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چکیده

هــدف از انجــام ایــن تحقیــق ،بررســی جامعهشــناختی فعالیتهــای اوقــات فراغــت در میــان
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعبــاس اســت .جامعهی آمــاری مورد مطالعــه ،کلیهی
دانشــجویان ایــن دانشــگاه را در برمیگیــرد کــه در ســال تحصيلــي  93-94مشــغول بــه تحصيــل
هســتند و تعــداد آنــان  14008نفــر میباشــد .از میــان ایــن تعــداد  400نفــر براســاس فرمــول
کوکــران و روش نمونهگیــری طبق ـهای انتخــاب شــدند .ابــزار اندازهگیــری ،پرسشــنامهی محقــق
ســاختهای اســت کــه بــرای تعییــن روایــی آن از اعتبــار صــوری اســتفاده شــد .تجزیــه و تحلیــل
دادههــا نیــز از طریــق آمــار توصیفــی ،آزمونهــای مــن ویتنــی و کروســکال والیس صــورت گرفت.
نتایــج نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای ســن ،وضعیــت تأهــل و درآمــد بــا میــزان فعالیتهــای
ورزشــی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد؛ امــا مقایســهی میانگیــن نمــرات بــه دســت آمــده
از میــزان فعالیــت ورزشــی ،بــر حســب جنســیت و مقطــع تحصیلــی اختــاف معنــاداری را
نشــان داده اســت .بیــن متغیرهــای زمین ـهای بــا میــزان تماشــای ماهــواره نیــز تفــاوت معنــاداری
وجــود نــدارد ،ولــی مقایس ـهی میانگیــن نمــرات بــه دســت آمــده از میــزان تماشــای ماهــواره
بــر حســب جنســیت ،نشــان میدهــد کــه دانشــجویان خانــم بیشــتر از دانشــجویان آقــا بــه
تماشــای ماهــواره میپردازنــد .مقایســهی میانگیــن نمــرات بــه دســت آمــده از میــزان کاربــرد
کامپیوتــر و اینترنــت بــر حســب مقطــع تحصیلــی ،بیانگــر آن اســت کــه دانشــجویان مقطــع
کارشناســی ارشــد و باالتــر نســبت بــه مقطــع کارشناســی ،بیشــتر از ایــن ابزارهــا اســتفاده
میکننــد .همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی
نســبت بــه ســایر مقاطــع تحصیلــی ،بیشــترین میــزان گــردش در ســاحل و مراکــز خریــد را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بیــن متغیرهــای جمعیــت شــناختی ســن ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد،
جنســیت و مقطــع تحصیلــی بــا میــزان رفتــن بــه ســفره خانههــای ســنتی و کافیشــاپ
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .میــزان شــرکت در دعــا و مراســم مذهبــی بــر حســب مقطــع
تحصیلــی نیــز اختــاف آمــاری معنــاداری را نشــان میدهــد؛ بدیــن صــورت کــه دانشــجویان
مقطــع کارشناســی بیشــتر از ســایر مقاطــع در مراســم مذهبــی و دعــا شــرکت میکننــد.
کلیدواژهها :اوقات فراغت ،متغیرهای زمینهای ،دانشجویان ،مقطع تحصیلی.
* دکترای علوم اجتماعی و استادیار دانشگاه هرمزگان.

** دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحدبندرعباس.
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مقدمه و بیان مسأله  
اوقــات فراغــت و نحــوهی گــذران آن ،از جملــه مفاهيــم اخيــر و نوينــي اســت كــه پــس
از دوران صنعتيشــدن جوامــع ،رشــد ســرمايهداري و گســترش شــهرها معنــاي واقعــي خــود
را پیــدا کــرد .در واقــع ،بــا توســعهی انــواع تكنولــوژي در زندگــي مــردم و جايگزينــي آن بــا
نيــروي انســاني ،عمـ ً
ا انســانها فرصتــي یافتنــد تــا بتواننــد از اوقــات خــود بــه آن صورتــي
کــه دوســت دارنــد ،اســتفاده کننــد .اوقــات فراغــت بخشــی از ســاعات زندگــی روزمــرهی
انسانهاســت کــه فــارغ از کار و تعهــدات شــغلی بــه آن پرداختــه میشــود .ژوفــر دومازدیــه،
فراغــت را مجموعـهای از مشــغولیتها میدانــد کــه فــرد پــس از آزادشــدن از ضرورتهــای
شــغلی ،خانوادگــی و اجتماعــی بــرای رضایــت خاطــر خــود برمیگزینــد و مشــتمل بــر
اســتراحت ،تفریــح یــا توســعهی دانــش و تواناییهــای فــرد میباشــد (دومازدیــه.)17 :1352 ،
میتــوان گفــت ،امــروزه نحــوهی اســتفاده از اوقــات فراغــت و برنامهریــزی بــرای آن
يكــي از معيارهــا و مشــخصههاي اصلــی توســعه يافتگــي در جوامــع اســت؛ زيــرا اوقــات
فراغــت ماننــد هــر پديــده و موضــوع اجتماعــي كاركــرد خاصــي در جامعــه دارد و پرداختــن
بــه آن كاركــرد در حقيقــت تعيينكننــدهی نحــوهی نگــرش جامعــه بــه ايــن موضــوع ،از نظــر
اثــر بخشــي آن در فعاليتهــاي اجتماعــي و بــه عبارتــي تعييــن موقعيــت آن در توســعهی
جامعــه اســت .همچنیــن عرصــهی فراغــت یکــی از عرصههــای مهمــی اســت کــه بــرای
شــناخت تحــوالت ارزشــی و نگرشــی ســبکهای جدیــد زندگــی ،در مطالعــات اجتماعــی
و پژوهشهــای فرهنگــی قابــل توجــه قــرار میگیــرد؛ زیــرا بــه ســبب در برداشــتن الزامــات
کمتــر و آزادی عمــل بیشــتر ،میتوانــد ارزشهــا و نگرشهــا و ذائقههــای فرهنگــی را
بازنمایــی کنــد .ادينگتــون كاركردهــاي مثبتــي بــراي اوقــات فراغــت قائــل اســت؛ وي معتقــد
اســت كــه اوقــات فراغــت بــر رشــد فــردي و پيوندهــاي اجتماعــی اثــر مثبتــی دارد و منظــور
از آن تغيیراتــي اســت كــه بــا انجــام دادن فعاليتهــاي مختلــف زمــان فراغــت در دیدگاههــا،
ارزشهــا و مهارتهــاي فــرد حاصــل ميشــود .ادينگتــون معتقــد اســت بــا مشــاركت در
فعاليتهــاي فراغتــي ميتــوان فوايــد بالقــوهی متعــددي كســب كــرد؛ اعتمــاد بــه نفــس،
رشــد روحــي ،خالقيــت ،يادگيــري ،اتــكاء بــه خــود و خوديابــي از جملــه ايــن فوايــد اســت.
بــه نظــر وی ،فراغتهــا امــوري اســت كــه فرصــت الزم را بــراي تعامــل افــراد بــا يكديگــر
فراهــم ميكنــد .رويدادهــا و فعاليتهــاي مرتبــط بــا فراغــت اغلــب زمينــه ســاز مالقــات
افــراد جديــد بــا يكديگــر ،پيونــد دوســتيهاي جديــد ،تحكيــم وحــدت خانوادههــا و تعــاون
و پيوندهــاي محكمتــر افــراد و دوســتان اســت (ادريســي و دیگــران.)28 :1390 ،
جامعــه شناســان ،زندگــی انســان را بــه ســه بخــش تقســیم میکننــد :کار (اشــتغال
درآمــد زا) ،کارهــای ضــروری روزمــره (زمانــی کــه بــرای خــواب و خــوراک و بهداشــت
صــرف میشــود) و اوقــات فراغــت .در ایــن میــان نحــوهی اســتفاده از اوقــات فراغــت در
گروههــای مختلــف بــه ویــژه جوانــان ،تغییــرات ارزشــی و ســبکهای جدیــد زندگــی را
نشــان میدهــد .نحــوه گــذران اوقــات فراغت برحســب شــرایط اجتماعــی ،تاریخــی و دورهی
زندگــی متفــاوت اســت ،امــا در غالــب جوامع و در شــرایط اجتماعــی مختلف ،اوقــات فراغت
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مبانی نظری تحقیق
زيمــل را جامعهشــناس مدرنيســم و مدرنيتــه ميداننــد .زیمــل دربــارهی زندگــی جدیــد،
نظــري بدبينانــه دارد کــه بــر نــوع آثــار وي تأثيــر گذاشــته اســت .نظــر او دربــارهی اوقــات
فراغــت از مجموعــه مطالــب پراکنــدهاي کــه بیــان کــرده اســت ،اســتخراج میشــود .در کالن
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بــه طــور بالقــوه در میــان قشــر جــوان آســیبهایی بــه همــراه دارد .در دوران معاصــر ،افزایــش
ســالهای تحصیــل ،تأخیــر انســان در ورود بــه بــازار کار و افزایــش ســن ازدواج دوران نســبت ًا
طوالنـیای را در زندگــی انســانها پدیــد آورده اســت کــه جوانــی خوانــده میشــود و در آن
دوره اوقــات فراغــت ســهم بزرگــی ایفــا میکنــد .توجــه خــاص بــه فراغــت جوانــان و ایجــاد
امکانــات بــرای گــذران ایــن اوقــات ،میتوانــد در بهبــود زندگــی آنهــا و ســازندگی جامعــه
نقــش مؤثــری داشــته باشــد .تحقیقــات متعــدد در ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه بســیاری از
تفریحــات انحرافــی در اثــر کمبــود امکانــات تفریحــی ،ناآگاهــی ،فقــدان برنامهریــزی و اجرای
صحیــح سیاس ـتهای اجتماعــی رواج مییابــد و چــه بســا مبنایــی بــرای بــروز کجــروی در
میــان ایــن قشــر فراهــم میســازد (ســلگی و دیگــران.)39 :1382 ،
در مجمــوع میتــوان گفــت ،اوقــات فراغــت و مســائل مربــوط بــه آن یکــی از مهمتریــن
مباحــث اجتماعــی جوامــع امــروزی اســت و بدیــن دلیــل کــه پیامدهــای اجتماعــی ،اقتصادی،
فرهنگــی ،اخالقــی ،روانــی و سیاســی مهمــی را در بــر دارد؛ همــواره قابــل توجــه علمــای
تعلیــم و تربیــت و جامعــه شناســان بــوده اســت.
از طــرف دیگــر بــه دليــل جمعيــت بــاالي جــوان در كشــور ،هدايــت و ايجــاد امكانــات
بــراي گــذران اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان از اهميــت ويــژهاي برخــوردار اســت و در
ســازندگي جامعــه نقــش بــه ســزايي ایفــا میکنــد .طبــق بررس ـيهاي جامعهشناســان ،بــروز
بزهكاريهــا و كجرويهــا در اوقــات فراغــت بيــش از اوقــات كار اســت؛ پــس بايــد اوقــات
فراغــت جوانــان بــه گونـهای طراحــي شــود کــه از بــروز مــوارد آســيبزا جلوگيــري نمایــد.
پژوهشهــاي انجــام شــده در ايــران حاكــي از آن اســت کــه بســياري از انحرافــات رایــج در
ميــان جوانــان از فقــدان برنامهريــزي صحيــح در گــذران اوقــات فراغــت سرچشــمه میگیــرد
(رفعتجــاه29 :1387 ،و .)80همچنیــن مســئلهی اوقــات فراغــت دانشــجویان از جملــه مهمتریــن
مســائلی اســت کــه بایــد شــناخته شــود تــا براســاس آنهــا امــکان برنامهریــزی اجتماعــی و
سیاســت گــذاری میســر گــردد .در صــورت بیتوجهــی و فقــدان شــناخت و برنامهریــزی
صحیــح اوقــات فراغــت دانشــجویان ـ کــه از نیروهــای فعــال جامعــه میباشــند ـ آســیبهای
اجتماعــی زیانبــاری بــه جامعــه وارد میشــود؛ بنابرایــن ،مطالعــه و بررســی جامعــه شــناختی
در خصــوص فعالیتهــای اوقــات فراغــت دانشــجویان و شناســایی عوامــل مؤثــر بــر آن،
بــه برنامهریــزان و سیاســتگذاران بســیار کمــک میکنــد تــا نیازهــا و عالیــق فراغتــی آنــان
را بشناســند و بــر اســاس آن بــه گونــهای صحیــح ،منطقــی و متناســب بــا نیازهــای آنهــا
برنامهریــزی کننــد .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق بــه بررســی نحــوهی گــذران اوقــات فراغــت
توســط دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعبــاس پرداختــه شــده اســت.
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شــهر زيمــل ،مــردم برخــاف جوامــع کوچــک کــه روابــط رويارويــي و چهــره بــه چهــره بــا
هــم دارنــد ،بــه ميانجــي نهادهــاي مجــرد بــا يکديگــر روبــرو ميشــوند .مهمتريــن ايــن نهادها
کــه از ديــدگاه زيمــل پيداســت ،زمــان و پــول اســت .او معتقــد اســت بــا تکيــه بــر هميــن
مقولــه ميتــوان زندگــي مــدرن را بــه بهتريــن شــکل توصيــف کــرد؛ زيــرا از دیــدگاه او
مهمتريــن وجــه زندگــي مــدرن ،کميشــدن و پــول بهتريــن مبيــن ســلطهی کميــت بــر کيفيت
اســت؛ بــه عنــوان مثــال مقولـهی زمــان را در نظــر ميگيريــم ،مــردم در کالنشــهر لحظــه بــه
لحظــه زندگــي خــود را محاســبه ميکننــد ،امــا حاصــل ايــن کميشــدن ايجــاد آزادي بــراي
انســان اســت .از نظــر او ايــن آزادي اســت کــه خــود واقعــي انســان را تعريــف ميکنــد .زيمــل
نخســتين جامعهشناســي اســت کــه بــه جهــان فراغــت و مصرفگرايــي توجــه کــرد؛ مثـ ً
ا او
در مقالـهاي بــه نــام «مــد» ،داليــل تعــدد تغييــر مــد کــه خــواه مربــوط بــه آشــپزي ،پوشــاک،
هنــر ،معمــاري و موســيقي اســت و خــواه چيزهــاي ديگــر را در فرهنــگ مــدرن جســتجو
ميکنــد .دليــل اصلــي ايــن امــر ايــن بــود کــه بــه ادعــاي او دورهی مــدرن «عصــر عصبيتــر»
اســت؛ زيــرا برخــاف گذشــته ،چنــان انــواع گســتردهاي از انتخــاب را بــراي مصرفکننــده
عرضــه ميکنــد کــه بــه افــراد امــکان ميدهــد خــود را از ديگــران متمايــز ســازد .بــه ديگــر
ســخن ،مــردم بــه مدهــاي جديــد و متفــاوت بــا آهنگــي پــر شــتابتر جــذب ميشــوند؛
چــرا کــه ميخواهنــد بــه هويــت شــخصي متمايــز خــود شــکل دهنــد (کيويســتو.)179 :1380 ،
تورســتاين وبلــن ،يکــي از صاحــب نظــران پيشــگام در ايــن عرصــه ،فراغــت را بــه عنــوان
موضوعــي مســتقل مطالعــه و تبييــن نمــوده و دربــارهي تغييــر نقــش و کارکــرد فراغــت در
جامعــهي جديــد نظريهپــردازي کــرده اســت .وبلــن معتقــد اســت :تحــوالت فرهنــگ
آمريکايــي آنچــه کــه مــا آن را اخــاق تفريــح و لــذت ميناميــم ،پديد آورده اســت .وي کســي
بــود کــه بــر کاهــش ارزش کار تکيــه ميکــرد و ايــن چيــزي اســت کــه پــس از او همچنــان
پیــروی شــد .در نظریـهي وبلــن ،مصــرف و فراغــت چشــمگير (نمايشــي) راهــي اســت بــراي
نشــاندادن منزلــت و موقعيــت اجتماعــي ،بــراي اينکــه انســانها در چشــم ديگــران برتــر جلوه
کننــد و بــراي خودشــان نيــز ارزش بيشــتري قائــل شــوند .آداب و روشهــاي زندگــي طبقــات
بــاال بــا فراغــت و مصــرف چشــمگير تــوأم اســت .از دیــدگاه وبلــن ،در جوامع مــدرن مصرف
چشــمگير (متظاهرانــه) و ســبک زندگــي مبتنــي بــر رفــاه و فراغــت سراســر ســاختار اجتماعي
را فراگرفتــه اســت .در چنيــن فرهنگهــاي رقابتآميــزي ،افــراد طبقــات پايينتــر تــاش
ميکننــد تــا بــا الگــو قــراردادن ســبک فراغــت طبقــهي باالتــر و تظاهــر بــه فراغتهــاي
مــدرن ،بــه احتــرام و منزلــت اجتماعي بيشــتري دســت يابنــد (وبلــن1383 ،؛ کــوزر.)362 :1380 ،
پييــر بورديــو ،1دربــارهي فعاليتهــاي اوقــات فراغــت و ســبکهاي زندگــي تحقيقــات
متعــددي انجــام داد تــا نشــان دهــد در نظامهــاي ســلطه ،چگونــه نابرابريهــاي طبقاتــي
بازتوليــد ميشــود .بورديــو معتقــد اســت اگرچــه بســياري از تفاوتهــاي مربــوط بــه نحــوهي
گــذران اوقــات فراغــت ربطــي بــه طبقـهی اجتماعــي ـ اقتصــادي نــدارد ،پــرورش شــخص در
خانــواده و طبقـهاي خــاص ،بــر انتخــاب اوقــات فراغــت او بســيار تأثيرگــذار اســت .از نظــر
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وي عالقههــا ،ســليقهها ،خواس ـتها و برداش ـتهاي مربــوط بــه فراغــت ،در دوران کودکــي
در درون خانوادههــا و محيــط اجتماعــي پيرامــون آن فــرا گرفتــه ميشــود (جنکينــز.)1385 ،
بورديــو بــر آن اســت کــه پــرورش شــخص در خانــوادهاي خــاص و در طبقــهاي بــه
خصــوص ،تأثيــر نيرومنــدي بــر انتخــاب نــوع فعاليــت او در اوقات فراغــت دارد .ايــن گزينهها
فقــط محــدود بــه فعاليتهــا نیســت ،بلکــه بــه شــبکهها و خواس ـتهاي افــراد در زمین ـهی
فعاليتشــان گســترش مييابــد .بنابرايــن ،اگرچــه ممکــن اســت بررســي بيشــتر فعاليتهــاي
اوقــات فراغــت نشــان از آن داشــته باشــد کــه شــرکتکنندگان يــا مصرفکننــدگان ،مربــوط
بــه طبقــات ويــژه نيســتند؛ وي مــا را فــرا ميخوانــد کــه بــراي تجزيــه و تحليــل ســبکها،
ســليقهها ،تمايــات و مفاهيــم فعاليتهــاي خــاص بــراي مردمــان خــاص ،از محــدودهی
دادههــاي توصيفــي پــا را فراتــر بگذاريــم .افــراد بــراي گزينــش فعاليتهــاي اوقــات فراغــت
بــه ســبب چنديــن عامــل مرتبــط بــا قيمــت تقاضــا بــراي اســتخدام ،هزينـهی فعاليــت ،ســن
و جنــس بــه محدوديتــی گرفتــار ميشــود کــه بورديــو آن را حــوزهی (امکانــات) مينامــد.
او میگویــد :چگونــه ممکــن اســت افــراد بــه فعاليتهــاي مختلفــی در اوقــات فراغــت
دلبســتگي پيــدا کننــد و بــه آنهــا عالقهمنــد شــوند و گزينــش آنــان بــر چــه پاي ـهاي انجــام
ميگيــرد؟ بــراي پاســخگويي بــه ايــن پرســش اساســي ،بورديــو بــر آن اســت کــه بــا افــراد
مختلــف در مــورد اينکــه چگونــه فعاليــت ويــژهاي را انتخــاب ميکننــد ،مصاحبههایــی
صــورت گیــرد .او معتقــد اســت کــه ایــن مصاحبههــا فقــط تــا حــدي ميتوانــد بــه پرســش
بــاال پاســخ دهــد .وي بــر آن اســت کــه عالقههــا و ســليقهها ،خواس ـتها و اســتنباطها در
مــورد فعاليتهــاي اوقــات فراغــت ،در دوران کودکــي از درون خانــواده و محيــط اجتماعــي
پيرامــون شــکل میگیــرد .بنابرايــن بــر مبنــای نظريـهی تجربـهی بورديــو ،تجربههــای دوران
کودکــي بــه ترکيــب و شــکل گيــري قامــت میانجامــد؛ ايــن ترکيــب نظامــي از حــاالت
و خواســتهاي قابــل انتقــال اســت کــه بــه عنــوان مجموعــهاي از ادراکات ،ســليقهها،
عالقههــا ،احساســات و کنشهــا عمــل ميکنــد و شــيوهاي بــراي درک جهــان و تميیــز بيــن
فعاليتهــاي مناســب و نامناســب فراهــم مـیآورد .منظــور بورديــو از اصطــاح «قابــل انتقــال»
ايــن اســت کــه در هريــک از فعاليتهــاي اوقــات فراغــت ،ســليقهها و عاليــق همبســته
و وابســته بــه ســليقهها و عاليقــي اســت کــه در همــهی فعاليتهــاي ديگــر بــه ظهــور
ميرســد (هيــوود و همــکاران 358 :1380 ،ـ .)356
بنابرايــن نظريـهي بورديــو کــه براســاس گزينــش اوقات فراغــت پويا بــوده و بــر تجربيات
زندگــي فــرد و منــش او ،يعنــي عاليــق و ارزشهــا و برداشــت از فراغــت و شايســتگيهاي
فرهنگــي مبتنــي اســت ،در جمــات زيــر خالصــه میشــود:
افــراد بــا توجــه بــه تجربههــای زمــان زندگــي خويــش ،خواس ـتهاي ويــژه و متفاوتــي
پيــدا ميکننــد کــه بعدهــا بــه برداشــت ،ســليقه و عالقــه مبــدل میگــردد .ايــن خواس ـتها
امــکان نقــل مــکان دارد؛ يعنــي در تمــام شــکلهای فعالیــت فراغــت و مصرفگرايــي
خودنمايــي ميکنــد .افــراد از نظــر برداشــتي کــه از فراغــت و فعالیتهــای فراغتــي دارنــد
بــا همديگــر متفاوتنــد .ســبکها و فعالیتهــای گوناگــون بــه انــواع متفاوتــي از شايســتگي
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ویژگیهای فراغت در عصر حاضر
در گذشــته ،فعالیتهــای فراغتــی اغلــب بــا تحــرک بدنــی همــراه بــود .امــروزه ســهم
فعالیتهایــی چــون گــوشدادن بــه رادیــو ،تماشــای فیلــم و تلویزیــون ،بازیهــای رایان ـهای
و نظایــر آن در گــذران اوقــات فراغــت افزایــش یافتــه اســت .ایــن نــوع فعالیتهــا باعــث
میشــود افــراد تحــرک جســمی کمتــری داشــته باشــند و بیشــتر بــه فراغتهــای منفعالنــه
بپردازنــد .فراغــت نبایــد تنهــا باعــث ســرگرمی و تفریــح باشــد ،بلکــه بایســتی زمینــه و
پشــتوانهی رشــد اســتعدادها ،خالقیتهــای فــردی و مشــارکتهای اجتماعــی را نیــز فراهــم
کنــد .تغییراتــی کــه در نحــوهی گــذران اوقــات فراغــت بــه وجــود آمــده اســت و انتظاراتی که
از آن مـیرود ،ســبب شــده اســت کــه فراغــت در عصــر حاضــر ،ویژگیهــای خــاص خــود
را داشــته باشــد (پورســلطان زرنــدی.)45 :1389 ،
ژوفــز دومازيــه ،جامعــه شــناس فرانســوي در کتــاب بــه ســوي يــک تمــدن ،فراغــت و
اوقــات فراغــت را چنيــن تعريــف ميکنــد« :مجموعــه فعاليتهايــي کــه شــخص پــس از
رهايــي از تعهــدات و تکاليــف شــغلي ،خانوادگــي و اجتماعــي بــا ميــل و اشــتياق بــه آنهــا
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فرهنگــي نيــاز دارد .گـــزينههاي فراغــت ،از عـــايق و ســليقهها ـ کــه وســيلهاي بــراي تمايــز
و تشــخص هســتند ـ سرچشــمه ميگيــرد.
گریــن همچــون وبلــن و آدورنــو نگاهــی انتقــادی بــه فراغتهــای مــدرن دارد .او عــاوه
بــر تحلیــل نقــش عوامــل اقتصــادی در گــذران اوقــات فراغــت ،بر تأثیــر عوامل دیگــر همچون
جنســیت تأکیــد میکنــد .از نظــر او مفهــوم ســرمایهداری پدرســاالرانه ،مشــخصهای مهــم
بــرای توضیــح چگونگــی شــکلگیری و تحدیــد فرصتهــای تفریحــی افــراد اســت .گريــن
معتقــد اســت بــراي تحليــل فراغــت زنــان ،گذشــته از ســاختارهاي سياســي و فرهنگــي بايــد
بــه مناســبات خانوادگــي آنهــا نیــز توجــه کــرد؛ بــه ویــژه مســائل مربــوط بــه مراحــل زندگی و
نقشهــاي چندگانــه و متداخــل زنــان کــه نقــش مهمــی در فهــم الگوهــای فراغتــی آنهــا دارد.
از نظــر وي ،اوقــات فراغــت ماننــد آفتابپرســت بــا تغییــر شــرایط و جدیــت رقبایــش رنــگ
عــوض میکنــد .نقشهــای جنســیتی یکــی از ایــن رقباســت کــه گریــن معتقــد اســت نقــش
مهمــی در مطالعــات فراغــت دارد .از محدوديتهــاي آشــکار فراغــت زنــان ميتــوان بــه
کمبــود زمــان ،کمبــود فضاهــا و امکانــات فراغتــي و در نتيجــه محدوديــت گزينههــاي فراغــت
اشــاره کــرد .اگرچــه جنســيتي شــدن حــوزهی اجتماعــي بــر تنــوع فعاليتهــاي تفريحــي مؤثر
بــوده ،حتــي تفريحــات درون منــزل نيــز بــا جنســيت در ارتبــاط اســت .زنــان وقــت کمتــري
بــراي اوقــات فراغــت دارنــد ،در نتیجــه در فعالیتهــاي فراغتــي کمتــر شــرکت ميکننــد و
دامنـهي گزینههــای فراغتــي آنــان محدودتــر اســت .همچنیــن از آنــان انتظــار مـیرود بیشــتر
اوقــات فراغــت خــود را در خانــه بگذراننــد .در هــر ســه عامــل کليــدي مذکــور ،یعنــی وقــت،
فعالیــت و فضــا ،زنــان وضعيــت نامســاعدی دارنــد؛ وقــت زنــان بــرای فراغــت ،فضاهــای
فیزیکــی و اجتماعــی کــه در آن ميتواننــد بــه فعالیــت بپردازنــد و در واقــع گزينههــاي
فراغتــي آنــان محــدود اســت (.)Green and other, 1990: 136

رجـبزاده فعالیتهــاي اوقــات فراغــت در ایــران را بــه صــورت زیــر طبقهبنــدي کــرده
ا ست :
1ـ فعالیــت فرهنگــی :مفهــوم خــاص فعالیــت فرهنگــی مــواردي همچــون نشس ـتهاي
دوســتانهی فرهنگــی؛ بازدیــد از مــوزه ،نمایشــگاهها و گالريهــا؛ رفتــن بــه ســینما ،مــوزه،
تئاتــر و ....را در بــر میگیــرد .در ایــن فعالیتهــا فــرد بــا امــور فرهنگــی آشــنا میشــود.
2ـ فعالیــت مذهبــی :ایــن فعالیــت ،گرایــش انســان بــه امــر مقــدس و ماوراءالطبیعه اســت.
فعالیــت دینــی یکــی از انــواع فعالیتهــای زمــان فراغــت را در بــر میگیــرد.
3ـ فعالیــت اجتماعــی :گرایــش بــه دیگــران و اجتمــاع وجــه دیگــري از حیــات انســانی
اســت .برخــی از فعالیتهــاي اجتماعــی عبارتنــد از :مشــارکت داوطلبانــه در امــور خیریــه و
اجتماعــی؛ و دیــد و بازدیــد بــا اقــوام ،خویشــان ،همســایگان ،دوســتان و آشــنایان.
4ـ فعالیــت ورزشــی :فعالیــت ورزشــی انــرژي هدررفتــه در زمــان کار را بازگردانــده و
ضامــن ســامتی جســم و روان اســت .از ســویی دیگــر ،بایــد آن را نوعــی فعالیــت دانســت که
در آن مجموع ـهاي از روابــط و تعاملهــا شــکل میگیــرد.
 5ـ فعالیت تفریحی :مانند رفتن به پارك ،سینما و مراکز تفریحی.
 6ـ فعالیــت هنــري و دســتی :ســبب اساســی گرایــش افــراد بــه کارهــاي هنــري و
دســتی ،گســتردگی ایــن نــوع کارهــا در مقولههــاي متنــوع و ارزانبــودن وســایل و ابــزار آن
میباشــد .مهمتریــن فعالیتهــاي مــورد نظــر در ایــن بخــش مشــتمل بــر قالیبافــی ،خیاطــی،
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ميپــردازد و غرضــش اســتراحت ،تفريــح ،توســعهی دانــش خود ،به کمالرســاندن شــخصيت
خويــش يــا ظاهرنمــودن اســتعدادها ،خالقيتهــا و باألخــره مشــارکت آزادان ـهی اجتماعــي
اســت (ذواالکتــاف.)1380 ،
دومازیــه انــواع فراغــت را براســاس نیازهــاي جســمی ـ روانی افــراد در  5طبقه دســتهبندی
نمــوده کــه بــه شــرح زیر اســت:
1ـ فراغــت جســمانی :نظیــر ورزشهــاي مختلــف ،قــدمزدن ،اســتراحت ،دراز کشــیدن،
مســافرت و تعطیــات.
2ـ فراغــت هنــري :نظیــر بازدیــد از موزههــا و بناهــاي یادبــود ،شــرکت در جش ـنهاي
مختلــف ،نقاشــی ،نواختــن موســیقی و رفتــن بــه ســینما ،تئاتــر و کنســرت.
3ـ فراغــت عملــی :نظیــر کاردســتی ،سفالســازي و باغبانــی .ایــن نــوع فراغــت بــه ویــژه
در میــان افــراد کــم درآمــد بیشــتر ترجیــح داده میشــود و از آنجــا کــه جنبـهی کاربــردي دارد،
در عیــن اینکــه فراغتــی دلپذیــر اســت بــه نحــوي بــا وظایــف خانوادگــی نیــز مرتبط میباشــد.
4ـ فراغــت فکــري :ایــن نــوع فراغــت عمدت ـ ًا در مطالعــه تجلــی مییابــد و مطالع ـهی
روزنامههــا ،مجــات و کتــب مختلــف را در بــر میگیــرد .گــوشدادن بــه رادیــو و تماشــاي
تلویزیــون نیــز در ایــن دســته قــرار دارد.
5ـ فراغــت اجتماعــی :ایــن نــوع فراغــت در قالــب انــواع تفریحهــا ،دیــد و بازدیدهــا،
گردهمایــی دوســتانه ،دورههــاي مختلــف خانوادگــی و  ...ظاهــر میشــود (ارفعــی عینالدیــن،

قالببافــی ،ملیلــهدوزي ،کامــوا بافــی و  ...اســت (رجــب زاده 8 :1381 ،ـ .)5

در ایــن تحقیــق از دو مــدل ارائــه شــدهی دومازیــه و رجـبزاده ( ،)1381بــرای ســنجش
نحــوهی گــذران اوقــات فراغــت دانشــجویان اســتفاده شــده اســت.
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پیشینه تحقیق
اخالقیپــور ( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســي نحــوهی گــذران اوقــات فراغــت
جوانــان شــهر بندرعبــاس» ،بــه بررســی رابط ـهی عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
مرتبــط بــا نحــوه گــذران اوقــات فراغــت جوانــان پرداختــه اســت .روش تحقیــق در ایــن
پژوهــش ،پیمایشــی و جامعـهی آمــاری آن مشــتمل بــر جوانــان  18-29ســالهی ســاکن شــهر
بندرعبــاس اســت .براســاس نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق ،تمــام پنــج متغيــر مســتقل کــه
پايبنــدي مذهبــي ،تعلــق بــه ارزشهــاي اجتماعــي ،تعلــق بــه ارزشهــاي دوســتانه ،مشــارکت
اجتماعــي و پايــگاه اقتصــادي -اجتماعــي اســت ،بــا انجــام فعاليتهــاي فرهنگــي ،اســتفاده
از فناوریهــای نویــن و فعاليتهــاي اجتماعــي رابطــهی مســتقیم و معنــاداری دارد؛ بديــن
معنــا کــه بــا افزايــش ســطح ايــن پنــج متغيــر در بيــن پاســخگويان ،ايــن ســه حــوزهی فعاليتي
اوقــات فراغــت نيــز در آنــان بيشــتر ميشــود.
موحــد و دیگــران ( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «مطالعــه چگونگــی گــذران اوقــات
فراغــت جوانــان شهرســتان بســتک» ،در پــی ســنجش میــزان تأثیــر متغیرهــای جنســیت ،محل
ســکونت ،تحصیــات ،درآمــد خانــواده ،طبقـهی اجتماعــی ،تحصیــات والدیــن و میــزان تقید
مذهبــی بــر اوقــات فراغــت جوانــان بــود .روش تحقیــق در ایــن مطالعــه ،پیمایشــی و جامعهی
آمــاری آن شــامل  3063نفــر از جوانان  14-29ســالهی شهرســتان بســتک اســت .حجــم نمونه
 350نفــر بــود کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران تعییــن شــدند .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه
متغیرهــای جنــس ،محــل ســکونت ،طبقـهی اجتماعــی و تحصیــات والدین بــا میــزان اوقات
فراغــت جوانــان رابطـهی معنــادار دارد .میــان متغیرهــای تحصیــات ،درآمــد خانــواده و میــزان
تقیــد مذهبــی بــا اوقــات فراغــت رابطـهی معنــاداری مشــاهده نشــد.
ادریســی و دیگــران ( ،)1391پژوهشــی تحــت عنــوان «ســرمایهی فرهنگــی خانــواده و
ذائقــهی فراغتــی دانشــجویان بــا رویکــرد نظــري بوردیــو» انجــام دادهانــد .هــدف از ایــن
پژوهــش ،شناســایی شــیوههاي گــذران اوقــات فراغــت و رابطـهی آن بــا ســرمایهی فرهنگــی
خانوادههــاي دانشــجویان ،گروههــای مختلــف جنســیتی و وضعیــت تأهــل میباشــد.
رویکــرد مقالــه از نــوع توصیفــی ـ مقایس ـهای و روش تحقیــق پیمایشــی اســت .جامع ـهی
آمــاري ،کلیـهی دانشــجویان دانشــگاه تهــران را در ســال  89در بــر میگیــرد .بــراي محاســبهی
حجــم نمونــه ،از فرمــول کوکــران اســتفاده و تعــداد  400نفــر انتخــاب شــد .شــیوههاي گــذران
اوقــات فراغــت بــه پنــج گــروه تقســیم شــد کــه عبارتنــد از :فکــري ،اجتماعــی ،تفریحــی
ـ ســرگرمی ،هنــري ـ فرهنگــی و جســمانی .نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از آن اســت
کــه اوقــات فراغــت دانشــجویان بیشــتر بــا فراغتهــاي جســمانی و تفریحــی ـ ســرگرمی
پــر میشــود؛ بدیــن صــورت کــه فراغتهــای تفریحــی ـ ســرگرمی و اجتماعــی در بیــن
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دانشــجویان زن بیــش از مــردان ،و فراغت تفریحی ـ ســرگرمی و جســمانی در بین دانشــجویان
متأهــل بیــش از مجردیــن اســت .همچنیــن ســرمایهی فرهنگــی در بین دانشــجویان علــوم پایه
بیــش از علــوم انســانی اســت .ســرمایهی فرهنگــی بــا انــواع فراغــت به جــز فراغت جســمانی
رابط ـهی معنــاداري دارد و میــزان شــدت ایــن رابطــه بــا انــواع فراغــت بــه ترتیــب؛ فراغــت
اجتماعــی ،هنــري ـ فرهنگــی ،فکــري و تفریحــی ـ ســرگرمی را در بــر میگیــرد.
ســاروخاني و دیگــران ( ،)1390در پژوهشــی بــه «بررســي رابطــه بيــن نحــوهی گــذران
اوقــات فراغــت و هويــت ملــي جوانــان شــهر تهــران» پرداختهانــد .چارچــوب نظــري ايــن
پژوهــش ،تئــوري كنــش متقابــل نماديــن و نظريـهی گيدنــز اســت .جامعـهی مــورد مطالعــه،
كلي ـهی جوانــان  15تــا  29ســالهی شــهر تهــران بودنــد كــه از آن میــان تعــداد  407نفــر بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش ،از روش نمونــه گيــري خوشــهاي چنــد
مرحلــهاي اســتفاده شــد .ســپس اعتبــار و روايــي پرسشــنامه بررســی و اطالعــات الزم بــا
روش پیمایشــی جمــع آوري و تجزيــه و تحليــل شــد .در ادامــه ،تعــداد هفــت فرضيــه مــورد
بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج حاصــل از آن بدیــن شــرح اســت :فراغــت مجــازي ،ورزشــي
و ماهوارهمحــور در هويــت ملــي تأثيــری منفــي و معكــوس و فراغــت مذهبــي تأثيــر مثبــت
و مســتقيم داشــته اســت .فراغــت فرهنگــي ،فراغــت عاميانــه ،تحصيــات و ســن در هويــت
ملــي تأثيــري نــدارد؛ حــال آنکــه جنســيت ،وضعيــت تأهــل ،منطقـهی ســكونت و شــغل در
هويــت ملــي تأثيــر دارد .مجمــوع ايــن متغيرهــا  5/51درصــد از تغييــرات هويــت ملــي جوانان
را تبييــن ميكنــد.
ســازمان جوانــان اســتان هرمــزگان ( ،)1388بــه نظرســنجی از جوانــان  24ـ  15ســالهی
ایــن اســتان پرداخــت .ایــن نظرســنجی بــا روش پیمایشــی ،پیرامــون چگونگــی گــذران اوقات
فراغــت در تابســتان و رضایــت از برنامههــای آن صــورت گرفــت .در ایــن پژوهــش تعــداد
 500نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند و از طریــق پرسشــنامه بــه جمــع آوری اطالعــات
مــورد نیــاز پرداختــه شــد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق بــه شــرح ذیــل میباشــد 99 :درصــد
از پاســخ گویــان ،تماشــای تلویزیــون و مصاحبــت بــا افــراد خانــواده ،فامیــل و دوســتان را
بهتریــن برنامههــای اوقــات فراغــت خــود دانســتهاند کــه از ایــن میــان ،تماشــای تلویزیــون
بــه طــور متوســط  306دقیقــه در روز را بــه خــود اختصــاص داده اســت .عمدهتریــن مانــع در
اســتفادهی مطلــوب جوانــان از اوقــات فراغــت ،نبــود امکانــات و پــس از آن حساســیتهای
اجتماعــی و فرهنگــی اســت .طبــق نظرســنجی صــورت گرفتــه 46 ،درصــد از جوانــان از
برنامههــای اوقــات فراغــت خــود در تابســتان احســاس نارضایتــی کــرده و  54درصــد از آنــان
راضــی بودهانــد .همچنیــن  57درصــد از جوانــان معتقدنــد کــه مســئولین در برنامهریــزی
اوقــات فراغــت موفــق نبودهانــد 67 .درصــد از ایــن جوانــان نیــز از نحــوهی توزیــع امکانــات
تفریحــی در ســطح اســتان و میــزان دسترســی بــه آن ناراضــی بودهانــد.
پژوهــش ســفیری ومدیــری ( )1390نیــز بــا هــدف بررســی عوامــل تأثیرگــذار بــر اوقــات
فراغــت صــورت گرفــت .نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه در میــان متغیرهــای بررســی
شــده بــه ترتیــب میــزان اثرگــذاری ،درآمــد داشــتن ،فرزند ،ســن ،طبقــه ،تحصیالت ،جنســیت
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و تأهــل بــه عنــوان عوامــل مؤثــر بــر میــزان اوقــات فراغــت تأییــد و رابطـهی اشــتغال بــر آن
رد شــده اســت.
کاظمــی ( )1387در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی ســبکهاي زندگــی فراغتــی در بیــن
دانشــجویان کشــور و عوامــل همبســته بــا آنهــا» ،بــه بررســی الگوهــاي فراغتــی دانشــجویان
ایــران پرداختــه اســت .یافتههــای پژوهــش ایــن مســأله را بیــان میکنــد کــه از میــان
ســبکهاي مختلــف گــذران اوقــات فراغــت ،دانشــجویان بــه ســبک رســانهمحور بیشــتر از
ســایر ســبکها گرایــش دارنــد و محتــواي مصــرف رســانهای آنهــا نیــز بیشــتر ســرگرمیمحور
اســت تــا آموزشمحــور .از ســوي دیگــر ،دانشــجویان نســبت بــه ســبکهاي اجتمــاع
محــور و سیاســتمحور تمایــل و عالقــهی کمتــری دارنــد .همچنیــن ســبکهاي فراغتــی
تفریــح محــور و ورزش محــور نیــز بــا اقبــال کمــی مواجــه اســت و کمتریــن همبســتگی را
دانشــجویان بســیار فــردي شــده ،انفعالــی ،خانگــی ،رســانهمحور و اغلــب بــدون برنامــه بــه
خــود اختصــاص دادهانــد.
تیپــا ( ،)1388در تحقیقــی بــه «بررســی پایــگاه اجتماعــی ـ اقتصــادي و چگونگــی گــذران
اوقــات فراغــت در بیــن دانشــجویان جــوان» پرداخــت .نتایــج این پژوهــش حاکی از آن اســت
کــه بیــن پایــگاه اجتماعــی ـ اقتصــادي و انــواع فراغــت رابطــه وجود دارد .ســبک رســانهمحور
نشــان میدهــد کــه اســتفاده از رســانه بــه تقویــت حــس اجتماعگریــزي و انزواطلبــی
میــان دانشــجویان جــوان میانجامــد .بــه طــور کلــی ســیماي اوقــات فراغتــی دانشــجویان،
سیاســتزدایی شــده ،متمایــل بــه ســرگرمی ،در پــی لــذت و عالقمنــد بــه فعالیتهــاي
فراغتــی فــردي اســت.
ســفیري و مدیــري ( )1387در مقالـهاي ،بــا شــیوهی فراتحلیلــی بــه بررســی تفاوتهــاي
جنســیتی در اوقــات فراغــت میپردازنــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــزان اوقــات
فراغــت و نحــوهی گــذران آن از جنســیت تأثیــر میپذیــرد و ایــن امــر در نحــوهی گــذران
اوقــات فراغــت بــه شــدت محســوس اســت .همچنیــن میــزان اوقــات فراغــت مــردان بیشــتر
از زنــان میباشــد .از ســوی دیگــر ،اولویتهــاي فراغتــی در مــردان و زنــان متفــاوت اســت؛
بــه گونــهای کــه در اوقــات فراغــت زنــان ،بیشــتر فراغتهــاي معطــوف بــه خانــواده و
فراغتهــای هدفمنــد مشــاهده میشــود.
اســان و اســان ( )2012در پژوهشــی بــا عنــوان «اوقــات فراغــت بــرای والدیــن تــرک
چیســت؟» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه گرچــه جامعـهی ترکیــه دســتخوش تغییرات ســریع
اجتماعــی از ســنتی بــه مــدرن اســت ،هنــوز هــم میتــوان هنجارهــا و ارزشهــای ســنتی را در
آن مشــاهده کــرد؛ حتــی در بیــن خانوادههــای شــهری .والدیــن تــرک اوقــات فراغــت خــود
را بــا خانــواده ســپری میکننــد و بــه محافــل اجتماعــی و فعالیتهــای خانوادهمحــور توجــه
زیــادی دارنــد.
برادلــی و انگلــس ( )2012در مطالعـهای تحــت عنــوان «ابعــاد اوقــات فراغــت در نوجوانان
و تفاوتهــای جنســیتی» ،بــه بررســی اوقــات فراغــت در میــان دختــران و پســران میپردازنــد.
بدیــن منظــور  433نوجــوان اســترالیایی انتخــاب و ایــن مطالعــه بــه شــیوهی پیمایــش انجــام

روش تحقیق
روش تحقيــق در ايــن مقالــه کمــي و تکنيــک آن از نــوع پيمايشــي اســت کــه يکــي از
شــيوههاي رايــج در تحقيقــات کمــي بــه شــمار مــیرود .جامعــهی آمــاري ایــن تحقیــق،
تمامــی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعبــاس اســت کــه در ســال تحصيلــي
 93-94در ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصيــل هســتند و تعــداد آنــان  14008نفــر میباشــد.
در تحقیــق حاضــر ،حجــم نمونــه از طریــق فرمــول کوکــران بــه دســت آمــد کــه با محاســبهی
خطــای  5درصــد تعــداد  400مــورد اســت .نمون ـهي مــورد مطالعــه بــا روش نمونهگيــري
طبقــهای (از نــوع متناســب) و بــه صــورت تصادفــی انتخــاب میشــود .روش گــردآوری
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فرضیههای تحقیق
ـ بــه نظــر میرســد میــزان فعالیــت ورزشــی بــر حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل،
ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
ـ بــه نظــر میرســد میــزان تماشــای ماهــواره بــر حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل،
ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
ـ بــه نظــر میرســد میــزان اســتفاده از اینترنــت بــر حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل،
ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
ـ بــه نظــر میرســد میــزان گــردش در کنــار ســواحل ،خیابــان و مراکــز خریــد بــر
حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
ـ بــه نظــر میرســد میــزان رفتــن بــه کافیشــاپ یــا ســفرهخانههای ســنتی بــر
حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
ـ بــه نظــر میرســد میــزان شــرکت در دعــا و مراســم مذهبــی بــر حســب جنســیت،
وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
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شــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه پســران بیشــترین زمــان فراغــت خــود را بــه
بازیهــای کامپیوتــری ،شــرکت در مســابقات و فعالیتهــای فیزیکــی اختصــاص میدهنــد؛
در حالــی کــه دختــران بیشــتر زمــان فراغــت خــود را بــه صحبــت کــردن بــا دوســتان ،خریــد،
مطالعــه و شــرکت در فعالیتهــای خالقانــه همچــون موســیقی ،رقــص و هنــر میپردازنــد.
جــو بــاي ( )2001معتقــد اســت کــه میــان تکنولــوژي و فراغــت رابطـهای تاریخــی وجــود
دارد ،امــا اســتفادهی روزافــزون از اینترنــت و رســانههاي اجتماعــی ،از جملــه بازيهــاي
کامپیوتــري ســبب شــده اســت که شــیوهی تجربـهی فراغــت و فعالیتهــاي فراغتــی دگرگون
گــردد .وي بــر ایــن بــاور اســت کــه اینترنــت و دیگــر رســانههاي نویــن ،فضاهــاي فراغتــی
چندگانـهاي بــراي کاربــران فراهــم کردهانــد کــه فعالیتهــاي بســیاري در بــر میگیــرد .ایــن
رســانهها بــه ویــژه اینترنــت ســبب شــده اســت کــه تجربـهی فراغــت از حالــت محلــی خارج
شــود و وجـهی جهانــی و بیــن المللــی یابــد .همچنیــن فضاهــاي رســانهاي و ســایبر میتوانــد
ســبب گســترش تجربههــای انحرافــی فراغــت گــردد؛ از جملــه شــرکت در اعمــال خرابکارانه
و گرایــش بــه رفتارهــاي پرخطــر جنســی.
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یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
در ایــن پژوهــش  48درصــد پاســخگویان مــرد و  52درصــد زن میباشــد .میانگیــن و
انحــراف معیــار ســن پاســخگویان بــه ترتیــب  25/39و  6/04ســال اســت .براســاس یافتههــای
پژوهــش 29 ،درصــد پاســخگویان ،متأهــل و  71درصــد مجــرد هســتند .از نظــر مــدرک
تحصیلــی ،بیشــتر پاســخگویان مــدرک لیســانس ( 79/7درصــد) 20 ،درصــد مــدرک فــوق
لیســانس و  0/3درصــد مــدرک دکتــرا داشــتند 18/7 .درصــد پاســخگویان در بخــش دولتــی،
 19/3درصــد در بخــش خصوصــی 47/1 ،درصــد بیــکار 8/1 ،درصــد خانـهدار و  6/8درصد در
ســایر بخشهــا شــاغل هســتند .نتایــج نشــان داد کــه  58/45درصــد پاســخگویان فاقــد درآمــد
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دادههــا کتابخانـهای و بــرای تدویــن ســابقه و پیشــینهی تحقیــق ،گــردآوری دادههــا بــه صورت
میدانــی و بــا اســتفاده از پرسشــنامه صــورت گرفتــه اســت .ابــزار جمـعآوري دادههــا در ايــن
تحقيــق ،پرسشــنامه و مصاحبــه ميباشــد و بــرای روايــي تحقيــق از اعتبــار صــوري (تأييــد
اســاتید جامعــه شناســی) اســتفاده شــده اســت؛ بديــن ترتيــب کــه در مرحلــهی تدويــن
پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظريــات اســاتيد مجــرب و متخصــص ،اعتبــار صــوري پرسشــنامه
فراهــم میگــردد .بــا توجــه بــه نــوع گویههــا و اولویتبنــدی ســؤاالت اوقــات فراغــت،
بــرای پایایــی تحقیــق نیــازی بــه محاســبهی ضریــب آلفــای کرونبــاخ در پرسشــنامه نیســت.
واحــد تحليــل در ايــن پژوهــش ،دانشــجویان دانشــگاه آزاد واحــد بندرعبــاس و ســطح تحليل
خــرد میباشــد .بــراي تجزيــه و تحليــل دادههــا از دو روش آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی
(آزمــون مــن ویتنــی و آزمــون کروســکال والیــس) بــا کمــک نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــده
اســت.
در ایــن تحقیــق ،بــرای ســنجش اوقــات فراغــت دانشــجویان ،از ترکیــب تقســیم بنديهاي
دومازیــه و رجــبزاده ( )1381اســتفاده میشــود و گــذران اوقــات فراغــت در پنــج طبقــه
تقســیم بنــدی میگــردد کــه هــر یــک شــامل فراغتهــاي زیــر میباشــد:
1ـ فراغــت فکــري :میــزان انجــام فعالیــت درســی ،گــوشدادن بــه رادیــو ،مشــارکت در
کالس زبــان ،کامپیوتــر و ...؛ مطالعـهی کتــاب ،روزنامــه و مجلــه؛ اســتفاده از اینترنــت و رفتــن
بــه کتابخانــه.
2ـ فراغــت فرهنگــی ـ هنــري :مشــارکت در کالسهاي هنري موســیقی ،نقاشــی ،عکاســی
و ...؛ گــوشدادن بــه موســیقی و رفتــن بــه ســینما ،تئاتــر و موزه.
3ـ فراغــت اجتماعــی :میــزان چــت کــردن ،شــرکت در انجمنهــا و تشــکلهاي فرهنگــی،
صنفــی و سیاســی؛ صحبــت کــردن بــا دوســتان بــه صــورت حضــوري یــا تلفنــی؛ اســتفاده از
فیسبــوك ،واتســاپ ،وایبــر و صحبتکــردن بــا اعضــاي خانــواده؛ رفتــن بــه اماکــن ورزشــی،
کافیشــاپ و اماکــن مذهبــی و ارســال و دریافــت پیامــک.
4ـ فراغــت ســرگرمی ـ تفریحــی :میــزان تماشــاي روزانــهی تلویزیــون یــا فیلــم بــا
ويســیدي؛ رفتــن بــه مراکــز خریــد ،مهمانــی ،پــارك و مراکــز تفریحــی در طــول مــاه.
5ـ فراغت جسمانی :میزان استراحت و ورزشکردن.

هســتند؛ در حالــی کــه پاســخگویان صاحــب درآمــد ،بیشــتر افــرادی را تشــکیل میدهــد کــه
درآمــدی بیــن  401تــا  800هــزار تومــان دارنــد .از نظــر میــزان تحصیــات پــدر ،مــدرک
تحصیلــی دیپلــم بــا  25/3درصــد بیشــترین فراوانــی و از نظــر تحصیــات مــادر ،مــدرک
تحصیلــی ابتدایــی بــا  26/8درصــد بیشــترین فراوانــی را دارد.
نوع ورزش و بازی

اولویت اول

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

فوتبال

75

25/1

8

5/2

5

6/4

88

16/6

پیادهروی

51

17/1

22

14/3

14

17/9

87

16/4

والیبال

43

14/4

27

17/5

4

5/1

74

13/9

از نظــر اولویتبنــدی نــوع ورزش بــا درنظرگرفتــن جمــع کل اولویتهــا ،فوتبــال بــا
فراوانــی  16/6( 88درصــد) ،پیــادهروی بــا فراوانــی  16/4( 87درصــد) و والیبــال بــا فراوانــی
 13/9( 74درصــد) بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :2توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع فیلم مشاهدهشده در سینما

نوع فیلمها
کمدی
خانوادگی
اجتماعی

اولویت اول
تعداد
83

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
22/4 114 19/1
17
11/5
14
27/9

53

17/8

30

24/6

16

18/0

99

19/4

42

14/1

37

30/3

18

20/2

97

19/1

از نظــر اولویتبنــدی نــوع فیلــم مشــاهده شــده در ســینما ،فیلــم کمــدی بــا فراوانــی 114
( 22/4درصــد) ،فیلــم خانوادگــی بــا فراوانــی 19/4( 99درصــد) و فیلــم اجتماعــی بــا فراوانــی
 19/1( 97درصــد) بیشــترین میــزان مشــاهده را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :3توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع برنامههای مشاهدهشده در تلویزیون

نوع برنامه تلویزیون
فیلم و سریال

اولویت اول

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
41/8

40

21/4

18

14/1

183

29/8

125

اخبار

88

29/4

14

7/5

18

14/1

120

19/5

ورزشی

31

10/4

29

15/5

19

14/8

79

12/9

119
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شامره  / 11بهار و تابستان 95

جدول شماره  :1توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع ورزش

از نظــر اولویتبنــدی نــوع برنامههــای مشاهدهشــده در تلویزیــون ،فیلــم و ســریال بــا
فراوانــی  29/8( 183درصــد) ،اخبــار بــا فراوانــی  19/5( 120درصــد) و برنامههــای ورزشــی
بــا فراوانــی  12/9( 79درصــد) بیشــترین میــزان مشــاهده را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
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نوع برنامه

اولویت دوم

اولویت اول

کل

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

فیلم

90

30/2

10

11/2

9

18/0

109

24/9

مستند

17

5/7

20

22/5

12

24/0

49

11/2

اخبار

25

8/4

15

16/9

4

8/0

44

10/1

از نظــر اولویتبنــدی نــوع برنامههــای مشاهدهشــده در ماهــواره ،فیلــم بــا فراوانــی 109
( 24/9درصــد) ،مســتند بــا فراوانــی  11/2( 49درصــد) و اخبــار بــا فراوانــی  10/1( 44درصــد)
بیشــترین میــزان مشــاهده را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :5توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع مطالب مطالعهشده در روزنامه و مجله

نوع مطالب روزنامه و
مجله

اولویت اول

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

حوادث

70

23/7

24

13/7

22

19/0

116

39/3

اخبار داخلی

76

25/8

11

6/3

8

6/9

95

32/2

داستان

36

12/2

27

15/4

12

10/3

75

25/4

از نظــر اولویتبنــدی نــوع مطالــب مطالعهشــده در روزنامــه و مجلــه ،حــوادث بــا فراوانــی
 19/8( 116درصــد) ،اخبــار داخلــی بــا فراوانــی  16/2( 95درصــد) و داســتان بــا فراوانــی 75
( 12/8درصــد) بیشــترین میــزان مطالعــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :6توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع کتب غیر درسی مطالعهشده

نوع کتابها

اولویت اول

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

داستان و رمان

108

36/6

34

25/8

9

13/0

151

30/4

علمی

83

28/0

13

9/8

12

17/4

108

21/7

شعر و ادبیات

32

10/8

20

15/2

21

30/4

73

14/7
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جدول شماره  :4توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع برنامههای مشاهدهشده در ماهواره

از نظــر اولویتبنــدی نــوع کتــب غیردرســی مطالعهشــده ،داســتان و رمــان بــا فراوانــی
 30/5( 151درصــد) ،کتــب علمــی بــا فراوانــی  21/4( 106درصــد) و شــعر و ادبیــات بــا
فراوانــی  14/7( 73درصــد) بیشــترین میــزان مطالعــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :7توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع استفاده از اینترنت

اولویت اول

اولویت سوم

جستجو در سایتهای
علمی

101

33/9

32

15/5

8

7/5

141

23/0

جستجو در سایتهای
خبری

57

19/1

50

24/2

12

11/2

119

19/4

28/9

22

10/6

5

4/7

113

18/5

86

چتکردن

از نظــر اولویتبنــدی نــوع اســتفاده از اینترنــت ،جســتجو در ســایتهای علمــی بــا فراوانی
 23/0( 141درصــد) ،جســتجو در ســایتهای خبــری بــا فراوانــی  19/4( 119درصــد) و
چتکــردن بــا فراوانــی  18/5( 73درصــد) بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
جدول شماره  :8توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی نوع شبکههای اجتماعی ـ ارتباطی تلفن همراه

نوع شبکههای
اجتماعی ـ ارتباطی
تلفن همراه
واتسآپ

اولویت اول

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
253

84/6

12

6/9

13

15/1

265

47/3

اینستاگرام

6

2/0

62

35/4

26

30/2

94

16/8

الین

9

3/0

34

19/4

-

-

56

10/0

از نظــر اولویتبنــدی نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی ـ ارتباطــی تلفــن همــراه،
واتـسآپ بــا فراوانــی  47/3( 265درصــد) ،اینســتاگرام بــا فراوانــی  16/8( 94درصــد) و الیــن
بــا فراوانــی  10/0( 56درصــد) بیشــترین میــزان اســتفاده را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
یافتههای تحلیلی
بــرای ســنجش متغیرهــا از آزمــون «مــن ویتنــی» و «کروســکال والیــس» اســتفاده شــد کــه
نتایــج آن بــه شــرح زیــر میباشــد:

فرضیـهی اول :بــه نظــر میرســد میــزان فعالیــت ورزشــی بــر حســب جنســیت ،وضعیت
تأهــل ،ســن و درآمــد متفاوت اســت.
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نوع کتابها

اولویت دوم

کل

جدول شماره  :9میزان فعالیت ورزشی بر حسب جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن و درآمد
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جنس

مرد

135/65

زن

116/73

کارشناسی ارشد و باالتر

132/51

کارشناسی

98/14

مقطع تحصیلی

0/014
0/000

دادههــای جــدول شــماره ( )9نشــان میدهــد بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی ســن،
وضعیــت تأهــل و درآمــد بــا میــزان فعالیتهــای ورزشــی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد،
امــا مقایسـهی میانگیــن نمــرات فعالیــت ورزشــی ،بــر حســب جنســیت و مقطــع تحصیلــی
اختــاف معنــاداری را نشــان میدهــد؛ بــه طــوری کــه میــزان فعالیــت ورزشــی در پســران و
دانشــجویان مقطــع ارشــد و باالتــر ،بیشــتر از دختــران و دانشــجویان مقطــع کارشناســی اســت.
فرضیـهی دوم :بــه نظــر میرســد میــزان تماشــای ماهــواره بــر حســب جنســیت ،وضعیت
تأهــل ،ســن و درآمــد متفاوت اســت.
جدول شماره ( )10میزان تماشای ماهواره بر حسب جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن و درآمد

122
متغیرها

جنسیت

گروهبندی

میانگین رتبهها برای میزان تماشای ماهواره

88/74

زن

72/89

مرد

P-value
0/014

دادههــای جــدول ( )10نشــان میدهــد بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی ســن ،وضعیــت
تأهــل ،درآمــد و مقطــع تحصیلــی بــا میزان تماشــای ماهــواره تفــاوت معنــاداری وجود نــدارد،
ولــی مقایس ـهی میانگیــن نمــرات تماشــای ماهــواره بــر حســب جنســیت ،بیانگــر اختــاف
معنــادار آمــاری اســت و نشــان میدهــد کــه زنــان بیشــتر از پســران بــه تماشــای ماهــواره
میپردازنــد.

فرضیــهی ســوم :بــه نظــر میرســد میــزان اســتفاده از اینترنــت بــر حســب جنســیت،
وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
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متغیرها

گروه بندی

میانگین رتبهها برای میزان
فعالیت ورزشی

P-value

جدول شماره ( )11میزان استفاده از اینترنت بر حسب جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن و درآمد

مقطع تحصیلی

0/001

دادههــای جــدول ( )11نشــان میدهــد ،بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی وضعیــت
تأهــل ،جنــس ،درآمــد بــا میــزان اســتفاده از اینترنــت تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،امــا
مقایسـهی میانگیــن نمــرات میــزان اســتفاده از اینترنــت بــر حســب ســن و مقطــع تحصیلــی
اختــاف معنــاداری را نشــان داده اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان اســتفاده از اینترنــت در گــروه
ســنی  18-22ســال و دانشــجویان مقطــع ارشــد و باالتــر ،بیشــتر از ســایر گروههــای ســنی و
دانشــجویان مقطع کارشناســی میباشــد.

فرضیـهی چهــارم :بــه نظــر میرســد میــزان گــردش در کنــار ســواحل ،خیابــان و مراکــز
خریــد بــر حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفــاوت اســت.
یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان میدهــد ،بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی ســن ،وضعیــت
تأهــل ،درآمــد و جنســیت بــا میــزان گــردش در ســاحل و مراکــز خریــد تفــاوت معنــاداری
وجــود نــدارد ،ولــی مقایسـهی میانگیــن نمــرات میــزان گــردش در ســاحل و مراکــز خریــد بر
حســب مقطــع تحصیلــی ،بیانگــر اختالف معنــادار آمــاری اســت و نشــان میدهد دانشــجویان
مقطــع کارشناســی بیشــتر از دانشــجویان کارشناســی ارشــد و باالتــر بــه ایــن نــوع گــردش
میپردازند.

فرضیــهی پنجــم :بــه نظــر میرســد میــزان رفتــن بــه کافیشــاپ یــا ســفرهخانههای
ســنتی بــر حســب جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفــاوت اســت .یافتههــای
تحقیــق نشــان میدهــد کــه بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی ســن ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد،
جنســیت و مقطــع تحصیلــی بــا میــزان رفتــن بــه قهوهخانــه و کافیشــاپ تفــاوت معنــاداری
وجــود نــدارد.
فرضیـهی ششــم :بــه نظــر میرســد میــزان شــرکت در دعــا و مراســم مذهبــی بــر حســب
جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،ســن و درآمــد متفاوت اســت.

یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه بیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی ســن ،وضعیــت
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سن

18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
 43و باالتر
کارشناسی ارشد و باالتر
کارشناسی

0/000
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متغیرها

گروهبندی

میانگین رتبهها برای میزان
استفاده از اینرتنت
163/03
152/81
117/27
94/83
113/50
89/00
153/98
153/54

P-value

تأهــل ،درآمــد و جنســیت بــا میــزان شــرکت در دعــا و مراســم مذهبــی تفــاوت معنــاداری
وجــود نــدارد ،ولــی مقایسـهی میانگیــن میــزان مشــارکت در دعــا و مراســم مذهبی بر حســب
مقطــع تحصیلــی ،بیانگــر اختــاف معنــادار آمــاری اســت و نشــان میدهــد کــه میزان شــرکت
در دعــا و مراســم مذهبــی در میــان دانشــجویان مقطــع کارشناســی بیشــتر از دانشــجویان
کارشناســی ارشــد و باالتــر اســت.
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نتیجهگیری و راهکارها
در جهــان پــر تنــش امــروز كــه انســانها بــه دليــل مشــغلهي فــراوان همــواره احســاس
خســتگي ميكننــد ،اهميــت اوقــات فراغــت بــر همــگان روشــن اســت .اوقــات فراغــت
ميتوانــد تأثيــر مثبتــي بــر زندگــي افــراد داشــته باشــد تــا بتواننــد از زندگــي خــود لــذت
ببرنــد؛ ايــن تأثيــر تنهــا بــه فــرد منتهــي نمیگــردد ،بلكــه چــون جامعــه از افــراد تشــكيل
میشــود فراغــت مناســب بــه برنامـهی كالن هــر جامعــه نيــز كمــك خواهد كــرد (پوراســماعيل،
 .)183 :1385نتایــج یافتههــا نشــان میدهــد از میــان فعالیتهــای ورزشــی بــه ترتیــب اولویــت،
فوتبــال ،پیــادهروی و والیبــال اول تــا ســوم آن فعالیتهــا هســتند؛ در حالــی کــه دانشــجویان،
ژیمناســتیک و تیرانــدازی را کمتــر از ســایر فعالیتهــای ورزشــی انتخــاب میکننــد .مکانــی
کــه بیشــتر دانشــجویان بــرای فعالیتهــای ورزشــی از آن اســتفاده میکننــد؛ بــه ترتیــب
باشــگاه ،پــارک و خانــه اســت .از میــان فیلمهایــی کــه دانشــجویان بــه تماشــای آنها در ســینما
عالقهمنــد بودنــد بــه ترتیــب؛ فیلــم کمــدی ،خانوادگــی و اجتماعــی اولویــت اول تــا ســوم
انتخــاب آنهــا میباشــد .همچنیــن از میــان برنامههــای تلویزیونــی ،فیلــم و ســریال ،اخبــار و
برنامههــای ورزشــی بیشــترین میــزان مشــاهده را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در خصــوص
تماشــای برنامههــای ماهــواره؛ بــه ترتیــب فیلــم و ســریال ،مســتند و اخبــار اولویــت اول تــا
ســوم انتخــاب دانشــجویان اســت .از میــان برنامههــای رادیویــی؛ موســیقی ،اخبــار و طنــز و
نمایــش بیشــترین برنامههایــی اســت کــه دانشــجویان بــه آن عالقهمنــد بودنــد و آن را انتخــاب
کردنــد .در مقابــل ،برنام ـهی قــرآن ،معــارف و ســایر برنامههــا کمتریــن میــزان انتخابهــای
آنهــا هســتند .همچنیــن در زمین ـهی مطالع ـهی روزنامــه و مجــات نشــان میدهــد کــه بــه
ترتیــب حــوادث ،اخبــار داخلــی و داســتان؛ و در خصــوص کتــب علمی و غیر درســی داســتان
و رمــان ،کتــب علمــی و شــعر و ادبیــات باالتریــن میــزان انتخــاب دانشــجویان میباشــد .از
میــان فعالیتهــای کامپیوتــری ،جســتجوی اینترنــت ،فعالیــت آموزشــی و بــازی و ســرگرمی
بیشــترین نــوع فعالیــت دانشــجویان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .بیشــترین صــورت
اســتفادهی دانشــجویان از اینترنــت بــه ترتیــب اولویــت ،جســتجو در ســایتهای علمــی،
جســتجو در ســایتهای خبــری و چتکــردن اســت .از میــان نــوع شــبکههای اجتماعــی ـ
ارتباطــی تلفــن همــراه بــه ترتیــب واتـسآپ ،اینســتاگرام و الیــن بيشــترين و تانگــو و ســایر
برنامههــا کمتریــن نــوع فعاليــت را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .از میــان فعالیــت نــوع مــکان
مســافرت ،بــه ترتیــب مناطــق خــوش آب و هــوا ،محــل ســکونت اقــوام و روســتای محــل
تولــد بیشــترین گزینـهی انتخابــی دانشــجویان میباشــد.
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نتایــج فرضیههــا نشــان میدهــد کــه بیــن متغیــر ســن ،وضعیــت تأهــل و درآمــد بــا
میــزان فعالیتهــای ورزشــی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،امــا مقایسـهی میانگیــن نمرات
فعالیــت ورزشــی بــر حســب جنســیت و مقطــع تحصیلــی ،اختــاف معنــاداری را نشــان داده
اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان فعالیت ورزشــی در دانشــجویان مــرد مقطع کارشناســی ارشــد و
باالتــر ،بیشــتر از دانشــجویان زن مقطــع کارشناســی میباشــد .نتایــج ایــن فرضیــه در خصوص
متغیــر جنســیت و مقطــع تحصیلــی ،همســو بــا تحقیقــات موحــد ( ،)1392ســفیری و مدیــری
( ،)1390اشــرف الکتابــی ( )1379و گارتــون پــرات ( )1991میباشــد؛ امــا متغیــر وضعیــت
تأهــل ،ســن و درآمــد برخــاف یافتههــای ایــن محققــان اســت.
بــه نظــر میرســد بــه دلیــل محدودیتهــا و موانعــی کــه در اغلــب فضاهــای شــهری
بــرای بانــوان و از جملــه دانشــجویان خانــم وجــود دارد ،همچنیــن نبــود فضاهــا و امکانــات
مطلــوب ورزشــی ســبب شــده اســت کــه بیشــتر فعالیتهــای فراغتــی آنــان بــه صــورت غیــر
فعــال و بعضــ ًا در فضاهــای بســته و رســانهمحور صــورت گیــرد کــه آنــان را در معــرض
آســیبهای اجتماعــی و جســمانی قــرار میدهــد؛ از اي ـنرو شايســته اســت کــه مســئوالن
دانشــگاه بــه ضــرورت افزایــش فضاهــا و امکانــات فراغتــی کــم هزینــه و خــاص ،بیشــتر
توجــه و برنامهریــزی نماینــد .همچنیــن ایجــاد تســهیالت و ســالنهای ورزشــی مناســب در
دانشــگاه و خوابــگاه دانشــجویان ،گام مؤثــری در ســوقدادن آنــان بــه ســوی فعالیتهــای
فعاالنــه ،ورزشــی و تــوأم بــا تفریــح خواهــد بــود .همچنیــن رفــع نگرشهــاي ناعادالن ـهی
جنســيتي و بهرهمنــدی دختــران و زنــان از اوقــات فراغتــي فرحبخــش و ســازنده ،آثــار فردی و
اجتماعــی مهمــی را در بــردارد؛ و ايــن امــر تحقــق نمییابــد مگــر بــا کار فرهنگــی وســیع در
ســطح خانــواده و ســایر نهادهــای اجتماعــی.
بیــن متغیــر ســن ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد و مقطــع تحصیلــی بــا میــزان تماشــای ماهــواره
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،ولــی مقایس ـهی میانگیــن نمــرات تماشــای ماهــواره بــر
حســب جنســیت ،بیانگــر اختــاف معنــادار آمــاری اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان تماشــای
ماهــواره در بیــن دانشــجویان زن نســبت بــه دانشــجویان مــرد بیشــتر اســت .نتایــج ایــن
فرضیههــا بــه غیــر از متغیــر جنســیت ،برخــاف یافتههــای محققــان دیگــر ماننــد ســفیري و
مدیــري ( ،)1387معتمــدي مهــر و واقــف کودهــی ( ،)1388فيتــز جرالــد ( )1995و اشــرف
الکتابــی ( )1379اســت .در دهههــاي اخیــر علــی رغــم دگرگونیهــاي فرهنگــی و اجتماعــی
ماننــد اشــتغال زنــان ،افزایــش تحصیــات و ورود بــه عرصــه عمومــی کــه تغییراتــی در ســبک
زندگــی و متعاقبـ ًا ســبک فراغتــی آنهــا بــه وجــود آورده اســت ،امــا بــه نظــر میرســد موقعیت
ســاختاري زنــان در خانــواده از یــک طــرف و فقــدان امکانــات و فضاهــای مطلــوب بــرای
گــذران اوقــات فراغــت از ســوی دیگــر ،امــکان داشــتن فراغــت فعاالنــه و بیــرون از خانــه را
بــراي آنهــا بــا محدودیتهایــی روبــرو میســازد .بیشــتر اوقــات فراغــت زنــان و دختــران از
جملــه دانشــجویان زن ،بــا خانــواده و مســئولیتهای خانوادگــی آنهــا گــره خورده اســت و آنها
کمتــر میتواننــد بــراي خــود برنامهریــزي خاصــی داشــته باشــند .ایــن مســأله تــا حــدودي
زنــان را بــه الگوهــاي فراغــت درون منــزل هدایــت کــرده اســت .بیــن متغیــر وضعیــت تأهــل،
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جنــس و درآمــد بــا میــزان اســتفاده از اینترنــت تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،اما مقایسـهی
میانگیــن نمــرات اســتفاده از اینترنــت بــر حســب ســن و مقطــع تحصیلــی ،اختالف معنــاداری
را نشــان داده اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان اســتفاده از اینترنــت در گــروه ســنی  18-22ســاله
و دانشــجویان مقطــع ارشــد و باالتــر بیشــتر از ســایر گروههــای ســنی و دانشــجویان مقطــع
کارشناســی میباشــد .نتایــج ایــن فرضیههــا بــه غیــر از متغیــر ســن و مقطــع تحصیلــی،
برخــاف یافتههــای محققــان دیگــر ماننــد ابراهيمــي ( )1390و اخالقیپــور ( )1392اســت.
در ایــران پژوهشهــاي زیــادي رابطـهی طبقـهی اجتماعــی و میــزان و نحــوه گــذران اوقــات
فراغــت را اثبــات کردهانــد؛ بــه گونـهای کــه طبقــات بــاال اوقــات فراغــت خــود را بــه گونـهای
متفــاوت از طبقــات پاییــن ســپري میکننــد .طبقــات بــاال اغلــب شــیوههاي غیــر فعــال ماننــد
تماشــاي تلویزیــون و اســتفاده از اینترنــت و طبقــات پاییــن شــیوههاي فعــال و جمعــی ماننــد
دیــدار اقــوام و دوســتان یــا بــازي و ورزش را بــه عنــوان تفریــح بــر میگزیننــد (ســفیری و
مدیــری .)1390تحصيــات تاحــدي نيــز ميتوانــد بــر نــوع فراغــت انتخاب شــده تأثيربگــذارد.
نتایــج آزمــون نشــان میدهــد بیــن متغیــر ســن ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد و جنســیت بــا
میــزان گــردش در ســاحل و مراکــز خریــد تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،ولــی مقایسـهی
میانگیــن نمــرات گــردش در ســاحل و مراکــز خریــد بــر حســب مقطــع تحصیلــی ،بیانگــر
اختــاف معنــادار آمــاری اســت و نشــان میدهــد کــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی بــرای
گــردش بیشــتر ســواحل ،خیابــان و مراکــز خریــد را برمیگزیننــد .نتایــج ایــن فرضیههــا بــه
غیــر از متغیــر مقطــع تحصیلــی ،برخــاف یافتههــای محققــان دیگــر ماننــد موحــد و دیگــران
( )1392و ادریســی و دیگــران ( )1391میباشــد .بیــن متغیــر ســن ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد،
جنســیت و مقطــع تحصیلــی بــا میــزان رفتــن بــه ســفره خانههــای ســنتی و کافــی شــاپ
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .نتایــج ایــن فرضیههــا برخــاف یافتههــای محققــان دیگــر
ماننــد موحــد و دیگــران ( ،)1392برادلــی و انگلــس ( )2012و اشــرفالکتابی ( )1379اســت.
بیــن متغیــر ســن ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد و جنســیت بــا میــزان شــرکت در دعــا و مراســم
مذهبــی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،ولــی مقایسـهی میانگیــن نمــرات شــرکت در دعــا و
مراســم مذهبــی بــر حســب مقطــع تحصیلــی ،بیانگــر اختــاف معنــادار آمــاری اســت و نشــان
میدهــد کــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی بیشــتر در دعــا و مراســم مذهبی شــرکت میکنند.
نتایــج ایــن فرضیههــا بــه غیــر از متغیــر مقطــع تحصیلــی ،برخــاف یافتههــای محققــان دیگــر
ماننــد اخالقــی پــور ( )1392و نتایــج تحقیــق ســفیری و مدیــری ( )1390اســت.
دربــارهی گرایشهــای دینــی و ارتبــاط آنهــا بــا الگــوي فراغتــی مــدرن ،بایــد توجــه
داشــت کــه ارزشهــا و باالخــص ارزشهــاي دینــی و مهمتــر از آن ،تحــول ارزشــی جامعــه
در ایجــاد ســبکهاي زندگــی و الگــوي فراغتــی نقــش بســیار زیــادی دارد .بــراي درك ســبک
ی باشــد.
زندگــی فــرد ،شــناخت ســاختار ارزشهــاي فــردي ـ دینــی از اصلیتریــن عناصــر مـ 
از آنجــا کــه جامع ـهي مــا ،جامع ـهای درحــال گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه اســت و مدرنیتــه
اغلــب در برابــر ســنت قــرار میگیــرد؛ بنابرایــن مــا شــاهد گــذار از فرهنــگ مذهبــی هســتیم.
ایــن تحــول ارزشــی هــم میتوانــد الگوهــاي فراغتــی جدیــدی ایجــاد کنــد و هــم تغییــر در
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راهکارها
ـ ارائــهی برنامههــا و راهحلهایــی بــرای افزایــش فعالیتهــای ورزشــی در بیــن
دانشــجویان تــا بتــوان از آســیبهایی جلوگیــری کــرد کــه ناشــی از پاییــن بــودن فعالیتهــای
جســمی اســت.
ـ توســعهي مراكــز ورزشــي ،تفريحــي و فرهنگــي دانشــگاه و تجهیــز امکانــات مختلــف و
مناســب بــرای گــذران اوقــات فراغــت دانشــجویان بــه صــورت مطلــوب.
ـ انجــامدادن پژوهشهایــی در بــاب ســبکهای جدیــد فراغتــی دانشــجویان ،بــا تأکیــد
بــر آسیبشناســی آن.
ـ انجــامدادن پژوهشهایــی در خصــوص اوقــات فراغــت دانشــجویان و ســایر اقشــار
جامعــه ،بــا تلفیقــی از روشهــای کمــی و کیفــی.
ـ بــا توجــه بــه اینکــه ســبک گــذران اوقــات فراغــت تابعــی از متغیرهــای مختلــف در
ســطوح متفــاوت اجتماعــی میباشــد ،بــرای مشخصشــدن ســهم آن متغیرهــا ،الزم اســت
مطالعــات مختلفــی در ایــن حــوزه صــورت پذیــرد.
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اصــول فراغتــی موجــود ،و بــه اعتقــاد بوردیــو میتوانــد ســبب برهــم خــوردن سلســله مراتب
ذائقههــا در جامعــه گــردد .بررســی و مقایسـهی انــواع گــذران اوقــات فراغــت ،نشــان میدهــد
کــه بیشــترین میــزان اوقــات فراغــت دانشــجویان بــه اســتفاده از اینترنــت ،کامپیوتر و تماشــای
ماهــواره اختصــاص دارد و کمتریــن فعالیــت ،شــرکت در مراســم مذهبــی و دعــا و فعالیتهای
ورزشــی اســت .بــه نظــر میرســد بــه دلیــل رشــد ســریع تکنولــوژی ،فنــاوری اطالعــات و
ابزارهــای جانبــی آن ،ســبک گــذران اوقــات فراغــت دانشــجویان تغییــر یافتــه اســت.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه در ســبک جدیــد فراغتــی ،از میــزان تحــرک مکانی
و جســمی دانشــجویان بــه شــدت کاســته شــده و در عــوض دانشــجویان در معــرض انــواع
اطالعــات و پیامهــا قــرار گرفتهانــد .ایــن امــر ضمــن اینکــه میتوانــد از یــک طــرف فرصــت
بــه حســاب آیــد از ســوی دیگــر ،چــه در ســطح فــردی و چــه در ســطح اجتماعــی میتوانــد
آســیبهای متعــددی را بــه همــراه داشــته باشــد .بــه طــور كلــي يافتههــاي پژوهــش حاضــر
نشــان ميدهــد كــه فعاليتهــاي فراغتــي دانشــجويان در جهــت رشــد آنهــا نيســت و بيشــتر
فعالیتهــا از نــوع غیــر فعــال اســت .بــه هــر حــال زنگهــای خطــر ،بيشــتر در مكانــي بــه
صــدا در ميآيــد كــه بــا دانشــجويان بــه عنــوان آيندهســازان كشــور ســر و كار دارد .هدايــت
و مديريــت فعاليتهــاي فراغتــي دانشــجويان در ساختهشــدن آنــان تأثيــر بســزا دارد.
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Abstract
The population of the study, all students of Islamic Azad Universityin
the academic year 94-93 Abbas that Tdadanan14008 people are studying
arebased on the sample of 400 teachersas sample sdetermined andstratified
sampling from among students were chosen. Measuring tool, a questionnaire wasmade which was used todetermine the validity of the validity. To
analyze thedata, descriptive statistics and Mann - Whitney and Kruskal
- Wallistests were used. The results showed thattheage, marital tatusandin come, with nosignificant difference in sports activities but compared
scores according to gender andlevel of education, the exercises howed a
significant difference between the variables with the watch there is no significant difference between mean scores of the satellite but watch satelliteby gender indicates the rate of female students to watchs a telliteissir.
Comparing the average scores of the use of computers and the Internetin
terms of educational level reflects the rate of use a mong studentsis agraduate of the Masters. The results suggest that under graduate students use the
highest circulationon the beachand shopping centersthan any other grade
levels as well. Betweend emographic variablessuch as age, marital status,
income, gender and educational level with no significant differenceto the
café and coffee shop. The finding sin terms of prayer and participation in
religious ceremonies Nshangrakhtlaf statistical significance level of education and the rate of participation in the prayers and rituals are under
graduate students.
Key Words: leisure, variables, students, educational level.

