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  آموزان دبیرستانی شهر شیراز بررسی رابطه بین نیازهاي انسانی و گذران اوقات فراغت دانش

  3، مژده جمالی2، بهجت حاجیان1بیژن خواجه نوري

  
  

  چکیده
بـدین  . مطالعه حاضر، رابطه بین نیازهاي انسانی و گذران اوقات فراغـت را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت     

تصـادفی چنـد   گیـري   ر دبیرستانی شهر شیراز بـا اسـتفاده از روش نمونـه   دانش آموز دختر و پس 600منظور 
جهـت  . اطالعات مورد نیاز با روش پیمایش و ابزار پرسشـنامه جمـع آوري گردیـد   . اي انتخاب شدند مرحله

 ، بدین صـورت کـه  استفاده شد) تحلیل عامل(تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه از اعتبار صوري و اعتبار سازه 
همچنین ابعـاد نیازهـاي انسـانی بـه وسـیله      . بوده است 77/0برابر با  ی گویه هاي گذران اوقات فراغتپایای

نتایج نشان داد که بین جنس، طبقه اجتماعی، نیاز فیزیولـوژیکی و نیـاز بـه    . تکنیک تحلیل عامل بدست آمد
ل از مدل رگرسـیونی نشـان   همچنین نتایج حاص. داري وجود دارد احترام با گذران اوقات فراغت رابطه معنی

، طبقه اجتماعی باال، نیاز فیزیولوژیکی و طبقه اجتماعی متوسـط، در مجمـوع   )پسر(داد که چهار متغیر جنس 
در این میان به جز نیاز فیزیولـوژیکی کـه   . درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند 11اند حدود  توانسته

  . اند رد رابطه مثبتی با گذران اوقات فراغت داشتهداراي رابطه منفی بوده است، سایر موا
  

  اوقات فراغت، نیازهاي انسانی، نوجوانان، طبقه اجتماعی: واژگان کلیدي
    

                                                
 bkhaje@rose.shirazu.ac.ir: استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایمیل . ١
 09389956066: شماره تماس ،Hajian_68@yahoo.com :دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایمیل . ٢
 09171325129: شماره تماس ،Mozhde262@yahoo.com: ایمیلدانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز،  . ٣
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  مقدمه
انسان امروزي نسبت به پدر . بسیار هستیم 1در حال حاضر در قرنی زندگی می کنیم که داراي اوقات فراغت

راغـت بیشـتري بـراي سـرگرمی و تفـریح بهـره منـد اسـت و         و پدربزرگش کمتر کار می کند و از ساعات ف
این اوقـات در حقیقـت یـک مسـاله طبیعـی      . درنتیجه از آزادي بیشتري متنفع می باشد و از آن لذت می برد

اوقات فراغت حق طبیعی انسان بوده و باید به عنوان احتیاج اساسی و پایـه  . اجتماعی در عصر حاضر است
منا باید به گونه اي تفهیم گردد که خود را در یـک واقعیـت، تحـت عنـوان     ض. اي براي وي محسوب گردد

بنابراین با برنامه ریزي براي اوقات فراغت، . به طوري که جنبه هاي تربیتی آن ملحوظ باشد. نیاز، تصور کند
اوقات فراغـت  . آسایش روحی و روانی ایشان تامین می شود و هم شخصیت آنان رشد و شکوفایی می یابد

نحوه ي گذران آن، از مباحث تازه اي است که پس از انقالب صـنعتی و رشـد صـنایع و فنـاوري، توجـه      و 
مفهوم زمان فراغـت  . جامعه شناسان را برانگیخته و به موضوعی مهم در حوزه جامعه شناسی بدل شده است

و تبیـین آن بـه    در برابر درگیري ها و کار روزمره که اغلب عامل خستگی است، به کـار مـی رود و تعریـف   
در . ایجاد شاخه هاي جدیدي از جامعه شناسی اوقات فراغت و انسان شناسی اوقات فراغت انجامیده اسـت 

واقع هرچه به تمدن کنونی یا تمدن صنعتی نزدیک ترشده ایم، مقوله ي اوقات فراغت بـه عنـوان یـک نیـاز     
. ز را تمـدن فراغـت نـام نهـاده انـد     خاص جوامع بشري نمایان تر شده است، تا حدي که بعضی تمدن امرو

امروزه فراغت در کشورهاي در حال توسعه نیز تا انـدازه زیـادي بـه    ). 62: 1382فکوهی و انصاري مهابادي(
فراغت در جوامع صنعتی مانند شده است و از آن جا که گاه در این نوع جوامع نیز همچون جوامـع صـنعتی   

فرهنگی وجدا شدن آن از سایر فعالیت  -بارها ي اجتماعیفاصله گرفتن از اج(خصوصیات عمده ي فراغت 
و همچنین، عواملی چون افزایش یافتن این اوقات به علت ممنوعیت کـار کودکـان، آمـوزش اجبـاري و     ) ها

رایگان و افزایش تدریجی سال هاي تحصیل و تأخیر انداختن هرچه بیشتر سن متوسط ورود بـه بـازار کـار،    
یش سن ازدواج و بهبود زندگی، به چشم مـی خـورد، در نتیجـه، بـراي افـراد ایـن       افزایش امید زندگی، افزا

جوامع نیز وقت فراغت ایجاد شده است؛ حتی در جوامع روستایی و کشاورزي کـه بـه سـمت شـیوه هـاي      
ابراهیمـی،  . (صنعتی شدن و ارزش هاي شهري گرایش پیدا کرده اند، نیز وقت فراغت به وجود آمـده اسـت  

وقات فراغت و رفتارهاي فراغتی ناشی از آن به عنوان بخشی از سبک زنـدگی مـردم، بیـنش و    ا). 73: 1390
درواقع اگر چگونگی گذران ایـن اوقـات را در زمـره    . رویکردهاي افراد را نسبت به زندگی نمایان می سازد

گیـري  فرهنگ و یا رفتارهاي فرهنگی افراد تصور کنیم در آن صورت با توجـه بـه نقـش فرهنـگ در شـکل      
شخصیت، هویت و رفتارهاي افراد، می توان تصور کرد که اوقات فراغت نیز در شکل گیري و بـروز چنـین   

  ).66: 1382فکوهی و انصاري مهابادي،(رفتارهایی سهیم و دخیل خواهد بود 

                                                
1. Leisure 
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  بیان مساله
از طریـق آن  اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضاي جامعه فارغ از اجبارهاي محیط کار و الزامات زنـدگی،  

استعدادهاي خود را توسعه بخشیده و شخصیت خود را گسترش می دهند که با هدف اسـتراحت، تفـریح و   
توسعه دانش، به کمال رساندن شخصیت خویش، به ظهور رساندن اسـتعدادها و خالقیـت هـا و در نهایـت     

افراد تامین می شـود و  در اوقات فراغت هم آسایش روحی و روانی . بسط مشارکت آزادانه در اجتماع است
فرهنگ فارسی معین فراغت را آسودگی، استراحت، آرامـش و   .هم شخصیت آنان رشد و شکوفایی می یابد

فرهنگ عمید نیز فراغـت را آسـودگی، آسـایش و آسـودگی از کـار و      . نیز فرصت و مجال معنی نموده است
ه پس از پایان یک فعالیت و یـا زمـان   در لغت نامه وبستر، فراغت، آزادي بدست آمد. شغل معنی کرده است

  ).19-18: 1382زارعی و تندنویس،(آزاد پس از کار و وظیفه است 
شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی هر جامعه بازتاب کننده چگـونگی گـذران اوقـات فراغـت اسـت کـه       

فـراد جامعـه تـأثیر    استفاده مطلوب از این اوقات می تواند براي بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصـادي ا 
لذا بهره گیري شایسته از اوقات فراغت، منوط به برنامه ریزي دقیق و متناسب با نیازهـا  . بسیاري داشته باشد

برنامه ریزي اوقات فراغت نمی تواند چیزي مستقل و بی ارتباط با سایر اوقات باشـد،  . و اجراي موفق است
در غیر ایـن  . شته باشد و مؤید و راهگشا و زمینه ساز آن باشدبلکه باید با برنامه هاي کالن زندگی ارتباط دا

صورت، خواه ناخواه بخش هایی از عمر پر ارزش انسان در وراي پوچی و بی ثمري ازبین می رود و صرف 
اوقات فراغت می تواند بـه گونـه اي   ). 128: 1380بزرگیان به نقل از صفانیا،(کارهاي لغو و بیهوده می گردد 

ه باعث اعتالي فرهنگی جامعه، توام بـا یـادگیري مهـارت هـاي هنـري و اجتمـاعی و دانـش        طراحی شود ک
گذران مناسب اوقات فراغت براي نسل نوجوان و جوان ما، مانع بسیاري از ناهنجـاري هـاي   . اندوزي باشد

بنابراین اوقـات فراغـت همچـون شمشـیر دولبـه اي اسـت کـه        . اجتماعی و روانی و اخالقی آنان می گردد
تواند هم باعث اعتال و بهینه شدن کار و فرهنگ گردد و هم می تواند موجبات انواع کجروي، انحـراف و   می

  ). 100: 1379نوري،(حتی ارتکاب به جرم را فراهم سازد 
  

  اهمیت و ضرورت تحقیق
بنابراین هرگونـه تعمـق در چگـونگی زنـدگی     . پیشرفت و ترقی هر کشوري در دست نسل هاي آینده است

با توجه به تحوالت همه جانبه کشور، ضرورت بررسی و در صورت لزوم بـازنگري  . ن ارزشمند می باشدآنا
اگرچـه ایـن بررسـی بـراي کلیـه اقشـار و       . الگوهاي رایج گذران اوقات فراغت ضروري به نظـر مـی رسـد   

یت ویـژه اي  هاي اجتماعی یک نیاز اساسی است اما چگونگی گذران این اوقات براي نوجوانان از اهم گروه
زمینه هاي الزم براي برنامه ریزي و بهره وري نحوه گذران اوقات فراغـت آنـان بـه منظـور     . برخوردار است
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بنـابراین هـدف از   . دست یابی به یک الگوي مناسب از جمله موارد مهم در جامعه مـا محسـوب مـی شـود    
  .آن با نیازهاي آن ها می باشد اجراي این تحقیق، شناخت چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و رابطه

فعالیت هاي اوقـات فراغـت دوران بچگـی و نوجـوانی عمومـا ًبـراي رفتارهـاي اوقـات فراغـت در دوران          
، بـه نقـل از خواجـه نـوري و مقـدس ،      2003تامپسن و همکـاران، (بزرگسالی بسیار مهم تلقی گردیده است 

غت تنها نهادي است که امروزه در زنـدگی نوجوانـان   باورند که اوقات فرابراین  1آدامز و گوتا). 134: 1387
نیز معتقدند که اوقات فراغت تاثیر قاطعی  2اگنیو و پترسون. می تواند با مدرسه و خانواده رقابت داشته باشد
نظـام آمـوزش و   ). 33: 1389خواجـه نـوري و هاشـمی نیـا،    (بر رشد اجتماعی و روانی نوجوانان می گذارد 

فکـوهی و انصـاري   (بسـیاري از کشـورها از تعطـیالت زیـادي برخـوردار اسـت       پرورش ایران نسـبت بـه   
اگـر آنـان قـادر    . نوجوانان نیاز به فراغت و یا بطور عام تر به هیجان و سرگرمی دارنـد ). 65: 1382مهابادي،

اي نباشند که این نیازها را از طریق کانال هاي به لحاظ اجتماعی پذیرفته شده ارضا کنند، ممکن است که بـر 
 ).37: 1389خواجه نوري و هاشمی نیا،(ارضاي آن از طریق مجاري بزهکارانه عمل نمایند 

  
  اهداف تحقیق

همچنـین  . هدف کلی در پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین نیازهاي انسانی و گذران اوقات فراغـت اسـت  
  :این پژوهش داراي اهداف جزیی زیر می باشد

  ی و گذران اوقات فراغتشناسایی رابطه بین نیاز فیزیولوژیک -
  شناسایی رابطه بین نیاز ایمنی و گذران اوقات فراغت -
  شناسایی رابطه بین نیاز اجتماعی و گذران اوقات فراغت -
  شناسایی رابطه بین نیاز احترام و گذران اوقات فراغت -
  شناسایی رابطه بین نیاز خودشکوفایی و گذران اوقات فراغت -
  و گذران اوقات فراغت  شناسایی رابطه بین طبقه اجتماعی -
  شناسایی رابطه بین جنس و گذران اوقات فراغت  -

  
  پیشینه تحقیق

میالدي، در حوزه ي نظري علوم اجتماعی،مطالعات فراغت یکی از متروك تـرین حـوزه هـاي     1980تا دهه 
یکی از علت هـاي ایـن مسـئله تسـلط سـنت مارکسیسـتی بـر بیشـتر         . مطالعات اجتماعی محسوب می شد

                                                
1. Adams & Gullotta 
2. Agnew &  Petersen  
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اي نظري علوم اجتماعی بود؛ علتی که باعث شده بود بحث فراغت بحثی غیر ضروري و روبنـایی در  ه حوزه
اوقات فراغت و نحوه ي گذران آن، پس از انقالب صنعتی . )2: 1998راجک،(علوم اجتماعی به حساب آید 

نصـاري  فکـوهی و ا ( و رشد صنایع و فناوري، به موضوعی مهم در حوزه ي جامعه شناسی بدل شده اسـت 
  ).62: 1382مهابادي
او اشاره مـی کنـد کـه قـدرت     . در مقاله اي به مشکالت فراغت و ورزش زنان می پردازد) 1989( 1هارگریو

فرهنگی مردان از زنان بیشتر است و به لحاظ تاریخی فرصت هاي فراغت و ورزش مردان بیش از زنان بوده 
این افزایش تعداد زنان به تغییـر  . لط را به چالش بکشنداست، اما در دهه هاي اخیر زنان توانسته اند این تس

ادراك قبلی آن ها انجامیده است؛ ادراکی که طبق آن رفتاري خاص در فراغت و ورزش وجـود دارد و ایـن   
امر بر برابري زنان و مردان در زندگی تأثیر می گذارد؛ اما باید درك کرد که چه محدودیت هاي اقتصـادي و  

در ) 1989( 2مورهـاس . اشکال نمادین و ایدئولوژیکی در مورد ورزش زنـان وجـود دارد   اجتماعی و نیز چه
مقاله اي در پی نشان دادن این است که فراغت در دوره ي صنعتی شدن در مقابل کار قرار داشت و آنچه بـه  

ین، مـدل  بنـابرا . زمان هاي فراغت افراد ضرب آهنگ حرکت می داد، ماهیت کار یا سازمان اجتماعی کار بود
با توجه به این که  -چه نظام تولیدي فوردیسم و چه نظام مدیریت علمی تیلوریسم -هاي کار در هر نظامی 

سازمان اجتماعی کار بر مبناي عدم وابستگی افراد به هم و تقسیم کار استوار است، مدل هاي فراغت افـراد،  
دوران مدیریت به سبک تیلوریسم، بـه دلیـل   در . یعنی فاصله زمان کار و زمان خواب آن ها را شکل می داد

سازمان اجتماعی غیر وابسته کارو اینکه کار به مقیاس هاي قابل اندازه گیري تقسیم شده نوعی فردگرایی در 
لذا روشن است کـه مـدل   . آن مشاهده می شد، گذران اوقات فراغت، شکلی وابسته و جمعی به خود گرفت

  .قعیت اجتماعی اقتصادي و سازمان اجتماعی کار آن ها طبقه بندي کردفراغت افراد را می توان براساس مو
، در تحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی مـؤثر بـر      )1387(خواجه نوري و مقدس 

دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده، به این نتیجه دست یافتنـد  : میزان گذران اوقات فراغت؛ مورد مطالعه
بقه اجتماعی، نقش دلبستگی به مدرسه و یا دوستان، فنـاوري هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی نـوین و      که بین ط

، )1388(ابراهیمـی و بهنـوئی گدنـه    . میزان مذهبی بودن با اوقات فراغـت داراي رابطـه معنـی داري هسـتند    
ـ  : درتحقیق خود تحت عنوان اوقات فراغت و هویت ا هویـت  بررسی جامعه شناختی رابطه اوقات فراغـت ب

اقتصـادي و میـزان تحصـیالت     -شخصی در بین جوانان شهر بابلسر، دریافتند که، متغیرهاي پایگاه اجتماعی
همچنین، میزان گرایش پسران به انجام فعالیـت هـاي   . جوانان، با گذران اوقات فراغت آنان همبستگی دارند

بـا عنـوان اوقـات فراغـت و هویـت       ، در تحقیقـی )1388(ربانی و شیري . زمان فراغت، بیش از دختران بود
بررسی جامعه شناختی الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان در تهران، به این نتیجه دست یافتنـد  : اجتماعی
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که طبقه اجتماعی و ترکیب همزمان جنسیت با طبقه اجتماعی در خطوط تمـایز و تفـاوت الگوهـاي گـذران     
در پژوهشی تحت عنوان رابطه ) 1389(نوري و هاشمی نیا خواجه . اوقات فراغت نقش تعیین کننده اي دارد

دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز، به این نتیجه رسیده اسـت  : اوقات فراغت و بزهکاري، نمونه مورد مطاله
همچنین نتایج حاصـل  . که بین فعالیت هاي فراغتی سازمان نیافته و بزهکاري رابطه معنادار مثبتی وجود دارد

یونی با چهار متغیر وقت تلف کردن، جنسیت، جامعه پذیري بـدون نظـارت و اوقـات فراغـت     از مدل رگرس
  .تغییرات متغیر بزهکاري را تبیین کرده است% 23سازمان یافته بر روي هم 

  
  چارچوب نظري

به نظر بوردیو، انتخاب هایی که افراد در مورد گزینه هاي فراغت انجام می دهند، اساسـاً اجتمـاعی اسـت و    
دم سبک هاي زندگی و فعالیت هاي فراغتی را می آموزند و با توجه به سرمایه هاي اجتماعی، اقتصادي و مر

از نظر وي، این فرآیند تمایز اسـت کـه سـبک هـا و     . فرهنگی، نحوه ي گذران اوقات فراغت متفاوت است
عتقـد اسـت کـه    وي م). 215: 1388ربـانی و شـیري،  (فعالیت هاي اوقات فراغت را به حرکـت درمـی آورد   

از نظـر  . پرورش شخص در خانواده و طبقه اي خاص، بر انتخاب اوقات فراغت او بسـیار تاثیرگـذار اسـت   
بوردیو، عالیق و سلیقه ها، خواست ها و برداشت هاي مربوط به فعالیت هاي فراغـت، در دوران کـودکی و   

  ).157: 1387رفعت جاه،(در درون خانواده ها و محیط اجتماعی پیرامون آن فرا گرفته می شود 
از نظر وي، حرمـت نفـس، بازتـاب حرمتـی     . را می توان پیشگام نظریه پردازي اوقات فراغت دانست 1وبلن

بنابراین اگـر شـخص بـه دلیـل عـدم توفیـق در کوشـش هـاي         . است که دیگران براي انسان قایل می شوند
. فقـدان حرمـت نفـس رنـج خواهـد بـرد       آمیز مورد پسند جامعه، چنین حرمتی را به دست نیـاورد، از  رقابت

بنابراین انگیزه تالش وقفه ناپذیر در یک فرهنگ رقابت آمیز، در هراس از دست دادن حرمـت نفـس ریشـه    
در یک فرهنگ رقابتی که ارزش انسان ها در مقایسه با ارزش دیگران سنجیده می شـود، هـر کسـی در    . دارد

این که شخص به تنعم هاي تازه اي دست می یابـد و   به محض. تالش است که از همسایگانش پیشی گیرد
به معیار ثروت خو می گیرد، این معیار تازه نیز مانند معیارهاي پیشین، دیگر قادر به ارضـاي کـافی شـخص    

هـر  . هدف این انباشتگی ثروت، در مقایسه با قدرت پولی بقیه افراد اجتمـاع تعیـین مـی شـود    . نخواهد بود
اش  یسه با دیگران احساس کمبود کند، پیوسته در ناخشنودي شدید از نصیب کنـونی فردي تا وقتی که در مقا

به سر خواهد برد، اما وقتی که شخص به معیار متعارف قدرت مالی یا به طبقه دلخواه خـود رسـید، تـازه آن    
ناخشنودي شدید جایش را به این توقع بی قرارانه می دهد که فاصـله قـدرت مـالی خـودش را بـا متوسـط       

از دیدگاه وي، مصرف چشمگیر، فراغت چشمگیر یـا تظـاهري و نمـایش    . درت مالی اجتماعش زیادتر کندق
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چشمگیر، نماد بلندپایگی و وسایلی هستند که انسان ها تالش می کنند تا با آن ها در چشـم همسایگانشـان   
  ).362-361: 1380کوزر، (برتر جلوه کنند و بدان وسیله براي خودشان نیز ارزش بیشتري قایل شوند 

کار گرفته شده و منظور از آن انگیزاننده اي بـود  ه ب 1930واژه نیاز ابتدا در مباحث روانشناسی در اوایل دهه 
که باعث رفتار خاصی در فرد می شود و به عبارت دیگر نیاز عبارت بود از یک خواست که باعث رها شدن 

. ل به هدفی خـاص رفتـارویژه اي را موجـب مـی شـد     انرژي می گردید و نیرویی ایجاد می نمود که براي نی
یط فرهنگی، اجتمـاعی و اقلیمـی بصـورت خواسـت متجلـی      حالزم به یادآوري است که نیاز تحت شرایط م

: وي نیاز را اینطور تعریف کرده است. می باشد 1تعریف کاملی که از نیازها شده است بوسیله ماري. شود می
دمی سرچشمه می گیرد و اندیشه و عمل را چنان تنظـیم  آذهنیات و ادراك از نیاز عبارت است از نیرویی که 

می کند که فرد به انجام رفتاري می پردازد تا وضع نامطلوبی را در جهت معینی تغییر دهد و حالت نارضایی 
رفتـار شـخص فقـط    : مـاري مـی گویـد   ). 10-9: 1374نیک رحیمی،( را به رضایت و ارضاي نیاز تبدیل کند

نیازها یعنی انگیزه هاي درونی او نیستند، بلکه محیط زندگی او و اینکه چگونه آن را می بیند نیز در ناشی از 
از عوامل  -عالوه بر نیازها -این رفتار موثر است، بنابراین پیداست که هر اندازه با انگیزه هاي درونی شخص

گـاه باشـیم بهتـر    آو درك مـی کنـد   خصوص از اینکه او چگونه آنهـا را مـی نگـرد     هبیرونی یا محیطی او، ب
، نیازها، شرایط ضروري و )2006( 2از نظر الورنس همیلتون). 25:همان( توانیم رفتار او را پیش بینی کنیم می

بیرو بـراي نیـاز سـه وضـعیت را     . اشتیاق هایی هستند که انسان با وجود آنها می تواند بطور کامل عمل کند
اس فقـدان و حرمـانی اسـت کـه مـی توانـد بـه یـک موجـود زنـده           نخست آنکه نیاز، احسـ . نشان می دهد

بـه بـاور   . خصوص انسان صاحب آگاهی در جریان دستیابی به هدف هایش با آن روبرو شود، دست دهـد  به
بیرو این احساس می تواند جهات آسیبی داشته باشد زیرا موجب تمایل انسان به هر آنچه می شود که امکان 

دوم حالتی موجودي به ذهن متبادر می شود که از خارج و در برابر آنچـه در  . سازد ارضاي نیاز را فراهم می
سوم شئی در نظر گرفته می شود کـه موجـود بـراي    . جریان تحقق اهدافش کم دارد، به او نگریسته می شود

ر گـرفتن  همه انسان ها، بدون در نظـ ) 1970( 3مازلواز دیدگاه  ).242: 1366بیرو، (زندگی بدان نیازمند است 
، 5، ایمنـی 4، ازجملـه نیـاز فیزیولـوژیکی   )11: 2003هارپر و همکاران،( فرهنگ، داراي پنج نیاز اساسی هستند

بدون تردید قدرت غلبه نیازهاي فیزیولوژیـک از همـه نیازهـا    . 8، و خودشکوفایی7، عاطفی6اجتماعی یا تعلق
هاي فیزیولوژیک بر ارگانیزم تسـلط یابـد، همـه    اگر همه نیازها برآورده نشده باشند و آنگاه نیاز. بیشتر است

                                                
1. Murray 
2. Hamilton  
3. Moslow 
4. Physiological need 
5. Safety need 
6. Belonging need 
7. Esteem need 
8. Self-Actualization need 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

87 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

زمـانی کـه   . نیازهاي دیگر ممکن است به سادگی موجودیت خود را ازدست بدهند و یا به عقب رانده شوند
نیازهاي اولیه و فیزیولوژیکی ارضا شدند بی درنگ نیازهاي دیگر و واالتـر پدیـدار مـی شـوند و بـه جـاي       

م حکم فرما می گردند و هنگامی که اینها نیز بـه نوبـه خـود ارضـا شـدند      نیازهاي فیزیولوژیک براي ارگانیز
نیازهاي فیزیولوژیکی، آنگـاه   یپس از ارضاي نسب. نیازهاي تازه و واالتر پدید می آیند و همین طور الی آخر

از  ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی(گروه جدیدي از نیازها بوجود می آیند که تحت عنوان کلی نیاز به امنیت
طبقـه  ) ترس، از نگرانی و آشفتگی، نیاز به سازمان، نظم قانون، محدودیت و داشتن حامی مقتدر و الی آخـر 

یـا نیـاز   با ارضاي این دو نیاز درحد مطلوب، نیازهاي عشـق و محبـت و مهربـانی و تعلـق     . بندي می شوند
دوستان، انزوا، نداشتن دوست  در فرد بیدار می شود و برخالف گذشته به شدت درد تنهایی، غیاباجتماعی 

آدمی تشنه روابط عاطفی با مردم بطور کلی یعنی داشـتن جایگـاهی   . و جایگاه در جامعه را احساس می کند
پس از ارضاي . در گروه یا خانواده اش است و با شدت هرچه تمام تر می کوشد تا به این هدف دست یابد

مازلو این نیازها را در دودسته طبقه بندي . ر فرد فعال می شودنیاز به عشق و محبت و تعلق، نیاز به احترام د
می کند؛ دسته اول شامل نیاز به قدرت، موفقیت، ابراز لیاقت، شایستگی، مهارت و اعتماد به نفس در مواجهه 

ط با وقایع، استقالل و آزادي می باشد و دسته دوم شامل نیاز به اعتبار با حیثیت، مقام، شهرت و افتخار، تسل
احترام و پذیرش و . ) 15-13: 1374نیک رحیمی،( و برتري، شناسایی توجه، اهمیت و حق شناسی می باشد

از نظر مازلو، ارضاي نیـاز  ).  79 :1389خواجه نوري،( عزت نفس، درحد زیادي یک مساله میان فردي است
د و قبل از آنکه وابسته بـه  به عزت نفس یا احترام به خود در فرد از احترام دیگران به وي سرچشمه می گیر

نیـک  (  موقعیت خارجی فرد یـا شـهرت او باشـد بـه حرمتـی کـه دیگـران بـه او مـی نهنـد وابسـته اسـت            
احترام مفهومی است که داراي پتانسیل پاسخگویی بـه نیازهـایفرد در زنـدگی اجتمـاعی      ).15: 1374رحیمی،

وسیله آن مایل به زنـدگی هسـتیم و   ه ه بو اثبات ارزش هاي اخالقی ک) مانند دارایی و شهرت(خودش است
سرانجام فردي که نیاز بـه  احتـرام در    ).441 :1،2007کریمر و مولدر( براي جامعه اخالقی ما ساخته می شود

بـه نظـر مـازلو، نیازهـاي مربـوط بـه        .خواهـد رفـت   خودشـکوفایی وي ارضا گردید به دنبـال ارضـاء نیـاز    
ی می رسـاند و  یاحتیاج آدمی را به درك حقایق امور و درك زیبا ،که عالی ترین نیازها هستندخودشکوفایی 

این نیازها ضمنا منشا کشف مجهوالت و ایجاد علـوم و  . به بروز و ظهور استعدادها و ذوق او میدان می دهد
وقتـی او بـه خویشـتن    . )244: 1367سیاسـی،  (فنون و هنرهاي زیبا بوده اند و ازاین پس نیـز خواهنـد بـود    

ع بینانه اشاره می کند منظورش نیاز به شناخت فرد بوسیله خود او است، شناخت این کـه او چـه   شناسی واق
فرد باید به آنچه می تواند دست یابد و همانی باشد که در یـد  . می تواند باشد و توانایی چه کارهایی را دارد

ادراك  می توان بـه  کوفاویژگی هاي افراد خودشاز جمله ). 16: 1374نیک رحیمی،( قدرت و توانایی اوست

                                                
1. Cremer &  Mulder  

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

88 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

بسیار کارآمد از واقعیت، پذیرش خود، دیگران و طبیعت بطور کلـی، عالقـه اجتمـاعی، روابـط بـین فـردي،       
: 1381شـولتز، (اشـاره نمـود    خالق بودن، ساختارمنشی دموکراتیک، مقاومت در برابر فرهنگ پذیري و غیـره 

370-373(.  
بلکه به عقیده او . رکیب یا نظم غیرقابل انعطاف قلمداد نمی کندسلسله مراتب نیازها را به عنوان یک ت مازلو

مثال براي گروهی از افراد نیاز به احترام قبل از نیاز . ممکن است در این سلسله مراتب نیازهایشان متغیر باشد
متذکر میشود که در سلسله مراتب نیازها الزم نیست کـه یـک نیـاز قبـل از      وي. به عشق و محبت قرار دارد

صد در صد کامل ارضا شود بلکه با ارضاي نسبی یک نیـاز ، نیازهـاي بعـدي     ،آنکه نیازهاي بعدي پدید آید
به نظـر  . بیدار می شوند و بطور عادي و معمولی براي افراد در جامعه پاره اي دیگر ارضا نشده باقی می ماند

ند و با گذشت زمان، درصـد ارضـاي   درصد رضایت افراد در برآوردن نیازها به تدریج افزایش پیدا می کاو، 
هرچه به نقاط باالتر سلسله مراتب قدرت .نیاز بیششتر می شود و این امر با انتظارات افراد رابطه مستقیم دارد

نیازهـاي سـطح   ). 17-16: 1374نیـک رحیمـی،  ( غلبه نزدیک تر می شویم درصد رضامندي کاهش می یابـد 
. ز این رو ارضاي آنها می تواند به مدتی طوالنی تر به تاخیر بیفتدباالتر براي بقاي صرف کمتر الزم هستند، ا

ناتوانی در برآوردن نیازهاي رده باالتر به آن اندازه اضطرار کلی یا واکنش بحرانی ایجاد نمی کند که نـاتوانی  
خوانده  به همین جهت نیازهاي سطح پایین تر، نیازهاي کمبود یا نارسایی نیز. به ارضاي یک نیاز سطح پایین

ارضـاي نیازهـاي سـطح    . می شود، زیرا ناتوانی در برآورده کردن آنها به نوعی نارسایی در فرد ایجاد می کند
 است تا ارضاي نیازهـاي سـطح پـایین تـر    ) اجتماعی، اقتصادي و سیاسی( باالتر مستلزم شرایط بیرونی بهتر

وي تر از اطـراف نیـاز هـاي سـطح بـاال      شرایط اطراف نیازهاي سطح پایین نیز ق). 363-362: 1381شولتز،(
یک محرك متصل شده به معرفی یا حذف یک نیاز فیزیکی تولید می کند اثر رفتاري بیشتري نسبت به : است

هنگامی که نیازهاي پایین تـر بـرآورده    ).474: 2011،همکارانو  1تیلک( محرك هاي مربوط به خودشکوفایی
از  %2از دیـدگاه مـازلو تنهـا    . کنـد  شوقـف انجـام اسـتعدادهای    به طور کامل نمی تواند خـود را  فردنشده، 

پـیش شـرط بـراي     تعـدادي بـه نظـر وي،    ).6: 2006،بـوئري ( دارنـد  شـکوفایی خود جمعیت جهـان واقعـا  
شرط دیگر نیز این اسـت  . یکی از آنها از سوي فرهنگ یا از سوي خود فرد است. خودشکوفایی وجود دارد

انگاره اي مطمئن از سوي خود یا خـانواده و   اشتغال ذهنی نداشته و خود که شخص نسبت به غذا یا ایمنی،
باالتر از همه، فرد . گروه هاي دیگر داشته و از عشق ورزیدن و به نوبه خود مورد عشق بودن برخوردار باشد

دانشی واقع بینانه از نقاط ضعف و قوت خـود، عیـب هـا و محاسـن و مهـارت هـا و       ، باید خود را بشناسد
هرقدر رتبه نیازي در سلسله مراتب نیازهـا بـاالتر باشـد،    . )366: 1381شولتز،(نایی هاي خود داشته باشد توا

. بنابراین خودشکوفایی به عنوان باالترین نیاز در سلسله مراتب، ضعیف ترین آن هاست. ن کمتر استآقوت 

                                                
1. Thielke  
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یط خصمانه یا طرد کننده هیجـانی  آسانی بوسیله یک مح هاز آنجا که این نیاز چندان قوي نیست، می تواند ب
که ممکن است ارضاي نیازهاي عشق و حرمت را دچار وقفه کند یـا بوسـیله فقـر فیزیکـی کـه بـا ارضـاي        

پـروري   نیازهاي فیزیکی و ایمنی تداخل می کند و یا بوسیله آموزش و پرورش ناکافی و شیوه هـاي فرزنـد  
که هرچنـد نیازهـایی کـه سلسـله مراتـب او را مـی       مازلو تصور می کرد ). 374همان، (ضعیف بازداري شود

بنـابراین  . سازند ارثی هستند، رفتارهایی که از طریق آن ها ما این نیازها را اضافه می کنیم، اکتسـابی هسـتند  
یطـی هـر دو   حشخصیت بوسیله طبیعت و پرورش، بوسیله وراثت و محیط و بوسیله شـخص و متغیرهـاي م  

 .)378 همان،(تحت تاثیر قرار می گیرد 

معتقد است که اعمال و رفتار اساسا ناشی از توجه ارگانیسم است به سوي هدف به منظور بـرآوردن   1راجرز
مقصود راجرز این اسـت  . نیازهایی که دارد و به توجهی که در میدان زندگی عمال احساس و ادراك شده اند

  .به انگیزه هاي زمان حال است که اوال نیازها یا همبستگی دارند، ثانیا رفتار در درجه اول پاسخ
  

  فرضیات تحقیق
  بین جنس و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد -
  بین طبقه اجتماعی و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد -
  بین نیاز فیزیولوژیکی و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد -
  بین نیاز ایمنی و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد -
  اجتماعی و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد بین نیاز -
  بین نیاز احترام و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد -
  بین نیاز خودشکوفایی و گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد -

  
  روش تحقیق

واحـد  . آوري شـد  روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی است و با تکنیک پرسشنامه اطالعات مورد نیاز جمـع 
ي آماري تحقیـق دانـش آمـوزان دختـر و پسـر مشـغول بـه         جامعه. باشد یل فرد و سطح تحلیل، خُرد میتحل

آمـوزان دختـر و    کل دانش 87-86در سال تحصیلی . اند در شهر شیراز بوده 87-86تحصیل در سال تحصیلی 
مان آمـوزش و  سـاز (انـد   نفر بود که چهار ناحیـه بـه تحصـیل مشـغول بـوده      52828پسر شهر شیراز برابر با 

حجـم نمونـه بـا    ). 1387، برنامـه  گروه طـرح و ، انسانی منابع زيیر برنامه و پژوهش اونتمع پرورش فارس

                                                
1. Rogers 
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، ضـریب  4ي گزینشی با ضریب پایـایی   نمونه). 447-446: 1978لین،(محاسبه شد  1استفاده از فرمول لین
برابـر بـا   ) فرض باالترین حـد واریـانس در جمعیـت   (صد در 50-50درصد و واریانس جمعیت  95اطمینان 

  .نفر بود 600
بر اساس جمعیـت هـر ناحیـه سـهمی از نمونـه بـه نـواحی        . اي بود گیري تصادفی چند مرحله ي نمونه شیوه

ها بطور تصادفی انتخاب و بر اسـاس جمعیـت هـر     سپس در هر ناحیه تعدادي از دبیرستان. اختصاص یافت
  .ه نسبت پرسشنامه ها توزیع شدندمدرسه نیز همچنان ب

براي اعتبـار  . استفاده شد) تحلیل عامل(جهت تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه از اعتبار صوري و اعتبار سازه 
نظـران و همچنـین چنـدین تـن از پسـران و دختـران دبیرسـتانی و         صوري پرسشنامه به تعدادي از صـاحب 

براي اعتبار سازه از تحلیل عاملی استفاده شد کـه نتـایج آن در    همچنین. دانشجوي سال اول و دوم ارائه شد
. هاي پرسشنامه از تکنیک آلفاي کرونباخ استفاده شد گویهي پایایی  براي محاسبه. آمده است 1جدول شماره 

بـه  هـاي مربـوط    آوري پرسشنامه نهایی، ضریب همسـازي درونـی گویـه    بدین صورت که پس از تأیید جمع
  . اوقات فراغت از طریق ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد متغیرهاي  شاخص

 
  

  یافته هاي تحقیق
گویه تشکیل شده است کـه داراي پایـایی بـاالیی     16بر اساس آمار توصیفی، متغیر گذران اوقات فراغت از 

طراحـی  ) 0-5(سواالت مربوط به این متغیر بر اساس طیف لیکرت . می باشد) 77/0ضریب آلفاي کرونباخ (
  .ه اندشد

براي بررسی و یافتن عوامل طیف نیازهاي انسانی براساس نظریه مازلو، از تکنیک تحلیل عامل اسـتفاده شـد   
بر اساس نتایج این تکنیک، پنج عامل به دست آمد که به ترتیب، نیازهاي خودشـکوفایی،  ). 1جدول شماره (

تیجه ایـن جـدول و بـا توجـه بـه میـزان       بر اساس ن. اجتماعی، احترام، ایمنی و فیزیولوژیکی نام گذاري شد
K.M.O )0.899 ( معناداري سطح در تمام ابعاد، و)می توان نتیجه گرفت کـه داده هـا بـراي تحلیـل     ) 000/0

در نتیجه کلیه عناصر بکار رفته براي هر بعد، قدرت تبیین کنندگی مورد نظـر بـراي   . عامل مناسب بوده است
  .متغیر مستقل را داشته است
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  نتایج تحلیل عاملی نیازهاي انسانی در بین دانش آموزان شهر شیراز :1جدول 

  اجزاي نیازهاي انسانی
ابعاد   عامل هاي نیازهاي انسانی

نیازهاي 
  انسانی

KMO   عامل
  اول

عامل 
  دوم

عامل 
  سوم

عامل 
  چهارم

عامل 
  پنجم

          77/0  دسترسی به اطالعات علمی

یی
وفا

شک
خود

  

89
9

/0  =
K

M
O

 

00
0

/0  =
si

g
 

          716/0  دسترسی به اطالعات فرهنگی

          711/0  داشتن وسایل ورزشی

کتابخانه، (امکانات فیزیکی بیشتر در مدارس 
  ...)آزمایشگاه، 

696/0          

          472/0  کتب درسی مناسب

        741/0    توجه اولیاي مدرسه به نیازهاي عاطفی شما

عی
تما

اج
  

        697/0    وجود مشاور و راهنماي خوب

        635/0    اعتماد اولیاي مدرسه به شما

        439/0    داشتن تنوع در زندگی

        491/0    توجه خانواده به نیازهاي عاطفی و روحی شما

        33/0    نقش دادن به جوانان در جامعه
      606/0      اهمیت دادن دیگران به شخصیت شما

رام
احت

  

      593/0      داشتن آزادي بیشتر در خانه

      587/0      ي شاد و سالم روحیه

      576/0      تان در خانواده و اجتماع آگاهی به حقوق

      487/0     اهمیت دادن به نظرات شما در مدرسه

    659/0        آرامش روحی

منی
ای

  

    631/0        روابط خانوادگی صمیمی

    578/0        فرصت پیشرفت کردن

    498/0        وجود آرامش در خانه

    412/0        جوانان در خانواده  رعایت حقوق

  831/0          اي زیبا داشتن چهره

کی
وژی

زیول
فی

  

  818/0          داشتن اندامی مناسب

  574/0          نو  لباس

  368/0          پول و رفاه

  358/0          محیطی زیبا در اطراف محل زندگی
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تفـاوت میـانگین    2جدول شماره . آمار استنباطی استفاده شدبراي بررسی فرضیه هاي تحقیق از تکنیک هاي 
همانگونه که داده هاي جدول نشان می دهـد، کـه در آن   . گذران اوقات فراغت را بر اساس جنس می سنجد

% 95کـه در سـطح   ) -32/6(ایـن جـدول    Tبا توجه بـا مقـدار   . میانگین نمره دختران، بیشتر از پسران است
  .باشد، لذا رابطه معناداري بین جنس و گذران اوقات فراغت وجود دارد می) =0.000Sig(اطمینان 

  
  تفاوت میانگین گذراندن اوقات فراغت بر اساس جنس: 2جدول 

  سطح اطمینان Tمقدار   میانگین  تعداد موارد  متغیر مستقل

  جنس
  13/13  307  مرد

32/6-  000/0  
  76/18  293  زن

  
وقات فراغت را بر اساس موقعیت طبقـاتی پاسـخگویان نشـان مـی     تفاوت میانگین گذران ا 3جدول شماره 

آماره هاي جدول نشان می دهد که بین طبقات مختلف اجتمـاعی بـر اسـاس میـانگین گـذران اوقـات       . دهد
 )sig=000/0(درصد اطمینان  95در سطح ) 81/11(جدول  Fمقدار. فراغتشان، تفاوت معنی داري وجود دارد

  .اعضاي طبقه اجتماعی متوسط بیش تر از سایر طبقات می باشدمیانگین . معنی داري است
  

  تفاوت میانگین گذراندن اوقات فراغت بر اساس موقعیت طبقاتی: 3جدول 
  متغیر مستقل

  )طبقه اجتماعی(
  داري سطح معنی Fمقدار   انحراف معیار  میانگین  فراوانی

  15  1/21  82  باال
  10  01/61  398  متوسط  0.000  81/11

  81/10  62/11  110  پایین
  
  

نشـان دهنـده رابطـه همبسـتگی بـین نیازهـاي فیزیولـوژیکی، نیازهـاي احتـرام، نیازهـاي            4جدول شـماره  
همـان  . خودشکوفایی، نیازهاي اجتماعی و نیازهاي امنیت با متغیر وابسته یعنی گذران اوقات فراغـت اسـت  

هاي فیزیولوژیکی و احترام با گذران اوقـات  درصد اطمینان، بین نیاز 95گونه که مشاهده می شود، در سطح 
بـه عبـارت دیگـر    . البته این دو نیاز با متغیر وابسته رابطه منفـی دارنـد  . فراغت رابطه معنی داري وجود دارد

  .هرچه فرد نیاز کمتري داشته باشد، انتظار می رود که به میزان بیشتري به فعالیت هاي اوقات فراغت بپردازد
  

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

93 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

  بین انواع نیازهاي انسانی با گذراندن اوقات فراغتهمبستگی  :4جدول 
  سطح معنی داري میزان همبستگی  متغیر مستقل

  001/0  -44/0  نیاز فیزیولوژیکی
  022/0  -36/0  نیاز احترام

  098/0  -2/0  نیاز خودشکوفایی
  438/0  03/0  نیاز اجتماعی
  767/0  012/0  نیاز امنیت

  
  

چند متغیره را به شیوه مرحله به مرحله براي متغیر وابسته چگـونگی  نتایج تحلیل رگرسیون  5جدول شماره 
شـامل  (داده هاي جدول حاکی از آن است که از بین متغیرهاي مسـتقل  . گذران اوقات فراغت نشان می دهد

به ترتیب چهار متغیر جنس، طبقـه بـاال، نیـاز فیزیولـوژیکی و     ) ابعاد نیازهاي انسانی، جنس و طبقه اجتماعی
درصـد   25در ابتدا جنس، حـدود  . توسط وارد شده اند و تبیین کننده واریانس متغیر وابسته می باشندطبقه م

درصـد   30از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد، با ورود متغیر طبقه اجتماعی باال، این میزان به حدود 
درصـد   31یز این میزان را به حـدود  نیاز فیزیولوژیکی در مرحله سوم و با رابطه اي منفی ن. افزایش می یابد

درصـد مـی    33افزایش می دهد و در نهایت و در مرحله چهارم، با ورود طبقه متوسط، این میزان به حـدود  
درصد متغیر وابسـته را تبیـین    11همان گونه که در جدول قابل مشاهده است، این چهار متغیر، حدود . رسد

بیان می کنـد کـه بـین     4نتایج جدول . مل دیگري تبیین می شوددرصد دیگر توسط عوا 89می کنند و تقریبا 
. ، طبقه باال و طبقه متوسط بـا گـذران اوقـات فراغـت رابطـه مثبـت و معنـی داري وجـود دارد        )پسر(جنس 

  .همچنین با کاهش نیاز فیزیولوژیکی، افراد بیشتر به اوقات فراغت خود می پردازند
  

  رگرسیون براي تبیین واریانس گذران اوقات فراغت متغیرهاي وارد شده در معادله: 5جدول 
مراحل ورود 

  متغیرها
 F F Sig Beta  T  Sig. Tمقدار  R R2  متغیر

  000/0  181/5  21/0  000/0  988/38  062/0  249/0  جنس  اول
  000/0  336/4  216/0  000/0  596/27  086/0  293/0  طبقه باال  دوم
  005/0  -829/2  -112/0  000/0  245/21  098/0  313/0  نیاز فیزیولوژیکی  سوم

  010/0  57/2  126/0  000/0  737/17  108/0  329/0  طبقه متوسط  چهارم
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  گیري نتیجه
چارچوب نظري . مطالعه حاضر رابطه نیازهاي انسانی را با گذران اوقات فراغت مورد بررسی قرار داده است

روش اجراي . ه شدآن، هفت فرضیه ارایاز  استفادهکه با  تحقیق برگرفته از نظریه نیازهاي مازلو و بوردیو بود
نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بین . پژوهش، پیمایش و ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه بود

پسران، افراد طبقه اجتماعی باال و طبقه اجتماعی متوسط با گذران فعالیت هاي اوقات فراغت رابطه مثبـت و  
ارت دیگر، این افراد به میزان بیشتري نسبت به دختران و طبقه اجتماعی پـایین  معنی داري وجود دارد، به عب

همچنین رابطه منفی بین نیازهاي فیزیولوژیکی و احترام با گـذران  . به فعالیت هاي اوقات فراغت می پردازند
بـه   اوقات فراغت نشان می دهد که هرچه نوجوانان نیازهـاي بـرآورده نشـده بیشـتري داشـته باشـند، کمتـر       

هاي اوقات فراغت می پردازند و به تبع آن با برآورده شدن و تـامین بیشـتر نیازهـا، امکـان پـرداختن       فعالیت
نوجوانان به فعالیت هاي اوقات فراغت نیز افزایش می یابد و با دغدغه کمتري به فعالیت هایی که در جهت 

این است که اگرچه در جامعه مورد نظـر  نکته قابل توجه . رشد و شکوفایی استعدادهایشان است می پردازند
، تنها ارتباط بین دو نیاز فیزیولوژیکی و احترام تایید شد، ولی با توجـه  )دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز(

به مدل رگرسیونی و این که تنها نیاز فیزیولوژیکی وارد این مدل شده است، می توان به اهمیت بیشـتر ایـن   
اگر همـه نیازهـا بـرآورده نشـده باشـند و نیـاز فیزیولوژیـک بـر         ه مازلو بیان می کندهمانگونه ک. نیاز پی برد

موجودیت خـود را  و یا حتی ارگانیزم تسلط یابد، نیازهاي دیگر ممکن است به سادگی به عقب رانده شوند 
 نیازهاي سطح باالتر بـراي بقـاي صـرف کمتـر    وي بیان می کند که ). 13: 1374نیک رحیمی،( ازدست بدهند

ایـن  نـاتوانی در بـرآوردن   . خیر بیفتـد أالزم هستند، از این رو ارضاي آنها می تواند به مدتی طوالنی تر به تـ 
بنـابراین بایـد   . ایجـاد نمـی کنـد   و بحران اضطرار  ،ارضاي یک نیاز سطح پایین برايبه اندازه ناتوانی  نیازها

برآورده سازي نیازهاي فیزیولوژیکی و پایه اي تا زمانی که درگیر ، اشاره نمود که افراد و مخصوصا نوجوانان
خود باشند، حتی زمان فراغت خود را نیز ممکن است صرف فعالیت هایی کنند که بتوانند ایـن نیـاز پایـه را    

  .تامین کنند، لذا زمان کمتري براي پرداختن به فعالیت هاي اوقات فراغت پیدا می کنند
را در دودسـته   احتـرام  مازلو نیازست که همانگونه که اشاره شد، نکته قابل توجه دیگر در این پژوهش این ا

طبقه بندي می کند؛ دسته اول شامل نیاز به قدرت، موفقیت، ابراز لیاقت، شایستگی، تبحر و مهارت و اعتماد 
به نفس در مواجهه با وقایع، استقالل و آزادي می باشد و دسته دوم شامل نیاز بـه اعتبـار بـا حیثیـت، مقـام،      

بـا توجـه بـه گویـه هـاي      . هرت و افتخار، تسلط و برتري، شناسایی توجه، اهمیت و حق شناسی می باشدش
دلیل دیگري بر این تایید این است . اوقات فراغت، می توانیم ارتباط بین این نیاز و اوقات فراغت را دریابیم

وند و تعلـق داشـتن و عشـق و    نیازهاي فیزیولوژیکی و ایمنی در دوران نوزادي پیدا می ش که وي می گوید
پدیدار می شوند، اما نیاز به خودشـکوفایی معمـوال تـا میانسـالی ظـاهر      و نوجوانی نیازهاي احترام در بلوغ 
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نتایج تحقیق نیز تنها ارتباط نیاز فیزیولوژیکی و احتـرام را بـا گـذران اوقـات     . )362: 1381شولتز،(د وش نمی
رم نیاز احترام و رتبه اول نیاز فیزیولوژیکی در هرم نیازها، بیان کننده بنابراین رتبه چها. فراغت نشان می دهد

  .اولویت تامین نیاز فیزیولوژیکی، سپس نیاز احترام و به دنبال آن تأمین اوقات فراغت می باشد
  

  پیشنهادات
  .لزوم به رسمیت شناختن اوقات فراغت به عنوان یکی از نیازهاي بسیار مهم -
بلکـه  . یزي متمرکز در پایتخت براي سـایر شـهرها و روسـتاها جلـوگیري شـود     الزم است از برنامه ر -

برنامه هاي اوقات فراغت باید در هر شهر و منطقه با توجه به شرایط محیطی و فرهنگـی آن و توجـه   
  .به اولویت نیازها و عالیق آنان صورت بگیرد

با توجه به شرایط و ویژگی  توجه به نیاز گذران اوقات فراغت براي گروه هاي سنی و جنسی مختلف -
  .هایی که هر یک دارند

ایجاد یک نهاد اختصاصی براي پرداختن به اوقات فراغت دختران نوجوان بر اساس عالیق، توانـایی،   -
  .استعداد و مهارت هاي آنان

در نظر گرفتن مهمترین قسم برنامه ریزي اوقات فراغت بـراي جوانـان و نوجوانـان دانـش آمـوز کـه        -
  .صل تابستان دغدغه خاطر درسی ندارندبخصوص در ف

بسیار مناسب است که شناسنامه یا طرحی همانند آن براي جوانان و نوجوانان در زمان اوقات فراغت  -
تا با ارائه به مراکز مربوطه در هر منطقه، با توجه به نوع مهارت ها و فعالیت هاي قبلـی آن  . تهیه شود

ها و آموزش هاي تابستانه فـراهم گـردد و از تکـرار و مـوازي      ها، امکان تداوم بهتر استفاده از کالس
 .کاري و در نتیجه، کاهش انگیزه ها جلوگیري شود
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