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  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

  
  بررسی رابطۀ مالکیت سرمایه اجتماعی و الگوهاي گذران اوقات فراغت

  دانشجویان دانشگاه شیراز: مورد مطالعه

  2، علی روحانی1دکتر محمدتقی ایمان

  
  چکیده

هـا،   هاي زندگی متفاوت بین افراد و گـروه  سبک» تمیز«امروزه در درون جوامع جدید، فرایند تمایز گزاري و 
سیاسی، بلکه بیشتر بر اساس قدرت انتخاب در مصـرف  /اقتصادي/یگاه موروثی اجتماعیدیگر نه به وسیله پا

در این میان یکی از عواملی که موجب این قـدرت انتخـاب   . گیرد انواع کاالهاي مادي و معنوي، صورت می
هـاي   هافراد با داشتن سرمای. هاي متفاوت در فضاي نابرابر اجتماعی است شود، مالکیت سرمایه در مصرف می

هاي متفاوتی سبک زندگی و به تبـع آن الگوهـاي گـذران اوقـات فراغـت خـود را شـکل         متفاوت، به شیوه
مالکیت سرمایه اجتماعی نیز به همین شکل سبک زندگی و گذران اوقـات فراغـت افـراد را شـکل     . دهند می
طـرح تحلیلـی   (ي پژوهش حاضر در این مسیر سعی نموده است به بررسی تجربی این مدعاي نظـر . دهد می
اجتماعی انتخاب شـد  /به عنوان یک میدان علمی» میدان دانشگاه شیراز«به همین دلیل . بپردازد) یر بوردیو پی
نتـایج نشـان   . گیري تصادفی سیستماتیک مورد بررسـی قـرار گرفتنـد    نفر از دانشجویان به شیوه نمونه 430و 

جویان در هر دو بعد سرمایه اجتماعی غیررسـمی و  دادند که هرچند میزان سرمایه اجتماعی در دسترس دانش
رسمی در وضعیت متوسط و پایین قرار دارد، امـا سـرمایه اجتمـاعی غیررسـمی تنهـا بـا الگوهـاي فراغتـی         
فردگرایانه رابطه معناداري داشته است، در حـالی کـه سـرمایه اجتمـاعی رسـمی هـم بـا الگوهـاي فراغتـی          

نتایج تحقیق در پایان مورد بحث . دار داشته است گرایانه رابطه معنی جمعفردگرایانه و هم با الگوهاي فراغتی 
  .گردید ارایهو بررسی قرار گرفت و راهکارهاي عملی 

  
گرایانه، الگوهاي فراغتـی فردگرایانـه،    الگوهاي گذران اوقات فراغت، الگوهاي فراغتی جمع :يکلید  واژگان

  .سرمایه اجتماعی غیر رسمی و رسمی، سبک زندگی
  

                                                
 iman@shirazu.ac.ir: شناسی در دانشگاه شیراز، ایمیل استاد جامعه. 1

 aliruhani@gmail.com: شناسی تغییرات اجتماعی در دانشگاه شیراز، ایمیل دکتري جامعه دانشجوي. 2
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  مقدمه
شناسی باشد که به صورت بندي جوامع به ارگانیکی و مکانیکی، شاید اولین جامعهدورکیم با تقسیم

، تقسیم کار ساده است و )جوامع سنتی(در جوامع مکانیکی . مستقیم بر تمایز و تفاوت اشاره کرده است غیر
جایی دارد و به طور کلی حرکت و جابهبین افراد وجود ن... اي، اجتماعی، فردي و هاي فکري، سلیقهتفاوت

و پیشرفت وسایل ارتباطی و ) انواع مهاجرت(اما با افزایش جمعیت، شدت مهاجرت . معنایی نداشته است
جوامع (کنند جوامع به سمت جوامع ارگانیکی حرکت می ،)96: 1386پورجبلی و سرایی، (حمل و نقل 

شد و داشتن هویت و منش شخصی براي هر جمع حل میدر جامعه مکانیکی هر جزء و واحد در ). امروزي
کند و فرد پیدا میبه  اما در جوامع ارگانیکی است که فرد هویت شخصی و منحصر. فرد معنایی نداشت

پذیري افراد شکل در اینجاست که همبستگی اجتماعی بر اساس تفاوت. یابد انتخاب و عاملیت افراد معنا می
ورند آهاي متفاوت زندگی سر بر میهاي اجتماعی و فردي شکل یافته و سبکبنديگیرد و تمایز و گروهمی

  ).1388ربانی و شیري، ؛1388منادي، ؛1386جاه، رفعت ؛188-191: 1383کوزر،(
هاي ارتباطی و اطالعاتی نظیر  وريآدر چنین بستري، به ویژه بعد از دهه هشتاد میالدي، با گسترش فن

با فرایند . هاي ارتباطی در جهان، فرهنگ مدرن در جهان گسترش پیدا کردرش شبکهماهواره، اینترنت و گست
کردند سازي فرهنگ جهانی را دنبال می ها با اینکه فرایند یکسانهاي ارتباطی و ماهوارهجهانی شدن، شبکه

راد با ایجاد اف. ، اما در عین حال موجب خلق تمایزات گوناگون میان مردم شدند)6-7: 1384نوري، خواجه(
) کاالهاي مادي و معنوي(این امر با مصرف کردن . تمایز، سعی در متفاوت نشان دادن خود از دیگري داشتند

شناسی شد تري به خود گرفت و ادبیات جدیدي تحت عنوان سبک زندگی وارد عرصه جامعهنمود عینی
  ).6-7: 1381اباذري، چاوشیان، (

در واقع . شود جر به شکل دادن حوزه فردي و عمومی هر فردي میانتخاب نوع خاصی از سبک زندگی من
به بیان دیگر افراد با مصرف . نماید سبک زندگی افراد نحوه گذران اوقات فراغت آنها را مشخص می

هاي هاي مختلف، از نوع پوشش متفاوت تا ترجیحات غذایی در حوزه فردي تا عضویت در گروه فراغت
کنند میان خود و دیگران  سعی می... اي و  یت، گردش، موسیقی، مصرف رسانهمختلف اجتماعی، کسب موفق

  ).1388خواجه نوري، (تمایزگذاري کنند 
هاي جدید رفتار اجتماعی براي  جوانی و نوجوانی، رواج شیوهة طوالنی شدن دورعالوه بر این موارد، 

عی، اهمیت یافتن سیاست هاي متداول اجتما شدن شکاف شدن و کمرنگ پرکردن فضاي زندگی، فردي
هاي سنتی همسایگی و  براي جوانان، از هم پاشیدگی شبکه بر اساس ترجیحات فراغتی متفاوت زندگی

. اند هستند که شرایط جدیدي را پیش روي جوانان قرار داده اي هاي اصلی نوسازي شهري از جمله زمینه
اهمیت بیش از پیش حفظ و تنوع  ،ابل ذکر استهاي جدید ق آنچه در کنار این روندها و متأثر از رشد رسانه
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هاي ارتباطی را  اولین نسل آشنا با کامپیوتر و تکنولوژي. جوانان است نوجوانان و در اوقات فراغت براي
 يافزارهاي کامپیوتر توانند با طیفی از نرم بسیاري از آنان می. دانست ، یعنی جوانان امروزيباید نسل فعلی

اي از جهان دوست اجتماعی پیدا  و در کمترین زمان ممکن در هر نقطه آن را بفهمند کار کنند و به راحتی
این تحوالت تکنولوژیک عالوه بر تأثیر بر ذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی آنها،  .کرده و مرزها را بشکنند

ت تأثیر را نیز تح... شان، نوع پوشش، و حتی نوع سفر و  ، نگرش به خود و جامعهگذراندن اوقات فراغت
گونه گفت که با ظهور مدرنیته و خلق  توان این پس با طرح این مباحث، به طور کلی می .قرار داده است

هاي گوناگون  تمایزات اجتماعی از طریق مصرف و نه طبقه، الگوهاي مصرف متفاوت و به تبع آن سبک
هاي جدید  و بازتعریف هویتزندگی و انواع و الگوهاي متفاوت گذران اوقات فراغت، منبعی براي تعریف 

و نمود ( 2واره که براي تبیین جهان جدید و مدرنیته از مفاهیمی چون عادت 1به زعم بوردیو. در افراد شدند
در  ، موقعیت اجتماعی مشابه)4: 1385جمشیدیها و پرستش، (استفاده کرد  4و میدان) 3عینی آن منش

آفریند و الگوهاي مصرف فرهنگی، طبقات  ابهی می، ذائقه و سبک زندگی مشهاي مشابه و مستقل میدان
ت اجتماعی مبتنی بر میزان یاین موقع. )1984بوردیو، ( کنند گذاري می اجتماعی مختلفی را بازتولید و نشانه

 است) هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نمادي سرمایه(ها  افراد از حجم و ترکیب انواع سرمایهمندي  بهره
شود، یک سلسله  در میان افراد به طور برابر توزیع نمی ها و سرمایه سترسی به این منابعو از آنجایی که د

 کند پسند ظهور پیدا می پسند و نخبه فرهنگی عامه هاي و فراغت ها ها و فعالیت مراتب اجتماعی از گزینه
هاي  ه در میان میدانهاي فراغتی متفاوتی اشاره کرد کتوان به سبککه براي مثال می) 495: 2003، 5ترنر(

  . مختلف طرفداران خاص خود را دارد
هاي متفاوت و مستقل از هم، افراد بر اساس ترکیب و حجم  در واقع بر اساس نظر بوردیو در میدان

  هاي واره هاي مختلف که به صورت نابرابر توزیع شده است، با توجه به منطق آن میدان و عادت سرمایه
هاي دیگر انجام  هاي مشابهی در هر میدان نسبت به میدان ا، رفتارها و فعالیته شان، منش نسبتا یکسان

هاي مشابه، عمدتا باید ذائقه و سبک زندگی مشابهی  هاي مشابه در میدان در نتیجه افراد در موقعیت. دهند می
. یابد هاي خاصی شکل آنها باید در قالب فراغت) اوقات فراغت(زندگی  داشته باشند و نمود عینی سبک

، رابطه بین مالکیت یکی از انواع »میدان دانشگاه شیراز«بدین جهت پژوهش حاضر سعی خواهد داشت در 
هاي مطرح شده از جانب بوردیو را یعنی سرمایه اجتماعی دانشجویان را با الگوهاي گذران اوقات  سرمایه

سرمایه اجتماعی به صورت در این مسیر . فراغت آنها، به عنوان شاخصی از سبک زندگی، بررسی کند

                                                
1. Bourdieu 
2 . Habitus 
3 . Disposition 
4 . Field 
5. Turner 
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در . مورد سنجش قرار خواهد گرفت) رسمی(و برون گروهی ) غیررسمی(سرمایه اجتماعی درون گروهی 
بدین ترتیب پژوهش . واقع این پژوهش بدنبال آن است که مدعاي نظري بوردیو را مورد آزمون قرار دهد

رسمی و (ن متفاوتی از سرمایه اجتماعی حاضر سعی خواهد کرد این امر را بررسی نماید که مالکیت میزا
به عنوان نمود و شاخص (محور  هاي فراغت اي با نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت چه رابطه) غیررسمی

در واقع بر اساس منطق نظریه بوردیو و تبیین نظري صورت گرفته از . دانشجویان دارد) زندگی عینی سبک
م بود که با داشتن نوع و میزان خاصی از سرمایه اجتماعی، جانب وي، در پی پاسخ بدین سوال خوهی

  . هاي فراغتی دانشجویان در میدان دانشگاه شیراز به چه شکلی خواهد بود الگوهاي فعالیت
  

  پیشینه تحقیق
. مطالعات نظري و تجربی فراوانی در رابطه با سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت در ایران صورت گرفته است

. هـاي متفـاوت صـورت گرفتـه اسـت      رابطه با اوقات فراغت مطالعات بسـیار زیـادي در حـوزه   در واقع در 
توان به رابطه سـرمایه اجتمـاعی و   همچنین مطالعات گوناگونی نیز در زمینه سرمایه اجتماعی که از جمله می

انواده ، سـرمایه اجتمـاعی و خـ   )243: 1389؛ قاسـمی و همکـاران،    239: 1384علمـی و همکـاران،   (اقتصاد 
؛  80: 1387کهنـه پوشـی و فردوسـی،    (، سرمایه اجتماعی و توسـعه  )8: 1390؛ روحانی  7: 1389روحانی، (

براتلـو و صـنایع،   (، سرمایه اجتماعی و دیـن  )161: 1387یزدي، ؛ برامکی 57: 1389فیروزآبادي و همکاران، 
نیـا و  علیـوردي (جتمـاعی و بزهکـاري   ، سرمایه ا)186: 1387ردادي، (، سرمایه اجتماعی و امنیت )27: 1388

، )19: 1389بخشـنده،  ایمـان و جالئیـان  (، سـرمایه اجتمـاعی و مسـئولیت اجتمـاعی     )107: 1387همکاران، 
و ) 35: 1389؛ پورمحمـدي و همکـاران،   135: 1388سـردارنیا و همکـاران،   (سرمایه اجتمـاعی و حکمرانـی   

گون اجتمـاعی اشـاره کـرد کـه در حوصـله ایـن مقالـه        هاي گونـا شمار فراوان دیگري در حوزهمطالعات بی
مطالعات نظري فراوانی نیز در رابطه با هر دو موضوع سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت صـورت  . گنجد نمی

اما آنچه قابل تامل است مطالعات تجربی داخلـی انـدکی دربـاره رابطـه سـرمایه اجتمـاعی و       . پذیرفته است
، )25: 1391(در ایـن میـان تنهـا مطالعـات سـرایی و همکـاران       . فته استگذران اوقات فراغت صورت پذیر

بـه طـور تلـویحی    ) 209: 1388(و ربانی و شـیري  ) 77: 1387(، غفاري )133: 1387(نوري و مقدس  خواجه
بـه هـر تقـدیر مطالعـات مـرتبط بـا       . فرماست این روند در میان مطالعات خارجی نیز حکم. قابل ذکر هستند

  .شوند می ارایهاضر به ترتیب مطالعات داخلی و به ترتیب سال انتشار موضوع پژوهش ح
عوامل موثر بر گـذران اوقـات فراغـت در منـاطق     «اي تحت عنوان  در مطالعه) 25: 1391(سرایی و همکاران 

از جملـه میـزان سـرمایه    ( عوامـل اجتمـاعی  انـد   سعی کـرده  ،»)دمشه 8منطقه : مطالعه موردي(شهري ایران 
، پیمایشـی از  آنهـا  روش تحقیـق . د بررسی کننـد در شهر مشهرا تاثیرگذار بر میزان اوقات فراغت ) اجتماعی
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نتایج تحقیـق  . است بوده اي ، سهمیهآنها نیز شیوه نمونه گیري بوده است وطریق ابزار پرسشنامه خودساخته 
  .دمیزان گذران اوقات فراغت دارآنها نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر 

 بررسـی : اجتمـاعی  هویـت  و فراغـت  اوقـات «اي تحـت عنـوان    در مطالعـه ) 209: 1388(ربـانی و شـیري   

انـد کـه بـه دو شـیوه کمـی و       ، در پی آن بوده»تهران در جوانان فراغت اوقات گذران الگوهاي شناختی جامعه
نتایج آنها نشان داد کـه   در این مسیر. کیفی هویت اجتماعی افراد را بر اساس اوقات فراغت آنها بررسی کنند

  . میان متغیرهاي سرمایه اجتماعی و میزان گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود داشته است
 بـر  مـؤثر  فرهنگی و اجتماعی عوامل بررسی«اي تحت عنوان  در مطالعه) 133: 1387(نوري و مقدس  خواجه

ـ  ، در پی آن بوده»آباده ستانی شهرستاندبیر آموزان دانش: مطالعه مورد فراغت؛ گذران اوقات میزان اثیر اند که ت
در . را بررسی کنند شهرستان آبادهبر میزان گذران فراغت در بین دانش آموزان را  عوامل اجتماعی و فرهنگی

روش آنهـا روش پیمایشـی بـوده    . این مسیر آنها از نظریۀ بوردیو به عنوان چارچوب نظري استفاده نمودنـد 
دهنـدة ایـن واقعیـت     نتایج آنها نشان. اند آموز دختر و پسر بوده دانش 500مطالعه آنها نیز  است و نمونه مورد

  .اي بیشترین تبیین کننده اوقات فراغت بوده است بوده است سرمایه اجتماعی از میان سایر اشکال سرمایه
اجتمـاعی در میـان   پیوند و تعامل اوقـات فراغـت و سـرمایه    «اي تحت عنوان  در مطالعه) 77: 1387(غفاري 

، سعی کرده است رابطه تعاملی میان سرمایه اجتمـاعی و اوقـات فراغـت افـراد را بـر اسـاس       »جوانان ایرانی
هـاي فراغتـی    دهـد کـه افـرادي کـه فعالیـت      نتـایج وي نشـان مـی   . هاي تجربی در دسترس تحلیل نماید داده

انـد، از سـرمایه    اغتی شخصی و فردگرایانه داشـته هاي فر اند در مقایسه با آنهایی که فعالیت گرایانه داشته جمع
گیرد که مالکیت سرمایه اجتماعی مناسب و  از جانب دیگر وي نتیجه می. اند اجتماعی بیشتري برخوردار بوده

هـاي عمـومی و    در واقـع حضـور در امـاکن و مکـان    . شـود  گرایانه می هاي جمع باال منجر به افزایش فراغت
  . شود ها و اجزاي سازنده سرمایه اجتماعی می و تقویت شاخص اجتماعی منجر به بازتولید

غیر رسمی و عمودي در ایرلنـد شـمالی    اي به بررسی سرمایه اجتماعی رسمی،در مطالعه) 959: 2011( 1موایر
هـاي اجتمـاعی موجـب    اند که عضویت افـراد در شـبکه  نتایج وي حاکی از این حقیقت بوده. پرداخته است

شـود و عـالوه بـر آن رابطـه بـین      مـردم مـی   2غیـر رسـمی و عمـودي    ي اجتماعی رسمی، هاافزایش سرمایه
  .کنداجتماعات مختلف را بهتر می

قدرت پیوندهاي : استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی«اي تحت عنوان  در مطالعه) 2010( 3پنارد و پوسینگ
افـزایش   4هاي برخط شان را با فعالیت اجتماعی اند که چگونه کاربران اینترنت سرمایه در پی آن بوده» مجازي

                                                
1 . Muir 
2 . Formal, Informal and linking Social capital 
3 . Penard & Poussing 
4 . Footnote 
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هـاي داوطلبانـه و اعتمـاد رابطـه مثبـت       هاي برخط آنهـا بـا فعالیـت    نتایج آنها نشان داد که فعالیت. دهند می
  . معناداري داشته است

اصـر  اي در رابطه با اوقات فراغت و تولید سرمایه اجتماعی در جامعـه مع  در مطالعه) 2005( 1نارد و کلیبر می
اند که بر اساس مطالعات صورت گرفته در آمریکـا، میـزان سـرمایه اجتمـاعی در      آمریکا، به این نتیجه رسیده

در نتیجه آنها معتقدند که براي افـزایش میـزان سـرمایه اجتمـاعی بایـد خـدمات فراغتـی        . حال کاهش است
هـدف بایـد نسـل جوانـان باشـند و      اند که جمعیت  به همین دلیل آنها نتیجه گرفته. شود ارایهاجتماع محور 

  . شود ارایهبیشتر خدمات فراغتی به آنها 
تحلیلـی  : سـرمایه اجتمـاعی و اوقـات فراغـت    «اي تحت عنوان  در مطالعه) 23: 2003( 2لیندسترم و همکاران

اند تاثیر سرمایه اجتمـاعی و عوامـل فـردي را بـر روي سـطح و       ، سعی داشته»سوئد 3اي در مالمو چندمرحله
نفـر   5600تحقیق آنها پیمایشی بوده است و در بـین  . ن اوقات فراغت در منطقه مالمو سوئد بررسی کنندمیزا

شـوند امـا بـا     نتایج آنها نشان داد که عوامل فردي موجب کاهش اوقات فراغت افـراد مـی  . انجام شده است
  . یابد افزایش سرمایه اجتماعی افراد میزان اوقات فراغت آنها افزایش می

 
  چوب نظريچار

  سرمایه اجتماعی -1
هـاي مختلـف علمـی، از جملـه     هاي فراوانی را در حـوزه در چند دهه اخیر بحث» 4سرمایه اجتماعی«مفهوم 
در ) 1: 2005؛ بـارت،  3: 2004؛ لـین،  3: 2001، 8و بـارت  7، کـوك 6؛ لین241: 1986، 5بوردیو(شناسی جامعه

: 2001، 10؛ فوکویامـا 95: 1988، 9؛ کلمـن 137: 2007؛ پاتنام، 1: 1993؛ پاتنام، 65: 1995پاتنام، ( علوم سیاسی
؛ 208: 2008، 11سرسوسـیمو (در اقتصـاد  ) 89: 2005؛ فوکویامـا،  23: 2002؛ فوکویامـا،  1: 1999؛ فوکویاما، 7

اصـطالح سـرمایه   . هاي مربـوط برانگیختـه اسـت   و سایر حوزه) 438: 2008، 13؛ کریشنا373: 2008، 12وولب
امـا بـر خـی متفکـرین     ) 4: 1386اجتهـادي،  (به کار بـرده شـد   ) 1916( 14فانر توسط هانیاجتماعی اولین با

                                                
1 . Maynard and Kleiber 
2 . Lindstrom 
3 . Malmo 
4 . Social Capital 
5 . Bourdieu 
6 . Lin 
7 . Cook 
8 . Burt 
9 . Coleman 
10 . Fukuyama 
11 . Cersosimo 
12 . Wolleb 
13 . Krishna 
14 . Hani Fan 
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ــوب ــوري) 1960( 2، پیرســون)1967( 1ژاک ــی ) 1977( 3و ل ــاعی م ــدع ســرمایه اجتم ــازگر و مب ــد را آغ دانن
، 1995، 1993(، پاتنـام  )1980، 1983(اما در هر حال این مفهوم در کارهاي بوردیو ). 155: 1998، 4وولکاك(

ــن )2007، 2000، 1995 ــارت ) 1990، 1988(، کلم ــرد   ) 2005(و ب ــدا ک ــترش پی ــعه و گس ــی و (توس علم
  ).87: 1385؛ غفاري، 243: 1384همکاران، 

این شکل از سرمایه . شودسرمایه اجتماعی در شکل کلی آن به ارتباطات بین شبکه اجتماعی افراد اطالق می
  . ارتباط متقابلی دارد) یکی و انسانیسرمایه طبیعی، سرمایه فیز(با اشکال مختلف آن 

  
  
  
  
  
  

  
  85: 1385غفاري،: رابطه سرمایه اجتماعی با دیگر اشکال سرمایه، منبع: 1شکل شماره 

  
هاي سرمایه هاي کالسیک و نظریههاي مربوط به سرمایه را در دو قسمت نظریهنظریه) 30: 1999(لین 

بندي دسته) شود فرهنگی و سرمایه انسانی تقسیم می خود در سه حوزه سرمایه اجتماعی، سرمایه(جدید 
   .نمایش داده شده است 1که در جدول شماره  کندمی

داند که به مالکیت شبکه با دوامی از اي میمجموع منابع واقعی یا بالقوه«بوردیو سرمایه اجتماعی را 
بوردیو، (» متقابل متصل شده است ارتباطات کامال نهادینه شده یا کمتر نهادینه شده بازشناسایی یا تصدیق

که ) ارتباطات(ساخته شده از تعهدات «جا سرمایه اجتماعی را وي در همان. تعریف کرده است) 248: 1986
در شرایط خاص قابل تبدیل به سرمایه اقتصادي است و امکان این را دارد که در شکلی از عناوین طبقات 

سرمایه  5وي در جایی دیگر با همکاري ووکانت. کندعنوان می) 243: 1986بوردیو، (» باال نهادینه شود
داند که بوسیله شبکه با دوامی از ارتباطات کامال نهادینه شده مجموع منابع واقعی یا مجازي می«اجتماعی را 

                                                
1 . Jakobe 
2 . Pearson 
3 . Loury 
4 . Woolcock 
5 . Wacquant 

  

 سرمایه فیزیکی

  

 سرمایه فیزیکی
  

 سرمایه فیزیکی

  

 سرمایه فیزیکی

 جامعه
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بوردیو و ووکانت، (» گیردیا کمتر نهادینه شده بازشناسایی یا تصدیق متقابل به یک فرد یا گروه تعلق می
  . کندتعریف می) 119: 1992

  
  هاي سرمایهنظریه: 1جدول 

  
  نظریه کالسیک

  سرمایه
  هاي سرمایه جدیدنظریه

  سرمایه اجتماعی  سرمایه فرهنگی  سرمایه انسانی

  بوردیو  اسکولز، بکر  مارکس  پرداز نظریه
لین، بارت، 

مارسدن، فلپ، 
  کلمن

بوردیو، کلمن، 
  پاتنام

  تبیین
: ارتباطات اجتماعی

ار کارگران توسط استثم
  )بورژوازي(داران سرمایه

انباشت ارزش 
  اضافی کارگران

بازتولید نمادها 
و معانی غالب 

  )هاارزش(

دسترسی و 
استفاده از منابع 

- نهفته در شبکه

  هاي اجتماعی

همبستگی و 
  بازتولید گروه

  سرمایه

قسمتی از ارزش ) الف
مازاد بین ارزش مصرف 

و ) در بازار مصرف(
در بازار (ه ارزش مبادل

  )تولید-کار
سرمایه گذاري در ) ب

  تولید و گردش کاالها

گذاري سرمایه
در عرصه دانش 

هاي و مهارت
  فنی

درونی سازي یا 
شناخت 

-نادرست ارزش

  هاي غالب

گذاري در سرمایه
هاي شبکه

  اجتماعی

گذاري در سرمایه
تشخیص و 
  تصدیق متقابل

سطح 
  تحلیل

  گروه/فرد  ردف  طبقه/فرد  فرد  )طبقات(ساختاري 

  .86: 1385وغفاري،  30: 1999لین، : منبع
  

سـرمایه اجتمـاعی در نظـر وي از    . دانـد پاتنام اشکال سرمایه اجتماعی را منابع اخالقی کلی یک جامعـه مـی  
عناصري تشکیل شده است که وجود این عناصر پیشرفت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را براي هر کشور به 

و ) بـه ویـژه اعتمـاد   (هـاي اجتمـاعی   عناصر را پاتنام الزامات اخالقی و هنجارها، ارزشاین . آوردارمغان می
اي از وضـعیت اقتصـادي   در واقع اگر کشور یا منطقه. داندمی) هاي داوطلبانهبه ویژه انجمن(شبکه اجتماعی 

اجتمـاعی بـاالیی   خوبی برخوردار باشد، در نزد پاتنام این بدان معناست که آن کشـور یـا منطقـه از سـرمایه     
کنـد و آنهـا را از هـم تمیـز     وي از دو نوع سـرمایه اجتمـاعی یـاد مـی    ). 134: 1387عطار، (برخوردار است 

هـا و  یا محدود که ارتباط با دوستان، همکاران، همسایه) غیر رسمی(سرمایه اجتماعی درون گروهی . دهد می
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یـا تعمـیم یافتـه کـه     ) رسـمی (بـرون گروهـی   گیرد و سرمایه اجتمـاعی   افراد نزدیک به شخص را در بر می
  ).  143: 2007پاتنام، (گیرد را در بر می... هاي مدنی، شبکه و عضویت در سازمان

  
  مباحثات موجود در سرمایه اجتماعی: 2جدول شماره 

  مشکل  )مباحثه(مغایرت   موضوع
  دارایی جمعی یا فردي

  )کلمن، پاتنام(
سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی 

  عیجم
  ابهام در هنجارها

  اعتماد
  هاباز یا بسته بود شبکه

  )بوردیو، کلمن، پاتنام(
  اي و غیبت تحركبینش جامعه طبقه  گروه باید بسته یا متراکم باشد

  کارکردي
  )کلمن(

سرمایه اجتماعی به وسیله تاثیرش در 
  کنشی خاص نشان داده شده است

علت به وسیله معلول (تکرار و حشو 
  )ستتعیین شده ا

  سنجش
  )کلمن(

  استداللی است نه باطل شدنی  غیر قابل سنجش

  .33: 1999لین، : منبع
  
  اوقات فراغت -2

اولین . شودبه طور کلی گذران اوقات فراغت به عنوان شاخصی از سبک زندگی، به سه دوره کلی تقسیم می
گر کار دایم که نشان) رکیممعادل جامعه سنتی و مکانیکی دو(دوره مربوط به دوره ماقبل شهرنشینی است 

و اوقات فراغت معنایی نداشته ) معموال در خانه و خودکفایی خانوادگی(هرروزه به صورت کامل بوده است 
در یک سر طیف  به موجب آندومین دوره مربوط به دوره شهرنشینی و انقالب صنعتی است که . است

اعمال فراغتی خاص خود بودند و در سوي دیگر اقشار اقشار ممتاز و طبقه باال قابل مشاهده بودند که داراي 
اما دوره سوم، همزمان با مدرنیته متاخر . مردم که محکوم به کار سخت و فاقد اوقات فراغت خاصی بودند

در این دوره بدنبال رفاه نسبی مردم، اوقات فراغت به . هاي دولت رفاه نیز پیوند خورداست که با سیاست
مردم در این دوره با استفاده . از یک سوي و مبحثی آکادمیک از سوي دیگر تبدیل شدجزیی از زندگی مردم 

هاي فراغتی رواج  هاي جغرافیایی حرکت کردند و انواع متفاوتی از فعالیتاز توسعه تکنولوژي در عرض
  ).68-69: 1387زاده،  ؛ علوي 44: 1376الوانی، (یافت 

اولین نظریه . اب آن توسط انسان، سه نظریه بنیادي نیز وجود داردالبته در مورد پیدایش فراغت و دلیل انتخ
چنانچه در جامعۀ اولیه عمال رسوم مذهبی از . حاکی از این بوده است که مبناي تفریح در دین بوده است

هاوس . بازي و تفریح جدا نبوده است و رقص و آواز و نمایش رابطۀ تنگاتنگی با سنن مذهبی داشته است
بطه ریشه تفریح در زمان قدیم را در دین قرار داده است و معتقد است که با استیالي مسیحیت بر در این را
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دورکیم و جین هاریسن . جهان، رابطه عکس شده است و پرداختن به تفریح به عنوان معصیت شناخته شد
فراغت در دین  این نظریه به طور کلی معتقد است که تفریح و. نیز از جمله طرفداران این نظریه هستند

سرچشمه دارد و عمل فراغتی نوعی رفتار اجتماعی است که در ایجاد وحدت میان اعضاي یک گروه یا 
از . دومین نظریه در زمینۀ فراغت، فرضیه غریزي بودن بازي و تفریح است. کند قبیله نقش به سزایی ایفا می

در این مسیر . ال و کارل گروس اشاره کرددوگ توان به جیمز بالدوین، ویلیام مک طرفداران این نظریه می
گیرد و گروس معتقد  جویی سرچشمه می دوگال معتقد است که میل به بازي تا حدودي از غریزه جنگ مگ

به نظر . است که کشش انسان براي بازي و تفریح بیشتر ناشی از سبک زندگی اوست که مبناي غریزي دارد
شود که نتیجه آن ایجاد کشش به  یاي کنونی باعث اختناق مینواختی زندگی و نبودن نشاط در دن وي یک

اسپنسر در این . سومین نظریه نیز مبتنی بر فرضیه استراحت و کسب لذت است. عشق و تفریح است
داند و مارتین الواروس  خصوص علت گرایش انسان به تفریح را رها شدن وي از نیروهاي اضافی می

توماس نیز میل . کند نیاز بشر به استراحت و جبران خستگی بیان می شناس آلمانی، عامل تفریح را روان
پاتریک نیز در . شمارد رهایی از یکنواختی و به دست آوردن تجربیات را عامل پیدایش بازي و تفریح می

کننده که نتیجۀ آن خستگی جسمی و  همین مسیر فراغت را رهایی انسان از فعالیت مداوم و تالش خسته
هاي  رسد اوقات فراغت بر اساس نظریه به طور کلی به نظر می. داند فراد جامعه است، میروحی شدید ا

  )142-143: 1386منادي، (مطرح، بیشتر جنبه تفریحی، رفع خستگی از کار روزانه و لذت بردن است 
  
  تالقی سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت در چارچوب تحلیلی نظري بوردیو -3

ها صحنه مبارزه براي کند که این میدانهاي اجتماعی در جامعه اشاره میز میداناي ابوردیو به مجموعه
ها وي سپس مفهوم سرمایه را در پیوند با این میدان. مالکیت و بازآفرینی منابعی هستند که مختص آنها است

اي نابع سرمایهدر واقع نوع رابطه و موقعیت یک میدان بسته به دسترسی هر یک از افراد به م. کندمطرح می
به بیان دیگر، دستگاه نظري بوردیو ). 160: 1387؛ عطار،  66-70: 1390ویتز،  بون(در آن میدان وابسته است 

یابد که براي هر میدان  اي انعکاس میشان در نوع سرمایههاي نسبتا مستقلی است که استقاللناظر بر میدان
نقل  122: 1997، 1شوارتز(یابد رمایه، میدان نیز تکثر میدر حقیقت به موازات تنوع یافتن س. اهمیت دارد

هاي اجتماعی گوناگون با تمایز به هر صورت، تکوین میدان). 22-23: 1386شده در جمشیدیها و پرستش، 
  :کنددر این مسیر بوردیو از چهار نوع سرمایه یاد می. هاي متفاوت همراه بوده استسرمایه

تواند براي تولید کاالها و اي که میپول و اشیا مادي( زا سود بخش و بهرهسرمایه اقتصادي، یا دارایی  -1
  )خدمات به کار برده شود

                                                
1 . Swartz 
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 هاي اجتماعیها و شبکهبنديها و روابط در گروهسرمایه اجتماعی، یا موقعیت -2

هاي زبانی، درجات ها، سبکها، روشهاي بین فردي غیر رسمی، عادت سرمایه فرهنگی، یا مهارت -3
 ...هاي زندگی و ها و سبکی، سلیقهآموزش

هاي بنديهایی متفاوت و شکلسرمایه نمادین، یا استفاده از نمادها باري مشروع نمودن دارایی سطح -4
 ).495-496: 2003، 1ترنر(گونه دیگر سرمایه سه

  
است  هاي اجتماعی یا خانوادگی و خویشاونديبه طور کلی سرمایه اجتماعی نزد بوردیو عضویت در گروه

آورد که همین همبستگی نیز هاي حاصل از این عضویت، نوعی از همبستگی را به وجود میکه منفعت
مقدار ). 196: 1387نقل شده در مرشدي و شیري،  149: 1381بوردیو، (سازد ها را ممکن میحصول منفعت

بوردیو، (موثر او بستگی دارد آورد به اندازه شبکه ارتباطات اي که هر عامل نیز به دست میسرمایه اجتماعی
1986 :248 .(  

واره  که در بخش مقدمه نیز ذکر شد، بر اساس نظر بوردیو، با توجه به خلق مفاهیمی مانند عادت پس همچنان
، ذائقه و سبک هاي مشابه و مستقل در میدان ، موقعیت اجتماعی مشابهو میدان) و نمود عینی آن منش(

افراد از حجم و ترکیب انواع مندي  موقعیت اجتماعی مبتنی بر میزان بهره این. آفریند زندگی مشابهی می
و  و از آنجایی که دسترسی به این منابع است) هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نمادي سرمایه(ها  سرمایه
و  ها عالیتها و ف شود، یک سلسله مراتب اجتماعی از گزینه در میان افراد به طور برابر توزیع نمی ها سرمایه
توان به که براي مثال می) 495: 2003، 2ترنر( کند پسند ظهور پیدا می پسند و نخبه فرهنگی عامه هاي فراغت
  . هاي مختلف طرفداران خاص خود را دارد هاي فراغتی متفاوتی اشاره کرد که در میان میدانسبک

هاي متفاوت و مستقل از  بوردیو در میدان گیري کرد که طبق نظر گونه نتیجه توان این پس بر همین اساس می
هاي مختلف که به صورت نابرابر توزیع شده است، با توجه به  هم، افراد بر اساس ترکیب و حجم سرمایه

هاي مشابهی در هر میدان  ها، رفتارها و فعالیت شان، منش نسبتا یکسان  هاي واره منطق آن میدان و عادت
هاي مشابه، عمدتا  هاي مشابه در میدان در نتیجه افراد در موقعیت. دهند میهاي دیگر انجام  نسبت به میدان

آنها باید در قالب ) اوقات فراغت(زندگی  باید ذائقه و سبک زندگی مشابهی داشته باشند و نمود عینی سبک
یه به این ترتیب، افراد در میدان دانشگاه شیراز، با توجه به میزان سرما. هاي خاصی شکل یابد فراغت

واره که مشخص کننده سبک زندگی  نمود عینی عادت(هاي  شان، منش واره شان و عادت اجتماعی در دسترس
پس پژوهش حاضر در پی این خواهد بود که رابطه . دهند خاصی را نشان می) و اوقات فراغت افراد است

واهد کرد تاثیر این بدان معنا است که تحقیق حاضر سعی خ. این دو را به صورت تجربی بررسی کند
                                                

1 . Turner 
2. Turner 
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مالکیت میزان متفاوت سرمایه اجتماعی افراد در میدان علمی دانشگاه شیراز را بر روي الگوهاي گذران 
  . اوقات فراغت دانشجویان ارزیابی و بررسی نماید

سرمایه . 1در این مسیر وولکاك و نارایان در تحلیل عملیاتی سرمایه اجتماعی بوردیو، آن را در سه بعد 
. 3و ) رسمی(گروهی  سرمایه اجتماعی اتصالی یا برون. 2، )غیر رسمی(گروهی محدود یا درون اجتماعی

، نقل شده در غفاري و انق، 2002همپشایر و همکاران، آن(اند  ، سنجیده)رسمی(سرمایه اجتماعی ارتباطی 
مایه اجتماعی سر. 1به همین ترتیب مطالعه حاضر متغیر سرمایه اجتماعی را در سه بعد ). 166: 1385
مشارکت در نهادهاي (رسمی /گروهی برون/سرمایه اجتماعی اتصالی. 2گویه،  6با ) غیررسمی(گروهی  درون

 10با ) اعتماد به نهادهاي عمومی(رسمی /گروهی برون/سرمایه اجتماعی ارتباطی. 3گویه و  7با ) دانشگاهی
الی با سرمایه اجتماعی ارتباطی نیز به شایان ذکر است مجموع سرمایه اجتماعی اتص. گویه سنجیده است

گذران . گیرد گویه مورد سنجش قرار می 17با ) رسمی(گروهی طور کل به عنوان سرمایه اجتماعی برون
اوقات فراغت نیز بر اساس بنیان نظري که مطرح شد و آن را به صورت تفریح، دوري از خستگی کارهاي 

شرکت در نمازهاي جماعت، (هاي مذهبی محور  هاي فراغت روزانه و لذت بردن در نظر گرفت، به صورت
هاي اجتماعی مجازي مثل  عضویت در شبکه(، اینترنت محور ...)هاي دینی در زمان فراغت و  مطالعه کتاب
شجریان، (موسیقی داخلی (، موسیقی محور ...)، دانلود موسیقی و فیلم از اینترنت و ...بوك و  توئیتر، فیس
شرکت در (اجتماعی محور -، فرهنگی...)متال، راك و  آنجلسی، هوي پاپ لس(خارجی  و...) اصفهانی و 

ها،  گشت و گذار در پارك(گردشی محور -، تفریحی...)هاي خطاطی، نقاشی، کامپیوتر، زبان و  کالس
تلویزیون، رادیو و مجالت و (هاي داخلی  رسانه(محور  رسانه...) ها، بیرون رفتن با دوستان و  خیابان

ورزش (و ورزش محور )) هاي خارجی ماهواره، رادیو و مجالت و روزنامه(و خارجی ) هاي داخلی روزنامه
بندي با توجه به مطالعات متکثر در  این دسته ارایه. خواهد شد ارایه...) سازي و  تنیس، بدمینتون، والیبال، بدن

ر میدان دانشگاه شیراز طراحی شده هاي فراغت محور موجود د ها و برنامه زمینه اوقات فراغت و ویژگی
  . است

  
  :هاي تحقیقفرضیه

هاي فراغتی رابطه معناداري وجود  و انواع فعالیت) غیررسمی(بین سرمایه اجتماعی درون گروهی  .1
  .دارد

 .هاي فراغتی رابطه معناداري وجود دارد و انواع فعالیت) رسمی(بین سرمایه اجتماعی برون گروهی  .2
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  روش

عنوان ابزار پژوهش   از پرسشنامه به در آن بوده و کم و تکنیک پیمایش بتنی بر روشپژوهش حاضر م
سرمایه اجتماعی . 1در دو بعد ( پرسشنامه شامل سواالتی در سنجش سرمایه اجتماعی . استفاده شده است

 سرمایه اجتماعی برون گروهی یا تعمیم یافته. 2گویه،  6شامل ) غیر رسمی(درون گروهی یا محدود 
اعتماد به ) گویه، ب 7هاي مختلف دانشجویی شامل مشارکت در تشکل) در دو قسمت الف) رسمی(

در سال . هاي فراغتی بود ، و سواالتی در سنجش انواع متفاوت فعالیت)گویه 10نهادهاي اجتماعی شامل 
 هکوکران، حجم نمون با استفاده از فرمول  هزار دانشجوي دانشگاه شیراز، از میان پانزده 1390-1391تحصیلی 

فرض باالترین حد واریانس در (درصد  50- 50درصد و واریانس جمعیت   95گزینشی با ضریب اطمینان 
گیري تصادفی سیستماتیک از روي  گیري، براساس نمونه کل روند نمونه. نفر بود 386برابر با ) جمعیت

خانوادگی، محل  لیل اینکه فقط نام و نامد ذکر این نکته ضروري است که به. لیست نام دانشجویان انجام شد
برقرارکردن با  گونه اطالعات براي تماس هیچ(تولد و رشتۀ دانشجویان در دسترس محققان قرار گرفت 

ها با مشکالتی مواجه بود که  نامه ، مصاحبه با آنان و تکمیل پرسش)دانشجو در اختیار محققان قرار نگرفت
نمونه بررسی  430شده،  هاي عودت داده نامه از میان پرسش. ارتقا داده شد نفر 450منظور، نمونه به  همین به

الزم به ذکر است که اعتبار تحقیق، از طریق اعتبار صوري و پایایی آن، از طریق ضریب آلفاي کرونباخ . شد
بوده است و به صورت دقیق، در بخش  7/0آمده از آلفاي کرونباخ، بیش از  دست ضرایب به. حاصل شد

  .هاي مورد بررسی ذکر شده است هاي تحقیق، در زیر طیف فتهیا
  

  هاي تحقیق یافته
میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه را بر اساس سرمایه اجتماعی درون گروهـی   1جدول شماره 

ه براي مشخص کردن میزان سرمایه اجتماعی افراد، دامنه تغییرات مشاهده شـد . دهدو برون گروهی نشان می
با توجه به . بندي قرار گرفتمورد دسته) خیلی پایین، پایین، متوسط، باال، خیلی باال(در تحقیق در پنج گروه 

اما سرمایه اجتماعی بـرون  . هاي جدول، سرمایه اجتماعی درون گروهی افراد مورد مطالعه متوسط استیافته
اعتمـاد بـه نهادهـاي    (گروهی  جتماعی برونبسیار پایین و سرمایه ا) مشارکت در نهادهاي دانشگاهی(گروهی 
گروهی کل یا سرمایه اجتماعی رسمی نیز پایین بوده  سرمایه اجتماعی برون. در حد پایین بوده است) عمومی

به طور کلی نیز سـرمایه اجتمـاعی بـاال یـا     . همچنین میزان کل سرمایه اجتماعی افراد پایین بوده است. است
  . مشاهده نگردید خیلی باال در میان دانشجویان
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  میزان سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان: 1جدول 

وضعیت سرمایه اجتماعی 
  در میان دانشجویان

 دامنه تغییرات میانگین

میانگین نظري  موارد
 کل موارد

میانگین کلی 
 مشاهده شده

حداکثر کل 
 موارد

حداقل کل 
  موارد

  غیر رسمی/ گروهی درون سرمایه اجتماعی 00/7 00/30 60/19 00/20  متوسط

 00/7 00/30 53/10 00/9  خیلی پایین
رسمی /گروهی سرمایه اجتماعی برون

  )مشارکت در نهادهاي دانشگاهی(

 00/10 00/50 037/23 00/22  پایین
رسمی / گروهی سرمایه اجتماعی برون

  )اعتماد به نهادهاي عمومی(

 00/17 00/74 55/33 00/33  پایین
مجموع (گروهی کل  سرمایه اجتماعی برون

  )سرمایه اجتماعی رسمی
  سرمایه اجتماعی کل  00/27 00/97 25/53 00/53  پایین

  
هاي  غیر رسمی و انواع فعالیت/ماتریس همبستگی میان متغیر سرمایه اجتماعی درون گروهی 2جدول شماره 

هـاي فراغتـی تنهـا     فعالیـت  هـاي  آید، در میان گونه که از نتایج جدول بر می همچنان. دهد فراغتی را نشان می
رابطـه  )  =002/0sig(و فعالیت فراغتی ورزش محـور  )  =006/0sig(گردشی محور -فعالیت فراغتی تفریحی

  .اند گروهی داشته مثبت و معناداري با سرمایه اجتماعی درون
  

  هاي فراغتی  غیر رسمی و فعالیت/گروهی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون: 2جدول شماره 

  یمذهب  
اینترنت 

  محور

موسیقی 
محور 

 )داخلی(

موسیقی 
محور 

 )خارجی(

 -فرهنگی
اجتماعی 

 محور

- تفریحی
گردشی 

 محور

محور  رسانه
 )داخلی(

محور  رسانه
 )خارجی(

ورزش 
 محور

سرمایه اجتماعی درون 
  149/0  016/0  -024/0  134/0  096/0  -037/0  066/0  077/0  049/0  غیر رسمی/گروهی

  002/0  738/0  625/0  006/0  051/0  453/0  176/0  117/0  316/0  سطح معناداري
  

هـاي   رسـمی و انـواع فعالیـت   /گروهـی  ماتریس همبستگی میان متغیر سرمایه اجتماعی بـرون  3جدول شماره 
هاي فراغتی، فعالیـت   هاي فعالیت آید، در میان گونه که از نتایج جدول بر می همچنان. دهد فراغتی را نشان می

، فعالیـت فراغتـی   ) =009/0sig(اجتمـاعی محـور   /، فعالیـت فراغتـی فرهنگـی   ) =005/0sig(فراغتی مذهبی 
و فعالیـت فراغتـی   )  =000/0sig(، فعالیت فراغتی رسانه محور داخلی ) =019/0sig(گردشی محور -تفریحی
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. انـد  رسـمی داشـته  /گروهـی  رابطه مثبت و معناداري با سـرمایه اجتمـاعی بـرون   )  =002/0sig(ورزش محور 
رابطـه منفـی   )  =000/0sig(و رسانه محور خارجی )  =000/0sig(محور  هاي فراغتی اینترنت نین فعالیتهمچ

  .اند رسمی داشته/گروهی و معناداري با سرمایه اجتماعی برون
  

  هاي فراغتی  رسمی و فعالیت/گروهی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون: 3جدول شماره 

  مذهبی  
اینترنت 

  محور

موسیقی 
محور 

 )داخلی(

موسیقی 
محور 

 )خارجی(

 -فرهنگی
اجتماعی 

 محور

- تفریحی
گردشی 

 محور

محور  رسانه
 )داخلی(

محور  رسانه
 )خارجی(

ورزش 
 محور

سرمایه اجتماعی 
رسمی /گروهی برون

مجموع سرمایه (
اجتماعی اتصالی و 

  )ارتباطی

503/0  224/0-  064/0  088/0-  131/0  118/0  272/0  325/0-  158/0  

  002/0  000/0  000/0  019/0  009/0  083/0  206/0  000/0  000/0  يسطح معنادار
  

  گیري بحث و نتیجه
پژوهش حاضر با این واقعیت آغاز گشت که فرایند تمایزگزاري بین افراد محصولی مدرن و در واقع حاصـل  

عنـا  بین انـواع کاالهـاي مـادي و معنـوي، م    » قدرت انتخاب در مصرف«این فرایند با . جامعه ارگانیکی است
کننـد و از   این امر بدان معنا است که در جامعه جدید افراد خود را بـا مصـرف کـردن بازنمـایی مـی     . یابد می

دهنـدة موقعیـت    پس فرایند مصرف متمایز نشـان . کنندگی طبقه در معادالت اجتماعی کاسته شده است تعیین
ـ  . اجتماعی و به طور کلی سبک زندگی افراد در جامعـه شـده اسـت    هـایی کـه    ان یکـی از حـوزه  در ایـن می

دهندة سبک زندگی افراد شده است، نحوه گذران  دهد و نشان گزاري میان افراد را بیشتر و بهتر نشان می تمایز
هـاي اصـلی سـبک     به همین دلیل مطالعات امروزي اوقات فراغت را یکـی از شاخصـه  . اوقات فراغت است

  . کنند زندگی قلمداد می
فاوتی بر نوع سبک زندگی افراد و به تبع آن نحوه گذران اوقات فراغت آنـان تـاثیر   اما به هر تقدیر عوامل مت

هاي اجتماعی مشـابه،   بوردیو، در تحلیل این امر معتقد است که موقعیت اجتماعی مشابه در میدان. گذارند می
هـاي نـابرابر بـه     گري افـراد در میـدان   اما در این میان نحوه کنش. کند سبک زندگی و ذائقه یکسانی تولید می

یعنـی افـراد بـا داشـتن حجـم و      . هاي متفاوت بسـتگی دارد  مندي افراد از حجم و ترکیب سرمایه میزان بهره
کنند و بـه همـین ترتیـب بـر      ها براي خود اخذ می هاي متفاوتی در میدان هاي متفاوت، جایگاه ترکیب سرمایه

به . ع آن اوقات فراغت خاصی خواهند داشتاساس میزان سرمایه اجتماعی در دسترس سبک زندگی و به تب
در ایـن  . همین منظور تحقیق حاضر سعی داشته است به بررسی تجربی این مدعاي نظـري بوردیـو بپـردازد   
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بـا اسـتفاده از   . نفـر از دانشـجویان دانشـگاه شـیراز انتخـاب شـدند       430مسیر با استفاده از تکنیک پیمایش 
  . طرح شد و مورد بررسی قرار گرفتچارچوب نظري بوردیو، دو فرضیه اصلی م

غیر رسـمی دانشـجویان در حـد متوسـط و     /گروهی نتایج تحقیق نشان دادند که میزان سرمایه اجتماعی درون
هاي فراغتی تنهـا   هاي فعالیت در میان گونه. رسمی آنها در حد پایین بوده است/گروهی سرمایه اجتماعی برون

فعالیت فراغتی ورزش محور رابطه مثبت و معنـاداري بـا سـرمایه    گردشی محور  و -فعالیت فراغتی تفریحی
هاي فراغتی، فعالیـت   هاي فعالیت اما در سوي دیگر در میان گونه. اند غیر رسمی داشته/گروهی اجتماعی درون

 گردشـی محـور ،  -اجتماعی محور ، فعالیت فراغتـی تفریحـی  /فعالیت فراغتی فرهنگی ،فراغتی مذهبی محور
رابطـه مثبـت و معنـاداري بـا سـرمایه       رسانه محور داخلی و فعالیـت فراغتـی ورزش محـور    فعالیت فراغتی
و رسـانه محـور خـارجی     محـور  هاي فراغتی اینترنت فعالیت همچنین. اند رسمی داشته/گروهی اجتماعی برون

رایی و نتـایج حاصـل بـا نتـایج سـ     . اند رسمی داشته/گروهی رابطه منفی و معناداري با سرمایه اجتماعی برون
و ) 2011(، مـوایر  )1387(، غفاري )1387(نوري و مقدس  ، خواجه)1388(، ربانی و شیري )1391(همکاران 

همسـوئی نداشـته   ) 2010(همسویی داشته است و با مطالعه پنـارد و پوسـینگ   ) 2003(لیندسترم و همکاران 
  . است

اسـت کـه میـزان سـرمایه اجتمـاعی       اما آنچه که در تحقیق حاضر جاي بحث و بررسی بیشتر دارد ایـن امـر  
در ایـن  . شـود  ریزان محسوب می شندگان در سطح پایینی بوده است و همین امر هشداري براي برنامه مطالعه

گروهی در بعـد مشـارکت اجتمـاعی کـه شـامل مشـارکت در نهادهـاي متفـاوت          میان سرمایه اجتماعی برون
شـده   ارایـه اما با این وجود الگوي خاصی از نتایج . دانشگاهی است در حد بسیار پایینی گزارش شده است

گردشـی  -هاي فراغتی در بعـد تفریحـی   غیر رسمی و فعالیت/گروهی رابطه میان سرمایه اجتماعی درون. است
در واقـع سـرمایه   . هـاي فردگرایانـه هسـتند    دهندة فراغـت  محور و ورزش محور معنادار گشته است که نشان

هـاي   شود، تنها با فعالیت رسمی که شامل اعتماد به دوستان و نزدیکان می غیر/محدود/گروهی اجتماعی درون
ــی    ــرار م ــاداري برق ــه معن ــی رابط ــه و شخص ــی فردگرایان ــد فراغت ــاعی   . کنن ــرمایه اجتم ــل س ــا در مقاب ام

گرایانه رابطه معنـادار   هاي فراغتی جمع هاي فراغتی فردگرایانه و هم فعالیت رسمی هم با فعالیت/گروهی برون
اعتمـاد بـه نهادهـاي کـالن و مشـارکت      (این امر اهمیت بسیار زیاد سـرمایه اجتمـاعی رسـمی    . ه استداشت

هاي فراغتی اینترنـت   اما با این وجود این گونه سرمایه اجتماعی با فعالیت. رساند را می) درنهادهاي اجتماعی
دهد که افزایش اعتمـاد بـه    میاین امر نشان . اي داشته است محور و رسانه محور خارجی رابطه معنادار منفی

هاي خارج محـور و عضـویت در    نهادهاي کالن و مشارکت در نهادهاي دانشگاهی از میزان استفاده از رسانه
پـس بـا   . کاهـد  مـی ... و دانلود موسیقی و فیلم و ...) بوك، کلوب، توئیتر و  فیس(هاي اینترنتی مجازي  شبکه

ریز دانشگاهی باید تمام تـالش خـود را صـرف     ه نهادهاي برنامهتوان به جرات گفت ک توجه به این امور می
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زیـرا تجربیـات عملـی    . ارتقا سرمایه اجتماعی دانشجویان بـه ویـژه سـرمایه اجتمـاعی رسـمی آنهـا نماینـد       
دهد که نهادهاي رسمی و مدنی دانشگاه که باید محلی براي مشارکت و اعتمادافزایی  نگارندگان نیز نشان می

این امر از یک سـو  . ند، فاقد پویایی بوده و اغلب دانشجویان مایل به مشارکت در آنها نیستنددانشجویان باش
به دلیل عدم پویایی نهادهاي مربوطه است و از سوي دیگـر بـه دلیـل عـدم گسـترش و فراگیـر بـودن ایـن         

کنار نهـاد، زیـرا بـا     به هر تقدیر باید این موانع را. نهادهاست که بتواند اکثر سالیق متفاوت را گرد هم آورد
ساز و اعتمادافزا،  افزایش سرمایه اجتماعی افراد از طریق گسترش نهادهاي دانشگاهی متنوع، محبوب، سرمایه

بهترین راهکار نیـز بـراي   . تر سوق داد گرایانه هاي جمع توان اوقات فراغت افراد را بیشتر به سوي فعالیت می
ــکیل، راه   ــر تش ــن ام ــو   ای ــترش و تش ــدازي، گس ــدنی ان ــاي م ــترده   /یق نهاده ــر و گس ــگاهی فراگی دانش

متکثــر، ... نهادهــاي علمــی، هنــري، اجتمــاعی و . در بســتر دانشــگاه اسـت ... هنــري و /فرهنگــی/اجتمـاعی 
توانند افـراد را از سـطح فـردي وارد عرصـه      هر یک به نوعی می... هاي جمعی، گفتگوهاي جمعی و  مسابقه

هـاي   بدین طریق دانشجو نـه فراغـت  . گرایانه را منجر شوند حور جمعم هاي فراغت اجتماعی نمایند و فعالیت
خود را بیرون از دانشگاه و نه به صورت فردگرایانه و مجـزا، بلکـه در عرصـه دانشـگاه و محـیط اجتمـاعی       

را بـه سـطح   ... اي و  هاي ورزشی، هم هنري، رسـانه  توان هم فعالیت در واقع می. دانشگاه دنبال خواهد نمود
هاي الزم، سرمایه اجتمـاعی افـراد را بـاال بـرد و از آن      ریزي دانشگاهی ارتقا داد و با هدایت و برنامهاجتماع 

کـه مطالعـات نظـري و     گرایانـه همچنـان   هاي جمـع  زیرا فراغت. طریق اوقات فراغت جمعی را گسترش داد
گیـري   نـزوا و گوشـه  شـود و از ا  دهد، موجب رشـد، بالنـدگی و پویـایی افـراد مـی      تجربی فراوانی نشان می

کننـد، جلـوگیري    دانشجویان، به ویژه دانشجویان خوابگاهی که خارج از محیط خانه و خـانواده زدگـی مـی   
  .کند می
  

  منابع
-از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهاي نوین در تحلیل جامعه«). 1381(اباذري، یوسف و حسن چاوشیان  -

  .3-27، صص 20، سال پنجم، شماره عینامه علوم اجتما، »شناختی هویت اجتماعی
، مجموعه مقاالت نخستین همـایش جهـانگردي و جمهـوري    »اثرپذیري یا اثرگذاري فرهنگی«). 1376(الوانی، مهدي  -

  .اسالمی ایران
بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی «). 1389(ایمان، محمدتقی و وجیهه جالئیان بخشنده  -

  .19-42: ، صص37، شماره پیاپی 21، سال شناسی کاربرديفصلنامه جامعه، »وانان شهر شیرازدر بین ج
، نامه پژوهش فرهنگی، »درآمدي بر سرمایه اجتماعی بر پایه عقالنیت دینی«). 1388(براتلو، فاطمه و محمد صنایع  -

  .27-43: سال دهم، شماره ششم، صص
، شماره فصلنامه راهبرد یاس، »سرمایه اجتماعی: ر توسعه، مطالعه مورديعوامل موث«). 1387(اهللا یزدي، حجتبرامکی -

  .161-185: ، صص16
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، ترجمۀ جهـانگیر جهـانگیري و حسـن پورسـفیر،     یر بوردیو شناسی پی هایی از جامعه درس). 1390(ویتز، پاتریس  بون -
  .نشر آگه: تهران

زندگی دو قوم کرد و آذري، مورد مطالعه قوم کرد و اي سبک بررسی مقایسه«). 1386(پورجبلی، ربابه و حسن سرایی  -
  .86- 114، صص 13، سال سوم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی، »آذري شهر ارمیه

حکمروایی مطلوب شهري بر بنیان سرمایه «). 1389(زاده دلیر و عیسی پیري پورمحمدي، محمدرضا و کریم حسین -
مطالعات ، »کالن شهر تبریز: ارتباطی و فاعلیت مندي غیر اقتصادي، مطالعه مورديفضایی -آزمون نظم نهادي: اجتماعی

 .35-52: ، سال اول، شماره اول، صصجغرافیایی مناطق خشک

، نامه علوم اجتماعی، »یر بوردیودیالکتیک منش و میدان در نظریه پی«). 1385(جمشیدیها، غالمرضا و شهران پرستش  -
  .32- 1، صص 30سال هشتم، شماره 

شدن، مطالعه موردي زنان رابطه بین تصور از بدن و فرایند جهانی«). 1388(نوري، بیژن و علی اصغر مقدس خواجه -
  .1-24، صص1، سال بیستم، شماره شناسی کاربرديجامعه، »شهرهاي تهران، شیراز و استهبان

 گـذران اوقـات   میـزان  بـر  مـؤثر  یفرهنگ و اجتماعی عوامل بررسی«). 1387(نوري، بیژن و علی اصغر مقدس  خواجه -

، سال هشتم، شـماره  اجتماعی و انسانی علوم پژوهشنامه، »آباده دبیرستانی شهرستان آموزان دانش: مطالعه مورد فراغت؛
  .133-156، صص 29

شناختی الگوهاي گذران اوقات بررسی جامعه: اوقات فراغت و هویت اجتماعی«). 1388(ربانی، رسول و حامد شیري  -
  .209-242، صص 8، سال دوم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی، »جوانان در تهران فراغت

 اوقات گذران الگوهاي شناختی جامعه بررسی«: اجتماعی هویت و فراغت اوقات«). 1388(ربانی، رسول و حامد شیري  -

  .209-242، صص 8شماره  دوم، دوره ،فرهنگی تحقیقات فصلنامه، »تهران در جوانان فراغت
  .186-196: ، صص16، شماره فصلنامه راهبرد یاس  ،»سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی«). 1387(دي، محسن ردا -
، سال نهم، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، »هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد«). 1386(جاه، مریم رفعت -

  .135-171، صص 38شماره 
، سال نوزدهم، شماره فصلنامه راهبرد، »هاي فرا روي ماواده و چالشخانواده، سرمایه خان«). 1389(روحانی، حسن  -

  .7-33: صص ، 57
، 59، سال بیستم، شماره فصلنامه راهبرد، »سرمایه خانواده، سنگ بناي سرمایه اجتماعی«). 1390(روحانی، حسن  -

  .7-46: صص
گذران اوقات فراغت در منـاطق شـهري   عوامل موثر بر «). 1391( امیر اشنویی ومجتبی روستا  و محمد حسین ،سرایی -

  .25-38سال دوم، شماره هفتم، صص ، اي فصلنامه برنامه ریزي منطقه، »)دمشه 8منطقه : مطالعه موردي(ایران 
تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد «). 1388(اهللا و حسین قدرتی و علیرضا اسالم سردارنیا، خلیل -

  .135-165سال پنجم، شماره اول، صص  ، پژوهشنامه علوم سیاسی، »هاي مشهد و سبزوارشهر: مطالعه موردي: سیاسی
- 252، شماره اطالعات سیاسی اقتصادي، »یاجتماع هیتا سرما یاجتماع ياز فضا ویبورد ریپ«). 1387(عطار، سعید  -

  .158-165: ، صص251
، »یه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصادسرما«). 1384(پور و سید امیر حسین حسینی علمی، زهرا و محمد شارع -

  .239-296: ، صص71، شماره مجله تحقیقات اقتصادي
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، فصـلنامه جمعیـت  ، »بررسی چگونگی و نحوه گذران اوقات فراغـت بـانوان شـهر کاشـمر    «). 1387(علوي زاده، امیر  -
  .61-83، صص 64و  63شماره 

، پژوهش زنان، »سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاري«). 1387( نیا، اکبر و محمد شارع پور و مهدي ورمزیارعلیوردي -
  .107-132: ، صص2سال ششم، شماره 

  .75- 102: ، سال اول، شماره اول، صصسیاست داخلی، مجله »مدخلی بر سرمایه اجتماعی«). 1385(غفاري، غالمرضا  -
فصلنامه مطالعات ، »میان جوانان ایرانی پیوند و تعامل اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی در«) 1387(غفاري، غالمرضا  -

  .77-94، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص جوانان
، »شهر گنبد کاووس: سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، مطالعه موردي«). 1385(غفاري، غالمرضا و نازمحمد انق  -

  .159-199جتماعی در جنوب ایران، نامه تغییرات و توسعه اویژه  ، سال اول، شماره اول،مجله مطالعات اجتماعی ایران
ها و رتبه توسعه اجتماعی در مطالعه شاخص«). 1389(اهللا قاسمی فیروزآبادي، سید احمد و سید رسول حسینی و روح -

، 37، سال دهم، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی-لنامه علمی، فص»هاي کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعیاستان
  .57-93: صص

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برون «). 1389(و کریم آذربایجانی و مهدي ادیبی سده و خالد توکلی  وحید  قاسمی، -
 .243-270: ، صص59، سال بیستم، شماره فصلنامه راهبرد» هاي ایران،گروهی بر توسعه اقتصادي در استان

 .علمی: ی، تهراني محسن ثالث، ترجمهشناسیزندگی و اندیشه بزرگان جامعه). 1383(کوزر، لوئیس  -

، سال دوازدهم، فصلنامه زریبار، »سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه«). 1387(کهنه پوشی، مصلح و آرام فردوسی  -
  .80-93: ، صص66و  65شماره 

هاي مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و اعضاي کانون«). 1387(مرشدي، ابوالفضل و حامد شیري  -
 .194-225: ، صص4و  3، دوره نهم، شماره شناسی ایرانمجله جامعه، »هاي شهر تهراننري دانشگاهفرهنگی و ه

جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان، بررسی موردي در دو «). 1384(مقدس، علی اصغر و بیژن خواجه نوري  -
  .5-32، صص 7ي ، سال سوم، شمارهمطالعات زنان، »شهر شیراز و استهبان

- کرده و کمهاي تحصیلخانواده: نقش دانش و شناخت در زندگی روزمره، مقایسه موردي«). 1388(مرتضی  منادي، -

  .67- 110، صص 1، سال دوم، شماره فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، »سواد تهرانی
، رتباطـات مطالعات فرهنگـی و ا ، »اوقات فراغت و چالش هاي جهانی شدن مقایسه دو نسل«). 1386(منادي، مرتضی  -

 .131-165سال سوم، شماره هشتم، صص 
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