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در تحقیق حاضر عوامل مؤثر در آسیب زا شدن اوقات فراغت دختران دانشجو 
مطالعه شده است. با توجه به یافته های پژوهش ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگی، 
نوع مصرف رسانه ای و میزان اطالع خانواده از نحوه ی گذران اوقات فراغت بیشترین 
تأثیر را بر نحوه ی گذران فراغت برجای می گذارند. همچنین تأثیر عوامل فردی بر 
سالم بودن یا آسیب زا شدن اوقات فراغت به مراتب بیشتر از عوامل خانوادگی مشاهده 
شد. این نتایج مؤید آن است که امروزه در اجتماعی شدن افراد از تأثیر خانواده کاسته 
شده و سایر نهادهای اجتماعی از جمله رسانه های جمعی بر نگرش و رفتار فرد تأثیر 

بیشتری می  گذارند.
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ــدن و  ــت  تازه كه بر اثر صنعتی  ش فراغت در معنای جدید آن پدیده ای اس

شهرنشینی به وجود آمده و آن را نمی توان با بیكاری قرون گذشته مقایسه كرد. 

در این معنا اوقات فراغت  زمانی است كه در آن شخص آن گونه كه می خواهد 

عمل می كند و در آن الزامی وجود ندارد در نتیجه با نوعی طیب خاطر و رضایت 

ــود. از این رو اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین  ــپری می ش س

اوقات انسان دانست این اوقات ممکن است كه برای عده ای متضمن تعمق و 

تفكر و ساختن و ابداع باشد و برای عده ای بیشتر شامل بازآفرینی قوای جسمی 

و روانی و برای برخی دیگر صرفًا شامل سرگرمی و تفریح باشد.

فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی 

ــاد می كنند، به این معنی كه چگونگی  ــه مثابه آیینه ی فرهنگ جامعه ی از آن ب

گذران اوقات فراغت افراد یك جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگی 

ــای ماركس1 و ریكاردو2  ــت. با افزایش اهمیت فراغت ارزش ه آن جامعه اس

ــخصیت و هویت  ــکل دهی به ش درباره ی  اهمیت کار و جایگاه تولیدی در ش

انسان کم رنگ شده است. در گذشته فراغت كم و بیش با بیكاری و بی مصرفی 

ــرها محسوب می شد, اما امروزه فراغت مبنای یك  همراه بود و مادر تمام ش

اخالق جدید مبتنی بر نیك بختی است. كسی كه از اوقات بیكاری خود استفاده 

نمی كند یا نمی تواند از آن بهره مند شود دیگر كاماًل  انسان شمرده نمی شود بلكه 

موجود عقب مانده ای میان حیوان و انسان به شمار می آید )اسدی 1352: 26(.

Rekardo ـ  Marks                         2 ـ  1
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سا در هر حال انسان به علت تفاوت ماهوی اش با سایر موجودات، حتی در 

ساده ترین اشکال زندگی، به فرصتی خارج از زندگی روزمره اش نیاز دارد تا 

در این فرصت بسیاری از كنجكاوی ها، تنوع طلبی ها و نیازهایش را ارضا كند 

ــود در بازپروری انسان ها نقش بسزایی  و این فرصت كه فراغت نامیده می ش

ــه ی اجتماعی ـ اقتصادی،  گرایش  ــن، طبق دارد. در گذران اوقات فراغت س

ــود. در این  ــیت باعث ایجاد مرزبندی ها و تفاوت هایی می ش مذهبی و  جنس

میان به نظر می رسد سن و مرحله ی زندگی بر کمیت و کیفیت فراغت افراد 

ــا كه نرخ جمعیت جوانان در  ــری تعیین کننده بر جای می گذارد. از آنج تأثی

جامعه ی ما باال بوده و در مورد قشر جوان جنبه های آسیبی هم بیشتر مطرح 

است، اهمیت مطالعه و شناخت آسیب های فراغتی هم بیشتر می شود. از این 

ــوه ی گذران اوقات فراغت  ــعی ما بر این بوده كه نح رو در این پژوهش س

دختران جوان  را  با تأكید بر عوامل آسیب شناختی آن بررسی کنیم.

2( بیان مسئله

ــمندی  ــخن از ارزش بی تردید هنگام صحبت درباره ی اوقات فراغت س

ــتر مناسبی برای رشد شخصیت و  ــت، زیرا اوقات فراغت بس این اوقات اس

اعتالی وجود و در عین حال زمینه ی همواری برای بروز اختالالت رفتاری، 

انحرافات اخالقی و بزهكاری های اجتماعی است.

ــازنده و مثبتی كه در نتیجه ی بهره وری  امروزه به علت اهمیت و آثار س

ــود دارد، این امر مورد  ــوب از اوقات فراغت در زمینه های مختلف وج مطل
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توجه خاص صاحب نظران و سیاست مداران به ویژه برنامه ریزان امور فرهنگی سا

ــان امروز به مقوله ی كار  ــت و از طرف دیگر دید متفاوت انس قرار گرفته اس

ــه امری مهم تبدیل کرده به نحوی كه در برنامه ریزی  ــت، فراغت را ب و فراغ

دولت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

ــتری به اوقات  ــهم بیش ــان امروزی، در بودجه ی خانوادگی خود س انس

ــتم، فراغت رفته  ــد. به نظر دومازدیه، در قرن بیس ــت اختصاص می ده فراغ

ــده است و  رفته نه تنها به عنوان حق فرد بلكه به عنوان یك ارزش تثبیت ش

ــدن« هنگامی به افراد دست می دهد كه در زمینه ی اوقات  ــاس فقیر ش »احس

فراغت »نیازها« سریع تر از »میزان رضامندی« آنها افزایش یابد )همان(.

دولت ها باید برای اوقات فراغت افراد امکاناتی را فراهم کنند وگرنه افراد 

خود از طرقی كه همواره به نفع جامعه نیست راه  حل هایی پیدا خواهند كرد. 

ــت فرهنگی باید با در نظر داشتن ذوق و عادات مردم موجب  بنابراین سیاس

ایجاد وسایل سودمند برای گذران اوقات فراغت و راهنمایی مردم به انتخاب 

آزادانه ی آن وسایل باشد. یكی از مشكالت جوامع فعلی فراهم آوردن وسایل 

ــت، با اینكه فقدان وسایل تفریحی به هیچ وجه  ــالم و كافی اس تفریحات س

علت منحصر به فرد كجروی نیست اما به عنوان یكی از عوامل آن محسوب 

می شود. تحقیقات متعدد نشان داده است:

رواج انواع فراغت های آسیب زا در بسیاری از كشورها از نداشتن امكانات 

مناسب تفریحی، آگاهی نداشتن، نداشتن برنامه ی صحیح و نیز سیاست های 

ــیاری از  ــده بس ــئت گرفته و موجب ش ــت نش اجتماعی و اقتصادی نادرس
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سا نوجوانان و جوانان به سوی فعالیت ها و تفریحات ناسالم كشیده شوند )سلگی 

1374: 3( طبیعی است نیاز به اوقات فراغت مربوط به قشر خاصی نبوده و از 

طرفی ذخیره ی اطالعات افراد می تواند مرزبندی های بیولوژیكی را محو كند 

اما به دلیل نرخ باالی جمعیت جوان كشور ما هدایت و ایجاد امكانات برای 

ــذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده  گ

ــازندگی جامعه نقش بسزایی دارد. در واقع فعالیت های فراغتی برای  و در س

ــت و او را برای ورود به  یك جوان محلی آزمون و خطا و تجربه اندوزی اس

ــئولیت پذیری در آینده آماده و مجهز می کند. طبق بررسی های  اجتماع و مس

جامعه شناسان بروز بزهكاری ها و كج روی ها در اوقات فراغت بیش از اوقات 

كار است پس باید اوقات فراغت برای جوانان طوری طراحی شود تا از بروز 

موارد آسیب زا جلوگیری کند.

از طرف دیگر دختران جوان به علت وضعیت خاص بیولوژیكی و شرایط 

ــری برنامه های فراغتی متفاوت با  اجتماعی و عرفی جامعه ی ایران به یك س

پسران نیاز دارند. شاید یكی از علل مهم تفاوت الگوهای زندگی زنان و مردان 

و از جمله گذران اوقات فراغت آنها ناشی از تفاوت روحیاتشان باشد. كمبود 

یا نبود فعالیت های فراغتی و تفریحی مطلوب زنان و دختران جوان به کاهش 

کارایی در محیط کار، تحصیل و خانواده و خستگی و افسردگی دامن می زند 

و چه بسا باعث تخریب روابط انسانی در حوزه ی اجتماع و خانواده می شود.

نگاهی به وضعیت كنونی زنان در ایران حاكی است كه آنها در عرصه های 

ــعی كرده اند تا توانایی های خود را نشان دهند. افزایش چشمگیر  مختلف س
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ــان دهنده ی این سا ــال های اخیر نش ورود دختران به مراكز آموزش عالی در س

ــتند چه در  ــوان امروز كه زنان آینده ی ایران هس ــت. دختران ج واقعیت اس

ــی در كنار آموختن و كار  ــای خانوادگی و چه در نقش های اجتماع نقش ه

ــتند و پژوهش درباره  ی  و تالش نیازمند اوقات فراغت برای تجدید قوا هس

ــتی های احتمالی را در  ــر می تواند چند و چون و كاس اوقات فراغت این قش

این زمینه روشن سازد.

ــت بسیاری از انحرافات در  ــده در ایران حاكی اس پژوهش های انجام ش

میان جوانان نتیجه ی فقدان برنامه ریزی صحیح در گذران اوقات فراغت بوده 

است )سلگی 1382؛ رفعت جاه 1387؛ کاظمی1387(.

ــته به شرایط اجتماعی و تاریخی  اگرچه انحای گذران اوقات فراغت بس

ــت, اما در میان جوانان به دلیل خصایص ویژه ی دوره ی جوانی  متفاوت اس

معمواًل با آسیب های بیشتری همراه است. افزایش سال های تحصیل، دیررسی 

ورود انسان به بازار كار و افزایش سن ازدواج، دوران جوانی را طوالنی کرده 

ــالی قدم نمی گذارد بلكه  ــان جدید از كودكی مستقیماً  به بزرگس است. انس

ــئولیت همراه است  دوره ای در زندگی او وجود دارد كه با فقدان یا کمی مس

ــت. در این دوران گاه  ــهم بزرگی یافته اس از این رو اوقات فراغت در آن س

ــوی جامعه تأیید و تجویز نمی شود و  ــر می زند كه از س رفتارهایی از فرد س

گاه نیز انحرافی تلقی می شود. انتخاب چگونگی گذران اوقات فراغت تحت 

ــن، جنس، طبقه ی اجتماعی و سبك زندگی قرار دارد  تأثیر عواملی مانند س

و بر اساس این عوامل می توان رویه هایی را در آن مشاهده کرد. این رویه ها 
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سا ــب به  ما را به الگوهای فراغتی افراد هدایت می کند. الگوهای فراغتی نامناس

ــر جوان می تواند آنها را از چارچوب های پذیرفته شده در  خصوص در قش

جامعه دور ساخته و آسیب هایی را در این گروه اجتماعی موجب شود. 

ــر خاص نیست اما از آنجا كه ایران  نیاز به اوقات فراغت مربوط به یك قش

ــورهای جوان قرار دارد، توجه خاص  ــنی 16 سال در ردیف کش با میانگین س

ــات فراغت نوجوانان و جوانان  ــه فراغت و ایجاد امكانات برای گذراندن اوق ب

می تواند نقش مؤثری در شكل گیری شخصیت آنان و همین طور سازندگی جامعه 

داشته باشد. تحقیقات متعدد در این باره نشان می دهد كمبود امكانات تفریحی و 

برنامه ریزی نداشتن در اجرای صحیح سیاست های اجتماعی و اقتصادی جوانان 

را به سوی فعالیت های ناسالم و انواع تفریحات آسیب زا سوق می دهد و ممكن 

است مبنایی برای بروز كج روی در این قشر فراهم آورد )سلگی 1382: 39(.

ــی گروه های مختلف  ــان نبودن دسترس ــا توجه به مطالب فوق و یکس ب

اجتماعی به فضاها و امكانات فراغتی در این پژوهش به تبیین جامعه شناختی 

فعالیت های فراغتی دختران دانشجو و شناسایی عوامل مؤثر در گرایش آنها 

ــیب زا پرداخته ایم. با توجه به اینکه دانشگاه آخرین مركز  به فراغت های آس

ــت كه می تواند افراد را به فراگیری مهارت های زندگی  ــمی اس تحصیل رس

ــرورش مهارت های  ــی پ ــویق كند و یكی از نقش های نهادهای آموزش تش

ــجویان برای گذران اوقات فراغت است، از این رو مطالعه ی چگونگی  دانش

اوقات فراغت دانشجویان به لحاظ میزان توجه به این نیاز و مهارت و تحقق 

آن در این افراد اهمیت زیادی دارد.  
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ــیتی اوقات فراغت به ما كمك می كند تا بتوانیم سا از طرف دیگر، تحلیل جنس

ــاس مقتضیات روحی، روانی و  ــای خاص فراغتی دختران جوان را بر اس نیازه

ــیب های بالقوه ی اوقات فراغت را در این گروه با  ــمانی آنان شناخته و آس جس

دقت بیشتری بررسی كنیم. در این راستا در نظر داریم تا در پایان این تحقیق به 

پرسش های زیر پاسخ گوییم: اوقات فراغت دختران جوان چگونه سپری می شود؟ 

تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد و آسیب های احتمالی ناشی از آن کدام است؟

ــخ كامل تر به پرسش اصلی تحقیق  پرسش هایی به عنوان زیر  برای پاس

مجموعه ی این پرسش ها مد نظر قرار گرفته كه عبارت اند از:

فراغت در ذهن دختران مطالعه شده چه معنایی دارد؟

میزان فراغت دختران مزبور چقدر است و آن را چگونه سپری می کنند؟

آیا در فراغت این دختران جنبه های آسیب زا وجود دارد؟

عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر فراغت دختران مطالعه شده کدام است؟

چه عوامل عمده ای بر آسیب زا شدن اوقات فراغت دختران تأثیر می گذارند؟

3( مروری بر ادبیات پژوهش

3 ـ 1( مروری بر پژوهش های خارجی

ــل و سن بر گذران اوقات فراغت: در بیشتر مطالعات  الف  ـ تأثیرات نس

مربوط به فراغت نسل و تفاوت های نسلی بررسی شده است )راپاپورت و دیگران 

ــاس این مطالعات سلیقه ها، طرز تلقی های  ــون و گادبی 1999(. بر اس 1975؛ رابینس

سیاسی و تعلقات افراد با سن تغییر می کند و فرهنگ جوانی بسیار معطوف 
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سا به فرهنگ توده ای است که بیشتر بر رسانه های تصویری و الکترونیکی مبتنی 

است. همچنین جوانان بیشتر تحت تأثیر گروه همساالن و رسانه های جمعی 

ــی و فراغت های آنان تحت  ــتند تا خانواده و ارزش های جمعی و محل هس

تسلط فرایند فردگرایی و توسعه ی هویت های جنسیتی است.

ــن2 )2000( در تحقیق خود  ــیت بر فراغت: بیت من1 و وایک م ــر جنس ب ـ  تأثی

دریافتند که کار پنهان خانگی فراغت زنان خانه دار را از بین می برد و اصواًل حضور 

مردان در خانه برای فراغت و تجدید قواست در حالی که همین حضور برای زنان 

آمیخته با کار و نگرانی های ناشی از عرضه ی خدمات مناسب به اعضای خانواده 

است. در عین حال این دو محقق دریافتند که الگوی گذران فراغت زنان ناشی از 

سن و وضعیت تأهل آنهاست. بیت من و وایک من با توجه به فعالیت های هم زمان با 

فراغت به نوعی تفاوت جنسیتی در کیفیت زمان فراغت پی بردند. آنها بین فراغت 

ــتند. بنابر تحقیق ایشان مردان بیشتر زمان  »خالص« و فراغت »منقطع« فرق گذاش

فراغت خالص دارند در حالی که فراغت زنان به دلیل هم زمانی فعالیت های متقاطع 

کار منقطع است. در عین حال به نظر می رسد که فراغت زنان بیشتر مبتنی بر بازتوانی 

باشد تا فراغت خالص. این دو محقق نشان دادند که با لحاظ فعالیت های هم زمان با 

فراغت می توان کیفیت فراغت را سنجید. آیتچیسون3 )2000( در مطالعه ی انتقادی 

ــیت نشان می دهد که فضا به شدت با جنسیت در  خود درخصوص فضا و جنس

ــت و جنسی شدن فضا بر فعالیت های فراغتی در محیط اجتماعی تأثیر  ارتباط اس

مستقیم می گذارد و همین امر فضا را برای زنان ریسک آمیز می سازد. 

Aitchison ـ  Wajcman       3 ـ  Bittman     2 ـ  1
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3 ـ 2( مروری بر پژوهش های داخلیسا

ــروز پایان نامه ها و طرح های  ــات فراغت تا به ام ــه ی گذران اوق در زمین

پژوهشی متعددی در ایران به نگارش درآمده است اما از میان آنها پژوهش های 

زیر تا حدی به موضوع مطالعه ی ما نزدیك است. سمیه شفیعی طی پژوهشی 

ــی مطالعه کرده  ــان را به روش پیمایش )1383( رضایتمندی زنان از فراغتش

ــناخت میزان بهره مندی زنان از اوقات فراغت،  است. هدف این پژوهش ش

میزان گذران اوقات فراغت در درون و بیرون از خانه و میزان رضامندی زنان 

ــان بوده است. بر اساس این پژوهش میزان اوقات فراغت  از اوقات فراغتش

ــان با تقسیم مشارکتی کار در خانه، پایگاه  و میزان رضامندی زنان از فراغتش

ــتقیم و با  اجتماعی، اقتصادی زن و میزان قدرت تصمیم گیری او رابطه ی مس

تعداد فرزندان خردسال او رابطه ی معکوس دارد.

ــی با عنوان »بررسی تغییرات نحوه ی  ــرف الکتابی نیز پژوهش منوچهر اش

ــه نسل« انجام داده  ــهر تهران طی س گذران اوقات فراغت در خانواده های ش

ــكل مقایسه ای هم  ــت )1379(. در این طرح گذران اوقات فراغت به ش اس

ــل مختلف از یك خانواده مطالعه  ــه نس میان جنس های مختلف و هم در س

ــناخت نوع و میزان دگرگونی اوقات فراغت  ــده است. هدف پژوهش ش ش

خانواده های تهرانی و مقایسه ی آن میان سه نسل بوده است. بر اساس نتایج 

ــنتی و در جامعه ی  ــتاییـ  س تحقیق مفهوم اوقات فراغت در جامعه ی روس

ــد فراغت به عنوان نهاد  ــهریـ  صنعتی تغییر فراوان كرده و به نظر می رس ش

تازه ای كه كاركردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد در جامعه 
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سا ــكل گرفته است. همچنین الگوی فراغت سه نسل با یكدیگر تفاوت دارد  ش

ــغل و پایگاه اقتصادی و  ــن، میزان تحصیالت، ش ــیت، س و متغیرهای جنس

اجتماعی بر نحوه ی گذران اوقات فراغت تأثیر می گذارد.

ــوم، توسط فرشته انصاری با نام »اوقات فراغت و شكل گیری  پژوهش س

شخصیت فرهنگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی« انجام گرفته است )1382(. 

ــتان دخترانه در مناطق 2 و 17 آموزش  ــل اجرای این پژوهش دو دبیرس مح

ــش نامه، مشاهده و  ــیوه ی گردآوری داده ها پرس ــهر تهران و ش و پرورش ش

مصاحبه بوده است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نحوه ی گذران اوقات 

ــكل گیری شخصیت فرهنگی افراد مطالعه شده است. بر اساس  فراغت بر ش

ــرد به امكانات و  ــی ف ــغل پدر، میزان دسترس ــج تحقیق درآمد و نوع ش نتای

سطح تحصیالت والدین با نحوه ی گذران اوقات فراغت ارتباط مستقیم دارد. 

همچنین ارزش ها و نگرش ها و اعتقادات دینی در اختیاری كه خانواده برای 

ــذران اوقات فراغت به فرزند خود می دهد و نوع گذران فراغت آنها مؤثر  گ

است. در افراد با پایگاه اقتصادی، اجتماعی پایین اوقات فراغت درون خانگی 

و نارضایتی از اوقات فراغت بیشتر از سایر گروه ها بوده است.

همچنین در سازمان ملی جوانان، طرح پژوهشی »بررسی وضعیت اوقات 

ــران بر روی جوانان 18 تا 24  ــط گروهی از پژوهش گ فراغت جوانان« توس

سال اجرا شده است. در این پژوهش اسنادی فعالیت های اجرایی سازمان های 

مرتبط با اوقات فراغت در مقطع زمانی 1378 تا 1382  با روش كمی بررسی 

ــازمان ملی جوانان در اجرای این طرح باال  ــده است. هدف س و ارزیابی ش
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بردن سطح آگاهی و شناخت افراد جامعه به ویژه مسئوالن نسبت به موضوع سا

ــن به موضوع فراغت  ــاركت ملی برای پرداخت ــت و ایجاد زمینه ی مش فراغ

ــت گذاری،  ــاركت جوانان در مراحل سیاس ــو و جلب مش جوانان از یك س

ــده  ــوی دیگر عنوان ش برنامه ریزی و اجرای برنامه های اوقات فراغت از س

است. این پژوهش جنبه ی توصیفی داشته و فاقد بعد تبیینی است.

ــبك های زندگی فراغتی در بین دانشجویان كشور« )1387(  »بررسی س

ــط عباس کاظمی به انجام رسیده است.  ــی است که توس نیز عنوان پژوهش

ــبک های مختلف گذران اوقات  ــاس یافته های این پژوهش از میان س بر اس

ــتر از سایر سبک ها  ــبک رسانه محور بیش ــجویان به س فراغت، گرایش دانش

بوده است و محتوای مصرف رسانه ای دانشجویان نیز بیشتر سرگرمی محور 

ــت تا آموزش محور. از سوی دیگر دانشجویان کمترین تمایل و عالقه را  اس

ــبک های اجتماع محور و سیاست محور نشان داده اند. سبک های  نسبت به س

ــی تفریح محور و ورزش محور نیز با اقبال کمی مواجه بوده و کمترین  فراغت

ــان می دهد استفاده از رسانه  ــتگی را با سبک  رسانه محور دارد که نش همبس

ــجو می شود. در  موجب تقویت اجتماع گریزی و انزواجویی در جوانان دانش

تحلیل های جنسیتی، زنان بیشتر از مردان به سبک های فراغتی مذهب محور و 

هنرمحور تمایل نشان داده اند و در عوض مردان بیشتر از زنان به فراغت های 

ــال زنان و مردان به  ــت محور گرایش دارند. میزان اقب ــور و سیاس ورزش مح

ــبک های فراغتی رسانه محور و تفریح محور یکسان بوده و تفاوتی نداشته  س

ــجویی که در این پژوهش به دست آمده سیاست گریز،  ــت. سیمای دانش اس
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سا ــرگرمی و در پی لذت و عالقه مند به فعالیت های فراغتی فردی  متمایل به س

است. به عبارت دیگر فراغت های دانشجویان بسیار فردی، انفعالی، خانگی، 

رسانه محور و اغلب بدون برنامه تصویر شده است.   

3 ـ 3( مرور منابع نظری

از آنجا كه مفهوم فراغت معانی متعدد دارد، بجاست پیش از طرح برخی 

از نظریه های مهم مربوط به آن خود این مفهوم واكاوی شود. فراغت را گاه 

در معنای زمان آزاد به كار برده اند و گاه به معنای فعالیتی آزادانه و دلخواه در 

ــر گرفته اند. دومازدیه1 با توجه به گوناگونی معنای فراغت و فعالیت های  نظ

فراغتی سه کارکرد برای اوقات فراغت برشمرده است:

ــتگی  ــتراحت و رفع خس الف( اولین هدف و کارکرد اوقات فراغت، اس

است. فراغت این فرصت را به آدمی می دهد که خستگی کار را از تن خود 

بیرون کند، زیرا این خستگی مطابق آهنگ طبیعی زیست شناسانه ی انسان به 

وی تحمیل می شود.

ــرگرمی است. تفریح دنیایی  ب( کارکرد دیگر اوقات فراغت تفریح و س

ــاید که آدمی می تواند از  تازه، چه واقعی و چه خیالی، در برابر آدمی می گش

ــتگی روزانه ی ناشی از انجام دادن یک رشته فعالیت محدود و تکراری  خس

به سوی آن فرارکند.

ــکوفایی می دهد و برای فرد فرصتی  ــد و ش ج( فراغت به فرد امکان رش

ــوی نهادهای اجتماعی بر وی  ــم می کند تا کارهای تکراری را که از س فراه

Dumazedier ـ 1
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تحمیل می شود، پشت سر گذاشته و به حوزه ای پا گذارد که در آن نیروهای سا

آفریننده اش، آزادانه بتوانند با ارزش های مسلط تمدنش به مخالفت برخیزند 

یا آنها را تقویت کنند. 

فراغتـی که نتواند این سه كاركرد را در هر زمان فراهم کند، فراغتی است 

که در جامعـه ی امـروزین از حیـث نیـازهای شـخصیـت انسان ناقص تلقی 

می شود )دومازدیه 1352: 19(. 

ــده، یکی از مهم ترین کارکردهای مربوط به  عالوه بر کارکردهای یاد ش

ــد فکری و فرهنگی است. کارکرد فکری و فرهنگی تنها  اوقات فراغت رش

کارکردی است که با تمام کارکردهای دیـگر اوقـات فـراغت، رابطه ی متقابل 

و نزدیک و تفكیك ناپذیر دارد )کوهـستانـی و خلیل زاده 1378: 68(.

ــتاین وبلن1، یکی از صاحب نظران پیشگام در این عرصه، فراغت  تورس

ــتقل مطالعه و تبیین کرده و درباره ی تغییر نقش و  را به عنوان موضوعی مس

ــت. در نظریه ی او  کارکرد فراغت در جامعه ی جدید نظریه پردازی کرده اس

ــمگیر )و نمایشی(، راهی است برای نمایاندن منزلت  مصرف و فراغت چش

ــم دیگران برتر جلوه کنند  ــان ها در چش و موقعیت اجتماعی برای اینکه انس

ــان نیز ارزش بیشتری قائل شوند. آداب و روش های زندگی  و برای خودش

ــت. مصرف و فراغت  ــمگیر توأم اس ــات باال با فراغت و مصرف چش طبق

چشمگیر، لزومًا منحصر به افرادی نیست که برای دستیابی به مقام و موقعیت 

بلندمرتبه با دیگران رقابت می کنند بلکه بستگان این افراد از جمله همسران 

 Torstein Veblen ـ 1
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سا ــبک زندگی و فراغت، منزلت  و خدمتگزاران آنها هم می توانند با این نوع س

ــن، در جوامع مدرن، مصرف  ــان را به نمایش بگذارند. به نظر وبل سرورانش

چشمگیر )متظاهرانه( و سبک زندگی مبتنی بر رفاه و فراغت، سراسر ساختار 

اجتماعی را فرا گرفته است. در چنین فرهنگ های رقابت آمیزی، افراد طبقات 

ــبک زندگی و فراغت طبقه ی  ــر تالش می کنند تا با الگو قرار دادن س پایین ت

ــتری  ــر و تظاهر به فراغت های مدرن به احترام و منزلت اجتماعی بیش باالت

دست یابند )وبلن 1383؛ کوزر1380: 362(. 

ــرمایه داری و  ــردازان مکتب فرانکفورت نیز با انتقاد به جامعه ی س نظریه پ

ــف زندگی مردم از جمله  ــلطه ی فرایندهای اقتصادی بر عرصه های مختل س

عرصه ی فراغت، دیدگاهی مشابه با وبلن اتخاذ کرده و به گونه ی دیگری نشان 

می دهند که چگونه فراغت از معنا و مقصد خود فاصله گرفته و تحت الزام ها 

و اجبارهای اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. برای مثال، از نـظر آدورنو1 

علـی رغم افـزایش ظاهـری آزادی انـتخاب در جـوامع سرمایه داری، در واقع 

سلطه ی فرهنگی و روابط محاسبه گرایانه و سودجویانه افزایش یافته است. آزادی 

و افزایش زمان فراغت توهمی بیش نیست، زیرا مردم در جامعه ی سرمایه داری 

ــلط صنعت فرهنگ و نیازهای فرهنگی ساختگی قرار دارند. اوقات  تحت تس

ــود. آزادی  ــتری می ش فراغت به صورت کاال تولید و تحویل بازارهای پرمش

انتخابی ارائه شده از طریق بازارهای اوقات فراغت، به هیچ وجه حق انتخاب 

ــرمایه داری گرفتار  ــمار نمی آید. در واقع افراد در دام مصرف گرایی و س به ش

Adorno ـ  1
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ــرمایه دارانه را ابزاری سا آمده اند. آدورنو و هورکهایمر1 فراغت های مصرفی و س

برای سلطه ی بیشتر می شمارند و مؤسسات فراغتی را مؤسساتی سوق دهنده ی 

مردم به طرف اشکال مقبول اوقات فراغت و بازتولید ساختار اجتماعی می دانند 

)هورکهایمر و آدورنو1380؛ هی وود 1380: 335 و 336(.

در این دیدگاه، یکی از مـوضوعات مـهم برای شنـاخت اوقات فراغت 

ــت که مقاومت در برابر نابرابری های سرمایه داری از طریق نظرات و  این اس

ــه های طبقه ی مسلط و کنترل های فرهنگی خنثی شده و از مسیر خود  اندیش

منحرف می شود. طبقه ی حاکم افراد را از طریق هژمونی سیاسی و فرهنگی 

ــان اوقات فراغت نیز  ــتر سوق می دهد. بدین س به طرف مصرف هرچه بیش

ــه صورت کاالیی مصرفی درمی آید. صنعت فرهنگ برای مردم تفـریحات  ب

ــا به نیازهای کاذبی  ــرف و خرید را فراهم  آورده و اینه ــوده ای توأم با مص ت

تبدیل می شود که نیروی محرکه ی آن از طریق تبلـیغات و نمایش کاخ های 

مـصرف تأمین می شود )همان: 353 و 354(. 

ــن و آدورنو نگاهی انتقادی به فراغت های مدرن  گرین2 نیز همچون وبل

ــات فراغت به تأثیر  ــر تحلیل نقش عوامل اقتصادی در اوق ــالوه ب دارد. او ع

ــیت تأکید می کند. از نظر او مفهوم سرمایه داری  عوامل دیگری همچون جنس

ــخصه ای مهم برای توضیح چگونگی شکل گیری و تحدید  ــاالرانه مش پدرس

فرصت های تفریحی افراد است. گرین معتقد است برای تحلیل فراغت زنان 

ــته از ساختارهای سیاسی و فرهنگی باید به مناسبات خانوادگی آنها به  گذش

Green ـ Horkheimer    2  ـ 1
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سا ــی و نقش های چندگانه و متداخل زنان  ــائل مربوط به مراحل زندگ ویژه مس

ــرد. از نظر وی  ــای فراغتی آنها دارد توجه ک ــه نقش مهمی در فهم الگوه ک

ــت، با تغییر شرایط و جدّیت رقبایش رنگ  اوقات فراغت، مانند آفتاب پرس

عوض می کند. نقش های جنسیتی یکی از این رقباست که گرین معتقد است 

نقش مهمی در مطالعات فراغت دارد و از محدودیت های آشکار فراغت زنان 

می توان به کمبود زمان و کمبود فضاها و امکانات فراغتی و در نتیجه محدودیت 

گزینه های فراغت اشاره کرد. اگرچه جنسیتی شدن حوزه ی اجتماعی بر طیف 

فعالیت های تفریحی مؤثر بوده اما حتی تفریحات درون منزل نیز با جنسیت 

در ارتباط است: »زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند. در فّعالّیت های 

فراغتی، کمتر شرکت می  کنند و دامنه ی گزینه های فراغتی آنان محدودتر است. 

ــود را در خانه و  ــتر اوقات فراغت خ ــان  انتظار می رود بیش ــن از آن همچنی

خانواده بگذرانند«. در هر سه عامل کلیدی مذكور، یعنی وقت، فعالیت و فضا 

ــان برای فراغت، فضاهای فیزیکی  ــاعدی دارند. وقت زن زنان وضعیت نامس

ــی بپردازند و در واقع  ــه در آن می توانند به فعالیت های فراغت ــی ک و اجتماع

گزینه های فراغتی آنان محدود است )گرین1990: 136(. برای مثال، در مورد فضا 

تعداد مؤسساتی که زنان می توانند آزادانه به آنها مراجعه کنند، بسیار کمتر از 

ــابه برای مردان است. غالب فضاهای فراغتی مانند مراکز ورزشی  موارد مش

ــی  و تفریحی تحت نظارت مردان قرار دارد. عالوه بر این زنان برای دسترس

به وسایل حمل و نقل خصوصی نیز با محدودیت  و مشکل روبه رو هستند. 

ــش فّعالّیت های فراغت زنان  ــای فضایی ـ زمانی دامنه ی گزین محدودیت ه
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ــل، عامل مادی را هم باید افزود. سا ــیار محدود می كند، البته به این عوام را بس

ــیاری از دختران و زنان معمواًل به خاطر درآمد مصرفی به مردان خانواده  بس

وابسته اند )همان: 192 ـ 190(. 

ــبک های زندگی  پی یر بوردیو1 درباره ی فعالیت های اوقات فراغت و س

ــلطه، چگونه  ــد در نظام های س ــان ده ــات متعددی انجام داد تا نش تحقیق

نابرابری های طبقاتی بازتولید می شود. بوردیو معتقد است اگرچه بسیاری از 

تفاوت های مربوط به نحوه ی گذران اوقات فراغت ربطی به طبقه اجتماعی 

ــه ای خاص بر  ــخص در خانواده و طبق ــدارد, اما  پرورش ش ــادی ن ـ اقتص

انتخاب اوقات فراغت او بسیار تأثیرگذار است. از نظر وی عالیق، سلیقه ها، 

ــت در دوران کودکی در درون  ــت های مربوط به فراغ ــت ها و برداش خواس

خانواده ها و محیط اجتماعی پیرامون آن فرا گرفته می شود )جنکینز 1385(.

ــای دوران کودکی منجر  ــه ی تجربه ی بوردیو، تجربه ه با توجه به نظری

ــی از حاالت و  ــود. این ترکیب نظام ــکل گیری منش می ش ــه ترکیب و ش ب

خواست های انتقال پذیر است که به عنوان مجموعه ای از ادراک ها، سلیقه ها، 

عالیق، احساسات و کنش ها عمل می کند و راهی است برای درک جهان و 

تمیز فّعالّیت های مناسب و نامناسب. خواست های انتقال پذیر یعنی سلیقه ها و 

عالیق مربوط به فراغت، به سلیقه ها و عالیقی که در فّعالّیت های دیگر بروز 

می کند بستگی دارد. منش بر اساس تجربیات کودکی شکل گرفته و در ذهن 

ــود و از آنجا که از اوایل کودکی در ذهن قرار گرفته، به طور  جای گیر می ش

Pierre Bourdieu ـ  1



47

تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان 
13

89
ن  

ستا
زم

  /
 5

0 
ره

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا ــودآگاه عمل می کند و نمی توان چیزی را به صورت کامل جایگزین آن  ناخ

ــرایط وجودی آن دسته از شرایط خانوادگی و طبقاتی است  کرد. بنابراین ش

که شخص در آنها به دنیا می آید و منجر به مجموعه ای از موارد شرطی سازی 

و به سیستمی از خواست ها )منطق تجربه( تبدیل می شود. این حالت از نظر 

بوردیو، بنیادی است که سبک زندگی و فراغت بر پایه ی آن شکل می گیرد. 

همان منطق تجربه به طور ناخودآگاه در تمام سلیقه ها و عالیق و فّعالّیت های 

ــگاه ها و انجمن ها و رفتن به  فراغتی، از ورزش و هنر گرفته تا عضویت باش

مسافرت در ایام تعطیل و فّعالّیت های غیررسمی، مانند استفاده از برنامه های 

ــایل ارتباط جمعی و فراغت های خانه محور، عمل می کند. البته احتمال  وس

ــر یابد، ولی از نظر  ــلیقه ها و فّعالّیت ها طی تجربیات بعدی تغیی ــه س دارد ك

بوردیو، چنین گزینه ای بر طبق منطق ساختاری ترکیب منش عمل می كند.

ــده و  ــالوده ای دارد که تمام گزینه های فراغت بر آن بنا نهاده ش منش1 ش

افراد با تشکیل منش به طیفی از شایستگی های فرهنگی یا سرمایه ی فرهنگی 

دست می یابند که انواع خاصی از فّعالّیت های اوقات فراغت را کم و بیش در 

اختیارشان قرار می دهد یا امکان پذیر می سازد. بوردیو بر اساس همین فرضیه ی 

تجربی، چگونگی عملکرد گزینه ها در فراغت را توضیح می دهد. به بیان وی، 

ــتگی های  ــته به شایس فّعالّیت های فراغت در واقع حوزه ای از امکانات وابس

ــت. در این حوزه، انواع گوناگون فّعالّیت های فراغت و فضاهای  فرهنگی اس

ــگاه های خصوصی یا تسهیالت عمومی( و رویکردهای  مختلف )اعم از باش

Habitus ـ  1
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گوناگونی که فرد، ممکن است بپذیرد، یافت می شود. همه ی اینها به شخص سا

امکان انتخاب می دهد و البته این گزینه ها به شرایط ویژه ی در اختیار شخص 

ــیوه های خاص  ــتگی دارد. از طرف دیگر، اهمیت فّعالّیت ها، فضاها و ش بس

وابسته به توزیع اجتماعی آنهاست؛ به این معنا كه اشخاص انتخاب های خود 

ــایر افراد انجام می دهند.  را با توجه به آگاهی های خود درباره ی گزینه های س

ــیوه ها و فضاها به آسانی در دسترس و متعارف هستند؛  بعضی فّعالّیت ها، ش

ــبت فاقد  ــی  که بعضی دیگر به علت کمیابی گران بها، متمایز و به نس در حال

دسترسی هستند. در دسترس نبودن، هم مربوط به عوامل مادی و هم مربوط 

ــت. بنابراین ممکن است دو فّعالّیت  ــتگی های ویژه و نیازمند آنهاس به شایس

ــابقه ی فوتبال الزامًا از نظر  ــاوت مثل رفتن به تئاتر و موزه یا رفتن به مس متف

هزینه متفاوت نباشند، ولی متمایز بودن فّعالّیت ها مربوط به شایستگی فرهنگی 

الزم برای درک و انتخاب آن است. از این رو طرف داری از تئاتر، نشانه ی تمایز 

بین عالی، پیش پا افتاده و معمولی است )هی وود و همکاران 1380: 358 ـ 356 (.

ــاس آن گزینش اوقات فراغت پویا  بنابراین نظریه ی بوردیو را که بر اس

بوده و بر تجربیات زندگی فرد و منش او، یعنی عالیق و ارزش ها و برداشت 

ــت در جمالت زیر می توان  ــتگی های فرهنگی، مبتنی اس از فراغت و شایس

خالصه کرد:  

افراد با توجه به تجربیات اوان زندگی خویش خواست های ویژه و متفاوتی 

پیدا می کنند که بعدها به برداشت، سلیقه و عالقه تبدیل می شود. این خواست ها 

ــکال فّعالّیت فراغت و مصرف گرایی  امکان نقل مکان دارد، یعنی در تمام اش
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سا خودنمایی می کند. افراد از نظر برداشتی که از فراغت و از فّعالّیت های فراغتی 

دارند با همدیگر متفاوت اند. سبک ها و فّعالّیت های گوناگون به انواع متفاوتی 

ــتگی فرهنگی نیاز دارد. گـزینه های فراغت از عـالیق و سلیقه ها که  از شایس

وسیله ای برای تمایز و تشخص هستند، سرچشمه می گیرد.  

4( چارچوب نظری

ــهر تهران، به عنوان یكی از كالن شهرهای جوامع در حال توسعه، در  ش

دهه های اخیر شاهد تحوالت سریع و چشم گیری در همه ی ابعاد خود بوده 

ــعه، همراه با تغییر در سبك و شیوه ی  ــهر رو به توس ــت. در این كالن ش اس

ــت. اوقات فراغت و رفتارهای  ــی رفتارهای فراغتی نیز تغییر کرده اس زندگ

ــكار می سازد، به  ــبك زندگی مردم را آش ــی از س ــی از آن بخش فراغتی ناش

مقوله هایی نظیر جنس، سن و طبقه ی اجتماعی وابسته بوده و در دو حوزه ی 

درون و بیرون از منزل گذراندنی است )خزائی 1386: 11(.

ــای افراد رابطه ی  ــا ارزش ها و نگرش ه ــته، اوقات فراغت ب از این گذش

نزدیکی دارد. معمواًل فرد در اوقات فراغت مورد عالقه ی خود را انجام می دهد 

و از این طریق شخصیت خود را شکل داده و آن را ابراز می کند. بنابراین هم 

ارزش ها و هم توانایی های فرد از طریق اوقات فراغت او نمایان می شود. از این 

رو می توان نتیجه گرفت که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به 

میزان زیادی معرف فرهنگ آن جامعه است )صیادی فر1385: 8(.

ــبک زندگی است. به  به نظر بوردیو اوقات فراغت یکی از معرف های س
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ــان از سبک زندگی سا ــاده تر اوقات فراغت و گزینه های فراغتی انس عبارت س

ــه موقعیت یا  ــت ک ــرف دیگر، بوردیو معتقد اس ــرد. از ط ــئت می گی او نش

ــانی که  ــبک زندگی پیوند دارد. در نتیجه کس پایگاه اجتماعی، اقتصادی با س

موقعیت های اجتماعی مشابهی دارند، سبك های زندگی کم و بیش مشابه و 

ــالیق مشابهی نیز دارند. از طرف دیگر، به نظر بوردیو موقعیت  ذائقه ها و س

ــرمایه های اقتصادی  ــی، اقتصادی مبتنی بر میزان بهره مندی فرد از س اجتماع

ــرمایه ی اقتصادی( و  ــی به منابع مادی )س ــت. میزان دسترس و فرهنگی اس

ــامل سطح تحصیالت، میزان و نحوه ی استفاده از کاالهای  منابع فرهنگی )ش

ــهم سرمایه ی یك فرد و در نتیجه موقعیت اجتماعی و امکانات  فرهنگی( س

ــترس  ــته به موقعیت اجتماعی و منابع در دس او را تعیین می كند و افراد بس

ــبک های زندگی خاصی را در پیش گرفته و از امکانات فراغتی و سالیق  س

ــادی و فرهنگی(، گرایش ها و  ــوند. این امکانات )م خاصی برخوردار می ش

ــا و  هم بر میزان و  ــی از آن هم بر روی گزینه های فراغتی آنه ــالیق ناش س

چگونگی فراغت آنان تأثیر می گذارد )شكوری 1385: 4(.

ــان تأثیر موقعیت  ــر بر کنش انس ــو در تحلیل عوامل مؤث ــه بوردی اگرچ

ــادی را مغفول نمی گذارد اما با اتخاذ موضعی وبری به نقش  اجتماعی، اقتص

ــرمایه ی  ــل فرهنگی و اجتماعی در این موقعیت تأکید کرده و نقش س عوام

اجتماعی )شبکه ی دوستان و آشنایان( و سرمایه ی فرهنگی )تحصیالت، نوع 

مصرف فرهنگی( در کنش و رفتار انسان برجسته می سازد. از این منظر سبک 

ــگ و ارزش های نگرش افراد بهتر می توان  ــل به فرهن زندگی افراد را با توس
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سا شناخت تا با توجه به دارایی ها و منابع مادی آنها. در نتیجه برای فهم چرایی و 

چگونگی فراغت افراد شناخت ارزش ها و نگرش ها و ذائقه ی آنها در انتخاب 

و مصرف کاالهای مادی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عالوه بر  بوردیو  تورشتاین وبلن1 نیز به اهمیت شیوه ی مصرف و فراغت 

تأکید و در این باره نظریه پردازی کرده است. با این همه وبلن توجه بیشتری به 

فراغت، تحلیل چند و چون و عوامل مؤثر بر آن نشان داده است. وبلن همچون 

بوردیو به ارتباط دوسویه ی شیوه ی مصرف و فراغت با موقعیت اجتماعی توجه 

کرده و كوشش مصرف كننده به مصرف كاالها را تالشی برای نشان دادن منزلت 

و موقعیت اجتماعی ارزیابی می كند. وبلن اعتقاد دارد مصرف كننده برای کسب 

تشخص و منزلت اجتماعی مصرف می كند. او عقیده دارد مصرف راه نشان دادن 

موقعیت اجتماعی و ثروت است و این كار از طریق مصرف تظاهری یا اوقات 

فراغت تظاهری انجام می شود )وبلن 1383: 116ـ  110(.

ــت یکی از عرصه های مهم  ــات بوردیو و وبلن برمی آید که فراغ از نظری

زندگی در دنیای جدید است و با سبک زندگی و مصرف و انتخاب دلخواهانه ی 

رفتارها ارتباط تنگاتنگی دارد. عامل تأثیرگذار دیگر بر فراغت جنسیت است. 

ــه درباره ی تفاوت  ــیتی در فراغت از دیدگاه كلی جامع بروز تمایزهای جنس

ــی می شود و عوامل متعددی در آن دخیل اند. این عوامل از  بین دو جنس ناش

نگرش جامعه به رفتارها و فعالیت های مناسب برای زنان و مردان تا تسهیالت، 

امکانات و فضاهای فراغتی خاص زنان و مردان در تغییر است. 

Thorstein Veblen ـ  1
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ــهری را سا در هر حال این تغییرات حضور زنان در عرصه ها و فضاهای ش

اجتناب ناپذیر و نحوه ی ساماندهی شهری را دگرگون می سازد. با دگرگونی 

تدریجی سبک زندگی زنان و دختران جوان برای سالمت و بهداشت جسمی 

و روانی، برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون خانگی اهمیت بیشتری 

ــبک های جدید زندگی و فراغت  ــوند. تمایل دختران جوان به س قائل می ش

برون خانگی نشان دهنده ی دگرگونی ارزش ها و پیدایش هویت های جدید 

در آنان است.

ــجویان نشان  پژوهش های اخیر انجام گرفته بر روی اوقات فراغت دانش

ــار  ــهری به ویژه در اقش ــد الگوهای اوقات فراغت دختران جوان ش می ده

متوسط از شکل انفعالی و درون خانگی به شکل فعاالنه و برون خانگی میل 

می کند )رفعت جاه، سعیدی و کاظمی1387( اما با محدودیت ها و موانعی که امروزه 

ــهری وجود دارد ممکن  برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی ش

ــته ای کشانده شود که  ــر از بیرون به مکان های سربس ــت فراغت این قش اس

پیامدهای منفی بیشتری در پی دارد.

ــلط محدودیت هایی را درباره ی  ــه ی ما فرهنگ و باورهای مس در جامع

ــب دختران ایجاب می کند. هدایت و  ــان فراغت و فضاهای فراغتی مناس زم

نظارت خانواده و اجتماع بر فراغت جوانان فی نفسه مفید است اما چنانچه به 

افراط گراید فراغت فرد را مختل می کند و چه بسا پیامدهای منفی و آسیب زا 

در بر داشته باشد.

ــیت تأثیر نهاد خانواده بر اوقات فراغت جوان  این موضوع مؤید حساس
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سا است، به خصوص كه اوقات فراغت در دوران جوانی اهمیت زیادی داشته و 

جوان مایل به برقراری ارتباط با دیگران، به ویژه همساالن، است و اگر نهاد 

خانواده در این زمان به درستی عمل نكند با اعمال کنترل و محدودیت زیاد 

ــر دو صورت می تواند به تأثیرات نامطلوب و رفتارهای  یا با بی توجه، در ه

ــت كه حساسیت  ــیب زا در اوقات فراغت جوان خود بیانجامد. اینجا اس آس

نظارت مدبرانه خانواده )والدین( نمایان می شود )فاضلی نیا1380: 51(. 

محیط خانوادگی وجود روابط عاطفی در خانواده و نظارت صحیح والدین 

بر اعمال و رفتار فرزندان بر پیشگیری از مشکالت فراغتی آنها تأثیر مهمی دارد. 

خانواده با اهتمام به اصول فرهنگی و پای بندی به ارزش های اخالقی و دینی 

می تواند باعث رشد و شکوفایی شخصیت و ایجاد هویت شخصی مستحکم 

در فرزندان و مانع از بروز نابهنجاری های رفتاری شود )محمدی1383: 57(.

نمودار 1: مدل نظری تحقیق

 ۱۸

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 شرايط خانوادگي ي گذران اوقات فراغتنحوه

خانواده پايگاه اقتصادي،اجتماعي

 ميزان کنترل و نظارت خانواده

 هاي فرديويژگي

زاآسيب سالم

 ارزشها و نگرش ها

 د و مصرفسبک خري

 بندي دينيپاي

 ي شخصيپول ماهيانه

 فراغت  اوقاتي گذراناطالع خانواده از نحوه

  وجود روابط صميمي درخانواده
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5( روش تحقیقسا

روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها توسط پرسش نامه گردآوری شده اند. 

ــه در خصوص موضوع  ــا و تحقیقات انجام گرفت ــنایی با نظریه ه جهت آش

ــنادی استفاده شده است. در  تحقیق، در بخش ابتدایی تحقیق از مطالعات اس

این مرحله با مطالعات مقدماتی و اکتشافی به تدوین چارچوب و مدل نظری 

ــازی اقدام و بدین ترتیب مقدمات الزم برای ورود به  پژوهش و شاخص س

مرحله ی بعدی پژوهش یعنی مرحله ی پیمایشی آماده شده است. 

جامعه ی آماری مطالعه شده در این تحقیق، دختران جوان دانشجو )24ـ  

18 ساله( ساکن تهران هستند که در سال تحصیلی 1386 در دانشگاه تهران 

ــده، با روش  ــغول بوده اند. در این تحقیق نمونه ی مطالعه ش به تحصیل مش

ــکده های این دانشگاه )چهار دانشكده ی  ــه ای از بین دانش نمونه گیری خوش

ــتاریـ  مامایی، علوم اجتماعی و علوم پایه( انتخاب شد.  ــكی، پرس پیراپزش

ــامل دختران دانشجوی این دانشکده ها در مقطع  حجم جامعه ی آماری كه ش

كارشناسی بوده 2612 نفر و حجم نمونه ی بررسی شده که از طریق فرمول 

ــبه شده معادل 180 دانشجو بوده و با تعداد دانشجویان دختر  كوكران محاس

در هر دانشكده تناسب دارد. 

ــق ضریب آلفای  ــاخص ها1 از طری ــنجش روایی ش ــن پژوهش س در ای

ــذران اوقات فراغت،  ــت. به عالوه برای انحای گ ــاخ2 انجام گرفته اس كرونب

ــکیل می دهد و در قالب یک مقیاس چند  ــته ی تحقیق را تش که متغیر وابس

Cronbach’s  Cofficient  Alpha ـ Reliability  2 ـ 1
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سا ــتفاده شد. پرسش های تحقیق  ــنجیده شده، از تحلیل عاملی1 اس گویه ای س

توسط جداول تقاطعی و رگرسیون چند متغیری وارسی گردید.

5 ـ 1( نحوه ی کمی کردن مفاهیم و تعریف عملیاتی متغیرها 

متغیرهای پیشینه ای سن و معدل نمرات ترم قبل به صورت ترتیبی و در 

ــه مقوله ای سنجیده شده است. رشته ی تحصیلی متغیری  قالب یک متغیر س

اسمی است و مقوالت مشخصی دارد. 

ــت و  ــمی و کیفی اس ــخ گویان  متغیری اس ــای فراغت در ذهن پاس معن

مقوالت متعددی دارد, اما میزان اوقات فراغت در قالب یک متغیر ترتیبی سه 

مقوله ای سنجیده شده است.

ــی 13 گویه ای  ــط مقیاس ــوه ی گذران اوقات فراغت، که توس ــرای نح ب

ــنجیده شده و متغیر وابسته ی اصلی را تشکیل می دهد، ابتدا تحلیل عاملی  س

انجام شد. بر اساس تحلیل عاملی پرداختن به فعالیت های ورزشی، رفتن به 

ــینما با اعضای خانواده، مطالعه ی داستان، رمان یا سایر منابع مورد عالقه،  س

رفتن به کالس های هنری، تماشای فیلم ها و برنامه های سرگرم کننده با ویدئو 

ــالم )غیرآسیب زا( جای  ــد. و در مقوله ی فراغت های س بر یک عامل بار ش

ــتان دختر یا پسر، رفتن به رستوران با  ــاپ با دوس گرفت و رفتن به كافی ش

دوستان دختر یا پسر، گشتن در مراكز خرید نظیر پاساژها، تماشای برنامه های 

ــتان پسر بر  ماهواره، گفت وگوی اینترنتی و تفریحات خارج از منزل با دوس

Factor  Analysis ـ 1
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ــد و در مقوله ی فراغت های آسیب زا جای گرفت. سا روی عامل دیگری بار ش

نمرات حاصل از این مقیاس به چهار مقوله ی سالم،  به  نسبت سالم، به نسبت 

آسیب زا و آسیب تقسیم شده است. 

ــواده در قالب یک متغیر  ــات فراغت و ارتباط عاطفی در خان ــزان اوق می

ــه مقوله ای و میزان کنترل والدین بر رفت و آمد و روابط فرزندان  ترتیبی س

ــت. میزان هم فکری خانواده در رفع  ــنجیده شده اس در قالب یک مقیاس س

ــکالت فرزندان و میزان اطالع اعضای خانواده از نحوه ی گذران فراغت  مش

ــط مقیاس سنجیده شده و سپس نمرات این مقیاس ها رکورد شده و در  توس

چهار مقوله ی کم تا زیاد به صورت متغیری ترتیبی درآمده است.

ــانه ای یکی از شاخص های مصرف کاالی فرهنگی است که  مصرف رس

توسط نوع و میزان استفاده از ماهواره و اینترنت سنجیده شده است.  

ــای شوهای  ــتفاده از ماهواره گویه ی اول تماش ــؤال نوع و میزان اس در س

ایرانی و خارجی و کانال های مد است. در این مقیاس گویه ی سوم که تماشای 

کانال های خبری است رکورد شد. گویه ها ی یک و دو آسیب زا و گویه ی سه 

غیر آسیب زا نامیده شده است. نمره ی کم در این متغیر نمایان گر استفاده ی غیر 

آسیب زا و نمره ی زیاد نشان دهنده ی استفاده ی آسیب زا از ماهواره است.

ــؤال مربوط به نوع و میزان استفاده از اینترنت به سبب پایین بودن  در س

همبستگی آلفای گویه ها، تنها گویه ی سوم ) گفت وگوی اینترنتی( منظور شد 

و دو گویه ی دیگر )دسترسی به منابع اطالعاتی جدید و مطالعه ی وبالگ ها و 

اخبار( از تحلیل خارج شد. میزان استفاده از اینترنت در شبانه روز به صورت 
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سا ترتیبی و در سه مقوله  سنجیده شده است. 

ــاک که معرف چگونگی مصرف کاالهای  ــبک خرید و مصرف پوش س

مادی است توسط یک مقیاس سنجیده شده و سپس در قالب چهار مقوله ی 

کاربردگرا، به نسبت کاربردگرا، به نسبت مدرن و مدرن رکورد شده است. 

متغیر نگرش به معاشرت با جنس مخالف و میزان گرایش به خودآرایی 

معرف ارزش ها و نگرش ها بوده و توسط مقیاس سنجیده شده است.

میزان دینداری از جمع نمرات استاندارد شده سه پرسش که بعد پیامدی 

و بعد مناسکی دین )در اینجا حجاب و نماز و روزه( را می سنجد ایجاد شده 

و در چهار مقوله جای گرفته است.

ــده  ــتاندارد ش ــادیـ  اجتماعی خانواده از جمع نمرات اس ــگاه اقتص پای

ــغلی والدین، منطقه ی محل سکونت، نوع  متغیرهای تحصیالت و منزلت ش

ــکونی، دارا بودن اتاق شخصی و میزان هزینه ی ماهیانه ی  مالکیت منزل مس

خانواده به دست آمده است و درآمد شخصی مصرفی در ماه را در پنج مقوله 

ترتیبی سنجیده ایم.
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جدول 1:  متغیرها و شاخص های عمده ی استفاده شده در این پژوهش و سطح سنجش آنهاسا

سطح 
سنجش شاخص ها مؤلفه ها

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

اطالع خانواده از نحوه ی 
گذراندن اوقات فراغت

ویژگی های 
خانوادگی

فاصله ای روابط عاطفی والدين باهم و با فرزندان )مقياس( روابط عاطفی در خانواده

فاصله ای ميزان هم فکری خانواده در حل مشكالت اعضا )مقياس( ميزان هم فكری در درون 
خانواده

فاصله ای مقياس ميزان همراهی اعضای خانواده 
در اوقات فراغت

فاصله ای مقياس ميزان كنترل و نظارت خانواده 
بر روابط فرد

ترتيبی منزلت شغلی پدر، درآمد خانواده، محل سکونت، نوع منزل 
مسکونی، اتاق شخصی

پايگاه اقتصادی اجتماعی 
خانواده

اسمی - رشته ی تحصيلی

ویژگی های
فردی

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

فاصله ای نگرش به آرايش )مقياس(

فاصله ای راحتی، قيمت و دوام يا زيبا، مدروز و تك و منحصر به فرد 
بودن )مقياس(

سبك خريد و مصرف کاالهای 
مادی

ترتيبی درآمد شخصی مصرفى در ماه ميزان درآمد مصرفى در ماه

فاصله ای اعتقادات، پوشش اسالمی، ميزان تقيد به نماز و روزه 
)مقياس( پای بندی دينی

فاصله ای جست وجوی منابع اطالعاتی و مطالعه ی وبالگ ها يا گفت
وگوی اينترنتی )chat( )مقياس(

ميزان و نوع مصرف کاالهای 
فرهنگی )اينترنت(

فاصله ای كانال های شوی ايرانی و خارجی و مد يا کانال های خبری 
)مقياس(

ميزان و نوع مصرف کاالهای 
فرهنگی )ماهواره(

ترتيبی در شبانه روز ميزان اوقات فراغت

متغير وابسته

نحوه ی 
گذران 
اوقات  
فراغت

فاصله ای

رفتن به مهمانی های دوستانه، پرداختن به فعاليت های ورزشی، 
رفتن به سينما با اعضای خانواده، مطالعه، رفتن به کالس های 
هنری يا رفتن به كافى شاپ و رفتن به رستوران با دوستان دختر 
يا پسر، رفتن به مراكز خريد نظير پاساژها، تماشای برنامه های 
ويدئو، گفت و گوی  با  فيلم  تماشای  ماهواره،  در  عالقه  مورد 
پسر  دوستان  با  منزل  از  خارج  تفريحات  و   Chat اينترنتی 

)مقياس(

از سالم تا آسيب زا
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سا ــرح آن در باال رفت، ابتدا تحلیل های  ــازی متغیرها که ش  بعد از آماده س

ــتنباطی اول بر اساس جداول دو  ــپس تحلیل های تبیینی و اس توصیفی و س

بعدی و سپس بر اساس رگرسیون چند متغیری انجام شده است.

6( یافته های تحقیق

6 ـ 1( ویژگی های فردی

ــته ی تحصیلی در افراد مطالعه شده نسبت دانشجویان علوم  به لحاظ رش

ــتاری و پیراپزشکی بوده و  ــتر از دانشجویان پرس پایه و علوم اجتماعی بیش

معادل دو به یک است.

ــجویان نسبت به دوستی و  به لحاظ ارزش ها و نگرش ها 60 درصد دانش

ــته و بقیه با این نوع دوستی ها  ــر نگرش  موافق داش رفت و آمد دختر و پس

ــوم دانشجویان برای خودآرایی اهمیت  مخالف بودند. همچنین حدود دوس

زیادی قائل بوده اند. در مجموع اگرچه دانشجویان مطالعه شده به ارزش ها و 

نگرش های مدرن تمایل بیشتری نشان داده اند اما با ارزش های کاماًل مدرن و 

کاماًل سنتی نیز موافق نبوده اند.

ــبک  ــبک خرید و مصرف هم چنین وضعیتی وجود دارد. س در مورد س

خرید و معیارهای خرید پوشاک در نیمی از پاسخ گویان به نسبت نوگرا بوده 

و بقیه به سبک خرید کارکردگرا تمایل بیشتری داشته و در خرید و مصرف 

خود بیشتر به دوام، قیمت، و راحتی کاال توجه دارند.

همچنین بیش از نیمی از دانشجویان در طول ماه کمتر از 50 هزار تومان برای 
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رفع نیازهای شخصی خود هزینه می کنند، یک سوم آنها در طول ماه بین 50 تا 100 سا

هزار تومان و بقیه بیش از 100 هزار تومان در ماه برای امور شخصی هزینه می کنند. 

به لحاظ پای بندی دینی بیش از دوسوم دانشجویان پای بندی دینی زیادی دارند 

و در 28 درصد آنان بسیار زیاد و بقیه پای بندی دینی به نسبت کم و کم دارند.

ــخ گویان هیچ یک از  ــانه ای، تقریبًا نیمی از پاس ــه لحاظ نوع مصرف رس ب

ــا نمی کنند. در بین سایر پاسخ گویان بیشترین میزان  برنامه های ماهواره را تماش

استفاده از ماهواره مربوط به تماشای فیلم های سینمایی )31/4 درصد پاسخ گویان( 

و کمترین میزان استفاده از ماهواره به تماشای کانال های مد است. پس از تماشای 

ــترین میزان استفاده از ماهواره تماشای کانال های شوی  فیلم های سینمایی، بیش

ایرانی )30/7 درصد پاسخ گویان( و بعد از آن تماشای کانال های خبری است.

ــرای گفت وگوی  ــون از اینترنت ب ــخ گویان تاکن ــی از پاس ــش از نیم بی

ــوم آنها بیشتر برای دسترسی به  ــتفاده نکرده اند و دوس اینترنتی )chat( اس

ــتفاده می کنند و 40 درصد پاسخ گویان  منابع اطالعاتی جدید از اینترنت اس

از اینترنت بیشتر برای مطالعه ی وبالگ ها و اخبار بهره می گیرند. بنابراین در 

بین سه نوع استفاده از اینترنت، بیشترین میزان استفاده مربوط به دسترسی به 

منابع اطالعاتی جدید و کمترین استفاده برای گفت وگوی اینترنتی ذکر شده 

و مطالعه ی وبالگ ها و اخبار در حد میانه قرار دارد.

6 ـ 2( ویژگی های خانوادگی

اطالع خانواده از نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان بنا بر اظهار 

خودشان در نیمی از خانواده ها به نسبت زیاد و در 62 درصد خانواده ها زیاد 
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سا ــان  ــبت کم و کمی از چند و چون فراغت فرزندانش بوده و بقیه اطالع به نس

ــخ گویان وجود ارتباطات خانوادگی به  ــد. همچنین بیش از نیمی از پاس دارن

نسبت صمیمانه و یک سوم آنها وجود ارتباطات خانوادگی بسیار صمیمانه را 

ــاس یافته ها میزان کنترل و نظارت  در خانواده ی خود گزارش کرده اند. بر اس

والدین بر فراغت فرزندانشان در یک سوم خانواده ها کم و به نسبت کم بوده  

اما در 58 درصد خانواده ها به نسبت زیاد و در 8 درصد آنها زیاد بوده است. 

از این گذشته غالب دانشجویان پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متوسطی داشتند 

به طوری که 52 درصد پاسخ گویان از پایگاه متوسط، 19 درصد آنها از پایگاه 

پایین و بقیه از پایگاه باال برخاسته اند.

بیشتر از یک سوم دانشجویان فراغت را به معنای سرگرمی و تفریح می دانند. 

ــت. 22 درصد نیز  ــتراحت کردن اس برای 22 درصد آنها فراغت به معنای اس

فراغت را  به معنای پرداختن به برنامه های هدفمند دانسته اند و برای بقیه فراغت 

به معنای داشتن وقت آزاد برای انجام دادن امور مورد عالقه است.

نمودار2: معنای فراغت
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به لحاظ نحوه ی گذران فراغت اکثریت پاسخ گویان )81 درصد( فراغت سا

ــالم پر می کنند و 12 درصد آنها اوقات  ــبت س خود را با  فعالیت های به نس

ــیوه ی به  ــالم و فقط 6 درصد آنها به ش ــا فعالیت های س ــت خود را ب فراغ

ــبت آسیب زا اوقات فراغت خود را می گذرانند. از این گذشته 40 درصد  نس

ــده فراغت خود را  طی شبانه روز 2 تا 4 ساعت، 35  ــجویان مطالعه ش دانش

درصد کمتر از 2 ساعت و 15/6 درصد بیشتر از 4 ساعت ذکر کرده اند.

نمودار3: نحوه ی گذران اوقات فراغت

6ـ  3( تحلیل روابط میان متغیرها و پاسخ گویی به پرسش های تحقیق

ــذران اوقات  ــان می دهد رابطه ی نحوه ی گ ــداول تقاطعی نش  نتایج ج

فراغت با خود پنداره معنادار نبوده و لذا تأیید نشده است. اما نحوه ی گذران 

ــته و نشان  ــتگی معناداری داش اوقات فراغت با گرایش به خودآرایی همبس

ــه خودآرایی و جلب توجه در  ــتری ب می دهد هرچه دختر جوان تمایل بیش

انظار عمومی داشته احتمال آسیب زایی اوقات فراغت در او بیشتر بوده است.
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سا جدول 2: رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت و گرایش به خودآرایی

کل

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم

 گرایش به خودآرایی

نحوه ی گذران اوقات فراغت                        
درصد فراوانی

11/2 20 16/1 5/9 15/8 14/3 سالم

81/6 146 61/3 90/6 80/7 71/4 به نسبت سالم

7/3 13 22/6 3/5 3/5 14/3 به نسبت آسيب زا

- 180 31 85 57 7 فراوانی
کل 

100 - 100 100 100 100 درصد

سطح معناداری مقدار آماره

0/000 0/26 پيرسون

ــات فراغت رابطه ی  ــرف و نحوه ی گذران اوق ــبک خرید و مص بین س

ــای مدگرایانه در  ــود، به این ترتیب که هرچه معیاره ــی دیده می ش معکوس

خرید پوشاک بیشتر باشد نحوه ی گذران اوقات فراغت فرد آسیب زاتر است.

ــخصی مصرفی در ماه و  نحوه ی گذران اوقات فراغت با میزان درآمد ش

میزان رضایت از زندگی همبستگی بسیار ضعیفی داشته و تأیید نشده است. 

ــرل و نظارت خانواده و نحوه ی گذران  همچنین وجود رابطه بین میزان کنت

ــده است. وجود روابط عاطفی با اعضای خانواده نیز با   اوقات فراغت رد ش

نحوه ی گذران اوقات فراغت رابطه ای نداشته است.



64

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ن  
ستا

زم
  /

 5
0 

ره
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
جدول 3: رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت و سبک خرید و مصرفسا

کل
نوگرا کاربردگرا

 سبک خرید و مصرف

درصدنحوه ی گذران اوقات فراغت                         فراوانی

11/2 20 9/5 12/9 سالم

81/6 146
78/9 84/7

به نسبت سالم

7/3 13
11/6 2/4

به نسبت آسيب زا

- 180 95 85 فراوانی
کل 

100 - 100 100 درصد

سطح معناداری مقدار آماره

0/001 -0/25 پيرسون

رابطه ی میزان اطالع خانواده از نحوه ی گذران اوقات فراغت، با نحوه ی 

ــده اما در تحلیل های  ــت در جداول دو بعدی تأیید نش ــذران اوقات فراغ گ

رگرسیونی که در آن تأثیر سایر متغیرها کنترل شده این متغیر نشان دهنده ی 

تأثیری معنادار است.

ــزان همراهی خانواده در  ــر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده و می تأثی

اوقات فراغت بر نحوه ی گذران فراغت تأیید نشده است, اما رابطه ی نگرش 

به رابطه با جنس مخالف با نحوه ی گذران اوقات فراغت ضریب همبستگی 

ــته و از لحاظ آماری معنادار است. به عبارت دیگر هرچه نگرش  0/22 داش

ــذران اوقات فراغت  ــود نحوه ی گ ــه رابطه با جنس مخالف مثبت تر می ش ب

ــیب زا تمایل پیدا می کند. ضریب همبستگی بین  میزان حضور  ــکل آس به ش

ــل مالحظه )0/31( و  ــط با نحوه ی گذران فراغت قاب ــای مختل در مهمانی ه
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سا ــان دهنده ی رابطه ی مثبت بین این دو متغیر است. به این معنی  معنادار و نش

ــتر باشد نحوه ی  که هرچه میزان حضور دختران در مهمانی های مختلط بیش

گذران اوقات فراغت آنها آسیب زاتر خواهد بود.

جدول4: رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت و نگرش به رابطه با جنس مخالف

جدول5: رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت و میزان شرکت در مهمانی های مختلط

کل

همیشه بیشتر 
مواقع

گاهی 
اوقات

به 
ندرت هیچ

میزان حضور در مهمانی های 
مختلط

نحوه ی گذران اوقات فراغت  
درصد فراوانی

11/1 20 7/1 4/3 7/1 10 16 سالم

81/7 147 71/4 69/6 90/5 80 82/7 به نسبت سالم

7/2 13 21/4 26/1 2/4 10 1/2 به نسبت آسيب زا

- 180 14 23 42 20 81 کل فراوانی

سطح معناداری مقدار آماره

0/000 0/316 پيرسون

کل
کاماًل 
موافقم موافقم مخالفم کاماًل 

مخالفم

نگرش به رابطه با جنس مخالف

نحوه ی گذراندن اوقات فراغت                       
درصد فراوانی

11/2 20
9/8 10/2 13/2 12/5

سالم

81/6 146
78/4 79/7 84/2 87/5

به نسبت سالم

7/3 13 11/8 10/2 2/6 0 به نسبت آسيب زا

- 180 51 59 38 32 فروانی
کل

100 - 100 100 100 100 درصد

سطح معناداری مقدار آماره

0/003 0/223 پيرسون
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همچنین نوع استفاده از ماهواره بر نحوه ی گذران فراغت تأثیر می گذارد. سا

یعنی هرچه در استفاده از ماهواره فرد به کانال های شو و مد عالقه ی بیشتری 

نشان داده، نحوه ی گذران اوقات فراغت او آسیب زاتر بوده است.

ــتگی معکوس و معنادار  ــدی دینی با نحوه ی گذران فراغت همبس پای بن

ــش میزان پای بندی افراد به دین نحوه ی گذران  ــن معنی که با افزای دارد. بدی

اوقات فراغت آنها سالم تر می شود و با کاهش میزان دینداری نحوه ی گذران 

اوقات فراغت به آسیب زایی میل می کند.
جدول 6 : رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت و نوع استفاده از ماهواره

کل

آسیب زا به نسبت 
آسیب زا

به نسبت 
سالم سالم

 نوع استفاده از ماهواره

نحوه ی گذران اوقات فراغت                 
درصد فراوانی

11/2 20 0 8/7 11/9 15/8 سالم

81/6 146 83/3 76/1 84/4 78/9 به نسبت سالم

7/3 13 16/7 15/2 3/7 5/3 به نسبت آسيب زا

- 180 6 46 109 19 فراوانی
کل

100 - 100 100 100 100 درصد

سطح معناداری مقدار آماره

0/000 0/268 پيرسون
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سا جدول7: رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت و میزان پای بندی به دین

کل

زیاد
به 

نسبت 
زیاد

به نسبت 
کم کم

میزان پای بندی به دین

درصدنحوه ی گذران اوقات فراغت                   فراوانی

11/1 20 15/7 8/8 11/4 5/9 سالم

81/7 147 82/4 86/8 77/3 70/6 به نسبت سالم

7/2 13 2 4/4 11/4 23/5 به نسبت آسيب زا

- 180 51 68 44 17 فراوانی
کل

100 - 100 100 100 درصد

سطح معناداری مقدار آماره

0/020 -0/119 C کندال

0/003 -0/244 پيرسون

ــط رگرسیون چند متغیری، تأثیر  ــی جداول دو بعدی، توس پس از بررس
ــتخراج و با یکدیگر  ــتقل بر نحوه ی گذران فراغت اس خالص متغیرهای مس
ــیونی نهایی از میان متغیرهای مؤثر بر متغیر  مقایسه شد. طبق جدول رگرس
ــذران فراغت« با  ــه متغیر »میزان اطالع خانواده از نحوه ی گ ــته تنها س وابس
ــتاندارد 0/279ـ  ؛ »نگرش به رابطه با جنس مخالف«  ــیون اس ضریب رگرس
ــتاندارد 0/284 و »گرایش به خودآرایی« با ضریب  ــیون اس با ضریب رگرس
ــه ی معناداری را  ــتاندارد 0/35 با نحوه ی گذران فراغت رابط ــیون اس رگرس
نشان می دهند و تأثیر بقیه ی متغیرها بر متغیر وابسته ناچیز بوده یا معنادار و 

تعمیم پذیر به جامعه ی آماری نبوده است.
ــش نامه، اکنون  ــت آمده از پرس ــی نتایج و داده های به دس پس از بررس

می توان به پرسش های تحقیق پاسخ گفت: 
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الف  ـ معنای فراغت در ذهن دختران مطالعه شده سا

بر اساس نتایج تحقیق، فراغت در ذهن دختران مطالعه شده چهار معنای 

مختلف داشته است. برای 34 درصد یعنی یک سوم این دختران، فراغت به 

معنای سرگرمی و تفریح بوده، 22 درصد یعنی حدود یک چهارم آنها فراغت 

ــتراحت دانسته اند و 22 درصد نیز فراغت را به معنای گذران  را به معنای اس

وقت آزاد به شکل هدفمند و رضایت بخش یعنی با برنامه ریزی قبلی و برای 

ــخ گویان  ــل به یک هدف خاص ابراز کرده اند و در نهایت 21 درصد پاس نی

نیز فراغت را معادل وقت آزاد یا بیکاری یعنی زمانی که فرد فارغ از هر نوع 

مسئولیتی است بر شمرده اند.

با توجه به پاسخ های فوق، اکثریت پاسخ گویان فراغت را به معنای تفریح 

ــته اند و در مجموع حدود 77 درصد دختران مطالعه شده از  و سرگرمی دانس

فراغت معنایی انفعالی و توأم با بیکاری، استراحت و تفریح در ذهن دارند. نتایج 

فوق حاکی است که اکثریت پاسخ گویان )77 درصد( به اوقات فراغت به عنوان 

ــرگرمی و لذت می تواند باعث  زمانی برای فعالیت های هدفمند که در کنار س

تعالی آنها در زمینه های مختلف هنری، ورزشی، علمی و ... شود نگاه نمی کنند 

و معمواًل برنامه ریزی قبلی برای گذران اوقات فراغت خود ندارند.

ب  ـ میزان فراغت دختران دانشجو

ــخ گویان فراغت روزانه ی خود را 2 تا 4 ساعت  حدود 40 درصد از پاس

و 35 درصد از آنها کمتر از 2 ساعت ذکر کرده اند. 15 درصد از پاسخ گویان 

نیز اوقات فراغت روزانه شان بیش از 4 ساعت ذکر شده است. 
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سا ج  ـ الگوهای عمده در فعالیت های فراغتی دختران دانشجو

ــخ گویان به دو  با تحلیل عاملی گویه های جدول فعالیت های فراغتی پاس

ــیب زا و غیر آسیب زا تقسیم شدند. در نتیجه الگوهای  گروه فعالیت های آس

ــده در تحقیق فوق عبارت اند از سالم، به نسبت  ــی ش عمده ی فراغتی بررس

ــیب زا. نتایج تحقیق حاکی است که  ــبت آسیب زا و کاماًل آس ــالم و به نس س

اگرچه در گذران اوقات فراغت دختران دانشجوی پاسخ گو، الگوهای فراغتی 

آسیب زا وجود دارد، اما هیچ کدام از پاسخ گویان الگوی فراغتی کاماًل آسیب زا 

ندارند و فقط 6 درصد آنها الگوی فراغتی به نسبت آسیب زا دارند. در مقابل 

81  درصد پاسخ گویان الگوی فراغتی به نسبت سالم و 12 درصد آنها الگوی 

فراغتی کاماًل سالم دارند. 

د ـ عوامل فردی مؤثر بر اوقات فراغت 

طبق نتایج حاصل از روابط متقاطع و جداول دو بعدی، بین متغیرهای سن، 

ــته ی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، خود پنداره، درآمد شخصی مصرفی  رش

ــد یا میزان  ــاهده نش ــتگی مش در ماه با نحوه ی گذران اوقات فراغت همبس

همبستگی بسیار کم بوده و چشمگیر نبود. در عوض میان گرایش به آرایش، 

ــس مخالف، میزان  ــاک، نگرش به رابطه ی جن ــبک خرید و مصرف پوش س

ــیب زا از ماهواره همبستگی  ــتفاده ی آس حضور در مهمانی های مختلط و اس

مثبت و میان میزان پای بندی به دین و نگرش منفی به رابطه با جنس مخالف 

همبستگی منفی و رابطه ی معكوس مشاهده شد. 
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هـ ـ عوامل خانوادگی مؤثر بر اوقات فراغت سا

ــت آمده از جداول دو بعدی مبین روابط متقاطع  ــی نتایج به دس با بررس

ــذران اوقات فراغت می توان  ــای عوامل خانوادگی با نحوه ی گ بین متغیره

ــاط عاطفی در  ــارت خانواده، میزان ارتب ــن میزان کنترل و نظ ــار کرد بی اظه

ــواده و میزان همراهی خانواده در  ــواده، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خان خان

گذران اوقات فراغت فرد با متغیر وابسته همبستگی معناداری وجود ندارد و 

ــه ی معنادار بین متغیرهای مربوط به عوامل خانوادگی با نحوه ی گذران  رابط

اوقات فراغت تنها متغیر اطالع خانواده از نحوه ی گذران اوقات فراغت فرد 

را شامل می شود. 

وـ عوامل مهم مؤثر بر نحوه ی گذران اوقات فراغت دختران مطالعه شده

ــی نهایی و به دست آوردن  ــش برای بررس ــخ گویی به این پرس در پاس

ــته دارند، از  ــتگی خالص با متغیر وابس متغیرهایی که در روابط علی همبس

ــد تا روابط علی و تأثیر خالص متغیرهای  رگرسیون چندمتغیری استفاده ش

ــتخراج و میزان تأثیر عوامل پیش بینی شده در  ــتقل را بر متغیر وابسته اس مس

مدل نظری تحقیق با یکدیگر مقایسه شود. 



71

تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان 
13

89
ن  

ستا
زم

  /
 5

0 
ره

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا جدول 8 : رگرسیون استاندارد چند متغیری مبین رابطه ی متغیرهای مستقل 
و نحوه ی گذران فراغت 

سطح معنا داری ضریب رگرسیون استاندارد

0/002 -0/279 ميزان اطالع خانواده از نحوه ی گذران فراغت

0/002 0/284 نگرش به رابطه با جنس مخالف

0/000 0/352 گرايش به  خودآرايی

10/ 104 F

0/524 R

0/275 R2

0/253 R2   تعديل شده1

ــتقل  ــود، از بین متغیرهای مس ــاهده می ش ــان که در جدول باال مش 1چن

ــا و نگرش ها )در خصوص رابطه  ــت از خود، ارزش ه خود پنداره یا برداش

ــزان رضایت از زندگی، میزان  ــا جنس مخالف و در خصوص آرایش(، می ب

ــتفاده از ماهواره )که  ــزان پای بندی دینی، نوع اس ــد مصرفی در ماه، می درآم

ــد(، میزان اطالع خانواده از نحوه ی  ــره ی ویژگی های فردی جای دارن در زم

گذراندن اوقات فراغت، میزان کنترل و نظارت خانواده، میزان روابط عاطفی 

در خانواده و پایگاه اقتصادی، اجتماعی خانواده )که در مقوله ی ویژگی های 

خانوادگی جای می گیرند(، سه متغیر میزان اطالع خانواده از نحوه ی گذران 

فراغت، نگرش به رابطه با جنس مخالف و نگرش به  آرایش رابطه ای معنادار 

با متغیر وابسته )نحوه ی گذران اوقات فراغت( داشتند.
Adjusted R Square ـ  1
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ــا و نگرش های دختران سا ــت ارزش ه به عبارت دیگر می توان اظهار داش

مطالعه شده و میزان اطالع خانواده ی آنها از نحوه ی گذران فراغتشان بیشترین 

ــا دارد. بدین معنی که هرچه  ــوه ی گذران اوقات فراغت آنه ــر را در نح تأثی

ــس مخالف مثبت تر و گرایش آنان به خودآرایی  ــرش آنان به رابطه با جن نگ

بیشتر و میزان اطالع خانواده از نحوه ی گذران فراغت آنان کمتر باشد، گذران 

اوقات فراغت آسیب زا در آنها بیشتر می شود.

سایر متغیرها حتی متغیرهایی که در جداول دو بعدی همبستگی معناداری 

ــان دادند در نتایج رگرسیون چندمتغیری که در آن تأثیر  ــته نش با متغیر وابس

ــکار  ــتقل بر یکدیگر کنترل و روابط خالص میان متغیرها آش متغیرهای مس

می شود، رابطه ی معناداری با نحوه ی گذران فراغت نشان نمی دهند.

ــه متغیر می توان حدود  ــان می هد با این س چنانچه ضریب تبیین R2 نش

ــرات نحوه ی گذران اوقات فراغت را تبیین کرد و ضریب  27 درصد از تغیی

همبستگی چندگانه  R  این متغیرها با متغیر وابسته معادل 0/52 است.

 نتیجه گیری

به لحاظ ارزش ها و نگرش ها، در مجموع اگرچه دانشجویان مطالعه شده 

به ارزش ها و نگرش های مدرن تمایل بیشتری نشان داده اند اما با ارزش های 

کاماًل مدرن و کاماًل سنتی نیز موافق نبوده اند.

ــبک  ــبک خرید و مصرف هم چنین وضعیتی وجود دارد. س در مورد س

خرید و معیارهای خرید پوشاک در نیمی از پاسخ گویان به نسبت نوگرا بوده 
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سا ــبک خرید کارکردگرا تمایل بیشتری داشته و درخرید و مصرف  و بقیه به س

خود بیشتر به دوام، قیمت، و راحتی کاال توجه دارند.

ــخ گویان هیچ یک از  ــانه ای، تقریبًا نیمی از پاس به لحاظ نوع مصرف رس

ــا نمی کنند. در بین بقیه بیشترین میزان استفاده از  برنامه های ماهواره را تماش

ماهواره مربوط به تماشای فیلم های سینمایی و کانال های شوی ایرانی است. 

ــجویان بهره گیرنده از اینترنت برای دسترسی به منابع  ــتر دانش همچنین بیش

اطالعاتی جدید از اینترنت استفاده می کنند و مطالعه ی وبالگ ها و اخبار در 

مرتبه ی بعد قرار دارد.

ــجویان مطالعه  ــان می دهد، اکثریت دانش تحلیل یافته های این مطالعه نش

ــتراحت و سرگرمی در  ــده از فراغت معنایی انفعالی و توأم با بیکاری، اس ش

ــن دارند و به اوقات فراغت به عنوان زمانی برای فعالیت های هدفمند و  ذه

ــده که می تواند باعث بازتوانی و رشد آنها شود نگاه نمی کنند  برنامه ریزی ش

ــذران اوقات فراغت خود ندارند. با این  ــواًل برنامه ریزی قبلی برای گ و معم

ــت که بیش از نود درصد این دانشجویان  همه نتایج تحقیق حاکی از آن اس

ــالم دارند و تنها 6 درصد آنها  ــالم و کاماًل س ــبت س الگوهای فراغتی به نس

الگوی فراغتی به نسبت آسیب زا دارند. 

ــبک زندگی و مصرف، ارزش ها و  ــده، س از میان عوامل فردی لحاظ ش

نگرش ها، میزان و نوع استفاده از رسانه و میزان پای بندی دینی با چگونگی 

اوقات فراغت ارتباطی معنادار دارند, اما از میان عوامل خانوادگی گوناگونی 

ــر نحوه ی گذران اوقات  ــد فقط تأثیر اطالع خانواده ب که در مطالعه وارد ش
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ــر متغیرها و بر سا ــدت و ضعف تأثی ــت. با توجه به ش ــده اس فراغت تأیید ش

ــاس تحلیل های رگرسیونی می توان اظهار کرد که ارزش ها و نگرش های  اس

دختران مطالعه شده و میزان اطالع خانواده ی آنها از نحوه ی گذران فراغتشان 

بیشترین تأثیر را در نحوه ی گذران اوقات فراغت آنها دارد. 

این موضوع مؤید این مطلب است که در چگونگی گذران اوقات فراغت 

عوامل فردی بیشتر از عوامل خانوادگی تأثیر دارد و این امر چه بسا ناشی از 

ــان دهنده ی آن است که امروزه در  غلبه ی فرایند فردگرایی در جوانان و نش

ــته شده و سایر نهادهای اجتماعی  ارزش ها و رفتار آنها از تأثیر خانواده کاس

از جمله گروه دوستان و رسانه های جمعی تأثیر بیشتری بر جای می گذارند.

یافته های این مطالعه با پژوهش های اخیر درباره ی اوقات فراغت جوانان 

ــلی گذران  همخوانی دارد. پژوهش آزاد ارمکی )1385( درباره ی الگوی نس

ــاختار فراغت  اوقات فراغت در تهران یکی از تغییرات صورت گرفته در س

را افزایش گرایش به فعالیت های فردی و انفعالی و توأم با سرگرمی گزارش 

کرده است. همچنین یافته های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان نشان 

ــامل استفاده از رسانه های  می دهد عمده ترین فعالیت های فراغتی ایرانیان ش

صوتی، تصویری، استراحت و فعالیت های شخصی بوده است. 

از این گذشته، در پژوهش »مطالعه ی الگوهای فراغتی دانشجویان ساکن 

در خوابگاه« )رفعت جاه 1387( نیز یافته های پژوهش نشان می دهد شیوه ی گذران 

ــجویان با برداشت آنها از فراغت، ارزش ها و نگرش ها،  اوقات فراغت دانش

ــزان برنامه ریزی آنها برای فراغت  ــبک زندگی، میزان پای بندی دینی و می س
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سا ارتباط دارد. این پژوهش با بخشی از یافته های پژوهش در سبک های فراغت 

ــبک فراغت سرگرمی محور را در  ــجویان )کاظمی1387( نیز که غلبه ی س دانش

ــجویان گزارش کرده همخوانی دارد. همچنین در این پژوهش، گرایش  دانش

کمتر دختران دانشجو به رفتارهای پرخطر و آسیب زا در اوقات فراغت تأیید 

شده است.

ــار می رفت که اوقات  ــاس چارچوب نظری انتظ ــرف دیگر، بر اس از ط

ــته باشد و نتایج مطالعه مؤید  ــبک زندگی و مصرف ارتباط داش فراغت با س

ــده اوقات فراغت صرفًا  ــت. همچنین مطابق چارچوب یاد ش این ارتباط اس

ــود و عوامل فرهنگی و ارزش ها و نگرش ها  با جایگاه طبقاتی تبیین نمی ش

ــتقیم و  ــته ای ایفا می کند. این تأثیرگذاری هم مس در تحلیل آن نقش برجس

بی واسطه است و هم غیرمستقیم از طریق ایجاد ترجیحات و سالیق خاص. 

ــرا ارزش ها و نگرش ها که عمدتًا در دوران کودکی در درون خانواده ها و  زی

ــود به صورت عالیق، سلیقه ها،  محیط اجتماعی پیرامون آن فرا گرفته می ش

ــت های مربوط به فراغت، بروز می یابد. نتایج پژوهشی  خواست ها و برداش

ــان می دهد که شیوه ی گذران اوقات فراغت دانشجویان با برداشت از  نیز نش

ــی، اهداف فرهنگی و آرزوهای آنها در زمینه های  فراغت، اولویت های ارزش

گوناگون ارتباط دارد. این یافته ها جنبه ی دیگری از چارچوب نظری پژوهش 

ــالیق و عالیق برآمده از آنها  ــاس آن ارزش ها و نگرش ها و س ــه بر اس را ک

متعلق به نظامی است که جنبه های مختلف زندگی روزمره جلوه گر می شود 

را تأیید می کند. 
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ــران جوان برای  ــبک زندگی، دخت ــا دگرگونی تدریجی ارزش ها و س ب

ــالمتی، سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون خانگی اهمیت بیشتری قائل  س

ــار متوسط از شکل  ــوند و الگوهای اوقات فراغت آنان به ویژه در اقش می ش

ــکل فعاالنه و برون خانگی میل می کند )انصاری  انفعالی و درون خانگی به ش

ــا و موانعی که  ــا با محدودیت ه ــعیدی1387(, ام ــاه 1387و 1383؛ س 1382؛ رفعت ج

ــهری وجود دارد  امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی ش

ــر می تواند از بیرون به مکان های سربسته ای  به نظر می رسد فراغت این قش

که آسیب های بیشتری در پی دارد کشانده شود و در این راستا سیاست های 

فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می تواند گذران فعاالنه و خالقانه و غیر 

ــازد. از این رو شایسته  ــیب زای اوقات فراغت دختران جوان را بارور س آس

ــگاه و خوابگاه های دانشجویی به ضرورت افزایش  ــت که مسئوالن دانش اس

ــکده ها  ــا و امکانات فراغتی خاص و کم هزینه در خوابگاه و در دانش فضاه

توجه و در این جهت برنامه ریزی کنند. همچنین ایجاد امکانات و تسهیالت 

ــالن های ورزشی بیشتر در دانشکده ها و در خوابگاه گام مؤثری خواهد  و س

ــوق دادن دانشجویان به فراغت های فعاالنه و توأم با تفریح  بود در جهت س

ــت و هم هزینه ی چندانی  که هم برنامه ریزی هفتگی برای آن امکان پذیر اس

برای دانشجویان در بر ندارد.

از آنجا که بر اساس پژوهش های انجام شده ی اخیر )رفعت جاه 1387؛ شهیدی 

ــیب های  ــترین تأثیر را بر جلوگیری از آس ــا و نگرش ها بیش 1386(، ارزش ه
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سا فراغتی نشان داده است، از این رو شایسته است ارزش های اخالقی و مذهبی 

ــدن با روشی استداللی، غیرآمرانه و عاری از تعصب  در جریان اجتماعی ش

ــن اصول اخالقی و  ــود. تکیه بر ای ــان منتقل و در آنها نهادینه ش ــه نوجوان ب

اعتقادی سبب مصونیت نسبی دختران جوان در برابر آسیب های اجتماعی و 

به خصوص آسیب های فراغتی می شود. 

از طرف دیگر، با توجه به اینکه در هر حال امروزه فراغت دختران جوان از 

شکل درون خانگی به اشکال برون خانگی میل کرده باید در برنامه ریزی های 

شهری برای حضور شایسته ی زنان و دختران در عرصه ی اجتماع، فضاهای 

فراغتی مناسبی پیش بینی و احداث شود. این فضاها را می توان به فعالیت های 

ورزشی، هنری و تفریحی اختصاص داد و نظارت آمرانه بر فضاهای شهری 

را به خصوص در مورد نحوه ی حضور زنان و دختران جوان در این فضاها، 

ــیله از کشانده شدن آنها به مراکز خرید و مصرف و  تعدیل کرد تا بدین وس

فضاهای سربسته و ناامن که احتمال گذران آسیب زای اوقات فراغت در آن 

بیشتر است ممانعت شود. رفع نگرش های غیرعادالنه جنسیتی و بهره مندی 

ــازنده آثار فردی و اجتماعی مهمی  دختران از اوقات فراغتی فرح بخش و س

ــطح  ــیع در س ــود مگر با کار فرهنگی وس در بردارد و این امر فراهم نمی ش

خانواده ها و در سطح سایر نهادهای اجتماعی. 
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ــل«،  ــه نس ــه اوقات فراغت خانواده طی س آزاد ارمکی، تقی و دیگران. »مقایس
    فرهنگ اندیشه، ش22 ـ 23 )1384(. 

استریناتی، دومینیک 1384. مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، ترجمه ی ثریا 
    پاک نظر، تهران، گام نو. 

ــات فراغت در  ــوه گذران اوق ــی تغییرات نح ــی، منوچهر، بررس ــرف الکتاب اش
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    دکتر باقر ساروخانی )تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1379(. 
انصاری مهابادی، فرشته، اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی، نمونه 

    موردی دو دبیرستان دخترانه شهر تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد(، به راهنمایی 
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ــن  ــانی و حس ــز، ریچارد 1385. پی یر بوردیو، ترجمه ی لیال جوهرافش جنکین
    چاوشیان، تهران، نی. 

ــورای عالی جوانان 1374. چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان،  دبیرخانه ش
    تهران، اهل قلم. 

ــانه«، ترجمه ی  ــه، ژوفر. »زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناس دو مازی
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    دانشگاه تهران، تهران، معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
ــوم اجتماعی، تهران،  ــره المعارف عل ــر 1375. درآمدی بر دای ــاروخانی، باق س

    کیهان، ج2. 
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