
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

149 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

 
  

  هاي فراغتی با تمایل به بزهکاري در دختران دبیرستانی شهر کرمانسبک رابطۀ
  

 3، دکتر حبیب احمدي2شعاع، فاطمه انجم1الهام شیردل

  
  چکیده

ي همواري براي بروز اوقات فراغت بستر مناسبی براي رشد شخصیت و اعتالي وجود و در عین حال زمینه
در چارچوب نظري این بررسی از نظریه . اختالالت رفتاري، انحرافات اخالقی و بزهکاري اجتماعی است

هاي گذران اوقات فراغت  متغیرهاي مستقل این پژوهش سبک .کنترل اجتماعی هیرشی استفاده شده است
 انجام بزهکاري به تمایل گویه در قالب تعداد دفعات 24متغیر وابسته هم در این پژوهش متشکل از  .هستند

 پژوهش این آماري روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ. ارزیابی شده است در خود و دوستان نزدیک

 نفر 381 پژوهش این در نمونه تعداد. باشندمی 1392 سال آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمان در دانش

در پژوهش تایج بدست آمده ن .ه استشد آوريجمع محقق ساخته پرسشنامۀ طریق از اطالعات و باشد می
بزهکاري به میزان قابل مالحظه در بین رفتارهاي تمایل به   )الف :بخش عنوان کرد 4حاضر را می توان در 

هاي خارجی، گردشی تفریحی،  سانههاي فراغت اینترنتی، رسبک  بین )ب. موجود است دختران دبیرستانی
سبک )ج. داردوجود داري  معنیرابطه مستقیم و  ستانیدبیربزهکاري دختران  هنري با تمایل به ورزشی و

اجراي تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه ) د. بزهکاري داردتمایل به اثر کاهنده بر  فراغت دینی
این سه متغیر . درصد آن را تببین کنند 23توانند سبک فراغتی بر شدت تمایل به بزهکاري اثر دارند و می

به عنوان . خارجی هاي و استفاده از رسانه تفریحی یگردش متغیر سبک فراغت اینترنتی،: زعبارت بودند ا
نحوه گذران اوقات فراغت از جمله عواملی است که دختران دبیرستانی را به  توان گفت گیري کلی می نتیجه

  .دهدسوي بزهکاري سوق می
  

  ستانیسبک فراغتی، تمایل به بزهکاري، دختران دبیر: کلیديواژگان 
    

                                                
  09377494835: تماس ، شمارهel.mshirdel@gmail.com: دانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایمیل -1
  09132978020:، شماره تماس f.anjom@yahoo.com :شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایمیلکارشناسی ارشد جامعه -2
  hahmadi@rose.shirazu.ac.ir : ایمیل ،شیراز دانشگاه شناسیبخش جامعه استاد -3
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  همقدم
 را عظیمی تغییرات و نمانده ثابت و اعصار قرون طول در بشر، زندگی هاي جنبه سایر نیز مانند فراغت اوقات

 پدید فراغت اوقات در بنیادي تحولی و تغییر اي کهبرهه مهمترین .است بوده شاهد خود روند تاریخی در

 و زندگی سالم گسترده، خانوادة در زندگی با همراه ،اوقات فراغت با کار آمیختگی. بود صنعتی آورد، انقالب
خود  همساالن با فرزندان خانوادة گسترده در. بود کرده فراهم سنتی جوامع مردم براي را بخشی رضایت نسبتاً
اجتماعی،  اقتصادي، گوناگون هاي حمایت از خانوادة گسترده اعضاي و کردند می دوستی و تفریح بازي،

 مختص که بود رایج مختلفی نیز فراغتی و تفریحی هاي فعالیت. بودند برخوردار نوادهخا فرهنگی و عاطفی

 و سعدي گلستان معنوي، شاهنامه، مثنوي البالغه، نهج قرآن، مطالعۀ مثال به طور. بود ایرانی هاي خانواده
 که بود هایی فعالیت زا بزرگان خانواده و ها  مادربزرگ ها، پدربزرگ هاي گوییقصه ها و حکایت و حافظ، دیوان

 آنها به ها نشینی هم دور هنگام و از کار بعد فراغت ساعات در ایرانی جوامع هاي گستردة خانواده اعضاي

 همۀ اعضاي معنوي و عاطفی رشد شناختی، به غیرمستقیم، و مستقیم طور به ها فعالیت و این پرداختند می

نوزدهم  و هجدهم هايقرن در صنعتی انقالب. کردمی بسیار به خصوص افراد نوجوان و جوان کمک خانواده
 آپارتمان شهري، جمعیت به افزایش بزرگ شهرهاي و ها کارخانه .آورد وجود به عمیقی تحوالت و تغییرات

 این در .شد منجر کار ساعات جنایت و آبادها، افزایش حلبی ایجاد نامرغوب، فقر، مسکن ازدحام، نشینی،

 گرفته و فضاهاي به بازي فرزندان محل .داد ايهسته خانوادة به را خود جاي کم کمگسترده ه خانواد هنگام

 به اوقات فراغت و گرفت خود به آوري سرسام شتاب زندگی چنین محیطی، در .شد محدود ها کوچک اتاق

   .) 177: 1386اردکانیان،( شد سپرده فراموشی
ها و جوانان، و بروز نیازهاي جدید در خانواده هاي نوینبا ایجاد تغییرات اجتماعی، توسعه تکنولوژي

 که مجازي ارتباطات به روزافزون گرایش. اي و مجازي پا به عرصه گذاشتندهاي فراغتی رسانهسبک

 گردد، می یاد آن هاي نوپدید از آسیب عنوان و به است گذرانی و وقت هیجان تخلیه براي نامناسبی جایگزین

 جایی دنیاي واقعی در فرد که چرا کشاند، و هیجانی مجازي دنیاي به واقعی ايازدنی را جوانان و نوجوانان

 صرف مجازي هايروابط و بازي براي را خود وقت افراد که میزان همان به .ندارد هیجانات این تخلیه براي

 کاهش آموزش دفتر معاونت( شود می کاسته در محیط تحصیل و خانواده دیگران با آنان از تعامل کنند، می

 هاي  نبود گزینه و آسان بودن دسترس در علت به هاي کامپیوتريهمینطور بازي .)1390اجتماعی، آسیبهاي

اي و رسانه مجازي هاي فراغتیسبک .اي یافتاندازه از بیش دیگر در اوقات فراغت جوانان رواج مناسب
 .شود می در برابر انحرافات فرد پذیري آسیب افزایش باعث

 با فراغت اوقات .کندپیشگیري می آزاد وقت از بزهکارانه و هاي ضد اجتماعی استفاده از فراغت اوقات

 الزم خدمات سایر با تفریحی مرتبط هاي فرصت طریق از جوانان براي بخش و لذت سازنده هاي برنامه تدارك
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 یا کند می پیشگیري مواد مصرف یا سوء بزهکاري مانند آزاد وقت مخرب یا استفاده ضداجتماعی از آنها، براي

 جوانان بزهکاري نقطۀ آغازین از محققان برخی .دهد می کاهش را آزاد وقت از استفاده این نوع منفی تأثیرات

محرومیت از اوقات . اندشناسایی کرده نوجوانی و جوانی دوران هاي بازي ناسالم اشکال برخی از در را
ش انواع انحرافات اجتماعی که روي ساختار نیز فراغت مناسب زمینه مساعدي را براي ایجاد و گستر

 توان به اعتیاد، انحرافات جنسی، بزهکاري از آن میان می. نمایدگذارند، فراهم میتأثیرات مخربی باقی می
زنی و ولگردي در خیابان، پرخاشگري و تجاوز به حقوق دیگران، طغیان علیه اولیاء، گریزي، پرسهمدرسه(

 اشاره کرد ...)، سرقت، تخریب اموال مدرسه یا هر مکان دیگري وبزهکارکیل باندهاي خانواده و جامعه، تش
  . ) 175: 2005 و دیگران، 1لینمک(

 استفاده .آورد فراهم افراد بالندگی و رشد براي مناسبی زمینه تواند می که است طالیی فرصت فراغت اوقات

 استفاده و بالعکسداشت، خواهد مثبت تاثیر جامعه بر و هم فرد زندگی بر هم فراغت اوقات از صحیح

 ناپذیري جبران خسارات و بروز مشکالت باعث تواند می شده یاد سطح دو هر در فراغت اوقات از نادرست

 قشر این زیرا است، بیشتري برخوردار حساسیت از نوجوانان و جوانان مورد در خصوص به مسئله این .شود

 گره جامعه با سرنوشت آنها سرنوشت بنابراین ساخت، خواهند را عاجتما بعدي نسل و خود ساز، آینده

 اقشار سایر از بیشتر فراغتی، هاي فعالیت در آنان سهم نیز و گروه این فراغت همچنین میزان. است خورده

اي مفید و استراتژي مشخص نداشتن برنامه). 1390اجتماعی، آسیبهاي کاهش آموزش دفتر معاونت( است
دن موثر این اوقات بدون شک زمینه را براي بروز بسیاري از مفاسد اجتماعی فراهم آورده و براي سپري کر

هاي در اثر فعالیت). 106: 1391احمدي و دیگران،( اندازددر نهایت امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره می
م شخصیت آنان شود، هسالم در اوقات فراغت هم آسایش روحی، روانی و جسمی دختران جوان تأمین می

یابد و از هدررفتن نیروها که در صورت عدم هدایت صحیح ممکن است موجب رشد و شکوفایی می
آید، همچنین اشاعه فرهنگ و امنیت عمومی، هاي فردي و اجتماعی گردد، جلوگیري به عمل میبزهکاري

  ). 17: 2005 و دیگران، لینمک( یابدتوسعه فرهنگی و نشاط و سرزندگی در جامعه افزایش می
کند تا نیازهاي خاص فراغتی دختران جوان را براساس مقتضیات تحلیل جنسیتی اوقات فراغت کمک می

ي اوقات فراغت در این گروه با دقت بیشتري هاي بالقوهروحی، روانی و جسمانی آنان شناخته و آسیب
شرایط اجتماعی و عرفی علت وضعیت خاص بیولوژیکی و از طرف دیگر دختران جوان به. بررسی شود

هاي فراغتی کمبود و نبود فعالیت. هاي فراغتی متفاوت با پسران نیاز دارندي ایران به یک سري برنامهجامعه
و تفریحی مطلوب زنان و دختران جوان به کاهش کارایی در محیط تحصیل و خانواده و خستگی و 

رفعت ( شودي اجتماع و خانواده میی در حوزهباعث تخریب روابط انسان همچنینزند و افسردگی دامن می

                                                
1 .Mclean 
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 نظر از و دارد تاثیر هنجارها و ها ارزش یادگیري و شدن اجتماعی بر فراغت اوقات ).33: 1389جاه و دیگران، 

 و ها ارزش که است اجتماعی نهاد یک فراغت اوقات .کند می کمک اجتماعی نظام کلیت به حفظ فرهنگی
 فراغت اوقات گذران نحوه. کند می کمک جامعه ساختن و دادن شکل به و دهد می لانتقا به افراد را هنجارها

 هايتنش از کند، کمک جامعه الگوهاي حفظ به است ممکن و است جامعه در موجود هاي دهندة ارزش نشان

 کند کمک اجتماعی و کاهش گرایشات و اقدامات بزهکارانه  تعلق دوستی، رفاقت، حس به بکاهد و جامعه
  ). 2:  1389اشمی،ه(
. هاي کرمان استهاي فراغتی رایج در بین دختران دبیرستانبررسی انواع سبک مطالعه، این در مهم اهداف از

همچنین پاسخ به سواالتی . به بزهکاري در دختران دبیرستانی ي تمایلهاو شکلمیزان بررسی همچنین، 
هاي قدامات خالفکارانه دختران جوان را باید سبکآیا یکی از عوامل افزایش بزهکاري و گرایش به ا : چون

 انواع در آیا هاي فراغتی چه آثار سوئی بر رفتارهاي دختران دبیرستانی دارد؟ فراغتی به حساب آورد؟ سبک

 به ؟شود )انحرافات( آسیب دچار فرد است ممکن نیز ... و علمی ورزشی، هنري، اعم از فراغتی فعالیتهاي

یک  دارد و کدامهاي فراغتی این گروه را از گرایشات بزهکارانه دور نگه میاز سبک کدام یک عبارت دیگر
  دهد؟افزایش میتمایالت بزهکارانه را در میان آنان 

  
  چهارچوب نظري

هاي فراغتی و هاي انحرافات اجتماعی به منظور تبیین رابطه سبکاي که در تحقیق حاضر از بین نظریهنظریه
اجتماعی  کنترلي دختران جوان انتخاب گردیده و رویکردي کارکردگرایانه دارد، نظریه تمایل به بزهکاري

 اقتصادي، کارکردهاي به نام فراغت شکل گرفته که داراي   اي تازه نهاد مدرن جامعه در. است 1هیرشی

از آنهاست، کنترل اجتماعی از طریق کلیه نهادها که نهاد فراغت یکی  .باشد می فرهنگی و اجتماعی سیاسی،
اي در سالمت و رفاه اجتماعی ي نظم اجتماعی است و نقش عمدهشود که به نوعی تضمین کنندهانجام می

هاي فراغتی نقش سبک. باشدتاکید اصلی کنترل اجتماعی، چگونگی اجتماعی شدن اعضا گروه می. دارد
هنگامی روي  ،این دیدگاه جرم و بزه براساس. ها و هنجارها به جوانان بر عهده دارندمهمی در انتقال ارزش

هاي فراغتی که سبک. شونددهد که پیوندهاي اجتماعی بین فرد و جامعه تضعیف و یا تشدید میمی
پیوندهاي اجتماعی را بین جوانان با اعضاي خانواده، گروه همساالن و جامعه، وابستگی و تعهد نوجوانان به 

امعه و مشارکت روزمره نوجوانان تضعیف کند، به تمایالت الگوهاي مثبت و اهداف مقبول و متعارف ج
بر اساس این نظریه، چهار عنصر وابستگی، تعهد، مشارکت و اعتقاد مانع . شودبزهکارانه در جوانان منجر می

هاي عد پیوند اجتماعی در سبکدر همین جهت، ضعف هریک از این چهار ب. شودرفتار بزهکارانه می

                                                
1 .Hirschi 
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وابستگی میزان عاطفه و احترامی . تواند موجب بروز رفتارهاي انحرافی در آنها شود می فراغتی دختران جوان
ه به عقیده هیرشی اگر جوان ب). 228: 1،2005پیرز و مسراشمیت( است که فرد براي دیگران مهم قائل است

به آنچه آنها  واسطه فعالیت فراغتی پیوندهاي نزدیکی با دیگران برقرار کند، احتمال بیشتري هست که نسبت
هاي فراغتی که وابستگی سبک). 110: 1391احمدي و دیگران،( کنند مراقب باشدي رفتار او فکر میدرباره

هنجار افزایش دهد، تمایالت و رفتارهاي و دوستان ب و تعلق دختران جوان را به والدین، مدرسه، همساالن
درحقیقت دختران جوانی که از سبک ).  144: 1387مهر، و آرمان نیاعلیوردي( دهدبزهکارانه را کاهش می

هاي اجتماعی از تماسو به نوعی کنند  فراغتی اینترنتی به عنوان ابزاري براي فرار از واقعیت استفاده می
  ).151: 1387فرهمند،(گیرند  بیشتري قرار میپذیري اجتماعی آسیب، در معرض کنند گیري می کناره

گذاري است که فرد تعهد مربوط به میزان سرمایه. اعی هیرشی تعهد استي پیوند اجتمعنصر دوم نظریه
گذاري بیشتر باشد یا انگیزه براي کسب آن هر چه سرمایه. دهدیابی به اهداف عرفی انجام می براي دست

رسد دختران جوانی که به نظر می. باالتر باشد، دلیل بیشتري براي همنوایی با هنجارهاي جامعه وجود دارد
ي مالی پرورانند یا براي این منظور هزینهرا در سر می... هاي ورزشی، علمی، هنري و رزوي موفقیتآ

ي واسطهه کنند، بهاي فراغتی سالم استفاده میو از سبک شرکت کرده هاي فوق برنامهکنند و در کالس می
نجر به کاهش احتمال اند متوکنند که میتري با جامعه برقرار میاحساس تعهد حاصل از آن، پیوند قوي

این فرض استوار است که درگیري در  مشارکت بر. سومین عنصر، مشارکت است. شان شود بزهکار شدن
شود وقت و آزادي محدود فرد صرف شده، و نتواند به هاي فراغتی مورد قبول جامعه، موجب میفعالیت

... هاي متعارف آموزشی، درسی و ر فعالیتدختران جوان د بنابراین، هر چقدر. سراغ عمل بزهکارانه برود
 کنترلآخرین عنصر نظریه . شودمشارکت بیشتري داشته باشند، تمایل آنها نسبت به بزهکاري کمتر می

هیرشی . ها و اصول اخالقی گروه است، وفاداري فرد به ارزشاعتقاد. باشداجتماعی هیرشی عنصر اعتقاد می
ها همانند احترام به قانون و پلیس و اعتقاد به بودن برخی از ارزش کرد که اعتقاد به خوباستدالل می

 باشد نادرستی برخی از رفتارها مانند بزهکاري نوجوانان، عامل موثري در ممانعت از بزهکاري نوجوانان می
  ). 144: 1387مهر، نیا و آرمانعلیوردي(

ارتباط زیادي ) ، تعهد، مشارکت و اعتقادوابستگی( در نهایت هیرشی معتقد است که تمامی این چهار عامل
هاي فراغتی، ارتباط بیشتري با بطور کلی هر چقدر فردي از طریق کاربرد یکی از این سبک: با یکدیگر دارند

. گردداجتماع برقرار نماید، احتمال استفاده از دیگر عناصر در جهت ارتباط با جامعه از سوي وي بیشتر می
د، احتمال ننی که بواسطه اوقات فراغت سالم به افراد بهنجار، وابستگی و تعلق داربعنوان مثال دختران جوا

                                                
1 . Piers & Messerschmidt 
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پیرز و ( گردد، بیشتر میآنهاهاي متعارف و درك رفتارهاي مطلوب از سوي مشارکت در فعالیت
  ).228: 2005مسراشمیت،

ورزش، تفریحات  هاي عرفی نظیربه باور هیرشی جوانانی که اوقات فراغت خود را صرف انجام فعالیت 
عالوه کیفیت مشغولیت در ه ب. کنند، کمتر احتمال دارد دست به اعمال انحرافی بزنندمی... سالم و
بنابراین . کنداي است که جوان نیازي به انجام بزه در خود احساس نمیهاي عرفی فراغتی به گونه فعالیت
غت، از اشکال مهم کنترل اجتماعی به حساب هاي مهم اوقات فراعنوان یکی از فعالیته هاي فراغتی بسبک

 هاي مطلوب را یاد بگیرندد مردم ارزشنشوو باعث می هستندآید و داراي اهداف تربیتی زیادي می
 دارند رو پیش فراغت متخصصان اوقات و مربیان که چالشیاما  ). 144: 1387مهر، نیا و آرمانعلیوردي(

 که سنی هر در تا کنند کمک مردم باید به آنها است؛ ها فرصت تدارك و ها آموزش مهارت از بیش چیزي

 و ایجاد بر بازي و تفریح که تأثیري و رفاه اجتماعی و فردي سالمت در فراغت اوقات تأثیر به اهمیت هستند،
  .)2: 1،2002پیچلی(  نهند ارج دارند، بشري مثبت هاي  تقویت ارزش

  
  مطالعات پیشین

ي معکوس و مستقیم، بین اوقات فراغت و بزهکاري را نشان اجربی اخیر رابطهبرخی تحقیقات و مطالعات ت
که اغلب بزهکاران جوان، از اوقات فراغت خود سوء استفاده اند  نشان دادهتحقیقات  از بسیاري. اندداده
 اشکالی اآن ر و امثال مدرسه از فرار آزاري، مردم ها، پنجره شیشۀ شکستن) 2005(لین و دیگران مک. کنند می

 خشونت و فراغت" عنوان تحت خود پژوهش در) 2008(2ساوینا. دانندهیجان می و ماجراجویی بازي، از

 گرایش و باشد،می دارمعنی اوقات فراغت گذران نحوه و اجتماعی انحرافات بین رابطه کند، بیان می"جسمی

 گذرانند می یکدیگر کنار در را دخو فراغت اوقات که جوانانی بین در دیگران به نسبت جسمی خشونت به

در ) 2004( 3کلی. نیستند همال خود گروه کنار در را اوقات این که است  جوانانی از بیشتر )همال گروه(
هاي درون مدرسه و بزهکاري رابطه مستقیم و ي انواع ورزشکند که بین همهفراتحلیل خود اعالم می

معکوس بین ورزش و  اي برخی دیگر از مطالعات رابطهکه است و این در حالی است  معناداري دیده شده
 .اند گزارش کرده را بزهکاري

 عنوان به از همه پیش فراغت اوقات موارد از بسیاري در که کندبیان می) 1999( 4جوانان حقوق نشریه

 رندگینتیجه می) 1999(و دیگران 5رابینسون. شود می تصور جوانان آفرین مشکل رفتارهاي براي فرصتی

                                                
1 . Pichly 
2. Savina  
3 . Kelley 
4. National report series  
5 .Robinson 
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قرار  هاي جمعیاالن و رسانهخود تحت تأثیر گروه همهاي جمعی و محلی خانواده و ارزشجوانان بیشتر از 
  . دارند

 یا و وجود اعتالي و شخصیت رشد نیکوي براي جریان مطلوبی بستر فراغت اوقات ،)1370( افروز نظر به بنا

کوهستانی و . است اجتماعی هاي بزهکاري و قیاخال انحرافات و رفتاري اختالالت بروز براي همواري زمینه
 الخصوص ساعات علی و مدرسه از بعد ساعات در جوانان انحرافات گیرند میزاننتیجه می) 1387(دیگران

هاي بزهکاري و انحرافات از کند بسیاريبیان می) 1384( جوانان ملی نتایج سازمان. یابدفراغت افزایش می
 در مهمترین شاهد .آید می پدید جوانان فراغت اوقات گذران در صحیح رنامهب وجود عدم واسطه به جوانان

 و ها بزهکاري فراغتی، بیشترین هاي فرصت و آزاد وقت افزایش دلیل به تابستان در که است آن زمینه این
  .پیوندد می وقوع به جوانان میان در رفتاري اختالالت

نشان داده است  "رابطه اوقات فراغت و بزهکاري"مورد در ) 1389(همکاران نتایج تحقیق خواجه نوري و 
نیافته و بزهکاري رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و اوقات فراغت سازمان هاي فراغتی سازمانبین فعالیت

 در )1388(همکاران  و احمدي. درصد تغییرات متغیر بزهکاري را تبیین کرده است 23یافته بر روي هم 

 نشان پذیرفت، صورت دبیرستانی آموز دانش 650 شامل اي در نمونه و اجتماعی مایشپی روش به که تحقیقی

 گذراندن نحوه و غرب، فرهنگی تولیدات از استفاده تحصیلی، وضعیت جنسیت، تولد، محل بین که اند داده

  .دارد وجود داري معنی رابطه موزانآ دانش بزهکارانه رفتار و اوقات فراغت
بین مشغولیت  "هاي ورزشی و بزهکاريفعالیت"با موضوع  یدر تحقیق) 1387(ن همکارانیا و علیوردي

اي  در مقالهنیز ) 1381(همکاران مشکانی و . اند ی یافتههاي انفرادي و بزهکاري رابطه مثبتبیشتر در ورزش
موضوع ، به بررسی میدانی "سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاري نوجوانان"با عنوان 

ي ها یافته. نداند پرداخت دستگیر شده 1371بزهکاري نوجوانانی که به جرم بزهکاري در تهران بزرگ در سال 
تر باشد، از شدت عمل بزهکارانه کاسته دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوي نشان می آنها
فی نسبت به قانون، مجریان قانون، و هاي من نگرشهاي آنان حاکی از آن بود که  همچنین یافته. شود می

سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و . هنجارهاي اجتماعی باعث تقویت بزهکاري می شوند
  .نوجوان را به سوي بزهکاري سوق می دهد ،مستمر

 رهاي اوقات فراغت معین و هدایت شده اث فعالیت دهد نشان می) 1387( تنهایی و عباسینتایج پژوهش 
هاي ادبی، فرهنگی و علمی  ورزشی و انجمن يها نقش عضویت در باشگاهو  کاهنده بر میزان بزهکاري دارد

فراغتی هاي  میزان مشغول بودن فرد به فعالیتد نکنبیان می ایشان .هاي فراغتی دیگر استسبکتر از  قوي
مدرسه و  يها در سرگرمی درگیرشدن. شود که فرد براي کار خالف وقت نداشته باشد گوناگون باعث می
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هاي  هاي ورزشی و انجمن هاي خاص، عضویت در باشگاه هاي فوق برنامه، سرگرمی خانه، اشتغال به فعالیت
 .برد ادبی، فرهنگی و علمی قاعدتا فرصت الزم را براي انجام بزهکاري از بین می

هاي فراغتی دختران ختی فعالیتشناتبیین جامعه"در مورد ) 1389(همکاران هاي تحقیق رفعت جاه و یافته
هاي جمعی بر نگرش و رفتار فرد رسانه کهحاکی از آن است  "جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن

 "رفتاري و اوقات فراغتکج" موردپژوهشی در در نیز ) 1387(همکاران مهدوي و . گذارندمی زیاديتاثیر 
را هاي اجتماعی دادار را بر انواع آسیبیشترین تاثیر منفی معنیهاي فراغتی ورزشی بفعالیتکه نتیجه گرفتند 

جملگی بسیاري از ) 1387( و کاظمی) 1387( جاه، رفعت)1382( هاي سلگیپژوهشدر نهایت  .باشند می
  . دانندریزي صحیح در گذران اوقات فراغت میي فقدان برنامهانحرافات در میان جوانان را نتیجه

  
  هاي تحقیقفرضیه

  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و  سبک فراغت اینترنتیبین -1
  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و سبک فراغت ورزشی بین -2
  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و هنري  سبک فراغتبین -3
  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و دینی  سبک فراغتبین -4
  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و هاي خارجی استفاده از رسانه بین-5
  .داري وجود دارد ه معنیرابطتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و هاي داخلی استفاده از رسانهبین  -6
  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و گردشی تفریحی  سبک فراغتبین  -7
  .داري وجود دارد رابطه معنیتمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی و سبک فراغت علمی بین  -8
  

  تعریف مفاهیم
 انگیزه و میل به شخص که گیرد می بر در را هایی فعالیت مجموعه فراغت اوقات گذران: هاي فراغتیسبک

 و دانش اعتقادات، گسترش براي خواه بازي، و تفریح براي خواه و سالمتی، استراحت براي خواه ،خود درونی
شغلی،  الزامات و تعهدات از فارغ زمانی در توانایی، و بروز خالقیت یا و اجتماعی آزاد مشارکت یا ذوق،

 نقش تفریحات سالمتی، هاي برنامه بر ویژه تأکید محققان با از برخی. دهد می انجام جتماعیا و خانوادگی

 هايسبک انواع). 9: 1380وود،هیلس( اند کرده تأیید سالم هاي زندگیسبک بهبود در را ها پارك و عمومی

 و هنري؛ اجتماعی ی،ورزش هايسبک: از است شده عبارت هاي ارائهبنديطبقه انواع به توجه با تفریحی،
 .علمی، عملی کننده، سرگرم آموزشی، و فرهنگی

 ....و روي پیاده شنا، فوتبال، والیبال، شامل :ورزشی هايسبک -
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 ...و خطاطی عکاسی، نویسی، داستان نقاشی، شامل: هنري هايسبک -

 هاي سکال جمعه، نماز تئاتر، مسجد، سینما، به رفتن شامل: آموزشی فرهنگی، اجتماعی، هايسبک -

 ...و آموزشی

 ... و کوتاه پیام فرستادن جدول، حل تلویزیون، تماشاي شامل :کننده سرگرم هايسبک -

 ... و متون ترجمه تحقیقی، کارهاي انجام درسی، مطالعه شامل :علمی هايسبک -

: 1387مهدوي و تمیز، ( ....و تمبر آوري جمع حیوانات، پرورش لوازم، تعمیر شامل :عملی هايسبک -
12( .  

اینترنتی، علمی،  ورزشی، هنري، هاي فراغتیفعالیت از هاي فراغتیسبک گیريدر این پژوهش براي اندازه
  . ه استشد استفاده هاي مختلفداخلی و خارجی در مکان استفاده از رسانه ، دینی وگردشی تفریحی

بزهکاري : وچکتري مانندک هايبزهکاري بر حسب عمق و شدت عمل انحرافی به دسته: تمایل به بزهکاري
تخریب و ( و بزهکاري مالیم...) ها و حمالت شدید، سرقت، استفاده از سالح گرم در سرقت(شدید 

در پژوهش حاضر منظور ). 59: 1991، 1اگنیو( تقسیم شده است...) عمومی و اموال شکستن اموال مدرسه و 
فرار : شوندعنوان رفتار بزهکارانه شناخته میه یر باز رفتار بزهکارانه، بزهکاري از نوع مالیم است و موارد ز

از مدرسه، فرار از خانه، ارتباط تلفنی یا مستقیم با جنس مخالف، دروغ، شرکت در دعواهاي گروهی یا 
، تقلب در امتحان، آوردن فیلم و سی دي ..)اموال مدرسه، صندلی اتوبوس و(  فردي، تخریب اموال عمومی

که  دزدي، نافرمانی نسبت به والدین و توهین به آنها، تأخیر در مدرسه بطوريهاي غیرمجاز به مدرسه، 
 تمایل به بزهکاريمتغیر ). 44: 1386زاهد زاهدانی و الماسی، ( موجب ناراحتی خانواده و مدرسه شده باشد

ستان انه مالیم فوق در خود و دوبزهکاررفتارهاي انجام  تمایل به قالب تعداد دفعاتدر در این پژوهش 
  . ارزیابی شده استنزدیک 

: 1383شفرز، ( داندسالگی را اولین مرحله دوره جوانی به معناي محدود می 13-18دوره  2شومیکر :جوان
نامد و جوانان مرتکب به اند را بزهکاري میشومیکر رفتار انحرافی جوانانی که به سن قانونی نرسیده). 25

 15- 18در این مطالعه دختران دبیرستانی که بین سنین ). 3: 1990کر،شومی( خوانداین رفتارها را بزهکار می
زیرا در دوره بلوغ جنسی به سر برده و در حال شکل دادن به هویت اجتماعی . سالگی هستند، انتخاب شدند

  .باشندخود می
  
  

                                                
1. Agnew 
2. Shoemaker 
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 پژوهش روش

با ابزار  آن د نیازاطالعات مورکه  است با تکنیک پیمایش اجتماعی، از نوع کمی پژوهش روش تحقیق این
آموزان دختر مشغول به دانشنیز آماري تحقیق  جامعۀ. ه استآوري شد پرسشنامه محقق ساخته جمع

 تعداد%  95با ضریب اطمینان . اندبوده )نفر 39572(در شهر کرمان  1391-1392تحصیل در سال تحصیلی 

بدین . انتخاب شدند بنديطبقه گیرينمونه روش از استفاده با که محاسبه شد نفر  381 پژوهش این در نمونه
براساس جمعیت هر ناحیه سهمی از نمونه به نواحی اختصاص یافت و در هر ناحیه تعدادي از ترتیب که 

در . هاي دخترانه بطور تصادفی انتخاب و بر اساس جمعیت هر مدرسه نیز پرسشنامه توزیع گردید دبیرستان
اول تا سوم و همچنین در مدارس ( مقطع تحصیلیآموزي  دانش جمعیتاین مرحله سعی شد که بر اساس 

در مرحله نهایی به هنگام توزیع پرسشنامه در کالس تالش شده تا . پرسشنامه توزیع گردد) پیش دانشگاهی
  .آموزان انتخاب گردندبطور تصادفی دانش

و براي سنجش تمایل به  یهگو 39مورد مطالعه  آموزان دختردانش هاي فراغتیسبک گیرياندازه منظور به
 بر و مطرح ايلیکرت و سطح یا مقیاس فاصله طیف درقالب سؤاالت کلیۀ. شد گویه تنظیم 24 بزهکاري 

 و شد متخصصان داده از به تعدادي اعتبار صوري، جهت تعیین پرسشنامه .شد انجام دهینمره اساس همین
 شدهطراحی هايدرمورد گویه آلفاي کرونباخ بضری پایایی، سنجش براي. گرفت انجام نظر مورد اصالحات

هاي فراغتی بطور طیف سبک که مقدار آن براي شد محاسبه اصلی، متغیرهاي از سنجش هریک براي
در بین متغیرهاي مستقل، طیف سبک فراغت  .آمد دست به 83/0و براي طیف تمایل به بزهکاري  82/0کلی

ضریب  42/0و سبک استفاده از رسانه داخلی داراي کمترین 80/0گردشی تفریحی و اینترنتی داراي بیشترین 
 .محاسبه شده است 7/0هاي فراغتی باالتر از ضریب آلفاي کرونباخ سایر سبک. باشندپایایی می

  
 هاي تحقیقیافته

دهد که هاي فردي پاسخگویان این پژوهش، نتایج توصیفی نشان میبه منظور شناخت کلی از ویژگی
اند، همچنین  ساله بوده 16از آنها %  8/35اکثریت پاسخگویان . سال بوده است 15اسخگویان میانگین سنی پ

نفر از پاسخگویان این  60در اینجا الزم به ذکر است که . اند آموز کالس اول دبیرستان بوده اکثریت آنها دانش
  .سوال را بی پاسخ گذاشته بودند

% 6/68از این تعداد  متولد سایر شهرها بودند و% 1/11ها تنپاسخگویان متولد شهر کرمان هستند و %  9/88
ن در خانواده اکثریت دانش آموزا. ندهاي کشور بود متولد سایر استان% 4/31هاي کرمان و  متولد شهرستان

نفر بوده است که تنها یک دانش آموز این  9و بیشترین تعداد اعضاي خانواده کردند  چهار نفري زندگی می
نفر بوده است که  2اي اعضاي خانواده خود عنوان کرده است و کمترین تعداد اعضاي خانواده تعداد را بر
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 در پاسخ به سوال معدل سال گذشته اکثریت پاسخگویان. باشد می 8داراي فراوانی در نمونه مورد مطالعه 
د، اکثریت در مورد تحصیالت پدر و مادر باید عنوان کر. اند عنوان کرده 19معدل خود را %) 6/44(

از پاسخگویان خود را جزء طبقه % 9/77. اند سطح دیپلم را ذکر کرده% 9/38و % 9/37 پاسخگویان به ترتیب
  .  دانستند خود را متعلق به طبقه کارگر می% 1/5دانند و تنها متوسط می

در % 78د دهنتایج توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره اکتسابی از متغیرهاي مستقل نشان می
در % 47کنند، در حدود  درصد در حد متوسط از رسانه خارجی استفاده می 6/31حد کم از رسانه داخلی و 

از پاسخگویان % 6/7 پردازند، و تنهاهاي گردشی تفریحی می زمان اوقات فراغت در حد متوسط به فعالیت
ان در سطح متوسط به فعالیت دینی و از دانش آموز% 41همچنین . کنند در حد زیاد از اینترنت استفاده می

  .در سطح کم بوده است%) 5/75( پردازند اما فعالیت ورزشی اکثریت پاسخگویان مذهبی می
درصد از  50تقریباً . هاي آن به این شرح استنتایج توصیفی متغیر تمایل به بزهکاري و برخی گویه

اند که عنوان کرده%) 1/33( کثریت پاسخگویانا. اند آموزان تمایل به بزهکاري در سطح متوسط داشته دانش
اند که در امتحانات زیاد تقلب  از دانش آموزان عنوان کرده% 8/10. اند خیلی کم به دیگران دروغ گفته

 را انتخابمتوسط  گزینه% 8/16اکثریت خیلی کم و  ،برداشتن وسایل دیگران ،در پاسخ به سوال. کنند می
  .اند کرده

همچنین در پاسخ به . اند ن ارتباط خود را با جنس مخالف در حد متوسط ذکر کردهاز پاسخگویا% 6/23
در % 7/3در حد متوسط و % 8/17سوال آسیب رساندن به وسایل مدرسه براي سرگرمی و بدون دلیل خاصی 

مدیر و اند، عالوه بر این در پاسخ به سوال آسیب رساندن به وسایل مدرسه براي انتقام از  حد زیاد پاسخ داده
از پاسخگویان دعوا در مدرسه خود % 5/21. انددر حد زیاد جواب داده% 9/2در حد متوسط و % 6/13معلم

  .پاسخ اصالً را ذکر کرده اند% 8/52را در حد متوسط ذکر کرده اند اما اکثریت 
  

  هاي فراغتی و تمایل به بزهکاريآزمون همبستگی پیرسون سبک: 1جدول 
متغیر وابسته

  ستقلمتغیر م
  هاي فراغتیسبک

  ورزشی هنري دینیگردشی تفریحی رسانه خارجی علمی  اینترنتی رسانه داخلی  تمایل به بزهکاري
 166/0 120/0 -177/0 348/0 345/0 013/0 406/0 070/0 همبستگی پیرسون

Sig 172/0 000/0 799/0 000/0 000/0 001/0 019/0 001/0 

N 381 381 381 381 381 381 381 381  
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هاي فراغتی نظیر نمره سبک فراغتی از مجموع نمرات سبک شودمی مشاهده 1 جدول مندرجات به توجه با
استفاده از رسانه داخلی، اینترنتی، علمی، استفاده از رسانه خارجی، گردشی تفریحی، دینی، ورزشی و هنري 

به بزهکاري از آزمون ضریب  هاي فراغتی با تمایلبه منظور بررسی ارتباط این سبک. بدست آمده است
تمامی روابط به جزء روابط که نتایج این آزمون گویاي آن است . همبستگی پیرسون استفاده شده است

. دار بوده استاستفاده از رسانه داخلی و سبک فراغت علمی با تمایل به بزهکاري به لحاظ آماري معنی
که جهت سایر روابط مثبت بوده است، در حالی جهت رابطه سبک فراغت دینی و تمایل به بزهکاري منفی

ضریب . باشدالزم به ذکر است که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به سبک فراغت اینترنتی می.  است
هاي فراغتی اینترنتی، استفاده از رسانه خارجی، گردشی تفریحی، ورزشی سبک يرابطه همبستگی مثبت

تمایل به بزهکاري  افزایش موجب هاي فراغتی،این سبک افزایش که ستا معنا این وابسته، به متغیر وهنري با
 افزایش با و است برعکس رابطه مورد متغیر سبک فراغت دینی در اما شود، می آموزان دختر دبیرستانیدانش

  .یابد تمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی کاهش می ينمره پاسخگویان، بین فراغت دینی درسبک
  

  بزهکاري دختران دبیرستانیبه  تمایل هاي کنندهبینیمتغیره پیش چند رگرسیون تحلیل نتایج: 2 جدول
  داريسطح معنی R  R2  B Beta T  متغیر واردشده  مرحله
  000/0  39/7  379/0  86/1  158/0  397/0  سبک فراغت اینترنتی  اول
  000/0  68/4  259/0  439/0  217/0  466/0  سبک فراغت گردشی تفریحی  دوم
  023/0  28/2  154/0  346/0  231/0  480/0  استفاده از رسانه خارجی  سوم

  
تمایل به بزهکاري دختران ن میزان یمستقل در تبی هايهدف این قسمت یافتن میزان و سهم اثر متغیر

ه طی آن متغیرها می باشد، ک 1روش مورد استفاده در اینجا روش گام به گام. باشدمی دبیرستانی شهر کرمان
بر اساس نتایج حاصل از . گردند ثیري که در تعیین متغیر وابسته دارند وارد معادله میبیشترین تابرحسب 

نتایج مربوط به به طور خالصه . اند طی سه مرحله یه متغیر وارد معادله رگرسیونی شده 2جدول شماره 
سه  یرستانی توسطتمایل به بزهکاري دختران دب تغییرات درصد از 23 کهدهد تحلیل رگرسیون نشان می

 مشاهده چنانکه. شودمی سبک فراغت اینترنتی، گردشی تفریحی و استفاده از رسانه خارجی تبیین متغیر

 در آخر متغیر سبک فراغت گردشی تفریحی و سبک فراغت اینترنتی، سپس متغیر ابتدا مدل این در شود، می
اغت اینترنتی در دختران دبیرستانی داراي سبک فردر این میان . است شده استفاده از رسانه خارجی وارد

 افزایش با یعنی است؛ جدول مثبت این در بتا ضرایب کلیۀ. باشدبیشترین ضریب بتا با تمایل به بزهکاري می

توان نتیجه گرفت هر  بنابراین می. یابدمی نمرة تمایل به بزهکاري افزایش متغیرها، این از هریک در فرد نمرة
                                                

1.stepwise 
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از اینترنت، گردش تفریحی و رسانه خارجی در زمان فراغت بیشتر شود، میزان تمایل به چه میزان استفاده 
  .بزهکاري نیز افزایش می یابد

  
  گیريبحث و نتیجه
. گذاشته است سر پشت را بسیاري تحوالت و تغییر است و تاریخی اهمیتی داراي فراغت اندیشۀ اوقات

کنند، نحوه پر کردن اوقات فراغت ت و پنجه نرم میهاي ایرانی با آن دسمشکلی که امروزه خانواده
هاي نوین تکنولوژي سلطه گسترده فناوري به نوعی در برابرهاي سالم فراغتی است که شان با سبک فرزندان

  . اندو کاربرد و جذابیت آنها مغلوب شده
اي گوناگون با کاستی هگذران اوقات فراغت دختران دبیرستانی در سبککه دهد می نشانهاي تحقیق یافته
این مسئله . هاي فراغتی پایین و قابل توجه استبطور  کلی مشارکت و فعالیت آنها در سبک. رو استروبه

در مورد دختران نوجوان و جوان با توجه به این نکته که غالب فضاهاي فراغتی مانند مراکز ورزشی و 
عالوه بر این دختران براي . گیرده خود میتفریحی تحت نظارت مردان قرار دارد، برجستگی بیشتري ب

هاي محدودیت. رو هستنددسترسی به وسایل حمل و نقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه
امل، عامل کند، البته به این عوهاي فراغت دختران را بسیار محدود میي گزینش فعالیتزمانی دامنه-فضایی

 اند دختران معموال به خاطر درآمد مصرفی به مردان خانواده وابستهبسیاري از  مادي را هم باید افزود زیرا
  ). 136: 1990، 1گرین(

تمایل دختران جوان به استفاده از اینترنت و که هاي فراغتی حاکی از آن است اما نتایج توزیع فراوانی سبک
مقابل رسانه داخلی و در . در صورت دسترسی در حال افزایش است...) فیلم، ماهواره و( هاي خارجیرسانه

با توجه به باورهاي رایج ناشی از جهانی شدن . دهدورزش در بین آنها کاهش چشمگیري را نشان می
هاي غذایی افزایش یافته و استفاده از فرهنگی تمایل دختران به تناسب اندام، الغري از طریق رژیم

همچنین . ورزشی رو به کاهش است قیتهاي موفهاي تیمی و حتی انفرادي مخصوصا با نبود انگیزه ورزش
هاي دینی و گردشی تفریحی در بین دختران دبیرستانی در حد متوسط سبککه نتایج حاکی از آن است 

  . گیردمورد استفاده قرار می
است نیمی از دختران دبیرستانی در میان تمایل به بزهکاري  دهندهنشان همچنین نتایج توصیفی متغیر وابسته 

رابطه با جنس مخالف، دروغ، تقلب، برداشتن وسایل دیگران، آسیب رساندن به وسایل شامل تیب به ترکه 
  . باشد میمدرسه و عمومی، دعوا در مدرسه 

                                                
1 .Green 
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لین، ساوینا، مکهاي محققانی چون همسو با یافتهنظریه کنترل اجتماعی هیرشی و این پژوهش با تایید 
فراغتی هاي  میزان مشغول بودن فرد به فعالیت که دهدیافروز، خواجه نوري، احمدي و تنهایی نشان م

کند اما همانطور که هیرشی بیان می. شود فرد براي کار خالف وقت نداشته باشد گوناگون باعث می
هاي متفاوتی در زمینه ایجاد وابستگی، مشارکت، تعهد و اعتقاد دارند،  هاي فراغتی گوناگون، ویژگی سبک

بعنوان مثال سبک فراغت . گذارندنیز بر رفتارهاي بزهکارانه دختران دبیرستانی می بنابراین تأثیر متفاوتی
اینترنتی، گردشی تفریحی و استفاده از رسانه خارجی بیشترین تاثیر مثبت را بر تمایل به بزهکاري دختران 

 اجتماعی ها فاقد چهار عنصر نظریه پیوندگذارد زیرا، بر طبق نظریه هیرشی، این سبکدبیرستانی می
از  نامتعارف و قبیح هاي صحنه و آمیز خشونت تصاویر نمایش. باشندمی) وابستگی، مشارکت، تعهد و اعتقاد(

کشیده  تصویر به ها  فیلم در که مجرمانه ترفندهاي بعضی با آشنایی و اینترنت و تلویزیون هاي شبکه ،مطبوعات
بر  منفی تاثیر خود نوع در اینترنت، طریق از مجازي ارتباط و محرك و مهیج اي رایانه هاي بازي شوند، می

 اعمال ارتکاب به آنها گرایش و گذاشته دختران جوان و سال و سن کم قشر خصوصا کنندگان، استفاده

   .دهد می افزایش را ناهنجار
یق کشف رابطه مثبت بین سبک فراغت ورزشی و هنري با تمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی با نتیجه تحق

هاي گوناگون محتوا شدن عرصهنیا و کلی همخوانی دارد که این رابطه گواهی بر تحریف و بیعلیوردي
هاي ورزشی و هنري موجود فاقد توانایی الزم جهت ایجاد کالس. زندگی حتی ورزش و هنر است

ه و نشاط و ها و اهداف مقبول جامعوابستگی، مشارکت دختران دبیرستانی، درگیرکردن آنها در فعالیت
یروبیک، یوگا و نظیر ا(هاي جدید انفرادي ورزش رو با توجه به روند جهانی شدن،  از این. سرزندگی هستند

و هنرهاي جدید بوجود آمده است که نه تنها ارتباط آنها را با ...) هاي ورزشی وورزش در منزل با دستگاه
  .دهدتغییر می شان را نیزدیگران افزایش نداده بلکه باورها و تعهدات

. دینی داشتند، گرایشات بزهکارانه کمتري بروز دادنددر این پژوهش دختران دبیرستانی که سبک فراغت 
همچنین بین سبک فراغتی علمی و استفاده از رسانه داخلی با تمایل به بزهکاري دختران دبیرستانی رابطه 

مشارکت آنها را قاعدتا فاده از رسانه داخلی و استعلمی  ،هاي فرهنگی فعالیت در درگیرشدن. وجود نداشت
از طرف دیگر  .برد فرصت الزم را براي انجام بزهکاري از بین میهاي متعارف افزایش داده و در فعالیت

یابند و به نسبت دخترانی که هنجار و شایسته جال میکنند با باورهاي بها استفاده میدخترانی که از این سبک
هاي فراغتی که بنابراین، سبک. کنند تعهد بیشتري نسبت به اهداف جامعه دارندفاده میاز رسانه خارجی است

وابستگی و  وانان با اعضاي خانواده، گروه هماالن سالم و جامعه افزایش داده وپیوندهاي اجتماعی را بین ج
تقویت را  اآنهتعهد نوجوانان به الگوهاي مثبت و اهداف مقبول و متعارف جامعه و مشارکت روزمره 

  .  شوند میتضعیف تمایالت بزهکارانه در آنها سبب ، نمایند می
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 نشده ریزي برنامه فراغت اوقات افزایش با که استدر ارتباط با موضوع این پژوهش آن  انکارناپذیر واقعیت

 رداختنپ اهمیت بیانگر ، موضوع این .یابدمی افزایش در جامعه اجتماعی هاي آسیب هدفمند، غیر و تعطیالت

با توجه به  لذا. است جوان و دختران نسل ویژه برايه ب فراغت، اوقات وريبهره افزایش براي ریزي برنامه به
و همچنین موارد ذکر شده در ) وابستگی، مشارکت، تعهد و اعتقاد(  عناصر است ضروري نتایج این پژوهش

 و کرده گیري جلو فراغت اوقات رفتن هدر از هاي فراغتی مورد توجه قرار گیرد تا ریزي سبکزیر در برنامه
  . بیفزایند نیز  جامعه فرهنگی و علمی غناي بر راه این از و نمایند کمک آن باروري به
 .دختران جوان فراغتی هاي فعالیت تنوع در  ضرورت افزایی و طراوت آفرینی، نشاط بعد به توجه -1

 .دختران جوان فراغتی هاي رنامهب طراحی در جویی مشارکت و گرایی جمع بر تأکید-2

 از گیري در بهره آنان خاص هاي  محدودیت به توجه با دختران، خاص نیازهاي و اقتضائات به خاص توجه-3

 .فراغتی امکانات

 .فراغت دختران جوان اوقات سازي غنی براي ايرسانه هاي توانمندي از شایسته گیري بهره -4

 .جامعه متن به خانه از فراغتی هاي فعالیت هدایت براي ریزي برنامه -5

 .عمومی مشکل و معضل یک نه و اجتماعی سرمایه و فرصت یک عنوان به فراغت اوقات تلقی ترویج-6

 .منفعل فردي و هايسبک جاي به فعال و محور جمع فراغتی هاي سبک ترویج -7

  
  منابع
ط با نگرش دختران به رفتارهاي بزهکارانه بررسی عوامل اجتماعی مرتب").1391(احمدي، حبیب و میترا ابراهیمی -

  .26-50، صص 9، شماره فصلنامه تخصصی حقوق، "مطالعه موردي شهر گرگان
آموزان عوامل مرتبط با بزهکاري دانش ").1388(احمدي، حبیب، بیژن خواجه نوري و سید مجید موسوي -

  .105-122، صص33، شماره رفاه اجتماعی،"دبیرستانی
، 24، شمارهبرگ فرهنگ، "اهمیت آموزش اوقات فراغت در ارتقاي سالمت جامعه").1386(اردکانیان، عباس -

  .176-188صص
  .پرورش و آموزش انتشارات: تهران .روانی بهداشت ساز زمینه فراغت هاي هنگامه). 1370(غالمعلی افروز، -
 ،"هاي روزمره بزهکارانهبررسی تأثیر اشتغال در فعالیت  ").1387(علی اصغر عباسی اسفجیرتنهایی، ابوالحسن و  -

 .9-28،صص12، شماره شناسیجامعه

، "آموزان دبیرستانی شهر شیرازرابطه اوقات فراغت و بزهکاري دانش").1389(نیاخواجه نوري، بیژن و فاطمه هاشمی -
  .31- 5، سال هفتم، شماره اول، صصمجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

، تهران ، دانشگاهتهران خوابگاهی در دانشگاه دانشجویان فراغتی الگوهاي ي بررس ).1387(مریم جاه، عترف -
  .اجتماعی دانشگاه تهران علوم دانشکده پژوهشی نتمعاو
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هاي فراغتی دختران جوان با شناسی فعالیتتبیین جامعه").1389(جاه، مریم، مرجان رشوند و مریم شهیدي زنديرفعت -
  .29-80، صص 5، سال سیزدهم، شماره مطالعات راهبردي زنان، "شناختی آنعوامل آسیب تأکید بر

بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به رفتار "). 1386(زاهد زاهدانی، سید سعید و مسعود الماسی -
، سال دوم، شماره حد شوشترفصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی وا، "نشیناننشینان و غیر حاشیهبزهکارانه در میان حاشیه

 .25-74سوم، صص

  .قلم اهل :تهران جوانان، فراغت وضعیت بررسی ).1384(جوانان ملی سازمان -
 سازمان  تحقیق و ، پژوهشفراغت جوانان اوقات وضعیت بررسی ).1382(همکاران و پور صادق بهرام سلگی، محمد، -

 .تهران، اهل قلم جوانان، ملی گزارش جوانان، ملی

  .راسخ، تهران، نشر نی... ي کرامت ا، ترجمهشناسی جوانانمبانی جامعه). 1383(بشفرز،  -
آزمون تجربی نظریه پیوند اجتماعی :هاي ورزشی و بزهکاريفعالیت").1387(مهرنیا، اکبر و وجیهه آرمانعلیوردي -

  .133-141، صص12، سال ششم، جلد دوم، شماره نشریه علوم حرکتی و ورزش، "هیرشی
  .137- 169،صص41، شماره مطالعات راهبردي زنان، "دختران و کاربرد اینترنت". )1387(مریم  فرهمند، -
 و فرهنگ پژوهشگاه، "آن همبسته عوامل و کشور دانشجویان میان در فراغتی سبکهاي بررسی") 1387(عباس کاظمی، -

  .تهران،اسالمی معارف
 مشهد، ،آن از وريبهره هايه را و فراغت اوقات رد پژوهشی ).1387(یل زادهخل اصغر علی و حسینعلی کوهستانی، -

  .تیهو
  .دانش امید نشر: تهران ،احسانی محمد ترجمه ،فراغت اوقات). 1380(ودیگران وود هی لس -
سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاري "  ).1381(مشکانی، محمدرضا و زهراالسادات مشکانی -

  .3-25، صص2چهارم ، شماره  ، دورهایرانشناسی مجله جامعه ،"نوجوانان
 و راهکارهاي اجتماعی هاي ،آسیب جوانان فراغت اوقات). 1390(اجتماعی  آسیبهاي کاهش دفتر آموزش معاونت -

 .  اي کشور، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهنآ از ناشی اجتماعی آسیبهاي کاهش

، دوره دوم، نامه علوم اجتماعیپژوهش، "رفتاري و اوقات فراغتکج ").1387(یزمهدوي، سید محمدصادق و رقیه تم -
  .6-24شماره اول، صص

 .95-114، 33، شماره نامه علوم اجتماعی،"هاي فراغتی دانشجویان شهر تهرانسبک").1389(هاشمی، سید ضیاء -
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