جامعهشناسي كاربردي
سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)68شماره چهارم ،زمستان 6936
تاريخ دريافت6931/9/93 :

تاريخ پذيرش6931/66/99 :

صص 614-693

داللتهایمعناییفراغتدرمیانشهروندانشهراصفهان(یکپژوهشکیفی)

یاسررستگار،استاديار ،گروه جامعهشناسي دانشگاه هرمزگان ،ايران
محمدتقیایمان،استاد ،بخش جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،ايران
مریمسروش،استاديار ،گروه جامعهشناسي جهاد دانشگاهي واحد فارس ،ايران
سعیدابراهیمی،دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان ،ايران

چكیده
تفکيک فزاينده ميان ساعات كاري و غيركاري در زندگي مدرن ،امکان فراغت بيشتري براي شهروندان فراهم كرده است؛ بنابراين ،شيوة گذران
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مقدمهوبیانمسأله

اسههت .بههراي ملههال در يههک تعريههف آمههده اسههت ،فراغههت،

اوقات فراغت ،مفهوم جديهدي كهه محصهول جهدايي كهار از

مجموعهاي از اشتغاالتي است كه فرد كامالً به رضهايت خهود

خانه ،پيشرفتهاي فناورانه و تهسيم كار اجتماعي اسهت ،ايهن

بهراي اسهتراحت يها تفهري  ،توسهعه ،آمهوزش غيرانتفهاعي،

فرصت را مهيا كرد كه انسان از اجبارها و محدوديتهاي نظم

مشاركت اجتمهاعي داو لبانهه ،بعهد از آزادشهدن از الزامهات
ميپردازد (سهعيدي رضهواني،

اجتماعي مدرن رها شود (كيويستو .)87 :6987 ،بهدين ترتيهب بها

شغلي ،خانوادگي و اجتماعي به آن

حركت به سوي زندگي مدرن ،تفکيک فزاينهده ميهان سهاعات

 .)9 :6986انتخههاا فعاليههت فراغههت ،نشههانهاي از ارزشهههاي

كاري و غيركاري را شاهد هستيم؛ ازاينرو در جوامهع جديهد،

فرهنگي و سليهه فرد است .بيعي اسهت كهه گهاهي مصهرف

امکان فراغت بيشتري براي افراد فراهم شده و شيوة گذران آن

فرهنگي نيز بخشي از فعاليت فراغت اسهت؛ امها ههر فعاليهت

به يک بحث تأمل برانگيز تبديل شده است .همچنهين ،عرصهه

فراغتي ،مصرف فرهنگي نيست و مصرف فرهنگي نيز همواره

فراغهت يکهي از عرصهههههاي مهمهي اسههت كهه در مطالعههات

در اوقههات فراغههت انجههام نمههيشههود (فاضههلي)698 :6989 ،؛

اجتماعي و پهژوهش ههاي فرهنگهي بهراي شهناخت تحهوالت

بدين ترتيب ،گهاهي فراغهت در ارتبهاا بها مصهرف فرهنگهي

ارزشي و نگرشي و سهبکههاي جديهد زنهدگي بهه آن توجهه

تعريف ميشود.

مي شود؛ زيرا اين عرصه بهدليل داشتن الزامهاي كمتر و آزادي

برخي نيز فراغت را به معناي حمايت ذهني دانستهانهد كهه

عمل بيشتر ،فضاي ايدهآلي براي بازنمايي ارزشها ،نگهرشهها

به فرد امکان ميدهد تا هنگاميكه از كار اجتماعات يا تعهدات

و ذائهههاي فرهنگي است (رفعتجاه.)619 :6937 ،

نسبتاً خانوادگي آزاد است ،يهک فعاليهت ذهنهي ،تفريحهي يها

مانند بسياري از پديدههاي زندگي ،فراغت نيز از شهراي و

سرگرمكننده مطابق با سليهه خود فراهم كنهد

(قهائم و همکهاران،

زمينه هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي متهأرر اسهت .عوامهل

 .)6980همچنين اوقات فراغت ،عرصة ظهور و بروز سبکهاي

بسياري بر نهوع انتخهاا افهراد در چگهونگي گهذران فراغهت

زندگي است و مفهومي عيني و گوياست كه سهبک زنهدگي و

تأريرگذارند كه يکي از مهمترين عوامل بهه محهي و شهرايطي

درنتيجه ،هويت را در گوياترين و محسوسترين شهکل خهود

مرتب اسهت كهه فهرد در آنهها قهرار دارد و بههعبهارتي بافهت

بيان ميكند (فکوهي.)690 :6989 ،

اجتمههاعي فههرد را شههامل مههيشههود (توركيلدسههن.)609 :6989 ،

بدينترتيب ،اوقات فراغت بيش از همة فعاليتههاي ديگهر

بيشک ،شهر و محي شههري يکهي از مههمتهرين بسهترهايي

با سبک زنهدگي و مفههوم آن ارتبهاا دارد .بها ايجهاد جامعهة

است كه فراغت به آن گهره خهورده اسهت .در حهيههت شههر

سرمايهداري ،محل زندگي از محل كار جدا شد و سازمان كهار

بافتي اجتماعي است كهه در بهاالترين حهد تمركهز ،قهدرت و

از كار خانوادگي به كار مزدبگيري در كارخانههها و كارگهاههها

فرهنگ جامعهه اسهت .در ايهن ميهان فضهاي شههري و ابعهاد

تغيير كرد؛ بنابراين ،زندگي بهه سهه بخهش تهسهيم شهد :كهار

مختلف آن به ويژه بعد اجتماعي ،نمونه بارز و مشخص بافهت

(اشتغال درآمدزا) ،كارهاي ضروري روزمره (خواا ،خهورا

اجتماعي را شامل ميشود كه بهر فراغهت فهرد تهأرير شهگرفي

و بهداشت) و اوقات فراغت (رفعتجاه.)619 :6937 ،

دارد .بخشي از انتهادهايي كه امروزه از شهرها به عمل ميآيهد

اوقات فراغت افراد ،گوياي دنياي ذهني ،ترجيحات ،سليهه

نيز متوجهه يکنهواختي و كسهالتبهاربودن زنهدگي در شههر و

و به ور كلي سهبک زنهدگي آنهاسهت و شناسهايي فراغهت و

فضههاهاي شهههري اسههت (پورمحمههدي )6937 ،كههه گويههاي

معناي آن در بين سهوژهههاي انسهاني ،مها را بهه داللهتههايي

اساسيبودن فراغت در شهر است.

رهنمون مي كند كه در په

الگوههاي فراغتهي اسهت .دربهارة

فراغت ،مفهومي است كه هميشه بها ابهامهاتي همهراه بهوده

فراغت ،بيشتر پژوهش هايي انجام شده كه با رويکردي كمي و

است؛ بنابراين ،تعاريفي كه صاحب نظران و پژوهشهگران ايهن

بروننگرانه به الگوهاي فراغتي ،نگريسته و به تبيهين برخهي از

عرصه ارائه كردهاند ،بسيار پراكنهده ،متنهوع و گهاهي متنهاق

عوامل مؤرر بر الگهوي مصهرف فراغتهي اشهاره داشهته اسهت.
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الهههامپههور و پهها سرشههت ( ،)6989رفعههتجههاه (،)6937

ميكنند ،موضوعي است كه در يک پهژوهش كيفهي مهيتهوان

خواجهنهوري و مههدس ( ،)6980پهلهوان و برزيگهر (،)6937

دنبال كرد.

معتمههديمهههر و واقههفكههودهي ( ،)6988سههرايي و سههواديان

ازاينرو ،فهم داليل عميق ،پنههاني و ذهنهي دربهارة اينکهه

( ،)6937زاهههداني و عزيههزي ( ،)6936ابراهيمههي و پطههرودي

افراد و سوژه هاي انساني چگونهه دسهت بهه انتخهاا الگهوي

( )6937و بسياري از پژوهشهاي ديگر از ايهن جملههانهد .در

مشخصي از فراغت ميزنند ،نيازمند مطالعه و شناسايي معنهاي

اين پژوهش ها تنها سعي بر اين بهوده اسهت كهه ارتبهاا بهين

فراغت در زيستجهان روزمرة افراد است .كشهف شهيوهههاي

برخي متغيرهاي اجتماعي را با شيوة گذران اوقات فراغهت در

معنادهي كنشگران به مفهوم فراغت و شيوة گذران آن ،ما را به

بين پاسخگويان نشان دهند.

داليلي رهنمون مي كند كه افراد در انتخاا اين الگوها دارنهد.

در مطالعة ديگري كه سفيري و مهديري ( )6983بها عنهوان

بدين ترتيهب ،پهژوهش حاضهر در پهي آن اسهت تها برخهي از

تفاوت ههاي جنسهيتي در اوقهات فراغهت انجهام داده انهد ،بهه

مهمترين داللت هاي معنايي را شناسهايي و توصهيف كنهد كهه

فراتحليل موضوع فراغت با محوريت جنسيت پرداخته اسهت.

شهروندان اصفهان به پديدة فراغت داشتهاند.

يافتههاي اين پژوهش نشان مهيدههد ميهزان فراغهت و شهيوة
گذران آن از جنسيت متأرر است؛ بهگونههايكهه اولويهتهها و

مبانینظریومفهومی

ميزان رضايت از فراغت در بين زنان و مردان متفاوت است.

ويل ،يکي از پژوهشگران اين حوزه است كهه اشهاره مهيكنهد

ربههاني و شههيري ( )6988در پژوهشههي ،بحههث فراغههت و

تاريخچة مطالعات فراغت ،نشاندهندة جستجو بهراي توضهي

هويت را به دو شيوه كمهي و كيفهي ارزيهابي كردنهد و تأكيهد

الگوهاي فراغتي در بين افراد و گروههاي مختلف بوده اسهت.

داشتند حوزه فراغت بهعنوان حوزهاي فردي ،همچنان محصور

در دهههة  ،6367مشههاركت در الگوهههاي فراغتههي را صههرفاً بههه

در دايره بهه اجتماعي و جنسيت قرار دارد.

متغيرهايي مانند سن ،درآمد و بههه مهرتب مهيكردنهد .ايهن

همچنين ،پژوهشهاي انگشت شماري در سهاليان اخيهر بها

مطالعات به شيوه كمي و آماري و به سبک اقتصادسنجي انجام

روش كيفي انجام شده است ازجمله پژوهش ايمان و بوستاني

مي گرفت و توضيحات آماري ناكارمدي را نيز ارائهه مهيكهرد

( )6983كه ارتباا ميان فراغت و هويت در ميان دانشآمهوزان

(.)Veal, 2002: 359

را بررسي كرده اند .اين پژوهش نشان ميدهد فضاي رسانهاي،

همان وركه گفته شد برداشتهاي متنوع و گاه متفهاوتي از

تکنولوژي هاي ا العاتي و ارتبا ي بهه بازانديشهي در هويهت

فراغت وجود دارد .بهتر اسهت بهراي فههم دقيهقتهر اصهطالح

مبتني بر فراغت دانشآموزان منجر شده است.

فراغت ،واژگان و مفاهيم مرتبطي مرور شود كه بهجاي فراغت

رضايي و محمدي ( )6939نيز در پژوهشهي كيفهي ،نههش

به كار گرفته ميشود .فراغت ،گاهي بهجهاي واژهههايي ماننهد

مههاهواره و اينترنههت در شههکلگيههري تجربههههههاي فراغتههي

سرگرمي ،6وقت آزاد ،9بهازي 9و  ...بهه كهار مهيرود .فراغهت

دانشجويان را واكاوي ميكنند .مفاهيم كليدي بهدسهتآمهده از

همچنين با زمينه هاي اجتماعي و فرهنگهي زنهدگي در ارتبهاا

تحليههل مصههاحبه بهها دانشههجويان بههه كاركردهههاي مهههاومتي،

است .هنگامي كه برخي افراد به فراغت فکر ميكنند ،هم زمهان

فرديشدن تجربهه فراغهت ،تجهاريسهازي فراغهت و رههايي

به اين نيز فکر مي كنند كه چه كاري انجام ندهند .برخي افراد،

بخشي ذهني اشاره دارد.

فراغت را بهملابه دورهاي از زمان تلهي ميكنند كه آن را وقهت

در حهيهت نگاه و تفسير سوژههها از فراغهت و معنهاي آن،

آزاد مههينامنههد

(Kinetics, 2010: 5-6

 .)Humanگفتنههي اسههت

نکته و بحلي است كه كمتر بدان پرداختهه شهده اسهت .اينکهه

اصطالحات فراغت و سرگرمي به ور فراواني بهجاي يکديگر

افراد و شهروندان يک جامعه اساساً چه نگهاهي بهه فراغهت و

1

مهوالت مرتب با آن دارند و فراغت را چگونه معنها و تفسهير

recreation
2
free time
3
play
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به كار مي روند ،بهويهژه هنگهامي كهه فراغهت ،فعهاليتي بهراي

فراغت بهتر است به سهرا خهود سهوژهههاي انسهاني رفتهه و

سرگرمي تعريف شود .گاهي اوقات آنچه افراد عنوان ميكننهد

دروننگرانه به موضوع نگريسته شود.

كه براي فراغت انجام ميدهند ،همان چيهزي اسهت كهه بهراي

فراغت بهملابهه زمهان آزادشهدن از كهار ،4فراغهت بههملابهه

سرگرمي به كار مهيگيرنهد .سهرگرمي بههدليهل داشهتن نتهاي

فعاليت ها و درواقهع انتخهاا نسهبتاً آزاد فعاليهتهها ،فراغهت

آگاهانه يا ناآگاهانه انجام ميشود .برخهي افهراد نيهز اصهطالح

به ملابه آزادي (از الزامات محدودكننده و آزاردهنده) و تأكيدبر

بازي را بهجاي فراغت به كار مهيگيرنهد .بهههرحهال ،فراغهت
به ور بسهيار وسهيعي از شهراي بيرونهي افهراد متهأرر اسهت.
موقعيت اجتماعي ما بر مشخصات جمعيتشهناختي ،اجتمهاع،
محي

بيعي ما و قهوانين و سياسهتههاي دولهت ،چگهونگي

مواجهة ما با فراغت و معناي آن تأرير ميگذارد (.)Ibid: 7,9
هندرسون 6اشاره دارد ترجيحات فردي و شخصي افراد از
آرار اجتماعي و فرهنگي بيرونهي مسهتهل نيسهت .يهک زمينهه
فرهنگي در اينجا دربردارندهة نگاه يهکپارچههاي بهه فراغهت
است كه ي زمان و مکان و در ارتباا بها داللهتههاي ذهنهي
اجتمهاعي ر مهيدههد

(et al., 2000

 .)Hendersonروجهک،9

پژوهشگر شناختهشدة اين عرصه معتهد است فراغت ،هرگز از
هنجارهاي اجتماعي جدا نيست .زمان و مکان فراغت بهه هور
پيوسته بها كهنش ههاي افهراد در جههان اجتماعيشهان ايجهاد و
بازسازي ميشود ( .)Rojek, 1989: 4او معتهد اسهت مهرز بهين
كار و فراغت با تحوالت مدرنيته به هم خهورده و فروپاشهيده
است؛ زيرا رسانهها و امکانات جديد اين امکان را ايجاد كهرده
است تا براي خودمان ارزشهاي فراغتي ايجهاد

كنهيم (ههري ،

.)940-944 :6936

برخي پژوهشگران معتهدند اصطالح فراغت از يهک منظهر
جهاني به ويژه زبان شناختي ،مفهومي مسئله دار( 9پروبلماتيهک)
است و توصيه ميكنند اصطالح فراغت در پهژوهشههايي بهه
كار برده نشود كه در فرهنگهاي غيرغربي انجام ميگيرد؛ زيرا
فرهنگههاي گونهاگون بهه هور متفهاوتي ،فراغهت را تعريهف
كردهاند و بهويهژه در يهک تفکهر خطهي اروپهايي و آمريکهاي
شمالي به كار گرفته شده و بنابراين مفهومي قوم مدارانه اسهت
()Human Kinetics, 2010: 11؛ ازاينرو براي فههم بهتهر معنهاي

آرار اجتماعي و محتوايي فراغت ،معناهاي ديگري است كه بهه
آن نسبت دادهاند (.)Henry et al., 2002: 3-10
مفهوم صنعت – فراغت ،مفهوم ديگري است كهه در متهون
و ادبيات مربو ه بسيار ديده ميشود .فراغت و تفري ميتواند
بدون تجهيزات ،ابزارها ،برنامهها يا خدمت خاصهي ر دههد؛
اما بيشتر مهردم بهه هنگهام فراغهت از تسههيالت ،امکانهات و
خدماتي استفاده مي كنند كه صنعت فراغت فراهم آورده است.
صنعت فراغت به همة اصناف و گروههايي ا الق ميشود كهه
اين خدمات را فراهم ميكنند .اين صنعت به ور عمده از سهه
بخش اساسي تشکيل ميشود:
الف) عمومي يا دولتي :دولهت بهراي عمهوم مهردم فهراهم
مي كند و معمو ًال رايگهان يها بها هزينهة بسهيار كهم در اختيهار
شهههروندان قههرار مههيگيههرد؛ ا) سههازمانهههاي غيرانتفههاعي و
نهادهاي بدون سود براي كودكان و افراد معلول و بهزيسهتي و
ساير گروههاي محروم فراهم ميكنند؛ ج) بخشههاي تجهاري
يا خصوصي كه كامالً سودآور بوده و جنبه تجاري دارد ،ماننهد
برخي استخرها و پار هاي آبي و مجتمهعههاي تفريحهي كهه
اسههتفاده از ايههن مکههانههها بههه هزينههة نسههبتاً زيههادي از سههوي
شهروندان نيازمند خواهد بود.
اسميت ،نظريههاي ويژهاي كه در زمينه فراغهت ،متفکهران
اجتماعي اظهار كردهاند را به سه ديدگاه نظري تهسيم ميكند:
نظريه اجتمهاعيشهدن ،نظريهه نههش و پايگهاه ،نظريهه خهرده
فرهنگ خاد جوانان .نظريه اجتماعيشدن ،فراغت را جزئي
از مجموعهه فعاليهتههايي مهيدانهد كهه بها آن ايسهتارها و
نگرشهاي الزم براي ورود به بزرگسالي بايد آموختهه شهود.
ديدگاه دوم ،اين دوره را يک دوره موقت و ناپايدار به لحها
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نهش و پايگاه ميداند و نظريه سوم ،خرده فرهنگ جوانهان را

مي شوند كه در كارشان زياد فعال نيستند و بيشتر بهيحوصهله

مستهل از فرهنگ و جامعه و حتي گاه متضهاد بها آن مهيبينهد

هستند .كساني كهه شغلشهان چنهدان رضهايتبخهش و خيلهي

(موموندي.)44 :6987 ،

سخت نيست (.)Parker, 1976

پاركر )1976( 6در كتاا خود ،رابطه بين كهار و فراغهت را
براساس دو اصطالح بررسي كرده است:

0

وين ( ،)1998انتهاداتي را بيان كرده كه به اين ديدگاه وارد
شده اسهت .ايهن انتههادات از دو جنبهة جنسهيتي و اجتمهاعي

الف) تركيب( 9درهم آميزي) :تلهي از رابطه كار و فراغهت
بهعنوان دو بخش درهم آميختة زندگي.

صورت گرفته است .دسته اول ،انتهاداتي است كه فمينيستهها
بر اين تعريف وارد دانسته اند .ازنظر آنها اين سنخبندي ازنظهر

ا) قطبههي ديههدن( 9متضههادبودن) :تلهههي از كههار و فراغههت
بهملابه دو قطب متضاد از يکديگر.

جنسيتي ،كور است و اصوالً شامل زنان نميشود .در اين معنها
زنان اصوالً اوقات فراغت ندارند؛ زيرا بيشتر آنهها در كارههاي

او سه الگهوي مجهزا از فراغهت را مطهرح مهيكنهد كهه در

مزدبگيري بيرون از خانه درگير نيستند و مشغول به كار بيمزد

حهيهت براساس تجربههاي افراد در سر كهار بهه دسهت آمهده

خانهداري و بچه داري هستند؛ درنتيجه ،اين تعريف از فراغهت

است .اين سه الگو بر اين فرض مبتني است كه فعاليهتههايي

براي آنها صدق نميكند .ديم 8اشاره كرده است به همين دليهل

كه افراد در حين كار انجام ميدهند به ور مسهتهيم بهر وقهت

تا وقتي كه زني وارد بازار كار تماموقهت نشهده باشهد ،مهردان

فراغت و زمان خارج از كار را تأرير ميگذارد.

احساس نمي كنند زنان بهه اوقهات فراغهت و وقهت آزاد نيهاز

الف) الگوي امتداد( 4فراغهت در امتهداد كهار) :گروههي از

دارند و اساساً تجربة زنانه از فراغهت يهک تجربهة دسهت دوم

افراد وجهود دارنهد كهه زنهدگي كاريشهان را بهه سهاعتههاي

اسههت

 .)Ibid:چههالش بعههدي بههه نظريههات انتهههادي و

فراغتشان ميكشانند؛ به ورملال ،افهراد موفهق در حهوزه ههاي

پست مدرن مربوا است .در نظريات انتهادي اين اعتهاد وجود

اقتصههادي ،پزشههکان و اسههاتيد موفههق دانشههگاهي يهها فعههاالن

دارد كه فراغت مفههومي اسهت كهه بها ايجهاد كهار مهزدي در

عرصههاي مدني.

جامعهي سرمايهداري همراه اسهت .در سهنت گرامشهي اشهاره

(28

ا) الگوي تهابل( 1فراغت در تضهاد بها كهار) :دسهته دوم،

شده كه گسترش هژموني فرهنگي سرمايهداري همهراه توسهعه

گروهي از افراد هستند كه الگوهاي فراغتشان كامالً با كارشهان

فراغت مدرن بهوده اسهت كهه مکتهب بيرمنگهام در مطالعهات

در تضاد است و بيشتر كساني هسهتند كهه مشهاغل سهخت را

فرهنگي نيز به اين موضوع پرداخته اسهت .اسهتوارت ههال 3و

تجربه مهي كننهد ،ماننهد كهارگران معهدن يها كسهاني كهه روي

دنباله روان او نهشه اي فرهنگي از فعاليتهاي نوجوانهان بههه

دكلهاي نفتي كار ميكنند.

كارگر تهيه كردند كه روشههايي را نشهان مهيداد كهه چنهين

ج) الگوي خنلي : 6افرادي را شامل مي شود كه درباره نهوع

فعاليتهايي برخالف كنترلشدگي و قاعدهمندبودن ،شهکلي از

فعاليت فراغتي رويکرد خنلي دارند كه بدان مشغول بهودهانهد.

مهاومت در برابر فرهنهگ مسهل را نشهان مهيدههد .در ايهن

ممکن است كه فراغت براي اين افراد از كار جهدا باشهد؛ امها

مطالعه ،خود فراغت ،ميدان اصلي تضهاد و چهالش بهوده و در

اين مسئله برنامه ريزي شده نيست .اين گروه افهرادي را شهامل

برساختن و شکل دادن هويتها بسيار مهم است .روجک 67نيز
ارتباا بورژوازي با فراغت را باعث ايجهاد شهکلي از فراغهت
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ميداند كه با كنترل هيجانات و لهذت بيشهتر همهراه اسهت .او

جايگاه ويژهاي دارد .سؤال اساسي وبلن اين اسهت كهه مبنهاي

معتهد است از راه تحليل نهش فراغت در مدرنيته و ارتباا آن

افتخار ،منزلت و جايگاه اجتماعي چيسهت .پاسهخ او بهه ايهن

با هويت بورژوازي ،اهميت فزاينده فراغت در جامعهه معاصهر

سؤال ،رروتهي اسهت كهه حاصهل كهار مسهتهيم فهرد نباشهد و

را در ميشود

بهصورتي خودنمايانه يا متظاهرانه به نمايش گذاشهته شهود .او

(.)Ibid: 28-29

از نگاه كاركردي ،فراغت ،نهشها يا كاركردهايي براي نظام

عنوان كرده است «براي بههدسهتآوردن و حفه اعتبهار فهه

اجتماعي بزرگتر ايفا خواهد كرد؛ ازجمله پركردن شکاف بهين

داشتن رروت يا قدرت كافي نيست .رروت يا قدرت بايد نشان

فرد و نظام اجتماعي .دومازيهه باتوجههبهه گونهاگوني معنهاي

داده شود؛ زيرا اعتبار فه با آشکاركردن آنها به دست ميآيهد

فراغت و فعاليتهاي فراغتي ،سه كاركرد براي اوقات فراغت

و نمايش رروت فه نشانهاي بر اهميت شخص ازنظر ديگران

برشمرده اسهت :نخسهتين ههدف و كهاركرد اوقهات فراغهت،

و وسيله حف اين رابطه نيست؛ بلکه كمتر پيش ميآيد كهه در

استراحت و رفع خستگي است .فراغت اين فرصت را به آدمي

ايجاد و حف آسودگي خيال شخص فايهدهاي نداشهته باشهد»

مي دهد كه خستگي كار را از تن خود بيهرون كنهد؛ زيهرا ايهن

(وبلن .)89 :6989 ،ازنظر وبلن در ابتدا فراغت متظاهرانه (اشتغال

خستگي مطابق آهنگ بيعهي زيسهتشناسهانة انسهان بهه وي

به كارهاي غيرتوليدي) نشاندهندة رهروت بهود؛ امها در شههر،

تحميل ميشود .دومهين كهاركرد فراغهت ،تفهري و سهرگرمي

مصرف متظاهرانه اين كاركرد را دارد .وبلن ،روش هاي ايجهاد

است .تفري  ،دنيايي تازه چه واقعي و خيهالي در برابهر آدمهي

تمايز در بهه مرفه را در كتاا خود آورده است .پايبنهدي بهه

ميگشايد و فرد از خستگي روزانة ناشي از انجهام يهک رشهته

آداا معاشرت ،رعايت رسوم ،ادا و وقار ،آداا شايستگي و

فعاليت محدود و تکراري به سوي آن فهرار مهيكنهد .كهاركرد

به وركلي شيوة ظاهرشدن در مراسم رسمي و تشريفاتي يکي

سوم اين است كه فراغت به فرد امکان رشد و خودشهکوفايي

از اين روشها است( .همان .)37-36 :وبلهن ،نهوعي مصهرف را

مي دهد و براي فرد فرصتي فراهم ميكند تا كارههاي تکهراري

در زمينه مصرف تظاهري معرفي ميكند كه معموالً افراد بدون

كه نهادهاي اجتماعي بر او تحميل ميشود ،پشت سر گذارد و

رروت به نمايندگي افراد رروتمند و براي نشان دادن رروت آنها

به حوزه اي پا گذارد كه در آن نيروههاي آفريننهدهاش ،آزادانهه

انجام مي دهند و آن مصرف نيابتي است .ازنظر او در صهورتي

بتوانند با ارزش هاي مسل تمدنش به مخالفت برخيزند يا آنها

كه مصرف تظاهري را كساني انجام دهند كه استهالل اقتصادي

را

تهويت كنند (دومازيه.)63 :6986 ،

نيهز در ايهن خصهود بهه چههار كهاركرد بهراي

«تنآسايي نيابتي» 4دستهبندي ميشوند كه در ويژگيهاي شيوه

فعاليتهاي فراغتي اشهاره كهرده اسهت :الهف) تحکهيم 9نظهام

زندگي با بهه تن آساي واقعي تفاوت دارند؛ زيرا ههدف آنهها

اجتماعي ،ا) عملكردن بهعنوان يک سوپاپ ا مينهان 9بهراي

نمايش تنآسايي ارباا است .ازنظر وبلن ،امهروزه در سهطوح

نظام اجتماعي با آزادكردن اسهترسهها و فشهارها ،ج) تحکهيم

بااليي سلسله مراتب اجتماعي اينگونه وظهايف نيهابتي را تنهها

بخشههي بههه ارزشهههايي ملههل هههدايت ،كههار گروهههي و بههازي

همسر انجام مي دهد .ايهن شهيوه زنهدگي در اليههههاي بههه

منصههفانه و د) فههراهمسههازي فرصههتي در جهههت ارتهههاي

متوس هم مشاهده ميشود .در بهه متوس  ،مهرد نمهودي از

مهارتهاي افراد (.)Roberts, 1999: 23-24

تن آسايي با خود ندارد؛ اما همسر او براي حف اعتبار خانواده

رابرت

6

ندارنههد و خودشههان سههر رشههتهدار امههور نيسههتند ،بهها عنههوان

در ميان ديگهر انديشهمندان مطهرح در ايهن حهوزه ،وبلهن

بهويژه شوهر خود ،همچنان وظيفه تنآسهايي نيهابتي را انجهام
ميدهد (همان 677-676 :و .)663
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پي ير بورديو نيز مفهوم فراغت را ذيل مفهوم وسيعتر سبک

زندگي روزمره است.

زندگي بررسي ميكند .بدينترتيب براي فهم ديدگاه او درباا

در اينجا تالش شد تها بهه مهرور بهه برخهي از مههمتهرين

فراغت بايد ابتدا ارتباا بين موقعيتههاي اجتمهاعي و فضهاي

نظريههات در بههاا فراغههت پرداختههه شههود .مههرور نظريههه بههه

سبکهاي زندگي را شناخت .افراد و گروههها در ايهن فضهاي

حساسيت نظري پژوهشگر در مفهومسهازي دادهههاي ميهداني

اجتماعي براساس دو اصهل تمايزپهذير توزيهع مهيشهوند كهه

كمک ميكند؛ اما با دادههها و تهمههاي ايهن پهژوهش ،ارتبهاا

عبارتند از سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي .بدين ترتيب كه

مستهيم نداشته و قصهد پژوهشهگر ،كشهف مفهاهيم براسهاس

موقعيت افراد برحسب ميزان برخهورداري از ايهن دو سهرمايه

كدهاي تجربي ميهدان مطالعههشهده اسهت و كهدهاي پيشهيني

مشخص شده است و ابعاد و شهاخصههاي سهبک زنهدگي و

نيست.

فراغت آنها نيز شبيه به هم يا متفاوت از يکديگر خواهد بهود.

فراغت در پژوهش حاضر در برابر كار و فعاليتهاي كاري

در چارچوا اين تحليل ،انواع گونهاگون فعاليهتههاي اوقهات

روزانه قرار گرفته است .بهعبارتي ،وقتها و زمانههاي آزاد و

فراغت ،فضاهاي گوناگوني كه اين فعاليتهها ممکهن اسهت در

فار از برنامه شغلي روزانه را شامل ميشود .بديهي است اين

آنها انجام گيرد يا روشهاي مختلف و رويکردهاي گونهاگوني

برداشت از فراغت براي رح سئوال و نزديکشدن بهه جههان

كه شخص ممکن است بپذيرد به او امکان انتخاا مهيدههد و

ذهني سوژههاي مطالعهشده است؛ زيرا اساسهاً قصهد پهژوهش

اين گزينهها به مواد يا شراي ويژهاي وابسته است كه در اختيار

كيفي ،تحميل هيچ معناي عيني و بيروني به مشاركتكننهدگان

اسهتدالل مهيكنهد افهراد

نيست؛ بلکه هدف كشهف ايهن معهاني بههگونههاي اسهت كهه

خهود شهخص قهرار دارد .او سهپ

گزينشهاي خود را باتوجهبه آگاهيهايي انجهام مهيدهنهد كهه

مصاحبهشوندگان و افراد درگير با آن زيست ميكنند.

دربارة گزينههاي ساير افراد دارند .پارهاي فعاليتها ،شيوههها و
فضاها به آساني در دسترس هستند؛ حهال آنکهه پهارهاي ديگهر

روششناسیپژوهش


بهعلت كميابي ،گرانبها ،متمايز و بههنسهبت غيرقابهل دسترسهي

روششناسي بهكاررفته در پژوهش حاضهر ،نظريهه زمينههاي و

هستند .ازنظر بورديو اين فرايند تمايز است كه سبکها و اوقات

مبتني بر پارادايم تفسيري است .در اين پارادايم به جهان ذهني

فراغت را به حركت درميآورد و از ريق فعاليتههاي اوقهات

افراد نزديکتر شده و از دريچة ذهن آنها به پديدهها نگريسهته

فراغت بر تحميل هويت اجتماعي تأكيد ميكنهد؛ زيهرا در ايهن

مههيشههود؛ بنههابراين ،پههارادايم تفسههيري ،سههئواالت ،ابزارههها و

فرايند ،افراد ميخواهند خود را از ديگهران متمهايز كننهد و بهه

تکنيک هاي خاد خود را به همراه دارد .سئوال اساسي مهالهه

برجستهكردن خويش بپردازند (هيوود و همکاران.)997 :6986 ،

حاضر اين است كهه مشهاركت كننهدگان ميهدان مطالعهه شهده،

همانگونهكه مالحظه ميشود ،ديدگاه و رهيافتهاي متعدد

اوقههات فراغههت را چگونههه فهههم ،معنهها و تفسههير مههيكننههد.

و پراكندهاي در باا مفهوم فراغت مطرح شهده اسهت .برخهي

بهعبارت ديگر ،داللت هاي معنايي چيست كه افهراد از فراغهت

فراغت را براساس كاركردهاي آن تحليهل كهرده انهد و برخهي

در ذهن خود دارند .در پارادايم تفسيري ،كنشگران پديدهههاي

ديگر آن را در ارتباا بها كهار و يها سهبکههاي زنهدگي قهرار

مختلف زندگي روزمره را ابتهدا بهراي خهود تفسهير و تحليهل

داده اند .براي گروهي از انديشمندان ،فراغت با اجتماعيشهدن

ميكنند و برحسب معنايي كه به پديدهها ميدهنهد ،دسهت بهه

معنا يافته است و گروهي ديگر آن را ابزاري براي هويتيهابي

كنش مي زنند؛ بنابراين در پژوهش حاضر ،معناكاوي ،مهمترين

قلمداد كردهاند .با اين همه ،آنچه مغفول مانده ،معناي فراغهت

هدف پژوهش به حساا ميآيد.

از نهطهنظر و نگاه كنشگران عادي و تجربههاي زيستة افراد در

پژوهش حاضر در شهر اصفهان و در بين شهروندان ساكن
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مصاحبهشوندگان در قالب جدول زير آمده است.

اين شهر انجام شده اسهت .نمونههگيهري در پهژوهش حاضهر
هدفمند و با بيشترين تنوع الزم انجام شده اسهت .مشخصهات


جدول-1تعدادومشخصاتمصاحبهشوندگان
تعداد

جنس

سن

تحصیالت

تعداد

جنس

سن

تحصیالت

6

زن

96

ليسان

68

زن

68

پيش دانشگاهي

9

مرد

66

سوم دبيرستان

63

زن

16

ديپلم

9

مرد

61

ليسان

97

زن

99

ليسان

4

زن

16

ديپلم

96

زن

43

ليسان

1

مرد

94

ليسان

99

مرد

98

ليسان

6

مرد

99

ليسان

99

زن

99

دانشجوي پزشکي

0

زن

63

ليسان

94

زن

41

علوم قراني

8

مرد

93

ليسان

91

مرد

66

سيکل

3

زن

46

ديپلم

96

مرد

63

ديپلم

67

مرد

97

ديپلم

90

زن

91

ليسان

66

مرد

98

ليسان

98

مرد

93

69

زن

67

ششم

93

مرد

60

دبيرستان

69

زن

18

ديپلم

97

زن

93

فوق ديپلم

64

مرد

96

كارشناسي ارشد

96

مرد

99

فوق ليسان

61

زن

99

ديپلم

99

مرد

98

ليسان

66

زن

97

كارشناسي ارشد

99

زن

96

ليسان

60

زن

94

ليسان

لبه حوزه

بهدليهل گسهتردگي ميهدان مطالعههشهده ،بهديهي اسهت كهه از

بدينترتيب كه برحسب نوع مصاحبهها و روايتهها گهاهي

روشهاي مختلف براي دستيابي بهه سهوژههها اسهتفاده شهود .دو

سطر ،جمله ،پاراگراف و حتي واژگهان نيهز تحليهل و كهدهاي

شههيوه مهههم ،معتبههر و شههناختهشههده در دسترسههي بههه نمونهههههها،

اوليه استخراج شده است كه كهدهايي توصهيفي هسهتند .ايهن

نمونهههگيههري نظههري و گلولههه برفههي اسههت .بههدينترتيههب كههه از

كدها برچسب هايي هستند كه معرف بخشي از دادههاي متنهي

مصاحبهشوندگان در معرفي افراد و نمونههاي ديگر كمهک گرفتهه

پژوهش هستند .بهعبارتي يک كد ،يک خصلت ،يک معنا ،يک

شده است .همچنين با تحليل اوليهه و مرحلهه بهه مرحلهة دادههها،

تفسير يا يک عمل را نمايندگي ميكنهد .بهراي نظهم بيشهتر و

نمونههاي جديدتر به ليست مصاحبهشهوندگان اضهافه مهيشهد و

سازماندهي بهتر كدها ،يهک كهدال  6سهاخته شهد و در ايهن

اين كار تا اشباع نظري در همه سطوح اتفاق افتاده است.
تکنيک اساسي تحليل دادهها در نظريه زمينهاي ،كدگهذاري

كدال

همه كدهاي اوليهه اصهلي و فرعهي ربهت مهيشهد .در

حهيهت يک ايندك

از كلية كدها فراهم شد.

سه مرحلهاي است .كدگذاري ،خلقكردن يک مهوله است كهه

ا) كدگذاري محوري

براي توصيف يک ويژگي عام داده ها استفاده ميشهود .فراينهد

در مرحلة بعد و ي فرايند استهراي تحليلي ،كدهاي اوليه

كدگذاري در سه مرحله انجام گرفته است:

و فرعي با يکديگر ادغام شدند و فرايند انتزاع كدها آغاز شهد

الف) كدگذاري باز يا مرحلة گشايش متن
code log

1


640

داللتهاي معنايي فراغت در ميان شهروندان شهر اصفهان (يک پژوهش كيفي)


تا كدهايي با سط انتزاع باالتر ايجاد شوند .اين فراينهد انتهزاع

افراد به مح

و بهههعبههارتي تبههديل كههدهاي اوليههه بههه كههدهاي محههوري بهها

ارتبا ي خود را فعال مهيكننهد و بهه تعامهل بها ديگهران روي

خوانشهاي مکرر مصاحبهها و با مهايسههاي مداوم ميان كدها

ميآورند .درواقع معناي فراغت به شدت به حضور و همراهي

انجام ميگيرد .در اين فرايند ،پژوهشگر كدهاي بهدسهتآمهده

ديگران پيوند خورده است .ازاينرو در پاسخ به نحهوة گهذران

را بارها با يکديگر مهايسه ميكند تها شهباهتهها ،تمهايزات و

اوقات خود ،بالفاصله از تعامالت خود سخن مي گويند .ايهن

رواب ميان كهدها را كشهف كنهد و برحسهب خصايصهي كهه

ارتبا ات معموالً با افهراد بسهيار نزديهک ،دوسهتان و اعضهاي

كههدهاي اوليههه بههه خههود گرفتهههانههد ،فراينههد حههذف ،ادغههام و

خانواده است و كمک ميكند اوقات آزاد خود را بهتهر سهپري

جداسازي كدها را انجام دهد .كدهاي اوليه در ايهن پهژوهش،

كنند؛ زيرا رضايت اين افراد در گرو تعامل و ارتباا با ديگران

كدهاي تجربي هستند و بهعبارتي پژوهشگر بدون پهيشزمينهة

است .نمونههايي از اظهارات مصاحبهشوندگان در زير گويهاي

نظري به سرا متون مصاحبه ميرود و در حهيهت ايهن كهدها

اين شيوة معنادهي است.

به متن و ميدان مطالعه وابسته بوده است و به پژوهش تحميهل
نشدهاند.
ج) كدگذاري گزينشي :فرايند كشف مهوالت هسته

بهدستآوردن كوچکترين فرصهتي ،ابزارههاي

زن  99ساله و بيکار اينگونه اظههار داشهته اسهت :بههدليهل
سرگرمي بيشهتري كهه دارد و مهيتهوانم بها دوسهتانم ارتبهاا
بيشتري داشته باشم.

در مرحلههه آخههر ،پژوهشههگر همههة كههدهاي محههوري

همچنين زن  99ساله ،دانشجوي كارشناسي ارشهد و بهدون

بهدستآمده را در ليستي كنهار ههم قهرار داده اسهت و تهالش

شغل در پاسخ به مصاحبهگر گفته است :عالوهبر اين امکانهات

مههيكنههد براسههاس سههئوال اوليههه پههژوهش در هههر بخههش،

زيادي هم وجود داره ،ملالً ميتهوني بههصهورت تصهويري بها

انتزاعيترين و اساسي ترين كهدي را شناسهايي كنهد كهه كليهة

ديگران در ارتباا باشي ،خيلي راحت عکه  ،فهيلم و آهنهگ

داللت هاي معنايي را نمايندگي ميكند و با هرح سهئواالت و

بفرستي.

نوشتن يادداشت هاي تحليلي مختلف در نردبهان انتهزاع بهاالتر
رود و مهوالت هسته را كشف كند.

زن  96ساله با تحصيالت كارشناسهي نيهز اظههاراتي شهبيه
مصاحبه شوندگان قبل داشته است :اغلب اوقهات تهوي خونهه
بيکارم ،واسه همين با دوستام و خانوادم تو وات آپ و وايبهر

یافتهها


در تماسم...

تحليل دادههاي كيفي مطالعه حاضر نشان ميدهد پهن داللهت

اما مهمترين ويژگي اين ارتباا اين است كه بهه شهدت بهه

معنايي فراغت در بهين شههروندان اصهفهان وجهود دارد .ايهن

تکنولههوژي و ابزارهههاي جديههد ارتبهها ي وابسههته اسههت.

داللتها عبارتنهد از فراغهت ارتبها ي  /تکنولوژيهک ،فراغهت

مشاركتكنندگان معنهاي فراغهت را بها رسهانههها و ابزارههاي

خانواده محور ،فراغت خهانگي ،فراغهت بهيبرنامهه و فراغهت

ديجيتال فهم و تفسير ميكننهد؛ منظهور از رسهانههها در اينجها

فردگرايانه.

صرفاً رسانه هاي ديجيتال ملهل تلويزيهون ،اينترنهت ،موبايهل و

در ابتدا هر يک از اين دالتهاي اوليه تشري شده است و
در گام بعد به مهوالت هسته كشفشده پرداخته خواهد شد.

چيزهايي از اين قبيل است .براي اين افهراد ،رسهانههها بخهش
جدايي ناپذير و حياتي از فراغت محسوا ميشوند؛ بنهابراين،

 -1فراغتارتباطی/تكنولوژیک

انتخاا و مصرف رسانههاي ديجيتالي در اولويت برنامهههها و

اين معنا از فراغت را كساني دنبال مهيكننهد كهه ارتبهاا و

فعاليتهاي فراغتهي قهرار دارد .جهذابيت ،در دسهترس بهودن،

تعامل را محوريترين كار در وقت فراغت خود ميدانند .ايهن

سرگرمكنندگي فوق العاده ،پرستيژ اجتماعي ،باالبردن خالقيهت
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و سهولت در ارتباا ،ازجمله داليلي است كه رسانهها را براي

در وايبر و وات آپ با دوستانم در تماس هسهتم؛ بنهابراين در

اين افراد در اولويت قرار مهيدههد .در حهيههت ،ايهن وسهيله

اولويتبندي بايد گفت در ابتدا با موبايلم سرگرم هستم و پ

تکنولوژيک است كهه بهه شهما ايهن امکهان را مهيدههد تها از

از آن به ترتيب با تلويزيون و تلفن.

وقتهاي خود لذت ببريد و در صورت نبود آن ،معناي اوقات

در تماسبودن لزوماً به معناي زنگزدن نيسهت؛ بلکهه ايهن

فراغت به شدت تهليل يافته و به ارتباا با يک وسيله محهدود

تماس اشکال مختلف مانند كاركرد سرگرمكننده به خود گرفته

ميشود .در ميان همهة ابزارههاي توليدكننهدة فضهاي مجهازي،

است .به همين دليل در ادامه از اولويهت سهرگرمي بها موبايهل

موبايل جايگاه ويژه و منحصربهفهردي دارد و يکههتهاز ميهدان

گفته است.

مجههازي قلمههداد مههيشههود .معنههاي موبايههل بهههويههژه بههراي

البته در ميان اين ابزارها به نظر ميرسد كه شاهد چهرخش

مشاركت كنندگان جوان ،معنايي فراتهر از يهک ابهزار ارتبها ي

از تلويزيون و ماهواره به سمت تلفن همراه هسهتيم .برخهي از

است .به عبارتي موبايل ،ديگر يک ابزار صوتي ارتبا ي نيست؛

مصاحبهشوندگان بر اين امر تأكيد داشهتهانهد كهه بها گسهترش

بلکه گزينه هاي متنوعي براي سرگرمي در اختيار كاربران قهرار

استفاده از تلفهنههاي همهراه هوشهمند و بههدليهل حضهور در

ميدهد .موبايل ،وقت هاي آزاد افراد را به راحتي و بهه خهوبي

شبکه هاي اجتماعي مجازي موبايل محور ،نسهبت بهه گذشهته

هرچه تمام تر پر ميكند و چنان جذاا و سرگرمكننهده اسهت

كمتر تلويزيون تماشا ميكنند.

كه افراد را ساعتها مشهغول خهود مهيكنهد .شهايد برقهراري

همين فرد در ادامه اظهار داشته :تا قبل از وات آپ و وايبر

ارتباا صوتي با افراد ديگر ،حاال به بخش كوچکي از كهاركرد

از ماهواره بيشتر استفاده مهيكهردم؛ ولهي ا ن كمتهر مهاهواره

موبايل تبديل شده است و ارتبا ات در سطحي بسيار وسيعتر

تماشا ميكنم.

دنبال ميشود .همچنين ،موبايل به دليهل در دسهترسبهودن بهه

جذاا بودن فضاهاي فراغتي مبتني بر تکنولوژي تها حهدي

شدت رونق يافته است و افراد در وقتههاي آزاد خهود وقهت

است كه فرد اذعان دارد در صورت نبود آن سهردرگم خواههد

زيادي را با آن سپري ميكنند .حضور بهيرقيهب موبايهلههاي

شهههد و گهههويي گزينهههة جهههايگزيني بهههراي آن نمهههييابهههد.

هوشمند به ويژه پ

از گسهترش نهرم افزارههاي چهت ،ماننهد

وات آپ ،وايبر و  ...باعث شده است تا براي برخي مهاهواره،
جايگاه خود را به شدت از دست بدهد.

مصاحبهشوندهاي اينگونه مطرح كرده است كه:
اگه اين وات آپ و بهيه شبکهها نباشهه واقعهاً نميهدونم از
بيکاري چيکار كنم ...خيلي جذاا و جالبه واقعاً...

اين افراد ،مهمترين چيزي كهه بها شهنيدن فراغهت روي آن

همچنههين مههرد  97سههاله و كارمنههد يههک اداره دولتههي از

تأكيههد داشههتند ،ابزارهههاي رسههانهاي و تکنولوژيههک ازجملههه

سههرگرمي بهها تلفههن همههراه خههود گفتههه اسههت :از وقتههي ايههن

تلويزيون ،ماهواره ،تلفن همراه و چيزهايي از ايهن قبيهل بهوده

اپليکيشن ها رو روي گوشيم نصب كردم ،بيشتر وقتاي بيکاريم

است .به نظر ميرسد براي اين داللت فراغتي ،دم دستيترين و

سرگرمش ميشم و از اين نظر واسم خوبه ...اگه نت قطع باشهه

البته بهترين شکل فراغت ،فراغتي است كه بهه هريهک از ايهن

واقعاً ضدحاله...

ابزارها گره خورده است.
مرد  98سهالهاي بها مهدر ليسهان

 -2فراغتخانوادهمحور
كهه در يهک شهركت

خانواده ،مفهوم كليدي و حياتي ديگري است كه به معنهاي

خصوصي كار ميكند ،دربارة فعاليت فراغتيش از اولويت ايهن

فراغت و فهم آن گره خورده است؛ بهه هوريكهه وقتهي فهرد

ابزارهاي ارتبا ي صحبت كرده است :در خانه بيشتر تلويزيون

درباره اوقات آزاد خود سخن ميگويد اشارههاي مهداومي بهه

و ماهواره ميبينم و با تلفن صحبت ميكنم؛ اما بيشهتر از اينهها

خانواده دارد .همراه خانوادهبودن ،در كنار خانواده لهذتبهردن،
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با خانواده سفررفتن و ساير فعاليتهاي خهانوادگي بهه شهدت

فردگرايانه ترجي ميدهنهد .زن  93سهاله بها مهدر ديهپلم و

اهميت دارند .چيزي كه اين نوع معنادهي به فراغهت را بهراي

خانه دار از اين ترجي سخن گفته است :وقتاي آزادم رو سعي

فرد ايجاد مي كند ،ارتبا ات و تعامالت نزديک عا في و امهن

ميكنم كنار خانواده باشم ،چون از همه جا برام بهتره.

با اعضاي خانواده اسهت كهه ايهن شهيوة معنهادهي را تهويهت

ازاين رو به مح

پرسهش دربهاره انتخهاا افهرادي بهراي

ميكند .داللت محوري خانواده در اينجا گوياي اين اسهت كهه

گذران فراغت بالفاصله نزديکان خانوادگي به ذهنش ميآيد و

براي برخي از مشاركتكنندگان ،مفهوم فراغت تنها بها فضهاي

آن را شکلي عام و هميشگي به تصوير ميكشد .زن  91ساله و

ارتبا ي خانواده فهم و تفسير ميشود .او نميتواند فراغتهاي

مدرس يک آموزشگاه دراينباره اظهار داشته است :من معموالً

مستهل از خانواده را تصور كند و بنهابراين ،از فراغهت تنهها و

با فاميالي نزديکم ملالً دختر خالم اينور و اونور ميهرم ...آخهر

منفرد ،گريزان است .بهدينترتيهب ،لهذتبهردن از وقهتههاي

هفتهها هم كه خانواده ها دور هم جمع ميشيم و معموالً هر جا

فراغت از كار در كنار نزديکان رقهم مهيخهورد .بهراي برخهي

بريم با هم هستيم.

افراد ،فراغت ،فرصتي براي تعامالت بيشتر با اعضاي خهانواده

مرد  98ساله كه در يک كلينيک ،مهددكار اسهت بهه همهين

است .فراغتي كه كاركردهاي وحدتبخشي نيز به همراه داشته

ترجي و دليل آن اشاره داشته است :چون محيطش صميميتر

باشد .گاهي اين معنا از فراغت به دليل اين است كه در بيهرون

هست و بيرون هم دوست به اون صهورت نهدارم كهه بخهوام

از خههانواده ،فههرد ،تههنش ،اضههطراا و بهياعتمههادي را تجربههه

باهاش رفت و آمد كنم ...زياد هم قابل اعتماد نيستن...

ميكند .چنين فردي وقتي در محي كهار ملهل بهازار و فضهاي

 -3فراغتخانگی

جدي و اقتصادي خهارج از محهي خهانواده قهرار دارد ،مهدام

براي برخي از زنان معناي ديگري از فراغت مطهرح اسهت

درگير استرسها و فشارهاي كهاري روزمهره اسهت .در چنهين

كه در اينجا فراغت خانگي ناميده شهده اسهت .منظهور از ايهن

موقعيتي ،بديهي است كه فرد بهه هنگهام فراغهت و آسهودگي،

افراد ،زنان متأهلي هستند كه دربهاره اوقهات فراغهت خهود در

خانواده را براي دوري از تنشها انتخهاا مهيكنهد؛ بنهابراين،

خانه سخن گفتهاند كه شاغل يا بيکار بودهاند .فراغت خهانگي

خانواده را به انتخاا فراغتي مطمئن و امن تبديل ميكند.

به معنايي از فراغت اشهاره دارد كهه بهه امهور داخلهي خانهه و

زن  43ساله وكارمند ،دربارة وقهت فراغهت خهود اينگونهه

خانهههداري مربههوا اسههت؛ ازجملههه مرتههبكههردن خانههه،

پاسخ داده است :تنهايي را دوست نهدارم ،خهانواده اسهت كهه

خيا يكردن ،جابهجاكهردن وسهايل و تغييهر چيهدمان خانهه و

براي آدم ميمونه .دوستان هم اگهه فرصهتي باشهه تهو يهه روز

كارهايي از اين قبيل كه وقت فراغت به ياد آنها مي افتند.

كاري ،بعد از انجام كارها ملالً ديدن دوستي باشه ،زايمان كرده

در حهيهت آنها پ

از انجام امهورات اساسهي و ضهروري

باشه كه بريم با دوستان؛ ولي روزهاي تعطيل بيشهتر بها فاميهل

خانهداري ،وقتهاي آزاد خود را نيز با امور خانهداري البته در

هستيم .بيشتر لذت ميبرم.

سطحي ديگر دنبال ميكنند؛ ملالً خيا يكردن يا تغيير چيدمان

مهم در اينجا ارجاعي است كه مصاحبهشونده بهه خهانواده

منزل ،فعاليت لذت بخش و سرگرمكننده محسوا ميشود كهه

خود مي دهد و از ترجي خود سخن گفته اسهت .در حهيههت

در برابر فعاليتهاي ضروري و خسهتهكننهدة ههر روزه اسهت.

جزئيات كنش هاي فراغتي ذيل موقعيت و معنايي بنياديتر بهه

حتي دسته اي از زنان تحصيلكردهتر نيز از رسانهههاي جديهد

نام خانواده قرار ميگيرد.

ملل اينترنت ،بيشتر براي امور مربهوا بهه خانهه داري اسهتفاده

بدين ترتيب ،ايهن افهراد در مجمهوع ،خهانواده را بهه سهاير

ميكنند و به دنبال اين هستند كه ا العات دقيقتر و جديهدي

موقعيههتهههاي فراغتههي ملههل ارتبههاا بهها دوسههتان يهها فراغههت

نسبت به امور خانهداري كسب كنند .اين امر در حهيهت نوعي
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لذتبردن در فضاي محدود خانه تلهي ميشود.

جستجو براي رفع مشکالت خانه داري در اينترنهت ،مهورد

بخشي از اين داللت ،به اين امر مهرتب اسهت كهه فضهاي

ديگري در تأييد اين معناي فراغت است .زن  41ساله و معلهم

خانه يک فضاي مصرفي است .بخشي اساسي از آنچه الگهوي

درباره استفاده از اينترنت گفته است :االن تو اينترنت راجع بهه

مصرف در زندگي روزمره افراد را شکل مهي دههد ،بهه لهوازم

همه چي مطلب هست ...بهه محه

اينکهه وقهت گيهر بيهارم

خانه و تجهيزات ،دكوراسيون خانه ،چيدمان منزل و  ...مربوا

درباره كارهاي خونه سرچ ميكنم ...ملالً همين ديهروز دربهاره

ميشود .زنها نگاهي زيباييشناختي به خانه دارند و بخشي از

تميزكردن شيرآالت يه مطلب جالب ديدم ...اين كارا رو خيلي

سههليهه و ذائهههة مصههرفي و فرهنگههي خههود را در درون خانههه

دوس دارم...

جستجو مي كنند و به ظهور مهيرسهانند .تهالش بهراي يهافتن

زن  97ساله نيز دراينباره ميگويهد :مهن لهذت مهيبهرم از

بهترين سبک چيدمان وسهايل ،شهناخت سهبک و ديهزاينهها،

اينکه ديزاين هاي مختلف خونههها رو مهيبيهنم ...چهون ايهده

دكوراسيون ،آشنايي با ابزارها و تجهيزات بههروز و كابردههاي

ميگيرم براي خونه خودم...

آنها در خانه بخشي از آن چيزي است كهه شهکل فراغتهي بهه

فراغتبیبرنامه

-4

خود ميگيرد و الگويي خاد را ايجاد مهيكنهد .زنهان ،وقهت

بيشتر مشاركتكنندگان ،بدون هرگونه برنامه و زمهانبنهدي

بسههياري را در خانههه مههيگذراننههد؛ بنههابراين ،آن را از مکههاني

ويژه براي فعاليتهاي فراغتي خود هستند و فعاليت مشهخص

خسته و فاقد جذابيت به مکاني فراغتي و زيباييشناختي بهدل

و برنامهههريههزيشههدهاي در اوقههات فراغههت خههود ندارنههد.

ميكنند.

بهعبارتديگر فراغت را بدون برنامه فهم ميكننهد؛ زيهرا آن را

زن كارمند  46سهاله در ايهن خصهود نههل كهرده اسهت:

مترادف با وقتهاي پراكنده اي در نظر گرفتند كه در لحظه بهه

دوست دارم دستور پخت غذاهاي مختلف رو ياد بگيرم؛ واسه

چگههونگي گذرانههدن آن تصههميم مههيگيرنههد؛ ازايههنرو بيشههتر

همين تو وقتايي كه كار خونه تموم ميشه برنامههههاي آشهپزي

فعاليتهاي فراغتهي تنهها لحظهاتي په

از شهروع وقهت آزاد

ميبينم.

انتخاا و انجام ميشود .بديهي است وقتي ههيچ برنامهه اي از

با اتمام كارهاي جدي روزانه در خانه ،فراغت خانگي آغاز

قبل وجود نداشته باشد ،آسانترين كار بهراي پركهردن اوقهات

ميشود .در اينجا منظور از كارِ خانه ،كارههاي روتهين روزانهه

فراغت انتخاا ميشود .مهايسة دائم كدهاي بهدستآمده نشان

اسههت كههه بههراي هههر زن باتوجهههبههه شههاغل يهها بيکههاربودن،

ميدهد اين معنا از فراغت با ساير داللتها تفاوت دارد .وجهه

فرزندداشههتن يهها نداشههتن و برحسههب موقعيههتهههاي مختلههف

تمايز اين محور ،اين اسهت كهه وجهه فعاالنهه در ايهن بخهش

متفاوت است؛ بنابراين ،آشپزي كردن به شهکل روزانهه ،كهاري

وجود ندارد و فرد در تجربههاي خود به هيچ فعهاليتي ارجهاع

جدي و غيرفراغتي است؛ امها ديهدن برنامهه آشهپزي ،فراغهت

نميدهد.

محسوا ميشود .بحث اساسي در اينجا محوريت مفهوم خانه

مرد  98سالهاي كه به دليل مشغله زياد ،خواا و اسهتراحت

است .اين معنا از فراغت مدام ارجاعي به اين مکهان دارد و در

را در وقت فراغت تهرجي مهيدههد و برنامهه خاصهي بهراي

بين اظهارات مصاحبهشوندگان نهشي كليهدي بهازي مهيكنهد؛

گذران وقتش نهدارد :االن اوقهات فهراغتم بيشهتر مهيخهوابم،

ازاينرو "بافتنيكردن" يا "پرورش گلها" يا "پخهت كيهک و

استراحت ميكنم ،كم ميشه تفري برم .بيشتر خونهه هسهتم و

شيريني" كه در بين گفتههاي زنان زيهاد آمهده ،معنهايي كهامالً

استراحت ميكنم ،تلويزيون ميبينم.

فراغتي به خود گرفته است و از تجربههاي لذتبخش آنها در
خانه حکايت دارد.

عموماً اين افرد وقتي در معهرض پرسهش از فراغهت قهرار
ميگيرند به فکر فرو ميروند و گويي با وضعيتي مبهم روبهرو
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شدهاند .به همين دليهل از سهردرگمي و بالتکليفهي در چنهين

گسههترش عرصههه خصوصههي و اهميههتيههافتن فراغههت در

موقعيتهايي گفتهاند:

موقعيتهاي خصوصي و تنهايي است .بديهي است اين مفهوم

در زمان حاضر برنامة خاصي را دنبال نميكنم .به ور گذرا

در گروههاي سهني جهوانتهر بيشهتر مطهرح بهوده اسهت و در

آن را نگاه ميكنم .اگر برنامهاي توجهم را جلهب كهرد تماشها

گهروههههاي ميهانسههال و بهاالتر ،كمتههر بهر معناهههاي فههردي و

ميكنم در غير اين صورت شبکه را عوض ميكنم.

خصوصي از فراغت تأكيد داشته اند .تجربه هاي نهچندان موفق

اين سردرگمي براي افهرادي كهه شهاغل نيسهتند بهه شهکل

جوانان و نوجوانان از فراغتهاي جمعهي و خهانوادگي ،نبهود

ديهپلم و

در مشتر در ميان نسلهاي مختلف ،تجربهههاي پنههاني و

خانه دار ،اينگونه اظهار داشته :من چون خانه دار هسهتم و سهر

لههذتبخههش در فضههاهاي خصوصههي و گسههترش و تهويههت

كار نميرم ،برنامه منظمي براي اوقات فراغتم ندارم؛ ولي ممکنه

عرصه هاي خصوصي در زندگي افراد ،چنين شيوة معنادهي به

خريد باشه ،وقتي بچه ها بيرون ميرن به وجود من نياز باشه كه

فراغههت را برجسههته كههرده اسههت .در حهيهههت فراغههتهههاي

ملالً نظر بدم راجع به لباسخريدن ،تفريحي باشه ...چيزاي اين

خصوصي و فردگرايانه ،لذت و رضايتخها ر بيشهتري بهراي

جوري.

مصرفكنندگان اين سبک از فراغت به همراه داشته و بنابراين،

ديگري مطرح شهده اسهت .زن  16سهاله بها مهدر

مصاحبه شونده اي درخصود مصرف موسهيهي در اوقهات

آنها در تالشند تا چنين موقعيتهايي براي خود بسازند.

فراغت به نحو ديگري به همين بيبرنامهبهودن و منفعهلبهودن

وجه تمايز اين معنا از فراغت با فراغت فناورانه اين اسهت

اشاره كرده است .او كه مرد  99ساله و دانشجو اسهت ،دربهاره

كه در فراغت فناورانه ،فرديت اهميهت نهدارد؛ بههعبهارتي دال

مصرف موسيهي در وقهت ههاي آزاد خهود نههل كهرده اسهت:

محوري سازندة اين مفهوم ،وابستگي بهه خهود ايهن ابزارهها و

موسيهي هم خيلي شنونده حرفهاي نيستم .در حدي كهه همهه

ارتباا با ديگران است .در حهيهت فنهاوري بهراي ايهن افهراد،

آدمها گوش ميدن؛ ملالً تو ماشين ،اينجوري نيست كه اوقات

لذت ارتباا با ديگران را به همراه دارد و فراغتي مجهازي امها

فراغتم را بخوام گوش بدم ،خيلي عموميتر گوش ميدم.

جمع گرايانه است و به حضور افراد ديگر مرتب است؛ امها در

پسر  60ساله و دانش آموز درباره سليهة خود اظههار داشهته

فراغت فردگرايانه بر تمايالت ،ساليق و اعتهادات شخصهي و

است :فيلم زياد مي بينم ،موسيهي گوش ميدم؛ ولي اينجهوري

فههردي مصههاحبهشههوندگان تأكيههد شههده اسههت .در اينجهها

كه از قبل دنبال يه فيلم خهاد باشهم ...معمهوالً هرچهي

وجودداشتن يا نداشهتن فنهاوري و ابزارههاي تکنولوژيهک در

ني

بچهها برام بيارن نگاه ميكنم يا گوش ميدم.

برساخت اين نوع از فراغت جاي چنداني ندارد.

زن  99ساله كه بيکاري را دليلي بهر وجهود وقهت فراغهت

به همين دليهل بهراي برخهي ،مزاحمهت و دورويهي ،دليهل

زياد خود ميداند ،اما او نيز از نوعي بيبرنهامگي سهخن گفتهه

فاصلهگيري از فراغتهاي جمعي است .مرد  63ساله يکهي از

است :كالً آدم بيکار هميشه اوقات فهراغتش هسهت ...معمهوالً

همين افراد است :چون دوسهت نهدارم كسهي مهزاحمم بشهه،

بيرون ميرم ...برنامه خاصي ندارم؛ ولي اين كه برنامهه خاصهي

خانواده ،كارها را به هم ميريزند ...چون از آدمهايي كه دور و

باشه كه حتماً خودم را مهيد به انجامش بدونم نه ،ايهن هوري

برم هستند زياد خوشم نمياد.

نيست.

زن  96ساله كه ليسان

دارد از دورويي افراد گفتهه اسهت؛

 -5فراغتفردگرایانه

بنابراين ،او نيز تنهايي را تهرجي مهيدههد :آدمههاي دورويهي

فرديشدن هم به معناي فاصلهگيهري از فضهاي عمهومي و

هستند ،هر دقيهه يه حرفي ميزنند .اصالً از رفتارشون خوشهم

نداشتن تعامهل و ارتبهاا بها ايهن فضاسهت و ههم بهه معنهاي

نمياد ...واسه همين بيشتر دوس دارم تنها باشم تهو ايهن جهور
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فعاليتها.

فعاليتهاي فراغتي داشتهاند .بدينترتيهب آنچهه شههروندان و

مصاحبهشوندة ديگري نيز اينگونه اظهار داشته است كه:

مشاركت كنندگان در گروههاي مختلف سني و جنسي و حتهي

چون همه مزاحم ميشن ،همه مي خهوان بپرسهن چهي كهار

با تحصيالت باال از فراغت فهم ميكنند ،بيشتر شبيه وقتهاي

ميكني .ميخوان خودشهون را مهايسهه كننهد .نکنهه تهو داري

بيکاري و سرگرمي هاي روزانه اسهت .در حهيههت فراغهت از

كاري ميكني كه از اونا جلو بزني ،تازه اگه ههدفت ههم بگهي

معناي كامل و عميق خود كه به فعاليت هاي برنامهريهزيشهده

ميخوان بگن اين نميشه و هدفت را خراا ميكنند.

براي خودشکوفايي و رشد و تعالي مربهوا اسهت بهه معنهايي

دختر  96سالهاي بر اهميت خود در فراغت بهگونهاي ديگر
اظهار داشته است:

مانند سرگرمي صرف و فعاليهت ههاي عهادي و بهدون برنامهه
تهليل يافته است.

من دوس دارم خودم واسه خودم برنامهريهزي كهنم؛ چهون

تهليل ديگري كه در اينجا كشف شده به اين معنهي اسهت

به نظر من اگر بهم بگن اينکارو انجام بده ديگه فراغتي تهوش

كه فراغت ،صرفاً فعاليت هاي تفريحهي و لهذتگرايانهه تلههي

نيست .واسه همينم اصالً دوس ندارم با ديگران برم تفهري يها

شده اسهت كهه بهه ههيچ كوشهش و تالشهي نيازمنهد نيسهت؛

كاري انجام بدم.

درحاليكه فراغت در كنار ابعاد فرحبخش و با نشاا خهود بهه

اختالفات فکري و سليهه اي نيز بهه تهرجي ايهن سهبک از

نوعي جديت ،ممارست و تمرين نيز نيازمند است .يک فرد كه

فراغت منجر ميشود .نوجوان  66سالهاي كه دانشآموز اسهت

فراغت خود را با يک كالس آموزشي پر ميكند ،فردي اسهت

از اختالف خود با خانواده در شيوة گذران فراغت خهود گفتهه

كه معناي جديتري از فراغهت در ذههن دارد .در مجمهوع دو

است:

شيوة تهليهلگرايانهة معنهادهي بهه مفههوم فراغهت عبارتنهد از:

اخالقم با اونها همسنگ نيست؛ يعني تو يهه سهط نيسهت.
اگه باهاشون باشم تفري اونها را ههم خهراا مهيكهنم .سهعي
ميكنم بيرون نرم حتي اگه اونها هم ميرن بيرون من خودم تنها
ميرم.

فراغت صرفاً يهک سهرگرمي اسهت و فراغهت بهه كوشهش و
فعاليت ويژهاي نيازمند نيست.
اما فراغهت بهيهنجهار ،گويهاي نهوعي سهرگرداني و ابههام
كنشگران در انتخاا ساليق و الگوهاي فراغتي است .بيکهاري
و داشتن وقت آزاد اجباري و همچنهين دسترسهي نداشهتن بهه

نتیجهگیری


امکانات و زيرساخت هاي الزم براي گهذران اوقهات فراغهت،

از تحليهل دادهههها در سهط كدگههذاري بهاز و محههوري،

آنها را در موقعيتي قرار ميدهد كهه بهه انتخهااههايي نهاگزير

آخرين مرحله ،كشف مهوالت هسته يها نههايي بها كدگهذاري

ميشوند كه خود ،آنها را چندان مطلهوا نمهيداننهد و صهرفاً

گزينشي است .مهايسة مداوم پن كد محوري ارائهشده در باال،

براي رفع بيکاري انجام ميدهند .گفتني اسهت نهوعي فراغهت

در نهايت به كشف دو مهولة هسته منتهي شد .ايهن دو مهولهه

اجباري به فرد تحميل ميشود .در اينجا فراغت در مهابل كهار

درحهيهت معناي فراغت در ميهدان مطالعههشهده را نماينهدگي

تعريف نمي شود و اينگونه نيست كه در مهابل تالش جهدي و

ميكنند.

فعاليت مستمر و خسته كننده ،يک وقت فراغتي حاصل شود و

په

فراغتبیهنجار

مقوالتهسته:فراغتتقلیلگرایانه/

فرد با عالقه و ولهع تمهام بهه آن روي بيهاورد؛ بلکهه فراغتهي

يکي از محوريترين تمهها و مفهاهيم مسهتخرج از تحليهل

دمدستي است كه هميشه در اختيار فهرد اسهت و بنهابراين ،آن

داده ها در حوزه فراغهت بهه معنهاي تهليهلگرايانههاي مربهوا

ارزش و مطلوبيت الزم را ندارد .در اين وضعيت ،فهرد دچهار

ميشود كه مشاركتكننهدگان در مطالعهة حاضهر از فراغهت و

سرگرداني است و بيهدف در پي گزينههاي مختلفي ميشهود
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تا وقت خود را بگذراند .در حهيهت بي هنجاربودن فراغهت از

مصرف كنندگي را بازنمايي ميكند تا توليدكننهدگي .بنهابراين،

بالتکليفي سوژهها حکايت دارد .سوژههايي كه بيشهتر دربهاا

فعاليتهاي فراغتي از حوزههاي عمل خالق و تعاليبخش بهه

فراغت به ور جدي فکر نميكنند؛ درنتيجه به هنگام اظهارنظر

سرگرمي و وقت گذراني فروكاسته شده اسهت و عمهوم افهراد

دربههاره الگوهههاي فراغههت ،معنههايي چنههدپاره ،غيرمنسههجم و

خود را در موقعيتي به تصوير كشيدهاند كه گهويي نهاگزير بهه

غيرهدفمند از فراغت را بازگو ميكنند .بهعبهارتي فعاليهتهها،

انتخاا چنين سهرگرميهها و فعاليهتههاي منفعالنهه هسهتند؛

عاليق و الگوهاي برسازندة فراغت در ميهان افهراد بهه شهدت

بنابراين ،گريزناپذيري و سرگرداني و همچنين تهليهلگرايهي و

پراكنده و بدون معاني مشخص و مرزبندي شده است .بخهش

انفعال ،تصويري از وضعيت فراغت در ميهدان مطالعههشهده را

ديگري از آنچهه مفههوم فراغهت بهيهنجهار ،آن را نماينهدگي

نشان ميدهد.

مي كنهد بهه نبهود امکانهات و ابزارههاي فراغتهي در شههر بهاز
ميشود .نبهود امکانهات و فضهاهاي فراغتهي جهذاا و كهافي

منابع

(حداقل به شکل ذهني) آنها را در موقعيتي اضهطرارگونه قهرار

ابراهيمههي ،ق.ع .و مسههلمي پطههرودي ،ر« .)6937( .اوقههات

مي دهد .بهه همهين دليهل خهود را ناچهار بهه انتخهاا برخهي

فراغت سرمايه فرهنگهي و زنهان» ،زن در توسهعه و

الگوهاي فراغتي ميبينند.

سياست ،دوره  ،3ش  ،4د .09-36

ويژگي هر دوي اين داللهتههاي محهوري ،انفعهال اسهت.

الهامپور ،ح .و پها سرشهت ،م.ج« .)6989( .بررسهي الگهوي

انفعال در برابر خالقيت و توليدكنندگي و پويشهاي اجتماعي

گذران اوقات فراغهت دانشهجويان دانشهگاه شههيد

قرار مي گيرد و گويهاي وضهعيتي اسهت كهه در آن كنشهگران

چمران» ،مجله علهوم تربيتهي و روانشناسهي ،سهال

نسبت به فراغت و الگوهاي آن منفعالنه عمل ميكنند و خهود

دهم ،ش  9و  ،4د .93-69

را متأرر از فضاي موجود يها موقعيهتههاي شخصهي خهود در

ايمههان ،م.ت .و بوسههتاني ،د« .)6983( .تحليههل كيفههي پيونههد

زندگي روزمره ميدانند .آنان نميتوانند برنامهريزي بلندمهدت

فراغت و هويت در ميان دانهش امهوزان دبيرسهتاني

داشته باشهند؛ چهون بهه شهدت درگيهر فعاليهتههاي فراغتهي

شيراز» ،فصلنامه علوم اجتماعي ،ش  ،66د .6-96

دمدستي ،پراكنده و سرگرم كنندهاند؛ بنابراين ،بهجاي آنکهه بهه

پهلوان ،م .و برزيگر ،ف« .)6937( .بررسي گهرايش بهه نحهوه

سرا فعاليت هدفمند بروند ،ايهن سهبکههاي جديهد فراغتهي

گذران اوقات فراغت در بين دختران مهطع متوسهطه

است كه آنها را دربرگرفته و در موقعيتي گريزناپذير به انتخاا

شهرستان آمل» ،فصهلنامه جامعهه شناسهي مطالعهات

قرار داده است.

جوانان ،سال دوم ،ش  ،9د .19-66

اين انفعال و تأريرپذيري در داللتهاي محهوري و مركهزي

پورمحمههدي ،م.ر .و سههبحاني ،ز« .)6937( .اوقههات فراغههت و

از معناي فراغت و همچنين در جزئيات و اجزاي آن نيز هويدا

فضههاهاي شهههري تهههران» ،فصههلنامه جغرافيهها و

و اشههکار اسههت .بههه ورملههال بهههدليههل تنههوع شههگفتانگيههز

برنامهريزي ،دوره  ،66ش  ،91د.06-43

محصوالت فرهنگي عرضهشده در فضاي رسهانهاي و مجهازي

توركيلدسههن ،ج .)6989( .اوقههات فراغههت و نيازهههاي مههردم،

از شبکهههاي مهاهوارهاي تها اينترنهت و تلفهن همهراه ،امکهان

ترجمه :اردكانيان ،ع .و حسني ،ع ،.تهران :انتشهارات

انتخاا ها و تركيبات سليهه اي زيادي وجود دارد كه خالقيهت

نوربخش.

استفادهكننده را ناگزير مي كند؛ اما محورههاي معنهايي در ايهن

خواجهههنههوري ،ا .و مهههدس ،ع.ا« .)6980( .بررسههي عوامههل

انتخااها بيشتر انفعال را نشان ميدهند تها خالقيهت و بيشهتر

اجتماعي فرهنگهي مهؤرر بهر ميهزان گهذران اوقهات
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فراغت» ،پهژوهش نامهه علهوم انسهاني و اجتمهاعي،
ش ،93د .699-616
دومازيه ،ژ« .)6986( .مهدمهه اي بهر جامعههشناسهي فراغهت»،

خههانواده ،آمههوزش و فرهنههگ (مجموعههه مهههاالت)،
ترجمه آدينه ،م .و اسدي ،ع ،.تهران :سازمان چهاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

قائم ،ح.؛ صالحي ،م .و بيگهي ،م .)6980( .بررسهي چگهونگي
گهههذران اوقهههات فراغهههت و ههههمبسهههتهاي آن در
دانشههجويان علههوم پزشههکي شههيراز ،ههرح مصههوا
دانشگاه علوم پزشکي شيراز.
كيويتسو ،پ .)6987( .انديشههاي بنيهادي در جامعههشناسهي،
ترجمه :محسني ،م ،.تهران :نشر ني.

ربههاني ،ر .و شههيري ،ح« .)6988( .اوقههات فراغههت و هويههت

معتمدي مهر ،ا .و واقف كهوهي ،م« .)6988( .مطالعهة تطبيههي

اجتماعي» ،فصلنامه تحهيههات فرهنگهي ،دوره دوم،

گذران اوقات فراغت جوانهان شههر صهومعه سهرا»،

ش  ،8د .973-949

فصههلنامه چشههمانههداز جغرافيههايي ،س  ،4ش ،3

رضههايي ،ا .و محمههدي ،ن« .)6939( .رسههانه مههدرن و در

معنههايي از تجربههه فراغههت» ،مطالعههات فرهنههگ -
ارتبا ات ،س  ،61ش  ،90د .669-684
رفعههتجههاه ،م« .)6937( .فراغههت و ارزشهههاي فرهنگههي»،
فصلنامه تحهيهات فرهنگي ،دوره چهارم ،ش  ،6د
.616-637

د.966- 991

موموندي ،ا .)6987( .بررسي چگونگي گذران اوقات فراغهت
نوجوانان و جوانان شهر ورامين ،وزارت فرهنهگ و
ارشاد اسالمي استان تهران.
وبلن ،ت .)6989( .نظريه بهه مرفه ،ترجمه :فرهنهگ ارشهاد،
تهران :نشر ني.

زاهداني ،س .و عزيزي ،ج« .)6936( .تهأرير فضهاي اجتمهاعي

هههري  ،د .)6936( .مفههاهيم كليههدي در مطالعههات فراغههت،

شهر بر گذران فراغت جوانان باتأكيدبر فعاليتههاي

ترجمههه :ذكههايي ،م.س .و چاوشههيان ،س ،.تهههران:

اجتماعي» ،مطالعهات شههري ،س ،9ش ،9د-678

انتشارات تيسا.

.89
سرايي ،ح .و سواديان ،پ« .)6937( .اوقات فراغهت در گهذر
نسلها» ،مجله مطالعات توسعه اجتمهاعي در ايهران،
س ،4ش ،6د .0-99
سعيدي رضواني ،ن .و سينهچي ،پ« .)6986( .مشهد و اوقات
فراغت» ،فصلنامه جسهتارهاي شهرسهازي ،ش -99
 ،99د .6-6
سفيري . ،و مديري ،ف« .)6983( .تفاوت ههاي جنسهيتي در

اوقات فراغت» ،تحليهل اجتمهاعي نظهم و نهابرابري
اجتماعي ،ش  ،13د .640-607
فاضلي ،م .)6989( .مصرف و سبک زندگي ،قم :صب صادق.
فکهههوهي ،ن .و مهابهههادي ،ف« .)6989( .اوقهههات فراغهههت و
شکلگيري شخصيت فرهنگي» ،نامه انسهانشناسهي،
ش  ،4د.83-66

هيوود ،ل ،.اسپينک ،ج.؛ كاپنرهارست ،ج.؛ كيو ،ف .و هنهري،
ي .)6986( .اوقات فراغهت ،ترجمهه :احسهاني ،م،.
تهران :اميد دانش.
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