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 چکیده
تمایز، مجرایی برای شناخت ذائقه، سبک زندگی  فراغتی در کنار بازنمایی فردیت و تیفعال

فراغت، بیان انتخاب فردی از میان  تجربة .رود یم شمار بهوانان و تعلقات اجتماعی ج

یی است که عوامل مکان، بستر و منابع را دربرابر فرد قرار ها نهیگزالگوهای رفتاری و 
بررسی بسترها و منابع گذران فراغت جوانان  در همین زمینه، پژوهش حاضر به. دهند یم

جوانان  از نفر 044ستفاده از پرسشنامه، درمورد پژوهش به روش پیمایشی و با ا. پردازدمی
ی ا چندمرحلهی ا خوشهی به روش ریگ نمونهسال استان کردستان انجام گرفت و  2 تا  1 

ی فراغتی ها برنامهوقت جوانان در  سوم کی توصیفی، بیش از یها افتهمبنای یبر .شدانجام 
ی، باالترین میانگین رعادیغی و در میان ابعاد فراغت عاد. شود یمعادی و غیرعادی سپری 

اشکال سرمایه با  رابطةبررسی . ی و نابهنجار اختصاص داردرجدیغترتیب به فراغت به

ی ها هیسرمای جوانان از منابع و مند بهرهبا افزایش  دهد یمالگوهای گذران فراغت نشان 
این وصف،  با. دیاب یم کاهشی رعادیغفرهنگی و اجتماعی، فراغت عادی افزایش و فراغت 
سرمایة اقتصادی،  که معنا نیبد ؛گذارد یمسرمایة اقتصادی الگوی کامالً متفاوتی را به نمایش 

ی کنندگ تیتقوهرچند تأثیر  ی همبستگی مثبت دارد؛رعادیغفراغت عادی و  گذران یالگوبا 

ان چندمتغیره نش رگرسیون تحلیل جینتا .از فراغت عادی است شتریبآن بر فراغت غیرعادی، 
از  درصد 0 /5و  عادی فراغت الگوی از تغییرات درصد 0/04دهد متغیرهای مذکور می

 .کنند یم تبیین را غیرعادی فراغت الگوی تغییرات

 .فراغت، جوانان، فراغت عادی، فراغت غیرعادی اشکال سرمایه، اوقات :ی کلیدیها واژه 
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 مسئلهمقدمه و طرح 

وزی انکارنشدنی است؛ زیرا شتاب و تنوع تغییراتی که ضرورت توجه به جوانان در جهان امر

تر و ها، ابعاد پیچیدهو تحوالت ساختاری و نهادی آن دنکن یمجوامع درحال گذار تجربه 

شدن فزاینده و استقالل جوانی، فردی دورةتحول در . ی به مسائل جوانان بخشیده استتر مهم

یافتن روابط ی تحصیلی، وسعتها تفرصتحول در آموزش و ، نسبی جوانان در خانواده

و تغییرات  ها جنبشجوانان در  کنندة نییتعاجتماعی و تعلقات گروهی، سهم برجسته و 

ی ارتباطی و اطالعاتی جدید، ها یورافن ژهیو به ها ینوآوراجتماعی، پیشگامی جوانان در پذیرش 

ی ها سبکو  ها فرهنگ خردهارزشی و هویتی جوانان، رواج  منظومةیافتن مصرف در اهمیت

از جمله تحوالتی هستند که ضرورت بررسی مسائل مختلف جوانان را ... متنوع زندگی و

 منشأ ی،فراغت یها تیفعال(. 11  ؛ ذکایی،  1  ، جاه رفعتساروخانی و )اند ساخته تیبااهم

 راغت،فحوزة  در ی است؛ جوانانابی تیهو و جوانیدورة  شدنشناختهرسمیتبه و شناخت

 ،درواقع. کنند می بازگو را خود اجتماعی هویت و زندگی سبک خاص قواعد و الگوها ها، کلیشه

 ها تیفعالاین که در انتخاب و مشارکت در  است نآ درجوانان  یبرا یفراغت یها تیفعال تیاهم

 .ها تیفعال ریدارند تا در سا یشتریب یآزاد

متفاوت  یمصرف و نه طبقه، الگوها قیطر از یاجتماع زاتیو خلق تما تهیا ظهور مدرنب

متفاوت گذران اوقات فراغت،  یو انواع و الگوها یگوناگون زندگ یها تبع آن سبک مصرف و به

گذار از اجتماعات سنتی به  با .در افراد شدند دیجد یها تیهو فیو بازتعر فیتعر یبرا یمنبع

اغلب  که یحد تاشده است؛  تر انینما یک نیاز ویژه عنوان بهاوقات فراغت  مقولةجوامع مدرن، 

 (.  :  2  هریس، )اند  نهادهنام   «فراغتی جامعة» رامعاصر  جامعة، نظران صاحب

زیادی به فراغت در جوامع مدرن  اندازةنیز تا  توسعه درحالاوقات فراغت در جوامع  

 عمدةهای ژگیکه در این نوع جوامع نیز مانند جوامع مدرن، ویآنجااز . شباهت یافته است

، ها تیفعالفرهنگی و جداشدن آن از سایر  -گرفتن از اجبارهای اجتماعی فراغت نظیر فاصله

علت ممنوعیت کار کودکان، آموزش اجباری و رایگان و افزایش افزایش اوقات فراغت به

تأخیرافتادن هرچه بیشتر سن متوسط ورود به بازار کار، افزایش ی تحصیل و بهها سالتدریجی 

، برای افراد این جوامع نیز خورد یمامید به زندگی، افزایش سن ازدواج و بهبود زندگی به چشم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. leisure society 
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ی شهری، ها ارزششدن روستاها و نفوذ شهری دةیپدبا گسترش . اوقات فراغت ایجاد شده است

اجتماعی  عرصةیی و قلمروزدایی شده است؛ بنابراین اوقات فراغت، زدا یمحلاوقات فراغت نیز 

ی، ک مک)است در بستر مدرنیته و تغییرات اجتماعی و فرهنگی معاصر معنا یافته  است کهی نوین

 211 :  .) 

اوقات فراغت، فعالیتی است که در آن، افراد فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، 

 (. 1  ،  تورکیلدسن)دهند  یمپرورانند و شخصیت خود را رشد استعدادهای خود را می

ساس منشور جهانی فراغت، تأمین فراغت برای کیفیت زندگی به اندازة تأمین سالمت و ابر

ی در کنشبرای جوانان، سبک زندگی و الگوهای (.   : 11  ،  روجک)اهمیت دارد آموزش 

تمنا، )است ی سنی متفاوت ها گروهی مختلف از جمله گذران اوقات فراغت، با دیگر ها نهیزم

درصد    /5گفت  توان یم 24   ی سالسرشمارعیتی و براساس نتایج منظر جم از (.05:  2  

تعریف شورای ملی جوانان،  براساسو  دهند یمتشکیل  ساله 2 تا  5 جمعیت کشور را افراد 

به اوقات فراغت، مربوط به قشر  ازینی است عیطب. شوند یماین گروه سنی، جوان محسوب 

-، اما بهکندی را محو میکیولوژیبی ها یمرزبند، اطالعات افراد رةیذخی طرفاز . ی نیستخاص

 عنوان بهگذران اوقات فراغت جوانان  و مدیریت تیهدا، کشورجوان  تیجمعی باالمیزان  لیدل

ی جوانان، محل برای فراغتی ها تیفعال، درواقع. نیروی فعال جامعه، اهمیت بسیار دارد

 ندهیآی در ریپذ تیمسئولد به اجتماع و ی وروبرای است و آنان را اندوز تجربهو  وخطا آزمون

پس این . است کاراز اوقات  شیبی در اوقات فراغت، رو کجی و بزهکاربروز . کند یمآماده 

 (. 2  ، جاه رفعت)شود ی ریجلوگیی آن زا بیآسی مدیریت شود تا از ا گونه به دیبااوقات 

مربوط به اوقات فراغت،  پژوهش حاضر درپی آن است تا براساس مباحث نظری اساس،اینبر

اوقات فراغت  گذران تیوضعپاسخ دهد که  سؤالی کند و به این زیر یپچارچوبی مفهومی را 

 فیوککممربوط به ( بسترها و منابع)عوامل در نزد جوانان استان کردستان چگونه است و اینکه 

 .اند ماکدگذران اوقات فراغت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Torkildsen 

2. Rojek 



 

 

 

 

 

 4334، زمستان 4، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 846 

  

 

 مروری بر ادبیات تجربی

ی صورت پذیرفته است توجهی شایان ها پژوهشگذشته  دهةراغت جوانان در مورد گذران ف در 

بررسی »پیمایشی  مطالعة در(  2  ) یروحانایمان و . شود یماین بخش معرفی و مرور  که در

 اجتماعی که سرمایة دادندنشان  «رابطة مالکیت سرمایه و الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان

 انهیفردگرا فراغتی الگوهای با رسمی اجتماعی و سرمایة فردگرایانه فراغتی الگوهای با یررسمیغ

 .دارد دارامعن رابطة انهیگرا جمع و

ی اجتماعی و فرهنگی، با ها هیسرما، ( 2  ) ینیحسبراساس مطالعة پیمایشی عنایت و 

ی معنادار دارند، اما میان سرمایة اقتصادی و الگوها رابطةالگوهای فراغتی دختران و پسران 

عنوان ی با ا مطالعه در(  2  )همکاران ادریسی و . شودفراغتی رابطة معناداری دیده نمی

نشان دادند که  «سرمایة فرهنگی خانواده و ذائقة فراغتی دانشجویان با رویکرد نظری بوردیو»

نتایج پژوهش ربانی و . فراغت جسمانی رابطة معنادار دارد جزسرمایة فرهنگی با انواع فراغت 

 یالگوهای شناخت جامعهبررسی : اوقات فراغت و هویت اجتماعی»با عنوان ( 11  )ری شی

ی، اجتماع طبقة اجتماعی، تیهونشان داد که متغیرهای  «اوقات فراغت جوانان در تهران گذران

پیمایشی  مطالعة. اجتماعی با میزان گذران اوقات فراغت رابطة معنادار دارند و سرمایة تیجنس

دارند، از سرمایة اجتماعی  انهیگرا جمعی فراغتی ها تیفعالنشان داد افرادی که  (11  ) یغفار

 .بیشتری برخوردارند

ة مطالع .ی شایان توجهی در این زمینه انجام شده استها پژوهشدر خارج از ایران نیز 

ل نشان داد میزان سرمایة اجتماعی جوانان در آمریکا درحا (445 )نارد و کلیبر پیمایشی می

ضرورت  محور اجتماعخدمات فراغتی  عرضةکاهش است و برای افزایش سرمایة اجتماعی، 

ی فیزیکی دانشجویان در اوقات ها تیفعالپژوهشی به مطالعة  در( 440 )هاس و همکاران . دارد

های فیزیکی، دویدن، شنا کردن و فوتبال فعالیت نیتر مهمبراساس نتایج، . پرداختندفراغت 

ی وجود دارامعنبین دانشجویان زن و مرد در استفاده از اوقات فراغت، تفاوت  نیهمچن. هستند

برادلی . کنداقتصادی خانواده، نقش مهمی در اوقات فراغت افراد ایفا می -یاجتماعدارد و پایگاه 

 «ی جنسیتیها تیتقوابعاد اوقات فراغت در نوجوانان و »مطالعة پیمایشی  در(   4 )و انگلس 

ی ها تیفعالی کامپیوتری و شرکت در مسابقات و ها یبازی را به شتریبپسران زمان  ددادننشان 

، دیخررا به صحبت با دوستان،  زمانشان شتریبدختران  که یدرحال؛ ندده یمفیزیکی اختصاص 
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لیندسترم و همکاران . گذرانند یم رقص ی خالقانه مانند موسیقی وها تیفعالمطالعه و شرکت در 

ی در ا چندمرحلهتحلیلی : سرمایة اجتماعی و اوقات فراغت»عنوان ی با ا العهمطدر (  44 )

 .ابدی یمکه با افزایش سرمایة اجتماعی، میزان اوقات فراغت افزایش  دادندنشان  «سوئد  مالمو

که در اغلب مطالعات موجود، اوقات  دهد یمتجربی نشان  منابع بر گذراهرچند  یمرور 

-محور، اینترنتو فردگرایانه، مذهبی انهیگراجمعفعاالنه و غیرفعاالنه، فراغت در قالب الگوهای 

-درونمحور، محور، ورزشمحور، رسانهمحور، گردشاجتماعی -محور، فرهنگیمحور، موسیقی

در . ی آن پرداخته شده استزا بیآسی شده و کمتر به ابعاد ساز مفهومی خانگ برونی و خانگ

اوقات فراغت در قالب دو الگوی اصلی عادی و غیرعادی، ضمن ی ساز مفهومپژوهش حاضر، با 

ی مثبت و مخرب اوقات فراغت هاجنبهی مختلف فراغت، به هاهیسوبخشیدن به ابعاد و انسجام

ی ها تفاوتی عصر حاضر، ها یژگیوی، دربردارندة ساز مفهوماین . شودجوانان پرداخته می

-رویکردهای نوین نظری اوقات فراغت است؛ بهی از ریگ بهرهچشمگیر سبک زندگی جوانان و 

 .های چندانی انجام نشده استدرمورد جوانان استان کردستان، پژوهش آنکهویژه 

 مروری بر ادبیات نظری 

 برای شناسی سلیقه، چارچوبی مفهومی با ارائة نوعی جامعه تمایز بوردیو در کتاب :پیر بوردیو 

 به (.2 : 211 ،  وین) است کرده فراغت ارائه قاتاو های فعالیت و زندگی های سبک بررسی

 های سبک افراد و است اجتماعی اساساً اوقات فراغت درمورد افراد های بوردیو، انتخاب نظر

سبک زندگی، (. 44 : 220 ژروی و مگیور، ) گیرند می را یاد فراغتی های فعالیت و زندگی

زعم بوردیو، تمایزات  به (.11  ،  استوری) آید شمار می دادن تمایز اجتماعی بهابزاری برای نشان

طور سنتی با تفریحاتی از  یابند که به های اجتماعی نمود می اجتماعی در طیف متنوعی از فعالیت

این  (.2 : 221 وین، ) اندقبیل ورزش، مطالعه، موسیقی، سینما و دیگر اعمال انتخابی مرتبط

و  0وود هی) آورد اوقات فراغت را به حرکت درمی های ها و فعالیت فرایند تمایز است که سبک

 (انداسامی رنگی در منابع پایانی نیامده(. )4  : 14  همکاران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Malmo 

2. Wynne 

3. John Story 

4. Haywood 
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های سبک زندگی و فراغتی بوردیو با تأکید بر طبقات و سبک زندگی که آن را نظریه

 را واره ادتع وی. وجود آوردنامید، دیدگاه جدیدی را در عرصة اوقات فراغت به می  واره عادت

 دارند، یکسانی نسبتاً سلیقه که را کسانی همة ذائقه،. زد پیوند در معنای عملکرد  ذائقه مفهوم به

 ذائقه، طریق افراد از. سازد می جدا دیگر افراد از را ها طریق آن این از و کند می نزدیک هم به

 را افراد توانبرای مثال، می ؛(1 1: 14  ریتزر، ) کنند بندی می طبقه جامعه در را دیگران و خود

 دیدن موسیقی، به دادن گوش مانند فراغتی های فعالیت انواع گرایش به هایشان و ذائقه برحسب

 طبقات که است واقعیت این تحلیل بوردیو نشانگر. کرد بندی دسته شعر یا خواندن فیلم

 که هستند متفاوتی های ذائقه پیگیر فعاالنه طبقات، گوناگون های و بخش متفاوت اجتماعی

در تحلیل (.  4 : 220 ژروی و مگیور، ) دهدرا بازتاب می جامعه و طبقه گروه، در موضع آنان

های زندگی گوناگون را گیرد که سبک هایی شکل می بوردیو، مطابق با هر میدان سرمایه

وردیو، اگر به تعبیر ب(.  0 : 11  نوری و مقدس،  خواجه) آورد وجود میواره به صورت عادت به

درصدد فهم جهان اجتماعی هستیم، باید یک بار دیگر ایدة سرمایه، انباشت آن و تأثیرهای آن را 

 اقتصادی، های سرمایه انواع از متأثر هر کنشگر، اجتماعی جایگاه. به جهان اجتماعی معرفی کنیم

 امکانات و موقعیت شناخت در اصلی سرمایه، عامل مختلف اشکال .است فرهنگی و اجتماعی

 (.01: 210 بوردیو، ) است اجتماعی کلی فضای در کنشگران

بسیاری  آثار ترنت، ناتینگهام دانشگاه فرهنگ و شناسی جامعه روجک، استاد: کریس روجک

 زمینة در برجسته دستاوردهای دلیلبه  44  سال در وی. نوشت در حوزة مطالعات فراغت

روجک با استناد به منابع  .شد  واساپورا جایزة آلن دریافت به موفق فراغت، مطالعات

شناسانه و منابع مربوط به مطالعات اوقات فراغت، به استدالل دربارة رابطة نیرومند میان  انسان

فرهنگ بشری، نه با نیاز به کار، بلکه »به نظر وی، . های اوقات فراغت پرداخت فرهنگ و فعالیت

روجک، )« ها آغاز شده است تنوعی از بازیبا زبان، رقص، خنده، تقلید مناسک و گسترة م

 444 :  5.) 

کردن که درپی یکپارچه کشد روجک در تحلیل فراغت، نوعی رویکرد کنش را پیش می

شود که  مکان به شرایط بدون واسطة علیت اطالق می. های انگیزش، مکان و بستر است مؤلفه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Habitus 

2. Taste 

3. Allen V Sapora 
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. ست که مکان در آن قرار داردای ا نوعی انتخاب و کنش فراغت را درپی دارد و بستر صحنه

های  مکان نقطة کانونی انتخاب و کنش فراغت است که در آن آگاهانه، وسایل و اهداف انتخاب

های مکانی،  کنیم، اما محدودکردن مطالعة فراغت به بررسی پویشوجو میفراغت خود را جست

آیند؛  شمار میش بههای کن شرط توانایی و دانش، همواره جزء پیش. وجه صحیح نیست هیچ به

صورت مشروط و در چارچوب  ها نیز همواره به براین، ساماندهی این منابع و بیان آنعالوه

 (.1 : 11  روجک، ) شود الگوهای خاص درک می

شمارد؛ زیرا به بررسی  روجک فراغت را از اجزای مهم جامعة مدنی و شهروندی برمی 
کردن، زعم روجک، ما با بازی به. پردازد غیررسمی میهای  اشتراک داوطلبانه و تعامل در مجموعه

کردن در آوازخواندن و رقصیدن غیررسمی با یکدیگر، راهبردهایی برای شناختن و عمل
یابیم و عالیق شهروندی مشترکی را تعریف  چارچوب مخمصة فراگیر جسمیت و مکانیت می

البته . نوردد سته به منزلت را درمیکنیم که مرزهای طبقه، جنسیت، نژاد، دین و تمایزهای واب می
ها ممکن است به مبنایی برای تهاجم و ستیز تبدیل شوند،  باید توجه داشته باشیم که این فعالیت

ها و تجربة  کنندة صورتاما دیدگاه مثبت از فراغت باید بر همکاری و ظرفیت بالقوه و یکپارچه
های  کنش فراغت را صرفاً انباشت ،کنش رویکرد(.  1 : 441 روجک، ) فراغت استوار باشد

شود  مثابة نیرویی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تحلیل می عکس، فراغت به داند؛ به داوطلبانه نمی

این مسیرها نیز کنشگران را از . سازد که کنشگران را در تعیین مسیرهای تجربة فراغت مقید می

گذاری شخصی افراد در  دهندة سرمایه نشانکنند؛ بنابراین، مسیرهای فراغت صرفاً  هم تفکیک می
 وجوی کسب رضایت درونی نیستند؛ بلکه افراد را براساس معیارهای طبقاتی، فرهنگی،جست

رویکرد کنش، با پشتیبانی از نقش (.  1 : همان) کنند بندی می جنسیتی، دینی و منزلتی نیز طبقه

های اجتماعی و  طریق تحکیم شبکهفراغت در ارتقای سرمایة اجتماعی در زندگی روزمره، از 

دهد، اما این مطلب را نیز  ترویج نوعی سبک زندگی متوازن، این قبیل ابتکارها را گسترش می

پذیرد که اجتماع و سبک زندگی، همواره در دل ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی  می
رت را در پیشبرد منافع ها، ایدئولوژی همواره نحوة عملکرد قدنابرابری جای دارند که در آن

 (.1 : 11  روجک، ) پوشاندمستقر می

 چارچوب نظری

گیری از  های بوردیو و روجک و منابع تجربی مرتبط، بهره در این پژوهش، با رجوع به دیدگاه

شناختی الگوهای گذران فراغت و بسترها و منابع آن،  ها و تحلیل جامعه نتایج حاصل از مرور آن
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اوقات فراغت  بوردیو، زعم به. شودهای اصلی ارائه می تنظیم و فرضیه چارچوب نظری پژوهش

 با جایگاه ی،سبک زندگ و ردیگ یت مئاو نش یاز سبک زندگ ،انسان یفراغت یها نهیو گز

دارند،  یمشابه یاجتماع یها تیکه موقع یکسان ،جهیدرنت. دارد وندیپی اجتماع -یاقتصاد

به منابع  یدسترس زانیم. دارند زین یمشابه قیها و سال قهو ذائ یکسان شیوب کم یزندگ یها سبک

استفاده از  ةو نحو زانی، مالتیشامل سطح تحص) یو منابع فرهنگ( یاقتصاد یةسرما) یماد

 یاجتماع تیموقع ،(یة اجتماعیسرما) یاجتماعی ها شبکهو ساختار روابط و  (یفرهنگ یکاالها

 ،و منابع در دسترس یاجتماع تیبسته به موقع و افراد کند یم نییرا تع افرادو امکانات 

 نیا. ندیاب یم یخاص قیو سال یو امکانات فراغت ندریگمی شیرا درپ یخاص یزندگ یها سبک

و هم بر  یفراغت یها نهیهم بر گز ،از آن یناش قیو سال ها شیگرا و (یو فرهنگ یماد)امکانات 

های  ر روجک، اوقات فراغت یکی از عرصهنظ از .گذارد یم ریفراغت آنان تأث یو چگونگ زانیم

مهم زندگی و مصرف در دنیای جدید است؛ زیرا از سویی با سبک زندگی و انتخاب دلخواهانة 

 های ارزشی است رفتارها ارتباط دارد و از سوی دیگر نمایانگر سالیق، عالیق و اولویت

کند  ی و اجتماعی تحلیل میمثابة نیرویی فرهنگی، اقتصاد وی فراغت را به(. 2 : 441 روجک، )

، (5  : 11  )از نظر روجک . سازد که کنشگران را در تعیین مسیرهای تجربة فراغت مقید می

ها و تجارب فراغت، نوع شخصیت، همنشینان و تعلقات اجتماعی افراد را به دیگران  صورت

 .پردازد میوی در چارچوب رویکرد کنش، به بررسی اصول پایة تجربة فراغت  .دهند نشان می

. پذیرش جسمیت و مکانیت کنشگران فراغت و پیامدهای آن است های رویکرد کنش، پایه

جسمی،  -های ذهنیهای هر فرد، از ترکیب ژنتیک، ویژگی منظور از جسمیت این است که کنش

-های قدرت تأثیر می گذشته و دورة اولیة زندگی فرد ، جنسیت، طبقه، منزلت و سایر مناسبت

منظور از مکانیت این است که هر فردی، از لحاظ فرهنگی و فضایی در یک موقعیت . پذیرد

 (.12: همان) ها و شبکة روابط متمایز پیوند دارد قرار دارد و این موقعیت، با باورها، ارزش

و مکانیت درنظر  را در ارتباط با جسمیت طورکه گفته شد، روجک الگوهای گذران فراغت همان

جوانان را در  اهیم، بر بسترها و منابعی داللت دارند که در تالقی با یکدیگر،این مف. گیرد می

عوامل  توان به از جملة این بسترها می .بخشند انتخاب و تعیین مسیرهای فراغتی جهت می

در بحث منابع نیز نقش و جایگاه منابع . سن اشاره کرد ای نظیر جنسیت، وضعیت تأهل و زمینه

در . و سرمایة اجتماعی مورد نظر است های روابط ی و فرهنگی و شبکههای اقتصاد و سرمایه

 .ارتباط این متغیرها آمده است  نمودار 
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 جوانان فراغت مدل تحلیلی بسترها و منابع گذران. 8نمودار 

 ی تحقیقها هیفرض

 ة رابطگذران اوقات فراغت، الگوهای  یة اقتصادی وسرمای جوانان از مند بهرهیزان مین ب

 .وجود دارد معناداری

 ة رابط یة فرهنگی و الگوهای گذران اوقات فراغت،سرمای جوانان از مند بهرهیزان مین ب

 .وجود دارد معناداری

 ة رابطیة اجتماعی و الگوهای گذران اوقات فراغت، سرمای جوانان از مند بهرهیزان مین ب

 .وجود دارد معناداری

 وجود تفاوت معناداری  ةرابطفراغت،  اوقات گذران انان و الگوهایجنسیت جو بین

 .دارد

 تفاوت معناداری  ةرابطفراغت،  اوقات گذران بین وضعیت تأهل جوانان و الگوهای

 .وجود دارد

 دارد وجود معناداری رابطة فراغت، اوقات گذران الگوهای جوانان و سن بین. 

 تحقیق روش
جامعة آماری . روش پیمایشی به انجام رسیده است ی و بهکماین پژوهش در چارچوب 

ی با صبغة فرهنگعلت بافت چندبه. استسال استان کردستان  2 تا  1 پژوهش، شامل جوانان 
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قومیتی و مذهبی و شرایط اقتصادی متفاوت و پراکندگی جغرافیایی در مقایسه با دیگر شهرهای 

 ها آنکه جمعیت  شدند، قروه و بانه انتخاب استان، افراد نمونه از میان جوانان سه شهر سنندج

 .شودمشاهده می  در جدول  24  برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 استان کردستانجمعیت جوانان . 8جدول 

 حجم نمونه زن مرد کل جمعیت 

 14  0 55،2 50،010 4،041   سنندج

 44  2250 11 2    ،2  قروه

 4   511،    5 ،   2 1،   بانه

 044 1،221   5 1،      1، 1  استان

 اطمینان ضریب یبرا استاندارد اشتباه تعداد) =t /21 در آن، که -کوکران فرمول براساس 

 -بود( مطالعه مورد پدیدة واریانس)=S2 5/4 و ( مطلوب احتمالی دقت) ،=45/4d ،(قبول قابل

و جلوگیری از نقص پوشش و  که برای اطمینان بیشتر آمد دستبه نفر  1 نمونه  حجم

 یریگ نمونه شیوة ها نیز بهانتخاب آن. نمونه درنظر گرفته شدند عنوان بهنفر  044ی، جواب یب

 .گرفت انجام یا چندمرحله یا خوشه

 ی متغیرهاساز یاتیعملتعاریف نظری و 

ار و ک یطمح یجامعه فارغ از اجبارها یاعضا در آن، است که یتیفعال، فراغت: فراغت گذران

دهند  یم رشدخود را  یتو شخصپرورانند میخود را  یاستعدادها ی،الزامات زندگ

را از هم   یرعادیو غ  عادیفراغت  ةتجرب(  44 و   22 ) بنزیاست(. 221 تورکیلدسن، )

 ی،انرژ ةیتخلکه سبب  است فراغت از ییها تجربه وها  صورت عادی، فراغت .ندک یمتفکیک 

کارگیری  به زةیانگ یاد وشمیهای روزمره  ظاهرانه و دورشدن از کسالتمصرف مت ی،خنده و شاد

گذاشتن صحه ی،نوع به آن راتوان  که میاست  یفرهنگ یددر بازتول یهای فرد مهارت یتو تقو

فراغت عادی را در دو مفهوم  بنزیاست(. 11:  44 استیبنز، ) شمار آوردبههای خود  بر عادت

ی ماندگاری مانند ها منفعتجدی،  فراغتدر تجربة : کند یمی بند میتقس 0و غیرجدی  جدی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. usual model leisure 

2. unusual model leisure 

3. serious leisure 

4. non-serious leisure 
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روجک، )دارد و افزایش همبستگی وجود  خودانگارهیی، خودغنابخشی، تقویت خودشکوفا

 یتبه رضا یدنرس زةیانگ اب یاریاخت یا رحرفهیغ یتفعال یرجدی،فراغت غ ، اما(14 : 11  

 یتفعال نداشتنو منظم و  یا سامانه یده سازمان وندبها و  استفاده از فرصت یالذت  ی،درون

از فراغت است  ییها ها و تجربه صورت یرعادی،فراغت غ تجربة (. 1 : همان)مند است  برنامه

:  44  روجک،)شود  یقلمداد م یبآس ،و در اغلب موارد رساند یم یبآس یگرانکه به خود و د

 .ی کرده استساز مفهومیانه وحش ین وزهرآگی، هاجمیرعادی را در ابعاد تروجک فراغت غ (.11

صنعتی وجود دارد؛ بنابراین، با  –یشهر یردینیغ ةدر جامعاز نظر روجک، این سه نوع اصلی، 

توجه به بافت دینی جامعة مورد بررسی و مقتضیات متفاوت جوانان ایرانی، بعد از مطالعات 

رت نابهنجار و غیرقانونی ، فراغت غیرعادی در قالب دو صوها تفاوتکردن این اکتشافی و لحاظ

فرد از ایجاد  شود یماز صورت نابهنجار، تجاربی است که سبب  منظور .ی شده استساز مفهوم

نظیر  ها تیفعالمنظور از صورت غیرقانونی نیز بعضی . بازماندروابط پربار و غنی با دیگران 

هریس، )است مصرف مواد مخدر است که با وجود مجرمانه بودن صبغة فراغتی پیدا کرده 

  2  :  2.) 

و با تأسی از مطالعات فراغت  گذران یالگوهابا اذعان به ماهیت پیچیده و چندبعدی  

 یجدفراغت عادی در ابعاد  ،(441 و   44  ،روجک؛  44 و   22  ،بنزیاست)مرتبط تجربی 

علمی،  ی ورزشی،ها تیفعالی فراغتی، ها گاهیپاشرکت در اردوها و تورها، مسافرت، حضور در )

...( و ها انجمنی، عضویت و مشارکت در فکر یها یبازو  ها یسرگرمآموزشی، هنری و مذهبی، 

 ی،محفل یها یها، باز مغازه یترینو یتماشا ی،خانوادگی ها یشرکت در مهمان)ی رجدیغو 

 ی،زن پرسه یحی،تفر یها رفتن به پارک و مجموعه) یفراغت مجاز ،(یجمع یها مصرف رسانه

، گردش در یران نیماندن در خانه، ماش ی،وتریکامپی ها یبازانجام  ی،ابقات ورزشمس یتماشا

ی مستهجن، ها لمیفی، تماشای ریگ نابهنجار گوشهدر ابعاد )و فراغت غیرعادی ...( یعت وطب

 یرقانونیغو ...( و زیاد خواب ی،جمعی ها رسانهسیگارکشیدن، ولگردی و اتالف وقت، اعتیاد به 

، مصرف مشروبات الکلی، عضویت در باندهای خالفکار، درگیری با د مخدرموااعتیاد به )

ی، ویراژدادن و سرعت باالی ماشین، تهدید و ترساندن دیگران، مزاحمت باز آتشدیگران، 

 .است هدر سطح ترتیبی سنجیده شد...( تلفنی، تخریب اموال عمومی و

عنوان ؛ بهشدت لیکرت طراحی ها براساس طیف جمع نمرا گویه: نحوة احتساب نمرة هر فرد

. گویه درنظر گرفته شد   ی، رعادیغمثال، برای سنجش متغیر الگوهای گذران اوقات فراغت 
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. گیرد ی از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم قرار میا نهیگز پنج، یک طیف هیگو هردر مقابل 

 و 4  فرد نمرة  حداکثر .بودن با یکدیگر تفاوت دارندهای مزبور، از حیث مثبت یا منفی گویه

 .است   حداقل 

 نییتعی را اقتصادیی است که قدرت ها ییدارامجموعة  :یاقتصادیة سرمای از مند بهرهمیزان 

 زانیم دوگانةی در ابعاد اقتصادیة سرماپژوهش،  نیادر (. 10:  1  ، انیچاوشی و اباذر)کند  یم

 لیوسای از برخورداری ها معرفبا ) یرفاه لیوسای و مادی ها ییداراو ( در خانواده)درآمد 

 .شودی سنجیده میا فاصلهعملیاتی و در سطح ( یمسکونمنزل  متیقی، رفاه

ی است که به بالفعلحاصل انباشت منابع بالقوه و : یاجتماعیة سرمای از مند بهرهمیزان 

ه با ی مربوط است کافراد نیبدر  شده نهینهاد شیوب کمبادوام از روابط  شبکة کی تیمالک

 یشناخت -یذهناین متغیر در دو بعد (. 11:  44 بوردیو، )شود  یم جادیاگروه  کدر ی تیعضو

 -یرفتارو ( یاجتماعی و اسیسی، عمومی و توجه به امور آگاهی و نهاد ی،عموماعتماد )

 .در سطح ترتیبی عملیاتی شده است( ارانهیهمی و مذهبی، ا هیریخمشارکت )ی مشارکت

 ةکنند نیکننده یا تأمکننده و ذخیرهمجسم یها ییبه دارا: یفرهنگیة سرمای از مند بهرهمیزان 

و  مادی یبرخورداری از اشیا) افتهی تینیبعد عدر سه که  شود یفرهنگی اطالق م یها ارزش

، مجسمه، مصنوعات فرهنگی، ابزارهای موسیقی ی، نوشته، کتاب، نقاشانندکاالهای فرهنگی م

( عملی یها ذهنی و مهارت یها یی، داناها تیقابل ،ت فرهنگی و اجتماعیتمایال) ی، تجسد(...و

در سطح ترتیبی  (و سطح تحصیالت والدین مدارک دانشگاهیبرخورداری از ) شده نهیو نهاد

 (.11:  44 بوردیو، )است عملیاتی شده 

مشورت با  و نظرات از استفاده با سؤاالت یصور اعتبار ابتدا ،پرسشنامه اعتبار باالبردن یبرا

از  اصلی، یها اسیمق یها هیگو یا هاپرسش تدوین در براین،عالوه شد؛ بررسینظران صاحب

 کهآنجااز  بعد، مرحلة در. شد استفاده یخارجی و داخل فراگیر یها پرسشنامهمشابه سؤاالت 

زی سا ها، چه در سطح توصیفی و چه در سطح تبیینی، نیاز به شاخص برای تجزیه و تحلیل داده

های  در همین زمینه، در ساختن شاخص .ها استفاده شد شاخص  بود، از روش اعتباریابی

ها با محاسبة ماتریس  الگوهای گذران فراغت، سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی، اعتبار معرف

های مناسب برای ساختن  های مورد نظر تعیین شد و از این طریق، معرف همبستگی معرف

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. validation 
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های مذکور، از روش  در مرحلة بعد، برای سنجش اعتبار درونی شاخص .کار رفتشاخص به

تک  شده و تک های ساخته ترتیب که همبستگی بین شاخصبدین. استفاده شد  تحلیل گویه

بودن همبستگی و با توجه به مثبت. دهندة آن بررسی شد های تشکیل ها و معرف گویه

و متغیر وابسته،  های مربوط به متغیرهای مستقل و باالتر، شاخص 4/ 4معناداربودن آن در سطح 

 استفاده آلفا یا پایایی ضریب از پرسشنامه، یها اسیمق پایایی تحلیل یبرا. اعتبار درونی داشتند

 .دهد یم نشان را مستقل و وابسته یرهایمتغتحلیل  نتایج   جدول. شد

 یی متغیرهای اصلی تحقیقایپا نتایج تحلیل. 9جدول 

 آزمون پایایی تعداد گویه یرنام متغ ردیف

 121/4 10 گذران فراغت عادی  

 4/ 2    یرعادیغگذران فراغت   

 4/  1 1  میزان سرمایة اجتماعی  

 101/4 1  میزان سرمایة فرهنگی 0

 4/ 12 1 میزان سرمایة اقتصادی 5

 

 ی پژوهشها افتهی

 های جمعیتی و موقعیت اجتماعی پاسخگویان ویژگی

 0 /1 ،   -1 درصد  1 /5ساله است که  2 تا  1 ة این پژوهش، شامل جوانان جمعیت نمون

درصد  54درصد افراد مرد و  54لحاظ جنسیتی، به. سال دارند 05 -1 و بقیه  5  –  درصد 

( نفر  5 ) درصد 1 /1 مجرد و( نفر 02 ) درصد  1/ از نظر وضعیت تأهل، . زن هستند

درصد تحصیالت  5/2. و ابتدایی هستند سواد درصد بی  / ، از نظر سطح تحصیالت .اند متأهل

درصد لیسانس و  0 / درصد کاردانی،    درصد دیپلم،  2 /5درصد متوسطه،  4 راهنمایی، 

هزار تومان،  144درصد کمتر از  2 /1لحاظ درآمد، به. دارند لیسانس درصد تحصیالت فوق  /5

 2 میلیون تومان،   /5میلیون تا   درصد  0 /  هزار تا یک میلیون تومان، 144 درصد 5 / 

 .میلیون تومان درآمد دارند  /5میلیون تومان و بقیه باالتر از   /5تا   /5درصد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. item analysis 
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 توصیف آماری الگوهای گذران فراغت جوانان

براساس نتایج، . دهد میانگین و انحراف معیار الگوی گذران فراغت جوانان را نشان می  جدول 

 برمبنای است که 1 /1 و میانگین اوقات فراغت غیرعادی 2 /  عادی ت فراغتمیانگین اوقا

 در میان ابعاد فراغت عادی، فراغت غیرجدی جایگاه. شود می پایین ارزیابی 44  تا صفر مقیاس

در میان ابعاد فراغت غیرعادی،  همچنین. آن، فراغت جدی قرار گرفته است از اولیه دارد و پس

 .است   /1 بیشتر از میانگین فراغت غیرقانونی  1/0 ت نابهنجارمیانگین الگوی فراغ

 8های الگوهای گذران فراغت آماره .3جدول 

 
 (اشکال سرمایه ی ازمند بهرهمیزان ) توصیف آماری متغیرهای مستقل

 مندی از اشکال سرمایه توزیع درصدی شاخص و ابعاد میزان بهره. 9جدول 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
-صفر به. است تنظیم شده 44 منظور سهولت فهم، میانگین الگوهای گذران اوقات فراغت با مقیاس صفر تا به.  

 .معنای باالترین میزان الگوهای گذران اوقات فراغت استبه 44 ترین و  پایین معنای

 میزان ابعاد

 از یمند بهره

 سرمایه اشکال

 توزیع درصدی
 ها آماره

 زیاد متوسط کم

فراوانی
درصد 
فراوانی 
درصد 
فراوانی 

 

درصد
 

میانگین
 

میانه
ف معیار 

انحرا
 

حداقل
حداکثر 
 

 -بعد ذهنی

 شناختی
 21 5/02  1  1/0     1/1 0/01  0 2 4/1    14 
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 سرمایهمندی از اشکال  توزیع درصدی شاخص و ابعاد میزان بهره. 9دول ادامه ج

 است 02/ ( کل نمونة) اجتماعی ةسرمای مندی از میزان بهره ، میانگین0با توجه به جدول  

و  0/01 شناختی -میانگین ابعاد ذهنی .است شده متوسط ارزیابی 44  تا صفر مقیاس برمبنای که

 سرمایة مندی از میانگین بهره. شود ترتیب پایین و متوسط ارزیابی میبه  0/5 مشارکتی -رفتاری

. است پایین آن با مرتبط های ؤلفهم اغلب لحاظ ، از(1/00) های مورد بررسی فرهنگی در نمونه

 میزان ابعاد

 از یمند بهره

 اشکال

 سرمایه

 توزیع درصدی
 ها آماره

 زیاد متوسط کم
فراوانی

صد 
در

فراوانی 
صد 

در
فراوانی 

 

صد
در

 

میانگین
 

میانه
ف معیار 

انحرا
 

حداقل
حداکثر 
 

 -بعد رفتاری

 مشارکتی
  1  2  11 5/01 21 5/ 0 2/5   5 112/1  1 1  

شاخص 

ترکیبی 

سرمایة 

 اجتماعی

 2  1/01  00  1 15  / 1  /02 12   2/   54   4 

 10      /       1 /5 2 1     10  1 10  افتهی تجسم

 5  1  /415 0  1/01     5   /       1/5 5   افتهی تینیع

    0  /00 2 1/02 5  14 01/   2  1 /1 01  شده نهینهاد

 شاخص

 ترکیبی

 سرمایة

 فرهنگی

     /55  51  2    1/5 1/00 01 551/ 0      4 

 5    /11    5/55 4 /1     0 /  21 05 14  درآمد

 یها ییدارا

 مادی
 1  5/04      /    45  / 1 1/5     44 /0 5  5 

 شاخص

 ترکیبی

 سرمایة

 اقتصادی

 14 04         41  1  /5   1 511/0 1  4 
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 یافته دارای کمترین میانگین سرمایة فرهنگی، بعد تجسم مندی از گانة میزان بهره در میان ابعاد سه

-در مراتب بعدی جای دارند؛ عالوه( 1/02) و نهادینه( 1/01) یافتهاست و ابعاد عینیت( 1 /5)

در  آن به مربوط های مؤلفه اغلب لحاظ ، از( 5/ ) اقتصادی سرمایة مندی از میزان بهره براین،

 .حد متوسط است

 تحلیل دومتغیره

 عادی و غیرعادی برحسب جنسیت تفاوت میانگین الگوهای گذران اوقات فراغت

 تفاوت میانگین الگوهای گذران اوقات فراغت برحسب جنسیت. 5 جدول

الگوهای 

 گذران

 فراغت

 آزمون لیون

ان
رد

ن م
گی

یان
م

ان 
 زن

ین
نگ

میا
 

ا
رد

دا
تان

اس
ف 

حرا
ن

ین 
نگ

میا
ف 

تال
اخ

 

t
 

ة 
رج

د
زاد

آ
) ی

d
f

) 

ح 
سط

نامع
 یدار

(
si

g
.

ر  (
دا

مق
F

 

ی
دار

عنا
م

 

 442/4 21   /1 2 1/0  1 /25 1  /15    / 2 51/4   / 2  عادی

 4/    21  - /521 -21/4   /51  55/0  52/0 4/ 1   /15  یرعادیغ

    

درصد است و تحلیل  5اداری آزمون لیون بیش از ، سطح معن5اطالعات جدول  با توجه به 

تفاوت معناداری دهد نشان می t نتایج آزمون .دهد واریانس با فرض برابری دو گروه را نشان می

در میانگین  در میانگین اوقات فراغت عادی زنان و مردان وجود دارد، اما تفاوت معناداری

 .دشودیده نمی الگوی فراغت غیرعادی زنان و مردان

 عادی و غیرعادی برحسب وضعیت تأهل تفاوت میانگین الگوهای گذران اوقات فراغت

 تفاوت میانگین الگوهای گذران اوقات فراغت برحسب وضعیت تأهل. 6 جدول

الگوهای 

 گذران

 فراغت

 آزمون لیون

رد
تج

ن 
گی

یان
م

 

ن 
گی

یان
م

هل
تأ

 

ف 
حرا

ان

رد
دا

تان
اس

 

ین
نگ

میا
ف 

تال
اخ

 

t
 

ة 
رج

د
زاد

آ
 ی

(
d

f
) 

ح 
سط

 یاردامعن

(
si

g
.

ر  (
دا

مق
F

 

ی
دار

عنا
م

 

 4/ 44 21   /4 0 5/ 2 1 /1  1  /0    /   111/4 10/4  عادی

 444/4 21  1/ 55 41/2   /1  1 /22 41/01 011/4 4/4 5 یرعادیغ
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درصد است و تحلیل  5، سطح معناداری آزمون لیون بیش از 1اطالعات جدول  با توجه به  

میانگین اوقات دهد نشان می t نتایج آزمون .دهد دو گروه را نشان می واریانس با فرض برابری

همچنین  .فراغت عادی برای افراد مجرد، باالتر از افراد متأهل است و این تفاوت معنادار است

 .متأهل وجود دارد مجرد و افراد تفاوت معناداری در میانگین اوقات فراغت غیرعادی

 اوقات فراغت با متغیرهای مستقلتحلیل دومتغیری الگوهای گذران 
 الگوهای گذران اوقات فراغت ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل با. 7جدول 

 الگوهای گذران اوقات فراغت

 متغیرهای مستقل
 عادی یرعادیغ

 گاما معناداری
کندال تا 

 اوبی
 گاما معناداری

کندال 

 تا اوبی

میزان  ناختیش -ذهنی 4/ 41 4/ 42 4/ 4  -415/4 -421/4 4/ 41

 ی ازمند بهره

سرمایة 

 اجتماعی

444/4  0 /4-  11/4- 444/4   1/4  1 /4 
 -رفتاری

 مشارکتی

 شاخص ترکیبی 44/4  54/4  444/4 -1/4  -4/ 2  444/4

میزان  افتهی تجسم 044/4 0/4 5 444/4 -20/4  -10/4  441/4

 ی ازمند بهره

سرمایة 

 فرهنگی

 افتهی تینیع 4/ 2  045/4 444/4 -4/ 5  -22/4  444/4

 شده نهینهاد 4/    021/4 444/4 -1/4   -25/4  442/4

 شاخص ترکیبی 010/4 4/  1 444/4 -51/4  -21/4  445/4

میزان  درآمد 4/ 41 4/4  415/4 41/4 45/4  451/4

 ی ازمند بهره

سرمایة 

 اقتصادی

444/4  11/4   2/4 444/4  11/4   2/4 
ی ها ییدارا

 یماد

 شاخص ترکیبی 1/4   11/4  4/ 44 4/ 1  2/4   444/4

 سن 4/ 41 4/4  415/4 -21/4  -12/4  444/4

متغیرهای مورد بررسی و برابری سطر و ستون در جداول،  با توجه به سطح سنجش ترتیبی

همچنین ضریب گاما بهترین آماره برای متغیرهای . ضریب کندال تا اوبی استفاده شده است از

اند و برای همة جداول، اعم از مربع یا مستطیل  صورت توافقی تنظیم شده رتیبی است که بهت

، با میزان (عادی و غیرعادی) ، الگوهای گذران فراغت1 براساس اطالعات جدول .روند کار می به

ی مند به بیان دیگر، با افزایش بهره. مندی جوانان از اشکال سرمایه، رابطة معنادار دارند بهره
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های فرهنگی و اجتماعی، فراغت عادی برای جوانان افزایش و فراغت  جوانان از منابع و سرمایه

گذران فراغت عادی و  سرمایة اقتصادی، با الگوی از مندی بهره میزان .یابد غیرعادی کاهش می

همچنین با افزایش سن پاسخگویان، فراغت غیرعادی برای  .غیرعادی، همبستگی مثبت دارد

 از مندی بهره نتایج تحلیل همبستگی ابعاد مختلف میزان 1در جدول . یابد کاهش می جوانان

. های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و الگوهای گذران فراغت منعکس شده استسرمایه

یافتة سرمایة  مشارکتی سرمایة اجتماعی و بعد تجسم -های جدول، بعد رفتاری براساس داده

در میان ابعاد سرمایة اقتصادی، . ا با گذران فراغت عادی دارندفرهنگی، بیشترین همبستگی ر

 .های مادی بر رغبت جوانان به الگوهای عادی فراغتی، بیشتر از بعد درآمد است تأثیر بعد دارایی

 تحلیل رگرسیونی چندمتغیرة اوقات فراغت عادی

 نتایج تحلیل رگرسیون اوقات فراغت عادی. 1جدول 

 مقدار متغیرها
B 

استاندارد خطای 

 میانگین
 مقدار
Beta 

 معناداری t مقدار
 R مقدار

square تجمعی 

 مندی از میزان بهره

 سرمایة فرهنگی
 10/4 4 2/4    /4 111/1 444/4   1/4 

 مندی از میزان بهره

 سرمایة اجتماعی
 14/4 401/4  1 /4 12 /  444/4  1 /4 

 040/4 445/4  /  1 4/    11/4  014/4 سن

 - 444/4 5/  1 - 2/5   4 /55 ابتمقدار ث

کند که رابطة یکایک متغیرهای مستقل  تحلیل رگرسیونی چندمتغیره، این امکان را فراهم می

با متغیر وابسته، با کنترل اثر آماری سایر متغیرهای مستقل رابطه مطالعه شود و از اضافه 

با  .ها جلوگیری شود بین آنبرآوردکردن میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل ناشی از همبستگی 

ها،  واریانس ها و برابری بودن توزیع دادهبودن رابطه، نرمال توجه به سطح سنجش متغیرها، خطی

بینی، از تحلیل رگرسیون  زمان متغیرهای مستقل و تنظیم معادلة پیشمنظور بررسی تأثیر هم به

، از میان متغیرهای 1های جدول  هبراساس داد .گام استفاده شده است به چندمتغیره به شیوة گام

سرمایة فرهنگی بر اوقات فراغت عادی جوانان تأثیر بسیاری  مندی از مستقل، متغیر میزان بهره

، از همة (1/4  ) ضریب بتای این متغیر .کند دارد و بیشترین مقدار از تغییرات آن را تبیین می



 

 

 

 

 

 866(  سال استان كردستان 93تا  46مطالعة پيمایشي جوانان )بسترها و منابع گذران فراغت جوانان 

  

 

اعمال کرده ( اوقات فراغت عادی) هضرایب بتا بیشتر است و بیشترین اثر را بر متغیر وابست

. مندی از سرمایة اجتماعی است متغیر مستقل بعدی که وارد معادله شده است، میزان بهره .است

آخرین  .یابدافزایش می 4/ 1  شدن این متغیر به معادلة رگرسیون، ضریب تعیین بهبا اضافه

. رسد درصد می 0/04به  شدن این متغیر، قدرت تبیینبا اضافه .متغیر مستقل، سن است

شوند و این سه های تحلیل رگرسیونی چندمتغیره، سه فرضیه تأیید می ترتیب، از فرضیه بدین

معادلة رگرسیونی  .کنند درصد تغییرات الگوی اوقات فراغت عادی را تبیین می 04متغیر با هم، 

 مندی از ان بهرهدهد با افزایش یک واحد میز بینی الگوی اوقات فراغت عادی نشان می پیش

واحد و با افزایش یک واحد میزان  10/4 سرمایة فرهنگی، الگوی اوقات فراغت عادی 

. یابد واحد افزایش می 14/4 سرمایة اجتماعی، الگوی اوقات فراغت عادی  مندی از بهره

 .یابد واحد افزایش می 014/4همچنین با افزایش یک واحد سن، الگوی اوقات فراغت عادی 

 اوقات فراغت غیرعادی گرسیونی چندمتغیرةرتحلیل 
 نتایج تحلیل رگرسیون اوقات فراغت غیرعادی .2جدول 

خطای استاندارد  B مقدار متغیرها

 میانگین

 مقدار
Beta 

 R square مقدار  معناداری t مقدار

 تجمعی

 10/4  444/4 -1/5   -4/ 5  422/4 -4/4 5 سن

مندی از سرمایة  میزان بهره

 اجتماعی

421/4- 4 1/4  11/4- 512/ - 444/4   4/4 

سرمایة  مندی از میزان بهره

 اقتصادی

 21/4 41 /4   4/4 1 0/  441/4  05/4 

 - 444/4   / 11 -  /000 1/00   مقدار ثابت

دهد از میان متغیرهای  نشان می 2نتایج تحلیل رگرسیونی اوقات فراغت غیرعادی در جدول  

غیرعادی جوانان بسیار اثرگذار است و بیشترین مقدار از تغییرات مستقل، سن بر اوقات فراغت 

از همة ضرایب بتا بیشتر است و بیشترین اثر ( 10/4 ) ضریب بتای این متغیر .کند آن را تبیین می

متغیر مستقل بعدی که وارد  .اعمال کرده است( اوقات فراغت غیرعادی) را بر متغیر وابسته

با افزودن این متغیر به معادله، . مندی از سرمایة اجتماعی است همعادله شده است، میزان بهر

آخرین متغیر معادله، میزان . یابد درصد افزایش می    تغییرات اوقات فراغت غیرعادی به

این . رسد درصد می 0  با افزودن این متغیر، قدرت تبیین به. مندی از سرمایة اقتصادی است بهره
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معادلة رگرسیونی . کنند ییرات فراغت غیرعادی جوانان را تبیین میدرصد تغ 0 سه متغیر با هم، 

دهد با افزایش یک واحد سن، الگوی اوقات  بینی الگوی اوقات فراغت غیرعادی نشان می پیش

سرمایة اجتماعی، الگوی  مندی از واحد و با افزایش یک واحد میزان بهره 4/ 5فراغت غیرعادی 

همچنین با افزایش یک واحد میزان . یابد کاهش می دواح 421/4اوقات فراغت غیرعادی 

 .یابد واحد افزایش می 21/4 سرمایة اقتصادی، الگوی اوقات فراغت غیرعادی  مندی از بهره

 گیری نتیجه
آن  فراغت جوانان و بسترها و منابع مربوط به گذران تیوضعمنظور بررسی این پژوهش، به

های فراغتی  درصد وقت جوانان، در قالب برنامه 1 / های توصیفی،  براساس یافته .انجام شد

دهد میانگین فراغت عادی  های فراغت و ابعاد آن نشان می بررسی صورت. شود سپری می

باالترین  در میان ابعاد فراغت عادی و غیرعادی، .جوانان، بیشتر از فراغت غیرعادی است

بیان دیگر، تجربة فراغتی جوانان،  به. اختصاص دارد( درصد 5/01) میانگین به فراغت غیرجدی

زعم استیبنز، فراغت غیرجدی،  به. گذرانی است طلبی و وقتعمدتاً معطوف به سرگرمی، لذت

ویژه معانی  های فراغت جدی و به یابی و جذب کسانی است که با ارزش منبع مهمی برای هویت

های کاری را  حرومیتخواهند م ضمنی اجتماع، نظم و حیثیت سازگاری ندارند یا اینکه می

مورد  جوانان از درصد 1  فراغت اوقات گذران همچنین نحوة(. 11:  44 استیبنز، ) جبران کنند

 در را خود فراغت اوقات ها آن عبارتی،به .دارد (نابهنجار و غیرقانونی) بررسی، ماهیت غیرعادی

 در را کمتر خود وقت و ذرانندگ می پاساژها و ها خیابان در وگذار گشت با یا دوستانه های مهمانی

با میانگین  بعد از فراغت غیرجدی. کنند می سپری بهنجار مذهبی یا علمی فرهنگی، های محیط

به بیان . درصد در مرتبة دوم جای گرفته است  1/0با میانگین  درصد، فراغت نابهنجار 5/01

گیری و تنهایی، اعتیاد  خواب زیاد، گوشه گذران فراغت این دسته از جوانان، معطوف به دیگر،

زنی  ای و تلفن همراه، کشیدن سیگار و قلیان و پرسه های رایانه های اجتماعی و بازی به شبکه

. زابودن گذران فراغت در جمعیت آماری است نوعی مؤید آسیب های مزبور به یافته. است

ای فراغتی جوانان و زاشدن الگوه های نوین ارتباطی، در مسئله گمان استفادة بسیار از رسانه بی

 ،این تحوالت تکنولوژیک. تأثیر نیست شدن آن به فراغت غیرجدی و نابهنجار بی معطوف

تأثیر  ها آنگذران اوقات فراغت بر بر تأثیر بر ذوق، سلیقه و نیازهای ارتباطی جوانان،  عالوه
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غت جوانان در از فرا ای عمده، گذران بخش شدن شدن و خانگی ای رسانهفرایند  دو .ارده استگذ

 (. :  1   ذکایی،)کنند را توصیف می جوامع معاصر

ای  براساس نتایج، الگوهای گذران فراغت جوانان مورد بررسی، از عوامل بستری و زمینه 

دهد میانگین اوقات فراغت عادی در میان مردان، باالتر از زنان  می نتایج نشان. پذیرد تأثیر می

این . یرعادی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری با هم ندارداست و میانگین الگوی فراغت غ

، ادریسی و ( 2  )عنایت و حسینی  ،( 2  )موحد و دسترنج  یافته مؤید مطالعات تجربی

(   4 )برادلی و انگلس  و( 440 )، هاس و همکاران (24  )جاه ، رفعت( 2  )همکاران 

رابرتز، جنسیت را مبنای مفهوم ساختار در  .کنند یید میها نیز این یافته را تأ بعضی از نظریه .است

میانگین اوقات فراغت در دو الگوی عادی و  (. 1 :  44 ویل، ) داند تحلیل اوقات فراغت می

ترتیب که در نزد افرد غیرعادی در بین افراد مجرد و متأهل، تفاوت معناداری با هم دارد؛ بدین

این یافته، با . است اوقات فراغت غیرعادی بیشتر مجردان،متأهل، اوقات فراغت عادی و در نزد 

، (441 ) واگنر ،(12  ) زند نجفی و هاشمی ،(24  ) نتایج مطالعات ابراهیمی و همکاران

همچنین میزان سن با اوقات فراغت عادی رابطة  .راستاستهم(  44 )لیندسترم و همکاران 

با  یافته، این .دارد رابطة معنادار و معکوسمعناداری ندارد، اما با الگوی فراغت غیرعادی 

، (440 )هاس و همکاران  ،(12  ) زند نجفی و ، هاشمی(24  ) مطالعات ابراهیمی و همکاران

 .همخوانی دارد(  22 ) ، ویل( 44 ) لیندسترم و همکاران

برمبنای مفروضات نظری پژوهش حاضر، الگوهای گذران فراغت در کنار عوامل بستری، از  

مندی  های توصیفی مؤید آن است که میزان بهره یافته .پذیردابع در دسترس جوانان تأثیر میمن

بررسی رابطة . های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، چندان زیاد نیست جمعیت آماری از سرمایه

مندی جوانان از منابع  دهد با افزایش میزان بهره اشکال سرمایه با الگوهای گذران فراغت نشان می

 های فرهنگی و اجتماعی، فراغت عادی در نزد جوانان افزایش و فراغت غیرعادی و سرمایه

گذارد؛  با این وصف، سرمایة اقتصادی الگوی کامالً متفاوتی را به نمایش می. پذیرد کاهش می

گذران فراغت عادی و غیرعادی همبستگی مثبتی دارد؛  که سرمایة اقتصادی، با الگوی معنا بدین

این یافته با . کنندگی آن بر فراغت غیرعادی، بیشتر از فراغت عادی است أثیر تقویتهرچند ت

 ،(11  ) شیری وربانی ، ( 2  ) عنایت و حسینی ،( 2  ) نتایج مطالعات ایمان و روحانی

سرین و  ،(4 4 ) پنارد و پوسینگ ،(24  ) ابراهیمی و مسلمی ،(11  ) نوری و مقدس خواجه

بررسی  .همخوانی دارد(  44 ) و لیندسترم و همکاران( 445 ) نارد و کلیبر ، می(441 ) لسلی

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12272
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=92391
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مشارکتی سرمایة اجتماعی و بعد  -تاریدهد بعد رف گانة سرمایه نشان می اشکال سه های مؤلفه

تجسدی سرمایة فرهنگی با گذران اوقات فراغت عادی رابطة مستقیم معنادار و با گذران اوقات 

های ترغیب  دهد یکی از راه این امر نشان می. فراغت غیرعادی، رابطة معکوس معنادار دارد

های عضویت در  یاکردن زمینههای عادی فراغت، ادغام اجتماعی جوانان، مه شیوه جوانان به

های عملی و رفتاری جوانان  های ذهنی و مهارت ها، دانایی های اجتماعی و افزایش قابلیت شبکه

 .است

ترتیب اهمیت، دهد به تحلیل رگرسیون برای اوقات فراغت عادی و غیرعادی نشان می 

تغییرات الگوی درصد  0/04متغیرهای سرمایة فرهنگی، سرمایة اجتماعی و سن، درمجموع، 

 0 /5 اوقات فراغت عادی و متغیرهای سن، سرمایة اجتماعی و سرمایة اقتصادی، درمجموع

درمجموع، با توجه به نظریة . کنند درصد تغییرات الگوی اوقات فراغت غیرعادی را تبیین می

جتماعی، های ا افراد، متأثر از سرمایه. کندگذران فراغت برحسب انواع سرمایه تغییر می بوردیو،

های مختلف، نقش  سرمایه. شوند اقتصادی و فرهنگی، به الگوهای فراغتی خاصی هدایت می

کنند و با وجود اهمیت سرمایة اقتصادی، در عمل  های فراغتی افراد ایفا نمی یکسانی در گزینه

د با توجه به اهمیت زیا. برای جوانان، سرمایة فرهنگی و اجتماعی، برجستگی بیشتری یافته است

هایی اجرا و تدابیری اندیشیده شود  سرمایة اجتماعی و فرهنگی، دربارة اوقات فراغت باید طرح

همچنین براساس نظریة روجک و . که سرمایة اجتماعی و فرهنگی جوانان را افزایش دهد

شود که کنشگران  مثابة نیرویی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تحلیل می رویکرد کنش، فراغت به

این مسیرها نیز کنشگران را از هم تفکیک  .سازد یین مسیرهای تجربة فراغت مقید میرا به تع

 جنسیتی، کنند؛ بنابراین، مسیرهای فراغت افراد در چارچوب معیارهای طبقاتی، فرهنگی، می

برمبنای رویکرد کنش، با (.  1 : 441 روجک، ) شوند بندی می دینی و منزلتی متمایز و رده

ی مسیرهای فراغتی افراد از منابع در دسترس، الگوهای گذران فراغتی نیز از وجود تأثیرپذیر

های اجتماعی و ترویج نوعی سبک زندگی متوازن در ارتقای منابع  طریق تحکیم شبکه

 (.1 : 11  روجک، )دردسترس افراد در زندگی روزمره، مؤثرند 

شود که  ی تلقی میجویی، نوعی فعالیت کارکرد فراغت، در کنار غنای شخصی و لذت 

ای مانند تعاون، همبستگی اجتماعی، درک متقابل و بهزیستی  شده اهداف اجتماعی تعریف

به قول . آید شمار میدنبال دارد و مجرایی برای ادغام اجتماعی جوانان بهجسمی و روانی به

های این گذران فراغت به بقیة جامعه ارتباطی ندارد؛ پیامد توان گفت تجربة روجک، دیگر نمی
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. های گوناگون گذران فراغت، پردامنه و گریزناپذیر است ها و تجربه وضع برای صورت

طور  اند و به های هزینة عمومی خود، کمتر به این مطلب توجه کرده ها در برنامه دولت، همه بااین

در . کیفیت زندگی و شهروندی فعال ندارند معمول، درک جامعی از رابطة میان فراغت و

های اجتماعی در میان جوانان، نتیجة نبود  های پیشین در ایران، بسیاری از آسیب پژوهش

 ؛11  جاه،  رفعت ؛ 1  سلگی، ) ریزی صحیح در گذران اوقات فراغت بوده است برنامه

 (.11  کاظمی، 

با توجه به . استیه، اندک سرمای جوانان از اشکال مند بهره زانیمبرمبنای پژوهش حاضر،  

ری گذران فراغت جوانان از منابع در دسترس ضرورت دارد تا حجم منابع در دسترس تأثیرپذی

توان انتظار داشت که  ها نمی مندی جوانان از انواع سرمایه بدون بهره. جوانان افزایش یابد

و ( روانی سالمت جسمی و) ها و تجارب فراغتی جوانان، با اصول مراقبت از خود صورت

از . همراه باشد( پذیری دربرابر جامعه ش مشارکت اجتماعی و مسئولیتگستر) مراقبت از دیگران

سوی دیگر، با توجه به تأثیرپذیری مسیرهای فراغتی افراد از بسترهای ساختاری، ترتیبات 

بندی و سازماندهی شود که امکان تبدیل انواع سرمایه  ای صورت گونه اجتماعی و سیاسی باید به

یکی « رویکرد ارتقایی». ان به سرمایة اقتصادی و اجتماعی مهیا شودویژه سرمایة فرهنگی جوان به

از رویکردهای اساسی در ساماندهی اوقات فراغت جوانان است که به تأمین حداکثر نیازهای 

گسترش  اساسی افراد، اعم از تعالی اخالقی، سالمت جسمی و روانی، استقالل و خودشکوفایی،

همکاری و مشارکت اجتماعی و حفاظت از میراث  نسلی، گسترش روابط بین دانش و آگاهی،

 .نظر دارد... فرهنگی و

 منابع

 یاجتماع علومنامة  ،«یزندگ سبک تا یاجتماعطبقه  از»، ( 1  )حسن  یان،چاوش و یوسف ی،اباذر ،

 .1 - : 1شمارة 

 ،هنگی و زنان، مطالعه سرمایة فر اوقات فراغت،» ،(24  )رقیه  پطرودی، یمسلم قربانعلی و ابراهیمی

 . 2- 1: 0شمارة  در توسعه و سیاست، زن، «موردی شهرستان جویبار

  ،یه فرهنگی سرما»، ( 2  )نرگس و حسینی امین، سیده  افسانه ی خلیلی؛رحمان ؛افسانهادریسی

دانشجویان دانشگاه  :مورد مطالعه)خانواده و ذائقة فراغتی دانشجویان با رویکرد نظری بوردیو 

 .54-1 : 5 ةشمار ،ی مطالعات جوانانشناس جامعه، «(انتهر
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 ،آگه: تهران پاینده، حسین ترجمة ،عامه مورد فرهنگ در فرهنگی مطالعات ،(11  )جان  استوری. 

 ،بررسی مالکیت سرمایه اجتماعی با الگوهای گذران اوقات »، ( 2  ) علی تقی؛ روحانی، ایمان

 .  - ،ه ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانانمجموعه مقاالت کنگر در، «فراغت

 ،مجموعهدر  ،«فرهنگ دانشگاهی و تأثیر آن بر سبک زندگی و فراغت جوانان» ،( 2  )سعید  تمنا 

 . 1-05: جوانان زندگی سبک و فراغت اوقات ملی کنگرة مقاالت

  عباس  ، ترجمة عباس حسنی وفراغت و نیازهای مردم اوقات، ( 1  )تورکیلدسن، جورج

 .انتشارات نوربخش: تهرانیان، اردکان

 بر میزان مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل بررسی»، (11  )اصغر  علی بیژن و مقدس، نوری، خواجه 

 .51 -   : 2 ، شماره اجتماعی و انسانی علوم پژوهشنامة، «فراغت اوقات گذران

 آگه :تهران، یرانیای جوانان شناس جامعه، (11  )ید سع ی،ذکائ. 

 ،0-  : 1شمارة  ،فصلنامه مطالعات جوانان ،«جوانان و فراغت مجازی»، ( 1  )سعید  ذکایی . 

 ی شناخت جامعهبررسی : اوقات فراغت و هویت اجتماعی»، (11  ) حامدیری، شو  رسولی، ربان

 . 0 -42 : 1، شماره تحقیقات فرهنگی ایران ،«الگوهای گذران اوقات فراغت در جوانان تهران

 تهران ،در دانشگاه تهران یخوابگاه یاندانشجو یفراغت یالگوها یبررس ،(11  )یم مر جاه، رفعت: 

 .دانشگاه تهران یاجتماع علوم ةدانشکد یمعاونت پژوهش

 24 - 5 :  ، شمارة تحقیقات فرهنگی، «ی فرهنگیها ارزشو  فراغت»، (24  )یم جاه، مر رفعت. 

  ،نشر شهر :ة عباس مخبر، تهرانترجم، ها تجربهاصول و : فراغت یةرنظ، (11  )یس کرروجک. 

 یعلمانتشارات  :ی، تهرانثالثة محسن ترجم ،یشناس جامعههای  یهنظر ،(14  )یتزر، جورج ر. 

 یشناس جامعه ةمجل ،«یاجتماع یتهو یفزنان و بازتعر»، ( 1  )یم مر ،جاه رفعتو باقر  ی،ساروخان 

 .  - :0 ةشمار ،یرانا

 پژوهش و : تهران، اوقات فراغت جوانان یتوضع بررسی، ( 1  ) بهرام ،پور صادقو  محمد ،یسلگ

 .جوانان یسازمان مل یقتحق

 ،مطالعه جنسیتی الگوهای گذران اوقات فراغت در میان » ،( 2  )مریم  عنایت، حلیمه و حسینی

ه مقاالت کنگرة ملی اوقات فراغت و مجموع، «ها جوانان شهر شیراز و رابطة آن با انواع سرمایه

 .15 -11 : سبک زندگی جوانان

 کشور و عوامل همبسته آن یاندانشجو یانم در یفراغت یها سبک یبررس، (11  )، عباس یکاظم ،

 .یپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالم: تهران
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 ،نان شهر گذران اوقات فراغت جوا مطالعه چگونگی» ،( 2  )منصوره  موحد، مجید و دسترنج

 .2  -0  : جوانان زندگی سبک و فراغت اوقات ملی کنگرة مقاالت مجموعهدر  ،«بستک

 سنا چاوشیان و سعید ذکایی ةترجم ،در مطالعات فراغت یدیکل میمفاه ،( 2  ) دیوید ،سیهر، 

 .ساینشر ت: تهران

 دانش یدام: ، تهرانیمحمد احسان ة، ترجماوقات فراغت، (14  ) لس و همکاران ،وود یه. 
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