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تبيين جامعه شناختي فعاليت هاي 
فراغتي دختران جوان 

با تأکيد بر عوامل آسيب شناختي آن

مريم رفعت جاه
دكتراى جامعه شناسى فرهنگى، عضو هيئت علمى گروه 

انسان شناسى دانشگاه تهران
مرجان رشوند

كارشناسى ارشد جمعيت شناسى دانشگاه تهران
مريم شهيدى زندى

كارشناسى ارشد مطالعات زنان واحد علوم و تحقيقات 
دانشگاه آزاد اسالمى

مقدمه 
فراغـت در معنـاي جديـد آن پديـده اي 
اسـت تـازه که بـر اثر صنعتي شـدن و 
شهرنشـيني به وجود آمده و نمي توان 
آن را با بيکاري قرون گذشـته مقايسـه 
کرد. در اين معنـا اوقات فراغت هنگامي 
اسـت کـه در آن شـخص هـر گونـه که 
مي خواهد عمـل مي کنـد و فعاليت الزام 
آوري در آن وجـود نـدارد در نتيجـه با 
نوعـي طيـب خاطـر و رضايت سـپري 
مي شـود. از ايـن رو اوقـات فراغـت را 
مي توان مهمتريـن و دلپذيرترين اوقات 
انسـان دانسـت. اين اوقات ممکن اسـت 
که بـراي عده اي متضمـن تعمق و تفکر 
و سـاختن و ابداع باشـد و براي عده اي 
بيشتر شامل بازآفريني قواي جسمي و 
رواني و براي برخي ديگر صرفًا شـامل 

سرگرمي و تفريح باشد. 
فعاليت هـاي اوقات فراغـت امروزه از 

چنـان اهميتي برخوردار اسـت که حتي 
از آن بـه مثابـه آيينـه ي فرهنگ جامعه 
يـاد مي کنند، به اين معنـي که چگونگي 
گذران اوقات فراغـت افراد يک جامعه تا 
حد زيـادي معرف ويژگي هـاي فرهنگي 
آن جامعـه اسـت. بـا افزايـش اهميـت 
فراغـت ارزش هاي مارکـس  و ريکاردو  
درباره ي اهميت کار و جايگاه توليدي در 
شـکل دهي به شخصيت و هويت انسان 
کم رنگ شده است. در گذشته فراغت کم 
و بيـش با بيـکاري و بي مصرفي همراه 
بود و مادر تمام شرها محسوب مي شد، 
امـا امـروزه فراغـت مبنـاي يـک اخالق 

جديد مبتني بر نيک بختي است. 
در هـر حـال انسـان بـه علـت تفاوت 
ماهوي اش با سـاير موجودات، حتي در 
سـاده ترين اشـکال زندگي، به فرصتي 
خارج از زندگي روزمره اش نياز دارد تا 
در اين فرصت بسـياري از کنجکاوي ها، 

تنـوع طلبي هـا و نيازهايـش را ارضـا 
کنـد و ايـن فرصـت کـه فراغـت ناميده 
مي شـود در بازپـروري انسـان ها نقش 
بسـزايي دارد. در گـذران اوقـات فراغت 
اقتصادي،  اجتماعـي-  طبقه بندي  سـن، 
گرايـش مذهبي و جنسـيت باعث ايجاد 
مي شـود.  تفاوت هايـي  و  مرزبندي هـا 
در ايـن ميـان بـه نظر مي رسـد سـن و 
مرحلـه ي زندگـي بـر کميـت و کيفيـت 
فراغـت افراد تأثيـري تعييـن کننده بر 
جـاي مي گذارد. از آنجـا که نرخ جمعيت 
جوانـان در جامعـه ي ما باال بـوده و در 
مورد قشـر جوان جنبه هاي آسـيبي هم 
بيشـتر مطرح اسـت، اهميـت مطالعه و 
شـناخت آسـيب هاي فراغتي هم بيشتر 
مي شود. از اين رو در اين پژوهش سعي 
مـا بر اين بوده که نحوه ي گذران اوقات 
فراغـت دختـران جـوان را بـا تأکيـد بر 
عوامل آسيب شناختي آن بررسي کنيم. 



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسالمي ايران 63

بيان مسأله 
بي ترديد هنگام صحبت درباره ي اوقات 
ــمندي اين اوقات  ــخن از ارزش فراغت س
ــتر مناسبي  ــت، زيرا اوقات فراغت بس اس
ــخصيت و اعتالي وجود و  ــد ش براي رش
در عين حال زمينه ي همواري براي بروز 
ــات اخالقي و  ــات رفتاري، انحراف اختالف

بزهکاري هاي اجتماعي است. 
ــازنده و  امروزه به علت اهميت و آثار س
ــه در نتيجه ي بهره وري مطلوب  مثبتي ک
ــت در زمينه هاي مختلف  ــات فراغ از اوق
ــورد توجه خاص  ــود دارد، اين امر م وج
ــت مداران به ويژه  ــران و سياس صاحب نظ
ــرار گرفته  ــور فرهنگي ق ــزان ام برنامه ري
ــت و از طرف ديگر ديد متفاوت انسان  اس
ــه مقوله ي کار و فراغت، فراغت را  امروز ب
ــرده به نحوي که  ــه امري مهم تبديل ک ب

در برنامه ريزي دولت ها از جايگاه ويژه اي 
برخوردار است. 

امروزه افراد، در بودجه ي خانوادگي خود 
سهم بيشتري به اوقات فراغت اختصاص 
مي دهد. به نظر دومازديه، در قرن بيستم، 
ــا به عنوان حق  ــت رفته رفته نه تنه فراغ
فرد بلکه به عنوان يک ارزش تثبيت شده 
ــدن» هنگامي  ــت و «احساس فقير ش اس
ــه در زمينه ي  ــت مي دهد ک به افراد دس
اوقات فراغت «نيازها» سريع تر از «ميزان 

رضايتمندي» آنها افزايش يابد (همان). 
ــات فراغت افراد  ــا بايد براي اوق دولت ه
ــه افراد  ــد وگرن ــم کنن ــي را فراه امکانات
ــواره به نفع جامعه  خود از طرقي که هم
ــدا خواهند کرد.  ــت راه حل هايي پي نيس
ــد با در  ــت فرهنگي باي ــن سياس بنابراي
ــادات مردم موجب  ــتن ذوق و ع نظر داش

ايجاد وسايل سودمند براي گذران اوقات 
ــي مردم به انتخاب آزاد  فراغت و راهنماي
آن وسايل باشد. يکي از مشکالت جوامع 
فعلي فراهم آوردن وسايل تفريحات سالم 
ــايل  ــا اينکه نبودن وس ــت، ب و کافي اس
تفريحي به هيچ وجه علت منحصر به فرد 
کجروي نيست اما به عنوان يکي از عوامل 
ــود. تحقيقات متعدد  ــوب مي ش آن محس
ــت که رواج انواع فراغت- ــان داده اس نش
ــياري از کشورها از  ــيب زا در بس هاي آس
نداشتن امکانات مناسب تفريحي، آگاهي 
ــح و  ــه ي صحي ــتن برنام ــتن، نداش نداش
ــي و اقتصادي  ــت هاي اجتماع نيز سياس
ــده  ــئت گرفته و موجب ش ــت نش نادرس
ــوي  ــياري از نوجوانان و جوانان به س بس
فعاليت ها و تفريحات ناسالم کشيده شوند 
ــت نياز  ــي اس ــلگي ۱۳۷۴: ۳). طبيع (س
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ــر خاصي  ــه اوقات فراغت مربوط به قش ب
نبوده و از طرفي ذخيره ي اطالعات افراد 
مي تواند مرزبندي هاي بيولوژيکي را محو 
کند اما به دليل نرخ باالي جمعيت جوان 
ــاد امکانات براي  ــور ما هدايت و ايج کش
ــت جوانان و نوجوانان  گذران اوقات فراغ
ــوده و در  ــژه اي برخوردار ب ــت وي از اهمي
ــازندگي جامعه نقش بسزايي دارد. در  س
واقع فعاليت هاي فراغتي براي يک جوان، 
محلي براي آزمون و خطا و تجربه اندوزي 
ــاع و  ــه اجتم ــراي ورود ب ــت و او را ب اس
مسئوليت پذيري در آينده آماده و مجهز 
مي کند. طبق بررسي هاي جامعه شناسان 
ــا در اوقات  ــروز بزهکاري ها و کجروي ه ب

ــت پس بايد  فراغت بيش از اوقات کار اس
اوقات فراغت براي جوانان طوري طراحي 
ــود تا از بروز موارد آسيب زا جلوگيري  ش

کند. 
ــوان به علت  ــرف ديگر دختران ج از ط
ــرايط  ــي و ش ــاص بيولوژيک ــت خ وضعي
ــران به  ــه ي اي ــي جامع ــي و عرف اجتماع
ــري برنامه هاي فراغتي متفاوت با  يک س

ــران نياز دارند. شايد يکي از علل مهم  پس
تفاوت الگوهاي زندگي زنان و مردان و از 
ــي از  جمله گذران اوقات فراغت آنها ناش
ــد. کمبود يا نبود  تفاوت روحياتشان باش
ــي و تفريحي مطلوب  ــاي فراغت فعاليت ه
ــه کاهش کارايي  زنان و دختران جوان ب
ــتگي و  ــل و خس ــط کار، تحصي در محي
ــا باعث  ــردگي دامن مي زند و چه بس افس
تخريب روابط انساني در حوزه ي اجتماع 

و خانواده مي شود. 
نگاهي به وضعيت کنوني زنان در ايران 
حاکي است که آنها در عرصه هاي مختلف 
سعي کرده اند تا توانايي هاي خود را نشان 
ــمگير ورود دختران  ــد. افزايش چش دهن
ــال هاي اخير  به مراکز آموزش عالي در س
نشان دهنده ي اين واقعيت است. دختران 
جوان امروز که زنان آينده ي ايران هستند 
ــي و چه در  ــاي خانوادگ ــه در نقش ه چ
ــار آموختن و  ــاي اجتماعي در کن نقش ه
ــات فراغت براي  ــالش نيازمند اوق کار و ت
ــش درباره ي  ــتند و پژوه تجديد قوا هس
ــر مي تواند چند و  ــات فراغت اين قش اوق
ــي را در اين  ــتي هاي احتمال چون و کاس

زمينه روشن سازد. 
پژوهش هاي انجام شده در ايران حاکي 
است بسياري از انحرافات در ميان جوانان 
ــزي صحيح در  ــه ي فقدان برنامه ري نتيج
ــلگي  ــت (س گذران اوقات فراغت بوده اس
ــي  کاظم ۱۳۸۷؛  ــاه  رفعت ج ۱۳۸۲؛ 

 .(۱۳۸۷
ــذران اوقات فراغت  اگرچه روش هاي گ
ــي و تاريخي  ــرايط اجتماع ــه ش ــته ب بس
متفاوت است، اما در ميان جوانان به دليل 
خصايص ويژه ي دوره ي جواني معموًال با 
آسيب هاي بيشتري همراه است. افزايش 
ــر در ورود افراد  ــال هاي تحصيل، تاخي س
ــن ازدواج، دوران  به بازار کار و افزايش س
ــان ها  ــت. انس جواني را طوالني کرده اس
ــتقيمًا به بزرگسالي  امروزه از کودکي مس
قدم نمي گذارد بلکه دوره اي در زندگي او 
وجود دارد که با فقدان يا کمي مسئوليت 
همراه است از اين رو اوقات فراغت در آن 
سهم بزرگي يافته است. در اين دوران گاه 

ــود که  ــاهده مي ش رفتارهايي از فرد مش
مورد تأييد و تجويز جامعه نيست و گاه نيز 
ــود. انتخاب چگونگي  انحرافي تلقي مي ش
ــر از عواملي  ــات فراغت متأث ــذران اوق گ
ــه ي اجتماعي و  ــن، جنس، طبق مانند س
سبک زندگي است و بر اساس اين عوامل 
مي توان رويه هايي را در آن مشاهده کرد. 
اين رويه ها ما را به الگوهاي فراغتي افراد 
هدايت مي کند. الگوهاي فراغتي نامناسب 
به خصوص در قشر جوان مي تواند آنها را 
ــده در جامعه  از چارچوب هاي پذيرفته ش
ــاخته و آسيب هايي را در اين گروه  دور س

اجتماعي موجب شود. 
ــوط به يک  ــات فراغت مرب ــاز به اوق ني
ــت اما از آنجا که ايران با  قشر خاص نيس
ميانگين سني جوان در رديف کشورهاي 
ــاص به فراغت  ــوان قرار دارد، توجه خ ج
ــدن اوقات  ــات براي گذران ــاد امکان و ايج
ــت نوجوانان و جوانان مي تواند نقش  فراغ
ــخصيت آنان  ــکل گيري ش مؤثري در ش
ــته  ــازندگي جامعه داش ــن طور س و همي
ــن باره  ــدد در اي ــات متع ــد. تحقيق باش
ــود امکانات تفريحي  ــان مي دهد کمب نش
ــتن برنامه ريزي در اجراي صحيح  و نداش
ــادي،  اقتص و  ــي  اجتماع ــت هاي  سياس
ــوي فعاليت هاي ناسالم و  جوانان را به س
ــيب زا سوق مي دهد و  انواع تفريحات آس
ممکن است مبنايي براي بروز کجروي در 
اين قشر فراهم آورد (سلگي، ۱۳۸۲: ۳۹). 
ــان نبودن  با توجه به مطالب فوق و يکس
ــي گروه هاي مختلف اجتماعي به  دسترس
ــا و امکانات فراغتي در اين پژوهش  فضاه
ــناختي فعاليت هاي  ــن جامعه ش به تبيي
ــايي  ــجو و شناس ــي دختران دانش فراغت
عوامل مؤثر در گرايش آنها به فراغت هاي 
ــه به اينکه  ــيب زا پرداخته ايم. با توج آس
ــمي  ــگاه آخرين مرکز تحصيل رس دانش
ــه فراگيري  ــد افراد را ب ــت که مي توان اس
ــويق کند و يکي  ــاي زندگي تش مهارت ه
ــي پرورش  ــاي نهادهاي آموزش از نقش ه
مهارت هاي دانشجويان براي گذران اوقات 
فراغت است، از اين رو مطالعه ي چگونگي 
اوقات فراغت دانشجويان به لحاظ ميزان 

منش  شالوده اي دارد 
که تمام گزينه هاي 

فراغت بر آن بنا 
نهاده شده و افراد با 

تشکيل منش به طيفي 
از شايستگي هاي 

فرهنگي يا سرمايه ي 
فرهنگي دست 

مي يابند که انواع 
خاصي از فعاليت هاي 
اوقات فراغت را کم و 
بيش در اختيارشان 

قرار مي دهد يا 
امکان پذير مي سازد.
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توجه به اين نياز و مهارت و تحقق آن در 
اين افراد اهميت زيادي دارد. 

ــيتي اوقات  از طرف ديگر، تحليل جنس
ــا بتوانيم  ــک مي کند ت ــت به ما کم فراغ
نيازهاي خاص فراغتي دختران جوان را بر 
اساس مقتضيات روحي، رواني و جسماني 
آنان شناخته و آسيب هاي بالقوه ي اوقات 
ــتري  ــت را در اين گروه با دقت بيش فراغ
بررسي کنيم. در اين راستا در نظر داريم 
تا در پايان اين تحقيق به پرسش هاي زير 
پاسخ گوييم: اوقات فراغت دختران جوان 
ــود؟ تحت تأثير چه  چگونه سپري مي ش
ــيب هاي احتمالي  عواملي قرار دارد و آس

ناشي از آن کدام است؟ 
جهت يافتن پاسخ کامل تر براي سواالت 
ــش هايي به عنوان زير  اصلي تحقيق پرس
ــش ها مدنظر قرار  ــن پرس ــه ي اي مجموع

گرفته که عبارتند از: 
- فراغت در ذهن دختران مطالعه شده 

چه معنايي دارد؟ 
ــران مزبور چقدر  ــزان فراغت دخت - مي

است و آن را چگونه سپري مي کنند؟ 
ــا در فراغت اين دختران جنبه هاي  - آي

آسيب زا وجود دارد؟ 
ــي مؤثر بر  ــردي و اجتماع ــل ف - عوام
فراغت دختران مطالعه شده کدام است؟ 
ــيب زا شدن  - چه عوامل عمده اي بر آس

اوقات فراغت دختران تأثير مي گذارند؟ 
مروري بر ادبيات پژوهش 

۱) مروري بر پژوهش هاي خارجي 
ــر گذران  ــن ب ــل و س الف- تأثيرات نس
ــتر مطالعات مربوط  اوقات فراغت: در بيش
به فراغت نسل و تفاوت هاي نسلي بررسي 
ــت (راپاپورت و ديگران ۱۹۷۵؛  ــده اس ش
ــاس  ــون و گادبي، ۱۹۹۹). بر اس رابينس
ــرز تلقي هاي  ــليقه ها، ط اين مطالعات س
ــن تغيير  ــات افراد با س ــي و تعلق سياس
ــيار معطوف  مي کند و فرهنگ جواني بس
ــتر بر  ــت که بيش ــه فرهنگ توده اي اس ب
رسانه هاي تصويري و الکترونيکي مبتني 
ــتر تحت  ــن جوانان بيش ــت. همچني اس
تأثير گروه همساالن و رسانه هاي جمعي 
ــواده و ارزش هاي جمعي  ــتند تا خان هس

ــلط  و محلي و فراغت هاي آنان تحت تس
ــعه ي هويت هاي  فرايند فردگرايي و توس

جنسيتي است. 
ــيت بر فراغت: بيتمن  و  ب- تأثير جنس
وايکمن (۲۰۰۰) در تحقيق خود دريافتند 
که کار پنهان خانگي فراغت زنان خانه دار 
ــوًال حضور مردان  ــن مي برد و اص را از بي
در خانه براي فراغت و تجديد قواست در 
حالي که همين حضور براي زنان آميخته 
ــي از عرضه ي  ــاي ناش ــا کار و نگراني ه ب
خدمات مناسب به اعضاي خانواده است. 
ــق دريافتند  ــال اين دو محق ــن ح در عي
ــي از  ــوي گذران فراغت زنان ناش که الگ
ــت. بيتمن و  ــن و وضعيت تأهل آنهاس س
ــه فعاليت هاي هم زمان  وايکمن با توجه ب
ــيتي در  ــه نوعي تفاوت جنس با فراغت ب
ــت پي بردند. آنها بين  کيفيت زمان فراغ
ــت «منقطع»  ــص» و فراغ ــت «خال فراغ
فرق گذاشتند. بنابر تحقيق ايشان مردان 
ــص دارند در  ــت خال ــان فراغ ــتر زم بيش
ــان به دليل همزماني  حالي که فراغت زن
ــت. در  ــاي متقاطع، منقطع اس فعاليت ه
ــه فراغت  ــد ک ــن حال به نظر مي رس عي
ــد  ــر بازتواني باش ــتر مبتني ب ــان بيش زن
ــان  ــت خالص. اين دو محقق نش ــا فراغ ت
دادند که با لحاظ فعاليت هاي هم زمان با 
فراغت مي توان کيفيت فراغت را سنجيد. 
آيتچيسون (۲۰۰۰) در مطالعه ي انتقادي 
خود معتقد است، فضا به شدت با جنسيت 
ــدن فضا بر  ــت و جنسي ش در ارتباط اس
ــي در محيط اجتماعي  فعاليت هاي فراغت
تأثير مستقيم مي گذارد و همين امر فضا 

را براي زنان ريسک آميز مي سازد. 
۲) مروري بر پژوهش هاي داخلي 

ــات فراغت تا به  ــه ي گذران اوق در زمين
ــي  ــروز پايان نامه ها و طرح هاي پژوهش ام
متعددي در ايران به نگارش درآمده است 
ــا از ميان آنها پژوهش هاي زير تا حدي  ام
ــت.  ــوع مطالعه ي ما نزديک اس ــه موض ب
ــي (۱۳۸۳)  ــفيعي طي پژوهش سميه ش
رضايتمندي زنان از فراغتشان را به روش 
ــي مطالعه کرده است. هدف اين  پيمايش
ــناخت ميزان بهره مندي زنان  پژوهش ش

ــذران اوقات  ــت، ميزان گ ــات فراغ از اوق
و  ــه  خان از  ــرون  بي و  درون  در  ــت  فراغ
ميزان رضامندي زنان از اوقات فراغتشان 
ــاس اين پژوهش ميزان  ــت. براس بوده اس
ــزان رضامندي زنان  ــت و مي اوقات فراغ
ــيم مشارکتي کار در  از فراغتشان با تقس
ــي، اقتصادي زن و  ــگاه اجتماع خانه، پاي
ــري او رابطه ي  ــدرت تصميم گي ميزان ق
ــتقيم و با تعداد فرزندان خردسال او  مس

رابطه ي معکوس دارد. 
ــرف الکتابي نيز پژوهشي با  منوچهر اش
ــي تغييرات نحوه ي گذران  عنوان «بررس
ــهر تهران  اوقات فراغت در خانواده هاي ش
طي سه نسل» انجام داده است (۱۳۷۹). 

ــات فراغت به  ــذران اوق ــن طرح گ در اي
ــه اي هم ميان جنس هاي  ــکل مقايس ش
مختلف و هم در سه نسل مختلف از يک 
خانواده مطالعه شده است. هدف پژوهش 
ــزان دگرگوني اوقات  ــناخت نوع و مي ش
ــه ي  ــت خانواده هاي تهراني و مقايس فراغ
ــل بوده است. بر اساس  ــه نس آن ميان س
ــات فراغت در  ــج تحقيق، مفهوم اوق نتاي

از نظر آدورنو علي رغم 
افزايش ظاهري آزادي 
انتخاب در جوامع 
سرمايه داري، در واقع 
سلطه ي فرهنگي و 
روابط محاسبه گرايانه و 
سودجويانه افزايش يافته 
است. آزادي و افزايش زمان 
فراغت توهمي بيش نيست، 
زيرا مردم در جامعه ي 
سرمايه داري تحت تسلط 
صنعت فرهنگ و نيازهاي 
فرهنگي ساختگي قرار دارند
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جامعه ي روستايي- سنتي و در جامعه ي 
ــهري- صنعتي تغيير فراوان کرده و به  ش
ــد فراغت به عنوان نهاد تازه- نظر مي رس

ــي،  ــه کارکردهاي اقتصادي، سياس اي ک
اجتماعي و فرهنگي دارد در جامعه شکل 
ــت. همچنين الگوي فراغت سه  گرفته اس
ــل با يکديگر تفاوت دارد و متغيرهاي  نس
ــن، ميزان تحصيالت، شغل  ــيت، س جنس
ــادي و اجتماعي بر نحوه ي  و پايگاه اقتص

گذران اوقات فراغت تأثير مي گذارد. 
ــته انصاري  ــوم، توسط فرش پژوهش س
ــکل گيري  ــت و ش ــات فراغ ــام «اوق با ن
ــش آموزان  ــي در دان ــخصيت فرهنگ ش
ــت  ــتاني» انجام گرفته اس ــر دبيرس دخت
ــن پژوهش دو  ــل اجراي اي (۱۳۸۲). مح
ــه در مناطق ۲ و ۱۷  ــتان دختران دبيرس
ــهر تهران و شيوه ي  آموزش و پرورش ش
ــش نامه، مشاهده و  گردآوري داده ها پرس
مصاحبه بوده است. اين پژوهش به منظور 
بررسي تأثير نحوه ي گذران اوقات فراغت 
ــخصيت فرهنگي افراد  ــکل گيري ش بر ش
مطالعه شده است. بر اساس نتايج تحقيق 
ــغل پدر، ميزان دسترسي  درآمد و نوع ش
ــطح تحصيالت  ــات و س ــه امکان ــرد ب ف
ــذران اوقات فراغت  ــا نحوه ي گ والدين ب
ــتقيم دارد. همچنين ارزش ها  ارتباط مس
ــا و اعتقادات ديني که خانواده  و نگرش ه

ــه فرزند  ــات فراغت ب ــذران اوق ــراي گ ب
ــذران فراغت آنها  ــود مي دهد بر نوع گ خ
ــگاه اقتصادي،  ــت. در افراد با پاي مؤثر اس
ــت درون  ــن اوقات فراغ ــي پايي اجتماع
خانگي و نارضايتي از اوقات فراغت بيشتر 

از ساير گروه ها بوده است. 
همچنين در سازمان ملي جوانان، طرح 
ــي «بررسي وضعيت اوقات فراغت  پژوهش
ــگران  ــط گروهي از پژوهش جوانان» توس
ــال اجرا  ــا ۲۴ س ــان ۱۸ ت ــر روي جوان ب
ــنادي  ــن پژوهش اس ــت. در اي ــده اس ش
ــازمان هاي مرتبط  فعاليت هاي اجرايي س
ــت در مقطع زماني ۱۳۷۸  ــا اوقات فراغ ب
ــي و ارزيابي  تا ۱۳۸۲ با روش کمي بررس
شده است. هدف سازمان ملي جوانان در 
ــطح آگاهي  اجراي اين طرح باال بردن س
ــناخت افراد جامعه به ويژه مسئوالن  و ش
نسبت به موضوع فراغت و ايجاد زمينه ي 
ــارکت ملي براي پرداختن به موضوع  مش
فراغت جوانان از يک سو و جلب مشارکت 
ــت گذاري،  سياس ــل  مراح در  ــان  جوان
ــراي برنامه هاي اوقات  ــزي و اج برنامه ري
ــده است.  ــوي ديگر عنوان ش فراغت از س
ــته و  ــن پژوهش جنبه ي توصيفي داش اي

فاقد بعد تبييني است. 
ــبک هاي زندگي فراغتي در  «بررسي س
ــور» (۱۳۸۷) نيز  ــجويان کش ــن دانش بي

اوقات فراغت با ارزش ها و 
نگرش هاي افراد رابطه ي 

نزديکي دارد. معموًال فرد در 
اوقات فراغت فعاليت مورد 

عالقه ي خود را انجام مي دهد 
و از اين طريق شخصيت 
خود را شکل داده و آن را 
ابراز مي کند. بنابراين هم 

ارزش ها و هم توانايي هاي 
فرد از طريق اوقات فراغت 
او نمايان مي شود. از اين 

رو مي توان نتيجه گرفت که 
چگونگي گذران اوقات فراغت 

افراد يک جامعه به ميزان 
زيادي معرف فرهنگ آن 

جامعه است
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ــت که توسط عباس  ــي اس عنوان پژوهش
ــت. براساس  ــيده اس کاظمي به انجام رس
يافته هاي اين پژوهش از ميان سبک هاي 
ــت، گرايش  ــذران اوقات فراغ ــف گ مختل
ــانه محور بيشتر  دانشجويان به سبک رس
ــت و محتواي  ــبک ها بوده اس از ساير س
ــجويان نيز بيشتر  ــانه اي دانش مصرف رس
ــت تا آموزش محور.  ــرگرمي محور اس س
از سوي ديگر دانشجويان کمترين تمايل 
ــبک هاي اجتماع  ــبت به س و عالقه را نس
ــان داده اند.  ــت محور نش ــور و سياس مح
ــبک هاي فراغتي تفريح محور و ورزش  س
ــه بوده و  ــا اقبال کمي مواج ــور نيز ب مح
ــبک رسانه  ــتگي را با س کمترين همبس
ــتفاده  ــان مي دهد اس محور دارد که نش
ــانه موجب تقويت اجتماع گريزي و  از رس
ــود.  ــجو مي ش انزواجويي در جوانان دانش
ــتر  ــيتي، زنان بيش ــاي جنس در تحليل ه
ــبک هاي فراغتي مذهب  ــردان به س از م
ــان داده اند  ــور و هنرمحور تمايل نش مح
ــان به  ــتر از زن ــردان بيش ــوض م و در ع
فراغت هاي ورزش محور و سياست محور 
ــش دارند. ميزان اقبال زنان و مردان  گراي
به سبک هاي فراغتي رسانه محور و تفريح 
محور يکسان بوده و تفاوتي نداشته است. 
ــجويي که در اين پژوهش  ــيماي دانش س
ــت گريز، متمايل به  به دست آمده سياس
ــذت و عالقه مند به  ــرگرمي و در پي ل س
فعاليت هاي فراغتي فردي است. به عبارت 
ديگر فراغت هاي دانشجويان بسيار فردي، 
انفعالي، خانگي، رسانه محور و اغلب بدون 

برنامه تصوير شده است. 
۳) مرور منابع نظري 

ــه مفهوم فراغت معاني متعدد  از آنجا ک
ــرح برخي از  ــش از ط ــت پي دارد، بجاس
ــه آن خود اين  ــاي مهم مربوط ب نظريه ه
ــت را گاه در  ــود. فراغ ــوم واکاوي ش مفه
ــان آزاد به کار برده اند و گاه به  معناي زم
ــه و دلخواه در نظر  معناي فعاليتي آزادان
ــد. دومازديه با توجه به دگرگوني  گرفته ان
ــه  معناي فراغت و فعاليت هاي فراغتي س
کارکرد براي اوقات فراغت برشمرده است: 
ــرد اوقات  ــدف و کارک ــن ه ــف) اولي ال

ــتراحت و رفع خستگي است.  فراغت، اس
فراغت اين فرصت را به آدمي مي دهد که 
ــود بيرون کند،  ــتگي کار را از تن خ خس
ــتگي مطابق آهنگ طبيعي  زيرا اين خس
ــان به وي تحميل  زيست شناسانه ي انس

مي شود. 
ــات فراغت تفريح  ب) کارکرد ديگر اوق
ــي تازه،  ــت. تفريح دنياي ــرگرمي اس و س
ــي، در برابر آدمي  ــه واقعي و چه خيال چ
ــايد که آدمي مي تواند از خستگي  مي گش
ــي از انجام دادن يک رشته  روزانه ي ناش
فعاليت محدود و تکراري به سوي آن فرار 

کند. 
ج) فراغت به فرد امکان رشد و شکوفايي 
مي دهد و براي فرد فرصتي فراهم مي کند 
تا کارهاي تکراري را که از سوي نهادهاي 
ــود، پشت  اجتماعي بر وي تحميل مي ش
ــر گذاشته و به حوزه اي پا گذارد که در  س
ــاي آفريننده اش، آزادانه بتوانند  آن نيروه
ــلط تمدنش به مخالفت  با ارزش هاي مس

برخيزند و يا آنها را تقويت کنند. 
ــه کارکرد را در  فراغتي که نتواند اين س
ــت که  ــان فراهم کند، فراغتي اس هر زم
ــث نيازهاي  ــه ي امروزين از حي در جامع
ــود  ــان ناقص تلقي مي ش ــخصيت انس ش

(دومازديه، ۱۳۵۲: ۱۹). 
ــده، يکي از  عالوه بر کارکردهاي ياد ش
ــوط به اوقات  ــن کارکردهاي مرب مهمتري
ــت.  ــري و فرهنگي اس ــد فک فراغت رش
ــري و فرهنگي تنها کارکردي  کارکرد فک
ــاي ديگر  ــام کارکرده ــا تم ــت که ب اس
ــه ي متقابل و نزديک  اوقات فراغت، رابط
و  ــتاني  (کوهس دارد  ــر  تفکيک ناپذي و 

خليل زاده، ۱۳۷۸: ۶۸). 
ــي از صاحبنظران  ــتاين وبلن،  يک تورس
پيشگام در اين عرصه، فراغت را به عنوان 
ــتقل مطالعه و تبيين کرده  موضوعي مس
ــر نقش و کارکرد فعاليت  و درباره ي تغيي
ــردازي کرده  ــه ي جديد نظريه پ در جامع
ــرف و فراغت  ــه ي او مص ــت. در نظري اس
ــي)، راهي است براي  چشمگير (و نمايش
ــت اجتماعي  ــت و موقعي ــدن منزل نمايان
براي اينکه انسان ها در چشم ديگران برتر 

ــان نيز ارزش  ــوه کنند و براي خودش جل
ــوند. آداب و روش هاي  ــتري قائل ش بيش
ــت و مصرف  ــات باال با فراغ زندگي طبق
ــرف و فراغت  ــت. مص ــمگير توأم اس چش
چشمگير، لزومًا منحصر به افرادي نيست 
ــام و موقعيت  ــتيابي به مق ــه براي دس ک
بلندمرتبه با ديگران رقابت مي کنند بلکه 
ــران و  ــتگان اين افراد از جمله همس بس
خدمتگزاران آنها هم مي توانند با اين نوع 
ــبک زندگي و فراغت، منزلت صاحبان  س
ــد. به نظر  ــه نمايش بگذارن ــرمايه را ب س
وبلن، در جوامع مدرن، مصرف چشمگير 
ــي مبتني بر  ــبک زندگ (متظاهرانه) و س
ــر ساختار اجتماعي  رفاه و فراغت، سراس
را فرا گرفته است. در چنين فرهنگ هاي 
ــات پايين-تر  ــزي، افراد طبق ــت آمي رقاب
تالش مي کنند تا با الگو قرار دادن سبک 
ــه ي باالتر و تظاهر  زندگي و فراغت طبق
ــدرن به احترام و منزلت  به فراغت هاي م
ــت يابند (وبلن،  ــتري دس اجتماعي بيش

۱۳۸۳؛ کوزر، ۱۳۸۰: ۳۶۲). 
نيز  ــورت  فرانکف مکتب  ــردازان  نظريه پ
ــرمايه داري  ــرح انتقاد از جامعه ي س با ط
ــر  ــادي ب ــاي اقتص ــلطه ي فراينده و س
عرصه هاي مختلف زندگي مردم از جمله 
عرصه ي فراغت، ديدگاهي مشابه با وبلن 
ــان  ــه گونه ديگري نش ــرده و ب ــاذ ک اتخ
ــت از معنا و  ــه فراغ ــد که چگون مي دهن
مقصد خود فاصله گرفته و تحت الزام ها و 
اجبارهاي اجتماعي و اقتصادي قرار گرفته 
است. براي مثال، از نظر آدورنو  علي رغم 
افزايش ظاهري آزادي انتخاب در جوامع 
ــرمايه داري، در واقع سلطه ي فرهنگي  س
ــودجويانه  ــبه گرايانه و س ــط محاس و رواب
افزايش يافته است. آزادي و افزايش زمان 
فراغت توهمي بيش نيست، زيرا مردم در 
جامعه ي سرمايه داري تحت تسلط صنعت 
فرهنگ و نيازهاي فرهنگي ساختگي قرار 
دارند. اوقات فراغت در حقيقت به صورت 
ــتري  کاال توليد و تحويل بازارهاي پرمش
مي شود. آزادي انتخابي ارائه شده از طريق 
بازارهاي اوقات فراغت، به هيچ وجه حق 
انتخاب به شمار نمي آيد. در واقع افراد در 
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ــرمايه داري گرفتار  دام مصرف گرايي و س
ــد. آدورنو و هورکهايمر فراغت هاي  آمده ان
ــزاري براي  ــرمايه دارانه را اب مصرفي و س
ــمارند و مؤسسات  ــلطه ي بيشتر مي ش س
فراغتي را مؤسسات سوق دهنده ي مردم 
ــات فراغت  ــکال مقبول اوق ــرف اش به ط
ــي مي دانند  ــاختار اجتماع ــد س و بازتولي
ــو، ۱۳۸۰؛ هي وود،  ــر و آدورن (هورکهايم

۱۳۸۰: ۳۳۵ و ۳۳۶). 
ــات  ــي از موضوع ــدگاه، يک ــن دي در اي
ــات فراغت اين  ــناخت اوق ــم براي ش مه
ــت که مقاومت در مقابل نابرابري هاي  اس
سرمايه داري با ارائه نظرات و انديشه هاي 
ــاي فرهنگي،  ــلط و کنترل ه طبقه ي مس
ــود منحرف  ــير خ ــده و از مس خنثي ش
ــود. طبقه ي حاکم افراد را از طريق  مي ش
ــي به طرف  ــي و فرهنگ ــي سياس هژمون
مصرف هرچه بيشتر سوق مي دهد. بدين 
ــان اوقات فراغت نيز به صورت کااليي  س
ــي در مي آيد. صنعت فرهنگ براي  مصرف
ــوده اي توأم با مصرف و  مردم تفريحات ت
ــم آورده و اينها به نيازهاي  خريد را فراه
کاذبي تبديل مي شود که نيروي محرکه ي 
ــات و نمايش کاخ هاي  آن از طريق تبليغ
ــان: ۳۵۳ و  ــود (هم مصرف تأمين مي ش

 .(۳۵۴
گرين  نيز همچون وبلن و آدورنو نگاهي 
انتقادي به فراغت هاي مدرن دارد. او عالوه 
بر تحليل نقش عوامل اقتصادي در اوقات 
ــل ديگري همچون  ــت به تأثير عوام فراغ
ــيت تأکيد مي کند. از نظر او مفهوم  جنس
ــخصه اي  ــاالرانه مش ــرمايه داري پدرس س
ــکل گيري  مهم براي توضيح چگونگي ش
و تحديد فرصت هاي تفريحي افراد است. 
ــراي تحليل فراغت  ــت ب گرين معتقد اس
ــاختارهاي سياسي و  ــته از س زنان، گذش
ــبات خانوادگي آنها  فرهنگي بايد به مناس
ــائل مربوط به مراحل زندگي  به ويژه مس
ــاي چندگانه و متداخل زنان که  و نقش ه
نقش مهمي در فهم الگوهاي فراغتي آنها 
دارد توجه کرد. از نظر وي اوقات فراغت، 
ــرايط و  ــت، با تغيير ش ــد آفتاب پرس مانن
ــوض مي کند.  ــش رنگ ع ــت رقباي جدّي

ــيتي يکي از اين رقباست  نقش هاي جنس
ــش مهمي در  ــت نق که گرين معتقد اس

مطالعات فراغت دارد.
ــکار فراغت زنان  ــاي آش از محدوديت ه
ــود زمان و کمبود فضاها  مي توان به کمب
و امکانات فراغتي و در نتيجه محدوديت 
ــرد. اگرچه  ــاره ک ــاي فراغت اش گزينه  ه
جنسيتي شدن حوزه ي اجتماعي بر طيف 
ــي مؤثر بوده اما حتي  فعاليت هاي تفريح
ــيت  ــزل نيز با جنس ــات درون من تفريح
ــت کمتري  ــت: «زنان وق ــاط اس در ارتب
ــراي اوقات فراغت دارند. در فعاليت هاي  ب
فراغتي، کمتر شرکت مي کنند و دامنه ي 
ــت.  گزينه هاي فراغتي آنان محدودتر اس
ــتر  ــن از آنان انتظار مي رود بيش همچني
ــود را در خانه و خانواده  اوقات فراغت خ
ــل کليدي  ــه عام ــر س ــد». در ه بگذرانن
ــت، فعاليت و فضا، زنان  مذکور، يعني وق
وضعيت نامساعدي دارند. وقت زنان براي 
ــاي فيزيکي و اجتماعي که  فراغت، فضاه
ــه فعاليت هاي فراغتي  در آن مي توانند ب
ــاي فراغتي  ــد و در واقع گزينه ه بپردازن
آنان محدود است (گرين، ۱۹۹۰: ۱۳۶). 
براي مثال، در مورد فضا تعداد مؤسساتي 
ــان مي توانند آزادانه به آنها مراجعه  که زن
ــابه براي  ــيار کمتر از موارد مش کنند، بس
مردان است. غالب فضاهاي فراغتي مانند 
ــي تحت نظارت  ــي و تفريح مراکز ورزش
ــرار دارد. عالوه بر اين زنان براي  مردان ق
دسترسي به وسايل حمل و نقل خصوصي 
نيز با محدوديت و مشکل روبه رو هستند. 
دامنه ي  زماني  ــي-  فضاي محدوديت هاي 
گزينش فعاليت هاي فراغت زنان را بسيار 
محدود مي کند، البته به اين عوامل، عامل 
مادي را هم بايد افزود. بسياري از دختران 
ــوًال از جهت درآمد به مردان  و زنان معم

خانواده وابسته اند (همان: ۱۹۰-۱۹۲). 
ــاره ي فعاليت هاي  ــو  درب ــر بوردي پي ي
ــي  زندگ ــبک هاي  س و  ــت  فراغ ــات  اوق
تحقيقات متعددي انجام داد تا نشان دهد 
ــلطه، چگونه نابرابري هاي  در نظام هاي س
ــود. بورديو معتقد  طبقاتي بازتوليد مي ش
است اگرچه بسياري از تفاوت هاي مربوط 

ــات فراغت ربطي  ــذران اوق به نحوه ي گ
ــادي ندارد، اما  به طبقه اجتماعي- اقتص
ــواده و طبقه اي  ــخص در خان پرورش ش
ــيار  ــاص بر انتخاب اوقات فراغت او بس خ
ــق،  ــر وي عالي ــت. از نظ ــذار اس تأثيرگ
ــت هاي  برداش و  ــت ها  خواس ــليقه ها،  س
ــت در دوران کودکي در  ــه فراغ مربوط ب
ــي  اجتماع ــط  محي و  ــا  خانواده ه درون 
ــود (جنکينز،  پيرامون آن فرا گرفته مي ش

 .(۱۳۸۵
ــه ي بورديو،  ــه نظريه ي تجرب با توجه ب
تجربه هاي دوران کودکي منجر به ترکيب 
ــکل گيري منش مي شود. اين ترکيب  و ش
ــت هاي انتقال  ــي از حاالت و خواس نظام
ــوان مجموعه اي از  ــت که به عن پذير اس
ــليقه ها، عاليق، احساسات و  ادراک ها، س
ــت براي  کنش ها عمل مي کند و راهي اس
درک جهان و تميز فعاليت هاي مناسب و 
نامناسب. خواست هاي انتقال پذير يعني 
ــه فراغت، به  ــليقه ها و عاليق مربوط ب س
ــه در فعاليت هاي  ــليقه ها و عاليقي ک س
ــتگي دارد. منش  ــروز مي کند بس ديگر ب
ــاس تجربيات کودکي شکل گرفته  بر اس
ــود و از آنجا که  و در ذهن جاي گير مي ش
ــن قرار گرفته، به  از اوايل کودکي در ذه
ــودآگاه عمل مي کند و نمي توان  طور ناخ
ــل جايگزين آن  ــزي را به صورت کام چي
ــرايط وجودي آن دسته  کرد. بنابراين ش
ــرايط خانوادگي و طبقاتي است که  از ش
ــد و منجر  ــا به دنيا مي آي ــخص در آنه ش
ــازي  ــه اي از موارد شرطي س ــه مجموع ب
ــت ها (منطق  ــتمي از خواس ــه سيس و ب
ــود. اين حالت از نظر  تجربه) تبديل مي ش
ــبک زندگي  ــت که س بورديو، بنيادي اس
ــکل مي گيرد.  ــر پايه ي آن ش ــت ب و فراغ
ــور ناخودآگاه  ــق تجربه به ط همان منط
ــليقه ها و عاليق و فعاليت هاي  در تمام س
فراغتي، از ورزش و هنر گرفته تا عضويت 
ــگاه ها و انجمن ها و رفتن به مسافرت  باش
ــمي،  در ايام تعطيل و فعاليت هاي غيررس
مانند استفاده از برنامه هاي وسايل ارتباط 
ــه محور، عمل  ــي و فراغت هاي خان جمع
ــليقه ها  مي کند. البته احتمال دارد که س
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ــات بعدي تغيير  ــا طي تجربي و فعاليت ه
ــي از نظر بورديو، چنين گزينه اي  يابد، ول
ــاختاري ترکيب منش  بر طبق منطق س

عمل مي کند. 
منش  شالوده اي دارد که تمام گزينه هاي 
ــده و افراد با  ــا نهاده ش ــت بر آن بن فراغ
تشکيل منش به طيفي از شايستگي هاي 
ــت  ــرمايه ي فرهنگي دس ــي يا س فرهنگ
ــي از فعاليت هاي  مي يابند که انواع خاص
اوقات فراغت را کم و بيش در اختيارشان 
ــازد.  ــا امکان پذير مي س ــرار مي دهد ي ق
بورديو بر اساس همين فرضيه ي تجربي، 
ــا در فراغت را  چگونگي عملکرد گزينه ه
توضيح مي دهد. به بيان وي، فعاليت هاي 
فراغت در واقع حوزه اي از امکانات وابسته 
ــتگي هاي فرهنگي است. در اين  به شايس
ــواع گوناگون فعاليت هاي فراغت  حوزه، ان
ــگاه هاي  ــاي مختلف (اعم از باش و فضاه
و  ــي)  عموم ــهيالت  تس ــا  ي ــي  خصوص
ــرد، ممکن  ــاي گوناگوني که ف رويکرده
است بپذيرد، يافت مي شود. همه ي اينها 
ــخص امکان انتخاب مي دهد و البته  به ش
ــرايط ويژه ي در اختيار  اين گزينه ها به ش
ــرف ديگر،  ــتگي دارد. از ط ــخص بس ش
ــيوه هاي  ــا، فضاها و ش ــت فعاليت ه اهمي
خاص وابسته به توزيع اجتماعي آنهاست؛ 
به اين معنا که اشخاص انتخاب هاي خود 
ــاي خود درباره ي  ــا توجه به آگاهي ه را ب
ــام مي دهند.  ــاير افراد انج گزينه هاي س
بعضي فعاليت ها، شيوه ها و فضاها به آساني 
ــترس و متعارف هستند؛ در حالي  در دس
که بعضي ديگر به علت کميابي، گران بها، 
متمايز و به نسبت فاقد دسترسي هستند. 
ــترس نبودن، هم مربوط به عوامل  در دس
مادي و هم مربوط به شايستگي هاي ويژه 
ــت. بنابراين ممکن است  و نيازمند آنهاس
ــت متفاوت مثل رفتن به تئاتر و  دو فعالي
موزه يا رفتن به مسابقه ي فوتبال الزامًا از 
ــند، ولي متمايز  نظر هزينه متفاوت نباش
ــتگي  ــا مربوط به شايس ــودن فعاليت ه ب
ــراي درک و انتخاب آن  ــي الزم ب فرهنگ
است. (هي وود و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۵۸-

 .(۳۵۶

ــاس  بنابراين نظريه ي بورديو را که براس
ــت پويا بوده و بر  ــش اوقات فراغ آن گزين
ــش او، يعني  ــات زندگي فرد و من تجربي
ــت از فراغت و  ــق و ارزش ها و برداش عالي
ــتگي هاي فرهنگي، مبتني است در  شايس

جمالت زير مي توان خالصه کرد: 
ــه تجربيات اوان زندگي  افراد با توجه ب
خويش خواست هاي ويژه و متفاوتي پيدا 
ــليقه  ــت، س مي کنند که بعدها به برداش
ــت ها  ــود. اين خواس و عالقه تبديل مي ش
ــي در تمام  ــکان دارد، يعن ــکان نقل م ام
ــت و مصرف گرايي  ــکال فعاليت فراغ اش
خودنمايي مي کند. افراد از نظر برداشتي 
ــاي فراغتي  ــت و از فعاليت ه ــه از فراغ ک
ــبک ها و  ــد با همديگر متفاوت اند. س دارن
ــاي گوناگون به انواع متفاوتي از  فعاليت ه
ــتگي فرهنگي نياز دارد. گزينه هاي  شايس
ــليقه ها که وسيله اي  فراغت از عاليق و س
براي تمايز و تشخيص هستند، سرچشمه 

مي گيرد. 
چارچوب نظري 

ــي از کالن  ــه عنوان يک ــهر تهران، ب ش
ــعه، در  ــع در حال توس ــهرهاي جوام ش
ــريع و  ــاهد تحوالت س دهه هاي اخير ش
ــاد خود بوده  ــمگيري در همه ي ابع چش
ــهر رو به توسعه،  ــت. در اين کالن ش اس
همواره با تغيير در سبک و شيوه ي زندگي 
ــت.  رفتارهاي فراغتي نيز تغيير کرده اس
اوقات فراغت و رفتارهاي فراغتي ناشي از 
آن بخشي از سبک زندگي مردم را آشکار 
مي سازد، به مقوله هايي نظير جنس، سن 
ــته بوده و در دو  و طبقه ي اجتماعي وابس
حوزه ي درون و بيرون از منزل گذراندني 

است (خزائي، ۱۳۸۶: ۱۱). 
از اين گذشته، اوقات فراغت با ارزش ها 
ــاي افراد رابطه ي نزديکي دارد.  و نگرش ه
معموًال فرد در اوقات فراغت فعاليت مورد 
ــد و از اين  ــه ي خود را انجام مي ده عالق
ــخصيت خود را شکل داده و آن  طريق ش
را ابراز مي کند. بنابراين هم ارزش ها و هم 
توانايي هاي فرد از طريق اوقات فراغت او 
ــود. از اين رو مي توان نتيجه  نمايان مي ش
ــه چگونگي گذران اوقات فراغت  گرفت ک

در جامعه ي ما فرهنگ 
و باورهاي مسلط 
محدوديت هايي را 

درباره ي زمان فراغت 
و فضاهاي فراغتي 

مناسب دختران 
ايجاب مي کند. هدايت 

و نظارت خانواده 
و اجتماع بر فراغت 

جوانان في نفسه مفيد 
است اما چنانچه به 
افراط گرايد فراغت 
فرد را مختل مي کند 
و چه بسا پيامدهاي 

منفي و آسيب زا دربر 
داشته باشد.
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ــه ميزان زيادي معرف  افراد يک جامعه ب
ــت (صيادي فر،  ــه اس ــگ آن جامع فرهن

 .(۸ :۱۳۸۵
ــت يکي از  ــو اوقات فراغ ــه نظر بوردي ب
معرف هاي سبک زندگي است. به عبارت 
ساده تر اوقات فراغت و گزينه هاي فراغتي 
انسان از سبک زندگي او نشئت مي گيرد. 
ــت که  ــر، بورديو معتقد اس از طرف ديگ
ــگاه اجتماعي، اقتصادي با  موقعيت يا پاي
سبک زندگي پيوند دارد. در نتيجه کساني 
که موقعيت هاي اجتماعي مشابهي دارند، 
ــابه  ــي کم و بيش مش ــبک هاي زندگ س
ــابهي نيز دارند.  ــاليق مش و ذائقه ها و س
ــر بورديو موقعيت  ــر، به نظ از طرف ديگ
ــر ميزان  ــادي مبتني ب ــي، اقتص اجتماع
ــرمايه هاي اقتصادي  بهره مندي فرد از س
ــي به  ــت. ميزان دسترس ــي اس و فرهنگ
ــادي) و  ــرمايه ي اقتص ــادي (س منابع م
ــامل سطح تحصيالت،  منابع فرهنگي (ش
ــتفاده از کاالهاي  ــوه ي اس ــزان و نح مي
ــرمايه ي يک فرد و در  فرهنگي) سهم س
ــت اجتماعي و امکانات او را  نتيجه موقعي
ــته به موقعيت  تعيين مي کند و افراد بس
اجتماعي و منابع در دسترس سبک هاي 
ــش گرفته و از  ــي را در پي ــي خاص زندگ
امکانات فراغتي و ساليق خاصي برخوردار 
مي شوند. اين امکانات (مادي و فرهنگي)، 
گرايش ها و ساليق ناشي از آن هم بر روي 
ــي آنها و هم بر ميزان و  گزينه هاي فراغت
ــر مي گذارد  ــت آنان تأثي ــي فراغ چگونگ

(شکوري، ۱۳۸۵: ۴). 
ــل عوامل مؤثر  ــه بورديو در تحلي اگرچ
ــان تأثير موقعيت اجتماعي،  بر کنش انس
اقتصادي را مغفول نمي گذارد اما با اتخاذ 
ــش عوامل فرهنگي  ــي وبري به نق موضع
ــن موقعيت تأکيد کرده  و اجتماعي در اي
ــبکه ي  ــرمايه ي اجتماعي (ش ــش س و نق
دوستان و آشنايان) و سرمايه ي فرهنگي 
ــي) را در  ــالت، نوع مصرف خانگ (تحصي
کنش و رفتار انسان برجسته مي سازد. از 
ــبک زندگي افراد را با توسل  اين منظر س
ــه فرهنگ و ارزش ها و نگرش افراد بهتر  ب
ــناخت تا با توجه به دارايي ها  مي توان ش

ــا. در نتيجه براي فهم  ــع مادي آنه و مناب
ــناخت  چرايي و چگونگي فراغت افراد، ش
ــه ي آنها در  ــا و ذائق ــا و نگرش ه ارزش ه
انتخاب و مصرف کاالهاي مادي و فرهنگي 

از اهميت بسزايي برخوردار است. 
ــتاين وبلن نيز به  عالوه بر بورديو تورش
ــيوه ي مصرف و فراغت تأکيد و  اهميت ش
ــت. با  در اين باره نظريه پردازي کرده اس
ــتري به فراغت،  اين همه وبلن توجه بيش
ــد و چون و عوامل مؤثر بر آن  تحليل چن
ــت. وبلن همچون بورديو  ــان داده اس نش
ــيوه ي مصرف و  ــويه ي ش به ارتباط دوس
فراغت با موقعيت اجتماعي توجه کرده و 
کوشش مصرف کننده به مصرف کاالها را 
تالشي براي نشان دادن منزلت و موقعيت 
ــد. وبلن اعتقاد  ــي ارزيابي مي کن اجتماع
دارد مصرف کننده براي کسب تشخص و 
منزلت اجتماعي مصرف مي کند. او عقيده 
ــت  ــان دادن موقعي ــرف راه نش دارد مص
اجتماعي و ثروت است و اين کار از طريق 
مصرف تظاهري يا اوقات فراغت تظاهري 
انجام مي شود (وبلن، ۱۳۸۳: ۱۱۰-۱۱۶). 
ــو و وبلن برمي آيد که  ــات بوردي از نظري
ــاي مهم زندگي  ــي از عرصه ه فراغت يک
ــت و با سبک زندگي  در دنياي جديد اس
ــاب دلخواهانه ي رفتارها  و مصرف و انتخ
ــي دارد. عامل تأثيرگذار  ــاط تنگاتنگ ارتب
ــروز تمايزهاي  ــت. ب ــيت اس ديگر جنس
ــي  ــدگاه کل ــت از دي ــيتي در فراغ جنس
ــن دو جنس  ــاره ي تفاوت بي ــه درب جامع
ــود و عوامل متعددي در آن  ــي مي ش ناش
ــد. اين عوامل از نگرش جامعه به  دخيل ان
ــب براي زنان  رفتارها و فعاليت هاي مناس
و مردان تا تسهيالت، امکانات و فضاهاي 
ــردان در تغيير  ــاص زنان و م ــي خ فراغت

است. 
ــور  ــرات حض ــن تغيي ــال اي ــر ح در ه
ــهري را  ــا و فضاهاي ش ــان در عرصه ه زن
اجتناب ناپذير و نحوه ي ساماندهي شهري 
را دگرگون مي سازد. با دگرگوني تدريجي 
سبک زندگي زنان و دختران جوان براي 
ــمي و رواني،  ــت جس ــالمت و بهداش س
ــي برون  ــاي فراغت ــرگرمي و فعاليت ه س

ــدا مي کنند.  ــتري پي خانگي اهميت بيش
تمايل دختران جوان به سبک هاي جديد 
ــان  ــرون خانگي نش ــت ب ــي و فراغ زندگ
ــا و پيدايش  ــده ي دگرگوني ارزش ه دهن

هويت هاي جديد در آنان است. 
ــام گرفته بر روي  پژوهش هاي اخيرانج
ــجويان نشان مي دهد  اوقات فراغت دانش
ــران جوان  ــات فراغت دخت ــاي اوق الگوه
شهري به ويژه در اقشار متوسط از شکل 
ــکل فعاالنه  انفعالي و درون خانگي به ش
ــد (رفعت  ــل مي کن ــي مي ــرون خانگ و ب
ــي، ۱۳۸۷). اما با  ــعيدي و کاظم جاه، س
ــه امروزه براي  ــا و موانعي ک محدوديت ه
حضور دختران در غالب فضاهاي عمومي 
شهري وجود دارد ممکن است فراغت اين 
ــته اي  ــر از بيرون به مکان هاي سربس قش
کشانده شود که پيامدهاي منفي بيشتري 

در پي دارد. 
ــاي  ــگ و باوره ــا فرهن ــه ي م در جامع
ــلط محدوديت هايي را درباره ي زمان  مس
فراغت و فضاهاي فراغتي مناسب دختران 
ايجاب مي کند. هدايت و نظارت خانواده و 
ــه مفيد  اجتماع بر فراغت جوانان في نفس
ــت اما چنانچه به افراط گرايد فراغت  اس
فرد را مختل مي کند و چه بسا پيامدهاي 

منفي و آسيب زا در بر داشته باشد. 
ــيت تأثير نهاد  اين موضوع مؤيد حساس
ــت،  ــات فراغت جوان اس ــواده بر اوق خان
ــت در دوران  ــه خصوص که اوقات فراغ ب
ــته و جوان  ــادي داش ــي اهميت زي جوان
ــا ديگران، به  ــراري ارتباط ب مايل به برق
ــت و اگر نهاد خانواده  ــاالن اس ويژه همس
ــل نکند،  ــتي عم ــن دوران به درس در اي
ــت زياد يا با  ــال کنترل و محدودي با اعم
ــرات نامطلوب  ــي، مي تواند به اث بي توجه
ــه رفتارهاي  ــديد و يا ب ــن اوقات را تش اي
آسيب زا در اوقات فراغت جوان بيانجامد. 
ــت که حساسيت نظارت مدبرانه  اينجا اس
خانواده (والدين) نمايان مي شود (فاضلي 

نيا، ۱۳۸۰: ۵۱). 
محيط خانوادگي وجود روابط عاطفي در 
خانواده و نظارت صحيح والدين بر اعمال 
و رفتار فرزندان در پيشگيري از مشکالت 
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ــي دارد. خانواده  ــا تأثير مهم فراغتي آنه
ــول فرهنگي و پاي بندي  با اهتمام به اص
ــي مي تواند  ــاي اخالقي و دين به ارزش ه
ــد و شکوفايي شخصيت و ايجاد  باعث رش
ــتحکم در فرزندان و  ــخصي مس هويت ش
ــود  مانع از بروز ناهنجاري هاي رفتاري ش

(محمدي، ۱۳۸۳: ۵۷). 
روش تحقيق 

روش پژوهش در اين تحقيق پيمايشي 
بوده و داده ها توسط پرسش نامه گردآوري 
ــا نظريه ها  ــنايي ب ــت آش ــده اند. جه ش
ــه در خصوص  ــام گرفت ــات انج و تحقيق
موضوع تحقيق، در بخش ابتدايي تحقيق 
ــنادي استفاده شده است.  از مطالعات اس
ــات مقدماتي و  ــه با مطالع ــن مرحل در اي
ــوب و مدل  ــه تدوين چارچ ــافي ب اکتش
ــازي، اقدام و  نظري پژوهش و شاخص س
ــب مقدمات الزم براي ورود به  بدين ترتي
ــش يعني مرحله ي  مرحله ي بعدي پژوه

پيمايشي آماده شده است. 
ــده در اين  ــاري مطالعه ش جامعه ي آم
تحقيق، دختران جوان دانشجو (۱۸-۲۴ 
ــتند که در سال  ــاله) ساکن تهران هس س
ــران به  ــگاه ته ــي ۱۳۸۶ در دانش تحصيل
ــغول بوده اند. در اين تحقيق  تحصيل مش
نمونه ي مطالعه شده، با روش نمونه گيري 
خوشه اي از بين دانشکده هاي اين دانشگاه 
(چهار دانشکده ي پيراپزشکي، پرستاري- 
ــوم پايه)  ــوم اجتماعي و عل ــي، عل ماماي
ــه ي آماري که  ــد. حجم جامع انتخاب ش
شامل دختران دانشجوي اين دانشکده ها 
ــوده ۲۶۱۲ نفر و  ــي ب در مقطع کارشناس
ــي شده که از طريق  حجم نمونه ي بررس
فرمول کوکران محاسبه شده معادل ۱۸۰ 
دانشجو بوده و با تعداد دانشجويان دختر 

در هر دانشکده تناسب دارد. 
در اين پژوهش سنجش روايي شاخص ها  
ــاخ  انجام  ــق ضريب آلفاي کرونب از طري
گرفته است. به عالوه براي سنجش گذران 
اوقات فراغت، که متغير وابسته ي تحقيق 
ــک مقياس چند  ــکيل مي دهد از ي را تش
گويه اي استفاده شد. پرسش هاي تحقيق 
ــط جداول تقاطعي و رگرسيون چند  توس

متغيري وارسي گرديد. 
۱) نحوه ي کمي کردن مفاهيم و تعريف 

عملياتي متغيرها 
متغيرهاي زمينه اي سن و معدل نمرات 
ترم قبل به صورت ترتيبي و در قالب يک 
ــه مقوله اي سنجيده شده است.  متغير س
ــته ي تحصيلي متغيري اسمي است و  رش

مقوالت مشخصي دارد. 
ــخ گويان  ــت در ذهن پاس ــاي فراغ معن
ــمي و کيفي است و مقوالت  متغيري اس
ــزان اوقات فراغت  ــددي دارد، اما مي متع
ــه مقوله اي  در قالب يک متغير ترتيبي س

سنجيده شده است. 
ــذران اوقات فراغت، که  براي نحوه ي گ
ــنجيده  ــي ۱۳ گويه اي س ــط مقياس توس
ــته ي اصلي را تشکيل  شده و متغير وابس
ــد.  ــد، ابتدا تحليل عاملي انجام ش مي ده
ــي پرداختن به  ــل عامل ــاس تحلي بر اس
ــينما  ــي، رفتن به س ــاي ورزش فعاليت ه
ــتان،  ــواده، مطالعه ي داس ــا اعضاي خان ب
ــورد عالقه، رفتن  ــاير منابع م رمان يا س
ــاي فيلم ها و  به کالس هاي هنري، تماش
ــرگرم کننده با ويدئو بر يک  برنامه هاي س
ــه ي فراغت هاي  ــد و در مقول عامل بار ش
ــاي گرفت و  ــيب زا) ج ــر آس ــالم (غي س
ــاپ با دوستان، رفتن به  رفتن به کافي ش
ــتن در مراکز  ــتوران با دوستان، گش رس
خريد نظير پاساژها، گفت وگوي اينترنتي 
ــارج از منزل بر روي عامل  و تفريحات خ
ــد و در مقوله ي فراغت هاي  ديگري بار ش
ــرات حاصل از  ــيب زا جاي گرفت. نم آس
ــالم، به  ــاس به چهار مقوله ي س اين مقي
ــالم، به نسبت آسيب زا و آسيب  نسبت س

زا تقسيم شده است. 
ــت و ارتباط عاطفي  ــزان اوقات فراغ مي
ــک متغير ترتيبي  ــواده در قالب ي در خان
ــرل والدين بر  ــه مقوله اي و ميزان کنت س
ــدان در قالب  ــد و روابط فرزن ــت و آم رف
ــده است. ميزان  يک مقياس سنجيده ش
ــکالت  ــع مش ــواده در رف ــري خان هم فک
ــالع اعضاي خانواده  ــدان و ميزان اط فرزن
ــط مقياس  از نحوه ي گذران فراغت توس
ــنجيده و سپس نمرات  ــده  س طراحي ش

ــده و در چهار  ــبه ش اين مقياس ها محاس
ــورت متغيري  ــه ي کم تا زياد به ص مقول

ترتيبي درآمده است. 
ــاخص هاي  ــانه اي يکي از ش مصرف رس
ــط  ــت که توس مصرف کاالي فرهنگي اس
نوع و ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت 

سنجيده شده است. 
ــتفاده از  ــزان اس ــوع و مي ــؤال ن در س
ــوهاي  ــاي ش ــواره گويه ي اول تماش ماه
ــت.  ــي و خارجي و کانال هاي مد اس ايران
ــوم که تماشاي  در اين مقياس گويه ي س
کانال هاي خبري است ثبت شد. گويه هاي 
ــه غير  ــه ي س ــيب زا و گوي ــک و دو آس ي
آسيب زا ناميده شده است. نمره ي کم در 
ــتفاده غير آسيب زا  اين متغير نمايانگر اس
ــان دهنده ي استفاده ي  و نمره ي زياد نش

آسيب زا از ماهواره است. 
ــزان  ــوع و مي ــه ن ــوط ب ــوال مرب در س
ــتفاده از اينترنت به سبب پايين بودن  اس
ــا، تنها گويه ي  ــتگي آلفاي گويه ه همبس
ــوم (گفت وگوي اينترنتي) منظور شد  س
ــي به منابع  ــه ي ديگر (دسترس و دو گوي
ــد و مطالعه ي وبالگ ها و  اطالعاتي جدي
اخبار) از تحليل خارج شد. ميزان استفاده 
از اينترنت در شبانه روز به صورت ترتيبي 

و در سه مقوله سنجيده شده است. 
سبک خريد و مصرف پوشاک که معرف 
ــت  ــرف کاالهاي مادي اس چگونگي مص
توسط يک مقياس سنجيده شده و سپس 
ــه ي کاربردگرا، به  ــار مقول ــب چه در قال
نسبت کاربردگرا، به نسبت مدرن و مدرن 

رکورد شده است. 
ــا جنس  ــرت ب ــر نگرش به معاش متغي
ــه خودآرايي  ــزان گرايش ب ــف و مي مخال
ــط  معرف ارزش ها و نگرش ها بوده و توس

مقياس سنجيده شده است. 
ميزان دينداري از جمع نمرات استاندارد 
ــش که بعد پيامدي و بعد  ــده سه پرس ش
ــکي دين (در اينجا حجاب و نماز و  مناس
ــنجد ايجاد شده و در چهار  روزه) را مي س

مقوله جاي گرفته است. 
ــي خانواده از  پايگاه اقتصادي- اجتماع
ــده متغيرهاي  ــتاندارد ش جمع نمرات اس
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ــن،  ــغلي والدي ــت ش ــالت و منزل تحصي
منطقه ي محل سکونت، نوع مالکيت منزل 
مسکوني، دارا بودن اتاق شخصي و ميزان 
هزينه ي ماهيانه ي خانواده به دست آمده 
ــت و درآمد شخصي مصرفي در ماه را  اس

در پنج مقوله ترتيبي سنجيده ايم. 
بعد از آماده سازي متغيرها که شرح آن 
ــاال رفت، ابتدا تحليل هاي توصيفي و  در ب

سطح سنجششاخص هامؤلفه ها

ويژگي هاي 
خانوادگي

اطالع خانواده از نحوه
 گذراندن اوقات فراغت 

ميزان اطالع خانواده از نحوه
فاصله اي گذراندن اوقات فراغت (مقياس) 

فاصله ايروابط عاطفي والدين با هم و با فرزندان (مقياس) روابط عاطفي در خانواده 

فاصله ايميزان همفکري خانواده در حل مشکالت اعضا (مقياس) ميزان همفکري در درون خانواده 

ميزان همراهي اعضاي خانواده
فاصله ايمقياس  در اوقات فراغت 

ميزان کنترل و نظارت خانواده
فاصله ايمقياس  بر روابط فرد 

منزلت شغلي پدر، درآمد خانواده، محل سکونت، نوع منزل پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده 
ترتيبيمسکوني، اتاق شخصي 

ويژگي هاي فردي

اسميرشته ي تحصيلي 

ارزش ها و نگرش ها 
نگرش به رابطه با جنس مخالف (مقياس) 

فاصله اي
نگرش به آرايش (مقياس 

راحتي، قيمت و دوام يا زيبا، مد روز و تک وسبک خريد و مصرف کاالهاي مادي 
فاصله اي منحصر به فرد بودن (مقياس) 

ترتيبيدرآمد شخصي مصرفي در ماه ميزان درآمد مصرفي در ماه 

اعتقادات، پوشش اسالمي، ميزان تقيدپايبندي ديني 
فاصله اي به نماز و روزه (مقياس) 

جست وجوي منابع اطالعاتي و مطالعه وبالگ ها يا گفت وگوي ميزان و نوع مصرف کاالهاي فرهنگي (اينترنت) 
فاصله اياينترنتي Chat (مقياس)

کانال هاي شوي ايراني و خارجي و مدميزان و نوع مصرف کاالهاي فرنگي (ماهواره) 
فاصله اي يا کانال هاي خبري (مقياس) 

متغير وابسته
نحوه ي گذران اوقات 

فراغت

ترتيبيدر شبانه روز ميزان اوقات فراغت 

از سالم تا آسيب زا 

رفتن به مهماني هاي دوستانه، پرداختن به فعاليت هاي ورزشي، رفتن به 
سينما با اعضاي خانواده، مطالعه، رفتن به کالس هاي هنري يا رفتن به 
کافي شاپ و رفتن به رستوران با دوستان دختر يا پسر، رفتن به مراکز 
خريد نظير پاساژها، تماشاي برنامه هاي مورد عالقه در ماهواره، تماشاي 
فيلم با ويدئو، گفت وگوي اينترنتي chat و تفريحات خارج از منزل با 

دوستان پسر (مقياس) 

فاصله اي

جدول 1- متغيرها و شاخص هاى عمده ى استفاده شده در اين پژوهش و سطح سنجش آنها
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ــتنباطي  ــپس تحليل هاي تبييني و اس س
ــپس  ــاس جداول دو بعدي و س اول براس
ــيون چند متغيري انجام  ــاس رگرس براس

شده است. 
يافته هاي تحقيق 

۱) ويژگي هاي فردي 
ــي در افراد  ــته ي تحصيل ــه لحاظ رش ب
مطالعه شده نسبت دانشجويان علوم پايه 
ــجويان  ــتر از دانش و علوم اجتماعي بيش
ــتاري و پيراپزشکي بوده و معادل دو  پرس

به يک است. 
ــه لحاظ ارزش ها و نگرش ها ۶۰ درصد  ب
ــتي و رفت و  ــجويان نسبت به دوس دانش
ــر نگرش موافق داشته و  آمد دختر و پس
ــتي ها مخالف بودند.  بقيه با اين نوع دوس
همچنين حدود دو سوم دانشجويان براي 
خودآرايي اهميت زيادي قائل بوده اند. در 
ــجويان مطالعه شده  مجموع اگرچه دانش
ــدرن تمايل  ــا و نگرش هاي م به ارزش ه
ــان داده اند اما با ارزش هاي  ــتري نش بيش
ــنتي نيز موافق  ــدرن و کامًال س ــًال م کام

نبوده اند. 
ــرف هم  ــبک خريد و مص ــورد س در م
ــبک خريد  چنين وضعيتي وجود دارد. س
ــاک در نيمي از  ــاي خريد پوش و معياره
ــبت نوگرا بوده و بقيه  ــخ گويان به نس پاس
به سبک خريد کارکردگرا تمايل بيشتري 
داشته و در خريد و مصرف خود بيشتر به 

دوام، قيمت، و راحتي کاال توجه دارند. 
ــجويان  همچنين بيش از نيمي از دانش
ــزار تومان  ــر از ۵۰ ه ــول ماه کمت در ط
ــخصي خود هزينه  ــراي رفع نيازهاي ش ب
ــوم آنها در طول ماه بين  مي کنند. يک س
ــان و بقيه بيش از  ــا ۱۰۰ هزار توم ۵۰ ت
۱۰۰ هزار تومان در ماه براي امور شخصي 

هزينه مي کنند. 
ــي بيش از دو  ــاظ پاي بندي دين به لح
ــجويان پاي بندي ديني زيادي  سوم دانش
ــيار زياد  ــد آنان بس ــد و در ۲۸ درص دارن
ــبت کم و   ــه پاي بندي ديني به نس و بقي

بسيار کم دارند. 
ــانه اي، تقريبًا  ــه لحاظ نوع مصرف رس ب
از  ــک  ي ــچ  هي ــخ گويان  پاس از  ــي  نيم

ــا نمي کنند.  ــاي ماهواره را تماش برنامه ه
ــاير پاسخ گويان بيشتري ميزان  در بين س
ــاي  ــواره مربوط به تماش ــتفاده از ماه اس
ــد  درص  ۳۱/۴) ــينمايي  س ــاي  فيلم ه
پاسخ گويان) و کمترين ميزان استفاده از 
ــاي کانال هاي مد است.  ماهواره به تماش
ــينمايي،  ــاي فيلم هاي س ــس از تماش پ
ــواره  ــتفاده از ماه ــزان اس ــترين مي بيش
ــوي ايراني (۳۰/۷  ــاي کانال هاي ش تماش

ــخ گويان) و بعد از آن تماشاي  درصد پاس
کانال هاي خبري است. 

ــخ گويان تاکنون  ــي از پاس بيش از نيم
ــوي اينترنتي  ــراي گفت وگ ــت ب از اينترن
ــتفاده نکرده اند و دو سوم آنها  (chat) اس
ــتر براي دسترسي به منابع اطالعاتي  بيش
ــتفاده مي کنند و ۴۰  جديد از اينترنت اس
درصد پاسخ گويان از اينترنت بيشتر براي 
مطالعه ي وبالگ ها و اخبار بهره مي گيرند. 
ــتفاده از  ــه نوع اس ــن س ــن در بي بنابراي
اينترنت، بيشترين ميزان استفاده مربوط 
ــع اطالعاتي جديد  ــي به مناب به دسترس
ــراي گفت وگوي  ــتفاده ب ــن اس و کمتري
ــده و مطالعه ي وبالگ ها  اينترنتي ذکر ش

و اخبار در حد ميانه قرار دارد. 
۲) ويژگي هاي خانوادگي 

اطالع خانواده از نحوه ي گذراندن اوقات 
ــجويان بنا بر اظهار خودشان  فراغت دانش
ــبت زياد و  ــي از خانواده ها به نس در نيم
ــد خانواده ها زياد بوده و بقيه  در ۶۲ درص
اطالع به نسبت کم و کمي از چند و چون 
فراغت فرزندانشان دارند. همچنين بيش 
ــود ارتباطات  ــخ گويان وج از نيمي از پاس
خانوادگي به نسبت صميمانه و يک سوم 
ــيار  ــود ارتباطات خانوادگي بس ــا وج آنه
ــواده ي خود گزارش  ــه را در خان صميمان
کرده اند. براساس يافته ها ميزان کنترل و 
ــان در  نظارت والدين بر فراغت فرزندانش
ــبت کم  ــوم خانواده ها کم و به نس يک س
بوده اما در ۵۸ درصد خانواده ها به نسبت 
ــت.  ــاد و در ۸ درصد آنها زياد بوده اس زي
ــجويان پايگاه  ــته غالب دانش از اين گذش
اقتصادي- اجتماعي متوسطي داشتند به 
طوري که ۵۲ درصد پاسخ گويان از پايگاه 
ــط، ۱۹ درصد آنها از پايگاه پايين و  متوس

بقيه از پايگاه باال برخاسته اند. 
بيشتر از يک سوم دانشجويان فراغت را 
به معناي سرگرمي و تفريح مي دانند. براي 
۲۲ درصد آنها فراغت به معناي استراحت 
ــد نيز فراغت را به  ــت. ۲۲ درص کردن اس
ــه برنامه هاي هدفمند  معناي پرداختن ب
ــته اند و براي بقيه فراغت به معناي  دانس
ــراي انجام دادن امور  ــتن وقت آزاد ب داش

بين سبک خريد و مصرف 
و نحوه ي گذران اوقات 

فراغت رابطه ي معکوسي 
ديده مي شود، به اين 

ترتيب که هرچه معيارهاي 
مدگرايانه در خريد پوشاک 

بيشتر باشد نحوه ي 
گذران اوقات فراغت فرد 

آسيب زاتر است. 



سال دهم، شماره 61 74

مورد عالقه است. 
به لحاظ نحوه ي گذران فراغت اکثريت 
پاسخ گويان (۸۱ درصد) فراغت خود را با 
ــالم پر مي کنند  فعاليت هاي به نسبت س
ــا اوقات فراغت خود را با  و ۱۲ درصد آنه
ــالم و فقط ۶ درصد آنها به  فعاليت هاي س
ــيب زا اوقات فراغت  شيوه ي به نسبت آس
ــته ۴۰  ــود را مي گذرانند. از اين گذش خ
ــده فراغت  ــجويان مطالعه ش درصد دانش
خود را طي شبانه روز ۲ تا ۴ ساعت، ۳۵ 
ــاعت و ۱۵/۶ درصد  ــد کمتر از ۲ س درص

بيشتر از ۴ ساعت ذکر کرده اند. 
۳) تحليـل روابط ميـان متغيرها و 

پاسخ گويي به پرسش هاي تحقيق 
ــان مي دهد  ــداول تقاطعي نش نتايج ج
ــات فراغت  ــذران اوق ــه ي نحوه ي گ رابط
ــوده و لذا تأييد  ــا خودپنداره معنادار نب ب
ــذران اوقات  ــت. اما نحوه ي گ ــده اس نش
فراغت با گرايش به خودآرايي همبستگي 
ــته و نشان مي دهد هرچه  معناداري داش
دختر جوان تمايل بيشتري به خودآرايي 
ــته  ــه در انظار عمومي داش ــب توج و جل
ــات فراغت در او  ــيب زايي اوق احتمال آس

بيشتر بوده است. 
ــرف و نحوه ي  ــبک خريد و مص بين س
ــي  ــذران اوقات فراغت رابطه ي معکوس گ
ــن ترتيب که هرچه  ــود، به اي ديده مي ش
ــاک  ــاي مدگرايانه در خريد پوش معياره
ــتر باشد نحوه ي گذران اوقات فراغت  بيش

فرد آسيب زاتر است. 
ــات فراغت با ميزان  ــوه ي گذران اوق نح
ــي در ماه و ميزان  ــخصي مصرف درآمد ش
ــيار  ــتگي بس ــي همبس ــت از زندگ رضاي
ــت.  ــده اس ــته و تأييد نش ــي داش ضعيف
ــن وجود رابطه بين ميزان کنترل  همچني
ــارت خانواده و نحوه ي گذران اوقات  و نظ
فراغت رد شده است. وجود روابط عاطفي 
ــا نحوه ي گذران  ــاي خانواده نيز ب با اعض

اوقات فراغت رابطه  اي نداشته است. 
رابطه ي ميزان اطالع خانواده از نحوه ي 
ــا نحوه ي گذران  ــذران اوقات فراغت، ب گ
ــداول دوبعدي تأييد  ــات فراغت در ج اوق
ــيوني که  ــده اما در تحليل هاي رگرس نش

بسيار گرايش به خودآرايي
بسيار زيادکمکم

زياد
کل

درصدفراوانينحوه گذران اوقات فراغت

۱۴/۳۱۵/۸۵/۹۱۶/۱۲۰۱۱/۲سالم
۷۱/۴۸۰/۷۹۰/۶۶۱/۳۱۴۶۸۱/۶به نسبت سالم

۱۴/۳۳/۵۳/۵۲۲/۶۱۳۷/۳به نسبت آسيب زا

کل
۷۵۷۸۵۳۱۱۸۰فراواني
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰درصد

جدول 2- رابطه ى نحوه ى گذران اوقات فراغت و گرايش به خودآرايى

سطح معناداريمقدارآماره

۰/۲۶۰/۰۰۰پيرسون

گرايش به خودآرايي
نوگراکاربردگرا

کل

درصدفراوانينحوه گذران اوقات فراغت

۱۲/۹۹/۵۲۰۱۱/۲سالم
۸۴/۷۷۸/۹۱۴۶۸۱/۶به نسبت سالم

۲/۴۱۱/۶۱۳۷/۳به نسبت آسيب زا

کل
۸۵۹۵۱۸۰
۱۰۰۱۰۰۱۰۰

جدول 3- رابطه ى نحوه ى گذران اوقات فراغت و سبك خريد و مصرف

سطح معناداريمقدارآماره

۰/۲۵۰/۰۰۱پيرسون

کامال گرايش به خودآرايي
کامال موافقممخالفممخالفم

موافقم

کل

درصدفراوانينحوه گذران اوقات فراغت

۱۲/۵۱۳/۲۱۰/۲۹/۸۲۰۱۱/۲سالم
۸۷/۵۸۴/۲۷۹/۷۷۸/۴۱۴۶۸۱/۶به نسبت سالم

۰۲/۶۱۰/۲۱۱/۸۱۳۷/۳به نسبت آسيب زا

کل
۳۲۳۸۵۹۵۱۱۸۰فراواني
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰درصد

جدول 4- رابطه ى نحوه ى گذران اوقات فراغت و نگرش به رابطه با جنس مخالف

سطح معناداريمقدارآماره

۰/۲۲۳۰/۰۰۳پيرسون
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ــده  ــاير متغيرها کنترل ش در آن تأثير س
اين متغير نشان دهنده ي تأثيري معنادار 

است. 
تأثير پايگاه اجتماعي- اقتصادي خانواده 
ــات  ــواده در اوق ــي خان ــزان همراه و مي
ــذران فراغت تأييد  ــوه ي گ فراغت بر نح
ــت، اما رابطه ي نگرش به رابطه  نشده اس
ــا نحوه ي گذران اوقات  با جنس مخالف ب
ــتگي ۰/۲۲ داشته و  فراغت ضريب همبس
ــت. به عبارت  از لحاظ آماري معنادار اس
ــه با جنس  ــرش به رابط ــر هرچه نگ ديگ
ــود نحوه ي گذران  مخالف مثبت تر مي ش
اوقات فراغت به شکل آسيب زا تمايل پيدا 
ــتگي بين ميزان  ــد. ضريب همبس مي کن
ــور در مهماني هاي مختلط با نحوه ي  حض
ــه (۰/۳۱) و  ــذران فراغت قابل مالحظ گ
ــان دهنده ي رابطه ي مثبت  معنادار و نش
ــه اين معني  ــت. ب ــن اين دو متغير اس بي
ــران در  ــور دخت ــه ميزان حض ــه هرچ ک
ــتر باشد نحوه ي  مهماني هاي مختلط بيش
ــيب زاتر  ــت آنها آس ــات فراغ ــذران اوق گ

خواهد بود. 
ــواره بر  ــتفاده از ماه ــن نوع اس همچني
ــر مي گذارد.  ــذران فراغت تأثي نحوه ي گ
ــتفاده از ماهواره فرد  ــي هرچه در اس يعن
ــو و مد عالقه ي بيشتري  به کانال هاي ش
ــان داده، نحوه ي گذران اوقات فراغت  نش

او آسيب زاتر بوده است. 
پاي بندي ديني با نحوه ي گذران اوقات 
فراغت همبستگي معکوس و معنادار دارد. 
بدين معني که با افزايش ميزان پايبندي 
افراد به دين نحوه ي گذران اوقات فراغت 
ــود و با کاهش ميزان  ــالم تر مي ش آنها س
ــداري نحوه ي گذران اوقات فراغت به  دين

آسيب زايي ميل مي کند. 
ــي جداول دوبعدي، توسط  پس از بررس
ــر خالص  ــري، تأثي ــيون چندمتغي رگرس
ــوه ي گذران  ــتقل بر نح ــاي مس متغيره
ــه  ــتخراج و با يکديگر مقايس ــت اس فراغ
ــيوني نهايي از  ــدول رگرس ــد. طبق ج ش
ــته  ــان متغيرهاي مؤثر بر متغير وابس مي
ــالع خانواده  ــه متغير «ميزان اط تنها س
ــا ضريب  ــت» ب ــذران فراغ ــوه ي گ از نح

ميزان حضور در ميهماني هاي 
به هيچمختلط 

ندرت
گاهي 
اوقات

بيشتر 
هميشهمواقع

کل

درصدفراوانينحوه گذران اوقات فراغت

۱۶۱۰۷/۱۴/۳۱/۷۲۰۱۱/۱سالم
۸۲/۷۸۰۹۰/۵۶۹/۶۷۱/۴۱۴۷۸۱/۷به نسبت سالم

۱/۲۱۰۲/۴۲۶/۱۲۱/۴۱۳۷/۲به نسبت آسيب زا
۸۱۲۰۴۲۲۳۱۴۱۸۰فراوانيکل

جدول 5- رابطه ى نحوه ى گذران اوقات فراغت و ميزان شركت در ميهمانى هاى مختلط

سطح معناداريمقدارآماره

۰/۳۱۶۰/۰۰۰پيرسون

نوع استفاده از ماهواره 
سالم

به 
نسبت 
سالم

به نسبت 
آسيب زاآسيب زا

کل

درصدفراوانينحوه گذران اوقات فراغت

۱۵/۸۱۱/۹۸/۷۰۲۰۱۱/۲سالم
۷۸/۹۸۴/۴۷۶/۱۸۳/۳۱۴۶۸۱/۶به نسبت سالم

۵/۳۳/۷۱۵/۲۱۶/۷۱۳۷/۳به نسبت آسيب زا

کل
۱۹۱۰۹۴۶۶۱۸۰فراواني
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰درصد

جدول 6- رابطه ى نحوه ى گذران اوقات فراغت و نوع استفاده از ماهواره

سطح معناداريمقدارآماره

۰/۲۶۸۰/۰۰۰پيرسون

ميزان پاي بندي به دين  
کم

به 
نسبت 
کم

به نسبت 
زيادزياد

کل

درصدفراوانينحوه گذران اوقات فراغت

۵/۹۱۱/۴۸/۸۱۵/۷۲۰۱۱/۱سالم
۷۰/۶۷۷/۳۸۶/۸۸۲/۴۱۴۷۸۱/۷به نسبت سالم

۲۳/۵۱۱/۴۴/۴۲۱۳۷/۲به نسبت آسيب زا

کل
۱۷۴۴۶۸۵۱۱۸۰فراواني
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰درصد

جدول 7- رابطه ى نحوه ى گذران اوقات فراغت و ميزان پاى بندى به دين

سطح معناداريمقدارآماره

C ۰/۱۱۹۰/۰۲۰کندال

۰/۲۴۴۰/۰۰۳پيرسون
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ــتاندارد ۰/۲۷۹-؛ «نگرش  ــيون اس رگرس
ــا ضريب  ــس مخالف» ب ــه رابطه با جن ب
رگرسيون استاندارد ۰/۲۸۴ و «گرايش به 
خودآرايي» با ضريب رگرسيون استاندارد 
ــذران فراغت رابطه ي  ــا نحوه ي گ ۰/۳۵ ب
معناداري را نشان مي دهند و تأثير بقيه ي 
ــته ناچيز بوده يا  ــا بر متغير وابس متغيره
ــادار و تعميم پذير به جامعه ي آماري  معن

نبوده است. 
پس از بررسي نتايج و داده هاي به دست 
ــون مي توان به  ــش نامه، اکن آمده از پرس

پرسش هاي تحقيق پاسخ گفت: 
ــت در ذهن دختران  ــف- معناي فراغ ال

مطالعه شده 
ــق، فراغت در  ــج تحقي ــاس نتاي ــر اس ب
ــده چهار معناي  ذهن دختران مطالعه ش
ــراي ۳۴ درصد  ــت. ب ــته اس مختلف داش
ــران، فراغت به  ــوم اين دخت يعني يک س
معناي سرگرمي و تفريح بوده، ۲۲ درصد 
ــي حدود يک چهارم آنها فراغت را به  يعن
ــتراحت دانسته اند و ۲۲ درصد  معناي اس
ــه معناي گذران وقت آزاد  نيز فراغت را ب
به شکل هدفمند و رضايت بخش يعني با 

برنامه ريزي قبلي و براي نيل به يک هدف 
خاص ابراز کرده اند و در نهايت ۲۱ درصد 
پاسخ گويان نيز فراغت را معادل وقت آزاد 
يا بيکاري يعني زماني که فرد فارغ از هر 

نوع مسئوليتي است برشمرده اند. 
ــوق، اکثريت  ــخ هاي ف ــا توجه به پاس ب
ــخ گويان فراغت را به معناي تفريح و  پاس
ــته اند و در مجموع حدود  سرگرمي دانس
ــده از  ــه ش ــران مطالع ــد دخت ۷۷ درص
ــي انفعالي و توأم با بيکاري،  فراغت معناي
ــتراحت و تفريح در ذهن دارند. نتايج  اس
فوق حاکي است که اکثريت پاسخ گويان 
ــت به عنوان  ــد) به اوقات فراغ (۷۷ درص
ــاي هدفمند که در  زماني براي فعاليت ه
ــد باعث  ــذت مي توان ــرگرمي و ل کنار س
ــا در زمينه هاي مختلف هنري،  تعالي آنه
ــود نگاه نمي کنند  ــي، علمي و... ش ورزش
ــزي قبلي براي گذران  و معموًال برنامه ري

اوقات فراغت خود ندارند. 
ب- ميزان فراغت دختران دانشجو 

ــخ گويان فراغت  حدود ۴۰ درصد از پاس
روزانه ي خود را ۲ تا ۴ ساعت و ۳۵ درصد 
از آنها کمتر از ۲ ساعت ذکر کرده اند. ۱۵ 

ــز اوقات فراغت  ــخ گويان ني درصد از پاس
ــاعت ذکر شده  ــان بيش از ۴ س روزانه ش

است. 
ــاي  ــده در فعاليت ه ــاي عم ج- الگوه

فراغتي دختران دانشجو 
ــاي جدول،  ــي گويه ه ــل عامل ــا تحلي ب
ــخ گويان به دو  ــاي فراغتي پاس فعاليت ه
گروه فعاليت هاي آسيب زا و غير آسيب زا 
تقسيم شدند. در نتيجه الگوهاي عمده ي 
ــده در تحقيق فوق  ــي ش ــي بررس فراغت
ــالم و به  ــبت س ــالم، به نس عبارتند از س
ــيب زا. نتايج  ــيب زا و کامًال آس نسبت آس
ــت که اگرچه در گذران  تحقيق حاکي اس
اوقات فراغت دختران دانشجوي پاسخ گو، 
ــيب زا وجود دارد، اما  الگوهاي فراغتي آس
ــخ گويان الگوي فراغتي  هيچ کدام از پاس
کامًال آسيب زا ندارند و فقط ۶ درصد آنها 
ــبت آسيب زا دارند.  الگوي فراغتي به نس
ــخ گويان الگوي  در مقابل ۸۱ درصد پاس
ــبت سالم و ۱۲ درصد آنها  فراغتي به نس

الگوي فراغتي کامًال سالم دارند. 
د- عوامل فردي مؤثر بر اوقات فراغت 

ــل از روابط متقاطع و  طبق نتايج حاص

جدول شماره 8: رگرسيون استاندارد چند متغيرى مبين رابطه ى متغيرهاى مستقل و نحوه ى گذران فراغت 

سطح معناداريضريب رگرسيون استاندارد

ميزان اطالع خانواده از نحوه ي
۰/۲۷۹۰/۰۰۲ گذران فراغت 

۰/۲۸۴۰/۰۰۲نگرش به رابطه با جنس مخالف 

۰/۳۵۲۰/۰۰۰گرايش به خودآرايي 

F۱۰/۱۰۴

R۰/۵۲۴

 R2۰/۲۷۵

R2۰/۲۵۳ تعديل شده 
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ــن،  ــدي، بين متغيرهاي س جداول دوبع
ــرد تحصيلي،  ــي، عملک ــته ي تحصيل رش
خودپنداره، درآمد شخصي مصرفي در ماه 
با نحوه ي گذران اوقات فراغت همبستگي 
ــد يا ميزان همبستگي بسيار  مشاهده نش
کم بوده و چشمگير نبود. در عوض ميان 
ــبک خريد و مصرف  گرايش به آرايش، س
پوشاک، نگرش به رابطه ي جنس مخالف، 
ــور در مهماني هاي مختلط و  ميزان حض
استفاده ي آسيب زا از ماهواره همبستگي 
ــان ميزان پاي بندي به دين و  مثبت و مي
ــا جنس مخالف  ــرش منفي به رابطه ب نگ
ــه ي معکوس  ــي و رابط ــتگي منف همبس

مشاهده شد. 
ــر بر اوقات  ــل خانوادگي مؤث هـ- عوام

فراغت 
ــده از  ــت آم ــج به دس ــي نتاي ــا بررس ب
جداول دوبعدي مبين روابط متقاطع بين 
ــي با نحوه ي  ــاي عوامل خانوادگ متغيره
ــت مي توان اظهار کرد  گذران اوقات فراغ
ــارت خانواده،  ــرل و نظ ــزان کنت بين مي
ــي در خانواده، پايگاه  ميزان ارتباط عاطف
ــواده و ميزان  ــي خان ــادي- اجتماع اقتص
همراهي خانواده در گذران اوقات فراغت 
فرد با متغير وابسته همبستگي معناداري 
ــادار بين  ــه ي معن ــدارد و رابط ــود ن وج
ــوط به عوامل خانوادگي با  متغيرهاي مرب
ــات فراغت تنها متغير  نحوه ي گذران اوق
ــذران اوقات  ــواده از نحوه ي گ اطالع خان

فراغت فرد را شامل مي شود. 
ــر نحوه ي گذران  و- عوامل مهم مؤثر ب

اوقات فراغت دختران مطالعه شده 
ــش براي  ــه اين پرس ــخ گويي ب در پاس
آوردن  ــت  دس ــه  ب و  ــي  نهاي ــي  بررس
متغيرهايي که در روابط علي همبستگي 
خالص با متغير وابسته دارند، از رگرسيون 
ــد تا روابط علي  چندمتغيري استفاده ش
ــتقل را بر  ــر خالص متغيرهاي مس و تأثي
ــزان تأثير  ــتخراج و مي ــته اس متغير وابس
ــده در مدل نظري  ــل پيش بيني ش عوام

تحقيق با يکديگر مقايسه شود. 
چنان که در جدول باال مشاهده مي شود، 
ــتقل خودپنداره  ــاي مس ــن متغيره از بي

ــود، ارزش ها و نگرش ها  ــت از خ يا برداش
ــس مخالف و  ــوص رابطه با جن (در خص
ــزان رضايت از  ــوص آرايش)، مي در خص
ــي در ماه،  ــزان درآمد مصرف ــي، مي زندگ
ــتفاده از  ــدي ديني، نوع اس ــزان پايبن مي
ماهواره (که در زمره ي ويژگي هاي فردي 
ــواده از  ــزان اطالع خان ــاي دارند)، مي ج
ــت، ميزان  ــوه ي گذراندن اوقات فراغ نح
ــواده، ميزان روابط  ــرل و نظارت خان کنت
ــگاه اقتصادي،  ــواده و پاي عاطفي در خان
ــه ي  مقول در  ــه  (ک ــواده  خان ــي  اجتماع
مي گيرند)،  ــاي  ج خانوادگي  ويژگي هاي 
سه متغير ميزان اطالع خانواده از نحوه ي 
ــرش به رابطه با جنس  گذران فراغت، نگ
ــش رابطه اي  ــه آراي ــرش ب ــف و نگ مخال
ــته (نحوه ي گذران  معنادار با متغير وابس

اوقات فراغت) داشتند. 
ــت  ــارت ديگر مي توان اظهار داش به عب
ــران مطالعه  ــا و نگرش هاي دخت ارزش ه
ــواده ي آنها از  ــالع خان ــده و ميزان اط ش
ــان بيشترين تأثير  نحوه ي گذران فراغتش
ــات فراغت آنها  ــوه ي گذران اوق را در نح
دارد. بدين معني که هرچه نگرش آنان به 
رابطه با جنس مخالف مثبت تر و گرايش 
ــتر و ميزان اطالع  آنان به خودآرايي بيش
ــذران فراغت آنان  ــوه ي گ ــواده از نح خان
کمتر باشد، گذران اوقات فراغت آسيب زا 

در آنها بيشتر مي شود. 
ــاير متغيرها حتي متغيرهايي که در  س
ــتگي معناداري  ــدي همبس جداول دوبع
ــد در نتايج  ــان دادن ــته نش با متغير وابس
ــيون چندمتغيري که در آن تأثير  رگرس
ــر کنترل  ــتقل بر يکديگ ــاي مس متغيره
ــکار  ــان متغيرها آش ــط خالص مي و رواب
ــا نحوه ي  ــود، رابطه ي معناداري ب مي ش

گذران فراغت نشان نمي دهند. 
چنانچه ضريب تبيين R2 نشان مي دهد 
با اين سه متغير مي توان حدود ۲۷ درصد 
از تغييرات نحوه ي گذران اوقات فراغت را 
تبيين کرد و ضريب همبستگي چندگانه 
ــته معادل  ــن متغيرها با متغير وابس R اي

۰/۵۲ است. 

تحليل يافته هاي 
اين مطالعه نشان 

مي دهد، اکثريت 
دانشجويان مورد 
مطالعه از فراغت 

معنايي انفعالي و 
توأم با بيکاري، 

استراحت و سرگرمي 
در ذهن دارند و به 

اوقات فراغت به 
عنوان زماني براي 
فعاليت هاي هدفمند 
و برنامه ريزي شده 

که مي تواند باعث 
بازتواني و رشد آنها 
شود نگاه نمي کنند
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نتيجه گيري 
به لحاظ ارزش ها و نگرش ها، در مجموع 
اگرچه دانشجويان مطالعه شده به ارزش ها 
و نگرش هاي مدرن تمايل بيشتري نشان 
ــاي کامًال مدرن و  ــد اما با ارزش ه داده ان

کامًال سنتي نيز موافق نبوده اند. 
ــرف هم  ــبک خريد و مص ــورد س در م
ــبک خريد  چنين وضعيتي وجود دارد. س
ــاک در نيمي از  ــاي خريد پوش و معياره
ــبت نوگرا بوده و بقيه  ــخ گويان به نس پاس
به سبک خريد کارکردگرا تمايل بيشتري 
داشته و در خريد و مصرف خود بيشتر به 

دوام، قيمت، و راحتي کاال توجه دارند. 
ــانه اي، تقريبًا  ــه لحاظ نوع مصرف رس ب
نيمي از پاسخ گويان هيچ يک از برنامه هاي 
ــا نمي کنند. در بين بقيه،  ماهواره را تماش
ــواره  ــتفاده از ماه ــزان اس ــترين مي بيش
ــاي فيلم هاي سينمايي و  مربوط به تماش
ــت. همچنين  ــوي ايراني اس کانال هاي ش
بيشتر دانشجويان بهره گيرنده از اينترنت 
ــي به منابع اطالعاتي جديد  براي دسترس
ــتفاده مي کنند و مطالعه ي  از اينترنت اس
ــه ي بعد قرار  ــا و اخبار در مرتب وبالگ ه

دارد. 
ــان  ــاي اين مطالعه نش ــل يافته ه تحلي
مي دهد، اکثريت دانشجويان مورد مطالعه 
از فراغت معنايي انفعالي و توأم با بيکاري، 
ــرگرمي در ذهن دارند و  ــتراحت و س اس
ــوان زماني براي  ــات فراغت به عن ــه اوق ب
ــده  فعاليت هاي هدفمند و برنامه ريزي ش
که مي تواند باعث بازتواني و رشد آنها شود 
نگاه نمي کنند و معموًال برنامه ريزي قبلي 
ــذران اوقات فراغت خود ندارند. با  براي گ
ــت  اين همه نتايج تحقيق حاکي از آن اس
ــجويان  ــش از نود درصد اين دانش که بي
ــبت سالم و کامًال  الگوهاي فراغتي به نس
سالم دارند و تنها شش درصد آنها الگوي 

فراغتي به نسبت آسيب زا دارند. 
از ميان عوامل فردي لحاظ شده، سبک 
ــا و نگرش ها،  ــي و مصرف، ارزش ه زندگ
ــانه و ميزان  ــتفاده از رس ميزان و نوع اس
پاي بندي ديني با چگونگي اوقات فراغت 

ارتباطي معنادار دارند، اما از ميان عوامل 
ــه در مطالعه وارد  خانوادگي گوناگوني ک
ــد فقط تأثير اطالع خانواده بر نحوه ي  ش
ــده است. با  گذران اوقات فراغت تأييد ش
ــدت و ضعف تأثير متغيرها و  توجه به ش
اساس تحليل هاي رگرسيوني مي توان  بر 
ــا و نگرش هاي  ــه ارزش ه ــار کرد ک اظه
ــزان اطالع  ــده و مي ــران مطالعه ش دخت
خانواده ي آنها از نحوه ي گذران فراغتشان 
بيشترين تأثير را در نحوه ي گذران اوقات 

فراغت آنها دارد. 
ــت که  اين موضوع مؤيد اين مطلب اس
ــذران اوقات فراغت عوامل  در چگونگي گ
ــل خانوادگي تأثير  ــتر از عوام فردي بيش
ــي از غلبه ي  ــا ناش دارد و اين امر چه بس
ــان  ــان و نش ــي در جوان ــد فردگراي فراين
ــت که امروزه در ارزش ها  دهنده ي آن اس
ــته شده  و رفتار آنها از تأثير خانواده کاس
ــه  ــي از جمل ــاي اجتماع ــاير نهاده و س
ــانه هاي جمعي تأثير  گروه دوستان و رس

بيشتري بر جاي مي گذارند. 
ــا پژوهش هاي  ــاي اين مطالعه ب يافته ه
ــت جوانان  ــات فراغ ــاره ي اوق ــر درب اخي
ــي  ــش آزاد ارمک ــي دارد. پژوه همخوان
ــلي گذران  ــاره ي الگوي نس (۱۳۸۵) درب
ــران يکي از تغييرات  اوقات فراغت در ته
ــت را  ــاختار فراغ ــه در س ــورت گرفت ص
ــاي فردي  ــش به فعاليت ه ــش گراي افزاي
ــرگرمي گزارش  ــوأم با س ــي و ت و انفعال
ــت. همچنين يافته هاي پيمايش  کرده اس
ــان  ــاي ايرانيان نش ــا و نگرش ه ارزش ه
ــن فعاليت هاي فراغتي  مي دهد عمده تري
ــانه هاي  ــتفاده از رس ــامل اس ايرانيان ش
صوتي، تصويري، استراحت و فعاليت هاي 

شخصي بوده است. 
ــته، در پژوهش «مطالعه ي  از اين گذش
ــاکن  ــجويان س ــي دانش ــاي فراغت الگوه
ــز  ــاه، ۱۳۸۷) ني ــگاه» (رفعت ج در خواب
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد شيوه ي 
گذران اوقات فراغت دانشجويان با برداشت 
آنها از فراغت، ارزش ها و نگرش ها، سبک 
ــدي ديني و ميزان  زندگي، ميزان پاي بن

ــت ارتباط  ــراي فراغ ــزي آنها ب برنامه ري
ــي از يافته هاي  دارد. اين پژوهش با بخش
پژوهش در سبک هاي فراغت دانشجويان 
ــبک  (کاظمي، ۱۳۸۷) نيز که غلبه ي س
ــرگرمي محور را در دانشجويان  فراغت س
ــي دارد. همچنين  ــزارش کرده همخوان گ
ــش کمتر دختران  ــن پژوهش، گراي در اي
ــجو به رفتارهاي پرخطر و آسيب زا  دانش

در اوقات فراغت تأييد شده است. 
از طرف ديگر، براساس چارچوب نظري 
ــبک  ــت اوقات فراغت با س ــار مي رف انتظ
زندگي و مصرف ارتباط داشته باشد نتايج 
ــت. همچنين  مطالعه مؤيد اين ارتباط اس
ــده اوقات فراغت  مطابق چارچوب ياد ش
ــود  صرفًا با جايگاه طبقاتي تبيين نمي ش
ــي و ارزش ها و نگرش ها  و عوامل فرهنگ
ــا  ــته اي ايف ــش برجس ــل آن نق در تحلي
ــتقيم  ــن تأثيرگذاري هم مس مي کند. اي
ــت و هم غيرمستقيم از  ــطه اس و بي واس
ــاليق خاص.  طريق ايجاد ترجيحات و س
ــه عمدتًا در  ــا و نگرش ها ک ــرا ارزش ه زي
و  ــا  خانواده ه درون  در  ــي  کودک دوران 
ــون آن فرا گرفته  محيط اجتماعي پيرام
ــليقه ها،  ــورت عاليق، س ــود به ص مي ش
ــوط به  ــت هاي مرب ــت ها و برداش خواس
ــي نيز  فراغت، بروز مي يابد. نتايج پژوهش
ــيوه ي گذران اوقات  نشان مي دهد که ش
ــجويان با برداشت از فراغت،  فراغت دانش
ــداف فرهنگي و  ــي، اه اولويت هاي ارزش
ــاي گوناگون  ــا در زمينه ه ــاي آنه آرزوه
ــاط دارد. اين يافته ها جنبه ي ديگري  ارتب
از چارچوب نظري پژوهش را که بر اساس 
ــاليق و عاليق برآمده از  آن ارزش ها و س
ــت که جنبه هاي  آنها متعلق به نظامي اس
مختلف زندگي روزمره جلوه گر مي شود را 

تأييد مي کند. 
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