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  چكيده 
عاليـق و   يـافتن از طريـق   رضايت از زندگي مبين نگرش مثبت فرد به زندگي اسـت و معمـوالً  

حاضر با هدف بررسي رضـايت از زنـدگي و    مقاله. شود درك مشترك افراد از يكديگر حاصل مي
براي تبيين رابطـه اوقـات   . نگاشته شده استهاي شهر كرمان،  عوامل مؤثر بر آن در بين خانواده

ده فراغت با رضايت از زندگي از مدل زابرسكي و مدل كاركردي خانواده از تئوري السـون اسـتفا  
 :نشـان داد  نتـايج . عنوان نمونه تحقيق انتخـاب شـدند   نفر به 386 ،بر اساس فرمول كوكران. شد

بين ميزان گذراندن اوقات فراغت بـا  . استرضايت از زندگي خانوادگي افراد كمتر از حد متوسط 
هـاي فراغتـي    اي خـانواده، مشـاركت در فعاليـت    هاي فراغتي هسته خانواده، مشاركت در فعاليت

ادلي خانواده، ميزان انسجام و سازگاري اعضاي خـانواده و ميـزان روابـط اعضـاي خـانواده بـا       تع
درصـد از تغييـرات متغيـر     61 همچنـين . رضايت از زندگي خانوادگي رابطه معناداري وجـود دارد 
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  مقدمه

 يكـه اعضـا   يزانـ يم :عبـارت اسـت از   يخـانوادگ  يت از زنـدگ يرضا ،بر اساس نظر السون
 يخـانوادگ  يت از زنـدگ يرضـا . گر خرسند هسـتند يكرده و از همد يخانواده احساس شاد

خـانواده   يدر مـتن كلـ   يخـانوادگ  يمثبـت فـرد از زنـدگ    يابيـ زان ارزيعنوان، م ن بهيهمچن
از مباحث مهم  يت از زندگيسنجش رضا). 21: 1390، ين و زردمويگلچ(شود  يف ميتعر

 يبررسـ  .)2: همـان (افتـه اسـت   يراه  ير بـه حـوزه علـوم اجتمـاع    ياست كه نسبتاً د ياجتماع
در  يسـخت  يشـناخت  روش يها چالش :دهد ين موضوع نشان ميات رو به رشد در مورد ايادب
چنـد   يت از زنـدگ يدر قلمرو رضا). Helliwell & Putnam, 2004:1435(نه وجود دارد ين زميا

 بـه طـور عمـده   شناسـان كـه    مطالعـات جامعـه   .1 :تـوان مشـخص كـرد    يرا م يخيتارند يفرا
ت از يماننـد درآمـد و ازدواج بـر رضـا     ،يشـناخت  تيـ عوامـل جمع  ريتـأث  يمتمركز بر بررسـ 

شـه كـه   ين انديـ د بـر ا يـ بـا تأك  يمتخصصـان بهداشـت روانـ    يهـا  پژوهش. 2 ،است يزندگ
را  يت از زنـدگ ياست و رضا ينيو غمگ يافسردگ يها فراتر از فقدان نشانه يبهداشت روان

افـراد خوشـحال و    يكـه بـه بررسـ    يو شـناخت  يشناسان اجتماع روان. 3 و رديگ يم ز در برين
ن موضـوع در  يـ ا يق ما بـه بررسـ  ين تحقيدر ا .)Diener et al., 2003: 404(اند  ن پرداختهيغمگ
  . ميپرداز يط خانواده ميمح

 يهـا  است كـه بشـر كـنش    ين نهاد اجتماعيتر يمين و قدياولنكه خانواده يبا توجه به ا
مــنظم، منســجم و هدفمنــد اســت كــه  يكنــد، بســتر يرا در آن تجربــه مــ يمتقابــل اجتمــاع

 يهـا  زن و شـوهر و سـپس فرزنـدان مؤلفـه     يعنـ ي ،آن ياصـل  ياعضـا  ييو همسو يهماهنگ
اسـت   ينزله مكانخانواده عموماً به م. شود يتش محسوب ميشرفت موفقيزان پيشاخص در م

كـرده و آرامـش و سـكون و     يعنـوان مـأمن، مـأوا و پناهگـاه خـود تلقـ       كه افـراد آن را بـه  
ن يبهتـر  ،ز و توأم بـا عواطـف  يآم ، محبتيميوجود روابط صم. آن را خواستارند يهماهنگ

كودكـان اسـت    يو جسـمان  يعـاطف  ييبزرگسـاالن و رشـد و شـكوفا    يزنـدگ  يمكان بـرا 
امروزه باعث  يو اجتماع ياقتصاد يع و چندگانه زندگيتحوالت سر ).109: 1383ان، يآبا(
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ن يـ ز از ايـ گـروه خـانواده ن  . هم شـده اسـت   ياجتماع يها جاد تحوالت در نهادها و گروهيا
و  يو اجتمــاع يط اقتصــاديالت، شــرايخــانواده امــروز در اثــر تحصــ. يســتن اقاعــده مســتثن

 يلئر مسـا ييـ تغ ،منابع مختلف. است شده بسياري يها يمتحمل تحوالت و دگرگون يفرهنگ
ن امر ممكن اسـت  يا. آورد يد مين و فرزندان پدين و والديرا در تعامل و كنش متقابل زوج

  . شود يمنته يخانوادگ ياز زندگ يتينارضا ،تيو در نها يخانوادگ يها به كشمكش
كه  ينيط عيافراد با شرا يازهايو ن يو خانوادگ ين اهداف فرديبر هم خوردن توازن ب
ن و يگلچ(شود  يان ميب يتيمعموالً به شكل نارضا ،شود يجاد ميمعموالً در اثر موانع خاص ا

ا بـر  يـ طـور عـام    مـردم را بـه   يت از زنـدگ يكه رضا يدر كنار مطالعات). 2: 1390، يزردمو
 ،كنند يم يابيره ارزيو غ ي، طبقاتيلي، تحصي، شغليتي، جنسيخاص سن يها تيحسب موقع

آن اسـت   يبـه معنـ   ي،اريبه احتمال بس يخانوادگ يت از زندگيد رضايكاهش شدا يفقدان 
قابـل توجـه و    ياجتمـاع  يهـا  بيهـا، انحرافـات و آسـ    يينده آبستن نارسايكه خانواده در آ

ن يـ ا يكه ممكن است بـا هـر اتفـاق و حادثـه كـوچك      يطور به ،خواهد بود يا كننده نگران
تـوان   ين اساس ميبر ا. دا كنديل شده و امكان بروز پيت از حالت بالقوه به بالفعل تبديوضع
ا از يگو يرا به منزله زنگ خطر و نشانگر يخانوادگ يت از زندگين بودن شاخص رضاييپا

  . كرد يخانواده تلق يب شناختيت آسيظرف
در  يخـانوادگ  يت از زنـدگ يزان رضـا يـ دربـاره م  يقـ يهر چند كه آمار و اطالعات دق

مثل طالق، تجاوز به محارم، فرار از  يل خاص خانوادگئبه مسا يبا نگاه ،ران وجود ندارديا
ت يرضا يها ا الاقل همبستهيامدها و يتوان پ يم يجوانان تا حد يو روان يخانه، مسائل روح

از آنجـا كـه   ). 33: 1384، يعبـداله (را در سطح خانواده لمـس كـرد    يخانوادگ ياز زندگ
ساز  نهيرا به دنبال داشته باشد كه زم ييامدهايپتواند  يم يخانوادگ يت از زندگيفقدان رضا

مـورد   يك مسئله اجتماعيعنوان  توان آن را به يم ،گردد يم ياجتماع يها بياز آس ياريبس
  . قرار داد يبررس

آوردن دسـت   بـه  ش ازيبـ  يت از زنـدگ يو رضـا  ين سؤال كه شاديدر پاسخ به ا 1نريد
 يو خوشحال دارا ي، افراد راضيدر جوامع غرب. افراد مهم است يو پول برا يامكانات ماد

ت در يـ موفق(بـاالتر، عملكـرد بهتـر     يشـتر، درآمـدها  يمدت، دوسـتان ب  يطوالن يها ازدواج
دارنـد   يشـتر يو طـول عمـر ب   يو جسمان يشتر، سالمت روانيب ي، مشاركت اجتماع)يزندگ

                                                                                                                                                       
1. Diener 
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)Frisch, 2006: 3 .(ج در مطالعــات و شــاخص يــرا يريــمتغ يخــانوادگ يت از زنــدگيرضــا
است كه در  يتيوضع يخانوادگ يت از زندگيرضا. است يت زندگيفيزان كيكننده م نييتع

 يكـه رضـامند   يافـراد . دارنـد  يشـتر مواقـع احسـاس خوشـبخت    ين و فرزندان در بيآن والد
  . دهند ياز خود نشان م يتر مثبت واكنشدر برابر امور و حوادث  ،دارند ياز زندگ يشتريب

هـا   اهداف مشـترك و ارزش  ،خانواده مرتبط است يت از زندگيكه با رضا ياز عوامل
). Agate et al., 2006:209( اسـت و اوقـات فراغـت    يخانواده و سالمت روانـ  يان اعضايدر م

كنـد كـه    يگر فـراهم مـ  يكـد يوند و تعامل بـا  يپ يخانواده برا يرا برا ياوقات فراغت فرصت
مشـاركت  ). Ibid: 206(كنـد   يت روابط فراهم مـ يتقو ينه را برايمشكالت را حل كنند و زم

اعضـا   ين اعضـا و سـازگار  يدار بـ يـ اوقات فراغت خانواده، وجود روابـط پا  يها تيدر فعال
  . به همراه دارد يت زندگيعنوان منابع بسترساز، احساس مثبت فرد را از كل به

. خـانواده اسـت   يكـاركرد  يهـا  يژگـ يو ،يت از زنـدگ يبر رضـا  مؤثراز عوامل  يكي
ن يچنـ  :معتقدند ،اند كرده يخانواده را بررس يسالم كاركردها يها يژگيكه و يشمندانياند

 ييهـا  ن خـانواده يچن يژگين ويتر كردند و مهم يف ميعموماً خود را شاد توص ييها خانواده
انواده و ان اوقـات فراغـت خـ   يـ كه رابطه م يمحققان. شان با هم بوده استيانجام دادن كارها

ت از يل رضـا يـ ن قبيـ ا يايـ افتند كه مزاياند، در قرار داده يرا مورد بررس يت از زندگيرضا
جـه گرفتنـد كـه اوقـات فراغـت خـانواده       يستم خـانواده اسـت و نت  يمربوط به كل س يزندگ
  ). Nese, 2009: 159(خانواده است  يت از زندگيكننده رضا ينيب شين پيتر يقو

ا واقعـا  يشود كه آ ين سؤال مطرح ميا يخانوادگ يت از زندگيت رضايبا توجه به اهم
توانـد   يمـ  گذران اوقـات فراغـت   يانتخاب يها وهيگروه خانواده و ش يكاركرد يها يژگيو
بـه   يابيدسـت  يق حاضردر پـ ين، تحقيبنابرا .داشته باشد يت خانوادگيدر كسب رضا يريتأث

. 2شـهر كرمـان،    يهـا  ن خانوادهيدر ب يت از زندگيزان رضايم يبررس. 1: زير استاهداف 
 يهـا  يژگـ يرابطـه و  يبررسـ . 3و  نيساكن يت از زندگيرابطه اوقات فراغت با رضا يبررس

  . نيساكن يت از زندگيخانواده با رضا يكاركرد

  قينه تحقيشيپ. 1
 يت از زنـدگ يرامـون موضـوع رضـا   يپ يچنـد  يشـ يمايران مطالعـات پ يـ ر در ايـ اخ يها سال

 يت افراد از زندگيرضا يبررس ياما آشكارا سهم مطالعات مستقل برا ،صورت گرفته است
  . اندك بوده است يخانوادگ
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ــن - ــ) 1382( يو صــالح يمحس ــ  يدر پژوهش ــوان بررس ــا عن ــا يب ــدگيرض  يت از زن
 يسـن  يهـا  در گـروه  يخـانوادگ  يت از زنـدگ يزان رضـا يم :دنديج رسين نتايبه ا يخانوادگ

 4/81انسـاالن  يدرصـد، م  7/84ان جوانـان  يـ در م. اسـت ك به هم يمختلف در حد باال و نزد
خود اظهـار   يخانوادگ يدرصد از زندگ 7/81درصد و سالمندان  8/79درصد، بزرگساالن 

ش سـن،  يبا افزا كه رسد يدر جوانان كمتر است و به نظر م يتيمقدار نارضا. ت داشتنديرضا
 ين افـراد مجـرد از زنـدگ   يو همچنـ شـود   يشـتر مـ  يب ياندك يخانوادگ ياز زندگ يتينارضا

  . دارند يشتريت بيخود رضا يخانوادگ
 يخـانوادگ  يت از زنـدگ يرضـا  يبا هدف بررسـ ) 1391(و علمدار  يق محمديتحق -

هـل  أزن از زنـان مت  187ن يدر ب) زن سرپرست، چند زن و تك همسر(خانواده  يالگو ريتأث
و  يتمندين رضـا يسـه، بـاالتر  يدر مقـام مقا . ساكن كهنوج از توابع كرمـان صـورت گرفـت   

در  يت از زنـدگ يزان رضـا يـ م. همسـر مالحظـه شـد    تـك  يهـا  در خـانواده  يت زنـدگ يفيك
ج ينتـا . ن اسـت يـي زن سرپرست، بـر حسـب علـت سرپرسـت شـدن زن قابـل تب       يها خانواده
 يزنــان از زنــدگ يتمنديدرصــد رضــا 54نگــر ييخــانواده، تب يالگــو :ون نشــان داديرگرســ
  . است يخانوادگ

ت از اوقــات فراغــت يرضــا ريتــأث يبررسـ «عنــوان  بــا را يقــيتحق) 2001( يزابركسـ  -
. كـا صـورت گرفـت   ياالت متحـده آمر يـ نفـر در ا  898 يرو »يت از زندگيخانواده بر رضا

ب يبود و ضـر  يت از زندگين اوقات فراغت خانواده و رضايب يدهنده رابطه مثبت ج نشانينتا
  . به دست آمد 65/0ن پژوهش برابر با يا ياصل يرهايمتغ يبرا يهمبستگ
ن و يعنـوان نگـرش والـد    بـا ) 2003(ك يـ و مـك كورم  يله زابرسـك يوس به يقيتحق -

نفر  179 يبر رو يت از زندگيفرزندان نسبت به مشاركت در اوقات فراغت خانواده و رضا
مشـاركت در اوقـات فراغـت     :هـا نشـان داد   افتـه ي .مختلف صـورت گرفـت   يها  از خانواده

 ،ن بوديدگاه والدياز د يخانوادگ يت از زندگيكننده رضا ينيب شين عامل پيتر انواده مهمخ
  . ن گونه نبوديدگاه فرزندان اياما از د
كا و كانادا به منظور ياالت متحده آمريدر ا) 2004(ول و پاتنام  يتوسط هل يپژوهش -
 و سـالمت افـراد   يشـاد  ،يسـت يو بهز يذهنـ  يابيكه منجر به ارز ياجتماع يها نهيزم يبررس
اسـتحكام خـانواده،    يعنـوان ابـزار اجتمـاع    بـه  يه اجتماعيسرما كه صورت گرفت شود، مي

 يسـت يبهز يرهـا رو ين متغيا :ج نشان دادينتا .و جامعه در نظر گرفته شد يمحله، روابط مذهب
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ه يكنـد كـه سـرما    يد مـ ييـ أن پـژوهش ت يـ د ايشواهد جد. گذارندريتأثو سالمت افراد  يذهن
 يذهنـ  يسـت يبـا بهز  يقـو  يمستقل و اشكال مختلـف همبسـتگ   يها ق كانالياز طر يجتماعا

 يهـا  تيـ گان، روابط محـل كـار، فعال  يازدواج، خانواده، ارتباط با دوستان، همسا. افراد دارد
 يت از زندگيو رضا يبا شاد يقو يطور مستقل همبستگ اعتماد به و )يو جمع يفرد( يمدن

  . دارند
ن اوقـات فراغـت خـانواده،    يرابطه ب يبا هدف بررس) 2005( 1تيتوسط اسم يقيتحق -

ن ينفر از والـد  123فرزند و  90 ينمونه آمار. صورت گرفت يكاركردها و روابط خانوادگ
ن بـود كـه مشـاركت در    يـ دهنده ا ج نشانينتا. كا انتخاب شدنديالت مختلف در آمريا 25از 

كنـد و   يمـ  ينيب شيپ خانواده را از نظر فرزندان يدكاركر يرهاياوقات فراغت خانواده، متغ
  . هاست جوانان و خانواده ياز سو يكننده روابط خانوادگ ينيش بياوقات فراغت خانواده پ

ن، يسـهم مشـاركت اوقـات فراغـت زوجـ      ي، بـه بررسـ  )2006(جانسون و همكاران  -
 48ن يدر ب ييزناشو ين از زندگيت زوجيت از اوقات فراغت با رضاياوقات فراغت و رضا

ن ين از اوقات فراغت مشـترك بهتـر  يت زوجيرضا :ج نشان دادينتا .پرداختند) نفر 96(زوج 
با در نظر گرفتن سن، جنس، طـول مـدت    ييزناشو يت از زندگيكننده رضا ينيب شير پيمتغ

  . استزمان صرف شده با هم  و ازدواج، درآمد، تعداد فرزندان
ن مشـاركت در اوقـات   يرابطـه بـ   ي، با هـدف بررسـ  )2007( 2يتوسط دورت يقيتحق -

ك بچـه معلـول   يـ كـه شـامل    ييهـا  ان خانوادهيخانواده در م يفراغت خانواده و كاركردها
ج ينتا. بود) فرزند 62ن و ينفر از والد 154(خانواده  154نمونه شامل . بودند، صورت گرفت

 يهـا  ن خـانواده يغـت خـانواده بـ   خانواده و مشـاركت در اوقـات فرا   يكاركردها :نشان داد
  . طور مشابه وجود دارد با فرزندان معلول به يها و خانواده يمعمول

م يرمقيـ اوقات فراغت پدران غ يبا هدف بررس يقيتحق) 2008(و همكاران  3نتنيسو -
كه وقت خودشان را با فرزندانشان  يها زمان تين گونه فعاليت آنها از مشاركت در ايو رضا

مشـاركت در اوقـات فراغـت     :هـا نشـان داد   داده. نداالت متحده انجام داديدر ا گذرانند، يم
م از مشــاركت در يرمقيــت پــدران غيكننــده مهــم رضــا ينــيب شيك پــيــعنــوان  خــانواده بــه

  . خانواده است يفراغت يها تيفعال
                                                                                                                                                       
2. Smith 
2. Dorthy  
3. Swinton  
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ت از ياوقـات فراغـت خـانواده و رضـا     يعنوان بررسـ  با )2009( 1زيتوسط ن يقيتحق -
 يشـهر  يها خانواده :ج نشان دادينتا. خانواده ترك انجام شد 70ان يدر م يخانوادگ يزندگ
 يقـو  بسـيار  يروابـط خـانوادگ   داراي اديـ داشتند كه بـه احتمـال ز   يسنت يه ساختارهايترك

اوقات فراغت خـانواده و   يها تين مشاركت در فعاليدهنده رابطه مثبت ب ها نشان افتهي. بودند
  . بود يخانوادگ يت از زندگيرضا

ت از اوقـات  ين رضـا يرابطه بـ  ي، با هدف بررس)2009(و همكاران  2تيپژوهش آگ -
نفـر از   898نمونـه شـامل   . صـورت گرفـت   يخانوادگ يت از زندگيفراغت خانواده و رضا

ت از يرضـا  يرهـا ين همـه متغ يبـ  :ج نشـان داد ينتـا . االت متحده بـود ين و فرزندان در ايوالد
مشـاركت در  . رابطـه وجـود دارد   يخـانوادگ  يت از زنـدگ يده و رضـا اوقات فراغت خانوا

كننـده   ينـ يب شين و هـم فرزنـدان پـ   يوالد يخانواده هم از سو يا و هسته يتعادل يها تيفعال
  . بود يخانودگ يت از زندگيرضا

اوقـات فراغـت خـانواده و     يسـاز  عنـوان مـدل   بـا  يقيتحق) 2010(و همكاران  3پاف -
هـا   افتـه ي. كـا انجـام دادنـد   ينفر از پدر و مادر و جوانان در آمر 898 يساختار خانواده بر رو

دهنـده   ها نشان افتهين يهمچن. دهد ين و فرزندان را نشان ميوالد يها ن مدليب يتفاوت اندك
ن بـود كـه   يـ از ا يحاك نيها همچن افتهي .شباهت نظر دختران با مادران و پسران با پدران بود

  . اند نسبت به اوقات فراغت خانواده و ساختار خانواده داشته يتر د مثبتيدختران و مادران د
دهـد   يق حاضر آمده است نشـان مـ  ينه تحقيشيكه در پ يقاتيج تحقيخالصه نتا يبررس
صـورت گرفتـه    يخـانوادگ  يت از زنـدگ يران در رابطه با رضايدر ا يقات محدوديكه تحق
 يهمسر و چندهمسر بـودن، نـوع سرپرسـت    خانواده و تك يج در مورد رابطه الگوينتا .است

قات ين تحقيدر ب. استمل أقابل ت يت از زندگيسن با رضا يشناخت تير جمعيخانواده و متغ
كه انجام شده است؛ مشاركت افراد در اوقات فراغـت خـانواده بـا در نظـر گـرفتن       يخارج
را در  يت از زندگيشود كه رضا يمحسوب م ير مهمين متغعنوا ت بهيسن و جنس يرهايمتغ
زان يـ م يطور كل و ازدواج و به ي، روابط خانوادگيكاركرد يها يژگين، ويهمچن. دارد يپ

ت يو رضا يذهن يستيبهز يدر خانواده رو يا جمعيصورت فرد  افراد چه به يمشاركت مدن
  . مثبت دارد ريتأث ياز زندگ

                                                                                                                                                       
1. Nese 
2. Agate 
3. Poff 
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  ينظر يمبان. 2
  يخانوادگ يت از زندگيرضا. 1-2

و خـود   يان خود آرمـان يسه ميك مقايا ي يفرد از زندگ يابياشاره به ارز يت از زندگيرضا
ت از يرضــا). Bowling and Farquhar, 1996: 1077(درك شــده توســط فــرد دارد  يوجــود
را  ياز محققـان عـوامل   يگروه. است يت از زندگياز رضا يبخش مهم يخانوادگ يزندگ

از  يكـ يمثـال   يبـرا  .انـد  كـرده  يبند طبقه ،مؤثر هستند يخانوادگ يت از زندگيكه بر رضا
عبارت  ،برند ينام م يخانوادگ يت از زندگيعنوان شاخص مهم رضا كه محققان به يعوامل

 ,Toth et all( يو شـهر  ييروسـتا  يها خانواده يموجود در زندگ يها وجود تفاوت: است از

افـراد   يتمنديشـود كـه سـطح و درجـه رضـا      يداشـت مـ  ت بريف رضـا ياز تعار). 188 :2002
ت يو رضـا  رديگ يم به خود يافراد شكل متفاوت يها متفاوت و متناسب با ادراكات و ارزش

  . ز هستياز فرد نين نين انتظارات فرد تأميعالوه بر تأم
 يرابطـه اجتمـاع   يتابع نوع، شـدت و چگـونگ   يت از زندگيرضا ،ميدگاه دوركياز د

ك سـو بـا   يـ از . گـذارد  ياثر مـ  يت فرد از زندگياز دو جهت بر رضا يرابطه اجتماع. است
 يدهـد و از سـو   يش مـ يت او را افـزا يفرد رضا يمال يو حت ي، شناختيعاطف يازهاين نيتأم
كنـد   يمـ  يريجلـوگ  يان و ارضانشـدن يپا يب يالت افراد از آرزوهايق مهار تمايگر از طريد
است كـه از   يا مقوله يت هر فرد از زندگيرضا :م معتقد استيدورك). 165: 1378، يعبد(

ا نظـام  يـ  ياخالقـ  يهـا  يژگـ يبـه آنهـا و و   ييپاسـخگو  يانسان و چگـونگ  يازهايدو عامل ن
شـتر مرتفـع شـود و در    يانسـان ب  يازهـا ين معنا كه هر چه نيبه ا .كند يت ميتبع يو يابيارزش

تـر و محـدودتر    معقـول  يريپـذ  نـد جامعـه  يفرا او در يهـا  ال، آرزوها و خواستهين حال اميع
ون ). 10: 1390، ين و زردمويگلچ(خواهد داشت  ياز زندگ يشتريت بيشوند، انسان رضا

ن عوامـل  يـ ا. مربوط هستند، فراهم كرد يت از زندگيكه به رضا ياز عوامل فهرستيهوون، 
ت يـ ل موفقيـ از قب يشـامل عـوامل  (ت جامعـه  يـ في، كيزنـدگ  يهـا  فرصت: استر يبه شرح ز
شخص در جامعه، مشاركت در اجتماع و خوب  يها تي، موفق)رهي، حقوق بشر و غياقتصاد
  ). Veenhoven, 1996: 10()يو روان يجسم يشامل سالمت( كردن يزندگ

  اوقات فراغت. 2-2

 يخـانوادگ  يت از زنـدگ يعنوان شاخص مرتبط با رضـا  محققان اوقات فراغت خانواده را به
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ك يـ جـاد  يا ينشان دادند كه اوقـات فراغـت خـانواده بـرا     شوو و داوسون. اند كرده يبررس
ن اوقـات  يبـ  يآنهـا رابطـه مثبتـ   . ن ضـرورت دارد يوالـد  يتمند از سـو يسالم و رضا يزندگ

 :Shaw& Dawson, 2001(انـد   گزارش كـرده  يخانوادگ يت از زندگيفراغت خانواده و رضا

گر، ابراز محبت يكدياعضا با  يوگو شتر صرف گفتياوقات فراغت اگر در گذشته ب). 222
ن يـ ا يامـروز  يهـا  در خـانواده  ،شـد  يخـانواده مـ   يبه مسائل و مشكالت اعضا يدگيو رس

از . شـود  يا مـاهواره مـ  يون يزيهمچون مشاهده تلو يا انهيانزواگرا يها تياوقات صرف فعال
روابـط متقابـل رو    ، چراكهاند قلمداد كرده 1يند فوق را بحران عاطفين رو صاحبنظران فرايا

ن كمتـر  يژه فرزنـدان بـا والـد   يـ خانواده و بـه و  ين اعضايبوده و فرصت درد دل ب يبه كاست
فرصـت  توانـد   يمـ  اوقات فراغت در ذات خـود ). 191: 1387، ينصرآباد يباق(وجود دارد 

حل مشكالت شكل  يبرانه را يگر را فراهم كند و زميكديخانواده با  يوند و تعامل اعضايپ
  . دهد

مثبـت   يهـا  بـه واسـطه كـاركرد    يو اجتماع يفكر يها رباز در تمام نظاميخانواده از د
مطـرح اسـت كـه     يعنوان نهـاد  برخورداربوده و به ييگاه ارجمند و وااليخود همواره از جا

پژوهشـگران  . كننـد  يمـ  يل بـا هـم سـپر   يرا بعد از فراغت از كار و تحص يآن اوقات ياعضا
 يت مطلـوب زنـدگ  يـ فين نحوه گذران اوقات فراغت خانواده و كيرا ب يهمواره روابط مثبت

زمـان   ياز اساسيسه بعد است كه از سه ن ياوقات فراغت در مجموع دارا. اند گزارش كرده
  : رديگ يم فراغت نشأت

  ؛يش و شادابيح، آساياز به تفرين. 1
ش ي، افـزا يو اجتمـاع  يفرد يها مهارتش يو افزا يريادگياز به آموزش و تداوم ين  .2
   و ياجتماع يت زندگيفيبهبود و ك يخود برا يدرون يها ييتوانا

انتخاب كه امكان ابـراز وجـود و ارائـه خـدمات بـه       يار و آزادياز اخت يبرخوردار  .3
داوطلبانـه را   يهـا  تيـ در قلـب فعال  يش و كسـب احتـرام اجتمـاع   يتحقق خو يگران برايد

  ). 18: 1387: يعبدالملك(كند  يفراهم م
نـه  يها بـا هز  است كه هر روزه توسط خانواده ييها تياوقات فراغت خانواده شامل فعال

 ياريبسـ ). Freeman& Zabriskie, 2003: 86(هستند  يشه قابل دسترسيشوند و هم يكم انجام م
ار خـود بـه شـم    ياز زنـدگ  يعنـوان بخـش مهمـ    ها اوقات فراغـت خـانواده را بـه    از خانواده

                                                                                                                                                       
1. Emotional crisis 
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خـانواده   ي، ارتباطـات و كاركردهـا  يريپذ ت انعطافي، تقويآورند كه موجب همبستگ يم
اسـت كـامالّ تـازه     يتياوقات فراغت واقع :شناسان معتقدند جامعه). Poff, 2007: 3(شده است 

  . د آمده استيپد يكه در بافت جامعه صنعت
فراغت است كـه بـه انسـان    ن نظر را طرح كرد كه تنها زمان اوقات ين بار ايزمن اوليرا

 وي .خـود را سـازگار سـازد    يآزادانـه بـا جامعـه مصـرف     يصورت دهد تا به ين فرصت را ميا
شدن جامعه  يدر صنعت او. نابود خواهد شد يدر تمدن فراغت نظام طبقات كه كرد يتصور م

 و تدانسـ  ين گـرداب را فراغـت مـ   ياز ا ييكرد و تنها راه رها يها را مالحظه م انسان يتباه
  ). 7: 1380آلبرو، ( كرد يرابطه فرد و اجتماع بررس يمسائل فراغت را بر مبنا

بـر   ريتـأث ط مختلف دو گونـه  يكار قائل است در شرا يكه برا يتين اهميماركس در ع
بخشـد و اگـر    يش را در كـار تحقـق مـ   يت خويآنكه انسان، انسان يكي :رديگ يم آن در نظر
گـر  يافـت و د يخـود را بـاز خواهـد     يز چهره انسـان يجامعه ن ،ابدي ييد و بندها رهايكار از ق

ت خـود را فقـط   يمگر در خارج از حدود كار و انسان، انسان ،ستيآزاد ن اًآنكه، انسان محقق
دا كنـد تـا او بتوانـد امكـان     يـ ل پيـ تقل يبخشد كه مدت كار بـه حـد كـاف    يتحقق م يهنگام

كه از جامعه دارند با  يث استنباطير از حكنت و اسپنس. را دارا باشد يگريز ديپرداختن به چ
له يوسـ  ر سـلطه در آوردن زمـان فراغـت بـه    يـ به ز ياما هر سه آنها برا ،نظر ماركس مخالفند

زمان فراغت را با باال رفتن  يهمه آنها غنا. قائلند ياديت زيانسان اهم ييو رها يشرفت فنيپ
جامعـه مربـوط    يعمـوم  يش آنـان در زنـدگ  يسطح آموزش كـارگران و نقـش رو بـه افـزا    

   .)10: 1373، يتوسل(دانند  يم
) 2000( يقـات زابرسـك  ياوقات فراغت خانواده برگرفته از تحق يا و هسته يمدل تعادل

نـه، در دسـترس و   ياوقات فراغـت هـر روزه و مشـترك، كـم هز     يا هسته يها تيفعال. است
ن يا. دهند يرا با هم انجام م خانواده آن ياست كه اكثر اعضا ييها تيغالباً در بردارنده فعال

 يتعـادل  يفراغتـ  يهـا  تيـ فعال. است رهيو غ يدئو، بازيون، ويزيتلو يها شامل تماشا تيفعال
مثـل   ،شـوند  يانجام مـ  يا هسته يها تينسبت به فعال يج و به دفعات كمتريخانواده كمتر را

ا رفـتن بـه   يـ ، يرانـ  قيو قـا  يريگيعنـوان مثـال مـاه    باز به يح در فضايالت خانواده، تفريتعط
  ). Nese, 2009:160(پارك 

و هـم   ياوقات فراغت خانواده هم سازگار يو تعادل يا هسته يها تيمشاركت در فعال
 ين عوامل ابعاد اصـل يخانواده ا يستميدگاه سيش دهد كه از ديسطح انسجام خانواده را افزا
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اوقات فراغت  يو تعادل يا بر اساس مدل هسته). Ibid(ك خانواده سالم است ي يكاركردها
ت از يت رضـا يت، ثبات و در نهايمين اوقات فراغت باعث انسجام، احساس صميخانواده، ا

خـانواده   يت و با هم بودن اعضايخالق ين الگو فرصت الزم برايا. شود يخانواده م يزندگ
  . آورد يرا در زمان فراغت فراهم م

ش يافــزا يبـرا  يعنـوان فرصــت  بــهن اوقــات فراغـت را  ي، والـد )1999( 1طبـق نظـر شــاو  
قلمــداد  يريادگيــشــرفت فرزنــدان و يخــانواده در حــوزه روابــط، كنتــرل و پ يكاركردهــا

ن يبـ  يارتباط مثبت :معتقد است) 1991( 2هاواكس). Freeman & Zabriskie, 2003: 86(كنند  يم
). Poff et al., 2010: 366(م خـانواده وجـود دارد   ياوقـات فراغـت خـانواده و انسـجام و تحكـ     

ت از يو رضـا  ي، انسجام، روابط خـانوادگ يدر سازگار ياوقات فراغت خانواده نقش اساس
و روابـط   يدر ادامه، با توجه به نقش انسجام و سازگا). Dorthy,2007: 4(كند  يفا ميا يزندگ

 يدر پـ  يت از زنـدگ يهـا و رضـا   خـانواده  يبراتواند  يم كه يمثبت يامدهايها و پ در خانواده
  . م پرداختيج در مورد آن خواهيرا ينظر يها دگاهيد يبه بررس ،داشته باشد

  خانواده يكاركرد يها يژگيو. 3-2

و  يابيخانواده را مورد ارز ياز كاركردها يك مدل شش بعدي) 1983(ن و همكاران ياپست
خـانواده در حـل مشـكالت     ييتوانـا  ؛حـل مسـئله  . 1: كه عبارت است از سنجش قرار دادند

ل ارتباط آشـكار، نهـان و   يتبادل اطالعات از قب يخانواده برا ييتوانا ؛ارتباط. 2، ينوادگخا
 يكـه اعضـا   يتكـرار  يرفتـار  يالگوهـا  ؛نقـش  يبـاز . 3ن اعضـا،  يم بـ يرمسـتق يم و غيمستق

اشـار بـه    ؛يعاطف ييپاسخگو. 4دهند،  يرا انجام م يف خانوادگيق آنها وظايخانواده از طر
ف يـ به كم و ك ؛يعاطف يريدرگ. 5، داردكر يكديخانواده به  ياعضا يالعمل احساس عكس

ن مربـوط بـه   ياشاره به قوان ؛يكنترل رفتار. 6شود و  يگر مربوز ميكديعالقه اعضا نسبت به 
 :Owrangi et al, 2011(شـود   يت آنهـا از طـرف اعضـا مربـوط مـ     يـ زان رعايامور خانواده و م

 يبـاً تمـام كاركردهـا   يشـرفته خـانواده تقر  يپ يدر جوامع صـنعت  :پارسونز معتقد است). 2439
ر ين حـال سـا  يدر ع. ل شده استيتبد يمنزو يا خود را از دست داده و به خانواده ياجتماع

و  ي، محـافظت يت، خـدمات يـ م و تربي، تعلـ ياقتصـاد  يخانواده مانند كاركردهـا  يكاركردها

                                                                                                                                                       
1. Show  
2. Havakes  
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هـا، كارخانجـات، مـدارس     نـد شـركت  مان يگـر اجتمـاع  يد يهـا  ره، به نهادهـا و سـازمان  يغ
ن، پارسـونز معتقـد اسـت كـه عشـق عامـل       يهمچنـ . ره واگذار شـده اسـت  يها و غ مارستانيب
و سرشـار از عشـق و عالقـه     يميصم يطيدهنده زن و شوهر است، پس در خانواده مح ونديپ

: 1386، ياعـزاز (چه در رابطه زن و شوهر و چه در رابطه پدر و مادر و فرزندان وجود دارد 
69 .(  

و  يط انسـان يآكنده از احساس مشترك، آرامش مح ييخانواده با فضا ،يبه نظر شلسك
را از  يعيرشد و توسعه سلطه طب يو .شود يگر م جلوه يخصوص يگرم به منزله مكان زندگ

سـلطه   يمظهـر تجلـ   »مـا «وجـود  . آورد يت خانواده به حساب ميكننده موجود نييعوامل تع
شود و فقـط   يت مطرح نميعنوان فرد از خانواده، فرد به يف ويچنانكه در تعر. است يعيطب

  ). 36- 31: 1367روزن باوم، (كند  يدا ميت پيمشترك موضوع يت و مايدر كل
است كـه از دهـه    يشناس ات جامعهياز نظر يكيت جورج هومنز يه مبادله با محورينظر

متمركـز   ،شـود  يان مبادلـه داده مـ  يآنچه در جره بر ين نظريا .است به بعد مطرح شده 1950
بـر  . ابـد ي ياسـت، سـامان مـ    يلـ يكه عمل متقابـل و تكم  يمبادله بر اساس نظام هنجار. است

و زمـان   ينـه، انـرژ  ين دو نفر همراه بـا صـرف هز  يه، ازدواج به منزله مبادله بين نظرياساس ا
نـان و  يو اطم يگـر يبـر د ه يـ ، اعتماد و تكيجمع ين لذت زندگيگر، طرفياز طرف د. است
 يهـا  نـه ياست كه در عـوض هز  ييها نها منفعتيا. ابندي يكردن م يال را از زندگيخ يراحت

كه بـا فرزنـدانش    يساعات يك خانواده برايپدر  .ديآ ين به دست ميطرف يمصرف شده برا
بـا فرزنـدانش بـه دسـت      يت خاطر از گذران زمان و انـرژ يمثل رضا يبه پاداش ،گذراند يم
  ). 23: 1389، يآزادارمك(ابد ي يم

  خانواده  يستميه سينظر. 4-2

كـه رفتـار    يك مجموعه هماهنگ از عناصـر درونـ  يعنوان  ستم را بهيس) 1986( 1نيكانستانت
 :اسـت  كنـد و معتقـد   يف مـ يـ تعر ،دهند يك واحد از خود بروز ميعنوان  مرتبط با هم را به

 ييآن بـه تنهـا   يج اجـزا يف شوند و نتـا يفراد توصله ارتباط آنها با كل ايوس د بهيها با ستميس
خانواده بـر اسـاس    يستميدگاه سيد). Smith et al., 2004: 4( ستيكل اجزا ن يم برايقابل تعم

عنـوان   دگاه خانواده بـه ين ديدر ا. پارسونز دنبال شده است يو مفهوم ينظر يها فرض شيپ
                                                                                                                                                       
1. Constantine  
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 1شـاپ ين و بياپسـت . دارد يينـدها يو فرا ي، خروجـ يشـود كـه ورود   يدر نظرگرفته م ينظام
خانواده  ياعضا: اند ان كردهين شرح بيه را در مطالعه خانواده به اينظر ياصل يها فرض شيپ

سـت، كـاركرد   يگـر قابـل فهـم ن   يد يبا هم مرتبطند، هر عضو خانواده بدون مالحظـه اعضـا  
نواده در خانواده ممكن است، سـاختار و سـازمان خـا    يه درك همه اعضاظخانواده با مالح

ر ييتوان نظم و هم تغ يت خانواده هم ميكننده است و با تمركز بر كل نيين رفتار اعضا تعييتع
  ). 27 :1389 ،يآزاد ارمك(د يرا فهم

خـانواده، خـانواده را بـه     يشناسـ  ن اثر خود درباره مسـائل جامعـه  يك با انتشار اوليكون
ه يـ ن وجه نگـرش از نظر يبه مثابه بهتركند؛ خانواده را  يان ميمنزله گروه مخصوص به خود ب

در  ياصـل اساسـ   :اسـت  ك معتقديكون). 61-62: 1367 ،روزن باوم(كند  يم يتلق يستميس
 يبـرا  ير از آمـادگ يـ غ يا است كـه مقولـه   يك مساعيل خانواده تشريمورد ازدواج و تشك

  ). 94: همان(شود  يگران انجام ميد يها گران است كه فقط به خاطر خواستهيكمك به د
خـانواده را گـروه    ،رنديگ يستم در نظر ميك سيعنوان  كه خانواده را به يشناسان جامعه

ك آن اسـت  يـ رقابـل تفك يو غ ياساسـ  يژگـ يت و محبـت و يميداننـد كـه صـم    يم يكوچك
 يسـتم يصـورت س  كـه خـانواده را بـه    يشناسـان  از جامعـه  يكي). 170-173: 1386، ياعزاز(
 ييسـتم خـانواده و روابـط زناشـو    يمركـب از س  ين مبنا مدلياو بر هم .تالسون اس ،نگرد يم

السـون   يسـتم يمـدل س . ه و عمـل اسـت  يـ ان نظريـ م يارائه كرده است كه در واقع پل ارتباط
 يخـانواده بـر رو   يسـتم يس يتئـور . شـود  يف مـ يخانواده توص يستميله چارچوب سيوس به
و  يارتبـاط  يساختارها، مرزها، الگوها كه شامل قدرت، روابط،تمركز داردخانواده  ييايپو

 خـانواده  ،ن چـارچوب رفتـار  يـ بـا اسـتفاده از ا  ). Rothbaum & Rosen,2002: 330(هاست  نقش
ستم يرات در رفتار افراد سييتغ. ك كل درك شوديعنوان  دن خانواده بهيله ديوس بهتواند  يم

سـتم خـانواده بـر    ير در سييـ غن تيهمچن .دهد يقرار م ريتأثك كل تحت يعنوان  خانواده را به
هـا را   خـانواده، خـانواده   يسـتم يس يتئور. گذارد يم ريتأثخانواده  ياعضا يرفتار فرد يرو

ط اطـراف  ياست كه هـم از محـ   ييايستم پويخانواده س. دارد ينگه م يحول اهداف مشخص
السون بر سه مدل ). Zaberiskie & McCormick, 2001: 68(گذارد  يم ريتأثرد و هم يپذ ير ميثأت

خـانواده   يخانواده و روابط اعضـا  يريپذ انسجام خانواده، انعطاف: بعد خانواده تمركز دارد
رنـده و برآمـده   ين سه بعد در برگيا. شوند يخانواده محسوب م يستميس يكه از كاركردها

                                                                                                                                                       
1. Epestein & Beshap  



 شماره شانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     168

ائـه  پردازان ار هيله نظريوس درباره خانواده، تعامالت و روابط آنهاست كه به ياديم زياز مفاه
  ). Barraca et al., 2000: 98(شده است 

 ياسـت كـه اعضـا    يوند و تعهد عاطفي، پيمنظور از انسجام خانواده، احساس همبستگ
 ياحساسـ  يعنـوان مرزهـا   السـون انسـجام را بـه   . گر دارا هسـتند يك خانواده نسبت به همدي

 .كننـد  يخـانواده جـذب مـ    ير اعضـا يخـانواده را بـه سـمت سـا     يكند كه اعضا يف ميتعر
ها در مقابل با هم بودن تعـادل   يين جداينظام خانواده ب ينكه چگونه اعضايا يانسجام بر رو

ك خـانواده در  ي يالسون با هم بودن اعضا). Olson, 2000: 145(تمركز دارد  ،كنند يجاد ميا
 ياسـك  يها هيپا يا بازان حرفه ياسك. كند يسه ميباز مقا يه اسكيآنها با دو پا ييمقابل جدا

شان يها يدهند و سپس اسك ير مييشان را تغيها هيپا يدارند و به آرام يخود را كنار هم نگه م
خـانواده و  . كنند يجاد ميو باهم بودن آنها تعادل ا يين جدايق بين طريدهند و به ا يرا سر م
ك يـ بـاهم بـودن در    يها را برا ييبازان قادر خواهند بود كه جدا يها هم همانند اسك گروه

. ها شـوند  يين باهم بودن و جدايق باعث تعادل بين طرير شكل بدهند و به ايير تغيسبك متغ
 يلـ يا خيـ دور از هم نگه دارنـد و   يليشان را خيها هيا پايل دارند كه يبازان نوآموز تما ياسك
عـدم تعـادل در   . شـوند  يسـتم مـ  يجاد عدم تعادل در سيق باعث اين طريك به هم و به اينزد

ل دارند هر كـدام از اعضـا را   يا تمايها  د كه خانوادهيآ يش ميپ يها زمان و خانواده ها كلوپ
قـادر   يستمين سين چنيبا هم و ا يصورت افراط ا بهيجدا از هم نگه دارند  يصورت افراط به

  ). Dorthy, 2007: 7(دا كند ينخواهد بود كه تعادل پ
 ،)نييپـا  بسـيار انسـجام  (اد يـ ز ياربس ييجدا: شود يم ميمرحله مختلف تقس 4انسجام به 

آن  يان سـطح افراطـ  يـ و در پا) انـه رو بـه بـاال   يم(اتصـال  ) نييرو به پـا   انهيانسجام م( ييجدا
ك عـدم  يانسجام  يباال يلين انسجام و هم سطح خييپا يليهم سطح خ .)باال بسيارانسجام (

كـل روابـط    يبـرا  يمنجـر بـه بـروز مسـائل    توانـد   يمـ  دهـد كـه   يتعادل در روابط را نشان م
را دارنـد كـه    يين توانـا يـ و اتصال انسـجام ا  ييروابط همراه با سطوح جدا .شود يخانوادگ

ــ ــادلي ــودن و جــدا  يك تع ــاهم ب ــل ب ــد يا ييدر مقاب الســون ). Olson, 2000: 148(جــاد كنن
ن، كنتـرل و انضـباط خـانواده وجـود     يها؛ قـوان  كه در نقش يراتييرا مقدار تغ يريپذ انعطاف
ثبـات در   يد بـر رو ين بعد تأكيدر ا ،شود يهمان گونه كه مالحظه م .كند يف ميعردارد، ت
ت خـانواده  يريو مـد  يرهبـر  ،راسـت يپذ كـه خـانواده انعطـاف    يوقتـ . رات اسـت ييمقابل تغ

جوانــان در . رديــگ يمــ بــه خــود يحالــت اســتبداد ك اســت و كمتــريــصــورت دموكرات بــه
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نشـده   يگذار هيخانواده بر اساس سن و جنس پاكنند و شغل در  يها شركت م يريگ ميتصم
 يم مشـترك ين اعضـا مفـاه  يك نمـاد كـه بـ   يـ عنوان  ارتباطات به). 118: 1383، يرزم(است 
تواننـد شـامل    يآنهـا مـ   .دارنـد  يمختلفـ  يها شكل يارتباط ينمادها. شود يف ميتعر ،دارند

اشـارات و حركـات در   ، يچهره، ارتباط چشم يها ل حالتياز قب يركالميا غي يرفتار كالم
 :كـاپرارا نشـان داد  ). Dorthy, 2007: 9(ره باشـد  ي، ظاهر فرد و غيبدن يها سخن گفتن، حالت

ط ين، شـرا يبهبود روابط خود با والد ييمثبت و اعتماد به نفس نوجوانان در توانا يها نگرش
 ينوادگخـا  يت از زندگيدر رضا يگذارريتأثه نقش ين اوليدر سن ويژه ، بهمناسب ياجتماع
  ). Caprara et al., 2005: 90(دارند 

ن از يخـانواده و همچنـ   يسـتم يس ياز تئـور  ين چارچوب نظرييتع يق براين تحقيدر ا
هـر   يسـتم يد سيـ در د. اوقات فراغـت خـانواده اسـتفاده شـده اسـت      يا و هسته يمدل تعادل

در . از آن اسـت  ياست كه خود جزئـ  يستمير عناصر سيط خود و سايوابسته به مح يعنصر
ن صـورت  يـ در ا. ف كـرد يـ ر مـوارد تعر ياش با سا را بر حسب رابطه يزيد هر چيد باين ديا

تـر   كوچـك  يهـا  ستميرسيز زيدر درون خود خانواده ن. از جامعه است يستميرسيخانواده ز
ن يـ ا. گر اعضا برخـورد دارد يمتفاوت با د يا هر عضو خانواده به گونه. وجود دارند يگريد

خـاص از   يا ن دسـته ياز تعامالت ب ،دهند يل ميها را تشك ستميرسيمختلف كه ز يها بيترك
د يـ افراد مانند، پدر، مـادر، خـواهر و بـرادر، فرزنـد، والـد، پـدر بـزرگ و مـادر بـزرگ پد         

ژه را مشخص يو يها تياز موقع يا توان دسته يستم ميرسيدر درون هر خانواده و ز. نديآ يم
نه يعنوان زم ها به تين موقعيا. دهند ياز خود بروز م يمختلف يها رفتاركرد كه در آنها افراد 

  ). 74-76: 1379ت، ياستر(شوند  يشناخته م
ــز دارد      ــانواده تمرك ــد خ ــه بع ــر س ــون ب ــدل الس ــازگار : م ــجام و س ــانواده،  يانس خ

خـانواده   يسـتم يس يخـانواده كـه از كاركردهـا    يخـانواده و روابـط اعضـا    يريپـذ  انعطاف
 يعنـوان مبنـا   و ارتباطات بـه  يحاضر، دو بعد انسجام و سازگار مقالهدر . شوند يمحسوب م

اوقـات فراغـت خـانواده     يا و هسته يتعادل يها تياز مدل فعال نيهمچن. قرار گرفت يبررس
ن يـ بـا توجـه بـه ا    .خانواده دارد اسـتفاده شـده اسـت    يستميس يتئور يكيهم كه ارتباط نزد

ت فراغت خانواده وجـود دارد كـه خـانواده از آن بـه منظـور      اوقا ياصل يبند دو طبقه ،مدل
  . آورد يخانواده را به وجود م يكند و كاركردها ير استفاده مييثبات و تغ

ن يازها وجود دارد كه خانواده اين اي مجموعهده است كه در خانواده ين عقيالسون بر ا
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برطـرف   يت و انسـجام خـانوادگ  ق ارتباطـا يازها را از طرين نياز ا يرا دارد كه برخ ييتوانا
ق مشــاركت در يــازهــا از طرياز ن يانــد كــه برخــ دهيــن عقيــمن بــر ايو فــر يزابرســك .كنــد
 .)Zaberiskie & Freeman: 2004: 453(شـود   ياوقات فراغـت خـانواده برطـرف مـ     يها تيفعال

 يت از زنـدگ ياز رضا يسطوح متفاوتتواند  يم آنت از ين اوقات فراغت و رضاين ايهمچن
  ). Berg & Allison: 2001(جاد كند يرا ا يخانوادگ

  قيتحق يليمدل تحل. 3
  . م شده استير تنظيكه صورت گرفته است مدل ز يقاتيبا توجه به تحق

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  قيمدل تحق .1نمودار 

پـژوهش، بـا    ينظـر  ين مبـان يده و همچنـ شـ  يطراحـ  1بر اساس مدل كه در نمودار شـماره  
 يو مشاركت اعضـا ) و ارتباط يانسجام و سازگار(خانواده  يكاركرد يها يژگيش ويافزا

ز يـ ن يخـانوادگ  يت افـراد از زنـدگ  ياوقات فراغـت خـانواده، رضـا    يها تيخانواده در فعال
  . ابدي يش ميافزا

  قيتحق يها هيفرض. 4
 يخـانوادگ  يت از زنـدگ يمسـتقل بـا رضـا    يرهـا يرابطه متغ ين پژوهش به دنبال بررسيدر ا
خـالص   ريتـأث ل، يـ رهـا در تحل يمتغ يبا مشاركت نسـب  كه ن نكتهين به دنبال ايم و همچنيهست

ق به شرح يتحق يها هين اساس فرضيبر ا. مييمشخص نما يت از زندگيرضا يهركدام را رو

هاي مشاركت در فعاليت
 اوقات فراغت خانواده

هاي كاركرديويژگي
 خانواده

 رضايت از زندگي خانوادگي

 تعادلي اي هسته ارتباطسازگاريو  انسجام
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  : استر يز
 يت از زنـدگ يان با خانواده و رضايگذراندن اوقات فراغت پاسخگو ين چگونگيب. 1

  . آنها رابطه وجود دارد
اوقات فراغت خـانواده   يا هسته يها تيان در فعاليمشاركت پاسخگو ين چگونگيب. 2
  . رابطه وجود دارد يخانوادگ يت از زندگيو رضا
اوقات فراغت خانواده و  يتعادل يها تيان در فعاليمشاركت پاسخگو ين چگونگيب. 3
  . رابطه وجود دارد يخانوادگ يت از زندگيرضا

آنهـا رابطـه    يت از زنـدگ يان با رضايخانواده پاسخگو يروابط اعضا ين چگونگيب. 4
  . ود داردوج

 يت از زنـدگ يان بـا رضـا  يخـانواده پاسـخگو   ياعضا يزان انسجام و سازگارين ميب. 5
  . آنها رابطه وجود دارد

  يشناس روش. 5
از از ابزار ياطالعات مورد ن يگردآور ياست كه برا ياز نوع همبستگ يشيمايپ ،قينوع تحق

  . پرسشنامه استفاده شده است

  ميمفاه ياتيف عمليتعر. 1-5

 1يت از زنـدگ يسؤال است كه از پرسشنامه رضـا  15شامل : يخانوادگ يت از زندگيرضا -
موافـق تـا    از كـامالً (كرت با امكان پنج پاسـخ  يف ليها براساس ط هيگو. استخراج شده است

ت يوضـع . 1: عبارتنـد از  يت از زنـدگ يشـاخص از رضـا   5 .انـد  م شـده يتنظـ ) مخالف كامالً
ت از مـورد  يت خـانواده، احسـاس رضـا   يآل بودن صـم  دهيا يها هيبا گو( ت در خانهيميصم

ن اعضا و خوب نبودن يب يزكيو ف يلفظ يري، وجود درگييتوجه قرار گرفتن، احساس تنها
خـوب بـودن    يهـا  هيـ با گو( يط زندگيخوب بودن شرا. 2، )ده شديسنج يروابط خانوادگ

 ينـار هـم بـودن اعضـا    بودن از ك يبا خانواده، راض يبودن از زندگ ي، راضيط زندگيشرا
 يهـا  خانواده بـه مناسـبت   يبودن از دور هم بودن اعضا يخانواده با وجود مشكالت و راض

آوردن دسـت   بـه  هيـ بـا گو  ( شتر اهدافم در خانـه يآوردن بدست  به .3، )ده شديمختلف سنج
                                                                                                                                                       
1. The satisfaction with family life scale (SWFL)  
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ر در رونـد  ييـ خواهـان تغ  يهـا  هيـ بـا گو ( ير رونـد زنـدگ  ييـ تغ. 4، )مهم در خانواده يزهايچ
در  يفراغتـ  يها تيمهم بودن فعال. 5و  )ده شديسنج يزها در زندگير ندادن چييو تغ يزندگ
ت بهتر در خـانواده بعـد از گـذران اوقـات     يدا كردن وضعيپ يها هيبا گو(يخانوادگ يزندگ

  . )اند ده شدهيهمراه با اوقات فراغت سنج يت زندگيفيش كيفراغت در خانواده و افزا
هاست كه شامل  خانواده يكاركرد يها يژگيك بعد از وي: خانواده يانسجام اعضا -

هـا از پرسشـنامه انسـجام و     هيـ ن گويـ ا. م شـده اسـت  يكـرت تنظـ  يف ليـ ه براساس طيگو 10
 يخـانوادگ  ياستخراج شده و بر اساس مدل انسـجام و سـازگار   1خانواده ياعضا يسازگار

خـانواده در   ياعضـا ت يـ حما يهـا  هيـ م شده است و با گويتنظ) 1986(السون و همكارانش 
، فرزنـدان ده از جانب يخانواده در خانه، حق ابراز عق يها، دور هم بودن اعضا يهنگام سخت

ده و همفكـر بـودن در انجـام    يـ عق خـانواده، هـم   ير اعضـا يازها با سـا يراحت مطرح كردن ن
كـه در خانـه    يماتياعضا بـا تصـم   يخانواده، همراه ير اعضايبا سا يكيكارها، احساس نزد

م بودن يانجام دادن كارها و سه يخانواده، دسته جمع ير اعضايشود، احترام به سا يته مگرف
  . شود يده ميگر، سنجيكديق يدر آرزوها و عال

ه در يـ گو 10خـانواده شـامل    يكـاركرد  يهـا  يژگيك بعد از وي :يروابط خانوادگ -
 يراضـ ( ها هيگون يا. است) بد يليخوب تا خ يليخ(كرت با امكان پنج پاسخ يف ليقالب ط

گر، يكـد يان عواطف در قبـال  يهم بودن، ب يبرا يخوب يها ارتباط، شنونده يبودن از برقرار
، مطـرح  يكردن مسائل و مشكالت به آرامـ  ر اعضا، مطرحيها با سا ان گذاشتن خواستهيدر م

گر، درك يكـد يح به سـؤاالت  يگران، پاسخ واضح و صريد ديده و احترام به عقايكردن عق
ان يـ ت و بيدر هنگام عصـبان  يمنف يزهايخانواده، عدم كاربرد چ ير اعضايسا يز سواعضا ا

كـه توسـط    2ياز پرسشـنامه ارتباطـات خـانوادگ    )گريكـد يخود نسبت بـه   ياحساسات واقع
م شـده اسـت   يتنظـ  يخـانوادگ  يبـر اسـاس مـدل كاركردهـا    ) 1986(السون و همكـارانش  
  . استخراج شده است

كــه از  اســتســؤال  8شــامل : اوقــات فراغــت يا هســته يهــا تيــمشــاركت در فعال -
كه بر اساس مدل هسته و ) FLAP(اوقات فراغت خانواده  يها تيپرسشنامه مشاركت در فعال

 يزان آلفـا يـ م. اوقات فراغت خانواده ساخته شده اسـتخراج شـده اسـت    يها تيفعال يتعادل

                                                                                                                                                       
1. Family Adaptability and Cohesion Scales (FACES II)  
2. The Family Communication Scale (FCS)  
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 & Zabriskie(است  74/0با برابر  برآورد شده، يه كه توسط زابرسكين گويا يكرونباخ برا

McCormick, 2003: 173 .(ان ياز پاسـخگو  ،اوقـات فراغـت   يا هسته يها تيسنجش فعال يبرا
ون، صرف غذا، مهارت يزيتلو ير تماشاينظ(ها  تين گونه فعاليا شما ايشود كه آ يده ميپرس

و  يا انـه يرا يها ي، بازيمذهب يها تي، انجام فعالو غذا ينيريشپختن ر ينظ يذوق يدر كارها
گر يكديدادن به ) امكيپ(اط منزل، اس ام اس يدر ح يرو ادهيو پ يو باغبان يخانوادگ يسنت

  . ديكن يخانواده خود در خانه مشاركت م يبا اعضا) و معما طرح كردن
كه در مورد بعد  استسؤال  8شامل : اوقات فراغت يتعادل يها تيمشاركت در فعال -

ا يـ شـود كـه آ   يده مـ يان پرسـ ياوقـات فراغـت خـانواده از پاسـخگو     يهـا  تياز فعال يگريد
، يعـت، كوهنـورد  يگـر، رفـتن بـه طب   يد يالت در شهرهايگذراندن تعط(ها  تيگونه فعال نيا

 يورزشـ  يها تي، انجام فعاليحيتفر يها ، رفتن به پاركياحتيو س يارتيز يرفتن به سفرها
ر يـ نظ يداريـ د يهـا  تيـ و رسـتوران وشـركت در فعال   يبال و فوتبال، رفتن به مهمانير والينظ
ن بخـش از  يـ ا .ريـ ا خيـ دهنـد   يخانواده خود در خارج از خانه انجـام مـ   يرا با اعضا) نمايس

اوقـات فراغـت خـانواده اسـتخراج شـده       يها تيز از پرسشنامه مشاركت در فعاليپرسشنامه ن
 ،بـرآورد شـده  ) 2003( يكها كه توسـط زابرسـ   هين گويا يكرونباخ برا يزان آلفايم. است

  . است 78/0برابر با 

  ن حجم نمونهييو تع يريگ و روش نمونه يجامعه آمار. 2-5

شـهر كرمـان بودنـد و حجـم نمونـه       يها خانواده ،يمورد بررس يق جامعه آمارين تحقيدر ا
 400شـتر  ينـان ب ياطم يبـرا  هسـتند و نفر  386براساس فرمول كوكران انتخاب شده است كه 

 يرا بـرا  يمتفـاوت  يهـا  روش ن معمـوالً ياز آنجـا كـه جوانـان و والـد    . گرفته شده استنفر 
شد نمونه از هر دو نسل انتخاب  يق سعين تحقيدر ا ،كنند يگذران اوقات فراغت انتخاب م

سـال   18 يك فرزنـد بـاال  يـ  حتمـاً  ،فرزنـد  يهل داراأا مرد متيهر زن  يبه ازابنابراين . شود
  . ز در نمونه قرار گرفتيكرد ن يم يدر كنار خانواده زندگ شان كه مجرد بوده ويا

ن صورت يبه ا. استفاده شده است يا چندمرحله يا خوشه يريگ ق از نمونهين تحقيدر ا
م و بعد از آن از هر منطقه با توجه بـه تـراكم   يم كرديمنطقه تقس 5كه ابتدا شهر كرمان را به 

در مرحله آخـر از هـر خـانواده    . ميانتخاب كرد ها را ها و سپس خانواده ت ابتدا بلوكيجمع
شرط ورود بـه  . ل كردنديسال پرسشنامه را تكم 18 ياز فرزندان باال يكين و ياز والد يكي
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  . بود) پدر، مادر و فرزندان(كامل  يا ك خانواده هستهيان در يق حضور پاسخگوينمونه تحق

  قيتحق يياياعتبار و پا. 3-5

مربـوط بـه    يهـا  هيـ ابتـدا گو  .اسـتفاده شـده اسـت    يش اعتبار صوراز رو 1ن اعتبارييتع يبرا
د در خصـوص  ينظـرات اسـات   يآور رها در قالـب پرسشـنامه طـرح شـد و پـس از جمـع      يمتغ

دند و شـ د نظـر و اصـالح   يـ هـا تجد  هيـ گو يپرسشنامه، با توجه به نظرات آنها در مورد برخـ 
هـا، در دو مرحلـه    شـاخص  2ييايـ سـنجش پا  يبـرا . مورد توجه قرار گرفـت  يشيراينكات و

 ييكرونبـاخ در آزمـون نهـا    يج آلفـا يانجام گرفت كه نتـا  ييو آزمون نها يآزمون مقدمات
  : است 1ها در جدول  اسيك از مقيهر  يبرا

  مستقل و وابسته يرهايمتغ ييل روايج تحليشماره نتا .1جدول 

اسيمق كرونباخ يآلفا
اوقات فراغت خانوادهيهاتيمشاركت در فعال 89/0
خانوادهيكاركرديهايژگيو 92/0
يت از زندگيرضا 88/0

  ي پژوهشها افتهي. 6
   يفيتوص يها افتهي. 1-6

 50ن و يدرصـد را والـد   50ان ين پاسـخگو ياز بـ  نشان داده شده اسـت،  2چنانكه در جدول 
درصـد زن و   5/51درصـد مـرد و    5/48ن ين والـد ياز بـ . دهند يل ميدرصد را فرزندان تشك

ن يوالـد  يدامنـه سـن  . ندهستدرصد دختر  5/55درصد پسر و  5/44ن فرزندان، ين از بيهمچن
ج جـدول   ين نتـا يهمچن. سال قرار دارد 37تا  18ن يفرزندان ب يسال و دامنه سن 68تا  18ن يب

 18سـواد،   يق بـ يـ در نمونـه تحق  ين مورد بررسـ يدرصد از والد 7الت يتحص :دهد ينشان م
. بـوده اسـت   يدرصـد دانشـگاه   24پلم و يدرصد د 32، ييدرصد راهنما 19، ييدرصد ابتدا

 5/50پلم و يـ درصد د 42، ييدرصد راهنما 5، ييدرصد فرزندان ابتدا 5/2الت يزان تحصيم
 68ن، ييدرصـد درآمـد پـا    17 ،خـانواده  يبر اسـاس گـروه درآمـد   . است يدرصد دانشگاه

                                                                                                                                                       
1. Validity  
2. Reliability  
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درصـد تعـداد    5/50ان، ين پاسـخگو ياز بـ . دارنـد  درصـد درآمـد بـاال    15درصد متوسـط و  
ج ينتـا . هسـتند نفـر   8-10درصـد   5/4نفـر و   5-7درصـد   45نفـر،   3-4شان  خانواده ياعضا

 ين مورد بررسـ يدرصد از والد 5/52ت، ياز لحاظ نوع فعال :دهد يمندرج در جدول  نشان م
انـد و   دار بوده صد خانهدر 37درصد بازنشسته و  7كار، يدرصد ب 5/3در گروه نمونه شاغل، 

درصد در حـال   39كار، يدرصد ب 5/21درصد سرباز،  6درصد شاغل،  5/25ن فرزندان ياز ب
  . ندهستدار  درصد خانه 8ل و يتحص

  انيپاسخگو يفيتوص يها يژگيو. 2جدول 

 تيان برحسب جنسيپاسخگويع فراوانيتوز
 جمعزنمردانيپاسخگو
 100 5/485/51نيوالد

 100 5/445/55فرزندان
 يان برحسب دامنه سنيع پاسخگويتوز

) سال( يدامنه سنانيپاسخگو
 60- 18نيوالد

 37- 18فرزندان
 التيان بر حسب تحصيع پاسخگويتوز

 جمعيدانشگاه پلميدييراهنماييابتداسواديب انيپاسخگو
 100 24 7181932 نيوالد

 100 5/50 05/2542 فرزندان
 تيان بر حسب نوع فعاليپاسخگوعيتوز

 جمع دار خانهبازنشستهكاريبشاغلانيپاسخگو
 100 5/525/3737 نيوالد

 جمع خانه دار كاريبسربازمحصلشاغلانيپاسخگو
 100 5/255/216398 فرزندان

قـرار   ير وابسـته مـورد بررسـ   يـ عنـوان متغ  بـه  يخانوادگ يت از زندگيرضادر اين پژوهش، 
 يلـ يخ(كرت با امكان پنج پاسـخ  يف ليه در قالب طيگو 15ر در قالب ين متغيا .است تهفگر
  . مورد سنجش قرار گرفته است) كم يلياد، متوسط، كم و خياد، زيز
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   يخانوادگ يت زندگيمربوط به رضا يفيتوص يها آماره .3جدول 

 حداكثر نمرات حداقل نمراتاريانحراف معانسيوارنيانگيم
66/3016/9281/915 75 

ان يپاسـخگو  يت از زنـدگ ين نمره رضـا يانگيم ،شود يمالحظه م 3همان طور كه در جدول 
حـداقل  (ها و دامنه بالقوه نمـرات   هيآمده است و با توجه به تعداد گودست  به 66/30برابر با 

ان كمتـر از حـد متوسـط    يپاسـخگو  يخانوادگ يت از زندگيزان رضاي، م)و حداكثر نمرات
  . شده است يابيارز

  ياستنباط يها افتهي. 2-6

 يره بررســيره و چنــدمتغيــدو متغ يهــا پــژوهش در دو بخــش آزمــون ياســتنباط يهــا افتــهي
  . گردد يم

   يخانوادگ يت از زندگيمستقل با رضا يرهايمتغ يهمبستگ. 1-2-6

صـورت   بـه  4در جـدول   يخانوادگ يت از زندگيمستقل با رضا يرهايمتغ يرابطه دو به دو
  . خالصه آورده شده است

  يخانوادگ يت از زندگيمستقل با رضا يرهايروابط متغ يج بررسيخالصه نتا .4جدول 

 يسطح معنادار رابطهمستقليرهايمتغ
 000/0 211/0زان گذراندن اوقات فراغت با خانوادهيم

 026/0 11/0اوقات فراغت خانوادهياهستهيهاتيمشاركت در فعال
 000/0 226/0اوقات فراغت خانوادهيتعادليهاتيمشاركت در فعال
 000/0 75/0خانوادهيزان روابط اعضايم

 000/0 74/0خانوادهياعضايزان انسجام و سازگاريم

ت از يبـا رضـا   يرهـا رابطـه مثبـت معنـادار    يهمه متغ شود، يمالحظه م باالچنانكه در جدول 
زان يـ ان بـا خـانواده، م  يزان گذراندن اوقـات فراغـت پاسـخگو   ير ميسه متغ .اند داشته يزندگ

خانواده در زمان اوقـات فراغـت و مشـاركت     يا هسته يها تيان در فعاليمشاركت پاسخگو
ف و يمثبـت ضـع   يهمستگ ياوقات فراغت خانواده دارا يتعادل يها تيان در فعاليپاسخگو
 يزان انسـجام و سـازگار  يـ ان و ميخـانواده پاسـخگو   يزان روابـط اعضـا  يـ م(گـر ير ديدو متغ
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  . هستند يزندگ ت ازيمثبت با رضا يقو يهمبستگ يدارا )خانواده ياعضا

  يخانوادگ يت از زندگين رضاييمستقل در تب يرهايمتغ يمشاركت نسب. 2-2-6

ون يل رگرسـ يـ از تحل يت از زندگيرضا يمستقل بر رو يرهايهمزمان متغ ريتأثمطالعه  يبرا
مستقل  يرهايكه هر كدام از متغ يخالص ريتأثا يت يزان اهميم تا ميكن يره استفاده ميچندمتغ

زان انسـجام و  يـ م :دهـد  ينشان م 5ج جدول ينتا. دارد مشخص شود يت از زندگيرضا يرو
 )51/0( يخـانوادگ  يت از زنـدگ يبـر رضـا   ريتـأث ن يشتريب يخانواده دارا ياعضا يسازگار
زان گذرانـدن اوقـات   يـ ، م)31/0(خانواده  يزان روابط اعضايم يهاريو پس از آن متغ است

 .قـرار دارد ) 11/0(خـانواده   يتعـادل  يهـا  تيـ و مشـاركت در فعال ) 18/0(فراغت با خانواده 
  . است) 07/0(خانواده  يا هسته يها تيمربوط به مشاركت در فعال ريتأثن يكمتر

  يخانوادگ يت زندگيمستقل بر رضا يرهايات همزمان متغريتأثزان يم .5جدول 

 B رهايمتغ
انحراف 

 اريمع
 معناداري t بتا

 زان گذراندن اوقات فراغت با خانوادهيم
  خانواده يا هسته يها تيمشاركت در فعال
  خانواده يتعادل يها تيمشاركت در فعال

  خانواده يزان روابط اعضايم
 خانوادهياعضايزان انسجام و سازگاريم

17/0 
13/0  
156/0  
403/  
690/0 

090/0  
073/0  
115/0  
067/0  
071/0 

18/0  
07/0  
11/0  
31/0  
51/0 

2/12  
309/0  

2/65  
993/5  
780/9 

05/0  
126/0  
000/0  
000/0  
000/0 

ل شده ين تعدييب تعيو ضر) R(چندگانه  يب همبستگيدهد كه ضر يج نشان مين نتايهمچن
مقـدار   و اسـت  64/125برابر بـا   Fنسبت  .آمده استدست  به 61/0و  78/0ب برابر با يبه ترت

R2 زان يـ از م يب خطـ يـ ك تركيـ ر وابسـته بـا   يـ رات متغييـ درصـد از تغ  61 كه دهد ينشان م
خانواده، مشاركت در  يا هسته يها تيگذراندن اوقات فراغت با خانواده، مشاركت در فعال

 يانسـجام و سـازگار  زان يـ خـانواده و م  يزان روابـط اعضـا  يـ خـانواده، م  يتعادل يها تيفعال
درجـه   399و  F= 64/125نسـبت  . شـود  ين مـ يـي مسـتقل تب  يرهايخانواده توسط متغ ياعضا
  . است) 000/0(دار امعن كامالً يبه لحاظ آمار R2دهد كه  ينشان م يآزاد

  يريگ جهيو نت يبند جمع. 7
اسـت كـه فـرد در مـتن      ين حالت ذهنـ يمب يخانوادگ يت از زندگيرضا ،چنانكه اشاره شد
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 يت از زنـدگ يزان رضـا يـ ق، ميـ ج تحقيبـر اسـاس نتـا   . دارد يخانواده احساس خرسند يكل
  . شده است يابيان كمتر از حد متوسط ارزيپاسخگو يخانوادگ
زان گذراندن اوقات فراغت با خـانواده، مشـاركت   يره شامل ميدو متغ يها ج آزمونينتا
زان روابـط  يـ خـانواده، م  يتعـادل  يهـا  تيـ خانواده، مشاركت در فعال يا هسته يها تيدر فعال
ت از يرضـا (ر وابسـته  يـ خـانواده بـا متغ   ياعضـا  يزان انسجام و سازگاريخانواده و م ياعضا
بـا   يمستقل رابطه معنـادار و مثبتـ   يرهايست كه همه متغا نياز ا ي، حاك)يخانوادگ يزندگ
ق يـ ن تحقيا يها افتهي .دشو يد مييأق تيتحق يها هيدارد و فرض يخانوادگ يت از زندگيرضا

جانسـون   ،)2001( يزابرسـك  يها افتهيبا  يت از زندگيدر مورد رابطه اوقات فراغت با رضا
همسو بوده  )2009(ز ين و) 2008( نتن و همكارانيسو ،)2007( يدورت ،)2006( و همكاران

 يو تعـادل  يا هسـته  يها تيفعال ق حاضر در ارتباط با مشاركت دريج تحقين نتايهمچن .است
در . همسـو اسـت  ) 2009(ت و همكـاران  يـ پـژوهش آگ  يهـا  افتـه ياوقات فراغت خانواده با 

سه بـا اوقـات   يكه در مقا است، اوقات فراغت يزندگ يها ن زمانيندترياز خوشا يكيواقع؛ 
ت يـ ت احسـاس امن يـ و در نها ياز زنـدگ  يشـتر يت بياحسـاس رضـا   ،يز زندگيبرانگ چالش

  . دارد يرا در پ يترشيب
خـانواده   ياعضا يزان روابط و انسجام و سازگاريق حاضر در مورد رابطه ميج تحقينتا
 يرا كـه بـه بررسـ   ) 2004(ول و پاتنـام   يق هلـ يـ تحق يهـا  افتـه ي ير وابسته؛ تا حـدود يبا متغ
انسان بـه  از يبا توجه به ن. كند يد مييأت ،پرداخته است يت از زندگيرضا ياجتماع يها نهيزم

ت خـاطر  يداشتن منجر بـه رضـا   يجمع يبودن و زندگ يگران، اجتماعيبا د يتعامل اجتماع
  . شود يافراد م
زان انسجام و ير بتا، مين آن است بر حسب مقاديز مبيون نيل رگرسيج حاصل از تحلينتا
 يت از زنـدگ يگـذار بـر رضـا   ريتأثن عامـل  يتر كننده نييتع يخانواده دارا ياعضا يسازگار
 يا هسـته  يهـا  تيـ اسـت كـه مشـاركت در فعال    ين در حـال يـ ا .دشو يمحسوب م يخانوادگ

ت اسـت بـا   يـ ن واقعيـ انگر ايـ ج بيدر مجموع نتا. دهد يرا نشان م يريخانواده كاهش چشمگ
زان انسـجام و  يـ خانواده و م يزان روابط اعضاياوقات فراغت خانواده، م يها تيش فعاليافزا

را افـراد انتظـار    يشـتر يب يخـانوادگ  يت از زنـدگ يرضـا  خـانواده سـطح   ياعضا يسازگار
  . داشت

گذارنـد كـه روابـط     يمـ  يها در گروه اوقات افراد معموالً يها تينكه فعاليبا توجه به ا
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ه يـ ثانو يهـا  ث، خانواده بر عكس گـروه ين حياز ا .است يتر يدارتر و عاطفيتر، پا مانهيصم
 يا هسـته  يها تياوقات فراغت و مشاركت در فعالزان يش ميبا افزا .در درجه اول قرار دارد

توان انتظار  ياز فرد م يشتريب يخانوادگ يت از زندگياوقات فراغت خانواده رضا يو تعادل
  . داشت

خــانواده  يزان روابــط اعضــايــن مين اســت كــه بــيــانگر ايــق بيــج تحقيبــه عــالوه، نتــا
آنهـا رابطـه    يت از زنـدگ ياخانواده با رضـ  ياعضا يزان انسجام و سازگاريان و ميپاسخگو

ش يدهنـده آن اسـت كـه بـا افـزا      نشـان  يب همبستگيمثبت بودن ضر .وجود دارد يدارامعن
 .افتـه اسـت  يش يآنها هم افـزا  يت از زندگيخانواده، رضا يكاركرد يساختار يها يژگيو
ازهـا وجـود   ين يك سـر يـ ده است كه در خـانواده  ين عقيدگاه السون كه بر ايج با دين نتايا

ق ارتباطـات و انسـجام   يازها را از طرين نياز ا يرا دارد كه برخ يين توانايدارد كه خانواده ا
 يتـوان گفـت كـه اگـر روابـط اعضـا       ين مـ يبنـابرا . دارد ييبرطرف كند، همسو يخانوادگ

 يشـتر يت بيخـود رضـا   يآن از زنـدگ  يشتر شـود، اعضـا  يدارتر و تعامل بيخانواده با هم پا
د بر گذران اوقات فراغت با خانواده يكأشنهاد داد كه با تيتوان پ يم نيهمچن. خواهند داشت

  . ش داديرا افزا يخانوادگ يت از زندگيتوان رضا يم
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