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چكیده :امروزه فراتحلیل به عنوان شیوهای برای برشمردن نقاط قوت وضعف تحقیقات ،با ترکیب کمی
نتايج ،توانايی ارزيابی و تحلیل مجدد آنها را فراهم میآورد و زمینهای مناسب برای داشتن برآوردی واحد از
تحقیقات متعدد ايجاد میکند .از طرفی اهمیت اوقات فراغت ،به عنوان يکی از مولفههای اساسی سبک زندگی
و عرصه ای که در آن اختیار و آزادی انسان قابل اعمال است و توان ايجاد فرهنگ و آشکارسازی هويت را
دارد ،بر کسی پوشیده نیست .اين مقاله درصدد است تا با استفاده از روش ،Comprehensive Meta analysis
 21مقاله علمی پژوهشی و پايان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای تهران را بررسی نموده
و ضمن نقد و بررسی اين تحقیقات ،نتايج حاصل از ترکیب احتماالت را مورد کنکاش قرار دهد .نتايج حاکی
از آن است که در میان متغیرهای بررسی شده رابطه درآمد ،داشتن فرزند ،سن ،طبقه ،تحصیالت ،جنسیت و
تاهل به ترتیب اندازه اثر ،به عنوان عوامل موثر بر میزان اوقات فراغت مورد تايید قرار گرفته و رابطه اشتغال بر
آن رد شده است ،همچنین رابطه جنسیت با نحوه گذران اوقات فراغت تايید و اين رابطه در مورد متغیرهای
تحصیالت و درآمد رد شده است .اين نتايج نشان میدهد که در بیشتر تحقیقات انجام شده ،متغیرهای زمینهای
به عنوان عوامل موثر بر اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته و عوامل موثر ديگر ناديده گرفته شده يا فراوانی
آنها به میزانی نبوده است که بتوان از آن در فراتحلیل و نرم افزار مذکور استفاده کرد .همچنین اندازه اثر
متغیرهای فوق می تواند اهمیت آنها را در اوقات فراغت نشان دهد و راهنمايی در تحقیقات آتی و در
سیاستگذاریها در اين زمینه گردد .همچنین نتايج تقريبا منطبق با نظريه نومیر است که متغیرهای زمینهای را
در اين باب موثر دانسته است .لیکن همان طور که جان کلی نشان داد ،متغیرهای زمینهای توان تبیین درصد
کمی از فعالیتهای فراغتی را دارند.
کلیدواژگان :فراتحلیل؛ اوقات فراغت؛ متغیرهای زمینهای.
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 .مقدمه
فراوانی و تنوع تحقیقات انجام شده و نتايج متناقض حاصل از آنها و نداشتن يافته واحد ،از
يک سو ممکن است ،اين تصور را اي جاد نمايد که انجام اين تحقیقات بیهووده اسوت و موجوب
اتالف هزينه هنگفتی می گردد و از سوی ديگر جامعه علمی و سیاسوتگوذاران را داوار ابهوام
میسازد .مضاف بر آن در علوم اجتماعی اشراف بر نتايج واقعی پديودههوای متتلوف ،مسوتلزم
انجام مطالعات فراوان است و با استفاده از يک پژوهش به ستتی میتووان بوه نتوايج آن اسوتناد
کرد .همچنین عمدتا در آزمونهای آماری انجام شده سطح معنیداری مورد توجه و استناد قورار
گرفته و پذيرش يا رد فرضیه ها وابسته به آن است و حجم نمونه که نتايج هر تحقیوق بوه طوور
مستقیم به آن وابسته است ،عمدتا در تحقیقات ناديده گرفته مویشوود .بورای رهوايی از انوین
شرايط بحرانی در روش های تحقیق و در مسیر بازنگری و تجديد نظر در آن ،امروزه فراتحلیول
به عنوان " مجموعه فنون نظامداری که ،به حل تناقضها و تضادهای آشکار يافتههای پژوهشوی
می پردازد و عالوه بر تبديل يافتههای مطالعات متتلف ،بوه يوک مقیوام مشوترر ،روابوط بوین
ويژگیها و يافته های پژوهشی را از لحاظ آماری کشف میکند "(هومن  )31 ،3181با استقبال
جامعه علمی رو به رو شده و به شکل گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .به عبارتی روشهوای
کمی ترکیب نتايج پژوهشهای انجام شده ،به عنوان رويکردی که جین گالم برای نتستین بار
در سال  3811آن را تحت عنوان فراتحلیل نامید ،در حقیقت زايیده يک بحران روششناختی در
علوم رفتاری ،علوم اجتماعی و پزشکی و واکنشی نسبت به شرايط نومید کننده روششناختی و
تامین نیاز بنیادی آن در اين گونه پژوهشها در نیموه دوم قورن بیسوتم اسوت .فراتحلیول کوه "
رويکردی مدرن ،اندسطحی ،اندبعدی و در عین حال اند روشی است " (هومن 42 ، 3181
؛ به نقل از  )Wolf 1986, 11به مفهوم ترکیب و يکپاراهسازی يافتههای واحد و پراکنده در قالب
علمی ،جهت استفاده بهینه الزم و ضروری میباشد .ارا که زمینه را برای شناسايی نقايص کارها
فراهم کرده و راه تکرار را بر آنها خواهد بسوت .همچنوین مسولما ترکیوب نتوايج و اسوتفاده از
پژوهش های انجام شده پیشین به عنوان واحد تحلیل برای به دست آوردن يوک تصووير کلوی و
بدون ابهام از يک موضوع پژوهشی به مراتب مفیدتر و موثرتر از تعريوف طور هوای پژوهشوی
جديد در آن موضوع است .مضاف بر آن در نظر گرفتن حجوم نمونوه و ضورايب تواثیر ،امکوان
استنباط صحیح از نتايج تحقیقات را فراهم کرده و استفاده از نتوايج آمواری ضوعیف و حتوی در
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سطح غیر معنادار را نیز ايجاد میکند .بنابراين ،داشتن برآيند يافتههای پوژوهشهوای متتلوف،
میتواند باالترين حجم يافتهها و اطالعات را در کمترين زمان با باالترين اعتبار در اختیار افوراد
قرار دهد و قطعا مطالعه يک مقاله فراتحلیل زمان و انرژی کمتری را میطلبود و در عوین حوال
اطالعات ارزشمندتری نیزحاصل میشود .اگر اه ارزيابی مطالعات انجوام شوده گوام میبتوی در
توسعه و تکوين پژوهشهاست .اما در جامعه ما تا حدود زيادی مغفول مانده و اين عارضوه در
استفاده از نرم افزارهای مطروحه در اين زمینه بیشتر به اشم مویخوورد .شوايد ايون " تواخیر
بهره گیری از روش فراتحلیل در جامعه ما بدين علت باشد که انبارهای دانش موا انودان مملوو
نیستند  ...همچنین به دلیل ضعف روش شناسی و عدم ارتباط ارگانیک پژوهشهای انجوام شوده
با يکديگر در سالهای متتلف به نظر میرسد که وضعیت پژوهش در جامعه ما رونود انباشوتی
خود را طی نمیکند  .به عبارت ديگر ترکیب و تدوين نتايج ،به دلیول پراکنودگی بویش از حود
موضوعات مطالعه شده ،عدم دسترسی دقیق به کلیه کارهای پژوهشی ،پراکندگی و عدم ارتبواط
سازمان های تحقیقاتی با يکديگر ،عدم تعامل و تبادل پژوهشگران با يکديگر ،عدم استفاده الزم و
کافی از نتايج پروژههای مشابه به ستتی قابل تحقق است" (صوديق  .)84 ،3118بنوابراين الزم
است به اين روش علمی پژوهش از نو نگريسته شده و بیشتر مورد توجه قرار گیرد .الزمه انجام
فراتحلیل اين است که تعداد کارهای پژوهشی انجام شده در آن زمینه به قدری باشد کوه امکوان
ترکیب نتايج و انطباق آنها با يکديگر فراهم آيد .در اين میان موضوع اوقوات فراغوت و عوامول
موثر بر آن به عنوان شاخصی اساسی و ملموم در يافتن الگوهای سوبک زنودگی افوراد و بوه
عنوان فاکتوری مووثر در آشکارسوازی هويوت و بوه نموايشگوذاردن فرهنوگ و نمايشوگری از
مقاومت ها در جامعه ،به جهت اهمیت موضوع ،فراوانی تحقیقات انجوام شوده در ايون زمینوه و
وجود يافته های متضاد و متناقض مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و ما در پی پاسخگوويی
علمی به اين سئوال اساسی هستیم که از میان متغیرهای مطر شده در اين زمینوه و يافتوههوای
متناقض و متضاد ،باالخره کدام يک از اين عوامل و با اه شودتی ،بور میوزان فراغوت و نحووه
گذران آن اثر دارد؟
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 .2مبانی نظری
در مقاالت و پايان نامههای بررسی شده طیفی از مبانی نظری و تئوریها موورد توجوه قورار
گرفته که به برخی از آنان فهرست وار و به ترتیوب فراوانوی در تحقیقوات بررسوی شوده اشواره
می شود :موضوع اوقات فراغت به جهت اهمیت ،مورد توجه بسیاری از متفکران علوم اجتماعی
قرار گرفته و آمیتته با نام بورديو و وبلن است .در اين تحقیقها نیز بیشترين ااراوب تئوريک،
از آن بورديو ( 1مورد) بوده است .بینش بورديو بر مبنای ترکیب و بازنگری نظريات موارک

و

وبر است ،از ديد بورديو تمايزات اجتماعی در مجموعوه متنووعی از اعموال اجتمواعی مشواهده
می گردد و طی فرايند مدرنیته ،فرديتی حادث می شود که بر حوزههای معینی از کنش مانند ذوق
و سلیقه ،منش ،سبک زندگی مبتنی است و از همان طريق بیان می شوود .بورديوو مفهووم طبقوه
مارک

را مبنا قرار داده ،عوامل فرهنگی را نیز به تبعیت از وبر مطر میکنود .سولیقه و سوبک

زندگی را شاخصی طبقاتی فرض کرده و در م طالعات تجربی خود ،رابطه و هم تغییری سلیقه و
سبک زندگی با طبقه اجتماعی را نشان می دهد ،به تعبیر او ،ايون تموايز اسوت کوه سوبکهوا و
فعالیتهای اوقات فراغت را به حرکت در میآورد( .شفیعی 3181؛ فال 3181؛ مالکی .)3188
همچنین ااراوب تئوريک تحقیقات ،در  1مورد نظريوه نوومیر و در  1موورد ،نظريوه دومازيوه
میباشد .نومیر فراغت را مازاد زمانی می داند که پ

از کسر زمان مصروفه برای بورآورد کوردن

وظايف رسمی و الزامات زندگی باقی میماند .فراغت وقت آزادی است که فرد را قادر میسازد
آنچه را که دوست دارد انتتاب کند .وی عوامل جغرافیايی  ،جمعیتی (جن  ،سن ،نژاد ،ملیت و
عوامل فردی) ،اقتصادی (اشتغال ،درآمد ) ،سیاسی و آموزش را بر اوقات فراغت موثر مویدانود.
دومازيه فراغت را به  5دسته تقسیم کرده که شامل فراغتهای جسمانی ،هنری ،فکری ،عملی و
اجتماعی است(برازندهتر  .)3111در  4مورد از تحقیقات نظريه گیدنز مد نظور بووده اسوت .بوه
تعبیر گیدنز ،مدرنیته سبب می شود افراد هراه بیشتر از قید انتتوابهوايی کوه سونت ،بوه طوور
معمول در اختیار آنها قرار میدهد رها شوند و افراد را رو در روی تنوع غامضی از انتتابهوای
ممکن قرار دهد که اين انتتابها تصادفی نیست و الگويی را پديود مویآورد کوه بتشوی از آن
مربوط به مصرف است و اين مجموعه راهنمايی برای کنش میشود (شوفیعی  .)3181همچنوین
در تحقیقوات انجوام شوده اواراوب تئوريوک مبتنوی بور نظورات پارسوونز ،زيمول Green ،و
 Hargreavesهر يک با  3مورد فراوانی بررسی شدهاند .پارسونز اوقات فراغت را به عنووان يوک
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نهاد اجتماعی در سازگاری فرهنگی و اجتماعی و عواملی بورای ازديواد انسوجام اجتمواعی موی
داند(اشرف الکتابی  .)3118زيمل با توجه به الزامات زندگی در کالن شهرها مدها و سبکهوای
زندگی را عاملی میداند که افراد به واسطه آنها خود را از گمگشتگی و انزوای اجتماعی جامعوه
شهری می رهانند و پیوندهای مادی و فرهنگی خود را با همگنانشان به نمايش موی گذارنود .از
نظر زيمل مُد به طور همزمان در راستای تمايزبتشی میان طبقوات متتلوف اجتمواعی و ايجواد
انسجام در درون طبقات و گروهها عمل میکنند (فال )3181

Green .

و  Hargreavesقائل بوه

تفاوت جنسیتی در میزان اوقات فراغت ،همچنین اشکال پرداختن به فعالیت های فراغتی هستند.
از ديد ايشان فراغت برای زنان مفهوم مبهم دارد ،اوقات فراغوت زنوان بیشوتر در خانوه سوپری
می شود و با کارهای خانگی آمیتته است ،اشتغال زنان بر اوقات فراغت ايشان اثر مویگوذارد و
آن را کاهش می دهد ،پ

از به دنیوا آمودن فرزنود ،شواخص هوای اوقوات فراغوت بوه خواطر

محدوديت های تفريحی و منابع مالی از بوین موی رود و زنوان در زمینوه اوقوات فراغوت دارای
تجارب مشترکی هستند ( شفیعی .)3181

 .3روش تحقیق
در اين مقاله به شیوه اسنادی ،مطالعات در زمینه اوقات فراغت و عوامل مووثر بور آن موورد
بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری اين تحقیق را ،مقاالت و پاياننامههايی که به ايون زمینوه
اختصاص داشتند تشکیل داده و شیوه نمونهگیری تمام شماری بوده اسوت .خوواه نواخواه تموام
تحقیقات انجام شده ممکن است دارای خطاها و نقايصی باشند لیکن در فراتحلیل اغماض بیش
از حد نقايص ،ممکن است نتايج فراتحلیل را متدوش کند و اهمیت بیش از حد به آنهوا نیوز،
فراتحلیل را ممکن نمیسازد .در فراتحلیل می بايست جهت تقويت اعتبار و پايايی ،اسناد موورد
بررسی توسط داوران وزن دهی شود و به اين وسیله مشتص گردد که از هور مطالعوه پژوهشوی
اقدر بهره برده میشود ( هومن .)3181روايی موثر در تحقیقات فراتحلیل بر اسام نظر داوران
و از فرمول زير به دست میآيد:
=R

که در آن  Rمعرف روايی موثر n ،تعداد داورها r ،متوسط ضريب روايی در میان داورهاست.
بنابراين ضريب پايايی تابعی از تعداد داوران و میانگین ضريب همبستگی بین رای داوران است
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و با افزايش تعداد داوران بر میزان  Rنیز افزوده میشود ( هومن  .)398 ،3181در اين تحقیق بوا
توجه به محدوديتهای پژوهش ،جهت افزايش اعتبار و پايايی تمهیداتی مد نظر گرفته شد و آن
اين که از ورود اطالعات تحقیقاتی که در سطح بسیار ضوعیف بودنود خوودداری شود و موابقی
تحقیقات با لحاظ شرايطی توسط فراتحلیل گران ،با وزن يکسان مفوروض شود .جهوت تقويوت
اعتبار و پايايی در انتتاب منابع استفاده شده ،انود اولويوت لحواظ شوده اسوت :اول ايون کوه
پژوهشهای انتتاب شده در فاصله زمانی  3119تا  3188بوده و از انتتاب تحقیقاتی که مربوط
به سالهای قبل از  3119بوده به دلیل اين که غالبوا در سوطح توصویفی بوه بیوان ايون موضووع
پرداخته بودند ،اجتناب شد .دوم اين که تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت که در مقاالت علمی
پژوهشی ااپ گرديده و يا پاياننامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بودند و
به اين ترتیب اعتبار و پايايی آنها حداقل از نظر سه داور مورد تايیود قورار گرفتوه بوود و پايوان
نامه های مقطع لیسان

به دلیل احتمال دقت کمتر ،کنار گذاشته شد .با اين اوصاف از میان بیش

از  399سند مورد بررسی 21 ،مقاله و پايان نامه از تحقیقوات رديوابی شوده ،انتتواب و موورد
استفاده قرار گرفتند .همچنین به علت استفاده از نرم افزار آماری

Comprehensive Meta analysis

در اين پژوهش و لزوم تکرار متغیرها در حداقل  5سند که الزامی برای ورود به فراتحلیل است،
فرضیههايی با متغیرهای تکرار نشده کنار گذاشته شده و فرضیههای تاثیر متغیرهوای زمینوهای و
وجود فرزند که از تکرار مورد نیاز برخوردار بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین به سبب
نیاز به دادههای کمی در ورود داده ها به نرم افزار آماری ،از بررسی پژوهشهوای کیفوی صورف
نظر شده و فقط تحقیقات کمی مورد بررسی قرار گرفتهاند .در اين تحقیق به ارزيوابی محتووايی
پروژه ها پرداخته نشده بلکه فقط به ارزيابی ساختار تحقیقات با تاکیود بور بتوش روششناسوی
توجه شوده اسوت .نورم افوزار ) Comprehensive Meta analysis (CMAشوايد تتصصویتورين و
کامل ترين برنامه کامپیوتری برای مطالعات فراتحلیل باشد و نسته دوم آن (که در اين پوژوهش
مورد استفاده قرار گرفته) بسته نرم افزاری جامع و فراگیری است که تقريبا قابلیت محاسبه تمامی
محاسووبات مربوووط بووه فراتحلیوول را داراسووت و موویتوانوود آنالیزهووايی ماننوود آنووالیز متغیرهووای
تعديل کننده ،آنالیز اثرات ترکیبی واريان

و فرارگسیون را در اختیار فراتحلیولگور قورار دهود و

نتايج فراتحلیل را در قالب پالتها و نمودارها به تصووير مویکشود ( قاضوی طباطبوايی ،3188
 .)493در اجرای فراتحلیل ابتدا در بتش اول ،عناصر بنیادين تحقیقات انجام شده شامل ،مبانی
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نظری فرضیهها ،جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش تحقیق و غیره دسته بندی شوده و اطالعوات
به دست آمده از نرم

افزارSPSS

مورد نقد قرار گرفته است .در ادامه کاستیهای تحقیقات انجوام

شده به اين وسیله ترسیم شده است و در بتش دوم به تحلیل آماری اين متغیرها بوا اسوتفاده از
نسته دوم نرم افزار

Comprehensive Meta analysis

پرداخته شده ،تجزيه تحلیل بر مبنای تفسیر

طبقه بندی های انجام شده و نتايج منتج از نرم افزارمورد بررسی قرار گرفته است.

 .4یافتهها و نتایج
بتش اول يافته های توصیفی و نقد و بررسی يافتهها :در اين بتش ابتدا جودول يافتوههوای
تحقیقات ،آورده می شود سپ

اين اطالعات طبقوهبنودی شوده و موورد نقود و ارزيوابی قورار

میگیرد.
 . -4طبقهبندی مشخصات یافتههای توصیفی
 -3موضوع مورد مطالعه در رشتههای متتلف تحصیلی :از بوین پوژوهشهوای انتتواب
شده  48مورد ( 15/3درصد) به گروه علوم اجتماعی 1 ،مورد ( 31/1درصد) به گروه تربیت
بدنی4 ،مورد (  )2/1به گروه روان شناسی4 ،مورد (  )2/1به گروه موديريت 2 ،موورد ( 8/1
درصد ) به گروه برنامهريزی آموزشی تعلق داشت.
 -4نوع مدرر :از بین پژوهشهای انتتاب شده 33مورد ( 45/1درصد ) مقالههای ااپ
شده در مجالت علمی پژوهشی و  14مورد ( 12/2درصد ) پايان نامههای کارشناسی ارشود
و دکتری میباشد.
-1استان محل اجرا :از بین پژوهشهای انتتاب شده  41مورد ( 51/5درصد ) در استان
تهران 4 ،مورد (2/1درصد ) استان فارم 4 ،مورد (2/1درصد ) در سطح کشووری 2 ،موورد
(8/1درصد ) استانهای شمالی3 ،مورد (4/1درصد ) اسوتان خراسوان 1 ،موورد (1درصود )
استان زنجان 1 ،مورد (1درصد ) استان اصفهان 4 ،مورد (2/1درصد ) استان آذربايجان و 1
مورد (1درصد ) در استانهای جنوبی به اجرا درآمده است.
-2ااراوب نظری تحقیقات :ااراوب نظری پژوهشهای مورد نظر در  1مورد ( 32
درصد ) بورديو 4 ،مورد ( 2/1درصد ) گیدنز3 ،مورد (  4/1درصد )  3 ، Hargreavesمورد (
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 4/1درصد ) زيمل و رايزمن 1 ،مورد (  1درصد ) دومازيه 1 ،مورد (  1درصد ) نوومیر3 ،
مورد (  4/1درصد )  3 ، Greenمورد (  4/1درصد ) پارسونز 3 ،مورد ( 4/1درصد ) تلفیقی
بوده است و در  42مورد (  55/8درصد ) به طور شفاف ااراوب نظری ذکر نشده است.
جدول شماره  .اطالعات تحقیقات مورد بررسی
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 -5روش شناسی :در اين بتش پژوهش های مورد مطالعوه بوه تفکیوک جامعوه آمواری،
روش تکنیک نمونه گیری و حجم نمونوه ،تکنیوک گوردآوری اطالعوات ،فرضویات و روش
تجزيه تحلیل آماری طبقه بندی شده و مورد مقايسه قرار گرفته اند:
 روش تحقیق 18 :مورد (89/1درصد ) به شیوه پیمايشی و  2موورد ( 8/1درصود) بوهشیوه اسنادی پیمايشی اجرا شده است.
 ابوزار گوردآوری اطالعوات 11 :موورد ( 81/1درصود ) پرسشونامه و  1موورد (31/1درصد) به شیوه پرسشنامه و مصاحبه به گردآوری اطالعات پرداختهاند.
 جامعه آماری :در تحقیقات انجام شده  34موورد ( 41/8درصود ) بوه بررسوی اوقواتفراغت در زنان 5 ،مورد به مردان و  41مورد به بررسوی اوقوات فراغوت در هور دو جون
پرداخته است.
 پیش آزمون :در میان پژوهشهای انجام شده  31مورد ( 18/5درصد ) به انجام پویشآزمون اقدام کرده و  41مورد ( 19/5درصد) پیش آزمون نداشتند.
 شیوه نمونهگیری :در میان پژوهشهای انجام شده  38موورد ( 23/8درصود) از روشنمونهگیری خوشهای استفاده کردهاند 1 ،مورد ( 1درصود ) نمونوهگیوری مطبوق 31 ،موورد
( 19/4درصد ) نمونهگیری تصادفی 4 ،مورد ( 2/1درصود ) هموه شوماری 3 ،موورد (4/1
درصد ) روش ترکیبی و در  1مورد ( 32درصد ) از روش انتتاب شده نام نبرده و آن را بوه
طور شفاف ذکر نکردهاند.
 اعتبار تحقیق :در  48مورد ( 15/3درصد ) اعتبار تحقیق را ذکر کردهاند و در  35مورد( 12/8درصد ) از اعتبار تحقیق و لزوم آن ستنی به میان نیامده است.
 پايايی :در  45مورد ( 58/3درصد ) پايايی تحقیق را ذکر کردهاند و در  38مورد (23/8درصد ) ازپايايی تحقیق و لزوم آن ستنی به میان نیامده است .در اين میان  31مورد (18/5
درصد ) مقدار پايايی تحقیق خود را در رنج  19توا  81ذکور کورده انود و  41موورد (19/5
درصد ) مقدار پايايی را ذکر نکردهاند.
 -1میزان فراغت :يافتهها نشان میدهد میزان اوقات فراغوت افوراد بوه طوور متوسوط 1
ساعت و  48دقیقه میباشد.
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-1رضايت از اوقات فراغت 38/8 :درصد از يافته ها رضايت از اوقوات فراغوت را کوم،
 14/1درصد میزان رضايت را متوسط و  8/3درصد اين میزان را زياد نشان دادهاند .بنوابراين
اکیريت افراد رضايت کم يا متوسط دارند و درصد اندکی از اوقات فراغوت خوود بوه طوور
کامل احسام رضايت میکنند.
-8اولويتهای فراغت :نتايج فراتحلیل نشان می دهد تماشوای تلويزيوون ،اسوتراحت در
خانه ،ديدار با دوستان ،مطالعه ،ورزش ،ديدار با اقوام ،رستوران ،پارر ،بازیهای کامپیوتری،
خريد ،سفرکردن ،کارهای دستی و موسیقی (با ارزش يکسان) ،استفاده از اينترنت ،رفتن بوه
سینما و عضويت در تشکلها (با ارزش يکسان) بوه ترتیوب اولويوتهوای اوقوات فراغوت
می باشند و افراد برای پرکردن اوقات فراغت خود تمايل دارند به استفاده از آنها بپردازند.
با نگاهی گذرا به جدول فوق که تنها بوه بررسوی سواختاری در تحقیقوات پرداختوه اسوت،
اهمیت ارزيابی تحقیقات و فراتحلیل مطالعات ،مالحظه میگردد ارا که در اين تحقیقات انوان
که ديديم در  55/8درصد ااراوب نظری شفاف وجود نداشته يوا ذکور نگرديوده اسوت .البتوه
عمدتا کارهای انجام شده در زمینه علوم اجتماعی خود را مقید بوه داشوتن اواراوب تئوريوک
می کنند و ممکن است اين درصد زياد ناشی از استفاده از منابع رشتههای ديگر باشد .بوا وجوود
اين که انجام پیش آزمون از مقدمات هر تحقیق به شمار میرود .انان که ديديم  19/5درصد از
تحقیقات انجام شده ،پیش آزمون نداشتند 32 .درصد موارد شیوه نمونهگیری را ذکر نکوردهانود.
در  12/8درصد اعتبار و  23/8درصد پايايی مورد توجه قرار نگرفتوه و ذکور نشوده اسوت و در
 19/5درصد مقدار پايايی ذکر نشده است .همان طور که مویدانویم ،درصوورت فقودان اجوزا و
عناصر تحقیق يا شفاف نبودن آن صحت تحقیقات مورد ترديد قورار مویگیورد .همچنوین بورای
دستیابی به نتايج مطلوب می بايست اين عناصر دارای انسوجام و همسوازی باشوند و انوان کوه
ديديم ،حذف مبانی نظری ،مشتص نکردن ااراوب نظری و اين که تا اوه حود پاسوتگوی
سئوال تحقیق بوده است .حذف عناصر روشی و تمايول بوه اثبوات فرضویههوای مطور شوده،
مشتص نبودن اين که کدام فرضیه ثابت شده يا نشده ،مضاف بر آن غالبا در تحقیقات ،توصیف
ساده آزمون و تجزيه تحلیل انجام میشود .در حالی که نتايج بايود در قالوب اواراوب نظوری
عنوان و مطر گردد و در نتیجه گیری نیز از آن بهره برده شود و عدم توضیح گام به گام فصول
متناوبا به اشم می خورد و اين در حالی است که بعضی تحقیقات که انین شرايطی در آنها بوه
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وفور به اشم می خورد نیز حذف شده است .احراز انوین وضوعیتهوايی موجوب خدشوه در
صحت تحقیقات شده و شايد زمان ،زحمات و هزينه های صرف شده در بسویاری از تحقیقوات
بی ثمر باشد.
 .2-4یافتههای آماری منتج از

Comprehensive Meta analysis: CMA

از آنجا که " مالر ورود فرضیهها به فراتحلیل ،تکرار آنها حداقل در  5مطالعوه مویباشود "
(ازکیا  33 ، 3181؛ به نقل از تامپسون .)41 ، 3881 3بنابراين فرضیههای بوا تعوداد کمتور از 5
حذف و مابقی فرضیهها که عمدتا متغیرهای زمینه ای و وجود فرزندان بوود ،در ورود اطالعوات
مورد استفاده قرار گرفتند .جدول شماره  4تعداد متغیرهای پذيرفته شده برای ورود به نرم افزار،
نشان داده شده است.
جدول  .2توزیع فراوانی رابطه متغیرهای زمینهای و میزان اوقات فراغت
فرضیه

رابطه جن

فراوانی

و میزان اوقات فراغت

33

رابطه سن و میزان اوقات فراغت

39

رابطه تاهل و میزان اوقات فراغت

1

رابطه طبقه و میزان اوقات فراغت

5

رابطه اشتغال و میزان اوقات فراغت

5

رابطه تحصیالت ومیزان اوقات فراغت

34

رابطه فرزند و میزان اوقات فراغت

8

رابطه درامد و میزان اوقات فراغت

35

رابطه جن

و نحوه گذران اوقات فراغت

5

رابطوه تحصوویالت و نحوووه گووذران اوقووات 5
فراغت
رابطه درامد و نحوه گذران اوقات فراغت

1

Thompson

1
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انان که مالحظه میشود بیشترين رابطهها در تبیین میزان اوقات فراغت و نحووه گوذران آن
به درآمد ،سطح تحصیالت ،جنسیت ،سن و داشتن فرزند مربوط میشود .بورای ورود اطالعوات
با توجه به تنوع روشهای استفاده شده و گوناگونی آموارههوا ،ابتودا تموامی آموارههوا از طريوق
ايون دادههوا کوه شوامل ضوريب

فرمولهای مربوطه ،به ضريب همبستگی تبديل شدند و سپ

همبستگی ،حجم نمونه و جهت تاثیر بود  ،در نرم افزار وارد گرديد .ذکر اين نکته الزم می باشد
که در فراتحلیل يافته های غیر معنا دار و يا با اثرات خیلی ضعیف نیز مورد بررسی قرار میگیورد
و حجم نمونه که عمدتا در تحقیقات مغفول میماند در فراتحلیل بسیار موثر است و معنویداری
آزمون از آن تاثیر جدی میپذيرد.

= اندازه اثر
انان که ذکر شد ،در اين بتش با توجه به تنوع روشهای استفاده شده و گوناگونی آمارهها
ابتدا تمامی آمارهها از طريق فرمولهای مربوطه ،به  dکوهن و سپ

بوه ضوريب همبسوتگی ()r

تبديل شدند که به برخی از آنها اشاره خواهد شد( :هومن 14 – 11 ، 3181؛ به نقل از روزنتوال
و روزنو ) 3883

d=2

=d

=r

سپ

d=t

=d

اطالعات تحقیقات که شامل ضريب همبستگی ،حجم نمونه و جهت تاثیر بود به نورم

افزار داده شد و اطالعات موجود در جدول شماره  1يافته های نرم افزاری تحقیقات اسوت ،کوه
تجمیع شده و میتوان در اين جدول مشاهده نمود.
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جدول  .3اطالعات نرم افزاری تحقیقات
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 .5تفسیر یافتههای نرم افزار
برای بررسی کمی مطالعات دو روش وجود دارد" :روش نتست شوامل ترکیبوی از مقوادير
احتمال يا نمره های استاندارد  Zاست که راهبردهای آن توسط کوکران ( ، )3811فیشر ()3814
پیرسون ( )3811تیپیت ( )3813طر شده بود .روش ديگر ترکیوب ضورايب همبسوتگی يوا
ترکیب اندازههای اثر (مشتصه کوهن ) است "  .ثرانوديک 3از نتسوتین افوراد بووده کوه نتوايج
مطالعات متتلف را برای استفاده از يک مقدار متوسط همبستگی با يکديگر ترکیب کرده اسوت
و اين روش توسط روزنتال و ديگران بسط و گسترش يافته است .ما در اين مقالوه از روش دوم
که ترکیب ضرايب همبستگی است ،استفاده کردهايم .در فراتحلیل ،معموال بر روی اندازههای اثر
تکیه می شود در حالی که در پیشینههای پژوهش سنتی تاکید بر سطح معنیداری بوده اسوت کوه
اغلب موجب گمراهی نیز می گرديده است .بنابراين در فراتحلیل ارائه يک تصوير کلی از نتايج
يک اقدام پژوهشی حتی اثرات اندر و غیر معنادار نیوز مویتوانود نقوش داشوته باشود .ترکیوب
اندازههای اثر نیز با دو مدل اثرات ثابت

) (Fixed

و اثرات تصادفی ) (Randomامکانپذير اسوت.

در مدل ثابت فرض بر اين است که مطالعات تحت بررسی در يک اندازه اثور حقیقوی مشوترر،
سهیم هستند و تفاوتهای اندازه اثر واقعی تنها ناشی از خطای نمونهبرداری است .در مدلهوای
ثابت واريان های خطای نمونه برداری که به عنووان واريوان هوای شورطی معوروف اسوت در
ترکیب واقعی دادهها به کار می رود و برآورد بدون تورش اثور جامعوه برابور بوا میوانگین سواده
اثرهای مشاهده شده مطالعه خواهد بود و خطای استاندارد آن محاسبه فاصلههای اعتماد پیرامون
آن متوسط را امکانپذير میسازد .در اين مدل میتوان به اين پرسش پاسخ داد که آيوا کاربنودی
در مطالعات موجود موثر بوده است يا نه ؟ لیکن تعمیم آن به مطالعاتی جوز آنهوا کوه در نمونوه
وجود دارد ممکن نیست .در مدلهای تصادفی تفواوت انودازه هوای اثور تنهوا ناشوی از خطوای
نمونه برداری نیست بلکه ناشی از عاملهای ديگری مانند خطای اندازهگیری و تفاوتهای ذاتوی
بین مطالعات است .اين رويکرد اگر اه نیرومندی کمتری نسبت به مدل اثرهای ثابت دارد اموا
اجازه تعمیم پذيری به مطالعاتی که در نمونه نیست را نیز میدهد .اگر واريان
به صورت معنادار با واريان

اثرهای تصوادفی

برآورد (شرطی) تفاوت داشته باشد اين امکان وجود دارد که مدل

Thorndike

1
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تصادفی بر مدل ثابت ارجح باشد .هنگامی که منابع همگون باشد اندازه اثر نمونهها غالب شده و
هر دو مدل به نتیجه يکسان می انجامد و وقتی بین منابع مورد بررسی ناهمگونی معنوادار وجوود
داشته باشد واريان

بین مطالعهها خیلی بزرگتر از واريان

درون مطالعوههوا خواهود بوود .در

تفسیر نتايج ،اگر آزمون ناهمگونی معنادار نباشد به اين معنی است که متغیر تعديل کننده وجوود
ندارد و سطح معناداری ق ابل قبول در آزمون ناهمگونی نشان از وجود متغیر تعديل کننده اسوت.
همچنین هرگاه آزمون ناهمگونی در سطح معنا دار باشد به کار بردن مدل تصادفی بر مدل ثابوت
ارجح است .مجذور ضريب همبستگی بیانگر درصد واريان
مستقل تبیین میشود و اگر حاصل ضرب واريان

متغیر وابسته است که توسط متغیر

تبیین در واريان

خطا کمتر از مقدار بحرانی

 9/15باشد نیز نشان از وجود متغیر تعديل کننده دارد .همچنین بعد از انتتاب مدل اگر

P-Value

در سطح معنا دار باشد تاثیر متغیر مستقل پذيرفته شده و در غیر آن تاثیر متغیر مستقل رد خواهد
شد .در تفسیر اندازه اثر در صورتی که اين مقدار  9/4باشد اندازه اثر کم 9/5 ،باشود انودازه اثور
متوسط و اگر  9/8باشد ،اندازه اثر زياد را تايید میکند .همچنین اگر اندازه همبستگی  9/3باشود
اندازه اثر کم  9/4 ،اندازه اثر متوسط ،و اگور میوزان همبسوتگی  9/1باشود انودازه اثور باالسوت
(روزنتال 4993؛ هومن .)3181
اکنون با توجه به توضیحات داده شده به آزموون فرضویههوا مویپوردازيم .در تحلیول رابطوه
جنسیت و میزان اوقات فراغت از آنجا که آزمون نواهمگونی معنوادار اسوت ()P-Value= 9/999
بنابراين مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و همچنوین وجوود متغیور تعوديل کننوده را نیوز
میرساند که در اين تحقیق بررسی آن امکانپذير نیست .انان که مالحظه میشود میزان 9/923
=  P-Valueاست و از آنجا که در سطح معنادار قابل قبوول اسوت ،بنوابراين وجوود رابطوه میوان
جنسیت و میزان اوقات فراغت پذيرفته میشوود .از آنجوا کوه میوانگین انودازه اثور آن در مودل
تصادفی  9/411و میانگین ضريب همبستگی  9/349است  ،بنابراين متغیر مسوتقل جنسویت بوا
اندازه اثر تقريبا کم بر متغیر وابسته میزان اوقات فراغت اثر دارد .از اين آزمون مویتووان نتیجوه
گرفت که تفاوتهای جنسیتی در میزان اوقات فراغت وجود دارد.
در تحلیل رابطه سن و میزان اوقات فراغت از آنجوا کوه آزموون نواهمگونی
= 9/999

P-Value

معنوادار اسوت )

( .بنابراين مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و وجود متغیر تعديل کننده

را نیز می رساند که اين روابط نیاز به بررسی دارند .اگر اه در اين تحقیق بررسی آن امکانپوذير
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نیست .از آنجا که  P-Value = 9/991است و در سطح معنادار قابل قبول است ،بنابراين وجوود
رابطه میان سن و میزان اوقات فراغت پذيرفته می شود و اگر بتواهیم میزان ارتباط متغیر مستقل
و وابسته را بدانیم از آنجا که میانگین اندازه اثر آن در مدل تصوادفی  9/114و میوانگین ضوريب
همبستگی  9/311است .بنابراين متغیر مستقل سن با اندازه اثر نزديک به متوسط بر متغیر وابسته
میزان اوقات فراغت اثر دارد .بنابراين در سنین متتلف میزان اوقوات فراغوت يکسوان نیسوت و
مطالعات بیشتر می بايست تا اين سنین شناسايی شده و در سیاستگذاری اوقات فراغت به ايون
گروههای سنی توجه بیشتری مبذول گردد.
در تحلیل رابطه تاهل و میزان اوقات فراغت از آنجا که آزمون نواهمگونی معنوادار اسوت

)

 .) P-Value = 9/999بنابراين مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح اسوت و ايون معنواداری وجوود
متغیر تعديل کننده را نیز میرساند که اين روابط و متغیرهای تعديلکننوده نیواز بوه شناسوايی و
بررسی دارند .اگر اه اين امر در اين تحقیق امکانپذير نیسوت .همچنوین از آنجوا کوه در مودل
تصادفی  P-Value = 9/919است ،معنا دار بوده و بنابراين وجود رابطه میان تاهل و میزان اوقوات
فراغت پذيرفته می شود و میانگین انودازه اثور آن در مودل تصوادفی  9/413و میوانگین ضوريب
همبستگی  9/332است .بنابراين متغیر مستقل تاهل با اندازه اثر تقريبا کم بر متغیر وابسته میزان
اوقات فراغت اثر دارد.
در تحلیل رابطه طبقه اقتصادی اجتماعی و میزان اوقات فراغت از آنجا که آزمون ناهمگونی
معنادار است و در سطح معنادار قابل قبول میباشد )  .) P-Value = 9/918بنابراين از يک طرف
استفاده از مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و همچنین وجود متغیور تعوديل کننوده را نیوز
میرساند که اين متغیرهای تعديل کننده نیاز به بررسی دارند .اگر اه در اين تحقیق بررسوی آن
امکانپذير نیست .همچنین از آنجا که در مدل تصادفی  P-Value = 9/992است ،بنابراين وجوود
رابطه میان طبقه اقتصادی اجتماعی و میزان اوقات فراغت پذيرفته میشود .از آنجا کوه میوانگین
اندازه اثر اين متغیر در مدل تصوادفی  9/423و میوانگین ضوريب همبسوتگی  9/344مویباشود،
بنابراين متغیر مستقل طبقه اقتصادی اجتماعی با اندازه اثر تقريبا کم بر متغیر وابسته میزان اوقات
فراغت اثر دارد .وجود اين رابطه میتواند انگیزه بررسی آن را در تحقیقات بعدی ايجاد نمايد.
در تحلیل رابطه اشتغال و میزان اوقات فراغت از آنجا که آزمون ناهمگونی معنوادار

اسوت)

 ،) P-Value = 9/999بنابراين استفاده از مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و اين معنواداری
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وجود متغیر تعديل کننده را نیز می رساند که اين متغیرها نیاز به بررسی دارند .اگور اوه در ايون
تحقیق بررسی آن امکانپذير نیست .از آنجا که در مودل اثور تصوادفی  P-Value = 9/489اسوت
بنابراين وجود رابطه میان اشتغال و میزان اوقات فراغت پذيرفته نمیشود.
در تحلیل رابطه تحصیالت و میزان اوقات فراغت از آنجا که آزمون ناهمگونی معنادار است
)  ، ) P-Value = 9/994بنابراين از طرفی استفاده از مدل تصادفی بر مدل ثابوت ارجوح اسوت و
همچنین وجود متغیر تعديل کننده را نیز میرساند که اين روابوط و متغیرهوا نیواز بوه بررسوی و
شناسايی دارند .اگر اه در اين تحقیق بررسی آنها امکان پوذير نیسوت .همچنوین از آنجوا کوه
= 9/999

P-Value

است بنابراين وجود رابطه میان تحصیالت و میزان اوقوات فراغوت پذيرفتوه

می شود و در تحلیل شدت اين تاثیر از آنجا که میانگین اندازه اثر آن در مدل تصوادفی  9/488و
میانگین ضريب همبستگی  9/328است ،بنابراين متغیر مستقل تحصیالت با اندازه اثر تقريبا کوم
بر متغیر وابسته اوقات فراغت اثر دارد.
در تحلیل رابطه میان داشتن فرزند و میزان اوقوات فراغوت از آنجوا کوه آزموون نواهمگونی
معنادار است )  ،) P-Value = 9/999بنابراين مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و همچنوین
وجود متغیر تعديل کننده را نیز می رساند که اين روابط و متغیرها نیاز به بررسی دارند .اگر اوه
در اين تحقیق بررسی آنها امکان پذير نیست .همچنین از آنجا کوه  P-Value = 9/998اسوت و
در سطح معناداری قابل قبول میباشد ،بنابراين وجود رابطه میان داشتن فرزنود و میوزان اوقوات
فراغت پذيرفته میشود .میوانگین انودازه اثور آن در مودل تصوادفی  9/238و میوانگین ضوريب
همبستگی  9/495است .بنابراين متغیر مستقل داشتن فرزند با اندازه اثر متوسط بر متغیر وابسوته
اوقات فراغت اثر دارد .البته اين انگیزه نیز ايجاد می شود که آيا داشتن فرزند در هر دو جن

بر

میزان اوقات فراغت موثر است يا تفاوتهای جنسیتی در اين زمینه وجود دارد .همچنین میبینیم
که داشتن فرزند بیش از جنسیت ،سن ،طبقه اقتصادی اجتماعی و تحصویالت مویتوانود میوزان
اوقات فراغت را تحت تاثیر خود قرار دهد.
در تحلیل درآمد و میزان اوقات فراغت نیز آزمون ناهمگونی در سوطح معنوادار قابول قبوول
است )  ،)P-Value = 9/999بنابراين استفاده از مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و همچنین
وجود متغیر تعديل کننده نیز به اين شیوه مشتص میشود .اين متغیرهای تعديل کننده نیواز بوه
بررسی دارند و انگیزه تحقیقات کاملتر را موجب میشوند .اگر اه در اين تحقیق بررسی آنها
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امکان پذير نیست .همچنین از آنجا که  P-Value = 9/999اسوت ،بنوابراين وجوود رابطوه میوان
درآمد و میزان اوقات فراغت پذيرفته می شود و در تبیین شدت اين تاثیر همان طور که میبینویم
میانگین اندازه اثر آن در مدل تصادفی  9/214و میانگین ضريب همبستگی  9/439است ،بنابراين
متغیر مستقل درآمد با اندازه اثر متوسط بر متغیر وابسته اوقات فراغت اثر دارد.
در تحلیل نحوه گذران اوقات فراغت و عوامل موثر در آن فقط سه متغیر جن

 ،تحصیالت

و در آمد از حداقل فراوانی برخوردار بودند و توانستیم آنها را در نرم افزار وارد کنیم .در تحلیل
رابطه جنسیت و نحوه گذران اوقات فراغت از آنجا که آزمون ناهمگونی معنادار اسوت ) 9/999
=  ) P-Valueبنابراين مدل تصادفی بر مدل ثابت ارجح است و همچنوین وجوود متغیور تعوديل
کننده را نیز میرساند که اين روا بط نیاز به بررسی دارنود اگور اوه در ايون تحقیوق بررسوی آن
امکان پذير نیست .همچنین از آنجا که در مدل تصادفی  P-Value = 9/999است بنابراين وجوود
رابطه میان جنسیت و نحوه گذران اوقات فراغت پذيرفته می شود و برای بررسوی شودت ايون
رابطه اندازه اثر کمک کننده است .و همان طور که ديديم میانگین اندازه اثر آن در مدل تصوادفی
 9/151و میانگین ضريب همبستگی  9/154است .بنابراين متغیر مستقل جنسیت با اندازه اثر زياد
بر متغیر وابسته نحوه گذران اوقات فراغت اثور دارد .ايون رابطوه انگیوزه بررسوی تفواوتهوای
جنسیتی در نحوه گذران اوقات فراغت را موجب میگردد.
در تحلیل رابطه تحصیالت و نحوه گوذران اوقوات فراغوت از آنجوا کوه آزموون نواهمگونی
معنادار است )  ) P-Value = 9/999بنابراين مدل استفاده از مدل تصادفی بر مودل ثابوت ارجوح
است و وجود متغیر تعديل کننده را نیز میرساند که اين روابط نیاز به بررسی دارند .اگر اوه در
اين تحقیق بررسی آن امکانپذير نیست .همچنین از آنجا که  P-Value = 9/338است .بنوابراين
وجود رابطه میان تحصیالت و نحوه گذران اوقات فراغت پذيرفته نمیشود.
در تحلیل رابطه درآمد و نحوه گذران اوقات فراغت از آنجا کوه آزموون نواهمگونی معنوادار
است .بنابراين مدل تصادف ی بر مدل ثابوت ارجوح اسوت و وجوود متغیور تعوديل کننوده را نیوز
می رساند که اين روابط نیاز به بررسی دارند اگر اه در اين تحقیق بررسی آن امکانپذير نیست.
همچنین از آنجا که  P-Value = 9/981است ،بنابراين وجود رابطه میان درآمد و نحووه گوذران
اوقات فراغت پذيرفته نمیشود .در بررسی درآمد و متغیرها عموموا در آمودهای موورد پرسوش
خیلی شامل طیف بسیار باال و بسیار پايین نمیشود و فراغتهای خیلی خاص نیز که متصوص
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گروهی خاص است خیلی مورد پرسش واقع نشده بودند و در به دسوت آوردن نتوايج بهینوه در
فراتحلیل بايد اين موارد مورد مداقه پژوهشگران قرار گیرد.
بنابراين انان که ديديم رابطه تاثیر متغیرهای جنسیت ،تاهل ،سن ،طبقه ،تحصیالت ،درآمود
و میزان اوقات فراغت در سطح معنادار و پذيرفتنی است و رابطه اشتغال و میزان اوقات فراغت
به سبب عدم رابطه معنادار رد میگردد .همچنین با توجه به میانگین شدت تاثیر اين متغیرها ،بوه
ترتیب اهمیت درآمد ،داشتن فرزند ،سن ،طبقه ،تحصیالت ،جنسیت ،تاهل به عنوان عوامل مووثر
بر میزان اوقات فراغت مورد تايید قرار گرفته و همچنین رابطه جنسیت با نحوه گوذران اوقوات
فراغت تايید و شدت تاثیر آن زياد است و اين رابطوه در موورد تواثیر متغیرهوای تحصویالت و
درآمد بر نحوه گذران اوقات فراغت رد شده است.

 .6بحث و نتیجهگیری
فراتحلیوول بووه عنوووان رويکووردی موودرن ،اندسووطحی ،اندبعوودی ،بووه مفهوووم ترکیووب و
يکپاراه سازی يافته های واحد و پراکنده در قالب روشوی علموی ،جهوت اسوتفاده بهینوه موورد
استفاده روزافزون قرار گرفته و زمینه را برای شناسايی نقايص کارها فراهم کرده اسوت .در ايون
روش تکیه بر ضرايب اثر با در نظر گرفتن حجم نمونه است و بوا روشهوای گونواگون آمواری
ضمن استفاده از نتايج غیرمعنادار و يا در سطح معناداری ضعیف ،شرايط را برای داشتن برآيندی
واحد از تحقیقات متعدد فراهم میآورد .ارا که مسلما ترکیب نتايج و استفاده از پوژوهشهوای
انجام شده پیشین به عنوان واحد تحلیل برای به دست آوردن يک تصوير کلی و بودون ابهوام از
يک موضوع پژوهشی به مراتب مفیدتر و مووثرتر از انجوام طور هوای پژوهشوی جديود در آن
موضوع است .با توجه به اهمیت موضوع و مغفول ماندن اين شیوه در جامعه ما در اين مقاله بوه
بررسی و تحلیل ثانويه مطالعات اوقات فراغت به شیوه فراتحلیول پرداختوه شوده اسوت .گوروه
بینالمللی جامعه شناسی ،اوقات فراغت را به عنوان" مجموعهای از اشتغاالت ،که فرد با رضايت
خاطر برای استراحت يا تفريح و يا به منظور توسعه آگاهیها يا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت
اجتماعی  ،داوطلبانه بعد از رهايی از الزاموات شوغلی ،خوانوادگی و اجتمواعی بودان مویپوردازد
(کوهستانی  ) 53، 3118معرفی کرده است .انتتاب مطالعات اوقات فراغت به سبب اهمیت اين
موضوع در جوامع صنعتی است ارا که فراغت عرصهای است که اختیار و آزادی انسوانهوا در
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آن قابل اعمال است و توان آشکارسازی هويت افراد را نیز دارد .اين واژه به منزلوه حوالتی از "
بودن " و يک نوع طرز تفکر و حالت روحی در افراد متتلف مویتوانود در طیوف وسویعی ،از
وقت آزاد و تعطیل تا مولفهای که میتواند انسان را به کمال رساند و نشانه انتتاب الگوی سبک
زندگی باشد ،تعريف شود و در جامعه مصرفی امروز اهمیت آن آشکارتر و فزونتر گشته است.
اين مقاله با دو هدف نقد ساختاری تحقیقات که می تواند اهمیت فراتحلیل و ارزيابی تحقیقوات
انجام شده را رساند و همچنین معرفی نسته دوم نورم افوزار  Comprehensive Meta analysisبوه
عنوان يکی از فنون ترکیب نتايج کمی و تحلیل نرمافزاری اين عوامل به نگارش درآمده است .از
بین بیش از  399منبع با رعايت نکاتی  21سند را مورد بررسی قورار داديوم .انوان کوه ديوديم
يافتههای توصیفی منتج از  SPSSنشان از نقصان واضح و اشمگیر در ساختار تحقیقوات انجوام
شده دارد ،به شکلی که در صد قابل توجهی از اين تحقیقات در فقر يا عدم بیوان شوفاف مبوانی
نظری و ااراوب نظری ،پیش آزمون ،شیوه نمونه گیری ،بیان اعتبار و پايايی ،مقدار پايايی بوه
سر میبرند .عدم توضیح گام به گام فصول که متناوبا در تحقیقات به اشم مویخوورد و فقودان
اجزا و عناصر تحقیق يا شفاف نبودن آن که صحت تحقیقات انجام شده را مورد ترديد قرار داده
و آنها را متدوش میکند .انان که گفتیم با نگاهی گذرا به اين منابع ،اهمیت ارزيابی تحقیقوات
و فراتحلیل مطالعات مشتص میگردد .در بتش نتايج تحلیلی اطالعات متغیرهای با بویش از 5
فراوانی به نرم افوزار وارد شود .نتیجوه آن کوه رابطوه متغیرهوای جنسویت ،تاهول ،سون ،طبقوه،
تحصیالت ،درآمد و داشتن فرزند با اوقات فراغت معنادار بوده و وجود ارتباط بین اين متغیرهوا
و میزان اوقات فراغت را نشان داده است و رابطه اشتغال به سبب عدم رابطه معنادار رد گرديوده
است .اندازه شدت تاثیر اين متغیرها می تواند شدت رابطه میان متغیر مستقل و وابسوته را نشوان
دهد که به ترتیب اهمیت ،شامل درآمد ،داشتن فرزند ،سن ،طبقوه ،تحصویالت ،جنسویت ،تاهول
بوده است .همچنین رابطه جنسیت با نحوه گذران اوقات فراغوت تايیود و ايون رابطوه در موورد
متغیرهای تحصیالت و درآمد رد شده است .وجود متغیرهای تعديل کننده در تحقیقات و شدت
کم يا زياد اين متغیرها می تواند آغازی بر ارايی و اگونگی تاثیرات باشد و اين که متغیرهوای
ديگر غیر از متغیرهای مطر شده را می بايست مدنظر داشته و بر اين فرضیهها اکتفا نکننود .بوا
توجه به نتايج فراتحلیل می توان گفت جنسیت به عنوان عاملی موثر بور میوزان اوقوات فراغوت
شناخته شده که منطبق با نظرات ادينگتون ،نومیر ،گرين و فمنیستهاست .سن به عنوان عواملی
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موثر بر میزان اوقات فراغت شناخته شده که منطبق با نظرات ادينگتون و نومیر میباشد .تاهل به
عنو ان عاملی موثر بر میزان اوقات فراغت شناخته شوده کوه منطبوق بوا نظورات تورکیدسوتون و
فمنیستهاست .طبقه آن طور که کاپالن و يانگ و ويلموت مطر کردهاند ،به عنوان عاملی موثر
بر میزان اوقات فراغت شناخته شده است .تحصیالت آن طور که نوومیر و تورکیدسوتون مطور
کردهاند ،به عنوان عاملی موثر بر میزان اوقات فراغت شناخته شده است .درآمد منطبق با نظرات
نومیر و لوپله و داشتن فرزند مطابق نظرات کاپالن و فمنیستها بور میوزان اوقوات فراغوت اثور
دارند .همچنین بر خالف نظر کاپالن  ،نومیر و پارر اشتغال به عنوان عاملی موثر بر میزان اوقات
فراغت شناخته نشده است .طبق نتايج باال همان طور که نشان داده شد جنسیت عواملی مهوم در
نحوه گذران اوقات فراغت است و به طور کلی اين تحقیق نشان داد که متغیرهای مطور شوده
توسط نومیر تقريبا تايید شدهاند .لیکن همان طور که جان کلی نشوان داده بوود ،بوه ايون نتیجوه
دست يافتیم که متغیرهايی زمینه ای توان تبیین درصد کمی از فعالیتهای فراغتی را دارد .انوان
اه " جان کلی مطر کرده است که تحلیل اند متغیره اوقات فراغت و متغیرهايی نظیر جون ،
سن و درآمد فقط میتواند بین  5تا  39درصد واريان

فعالیتها را مشتص نمايود" ( شوفیعی

 .)3181همان طور که گفتیم  ،الزمه انجام فراتحلیل ،مشابهت بواالی تحقیوقهوای انجوام شوده
میباشد و برای جامعهای مانند ايران که در فقر پژوهشی به سر میبورد رسویدن بوه ايون هودف
کمتر محقق می شود و شايد موضوعات کمی را بتوان يافت که قابلیت فراتحلیل با شیوه موذکور
را داشته باشند .متغیرهای تعديل کننده می تواند حساسیت افراد را به عواملی غیر از فاکتورهوای
بررسی شده برانگیزد و ديد محققین را از ديد سطحی و محدود به افقی وسیعتر رهنمون گوردد
و متغیرهای يافت شوده بور اسوام شودت تواثیر موی توانود در تحقیقوات آتوی و همچنوین در
سیاستگذاریها مورد استفاده قرار گیرد .جهت رسیدن به اين مقصود ،پیشنهاد میشود شرايطی
فراهم آيد که ارزيابی پژوهشهای انجام شده از جهت ساختار و محتوا مد نظر قرار گرفته شوود
تا از طرفی زمینه برای ايجاد خطا کاهش يافته ،کاستیهای آن مشوتص شوده و شورايط بورای
ايجاد دقت علمی در مطالعات بعدی فراهم شود .همچنین زمینه برای انباشتگی تحقیقات و انجام
فراتحلیل و داشتن نتیجههای واحد و برآيند کلی از تحقیقات ايجاد شود .در راستای انجوام ايون
مهم الزم است در تحقیقات ،گزارش دقیق جزيیات آماری ،اعم از سوطو معنواداری ،درجوات
آزادی ،داده های توصیفی ،سطو سنجش ،محاسبه و گزارش شاخصهوای آمواری بوه دقوت و
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صراحت و شفافیت ذکر شده باشد .در انین شرايطی امکوان اسوتفاده از ايون نتوايج در مراکوز
برنامهريزی و تصمیمگیری به وجود میآيد و محققین و دست اندرکاران برنامهريز از سردرگمی
و بالتکلیفی خارج شده و میتوان تاثیر تحقیقات انجام شده را در عمل مشاهده کرد.
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