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  اي نخبه با ورزشکاران غیرحرفهورزشکاران  اوقات فراغت مقایسه نحوه گذران

  

 1مهرداد محرم زاده

 2يمهر یعل

  

 يا رحرفهیغورزشکار نخبه باورزشکار  مردان فراغتاوقات نحوه گذران  سهیمقا ،قیتحق نیاهدف از انجام 

از   قیتحق يآمارجامعه  .بود يا سهیمقا - یعلروش ، قیتحق يبراروش مورد استفاده . بود لیاردبشهرستان 

و تعداد  نفر  40نخبه ورزشکارانتعداد  وشده  لیتشک يا رحرفهیغ انورزشکار و نخبه  ورزشکارانگروه  دو

روش مورد نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و  40هر گروه  نیباز . بودنفر  100يا رحرفهیغ ورزشکاران

اوقات  محقق ساختهپرسشنامه  ،اطالعات يآور جمع ابزار .بودساده  یتصادف، روش يریگ نمونه يبرااستفاده 

 زانیمسواالت : به شر زیر به دست آمد آنکرونباخ  يآلفا ییایپا بیضرپرسشنامه و  ییروا فراغت بود و

از  تیرضا زانیمو سواالت  78/0،  سواالت نحوه گذران اوقات فراغت برابر 81/0اوقات فراغت برابر با 

 اتیفرض لیتحل يبراو   spss  يآمارافزار نرماطالعات از  لیتحلو  هیتجز يبرا . 88/0اوقات فراغت برابر 

 نیبآن است که  بیانگر قیتحقي ها افتهی. استفاده شد مستقل Tآزمونو  اسکوئر يکامجذور  يها آزموناز 

 يدار یمعنتفاوت  لیاردبمرد شهرستان  يا رحرفهیغ انورزشکاربا  نخبهاوقات فراغت ورزشکاران  زانیم

 نیبهمچنین، . است نخبهاز ورزشکاران  شیب يا رحرفهیغان ورزشکاراوقات فراغت  زانیمو  وجود دارد

تفاوت  لیاردبمرد شهرستان  يا رحرفهیغان ورزشکار با نخبهنحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران 

بین ورزشکاران  در  گذران اوقات فراغت يبراروش مورد استفاده  نیتر شیب وجود دارد و  يدار یمعن

مرد  يا رحرفهیغورزشکاران با نخبه اوقات فراغت ورزشکاران  يتمندیرضاسطح  نیب .ورزش استنخبه، 

 يا رحرفهیغفراغت ورزشکاران  از اوقات تیرضا زانیموجود دارد و  يدار یمعنتفاوت  لیاردبشهرستان 

  .است نخبهورزشکاران از  شیب

 يا رحرفهیغورزشکار و نخبه ورزشکاراوقات فراغت،  :ديیواژگان کل
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  مقدمه

تا  يکاریباوقات  شیافزاباعث  ،تر ساده يراهکارها افتنیو  دیجد يها يآور فنانسان به ه ندیفزا یدسترس

، طیمح يها یآلودگ، گرید يسواز  .شده استافراد  تیفعالکاهش تحرك و  در کنارحدود دو برابر در هفته 

و  یجسم یسالمتمدرن،  یزندگ ياقتصاد يتنگناهاو  یشغل يفشارها شیافزا، یاجتماعارتباطات  یدگیچیپ

شدن  یصنعتو  يفناورانواع  شیدایپکه با  ینینو میمفاهاز جمله  .ساخته است ریپذ بیآسانسان را  یروح

 ،انیمیکر(.اوقات فراغت و نحوه گذران آن است ،است افتهیرا  دخو یواقع يمعنامردم  یزندگجوامع در 

، کردیرو کیدر . دارد یگوناگون فیتعارافراد مختلف  يبرااوقات فراغت  ) 1389افشار،  زاده و یشکارچ

و در  است شیآسا و یآسودگ یمعنکه در آن فراغت به  شود یم یتلقبازمانده وقت  به عنواناوقات فراغت 

ات فراغت به ، اوقگرید یفیتعردر  .رود یم، به کار شود یم یخستگمقابل مشکالت روزمره که موجب 

شرکت  ها آندر  شیخوآزاد  يها فرصتدر  رندیگ یم میتصماست که اشخاص  ییها تیفعالعنوان رشته 

اوقات فراغت جبران  لهیوسبه  توان یمرا  ینیماش یزندگ از یناشمشکالت  و یشغل يها تیمحدود. ندیوج

پر کردن  یچگونگجهت  ها آناز  یاصولاوقات فراغت و استفاده  يها برنامه یبررس )1994،دمنیس(.نمود

 نیا یفیکو  یکم یبررس. است تیاهمحائز  اریبسالش دوباره گرفتن و ت روینطراوت،   يبرا ها زمان نیا

 نیچن جینتااز  يریگ بهرهخواهد بود تا با  امور يایاولو  انیمجر هیکل يبرا یخوب يراهنما ،ها برنامه

مطلوب و هدفمند  تیوضع يسوبه مداوم  به طوراز نقاط قوت و ضعف برنامه،  یآگاه، ضمن ییها یبررس

، یاشکان(.و شغل افراد متفاوت است یزندگ وهیشاوقات فراغت با توجه به  فیتعر ،نیبنابرا .حرکت کنند

هم به عنوان عامل  و وانانان وجهم به عنوان عامل رشد در سعادت نوجو توان یم اوقات فراغت را )1384

 یتیفعال ای کار يبراوقت او  ،فرد سالم باشد و فراغت داشته باشد یوقت. نمود انیب ها آنانحطاط  و یبدبخت

پس . شود ینم شتریبنامناسب  يرفتارهاوبه جانب دوستان ناباب  او کششاحتمال  ،شده باشد میتنظ

 نیقیبه  که آورد یمجامعه به وجود را در یمشکالترها ساختن جوان به حال خود،  امر و نیابه  یتوجه یب

  )1376، يآزاد(.رسد یمضرر آن به همه مردم 

فرهنگ و ه ب که باتوجه يا رحرفهیغورزشکار نخبه با مردان ورزشکار  یفراغتاوقات  نحوه گذران سهیمقا

 يا ژهیو تیاهماز  ،ندینماپر اوقات فراغت خود را  بر جامعهطبق آداب و سنن حاکم  باید یرانیا تیمل

 ازهایندگرگون ساخته و را يبشر اتیح، چهره يفناورعلوم و شرفتیپو یاجتماعتحوالت . برخوردار است

تحوالت  نیااوقات فراغت بدون توجه به  یبررساز این رو، . به وجود آورده است يدیجد التیتماو

، یفراغتمطلوب  يها برنامه گذران اوقات فراغت و. ستینمعقول و راهگشا  ،یکنون یزندگواختصاصات 

 ياقتصاد یحت و یفرهنگ، یاجتماع، يفرد مشکالتبروز  از و ردجامعه دا میتعلو تیتربدر  یمهمنقش 

. دانند یمآن  ةدییزابشر را  هنر تمدن و فرهنگ و کهاست  یاوقاتهمان  ،اوقات فراغت .کند یم يریجلوگ
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فرصت  ما گانه پنجروزانه شود تا حواس  کاراز یخستگصرف استراحت تن ورفع  دیبا کهاست  یاوقات

 یکنواختیبتواند بعد از  یآدمفکر ، ذهن وجوارح و اعضا از کسالتبا برطرف شدن  و کنند دایپقوا  دیتجد

  )1380، یقدرت(.انسان يوجودابعاد  ریسا کشف يبراشود  يا بهانه نیاو  بدهد یجوالن کار

استادان دانشگاه  یورزشو  یفراغت يها تیفعالنوع " با عنوان یقیتحق 1379در سال  ياسدو  يگودرز

 ،متأسفانهداد تحقیق نشان  این نتایج .است تأملکه به نظر قابل  افتندیدست  یجینتابه  انجام دادند و "تهران

امکانات  یناکاف ارائهآن،  یاصلکه علت  پردازند یم یورزش يها تیفعالدرصد استادان دانشگاه به  33فقط 

عنوان  با يا مقاله1380  در سال سیتندنو )1379، ياسد، يگودرز(.است آنانمناسب به  یحیتفرو  یفراغت

تعداد  رینظ یئرهایمتغکه  دیرس جهینت نیاو به  انجام داد "رانیازنان ورزش در اوقات فراغت  گاهیجا”

 يمند تیرضا ییشگویپ يرهایمتغبه عنوان  یورزش ناتیتمر زانیم، انهیماهفرزندان، زمان کار کردن، درآمد 

 تاشریام )1380، سیتندنو(.شود یم شان یزندگافراد از  يندمتیرضااز گذران اوقات فراغت است و باعث 

در دانشگاه  یورزش يها تیفعالبر  دیتاکو اوقات فراغت با  برنامه فوق"عنوان با  یپژوهش 1383در سال 

 ازدرصد  90از  شیب که نشان داد "و کارکنان آن یعلم ئتیه ياعضا، رانیمد دگاهیدمعلم تهران از  تیترب

 طیمحدر  يهمکار هیروح يارتقا نیهمچنجسم و روان و  یسالمت يبرارا  ها تیفعال گونه نیا ،ها یآزمودن

 نحوه سهیمقا" عنوان خود با نامه انیپادر  1384در سال  یاشکان )1383، تاشریام(.دانند یم يضرورکار 

 یجهنت نیابه "  هاکشور گرید یمل يها میت رانیگ یکشتبا  رانیا یمل میت رانیگ یکشتگذران اوقات فراغت 

 يتماشاصورت به  آن  نحوه گذران و است ساعت 3از  شتریب یرانیا رانیگ یکشتزمان فراغت  که دیرس

 گرید يها ورزشدوستانه،  یرمذهبیغ يها تیفعال، و روزنامهخواندن کتاب متفرقه،  يها تیفعال، ونیزیتلو

 رانیگ یکشت یفراغت يها تیفعالدر حالی که می باشد،  از شهر رونیب،  گردش در شهر و یکشتاز  ریغ

 يها تیفعال،  ویراد،  گوش دادن به نمایسرفتن به ، و روزنامهخواندن کتاب ، ونیزیتلو يتماشا به یخارج

  )1384، یاشکان(.می گذردگردش در شهر، ، یکشتاز  ریغ گرید يها ورزش، گردش خارج از شهر، یمذهب

دختر دانشگاه  انیدانشجواوقات فراغت  زانیم یبررس"با عنوان  پژوهشی 1384 در سال و همکاران يجعفر

در ساعات عصر و  انیدانشجوصد در 80حدود نشان داد که انجام دادند   "یبدن تیفعالبر  دیتاکتهران با 

دانشگاه  یفراغتو  یحیتفر امکاناتاز  انیدانشجودرصد  27حدود و  گذرانند یماوقات فراغت خود را ،شب

 لیدل و نبودند یراضگذران اوقات فراغت خود  یچگونگاز  انیدانشجودرصد  42نیهمچن .نبودند یراض

، شب يجعفر(.بودتناسب اندام ، حفظ در زمان اوقات فراغت یورزش يها تیفعالدر آنان  شرکت یاصل

گذران  ورزش در نقش"عنوان  با یقیتحق 1385در سال  همکاران و یرحمان )1384، يمشهور و زیخ

 نیا آمده از به دستاطالعات  .انجام دادند  "تاکستان یاسالمآزاد  دانشگاه انیدانشجواوقات فراغت 
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 يتماشاصرف  بیترتساعت است که به  4 انیدانشجواوقات فراغت  نیانگیم که است نیااز  یحاک ،قیتحق

  )1385، یقوام، این یبخش، یرحمان(.دوش یمو ورزش  یردرسیغمطالعه  ، یقیموس دنیشن، ونیزیتلو

نحوه گذران اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با "عنوان  با یپژوهش 1389و همکاران در سال  انیمیکر

 ونیزیتلو يتماشاکه  دندیرس جهینت نیاانجام دادند و به  "و ارتباط آن با سالمت یبدن تیترببر نقش  دیتاک

، انیمیکر(.می باشداوقات فراغت  تیفعال نیکمتر نمایسدر اوقات فراغت و رفتن به  تیفعال نیتر شیب

 تیفعال گاهیجا نییتع"عنوان  با یپژوهش 1391و همکارانش در سال  یانیک )1389افشار،  زاده و یشکارچ

که  دندیرس جهینت نیاانجام دادند و به  "نیمعلولاوقات فراغت جانبازان و  نحوه گذراندر  یورزش

 ، مطالعه کتاب، عبادات ،ونیزیتلو يتماشا نیمعلولگذران اوقات فراغت جانبازان و  يها وهیش نیتر عمده

به  1391 در سال یهلالفتح  نیعبدالحس )1391و همکارانش،  یانیک(.ورزش است نیهمچنمطبوعات و 

پرداخت و  هیاروم يشهردار بالیوال میتمربوط به نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران  حاتیتفر یبررس

داد  شنهادیپ پس،. ورزش است ،ها ستیبالیوالاوقات فراغت  نحوه گذران نیتر عمدهکه  دیرس جهینت نیابه 

رو به مثبت  میت یفن يساز آمادهروند  ،ارائه گردد میت يها برنامهاوقات فراغت در  دیجد يها برنامهکه اگر 

نحوه گذران اوقات فراغت  یبررسبه  1391در سال  محرم زاده ،نیهمچن )1391، یهلالفتح (.خواهد بود

وقت خود را در ن یشتریبآنها  که دیرس جهینت نیاپرداخت و به  یغرب جانیآذربااستان  يا حرفه ورزشکاران

به  يا حرفه يها میت يساز یغنداد که اگر در ارتباط با  شنهادیپو  کنند یم يسپر یورزش ياردوهاورزش و 

از اوقات فراغت  تیرضاامکان  ،توجه شودمشترك  يها برنامه میتنظو  یربومیغ ، یاجتماع يها یژگیو

  ) 1391، محرم زاده.(شود یمورزشکاران فراهم  يبرا

و  یزندگ تیفیک بادر اوقات فراغت و ارتباط آن  یبدن تیفعال"با عنوان  یپژوهش 2005در سال  3نیوالم

افراد ارتباط  یزندگ تیفیکدر اوقات فراغت و  یبدن تیفعال نیب که دیرس جهینت نیابه و انجام داد  "سالمت

با عنوان  يا مقالهطی   2006  در سال همکاران و 4گانگ هو )2005، نیوالم(.وجود دارد يدار یمعن

 جهینت نیابه  ،"قلب کرونر يها يماریب زانیمت و ارتباط آن با در اوقات فراغ یبدن تیفعالو  یکاردرمان"

در  یبدن تیفعال نیب ،نیهمچن .رابطه وجود دارد ،قلب يکرونر يها يماریبو  یکاردرمان نیب که افتندیدست 

، نیسانین، یکانجگانگ هو، (.وجود دارد يدار یمعنقلب ارتباط  يکرونر يها يماریباوقات فراغت و 

و  یاجتماع يها عامل راتیتأث"عنوان با یقیتحق 2008 در سال و همکاران 5تاسیو )2006، تویلیتوم

قهرمانان  نیبدر اوقات فراغت  یکیزیف يها تیفعالشرکت کردن در در ارتباط با  یسالمت یابیارزو  ياقتصاد

در اوقات  کمتر شرکت کردن است که نیااز  یحاک قیتحق يها افتهی .انجام دادند "یرورزشیغافراد  سابق و
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ارتباط داده  ياقتصادو  یاجتماع نییپا تیوضع ،خود یسالمت یمنف یابیارزبا  يریچشمگ به صورتفراغت 

 نیساکنو  ها ساله 51 تا 31در گروه و نیز ندارند  يا مسابقه یورزشکه سابقه  يافرادو در گروه  شود یم

شرکت افراد در  بر ،نییپا ياقتصادو  یاجتماع تیوضعن، یا عالوه بر. است نیچن  نیا زینشهر  هیحاشمحله 

شد و  دهیدندارند کمرنگ  یورزشسابقه  گونه چیهکه  يافرادقهرمانان سابق نسبت به  انیم ،اوقات فراغت

دادن  جیترو :از اند عبارتاوقات فراغت  ارتباط با افراد در دنیبخشبهبود  در زمینهمهم  مواردنشان داد  جینتا

 )2008، تاسیو(.یکیزیف تیفعالدر  ياقتصاد، یاجتماع تیمحدودبردن  نیبافراد و از  نیب یرقابتمسابقات 

و  ینوجواندر اوقات فراغت در دوره  یورزش يها تیفعالاثرات  "عنوان  با یقیتحق 2010در سال  6یتام

از زنان به  شتریباست که مردان  نیااز  یحاک قیتحق نیا يها افتهی .انجام داد "لیتحصبلوغ در زمان 

 دیمف يها مهارتآموزش  يبراهستند و کار سخت  مند عالقه نیتمرو   یبدن تیفعال یآموزش يها تجربه

به  یبستگ ،تا بلوغ کودکیاز یفراغت یبدن يها تیفعالدر شرکت  همچنین،. است ندیخوشا ،آنان يبرا

 )2010، یتام(.دارد التیتحص زانیمو  یزندگمختلف  يها دوره

 تواند یماوقات  نیا از نهیبههستند که استفاده  یاوقات يدارا ییراردویغو  ییاردو يها طیمحورزشکاران در 

با انواع مختلف  توان یماوقات فراغت را  .گردد یشاداب، نشاط و هیروح جادیاو  یبدن يقوا دیتجدسبب 

است که ضمن آنکه  ییها تیفعالآنچه که مهم است پر نمودن اوقات فراغت با . پر کرد یفراغت يها تیفعال

به  اوقات فراغت و گاهیجا، نیبنابرا .نکند ها یلیم یبو  ها یخستگرا دچار  ها آن، کند یمبه ورزشکاران کمک 

و  نیمسئول يجدتوجه  ازمندینموضوع  نیا .شود یماحساس  شیپاز  شیب یفراغت يها تیفعال خصوص

اوقات   هر چه  بهتر از يریگ بهره نهیزم ،مناسب  يها برنامه نیتدو و یطراحدست اندر کاران امر است تا با  

همه اقشار جامعه  يبرا یبطورکلتوجه به اوقات فراغت  ،نیبنابرا. ندینمافراهم ورزشکاران  يبرافراغت را 

به  دیبا زینقرار دارند و ورزشکاران  ها بیآسانواع  معرض در شتریبجوانان  چون یول ؛است تیاهمحائز 

در کسب  شرفتیپموجب  نهیبهداشته باشند تا بتوانند با استفاده از اوقات فراغت  ژهیوامر مهم توجه  نیا

  .به آرامش برسانند یروانخود را از جهات  ،اوقات فراغت دیفواطریق اهدافشان گردند و از 

محقق را بر آن  يا رحرفهیغورزشکاران  نخبه وورزشکاران  گروه دو یفراغت يها تیفعالتفاوت در نحوه  

از  ها گروه نیا ایآ :ایدنم سهیمقا گریکدیبا و دسته بندي  ،دهند یم که انجام ی رایها تیفعالداشت که نوع 

 ندینما یماستفاده  نهیبهاغت خود به نحو دارند و از اوقات فر یکافاطالعات  ،یفراغت يها تیفعال يها جنبه

اوقات  يها تیفعالگذران در نتیجه به ورزش گردند و  يا حرفهدر کار  شرفتیپآوردن  دست بهب تا موج

نحوه  به نقش توجه با ،نیبنابرا .فراغت نامشروع و مضر که عامل انحطاط ورزشکاران است گرفتار نشوند

  : است نیا قیتحق یاصل سؤال يا رحرفهیغو ورزشکاران  نخبهورزشکاران  اوقات فراغت در گذران

                                                           
6.tami  



۶ 
 

تفاوت  لیاردبشهرستان  يا رحرفهیغ مردان ورزشکار نخبه با ورزشکار فراغتنحوه گذران اوقات  نیب ایآ 

  وجود دارد؟

  پژوهشروش 

 - یعلروش  آن، يبرااستفاده  و روش مورد استاز نوع حال نگر  يکاربرد و یفیتوص ،حاضر قیتحقنوع 

 نیعناو اند توانستهتاکنون  که لیاردبشهرستان  نخبهرا ورزشکاران  قیتحق نیا يآمارجامعه  .است يا سهیمقا

 که اند داده لیتشک ،کسب کنند یسن يها رده در تمام را کیالمپ و یجهان ،ییایآس،يکشوردوم و سوم  ،اول

 لیتشکرا ن جامعه یا يا رحرفهیغ ورزشکار 100تعداد  ،نیهمچن .می باشد نفر 40 حدود ها آنتعداد 

پرسشنامه  نمونه ها بعد از انتخاب . ساده انتخاب شدند یتصادفنفر به صورت  40تعداد  نیااز  که دهند یم

به آن توسط ورزشکاران  لیتکمدر مورد موارد پرسشنامه و  حیتوضگذاشته شد و پس از  ارشانیاختدر 

 در ورزشکاران نخبه حاضر قیتحق يآماراست که نمونه  حیتوضالزم به  -شد يآور جمع ،يانفراد صورت

  .است ورزشکاران نخبه يآمارهمان جامعه 

،  سؤال 9 کیدموگرافاطالعات  :است سؤال 31شامل  محقق ساختهپرسشنامه ، اطالعات يآور جمعابزار

. سؤال 4شامل  يمند تیرضاو سطح  سؤال 7نحوه گذران اوقات فراغت ، سؤال 11اوقات فراغت  زانیم

 یمقدماتو به صورت  یبررسمشابه محققان داخل کشور  قاتیتحقپرسشنامه ابتدا با استفاده از  سؤاالت

 دیاسات اریاختپژوهش، پرسشنامه در  يآماربا جامعه  سؤاالت،  پس از مطابقت ییروا نییتع يبرا .طرح شد

 .ردیگآماده و مورد استفاده قرار  قیتحق يبرا یینهاپرسشنامه  ها آنقرار داده شد تا با استفاده از نظر   هطبومر

پرسشنامه  20تعداد  يآور جمعپس از  .کرونباخ استفاده شد يآلفا بیضراز  زین سؤاالت ییایپا نییتع يبرا

پرسشنامه  سؤاالت نیب یهمبستگ نییتع يبراکرونباخ  يآلفا بیضر spssافزار نرمو ورود اطالعات در 

کرونباخ  برابر  يآلفا ،اوقات فراغت زانیم سؤاالت يبراآمده،  دست به جینتاطبق  .مورد آزمون قرار گرفت

 زانیم سؤاالت يبراو  78/0کرونباخ  برابر  يآلفا ،نحوه گذران اوقات فراغت سؤاالت يبرا،  81/0با 

ابتدا  در .قرار دارد یخوبدر حد  زانیم نیا کهبود  88/0کرونباخ  برابر  يآلفا ،از اوقات فراغت تیرضا

مورد ...) و درصد، ها نیانگیم، ها یفراوانجداول،(یفیتوصآمار يها روش براساس قیتحق يها داده اطالعات و

 از لیاردبشهرنحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران  یبررس يبراادامه  در و قرارگرفت لیتحلو هیتجز

با استفاده از  يآمار اتیعمل هیکل. استفاده شد)  Tو اسکوئر  يکا بیضر(یاستنباطآمار يها روش

  .دانجام ش Spss.v.18افزار نرم

  پژوهش يها افتهی

و با  یاستنباطو  یفیتوصآمار  يها روشپژوهش با استفاده از  نیادر  شده يگردآوراطالعات       

  .قرار گرفته است لیتحلو  هیتجزمورد  SPSSافزار نرم يریکارگ به
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  یفیتوص يها افتهی.الف

سال قرار  20-15نیسنو در  ورزشکاران مجردند شتریبدر گروه نمونه،  که دهد یمنشان  1جدول  يها داده

ساعت  4 یال 3 ،اکثر ورزشکاران نخبه يبرااوقات فراغت  زانیمو  پلمید آنان،بیشتر  یلیتحصمدرك  .دارند

 ورزشکاران نخبه شب و شتریبزمان اوقات فراغت . استساعت  5 یال 4 يا رحرفهیغورزشکاران  يبراو 

  .می باشدعصر  ن زمانیا يا رحرفهیغاکثر ورزشکاران  براي

  یشخص يها یژگیو يرهایمتغگروه نمونه بر حسب  فیتوص: 1جدول 

  عمج  ها گروه  ریمتغ

ورزشکار   ورزشکار نخبه

  يا رحرفهیغ

  درصد  یفراوان  درصد  ینافراو  درصد  یفراوان

  %25/81  65  %75  30  %5/87  35  مجرد  تأهل تیوضع

  %75/18  15  %25  10  %5/12  5  متأهل

  %5/57  46  %65  26  %50  20  20تا  15  یسنگروه 

  5/37  30  %35  14  %40  16  25تا  21

  %5  4  0  0  %10  4  30تا  26

  %60  48  %65  26  %55  22  پلمید  التیتحص زانیم

  %5/22  18  %20  8  %25  10  پلمید فوق

  %75/13  11  %15  6  %5/12  5  سانسیل

  %75/3  3  0  0  %5/7  3  سانسیل فوق

اوقات  زانیم

  فراغت

  %5/12  10  %10  4  %15  6  ساعت 1از کمتر

  %75/23  19  %5/22  9  %25  10  ساعت 2تا  1

  %75/28  23  %5/17  7  %40  16  ساعت 4تا  3

  %5/22  18  %5/32  13  %5/12  5  ساعت 5تا  4

  %5/12  10  %5/17  7  %5/7  3  ساعت 5از  شیب

زمان اوقات 

  فراغت

  %75/23  19  %5/12  5  %35  14  صبح

  %10  8  %5  2  %15  6  ظهر

  %75/33  27  %60  24  %5/7  3  عصر

  %5/32  26  %5/22  9  %5/42  17  شب
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  یاستنباط يها افتهی. ب

  ها گروه نیباوقات فراغت در  زانیم نیانگیماختالف  نییتعجهت با دو گروه مستقل  Tآزمون  جینتا.2جدول

  يدار یمعنسطح   يآزاددرجه  T  نیانگیماختالف   اوقات فراغت زانیم نیانگیم  گروه

  88/11  ورزشکار نخبه

ورزشکار   011/0  78  46/5  56/2

  يا رحرفهیغ
44/14  

  

در سطح  با دو گروه مستقل Tآزمون  يخطا يدار یمعنسطح  نکهیاو با توجه به  2جدول جینتاطبق 

 يا رحرفهیغاوقات فراغت ورزشکاران نخبه با   زانیم نیبگفت  توان یماست،  05/0از  کمتر 95/0نانیاطم

از  ورزشکاران نخبه  شیب يا رحرفهیغاوقات فراغت ورزشکاران  زانیمو وجود دارد  يدار یمعنتفاوت 

  .است

  ها گروه نیبنحوه گذران اوقات فراغت در  یبررساسکوئر جهت  يکاآزمون مجذور  جینتا :3جدول 

  فراغتنحوه گذران اوقات 

  گروه مورد مطالعه
  جمع

  نخبهورزشکار   يا رحرفهیغورزشکار   

  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  

  %75/8  7  5/7  3  %10  4    مطالعه

  %45  36  %70  28  %20  8    ورزش

  %5/12  10  %10  4  %15  6    یقیموسو  ویراد

  %5/2  2  0  0  %5  2    خانواده

  %5/2  2  0  0  %5  2    اقوام

  %5  4  0  0  %10  4    گردش 

  %5/2  2  0  0  %5  2    پارك

  %25/21  17  %5/12  5  %30  12    ونیزیتلو

  %100  80  %100  40  %100  40    جمع

  001/0= يدار یمعنسطح   88/62= اسکوئر يکا بیضر

  

 95/0 نانیاطماسکوئر در سطح  يکاآزمون  يخطا يدار یمعنسطح  نکهیاو با توجه به  3جدول  جینتاطبق 

 يا رحرفهیغ با نخبهنحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران  نیب کهگفت  توان یم است، 01/0از  کمتر

روش مورد  نیتر شیبنخبه ورزشکاران  نیبدر  ،جدول فوق جینتاطبق . وجود دارد يدار یمعنتفاوت 
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 يا رحرفهیغ ورزشکاران نیباست که در  یحالدر  نیا ،گذران اوقات فراغت ورزش است يبرااستفاده 

  .است ونیزیتلو يتماشامربوط به  یفراوان نیتر شیب

 نیباوقات فراغت در  يمند تیرضاسطح  نیانگیماختالف  نییتعبا دو گروه مستقل جهت  Tآزمون  جینتا: 4جدول

  يا رحرفهیغورزشکاران نخبه با 

 يتمندیرضاسطح   گروه

  اوقات فراغت

سطح   يآزاددرجه  T  نیانگیماختالف 

  يدار یمعن

  001/0  78  78/4  70/2  98/5  ورزشکار نخبه

ورزشکار 

  يا رحرفهیغ

63/8  

  

 نانیاطمبا دو گروه مستقل در سطح  Tآزمون  يخطا يدار یمعنسطح  نکهیاو با توجه به  4جدول جینتاطبق 

با  نخبهاوقات فراغت ورزشکاران  يمند تیرضاسطح  نیب کهگفت  توان یم ،است 05/0از  کمتر 95/0

 شیب يا رحرفهیغاز اوقات فراغت ورزشکاران  تیرضا نیانگیم. وجود دارد يدار یمعنتفاوت  يا رحرفهیغ

  . از  ورزشکاران نخبه است

  يریگ جهینت بحث و

تفاوت  يا رحرفهیغ اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با زانیم نیبمی دهد که پژوهش حاضر نشان  يها افتهی

بر . است از ورزشکاران نخبه شیب ،يا رحرفهیغاوقات فراغت ورزشکاران  زانیم و وجود دارد يدار یمعن

ورزشکاران درصد  40يبرازمان صرف شده جهت گذران اوقات فراغت  ،پژوهش نیا يها افتهیاساس 

، )1385( و همکاران یرحمان، )1384( یاشکان يها افتهیبا  افتهی نیا که بوده استساعت  4 یال 3نخبه

زمان صرف شده جهت گذران  ،خود قیتحقدر   یاشکان. دارد یهمخوان) 1994( دمنیس و )1380( ایصفان

) 1384، یاشکان(.کرده است انیب ساعت 3از  شتریب را یرانیا رانیگ یکشت درصد60 يبرااوقات فراغت 

 یبخش،یرحمان(.کرده بودند انیبساعت در روز  4را  انیدانشجومدت فراغت  نیانگیمو همکاران   یرحمان

کرده  یمعرفروز شبانهساعت در  4 انیدانشجو يبراساعات فراغت را  نیانگیم  ایصفان )1385، یقوام، این

 انیب افتهی توسعه يکشورها يبراساعت  4تا   3زمان اوقات فراغت در روز را  دمنیس )1380، ایصفان(.بود

شب بوده و  ،ورزشکاران نخبهدرصد  5/42 يبرازمان اوقات فراغت  ،نیهمچن )1994، دمنیس(.نموده بود

و  يجعفر و )1380( ایصفان يها افتهیبا  افتهی نیا. عصر بوده است يا رحرفهیغورزشکاران  درصد 60 يبرا

اعالم نموده  ها شب،  عصرها و انیدانشجو تیاکثر يبرا زمان فراغت ایصفان. ستهمسو )1384(همکاران 

عصر و  ،قیتحق يها نمونه يبرازمان فراغت را  درصد 80حدود   و همکاران يجعفر) 1380، ایصفان(.بود
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 نکهیابا توجه به  که شود یم يریگ جهینت ،نیبنابرا )1384، يمشهور،زیخ شب، يجعفر(.کرده بود انیبشب 

زمان پس ورزشکاران نخبه  ،است ادیز يا رحرفهیغنسبت به ورزشکاران  نخبهورزشکاران  ناتیتمرحجم 

  .دارندگذران اوقات فراغت  يبرا را يکمتر

 يدار یمعنتفاوت  يا رحرفهیغ با نخبهنحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران  نیب قیتحق يها افتهیطبق 

گذران اوقات فراغت، ورزش است  يبراروش مورد استفاده  نیتر شیب ورزشکاران نخبه نیبدر . وجود دارد

 هم )1391( محرم زاده، )1391( یاله فتح،)1998(وساتن ، اورت )2008(تاسیو قاتیتحقبا  ها افتهی نیاکه 

را  یورزشسابق  قهرمانانگذران اوقات فراغت  يبراروش مورد استفاده  نیتر شیب  تاسیو. دارد یخوان

گذران  نیتر شیب، ورزش را ینظرخواه کیدر  اورت و ساتن) 2008، تاسیو(.نموده بود انیب یبدن تیفعال

 نیتر عمده) 1391(یالهفتح و ) 1391( محرم زاده ) 1988اورت، ساتن، (.کرده بودند یمعرفاوقات فراغت 

 جینتا، افتهی نیا که یدرحال، اند نموده انیبرا ورزش  يا حرفهگذران ورزشکاران  يبراروش مورد استفاده 

  .کند ینم دییتأرا ) 1384( یاشکان قیتحق

، یاشکان(کرده بود  انیب ونیزیتلو يتماشارا  يا حرفه رانیگ یکشتگذران اوقات فراغت  نیتر شیب یاشکان

 ونیزیتلو يتماشابوط به مر یفراوان نیتر شیب يا رحرفهیغ ورزشکاران نیبدر  نکهیاو با توجه به  )1384

 جینتاکه  )1380( سیتندنو و)1385(و همکاران  یرحمان، )1380( ایصفان قاتیتحقبا  افتهی نیا ،است

 یورزش يفضاهاکمبود  که می توان گفت. مطابقت دارد ،بود ونیزیتلو يتماشامعرف  ،شان قاتیتحق

بودن استفاده  گانیرا ی،ورزش يها تیفعالبا  یفراغت تیفعالبه گذران  قیتشوعدم  ،ها شهرستاندر  بخصوص

استفاده  ونیزیتلواز  یفراغت يها تیفعالتا در  دهیگردموجب  ،ونیزیتلوآسان به  یدسترسو  ونیزیتلواز 

ورزشکاران  گریدبا  یورزش يها طیمحدر  شتریبنخبه ورزشکاران  نکهیابا توجه به  همچنین،. ندینمابیشتري 

خودشان از  یتخصصاز رشته  ریغدر گذران اوقات فراغتشان به ، اند تعاملدر  زین یورزشمختلف  يها رشته

  .ندینما یمسبک در گذران اوقات فراغتشان استفاده  و یحیتفربه صورت  گرید يها رشته

 يدار یمعنتفاوت  ،يا رحرفهیغبا نخبهاوقات فراغت ورزشکاران  يتمندیرضاسطح  نیب ،قیتحق جینتاطبق 

بر . است نخبهاز ورزشکاران  شیب يا رحرفهیغاز اوقات فراغت ورزشکاران  تیرضا زانیموجود دارد و 

متوسط به طورگذران اوقات فراغت خود  نحوهاز  يا رحرفهیغورزشکاران ، قیتحقاین  يها افتهیاساس 

) 1385( و همکاران يجعفر قیتحقبا  اما -دارد یهمخوان) 1384( یاشکان قاتیتحقدارند که با  تیرضا

 دهند یمانجام  يادیزو با حجم  سخت ناتیتمرروزانه  نخبهورزشکاران  نکهیاتوجه به  با. ندارد یهمخوان

چندان از گذران اوقات فراغتشان  ، بدیهی است کهگذران اوقات فراغت مناسب دارند يبرا یکمزمان ولی 

نه  یول_فعال مانند ورزش منظم  یفراغت تیفعالاز  نکهیابا توجه به  يا رحرفهیغورزشکاران  .نباشند یراض
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گذران اوقات  يبراو داشتن مدت زمان مناسب  ناتیتمربودن حجم  نییپا _نخبهدر حد ورزشکاران 

  .راضی تر انداز گذران اوقات فراغتشان  ،باشند یم برخوردار فراغت

اوقات فراغت ورزشکاران نخبه که کمتر از  زانیمحاضر درباره  قیتحقبه دست آمده از  جینتابا توجه به 

   انیمدر  یفراغت يها تیفعالمتنوع  يها برنامه جادیابا  که شود یم هیتوص ،است يا رحرفهیغورزشکاران 

نخبه  ورزشکارانگذران اوقات فراغت در مورد نحوه در مورد  تري حیصح يزیر برنامه، شان یاصل ناتیتمر

در  یراساسییتغ ،گذران اوقات فراغت دارند يبراکه ورزشکاران نخبه  یکمبا توجه به زمان  .ردیگصورت 

 يها برنامه ،نیهمچن .داشته باشد به دنبال ورزشکاران نخبه را تیرضا تواند یماوقات فراغت  يها برنامه

و  زهیانگاز  کنانیبازکه  جهینت تیاهمبا کاهش  ، یحیتفر يها تیفعالبه شکل  دیبا انیمرب يسواز  ینیتمر

  .ردی، صورت بگباشند برخوردار ناتیتمر نیا يبرا يشتریبلذت 

 حداقل امکان حضور، ندینما يخودداراردوها زمان  رمتعارفیغ کردن یطوالناگر از  ي ورزشیها سازمان

اردوها و  ياجراامکان ، نندیتدارك بب با زمان کمتر ییها یمرخص، ندیفراهم نما  ها خانواده در ورزشکاران را

ی نینو يبصرو  یسمع يافزارها نرم ایسازند  فراهم اردوگاهبا خانواده در داخل  را یحیتفر يها تیفعال

، الزم است نیهمچن .ندینما تیحما رزشکاران نخبهواوقات فراغت  يها برنامهاز  دنتوان یم ،طراحی نمایند

 ،یمحل ، یبوم يها يبازبا خانواده و  یعاطفاوقات فراغت به مسئله مهم ارتباطات  يزیر برنامهدر  که

 تیرضا زانیم پیشنهاد می گردد که براي افزایش .گردد يا ژهیوتوجه  یمحل يسرودهاو  ها آهنگ

آن مورد  جینتاو  شود ینظرخواه ها آناز نحوه گذران اوقات فراغت، از  يا رحرفهیغنخبه و  ورزشکاران

 .  ردیگ قرار و دست اندر کاران جامعه مسئوالن توجه
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The purpose of this research was to compare male elite athletes’ leisure time 

spending with male amateur athletes’ leisure time spending in the city of 

Ardebil. The research method was causal-comparative. Statistical population 

included two groups of 40 elite athletes and 100 amateur athletes. 40 people 

were selected from each group as sample. The method used for sampling was 

simple random sampling. The data collection tool was researcher-made 

questionnaire. Validity of the questionnaire and Cronbach's Alpha included 0/81 

for the questions concerning the amounts of leisure time, 0/78 for the questions 

concerning the ways of spending leisure time, and 0/88 for the questions 

concerning the level of satisfaction from leisure time. SPSS was used for data 

analysis and Chi-square and independent t-test were used hypothesis analysis. 

The findings showed that there is a significant difference between the amounts 

of male elite athletes’ leisure time and male amateur athletes’ leisure time in 

Ardebil. that is to say, the elite athletes have more amounts of leisure time than 

the amateur athletes do. There is a significant difference between the elite and 

amateur athletes in terms of the ways of spending leisure time. the most 

common way of spending leisure time among the elite athletes is sports. Finally, 

there is a significant difference between the elite and amateur athletes in terms 

of satisfaction from leisure time; that is, the level of satisfaction among the 

amateur athletes is higher than that of the elite athletes in Ardebil. 
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