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چكيده
در تحقيق حاضر عوامل مؤثر در آسيبزا شدن اوقات فراغت دختران دانشجو
مطالعه شده است .با توجه به يافتههاي پژوهش ارزشها و نگرشها ،سبک زندگي،
نوع مصرف رسانهاي و ميزان اطالع خانواده از نحوهي گذران اوقات فراغت بيشترين
تأثير را بر نحوهي گذران فراغت برجای ميگذارند .همچنين تأثير عوامل فردي بر
سالم بودن يا آسيبزا شدن اوقات فراغت به مراتب بيشتر از عوامل خانوادگي مشاهده
شد .اين نتايج مؤيد آن است که امروزه در اجتماعي شدن افراد از تأثير خانواده کاسته
شده و ساير نهادهاي اجتماعي از جمله رسانههاي جمعي بر نگرش و رفتار فرد تأثیر
یگذارند.
بيشتري م 

کليد واژه
اوقات فراغت ،ارزشها و نگرشها ،ميزان اطالع خانواده ،سبک خريد و مصرف،
ميزان نظارت خانواده.
٭ دکتراي جامعهشناسي فرهنگي ،عضو هئيت علمي گروه انسانشناسي دانشگاه تهران
٭ ٭ کارشناسي ارشد جمعيتشناسي دانشگاه تهران
٭ ٭ ٭ کارشناسي ارشد مطالعات زنان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
تأييد نهایی89/9/10 :
تاریخ دریافت89/6/27 :
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)1مقدمه

فراغت در معناي جديد آن پديدهاي اس��تتازه كه بر اثر صنعتيش��دن و
شهرنشيني به وجود آمده و آن را نميتوان با بيكاري قرون گذشته مقايسه كرد.
در اين معنا اوقات فراغت زماني است كه در آن شخص آنگونه كه ميخواهد
عمل ميكند و در آن الزامي وجود ندارد در نتيجه با نوعي طيب خاطر و رضايت
س��پري ميش��ود .از اين رو اوقات فراغت را ميتوان مهمترين و دلپذيرترين
اوقات انسان دانست اين اوقات ممکن است كه براي عدهاي متضمن تعمق و
تفكر و ساختن و ابداع باشد و براي عدهاي بيشتر شامل بازآفريني قواي جسمي

و رواني و براي برخي ديگر صرفًا شامل سرگرمي و تفريح باشد.

فعاليتهاي اوقات فراغت امروزه از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي
از آن ب��ه مثابه آيينهي فرهنگ جامعه ي��اد ميكنند ،به اين معني كه چگونگي
گذران اوقات فراغت افراد يك جامعه تا حد زيادي معرف ويژگيهاي فرهنگي
آن جامعه اس��ت .با افزايش اهميت فراغت ارزشه��اي ماركس 1و ريكاردو

2

ي اهميت کار و جايگاه توليدي در ش��کلدهي به ش��خصيت و هويت
درباره 
انسان کمرنگ شده است .در گذشته فراغت كم و بيش با بيكاري و بيمصرفی
همراه بود و مادر تمام ش��رها محسوب مي شد ,اما امروزه فراغت مبناي يك
اخالق جديد مبتني بر نيكبختي است .كسي كه از اوقات بيكاري خود استفاده

نميكند يا نميتواند از آن بهرهمند شود ديگر كام ً
الانسان شمرده نميشود بلكه

موجود عقبماندهاي ميان حيوان و انسان به شمار ميآيد (اسدي .)26 :1352
		 Marksـ 1

 Rekardoـ 2

30

تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان

سادهترين اشکال زندگي ،به فرصتي خارج از زندگي روزمرهاش نياز دارد تا
در اين فرصت بسياري از كنجكاويها ،تنوع طلبيها و نيازهايش را ارضا كند
و اين فرصت كه فراغت ناميده ميش��ود در بازپروري انسانها نقش بسزايي
دارد .در گذران اوقات فراغت س��ن ،طبق��هي اجتماعي ـ اقتصادي ،گرايش
مذهبي وجنس��يت باعث ايجاد مرزبنديها و تفاوتهايي ميش��ود .در اين
ميان به نظر ميرسد سن و مرحلهي زندگي بر کميت و کيفيت فراغت افراد
تأثي��ري تعيينکننده بر جاي ميگذارد .از آنج��ا كه نرخ جمعيت جوانان در
جامعهي ما باال بوده و در مورد قشر جوان جنبههاي آسيبي هم بيشتر مطرح
است ،اهميت مطالعه و شناخت آسيبهاي فراغتي هم بيشتر ميشود .از اين
رو در اين پژوهش س��عي ما بر اين بوده كه نح��وهي گذران اوقات فراغت
دختران جوان را با تأكيد بر عوامل آسيبشناختي آن بررسي کنيم.
 )2بيان مسئله

بي ترديد هنگام صحبت دربارهي اوقات فراغت س��خن از ارزش��مندي
اين اوقات اس��ت ،زيرا اوقات فراغت بس��تر مناسبي براي رشد شخصيت و
اعتالي وجود و در عين حال زمينهي همواري براي بروز اختالالت رفتاري،
انحرافات اخالقي و بزهكاريهاي اجتماعي است.
امروزه به علت اهميت و آثار س��ازنده و مثبتي كه در نتيجهي بهرهوري
مطل��وب از اوقات فراغت در زمينههاي مختلف وج��ود دارد ،اين امر مورد
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توجه خاص صاحبنظران و سیاستمداران به ويژه برنامهريزان امور فرهنگي
قرار گرفته اس��ت و از طرف ديگر ديد متفاوت انس��ان امروز به مقولهي كار
و فراغ��ت ،فراغت را ب��ه امري مهم تبديل کرده به نحوي كه در برنامهريزي
دولتها از جايگاه ويژهاي برخوردار است.
انس��ان امروزي ،در بودجهي خانوادگي خود س��هم بيش��تري به اوقات
فراغ��ت اختصاص ميده��د .به نظر دومازديه ،در قرن بيس��تم ،فراغت رفته
رفته نه تنها به عنوان حق فرد بلكه به عنوان يك ارزش تثبيت ش��ده است و
«احس��اس فقير ش��دن» هنگامي به افراد دست ميدهد كه در زمينهي اوقات
فراغت «نيازها» سريعتر از «ميزان رضامندي» آنها افزايش يابد (همان).

دولتها بايد براي اوقات فراغت افراد امکاناتي را فراهم کنند وگرنه افراد
خود از طرقي كه همواره به نفع جامعه نيست راه حلهايي پيدا خواهند كرد.
بنابراين سياس��ت فرهنگي بايد با در نظر داشتن ذوق و عادات مردم موجب
ايجاد وسايل سودمند براي گذران اوقات فراغت و راهنمايي مردم به انتخاب
آزادانهي آن وسايل باشد .يكي از مشكالت جوامع فعلي فراهم آوردن وسايل
تفريحات س��الم و كافی اس��ت ،با اينكه فقدان وسايل تفريحي به هيچ وجه
علت منحصر بهفرد كجروي نيست اما به عنوان يكي از عوامل آن محسوب
ميشود .تحقيقات متعدد نشان داده است:
رواج انواع فراغتهاي آسيبزا در بسياري از كشورها از نداشتن امكانات
مناسب تفريحي ،آگاهي نداشتن ،نداشتن برنامهي صحيح و نيز سياستهاي
اجتماعي و اقتصادي نادرس��ت نش��ئت گرفته و موجب ش��ده بس��ياري از
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 )3 :1374طبيعي است نياز به اوقات فراغت مربوط به قشر خاصي نبوده و از
طرفی ذخيرهي اطالعات افراد ميتواند مرزبنديهاي بيولوژيكي را محو كند
اما به دليل نرخ باالي جمعيت جوان كشور ما هدايت و ايجاد امكانات براي
گ��ذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از اهميت ويژهاي برخوردار بوده
و در س��ازندگي جامعه نقش بسزايي دارد .در واقع فعاليتهاي فراغتي براي
يك جوان محلي آزمون و خطا و تجربهاندوزي اس��ت و او را براي ورود به
اجتماع و مس��ئوليتپذيري در آينده آماده و مجهز ميکند .طبق بررسيهاي
جامعهشناسان بروز بزهكاريها و كجرويها در اوقات فراغت بيش از اوقات
كار است پس بايد اوقات فراغت براي جوانان طوري طراحي شود تا از بروز
موارد آسيبزا جلوگيري کند.
از طرف ديگر دختران جوان به علت وضعيت خاص بيولوژيكي و شرايط
اجتماعي و عرفی جامعهي ايران به يك س��ري برنامههاي فراغتي متفاوت با
پسران نياز دارند .شايد يكي از علل مهم تفاوت الگوهاي زندگي زنان و مردان
و از جمله گذران اوقات فراغت آنها ناشي از تفاوت روحياتشان باشد .كمبود
يا نبود فعاليتهاي فراغتي و تفريحي مطلوب زنان و دختران جوان به کاهش
کارايي در محيط کار ،تحصيل و خانواده و خستگي و افسردگي دامن ميزند
و چه بسا باعث تخريب روابط انساني در حوزهي اجتماع و خانواده ميشود.
نگاهي به وضعيت كنوني زنان در ايران حاكي است كه آنها در عرصههاي
مختلف س��عي كردهاند تا تواناييهاي خود را نشان دهند .افزايش چشمگير
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ورود دختران به مراكز آموزش عالي در س��الهاي اخير نش��اندهندهي اين
واقعيت اس��ت .دختران ج��وان امروز كه زنان آيندهي ايران هس��تند چه در
نقشه��اي خانوادگي و چه در نقشهاي اجتماع��ي در كنار آموختن و كار
و تالش نيازمند اوقات فراغت براي تجديد قوا هس��تند و پژوهش دربارهي
اوقات فراغت اين قش��ر ميتواند چند و چون و كاس��تيهاي احتمالي را در
اين زمينه روشن سازد.
پژوهشهاي انجام ش��ده در ايران حاكي اس��ت بسياري از انحرافات در
ميان جوانان نتيجهي فقدان برنامهريزي صحيح در گذران اوقات فراغت بوده
است (سلگي 1382؛ رفعتجاه 1387؛ کاظمي.)1387

اگرچه انحاي گذران اوقات فراغت بس��ته به شرايط اجتماعي و تاريخي
متفاوت اس��ت ,اما در ميان جوانان به دليل خصايص ويژهي دورهي جواني

معموالً با آسيبهاي بيشتري همراه است .افزايش سالهاي تحصيل ،ديررسي
ورود انسان به بازار كار و افزايش سن ازدواج ،دوران جواني را طوالني کرده
است .انس��ان جديد از كودكي مستقيمًا به بزرگس��الي قدم نميگذارد بلكه

دورهاي در زندگي او وجود دارد كه با فقدان يا کمي مس��ئوليت همراه است
از اين رو اوقات فراغت در آن س��هم بزرگي يافته اس��ت .در اين دوران گاه
رفتارهايي از فرد س��ر ميزند كه از س��وي جامعه تأييد و تجويز نميشود و
گاه نيز انحرافی تلقي ميشود .انتخاب چگونگي گذران اوقات فراغت تحت
تأثير عواملي مانند س��ن ،جنس ،طبقهي اجتماعي و سبك زندگي قرار دارد
و بر اساس اين عوامل ميتوان رويههايي را در آن مشاهده کرد .اين رويهها
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خصوص در قش��ر جوان ميتواند آنها را از چارچوبهاي پذيرفته شده در
جامعه دور ساخته و آسيبهايي را در اين گروه اجتماعي موجب شود.
نياز به اوقات فراغت مربوط به يك قش��ر خاص نيست اما از آنجا كه ايران
با ميانگين س��ني  16سال در رديف کش��ورهاي جوان قرار دارد ،توجه خاص
ب��ه فراغت و ايجاد امكانات براي گذراندن اوق��ات فراغت نوجوانان و جوانان
ميتواند نقش مؤثري در شكلگيري شخصيت آنان و همينطور سازندگي جامعه
داشته باشد .تحقيقات متعدد در اينباره نشان ميدهد كمبود امكانات تفريحي و
برنامهريزي نداشتن در اجراي صحيح سياستهاي اجتماعي و اقتصادي جوانان
را به سوي فعاليتهاي ناسالم و انواع تفريحات آسيبزا سوق ميدهد و ممكن
است مبنايي براي بروز كجروي در اين قشر فراهم آورد (سلگي .)39 :1382
ب��ا توجه به مطالب فوق و يکس��ان نبودن دسترس��ي گروههاي مختلف
اجتماعي به فضاها و امكانات فراغتي در اين پژوهش به تبيين جامعهشناختي
فعاليتهاي فراغتي دختران دانشجو و شناسايي عوامل مؤثر در گرايش آنها
به فراغتهاي آس��يبزا پرداختهايم .با توجه به اينکه دانشگاه آخرين مركز
تحصيل رس��مي اس��ت كه ميتواند افراد را به فراگيري مهارتهاي زندگي
تش��ويق كند و يكي از نقشهاي نهادهاي آموزش��ي پ��رورش مهارتهاي
دانش��جويان براي گذران اوقات فراغت است ،از اين رو مطالعهي چگونگي
اوقات فراغت دانشجويان به لحاظ ميزان توجه به اين نياز و مهارت و تحقق
آن در اين افراد اهميت زيادي دارد.
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از طرف ديگر ،تحليل جنس��يتي اوقات فراغت به ما كمك ميكند تا بتوانيم
نيازه��اي خاص فراغتي دختران جوان را بر اس��اس مقتضيات روحي ،رواني و
جس��ماني آنان شناخته و آس��يبهاي بالقوهي اوقات فراغت را در اين گروه با
دقت بيشتري بررسي كنيم .در اين راستا در نظر داريم تا در پايان اين تحقيق به
پرسشهای زير پاسخ گوييم :اوقات فراغت دختران جوان چگونه سپري ميشود؟
تحت تأثير چه عواملي قرار دارد و آسيبهاي احتمالي ناشي از آن کدام است؟
براي پاس��خ كاملتر به پرسش اصلي تحقيق پرسشهايي به عنوان زير
مجموعهي اين پرسشها مد نظر قرار گرفته كه عبارتاند از:
فراغت در ذهن دختران مطالعه شده چه معنايي دارد؟
ميزان فراغت دختران مزبور چقدر است و آن را چگونه سپري مي کنند؟
آيا در فراغت اين دختران جنبههاي آسيبزا وجود دارد؟
عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر فراغت دختران مطالعه شده کدام است؟
چه عوامل عمدهاي بر آسيبزا شدن اوقات فراغت دختران تأثير ميگذارند؟
 )3مروري بر ادبيات پژوهش
 3ـ  )1مروري بر پژوهشهاي خارجي

الفـ تأثيرات نس��ل و سن بر گذران اوقات فراغت :در بيشتر مطالعات
مربوط به فراغت نسل و تفاوتهاي نسلي بررسي شده است (راپاپورت و ديگران

1975؛ رابينس��ون و گادبي  .)1999بر اس��اس اين مطالعات سليقهها ،طرز تلقيهاي
سياسي و تعلقات افراد با سن تغيير ميکند و فرهنگ جواني بسيار معطوف
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است .همچنين جوانان بيشتر تحت تأثير گروه همساالن و رسانههاي جمعي
هس��تند تا خانواده و ارزشهاي جمعي و محل��ي و فراغتهاي آنان تحت
تسلط فرايند فردگرايي و توسعهي هويتهاي جنسيتي است.
بـ تأثي��ر جنس��يت بر فراغت :بيتمن 1و وايکم��ن )2000( 2در تحقيق خود

دريافتند که کار پنهان خانگي فراغت زنان خانهدار را از بين ميبرد و اصوالً حضور
مردان در خانه براي فراغت و تجديد قواست در حالي که همين حضور براي زنان
آميخته با کار و نگرانيهاي ناشي از عرضهي خدمات مناسب به اعضاي خانواده
است .در عين حال اين دو محقق دريافتند که الگوي گذران فراغت زنان ناشی از
سن و وضعيت تأهل آنهاست .بيتمن و وايکمن با توجه به فعاليتهاي همزمان با
فراغت به نوعي تفاوت جنسيتي در کيفيت زمان فراغت پي بردند .آنها بين فراغت
«خالص» و فراغت «منقطع» فرق گذاش��تند .بنابر تحقيق ايشان مردان بيشتر زمان
فراغت خالص دارند در حالي که فراغت زنان به دليل همزماني فعاليتهاي متقاطع
کار منقطع است .در عين حال به نظر ميرسد که فراغت زنان بيشتر مبتني بر بازتواني
باشد تا فراغت خالص .اين دو محقق نشان دادند که با لحاظ فعاليتهاي همزمان با
فراغت ميتوان کيفيت فراغت را سنجيد .آيتچيسون )2000( 3در مطالعهي انتقادي
خود درخصوص فضا و جنس��يت نشان ميدهد که فضا به شدت با جنسيت در
ارتباط اس��ت و جنسي شدن فضا بر فعاليتهاي فراغتي در محيط اجتماعي تأثير
مستقيم ميگذارد و همين امر فضا را براي زنان ريسکآميز ميسازد.
 Aitchisonـ 3
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 3ـ  )2مروري بر پژوهشهاي داخلي

در زمين��هي گذران اوق��ات فراغت تا به ام��روز پاياننامهها و طرحهاي
پژوهشي متعددي در ايران به نگارش درآمده است اما از ميان آنها پژوهشهاي
زير تا حدي به موضوع مطالعهي ما نزديك است .سميه شفيعي طي پژوهشي
( )1383رضايتمندي زنان از فراغتش��ان را به روش پيمايش��ي مطالعه کرده
است .هدف اين پژوهش ش��ناخت ميزان بهرهمندي زنان از اوقات فراغت،
ميزان گذران اوقات فراغت در درون و بيرون از خانه و ميزان رضامندي زنان
از اوقات فراغتش��ان بوده است .بر اساس اين پژوهش ميزان اوقات فراغت
و ميزان رضامندي زنان از فراغتش��ان با تقسيم مشارکتي کار در خانه ،پايگاه
اجتماعي ،اقتصادي زن و ميزان قدرت تصميمگيري او رابطهي مس��تقيم و با
تعداد فرزندان خردسال او رابطهي معکوس دارد.
منوچهر اش��رفالکتابي نيز پژوهش��ي با عنوان «بررسي تغييرات نحوهي
گذران اوقات فراغت در خانوادههاي ش��هر تهران طي س��ه نسل» انجام داده
اس��ت ( .)1379در اين طرح گذران اوقات فراغت به ش��كل مقايسهاي هم
ميان جنسهاي مختلف و هم در س��ه نس��ل مختلف از يك خانواده مطالعه
ش��ده است .هدف پژوهش ش��ناخت نوع و ميزان دگرگوني اوقات فراغت
خانوادههاي تهراني و مقايسهي آن ميان سه نسل بوده است .بر اساس نتايج
تحقيق مفهوم اوقات فراغت در جامعهي روس��تايي ـ س��نتي و در جامعهي
ش��هري ـ صنعتي تغيير فراوان كرده و به نظر ميرس��د فراغت به عنوان نهاد
تازهاي كه كاركردهاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي دارد در جامعه
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و متغيرهاي جنس��يت ،س��ن ،ميزان تحصيالت ،ش��غل و پايگاه اقتصادي و
اجتماعي بر نحوهي گذران اوقات فراغت تأثير ميگذارد.
پژوهش س��وم ،توسط فرشته انصاري با نام «اوقات فراغت و شكلگيري
شخصيت فرهنگي در دانشآموزان دختر دبيرستاني» انجام گرفته است (.)1382
مح��ل اجراي اين پژوهش دو دبيرس��تان دخترانه در مناطق  2و  17آموزش
و پرورش ش��هر تهران و ش��يوهي گردآوري دادهها پرس��شنامه ،مشاهده و
مصاحبه بوده است .اين پژوهش به منظور بررسي تأثير نحوهي گذران اوقات
فراغت بر ش��كلگيري شخصيت فرهنگي افراد مطالعه شده است .بر اساس
نتاي��ج تحقيق درآمد و نوع ش��غل پدر ،ميزان دسترس��ي ف��رد به امكانات و
سطح تحصيالت والدين با نحوهي گذران اوقات فراغت ارتباط مستقيم دارد.
همچنين ارزشها و نگرشها و اعتقادات ديني در اختياري كه خانواده براي
گ��ذران اوقات فراغت به فرزند خود ميدهد و نوع گذران فراغت آنها مؤثر
است .در افراد با پايگاه اقتصادي ،اجتماعي پايين اوقات فراغت درون خانگي
و نارضايتي از اوقات فراغت بيشتر از ساير گروهها بوده است.
همچنين در سازمان ملي جوانان ،طرح پژوهشي «بررسي وضعيت اوقات
فراغت جوانان» توس��ط گروهي از پژوهشگ��ران بر روي جوانان  18تا 24
سال اجرا شده است .در اين پژوهش اسنادي فعاليتهاي اجرايي سازمانهاي
مرتبط با اوقات فراغت در مقطع زماني  1378تا  1382با روش كمي بررسي
و ارزيابي ش��ده است .هدف س��ازمان ملي جوانان در اجراي اين طرح باال
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بردن سطح آگاهي و شناخت افراد جامعه به ويژه مسئوالن نسبت به موضوع
فراغ��ت و ايجاد زمينهي مش��اركت ملي براي پرداخت��ن به موضوع فراغت
جوانان از يك س��و و جلب مش��اركت جوانان در مراحل سياس��تگذاري،
برنامهريزي و اجراي برنامههاي اوقات فراغت از س��وي ديگر عنوان ش��ده
است .اين پژوهش جنبهي توصيفی داشته و فاقد بعد تبييني است.
«بررسي س��بكهاي زندگي فراغتي در بين دانشجويان كشور» ()1387
نيز عنوان پژوهش��ي است که توس��ط عباس کاظمي به انجام رسيده است.
بر اس��اس يافتههاي اين پژوهش از ميان س��بکهاي مختلف گذران اوقات
فراغت ،گرايش دانش��جويان به س��بک رسانهمحور بيش��تر از ساير سبکها
بوده است و محتواي مصرف رسانهاي دانشجويان نيز بيشتر سرگرميمحور
اس��ت تا آموزشمحور .از سوي ديگر دانشجويان کمترين تمايل و عالقه را
نسبت به س��بکهاي اجتماعمحور و سياستمحور نشان دادهاند .سبکهاي
فراغت��ي تفريحمحور و ورزشمحور نيز با اقبال کمي مواجه بوده و کمترين
همبس��تگي را با سبکرسانهمحور دارد که نش��ان ميدهد استفاده از رسانه
موجب تقويت اجتماعگريزي و انزواجويي در جوانان دانش��جو ميشود .در
تحليلهاي جنسيتي ،زنان بيشتر از مردان به سبکهاي فراغتي مذهبمحور و
هنرمحور تمايل نشان دادهاند و در عوض مردان بیشتر از زنان به فراغتهاي
ورزشمح��ور و سياس��تمحور گرايش دارند .ميزان اقب��ال زنان و مردان به
س��بکهاي فراغتي رسانهمحور و تفريحمحور يکسان بوده و تفاوتي نداشته
اس��ت .سيماي دانش��جويي که در اين پژوهش به دست آمده سياستگريز،
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است .به عبارت ديگر فراغتهاي دانشجويان بسيار فردي ،انفعالي ،خانگي،
رسانهمحور و اغلب بدون برنامه تصوير شده است.
 3ـ  )3مرور منابع نظري

از آنجا كه مفهوم فراغت معاني متعدد دارد ،بجاست پيش از طرح برخي
از نظريههاي مهم مربوط به آن خود اين مفهوم واكاوي شود .فراغت را گاه
در معناي زمان آزاد به كار بردهاند و گاه به معناي فعاليتي آزادانه و دلخواه در
نظ��ر گرفتهاند .دومازديه 1با توجه به گوناگوني معناي فراغت و فعاليتهاي
فراغتي سه کارکرد براي اوقات فراغت برشمرده است:
الف) اولين هدف و کارکرد اوقات فراغت ،اس��تراحت و رفع خس��تگي
است .فراغت اين فرصت را به آدمي ميدهد که خستگي کار را از تن خود
بيرون کند ،زيرا اين خستگي مطابق آهنگ طبيعي زيستشناسانهي انسان به
وي تحميل ميشود.
ب) کارکرد ديگر اوقات فراغت تفريح و س��رگرمي است .تفريح دنيايي
تازه ،چه واقعي و چه خيالي ،در برابر آدمي ميگش��ايد که آدمي ميتواند از
خس��تگي روزانهي ناشي از انجام دادن يک رشته فعاليت محدود و تکراري
به سوي آن فرارکند.
ج) فراغت به فرد امکان رش��د و ش��کوفايي ميدهد و براي فرد فرصتي
فراه��م ميکند تا کارهاي تکراري را که از س��وي نهادهاي اجتماعي بر وي
 Dumazedierـ 1
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تحميل ميشود ،پشت سر گذاشته و به حوزهاي پا گذارد که در آن نيروهاي
آفرينندهاش ،آزادانه بتوانند با ارزشهاي مسلط تمدنش به مخالفت برخيزند
يا آنها را تقويت کنند.
فراغتـي که نتواند اين سه كاركرد را در هر زمان فراهم کند ،فراغتي است
که در جامعـهي امـروزين از حيـث نيـازهاي شـخصيـت انسان ناقص تلقي
ميشود (دومازديه .)19 :1352

عالوه بر کارکردهاي ياد ش��ده ،يکي از مهمترين کارکردهاي مربوط به
اوقات فراغت رش��د فکري و فرهنگي است .کارکرد فکري و فرهنگي تنها
کارکردي است که با تمام کارکردهاي ديـگر اوقـات فـراغت ،رابطهي متقابل
و نزديک و تفكيكناپذير دارد (کوهـستانـي و خليلزاده .)68 :1378
تورس��تاين وبلن ،1يکي از صاحبنظران پيشگام در اين عرصه ،فراغت
را به عنوان موضوعي مس��تقل مطالعه و تبيين کرده و دربارهي تغيير نقش و
کارکرد فراغت در جامعهي جديد نظريهپردازي کرده اس��ت .در نظريهي او
مصرف و فراغت چش��مگير (و نمايشي) ،راهي است براي نماياندن منزلت
و موقعيت اجتماعي براي اينکه انس��انها در چش��م ديگران برتر جلوه کنند
و براي خودش��ان نيز ارزش بيشتري قائل شوند .آداب و روشهاي زندگي
طبق��ات باال با فراغت و مصرف چش��مگير توأم اس��ت .مصرف و فراغت

چشمگير ،لزومًا منحصر به افرادي نيست که براي دستيابي به مقام و موقعيت
بلندمرتبه با ديگران رقابت ميکنند بلکه بستگان اين افراد از جمله همسران
 Torstein Veblenـ 1
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سرورانش��ان را به نمايش بگذارند .به نظر وبل��ن ،در جوامع مدرن ،مصرف
چشمگير (متظاهرانه) و سبک زندگي مبتني بر رفاه و فراغت ،سراسر ساختار
اجتماعي را فرا گرفته است .در چنين فرهنگهاي رقابتآميزي ،افراد طبقات
پايينت��ر تالش ميکنند تا با الگو قرار دادن س��بک زندگي و فراغت طبقهي
باالت��ر و تظاهر به فراغتهاي مدرن به احترام و منزلت اجتماعي بيش��تري
دست يابند (وبلن 1383؛ کوزر.)362 :1380
نظريهپ��ردازان مکتب فرانکفورت نيز با انتقاد به جامعهي س��رمايهداري و
س��لطهي فرايندهاي اقتصادي بر عرصههاي مختل��ف زندگي مردم از جمله
عرصهي فراغت ،ديدگاهي مشابه با وبلن اتخاذ کرده و به گونهي ديگري نشان
ميدهند که چگونه فراغت از معنا و مقصد خود فاصله گرفته و تحت الزامها
و اجبارهاي اجتماعي و اقتصادي قرار گرفته است .براي مثال ،از نـظر آدورنو

1

علـيرغم افـزايش ظاهـري آزادي انـتخاب در جـوامع سرمايهداري ،در واقع
سلطهي فرهنگي و روابط محاسبهگرايانه و سودجويانه افزايش يافته است .آزادي
و افزايش زمان فراغت توهمي بيش نيست ،زيرا مردم در جامعهي سرمايهداري
تحت تس��لط صنعت فرهنگ و نيازهاي فرهنگي ساختگي قرار دارند .اوقات
فراغت به صورت کاال توليد و تحويل بازارهاي پرمش��تري ميش��ود .آزادي
انتخابي ارائه شده از طريق بازارهاي اوقات فراغت ،به هيچ وجه حق انتخاب
به ش��مار نميآيد .در واقع افراد در دام مصرفگرايي و س��رمايهداري گرفتار
 Adornoـ 1

43

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

و خدمتگزاران آنها هم ميتوانند با اين نوع س��بک زندگي و فراغت ،منزلت

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

آمدهاند .آدورنو و هورکهايمر 1فراغتهاي مصرفی و س��رمايهدارانه را ابزاري
براي سلطهي بيشتر ميشمارند و مؤسسات فراغتي را مؤسساتي سوقدهندهي
مردم به طرف اشکال مقبول اوقات فراغت و بازتوليد ساختار اجتماعي ميدانند
(هورکهايمر و آدورنو1380؛ هيوود  335 :1380و .)336

در اين ديدگاه ،يکي از مـوضوعات مـهم براي شنـاخت اوقات فراغت
اين اس��ت که مقاومت در برابر نابرابريهاي سرمايهداري از طريق نظرات و
انديش��ههاي طبقهي مسلط و کنترلهاي فرهنگي خنثي شده و از مسير خود
منحرف ميشود .طبقهي حاکم افراد را از طريق هژموني سياسي و فرهنگي
به طرف مصرف هرچه بيش��تر سوق ميدهد .بدينس��ان اوقات فراغت نيز
ب��ه صورت کااليي مصرفی درميآيد .صنعت فرهنگ براي مردم تفـريحات
ت��ودهاي توأم با مص��رف و خريد را فراهمآورده و اينه��ا به نيازهاي کاذبي
تبديل ميشود که نيروي محرکهي آن از طريق تبلـيغات و نمايش کاخهاي
مـصرف تأمين ميشود (همان 353 :و .)354

گرين 2نيز همچون وبل��ن و آدورنو نگاهي انتقادي به فراغتهاي مدرن
دارد .او ع�لاوه ب��ر تحليل نقش عوامل اقتصادي در اوق��ات فراغت به تأثير
عوامل ديگري همچون جنس��يت تأکيد ميکند .از نظر او مفهوم سرمايهداري
پدرس��االرانه مش��خصهاي مهم براي توضيح چگونگي شکلگيري و تحديد
فرصتهاي تفريحي افراد است .گرين معتقد است براي تحليل فراغت زنان
گذش��ته از ساختارهاي سياسي و فرهنگي بايد به مناسبات خانوادگي آنها به
 Greenـ 2
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ک��ه نقش مهمي در فهم الگوه��اي فراغتي آنها دارد توجه ک��رد .از نظر وي
اوقات فراغت ،مانند آفتاب پرس��ت ،با تغيير شرايط و جديّت رقبايش رنگ
عوض ميکند .نقشهاي جنسيتي يکي از اين رقباست که گرين معتقد است

نقش مهمي در مطالعات فراغت دارد و از محدوديتهاي آشکار فراغت زنان
ميتوان به کمبود زمان و کمبود فضاها و امکانات فراغتي و در نتيجه محدوديت
گزينههاي فراغت اشاره کرد .اگرچه جنسيتي شدن حوزهي اجتماعي بر طيف
فعاليتهاي تفريحي مؤثر بوده اما حتي تفريحات درون منزل نيز با جنسيت
در ارتباط است« :زنان وقت کمتري براي اوقات فراغت دارند .در ف ّعاليّتهاي

يکنند و دامنهي گزينههاي فراغتي آنان محدودتر است.
فراغتي ،کمتر شرکت م 
همچني��ن از آن��ان انتظار مي رود بيش��تر اوقات فراغت خ��ود را در خانه و
خانواده بگذرانند» .در هر سه عامل کليدي مذكور ،يعني وقت ،فعاليت و فضا
زنان وضعيت نامس��اعدي دارند .وقت زن��ان براي فراغت ،فضاهاي فيزيکي
و اجتماع��ي ک��ه در آن ميتوانند به فعاليتهاي فراغت��ي بپردازند و در واقع
گزينههاي فراغتي آنان محدود است (گرين .)136 :1990براي مثال ،در مورد فضا
تعداد مؤسساتي که زنان ميتوانند آزادانه به آنها مراجعه کنند ،بسيار کمتر از
موارد مش��ابه براي مردان است .غالب فضاهاي فراغتي مانند مراکز ورزشي
و تفريحي تحت نظارت مردان قرار دارد .عالوه بر اين زنان براي دسترس��ي
ت و مشکل روبهرو هستند.
به وسايل حمل و نقل خصوصي نيز با محدودي 
محدوديته��اي فضايي ـ زماني دامنهي گزين��ش ف ّعاليّتهاي فراغت زنان
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را بس��يار محدود ميكند ،البته به اين عوام��ل ،عامل مادي را هم بايد افزود.

بس��ياري از دختران و زنان معموالً به خاطر درآمد مصرفی به مردان خانواده
وابستهاند (همان 192 :ـ .)190

پي ير بورديو 1دربارهي فعاليتهاي اوقات فراغت و س��بکهاي زندگي
تحقيق��ات متعددي انجام داد تا نش��ان ده��د در نظامهاي س��لطه ،چگونه
نابرابريهاي طبقاتي بازتوليد ميشود .بورديو معتقد است اگرچه بسياري از
تفاوتهاي مربوط به نحوهي گذران اوقات فراغت ربطي به طبقه اجتماعي
ـ اقتص��ادي ن��دارد ,اما پرورش ش��خص در خانواده و طبق��هاي خاص بر
انتخاب اوقات فراغت او بسيار تأثيرگذار است .از نظر وي عاليق ،سليقهها،
خواس��تها و برداش��تهاي مربوط به فراغ��ت در دوران کودکي در درون
خانوادهها و محيط اجتماعي پيرامون آن فرا گرفته ميشود (جنکينز .)1385

با توجه به نظري��هي تجربهي بورديو ،تجربهه��اي دوران کودکي منجر
ب��ه ترکيب و ش��کلگيري منش ميش��ود .اين ترکيب نظام��ي از حاالت و
خواستهاي انتقالپذير است که به عنوان مجموعهاي از ادراکها ،سليقهها،
عاليق ،احساسات و کنشها عمل ميکند و راهي است براي درک جهان و
تميز ف ّعاليّتهاي مناسب و نامناسب .خواستهاي انتقالپذير يعني سليقهها و
عاليق مربوط به فراغت ،به سليقهها و عاليقي که در ف ّعاليّتهاي ديگر بروز

ميکند بستگي دارد .منش بر اساس تجربيات کودکي شکل گرفته و در ذهن
جايگير ميش��ود و از آنجا که از اوايل کودکي در ذهن قرار گرفته ،به طور
 Pierre Bourdieuـ 1
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کرد .بنابراين ش��رايط وجودي آن دسته از شرايط خانوادگي و طبقاتي است
که شخص در آنها به دنيا ميآيد و منجر به مجموعهاي از موارد شرطيسازي
و به سيستمي از خواستها (منطق تجربه) تبديل ميشود .اين حالت از نظر
بورديو ،بنيادي است که سبک زندگي و فراغت بر پايهي آن شکل ميگيرد.
همان منطق تجربه به طور ناخودآگاه در تمام سليقهها و عاليق و ف ّعاليّتهاي
فراغتي ،از ورزش و هنر گرفته تا عضويت باش��گاهها و انجمنها و رفتن به

مسافرت در ايام تعطيل و ف ّعاليّتهاي غيررسمي ،مانند استفاده از برنامههاي
وس��ايل ارتباط جمعي و فراغتهاي خانهمحور ،عمل ميکند .البته احتمال

دارد ك��ه س��ليقهها و ف ّعاليّتها طي تجربيات بعدي تغيي��ر يابد ،ولي از نظر

بورديو ،چنين گزينهاي بر طبق منطق ساختاري ترکيب منش عمل ميكند.

منش 1ش��الودهاي دارد که تمام گزينههاي فراغت بر آن بنا نهاده ش��ده و
افراد با تشکيل منش به طيفی از شايستگيهاي فرهنگي يا سرمايهي فرهنگي
دست مييابند که انواع خاصي از ف ّعاليّتهاي اوقات فراغت را کم و بيش در
اختيارشان قرار ميدهد يا امکانپذير ميسازد .بورديو بر اساس همين فرضيهي

تجربي ،چگونگي عملکرد گزينهها در فراغت را توضيح ميدهد .به بيان وي،
ف ّعاليّتهاي فراغت در واقع حوزهاي از امکانات وابس��ته به شايس��تگيهاي

فرهنگي اس��ت .در اين حوزه ،انواع گوناگون ف ّعاليّتهاي فراغت و فضاهاي
مختلف (اعم از باش��گاههاي خصوصي يا تسهيالت عمومي) و رويکردهاي
 Habitusـ 1
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گوناگوني که فرد ،ممکن است بپذيرد ،يافت ميشود .همهي اينها به شخص
امکان انتخاب ميدهد و البته اين گزينهها به شرايط ويژهي در اختيار شخص
بس��تگي دارد .از طرف ديگر ،اهميت ف ّعاليّتها ،فضاها و ش��يوههاي خاص

وابسته به توزيع اجتماعي آنهاست؛ به اين معنا كه اشخاص انتخابهاي خود
را با توجه به آگاهيهاي خود دربارهي گزينههاي س��اير افراد انجام ميدهند.
بعضي ف ّعاليّتها ،ش��يوهها و فضاها به آساني در دسترس و متعارف هستند؛

��ي که بعضي ديگر به علت کميابي گرانبها ،متمايز و به نس��بت فاقد
در حال 
دسترسي هستند .در دسترس نبودن ،هم مربوط به عوامل مادي و هم مربوط
به شايس��تگيهاي ويژه و نيازمند آنهاس��ت .بنابراين ممکن است دو ف ّعاليّت
متف��اوت مثل رفتن به تئاتر و موزه يا رفتن به مس��ابقهي فوتبال الزامًا از نظر
هزينه متفاوت نباشند ،ولي متمايز بودن ف ّعاليّتها مربوط به شايستگي فرهنگي
الزم براي درک و انتخاب آن است .از اين رو طرفداري از تئاتر ،نشانهي تمايز
بين عالي ،پيش پا افتاده و معمولي است (هي وود و همکاران  358 :1380ـ .) 356

بنابراين نظريهي بورديو را که بر اس��اس آن گزينش اوقات فراغت پويا
بوده و بر تجربيات زندگي فرد و منش او ،يعني عاليق و ارزشها و برداشت
از فراغت و شايس��تگيهاي فرهنگي ،مبتني اس��ت در جمالت زير ميتوان
خالصه کرد:
افراد با توجه به تجربيات اوان زندگي خويش خواستهاي ويژه و متفاوتي
پيدا ميکنند که بعدها به برداشت ،سليقه و عالقه تبديل ميشود .اين خواستها
امکان نقل مکان دارد ،يعني در تمام اش��کال ف ّعاليّت فراغت و مصرفگرايي
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دارند با همديگر متفاوتاند .سبکها و ف ّعاليّتهاي گوناگون به انواع متفاوتي

از شايس��تگي فرهنگي نياز دارد .گـزينههاي فراغت از عـاليق و سليقهها که
وسيلهاي براي تمايز و تشخص هستند ،سرچشمه ميگيرد.
 )4چارچوب نظري

ش��هر تهران ،به عنوان يكي از كالن شهرهاي جوامع در حال توسعه ،در
دهههاي اخير شاهد تحوالت سريع و چشمگيري در همهي ابعاد خود بوده
اس��ت .در اين كالن ش��هر رو به توس��عه ،همراه با تغيير در سبك و شيوهي
زندگ��ي رفتارهاي فراغتي نيز تغيير کرده اس��ت .اوقات فراغت و رفتارهاي
فراغتي ناش��ي از آن بخش��ي از س��بك زندگي مردم را آش��كار ميسازد ،به
مقولههايي نظير جنس ،سن و طبقهي اجتماعي وابسته بوده و در دو حوزهي
درون و بيرون از منزل گذراندني است (خزائي .)11 :1386

از اين گذش��ته ،اوقات فراغت ب��ا ارزشها و نگرشه��اي افراد رابطهي

نزديکي دارد .معموالً فرد در اوقات فراغت مورد عالقهي خود را انجام ميدهد
و از اين طريق شخصيت خود را شکل داده و آن را ابراز ميکند .بنابراين هم
ارزشها و هم تواناييهاي فرد از طريق اوقات فراغت او نمايان ميشود .از اين
رو ميتوان نتيجه گرفت که چگونگي گذران اوقات فراغت افراد يک جامعه به
ميزان زيادي معرف فرهنگ آن جامعه است (صيادي فر.)8 :1385

به نظر بورديو اوقات فراغت يکي از معرفهاي س��بک زندگي است .به
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عبارت س��ادهتر اوقات فراغت و گزينههاي فراغتي انس��ان از سبک زندگي
او نش��ئت ميگي��رد .از ط��رف ديگر ،بورديو معتقد اس��ت ک��ه موقعيت يا
پايگاه اجتماعي ،اقتصادي با س��بک زندگي پيوند دارد .در نتيجه کس��اني که
موقعيتهاي اجتماعي مشابهي دارند ،سبكهاي زندگي کم و بيش مشابه و
ذائقهها و س�لايق مشابهي نيز دارند .از طرف ديگر ،به نظر بورديو موقعيت
اجتماع��ي ،اقتصادي مبتني بر ميزان بهرهمندي فرد از س��رمايههاي اقتصادي
و فرهنگي اس��ت .ميزان دسترس��ي به منابع مادي (س��رمايهي اقتصادي) و
منابع فرهنگي (ش��امل سطح تحصيالت ،ميزان و نحوهي استفاده از کاالهاي
فرهنگي) س��هم سرمايهي يك فرد و در نتيجه موقعيت اجتماعي و امکانات
او را تعيين ميكند و افراد بس��ته به موقعيت اجتماعي و منابع در دس��ترس
س��بکهاي زندگي خاصي را در پيش گرفته و از امکانات فراغتي و ساليق
خاصي برخوردار ميش��وند .اين امکانات (م��ادي و فرهنگي) ،گرايشها و
س�لايق ناش��ي از آن هم بر روي گزينههاي فراغتي آنه��ا و هم بر ميزان و
چگونگي فراغت آنان تأثير ميگذارد (شكوري .)4 :1385

اگرچ��ه بوردي��و در تحليل عوامل مؤث��ر بر کنش انس��ان تأثير موقعيت
اجتماعي ،اقتص��ادي را مغفول نميگذارد اما با اتخاذ موضعي وبري به نقش
عوام��ل فرهنگي و اجتماعي در اين موقعيت تأکيد کرده و نقش س��رمايهي
اجتماعي (شبکهي دوستان و آشنايان) و سرمايهي فرهنگي (تحصيالت ،نوع
مصرف فرهنگي) در کنش و رفتار انسان برجسته ميسازد .از اين منظر سبک
زندگي افراد را با توس��ل به فرهن��گ و ارزشهاي نگرش افراد بهتر ميتوان
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چگونگي فراغت افراد شناخت ارزشها و نگرشها و ذائقهي آنها در انتخاب
و مصرف کاالهاي مادي و فرهنگي از اهميت بسزايي برخوردار است.
عالوه بر بورديو تورشتاين وبلن 1نيز به اهميت شيوهي مصرف و فراغت
تأکيد و در اين باره نظريهپردازي کرده است .با اين همه وبلن توجه بيشتري به
فراغت ،تحليل چند و چون و عوامل مؤثر بر آن نشان داده است .وبلن همچون
بورديو به ارتباط دوسويهي شيوهي مصرف و فراغت با موقعيت اجتماعي توجه
کرده و كوشش مصرف كننده به مصرف كاالها را تالشي براي نشان دادن منزلت
و موقعيت اجتماعي ارزيابي ميكند .وبلن اعتقاد دارد مصرف كننده براي کسب
تشخص و منزلت اجتماعي مصرف ميكند .او عقيده دارد مصرف راه نشان دادن
موقعيت اجتماعي و ثروت است و اين كار از طريق مصرف تظاهري يا اوقات
فراغت تظاهري انجام ميشود (وبلن  116 :1383ـ .)110
از نظري��ات بورديو و وبلن برميآيد که فراغ��ت يکي از عرصههاي مهم
زندگي در دنياي جديد است و با سبک زندگي و مصرف و انتخاب دلخواهانهي
رفتارها ارتباط تنگاتنگي دارد .عامل تأثيرگذار ديگر بر فراغت جنسيت است.
بروز تمايزهاي جنس��يتي در فراغت از ديدگاه كلي جامع��ه دربارهي تفاوت
بين دو جنس ناش��ي ميشود و عوامل متعددي در آن دخيلاند .اين عوامل از
نگرش جامعه به رفتارها و فعاليتهاي مناسب براي زنان و مردان تا تسهيالت،
امکانات و فضاهاي فراغتي خاص زنان و مردان در تغيير است.
 Thorstein Veblenـ 1
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در هر حال اين تغييرات حضور زنان در عرصهها و فضاهاي ش��هري را
اجتناب ناپذير و نحوهي ساماندهي شهري را دگرگون ميسازد .با دگرگوني
تدريجي سبک زندگي زنان و دختران جوان براي سالمت و بهداشت جسمي
و رواني ،براي سرگرمي و فعاليتهاي فراغتي برون خانگي اهميت بيشتري
قائل ميش��وند .تمايل دختران جوان به س��بکهاي جديد زندگي و فراغت
برون خانگي نشان دهندهي دگرگوني ارزشها و پيدايش هويتهاي جديد
در آنان است.
پژوهشهاي اخير انجام گرفته بر روي اوقات فراغت دانش��جويان نشان
ميده��د الگوهاي اوقات فراغت دختران جوان ش��هري به ويژه در اقش��ار
متوسط از شکل انفعالي و درون خانگي به شکل فعاالنه و برون خانگي ميل
ميکند (رفعت جاه ،سعيدي و کاظمي )1387اما با محدوديتها و موانعي که امروزه
براي حضور دختران در غالب فضاهاي عمومي ش��هري وجود دارد ممکن
اس��ت فراغت اين قش��ر از بيرون به مکانهاي سربس��تهاي کشانده شود که
پيامدهاي منفی بيشتري در پي دارد.
در جامع��هي ما فرهنگ و باورهاي مس��لط محدوديتهايي را دربارهي
زم��ان فراغت و فضاهاي فراغتي مناس��ب دختران ايجاب ميکند .هدايت و
نظارت خانواده و اجتماع بر فراغت جوانان فی نفسه مفيد است اما چنانچه به
افراط گرايد فراغت فرد را مختل ميکند و چه بسا پيامدهاي منفی و آسيبزا
در بر داشته باشد.
اين موضوع مؤيد حساس��يت تأثير نهاد خانواده بر اوقات فراغت جوان
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جوان مايل به برقراري ارتباط با ديگران ،به ويژه همساالن ،است و اگر نهاد
خانواده در اين زمان به درستي عمل نكند با اعمال کنترل و محدوديت زياد
يا با بیتوجه ،در ه��ر دو صورت ميتواند به تأثيرات نامطلوب و رفتارهاي
آس��يبزا در اوقات فراغت جوان خود بيانجامد .اينجا اس��ت كه حساسيت
نظارت مدبرانه خانواده (والدين) نمايان ميشود (فاضلينيا.)51 :1380

محيط خانوادگي وجود روابط عاطفی در خانواده و نظارت صحيح والدين
بر اعمال و رفتار فرزندان بر پيشگيري از مشکالت فراغتي آنها تأثير مهمي دارد.
خانواده با اهتمام به اصول فرهنگي و پايبندي به ارزشهاي اخالقي و ديني
ميتواند باعث رشد و شکوفايي شخصيت و ايجاد هويت شخصي مستحکم
در فرزندان و مانع از بروز نابهنجاريهاي رفتاري شود (محمدي.)57 :1383
ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮﺩي

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ

ﻧﺤﻮﻩي ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ

ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ
ﺳﺒﮏ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ

ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩي،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺳﺎﻟﻢ

ﺁﺳﻴﺐﺯﺍ

ﭘﺎيﺑﻨﺪي ﺩﻳﻨﻲ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺍﻃﻼﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩي ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ

ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪي ﺷﺨﺼﻲ

ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺩﺭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

نمودار  :1مدل نظري تحقيق
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 )5روش تحقيق

روش تحقيق پيمايشي بوده و دادهها توسط پرسشنامه گردآوري شدهاند.
جهت آش��نايي با نظريهه��ا و تحقيقات انجام گرفت��ه در خصوص موضوع
تحقيق ،در بخش ابتدايي تحقيق از مطالعات اس��نادي استفاده شده است .در
اين مرحله با مطالعات مقدماتي و اکتشافی به تدوين چارچوب و مدل نظري
پژوهش و شاخصس��ازي اقدام و بدين ترتيب مقدمات الزم براي ورود به
مرحلهي بعدي پژوهش يعني مرحلهي پيمايشي آماده شده است.
جامعهي آماري مطالعه شده در اين تحقيق ،دختران جوان دانشجو ( 24ـ
 18ساله) ساکن تهران هستند که در سال تحصيلي  1386در دانشگاه تهران
به تحصيل مش��غول بودهاند .در اين تحقيق نمونهي مطالعه ش��ده ،با روش
نمونهگيري خوش��هاي از بين دانش��کدههاي اين دانشگاه (چهار دانشكدهي
پيراپزش��كي ،پرس��تاري ـ مامايي ،علوم اجتماعي و علوم پايه) انتخاب شد.
حجم جامعهي آماري كه ش��امل دختران دانشجوي اين دانشکدهها در مقطع
كارشناسي بوده  2612نفر و حجم نمونهي بررسي شده که از طريق فرمول
كوكران محاس��به شده معادل  180دانشجو بوده و با تعداد دانشجويان دختر
در هر دانشكده تناسب دارد.
در اي��ن پژوهش س��نجش روايي ش��اخصها 1از طري��ق ضريب آلفاي
كرونب��اخ 2انجام گرفته اس��ت .بهعالوه براي انحاي گ��ذران اوقات فراغت،
که متغير وابس��تهي تحقيق را تش��کيل ميدهد و در قالب يک مقياس چند
 Cronbach’s Cofficient Alphaـ 2

54

		 Reliabilityـ 1

تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان

توسط جداول تقاطعي و رگرسيون چند متغيري وارسي گرديد.
 5ـ  )1نحوهي کمي کردن مفاهيم و تعريف عملياتي متغيرها

متغيرهاي پيشينهاي سن و معدل نمرات ترم قبل به صورت ترتيبي و در
قالب يک متغير س��ه مقولهاي سنجيده شده است .رشتهي تحصيلي متغيري
اسمي است و مقوالت مشخصي دارد.
معن��اي فراغت در ذهن پاس��خگويان متغيري اس��مي و کيفی اس��ت و
مقوالت متعددي دارد ,اما ميزان اوقات فراغت در قالب يک متغير ترتيبي سه
مقولهاي سنجيده شده است.
ب��راي نح��وهي گذران اوقات فراغت ،که توس��ط مقياس��ي  13گويهاي
س��نجيده شده و متغير وابستهي اصلي را تشکيل ميدهد ،ابتدا تحليل عاملي
انجام شد .بر اساس تحليل عاملي پرداختن به فعاليتهاي ورزشي ،رفتن به
س��ينما با اعضاي خانواده ،مطالعهي داستان ،رمان يا ساير منابع مورد عالقه،
رفتن به کالسهاي هنري ،تماشاي فيلمها و برنامههاي سرگرم کننده با ويدئو
بر يک عامل بار ش��د .و در مقولهي فراغتهاي س��الم (غيرآسيبزا) جاي
گرفت و رفتن به كافی ش��اپ با دوس��تان دختر يا پسر ،رفتن به رستوران با
دوستان دختر يا پسر ،گشتن در مراكز خريد نظير پاساژها ،تماشاي برنامههاي
ماهواره ،گفتوگوي اينترنتي و تفريحات خارج از منزل با دوس��تان پسر بر
 Factor Analysisـ 1
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روي عامل ديگري بار ش��د و در مقولهي فراغتهاي آسيبزا جاي گرفت.
نمرات حاصل از اين مقياس به چهار مقولهي سالم ،ب ه نسبت سالم ،به نسبت
آسيبزا و آسيب تقسيم شده است.
مي��زان اوق��ات فراغت و ارتباط عاطفی در خان��واده در قالب يک متغير
ترتيبي س��ه مقولهاي و ميزان کنترل والدين بر رفت و آمد و روابط فرزندان
در قالب يک مقياس س��نجيده شده اس��ت .ميزان همفکري خانواده در رفع
مش��کالت فرزندان و ميزان اطالع اعضاي خانواده از نحوهي گذران فراغت
توس��ط مقياس سنجيده شده و سپس نمرات اين مقياسها رکورد شده و در
چهار مقولهي کم تا زياد به صورت متغيري ترتيبي درآمده است.
مصرف رس��انهاي يکي از شاخصهاي مصرف کاالي فرهنگي است که
توسط نوع و ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت سنجيده شده است.
در س��ؤال نوع و ميزان اس��تفاده از ماهواره گويهي اول تماش��اي شوهاي
ايراني و خارجي و کانالهاي مد است .در اين مقياس گويهي سوم که تماشاي
کانالهاي خبري است رکورد شد .گويههاي يک و دو آسيبزا و گويهي سه
غير آسيبزا ناميده شده است .نمرهي کم در اين متغير نمايانگر استفادهي غير
آسيبزا و نمرهي زياد نشان دهندهي استفادهي آسيبزا از ماهواره است.
در س��ؤال مربوط به نوع و ميزان استفاده از اينترنت به سبب پايين بودن
همبستگي آلفاي گويهها ،تنها گويهي سوم ( گفتوگوي اينترنتي) منظور شد
و دو گويهي ديگر (دسترسي به منابع اطالعاتي جديد و مطالعهي وبالگها و
اخبار) از تحليل خارج شد .ميزان استفاده از اينترنت در شبانهروز به صورت
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س��بک خريد و مصرف پوش��اک که معرف چگونگي مصرف کاالهاي
مادي است توسط يک مقياس سنجيده شده و سپس در قالب چهار مقولهي
کاربردگرا ،به نسبت کاربردگرا ،به نسبت مدرن و مدرن رکورد شده است.
متغير نگرش به معاشرت با جنس مخالف و ميزان گرايش به خودآرايي
معرف ارزشها و نگرشها بوده و توسط مقياس سنجيده شده است.
ميزان دينداري از جمع نمرات استاندارد شده سه پرسش که بعد پيامدي
و بعد مناسکي دين (در اينجا حجاب و نماز و روزه) را ميسنجد ايجاد شده
و در چهار مقوله جاي گرفته است.
پاي��گاه اقتص��ادي ـ اجتماعي خانواده از جمع نمرات اس��تاندارد ش��ده
متغيرهاي تحصيالت و منزلت ش��غلي والدين ،منطقهي محل سکونت ،نوع
مالکيت منزل مس��کوني ،دارا بودن اتاق شخصي و ميزان هزينهي ماهيانهي
خانواده به دست آمده است و درآمد شخصي مصرفی در ماه را در پنج مقوله
ترتيبي سنجيدهايم.
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جدول  :1متغيرها و شاخصهاي عمدهي استفاده شده در اين پژوهش و سطح سنجش آنها
مؤلفهها

ويژگيهاي
خانوادگي

شاخصها
اطالع خانواده از نحوهي
گذراندن اوقات فراغت

ميزان اطالع خانواده از نحوهي گذراندن اوقات فراغت
(مقياس)

فاصلهاي

روابط عاطفی در خانواده

روابط عاطفی والدين باهم و با فرزندان (مقياس)

فاصلهاي

ميزان همفكري در درون
خانواده

ميزان همفکري خانواده در حل مشكالت اعضا (مقياس)

فاصلهاي

ميزان همراهي اعضاي خانواده
در اوقات فراغت

مقياس

فاصلهاي

ميزان كنترل و نظارت خانواده
بر روابط فرد

مقياس

فاصلهاي

پايگاه اقتصادي اجتماعي
خانواده

منزلت شغلي پدر ،درآمد خانواده ،محل سکونت ،نوع منزل
مسکوني ،اتاق شخصي

ترتيبي

رشتهي تحصيلي

-

اسمي

نگرش به رابطه با جنس مخالف (مقياس)

فاصلهاي

نگرش به آرايش (مقياس)

فاصلهاي

سبك خريد و مصرف کاالهاي
مادي

راحتي ،قيمت و دوام يا زيبا ،مدروز و تك و منحصر بهفرد
بودن (مقياس)

فاصلهاي

ميزان درآمد مصرفى در ماه

درآمد شخصي مصرفى در ماه

ترتيبي

پايبندي ديني

اعتقادات ،پوشش اسالمي ،ميزان تقيد به نماز و روزه
(مقياس)

فاصلهاي

ميزان و نوع مصرف کاالهاي
فرهنگي (اينترنت)

جستوجوي منابع اطالعاتي و مطالعهي وبالگها يا گفت
وگوي اينترنتي (( )chatمقياس)

فاصلهاي

ميزان و نوع مصرف کاالهاي
فرهنگي (ماهواره)

كانالهاي شوي ايراني و خارجي و مد يا کانالهاي خبري
(مقياس)

فاصلهاي

ميزان اوقات فراغت

در شبانه روز

ترتيبي

رفتن به مهمانيهاي دوستانه ،پرداختن به فعاليتهاي ورزشي،
رفتن به سينما با اعضاي خانواده ،مطالعه ،رفتن به کالسهاي
هنري يا رفتن به كافى شاپ و رفتن به رستوران با دوستان دختر
يا پسر ،رفتن به مراكز خريد نظير پاساژها ،تماشاي برنامههاي
مورد عالقه در ماهواره ،تماشاي فيلم با ويدئو ،گفتوگوي
اينترنتي  Chatو تفريحات خارج از منزل با دوستان پسر
(مقياس)

فاصلهاي

ارزشها و نگرشها

ويژگيهاي
فردي

متغير وابسته
نحوهي
گذران
اوقات
فراغت

سطح
سنجش

از سالم تا آسيبزا
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توصيفی و س��پس تحليلهاي تبييني و اس��تنباطي اول بر اساس جداول دو
بعدي و سپس بر اساس رگرسيون چند متغيري انجام شده است.
 )6يافتههاي تحقيق
 6ـ  )1ويژگيهاي فردي

به لحاظ رش��تهي تحصيلي در افراد مطالعه شده نسبت دانشجويان علوم
پايه و علوم اجتماعي بيش��تر از دانشجويان پرس��تاري و پيراپزشکي بوده و
معادل دو به يک است.
به لحاظ ارزشها و نگرشها  60درصد دانش��جويان نسبت به دوستي و
رفت و آمد دختر و پس��ر نگرش موافق داش��ته و بقيه با اين نوع دوستيها
مخالف بودند .همچنين حدود دوس��وم دانشجويان براي خودآرايي اهميت
زيادي قائل بودهاند .در مجموع اگرچه دانشجويان مطالعه شده به ارزشها و

نگرشهاي مدرن تمايل بيشتري نشان دادهاند اما با ارزشهاي کام ً
ال مدرن و
کام ً
ال سنتي نيز موافق نبودهاند.

در مورد س��بک خريد و مصرف هم چنين وضعيتي وجود دارد .س��بک
خريد و معيارهاي خريد پوشاک در نيمي از پاسخگويان به نسبت نوگرا بوده
و بقيه به سبک خريد کارکردگرا تمايل بيشتري داشته و در خريد و مصرف
خود بيشتر به دوام ،قيمت ،و راحتي کاال توجه دارند.
همچنين بيش از نيمي از دانشجويان در طول ماه کمتر از  50هزار تومان براي
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رفع نيازهاي شخصي خود هزينه ميکنند ،يک سوم آنها در طول ماه بين  50تا 100
هزار تومان و بقيه بيش از  100هزار تومان در ماه براي امور شخصي هزينه ميکنند.
به لحاظ پايبندي ديني بيش از دوسوم دانشجويان پايبندي ديني زيادي دارند
و در  28درصد آنان بسيار زياد و بقيه پايبندي ديني به نسبت کم و کم دارند.

ب��ه لحاظ نوع مصرف رس��انهاي ،تقريبًا نيمي از پاس��خگويان هيچ يک از

برنامههاي ماهواره را تماش��ا نميکنند .در بين ساير پاسخگويان بيشترين ميزان
استفاده از ماهواره مربوط به تماشاي فيلمهاي سينمايي ( 31/4درصد پاسخگويان)
و کمترين ميزان استفاده از ماهواره به تماشاي کانالهاي مد است .پس از تماشاي
فيلمهاي سينمايي ،بيش��ترين ميزان استفاده از ماهواره تماشاي کانالهاي شوي
ايراني ( 30/7درصد پاسخگويان) و بعد از آن تماشاي کانالهاي خبري است.
بي��ش از نيم��ي از پاس��خگويان تاکن��ون از اينترنت ب��راي گفتوگوي
اينترنتي ( )chatاس��تفاده نکردهاند و دوس��وم آنها بيشتر براي دسترسي به
منابع اطالعاتي جديد از اينترنت اس��تفاده ميکنند و  40درصد پاسخگويان
از اينترنت بيشتر براي مطالعهي وبالگها و اخبار بهره ميگيرند .بنابراين در
بين سه نوع استفاده از اينترنت ،بيشترين ميزان استفاده مربوط به دسترسي به
منابع اطالعاتي جديد و کمترين استفاده براي گفتوگوي اينترنتي ذکر شده
و مطالعهي وبالگها و اخبار در حد ميانه قرار دارد.
 6ـ  )2ويژگيهاي خانوادگي

اطالع خانواده از نحوهي گذراندن اوقات فراغت دانشجويان بنا بر اظهار
خودشان در نيمي از خانوادهها به نسبت زياد و در  62درصد خانوادهها زياد
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دارن��د .همچنين بيش از نيمي از پاس��خگويان وجود ارتباطات خانوادگي به
نسبت صميمانه و يک سوم آنها وجود ارتباطات خانوادگي بسيار صميمانه را
در خانوادهي خود گزارش کردهاند .بر اس��اس يافتهها ميزان کنترل و نظارت
والدين بر فراغت فرزندانشان در يک سوم خانوادهها کم و به نسبت کم بوده
اما در  58درصد خانوادهها به نسبت زياد و در  8درصد آنها زياد بوده است.
از اين گذشته غالب دانشجويان پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي متوسطي داشتند
به طوري که  52درصد پاسخگويان از پايگاه متوسط 19 ،درصد آنها از پايگاه
پايين و بقيه از پايگاه باال برخاستهاند.
بيشتر از يک سوم دانشجويان فراغت را به معناي سرگرمي و تفريح ميدانند.
براي  22درصد آنها فراغت به معناي اس��تراحت کردن اس��ت 22 .درصد نيز
فراغت را به معناي پرداختن به برنامههاي هدفمند دانستهاند و براي بقيه فراغت
به معناي داشتن وقت آزاد براي انجام دادن امور مورد عالقه است.
100
80
60
22.2

33.9

21.7

22.2

40
20
0

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺢ

ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ
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بوده و بقيه اطالع به نس��بت کم و کمي از چند و چون فراغت فرزندانش��ان

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

به لحاظ نحوهي گذران فراغت اکثريت پاسخگويان ( 81درصد) فراغت
خود را با فعاليتهاي به نس��بت س��الم پر ميکنند و  12درصد آنها اوقات
فراغ��ت خود را ب��ا فعاليتهاي س��الم و فقط  6درصد آنها به ش��يوهي به
نس��بت آسيبزا اوقات فراغت خود را ميگذرانند .از اين گذشته  40درصد
دانش��جويان مطالعه ش��ده فراغت خود را طي شبانه روز  2تا  4ساعت35 ،
درصد کمتر از  2ساعت و  15/6درصد بيشتر از  4ساعت ذکر کردهاند.
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نمودار :3نحوهي گذران اوقات فراغت
ﻧﻤﻮدار :3ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

 6ـ  )3تحليل روابط ميان متغيرها و پاسخگويي به پرسشهاي تحقيق

نتايج ج��داول تقاطعي نش��ان ميدهد رابطهي نحوهي گ��ذران اوقات
فراغت با خود پنداره معنادار نبوده و لذا تأييد نشده است .اما نحوهي گذران
اوقات فراغت با گرايش به خودآرايي همبس��تگي معناداري داش��ته و نشان
ميدهد هرچه دختر جوان تمايل بيش��تري ب��ه خودآرايي و جلب توجه در
انظار عمومي داشته احتمال آسيبزايي اوقات فراغت در او بيشتر بوده است.
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گرايش به خودآرايي

کل
بسيار کم

کم

زياد

بسيار زياد

14/3

15/8

5/9

16/1

71/4

80/7

90/6

61/3

14/3

3/5

3/5

22/6

نحوهي گذران اوقات فراغت

سالم

20

11/2

146

81/6

13

7/3

فراوانی

7

57

85

31

180

-

درصد

100

100

100

100

-

100

به نسبت سالم
به نسبت آسيبزا
کل

فراواني

درصد

آماره

مقدار

سطح معناداري

پيرسون

0/26

0/000

بين س��بک خريد و مص��رف و نحوهي گذران اوق��ات فراغت رابطهي
معکوس��ي ديده ميش��ود ،به اين ترتيب که هرچه معياره��اي مدگرايانه در
خريد پوشاک بیشتر باشد نحوهي گذران اوقات فراغت فرد آسيبزاتر است.
نحوهي گذران اوقات فراغت با ميزان درآمد ش��خصي مصرفی در ماه و
ميزان رضايت از زندگي همبستگي بسيار ضعيفی داشته و تأييد نشده است.
همچنين وجود رابطه بين ميزان کنت��رل و نظارت خانواده و نحوهي گذران
اوقات فراغت رد ش��ده است .وجود روابط عاطفی با اعضاي خانواده نيز با
نحوهي گذران اوقات فراغت رابطهاي نداشته است.
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جدول  :2رابطهي نحوهي گذران اوقات فراغت و گرايش به خودآرايي
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سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

جدول  :3رابطهي نحوهي گذران اوقات فراغت و سبک خريد و مصرف
سبک خريد و مصرف
نحوهي گذران اوقات فراغت

سالم
به نسبت سالم

12/9

9/5

84/7

78/9

2/4

11/6

فراواني

درصد

20

11/2

146

81/6

13

7/3

فراوانی

85

95

180

-

درصد

100

100

-

100

به نسبت آسيبزا
کل

کاربردگرا

نوگرا

کل

آماره

مقدار

سطح معناداري

پيرسون

-0/25

0/001

رابطهي ميزان اطالع خانواده از نحوهي گذران اوقات فراغت ،با نحوهي
گ��ذران اوقات فراغ��ت در جداول دو بعدي تأييد نش��ده اما در تحليلهاي
رگرسيوني که در آن تأثير ساير متغيرها کنترل شده اين متغير نشان دهندهي
تأثيري معنادار است.
تأثي��ر پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده و مي��زان همراهي خانواده در
اوقات فراغت بر نحوهي گذران فراغت تأييد نشده است ,اما رابطهي نگرش
به رابطه با جنس مخالف با نحوهي گذران اوقات فراغت ضريب همبستگي
 0/22داش��ته و از لحاظ آماري معنادار است .به عبارت ديگر هرچه نگرش
ب��ه رابطه با جنس مخالف مثبتتر ميش��ود نحوهي گ��ذران اوقات فراغت
به ش��کل آس��يبزا تمايل پيدا ميکند .ضريب همبستگي بين ميزان حضور
در مهمانيه��اي مختل��ط با نحوهي گذران فراغت قاب��ل مالحظه ( )0/31و
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که هرچه ميزان حضور دختران در مهمانيهاي مختلط بيش��تر باشد نحوهي
گذران اوقات فراغت آنها آسيبزاتر خواهد بود.
جدول :4رابطهي نحوهي گذران اوقات فراغت و نگرش به رابطه با جنس مخالف
نگرش به رابطه با جنس مخالف

نحوهي گذراندن اوقات فراغت

سالم
به نسبت سالم

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

موافقم

کام ً
ال
موافقم

12/5

13/2

10/2

9/8

87/5

84/2

79/7

78/4

0

2/6

10/2

11/8

فراواني

20

درصد

11/2

146

81/6

13

7/3

فرواني

32

38

59

51

180

-

درصد

100

100

100

100

-

100

به نسبت آسيبزا
کل

کل

آماره

مقدار

سطح معناداري

پيرسون

0/223

0/003

جدول :5رابطهي نحوهي گذران اوقات فراغت و ميزان شرکت در مهمانيهاي مختلط
ميزان حضور در مهمانيهاي
مختلط

هيچ

به
ندرت

گاهي
اوقات

بيشتر
مواقع

هميشه

16

10

7/1

4/3

7/1

82/7

80

90/5

69/6

71/4

1/2

10

2/4

26/1

21/4

81

20

42

23

14

نحوهي گذران اوقات فراغت

سالم
به نسبت سالم
به نسبت آسيب زا
کل

فراواني

کل

آماره

مقدار

سطح معناداري

پيرسون

0/316

0/000
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فراواني

درصد

20

11/1

147

81/7

13

7/2

180

-
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معنادار و نش��اندهندهي رابطهي مثبت بين اين دو متغير است .به اين معني

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

همچنين نوع استفاده از ماهواره بر نحوهي گذران فراغت تأثير ميگذارد.
يعني هرچه در استفاده از ماهواره فرد به کانالهاي شو و مد عالقهي بيشتري
نشان داده ،نحوهي گذران اوقات فراغت او آسيبزاتر بوده است.
پايبن��دي ديني با نحوهي گذران فراغت همبس��تگي معکوس و معنادار
دارد .بدي��ن معني که با افزاي��ش ميزان پايبندي افراد به دين نحوهي گذران
اوقات فراغت آنها سالمتر ميشود و با کاهش ميزان دينداري نحوهي گذران
اوقات فراغت به آسيبزايي ميل ميکند.
جدول  : 6رابطهي نحوهي گذران اوقات فراغت و نوع استفاده از ماهواره
نوع استفاده از ماهواره

کل
سالم

به نسبت
سالم

به نسبت
آسيبزا

آسيبزا

15/8

11/9

8/7

0

78/9

84/4

76/1

83/3

5/3

3/7

15/2

16/7

نحوهي گذران اوقات فراغت

سالم
به نسبت سالم
به نسبت آسيبزا
کل

فراواني

درصد

20

11/2

146

81/6

13

7/3

فراواني

19

109

46

6

180

-

درصد

100

100

100

100

-

100

آماره

مقدار

سطح معناداري

پيرسون

0/268

0/000

66

تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان

ميزان پايبندي به دين
کم

به نسبت
کم

به
نسبت
زياد

5/9

11/4

8/8

15/7

70/6

77/3

86/8

82/4

23/5

11/4

4/4

2

فراواني

17

44
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درصد

100

100
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سالم
به نسبت سالم
به نسبت آسيبزا
کل

کل
زياد

فراواني

درصد

20

11/1

147

81/7

13

7/2

51

180

-

100

-

100

آماره

مقدار

سطح معناداري

کندال C

-0/119

0/020

پيرسون

-0/244

0/003

پس از بررس��ي جداول دو بعدي ،توس��ط رگرسيون چند متغيري ،تأثير
خالص متغيرهاي مس��تقل بر نحوهي گذران فراغت اس��تخراج و با يکديگر
مقايسه شد .طبق جدول رگرس��يوني نهايي از ميان متغيرهاي مؤثر بر متغير
وابس��ته تنها س��ه متغير «ميزان اطالع خانواده از نحوهي گ��ذران فراغت» با
ضريب رگرس��يون اس��تاندارد  0/279ـ ؛ «نگرش به رابطه با جنس مخالف»
با ضريب رگرس��يون اس��تاندارد  0/284و «گرايش به خودآرايي» با ضريب
رگرس��يون اس��تاندارد  0/35با نحوهي گذران فراغت رابط��هي معناداري را
نشان ميدهند و تأثير بقيهي متغيرها بر متغير وابسته ناچيز بوده يا معنادار و
تعميمپذير به جامعهي آماري نبوده است.
پس از بررس��ي نتايج و دادههاي به دس��ت آمده از پرس��شنامه ،اکنون
ميتوان به پرسشهاي تحقيق پاسخ گفت:
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جدول :7رابطهي نحوهي گذران اوقات فراغت و ميزان پايبندي به دين
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سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

الفـ معناي فراغت در ذهن دختران مطالعه شده

بر اساس نتايج تحقيق ،فراغت در ذهن دختران مطالعه شده چهار معناي
مختلف داشته است .براي  34درصد يعني يک سوم اين دختران ،فراغت به
معناي سرگرمي و تفريح بوده 22 ،درصد يعني حدود يک چهارم آنها فراغت
را به معناي اس��تراحت دانستهاند و  22درصد نيز فراغت را به معناي گذران
وقت آزاد به شکل هدفمند و رضايتبخش يعني با برنامهريزي قبلي و براي
ني��ل به يک هدف خاص ابراز کردهاند و در نهايت  21درصد پاس��خگويان
نيز فراغت را معادل وقت آزاد يا بيکاري يعني زماني که فرد فارغ از هر نوع
مسئوليتي است بر شمردهاند.
با توجه به پاسخهاي فوق ،اکثريت پاسخگويان فراغت را به معناي تفريح
و سرگرمي دانس��تهاند و در مجموع حدود  77درصد دختران مطالعه شده از
فراغت معنايي انفعالي و توأم با بيکاري ،استراحت و تفريح در ذهن دارند .نتايج
فوق حاکي است که اکثريت پاسخگويان ( 77درصد) به اوقات فراغت به عنوان
زماني براي فعاليتهاي هدفمند که در کنار س��رگرمي و لذت ميتواند باعث
تعالي آنها در زمينههاي مختلف هنري ،ورزشي ،علمي و  ...شود نگاه نميکنند

و معموالً برنامهریزي قبلي براي گذران اوقات فراغت خود ندارند.
ب ـ ميزان فراغت دختران دانشجو

حدود  40درصد از پاس��خگويان فراغت روزانهي خود را  2تا  4ساعت
و  35درصد از آنها کمتر از  2ساعت ذکر کردهاند 15 .درصد از پاسخگويان
نيز اوقات فراغت روزانهشان بيش از  4ساعت ذکر شده است.
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با تحليل عاملي گويههاي جدول فعاليتهاي فراغتي پاس��خگويان به دو
گروه فعاليتهاي آس��يبزا و غير آسيبزا تقسيم شدند .در نتيجه الگوهاي
عمدهي فراغتي بررس��ي ش��ده در تحقيق فوق عبارتاند از سالم ،به نسبت
س��الم و به نس��بت آسيبزا و کام ً
ال آس��يبزا .نتايج تحقيق حاکي است که
اگرچه در گذران اوقات فراغت دختران دانشجوي پاسخگو ،الگوهاي فراغتي

آسيبزا وجود دارد ،اما هيچکدام از پاسخگويان الگوي فراغتي کام ً
ال آسيبزا
ندارند و فقط  6درصد آنها الگوي فراغتي به نسبت آسيبزا دارند .در مقابل
 81درصد پاسخگويان الگوي فراغتي به نسبت سالم و  12درصد آنها الگوي

فراغتي کام ً
ال سالم دارند.

د ـ عوامل فردي مؤثر بر اوقات فراغت

طبق نتايج حاصل از روابط متقاطع و جداول دو بعدي ،بين متغيرهاي سن،
رش��تهي تحصيلي ،عملکرد تحصيلي ،خود پنداره ،درآمد شخصي مصرفی
در ماه با نحوهي گذران اوقات فراغت همبس��تگي مش��اهده نش��د يا ميزان
همبستگي بسيار کم بوده و چشمگیر نبود .در عوض ميان گرايش به آرايش،
س��بک خريد و مصرف پوش��اک ،نگرش به رابطهي جن��س مخالف ،ميزان
حضور در مهمانيهاي مختلط و اس��تفادهي آس��يبزا از ماهواره همبستگي
مثبت و ميان ميزان پايبندي به دين و نگرش منفی به رابطه با جنس مخالف
همبستگي منفی و رابطهي معكوس مشاهده شد.
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هـ ـ عوامل خانوادگي مؤثر بر اوقات فراغت

با بررس��ي نتايج به دس��ت آمده از جداول دو بعدي مبين روابط متقاطع
بين متغيره��اي عوامل خانوادگي با نحوهي گ��ذران اوقات فراغت ميتوان
اظه��ار کرد بي��ن ميزان کنترل و نظ��ارت خانواده ،ميزان ارتب��اط عاطفی در
خان��واده ،پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خان��واده و ميزان همراهي خانواده در
گذران اوقات فراغت فرد با متغير وابسته همبستگي معناداري وجود ندارد و
رابط��هي معنادار بين متغيرهاي مربوط به عوامل خانوادگي با نحوهي گذران
اوقات فراغت تنها متغير اطالع خانواده از نحوهي گذران اوقات فراغت فرد
را شامل ميشود.
وـ عوامل مهم مؤثر بر نحوهي گذران اوقات فراغت دختران مطالعه شده

در پاس��خگويي به اين پرس��ش براي بررس��ي نهايي و به دست آوردن
متغيرهايي که در روابط علي همبس��تگي خالص با متغير وابس��ته دارند ،از
رگرسيون چندمتغيري استفاده ش��د تا روابط علي و تأثير خالص متغيرهاي
مس��تقل را بر متغير وابسته اس��تخراج و ميزان تأثير عوامل پيشبيني شده در
مدل نظري تحقيق با يکديگر مقايسه شود.
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ضريب رگرسيون استاندارد

سطح معناداري

ميزان اطالع خانواده از نحوهی گذران فراغت

-0/279

0/002

نگرش به رابطه با جنس مخالف

0/284

0/002

گرايش به خودآرايي

0/352

0/000

F

10/ 104

R

0/524

R2

0/275

 R2تعديل شده1

0/253

1چن��ان که در جدول باال مش��اهده ميش��ود ،از بين متغيرهاي مس��تقل
خود پنداره يا برداش��ت از خود ،ارزشه��ا و نگرشها (در خصوص رابطه
ب��ا جنس مخالف و در خصوص آرايش) ،مي��زان رضايت از زندگي ،ميزان
درآم��د مصرفی در ماه ،مي��زان پايبندي ديني ،نوع اس��تفاده از ماهواره (که
در زم��رهي ويژگيهاي فردي جاي دارن��د) ،ميزان اطالع خانواده از نحوهي
گذراندن اوقات فراغت ،ميزان کنترل و نظارت خانواده ،ميزان روابط عاطفی
در خانواده و پايگاه اقتصادي ،اجتماعي خانواده (که در مقولهي ويژگيهاي
خانوادگي جاي ميگيرند) ،سه متغير ميزان اطالع خانواده از نحوهي گذران
فراغت ،نگرش به رابطه با جنس مخالف و نگرش به آرايش رابطهاي معنادار
با متغير وابسته (نحوهي گذران اوقات فراغت) داشتند.
 Adjusted R Squareـ 1
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به عبارت ديگر ميتوان اظهار داش��ت ارزشه��ا و نگرشهاي دختران
مطالعه شده و ميزان اطالع خانوادهي آنها از نحوهي گذران فراغتشان بيشترين
تأثي��ر را در نح��وهي گذران اوقات فراغت آنه��ا دارد .بدين معني که هرچه
نگ��رش آنان به رابطه با جن��س مخالف مثبتتر و گرايش آنان به خودآرايي
بيشتر و ميزان اطالع خانواده از نحوهي گذران فراغت آنان کمتر باشد ،گذران
اوقات فراغت آسيبزا در آنها بيشتر ميشود.
ساير متغيرها حتي متغيرهايي که در جداول دو بعدي همبستگي معناداري
با متغير وابس��ته نش��ان دادند در نتايج رگرسيون چندمتغيري که در آن تأثير
متغيرهاي مس��تقل بر يکديگر کنترل و روابط خالص ميان متغيرها آش��کار
ميشود ،رابطهي معناداري با نحوهي گذران فراغت نشان نميدهند.
چنانچه ضريب تبيين  R2نش��ان ميهد با اين س��ه متغير ميتوان حدود
 27درصد از تغيي��رات نحوهيگذران اوقات فراغت را تبيين کرد و ضريب
همبستگي چندگانه  Rاين متغيرها با متغير وابسته معادل  0/52است.
نتيجهگيري

به لحاظ ارزشها و نگرشها ،در مجموع اگرچه دانشجويان مطالعه شده
به ارزشها و نگرشهاي مدرن تمايل بيشتري نشان دادهاند اما با ارزشهاي
ال مدرن و کام ً
کام ً
ال سنتي نيز موافق نبودهاند.

در مورد س��بک خريد و مصرف هم چنين وضعيتي وجود دارد .س��بک
خريد و معيارهاي خريد پوشاک در نيمي از پاسخگويان به نسبت نوگرا بوده
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خود بيشتر به دوام ،قيمت ،و راحتي کاال توجه دارند.

به لحاظ نوع مصرف رس��انهاي ،تقريبًا نيمي از پاس��خگويان هيچ يک از

برنامههاي ماهواره را تماش��ا نميکنند .در بين بقيه بيشترين ميزان استفاده از
ماهواره مربوط به تماشاي فيلمهاي سينمايي و کانالهاي شوي ايراني است.
همچنين بيش��تر دانش��جويان بهرهگيرنده از اينترنت براي دسترسي به منابع
اطالعاتي جديد از اينترنت استفاده ميکنند و مطالعهي وبالگها و اخبار در
مرتبهي بعد قرار دارد.
تحليل يافتههاي اين مطالعه نش��ان ميدهد ،اکثريت دانش��جويان مطالعه
ش��ده از فراغت معنايي انفعالي و توأم با بيکاري ،اس��تراحت و سرگرمي در
ذه��ن دارند و به اوقات فراغت به عنوان زماني براي فعاليتهاي هدفمند و
برنامهريزي ش��ده که ميتواند باعث بازتواني و رشد آنها شود نگاه نميکنند

و معم��والً برنامهريزي قبلي براي گ��ذران اوقات فراغت خود ندارند .با اين
همه نتايج تحقيق حاکي از آن اس��ت که بيش از نود درصد اين دانشجويان
الگوهاي فراغتي به نس��بت س��الم و کام ً
ال س��الم دارند و تنها  6درصد آنها

الگوي فراغتي به نسبت آسيبزا دارند.
از ميان عوامل فردي لحاظ ش��ده ،س��بک زندگي و مصرف ،ارزشها و
نگرشها ،ميزان و نوع استفاده از رسانه و ميزان پايبندي ديني با چگونگي
اوقات فراغت ارتباطي معنادار دارند ,اما از ميان عوامل خانوادگي گوناگوني
که در مطالعه وارد ش��د فقط تأثير اطالع خانواده ب��ر نحوهي گذران اوقات
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فراغت تأييد ش��ده اس��ت .با توجه به ش��دت و ضعف تأثي��ر متغيرها و بر
اس��اس تحليلهاي رگرسيوني ميتوان اظهار کرد که ارزشها و نگرشهاي
دختران مطالعه شده و ميزان اطالع خانوادهي آنها از نحوهي گذران فراغتشان
بيشترين تأثير را در نحوهي گذران اوقات فراغت آنها دارد.
اين موضوع مؤيد اين مطلب است که در چگونگي گذران اوقات فراغت
عوامل فردي بيشتر از عوامل خانوادگي تأثير دارد و اين امر چه بسا ناشي از
غلبهي فرايند فردگرايي در جوانان و نش��ان دهندهي آن است که امروزه در
ارزشها و رفتار آنها از تأثير خانواده کاس��ته شده و ساير نهادهاي اجتماعي
از جمله گروه دوستان و رسانههاي جمعي تأثير بيشتري بر جاي ميگذارند.
يافتههاي اين مطالعه با پژوهشهاي اخير دربارهي اوقات فراغت جوانان
همخواني دارد .پژوهش آزاد ارمکي ( )1385دربارهي الگوي نس��لي گذران
اوقات فراغت در تهران يکي از تغييرات صورت گرفته در س��اختار فراغت
را افزايش گرايش به فعاليتهاي فردي و انفعالي و توأم با سرگرمي گزارش
کرده است .همچنين يافتههاي پيمايش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان نشان
ميدهد عمدهترين فعاليتهاي فراغتي ايرانيان ش��امل استفاده از رسانههاي
صوتي ،تصويري ،استراحت و فعاليتهاي شخصي بوده است.
از اين گذشته ،در پژوهش «مطالعهي الگوهاي فراغتي دانشجويان ساکن
در خوابگاه» (رفعتجاه  )1387نيز يافتههاي پژوهش نشان ميدهد شيوهي گذران
اوقات فراغت دانش��جويان با برداشت آنها از فراغت ،ارزشها و نگرشها،
س��بک زندگي ،ميزان پايبندي ديني و مي��زان برنامهريزي آنها براي فراغت
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دانش��جويان (کاظمي )1387نيز که غلبهي س��بک فراغت سرگرمي محور را در
دانش��جويان گزارش کرده همخواني دارد .همچنين در اين پژوهش ،گرايش
کمتر دختران دانشجو به رفتارهاي پرخطر و آسيبزا در اوقات فراغت تأييد
شده است.
از ط��رف ديگر ،بر اس��اس چارچوب نظري انتظ��ار ميرفت که اوقات
فراغت با س��بک زندگي و مصرف ارتباط داش��ته باشد و نتايج مطالعه مؤيد

اين ارتباط اس��ت .همچنين مطابق چارچوب ياد ش��ده اوقات فراغت صرفًا
با جايگاه طبقاتي تبيين نميش��ود و عوامل فرهنگي و ارزشها و نگرشها
در تحليل آن نقش برجس��تهاي ايفا ميکند .اين تأثيرگذاري هم مس��تقيم و
بيواسطه است و هم غيرمستقيم از طريق ايجاد ترجيحات و ساليق خاص.
زي��را ارزشها و نگرشها که عمدتًا در دوران کودکي در درون خانوادهها و

محيط اجتماعي پيرامون آن فرا گرفته ميش��ود به صورت عاليق ،سليقهها،
خواستها و برداش��تهاي مربوط به فراغت ،بروز مييابد .نتايج پژوهشي
نيز نش��ان ميدهد که شيوهي گذران اوقات فراغت دانشجويان با برداشت از
فراغت ،اولويتهاي ارزش��ي ،اهداف فرهنگي و آرزوهاي آنها در زمينههاي
گوناگون ارتباط دارد .اين يافتهها جنبهي ديگري از چارچوب نظري پژوهش
را ک��ه بر اس��اس آن ارزشها و نگرشها و س�لايق و عاليق برآمده از آنها
متعلق به نظامي است که جنبههاي مختلف زندگي روزمره جلوهگر ميشود
را تأييد ميکند.
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پيشنهادات

ب��ا دگرگوني تدريجي ارزشها و س��بک زندگي ،دخت��ران جوان براي
س�لامتي ،سرگرمي و فعاليتهاي فراغتي برون خانگي اهميت بيشتري قائل
ميش��وند و الگوهاي اوقات فراغت آنان به ويژه در اقش��ار متوسط از شکل
انفعالي و درون خانگي به ش��کل فعاالنه و برون خانگي ميل ميکند (انصاري

1382؛ رفعتج��اه 1387و 1383؛ س��عيدي ,)1387ام��ا با محدوديته��ا و موانعي که
امروزه براي حضور دختران در غالب فضاهاي عمومي ش��هري وجود دارد
به نظر ميرسد فراغت اين قش��ر ميتواند از بيرون به مکانهاي سربستهاي
که آسيبهاي بيشتري در پي دارد کشانده شود و در اين راستا سياستهاي
فرهنگي معطوف به فضاهاي فراغتي ميتواند گذران فعاالنه و خالقانه و غير
آس��يبزاي اوقات فراغت دختران جوان را بارور س��ازد .از اين رو شايسته
اس��ت که مسئوالن دانش��گاه و خوابگاههاي دانشجويي به ضرورت افزايش
فضاه��ا و امکانات فراغتي خاص و کم هزينه در خوابگاه و در دانش��کدهها
توجه و در اين جهت برنامهريزي کنند .همچنين ايجاد امکانات و تسهيالت
و س��النهاي ورزشي بيشتر در دانشکدهها و در خوابگاه گام مؤثري خواهد
بود در جهت س��وق دادن دانشجويان به فراغتهاي فعاالنه و توأم با تفريح
که هم برنامهريزي هفتگي براي آن امکانپذير اس��ت و هم هزينهي چنداني
براي دانشجويان در بر ندارد.
از آنجا که بر اساس پژوهشهاي انجام شدهي اخير (رفعت جاه 1387؛ شهيدي

 ،)1386ارزشه��ا و نگرشها بيش��ترين تأثير را بر جلوگيري از آس��يبهاي
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در جريان اجتماعي ش��دن با روشي استداللي ،غيرآمرانه و عاري از تعصب
ب��ه نوجوان��ان منتقل و در آنها نهادينه ش��ود .تکيه بر اي��ن اصول اخالقي و
اعتقادي سبب مصونيت نسبي دختران جوان در برابر آسيبهاي اجتماعي و
به خصوص آسيبهاي فراغتي ميشود.
از طرف ديگر ،با توجه به اينکه در هر حال امروزه فراغت دختران جوان از
شکل درون خانگي به اشکال برون خانگي ميل کرده بايد در برنامهريزيهاي
شهري براي حضور شايستهي زنان و دختران در عرصهي اجتماع ،فضاهاي
فراغتي مناسبي پيشبيني و احداث شود .اين فضاها را ميتوان به فعاليتهاي
ورزشي ،هنري و تفريحي اختصاص داد و نظارت آمرانه بر فضاهاي شهري
را بهخصوص در مورد نحوهي حضور زنان و دختران جوان در اين فضاها،
تعديل کرد تا بدين وس��يله از کشانده شدن آنها به مراکز خريد و مصرف و
فضاهاي سربسته و ناامن که احتمال گذران آسيبزاي اوقات فراغت در آن
بيشتر است ممانعت شود .رفع نگرشهاي غيرعادالنه جنسيتي و بهرهمندي
دختران از اوقات فراغتي فرحبخش و س��ازنده آثار فردي و اجتماعي مهمي
در بردارد و اين امر فراهم نميش��ود مگر با کار فرهنگي وس��يع در س��طح
خانوادهها و در سطح ساير نهادهاي اجتماعي.
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