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 چکیده

در شهر ووهان چین مشاهده شد و بسیار زود کل دنیا را  2019یک پنومونی است که در اواخر دسامبر سال  19-بیماری کووید :مقدمه

ردند. زندگی فراگرفت. در پی شیوع این بیماری در ایران، افراد زندگی جدیدی را در دوران قرنطینه برای در امان بودن از بیماری آغاز ک

شناختی، اجتماعی و اقتصادی همراه بوده و اجرای آن نیازمند حمایت، نظارت و تبعیت از کادر در قرنطینه خانگی با پیامدهای روان

باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نحوه گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری درمانی کشور می

 انجام شد. 1399تال به ویروس کرونا در ارتباط با ساکنین شهرستان جهرم در سال از اب

صورت اینترنتی نفر از ساکنین شهرستان جهرم به  402انجام شد،  تحلیلی -توصیفی رویکرد که با در این مطالعه مقطعی ها:مواد و روش

شنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه خودساخته اوقات فراغت مردم در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطالعات، پرس 1399در سال 

 های توصیفی و استنباطی صورت گرفت.و آزمون SPSS 21افزار در زمان قرنطینه خانگی بود. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم

شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا بیشترین میانگین و باالترین رتبه در حیطه گذراندن اوقات فراغت در  :هایافته

های های معنوی، مطالعه و فعالیتهای زندگی، کسب مهارت، ورزش و فعالیت بدنی، فعالیتبه ترتیب عبارت بودند از: سرگرمی، انجام فعالیت

 (.P>05/0داری وجود نداشت )راغت، ارتباط آماری معناعلمی. در این مطالعه بین متغیرهای دموگرافیک و نمره کل نحوه گذراندن اوقات ف

گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه  نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که بیشترین میانگین و باالترین رتبه در حیطه :یریگجهینت

گذاران از این رو به مسئوالن و سیاست باشد؛های زندگی میخانگی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا، سرگرمی و انجام فعالیت

ها در دوران پاندمی کرونا بیاندیشند تا مردم شود تمهیداتی جهت هرچه بیشتر شدن میزان اوقات فراغت خانوادهکشور پیشنهاد می

 ها است، بپردازند.هایی که مورد توجه آنبتوانند در کانون گرم خانواده به فعالیت

 

 19-، کوویدت، قرنطینه، کرونا ویروساوقات فراغ :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 SARS-CoV-2 (Severe acute ویروس شیوع

respiratory syndrome coronavirus 2ووهان شهر ( در 

 تا شد باعث جهان کشور 25 به آن سریع انتقال و چین

 اعالم 2020 ژانویه سال 30 در بهداشت جهانی سازمان

 اولین از پس ماه یک تنها امر این. نماید گیریهمه وضعیت

 اتفاق 2019 دسامبر سال 31 در بیماری این به ابتال مورد

  (.1-3)افتاد 

با نگاهی به وسعت کشورهایی  بهداشت جهانی سازمان

که این بیماری در آنجا شیوع و گسترش یافته است، آن را 

المللی اعالم کننده بینیک اورژانس بهداشت عمومی نگران

یه، سازمان جهانی بهداشت نام بیماری فور 11کرد. در 

اگرچه  COVID-19 (4.)جدید کرونا ویروس را منتشر کرد: 

شوند؛ ها است که شناخته میهای انسانی سالشیوع ویروس

یک فشار جدید بود و گسترش جهانی آن  COVID-19اما 

 خاص هایگزینه .(5) باعث وحشت در بین عموم مردم شد

 ویروسی ضد داروهای مله)از ج پیشگیری و درمانی

 در این ویروس درمان برای هنوز واکسن( و هدفمند

قرنطینه افراد و  چین، انجام کشور در اما باشد؛نمی دسترس

  به طور دقیق و منظم انجام شده است اجتماعی فاصله

در ونیز  1127واژه قرنطینه برای اولین بار در سال  (.8-6)

ستفاده قرار گرفت و در پاسخ ایتالیا در رابطه با جذام مورد ا

 300بیشترین استفاده را داشت؛ اگرچه  "مرگ سیاه"به 

سال بعد انگلیس در پاسخ به طاعون به درستی شروع به 

قرنطینه به معنای جدایی و  (.9استفاده از قرنطینه کرد )

محدود کردن حرکت افرادی است که به طور بالقوه در 

طریق از اند تا بدینمعرض یک بیماری مسری قرار گرفته

ها اطمینان حاصل گردد عدم انتقال بیماری توسط آن

در این زمینه، پنج مطالعه به بررسی نتایج  (.10)

در مورد افراد  نهیاز مدت زمان قرنط یناششناختی روان

(. 11-15اند )افرادی که در قرنطینه قرار دارند، پرداخته

ماری کرونا ویروس اخیراً از قرنطینه در ارتباط با شیوع بی

2019 (COVID-19 استفاده شده است. این شیوع باعث )

شده است که تمام شهرهای چین به طور مؤثر در قرنطینه 

گسترده قرار بگیرند؛ در حالی که از هزاران اتباع خارجی که 

گردند خواسته شده است که در از چین به خانه خود بازمی

. مزایای احتمالی خانه یا در مراکز دولتی ایزوله شوند

های روانی قرنطینه جمعی اجباری باید با دقت با هزینه

در مطالعات  Suryawanshi(. 16احتمالی آن مقایسه شود )

بر ذهن افراد COVID-19 خود مشاهده نمود که قرنطینه و 

(. در دو مطالعه دیگر نشان داده شد که 17گذارند )تأثیر می

مت روان، عالئم قرنطینه طوالنی مدت با کاهش سال

کننده و عصبانیت استرس پس از سانحه، رفتارهای اجتناب

 KBrookبراین، نتایج مطالعات (. عالوه18،19همراه است )

حاکی از آن بودند که تأثیر روانی قرنطینه، گسترده و قابل 

معنا نیست تواند ماندگار باشد. این امر بدینتوجه بوده و می

اده شود؛ زیرا اثرات روانی عدم نباید از قرنطینه استفکه 

استفاده از قرنطینه و گسترش بیماری ممکن است بدتر 

(. ثبات اجتماعی برخی از کشورها به طور جدی 20باشد )

(. عواقب 21قرار گرفته است ) COVID-19تحت تأثیر 

ها های زندگی انسانشیوع این بیماری بر تمامی جنبه

در اوج شیوع  (. در حال حاضر22تأثیر داشته است )

COVID-19 اطالعات دقیقی در مورد اثرات روانی این ،

بیماری بر افراد وجود ندارد و مردم به دلیل تعطیلی 

مدارس و مشاغل، احساسات منفی شدیدی را تجربه 

(؛ از این رو، درک به موقع تغییرات بالقوه 23کنند )می

باشد. ضروری می COVID-19شناختی ناشی از روان

ت روانی ناشی از اضطرارهای بهداشت عمومی تغییرا

تواند به طور مستقیم در احساسات و رفتار افراد می

(. اقدامات انجام شده برای محدود 24-27منعکس شود )

ها در راستای کردن در معرض عموم قرار گرفتن انسان
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باعث شده است که  جلوگیری از کاهش تماس با ویروس

افراد دارای نیازهای ویژه  بسیاری از مردم جهان از جمله

:Autism spectrum  ASDمانند اختالالت طیف اوتیسم )

disorder در خانه بمانند که این مهم زندگی کم تحرک در )

های تلفن خانه )تماشای تلویزیون و استفاده از دستگاه

، مختل شدن کارهای روزمره و کاهش فعالیت بدنی همراه(

ای انرژی( را در پی داشته همنظم )در نتیجه کاهش هزینه

، افراد را به COVID-19گیر شیوع بیماری همه (.28) است

های خالقیت برای حفظ سالمت عمومی ترغیب یافتن راه

نموده است. نقاشی، گوش دادن یا ساختن موسیقی، 

آشپزی، آواز خواندن، باغبانی و حتی انجام کارهای روزمره 

تواند زمینه می مانند دوش گرفتن یا تمیز کردن خانه

و  Chen(. در پژوهش 29خالقیت افراد را فراهم سازد )

Zhu ،های اطالعات بسیار مفیدی در مورد برخی از فعالیت

در خانه  COVID-19توانند در زمان شیوع بدنی که می

(. فعالیت بدنی و 28،30انجام شوند، ارائه شده است )

برای  توانند ابزار ارزشمندیبخش میهای آرامشروش

کمک به حفظ آرامش و سالمتی در این دوران باشند. 

توانند باعث فعال بودن فرد های بدنی کوتاه مدت میفعالیت

در طول روز شوند. رقصیدن، بازی کردن با اعضای خانواده 

های و انجام کارهای خانگی مانند نظافت و باغبانی، روش

ین برادیگری برای فعال بودن در خانه هستند. عالوه

ها، نشستن و برخواستن روی در خانه، باال رفتن از پلهپیاده

هایی برای فعال بودن در طول توانند به عنوان روشنیز می

(. اگر تصمیم به 28،31روز مورد استفاده قرار بگیرند )

روی یا انجام فعالیت بدنی در بیرون از خانه گرفته پیاده

متر از  1فاصله شود، باید اطمینان حاصل گردد که حداقل 

(. از سوی دیگر، ماندن در خانه 31افراد دیگر رعایت شود )

های دیجیتالی و قرنطینه باعث افزایش استفاده از تکنولوژی

های آنالین و شده و به دنبال آن سرگرمی به ویژه بازی

های مرتبط با آن )به عنوان مثال مشاهده پشتیبانی فعالیت

(. در این راستا، 32است ) و پخش ویدئویی( افزایش یافته

و ارزش استفاده باورنکردنی از یوتیوب  Baschدر مطالعه 

همکاری بالقوه آن با صنعت سرگرمی برای برقراری ارتباط 

عه در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از با افراد جام

نشان داده شده  COVID-19گیر ویروس بیماری همه

دهندگان ارتباطات از (. در ایاالت متحده، ارائه33است )

های آنالین درصدی فعالیت بازی 75راه دور، از افزایش 

(. در 34همزمان با اجرای قرنطینه خانگی خبر دادند )

ی ترافیک اینترنت گزارش درصد 70ایتالیا نیز افزایش 

های آنالین به عنوان (. تاکنون افزایش بازی35شده است )

 های بهداشت عمومی برای ارتقایمکمل تالش

(. سازمان 36گذاری اجتماعی شناخته شده است )فاصله

( :Organization Health World WHOجهانی بهداشت )

اده از هایی در رابطه با تشویق استفبا ارائه دستورالعمل

های اجتماعی صنعت های آنالین، از کمپین رسانهبازی

(. PlayApartTogetherبازی آنالین حمایت نموده است )

در مورد  WHOهای ها شامل پیاماین دستورالعمل

(. با توجه به آنچه 37باشند )پیشگیری از کرونا ویروس می

گفته شد، بر آن شدیم تا پژوهشی را در رابطه با نحوه 

اندن اوقات فراغت در دوران قرنطینه خانگی انجام گذر

دهیم تا بتوان با استفاده از نتایج آن عالیق، تمایالت و 

ها را برای سپری کردن اوقات خود در ترجیحات انسان

قرنطینه خانگی در زمان شیوع ویروس کرونا شناسایی 

هایی گذاران در راستای تدوین برنامهکرد و به سیاست

ین عالیق و افزایش قرنطینه خانگی به جهت اشاعه ا

 منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری کمک نماییم.

 

 هامواد و روش

طی  تحلیلی -توصیفی رویکرد مطالعه مقطعی حاضر با

 402یک دوره یک ماهه به صورت اینترنتی در ارتباط با 

 نفر از ساکنین شهرستان جهرم انجام شد.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basch%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32297593
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کرونا و نیز از آنجایی که توزیع با توجه به شیوع ویروس 

شود، پرسشنامه باعث شیوع بیشتر این بیماری می

پژوهشگران بر آن شدند تا ابزار اطالعات را به صورت 

های اجتماعی در اختیار الکترونیک و از طریق شبکه

 ی بهرساناطالع نحوهساکنین شهرستان جهرم قرار دهند. 

گروه در مطالعه در شرکت یبرا پرسشنامه نکیل و افراد

 و شد گذاشته جهرم شهرستان منتخب و یاجتماع یها

 پاسخ بودن یاریاخت و پژوهش اهداف مورد درتوضیحاتی 

قبل از آغاز . ارائه گردید یدهپاسخ اول صحفه در االتؤس به

ها اطمینان داده شد که اطالعات و شماره مطالعه به آن

. شایان ذکر ماندها به صورت محرمانه باقی میتماس آن

باشد که این مطالعه از سوی کمیته اخالق دانشگاه علوم می

 IR.JUMS.REC.1399.054پزشکی جهرم با کد اخالقی 

 تأیید شده است. 

و با در نظر گرفتن آلفای  G-powerافزار با استفاده از نرم

 (.22نفر محاسبه گردید ) 450، حجم نمونه معادل 05/0

ساکن  عبارت بودند از: معیارهای ورود به مطالعه

سال، توانایی  18شهرستان جهرم بودن، سن بیشتر از 

 های اجتماعی و برخورداری از سواد خواندن.استفاده از شبکه

عدم همکاری در راستای اجرای مطالعه نیز به عنوان 

 معیار خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. 

ات ای شامل اطالعها، پرسشنامهآوری دادهابزار جمع

دموگرافیک از جمله سن، جنسیت، میزان تحصیالت، 

وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، شغل، 

منطقه محل سکونت، وضعیت مسکن، مصرف دخانیات، قد 

 و وزن بود.

سؤال و شش مؤلفه را  50پرسشنامه اوقات فراغت، 

سؤال(،  10شد که عبارت بودند از: سرگرمی )شامل می

های زندگی سؤال(، فعالیت 7های علمی )عالیتمطالعه و ف

های سؤال(، ورزش و فعالیت 7سؤال(، کسب مهارت ) 9)

سؤال(. طیف  10های معنوی )سؤال( و فعالیت 6بدنی )

، 1باشد: بسیار کم=شکل میدهی این پرسشنامه بدیننمره

. حداقل و 5و بسیار زیاد= 4، زیاد=3، متوسط=2کم=

 250تا  50به این پرسشنامه از  دهیحداکثر بازه نمره

باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط سه نفر از می

خبرگان این حوزه و اساتید اخالق پزشکی سنجیده شد و 

 85نفره معادل  20آلفای کرونباخ آن در نمونه جمعیتی 

 درصد محاسبه گردید. 

 ،SPSS 21افزار تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم

های آماری توصیفی )نظیر میانگین، انحراف معیار، آزمون

برای بررسی ارتباط متغیرهای دو  tفراوانی و درصد(، آزمون 

حالتی با اوقات فراغت و آزمون آنوا برای بررسی متغیرهای 

بیشتر از دو حالتی استفاده گردید. سطح معناداری نیز 

  ( در نظر گرفته شد.P>05/0معادل )

 

 نتایج

نفر پرسشنامه را مطالعه کردند؛  1096ین مطالعه در ا

درصد( حاضر به شرکت در مطالعه  51نفر ) 402اما تنها 

شناختی افراد ، متغیرهای جمعیت1-4شدند. در جداول 

درصد  9/56کننده در مطالعه نشان داده شده است. شرکت

 9/66کنندگان زن و مابقی مرد بودند. همچنین از شرکت

ها تحصیالت دانشگاهی داشتند و اکثر آن هادرصد از آن

تومان و  میلیون 2ها متأهل بودند. درآمد تقریباً نیمی از آن

کنندگان در مسکن مالکی درصد از شرکت 4/65کمتر بود. 

درصد از  7/8ها، تنها ساکن بودند. بر مبنای یافته

 (. 1کردند )جدول کنندگان دخانیات مصرف میشرکت

های گذراندن اوقات فراغت در هسرگرمی یکی از را

شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتال به ویروس 

 و هافیلم باشد. خواب، استراحت و تماشایکرونا می

تلویزیون، دو سرگرمی با باالترین رتبه در مدت  هایبرنامه

کننده در مطالعه بودند. بر قرنطینه خانگی در افراد شرکت

 درصد( بیشتر از  8/53نیمی از افراد ) مبنای نتایج، تقریباً
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 در کنندهشرکت افراد یشناختتیجمع یرهایمتغ فیتوص: 1 جدول

 مطالعه

   تعداد درصد

 مرد 173 1/43
 تیجنس

 زن 228 9/56

 ییابتدا 12 0/3

 التیتحص

 کلیس 32 0/8

 پلمید 89 1/22

 پلمید فوق 31 7/7

 یکارشناس 150 3/37

 باالتر و ارشد یناسکارش 88 9/21

 مجرد 123 6/30

 تأهل تیوضع
 متأهل 273 9/67

 گرفته طالق 5 2/1

 همسر فوت 1 2/0

7/16 67 2 

 یاعضا تعداد

 خانوار

1/25 101 3 

8/34 140 4 

4/15 62 5 

 باالتر و 6 32 0/8

 تومان ونیلیم 1 از کمتر 111 6/27

 درآمد

 تومان ونیلیم 5/1 تا 1 64 9/15

 تومان ونیلیم 2 تا 5/1 40 0/10

 تومان ونیلیم 5/2 تا 2 29 2/7

 تومان ونیلیم 3 تا 5/2 28 0/7

 تومان ونیلیم 5/3 تا 3 22 5/5

 تومان ونیلیم 4 تا 5/3 33 2/8

 تومان ونیلیم 4 یباال 75 7/18

 آپارتمان -یجاریاست 99 6/24

 تیوضع

 مسکن

 ییالیو -یجاریاست 40 0/10

 آپارتمان -یمالک 88 9/21

 ییالیو -یمالک 175 5/43

 مصرف ریخ 367 3/91

 بله 35 7/8 اتیدخان

 

تلویزیونی  هایبرنامه و هافیلم ساعت به تماشای 2

ساعت و  1ها کمتر از درصد از آن 6/20پرداختند و می

ساعت به تماشای تلویزیون  2تا  1درصد بین  6/25

کننده در مطالعه، اکثر افراد شرکتپرداختند. تقریباً می

خواب و استراحت را به عنوان یک سرگرمی در نظر گرفته 

های بودند. میانگین رتبه سرگرمی در بین ابعاد و حیطه

دهد که افراد بود. این مهم نشان می 2اوقات فراغت معادل 

ساعت  2تا  1طور متوسط بین کننده در مطالعه به شرکت

دهند د را به سرگرمی اختصاص میاز اوقات فراغت خو

 (.2)جدول 

های علمی به عنوان ها، مطالعه و فعالیتبر مبنای یافته

های گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه یکی از راه

خانگی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا در نظر 

کننده در مطالعه حاضر، گرفته شده است. در افراد شرکت

ی برای آینده شخصی، شغلی و خانوادگی دارای ریزبرنامه

های علمی های مطالعه و فعالیتباالترین رتبه در بین گویه

های علمی در بین ابعاد بود. میانگین رتبه مطالعه و فعالیت

محاسبه گردید. این  41/1های اوقات فراغت معادل و حیطه

ر طوکننده در مطالعه به دهد که افراد شرکتمهم نشان می

ساعت از اوقات فراغت خود را به مطالعه  2متوسط کمتر از 

 (.3دهند )جدول های علمی اختصاص میو فعالیت

های های زندگی نیز به عنوان یکی از راهانجام فعالیت

گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای 

جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. 

ن مطالعه، کمک و همراهی در نظافت منزل و در ای

مشارکت در آشپزی و امور خانه به عنوان دو گویه با 

های زندگی قرار های فعالیتمیانگین رتبه باال در بین گویه

های زندگی در بین ابعاد و داشتند. میانگین رتبه فعالیت

از  بود. این مهم نشان 75/1های اوقات فراغت معادل حیطه

طور کننده در مطالعه به رد که اکثر افراد شرکتآن دا

ساعت از اوقات فراغت خود را به  2متوسط کمتر از 

 (.4دهند )جدول های زندگی اختصاص میفعالیت

 ها، کسب مهارت به عنوان یکی از بر مبنای یافته
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های گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی راه

ویروس کرونا در نظر گرفته شده  برای جلوگیری از ابتال به

های زندگی به عنوان است. در این مطالعه، فراگیری مهارت

های کسب یک گویه با میانگین رتبه باال در بین گویه

مهارت قرار داشت. میانگین رتبه کسب مهارت در بین ابعاد 

بود. این مهم نشان  61/1های اوقات فراغت معادل و حیطه

طور  کننده در مطالعه بهاد شرکتدهد که اکثر افرمی

ساعت از اوقات فراغت خود را به کسب  2متوسط کمتر از 

 (.5دهند )جدول مهارت اختصاص می

های ورزش و فعالیت بدنی نیز به عنوان یکی از راه

گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای 

 است.  جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا در نظر گرفته شده

 

 شهرستان جهرم ساکنیندر  یدر مدت قرنطینه خانگ یانجام سرگرم یزانم: 2 جدول

 میانگین

 رتبه

 از بیشتر

 ساعت 6

 (درصد)

 تا 4 بین

 ساعت 6

 (درصد)

 تا 2 بین

 ساعت 4

 (درصد)

 2 تا 1 بین

 ساعت

 (درصد)

 1 از کمتر

 ساعت

 (درصد)

 خانگی قرنطینه مدت در سرگرمی انجام

 تلویزیون هایبرنامه و هافیلم تماشای 6/20 6/25 9/29 9/13 0/10 67/2

 ایرایانه هایبازی انجام 1/75 9/10 0/6 5/3 5/4 51/1

 اجتماعی هایشبکه در سرگرمی و طنز کلیپ دیدن 5/43 4/25 7/18 5/7 0/5 05/2

 انفرادی فکری هایبازی انجام 6/82 4/10 0/5 2/1 7/0 27/1

 خانواده اعضای با گروهی هایبازی انجام 1/74 7/17 2/5 0/2 0/1 38/1

 اینترنت از برنامه و فیلم تماشای 1/33 9/28 4/22 0/9 7/6 27/2

 خواندنی مطالب مطالعه و هاسایت در وبگردی 3/46 9/25 9/16 2/7 7/3 96/1

 استراحت و خواب 0/4 5/9 6/21 6/24 3/40 88/3

73/1 5/2 2/2 7/12 8/30 7/51 
 در خانواده جمع در گوییخاطره و کنندهسرگرم گفتگوهای

 منزل

 خانوادگی هایفیلم یا عکس آلبوم دیدن 6/82 2/13 2/2 2/1 7/0 24/1

  2= کل رتبه میانگین 

 

 شهرستان جهرم ساکنیندر  یدر مدت قرنطینه خانگ یعلم هاییتانجام مطالعه و فعال یزانم: 3 جدول

 میانگین

 رتبه

 6 از بیشتر

 ساعت

 (درصد)

 6 تا 4 بین

 ساعت

 (درصد)

 تا 2 بین

 ساعت 4

 (درصد)

 2 تا 1 بین

 ساعت

 (درصد)

 1 از کمتر

 ساعت

 (درصد)

 قرنطینه مدت در علمی هایفعالیت و مطالعه انجام

 خانگی

 درسی هایکتاب مطالعه 6/70 4/15 2/8 7/2 0/3 52/1

 کتاب آزاد مطالعه 9/69 7/18 2/7 7/2 5/1 47/1

 الکترونیک هایکتاب مطالعه 1/79 9/13 0/5 5/0 5/1 31/1

 مجازی فضای در مفید مطالب و علمی مقاالت مطالعه 7/63 6/24 7/7 7/2 2/1 53/1

 پژوهشی هایفعالیت انجام 3/83 2/10 2/4 5/0 7/1 27/1

 داستان یا و گذشته خاطرات نوشتن 0/93 5/4 2/1 5/0 7/0 11/1

 خانوادگی و شغلی شخصی، آینده برای ریزینامهبر 7/55 4/27 7/11 7/3 5/1 68/1

 درسی هایکتاب مطالعه 6/70 4/15 2/8 7/2 0/3 52/1

 کتاب آزاد مطالعه 9/69 7/18 2/7 7/2 5/1 47/1

  41/1 =کل رتبه میانگین 
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در پژوهش حاضر، رعایت رژیم غذایی با کمتر شدن 

ه باال در های بدنی به عنوان یک گویه با میانگین رتبفعالیت

های ورزش و فعالیت بدنی وجود داشت. میانگین بین گویه

های اوقات رتبه ورزش و فعالیت بدنی در بین ابعاد و حیطه

بود. این امر نشان از آن دارد که اکثر  46/1فراغت برابر با 

 2طور متوسط کمتر از کننده در مطالعه به افراد شرکت

ش و فعالیت بدنی ساعت از اوقات فراغت خود را به ورز

 (.6دهند )جدول اختصاص می

های معنوی به عنوان یکی از در پژوهش حاضر فعالیت

های گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی راه

برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا در نظر گرفته شده 

است. در این مطالعه، انجام واجباتی چون نمازهای روزانه یا 

ی قضا به عنوان یک گویه با میانگین رتبه باال در بین نمازها

 های معنوی قرار داشت. میانگین رتبههای فعالیتگویه

 

 شهرستان جهرم ساکنیندر  یدر مدت قرنطینه خانگ یزندگ هاییتانجام فعال یزانم: 4 جدول

 میانگین

 رتبه

 6 از بیشتر

 ساعت

(درصد)  

 6 تا 4 بین

 ساعت

(درصد)  

 4 تا 2 بین

 عتسا

(درصد)  

 2 تا 1 بین

 ساعت

(درصد)  

 1 از کمتر

 ساعت

(درصد)  

گیخان قرنطینه مدت در زندگی هایفعالیت انجام  

52/1  0/1  5/1  7/8  9/25  9/62  نقلیه وسیله و منزل تجهیزات تعمیرات انجام 

41/2  2/7  7/11  1/25  6/26  4/29  منزل نظافت در همراهی و کمک 

39/2  0/10  4/11  9/20  9/22  8/34  خانه امور و آشپزی در مشارکت 

87/1  7/3  2/4  4/12  1/34  5/45  منزل ضروری وسایل خرید 

41/1  5/2  7/1  7/5  7/14  4/75  آنالین و مجازی هایفعالیت انجام 

59/1  2/6  7/2  7/5  7/14  6/70  
 بیرون رسانیخدمت و اقتصادی هایفعالیت انجام

 منزل از

69/1  5/2  7/3  7/8  6/30  5/54  دوستان و خویشاوندان با تلفنی تگویگف و تماس 

27/1  5/1  7/0  2/4  7/10  8/82  ریختنی دور وسایل از دستی صنایع تولید 

58/1  5/3  5/2  5/8  9/19  7/65  
 یا و پرندگان آکواریوم، گیاه، و گل به رسیدگی

 خانگی حیوانات

75/1 =کل رتبه میانگین    

 

 شهرستان جهرم ساکنیندر  یکسب مهارت در مدت قرنطینه خانگ یزانم: 5 جدول

 میانگین

 رتبه

 زا بیشتر

 ساعت 6

(درصد)  

 6 تا 4 بین

 ساعت

(درصد)  

 4 تا 2 بین

 ساعت

(درصد)  

 2 تا 1 بین

 ساعت

(درصد)  

 1 از کمتر

 ساعت

(درصد)  

 خانگی قرنطینه مدت در مهارت کسب

69/1  7/3  0/4  7/11  4/18  2/62  خود حرفه زمینه در مهارت فراگیری 

62/1  0/4  7/2  0/10  7/17  7/65  عالقه مورد هنری هایمهارت فراگیری 

50/1  7/0  7/2  0/9  4/20  2/67  ارتباطی هایمهارت یادگیری 

63/1  0/2  0/3  7/12  1/21  2/61  مدرن عصر نیاز به توجه با رسانه سواد ارتقای 

79/1  5/2  5/5  4/13  9/25  7/52  زندگی هایمهارت فراگیری 

62/1  7/2  7/4  0/9  7/18  9/46  درآمد کسب هایمهارت یادگیری 

44/1  0/2  7/2  2/7  2/13  9/74  تولیدی مهارت یک یادگیری 

61/1 =کل رتبه میانگین    
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 جهرم شهرستان ساکنین در خانگی قرنطینه مدت در بدنی فعالیت و ورزش میزان: 6 جدول

 رتبه میانگین

 6 از بیشتر

 ساعت

 (درصد)

 6 تا 4 بین

 ساعت

 (درصد)

 4 تا 2 بین

 اعتس

 (درصد)

 2 تا 1 بین

 ساعت

 (درصد)

 1 از کمتر

 ساعت

 (درصد)

 خانگی قرنطینه مدت در بدنی فعالیت و ورزش انجام

 نرمش و ورزشی سبک هایفعالیت 7/68 4/19 5/8 0/2 5/1 48/1

 منزل در محدود امکانات با بدنسازی هایفعالیت 9/79 7/13 0/5 5/0 0/1 29/1

 فکری هایورزش انجام 6/75 2/17 7/4 0/2 5/0 35/1

 ورزشی مسابقات تماشای 4/76 9/13 5/7 7/0 5/1 37/1

 زندگی معمول امور انجام در ارگونومی اصول رعایت 2/64 4/22 2/9 2/2 0/2 55/1

 بدنی هایفعالیت شدن کمتر با غذایی رژیم رعایت 0/58 4/22 7/13 2/3 7/2 70/1

  46/1 =کل رتبه میانگین 

 
 شهرستان جهرم ساکنیندر  یدر مدت قرنطینه خانگ یمعنو هاییتفعال زانیم: 7 جدول

 میانگین

 رتبه

 6 از بیشتر

 ساعت

 (درصد)

 6 تا 4 بین

 ساعت

 (درصد)

 تا 2 بین

 ساعت 4

 (درصد)

 تا 1 بین

 ساعت 2

 (درصد)

 1 از کمتر

 ساعت

 (درصد)

 خانگی قرنطینه مدت در معنوی هایفعالیت انجام

 قضا نمازهای یا روزانه نمازهای مانند واجبات انجام 0/51 1/27 4/13 7/5 7/2 82/1

 قرآن آیات در تدبر و قرآن تالوت 1/70 2/17 7/9 5/1 5/1 47/1

 نیایش و دعا مناجات، 7/66 2/19 7/9 5/2 0/2 54/1

 دینی مستحبات انجام 4/71 7/15 5/9 7/1 7/1 47/1

 فرزندان به زنما و قرآن آموزش 3/80 7/10 7/6 5/1 7/0 32/1

 شبهات از برخی پاسخ یافتن و مذهبی و دینی مطالعات 4/76 2/13 7/7 2/1 5/1 38/1

 دینی دستورات و احکام یادگیری 9/78 7/9 2/8 7/1 5/1 37/1

 ادعیه و قرآن حفظ 3/83 2/10 2/5 5/0 7/0 25/1

 آن روشن و تاریک نقاط مرور و زندگی محاسبه 2/65 9/17 4/10 2/4 2/2 60/1

 انبیا سیره و زندگی داستان اسالم، تاریخ مطالعه 1/80 2/10 7/6 0/2 0/1 34/1

 )ع(معصومین روایات و احادیث مطالعه 9/76 2/12 2/7 5/2 2/1 39/1

  45/1 =کل رتبه میانگین 

 

های اوقات فراغت های معنوی در بین ابعاد و حیطهفعالیت

ان از آن دارد که محاسبه گردید. این مهم نش 45/1معادل 

طور متوسط کمتر از  کننده در مطالعه بهاکثر افراد شرکت

های معنوی ساعت از اوقات فراغت خود را به فعالیت 2

 (.7دهند )جدول اختصاص می

میزان نمره کل اوقات فراغت بر حسب متغیرهای 

دموگرافیک در مدت قرنطینه خانگی در ساکنین شهرستان 

و تحلیل آماری حاکی نتایج تجزیه  دهد.جهرم را نشان می

از آن بودند که بین متغیرهای دموگرافیک و نمره کل نحوه 

داری وجود ندارد گذراندن اوقات فراغت، ارتباط آماری معنا

(05/0<P 8( )جدول.) 

 

 بحث

گیرند، هایی که در زمان اوقات فراغت صورت میفعالیت

سنی متفاوت  بسیار مختلف بوده و در هر قشر و در هر دوره

 باشند. در این مطالعه با توجه به شرایط اپیدمی کرونا و می
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  یکدموگراف یرهایمتغ حسب بر فراغت اوقات گذراندن نحوه کل نمره میزان: 8 جدول

 سطح

 معناداری

 فراغت اوقات کل نمره
 دموگرافیک متغیر

 میانگین معیار انحراف

 مرد 60/1 42/0 151/0
 جنسیت

 زن 66/1 46/0 

 ابتدایی 55/1 40/0 

 تحصیالت

 سیکل 80/1 54/0 147/0

 دیپلم 67/1 47/0 

 دیپلم فوق 70/1 43/0 

 کارشناسی 57/1 36/0 

 باالتر و ارشد کارشناسی 62/1 48/0 

 مجرد 62/1 41/0 775/0

 تأهل وضعیت
 متأهل 64/1 46/0 

 گرفته طالق 65/1 30/0 

 همسر فوت 34/1 - 

750/0 35/0 57/1 2 

 خانوار اعضای تعداد

 53/0 67/1 3 

 390/0 61/1 4 

 50/0 65/1 5 

 باالتر و 6 68/1 39/0 

 تومان میلیون 1 از کمتر 66/1 42/0 

 درآمد

 تومان میلیون 5/1 تا 1 71/1 45/0 

 تومان میلیون 2 تا 5/1 65/1 51/0 239/0

 تومان میلیون 5/2 تا 2 60/1 33/0 

 تومان میلیون 3 تا 5/2 55/1 39/0 

 تومان میلیون 5/3 تا 3 58/1 42/0 

 تومان میلیون 4 تا 5/3 54/1 43/0 

 تومان میلیون 4 باالی 61/1 48/0 

 

هایشان مشخص شد که قرنطینه بودن افراد در خانه

های زندگی، کسب مهارت، ورزش سرگرمی، انجام فعالیت

ای معنوی و مطالعه و هو فعالیت بدنی، فعالیت

های علمی به ترتیب بیشترین میانگین و باالترین فعالیت

رتبه را در حیطه گذراندن اوقات فراغت در شرایط 

قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا 

 کسب نمودند. 

نکته حائز اهمیت آن است که ورزش کردن و 

گرفته است که این های بدنی در اولویت چهارم قرار فعالیت

رنگ شده دهد نقش ورزش در این ایام کمامر نشان می

 است.

در این ارتباط، نتایح مطالعه تندنویس و همکاران نشان 

دادند که تلویزیون اولین فعالیت فراغتی مورد عالقه مردم 

(. صفانیا و همکاران نیز در مطالعه خود به این 38باشد )می
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های فراغتی دانشجویان با تنتیجه دست یافتند که فعالی

توجه به امکانات موجود عبارت هستند از: تماشای تلویزیون 

یا شنیدن موسیقی، مطالعه غیر درسی و غیره که در این 

میان، تماشای تلویزیون اولین سرگرمی اوقات فراغتی 

(. همچنین رحمانی و همکاران از 39گردد )محسوب می

شجویان در طول سال های اوقات فراغت دانمیان فعالیت

تحصیلی، تماشای تلویزیون، گوس دادن به موسیقی، 

صحبتی با دوستان، ورزش کردن و استفاده از کامپیوتر هم

در  Reg Gatenby(. از سوی دیگر، 40را ذکر نمودند )

مطالعه خود گزارش نمود که بیشترین فعالیت فراغتی 

العه (. نتایج مط41)باشد متداول، تماشای تلویزیون می

Deiringers  درصد  42و همکاران نیز حاکی از آن بودند که

از مردم لهستان، بیشتر وقت خود صرف تماشای تلویزیون 

 درصد به طور جدی در زمان فراغت  8کنند و تنها می

(. 42پردازند )های مختلف بدنی میبه انجام فعالیت

دند و همکاران نشان دا Tokarskyبراین، نتایج مطالعه عالوه

که بیشترین وقت مردم آلمان در اوقات فراغت با کامپیوتر 

شود و مطالعه، ورزش کردن و نواختن آالت سپری می

موسیقی در مراحل بعدی قرار دارند. این یافته با نتایج 

(. نتایج پژوهش حاضر با 43مطالعه حاضر همخوانی ندارد )

نبی های مطالعات تندنویس، صفانیا، رحمانی، رگ گاتیافته

و درایگز همخوانی داشته و با نتایج برخی از مطالعات از 

و غیره همسویی ندارد. این عدم همخوانی  Tokarskyجمله 

های ایستا در زمان حاکی از افزایش گرایش مردم به فعالیت

باشد؛ به ویژه آنکه بیشترین فعالیت پاندمی کرونا می

تحرک ی کمهافراغتی افراد، تماشای تلویزیون است. فعالیت

بیشترین ساعات فراغت مردم را تشکیل داده و میل به 

تر شده و ورزش کردن و رنگحرکت و ورزش در افراد کم

های اوقات فراغت قرار فعالیت بدنی در رتبه چهارم فعالیت

دارد. بر این اساس، تنوع بخشیدن به برنامه فراغتی و 

سمت  گذاری صدا و سیما بر جذب بیشتر افراد بهسرمایه

ای در توسعه فرهنگ ورزش ورزش شاید بتواند تا اندازه

مؤثر واقع شود. باید خاطرنشان ساخت که تقریباً نیمی از 

کنند و عدم وجود حیاط در مردم در آپارتمان زندگی می

شود که افراد در ایام قرنطینه کمتر به این منازل سبب می

ات کششی ورزش روی آورند و حداکثر بتوانند به انجام حرک

 در منازل خود بپردازند. 

های بدنی خود را به تا قرن بیستم اکثر افراد فعالیت

دادند تا های اصلی انجام میعنوان بخشی از کار یا فعالیت

های مبتنی بر کار بدنی کاهش یافت و اینکه تقاضای حرفه

میزان فراغت افزایش پیدا کرد. اکنون با افزایش میزان 

زش و نیز آگاهی عمومی از نقش محبوبیت انواع ور

های بدنی که در های بدنی در حفظ سالمتی، فعالیتفعالیت

شوند، افزایش یافته است. در مطالعه اوقات فراغت انجام می

های حاضر ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یکی از راه

گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای 

س کرونا در نظر گرفته شده است. جلوگیری از ابتال به ویرو

کننده در این مطالعه، رعایت رژیم غذایی با در افراد شرکت

های بدنی به عنوان یک گویه با میانگین کمتر شدن فعالیت

های ورزش و فعالیت بدنی ثبت شد رتبه باال در بین گویه

 (. 6)جدول 

در این راستا، تندنویس در پژوهش خود دلیل 

ه ورزش را کمبود وقت، عادت نداشتن به نپرداختن زنان ب

حوصلگی و کمبود امکانات قید کرده ورزش، تنبلی و بی

 (. 38است )

مظفری و همکاران نیز در مطالعه خود دالیل و انگیزه 

های حرکتی و ورزشی را شرکت مردم ایران در فعالیت

گونه ذکر کردند: کسب نشاط و شادابی در اولویت اول، این

روان در اولویت دوم، کسب اعتماد به نفس و  تقویت جسم و

داشتن رفتار و اخالق نیکو در اولویت سوم. این یافته با 

 (. 44نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد )

تواند در رسد مشغله کاری و کمبود وقت میبه نظر می



  
 

 

 ابتال به کرونا از یریجلوگ یبرا یخانگ نهیقرنط طیگذراندن اوقات فراغت در شرا 

 

 93                                                                                                                                    1399 پاییز، 75، شماره 23دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، 

انتخاب نوع ورزش افراد نقش داشته باشد؛ زیرا اکثر افراد 

بدنی را به  هایفعالیت شدن کمتر با غذایی رژیم رعایت

عنوان باالترین میانگین در حیطه فعالیت بدنی انتخاب 

ورزش و افزایش انگیزه از اند؛ بنابراین عادت کردن به کرده

های سازی، ارتقای آگاهی عمومی، رسانهطریق فرهنگ

های جسمانی ارتباط اجتماعی نسبت به فواید فعالیت

های توسعه ورزش در ایام تواند به عنوان یکی از گزینهمی

طریق و با گذشت زمان قرنطینه خانگی مطرح باشد تا بدین

از عدم تحرک  های جسمانی ناشیبتوان از ناراحتی

 جلوگیری نمود. 

نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که بین زنان و مردان 

از نظر اوقات فراغت، اختالف معناداری وجود ندارد. این 

(، دهدشتی 45) Mattinglyهای مطالعات نتایج با یافته

(46 ،)Bruno ( 48(، گودرزی و همکاران )47و همکاران )

های سفیری د؛ اما با یافته( همخوانی دار49و میرهاشمی )

( 51و همکاران ) Palacios-Ceña( و 50و همکاران )

تواند ناشی از آن باشد که باشد. این امر میهمسو نمی

شود تا انجام امور شاغل بودن بسیاری از بانوان سبب می

 شود. روزمره و کارهای خانه به کمک آقایان انجام 

ده مشغول زنان در اوقات فراغت خود به طور عم

برطرف نمودن نیازهای ابتدایی افراد خانواده هستند. با 

اشتغال و افزایش ساعات کاری، میزان اوقات فراغت زنان 

ها زمان بیشتری را صرف کمتر شده و از آنجایی که آن

کنند، با هر ساعت کار امور خانه و افراد خانواده خود می

کم شود.  هاممکن است مقدار بیشتری از زمان فراغت آن

مردان نیز به دلیل مشغله کاری و یا داشتن شغل دوم 

توانند اوقات فراغتی در این بازه زمانی داشته باشند؛ می

زنان، اشتغال سازی برای تواند با زمینهبنابراین جامعه می

پذیری متفاوت در افراد از طریق نهاد خانواده ایجاد جامعه

از زن و مرد(،  ها )اعمو آموزش، ایجاد آگاهی در آن

داری و تجدید نظر در تقسیم کار خانگی، امور خانه

های آسیب رسیدن به زنان را نگهداری از فرزندان، راه

های مسدود کند و زمینه مناسب برای ایجاد فراغت

 های هدفمند را فراهم نماید. جسمانی و فعالیت -حرکتی

ه براین، در مطالعه حاضر بین وضعیت تأهل و نحوعالوه

گونه رابطه معناداری وجود گذاران اوقات فراغت هیچ

های مطالعه حاضر با نتایج مطالعات تندنویس نداشت. یافته

( و 53) Rabinson(، 39(، صفانیا )49(، میرهاشمی )52)

Pitsavos (54همخوانی ندارد؛ اما با یافته ) هایKing  و

 باشد.( همسو می55همکاران )

های مختلف هل به دلیل مشغلهرسد زنان متأبه نظر می

از جمله نگهداری از فرزندان و امور خانه با عوامل بازدارنده 

های اوقات فراغت مواجه مهمی برای شرکت در فعالیت

هستند؛ اما در مطالعه حاضر بین زنان و مردان متأهل 

 اختالف معناداری از این نظر وجود نداشت. 

اری بین سطح گونه رابطه معناددر مطالعه حاضر هیچ

درآمد و نحوه گذراندن اوقات فراغت وجود نداشت. این مهم 

(، سوری و همکاران 49های میرهاشمی و همکاران )با یافته

( همخوانی دارد. در این 55و همکاران ) King( و 56)

راستا، بیرامی و همکاران در مطالعه خود به بررسی 

ن از چگونگی گذراندن اوقات فراغت و تعیین اولویت آ

آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان بهشهر دیدگاه دانش

پرداختند. نتایج نشان دادند که سطح درآمد والدین، نقش 

ای در چگونگی گذراندن اوقات فراغت فرزندان کنندهتعیین

(. صادقی نیز در پژوهش خود گزارش نمود 57ها دارد )آن

ری که تمایل به عدم فعالیت در افرادی که درآمد کمت

(. همچنین سازمان جهانی بهداشت 58دارند، وجود دارد )

در گزارش خود اعالم نموده است که تمایل به عدم فعالیت 

گردد. در در افرادی که درآمد کمتری دارند، مشاهده می

این زمینه، کارن و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که 

در سطح درآمد افراد، رابطه نزدیکی با نوع شرکت کردن 

 (. 59های فراغتی دارد )فعالیت
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(، صادقی و 57اما با نتایج مطالعات بیرامی و همکاران )

( و 60) Alberta(، 59و همکاران ) Karren(، 58همکاران )

 ( همخوانی ندارد.61ابراهیم و همکاران )

های اجتماعی دارای فاصله در جوامع قدیم که گروه

غت برای طبقات ممتاز طبقاتی شدید بودند، غالباً اوقات فرا

کرد و طبقات پایین جامعه به و باالی جامعه معنا پیدا می

دلیل درآمد پایین و بار سنگین تکفل، مجبور به اشتغال 

مداوم و مستمری بودند که ضرورت زندگی آن را فراروی 

ها های عصر جدید در حوزهها قرار داده بود؛ اما پیشرفتآن

ی موجب شد تا عالوه بر های اقتصادی و اجتماعو بخش

کاهش بعد خانوار، افزایش امید به زندگی و ارتقای سطح 

های طبقاتی نسبت به قبل کاهش نسبی آن، شکاف

مندی از امتیازاتی چون چشمگیری داشته باشد و بهره

اوقات فراغت در تمام سطوح طبقاتی جامعه مشاهده بشود. 

رسد در میبا مطالعه تاریخ معاصر تحوالت ایران به نظر 

که مدرنیته در حال تصرف  -جامعه در حال گذار ایران

اوقات فراغت به نهادی  -باشدهای سنتی جامعه میعرصه

گیری و گسترش تبدیل شده است که در حال شکل

کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن 

 (.62باشد )می

گونه رابطه از سوی دیگر، در مطالعه حاضر هیچ

ناداری بین سطح تحصیالت و نحوه گذراندن اوقات مع

های ما با نتایج مطالعات فراغت وجود نداشت. یافته

( همخوانی دارد؛ اما با نتایج 49میرهاشمی و همکاران )

( و 56(، سوری و همکاران )57مطالعات بیرامی و همکاران )

 باشد.( مغایر می48گودرزی و همکاران )

لعه حاضر به دلیل شرایط رسد که در مطابه نظر می

قرنطینه خانگی نسبت به سایر مطالعات که در شرایط 

اند، زمان پاندمی کرونا تأثیری از عادی و معمولی انجام شده

 نظر سطح تحصیالت و اوقات فراغت نداشته است.

 حجم به توانمی مطالعه این هایمحدودیت جمله از

 لینک گذاشتن و رسانیاطالع وجود با نمود؛ اشاره کم نمونه

 شهرستان منتخب اجتماعی هایشبکه و هاگروه در مقاله

 به پاسخگویی به حاضر افراد این از کمی جهرم، تعداد

  .شدند پرسشنامه سؤاالت
 

 یریگجهینت

نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که با توجه به شرایط 

هایشان به اپیدمی کرونا و قرنطینه بودن افراد در خانه

یشترین میانگین و باالترین رتبه در حیطه گذراندن ترتیب ب

اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از 

های زندگی، ابتال به ویروس کرونا را سرگرمی، انجام فعالیت

های معنوی و کسب مهارت، ورزش و فعالیت بدنی، فعالیت

ه اند. در این مطالعهای علمی کسب نمودهمطالعه و فعالیت

گونه ارتباطی بین متغیرهای دموگرافیک و اوقات هیچ

شود مسئوالن و فراغت یافت نشد؛ بنابراین پیشنهاد می

گذاران کشوری و کمیته مبارزه با کرونا، تمهیدات سیاست

بیشتری را برای زمان اوقات فراغت مردم ایران )از جمله 

های های طنز و سرگرمی در شبکهبیشتر کردن برنامه

 تدوین نمایند. سیما(

 

 حمایت مالی

مطالعه حاضر با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی 

وسیله از معاونت پژوهشی جهرم انجام شده است. بدین

های مالی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به دلیل تأمین هزینه

 شود.این پژوهش سپاسگزاری می

 

 مالحظات اخالقی

 ومعل دانشگاه اخالق کمیته مصوب حاضر مطالعه

 IR.JUMS.REC.1399.054 اخالق کد با جهرم پزشکی

 .باشدمی
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 تضاد منافع

گونه تضاد منافعی در دارند که هیچنویسندگان اعالم می

 پژوهش حاضر وجود ندارد.

 

 تشکر و قدردانی

وسیله از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بدین

العه به دلیل همکاری در راستای انجام این مط "پیمانیه"

 گردد. تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Introduction: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a specific type of pneumonia firstly 

observed in Wuhan, China, in late December 2019 and immediately spread all over the world. 

Following the worldwide trend in coping with this pandemic, individuals in Iran started to experience 

a new lifestyle in the quarantine period in order to remain safe from the disease. Home quarantine 

entails psychological, social, and economic consequences and requires the support and supervision of 

medical staff for implementation. The purpose of the present study was to investigate how to spend 

leisure time during home quarantine in order to prevent COVID-19 infection among the individuals 

in Jahrom, Iran, in 2020.  

Materials and Methods: In the present cross-sectional descriptive study, 402 individuals residing in 

Jahrom participated in an online survey in 2020. The techniques for data collection used in this study 

involved the application of a demographic information questionnaire and self-made questionnaire 

investigating the way individuals spend their leisure time during home quarantine. Data analysis was 

performed using SPSS software (version 21) and descriptive and inferential tests. 

Results: Several home activities for leisure time with the highest frequency rates were reported as 

hobbies, life activities, skill acquisition, exercises and physical activities, spiritual activities, 

studying, and scientific activities, respectively. In this study, there was no statistically significant 

relationship between demographic variables and total score of leisure time (P<0.05). 

Conclusion: The results of the present study showed that hobbies and life activities for the 

prevention of COVID-19 during home quarantine were observed with the highest frequency. 

Therefore, it is suggested to the officials and policymakers of the country to take measures in order to 

increase the leisure time of families during the COVID-19 pandemic; accordingly, individuals will be 

able to engage in activities of interest at home. 
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