگی و رفتار نپرداخته
ها در تفریحات ورزشی مورد بررسی قرار مصرفی خانواده

نگرفته است. این نوع تفریحات بیرون و داخل شهری ارزیابی 
محوری و عدم مشارکت یا مشارکت نشده و وضعیت خانه

ها تحلیل نشده است. همچنین خانواده در همراهی دیگرخانواده
های زیادی با که تفاوت»وضعیت تفریحات و فراغت ورزشی 

ها واکاوی نشده براساس ویژگی خانواده« دارد سایر تفریحات
بنابراین در این پژوهش محققان درصد هستند تا وضعیت  است.

زمان، الگوی مصرفی و سبک فراغتی ورزشی خانوادگی را 
های براساس سطح درآمد و تعداد اعضای خانواده در مکان

 شهری مورد بررسی قرار دهند.درون و برون

 شناسی تحقیقروش

صورت بررسی کیفی و  پژوهش توصیفی بهروش 
لیست محقق ساخته بازنویسی میدانی است. ابزار پژوهش چک

شده از پرسشنامه تفریحات خانوادگی و ورزشی است که 
ای و تأیید کارشناسان در حیطه براساس مطالعه منابع کتابخانه

فراغت ورزشی خانوادگی آماده شد. روش کار به صورت 
آوری های جمعها بود. دادهشده با خانوادههدایتمصاحبه نیمه

های تأییدشده استخراج گردید. لیستشده با استفاده از چک
های شهروند شهر رشت دارای جامعةآماری پژوهش را خانواده
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دهد. نمونة آماری شامل تفریحات ورزشی تشکیل می
صورت صدخانواده است که به دلیل زمینة پژوهش به

ی هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. گیری تصادفنمونه
-مصاحبه در اماکن تفریحی ورزشی بـــیرون شهر و پنجاهپنجاه

مصاحبه در اماکن تفریحی ورزشی داخل شهر صورت گرفت. 
تحلیل سؤاالت به صورت کیفی و با استفاده از آمار توصیفی 

 صورت گرفته است.
سؤاالت پرسشنامه شامل وضعیت درآمد، سبک 

ان تفریحی و الگوی مصرفی ورزشی و تعداد تفریحی، مک
اعضای خانواده بود. منظور از تفریح ورزشی خانوادگی 

های فراغتی حرکتی به صورت الگوهای ورزشی و بازی فعالیت
است که با مشارکت حداقل دوعضو از خانواده باشد. موارد 

ها براساس تکرار آن الگوها و رفتار تفریحی پرسش از خانواده
ماه است. سبک غیرمشارکتی یا شیوة ر طول یکورزشی د

تنهایی باهم خانواده بهمحوری، تفریحاتی است که یکخانه
گذرانند. سبک مشارکتی، مشارکت دوخانواده یا بیشتر برای می

خانواده با افراد دوست گذراندن در کنار هم و یا مشارکت یک
ورت ها به صو آشنا است. تعیین این دوسبک در تحلیل داده

ها سپری شده است. هایی بوده که به این شیوهمجموع زمان
الگوی مصرفی ورزشی یا الگوی تفریح ورزش شامل 

های حرکتی )مانند هایی با ویژگی رشته ورزشی و بازیفعالیت
همچنین  های ورزشی والیبال و فوتبال گل کوچک( است؛رشته

یستی های تورتفریحات برون شهری مربوط تفریحات در مکان
شهری شامل خارج از محوطة شهری و تفریحات دورن

 .شودتفریحاتی است که در خانه و اماکن حومه شهر انجام می
( اوقات فراغت مردم ایران را بر 0901با وجود اینکه تندنویس )

-شهری و برونحسب مکان فراغتی به درون خــــانه، درون

رحسب نتایج بندی کرده است؛ اما در این پژوهش بشهری دسته
هایی که تفریحات ورزشی با سایر ها و تفاوتلیستچک

شهری الگوهای فراغتی دارند به صورت درون و برون
 بندی شد.دسته

 توصیف وضعیت نمونه آماری . 3جدول 
 میانگین درآمد جمع زن مرد تعداد خانواده

 ماهانه )میلیون(

 میانگین تفریح ورزشی

 ماهانه )ساعت(

 11/11 50/1 11 9 9 9 نفری 2

 44/31 99/1 40 14 11 10 نفری 1

 00/30 11/1 154 04 41 14 نفری 4

 51/31 43/1 110 49 04 10 نفری 5

 14/34 10/1 10 44 39 14 نفری 6

 11/31 41/1 91 49 41 11 نفری و به باال 7

 39/33 51/1 441 103 110 155 جمع

 ات بودند.های دارای والدین در قید حی*همه خانواده

شده به صورت میانگین در ماه با های آوردهمیانگین
ها به صورت پرسش بار تکرار آن الگو است. مصاحبهحداقل یک

های این از همة اعضای خانواده در کنار هم بود. از محدودیت
توان به عدم مبانی قوی در زمینه تفریحات ورزشی پژوهش می

های سال یا در سایر ماه خانوادگی، تسهیالت الزم جهت بررسی
مناطق دیگر کشور، در نظر نگرفتن متغیرهای دیگری مانند 
تفکیک خانگی و غیرخانگی، مقایسه با سایر الگوهای غیرورزشی 

 شود در مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرد.که پیشنهاد می است؛
 

بندی شدند. توزیع های پژوهش در چندبخش دستهیافته
ی براساس سبک تفریحی مشارکتی و زمان تفریح خانوادگ

-غیرمشارکتی، الگوهای تفریحی ورزشی، فضاهای دورن و برون

 شهری، سطح درآمد و تعداد اعضای خانواده.
دهد هردونوع تفریحات ( نشان می1های جدول )یافته

-های با درآمــــد پایین یکمشارکتی و غیرمشارکتی در خانواده

های با سطح درآمد ر از خانوادهمیلیون کمتباالی پنج میلیون و
، 93/99ها میلیون است. میانگین کل تفریحات خانوادهدوتا پنج

به  00/09و سبک مشارکتی  08/03میانگین سبک غیرمشارکتی 
 دست آمد.
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 (رشت)شهری برون و درون خانوادگی ورزشی فراغت در مصرف الگوی و سبک بررسی

 

 سبک تفریحی و سطح درآمد خانواده )توزیع زمان فراغت ورزشی( .9جدول 
 میانگین یلیون در ماه(خانواده )درآمد به م درآمدسطح  سبک تفریح

 به باال 5 5-2 2 – 3 3زیر  )ساعت در ماه(

 14/19 میانگین درصد میانگین درصد میانگین درصد میانگین درصد

 10/19 00/5 93/11 44/5 99/19 41/5 19/19 09/5 غیرمشارکتی

 01/13 41/13 40/5 13/14 34/5 14/14 39/5 04/13 43/5 مشارکتی

 39/33 44/35 155 14/34 155 51/34 155 40/31 155 مجموع

 

در بررسی دوسبک مشارکتی و غیرمشارکتی براساس تعداد 
ترین و نفری بیشهای پنجخانواده (؛1اعضای خانواده )جدول 

های دونفری کمترین میزان تفریح ورزشی را در هردو خانواده

ن ، میزا9اساس جدول  نوع مشارکتی و غیرمشارکتی داشتند. بر
 نفری افزایشنفری تا پنجهای دوتفریح ورزشی تقریباً از خانواده

 یابد.و سپس کاهش می
 

 سبک تفریحی و تعداد اعضای خانواده )توزیع زمان فراغت ورزشی(. 1جدول 

 میانگین )ساعت در ماه( غیرمشارکتی تعداد اعضای خانواده

 ساعت درصد ساعت درصد

 11/11 11/9 49/5 33/11 01/5 نفری 2

 44/31 94/11 44/5 0/19 04/5 نفری 1

 00/30 39/14 41/5 11/11 09/5 نفری 4

 51/31 41/14 41/5 34/11 01/5 نفری 5

 14/34 59/14 45/5 59/15 45/5 نفری 6

 11/31 59/13 39/5 91/11 41/5 نفری و به باال 7

 39/33 01/13 01/5 14/19 41/5 میانگین مجموع

 

های تفریح در اساس سبک ی مصرفی ورزشی برمقایسه الگوها

های با ویژگی والیبال/ بسکتبال دهد که بازی( نشان می4جدول )

ترین سهم زمانی از فراغت ورزشی را در روی بیشو پیاده

هردونوع سبک مشارکتی و غیرمشارکتی به خود اختصاص 

ها برای الگوهای اما در الگوهای دیگر در این سبک اند؛داده

ها و رد نظر روند خاصی ندارد. به طور کلی اکثر ورزشمو

الگوها در سبک غیرمشارکتی بیشتر از سبک مشارکتی صورت 

 گیرد.می
 

 سبک و الگوهای مصرفی ورزشی )توزیع زمان فراغت ورزشی(. 4جدول 
 میانگین )ساعت در ماه( سبک تفریح متغیر

 مشارکتی غیرمشارکتی

 1/4 4/1 4/3 والیبال، بسکتبال

 1/0 3/1 0/3 کوهنوردی -رویپیاده

 1/4 1/1 5/3 های حرکتی و بومیانواع بازی

 1/1 4/1 1/5 فوتبال  -فوتسال

 3/1 4/5 9/1 پنگبدمینتون، پینگ

 1/4 0/1 4/1 سواریشنا، دوچرخه

 0/1 1/1 3/1 های تلویزیونی ورزشیبرنامه

 1/1 5/1 1/1 آمادگی جسمانی و سالمتی
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 1/3 4/1 1/1 *سایر

 39/33 01/13 14/19 مجموع

 الگوهای در این بخش ها اندکی تفاوت دارد.برحسب تعداد اعضا و درآمد خانواده باشد ولیها کم میسایر شامل الگوهای دیگری است که میزان پرداختن به آن*

 .باشدمی غیره و اهبازی کم، کاربرد با هایورزش مانند حرکتی تفریحات و هاورزش شامل ورزش -تفریح

( الگوهای تفریح  ـ ورزش برحسب درآمد خانواده 0در جدول )
آورده شده است. همانند جدول قبل دوالگوی والیبال ـ بسکتبال 

ها را ترین زمان تفریحی خانوادهروی ـ کوهنوردی بیشو پیاده
در تمام سطوح درآمد به خود اختصاص دادند. در کل به نظر 

ی که نیاز به امکانات بیشتری نسبت به بقیه دارند هایرسد بازیمی
 باشد.های با درآمد باال میبیشتر مورد توجه خانواده

 

 

 الگوهای مصرفی ورزشی و درآمد خانواده )توزیع زمان فراغت ورزشی( .5جدول 
 میانگین )ساعت در ماه( درآمد متغیر

 به باال 5 5-2 2 – 3 3زیر 

 1/4 9/0 4/4 1/9 3/0 والیبال، بسکتبال

 1/0 1/0 0/4 9/4 9/4 کوهنوردی -رویپیاده

 1/4 1/3 9/4 4/3 0/0 های حرکتی و بومیانواع بازی

 1/1 5/1 3/1 4/1 1/3 فوتبال  -فوتسال

 3/1 1/1 1/1 1/1 1/3 پنگبدمینتون، پینگ

 1/4 4/0 4/4 1/3 4/1 سواریشنا، دوچرخه

 0/1 0/1 4/3 4/1 9/1 های تلویزیونی ورزشیبرنامه

 1/1 1/1 4/1 1/3 1/1 آمادگی جسمانی و سالمتی

 1/3 9/4 1/3 9/3 4/3 سایر

 39/33 44/35 14/34 51/34 40/31 مجموع

 

اساس تعداد  بررسی وضعیت الگوهای مصرفی تفریح ـ ورزش بر
(. از نتایج 8خانواده به صورت زیر آورده شده است )جدول 

ن اشاره کرد که پرداختن به اکثر توان به ایمهم این توزیع می

ها کم یا پرجمعیت کمتر از الگوهای یادشده در خانواده
 های با جمعیت متوسط هستند.خانواده

 

 تعداد اعضای خانواده و الگوهای مصرفی ورزشی )توزیع زمان فراغت ورزشی(.  6جدول 

 میانگین درآمد متغیر

 نفری و به باال 7 نفری 6 ینفر 5 نفری 4 نفری 1 نفری 2 )ساعت در ماه(

 1/4 1/4 4/9 4/4 4/9 3/4 1/0 والیبال، بسکتبال

 1/0 5/0 3/0 0/0 4/4 3/4 1/4 کوهنوردی -رویپیاده

 1/4 0/4 1/0 1/9 9/3 9/5 4/5 های حرکتی و بومیانواع بازی

 1/1 9/1 4/3 4/4 0/1 5/1 1/5 فوتبال  -فوتسال

 3/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 4/1 پنگبدمینتون، پینگ

 1/4 1/0 9/4 4/0 4/3 1/3 3/1 سواریشنا، دوچرخه

 0/1 0/1 9/1 3/1 4/1 4/3 4/3 های تلویزیونی ورزشیبرنامه

 1/1 1/1 1/1 1/3 9/1 1/3 4/1 آمادگی جسمانی و سالمتی

 1/3 4/1 0/1 1/1 3/4 4/4 5/0 سایر
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 (رشت)شهری برون و درون خانوادگی ورزشی فراغت در مصرف الگوی و سبک بررسی

 

 39/33 11/31 14/34 51/31 00/30 44/31 11/11 مجموع

 

در بررسی وضعیت الگوهای تفریح ـ ورزش در تفریحات 
هایی که شهری، نتایج نشان داد رشتهشهری و بروندرون

ترین سهم ها باالتر است بیشتر و زمینه مشارکتی آنعمومی
 (. 3زمانی تفریحات برون شهری را دارند )جدول 

 

 راغت ورزشی(الگوهای مصرفی ورزشی و مکان فراغتی )توزیع زمان ف. 7جدول 
 میانگین )ساعت در ماه( مکان تفریح متغیر

 برون شهری درون شهری

 1/4 1/3 4/1 والیبال، بسکتبال

 1/0 0/3 3/1 کوهنوردی -رویپیاده

 1/4 9/1 3/1 های حرکتی و بومیانواع بازی

 1/1 4/1 1/1 فوتبال  -فوتسال

 3/1 0/1 1/5 پنگبدمینتون، پینگ

 1/4 4/1 0/1 یسوارشنا، دوچرخه

 0/1 1/5 9/1 های تلویزیونی ورزشیبرنامه

 1/1 4/5 1/1 آمادگی جسمانی و سالمتی

 1/3 1/1 9/1 سایر

 39/33 59/19 3/14 مجموع

 

شهری براساس تعداد شهری و برونوضعیت تفریحات درون
(. 0اعضای خانواده در جدول زیر آورده شده است )جدول 

باً با افزایش تعداد خانوار تفریحات براساس نتایج جدول تقری
 یابد.شهری افزایش میشهری کاهش و بروندرون

 

 تعداد اعضای خانواده و مکان تفریح )توزیع زمان فراغت ورزشی(.  8جدول 
 میانگین )ساعت در ماه( مکان تفریحی تعداد خانواده

 شهریبرون شهریدرون

 11/11 1/11 4/14 نفری 2

 44/31 5/13 4/19 نفری 1

 00/30 5/11 1/19 نفری 4

 51/31 4/11 4/14 نفری 5

 14/34 0/11 4/14 نفری 6

 11/31 3/11 0/13 نفری و به باال 7

 39/33 59/19 35/14 میانگین مجموع

 

شهری براساس درآمد شهری و بروندر مقایسه تفریحات درون
ن تفریحات تریمیلیون بیشتادوها با درآمد یکخانواده؛ خانواده

ترین میلیون به باال بیشپنج0های با درآمد شهری و خانوادهدرون
 (.3شهری را داشتند )جدول تفریحات برون
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 سطح درآمد و مکان تفریح ورزشی خانواده )توزیع زمان فراغت ورزشی(.  7جدول 
 )ساعت در ماه(میانگین  سطح رفاه خانواده )درآمد به میلیون( سبک تفریح

 به باال 5 5-2 2 – 3 3ر زی

 35/14 1/13 5/10 4/19 0/11 شهریدرون

 59/19 4/19 1/11 4/14 5/13 شهریبرون

 39/33 44/35 14/34 51/34 40/31 مجموع

 

در نهایت سبک تفریح براساس مکان تفریح با هم مقایسه شد. 
تفریحات غیرمشارکتی هم در درون شهر و هم برون شهر از 

 (.01بیشتر بودند )جدول غیرمشارکتی 

 

 )توزیع زمان فراغت ورزشی( سبک و مکان فراغت ورزشی خانوادگی. 31جدول 
 میانگین )ساعت در ماه( سبک تفریح مکان تفریح

 مشارکتی غیرمشارکتی

 35/14 91/0 31/15 درون شهری

 59/19 03/9 04/9 برون شهری

 39/33 01/13 14/19 مجموع

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت الگوهای مصرفی تفریح 

ـ ورزش در فراغت ورزشی خانوادگی شهروندان شهر رشت بود. 

الگوهای مصرفی ورزشی و حرکتی براساس سبک تفریحی 

شهری و شهری یا برونمشارکتی یا غیـر مشارکتی، مکان درون

براساس سطح درآمد و تعداد اعضای خانواده بررسی شدند. 

ناپذیری از تفریحات سالم است و اثرات رزش جزء جداییو

مطلوب جسمی و روانی دارد بنابراین نوع پرداختن به آن برای 

ریکاوری جسمی )تمرین( و نشاط روانی )تفریح( بدن اهمیت 

فراوانی دارد. پس تفریحات ورزشی یا جایگاه ورزش در اوقات 

و تفریح  فراغت همواره مورد توجه پژوهشگران حوزة فراغت

بوده است. مطالعات فراوانی در زمینة اوقات فراغت و تفریحات 

صباغ لنگرودی (، 0901) تندنویسورزشی صورت گرفته است. 

( وضعیت گذراندن 0901)و محمدی  (0901صفانیا ) (،0933)

بابایی اند. بدنی را بررسی کردهاوقات فراغت با تأکید بر فعالیت

ه بررسی وضعیت فراغت ( ب0908جاه )( و رفعت0904)

به  . مطالعات خارج از کشور فراگیرتراندپرداختهخانوادگی 

اما با وجود مطالعات فراوان در  اند؛تفریحات ورزشی پرداخته

ها و پرداختن به ورزش در فراغت و زمینه فراغت خانواده

تاکنون پژوهشی تخصصی با موضوع تفریحات ورزشی  تفریحات

رو در این پژوهش به است. از اینخانوادگی صورت نگرفته 

شهری بررسی وضعیت زمان خانوادگی در فراغت ورزشی برون

شهری پرداخته شده است. یکی از نتایج مهم این و درون

پژوهش، ارائة الگوهای تفریح ورزش برای مطالعات بعدی در 

ها نشینخصوص شمالیهای ایرانی و بهتفریحات ورزشی خانواده

شهری با هم شهری و برونریــــحات درونبود. همچنین تف

مقایسه شدند. در حالی که مطالعات قبلی تفریحات درون و 

 بیرون خانه را با هم مقایسه کرده بودند.

های کم یا تفریحات ورزشی در خانوادهدهد، نتایج نشان می

(. 0های با جمعیت متوسط بود )جدول پرجمعیت کمتر از خانواده

های ( در بررسی شبکه0908جاه )یج رفعتاین نتایج با نتا

ها ( در بررسی فراغت خانواده0904ها و بابایی )معاشرتی خانواده

خوانی دارد. همچنین با نتایج توصیفی دنیس و مانسینی هم

( در بررسی تفریحات خانوادگی که عنوان کردند با ورود 0331)

فزایش ها در کنار هم افرزندان اول میزان تفریحات خانواده

های بدون فرزند )دونفری( یابد، مطابقت دارد. خانوادهمی

تفریحات ورزشی کمتری نسبت به بقیه دارند؛ اما مطالعات قبلی 

های ها برای خانوادهفراغت نسبی بیشتر نسبت به سایر خانواده

تواند (. این مسئله می0908جاه، اند )رفعتدونفری گزارش کرده
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 (رشت)شهری برون و درون خانوادگی ورزشی فراغت در مصرف الگوی و سبک بررسی

 

های اول ازدواج و در اولویت قرار لناشی از وضعیت زندگی سا

ها گرفتن سایر نوع تفریحات و شرایط خاص این نوع خانواده

داون و ای مانع درونی در مطالعه باشد و احتماالً دلیل چنین مسئله

و  هارفتنبیرون  دهدمیمطالعات نشان . ( باشد0303گودبب )

هم زوج بایک مانندگذران بیرون از خانه برای کسانی که 

(. عکس 0908جاه، )رفعتاهمیت کمتری دارد  کنند،میزندگی 

های با جمعیت باال چنین مواردی نیز تقریباً در مورد خانواده

صادق است. از آنجا که اوقات فراغت افراد معموالً بیشتر در 

های خانوادگی است )مدیری و کنار خانواده و آمیخته با فعالیت

نوع اهمیت و آمیختگی زمان رسد ( به نظر می0903سفیری، 

ها با جمعیت باال وضعیت سنی و وضعیت تفریحی در خانواده

های تر از خانوادهجسمی والدین نسبت به فرزندان نامتعادل

تواند تفاوت در پرداختن به باجمعیت کم باشد که این می

الگوهای حرکتی و ورزشی فراغت ایجاد کند و باعث کاهش 

 .ها نسبت شودرزشی در این خانوادهزمان تفریح خانوادگی و

بنابراین کاهش زمانی تفریحی ورزشی به دلیل الگوهای ورزشی 

ها نسبتاً به دیگر الگوهای فراغتی در متفاوت آن و ساختار

جهت رسد. بدینها با جمعیت کم یا باال طبیعی به نظر میخانواده

های سازی و افزایش آگهی دربارة الگوشود، فرهنگپیشنهاد می

و  های دونفری )بدون فرزند(ورزشی متناسب با وضعیت خانواده

 با جمعیت )دارای تفاوت سنی و فراغتی باال( صورت گیرد.

بررسی وضعیت سبک تفریحی مشارکتی و غیرمشارکتی 

های با ها نشان داد که خانوادهبراساس درآمد مالی خانواده

میلیون پنجتادرآمد باال و پایین نسبت به درآمد متوسط یک

(. این نتایج با 1 تفریحات غیرمشارکتی کمتری دارند )جدول

های مرفه و غیرمرفه ( دربارة خانواده0904نتایج بابایی )

( طبقات پایین 0908جاه )همخوانی دارد. بر اساس نتایج رفعت

جامعه به نسبت طبقات مرفه جامعه کمتر از فراغت فعال استفاده 

( 0930خوانی دارد. شیرازی )وهش همکنند که با نتایج پژمی

 خانوادةهیچ هاخانواده از موارد، کند که در بسیاریعنوان می

و  ارتباط برقراری به تمایل تا کنندنمی پیدا خود وزنهم

تواند یکی درواقع سطح درآمد می مشارکت با آنان داشته باشند؛

ها باشد. هبودن خانوادوزناز معــــــــیارهای اصلی همراهی و هم

 خطوط در کنندهتعیین آن نقش زمانهم ترکیب و اجتماعی طبقة

دارد  فراغت اوقات گذران تفاوت سبک زمان فراغتی و تمایز

توان در طبقات مختلف اجتماعی تفاوت باالیی . بنابراین، می(8)

در نحوه گذراندن فراغت مشاهده کرد و نوع طبقه اجتماعی 

بینی کند. ی فراغتی ورزشی را پیشتواند سبک، زمان و الگومی

( در گزارش جایگاه ورزش 0901تندنویس )براساس مطالعات 

های درصد درآمد خانوادهدر اوقات فراغت مردم ایران فقط پنج

بنابراین با درنظرگرفتن شود. اهل ورزش صرف هزینه ورزش می

نسبت اهمیت و جذابیت، هزینة کردن بهارزش فراغتی، ورزش

رسد بت به سایر تفریحات مهیّج دارد، به نظر میکمتری نس

نکردن هزینة مناسب برای ورزش سطوح درآمد متوسط و صرف

پایین، بیشتر دلیل عدم آگاهی مناسب و نبود فرهنگ فراغتی به

مناسب باشد تا برآورد هزینة تفریح ورزشی. پس پیشنهاد 

اغت مسایلی بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزة فرشود چنینمی

های مرتبط با اوقات فراغت ها و سازمانهای شهرداریو برنامه

بندی تفریحات کاشف قرار گیرد. عالوه بر این در تقسیم

در « سایر»( برحسب هزینه و با در نظر گرفتن موارد 0931)

الگوهای مصرفی؛ نتایج پژوهش حاضر برحسب درآمد خانوار 

ه سطح درآمد باال تنها در الگوهای تفریحات پرهزینه مربوط ب

دهندة این است که خوانی وجود دارد. این مسئله نشانهم

برخالف سایر تفریحات، الگوهای ورزشی و حرکتی بازی در 

 سو نیست.ایران هنوز با میزان درآمد هم

های تفریحی ورزشی خانوادگی براساس در بررسی سبک

( نتایج نشان داد، سبک 9تعداد اعضای خانواده )جدول 

نفری افزایش و بعد های پنجرکتی با افزایش تعداد تا خانوادهمشا

( در بررسی الگوی خانواده و 0904یابد. بابایی )از آن کاهش می

های سنتی بیشتر سبک فراغت جنسیتی عنوان کرد که خانواده

و سبک مشارکتی و گروهی آنان با  سبک مشارکتی دارند

تار بسیاری از آشنایان بیشتر است. از آنجا که هنوز ساخ

های پرجمعیت خانواده های ایرانی سنتی است و بیشترخانواده

-های کمتر از خانوادهدارای میانگین سنی باال و در واقع قدیمی

بنابراین با نتایج  جمعیت هستند سبک مشارکتی بیشتری دارند.

اما با توجه به اینکه در جمعیت  خوانی دارد؛پژوهش حاضر هم

رسد دلیل آن کند به نظر میاحتماالً صدق نمیباال این مورد 

تفاوت الگوهای ورزشی نسبت به سایر الگوهای مصرفی در 
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شود در رو، پیشنهاد میفراغت مانند تماشای فیلم باشد. از این

ها با توجه به ها و نهادهای مربوط به امور خانوادهبرنامه شهرداری

له سبک سنتی سازی فراغت و افزایش فاصنقش ورزشی در غنی

های ایرانی، دربارة و الگوهای شهرنشینی جدید در خانواده

های خانوادگی ارائه تفریحات ورزشی الگوهای جدید و برنامه

 شود.

اساس  ورزش بر -مقایسه الگوهای مصرفی تفریح

هایی با ویژگی های تفریح نشان داد که بازیسبک

نی از فراغت ترین سهم زماروی بیشوالیبال/بسکتبال و پیاده

ورزشی را در هر دو نوع سبک مشارکتی و غیرمشارکتی به خود 

ها برای اما در الگوهای دیگر در این سبک اند؛اختصاص داده

الگوهای مورد نظر روند خاصی ندارد. این نتایج با نتایج 

( در مورد مجموع میانگین 0901( و صفانیا )0938تندنویس )

های ورزشی همخوانی دارد. به دختران و پسران در بیشتر رشته

ها و الگوها در سبک غیرمشارکتی بیشتر طور کلی اکثر ورزش

گیرد. از آنجا که در گذراندن از سبک مشارکتی صورت می

تفریحات و فراغت ورزشی مواردی مانند داشتن سابقه ورزشی، 

وضعیت مالی، وجود امکانات، نوع و جذابیت ورزش مورد نظر 

هایی مانند ( بنابراین احتماالً ورزش0903ور، اهمیت دارد )آقاپ

والیبال )اشکال آن( و کوهنوردی در مجموع اهمیت بیشتری 

نسبت به سایر الگوهای ورزشی در فراغت خانوادگی دارد. 

توان گونه تفریحات، میاین به دلیل ماهیت جمعی این عالوه بر

داشته و  بینی کرد زمان فراغتی بیشتری نسبت به سایر الگوهاپیش

بنابراین  در سبک غیرمشارکتی بیشتر به آن پرداخته شود؛

توان نتیجه گرفت سبک غیرمشارکتی الگوهای مصرفی با می

این جایگاه  های گروهی دارد. عالوه برشباهت بیشتر به ورزش

 برای کامپیوتری هایبازی ورزشی، تماشاگران برای تلویزیون

 ورزشی؛ هایچالش در مشارکت و مجازی هایواقعیت

 امروز با مقایسه در آینده در تفریحی و ورزشی هایفعالیت

ها، ، با توجه به یافته(0333)وپ،  کرد خواهد ترخانگی

های فراغتی محور شدن )غیرمشارکتی( هر بیشتر زمانخانه

زا باشد. به همین دلیل در مورد آسیبخانواده روندی طبیعی می

اگیری آن همیشه توسط بودن چنین رویکردی در صورت فر

شناسان به عنوان چالشی پیش روی تعامالت اجتماعی جامعه

 باشد.حضوری و غیرمجازی می

کوهنوردی -رویبسکتبال و پیاده -دو الگوی والیبال

حسب درآمد خانواده را  ها برترین زمان تفریحی خانوادهبیش

هایی که رسد بازیبه خود اختصاص دادند. در کل به نظر می

نیاز به امکانات بیشتری نسبت به بقیه دارند بیشتر مورد توجه 

 بر نقش( 0900) باشد. ربانیهای با درآمد باال میخانواده

 تمایز خطوط آن در همزمان ترکیب و اجتماعی طبقه کنندهتعیین

بنابراین  کند؛تأکید می فراغت اوقات گذران الگوهای تفاوت و

 تری در خطوطپر رنگ توان گفت چنین الگوهایی نقشمی

در طبقات  فراغت اوقات گذران الگوهای تفاوت و تمایز

 وتفریح  هایبرنامهساختار این،  اجتماعی دارند. عالوه بر

 باقدرتمثبت قوی  ةخانواده در فضای باز دارای رابط سرگرمی

بنابراین کاربرد  (1111دارد )پاتی و رامون،  خانوادهخرید 

در همه سطوح درآمدی، شنا در  الگوهایی مانند والیبال

های با های حرکتی در خانوادههای با درآمد باال و بازیخانواده

برداری دسترسی به تواند به سبب میزان هزینهتر میدرآمد پایین

مقابل جایگزینی الگوهای دیگر )از درآمد پایین به  ها و درآن

ت برخی کننده محدودیتواند منعکسباال( باشد. این موارد می

های در پرداختن همه الگوهای تفریحی ورزشی با تکرار خانواده

 هفتگی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور باشد.

اساس تعداد  بررسی وضعیت الگوهای مصرفی ورزشی بر

خانواده نشان داد که پرداختن به اکثر الگوهای یادشده در 

ت های با جمعیها کم یا پر جمعیت کمتر از خانوادهخانواده

های کم توان گفت از آنجا که در خانوادهباشد. میمتوسط می

..( .بسیاری از الگوهای تفریحی ورزشی )گروهی و جمعیت

ها در بسیاری کاربرد ندارد زمان فراغت ورزشی خانوادگی آن

این  باشد. عالوه برهای دیگر پایین میاز الگوها نسبت به خانواده

به دالیلی مانند اختالف سنی  های پرجمعیت احتماالًدر خانواده

باالی والدین و فرزندان بزرگ خانواده با فرزندان الگوهای 

 یابد. عاداتفراغتی نسبت خانواده بدون چنین ویژگی کاهش می

 وقت گذران نحوة روی که است دیگری عامل خانواده مصرفی

؛ (0939گذارد )سعیدی رضوانی، می تأثیر خانواده در فراغت

با جمعیت متفاوت الگوها و عادات مصرفی متفاوتی ها خانواده
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 (رشت)شهری برون و درون خانوادگی ورزشی فراغت در مصرف الگوی و سبک بررسی

 

های توان نتیجه گرفت خانواده( بنابراین می0904دارند )بابایی، 

های الگوهای مصرفی با شباهت بیشتر به ورزش پرجمعیت

 گروهی دارند.

در بررسی وضعیت الگوهای مصرفی ورزشی در تفریحات 

هایی که هشهری، نتایج نشان داد رشتشهری و بروندرون

ترین سهم ها باالتر است بیشتر و زمینه مشارکتی آنعمومی

هایی که (. رشته3شهری را دارند )جدول زمانی تفریحات برون

-پرداختن به آنها بیشتر در بیرون شهر ممکن است )مانند کوه

نوردی و ...( یا در بیرون شهر دارای جذابیت بیشتری است 

انوادگی را به خود اختصاص بیشترین زمان فراغتی ورزشی خ

دهند. به طور تقریبی با افزایش تعداد اعضای خانواده، زمان می

شهری شهری کاهش و برونتفریحی خانوادگی ورزشی درون

(. معموالً در تفاوتی که از لحاظ 0افزایش داشت )جدول 

امکانات و تأثیر مکان تفریحی، الگوهای ورزشی با سایر 

با وجود اینکه در حالت طبیعی تعداد الگوهای فراغتی دارند 

اعضای خانواده کمتر احتمال دارد نگرش خاصی مبنی بر تمایل 

شهری تفریحات القا کند؛ اما به یا عدم تمایل به پرداختن برون

های ورزشی و به اصطالح فعال با سایر رسد در فراغتنظر می

 الگوهای غیرورزشی تفاوت وجود دارد.

زایش درآمد تفریحات ورزشی به طور تقریبی با اف

شهری افزایش شهری کاهش و تفریحات برونخانوادگی درون

شهری نیاز به (. با توجه به اینکه تفریحات برون3داشت )جدول 

امکانات و هزینه بیشتری داشته و جذابیت بیشتری نیز نسبت به 

توان انتظار داشت که با افزایش شهری دارند میتفریحات درون

شهری حتی موارد دارای د گرایش به تفریحات برونسطح درآم

عکس. براساس نتایج سبک هزینه نسبتاً باال افزایش پیدا کند و به

شهر بود و سبک غیر شهر بیشتر از درونمشارکتی در برون

شهر بود. ضمناً اختالف شهر بیشتر از برونمشارکتی در درون

شهری زیاد زمان مشارکتی و غیر مشارکتی در تفریحات برون

توان گفت در حال حاضر باره میدر این (.01بود )جدول 

شهری معموالً برای تفریحات ورزشی جمعی های درونمکان

 رسد.چندان مهیا نیست، این نتایج تاحدی طبیعی به نظر می

ساعت فراغت ورزشی در یک ماه  93/99طور کلی میانگین  به

نسبت به میانگین فراغت  تواندبرای نمونه آماری مورد مطالعه می

ها در مطالعات مختلف اوقات فراغت کشور )در خانواده

رسد این میزان در اما به نظر می ( مناسب باشد؛11/43حدود

مناطق دیگر کشور نسبت به شمال کشور تفاوت داشته باشد. 

شود این مطالعه در مناطق دیگر کشور که از بنابراین پیشنهاد می

اند انجام شود. یمی با شمال کشور متفاوتهای اقللحاظ ویژگی

تربودن سبک غیرمشارکتی نسبت به سبک مشارکتی بیش

 روندی طبیعی در تغییرات الگوهای فراغتی خانوادگی در جهان

همچنین با توجه به اینکه تفریحات  رود.امروز به شمار می

شهری هریک اهمیت خاص خود را دارند و شهری و بروندرون

ها اینکه نتایج این پژوهش در مورد نزدیکی زمان آن با توجه به

به هم و اینکه این پژوهش مربوط به شمال کشور است، به نظر 

های کشور دارای چنین رسد چنین تعادلی در سایر اقلیممی

شود مطالعات تفصیلی بنابراین پیشنهاد می شباهتی نباشد؛

در کشور های متولی حوزة فراغت، توریسم و تفریحات سازمان

شناسی را مد نظر ها تفاوت این متغیرهای فراغتمانند شهرداری

ها و الگوهای بازی و حرکتی قرار دهند. همچنین ورزش

توانند جایگزین یا مکمل جدیدی همواره وجود دارند که می

الگوهای معمولی باشند و باید زمینه گنجاندن آنها در تفریحات 

انند بولینگ، اسکیت، انواع های مخانوادگی فراهم شود. ورزش

های هیجانی دارای ساختار حرکتی، ها آبی، بازیورزش

توانند به عنوان های موزون و مواردی از این قبیل میورزش

الگوهای مصرفی جدید در زمان خانوادگی و فراغت ورزشی 

 هایبرنامهکردن این ورزش باید برای همگانی و قرار بگیرند

با توجه به  .صورت گیرد زمینهدر این  مدون و بازنگری اساسی

کارکرد اصلی ورزش و حرکت لذت و تفریح اینکه یکی از سه

است و همچنین نقش خانواده و فراغت غنی آن در تربیت افراد 

شود مطالعات مشابه با فراگیری کامیاب و موفق، پیشنهاد می

بیشتر و در نظر گرفتن دیگر مسائل مربوط به ورزش و فراغت 

ها رویکرد خود را هایی مانند شهرداریگیرد و سازمان صورت

به سمت چنین مفاهیم و کارکردهایی در جامعه سوق دهند. در 

پایان از سازمان شهرداری رشت به دلیل مساعدت و همکاری 

 کنیم.جهت انجام پژوهش حاضر تقدیر می
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