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  ها و رابطه آن با انواع سرمایه ان شهر شیرازدر میان جوان اوقات فراغت الگوهاي گذران جنسیتی مطالعه

  2، مریم حسینی1حلیمه عنایت

  
  چکیده

و رابطه  شهر شیراز جوانان یانگذران اوقات فراغت در م يالگوهاجنسیتی  ي مطالعهحاضر با هدف پژوهش 
شـنامه انجـام   و با اسـتفاده از پرس ) شیمایپ( یمطالعه به روش کم نیا .انجام شده است ها یهآن با انواع سرما

 سطحبا  ن،یحجم نمونه با استفاده از جدول ل. باشد یم جوانان شهر شیراز کلیهآن شامل  يشده و جامعه آمار
اي تصـادفی   گیـري طبقـه   از روش نمونـه با اسـتفاده  افراد نمونه  ید ونفر برآورد گرد 400، درصد 95 نانیاطم

اوقات فراغت توسط تحلیل عامل بـه چهـار الگـوي    هاي گذران  ، ابتدا فعالیتپژوهش در این. انتخاب شدند
هـاي   فعالیتسپس . تقسیم شدند رسانه محور و فراغتی دانش و آموزش محور، معنویت محور، تعامل محور،

الگـوي   ،الگـوي فراغتـی فعاالنـه و منفعالنـه و دوم     ،اول. فراغتی به دو شیوه دیگر نیز از هم تفکیک شـدند 
در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که دختران و پسران در الگوهاي فراغتـی  . هخان خانه و بیرون فراغتی درون

همچنـین در هـر دو جـنس، رابطـه سـرمایه      . رسانه محور، فعاالنه و بیرون از خانه با یکدیگر تفـاوت دارنـد  
. بودمحور، منفعالنه و درون خانه معنادار  جز الگوي رسانهه اجتماعی با همه الگوهاي گذران اوقات فراغت ب

هـاي   ي الگوهاي فراغتـی رابطـه معنـادار نداشـت و شـاخص      سرمایه اقتصادي در هر دو جنس تقریبا با همه
ها حـاکی از   همچنین یافته. جز دینداري، با بیشتر الگوهاي فراغتی رابطه معنادار نشان داده سرمایه فرهنگی ب

یرون خانه با هم تفاوت داشتند درحالی کـه  زنان طبقات مختلف، تنها در الگوي فراغتی فعاالنه و بآن بود که 
بـا هـم    خانـه از  یـرون فراغـت ب  و منفعالنـه  ،فعاالنه ،تعامل محور مردان طبقات مختلف در الگوهاي فراغتی

  . تمایزاتی در الگوي فراغتی آنها ایجاد نماید بودتحصیالت نیز تنها در بین زنان توانسته . تفاوت داشتند
  

ت، جوانان، جنسیت، فراغت رسانه محور، فراغت تعامل محور، فراغت معنویت اوقات فراغ: کلمات کلیدي
  . محور، فراغت دانش و آموزش محور

                                                
  Henayat@rose.shirazu.ac.ir:  دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایمیل 1
  S.mhosseini@rose.shirazu.ac.ir: دانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایمیل 2
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  همقدم
 .اسـت  استفاده از اوقات فراغت یچگونگ جوامع یافتگیتوسعه  یزانهاي م و مشخصه یارهااز مع یکی امروزه

یـافتگی و ارزیـابی   شـناخت توسـعه    یارهايمع از تبدیل به یکیبراي آن  یزير اصوالً اوقات فراغت و برنامه
  .)86: 1390؛ فرهودي و همکاران، 27: 1391ادریسی و همکاران،( است کیفیت زندگی شده
اي که متعلق بـه فـرد    نظران فراغت را فعالیت براي خود یا زمان آزاد یا زمان فروخته نشده گروهی از صاحب

اي نیـز   عـده ).  1388کریمیـان،  ( انـد  توصیف نمـوده  ،کند می است و زمانی که فرد به میل خود از آن استفاده
دانند که فرد کامالً به رضایت خود یا براي استراحت، یا بـراي تفـریح،    اي از اشتغاالتی می فراغت را مجموعه

یا به منظور توسعه یا آموزش غیرانتفاعی یا مشارکت اجتماعی داوطلبانه، بعد از آزاد شدن از الزامات شغلی، 
پیچیـدگی تعریـف    نیـز  کـاپالن  .)1386سعیدي رضوانی و سینه چی،( پردازد نوادگی و اجتماعی به آن میخا

بـه عنـوان فراغـت تلقـی     ) براي همه( نفسه توان فی چیزي را نمی زد کرده و معتقد است هیچ فراغت را گوش
الگـو، فراغـت    یـن بق امطـا . توان فراغت دانسـت  می) بخش باشد چنانچه رضایت(هر چیزي را   کرد و تقریباً

  ).111-112: 1382تورکیلدسن، ( آید شده و حالتی از بودن به شمار می نفسه هدف تلقی  فی
 یو تغییرات عظیم بودهبشر، در طول قرون و اعصار ثابت ن یزندگ يها اوقات فراغت مانند سایر جنبهمفهوم 

پـس از  د که بیشترین توجه به فراغت، بررسی این روند نشان می ده. است پذیرفتهخود  یرا در روند تاریخ
اوقات فراغت در هفته تـا   تا جدید باعث شدهاي  آوري فزاینده انسان به فنبوده که دسترسی انقالب صنعتی 

با افزایش مدت زمـان فراغـت و تحـول در مفهـوم فراغـت      ). 51-37: 1383امیرتاش،( دو برابر افزایش یابد
هاي جدیدي از علوم اجتمـاعی   به ایجاد شاخهکه عمال  شده رخوردارامروزه اوقات فراغت از چنان اهمیتی ب

فکـوهی و انصـاري   (انجامیده است» انسان شناسی اوقات فراغت«و » جامعه شناسی اوقات فراغت« با عنوان
  .)62:1382مهابادي، 

ارد، تمـدنی کـه   اي از اندیشمندان، جوامع انسانی، امروزه، به سوي تمدن فراغتی گام بـر میـد   بنا به تعبیر عده
تـر   ، و مهم...زاییده خودکار شدن وسایل تولید، کاالهاي کشاورزي و صنعتی است و افزایش درآمد سرانه و 

به عبارت دیگر تمدن انسانی از بند کار . شدن اوقات فراغت را سبب شده است از همه طوالنی شدن و مهم 
ه و تمایل دارد تا اوقات فراغـت خـود را در سـایه    جهت تولید مواد مورد نیاز براي ادامه حیات، رهایی یافت

  ). 1383سازمان ملی جوانان،( هاي اجتماعی و اقتصادي به صورتی متفاوت و دلپذیر درآورد پیشرفت
تمام اقشـار  براي مشترك  یموضوع و یک پدیده فرهنگی و اجتماعیبخشی از زمان، عنوان  ت بهغاوقات فرا

جوانان به عنوان یکی از این . اند ه جوانان از اهمیت خاصی برخوردار بودهاما در این بین، هموار جامعه است
شوند که در همه اعصار و قرون و در هر محدوده جغرافیایی با هر نـام   هاي حساس جامعه محسوب می گروه

افزایش دوره جوانی و نیز تنوع ). 1383سازمان ملی جوانان، (و نشانی به آن توجه و تأکید خاصی شده است
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گذران اوقات فراغت در میان نوجوانان و جوانان و تاثیر شـیوه هـاي گـذران اوقـات فراغـت بـر تربیـت و        
ریزي در خصوص اوقات فراغـت   هاي خاصی را جهت برنامه گیري هویت و شخصیت آنها، حساسیت شکل

جه به جنسیت هاي سنی، تو در مطالعه اوقات فراغت عالوه بر توجه به گروه. این گروه سنی برانگیخته است
 ی در جوامع اسـت اجتماع یماتتقسمبناهاي از  در واقع جنسیت یکی. نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

. شـود  یدر فراغـت مـ  ی نـاهمگون  موجـب  متفاوت هاي یهها و ال حوزهدلیل قرار دادن زنان و مردان در  که به
مردان  يمناسب برا يها ها و نقش یژگی، واستنباط جامعه از رفتاربه  یساختار اجتماع ینوعبه مثابه  یتجنس

 یرفتـار مناسـب اجتمـاع    وردهـا در مـ   از داللـت  یفیبر اساس سن و جنس طو نهایتاً  شود یم نتهیو زنان م
با توجه به اهمیت این دو عامـل پـژوهش    .دهد یحاوقات فراغت را توضتواند الگوهاي  میکه  آید میوجود ب

  .می پردازد جوانان یانگذران اوقات فراغت در م يالگوهاجنسیتی  ي مطالعهحاضر به 
اوقات فراغت، . شایان ذکر است که نحوه گذران اوقات فراغت براي افراد و جامعه حائز اهمیت زیادي است

روابط میـان  نقشی اساسی در جهت اجتماعی کردن نوجوانان و جوانان، باال بردن کیفیت زندگی افراد، بهبود 
و  یخـدمات  يهـا  داوطلبانـه و برنامـه   يها مشارکت در طرح يبرا افرادب و تشویق ترغی ی،نسل و بین یگروه

رشـد  ، جامعـه  یفرهنگـ  یزندگ سازي غنی گردد، می يروحیه شهروند يبهبود و ارتقا موجبکه  یرویدادهای
، و همچنین انسجام خـانواده  یو روحان یعقالن ،یعاطفسالمت روانی و جسمی  از جمله يابعاد مختلف فرد

هـا ایفـا    هـا و بزهکـاري   مانعی در جهـت بـروز انـواع کجـروي     ی و همچنینسالمت و امنیت اجتماعقاء ارت
؛ مهـدوي و   1389 نیـا،  نـوري و هاشـمی   خواجـه  ؛ 1387؛ کاظمی، 1387جاه، رفعت ؛ 1382سلگی،( نماید می

اي  ي ملی هر جامعهها گذران اوقات فراغت جوانان که سرمایه توجهی و یا غفلت از نحوه لذا کم). 1387تمیز،
بنـابراین پـرداختن بـه فراغـت     . خواهـد داشـت   شوند، مشکالت بسیاري را براي جامعه در پـی  محسوب می

نوجوانان و جوانان و پژوهش در این زمینه باعث باال رفتن سطح آگاهی و شـناخت آحـاد جامعـه بـه ویـژه      
فراغتی نوجوانان و جوانان خواهـد  هاي  اندرکاران کشور نسبت به موضوع فراغت و فرصت مسئوالن و دست

با توجه به اهمیـت ایـن   . هاي مطلوبی گردد گذاري ها و سیاست ریزي تواند در آینده، موجبات برنامه شد و می
شـهر   جوانـان  یـان گـذران اوقـات فراغـت در م    يالگوهاجنسیتی  ي مطالعهمساله، پژوهش حاضر، با هدف 

   .م گرفته استیه ها انجاو رابطه آن با انواع سرما شیراز
  

  ه پژوهشپیشین
که بعضی از آنها مطـرح  تحقیقات متعددي صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در مورد اوقات فراغت 

  :می شود
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سرمایه فرهنگی خانواده و ذائقـه فراغتـی دانشـجویان بـا      یبه بررس یوهشژدر پ) 1391( ادریسی و همکاران
پژوهش، شیوه هاي گذران اوقات فراغت به پـنج گـروه فکـري،     یندر ا. رویکرد نظري بوردیوپرداخته است

نتایج به دست آمده حـاکی از  . شده است یمفرهنگی و جسمانی تقس -سرگرمی، هنري  -اجتماعی، تفریحی 
سرگرمی و اجتماعی در بـین دانشـجویان زن بـیش از مـردان و فراغـت       -آن است که فراغت هاي تفریحی 

همچنـین سـرمایه فرهنگـی    . ر بین دانشجویان متاهل بیش از مجردین استسرگرمی و جسمانی د -تفریحی 
  .با انواع فراغت به جز فراغت جسمانی رابطه معناداري دارند

نشان دادند ، در مقاله اي با عنوان اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی و زنان) 1390(ابراهیمی و مسلمی پطرودي
از میان سه بعد سرمایه فرهنگـی،  و. یین تر از حد متوسط استهاي فراغتی پا میزان مشارکت زنان در فعالیت

  .دو بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده داراي تاثیر معنادار بر اوقات فراغت می باشند
چگـونگی   شـاغل از  مندي زنـان یتعوامل مرتبط بـا رضـا  به مطالعه ي طی پژوهشی ) 1390(و قادري شفیعی

 عرصـه  در موجـود  غیرمـادي  عوامـل  میان داري معنی رابطه که دهد می نشان ها یافته .پرداختندگذران اوقات 
 زنـان  فراغـت  اوقات گذران با دیگر سوي از اجتماعی - اقتصادي عوامل و یکسو از زنان خصوصی زندگی
  . دارد وجود

اس بـر اسـ  . اسـت  پرداختـه هاي زندگی فراغتی در بـین دانشـجویان کشـور     بررسی سبکبه ) 1387(کاظمی
هاي مختلف گذران اوقات فراغت، گرایش دانشجویان بـه سـبک رسـانه     هاي این پژوهش از میان سبک یافته

اي دانشجویان نیـز بیشـتر سـرگرمی محـور      ها بوده است و محتواي مصرف رسانه محور بیشتر از سایر سبک
اغتـی مـذهب محـور و    هاي جنسیتی، زنان بیشتر از مردان به سبک هاي فر در تحلیل. است تا آموزش محور

هاي ورزش محور و سیاست محور  از زنان به فراغت یشترهنرمحور تمایل نشان داده اند و در عوض مردان ب
هاي فراغتی رسانه محـور و تفـریح محـور یکسـان بـوده و       میزان اقبال زنان و مردان به سبک. گرایش دارند

  . تفاوتی نداشته است
 دانشجویان فراغت الگوهاي به مطالعه ،ي فرهنگی ها ان فراغت و ارزشدر مقاله اي با عنو) 1390(رفعت جاه

مطالعـه   نتـایج ایـن   .اسـت  آنان پرداخته فراغت اوقات مسائل و مشکالت شناخت و خوابگاهی پسر و دختر
هاي  هاي فعاالنه و پسران بیشتر به شیوه است که در گذران اوقات فراغت، دختران بیشتر به شیوه آن از حاکی
 و هـا  ارزش فراغـت،  از شیوه گذران اوقات فراغت آنها با برداشـت  همچنین. خواهانه گرایش دارند میسرگر

  .دارد ارتباط فراغت براي آنها ریزي برنامه میزان و دینی پایبندي میزان سبک زندگی، ها، نگرش
. انـد  داختـه پر ،در مطالعـه اي بـه بررسـی نـابرابري اجتمـاعی در حـوزه فراغـت       ) 1389( صادقی و همکاران

هاي تحقیق بیانگر اهمیت نمادین فراغت در زندگی اجتمـاعی جوانـان و رابطـه معنـادار آن بـا اشـکال        یافته
نتـایج بررسـی همچنـین نشـاندهنده ي وضـعیتی      . هاي اجتماعی در جامعه است مختلف تمایزات و نابرابري
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با توجه به ابعـاد مختلـف نـابرابري     است که در چارچوب آن جوانان الگوها و رفتارهاي فراغتی متفاوتی را
  .کنند هاي فضایی، جنسیتی، قومیتی و طبقاتی تجربه می اجتماعی یعنی نابرابري

شناختی الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان در تهران  به بررسی جامعه) 1388( خوراسگانی و شیري ربانی
تمـایز و تفـاوت الگوهـاي    در اعی و جنسـیت  نتایج تحقیق بیانگر نقش تعیین کننده طبقـه اجتمـ   .اند پرداخته

همچنین حوزه فراغت در تهران به عنوان عرصه انتخاب فـردي هنـوز در دایـره    . گذران اوقات فراغت است
  . محدود طبقه اجتماعی و جنسیت است

ـ     یو چگـونگ  ياقتصاد -یاجتماع یگاهپا یبررس به یقیتحقدر ، )1388( یپات  ینگـذران اوقـات فراغـت در ب
و انـواع فراغـت رابطـه     ياقتصاد -یاجتماع یگاهپا ینکه ب حاکی از آن بود یجنتا. جوان پرداخت یاندانشجو

  .وجود دارد
آموزان پسـر و دختـر مقطـع     فراغت دانش به بررسی تطبیقی گذران اوقات )1388(کودهی مهر و واقف معتمدي

آموزان پسر  گذران اوقات فراغت دانشبراساس نتایج تحقیق بین نحوه  .اند سرا پرداخته دبیرستان شهر صومعه
  .داري وجود دارد و دختر تفاوت معنی

فراغـت بـه شـیوه فراتحلیـل،       هاي جنسـیتی در اوقـات   اي به بررسی تفاوت در مقاله) 1387(سفیري و مدیري
 میزان اوقات فراغت و نحوه گذران آن متاثر از جنسیت اسـت و  دهد که ، نشان می نتایج پژوهش .اند پرداخته

میزان اوقات فراغت در مردان همچنین . این موضوع در نحوه گذران اوقات فراغت به شدت محسوس است
اي کـه در گـذران اوقـات     هاي فراغتی در مردان و زنان متفاوت است؛ به گونـه  اولویتو  بیش از زنان است

هاي هدفمنـد نیـز در    شود و همچنین فراغت تر مشاهده می هاي معطوف به خانواده بیش فراغت زنان، فراغت
  .در زمینه اوقات فراغت از مردان کمتر استنیز رضایت زنان . تر است ایشان بیش

هـاي آن در دانشـجویان    چگونگی گذراندن اوقـات فراغـت و همبسـته    ي مطالعهبه ) 1387( قائم و همکاران
هـاي دانشـجویان بـراي     نتایج حاکی از آن بود که مهمتـرین اولویـت  . پرداختنددانشگاه علوم پزشکی شیراز 

درسی و غیر درسی، ورزش و سرگرمی بـوده   پرکردن اوقات فراغت خود به ترتیب استراحت، تفریح، مطالعه
 . داري وجود داشت هاي انجام شده پسران و دختران دانشجو اختالف معنی بین بعضی از فعالیت. است

 سـعی  ابتـدا  شـهري،  زنـدگی  هاي عرصه در فراغت اوقات و جنسیت اي با عنوان در مقاله) 1386( جاه رفعت
 مردان متفاوت حضور بر جنسیتی اجتماعی تقسیمات نقش و یابی نموده ریشه زنان را، فراغتی مسایل تا کرده

 فراغـت  فضاي و فعالیت زمان، لحاظ به زنان فراغتی هاي محدودیت سپس. کند تشریح فراغتی هاي فعالیت و
 عرصـه  در زنـان  تـر  بـیش  حضـور  و اخیـر  به نظر وي، دگرگـونی . دمورد تحلیل قرار ده شهري فضاهاي در

 و بـوده  ها خانواده مصرف الگوي تغییر و زنان در اشتغال و تحصیالت افزایش سبب به عمدتاً شهرها عمومی
   .است ساخته ضروري زنان براي مناسب فراغتی بازنگري
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ي گذران اوقات فراغت در خانواده هاي  نیز پژوهشی با عنوان بررسی تغییرات نحوه) 1379( اشرف الکتابی
شهر تهران طی سه نسل انجام داده است در این طرح گذران اوقات فراغت به شـکل مقایسـه اي هـم میـان     

بـر اسـاس نتـایج تحقیـق     . هاي مختلف و هم در سه نسل مختلف از یک خانواده مطالعه شـده اسـت   جنس
ه اقتصادي و اجتمـاعی بـر نحـوه ي گـذران اوقـات      متغیرهاي جنسیت، سن، میزان تحصیالت، شغل و پایگا

  .فراغت تأثیر می گذارد
پژوهشی با عنوان بررسی الگوي گذران اوقات فراغت دانشـجویان دانشـگاه   ) 1383( سرشت و پاك پور الهام

داري بـین عالیـق پسـران و     هـاي معنـی   از نظر جنسیتی تفاوتکه نتایج نشان داد  .انجام دادند ،شهید چمران
  . ها دیده می شود ن و نوع و مخصوصا مدت زمان پرداختن به این فعالیتدخترا

ـ    یـزان بـر م  یو فرهنگ یاجتماع عوامل یرتأث یبه بررس) 1387( نوري و مقدس خواجه  ینگـذران فراغـت در ب
اسـتفاده   یرهـاي متغ یبآن است که به ترت ي نشان دهنده یقتحق یجنتا. اند آموزان شهرستان آباده پرداخته دانش

بـه مدرسـه از متغیرهـاي     یدلبسـتگ  وبودن  یبه دوستان، مذهب یدلبستگ ی،و ارتباط یاطالعات هاي ياز فناور
  .باشند مهم در تبیین میزان اوقات فراغت دانش آموزان می

اي با عنوان اوقات فراغت زنان و موانع مشـارکت،   در مقاله) 2007( و شیخ االسالمی 1مقدم، هندرسون ربع
. ترین عوامل عدم استفاده زنان از اوقات فراغت اسـت  راي زنان شیرازي موانع ساختاري از مهمدریافتند که ب

و کـار در خانـه در   ) مراقبت از فرزنـدان (هاي خانواده  شخصی ناشی از انتظارات و مسئولیت هاي دیتمحدو
  . رده بعدي قرار داشت

هـاي   اقتصادي به مشارکت در فعالیـت -، پژوهشی تحت عنوان چگونه پایگاه اجتماعی)2008(2کرین و لسلی
هـاي پایگـاه    نتایج حاکی از آن بود که همـه مقیـاس   .کند؟ را انجام دادندجسمی در واقات فراغت کمک می

هـاي اجتمـاعی روابـط فعـال پایگـاه اجتمـاعی        اقتصادي بصورت مستقل با عامل فردي و واسطه -اجتماعی
  . اقتصادي پیوند داشتند

فراغـت  . است خود نشان دادند اوقات فراغت در زنان کم تر از مردان یقدر تحق )2003( 3یانچیو ب ینگلیمت
از مردان اوقـات   یشزنان ب یخته است،آم یبا کارهاي خانگ یشترب یشانفراغت ا. کمتر است یشانمحض در ا

ي خانـه  گذران اوقات فراغت نگران کارها زمان تر در یشو ب ی کنندشان سپري م فراغت خود را با فرزندان
  .از خانه هستند یرونو کارهاي ب

                                                
1. Henderson  
2. Cerin & Leslie  
3. Mattingly and Bianchi  
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هاي جسمی اوقات فراغـت و  در نروژ یک مطالعه طولی از رابطه بین فعالیت) 2009( و همکارانش 1بریکلند
هاي جسـمی در  نتایج نشانگر یک رابطه معکوس بین فعالیت. اخالق افسردگی در میان نوجوانان انجام دادند

  .اشدبزمان اوقات فراغت و افسردگی می
  

 چارچوب نظري پژوهش

در این پژوهش با انجام مطالعه اي در مورد نظریه هاي مرتبط با اوقـات فراغـت، نظریـه بوردیـو بـه عنـوان       
  .چارچوب نظري مورد استفاده قرار گرفته است

هـاي خـاص بـراي     ها، تمایالت و مفاهیم فعالیت ها، سلیقه بر اساس نظر بوردیو، براي تجزیه و تحلیل سبک
هـاي اوقـات    افراد براي گزینش فعالیت. هاي توصیفی پا را فراتر بگذاریم مان خاص باید از محدوده دادهمرد

در واقـع ایـن عوامـل    . فراغت به علـت چنـدین عامـل از جملـه سـن و جـنس دچـار محـدودیت هسـتند         
. نامـد  مـی ) امکانـات (شود که بوردیو آن را حوزه  محدودکننده و توانمند سازنده، باعث محدودیت چیزي می

هاي اوقـات فراغـت در دوران    ها در مورد فعالیت ها و استنباط ها، خواست وي بر آن است که عالیق و سلیقه
بـر   لـذا ). 356: 1380هیوود و همکاران، ( گیرد کودکی، در درون خانواده و محیط اجتماعی پیرامون شکل می

سیسـتمی  که  شودمی یا عادت واره ري منشگی هاي دوران کودکی منجر به ترکیب و شکلتجربهاین اساس، 
این حالت از نظر بوردیو، بنیادي است کـه سـبک زنـدگی و فراغـت بـر      . آورد را به وجود می هااز خواست

ت   همان منطق تجربه به طور ناخودآگـاه در تمـام سـلیقه   . گیرد ي آن شکل می پایه الیـهـاي  هـا و عالیـق و فع
هـا و رفـتن بـه مسـافرت در ایـام تعطیـل و       هـا و انجمـن   ضویت باشگاهفراغتی، از ورزش و هنر گرفته تا ع

تمـام   در واقـع . کنـد ، عمـل مـی  ...وهاي وسایل ارتباط جمعـی   هاي غیررسمی، مانند استفاده از برنامه فعالیت
ی هاي فرهنگـ به طیفی از شایستگی توسط آنبنا نهاده شده و افراد با  پایه شالوده منش،بر  یهاي فراغت گزینه

هاي اوقات فراغت را کم و بیش در اختیارشان یابند که انواع خاصی از فعالیتي فرهنگی دست مییا سرمایه
دارد کـه   بوردیـو بیـان مـی     ). 356-358: 1380 ،هـی وود و همکـاران  ( سـازد پذیر مـی دهد یا امکانقرار می

اي  کنش در زمینه اجتمـاعی سـاختاریافته   کند بلکه از نظر او واره کنش را در خالء اجتماعی تولید نمی عادت
جملـه سـرمایه    شود کـه در آن رقابـت بـر سـر انـواع مختلـف سـرمایه از        گیرد که میدان نامیده می شکل می

از نظر ). 63: 2002، 2سوآرتز(پیوندد  اقتصادي، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادي به وقوع می
وي معتقـد اسـت کـه    . هاي مختلف اجتماعی دیده شـود  تواند در میدان هاي مختلف سرمایه می بوردیو شکل

) گیـرد  مـی   شکل  طبقه بر اساس انواع سرمایه( اي بخصوص اي خاص و در طبقه پرورش شخص در خانواده
  .تأثیر نیرومندي بر انتخاب نوع فعالیت در اوقات فراغت او دارد

                                                
1. Birkeland  
2. Swartz 
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  :باشد به طور خالصه استنتاج از این نظریه به شرح زیر می
 ریافراد تحت تأث. نماید رییتغ هیع سرماانوابر حسب  تواند یم یسبک زندگ کیگذران فراغت به عنوان 

عوامل برگذران اوقات  نیقرار دارند ا یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع يشبکه ها ،یخاص خانوادگ گاهیپا
سهم و اجتماعی،  و منابع فرهنگی اديمیزان دسترسی به منابع م به عبارت دیگر،. گذارد ها تاثیر می فراغت آن

کند و افراد بسته به موقعیت  ي یک فرد و در نتیجه موقعیت اجتماعی و امکانات او را تعیین میسرمایه
هاي زندگی خاصی را در پیش گرفته و از امکانات فراغتی و سالیق اجتماعی و منابع در دسترس سبک

هاي فراغتی آنان تأثیر ها و سالیق ناشی از آن بر روي گزینهگرایش،این امکانات. شوندخاصی برخوردار می
  :با توجه به این نظریه مدل زیر مطرح می گردد ).4: 1385شکوري ( گذاردمی

  
  

  
  
 

  مدل نظري تحقیق: 1شکل شماره 
  

          فرضیه هاي پژوهش                                                                               
  .اوقات فراغت در میان دختران و پسران تفاوت معنادار وجود داردگذران  الگوهايبین  -
دارا بـودن وسـایل   میـزان  احساس طبقاتی افراد، میزان درآمد خـانواده،  ( بین سرمایه اقتصادي پاسخگویان -

  .داردرابطه معنادار وجود به تفکیک جنسیت گذران اوقات فراغت آنها  الگويو ) رفاهی
میـزان  و  ي فرهنگـی دینـداري و مهـارت هـا    زانیتحصیالت پاسخگو، م(بین سرمایه فرهنگی پاسخگویان -

بـه تفکیـک   گذران اوقـات فراغـت آنهـا     الگويو ) و میزان استفاده از رسانه ها داربودن محصوالت فرهنگی
  .رابطه معنادار وجود داردجنسیت 

رابطـه معنـادار   به تفکیـک جنسـیت   ذران اوقات فراغت آنها گ الگويبین سرمایه اجتماعی پاسخگویان و  -
  .وجود دارد

 
  روش

شـامل تمـام    پـژوهش جامعـه آمـاري    .پژوهش حاضر با رویکرد کمی و به روش پیمایشی انجام شده اسـت 
 )1976(1بر اساس جدول لـین  پژوهش،حجم نمونه این . باشد می شیراز ساله ساکن در شهر 29تا  14 جوانان

                                                
1. Lin  

ایه
سرم

اع 
انو

 

 سرمایه اقتصادي

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه فرهنگی

 اوقات فراغت گذران الگوي
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اي  گیـري طبقـه   از طریـق روش نمونـه   بـرآورد گردیـد کـه   نفـر   400درصد،  5و خطاي  95نان با سطح اطمی
بوده روایی پرسشنامه به صورت صوري . باشد ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه می. شدندتصادفی انتخاب 

 نظران این حوزه مـورد بررسـی و تاییـد نهـایی     ، بدین صورت که پرسشنامه ساخته شده توسط صاحباست
 هاي موجود در پرسشـنامه محاسـبه شـده    پایایی آن نیز توسط ضریب آلفاي کرونباخ براي طیف .گرفتر قرا

  .، نتیجه آزمون پایایی هر طیف به روش آلفاي کرونباخ را نشان می دهد1جدول شماره. است
  

  نتیجه آزمون پایایی هر طیف به روش آلفاي کرونباخ :1جدول 
  کرونباخ ضریب آلفاي  ویهگ دادتع  متغیر

  86/0  30  میزان استفاده از فعالیت هاي فراغتی
  81/0  16  فراغت فعاالنه
  76/0  14  فراغت منفعالنه

  85/0  7  فراغت آموزش و دانش محور
  80/0  4  فراغت معنویت محور
  78/0  8  فراغت رسانه محور
  82/0  8  فراغت تعامل محور
  79/0  17  فراغت بیرون از خانه
  80/0  13  فراغت درون خانه
  89/0  40  سرمایه اجتماعی

  85/0  19  دینداري
  80/0  9  مهارت هاي فرهنگی

  87/0  12  میزان تمایل به محصوالت فرهنگی
  

بررسـی سـاختار   . جهت تقلیل فعالیت هاي فراغتی به چندین گروه، از تحلیل عامل اسـتفاده گردیـده اسـت   
اریماکس حاکی از آن بود که ایـن مقیـاس از   هاي اصلی و چرخش و با روش مؤلفه هاي فراغتی گزینهعاملی 

 فراغت آموزش و دانش محور، فراغت معنویت محور، فراغت رسانه محور، فراغت تعامل محـور عامل  چهار
 او ام عالوه براین مقدار کی. کردند درصد از واریانس کل را تببین می 81/56تشکیل یافته است که در مجموع 

)KMO(  دار بود معنی 000/0و آزمون کرویت بارتلت در سطح  83/0با براي کفایت نمونه برابر .  
  شیوه سنجش متغیرهاي پژوهش

در این پژوهش منظور از اوقات فراغت اوقاتی اسـت فـرد، جـداي از کـار و اشـتغال و سـواي از وظـایف        
و نیـاز   اجتماعی و خانوادگی و زمانی با اختیار خویش و داوطلبانه آن را انتخاب نموده و بـر حسـب عالقـه   
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 ابتـدا،  متغیـر  ایـن  سنجش براي). 1375عطاري،( پردازد خویش جهت شادي یا ارضاي مورد انتظار به آن می
 روشـن  اکتشافی اي مطالعه توسط و دهند می انجام خود فراغت هاي زمان در افراد که هایی فعالیت از فهرستی

 از هریـک  در شان مشارکت یزانم نماید مشخص تا شد خواسته پاسخگو از لیکرت طیف صورت به و شده
بعد از اینکه پرسشنامه ها تکمیل گردید با استفاده از تحلیل عامل گویه هـا   .فراغتی چقدر است هاي فعالیت

گروه از هم جدا شدند و با نامهاي فراغت آموزش و دانـش محـور، فراغـت معنویـت محـور، فراغـت        4در 
عالوه بر تفکیـک فـوق   . در تحلیل از آنها استفاده شدرسانه محور، فراغت تعامل محور مشخص گردیدند و 

الذکر از تفکیک هاي دیگري مانند تفکیک بین فراغت فعاالنه و منفعالنه و فراغت بیرون و درون منـزل نیـز   
  . استفاده شد تا به روشن شدن بهتر الگوهاي فراغتی جوانان کمک نماید

اي است که کنشگران  ماعی مجموع منافع بالفعل و بالقوهسرمایه اجت و،یبورد فیبنا به تعر: اجتماعی سرمایه
ابعاد سرمایه ). 147: 1384بوردیو،( آورند هاي اجتماعی و سازمان ها بدست می از طریق عضویت در شبکه

. افراد است یو مشارکت اجتماع یاعتماد اجتماع ،یشامل مجموعه روابط اجتماعدر این پژوهش، اجتماعی 
مورد توجه و مطالعه قرار گرفته  شاوندانیو خو گانیتباط با دوستان، همکاران، همساار ،یروابط اجتماعدر 

و اعتماد نهادي مورد ) اعتماد متقابل( گرانیاعتماد به د ادي،یدر سه بعد اعتماد بن یاعتماد اجتماع. است
انواع مشارکت در ( یرسم یدو بعد مشارکت اجتماع در ی نیزمشارکت اجتماع. سنجش قرار گرفته است

سوگواري اعضاي  ای یجشن، عروس رینظ یشرکت در مراسم( یررسمیو مشارکت غ) انتخابات در کشور
  . مورد مطالعه قرار گرفته است) و همکاران گانیدوستان، همسا ل،یخانواده و فام

  .استو احساس طبقاتی منظور از آن میزان درآمد خانواده و امکانات رفاهی خانواده  :اقتصادي سرمایه
 در شـده  نهادینـه  و یافتـه  عینیـت  تجسدي، و شده درونی اشکال به فرهنگی سرمایه مفهوم: فرهنگی سرمایه
 از آن ي گانـه  سـه  ابعـاد  در فرهنگـی  سـرمایه  سـنجش  جهـت ). 23-14: 1989 بوردیـو، ( شود می دیده جامعه

 این مصادیق. شد گرفته رهبه) 1385 زارعیان، پور ؛1381 نوغانی، ؛1386 امینی، و عبداللهی(  تجربی مطالعات
 کاالهـاي  از اسـتفاده  بـه  نسـبت  افـراد  گرایشـات  و تمـایالت  همچنـین  هاي فرهنگی و مهارت شامل اشکال

و رسانه ها و همچنین میزان دینداري آنها می باشد کـه   فرهنگی محصوالت از عینی استفاده میزان و فرهنگی
شـامل  و استفاده شـده اسـت   )1965(1ك و استاركگال يافراد از مدل چند بعد يندارید زانیسنجش م جهت

  .می باشد يامدیو پ یعاطف ،یمناسک ،يابعاد اعتقاد: ينداریابعاد چهارگانه د
  هاي توصیفی یافته
ساعت در هفتـه وقـت    32هاي این پژوهش حاکی از آن است که حدود سه چهارم پاسخگویان بیش از  یافته

است که میانگین ساعات فراغت دختران در هفتـه کمتـر از پسـران     ها همچنین بیانگر این یافته. فراغت دارند

                                                
1. Glock  & Stark  
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هـا عـالوه بـر بیـان      یافته. هاي فراغتی در مقایسه با پسران کمتر است بوده و میزان استفاده آنها نیز از فعالیت
تفاوت در این باب، حـاکی از آننـد کـه در مـورد تمـام الگوهـاي فراغتـی نیـز پسـران از میـانگین بـاالتري            

در پژوهش حاضر بیش از نیمی از پاسخگویان از چگونگی گذران اوقات فراغت خود احساس . دارندبرخور
به لحاظ جنسیتی . دخترهاست از بیشتر پسرها رضایت رضایتی کمتر از حد متوسط دارند و بطور کلی میزان

درحالی کـه   هنري است -هاي آموزشی هاي فراغتی دختران به ترتیب شامل ورزش، مطالعه و کالس اولویت
نوع ورزش مورد عالقه دختران، شـنا  . باشد هاي فراغتی پسران نیز شامل ورزش، مطالعه و گردش می اولویت

هاي فراغتی انجام شده توسط پاسـخگویان، دختـران در    از بین کل فهرست فعالیت. باشد و پسران فوتبال می
زدن بـا   وابیدن و اسـتراحت کـردن، گـپ   هایی مثل حل جدول، کمک به والدین و اعضاي خانواده، خ فعالیت

انـد و در سـایر    هاي هنري، میانگینی باالتر از پسران کسـب نمـوده   دوستان و اعضاي خانواده و انجام فعالیت
 . موارد میانگین استفاده پسران باالتر است

  ن فرضیاتآزمو
فراغـت در میـان    ذرانگنحوه  2جدول شماره . در این قسمت به آزمون فرضیه هاي تحقیق پرداخته می شود

  . مورد مقایسه قرار گرفته است دختران و پسران
  فراغت در میان دختران و پسران گذراننحوه آزمون مقایسه میانگین : 2جدول
 معناداري Levent t طاي استانداردخ میانگین نیفراوا جنس متغیرهاي وابسته

 فراغت آموزش و دانش محور
 80/6 37/12  182 زن

03/0 93/0- 35/0 
  92/5  97/12  218  مرد

 فراغت معنویت محور
 45/3 37/9  182 زن

71/0 37/1- 16/0 
 47/3 85/9  218  مرد

 فراغت رسانه محور
 06/6 22/14  182 زن

19/0 48/3- 001/0 
 66/6 44/16  218  مرد

 فراغت تعامل محور
 80/5 12/20  182 زن

15/0 68/1- 09/0 
 45/6 16/21  218  مرد

 فراغت فعاالنه
 48/8 46/19  182 زن

54/0 90/2- 004/0 
 32/8 90/21  218  مرد

 فراغت منفعالنه
 25/11 74/39  182 زن

43/0 07/2- 03/0 
 71/11 12/42  218  مرد

 فراغت درون خانه
 25/8 36/28  182 زن

83/0 14/1- 25/0 
 14/8 30/29  218  مرد

 فراغت بیرون خانه
 44/11  83/30  182 زن

32/0  43/3-  001/0  
  15/11  72/34 218  مرد
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، دختران و پسران در فراغـت رسـانه   sigمالحظه می شود با توجه به مقدار  2در جدول شماره همانگونه که 
محور، فراغت فعاالنه و منفعالنه و فراغت بیرون از خانه با یکـدیگر تفـاوت دارنـد و در سـایر مـوارد ایـن       

گین نمره پسـران  الزم به ذکر است که در تمام مواردي که معناداري آن تایید شده، میان .تفاوت معنادار نیست
  .باالتر بوده است

نتایج آزمون فرضیه هاي دو، سه و چهار به تفکیک جنسـیت بـه صـورت خالصـه آورده      3در جدول شماره 
اعی و همـه سـبک هـاي    نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در گروه دختران بین سرمایه اجتم. شده است

در .گذران اوقات فراغت بجز فراغت رسانه محور، منفعالنه و فراغت درون خانه رابطـه معنـادار وجـود دارد   
گروه پسران نیز نتیجه مشابهی بدست آمده است با ایـن تفـاوت کـه فراغـت تعامـل محـور نیـز بـا سـرمایه          

اجتمـاعی افـراد بیشـتر باشـد بیشـتر در انـواع        در مجموع، هرچه سـرمایه . اجتماعی آنها رابطه معنادار ندارد
سـرمایه  . فعالیت هاي فراغتی بجز فراغت رسانه محور، منفعالنـه و فراغـت درون خانـه، درگیـر مـی شـوند      

اقتصادي توسط سه شاخص درآمد خانواده، امکانات رفاهی و احساس طبقاتی سنجیده شده که نتیجه آزمون 
در مورد درآمد خانواده در بـین دختـران نتـایج نشـان     . شده است آورده 4احساس طبقاتی در جدول شماره 

اما در مورد پسران درآمد .دهد که درآمد خانوادگی با هیچکدام از الگوهاي فراغتی آنها رابطه معنادار ندارد می
به عبارت دیگر در بـین پسـران هرچـه درآمـد     . خانواده با فراغت معنویت محور رابطه عکس نشان می دهد

رابطـه امکانـات رفـاهی بـا الگوهـاي      . ه شان بیشتر باشد کمتر به فراغت معنویت محور مـی پردازنـد  خانواد
مختلف فراغتی در بین دختران نشان می دهد افرادي که امکانات رفاهی بیشتري دارند تنها در فراغت فعاالنه 

مکانـات رفـاهی بیشـتري را    اما در مـورد پسـران، آنهـایی کـه ا    . و بیرون از خانه بیش از سایرین می پردازند
رابطه دینداري و . گزارش کرده اند فراغت رسانه محور،تعامل محور و بیرون و درون خانه بیشتري داشته اند

الگوهاي فراغت در بین دختران نشان می دهد که دینداري با الگوي فراغتی معنویت محور و رسـانه محـور   
یعنـی دخترانـی کـه میـزان     .رسانه محور معکوس مـی باشـد   رابطه دارد که این رابطه در مورد الگوي فراغتی

این رابطه در بین پسـران تنهـا بـا الگـوي فراغتـی      . دینداري باالتري دارند فراغت رسانه محور کمتري دارند
رابطه متغیر مهارت هاي فرهنگی و الگوهـاي گـذران اوقـات    . معنویت محور و فعاالنه معنادار گردیده است

ه در بین پسران این رابطه در تمام موارد تایید گردیده است اما در مورد دختران ایـن  فراغت نشان می دهد ک
محصـوالت  رابطه متغیر استفاده از . رابطه با الگوهاي فراغتی تعامل محور و معنویت محور تایید نشده است

ورد دختران رابطـه  ی با الگوهاي گذران اوقات فراغت در بین پسران در کلیه موارد تایید شده اما در مفرهنگ
رابطه متغیر استفاده از رسانه ها و الگوهاي فراغتـی نشـان   . مذکور با فراغت معنویت محور تایید نشده است

می دهد که این رابطه در تمام موارد تایید شده، تنها در مورد پسران رابطه این متغیر با سبک فراغتـی رسـانه   
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 5گوهاي گذران فراغت نیز در هر دو جنس نیـز در جـدول   رابطه تحصیالت و ال. محور تایید نگردیده است
  .آورده شده است

  
  آزمون همبستگی بین متغیرهاي وابسته و مستقل به تفکیک جنسیت :3جدول

  
  

آزمون تفاوت میانگین الگوهـاي فراغتـی زنـان و مـردان  بـر حسـب طبقـه آورده شـده          4شماره  در جدول
نان طبقات مختلف تنها در الگـوي فراغتـی فعاالنـه و بیـرون از     همانطور که مالحظه می شود در بین ز.است

خانه تفاوت معنادار تایید می شود به طوري که زنان طبقات باالتر بیشـتر فراغـت فعاالنـه و بیـرون از خانـه      
با توجه به این جدول، مردان طبقات مختلف در فراغت هاي تعامل محور، فعاالنـه، منفعالنـه، بیـرون    . دارند

به طوري که طبقات باالتر بیشتر فراغت فعاالنه؛ رسانه محور، تعامل محور و بیرون . هم تفاوت دارند خانه با
  .از خانه را انجام می دهند و مردان طبقات پایین بیشتر منفعالنه فراغت خود را سپري می کنند
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  الگوهاي فراغتی بر حسب طبقه در بین دو جنس) آنوا(آزمون تفاوت میانگین: 4جدول

  جنسیت تغیرم
مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 F Sig مجذورات

فراغت آموزش و دانش 
 محور

  45/0  88/0  88/40  65/122 زن
  41/0  96/0  80/33  41/101  مرد

 فراغت معنویت محور
  12/0  95/1  95/22  87/68 زن
  85/0  26/0  20/3  62/9  مرد

 فراغت رسانه محور
  23/0  43/1 42/52  26/157 زن
  05/0  36/2  24/103  73/309  مرد

 فراغت تعامل محور
  11/0  003/2  53/66  61/199 زن
  001/0  90/5  25/230  77/690  مرد

 فراغت فعاالنه
  007/0  11/4  34/281  03/844 زن
  016/0  51/3  18/235  55/705  مرد

 فراغت منفعالنه
  64/0  56/0  19/71  59/213 زن
  012/0  74/3 56/494  68/1483  مرد

  فراغت درون خانه
  30/0  22/1 97/82  92/248 زن
  06/0  55/2  56/165  68/496  مرد

 فراغت بیرون خانه
  021/0  32/3  84/419  52/1259 زن
  002/0  96/4  055/585  16/1755  مرد

  
  

آزمون تفاوت میانگین الگوهاي فراغتی زنان و مردان  بـر حسـب گـروه هـاي تحصـیلی       5شماره  در جدول
حظه می شود در بین زنان تنها الگـوي فراغتـی فعاالنـه و رسـانه محـور و      همانطور که مال. آورده شده است

معنویت محور در بین گروه هاي تحصیلی تفاوت معنادار ندارند و در سایر موارد این تفاوت به لحاظ آماري 
به طوري که زنان با تحصیالت باالتر بیشتر فراغت آموزش محور، تعامل محـور و بیـرون   . معنادار شده است

همچنـین  . خانه دارند در حالی که زنان با تحصیالت پایین تر بیشتر فراغت منفعالنه و درون خانـه دارنـد   از
تحصیالت در بین پسران هیچگونه تفاوتی در الگوهاي فراغتی ایجاد نکرده اسـت و در کلیـه مـوارد آزمـون     

  . تایید نشده است
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  بین دو جنس در برحسب گروه هاي تحصیلی  یفراغتالگوهاي ) آنوا( آزمون تفاوت میانگین: 5جدول

 جنسیت متغیرهاي وابسته
مجموع 
  مجذورات

میانگین 
 F Sig مجذورات

فراغت آموزش و دانش 
 محور

 02/0 14/2  39/92  1108 زن

  82/0  63/0  77/22  10/296  مرد

 فراغت معنویت محور
 46/0 99/0  82/11  94/141 زن

 39/0 06/1  74/12  70/165  مرد

 انه محورفراغت رس
 22/0 30/1  84/46  12/562 زن

 24/0 26/1  11/55  46/716  مرد

 فراغت تعامل محور
 014/0 19/2  91/68  93/826 زن

 27/0 21/1  10/50  38/651  مرد

 فراغت فعاالنه
 116/0 53/1  106  1278 زن

 29/0 18/1  23/81  07/1056  مرد

 فراغت منفعالنه
 008/0 33/2  273  3277 زن

 61/0 84/0  26/117  46/1524  مرد

 فراغت درون خانه
 05/0 78/1  115  1387 زن

 46/0 98/0  56/65  35/852  مرد

 فراغت بیرون خانه
 03/0  98/1  245  2941 زن

  392/0  06/1 05/132 70/1716  مرد
  

  گیري بحث و نتیجه
 افـراد در دو  یـک کـه موجبـات تفک   یت استجنساهمیت دارد،  ی،اجتماع یماتکه در تقس یاز جمله مقوالت

. کرده و در نتیجه به شکل گیري الگوهاي متفاوت گذران اوقات فراغت می انجامـد جداگانه را فراهم  ۀعرص
اي  در بیشتر الگوهاي فراغتی مطرح شده، نقش تعیین کننده تیجنسهمانگونه که نتایج پژوهش نیز نشان داد 

گوي فراغتی بیرون از خانه و الگوي فعال و منفعل مردان در الگوهاي فراغتی رسانه محور، ال. را ایفا می کند
میانگین باالتري نسبت به زنان دارند که این تفـاوت میـانگین در الگـوي فراغتـی بیـرون از خانـه و الگـوي        

متفاوت بودن زنان و مـردان در الگوهـاي   . فراغتی فعاالنه مشهود تر بوده و شکاف بیشتري را نشان می دهد
، تفکیک عرصه هاي خصوصـی و  متفاوت دختران و پسران ريیپذ جامعهنشان دهنده فراغتی یاد شده بخوبی 

عمومی، موقعیت ساختاري زنان و درهم تنیده بودن فراغت آنها بـا خـانواده و امکانـات فراغتـی نـابرابر در      
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ه با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد موقعیت سـاختاري زنـان در خـانواد   . بیرون از منزل است
بیشـتر اوقـات   . امکان داشتن فراغت فعاالنه و بیرون از خانه را براي آنها با محدودیت هاي رو برو می سازد

فراغت زنان و دختران با خانواده و مسئولیت هاي خانوادگی آنها گره خورده است و کمتر می تواننـد بـراي   
ایت زنان به الگوهاي فراغت درون خود برنامه ریزي خاصی داشته باشند و این مساله تا حدودي موجب هد

هـاي   یوجود دگرگـون  شواهد مختلف گویاي آن است که، ها این محدودیت رغمیعل لبتها. منزل گردیده است
 یعمـوم  ۀو ورود به عرصـ  آنها التیتحص و افزایش اشتغال زنان مثل ر،یهاي اخ در دهه یو اجتماع یفرهنگ

آنگونه که نتایج ایـن پـژوهش نیـز    . فراغتی آنها خواهد شد تغییراتی در سبک زندگی و متعاقباً سبکموجب 
نشان داد افزایش تحصیالت در مورد زنان برخالف مردان، توانسته است تمایزاتی را در الگوي فراغتی ایجاد 
کند به طوري که زنان با تحصیالت باالتر بیشتر فراغت آموزش محور، تعامل محور و بیرون از خانه دارند و 

حصیالت پایین تر بیشتر فراغت منفعالنه و درون خانه دارند و این نشان دهنده تغییر در این حـوزه  زنان با ت
پـور و   الهـام ، )1387(سـفیري و مـدیري  هـا بـا نتـایج پـژوهش      این یافتـه . همسو با افزایش تحصیالت است

همراسـتا   )1388(خوراسـگانی و شـیري   ربـانی و  )1388( کـودهی  مهر و واقـف  معتمدي، )1383(سرشت پاك
  . باشند می

 يزنان طبقات مختلف تنها در الگـو تفکیک زنان و مردان نیز بر اساس طبقه و الگوهاي فراغتی نشان داد که 
فراغـت فعاالنـه و    یشترکه زنان طبقات باالتر ب يبه طور دارنداز خانه تفاوت معنادار  یرونفعاالنه و ب یفراغت

 این دو الگوي فراغتی بین زنان تفاوت ایجاد کرده در حالی کـه مـردان  لذا طبقه تنها در  .از خانه دارند یرونب
کـه   يبه طور. خانه با هم تفاوت دارند یرونتعامل محور، فعاالنه، منفعالنه، ب يطبقات مختلف در فراغت ها

و دهنـد   یاز خانـه را انجـام مـ    یرونفراغت فعاالنه؛ رسانه محور، تعامل محور و ب یشترطبقات باالتر بمردان 
لذا طبقـه از نظـر الگوهـاي فراغتـی بـین       .کنند یم يمنفعالنه فراغت خود را سپر یشترب یینمردان طبقات پا

یکـی از مهمتـرین   طبقـه اجتمـاعی   بنـابراین بـه نظـر مـی رسـد      . مردان بیشتر توانسته است تمایز ایجاد کند
ت داراي اهمیت زیادي اسـت  فراغ  جهت تعیین الگوهاي گذران اوقاتجنسیت متغیرهایی است که همراه با 

در واقـع شـبکه روابـط    . انـد  نیز در پژوهش خـود بـر آن تاکیـد نمـوده     )1388( خوراسگانی و شیري ربانیو 
دوستی، فضاهاي گذران اوقات فراغت، الگوهاي مصرف فرهنگی در اوقات فراغت به طور زیـادي متـاثر از   

اتی بـه عنـوان یکـی از متغیرهـاي مـرتبط بـا       لذا طبیعی است که احسـاس طبقـ  . موقعیت طبقاتی افراد است
  . الگوهاي فراغتی محسوب شود

تفاوت معنادار الگوي فراغتی رسانه محور بین زنان و مردان و استفاده بیشتر مردان از این الگوي فراغتی نیـز  
تفاده نشان دهنده آن است که زنان کمتر از مردان از رسانه ها و تکنولوژي هاي نوین جهت گذران فراغت اس

در واقع با افزایش اسـتفاده از رسـانه هـا در عصـر جدیـد، نحـوه       . می کنند که این مساله نیز جاي تامل دارد
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تري با آن یافته است ولی اینکه دختران کمتـر از پسـران بـه فراغـت      گذران اوقات فراغت نیز ارتباط نزدیک
تی رسـانه اي در سـطح جهـانی مـرتبط     رسانه محور می پردازند می تواند به وجود نابرابري و شکاف جنسی

در ضـمن  . باشد که رفع آن نیازمند افزایش آگاهی و مهارتهاي فنی و رسانه اي زنان در این حوزه مـی باشـد  
هاي سنی، توجه به شیوه هاي گذران اوقات فراغـت   ها در مقایسه با سایر گروه تمایل بیشتر جوانان به رسانه

  .   سازد تر می تر و با اهمیت این راستا را برجسته مبتنی بر رسانه  و برنامه ریزي در
ـ  يالگوهـا ی باالتري دارنـد بیشـتر بـه    اجتماع یهسرمانتایج پژوهش همچنین نشان داد که افرادي که   یفراغت

همچنـین سـرمایه   . دانش و آموزش محور، معنویت محور، تعامل محور، فعاالنه و بیرون از خانه تمایل دارند
ـ  يرسانه محور، منفعالنـه و الگـو   یسبک فراغت است بین افراد از نظراجتماعی نتوانسته  درون خانـه   یفراغت

  . تفاوت ایجاد کند و این نتایج در مورد هر دو جنس صادق است
محور بـا   یتفقط سبک معنو یزن مردانو در مورد  ی زنان نداشتفراغت يسبک هارابطه اي با خانواده  درآمد

 یشترکه درآمد خانواده شان ب یپسران یعنی. دهد یرابطه معکوس را نشان م یزن رابطه داشت که آن یرمتغ ینا
این یافته نشان می دهد که علیرغم اینکه بـه نظـر    .آورند یم رويمحور  یتمعنو یاست کمتر به سبک فراغت

سـرمایه   می رسید درآمد خانواده بتواند تعیین کننده الگوهاي فراغتی افراد باشد اینگونه نبوده اسـت و نقـش  
هاي اجتماعی و بخصوص فرهنگی در این خصوص تعیین کننده تر بوده است به طـوري کـه بیشـتر متغیـر     
هایی که به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی در این پژوهش مطرح شده اند با بیشتر الگوهـاي فراغتـی رابطـه    

 ي نشـان دهنـده  نیـز   )1390( رفعت جاه و )1387( نوري و مقدس خواجه قیتحق جینتادر این راستا، . داشتند
 ،یو ارتبـاط  یاطالعـات  يها ياستفاده از فناور ي شاخص سرمایه فرهنگی مانندرهایمتغبعضی از آن است که 

هـاي ایـن    همسو با یافتـه  .باشند آموزان می بودن از متغیرهاي مهم در تبیین میزان اوقات فراغت دانش یمذهب
حـاکی از آن اسـت از میـان سـه بعـد سـرمایه        )1390( دينتایج تحقیق ابراهیمی و مسـلمی پطـرو  پژوهش، 

 .باشـند  فرهنگی، دو بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده داراي تاثیر معنادار بر اوقات فراغت مـی 
تأثیر را بـر   اي بیشترین هنوع مصرف رساننیز نشان دادند که ) 1389(رفعت جاه و همکارانهاي پژوهش  یافته
  . اند داشته يفراغت برجا ي گذران نحوه

افراد تحـت  . نماید رییتغ هیع سرماانوابر حسب  تواند یگذران فراغت مدر مجموع با توجه به نظریه بوردیو، 
بـه عبـارت   . هدایت مـی شـوند   ی خاصیفراغت به الگوهاي یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع سرمایه هاي ریتأث

ي  سـهم سـرمایه  و شبکه روابط و مشـارکت اجتمـاعی،   هنگی و منابع فر میزان دسترسی به منابع مادي دیگر،
کند و افراد بسـته بـه موقعیـت اجتمـاعی و      یک فرد و در نتیجه موقعیت اجتماعی و امکانات او را تعیین می

هـاي زنـدگی خاصـی را در پـیش گرفتـه و از امکانـات فراغتـی و سـالیق خاصـی          منابع در دسترس سبک
ـ    الگوهـاي ناشی از آن هم بر روي  ها سلیقهها و گرایش ،این امکانات. شوندبرخوردار می ثیر افراغتـی آنهـا ت
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هـاي   نتایج این پژوهش ضمن حمایت از نظریه بوردیو در ایـن خصـوص، نشـان داد کـه سـرمایه     . گذارد می
اقتصادي، در عمـل،    کنند و با وجود اهمیت سرمایه هاي فراغتی افراد ایفا نمی مختلف نقش یکسانی در گزینه

بـا توجـه بـه اهمیـت زیـاد      . راي هر دو جنس، سرمایه فرهنگی و اجتماعی برجستگی بیشتري یافتـه اسـت  ب
هایی اجرا شـود و تـدابیري اندیشـیده     ت بایستی طراحغدر ارتباط با اوقات فرا و فرهنگی سرمایه اجتماعی

  .گردد و فرهنگی دختران و پسران منجرافزایش سرمایه اجتماعی  شود که به
  

 منابع
مطالعـه مـوردي زنـان    (اوقات فراغـت، سـرمایه فرهنگـی و زنـان     ") 1390(قربانعلی؛ مسلمی پطرودي، رقیه براهیمی،ا -

  .  91-73):35پیاپی (4، شماره9، سال)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست  . ")شهرستان جویبار
ی خـانواده و ذائقـه فراغتـی    ، سـرمایه فرهنگـ  )1391(حسینی امین سیده نرگس,رحمانی خلیلی احسان,ادریسی افسانه -

جامعه شناسـی مطالعـات جوانـان بهـار     ) دانشجویان دانشگاه تهران: مورد مطالعه(دانشجویان با رویکرد نظري بوردیو 
1391; 2)5:(27-50  .  

. "بررسی تغییرات نحوه گذران اوقات فراغت در خانواده هاي شهر تهران طی سه نسل"). 1379(اشرف کتابی، منوچهر -
  .دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. امه کارشناسی ارشدپایان ن

، سال دوازدهـم،  المپیک. "فوق برنامه و اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت هاي ورزشی"). 1383(امیرتاش، علی محمد -
  .52-37:  26شماره

  .  نگار و نقش انتشارات. مردیها مرتضی ترجمۀ. عقالنی انتخاب و عملی دالیل کنش، نظریه ،)1380(یر پی بوردیو، -
 و پاکباز افشین ترجمه ،توسعه و دموکراسی اعتماد، اجتماعی، سرمایه در سرمایه، هاي شکل ،)1384( پیر بوردیو، -

  .شیرازه نشر: تهران پویان، حسین
  .انتشارات نوربخش: تهران، ترجمه عباس اردکانیان، اوقات فراغت ، 1382تورکیلدسن، جرج،  -
ـ    یاقتصادي و چگونگ یاجتماع یگاهرابطه پا یبررس ". )1388(یمجتب یبا،ت -  یاندانشـجو ین گذران اوقـات فراغـت در ب

  .ییدانشگاه عالمه طباطبا یاجتماع رفاه -یزيارشد برنامه ر یکارشناس یان نامهپا. "ساله 18 -29جوان 
ـ مـؤثر بـر م   یو فرهنگـ  یعوامل اجتماع یبررس") 1387(خواجه نوري، بیژن؛ مقدس، علی اصغر - گـذران اوقـات    انزی

  .134-156: 2شماره ،8سال،یو اجتماع یعلوم انسان يوهشنامه پژ هاي برنامه. "فراغت
دانـش آمـوزان   : رابطه اوقات فراغت و بزهکاري نمونه مورد مطالعـه "). 1389(خواجه نوري، بیژن؛ هاشمی نیا، فاطمه -

  .57-1:31، شماره7سال . )ی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسان(علوم اجتماعی . "دبیرستانی شهر شیراز
بررسی جامعه شناختی الگوهاي : اوقات فراغت و هویت اجتماعی"). 1388(ربانی خوراسگانی، رسول؛ شیري، حامد -

  .  242-209):8پیاپی ( 4، شماره 2سال. تحقیقات فرهنگی ایران. "گذران اوقات فراغت جوانان در جوانان در تهران
معاونـت  : ، تهـران ی الگوهاي فراغتی دانشـجویان خوابگـاهی در دانشـگاه تهـران    بررس). 1387(رفعت جاه، مـریم  -

  .پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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-190 :1دوره چهـارم، شـماره    ،یفرهنگ قاتیفصلنامه تحق. "فراغت و ارزشهاي فرهنگـی  ").1390(جاه، مریم رفعت -
151.  

تبیین جامعه شناختی فعالیـت هـاي فراغتـی دختـران     "). 1389(ریمجاه، مریم؛ رشوند، مرجان؛ شهیدي زندي، م رفعت -
  80-29: 50سال سیزدهم، شماره . مطالعات راهبري زنان. "جوان

فصلنامه مطالعات . آن کیفیت بهبود جهت راهکارهایی ارایه فراغت و اوقات گذراندن نحوة). 1386(رئیسی، فاطمه -
  .127-107صص: 4سال سوم شماره . فرهنگی دفاعی زنان

  .انتشارات سازمان ملی جوانان: تهران. جوانان و گذران اوقات فراغت). 1383(سازمان ملی جوانان -
 ،يشـهر سـاز   يجستارها يفصلنامه ، "مشهد و اوقات فراغـت "،)1386( یروزپ ی،چ ینیو س یدنو ی،رضوان یديسع -

  .1-6صص. 23-22شماره
فصلنامه تحلیل اجتمـاعی نظـم و   . "ر اوقات فراغتتفاوت هاي جنسیتی د".)1387(خدیجه؛ مدیري، فاطمه سفیري، -

  .147-170 : 59شماره سال اول،  نابرابري،
بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، پژوهش و تحقیق سازمان ملی ). 1382(پور سلگی، محمد، بهرام صادق -

  .اهل قلم: ، گزارش ملی جوانان، تهرانجوانان
.  "فراغـت  اوقـات  گـذران  چگونگی از زنان رضامندي با مرتبط عوامل ").1390(طاهره قادري، سادات؛ سمیه شفیعی، -

 .52 شماره ، اجتماعی علوم فصلنامه

پایان نامه . "شهر تهران يبر مصرف، مطالعه مورد یمبتن یاجتماع یتو هو یريپذ یزتما"). 1385(ي،علیشکور -
  .دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. کارشناسی ارشد

.  رفاه اجتماعی. "نابرابري اجتماعی در حوزه فراغت". )1389(لی، اسماعیل؛ محمدپور، احمدرسول؛ بال صادقی، -
  . 389-357):39(10 ;1389زمستان 

 مجله. )تهران شهر موردي مطالعه( ایران در دگردوستی شناختی جامعه تحلیل) 1386(سعیده امینی,محمد عبدالهی -
  .  50-28):3(8سال  ایران، شناسی جامعه

استان  یاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم: اصفهان، طرح تابستانه اوقات فراغت یبررس). 1375(عباس  ،يعطار -
 .اصفهان

). 1390(فاطمه ،ساالروندیان؛ مریم ،جعفري مهرآبادي؛ حسین ،حاتمی نژاد؛ لیال ،حبیبی؛ رحمت اله ،فرهودي -
  .  109-85):15(7 سال . گريمطالعات گردش. "فضاهاي ویژه و مشارکت زنان در فعالیت هاي فراغتی"

دو  يمورد ينمونه  یفرهنگ یتشخص یرياوقات فراغت و شکل گ«،)1382(فرشته  ي،مهاباد يناصر و انصار ی،فکوه -
  .61-89صص.دوره اول، شماره چهارم ی،انسان شناس ي،  نامه »شهر تهران ي دخترانه یرستاندب

چگونگی گذراندن اوقات فراغت و همبسته هاي آن "). 1387(قائم، هاله؛ محمدصالحی، نرگس؛ محمدبیگی، ابوالفضل -
): 19پیاپی (1، شماره 8، سال مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  "در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

81-71.  
پژوهشگاه : تهران. و عوامل همبسته با آن انیدانشجو انیدر م یفراغت یزندگ يها سبک). 1387(عباس کاظمی، -

  .گ و معارف اسالمیفرهن
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  .126-111: 141، سال هجدهم، شماره معرفت. "نیم نگاهی به اوقات فراغت"). 1388(کریمیان، حسین -
  ."مطالعه تطبیقی گذران اوقات فراغـت جوانـان شـهر صـومعه سـرا     "). 1388(مهر، اکبر؛ واقف کودهی، مریم معتمدي -

  .  225-211: 9، شماره 4 سال ،چشم انداز جغرافیایی
مطالعه موردي آسیبهاي اجتماعی جوانان (کج رفتاري و اوقات فراغت") 1387(ي، سید محمد صادق؛ تمیز، رقیهمهدو -

  .5-25:  1، سال دوم، شماره پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار. ")شهر تبریز
 در انشگاهید آموزان پیش دانش تحصیلی موفقیت بر فرهنگی ي نابرابري سرمایه تأثیر").  1381. ( محسن نوغانی، -

 71- 110 صص ، 91 شماره ،تربیت و تعلیم ي فصلنامه، "عالی آموزش به یابی دست

فراغـت دانشـجویان دانشـگاه شـهید      گـذران اوقـات   بررسی الگوي"). 1383(سرشت،محمدجعفر پاك؛ حسین پور، الهام -
  .39 - 62: 4و3شماره دوره سوم، سال دهم، ، اهواز  مجله علوم تربیتی و روانشناسی، "چمران

مترجم  ،اوقات فراغت) 1380(یس؛ فرانسیس کیو، بی تر براهام، جان اسپینک، جان کاپنر هارست و یان هنريل وود،یه -
 .نشر امید دانش :تهران. محمد احسانی
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