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 ٢٨/٣/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ
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بـا  . مطالعه الگوهاي فراغت در بین جوانان شهر اصفهان با تاکید بر تمایز جنسیتی اسـت  ،پژوهش حاضر هدف

 ،، باورها و سبک هاي زندگی در میان دو جنس زن و مرد می تواند متفاوت باشدارزش هاتوجه به اینکه جهان 

پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا متغیر جنسیت همچون گذشته در الگوهـاي فراغـت تعیـین کننـده     

   است یا اهمیت خود را از دست داده است؟

پرسشـنامه   ابتدا با روش پیمایش و ابـزار  بدین ترتیب کهاست؛ بوده  ترکیبی به کار رفته در مطالعه حاضر روش

اخته و سپس از طریق مصـاحبه هدفمنـد بـا جوانـان دختـر و پسـر، الگوهـاي        پرد ي فراغتالگوها به شناسایی

سـاله   29-20جامعه آماري پژوهش حاضر، جوانـان  . شناسایی شده در بخش کمی، تفسیر و معناکاوي شده اند

نهـا توزیـع   آپرسشنامه در بین  1748 ،ساکن در شهر اصفهان بوده اند که به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي

و پس  ه ساختاریافته انجام گرفتمصاحبه نیم 27 ،در بخش کیفی نیز با به کارگیري نمونه گیري هدفمند. دگردی

ن اسـت کـه شـش    آحاضـر گویـاي    نتایج بخش کمی مطالعه. شدانجام از کدگذاري داده ها، ارزیابی و تحلیل 

مـذهبی،    فراغـت  :از عبارت انـد که  به ترتیب اهمیت  استشناسایی قابل الگوي فراغت در بین دختران جوان 

فراغت مبتنی بر تفریحات بیرون خانه، فراغت مبتنی بر  تفریحات درون خانه، فراغت مبتنی بر مطالعه ، فراغت 

-فراغـت سـنتی   :از عبارت انـد که  یز شش الگو کشف شدپسران جوان ن در میان. نامعمول  و فراغت مشارکتی
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  هش هاي شهري و اجتماعیومسئول گروه پژارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، کارشناس   
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تماشاي فیلم و سریال و فراغـت مبتنـی بـر    اغت مشارکتی، هنري، فر -ایرانی،  فراغت مذهبی، فراغت فرهنگی

کـه   چنـان نتایج بخش کیفی از تفاوت هاي ظریف و مهمی در این میان حکایـت دارد؛  . گذران وقت با دوستان

فراغت پسران در مقایسه با فراغت دختران جوان، فعاالنه تـر، متنـوع تـر و جسـورانه تـر و در مقابـل فراغـت        

  .افظه کارانه و منفعالنه معنا شده انددختران، مح

، همچنـان متـاثر از   مشابهت هـا  برخی غمالگوهاي فراغت در بین جوانان علی رکه  گفتبدین ترتیب می توان 

  .استجنسیت، انتخاب و مصرف 

  

  اصفهان جوانان ورویکرد ترکیبی،  الگوهاي فراغتی، تمایز جنسیتی، :واژگان کلیدي
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  مقدمه

هـاي فناورانـه و تقسـیم کـار      اوقات فراغت به عنوان مفهوم جدیدي که محصول جدایی کار از خانه، پیشـرفت 

د نهاي نظم اجتماعی مدرن رها شو از اجبارها و محدودیت ها که انسان هاجتماعی است، این فرصت را مهیا کرد

میان ساعات کاري و   کیک فزایندهشاهد تف ،بدین ترتیب با حرکت به سوي زندگی مدرن). 80: 1380کیویستو،(

گذران آن به   و شیوه گشتهدر جوامع جدید امکان فراغت بیشتري براي افراد فراهم  ،از این رو. غیرکاري هستیم

هاي مهمـی کـه در مطالعـات اجتمـاعی و      یکی از عرصه ،از سوي دیگر. قابل تأمل تبدیل شده است یک بحث

جـه قـرار   هاي جدیـد زنـدگی مـورد تو    ارزشی و نگرشی و سبک هاي فرهنگی براي شناخت تحوالت پژوهش

آلـی   کمتر و آزادي عمل بیشتر، فضاي ایده این عرصه به دلیل داشتن الزاماتزیرا  گیرد، عرصه فراغت است، می

  ).153: 1390رفعت جاه،(هاي فرهنگی محسوب می شود ها و ذائقه و نگرش ارزش هابراي بازنمایی 

. هاي گوناگون اجتماعی و اقتصادي اسـت  هاي زندگی، متأثر از شرایط و زمینه ي از پدیدهمانند بسیارفراغت نیز 

محـیط و   آنهـا، عوامل بسیاري بر نوع انتخاب افراد در چگونگی گذران فراغت تأثیرگذارند که یکی از مهمترین 

: 1382تورکیلدسـن،  (بافت اجتماعی فرد را شامل می شـود   ،شرایطی است که فرد درآن قرار دارد و به عبارتی

172.(  

 پژوهشـگران  و صاحبنظران توسط که تعاریفی لذا. است بوده همراه ابهاماتی با همیشه که است مفهومی فراغت،

  مجموعـه  فراغـت  ،تعریـف  یک در مثال براي. است متناقض گاهی و متنوع پراکنده، بسیار شده ارائه عرصه این

 یـا  آمـوزش و  توسـعه  منظـور  بـه  یـا  تفـریح  و استراحت براي یا خود رضایت به کامالً فرد که است اشتغاالتی

 سعیدي( پردازد می آن به اجتماعی و خانوادگی شغلی، الزامات از شدن آزاد از بعد داوطلبانه، اجتماعی مشارکت

 است طبیعی. نیز می باشد فرد سلیقه و فرهنگی يارزش ها از اي نشانه فراغت، فعالیت انتخاب). 1386رضوانی،

 مصـرف  و نیست فرهنگی مصرف ،فراغتی فعالیت هر اما است، فراغت از بخشی نیز فرهنگی مصرف گاهی که

 در فراغـت  نیـز  گـاهی  ترتیب بدین). 128: 1382فاضلی،(شود نمی انجام فراغت اوقات در همواره نیز فرهنگی

هـاي زنـدگی    ظهور و بروز سبک   اوقات فراغت عرصه ،عالوه بر آن .شود می تعریف فرهنگی مصرف با ارتباط

تـرین شـکل    است و مفهومی عینی و گویاست که سبک زندگی و در نتیجه هویت را در گویاترین و محسـوس 

  ).137: 1382فکوهی،(دارد  خود بیان می
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ه این ترتیـب  فراغت عرصه اي است که اختیار و آزادي انسان ها در آن بیشتر قابل اعمال است ب ،از سوي دیگر

این اختیـار و آزادي در   ).12: 1388روجک، (و هویت افراد را آشکار سازد  ندفراغت می تواند فرهنگ ایجاد ک

از همـین روسـت کـه    . دوره جوانی بیشتر و امکان عبور از محدودیت ها در این دوره سنی بیشتر فراهم اسـت 

 به واسـطه چرا که افراد  ،مجراي شناخت دوره جوانی و به رسمیت شناختن هویت جوانی است ،اوقات فراغت

قـادرزاده و  (فراغت، کلیشه ها، الگوها و قواعد خاص سبک زندگی و هویت اجتماعی خود را بازگو مـی کننـد  

  ).100: 1395همکاران، 

متغیرهاي اجتماعی با الگوي فراغت را شناسـایی  عمده پژوهش هاي انجام گرفته در ایران تالش کرده تا ارتباط 

اینکه جنسیت به عنوان یـک متغیـر زمینـه اي همچنـان داراي     . جنسیت است ،یکی از مهمترین این مفاهیم. کند

 .بحثی قابل تامل در این زمینه می باشد ،ین الگوهاي فراغت از دست دادهاهمیت است یا کارایی خود را در تعی

هاي اخیر و شکل گیري یک سبک زندگی مصـرفی،  ل اند که با ورود به دنیاي مدرن در سابرخی بر این عقیده 

سطحی تلقی کـرده و همچنـان بـر     را نگاه هم شبیه شده و برخی نیز اینبه  وهاي فراغتی در میان دو جنسالگ

  :از این رو سئوال اساسی مقاله حاضر این است. اهمیت جنسیت در تحلیل ها تاکید دارند

الگوهاي فراغتی، جنسیت زدا شـده انـد یـا همچنـان      ؟آان جوان چگونه اندي فراغت در میان زنان و مردالگوها

  متاثر از جنسیت افراد، انتخاب و مصرف می شوند؟

  پژوهش پیشینه 

ابراهیمـی  (  "فراغت و هویت" ،براي مثال. انجام گرفته است در ایران مطالعات متعددي درباره الگوهاي فراغت

رسـانه و  "؛  )1389؛ ایمـان و بوسـتانی،  1392؛ ساروخانی و همکـاران،  1388؛ ربانی و شیري، 1388و بهنویی، 

فراغـت و  "؛ )1393؛ رضـایی و محمـدي،   1390؛ عبـدي و فخـري،   1395رستگار خالد و همکاران، ( "فراغت

و همچنـین عمـده    )1389، همکـاران صـادقی و  ( "فراغت و نابرابري"؛ )1391هزارجریبی و ارفعی، ( "سالمت

در  .مقاالت دیگري نیز به تببین جامعه شناختی فراغت پرداخته و بر متغیر و مفهوم خاصی تاکید نداشـته اسـت  

سـفیري و  . یک پژوهش نیز به طور خاص بحث فراغت را مبتنی بر عامل جنسیت تحلیل کرده اسـت  ،این میان

در مقاله اي به فراتحلیل تفاوت هاي جنسیتی در اوقات فراغت پرداخته و بر ایـن یافتـه تاکیـد    ) 1389(مدیري 
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ـ به گونه اي کـه مـردان نسـبت     ؛داشته اند که فراغت به شدت متاثر از عامل جنسیت است ه زنـان از فراغـت   ب

  .دارند خودو رضایت باالتري از نحوه گذران فراغت بیشتري برخوردارند 

به بررسـی   "اثر درحال تغییر زمینه اجتماعی بر سبک زندگی"در مقاله اي با عنوان ) 2004( 1بارگمن و ون ایک

نتایج این پژوهش نشـانگر  . زمینه هاي اجتماعی افراد بر نوع مصرف فرهنگی و فعالیت هاي فراغتی پرداخته اند

  . مد و جنسیت در کنار جامعه پذیري، مهمترین عوامل تعیین کننده این الگوها هستندآآن است که در

به تمایز بنیادین  "، زمان فراغت و تساوي جنسیتیساعت شلوغی"در پژوهشی با عنوان ) 2000(2منو وایبیتمن 

مهمترین عامل در تمایز این الگوها به کار خانگی زنان مربوط می شود که . در فراغت زنان و مردان اشاره دارند

باعث می شود شکل و الگوي فراغت زنان تحت تاثیر آن قرار گرفته و نوعی فراغت تکه پـاره را در اختیـار آن   

       وقتـی مـردان از کـار فـارغ      بـدین معنـی کـه    ؛راغت خالص استفراغت مردان نوعی ف همچنین،. ها قرار دهد

  .اما این فرصت براي زنان مهیا نیست ،می شوند با نوعی فراغت ناب روبرو هستند

در پژوهشی در سطح ملی به بررسی فعالیت هاي بدنی افراد در اوقات فراغت زنان ) 2007(و همکاران  3آزودو

بررسی تمایزات جنسـیتی در الگوهـاي فراغـت     ،مهمترین هدف مطالعه مذکور. ندو مردان کشور برزیل پرداخت

زن انجام گرفتـه و ابعـاد مختلـف فعالیـت      1756مرد و  1344این پژوهش به روش پیمایش در بین . بوده است

نتایج این طرح ملی بیانگر آن است که فعالیـت هـاي فراغتـی در بـین زنـان و      . هاي فراغتی سنجش شده است

از  .به طرز قابل تـوجهی بیشـتر از زنـان اسـت     وترتیب که فراغت مردانه فعاالنه تر بدین  ؛تفاوت استمردان م

دیگر نتایج این پژوهش وجود محدودیت ها و موانع بیشتر بر سر راه فراغت زنان است کـه همـین امـر امکـان     

  . انتخاب فراغت هاي فعاالنه تر را از آنها سلب می کند

  پژوهش مبانی نظري و مفهومی

تر اصـطالح   بهتر است براي فهم دقیق. هاي متنوع و بعضاً متفاوتی از فراغت وجود دارد برداشت ،به طور کلی

فراغـت، گـاهی بـه جـاي     . شـود ، مـرور  مـی رود فراغت، واژگان و مفاهیم مرتبطی که به جاي فراغت به کـار  

هـاي اجتمـاعی و    فراغـت همچنـین بـا زمینـه    . رود به کار می... و 1، بازي5، وقت آزاد4سرگرمی :هایی چون واژه

                                                      
1 - Bargeman & Van Eijck 
2 - Bittman & Wajcman 
3 - Azevedo 
4 - recreation 
5 - free time 
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کنند کـه   ، همزمان به این فکر میمی اندیشندهنگامی که برخی افراد به فراغت . فرهنگی زندگی در ارتباط است

" وقـت آزاد "کننـد کـه آن را    اي از زمـان تلقـی مـی    برخی افراد فراغت را به مثابه دوره. چه کاري انجام ندهند

باید اضافه کرد که اصطالحات فراغت و سرگرمی، به طور فراوانی بـه  ). 6-5: 2010هیومن کینتیکس،( .نامند یم

گـاهی  . روند، بویژه هنگامی که فراغت به عنوان فعالیتی براي سـرگرمی تعریـف شـود    جاي یکدیگر به کار می

چیزي است که بـراي سـرگرمی بـه کـار     دهند، همان  کنند که براي فراغت انجام می می بیاناوقات آن چه افراد 

 "بازي"برخی افراد نیز اصطالح . انجام می شود ،اي که دارد سرگرمی به دلیل نتایج آگاهانه یا ناآگاهانه. گیرند می

. فراغت به طور بسیار وسیعی متأثر از شرایط بیرونی افراد اسـت  ،به هر حال. گیرند را به جاي فراغت به کار می

هـاي دولـت،    ا، مشخصات جمعیت شناختی، اجتماع، محیط طبیعی ما و قوانین و سیاسـت موقعیت اجتماعی م

 ).10و  7: همان(دهد ما با فراغت و معناي آن را تحت تأثیر قرار می   چگونگی مواجهه

. مستقل از آثار اجتماعی و فرهنگی بیرونـی نیسـت   ،اشاره دارد که ترجیحات فردي و شخصی افراد 2هندرسون 

اي به فراغت است که طی زمان و مکـان و در ارتبـاط بـا     نگاه یکپارچه  فرهنگی در اینجا، دربردارنده  یک زمینه

این عرصه معتقد است   شده ، پژوهشگر شناخته3روجک). 1999رابرتس، (دهد هاي ذهنی اجتماعی رخ می اللتد

هـاي   زمان و مکان فراغت به طور پیوسـته توسـط کـنش   . اي از هنجارهاي اجتماعی نیستکه فراغت هرگز جد

  .)1989روجک، (شود   شان، ایجاد و بازسازي می افراد در جهان اجتماعی

ـ   4دار مفهـومی مسـئله   ،شـناختی  ویـژه زبـان  ه برخی محققان معتقدند که اصطالح فراغت از یک منظر جهانی و ب

ي غیرغربـی انجـام   فرهنگ های که در یها کنند که اصطالح فراغت در پژوهش ه میاست و توصی) پروبلماتیک(

به طور متفاوتی تعریـف شـده و بـویژه در    ي گوناگون فرهنگ ها درچرا که فراغت ، گیرد به کار برده نشود می

هیـومن  ( انـه اسـت  مدار یک تفکر خطی اروپایی و آمریکاي شمالی بـه کـار گرفتـه شـده و لـذا مفهـومی قـوم       

  .)11: 2010ینتیکس،ک

از همین روست که واکاوي الگوي فراغت در بستر فرهنگ، جایگزین رهیافت هـاي غیرفرهنگـی بـه الگوهـاي     

کریس روجـک معتقـد اسـت بخـش      .فراغت شده و سمت وسوي مطالعات فراغت را تا حدي تغییر داده است

                                                                                                                                                                           
1 - play 
2 - Henderson 
3 - Rojek 
4 - problematic 
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. نه از طریق تحلیـل طبقـاتی   ،هستند عمده اي از فعالیت هاي فراغت در حال حاضر از منشور فرهنگ قابل فهم

وي معتقد است که استعمار فراغت توسط فرهنگ مصرف، نشانگر تجاوز بی امان تجاري سازي و بت وارگـی  

از  ،این امر نشانگر آن است که مقاومـت . کاال به اوقات آزاد است که مقاومتی را در برابر خویش شکل می دهد

  ). 148: 1388روجک، . (کارکردهاي مهم فراغت است

اي بود که مـورد توجـه    اوقات فراغت و نحوه گذران آن با اهمیت یافتن سبک زندگی، اولین و مهمترین حوزه 

هاي مستقلی درباره گذران اوقات فراغت تدوین شده و نشریات علمـی   نظریه به طوري که ؛محققان قرار گرفت

هاي دیگر با سبک زندگی و مفهـوم   ز همه فعالیتاوقات فراغت بیش ا. گردیده استزیادي در این زمینه منتشر 

محل زندگی از محل کار جدا شد و سازمان کار از کار خـانوادگی   ،داري با ایجاد جامعه سرمایه. آن ارتباط دارد

اشـتغال  (کـار  : بنابراین زندگی به سه بخـش تقسـیم شـد   . ها تغییر کرد ها و کارگاه بگیري در کارخانه به کار مزد

). 153: 1390رفعـت جـاه،   (و اوقات فراغـت  ) خواب، خوراك و بهداشت(ارهاي ضروري روزمره ، ک)درآمدزا

و  "وقت آزاد"عنوان فعالیت  شد و فراغت در آن به هاي فراغت با توجه به فهم ساختار شغلی تحلیل می فعالیت

ایـن تعریـف سـه سـنخ     پارکر بر اسـاس  . پارکر نماینده این نوع تحلیل است. شد دور شدن از شغل فهمیده می

در سـنخ  . عنوان دنباله کار، فراغت متضاد با کار و فراغت خنثی فراغت به: فعالیت فراغتی را تشخیص داده است

این نوع فراغت معموالً در گروهـی از مـردم کـه سـطح     . هاي فراغت و کار غیرقابل تفکیک هستند فعالیت ،اول

هایی است که با شغل فرد تضـاد   متضاد نشان دهنده فعالیت سبک فراغتی. شود تحصیالت باال دارند مشاهده می

هاي بسیار متفـاوتی را انجـام    هاي شغلی کامالً جدا شده و فعالیت دارند و فرد در اوقات فراغت خود از فعالیت

شوند و خود ماهیت کار  هاي فراغتی انجام می هاي شغلی اساساً براي ایجاد فرصت فعالیت ،در این الگو. دهد می

. شـود  هایی با سطح مهارت پـایین دیـده مـی    این الگو معموال در افرادي با شغل. همیت زیادي براي فرد ندارندا

هـاي کـاري اسـت و هـیچ      مستقل از فعالیـت  ،هاي فراغتی الگویی است که در آن فعالیت ،الگوي فراغتی خنثی

) 1998(ویـن   ).25-26: 1998، ویـن (روي بـا آن نـدارد    صـورت دنبالـه  ه صورت تضاد و چه به اي چه ب رابطه

این انتقادات از دو جنبه جنسیتی و اجتمـاعی صـورت   . انتقاداتی را که به این دیدگاه وارد شده، بیان کرده است

بندي از  از نظر آنها این سنخ. اند ها بر این تعریف وارد دانسته انتقاداتی است که فمینیست ،دسته اول. گرفته است

 بیشـتر زیرا  ،در این معنا زنان اصوالً اوقات فراغت ندارند. شود اصوالً شامل زنان نمی کور است و ،نظر جنسیتی

. می باشندداري  داري و بچه مزد خانه و مشغول به کار بی یستندآنها در کارهاي مزدبگیري بیرون از خانه درگیر ن
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اشاره کرده است که به همین دلیل تـا وقتـی کـه     1دیم. کند این تعریف از فراغت براي آنها صدق نمی ،در نتیجه

کنند که زنان نیاز به اوقـات فراغـت و وقـت آزاد     زنی وارد بازار کار تمام وقت نشده باشد، مردان احساس نمی

و همکارانشان اشاره  2دیم و گرین). 28: همان(دارند و اساساً تجربه زنانه از فراغت یک تجربه دست دوم است 

یاري از زنانی که در کار خارج از خانه مشغول نیستند، معموالً فضاهاي فراغتـی خـود را درون و   اند که بس کرده

هاي فراغتی که زنان معموالً انجـام   کند که فعالیت گرین اشاره می. کنند هاي کار خانگی ایجاد می در طول روتین

هاي کوچک زمانی که بـین کارهـا وجـود     توان آن را در خانه انجام داد، در فاصله دهند آنهایی هستند که می می

کند که فراغت زنان معمـوالً   دیم نیز اشاره می. دارد، قابل انجام باشد و اگر الزم باشد بتواند به راحتی قطع شود

عجیـب نیسـت   . دهد ها و وظایفی است که بخشی از کار زنان در خانه را تشکیل می گرفته شده از همان فعالیت

همه این . شود می... دوزي، آشپزي، مطالعه، تماشاي تلویزیون و  ان شامل خیاطی، سوزنکه بسیاري از فراغت زن

هاي نگهداري از بچـه   کارِ خانه و مسئولیت. هاي زمانی تکه تکه شده زنان جا داد توان در برنامه ها را می فعالیت

هسـتند کـه   گوش به زنگ  ها با یک روز کاري رسمی معمولی متناسب نیست و معموالً بسیاري از زنان همیشه

گرین و همکاران سه  ).96-114: همان(کند  ریزي فراغتی قطعی و پیشرفته، اشکال ایجاد می این امر براي برنامه

به زعم آنها زنـان  . زمان فراغت، فعالیت فراغتی و فضاي فراغت: مانع اساسی براي فراغت زنان مطرح می کنند

خالصی براي فراغت خود کنار بگذارند به دلیل آنکه کارهاي خـانگی در   زمان ،هیچ گاه نمی توانند مانند مردان

فعالیت هاي فراغتی نیز جنسیتی است و زنان به ماننـد مـردان امکـان     ،همچنین. طول شبانه روز پراکنده هستند

هـا و  انجام بسیاري از فعالیت هاي فراغتی را ندارند و نکته آخر اینکه فضاي فراغتی براي زنان بـا محـدودیت   

: 1990گرین و همکاران، (مردان بسیاري از این فضاها را اشغال کرده اند  ،موانع بسیاري همراه است و در مقابل

135-136.(  

به ایـن  . می باشد) 1990(و گرین و همکاران ) 1998(ایده محوري پژوهش حاضر برگرفته از دیدگاه هاي وین

و الگوهاي کشـف شـده   یده کمی، فعالیت هاي فراغتی سنجترتیب براي پاسخ به سئوال اصلی تحقیق در بخش 

سپس در بخش کیفی و براي رسیدن بـه تفسـیرها و   . در میان دختران و پسران جوان با یکدیگر مقایسه شده اند

  .تحلیل هاي عمیق تر تالش شده تا این تمایزات معناکاوي شوند

                                                      
1- Deem 
2- Green 
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  پژوهش فرضیات بخش کمی

یک و که به تمایز جنسیتی در باب فراغت پرداخته اند است بخش کمی پژوهش حاضر برگرفته از تئوري هایی 

  .فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی دارد

   فرضیه اصلی

  .الگوهاي فراغت جوانان مورد مطالعه بر حسب جنسیت متفاوت است

  فرضیه هاي فرعی

 نها رابطه وجود داردبین الگوهاي فراغت جوانان با سرمایه اقتصادي آ. 

 بین الگوهاي فراغت جوانان با هویت جنسیتی آنها رابطه وجود دارد. 

 بین الگوهاي فراغت جوانان با میزان دینداري آنها رابطه وجود دارد.  

  پژوهش روش شناسی

استراتژي هاي متعـددي بـراي انجـام یـک پـژوهش       .است 1روش به کار رفته در پژوهش حاضر روش ترکیبی

  .مورد استفاده قرار گرفته است 2ترکیبی وجود دارد که در اینجا طرح شماره سه دیوید مورگان

  :هاي ترکیبی پیشنهاد داد که بر اساس پاسخ به این دو سئوال مطرح شد او چهار طرح پژوهشی با روش

  پژوهش کدام است ؟و روش فرعی یا تکمیلی ) عمده(روش اصلی ) 1

  دوم اجرا می شود؟  چه روشی در ابتدا و چه روشی در مرحله) 2

، فرعی و طرح شماره سه دیوید مورگان بدین صورت است که روش کمی، عمده و اساسی است و روش کیفی

 ،هاي کمی یافتهدست آمده از ه رود که نتایج پژوهش ب این طرح اغلب زمانی به کار می. آید ثانویه به حساب می

 مطالعه کیفی در اینجا همچنین در فهم آنچه کـه نتـایج منفـی   . تفسیر و تبیین و آشکار شدن بیشتر است  مندنیاز

هــاي پــژوهش هماهنــگ  نتــایجی کــه بــا فرضــیه بــویژه در مــورد کنــد  داننــد کمــک مــی پــژوهش کمــی مــی

  .)Teddlie and Tashakkori,2009:223(اند نبوده

                                                      
1 - mixed method 
2 - David Morgan 
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، الگوهاي فراغت با ابزار پرسشنامه سنجیده شده و ارتباطات میان کمی ابتدا در قالب یک پیمایش ،بدین ترتیب

الگوهاي فراغت، مورد سنجش قرار گرفته و در گام نهایی با انجام یک پژوهش کیفی، بـه معناکـاوي الگوهـاي    

نحـوه گـذران    ،در این بخـش متغیر وابسته  .فراغت پرداخته و به تفسیر و تحلیل نتایج بخش کمی افزوده است

  . شنامه مورد سنجش قرار گرفته استاوقات فراغت می باشد که از طریق یک پرس

تکنیک اساسی در شناسایی و کشف الگوهاي فراغت در پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشـافی اسـت کـه در    

تـا سـاختار زیربنـایی    در این نوع تحلیل عاملی، درصـددیم  . توسط چارلز اسپیرمن ابداع شده است 1904سال 

پیش فرض اولیه در این نوع تحلیل آن اسـت کـه هـر متغیـري     . مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها را کشف کنیم

محقق در این روش هیچ تئوري اولیه اي ندارد و سـعی   ،به عبارتی. ارتباط داشته باشد یممکن است با هر عامل

  ).306-305: 1388حبیب پور و صفري، (اده ها استفاده کنداختار عاملی دمی کند از بارهاي عامل براي کشف س

الگوي فراغت مذکور در ارتباط با سه متغیر مستقل دینداري، سرمایه اقتصادي و هویت جنسیتی قـرار   ،همچنین

  .گرفته و ارتباط آماري بین آنها آزمون شده است

ساله در مناطق ده گانه شهر اصفهان تشکیل می دهنـد   29-20را کلیه جوانان  بخش کمی پژوهشجامعه آماري 

 به دسـت نمونه آماري . نفر هستند 404703برابر با  1390که بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

. شد نجام اي تصادفی ا گیري در بخش کمی با استفاده از نمونه گیري طبقه نمونه .نفر می باشد 1748مده برابر با آ

هـا در نظـر    تعـداد بلـوك   ،در هر منطقه. به این منظور نقشه اصفهان به تفکیک مناطق مورد استفاده قرار گرفت

پرسشگري در هر بلـوك بـا انتخـاب    . گرفته شده و سهم هر منطقه از نمونه بر اساس جمعیت آن مشخص شد

و پرسشگري بـا فاصـله    می نمایدا تکمیل فرد واجد شرایط پرسشنامه ر ،در خانه. شود تصادفی خانه شروع می

  .یابد سیستماتیک در بلوك ادامه می به صورتگیري سه خانه  نمونه

تالش شده تا شیوه معنادهی به الگوهاي فراغـت در میـان دختـران و پسـران جـوان       ،پس از اجراي بخش کمی

که دختران و پسـران میـدان    این است در بخش کیفی پژوهشسئوال اساسی . مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد

  شیوه هاي گذران اوقات فراغت خود را چگونه معنا و تفسیر می کنند؟  ،مورد مطالعه

بـدین ترتیـب کـه پـس از      ؛استفاده شـده اسـت  و گلوله برفی  نمونه گیري هدفمنددو روش در بخش کیفی از 

نان به صورت نیمـه سـاختاریافته   آجوانان مورد نظر شناسایی شده و با  ،استخراج الگوهاي اولیه در بخش کمی

و  به صورت هدفمند انتخاب شـدند اجراي بخش کمی  به هنگام برخی از نمونه ها . است گرفتهمصاحبه انجام 
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برخی دیگر نیز از طریق مراجعه به مکان هاي عمومی و همچنین به صورت گلوله برفی مـورد شناسـایی قـرار    

ساله ساکن شهر اصفهان مصاحبه انجام گرفته است کـه از   20-29زن و مرد جوان  27با  ،در مجموع .اند گرفته

براي تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل . مصاحبه با مردان انجام شده است 10مصاحبه با زنان و  17این تعداد 

جداگانـه  و مـردان مـذکور بـه صـورت     که متون پیاده شده مصاحبه بـا زنـان    ؛ چنانتماتیک استفاده شده است

 .کدگذاري و تحلیل شده است

  پژوهشي بخش کمی یافته ها

یافته هاي ایـن  . در ابتدا یافته هاي توصیفی مربوط به متغیر وابسته یعنی الگوهاي فراغت جوانان مرور می شود

نـوان الگوهـاي فراغتـی در    در حقیقت آنچه که به ع .است آمده به دست اکتشافی بخش از طریق تحلیل عاملی

عامل ها و خوشه هایی است که بیشترین همبسـتگی را بـا یکـدیگر داشـته انـد و سـپس توسـط         ،آیدادامه می 

از فعالیت هاي فراغتی در قالب یک پرسشـنامه   فهرستیباید اضافه کرد که در ابتدا . مگذاري شده اندمحققین نا

  .تحلیل عاملی اکتشافی، الگوهاي زیر کشف شده اندمشترك مورد سنجش قرار گرفته است و در نتیجه 

  الگوهاي فراغتی دختران جوان

 .شش الگو را نشان می دهـد ) سال 29-20(جوان  ی براي دخترانهاي فراغت فعالیت اکتشافی نتایج تحلیل عاملی

بیـرون از  دهد پرطرفدارترین الگوي فراغتی، الگوي مذهبی و الگوي تفریحـی   نشان می 1گونه که جدول  همان

سطح معناداري مقـادیر  . الگوهاي فراغتی درون خانه و مطالعه و بازي نیز میانگین شبیه به هم دارند. خانه است

دهد تنها الگوي فراغتی درون خانه و الگوي مطالعه و بازي، تفـاوت معنـاداري بـا یکـدیگر      آزمون تی نشان می

  .اند با هم متفاوت معناداري به صورتاند و بقیه الگوهاي فراغتی  نداشته

  1)سال 29-20(  جفت و سطح معناداري براي مقایسه الگوهاي فراغتی دختران جوان مقادیر تی:   1جدول 

  فراغت نامعمول  مشارکت  مطالعه و بازي  درون خانه  بیرون خانه  مذهبی  میانگین  الگو

  000/0  000/0  000/0  000/0  005/0  -  27/2  مذهبی

  000/0  000/0  000/0  000/0  -  8/2  2/2  بیرون خانه

  000/0  000/0  9/0  -  1/9  7/8  01/2  درون خانه

  000/0  000/0  -  13/0  5/9  7/9  01/2  مطالعه و بازي

  000/0  -  35  8/29  3/47  3/45  3/1  مشارکت

                                                      
1
  .اعداد زیر قطر جدول مقدار تی و اعداد باالي قطر سطح معناداري را نشان می دهد ،بعد از ستون میانگین -  
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  -  4/25  12  2/11  9/20  2/18  76/1  فراغت نامعمول

  

فردي و چه جمعی در آن جاي  به صورتهاي مذهبی چه  اولین الگوي فراغتی، الگوي مذهبی است که فعالیت

 فهرسـت مطالعـه  . فعالیـت تشـکیل شـده اسـت     10دینـداري اسـت و از    ،محور این الگوي فراغتـی . اند گرفته

رسـانه اي، مشـارکتی، فـردي،    ( همه نوع فعالیتی وجود دارد ،دهد که در این الگو هاي این الگو نشان می فعالیت

: از عبارت اندبرخی از این فعالیت ها . دهد محور آن را تشکیل می) مذهب(واي آنها که محت) فرهنگی جمعی و

هاي  انجام عبادتهاي مذهبی و زیارتی،  گوش کردن به سخنرانی مذهبی،  گوش کردن به مداحی، رفتن به مکان

 .شرکت در جلسات یا مراسم مذهبی  مستحب فردي و

فعالیـت تشـکیل شـده،     10ایـن الگـو کـه از    . بیرون از خانـه هسـتند  هاي تفریحی  فعالیت ،الگوي فراغتی دوم

 10فعالیـت از   9. شـود  دهد که جمعی بوده و با دوستان یا خـانواده انجـام مـی    هاي تفریحی را نشان می فعالیت

هنجارمنـد بـودن آن    ،خصوصیت دیگر این الگوي فراغتی. شود فعالیت این الگو، بیرون از فضاي خانه انجام می

هـایی ماننـد شـرکت در     کـه فعالیـت    طـوري ه ب ؛ها خارج از عرف نیستند یک از فعالیت در این الگو هیچ .است

 ،شوند یا محتـواي نامناسـبی دارنـد    هایی که از ماهواره پخش می ها و سریال هاي مختلط یا مشاهده فیلم میهمانی

  . شود مشاهده نمی

ه است که شامل تماشاي فیلم و گوش کردن به موسیقی الگوي فراغتی تفریحات درون خان ،الگوي فراغتی سوم

تماشاي فیلم و سریال و گوش کردن به موسیقی بدون توجه . فعالیت تشکیل شده است 10این الگو از . شود می

اند و تفکیک خاصی در استفاده از آنها در ایـن گـروه    به ژانر یا نوع موسیقی یا فیلم همه در کنار هم قرار گرفته

رسد زنان جوان در مورد تماشاي فیلم و سریال و گـوش کـردن بـه موسـیقی      به نظر می. شود ه نمیسنی مشاهد

  . ترجیح خاصی ندارند

ـ    این الگو شامل مطالعه انواع کتاب. استو بازي مطالعه  ،الگوي فراغتی چهارم عـالوه  ه هاي چـاپی و صـوتی ب

شود که به جز یکی، همه به تنهایی یـا فـردي    میفعالیت  8این الگوي فراغتی شامل . هاي کامپیوتري است بازي

هاي کـامپیوتري   انجام بازي. مطالعه کتاب یا گوش کردن به سخنرانی اصوال فعالیتی فردي است. گردد انجام می

هاي کامپیوتري با دوستان است  انجام بازي ،تنها مورد استثنا. در خانه به تنهایی نیز در این گروه قرار گرفته است
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منزوي  به صورتهایی است که  این الگوي فعالیتی، نشان دهنده فعالیت. شود م در محل خانه انجام میکه آن ه

  . شود و در خانه انجام می

دهـد کـه رایـج نبـوده و بخـش       هایی را نشـان مـی   الگوي فراغتی پنجم، فراغت نامعمول است و بیشتر فعالیت

هاي موسیقی زنـده و   سفرهاي خارجی، شرکت در کنسرت دهند، مانند رفتن به کوچکی از مردم آن را انجام می

 .ها که براي دختران زیاد معمول نیست بازي در گیم نت

هـا و   شـرکت در گـروه   ،شـود  فعالیـت مـی   7این الگو کـه شـامل   . الگوي مشارکتی است ،ششمالگوي فراغتی 

 -از فرهنگی هنـري تـا اجتمـاعی و سیاسـی     -دهد که با تنوعی از موضوعات هاي داوطلبانه را نشان می سازمان

هـاي   هاي مقاومت بسیج هم در این گروه و در کنار دیگـر مشـارکت   ها و کانون شرکت در فعالیت. همراه است

  . اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است

  الگوهاي فراغتی پسران جوان  

نیـز شـش الگـوي    ) سـال  29-20(ان دهد که در گروه پسران جـو  نشان می داده هااکتشافی تحلیل عاملی نتایج 

الگـوي   ،دهد که پرطرفدارترین الگوي فراغتی بـراي پسـران جـوان    نشان می 2نتایج جدول  .فراغتی وجود دارد

ایرانی و پس از آن فراغت مذهبی و فرهنگی و هنري است و کم طرفدارترین آنها الگوي فراغتی گذران  -سنتی

دهد که الگوي فراغت مذهبی با الگوي فرهنگی و هنري تفاوت  نتایج آزمون تی نشان می. وقت با دوستان است

ي فیلم و سریال نیز در مجموع با هـم تفـاوت   همچنین الگوي فراغت مشارکتی و تماشا .معناداري با هم ندارند

  .اند اما بقیه الگوهاي فراغتی با هم تفاوت معناداري داشته ،اند معناداري نداشته

  1)سال 20- 29(مقادیر تی جفت و سطح معناداري آن براي مقایسه الگوهاي فراغتی پسران جوان :  2جدول 

  فیلم و سریال  مشارکتی  گذران وقت با دوستان  سنتی ایرانی  فرهنگی هنري  مذهبی  میانگین  گویه

  000/0  000/0  000/0  000/0  14/0  -  1/2  فراغت مذهبی

  000/0  000/0  000/0  000/0  -  5/1  1/2  فرهنگی هنري

  000/0  000/0  000/0  -  9/2  7/21  6/2  ایرانی -سنتی 

  000/0  000/0  -  8/59  7/35  4/27  4/1  گذران وقت با دوستان

  75/0  -  3/19  39  7/14  6/10  8/1  فراغت مشارکتی

  -  26/0  14  9/34  1/12  7/9  8/1  فیلم و سریال

                                                      
1
  .اعداد زیر قطر جدول مقدار تی واعداد باالي قطر سطح معناداري را نشان می دهد ،بعد از ستون میانگین -  
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این الگو شامل تماشاي فیلم و سریال و گوش کردن . ایرانی نام گرفته است -اولین الگوي فراغتی، الگوي سنتی

خانواده، فامیـل  هاي دیگر همراه با خانواده بوده و شامل سفر و رفت و آمد با  فعالیت. هاي ایرانی است به آهنگ

دهند، امـا روح ایـن    این گروه در کنار تفریحات خانوادگی به دوستان خود هم اهمیت می. شود و همسایگان می

  .هاي مورد استفاده ایرانی است ها و موسیقی الگوي فعالیت خانوادگی و محتواي فرهنگی آن در فیلم

هاي جمعی و فردي مذهبی همراه با مشـارکت در   در این الگو فعالیت. ، الگوي فراغتی مذهبی استدومالگوي 

هاي مقاومت بسـیج و   هاي فرهنگی هنري، مشارکت در گروه هاي اجتماعی مذهبی مثل مشارکت در کانون گروه

توان گفت که براي پسران جوان در اصفهان فعالیت  به همین دلیل می. هاي خیریه قرار گرفته است انجام فعالیت

  .دهد تا معناي فعالیت مدنی اجتماعی ی بیشتر معناي مذهبی میهاي اجتماع در این گروه

هـاي   در این الگو مطالعه کتاب، گوش کـردن بـه سـخنرانی   . ، الگوي فراغت فرهنگی و هنري استسوم الگوي

انجـام کارهـاي   . علمی و فلسفی و گوش کردن به موسیقی کالسیک و پاپ خارجی کنار هم قرار گرفتـه اسـت  

    .هاي فرهنگی است مسو با این فعالیتهنري در خانه نیز ه

. شـود  هاي ایرانی و خارجی مشـخص مـی   ها و سریال است که با تماشاي فیلمچهارمین الگوي فراغتی، الگویی 

دهد که در اوقات فراغتشان بیش از همه پـاي تلویزیـون،    اي از پسران جوان را نشان می این الگوي فراغتی دسته

نشینند و بیشتر وقت خود را براي تماشاي آنهـا   هاي مختلف می هاي سریال وي دياي و دي  هاي ماهواره شبکه

  .گذراند می

هـاي اجتمـاعی را بـا سـفر خـارجی و اسـتفاده از سـینما و         الگوي فراغتی پنجم، الگویی اسـت کـه مشـارکت   

ت اجتمـاعی  مشارک ،رسد محور این الگوي فراغتی به نظر می. هاي موسیقی زنده با هم جمع کرده است کنسرت

  .هاي فرهنگی و تفریحی همگام شده است است که با برخی فعالیت

طور مستقیم یا غیـر  ه هایی است که ب این الگو شامل فعالیت. ، گذران وقت با دوستان استششمالگوي فراغتی 

هاي دسته  بازيها شامل  این فعالیت. دهد مستقیم ارتباط فرد با دوستان و افراد غیر از اعضاي خانواده را نشان می

جنس و رفتن به کافی  جنس یا غیر هم هاي دوستانه با دوستان هم جمعی کامپیوتري در خانه یا گیم نت، میهمانی

رسـد افـراد    که بـه نظـر مـی    استهاي مجردي پسران جوان  ها، فعالیت بیشتر این فعالیت. شاپ یا دوستان است

  .ن وقت گذرانی و تفریح با دوستان استپردازند و محور آ بدون مسئولیت خانوادگی به آن می

  



15 
 

  الگوهاي فراغت دختران و ارتباط ان با متغیرهاي مستقل

در گروه دختران جوان، الگوي فراغت مذهبی با سرمایه اقتصـادي، هویـت جنسـیتی و میـزان دینـداري رابطـه       

کنند کـه سـرمایه    انتخاب میدهند که دختران جوانی این الگوي فراغتی را  نتایج نشان می. معناداري داشته است

شدت رابطه این الگوي فراغتی با میزان دینداري بسیار زیاد . تري دارند تر و هویت جنسیتی سنتی اقتصادي پایین

  . کنند یعنی دختران جوانی که دیندارترند با احتمال بسیار زیادي این الگوي فراغتی را انتخاب می ؛است

هویت جنسیتی . ه با همه متغیرهاي مستقل رابطه معناداري نشان داده استالگوي فراغتی تفریحات بیرون از خان

  . تر است کنند، سنتی دختران جوانی که این الگوي فراغتی را انتخاب می

نیـز بـا همـه متغیرهـاي      و الگوي فراغتی مشـارکت مـدنی   الگوي فراغتی تفریحات درون خانه، مطالعه و بازي

یعنی دختـران جـوانی کـه     ؛رابطه این الگوي فراغتی با دینداري منفی است. اند مستقل رابطه معناداري نشان داده

عالوه بر این، ایـن  . کنند این الگوي فراغتی را انتخاب می ،تري دارند تر و دینداري ضعیف هویت جنسیتی مدرن

نـامعمول بـا   الگوي فراغتـی  . ستشته و با هویت جنسیتی مدرن همسوالگوي فراغتی با دینداري رابطه منفی دا

  . ولی با هویت جنسیتی ارتباطی برقرار نکرده است ،همه متغیرهاي مستقل رابطه معناداري دارد

  )سال 20-29(ضرایب همبستگی بین نمرات الگوهاي فراغت و متغیرهاي مستقل در گروه دختران جوان  :3جدول 

 الگوها آماره اقتصادي سرمایه جنسیتی هویت دینداري

643/0  145/0  117/0- r 

 sig  000/0  000/0  000/0 فراغت مذهبی

846 860 799 N 

108/0  134/0- 173/0  r 
الگوي فراغتی تفریحات بیرون 

 خانه
002/0  000/0 000/0  sig 

849 866 806 N 

146/0- 192/0- 18/0  r 
الگوي فراغتی تفریحات درون 

 خانه
000/0  000/0  000/0  sig 

848 863 804 N 

069/0  248/0- 253/0  r 

 sig  000/0  000/0  045/0 الگوي فراغتی مطالعه و بازي

851/0  865 806 N 

251/0- 144/0- 251/0  r 

 sig  000/0  000/0  000/0 الگوي فراغتی مشارکتی

849 865 806 N 

18/0  051/0- 128/0  r 
 الگوي فراغتی نامعمول

000/0  124/0  000/0  sig 
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854 869 811 N 

  

  الگوهاي فراغت پسران و ارتباط ان با متغیرهاي مستقل

رابطه سرمایه اقتصادي با . در گروه پسران جوان الگوي فراغت مذهبی با دینداري رابطه بسیار قوي و مثبتی دارد

  . ارتباطی با آن برقرار نکرده است ،این الگوي فراغتی بسیار ضعیف است و هویت جنسیتی

این الگو با دینداري رابطه مثبت و . فرهنگی با همه متغیرهاي مستقل رابطه معناداري داردالگوي فراغت هنري و 

  .ستا هویت جنسیتی مدرن باالتر همسوب

الگوي فراغتی سنتی و ایران با هویت جنسیتی و دینداري رابطه ضعیفی برقرار کرده است و با سرمایه اقتصـادي  

با سرمایه اقتصادي رابطه مثبت و معنـاداري داشـته    با دوستانن وقت الگوي فراغتی گذرا. رابطه معناداري ندارد

پایگاه خانواده رابطه مثبت و معنادار و نسبتا قـوي بـا   . این الگو همچنین ارتباطی به دینداري نداشته است. است

ـ  . آن برقرار کرده است و با سرمایه اقتصادي نیز رابطه مثبت و معنادار دارد داري و هویـت  این الگو با میـزان دین

تماشاي فیلم و سریال با سرمایه اقتصـادي، هویـت جنسـیتی و    . رابطه ضعیف و منفی نشان داده است ،جنسیتی

  .اي ندارد دینداري رابطه

  )سال 20-29(ضرایب همبستگی بین نمرات الگوهاي فراغت و متغیرهاي مستقل در گروه پسران جوان :4جدول 

 الگوها آماره اقتصادي سرمایه جنسیتی هویت دینداري

637/0  038/0  07/0  r 

 sig  037/0  27/0  000/0 فراغت مذهبی
836 844 817 N 

135/0  167/0- 121/0  r 
 sig  000/0  000/0  000/0 فراغت هنري

845 854 827 N 

1/0  1/0- 011/0- r 
 sig  763/0  004/0  003/0 سنتی و ایرانی

841 850 823 N 
007/0- 07/0- 22/0  r 

 sig  000/0  03/0  844/0 گذران وقت با دوستان
842 853 835 N 

09/0- 065/0- 2/0  r 
 sig  000/0  06/0  008/0 فراغت مشارکتی

844 852 827 N 
058/0- 025/0- 049/0  r تماشاي فیلم و سریال 
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09/0  469/0  16/0  sig 
846 855 829 N 

  پژوهش یافته هاي بخش کیفی

اساسی بخش حاضر این است که پسران و دختران جوان مورد مطالعه الگوهـاي گـذران اوقـات فراغـت     سئوال 

در میـان   دو گونـه فراغـت  پیـدایش  از  ،حلیل داده هـا مفاهیم حاصل از ت. خود را چگونه معنا و تفسیر می کنند

  .دختران و پسران حکایت دارد

  فراغت مردانه

فراغت در فضاي عمومی، فراغـت لـذت گرایانـه،    : فراغتی است که این خصلت ها را داراست ،فراغت مردانه  

این ویژگی ها در کنار یکدیگر فراغت مردانه را در میدان مطالعـه   ،در حقیقت .فراغت جسورانه، فراغت فعاالنه

  .می سازند

 
  چهار مفهوم اساسیانه به میانجی برساخت  فراغت مرد:  1شکل 

  فضاي عمومیفراغت در  .1

آنها تمایل . به نظر می رسد تجربه فراغت در میان پسران جوان به شدت به مکان هاي عمومی گره خورده است

، پاسـاژها و تفرجگـاه هـاي عمـومی     رند که فراغت خود را در مکان هاي عمومی مثل پارك هـا، خیابـان هـا   دا

عمده پسران جوان اظهار داشته اند که وقت آزاد خود را در این مکان ها سپري می کنند و از تـرجیح  . بگذرانند

  . خود در این زمینه سخن گفته اند

  :است اظهار داشتهساله و مجرد  28مهران جوان  ،به عنوان نمونه
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  ".گردیم معموال دیروقت بر می .چرخیم با ماشین میریم تو خیابونا  ها می ما بعضی شبا مخصوصا شبا جمعه با بچه"

  فراغت لذت گرایانه .2

لذت گرایی در فراغت به ایـن امـر اشـاره    . در بین پسران و دختران جوان مشترك بوده است ،این معناي فراغت

فراغت، لـذت بـردن از لحظـات    و فعالیت هاي  دارد که مقصود و منظور جوانان میدان مطالعه از انتخاب الگوها

نوعی کیف و لذت درونی که می تواند دقایق و سـاعاتی آنهـا را از فضـاي جـدي خسـته کننـده       . زندگی است

  .روزمره جدا سازد

  :ساله اظهار داشته است 22عرفان، 

اغلب بچه .. رم د میخوشم بیا .با کی باشه ،کنه که کجا باشه واسم فرقی نمی.. هستیم دیگه ،آقا ما هر کاري که کیف بده"

  ").یعنی همراهی می کنند(ها هم پا هستن 

  فراغت تنوع طلب .3

پسـران ایـن    ،در حقیقـت . فراغت در میان پسران جوان خصلت دیگري هم دارد و با تنوع بیشتري همراه اسـت 

رفتن به صخره نوردي، رفتن با دوسـتان  . اجازه را دارند که تجربه هاي ناشناخته و با ریسک بیشتر داشته باشند

فراغت در میان پسـران   ،بدین ترتیب. مواردي از این دست تجربه هاست.. مجرد به مسافرت ، طبیعت گردي و

چرا که  ،د الگوي یکدستی از مدل فراغت شناسایی کردبه گونه اي که کمتر می شو ؛با تنوع بیشتري همراه است

  .در فراغت یکی از این خصلت هاست پسران جوان مدام در حال تجربه فراغت هاي جدید هستند و تنوع طلبی

به جنگـل  اش و ده روزه  اي سفرهاي یک هفتهاز تجربه هاي طبیعت گردي، متاهل و ساله  30براي مثال بهنام 

  :دل جنگل سخن گفته است هاي شمال و اسکان در

کنـه   تو مجالت گردشگري جاهاي جدیدي که تو ایران معرفی می ،واسه همین .جاهاي متنوع برمبه خواد  اصوال دلم می"

  ".کنم با دوستام برم رو سعی  می

  فراغت جسورانه .4

بـا  هاي فراغتشان از جسارت و توانایی بیشتري برخوردارنـد و   به نظر می رسد پسران جوان در انتخاب فعالیت

نها در نحوه گذران فراغت آآزادي عمل و استقالل  ،در حقیقت. خیال راحت تري از خط قرمزها عبور می کنند
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بیرون ماندن تـا سـاعات پایـانی شـب، رفـتن بـه       . استدر میان اظهارات مصاحبه شوندگان مشهود و مشخص 

تـري محسـوب    از مواردي است که در میان پسران جوان امر رایج ،ارف و تفریحات پرهیجانمهمانی هاي نامتع

  .می شود

  :  است اظهار داشتهگونه  ساله در پاسخ به سئوالی درباره حساسیت هاي خانواده این 26محمدرضا 

   ").با خنده(شه  خطري می. ولی دیرتر نه دیگه ،اوکی هست) شب( 12واسه بیرون بودن تا "

  :گفته است این بارهساله نیز در  23مسعود 

زیـاد   ،دناگر هم گیر ب .دن خونواده هم معموال گیر نمی.. کنه واسم مختلط باشه یا نه فرقی نمی .ریم مهمونی هم زیاد می"

  ").با خنده(جدي نمی گیرم 

  فراغت زنانه

ایـن  . ن را متمایز از فراغـت مردانـه تحلیـل کـرد    آداراي ویژگی ها و معناهایی است که می توان  ،فراغت زنانه

ایـن سـه    ،در حقیقـت  .فراغت محافظه کارانه فراغت خانگی، فراغت لذت گرایانه و: از عبارت اندخصوصیات 

  .خصلت فراغت در کنار یکدگیر تجربه هاي فراغتی زنان جوان را می سازند

  
  برساخت فراغت زنانه به میانجی سه مفهوم : 2شکل 

  خانگیفراغت  .1

. ر فضاي عمومی قـرار مـی گیـرد   که فراغت خانگی به طور مشخصی در برابر فراغت د گفتباید  مورددر این 

که در جهان ذهنی جوانان مورد مطالعـه، فراغـت بـه دو بخـش درون      تحلیل و بازخوانی داده ها نشان می دهد

رم، زنانه، کم هزینـه و کـم دردسـر تلقـی     فراغت مبتنی بر خانه، فراغتی ن. خانه و بیرون از خانه تقسیم می شود
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فراغت براي زنـان جـوان   . شده و فراغت بیرون از خانه، فراغتی مستقل، پویا، مردانه و جسورانه معنا شده است

ل به شدت قابل توجه و متمـایز  ویژه در میان زنان جوان متاهه این امر ب. به مکانی به نام خانه گره خورده است

نهـا نیـز   آاما  ،در تجربه هایشان از فراغت بیان کرده اندرا نان مجرد آزادي عمل بیشتري ز ،از سوي دیگر. است

فعالیت هایی مثل تماشاي فـیلم و سـریال، انجـام کارهـاي هنـري،      . فراغت در خانه را به شدت دنبال می کنند

الگوهایی از فراغت هستند که در میان دختران جوان  دنبال می شود که  ،گوش کردن به موسیقی و مطالعه کردن

   .فراغت زنانه به نوعی با فراغت در خانه معنا می یابد ،در حقیقت. همگی ارجاعی به خانه در خود دارند

از همین روست که عمده زنان از نگرانی ها، دردسرها و مشکالت خود براي گذران فراغت در بیـرون از خانـه   

اما ایـن تجربـه هـا بـا      ،اگرچه در بسیاري از موارد فراغت در فضاي عمومی را تجربه می کنند .سخن گفته اند

  .مصائب و سختی هایی همراه بوده است

  :ساله خانه را به دالیل مختلف براي فراغت روزمره ترجیح می دهد 27زهرا، زن 

حـاال  .. ما خونه بمونه پیش بچه یا بچه رو بزارم خونـه مـادرم  کلی دردسر داره، شوهرم باید حت ،خواي بري یه باشگاه می"

  ".رم واسه همین خودم تو خونه تردمیل خریدم و دیگه باشگاه نمی. مدش به کنارآهزینه و رفت و 

  

  فراغت لذت گرایانه .2

 مردانـه فراغت زنانـه و  این ویژگی در میان هر دو نوع . دومین خصلت فراغت زنانه است ،فراغت لذت گرایانه

بـه   . هر چند که در الگوي انتخاب شده و نحوه انجام آن تـا حـدي تفـاوت وجـود دارد     ،مشترك است تاحدي

نوعی اصالت کیف و لذت در انتخاب هاي زنان جوان نیز وجود دارد و اینکه شـادي، خوشـی و    ،عبارت دیگر

  . شده استلذت هاي زودگذر به ایده اي محوري در انتخاب فعالیت هاي فراغتی تبدیل 

  :گونه پاسخ داده است او در تایید این ادعا این. ساله، مجرد و دانشجوي ارشد مدیریت است 25سحر ، 

من هر جایی که حس کـنم  .. خواد سر کار باشه یا مسافرت تفریح یعنی اینکه خوش باشی و لذت ببري حاال می ،به نظرم"

  ".روزه عمر ارزش حرص خوردن نداره این چند .رم  حتما می ،شه اگر برم حالم بهتر می

آن محدودیت هـا را رعایـت نخواهـد     ،ساله و متاهل معتقد است که اگر به گذشته برگردد 27محدثه  ،همچنین

  :کرد و از زندگی بیشتر لذت خواهد برد
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هم به خـودم   ؛واسه من فراغت یعنی اینکه خودم رو محدود نکنم .فهمم حاال معناي خوشی و کیف رو می ،بعد از یه عمر"

  ".دوستام یا خونوادم خوش بگذرونم برسم  و هم حسابی با

  

  فراغت محافظه کارانه .3

فراغت محافظه کارانه به معنایی از فراغت اشاره . فراغت محافظه کارانه در مقابل فراغت جسورانه قرار می گیرد

عمـده دختـران جـوان میـدان     . استزمون پس داده و کم ریسک در فراغت ـدارد که به دنبال شیوه هاي عمدتا  

اینکه در انتخاب هاي فراغتشان . نحوه گذران فراغت خود را به شدت به این امر وابسته دانسته اند ،مورد مطالعه

و همین امر باعث می شود که در چارچوب الگوهاي رایج و بـا رعایـت    بکنندمالحظه بسیاري از موارد را  دبای

همچنین باید اضافه کرد فراغت زنانه به دلیل اینکه از سوي خـانواده   .اب کنندفراغت خود را انتخ ،خطوط قرمز

لذا آنها را به سمت انتخاب الگوهاي کـم دردسـرتر    ،با کنترل و نظارت بیشتري در مقایسه با پسران همراه است

  .پیش می برد

  :در خود سخن گفته استاز ممانعت پ ،هاي آبی و پرهیجان دارد ساله که عالقه زیادي به ورزش 20عاطفه، 

 ولی بابام راضی نمـی  ،رو خیلی دوس دارم) قایق سواري در آبهاي خروشان(من یه سري تفریحات هیجانی مثل رفتینگ "

  ".چون واسه رفتینگ باید بري تا شهرکرد و خب مسیرش دوره ،شه

  :اینگونه اظهار داشته است این موردساله نیز در  24مهوش 

 ولی خب یه ذره دیر مـی  ،البته اونا کامال اعتماد دارن. تازه اونم باید به مامانم توضیح بدم .10باشیم ما دیگه خیلی بیرون "

  ".مآ واسه همین خودم زودتر می .شه میزنه، اعصابم خورد  هی زنگ می ،شه

اه الگوهایی از سوي دختران جوان انتخاب می شود که کمترین تنش و چالش را برایشان بـه همـر   ،بدین ترتیب

کنترل و نظارت خانواده، احساس ناامنی از فضاي بیرون و ترس از پیامدهاي پیش بینی نشده باعث . داشته باشد

همـین   -را در پی داشته باشـد که کمترین حساسیت  نمایندو فراغتی را انتخاب  نندمی شود تا با احتیاط عمل ک

  . خصیصه، فراغت دختران جوان را به سوي یکنواختی و یکدستی پیش می برد

  نتیجه گیريبحث و 

که فراغت مذهبی براي دختـران  ر می سازد شکاآمقایسه ساده میان الگوهاي فراغت در بین جوانان مورد مطالعه 

در مجموع مـی تـوان از اهمیـت     اگر چه. نیستاما براي پسران در اولویت بوده،  به طرز معناداري اولویت اول
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اما ایـن اهمیـت بـراي     ،مذهب و دینداري در انتخاب الگوهاي فراغت در بین جوانان شهر اصفهان سخن گفت

فراغت مذهبی براي پسران جوان با فراغت فرهنگی و  ،از سوي دیگر. دختران جوان بیشتر بوده و متمایزتر است

  .هنري در یک سطح از اهمیت قرار دارند

بدین معنا که فراغت رایج شامل گـوش کـردن بـه     ؛ایرانی است و سنتی مهمترین فراغت پسران فراغت معمول

هاي تفریحـی همـراه    ها و محل ، گوش کردن به موسیقی هاي لس آنجلسی، رفتن به پاركوسیقی پاپ ایرانیم

ن در انتخـاب سـبک هـاي فراغتـی     اولویت هاي پسران جـوا  ودي از این دست جزو موار با خانواده یا دوستان

  . است

، دادورخانی "تفاوت هاي جنسیتی در فراغت"با عنوان ) 1389(این نتایج با یافته هاي پژوهش سفیري و مدیري

همسو بـوده و همگـی عامـل جنسـیت را در     ) 1391(و سرایی و همکاران) 1394(، شفیعی )1390(و همکاران 

شده طی سـالیان اخیـر انجـام گرفتـه و از      یادعمده مطالعات . انندانتخاب و مصرف الگوهاي فراغت موثر می د

که بـه مطالعـه تطبیقـی    ) 1394(ویژه تحقیق شفیعیه ب استسطوح ملی تا منطقه اي و روستایی را پوشش داده 

اجتماعی  موضوعاتفراغت زنان در سطح ملی و بین المللی پرداخته و نشان می دهد که فراغت نیز مانند سایر 

  .از متغیرهاي ساختاري چون جنسیت استمتاثر 

می توان گفـت فراغـت    ،به عبارت دیگر. تحلیل داده هاي کیفی نیز این نتیجه بخش کمی را شفاف تر می سازد

و الگوهاي جامعه مورد مطالعه منطبق است و لذا در دل خود  ارزش هامذهبی و دینی فراغتی است که کامال با 

از . همان خاصیتی که فراغت زنانه را از فراغـت مردانـه متمـایز مـی سـازد      -ردنوعی محافظه کاري به همراه دا

. فراغت سنتی ایرانی نیازمند آزادي عمل بیشتري است و نوعی تنوع و پراکنـدگی را در خـود دارد   ،سوي دیگر

را به مـا  بنابراین تنوع طلبی در فراغت از ویژگی هایی است که به خوبی می تواند معناي فراغت در بین پسران 

  .نشان دهد

      بـه دو الگـوي فراغـت مربـوط      ،مـی آیـد   به دسـت تمایز بنیادین دیگري که از مقایسه داده هاي کمی پزوهش 

کـه در میـان    در حالی ،در بین دختران جوان فراغت مشارکتی در درجه پایین اهمیت قرار داشته است. می شود

فراغتی است که مستلزم حضور در عرصـه عمـومی    ،مشارکتیفراغت . پسران موقعیت به مراتب بهتري داراست

دقیق کلمه است و نیازمند سطحی از اعتماد و امنیت و استقالل فردي است که به نظر مـی رسـد ایـن     به معناي
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به همین دلیل است که فراغت نامعمول در بین دختران جـوان در رده آخـر   . امکان در سطح مطلوبی مهیا نیست

  .فراغت نامعمول با حداقلی از جسارت براي عبور از خطوط قرمز رایج همراه است -است اهمیت قرار داشته

در بین الگوهاي فراغت پسران جوان گونه اي از فراغت به عنوان گذران وقت با دوستان وجود دارد که دقیقا در 

م است که به عنـوان  گذران وقت با دوستان در بین پسران آن چنان مه. ادامه همین خصلت ها قابل تحلیل است

بدیهی است این الگو . که چنین الگویی براي دختران وجود ندارد درحالی ،یک الگوي فراغتی آشکار شده است

به این دلیل در بین پسران جـوان بیشـتر اسـت کـه آنهـا بـا آزادي و امکـان بیشـتري در انتخـاب الگوهایشـان           

  .جود ندارد و مدام با مالحظاتی همراه است، چیزي که در میان دختران به شکل آشکار وهستندروبرو

  دختران محافظه کارانه-در برابر فراغت منفعالنهپسران  جسورانه  - فراغت فعاالنه

انتخـاب   در مجموع و با تحلیل داده هاي کمی و کیفی و مقایسه آن ها با یکدیگر می تـوان از تمـایز جـدي در   

وان فعاالنـه تـر و   بدین ترتیـب کـه  فراغـت پسـران جـ       ؛الگوهاي فراغت پسران و دختران جوان سخن گفت

گشت و گذار با دوسـتان،   ،به طور مثال. آزادي بیشتري در برخی از الگوهاي فراغت دارندو  جسورانه تر است

قدم زدن در پارك ها و فضاهاي عمومی شهري، رفتن به باشگاه هاي ورزشی و تفریحی براي پسران راحت تـر  

ها و الگوهاي فراغتی  سیقی هاآنها همچنین در انتخاب فیلم ها، مو. متر نگرانی داشته اندک مورددر این و  استب

بـه طـور   . نماینـد و راحت تر از خطوط قرمز و هنجار ها عبـور مـی    می کنندفرهنگی و هنري، آزادانه تر عمل 

ویدئو هاي  -و موزیک تماشاي فیلم هاي غیر ایرانی، دنبال کردن سریال هاي خارجی و دانلود موزیک ها ،مثال

که دنبال کردن این سبک هاي هنـري و رسـانه    نها محسوب می شود، در حالیآکارهاي عادي  وغیرفارسی جز

دختران جوان برنامه هاي پخش شده از رسانه هاي رسـمی   ،در واقع. اي در بین دختران جوان کمتر رایج است

کـه پسـران جـوان نیـاز هـاي       در حالی ،و مجاز را بیشتر مصرف می کنند و نوعی مصرف محافظه کارانه دارند

از . نماینـد فرهنگی و هنري خود را آن گونه که تمایل دارند ارضا می کنند و کمتر الگوي رسمی را دنبـال مـی   

نحوه گذران فراغت خود، به کنترل و نظارت خانواده بیشتر ارجاع می دهند  مورددر  ن جوان، دختراطرف دیگر

که پسران جوان، موضوع نظارت خـانواده بـر    در حالی ،سخن گفته اند بارهو از حساسیت هاي خانواده در این 

  .چندان مهم تلقی نمی کنندالگوهاي فراغت را 

چرا که این دو نیز جنسیت را عـاملی   ،است) 2004(ارگمن و ون ایکدر حقیقت نتایج فوق در راستاي تحقیق ب

نتایج پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه      ،از سوي دیگر. کلیدي در انتخاب الگوها و فعالیت هاي فراغت می دانند
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که فراغـت بـراي زنـان نـوعی      در حالی ،فراغت براي مردان نوعی کنشگري آزادانه، مستقل و با جسارت است

دربـاره  ) 2000(بنابراین می توان گفت رهیافـت بیـتمن و وایمـن   . حافظه کاري در درون خود داردوابستگی و م

فراغت تکه تکه زنانه در برابر فراغت خالص مردانه، شکل دیگري از بیان همین تمایز کشف شـده در پـژوهش   

  .حاضر است
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The purpose of this paper is to study leisure patterns among young people in 
Isfahan with special reference to on gender difference. Considering the fact that the 
world of values, beliefs, and lifestyles can vary among men and women, the 
authors try to provide answer to the question whether in regard to shaping the 
pattern of leisure, gender, as a variable, is decisive as it was in the past, or has lost 
its effects anymore. The method utilized in the study was a mixed one. On the 
basis of survey method and employment of questionnaire as a tool, leisure patterns 
were identified among 1748 boys and girls living in Isfahan aging 20-29 years 
selected through stratified random sampling. Furthermore, in the qualitative 
section, 27 semi-structured interviews, based on purposive sampling, were 
conducted on which data analysis and providing qualitative interpretation was 
accomplished through data coding. On the basis of quantitative results of the study, 
six leisure patterns can be put into order according to their level of significance 
among girls studied. The found patterns of leisure are as following: Religious 
leisure, extra home leisure, domestic leisure, unusual leisure and participatory 
leisure. On the other hand, boys were identified with six leisure patterns including 
traditional-Iranian leisure, religious leisure, cultural-artistic leisure, participatory 
and movies oriented leisure and leisure time spending with friends as well. The 
results of the qualitative section suggest some of the nuances among leisure 
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patterns identified among boys and girls; that is, boys are of more active, diverse, 
and courageous patterns of leisure time in comparison to those of girls’ which are 
contrastively more conservative and passive. 

Leisure patterns among young people, in spite of owning some similarities, are still 
supposed to be influenced by gender, choice and consumption. 

  

Key words: Leisure Patterns, Gender Difference, Mixed Methods, Youth and 
Isfahan 

   

 


