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 ***رقیه مسلمی ،  **بهمنی دخت محسن نوغانی ،  *سیداحمد میرمحمدتبار

  25/8/1394:                  تاریخ پذیرش13/6/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده 

هاي  هاي اخیر، با توجه به اهمیت اوقات فراغت در ایران، پژوهشدر سال
راوانی و تنوع با در نظر گرفتن ف. ین حوزه انجام شده استمتعددي در ا

 ترکیبی، مثل هاي پژوهششده در زمینۀ اوقات فراغت، نیاز به   انجامهاي پژوهش
 این پژوهشترین سؤال این اصلی. شودفراتحلیل، در این حوزه احساس می

 هاي پژوهشترین عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در  است که مهم
جامعۀ . روش پژوهش مقالۀ حاضر، فراتحلیل است شده در ایران کدامند؟ مانجا

 1392 تا 1380هاي آماري پژوهش همۀ مقاالت معتبر علمی هستند که در سال
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افزار جامع شده با نرم آوريهاي جمعداده. با موضوع اوقات فراغت منتشر شدند
 که داد  نشانپژوهش هايیافته. فراتحلیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 فراغتی، امکانات از رضایت و فرد تحصیالت سن،  اجتماعی،-اقتصادي پایگاه
 که دارند ایران در فراغت اوقات گذران بر زیادي تأثیر متغیرها، سایر به نسبت

 اندازة اثر نتایج. شدمی بینیپیش دومازیه و اسمیت بوردیو، نظریات در تأثیر این
 و اوقات فراغت، در مطالعات  اجتماعی-ایگاه اقتصاديپرابطۀ نشان داد که 

 و اوقات فراغت، در سن مثبت و معنادار و رابطۀ 41/0مرورشده معادل 
نتایج اثرات ترکیبی .  منفی و معنادار است35/0شده معادل  مطالعات بررسی

دهد که رابطۀ تحصیالت فرد و اوقات فراغت در مطالعات مرورشده نشان می
  . مثبت و معنادار بود 27/0حدود 

 -فراغت، نحوة گذران اوقات فراغت، پایگاه اقتصادي :مفاهیم کلیدي
  .فراتحلیل  سن،اجتماعی،

 
    مسالۀ پژوهش

هاي  ها و در کنار کار و فعالیت ما انسانکه در زندگی همۀ یکی از مسائل بسیار مهمی 
 گذران این اوقات نگیچگواي برخوردار است، اوقات فراغت و  از اهمیت ویژه،روزانه

 بسیاري از افراد چندان مهم و البته شاید این مقوله از نظر. در زمان بیکاري است
طورکه نوع شغل و میزان دقت و  توان گفت همان ارزش تلقی نشود اما به جرأت میبا

 جامعه شود، به عث رشد و توسعۀتواند با شان در زمان انجام آن میتوجه افراد به شغل
بت چگونگی گذران اوقات فراغت و اختصاص دادن زمانی خاص به شکل همان نس

تواند در جاي خود باعث رشد و ارتقاي تک تک  درست و منطقی به این اوقات هم می
  ).62:1385زاده،  علوي (افراد در زندگی شخصی و اجتماعی شود

العات،  فناوري اطدن، شهرنشینی فزاینده، توسعۀش در سایۀ تحوالت عظیم جهانی    
ف علوم هاي مختل ویژه فضاهاي مجازي، رشد دانش در حیطه هاي پرمخاطب بهرسانه
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 کاالها و خدمات، موضوعاتی در دستور کار  افزونطبیعی و انسانی، تنوع روز
 داشت؛تر تا این حد اهمیت نکارشناسان و عالمان علوم اجتماعی قرار گرفت که پیش

 شفیعی،.... ( مصرفی وندگی و جامع، هویت، سرمایۀ فرهنگی، سبک ز:مانند
131:1386.(   

 انسان به جهان و به خودش معنی نگرش تازة کهنه، به  گذاردن کنار   مدرنیته همواره با 
اي از دگرگونی دائمی،  پیدایش بعد تازهترتیببدین ). 62:1385 زاده، علوي (دهد می

پاپلی یزدي و ( م زد زندگی اجتماعی رغهنگ سنتی را در صحنۀانهدام رسوم و فر
. ستهاتفکیک میان کار و اوقات فراغت یکی دیگر از این دگرگونی). 18:1381 سقایی،

شود و گردشگري در قالب اوقات فراغت به در مدرنیته کار یک ضرورت تلقی می
عنوان زمانی از بیداري اوقات فراغت به. ستمی آسودن از کار براي تجدید قوامعنی د

. شود هیچ الزامی بگذراند، معنا میواند آن را به میل و دلخواه خود بدون انسان که فرد بت
 بود و تمایز خانه و کار صورت رسمی به خود در عصر سنتی، خانه محل کار هم

در تعریف اوقات فراغت . کرد  پیدا نمی بنابراین اوقات فراغت چندان معناگرفت؛ نمی
آن براي  امتیاز که انسانی است بۀاوقات فراغت عرصۀ خاصی از تجر: توان گفت یم

رضایتمندي و لذتی است که خود، لذت و شادي  حق انتخاب، خالقیت، افراد، داشتن
  ). 20:1386 ذکایی،(تر را به دنبال دارد  بیش

هاي عنوان مفهوم جدیدي که محصول جدایی کار از خانه، پیشرفت    اوقات فراغت به
) هر چند کوتاه( این فرصت را مهیا کرد که انسان فناورانه و تقسیم کار اجتماعی است،

در این ). 80:1380 کیویتسو،( هاي نظم اجتماعی مدرن رها شوداز اجبارها و محدودیت
هاي شدن از گرفتاريه تفریح و استراحت و آرامش و دوررابطه انسان توانست نیاز ب

ه درن است، بفرهنگی دوران عصر م -ه یک مسئلۀ عمیق اجتماعیزندگی مدرن را ک
داري و فناورانه در تضاد با  علت مسائل سرمایه همین امر به. صورت سطحی حل کند
 -تر، خستگی و تحمل فشارهاي روحی کار و تالش بیش: نیازهاي درونی قرار دارد

مسافرت و گردش و انداز براي رفتن به  با هدف کسب پول و پستر  روانی بیش
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هم له تضاد بین کار و استراحت شود، مسأمیتر  هر چه زندگی ماشینی.استراحت
  ).133:1392 پاپلی یزدي و سقایی، (شودتر می بیش

آورد که انسان مدرن از حالت  هاي اوقات فراغت، فرصتی را پیش میتر فعالیت    بیش
رسمی بیرون آید و از شر آداب و رسوم و قید و بندهاي زندگی عادي و کاري رهایی 

ین است که هاي مسلم عصر مدرن و پسامدرن او یکی از فرضیابد و خوش بگذراند 
هایی را فراهم هاي عاطفی یا احساسی شخص فرصت اوقات فراغت براي حوزه

 را کنار بگذارد  و براي مدتی آن بر خودآگاه معقول خویش چیره شودآورد تا بتواند می
  ). 196: همان(

اي زیادي شبیه فراغت در   اندازهتوسعه نیز تا درحال    امروزه فراغت در کشورهاي 
چون جوامع جا که گاه در این نوع جوامع نیز،  جوامع صنعتی شده است و از آن

گرفتن از اجبارهاي اجتماعی و فرهنگی و  فاصله(، خصوصیات عمد، فراغت صنعتی
 افزایش یافتن اوقات فراغت: چنین عواملی چون و هم) ها فعالیتجداشدن آن از دیگر

هاي منوعیت کار کودکان، آموزش اجباري و رایگان، افزایش تدریجی سالدلیل م به
 متوسط سن ورود به بازار کار، افزایش امید به و باالرفتنانداختن  تأخیر  بهتحصیل و 

 در نتیجه براي افراد این ؛خوردزندگی، افزایش سن ازدواج و بهبود زندگی به چشم می
 ،و اوقات فراغت و چگونگی گذران آنجوامع نیز وقت فراغت ایجاد شده است 

گذار بوده و در تمام ابعاد زندگی افراد تأثیر ،هاي عصر مدرنعنوان یکی از بنیان به
ثیراتی تأ با توجه به کارکردهاي آن در ایجاد ثبات و شادابی جامعه داراي اهمیت است و

 شودمایان می، اهمیت بررسی این پدیده نگذارد می  که اوقات فراغت بر زندگی افراد
  ).10: 1390مسلمی، (

تواند با استفاده  هاي بسیار مناسب است که فرد می اوقات فراغت یکی از موقعیت      
راغت عالوه بر تأثیرات  اوقات ف. و تقویت استعدادهاي خود بپردازداز آن به شناسایی

وقات  از سوي دیگر، ا.کند به رشد اجتماعی او نیز کمک میفردي بر شخصیت فرد، 
گذاري   استفاده از آن موضوع بسیار مهمی است که اکثر جوامع با سرمایهفراغت و نحوة
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 سعۀها و ارتقاي تو اند سبب شکوفایی فردي انسان ریزي مناسب، توانسته و برنامه
  .اجتماعی شوند

توجه به گذران اوقات فراغت در  میزان متعددي دالیل به ،گذشته دهۀ دو طی       در
 در علمی هاي پژوهش میزان تزاید به منجر خود این .تر شده است ران بیشجامعه ای

 جامعۀ که طوري به شد، کشور در گذشته دهۀ چند گذران اوقات فراغت در حوزة
در  .است هشد مواجه شناختی سبب ابعاد باب در ايو انباشته وسیع اطالعات با علمی

 فراغت، عوامل موثر بر گذران اوقات موجود و تکثر هاي پژوهشدلیل تعدد  این حوزه به
ثر بر گذران اوقات فراغت در کشور یک آشفتگی و ابهام دربارة عامل یا عوامل مهم مؤ

 هاي پژوهش پژوهش سعی شده با بررسی دقیق و موشکافیلذا در این  .وجود دارد
ا ند نشان داده شود تمصورت نظام به، چکیده و ماحصل آنها گرفته در این زمینه صورت

ریزان این حوزه ثر بر اوقات فراغت در اختیار برنامهگیري کلی از عوامل مؤیک نتیجه
 کاربرد به فراتحلیل روش قواعد و اصول از استفاده با ،حاضر پژوهش در. قرار گیرد

 شده و کوشیده اوقات فراغت پرداخته حوزة در شده انجام هاي پژوهش در روش این
 اوقات در زمینۀ شده انجام هاي پژوهش در«ود که ش داده پاسخ سؤال  اینبه است

 ؟ »ثیر را بر گذران اوقات فراغت در ایران دارندترین تأ چه عواملی بیش فراغت،

  
  پیشینۀ نظري پژوهش

 کند که در قسمت پیشینۀدر بررسی مراحل انجام فراتحلیل، اشاره می) 2009 (1کوپر
هاي مستقل بر  بین متغیرود که رابطۀ اشاره شهایی پژوهشتر به نظریات و   بیشپژوهش

دهند تا خواننده در ابتدا درکی کلی متغیر وابسته مورد بررسی در فراتحلیل را نشان می
همین راستا، در این در . ترین نظریاتی که در این حوزه وجود دارد، پیدا کند از مهم

                                                
1. Cooper 
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 نظریۀ مهم در ه و به چند حاضر، ابتدا تعریفی از اوقات فراغت ارائقسمت از پژوهش
  .شد اوقات فراغت اشاره حوزة

هاي اجتماعی درگیر  منزلۀ پدیدة اجتماعی، در الزامات و ضرورت     اوقات فراغت به
چنین . شمار آید مثابۀ تجسمی از روش کلی زندگی به تواند به خوبی می شده است و به

با ). 108: 1382، 1تورکیلدسن(آورد را به میان می» فرهنگ«درنگ مفهوم  اي بی عقیده
هاي  ها در زمان آید و فرهنگ شمار می که اوقات فراغت جزئی از فرهنگ بهتوجه به این

کنند؛ پس اوقات فراغت در جوامع مدرن و  هاي مختلفی را ایجاد می گوناگون، فراغت
که امروزه مصطلح  صورتی که اوقات فراغت به جااز آن. پیشامدرن با هم متفاوت است

هاي اوقات فراغت در قرن بیستم   نظریهتر بیش زمان پیشامدرن وجود نداشته،، در است
از . اند ها از مشکالت انقالب صنعتی برساخته شده بسیاري از نظریه. وجود آمده است به

تر  بیش. آن زمان تاکنون، صدها نظریه و تعریف دربارة اوقات فراغت ارائه شده است
عد از انقالب صنعتی و دوران مدرن مورد توجه قرار هاي اوقات فراغت در زمان ب نظریه
  : شود اوقات فراغت اشاره میمه به برخی از نظریات مهم در حوزةدر ادا. اندگرفته

او در اواخر قرن نوزده . پردازي دربارة فراغت بود وبلن از پیشگامان نظریه 2:نظریۀ وبلن
شناسی فراغتی را  ، جامعهاغتیسوي یک جامعۀ فر به: نظریۀ طبقۀ مرفهبا تدوین کتاب 

در این کتاب، وبلن . بنیان نهاد و از جنبۀ علمی و انتقادي به اوقات فراغت توجه کرد
بیکارگان طبقۀ مرفه را در جامعۀ بورژوازي مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید 

صرف و  در م،که اعضاي این طبقه براي نمایش و کسب مقام و منزلت اجتماعی باالتر
در بیان ) 1383(وبلن ). 20: 1352اسدي، (کنند  روي می آسانی زیاده ویژه فراغت و تن به

شمرند  مردم طبقۀ مرفه کار تولیدي و بدنی را حقیر می«: گوید هاي این طبقه می ویژگی
کنند و این طبقه گاهی حتی براي حفظ منافع خود  و تنها در کنار طبقۀ مولد زندگی می

او معتقد است آسایش و مصرف تظاهري بر تنبلی و . »رسانند  نیز آسیب میبه امر تولید

                                                
1. Thorkildsen 
2. Veblen 
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بودن گذر  فایده سا و مرفه داللت ندارد؛ بلکه او تباه کردن زمان و بیآ بیکارگی طبقۀ تن
داند  کردن تظاهري را هنجار مصرفی این طبقه می چنین ضایع زمان را بر امر تولید و هم

ترین  بهایی مهم وبلن معتقد است گران. شود مایان میهاي ارزشی ن که در قالب پوشش
بهایی  معیار مصرف تظاهري این طبقه است و حتی از نظر آنان، زیبایی هر کاال به گران

شناسی و  معیارهاي زیبایی) طبقۀ مرفه( نظر وبلن، در این طبقه  به. آن بستگی دارد
میزش در شیوة لباس پوشیدن اند و بهترین نمود این آ هم آمیخته شده بهایی در گران
او ضمن تشریح عقاید اجتماعی و فرهنگی این طبقه، بر این باور است که . است

تري براي زیباشناختی وجود دارد که فارغ  خالف دیدگاه طبقۀ مرفه، معیارهاي اصیل بر
شناسی   این در حالی است که از دیدگاه طبقۀ مرفه، معیارهاي زیبا. از مد و قیمت است

طبقۀ «ر نظریۀ وبلن خالصۀ دیدگاه طبقۀ مرفه را د. اند ب معیارهاي مادي شدهمغلو
دارتر  چه فرد ریشه اساساً پول شهرت است و هر«: کند  معرفی میطور خود این» مرفه

کار  از  رسیده، اثرش از ثروت رسیده  ارث  لذا ثروت به . تر است باشد، ثروتش بیش
کند و  پرستی بیان می یشی خود را بر مبناي خودوبلن نظریۀ مصرف نما. »تر است بیش

  : توانند موقعیت مالی و پولی خود را نشان دهند معتقد است افراد از دو راه می
 مختص شرایطی است که افراد همدیگر را بهتر :اوقات فراغت تظاهري) الف
 این شرایط به شهرهاي بزرگ مربوط است که افراد از: مصرف تظاهري) ب. شناسند می

 .)1388توتونچی ملکی، (یقی ندارند همدیگر شناخت کامل و دق

کند  ، به مفهوم سبک زندگی اشاره میاقتصاد و جامعهدر کتاب ) 1922(  وبر:نظریه وبر
در نگاه وبر، مبناي . برد کار می ، به3در برابر طبقه، 2و آن را براي نشان دادن مفهوم پایگاه

 اجتماعی نیست، بلکه سبک زندگی و الگوي شربندي و تمایز اجتماعی تنها طبقۀق
  ).1374 وبر،(آید  کار رفته نیز معیار قشربندي اجتماعی به حساب می مصرف به

                                                
1. Weber 
2. Status 
3. Class 
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.  نهفته است1»هاي زندگی فرصت«نام       سبک زندگی وبر درون اصطالح دیگري به
ندي اجتماعی هاي زندگی از جمله پیامدهاي قشرب هر دو بعد سبک زندگی و فرصت

ته از طبقات اجتماعی هستند هاي برخاس هاي زندگی، فرصت فرصت. شوند ب میمحسو
اي از امکانات و شرایط براي افراد درون طبقات اجتماعی  اساس آن مجموعهکه بر

هاي  گروه هاي خاصی از زندگی است که اما سبک زندگی، شیوه. شود اهم میفر
کار  دیگران و کسب منزلت بهخود از »  تمایز«ها، براي  متفاوت از فرصت،اجتماعی

ی هاي زندگهاي منزلتی گرایش دارند در تمامی عرصهگروه نظر وبر به. گیرندمی
تماعی دوستانه، ازدواج و  که به آنها در تعامل اجخطوطی را اطراف خود ترسیم کنند

هاي زندگی، تعاریف مشخص و متناسب با  هاي والدین و دیگر عرصه نوع سبک
  ).86:1384 گوشبر،(دهد  ن قرار دارند، میگروهی که درون آ

توان با تفسیر آن به مفهوم  عالوه بر مفهوم سبک زندگی، که می ، دیگر وبر       مقولۀ
کردن قلمروهاي ارزشی   تري بخشید، تالش او براي جدا اوقات فراغت تصریح بیش

ري یعنی وبر به تبعیت از کانت و با توجه به گسترش عقالنیت، قلمروهاي نظ. است
وبر . ا کرده استزیباشناسی را از هم جد علم، قلمرو اخالقی یا دنیاي عمل و قلمرو

  ).1386 ترکاشوند،( کند معرفی می2»تفکیک ارزشی« عنوان این مقوله را با
مریکا با رایج شدن زمان کار  در اروپا و ا1930 و 1920هاي  دهه در :نظریه دومازیه-

وجود آمد که آیا وقت  طلبان اجتماعی این دغدغه به حهشت ساعت در روز، براي اصال
ها خواهد شد یا بیهوده به هدر  سازي آن  صرف خود،)کارگران(اضافی براي افراد 

احساس . هاي متعددي در این زمینه زدند خواهد رفت؛ به همین علت دست به پژوهش
هاي اوقات  یتشود، باید به فعال  زمانی که صرف کار میا کاهشعمومی این بود که ب
شناسی اوقات  پس از جنگ جهانی دوم، جامعه. تري داده شود فراغت سازمان بیش

خودکارشدن (با پیدایش انقالب دوم صنعتی . تاي یاف فراغت بعد نو و فضاي تازه

                                                
1. Life chances 
2. Value neutrality 
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هاي جدیدي با عنوان اوقات  هم گسترش یافت و فعالیت ، زمان فراغت باز)صنایع
ها بر رشد و پیشرفت معلومات و استعدادها تکیه  فراغت مطرح شد که بسیاري از آن

نظر داشتن این مسائل مطالعاتی را آغاز کرد که نتیجۀ آن  ژوفر دومازیه با در. کرد می
دومازیه به نقل از (بود ) 1966(و فراغت در شهر ) 1962(سوي یک تمدن فراغت  به

  ).25: 1352اسدي 
نام اوقات  اي به بنا به دالیلی، پدیده،    دومازیه معتقد است در دوران صنعتی جدید

: اند از بعضی از این علل عبارت. وجود آمد که در دوران قبل وجود نداشت فراغت به
تر و  ن؛ زیادتر، متنوعهاي کار؛ ارتقاي سطح زندگی کارگران و مزدبگیرا کاهش ساعت

وان حق هر عن تنها به هاي فراغتی نه شدن تفریحات؛ تثبیت فراغت و فعالیتتر پیچیده
شناسی  به عقیدة دومازیه، جامعه). 1386ترکاشوند، (عنوان یک ارزش  فرد، بلکه به

ها  آن  ست که فرد با کمال میل بهها مشغلهاي از  برگیرندة مجموعه اوقات فراغت در
منظور استراحت، خواه براي ایجاد تنوع، خواه با هدف گسترش  پردازد؛ خواه به می

و یا براي مشارکت ) بدون توجه به اهداف مادي(تن اطالعات و آموزش خویش
جاللی (اي، خانوادگی و اجتماعی  مات حرفهاز الزافراغت اجتماعی آزاد، بعد از 

  ).8: 1387فراهانی، 
که نقش آن » استراحت«: هاي فراغتی قائل است دومازیه سه کارکرد مهم براي فعالیت

هاي مداوم کار و انجام  ز هیجانرفع خستگی، جبران فشارهاي روحی و جسمی ناشی ا
که نقش آن رهانیدن انسان از کسالت ناشی از » تفریح«وظایف گوناگون است؛ 

که از طریق » رشد شخصیت«یکنواختی انجام وظایف در محل کار و خانه است؛ 
. شود افزایش معلومات و اطالعات و افزایش مشارکت اجتماعی افراد حاصل می

کند   فرد فراهم می ورش استعدادهاي بدنی و ذهنی را برايبنابراین، فراغت فرصت پر
  ).1386ترکاشوند، (

 اوقات فراغت انجام داده است؛ اما آنچه در  حوزة مفصلی درهاي پژوهشدومازیه 
  :است از انواع مختلف فراغت  او بندي اي دارد، طبقه ت ویژهاش اهمی نظریه
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زدن، استراحت،  زدن، پرسه دمهاي مختلف، ق نظیر ورزش: هاي جسمانی فراغت  .1
 .کشیدن، مسافرت و تعطیالتدراز

ها و بناهاي یادبود، شرکت  مانند بازدید از مناظر طبیعی، موزه: هاي هنري فراغت  .2
هاي مختلف، رفتن به سینما، تئاتر و کنسرت، نقاشی و نواختن  در جشن
 موسیقی

  باغبانی وسازي، مانند سفال(انجام دادن کارهاي دستی : هاي عملی فراغت  .3
تر رایج است؛  درآمد بیش این فراغت در میان افراد کم). دوزي سوزن

که  این نوع فراغت جنبۀ کاربردي دارد، در عین اینجا که  چنین از آن هم
نحوي به اقتصاد خانواده هم کمک  عنوان فراغت امري دلپذیر است، به به

 .کند می

تواند  شود و می العه نمایان میتر این نوع فراغت در مط بیش: هاي فکري فراغت  .4
گوش دادن به رادیو و . باشد... شامل مطالعۀ روزنامه، مجله، کتاب و

 .تلویزیون نیز در این طبقه قرار دارد

ها، دید و  این نوع فراغت در پوشش انواع تفریح: هاي اجتماعی فراغت  .5
شود  میظاهر ... هاي مختلف خانوادگی و هاي دوستانه، دوره ها، گروه بازدید

  ).88: 1388تیپا، (
 گذران اوقات فراغت با به تفاوت گروه سنی جوانان در نحوةاسمیت  :نظریۀ اسمیت

 نوجوانی وارد دورة کودکان که همینگوید  می او .کندهاي سنی اشاره میسایر گروه
 اجتماع .کنندمی پیروي مستقلی رفتاري هايشیوه از و اجتماعخود  همساالن با شوند می

 هايرسانه. است  معروف»فرهنگ کوچه و خیابان«عنوان  به پایین در طبقات وانانج

 مسأله این. دهندمی پیوند به هم فکري لحاظ به را نیز آنان جوانان مختص گروهی

 انتخاب بر همساالن اجتماع افزایش اثر و خانواده با جوانان پیوستگی تضعیف سبب

 و جدید هستند تجارب کسب در پی جوانان هک جا آن از .شودمی آنان اوقات فراغت
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 ثابت و پایدار الگوهاي از تر کم فراغت انتخاب در جویندمی را تازه هايسلیقه و ذوق

  ).94:1388 روجک،( هستند فراغت اوقات در تنوع خواستار و کنندمی پیروي
 هايفراغت گاه و دارد لذتبخش گرایش هايفعالیت به تر بیش جوانان خاص    فرهنگ

 الگوي جوانان که هنرمندان از بخشی .شودمی توأم اعتراض هايالعملعکس با آنان

 فرهنگ این هايویژگی دیگر از. کنندمی ابراز هم با را خصیصه دو این گیرندمی قرار

 و خواندفرامی زندگی براي تالش و رقابت به را جوانان که است نظام صنعتی با مقابله
 آمیزاعتراض حرکات. شودمی دشوارتر و تر بیش روز بهروز ،وفیقت میزان و رقابت شدت

  و ترساده زندگی آرزوي صورت به گاه و نژادي روابط با مقابله شکل به گاه آنان
 بر توانسته برخی موارد در فرهنگ این. کنندمی بروز گذشته روزگاران در تر میمانه

گاه  و جوانان محبوبعامیانۀ  وسیقیم سوي به را آنان و بگذارد اثر بزرگساالن فرهنگ
 خرده اثر که دارند اعتقاد نظر این طرفداران. کند جذب خاص آرایش و لباس هايمدل

 ،نسدتورکیل( است مدرسه و خانواده از بیش فراغت اوقات بر خاص جوانان فرهنگ
77:2001-67.(  

یدي را پدید بوردیو در عرصۀ اوقات فراغت و سبک زندگی، دیدگاه جد: نظریه بوردیو
گیرد  هایی شکل می مطابق با هر میدان، سرمایه. کند  توجه میاو به عرصه و میدان. آورد

نوري و  خواجه(آورد  وجود می واره به ادتصورت ع که سبک زندگی گوناگونی را به
وبیش محدودي است  در نظریۀ بوردیو، میدان پهنۀ اجتماعی کم ).141: 1387مقدس، 

شده و  هاي تعریف  با منش،ادي از بازیگران یا کنشگران اجتماعیکه در آن تعداد زی
شوند و به رقابت، همگرایی یا مبارزه با یکدیگر   وارد عمل می،اي هایی سرمایه توانایی

شماري میدان  جامعه از تعداد بی. پردازند تا بتوانند به حداکثر امتیازات دست یابند می
... ها و ي، صنعت و تجارت، حکومت، رسانهمیدان دانشگاهی، هنر: تشکیل شده است

   ).145:1384فکوهی، (
دهی  کنندة ساختاري بنیادین براي سازمان فراهم» سرمایه«هاي متفاوت     وجود شکل

هاي مرتبط با  گیري انواع مختلف منش و کنش  ها و به این ترتیب، شکل عرصه
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، وجود و کارکرد ک عرصهسرمایه جز در ارتباط با ی«کند  بوردیو ادعا می. هاست آن
خوهاي و اي از خلق منش مجموعه ).320: 1387پور و محمدي،  جالئی( »ندارد
هاي مختلف را   موقعیتآمده در شخصیت کنشگر است که نحوة رویارویی او با فراهم

هاي  تواند داراي شکل به اعتقاد بوردیو، سرمایه می). 18: 2002بوردیو، (دهد  جهت می
  :اجتماعی و فرهنگی باشدمختلف اقتصادي، 

 ها و نیز تجلی نهادي آن،  درآمد پولی و سایر منابع مالی و دارایی: سرمایۀ اقتصادي
 .گیرد یعنی حقوق مالی را دربرمی

 پذیري حاصل  پا که طی فرایند جامعه هاي دیر ها و عادت گرایش: سرمایۀ فرهنگی
تحصیلی و هاي   نظیر صالحیت،شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمند می

 ).1381:134پور و خوشفر،  شارع (گیرد فرهیختگی را دربرمی

 مجموع منافع بالفعل و بالقوه که کنشگران از طریق عضویت در : سرمایۀ اجتماعی
  ).1995، 2 و رومو1آنهرِر(آورند  دست می ها به هاي اجتماعی و سازمان شبکه

هاي  ذائقهبیانگر سبک زندگی و تواند  بر مبناي دیدگاه بوردیو، گذران اوقات فراغت می
در واقع، یکی از کارکردهاي . شدن افراد از یکدیگر منجر شودخاص باشد که به متمایز

 »ذائقه«نام بوردیو براي تبیین نظري خود از مفهومی به. بخشی است اوقات فراغت، تمایز
 جایگاه  که یکی از کارکردهاي آن دادن اداراکی ازذائقه عملکردي است. برد بهره می

تر، مصرف اجازة  به معناي دقیق). 727: 1384کوزر، (فرد در نظام اجتماعی به اوست 
دهد و در نهایت،  هاي متفاوت را می هاي زندگی مختلف و ذائقه بازنمایی سبک

گیرند، به مصرف  هاي باال شکل می هایی که بر مبناي سرمایه هاي زندگی و ذائقه سبک
این منطق تمایز در مصرف، در . کنند ایز اجتماعی ایجاد میانجامند که تم کاالهایی می

  ).2001، 3سوترتون(کانون توجه بوردیو قرار دارد 

                                                
1. Anherier 
2.  Romo 
3. Southerton 
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هاي فراغت، اساساً اجتماعی است و  هاي افراد در مورد گزینه    به نظر بوردیو، انتخاب
 هاي و با توجه به سرمایهآموزند  هاي فراغتی را می ندگی و فعالیتهاي ز مردم سبک

   . اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، نحوة گذران اوقات فراغت متفاوت است
  

  روش پژوهش
 نتایج  ترکیبو آن رانامند ها میو تحلیل تحلیلها  پژوهش را هنر ترکیب 1فراتحلیل

یک فراتحلیل از . دنکنهاي آن تعریف میکردن یافته منظور منسجم مطالعات مستقل به
هاي مشترك یا تعریف عملیاتی مشترك از متغیرهاي مطالعات با فرضیهیک گروه از 

 فراتحلیل را  )2001(3پتیتی). 1977، 2گالس( مستقل و وابسته تشکیل شده است
ال خاص داند که همگی به یک سؤی متعدد میترکیب نتایجِ مطالعات آزمایش

رکز است که این متم موجود در این موضوع هاي ها بر همۀ آزمایشتحلیل. پردازند می
 ها دست آمده از آزمایش ه بيها دادهاست یا برشده ها یا خالصۀ نتایج منتشرتحلیل

ی از هاي آماري کمعنوان تحلیل  را بهفراتحلیل) 2012( 4پیگوت. شودانجام می
یل را امروزه، فراتحل. کند از نتایج حاصل از مطالعات انفرادي تعریف میايمجموعه

 مشخص و پژوهشگیرند که یک سؤال  در نظر می5ندمعنوان بخش آماريِ مرور نظام به
هاي دقیق و منظم براي شناسایی، انتخاب و ارزیابی شده دارد و از روش تعریف
که شامل این مرور هایی  پژوهشها از آوري و تحلیل دادهمرتبط و جمعهاي  پژوهش

ت و فراتحلیل نیاز فراتحلیل اسند پیشمبنابراین مرور نظام. کنندتفاده میشوند، اسمی
-تري می ند است که از ابزارهاي آماري استفاده بیشممند مرور نظام و روشنوع پیشرفته

                                                
1. Meta-analysis 
2. Glass 
3. Petitti 
4. Pigott 
5. Systematic review 
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 اثر مطالعات مختلف باید  این است که در فراتحلیل اندازةکند و تفاوت اصلی آنها
 ).2011 ،1کارد( ند وجود نداردمروهاي نظاممحاسبه شود ولی چنین لزومی براي م

گیرد تا ند قرار میم نظاممرور مورد    در فراتحلیل ادبیات موضوع از منابع مکتوب
 گذشته، اثر یک متغیر روي متغیر دیگر چقدر هاي پژوهشمشخص شود که بر مبناي 

 جاي  مقطعی است که در آن موضوع مورد مطالعه بههاي پژوهشاین روش مشابه . است
فراتحلیل یک نوع مرور ادبیات است که در آن براي . استها  پژوهشافراد، نتایج 

ی استفاده هاي کم، از روشهاي مختلف با موضوع مشتركهاي پژوهشلخیص یافتهت
رود که شود که فراتحلیل فقط زمانی به کار می کید میجا به این نکته تأ در این. شودمی

انتخاب موضوع ابتدا فراتحلیل،  در).1392هومن، ( باشندی مطالعات مورد بررسی کم 
-جمع یکسان فرضیۀ  و مرتبط موضوع با و مطالعاتی شده فرموله مسأله سپس ،شودمی

سایر  و میانگین و هاآماره شده، استخراج و کدگذاري مطالعات هاي مشخصه و آوري
و  شده ترکیب هم با اثرها دازةان در نهایت،. دنشومی تبدیل اثر اندازة به آماري هايداده

 ابتدا با استفاده با روش مرور پژوهشدر این . دنشومی تفسیر شده، ترکیب اثرهاي اندازة
وعاتی مانند انواع ند به موضمدر مرور نظام. دنگیرد مقاالت مورد بررسی قرار میمنظامن

ت، پژوهش مقاالت، واحد تحلیل پژوهش مقاال، روش میزان همکاري پژوهشگران
به مند مبعد از مرور نظا. شودشده و نوع چارچوب نظري پرداخته می متغیرهاي استفاده

  .شود بررسی اندازة اثر هر یک از متغیرها پرداخته می
 بین دو متغیر را ه اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطۀاي است ک آماره2اثر     اندازة

 اثر مطالعات شود، سپس اندازةه می اثر هر مطالعه محاسبابتدا اندازة. کندمنعکس می
 اثر کلی رابطه بین دو متغیر یا اثر ةشوند و در نهایت اندازمختلف با هم مقایسه می

 شود تا دربارة تأثیرگذاري آن اثر آزمایشی یا رابطۀآزمایشی در چند مطالعه محاسبه می
راتحلیل دو مدل  در ف).2009 و همکاران، 3استینبرون( گیري شود بین دو متغیر نتیجه

                                                
1. Card 
2. Effect size 
3. Borenstein 
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گیریم که ، ما فرض میدر مدل اثرات ثابت.  اثرات ثابت و تصادفی وجود دارداندازة
شده در اندازة  طالعات وجود دارد و تفاوت مشاهده م واقعی براي همۀ اثریک اندازة

دهیم که ، ما اجازه میدفیدر مدل اثرات تصا. گیري است خطاي نمونهدلیل اثرات به
معیار انتخاب مدل مناسب .  دیگر متفاوت باشداي تا مطالعۀ واقعی، از مطالعه اثراندازة

حسب بر اگر مطالعات موجود در فراتحلیل. ، ناهمگونی مطالعات استدر فراتحلیل
 ناهمگون  پژوهشیاتی مثل نمونه، آزمودنی، نوع درمان و مداخله و کیفیت طرح خصوص

استین برون( شود استفاده می و اگر همگون باشند از اثرات ثابتباشند از اثرات تصادفی
 ).2010و همکاران، 

 است که در ضوع اوقات فراغتپژوهش حاضر، کلیۀ مقاالت با مو آماري جامعۀ     
 چاپ 1392  تا پایان سال1380مجالت معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از سال 

تر مقاالت اوقات فراغت   زمانی این بود که بیشبازةدلیل انتخاب این . شده است
 چنین در زمان هم. چاپ شدند 1380بعد از سال مناسب براي فراتحلیل در ایران، 

  در دسترس بودند و مقالۀ1392ال ، مقاالت تا س)1393زمستان ( پژوهش حاضر
شرط انتخاب مقاالت هم پرداختن .  اوقات فراغت چاپ نشده بود حوزةجدیدتري در

 مرتبط با موضوع  مقالۀ24در نهایت . بودبه موضوع اوقات فراغت در موضوع مقاالت 
  . مورد تحلیل قرار گرفتنداز مجالت معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انتخاب و

 کدگذاري، از پس نظر، مورد هايپژوهش از شده آورياطّالعات جمع تحلیل براي   
   استفاده شد؛ فراتحلیل آماري محاسبات انجام براي 1جامع فراتحلیل از برنامۀ

 هايفرمول طریق از پس فرضیات در شده  استفاده آماري هايآزمون که بدین ترتیب
 و 3هانتز روش به اثر هاياندازه ترکیب و با اثر اندازة به تبدیل 2 وولفشدة  ارائه

  بهره1از جدول کوهن اثر اندازة تفسیر براي چنینهم. گرفتند قرار تحلیل مورد 4اشمیت
  . )1مطابق جدول ( شد گرفته

                                                
1. Comprehensive meta-analysis 
2. Wolf 
3. Haunter 
4. Schmite 
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  )1977کوهن، (ها  توزیع طبقات اندازة اثر بر مبناي برآورد آماره-1جدول 
  dمقدار   rمقدار   اثرمعنی اندازة 

  5/0تر از  کم  3/0تر از  کم  اندازة اثر کم

  8/0 تا 5/0از   5/0 تا 3/0از  اندازة اثر متوسط

 تر  و بیش8/0  تر  و بیش5/0 اندازة اثر زیاد

  
  هاي پژوهشیافته

دو شدة  هاي انجام پژوهشاز )  مورد11(  درصد5/46دهد که  نشان می2نتایج جدول 
 5/37شده با  نفرة انجام هاي سه بعد از آن، پژوهش. یزان را داردین متر  بیشپژوهشگر

 8 هر کدام با پژوهشگر و چهار پژوهشگرداراي یک هاي  پژوهشو )  مورد9( درصد
 در پژوهشگرانمیزان همکاري و کار گروهی . رین میزان را داردت بیش)  مورد2 (درصد

  .استحد خوب   در ، اوقات فراغتهاي مرورشده در زمینۀ پژوهش
  

  توزیع فراوانی و درصدي برحسب میزان همکاري پژوهشگران-2جدول 

  درصد  تعداد  پژوهشگران

  8  2  یک نفر

  5/46  11  دو نفر

  5/37  9  سه نفر

  8  2  چهار نفر

  100  24  جمع کل

                                                                                                              
1. Cohen 
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 نشان پژوهش روش برحسب برگزیده پژوهشی متون  و مرور3جدول   ازحاصل نتایج
تنوع و تعدد اوقات فراغت   به مربوط مطالعات در کاررفته به هايروش نوع که دهدمی

 مطالعه روش ترینشایع ) مورد14( درصد 58 با تحلیلی ـ توصیفی روش. زیادي ندارد
 10( درصد 42 روش توصیفی با بعدي مراتب در. است شدهمرورهاي  پژوهش در

تحلیلی انجام  -فیهاي توصیفی و توصیبا روشها  پژوهش تر بیش. قرار دارند) مورد
ش کیفی  اوقات فراغت  با روها مرورشده در زمینۀ پژوهششده است و هیچ مورد از 

 اوقات فراغت  تري در زمینۀ  کیفی بیشهاي پژوهشبه نیاز  لذا. صورت نگرفته است
  .شوداحساس می

 
  توزیع فراوانی و درصدي برحسب روش پژوهش-3جدول 

  درصد  تعداد  روش پژوهش
  58  14  حلیلی ت-توصیفی

  42  10  توصیفی

  100  24  جمع کل

        
مرورشده بر هاي  پژوهشاز )  مورد9(  درصد25، 4 هاي جدول شمارةطبق داده

- آماري دانش بعد از آن، جامعۀ.را داردترین میزان  دانشجویان تمرکز کردند که بیش

ا به خود هاي بعدي ر، رتبه) مورد5(  درصد5/21آموزان و جوانان هر کدام با 
و )  مورد4(  درصد16 آماريِ زنان و مردان با چنین جامعۀ هم. انداختصاص داده

 4سالمندان و جانبازان با . هاي بعدي قرار دارنددر رده)  مورد2(  درصد8کارمندان با 
مرورشده هاي  پژوهش آماري در بین ترین میزان را از نظر جامعۀ  کم،) مورد1( درصد
  .  دارند
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  توزیع فراوانی و درصدي برحسب جامعۀ مورد بررسی-4جدول 

  درصد  تعداد  جامعۀ آماري
  25  6  دانشجویان

  5/21  5  آموزان دانش
  5/21  5  جوانان

  16  4  زنان و مردان
  8  2  کارمندان
  4  1  سالمندان
  4  1  جانبازان
  100  24  جمع کل

         
مرورشده هاي  شژوهپاز )  مورد14(   درصد58دهد که  نشان می5نتایج جدول 

 در این زمینه بدون)  مورد10 ( درصد42 و حدود در زمینۀ اوقات فراغت، فرضیه دارند
 الزم است که پژوهش،با توجه به اهمیت و رکن اصلی بودن فرضیه در . فرضیه هستند

 هاي پژوهشتر در   البته این مورد بیششده داراي فرضیه باشند؛  انجامهاي پژوهش
تواند یک ضعف جدي باشد که با کند و نبود فرضیات میی صدق میتحلیلتوصیفی ـ 

د  تحلیل داراي فرضیه هستنهاي توصیفی ـ پژوهش همۀ  پژوهشهاي این وجه به یافتهت
  .و این انتقاد بر آنها وارد نیست

  
  توزیع فراوانی و درصدي برحسب وضعیت فرضیه -5جدول 

  درصد  تعداد  وضعیت فرضیه
  58  14  با فرضیه

  42  10  بدون فرضیه
   24  جمع کل
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مرورشده در  هاي پژوهشاز )  مورد18(  درصد75، 6هاي جدول       براساس یافته
 6(  درصد25، این در حالی است که حدود زمینۀ اوقات فراغت مبانی نظري دارند

با توجه به این مطلب که . ستشده داراي چهارچوب نظري ا انجام هاي پژوهش) مورد
ها باید   آنی چون داراي فرضیه هستند، فرضیۀ همۀتحلیل ـ توصیفی هاي پژوهش همۀ

مرورشده در زمینۀ اوقات  هاي پژوهش مورد از کل 6ارچوب نظري باشد که منبعث از چ
ارچوب خاصی  مورد از آنها چ8ورد بودند؛ داراي چارچوب هستند و  م14که فراغت 

تحلیلی بودن کار، ـ  جه به توصیفیب با تورا براي کارشان مشخص نکردند که این مطل
  .بردال میج فرضیات و اعتبار آنها را زیر سؤشود و اساس استخرارو می هبا انتقاد روب

 
  توزیع فراوانی و درصدي بر حسب داشتن مبانی یا چهارچوب نظري-6جدول 

  درصد  تعداد  واحد تحلیل
  75  18  مبانی نظري

  25  6  چارچوب نظري
  100  24  جمع کل

      
  مرورشدههاي پژوهش فرضیاتِ در متغیرها دهد که فراوانی نشان می7جدول 

 از هریک این جدول در. است متغیر 19 بر ثر بر اوقات فراغت، مشتملعوامل مؤ
حضور  فراوانی و تعدد برحسب برگزیده، هاي پژوهش فرضیات در مستقل متغیرهاي

 به توجه با ،دهدمی نشان دولج این کهطور   همان:اندشده آورده فرضیات در هریک
 مورد و 6 برگزیده، متغیر جنسیت با هاي پژوهشفرضیات  در متغیرها حضور تعدد

بعد . اندترین میزان را به خود اختصاص داده  مورد، بیش4 با اجتماعیپایگاه اقتصادي ـ 
رد،  مو3فرد و سن با  فراغتی، تحصیالت امکانات از از این دو متغیر، متغیرهاي رضایت

 ، مورد2 هر کدام با ،ارتباطاتی و اطالعاتی فناوري والدین و رشد متغیرهاي، تحصیالت
  .ترین میزان را دارند بیش
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  توزیع فراوانی و درصدي برحسب متغیرهاي حاضر در فرضیه-7جدول 

  تعداد  متغیر  ردیف  تعداد  متغیر  ردیف

  1 سالمت روانی  11  6 جنسیت  1

  1 سرمایۀ فرهنگی  12  4  اجتماعی-پایگاه اقتصادي  2
  1 بزهکاري  13  3 رضایت از امکانات فراغتی  3

  1 شادي  14  3 سن  4

  1 کسب مهارت  15  3 تحصیالت فرد  5
  1 سرمایۀ اجتماعی  16  2 تحصیالت والدین  6

  1 وابستگی به دوستان  17  2 رشد فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی  7

  1 وابستگی به خانواده  18  1 وضع تأهل  8
  1 وابستگی به مدرسه  19  1 مت اجتماعیسال  9

       1 فعالیت بدنی در محیط کار  10

     
 بوردیو شده به نظریۀ ترین میزان نظریۀ استفاده ، بیش8هاي جدول   براساس داده 

مرورشده در زمینۀ  هاي پژوهشاز )  مورد5(  درصد21که  طوريشود، بهمربوط می
 اسمیت و بعد از این نظریه، نظریۀ. ه کردندداستفا  بوردیواوقات فراغت از نظریۀ

، دومازیه و 1گود ظریات جیو ن)  مورد3( درصد5/12فمینیستی هر کدام با  رویکرد
 استفاده شده در ترین نظریۀ هاي بعدي بیشدر رده)  مورد2(  درصد8کدام با  هر2پارکر

  .شده قرار دارندمرور هاي پژوهش
 

                                                
1. J. Good 
2. Parker 
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 رحسب متغیرهاي حاضر در فرضیه توزیع فراوانی و درصدي ب-8جدول 

   مقاله24درصد از   تعداد  متغیر  ردیف
  21  5  بوردیو  1
  5/12  3  رویکرد فمینیستی  2
  5/12  3  اسمیت  3
  8  2  گود جی  4
  8  2  دومازیه  5
  8  2  پارکر  6
    1  4کاپالن  7
  4  1  نومیر  8
  4  1  وبلن  9
  4  1  وبر  10
         

هاي اثر متغیرهاي اثرگذار بر اوقات فراغت هترین انداز، سه مورد از بیش9ول  جد
کایت از ، نتایج آزمون ناهمگونی حاجتماعی -پایگاه اقتصاديدر متغیر . دهدرا نشان می

تلفیق  اند،ناهمگون زیادي حد تا مطالعات دهدمی نشان  کهمعناداري این آزمون دارد
 ،نتایج ترکیب منظور به ،فیتصاد آثار مدل از باید و نیست موجه ثابت آثار مدل با هاآن

پایگاه  رابطۀ به مربوط فرضیۀ 4 که گویدمی ما به آزمون این درواقع،. استفاده کرد
 هايمشخصه و هاویژگی از نظرشدت  به  و اوقات فراغت،اجتماعیاقتصادي ـ 

پایگاه اقتصادي ـ  دهد که رابطۀثرات تصادفی نشان مینتایج ا. اندمتفاوت مطالعات
.  مثبت و معنادار است41/0 معادل ،شده  فرضیۀ بررسی4و اوقات فراغت، در  اجتماعی

 ـ پایگاه اقتصادي اثر بین ، اندازة)1جدول  ( اثر کوهنبا توجه به جدول تفسیر اندازة
  .  است مطالعه در حد قوي4 و اوقات فراغت  در اجتماعی

                                                
1. Kaplan 
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دهد که ت نشان می بین سن و اوقات فراغدر رابطۀ    معناداري آزمون ناهمگونی 
با توجه به .  و معنادار است منفی35/0 اثر تصادفی بین این دو متغیر برابر با اندازة

 مطالعه در حد متوسط 3 بین سن و اوقات فراغت در جدول کوهن، اندازة اثر رابطۀ
  . قرار دارد

 مطالعه 3 تحصیالت فرد و اوقات فراغت  در رابطۀمعناداري در آزمون ناهمگونی 
 تصادفی آثار مدل با هاتلفیق آناند و ناهمگون يحد تا مطالعات ایت از این دارد کهحک

 تحصیالت فرد و دهد که رابطۀ نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان می.است موجه
هن با توجه به جدول کو. ، مثبت و معنادار بود27/0 فرضیه حدود 3اوقات فراغت  در 

 مطالعه 3  در اثر ترکیبی تحصیالت فرد و اوقات فراغت توان نتیجه گرفت که  اندازةمی
  .در حد ضعیف است

، عدم معناداري در آزمون ناهمگونی حکایت رضایت از امکانات فراغتی      در متغیر 
 .است موجه ثابت آثار مدل با هاتلفیق آن اند وهمگون حد تا مطالعات از این دارد که

رضایت از امکانات  رابطۀ به مربوط فرضیۀ 3 که گویدمی ما اثرات ثابت به آزمون
. اندمشابه مطالعات هايمشخصه و هاویژگی از نظرشدت  به  و اوقات فراغت،فراغتی
 و اوقات فراغت، رضایت از امکانات فراغتی دهد که رابطۀاثرات ثابت نشان مینتایج 

 جدول تفسیر با توجه به. است مثبت و معنادار 24/0شده معادل   فرضیۀ بررسی3در 
 مطالعه 3 و اوقات فراغت در رضایت از امکانات فراغتی اثر بین اندازة اثر کوهن، اندازة

  .استدر حد ضعیف 
 مطالعه 6 جنسیت و اوقات فراغت  در رابطۀ  عدم معناداري در آزمون ناهمگونی 

 بتثا آثار مدل با هاتلفیق آناند و همگون يحد تا مطالعات حکایت از این دارد که
 جنسیت و اوقات فراغت  دهد که رابطۀنتایج اثرات ترکیبی ثابت نشان می. است موجه

توان نتیجه ن میبا توجه به جدول کوه. مثبت و معنادار است، 13/0 فرضیه حدود 6در 
 مطالعه در حد ضعیف 6 در اثر ترکیبی جنسیت و اوقات فراغت گرفت که  اندازة 

  .است
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  هانتز و اشمیت روش اثر به اندازه ترکیب با پژوهش یلفراتحل هايیافته -9 جدول
  آماره

متغیر 
  مستقل

تعداد 
  مطالعه

اثرات 
ترکیبی 

  ثابت

اثرات 
ترکیبی 
  تصادفی

-فاصله 

اطمینان 
اثرات 
  ثابت

-فاصله 

اطمینان  
اثرات 
  تصادفی

آزمون 
  ناهمگونی

درجه 
  آزادي

پایگاه 
-اقتصادي
  اجتماعی

4  *37/0  *41/0  
42/0-
32/0  

51/0-
20/0  

*4/63  3  

  -35/0*  -32/0*  3  سن
) 36/0-

28/0(  
) 38/0-

30/0(-  
*1/45  2  

تحصیالت 
  فرد

3  *26/0  *27/0  
29/0-
11/0  

31/0-
17/0  

*8/24  2  

رضایت از 
امکانات 
  فراغتی

3  *24/0  *25/0  
29/0-
18/0  

31/0-
15/0  

41/1  2  

  14/0*  13/0*  6  جنسیت
17/0-
09/0  

18/0-
08/0  

75/8  5  

  . و معناداري است05/0تر از  ري کم به معناي سطح معنادا*
  

  گیرينتیجه
زیادي  هاي پژوهش در جامعه ایران، اوقات فراغت در چند دهۀ گذشتۀبه دلیل اهمیت 

شده و نتایج متناقض حاصل  انجام هاي پژوهشراوانی و تنوع ف. در این حوزه انجام شد
  که انجامکندا ایجاد این تصور ر ممکن است، سو  یک از  واحدۀها و نداشتن یافت از آن
 ۀمع و از سوي دیگر جا است هنگفتیۀاتالف هزین  و موجببیهودهها  پژوهش این دادن
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از رویکرد حاضر با استفاده   پژوهش لذا .سازد می گذاران را دچار ابهام علمی و سیاست
ثر بر اوقات وقات فراغت، درصدد بررسی عوامل مؤ احوزة هاي پژوهشترکیبی به 
  .استشده در این حوزه مرور هاي ژوهشپفراغت در 

دو جام شدة  انهاي پژوهش درصد از 5/46د نشان داد که    نتایج مرور نظاممن  
 ترینشایع درصد 58 با تحلیلی -توصیفی  روش.را داردترین میزان   بیشپژوهشگر

 مرورشده بر هاي پژوهش درصد از 25. است شدهمرور هاي پژوهش در مطالعه روش
 مورد 6 متغیر جنسیت با /استترین میزان   تمرکز کردند که این داراي بیشدانشجویان

ترین میزان حضور در فرضیات را به خود   مورد، بیش4 با اجتماعیپایگاه اقتصادي ـ و 
  . انداختصاص داده

پایگاه  دهد که رابطۀثرات تصادفی نشان مینتایج ابر اساس نتایج فراتحلیل      
 مثبت و 41/0 فرضیه بررسی شده معادل 4 و اوقات فراغت، در اقتصادي ـ اجتماعی

 بین سن و اوقات فراغت برابر با اندازة اثر تصادفی رابطۀ.  استمعنادار و در حد قوي
دهد نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان می.  منفی و معنادار و در حد متوسط است35/0

، مثبت و معنادار و 27/0ه حدود  فرضی3 تحصیالت فرد و اوقات فراغت  در که رابطۀ
رضایت از  دهد که رابطل اثرات ثابت نشان میچنین نتایج هم. در حد متوسط  بود

 مثبت و معنادار 24/0شده معادل   فرضیۀ بررسی3 و اوقات فراغت، در امکانات فراغتی
 جنسیت و دهد که رابطۀنتایج اثرات ترکیبی ثابت نشان می. و در حد ضعیف است

  . ، مثبت و معنادار  و در حد ضعیف بود13/0 فرضیه حدود 6 فراغت  در اوقات
هاي مرورشده در زمینۀ اوقات  پژوهش، برخی از نواقص پژوهشهاي با توجه به یافته

  :فراغت  به شرح زیر است
 اوقات فراغت  با روش کیفی هاي مرورشده در زمینۀ تعداد اندکی از پژوهش 

 .صورت گرفته است
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  و با است اوقات فراغت  خرد هاي مرورشده در زمینۀ پژوهشاکثر سطح تحلیل 
 الزم است ، اجتماعیهاي ساختاري و کالن هر پدیدةریشهتوجه به 

 .تري با واحد تحلیل فراتر از فرد صورت گیرد بیشهاي  پژوهش

 ارچوب نظري مشخصی ز چ اهاي داراي فرضیه، پژوهش باید سعی شود تا همۀ
اند تا به تعیین چهارچوب نظري بپردازند و از  ملزمها  پژوهشمنبعث شوند و 

 .گویی دوري کنندکلی

  
  پیشنهادها

 بر گذران ، در قالب سه نظریه،به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که چهار متغیر
عا، اندازة اثرات ترکیبی عوامل ید این ادمؤ.  در ایران، تأثیر زیادي دارنداوقات فراغت

  پژوهشنتایج . شده در ایران بودمرورهاي  پژوهشدر اوقات فراغت ثر بر گذران مؤ
 امکانات از فرد و رضایت اجتماعی، سن، تحصیالت ـ اقتصادي نشان داد که پایگاه

ثیر زیادي بر گذران اوقات فراغت در ایران دارد که  تأ متغیرها،فراغتی،نسبت به دیگر
ظر بوردیو، ن به. شدبینی میپیشثیر در نظریات بوردیو، اسمیت و دومازیه  تأاین

هاي  هاي فراغت، اساساً اجتماعی است و مردم سبک هاي افراد در مورد گزینه انتخاب
هاي اجتماعی،  گیرند و با توجه به سرمایه هاي فراغتی را یاد می زندگی و فعالیت

ایج پژوهش حاضر نت. اقتصادي و فرهنگی، نحوة گذران اوقات فراغت متفاوت است
فرد با  اجتماعی و تحصیالت ـ اقتصادي پایگاه مثبت و معنادار بین کایت از رابطۀهم ح
 گذران به تفاوت گروه سنی جوانان در نحوة اسمیت.  گذران اوقات فراغت داردنحوة

تر از افراد   که جوانان بیشکند و بیان میهاي سنی اشارهاوقات فراغت با سایر گروه
 منفی و معنادار را بین هم رابطۀحاضر   پژوهشنتایج . هاي فراغتی دارندفعالیتدیگر 

شناسی اوقات فراغت   از نظر دومازیه، جامعه.دهدسن و اوقات فراغت نشان می
پردازد؛ خواه  ها می آن  اي از اشتغاالت است که فرد با کمال میل به برگیرندة مجموعه در
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گسترش اطالعات و آموزش منظور استراحت، خواه براي ایجاد تنوع، خواه با هدف  به
اي،  ه از الزامات حرفمشارکت اجتماعی آزاد، بعد از فراغتخویشتن و یا براي 
 مثبت و  حکایت از رابطۀ پژوهشدر راستاي همین نظریه، نتایج . خانوادگی و اجتماعی

 مدلی از عوامل .معنادار بین رضایت از امکانات فراغتی و گذران اوقات فراغت دارد
عواملِ هاي  پژوهش با توجه به فراتحلیل از ،در زیرگذران اوقات فراغت ر ثر بمهم مؤ

  .شود  ایران ارائه میدر جامعۀگذران اوقات فراغت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

   مدل نظري پیشنهادي عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در ایران-1شکل 
      

ه از حصیالت فرد کاجتماعی و تمتغیرهاي پایگاه اقتصادي ـ ، 1با توجه به شکل 
چنین  هم.  و مثبتی با گذران اوقات فراغت داردنظریه بوردیو اخذ شدند رابطۀ مستقیم

.  با متغیر وابسته دارد، رابطۀ منفی و معکوسی اسمیت گرفته شدمتغیر سن که از نظریۀ
 مستقیم و ت فراغتی که در نظریۀ دومازیه بود رابطۀچنین متغیر رضایت از امکانا هم

 بوردیو

 اسمیت

 دومازیه

 سن

 اعیپایگاه اقتصادي ـ اجتم

 تحصیالت فرد

رضایت از امکانات 

 اوقات فراغت

 متغیرهاي مستقل 
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 ها از سمت متغیرهاي مستقل به وابسته پیکان همۀ. با گذران اوقات فراغت داردمثبتی
نشانگر رابطۀ مثبت و مستقیم ) ن اوقات فراغت که منفی است سن با گذارجز رابطۀ(

  .است
  

  منابع
، سمینار ملی رفاه اجتماعی .»هافراغت، تعاریف و دیدگاه«). 1352(اسدي، علی  -

 .کمیتۀ گذران اوقات فراغت: رانسازمان برنامه و بودجه، ته

 .ماهیت و مفاهیم: گردشگري). 1392(پاپلی یزدي، محمدحسین؛ سقایی، مهدي  -
 .انتشارات سمت :تهران

فصلنامۀ ، »سنت و مدرنیته«). 1381(پاپلی یزدي، محمدحسین، سقایی، مهدي  -
 .3 ـ8، صص65، تحقیقات جغرافیایی

اوقات فراغت با توجه به نظرات وري از بهره«). 1385(پور اسماعیل، احسان  -
، 14. مجلۀ پژوهش دینی. »هاي وحیانیشناسان و مقایسۀ آن با آموزهجامعه
 .207ـ 183صص

بررسی رابطۀ پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و چگونگی گذران ). 1388(تیپا، مجتبی  -
نامۀ کارشناسی   پایان. سال29ـ18اوقات فراغت در بین دانشجویان جوان 

 .  تهرانطباطبائیدانشگاه عالمه . کده علوم اجتماعی، دانشارشد

بررسی افکار یک اقتصاددان : نظریۀ طبقۀ مرفه«). 1388( توتونچی ملکی، سعید -
 .5ـ1، صص 6 .نامۀ پنجرههفته. »نهادگرا

، 3680. روزنامۀ ایران. »اسرار تایخی اوقات فراغت«). 1386(ترکاشوند، علی  -
16/4/86.. 

 ترجمۀ عباس .اوقات فراغت و نیازهاي مردم ).1382(تورکیلدسن، جورج  -
 .انتشارات نوربخش: تهران. اردکانیان و عباس حسنی
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. هاي تفریحی مدیریت اوقات فراغت و ورزش). 1387(جاللی فراهانی، مجید  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

 .شناسی هاي متاخر جامعهنظریه ).1387(پور، حمیدرضا؛ محمدي، جمال  جالئی -
 .نشر نی: تهران

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی «). 1387(اصغر نوري، بیژن؛ مقدس، علی خواجه -
آموزان دبیرستانی  دانش: موثر بر میزان گذران اوقات فراغت؛ مورد مطالعه

 .155 -133، صص 2. پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، »شهرستان آباده

اوقات فراغت در جوامع غربی و تحول الگوي «). 1386( ذکایی، محمدسعید -
 .35ـ30، صص35. رشد آموزش علوم اجتماعی مجلۀ .»ایران

ترجمۀ عباس . )هااصول و تجربه(نظریۀ اوقات فراغت ). 1388(روجک، کریس  -
 .نشر شهر: تهران. مخبر

رابطۀ سرمایه فرهنگی با هویت «). 1381(پور، محمود؛ خوشفر، غالمرضا  شارع -
، 20 .نامۀ علوم اجتماعی ).عۀ موردي شهر تهرانمطال(اجتماعی جوانان 

 .147ـ133صص

مطالعات جنسیتی اوقات فراغت به سوي تبیین سبک ). 1386(شفیعی، سمیه  -
 .پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک انتشارات: تهران. زندگی

بررسی چگونگی و نحوة گذران اوقات فراغت بانوان «). 1385( زاده، سیدامیر علوي -
 .83ـ61، صص 64 و 63. صلنامۀ جمعیتف .»شهر کاشمر

مجلۀ علوم . »پرسمان دانش و روشنفکري: یر بوردیوپی«). 1384(فکوهی، ناصر  -
 .161ـ141، صص )2(1.اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمۀ منوچهر . شناسی هاي بنیادي در جامعه اندیشه ).1380(کیویستو، پیتر  -
 .نشر نی: تهران. محسنی
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ترجمۀ محسن . شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه ).1384(کوزر، لوئیس  -
 .انتشارات علمی: تهران. ثالثی

دانشکدة . نامۀ کارشناسی ارشد پایان. طبقه و سبک زندگی ).1384(گوشبر، فرهاد  -
 . دانشگاه تهران،. علوم اجتماعی

بررسی عوامل مؤثر بر گذران گذران اوقات فراغت در ). 1390(مسلمی، رقیه  -
دانشگاه . دانشکدة علوم اجتماعی بابلسر. نامۀ کارشناسی ارشد پایان .بارجوی

 .مازندران،

فرهنگ . »شناختی اوقات فراغت درآمدي بر جامعه«). 1379(وري، مهدي ن -
 . 104ـ99، صص25 .اصفهان

نژاد و ترجمۀ عباس منوچهري؛ مهرداد ترابی، اقتصاد و جامعه، )1374(وبر، ماکس  -
 .نشر مولی: هرانت. مصطفی عمادزاده

چاپ  .علمی پژوهش در فراتحلیل عملی راهنماي ).1392( هومن، حیدرعلی -
  .سمت انتشارات: تهران. سوم
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