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فوالدیان ،مجید؛ ّدیاای ،،مرتضا؛؛ و ظهاوی ،،یاضای ( .)6931بریسا؛ یوناد تغییارا گاریان اوقاا فراغا دی میاان
دانشاااجویان غیرباااوم؛ دانشااا ا فردوسااا؛ مشاااهد ،فصلللمه تحقیقللل فرههگللل ایلللرا .6-82 ،)9(66 ،
شاپا8002-6281 :

 نویسندگان  /دسترس؛ ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد اس ) .

(

روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان
غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید فوالدیان ،1مرتض؛ ّدیای ،2،یاضی ظهوی،

چکیده

دریافت2931/21/12 :

3

پذیرش2931/20/19 :

هدف از انجام این پژوهش ،بریس؛ چ ون ؛ گریان اوقا فراغ دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ دانشا ا
فردوس؛ اس  .دانشجویان غیربوم؛ ب دلیل داشتن شرایط خاص ،یوناد متاااوت؛ یا دی ترمهاا ،مختلا دی
موید گریان اوقا فراغ  ،تجرب م؛کنند .ویود ب فضا ،جدید و دی اغلب مواید ،تجرباۀ جدیاد زنادگ؛ دی
یک کالنشهر ،افراد یا با انواع متااوت؛ از شیو ها ،گریان اوقا فراغ آشنا م؛کند .دیواقع ،یک دانشاجو،
غیربوم؛ ،پس از ویود ب شهر محل تحصیل ،اوقاا فراغا خاود یا باا دوساتان خاود شاریک م؛شاود و
خانواد  ،نقش بسیای اندک؛ دی گریان اوقا فراغ و ،ایاا م؛کند .آزاد ،عمل بیشتر ،داشاتن زماان فراغا
بیشتر ،آشنای؛ با دوستان جدید ،آشنای؛ با شیو ها ،متااو گریان اوقا فراغ دی یک کالنشاهر ،فرصا
آشنای؛ با جنس مخال  ،و بسیای ،دی ر از مواید ،موجاب تااو هاا ،گساترد ا ،دی شایو گاریان اوقاا
فراغ دانشجو یان غیربوم؛ م؛شود .یوش انجام این پژوهش ،کیا؛ بود اس ؛ ب اینترتیب ک با  80ناار از
دانشجو یان غیربوم؛ ،مصاحبۀ عمیق فرد ،انجام شد و دینهای  ،با یسیدن ب اشباع نظار ،،مصااحب ها دی
س مرحل  ،کدگرای ،و دینهای  ،تحلیل شد اند .یک؛ از مهمترین نتایج این پژوهش ،کاهش زماان فراغا
دی ترمها ،پایان؛ اس  .همچنین ،شایو گاریان اوقاا فراغا دانشاجویان غیرباوم؛ دی ترمهاا ،پایاان؛،
تااو های؛ داید ک دی قسم یافتا ها مطار و بریسا؛ شاد اسا  .با طاویکل؛ ،فعالیا دی شابک ها،
اجتماع؛ ،ایتباط با جنس مخال  ،خیابانگرد ،و یفتن ب پایک ،از مهمترین فعالی ها ،فراغت؛ دانشجویان
اس  .بیش از بیس نوع از شیو ها ،گریان اوقا فراغ (براساس مصاحب ها ،انجامشد ) دی طاو مقالا
شر داد شد اس .
کلیدواژهها :دانشجویان غیربوم؛ ،اوقا فراغ  ،خیابانگرد ،،یابط با جنس مخال  ،شبک ها ،اجتماع؛
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استادیایجامع شناس؛ ،گرو علوم اجتماع؛ ،دانش ا فردوس؛ مشهد ،مشهد ،ایران (نویسند مسئو ).



 .2دانشجو ،کایشناس؛ ایشد برنام ییز ،یفا اجتماع؛ ،دانش ا تهران ،تهران ،ایران.



 .3دانشجو ،کایشناس؛ علوم اجتماع؛ ،دانش ا فردوس؛ مشهد ،مشهد ،ایران.



مقدمه

امروز مدینیت  ،همرا با کنای گراشتن کهن  ،ب ن رش تاز انسان ب جهان و با خاودش معنا؛
م؛دهد (علو،زاد 6921 ،؛ ب نقلاز :میرمحمدتبای .)611 ،6938 ،اوقا فراغا با عناوان
ماهوم جدید ،ک محصو جدای؛ کای از خان  ،پیشرف ها ،فناویان  ،و تقسیم کای اجتمااع؛
اسا  ،ایان فرصا یا فاراهم کارد کا انساان (هرچناد بارا ،ماد کوتااه؛) از اجبایهااا و

محدودی ها ،نظم اجتماع؛ مدین یها شود (کیویتسو .)20 ،6920 ،1ب عبای دی ر ،یکا؛
از عرص ها ،انتخاب آزادانۀ فرد ،و عرص قابلمشاهد زندگ؛ اا ک حوز مهم؛ دی مطالعاا
سبک زندگ؛ ب شمای م؛آید ااا حوز فراغ اس  .حوز فراغ  ،اصل؛ترین حوز تحلیلهاا،
سبک زندگ؛ اس  .دی این حوز اس ک افراد ،نماگرها ،کلیش ها ،ال وهاا ،و قواعاد خااص
سبک زندگ؛ و هوی اجتماع؛ خود یا بازگو م؛کنند (یباان؛ .)19 ،6922 ،دیواقاع ،اوقاا
فراغ  ،عرصۀ اجتماع؛ نوین؛ اس ک دی بستر مدینیت  ،تغییرا فرهن ؛ااجتماع؛ معاصر،
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و یشد فرهنگ مصرفگرای؛ ،معنا و اهمی یافت اس  .فراگیر شدن عناصر نوساز ،،با و یاژ
فرایند صنعت؛شدن ،موجب ازهمگسیخت ؛ و پای پاایگ؛ فزایناد زنادگ؛ یوزاناۀ افاراد شاد و
دینتیج  ،تاکیک فزایند ا ،بین ساعا کای ،و غیرکای ،با وجاود آماد اسا ؛ ازایانیو ،دی
جوامع جدید ،امکان فراغ بیشتر ،برا ،افراد فراهم شد اس و اوقا فراغ با عرصا ا،
یوب گسترش همرا با تنوع یوزافزون تبدیل شد اسا ؛ تاجاای؛کا اماروز از تمادن فراغا
صحب ب میان م؛آید (صادق؛ و همکایان.)912 ،6923 ،
ب طویکل؛ ،اوقا فراغ ب عنوان زمان؛ از بیدای ،انساان کا فارد بتواناد آن یا با میال و
دلخوا خود بدون هیچ الزام؛ ب ریاند ،معناا م؛شاود (ککاای؛ .)80 ،6921 ،زماان فراغا
جوانان ایران؛ ب صوی میان ین ،یوزان حدود  1ساع اسا کا بایش از میاان ین جهاان؛
اس (سازمان مل؛ جوانان .)16-11 ،6928 ،امروز اوقا فراغ  ،با سابب اینکا بخاش
قاباالتااوجه؛ از زمااان گاارو هااا ،دانشااجوی؛ و جااوان یا تشااکیل ماا؛دهااد ،دایا ،اهمی ا
قابلمالحظ ا ،اس  .همچنین ،ب دلیل ممنوعی کاای کودکاان ،آماوزش اجباای ،و یای اان،
افزایش تدییج؛ سا ها ،تحصیل ،و تأخیر دی سن ویود ب بازای کای ،افزایش امید ب زندگ؛ ،و
افزایش سن ازدواج ،برا ،افراد ،وق فراغا ایجااد شاد اسا ؛ بناابراین ،اوقاا فراغا و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

چ ون ؛ گریان آن ،ب عنوان یک؛ از بنیانها ،عصر مدین ،دی تمام ابعاد زندگ؛ فرد تأثیرگارای
اس (مسلم؛.)60 ،6930 ،
دی مطالعۀ شیو گریان اوقا فراغ و تحو آن ،عوامال گونااگون؛ بریسا؛ م؛شاود.؛
ب عنوان نمون  ،فعالی هاا ،دانشاج ویان آمریکاا با دو دساتۀ عماد  ،شاامل فعالی هاا،
آ کادمیک مانند دیس خواندن و مطالع کردن و فعالی ها ،غیرآ کادمی ک نظیار اساتااد از
شبک ها ،اجتماع؛ ،باز،ها ،ویادیوی؛ ،و تماشاا ،تلویزیاون ،تقسایم م؛شاود و نتاایج
بریس؛ها نشان م؛دهد ،دانشجویان آمریکای؛ ،وق کمتر ،صرف فعالی ها ،آ کادمیاک

م؛کنند (آنا شوتسایا .)7-11 ،2112 ،1نکتۀ قابلتأ مل دیبای اوقاا فراغا دانشاجویان،

لزوم توج ب شیو گاریان اوقاا فراغا دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ اسا  .بریسا؛
تغییروتحوال دی شیو گاریان اوقاا فراغا دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ ،با اتخااک
سیاس ها ،مناسب از سو ،مراجع ک،یباط ،منجار خواهاد شاد .دانشا ا ها و معاوناان
فرهن ؛ و اجتماع؛ نهادها ،آموزش؛ و سایر نهادها ،مرتبط ،دی یاساتا ،بهباود وضاعی
برنام ییز ،و سیاس گرای ،ب آگاه؛ از تغییرا اوقا فراغ دانشجویان غیربوم؛ نیااز
خواهند داش  .امروز یک؛ از دغدغ ها ،سیاس گرایان دی عرصۀ دانشا اه؛ ،توجا با
ابعاد فرهن ؛ و اجتماع؛ شیو ها ،گریان اوقا فراغ اس  .همچنین ،آسیبها ،اوقا
فراغ و لزوم تأمین امکانا و بسترها ،مناسب برا ،بهبود شیو ها ،گریان اوقا فراغا
از دغدغ ها ،سیاسا گارایان اسا  .تجربا زنادگ؛ دی شاهر دی ار و دوی ،از خاانواد ،
شرایط؛ یا برا ،دانشجو یان فراهم م؛کند ک کیای و نوع گریان اوقا فراغ آنان ،اهمی
دوچندان؛ م؛یابد .دیواقع ،افراد با ویود با دانشا ا باا گروها؛ از دانشاجویان و جواناان
ا
همسنوسا خود ،تعامل خواهند داش و بدیه؛ اس ک معموال اوقا فراغ خود یا نا
با خانواد  ،بلک با دوستان خود سهیم خواهند باود .نکتا دی ار ،چ اون ؛ گاریان اوقاا
فراغ اس ؛ ویود ب شهر دی ر ،دیصویت؛ک شهر محل تحصیل ،دایا ،امکانا بیشتر،
باشد ،شیو گریان اوقا فراغ یا تح تأثیر قرای خواهد داد.
دی این مقال سع؛ م؛شاود وضاعی و شایو گاریان اوقاا فراغا دی سا بااز زماان؛
مشخص دی دوی کایشناسا؛ بریسا؛ شاود .ایان سا دوی  ،شاامل ابتادا ،ویود با دانشا ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Shostya
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روند تغییر گذران اوقات
فراغت ...

(ترمها ،یک و دو) ،دوی میان؛ تحصیل (ترمها ،س تا پنج) و دینهای  ،دوی پایان؛ تحصیل
(ترمها ،شش ب بعد) خواهد بود .هدف این پژوهش ،کشا تغییارا شایو گاریان اوقاا
فراغ دی طو زمان و بریس؛ تااو ها ،اصل؛ این س باز زمان؛ اس .
 .1پیشینه پژوهش

پیش از اشای ب پیشین پژوهش دی بخش فایس؛ الزم اس اشای کنیم ک بیشاتر پژوهشهاا،
مربوط ب اوقا فراغ دی ایران ب صوی ّ
کم؛ انجام شد اند (الهامپوی6928 ،؛ ساایوخان؛،
6930؛ واصایان .)6939 ،دیواقع ،بریس؛ تحاو شایو گاریان اوقاا فراغا دانشاجویان
غیربوم؛ دی طو دوی کایشناس؛ ،نیازمند انجام پژوهش؛ کیا؛ اس تا با استخراج چرای؛هاا
و ال و ،موجود دی زمینۀ گریان اوقا فراغ  ،این تحو با وضاو بریسا؛ شاود .دی ایاران
پژوهش؛ با هدف بریس؛ تحو شیو گریان اوقا فراغ انجام نشد اسا و بخاش عماد
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پژوهشها ،مرتبط با اوقا فراغ دانشجویان ،مبتن؛بر داد ها ،کما؛ باود اناد .دی جادو
شاامای ( )6سااع؛ کاارد ایم پژوهشهااای؛ یا ک ا ب ا فعالی هااا ،فراغتاا؛ دی دوی تحصاایل
دانشجویان پرداخت اند ،بریس؛ کنیم.
جدول شماره ( .)1جمعبندی پیشینه
پدیدآورندگان

مهمترین فعالیت فراغتی و تحول فراغت

زاکان؛6923 ،

فعالی ویزش؛ ،تماشا ،تلویزیون

سازمان مل؛ جوانان1331 ،

گریان اوقا فراغ ب شکل فرد ،و با دوستان

بریس؛ اوقا فراغ جوانان

واصایان1333 ،

استااد از یسان

دانشجویان دانش ا آزاد

لطا؛زاد 1331 ،

تأثیر طبق بر شیو گریان اوقا فراغ

جوانان  12تا  23سا

الهامپوی1333 ،
ّدیای1331 ،،

تااو معنادای دختران و پسران

دانشجویان دانش ا اهواز

خیابانگرد ،و بازدید از مراکز خرید

دانشجویان دانش ا فردوس؛

انجام باز،ها ،یقابت؛ ،تماشا ،یویادادها ،ویزشا؛ ،گاوش

مطالع دانشجویان کرواسا؛ دی

دادن ب موسیق؛

طو یک دوی پنجسال

تماشا ،تلویزیون و گوش دادن ب موسیق؛

آلیکن دانش ا

د،جانا8002 ،
کاتالین8068 ،

گروه مورد مطالعه
دانشاااجویان پساااار و دختاااار
دانشکد اقتصاد

امروز استااد از یسان هم ام با توسع شبک ایتباط؛ ،یک؛ از مهمترین ابزایها ،گاریان
اوقا فراغ جوانان ،ب ویژ دانشجویان ،اس  .واصایان دی سا  6939دی پژوهشا؛ دیباای
اوقا فراغ دانشجویان دانش ا آزاد ب این امر اشای کرد اس  .عالو بر ایان ،فعالی هاا،
ویزش؛ و تماشا ،تلویزیون از فعالی ها ،فراغت؛ دی ر ،اس ک موید توج دانشجویان بود
اس  .یک؛ دی ر از فعالیا هاا ،عماد دی زماان فراغا  ،گاوش دادن با موسایق؛ اسا .

جسیکا.ج.جیمنز .)8061(1عالو بر این ،پژوهش ران؛ مانند لطا؛زاد ب تأثیر پای ا طبقاات؛
افراد بر نوع گریان اوقا فراغ اشای کرد اند .لطاا؛زاد باا انجاام تحلیال ثانویا دی ماوید
جوانان ،تأثیر طبق یا بر نوع گریان اوقا فراغ  ،تأییاد کارد اسا (لطاا؛زاد  .)6936 ،دی
پژوهش؛ با عنوان «فعالی ها ،فراغت؛ و سارگرم؛ دانشاجویان ساا ساوم دانشا ا » اک باا
استااد از ابزای پرسشنام برا 610 ،نار پاسخگو انجام شد اس ا این نتیجا ب دسا آماد
اس ک مهمترین فعالی فراغت؛ دانشجویان سا سوم دانش ا موید نظر ،ب ترتیب استااد از
کامپیوتر و سایر شبک ها ،اجتماع؛ و دی مراتب بعد ،تماشا ،تلویزیون و فیلم،گوش دادن با
موسیق؛ ،و مطالع کردن اس  .لطا؛ زاد بیان م؛کند ک مدینیز شدن بر شیو گریان اوقاا

فراغ دانشجویان تأثیرگرای اس  .کاتالین نااجیواید )8068(2،نیاز دی پژوهشا؛ باا عناوان

«عاد ها ،فراغت؛ دانشجویان دی دانش ا آلیکن » ک با یوش پرسشناما ا ،و بریسا؛ 13
نار مرد و زن ،انجام شد اس  ،تبیین م؛کند ک پاسخدهندگان ،تماشاا ،تلویزیاون و گاوش
دادن ب موسیق؛ یا ب عنوان فعالی ها ،فراغت؛ خود ترجیح م؛دهند و سایر فعالی ها ،ماوید
عالقۀ عموم؛ عبایتند از :مطالع کردن و اینترن ک یکسوم از شرک کنندگان ،آنها یا ب طوی
یوزان یا هات ؛ انجام م؛دهند.

3

همچنین ،دیجانا بویل و همکایان دی پژوهش؛ کا دی ساا  8002دی کرواسا؛ انجاام
داد اند ،داد ها ،پنجسال دیباای تااو هاا ،گاریان اوقاا فراغا دانشاجویان یا بریسا؛
کرد اند .این بریس؛ با اساتااد از پرساشناما و باا  361پاساخدهناد انجاام شاد و نتاایج
ب دس آمد نشان م؛دهد ک شیو گریان اوقا فراغ دانشجویان دی طو پانج ساا تغییار
ا
چشم یر ،داشت اس ؛ ب گونا ا ،کا اخیارا بیشاتر دانشاجویان ،زماان آزاد خاود یا صارف
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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باز،ها ،یقابت؛ ،تماشا ،یویدادها ،ویزش؛ ،گوش دادن ب موسیق؛ ،خوابیدن ،و ب بطالا
گریاندن م؛کنند .ب عبای دی ر ،افزایش تمایل ب فعالی ها ،ویزش؛ و آیامشبخش دی آنها
دید م؛شود.
آنا شوتسایا ( )8061دی پژوهش؛ با عنوان مطالعا مقایسا ا ،اساتااد از زماان دی میاان
دانشجویان چین؛ ک برا ،بریس؛ شرایط گریان اوقا فراغ دی بین دانشجویان چین؛ انجاام
داد اس  ،ب این نتیج م؛یسد ک دانشجویان چینا؛ با دلیل تأ کیاد مکتاب کناوسایوس بار
آموختن و همچنین ،تح تأثیر فشایها ،اجتمااع؛ و اقتصااد ،،تأ کیاد بیشاتر ،بار اهاداف
آموزش؛ دایند .دیواقع ،این پژوهش ر با دست بند ،فعالی ها ،دانشجویان ب دو دستۀ عماد
شامل فعالی ها ،آ کادمیک مانند دیسخواندن و مطالع کاردن و فعالی هاا ،غیرآ کادمیاک
مانند استااد از شبک ها ،اجتماع؛ ،باز،ها ،ویدیوی؛ و تماشا ،تلویزیون ،بیان م؛کند ک
دانشجویان آمریکای؛ ،وق کمتر ،صرف فعالی ها ،آ کادمیک م؛کنند.
فصلنامه علمیـپژوهشی
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 .2چارچوب نظری

ب طویکل؛ نظری ها ،مختلا؛ دی حوز اوقا فراغ مطر شاد اسا کا برخا؛ از آنهاا،
مانند دیدگا ها ،آدوینو ،دایا ،یویکرد انتقاد ،هستند .عالو براین ،نظری ها ،کاایکردگرای؛،
کنش متقابل ،نظری پردازان کالسایک مانناد وبار و دویکایم ،و نظریا پاردازان معاصار نیاز از
جنب ها ،گوناگون؛ ب بریس؛ شرایط گریان اوقا فراغ پرداختا اناد .دی ایان بخاش ساع؛
خواهیم کرد ب مااهیم موید نظر و نظری ها ،مرتبط ،اشای ا ،داشت باشیم.
فراغـت :فراغا  ،مجموعا ا ،از اشاتغا های؛ اسا کا فارد ،باا یضااای کامال بارا،
استراح  ،تاریح ،توسع اطالعا  ،آموزش غیرانتااع؛ ،یا مشایک اجتماع؛ داوطلبان پاس
از آزاد شدن از الزاما شغل؛ ،خاانوادگ؛ ،و اجتمااع؛ با آن م؛پاردازد (دومازیا .)6911 ،
برخ؛ از متخصصان ،فراغ یا زمان آزاد پس از انجام کای ما؛دانناد؛ منظاوی از کاای ،انجاام
امرایمعاش و کسب دیآمد اس  .بعض؛ دی ر ،فراغ یا محدودتر از این م؛دانناد و بار ایان
نظرند ک زمان؛ک پس از کای و یف وآمد ب محل کای و ایضا ،نیازها ،بدن؛ مانند خوابیدن،
تغری  ،انسجام ،و ...باق؛ ماند  ،زمان فراغ اس  .برخا؛ دی ار نیاز زماان انجاام تعهادا
اجتماع؛ مانند تعهدا مرهب؛ و خانوادگ؛ یا از این زماان فراغا کام م؛کنناد کا با نظار

م؛یسد ،برداش سوم ،دیس تر باشد ،زیرا فراغ  ،نتیجۀ گز ینش آزادان و مستلزم یهاای؛ از
وظای مختلا اسا (زیاای ،و همکاایان .)963-980 ،6922 ،بادیه؛ اسا کا هماۀ
تعری ها ،یادشد  ،بر عنصر آزاد ،و اختیای فرد دی انتخاب نوع فعالی و زمان فراغ و نیاز
لر بخش و ایضاکنند بودن فعالی  ،تأکید داشت اند (زیای ،و همکایان.)980 ،6922 ،
سبک زندگی :مااهیم سبک زندگ؛ و مصرف ،نتیجۀ بسط و تاسیر وبر از بحث انتخابها
و شانسها ،زندگ؛ و گرو ها ،منزلت؛ هستند .وبر ،متغیرهاا ،قشاربند ،،شاامل جنسای ،
سن ،و قومی یا شانسها ،زندگ؛ معرف؛ م؛کند و اشای داید ک این شانسها بر انتخابها،
فرد مانند سبک زندگ؛ و اوقا فراغ تأثیرگرای هستند؛ بنابراین ،سبک زندگ؛ بایاد انتخااب؛
باشد و فرد ،خود آن یا برگزیند (کوکرهام 1و همکاایان .)8008 ،دیواقاع ،ناوع گاریان اوقاا

فراغ تا حد ،ب انتخاب افراد و گرو های؛ ک اعضاا دی آن عضاوی دایناد ،وابسات اسا .
گریان اوقا فراغ و ب طویکل؛ ،سبک زندگ؛ ،برگرفت از انتخاب افراد اس .

ارتباط فراغت و فرهنگ :نومیر ،2فراغ و فرهنگ یا با یکدی ر مرتبط م؛داند و بر ایان نظار

اس ک با دگرگون؛ جامع و فرهنگ دی طو تاییخ ،فراغ نیز دچای تحو شد اس  .این تغییر
از عاد ها ،قوم؛ دی گرشت ب نوع؛ نهاد دی سا ها ،اخیر ،ب گون ا ،اس ک اماروز فراغا
ب صوی بخش؛ از ایزشها ،ماوید قباو و دایا ،اهمیا جامعا دیآماد اسا (موموناد،،
 .)88 ،6920اوقا فراغ و نحو گریان آن یک؛ از شااخصها ،اساسا؛ سابک زنادگ؛ نیاز
ا
ب شمای م؛آید .ب بیان دی ر ،شیو زندگ؛ افراد معموال خود یا دی نحو گریانادن اوقاا فراغا
نشان م؛دهد .دی دنیا ،جدید ،این ماکس وبر بود ک با طار موضاوع گرو هاا ،منزلتا؛ ،یا یا
برا ،مطالعا سبک زندگ؛ و فراغ و ماهی دادن ب آن باز کرد (سرای؛.)6936 ،
کالینز نیز با ن رش؛ نووبر ،ب فرهنگ طبقا توجا کارد اسا کا یاک قسام آن دی
فراغ بازتاب م؛یابد .گریان اوقا فراغ ب عنوان یک سبک زنادگ؛ م؛تواناد تحا تاأثیر
پای ا خاص خانوادگ؛ ،و شبک ها ،اقتصاد ،،اجتماع؛ ،و فرهن ؛ قرای ب یرد .این عوامل بر
شیو گریان اوقا فراغ تأثیرگرای هستند.
صریحترین بیان دیبای ایتباط میان مناسک مرهب؛ و فعالی ها ،مرتبط با اوقا فراغا ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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از آن دویکیم اس ک م؛گو ید :کردایها ،مربوط با شاعا ر کا دی موقعیا هاا ،سان ین و
ا
یسم؛ تظاهر م؛یابند ،غالبا ب فعالی های؛ ک منظوی از آنها عیش و خوشا؛ اسا  ،تبادیل
م؛شوند .گو ی؛ ک این فعالی ها تکمیلکنند آن مناسک هستند .عالو بر ایان ،ما؛تاوان با
پیوند نزدیک؛ اشای کرد ک بین یوزها ،مقدس و تعطیال  ،و بین یوز گرفتن و مهماان؛ دادن
وجود داید .همچنین ،یک؛ از ویژگ؛ها ،بسیای مهم غیرمرهب؛ شدن این اسا کا یوزهاا،
مقدس تنها ب یوزها ،تعطیل تبدیل شوند .دی اینجا دیالکتیاک مهما؛ باین ییاضا گرایا؛ و
لر گرای؛ وجود داید؛ بنابراین ،موقعی ها ،مرهب؛ یا باید سرچشم ضایاف هاا و بااز،هاا
ب شمای آوید .تجمع مردم برا ،شرک دی مراسم مرهب؛ از جد،ترین موضوعها اسا و ایان
ن تنهاا با دلیال ضاروی وجاود چناین گردهمای؛هاای؛ بارا ،بازتولیاد نیروهاا ،جمعا؛ و
همانند،ها اس  ،بلک دلیل دی ر ،نیز داید و آن این اس ک برپای؛ چناین گردهمای؛هاای؛
موجب تاریح فراوان م؛شود .م؛توان این نکت یا دی یک جمل خالص کارد و گاا کا امار
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بازآفرین؛ اجتماع و امر تاریح ،با یکدی ر پیوند متقابل دایند ،...زیرا تااریح ،کاایکرد بنیاادین
ا
مناسک دین؛ ب شمای م؛آید .دین از لطا و جاکبا ا ،کاامال مجازا از اهاداف یسام؛ خاود
برخویدای اس (مجدالدین.)11-20 ،6911 ،
بویدیو دی کتاب تم یز ب بریس؛ این نکت م؛پردازد ک افراد چ ون با گازینش کاردن از میاان
انتخابها ،مصرف؛ از بین کاالها ،یوشها ،لباس پوشیدن ،تاریح ،غارا خاویدن ،و ...سابک
زندگ؛ خود یا متمایز م؛کنند و ب خود هوی م؛بخشند .ب نظر بویدیو ،دی بریس؛ سبک زندگ؛
باید ب این مؤلا ها توج کرد :نخس  ،دایای؛هاای؛ کا افاراد دوی خاود جماع کارد اناد ،مانناد
کتابها و لباسها؛ دوم ،فعالی های؛ ک فرد با آنها خود یا متمایز نشان م؛دهد ،مانناد ویزش،
تاریحا  ،لباس پوشیدن ،و( ...بویدیو .)6328 ،براساس دیدگا بویدیو ،گاریان اوقاا فراغا
م؛تواند بیان ر سبک زندگ؛ و کا ق ها ،خاص باشد ک ب متمایزشادن افاراد از یکادی ر منجار
م؛شود .دیواقع ،یک؛ از کایکردها ،اوقا فراغ  ،تمایزبخش؛ اس  .بویدیو برا ،تبیین نظریا
خود ،از ماهوم «کا ق » بهر برد اس  .کا ق  ،عملکرد ،اس کا یکا؛ از کایکردهاا ،آن ،دادن
ادیاک؛ از جای ا فرد ب خودش دی نظام اجتماع؛ اس (کوزی.)181 ،6928 ،
آدوینو ب عنوان صاحبنظر مکتب فرانکاوی  ،ضمن انتقاد از وساﻳل ایتباط جمعﻲ جدﻳد
بر این نظر اس ک اﻳن وساﻳل دی دوی معاصر ،امﻜان بلوغ فﻜر ،آدمیان یا از بین برد اند و او

یا ب مصرفﻛنند محض محصوال فرهن ﻲ تبدﻳل کرد اند .دیواقاع ،حضاوی یساان هاا دی
زندگﻲ مردم ،ب معنا ،اﻳن اس ﻛ فاایلمسازان و هنرپیشاا ان ب مردم دﻳﻜت مﻲﻛنند کاا چ
چیز ،خاوب و چ چیز ،واقعﻲ اس (ها .)8000 ،
اسمی ب تااو گرو سن؛ جوانان با سایر گرو ها ،سن؛ دی زمیناۀ نحاو گاریان اوقاا
فراغ اشای م؛کند .دیواقع ،یسان ها ،گروه؛ ویژ جوانان ،آنان یا ب لحاا فکار ،با هام
پیوند م؛دهند .این مسئل سبب تضعی پیوست ؛ جوانان باا خاانواد و افازایش اثار اجتمااع
همساالن بر انتخاب اوقا فراغ م؛شود.ازآنجاک جوانان دی پ؛ کساب تجربا ها ،جدیاد
هستند و کوق و سلیق ها ،تاز یا م؛جویند ،دی انتخاب فراغا  ،کمتار از ال وهاا ،پایادای و
ثاب پیرو ،م؛کنند و خواستای تنوع دی اوقا فراغ هستند (یوجک.)38 ،6922 ،
زیمل دی بحث فراغ ب نکتۀ مهم؛ اشای م؛کناد و آن نقاش پاو خارد دی زنادگ؛ جدیاد
اس  .خرد شدن پو «ب اسلوب زندگ؛ بیرون؛ و ب ویژ ب حوز ها ،زیبای؛گرا ،زندگ؛ مدین و
افزایش چیزها ،پرزیقوبرق ک زندگ؛ خود یا با آنها م؛آیاییم ،کمک کرد اس » ".از این گاتۀ
زیمل چنین برم؛آید ک بسیای ،از مردم ،اوقا پس از کای خود یا صرف کایها ،پرزیقوبارق و
مبتر م؛کنند ک از اینگون کایها م؛توان ب گردش ب؛هدف دی خیابان ،خریدن چیزهای؛ مانند
آدامس و شکال  ،دیدن پیشخوان مغاز ها ،و مانند آنها اشای کرد ک نوع؛ گریان اوقا فراغ
هستند ک زیمل هیچ هدف واالی؛ یا دی آنها نم؛بیند (مجدالدین.)26-28 ،6911 ،
یو،همیفت  ،ن رش؛ انتقاد ،نیز ب اوقا فراغ وجود داید .دی این ن رش ،د زدگ؛ آدمیان
از تراکم عناصر شهر ،و مدین ،آنان یا ب انزواگرای؛ سوق م؛دهد .ازآنجاک انسان دی فرایند یشد
صنع  ،فناوی ،،و یشد شهرنشین؛ از کمی گرای؛ و ابزایگرایا؛ خسات و بیازای اسا و خاود یا
مسحوی و مطیع دس ساخت ها و تدبیرها ،پیشاین خاود ما؛یاباد ،دیصادد گریاز از وضاعی
اسابای ،برم؛آید ک ناخواست دی آن گرفتای شد اس ؛ بنابراین ،ب ناچای تنوعطلب؛ و زیباخواه؛
یا پیش م؛کند (هاشم؛ .)1333 ،دی این میان ،فناوی ،یسان ا ،جدیاد ،نیازهاا ،کااکب؛ تولیاد
م؛کند ک ب تشو یق و یشد مصرف م؛انجامد .این صنع جدید ،یعن؛ صنع فرهنگ ،ابزای،
ب ارا ،یونااق بااازای ساارمای دای ،ماادین اس ا ک ا یو فرهیخت ا؛ ،اسااتقال طلب؛ ،و بلااوغ و
خودشناس؛ یا از اوقا فراغ م؛گیرد .بارعکس باا نااوک جریاان صانعت؛ و عقالنا؛ دی حاوز
فرهنگ ،تنها نقاب زیبای؛ از فراغ باق؛ م؛ماناد و یو و جاوهر آن با پدیاد ا ،ضادفرهن ؛
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تبدیل م؛شود؛ دینتیج  ،انسان مدین تانن و تنوعطلب؛ یا پیش ما؛کناد و با هیچچیاز یضاای
نم؛دهد .این یو سرکش انسان مدین ،دی ر ن اسباب یشد و فرهیخت ؛ ک ابزای مصرف انبو و
متنوع م؛شود ،بدون آنک بهر ا ،از تعال؛ و فرهیخت ؛ داشت باشد .دینهای  ،باید ب ایان نکتا
توج کرد ک اوقا فراغ نیز م؛تواناد سارمای ا ،باشاد بارا ،شاکوفای؛ اساتعدادها و تجلا؛
خالقی ها ،ک دیاینصوی  ،باید ب آزاد ،عمل نسب؛ افراد دی انتخاب نحاو مصارف آن توجا
کرد و برجست ؛ نقش قشر جوان ،ازجمل جوان دانشجو دی آن نیز م؛تواند نوع؛ معضال تلقا؛
شود و سیاس گرای ،دیس دی این زمین ضروی ،ب نظر م؛یسد.
 .3روش پژوهش

ا
این پژوهش با استااد از یوش کیا؛ انجام شد اس  .پژوهش کیا؛ عموما ب پژوهش؛ گاتا

م؛شود ک یافت ها ،آن از طریق فرایندها ،آمای ،و با مقاصد کم؛ساز ،ب دس نیامد باشد
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(کربین و استراوس .)8002 ،دیواقع ،زبان پژوهش کیا؛ ،زبان مااهیم ،بیانها ،یوای هاا ،و
مقول ها اس و ن زبان آمای و اعداد (محمدپوی .)31 ،6923 ،این پژوهش ب سابب بریسا؛
یوند تغییرا اوقا فراغ دی میان دانشجویان غیرباوم؛  ،از تکنیاک مصااحب عمیاق بهار
گرفت اس .
دی این پژوهش با چهل نار از دانشجویان غیربوم؛ دانش ا فردوس؛ مشهد مصاحب عمیق
انجام شد .دی انتخاب مصاحب شوندگان ساع؛ شاد باا دانشاجویان؛ باا ویژگ؛هاا ،متاااو
مصاااحب شااود .دیواقااع ،شاایو نمون ا گیاار ،دی پژوهشهااا ،کیااا؛ ،هدفمنااد اس ا  .دی
مصاحب ها ،انجامشد  ،هر شخص ،چ ون ؛ گریان اوقا فراغ خود یا دی طاو ترمهاا،
یک و دو یوای م؛کند .سپس ،دی هر مصاحب هر فرد ب ترمها ،میان؛ ،شاامل سا تاا پانج،
اشای خواهد کرد و دی پایان ب اوقا فراغ خود دی ترمها ،پایان؛ شامل تارم شاش با بعاد
خواهد پرداخ ؛ بنابراین ،دانشجویان مصاحب شوند  ،دیحا گریاندن ترم آخر تحصیل؛ خود
بود اند تا تحو شیو گریان اوقا فراغ دی میان آنها ب دق بریس؛ شود .تحلیل داد ها باا
یوش تحلیل تماتیک انجام شد اس  .برایناساس ،دی این پژوهش ،ابتدا پژوهش ر با داد ها و
تولید اولی کدها آشنا شد و سپس ،مااهیم یا جس وجو کارد اسا  .کیناگ و هاایوکس باا
بریس؛ و جماعبناد ،تالشهاا ،پژوهشا ران دی ار دیباای تحلیال مضامون؛ ،یاک فرایناد

س مرحل ا ،یا برا ،تحلیل مضمون ایا داد اند .ایان فرایناد ،شاامل سا مرحلاۀ کدگارای،
توصیا؛ ،تاسیر ،،و یکپایچ ساز ،از طریق مضامین اس (کینگ و هایوکس.)2111 ،
 .4یافتهها

ا
تعداد ساعتهای فراغت دانشجویان :معموال برا ،فهم دقیق زمان فراغ افراد دی طاو یوز ،تماام
کایها ،یوزان فرد بریس؛ م؛شود .ب طویکل؛ ،تعداد ساع ها ،اوقا فراغ هر فرد ،متغیار
بود و ال و ،ثابت؛ نداید .هریک از دانشجویان با توج ب تعداد واحادها ،دیسا؛ ،اشاتغا ،
ساع ها ،خواب ،و ...دایا ،زمان متااوت؛ برا ،گریان اوقا فراغ خود اس  .ب طویکل؛،
ا
دانشجویان غیربوم؛ معموال دایا 2 ،ال؛  7ساع زمان فراغ دی طو شابان یوز باود اناد.
متوسط اوقا فراغ هر دانشجو دی هر ترم متااو اس  .بریس؛ دقیق ساع فراغ فارد و
ا
تعمیم آن ،نیازمند پژوهش؛ کم؛ اس  .معموال مشایک کننادگان دی ایان پاژوهش حادود 2
ساع دی طو یوز دایا ،فراغ بود اند و م؛توانستند ب فعالی ها ،فراغت؛ مشغو شوند.
دی اینجا ب مهمترین فعالی ها ،فراغتا؛ دانشاجویان اشاای ما؛کنیم .ابتادا با فعالیا
مجاز ،و سپس ،ب سایر فعالی ها ،فراغت؛ دانشجویان غیربوم؛ خواهیم پرداخ :
فعالیت مجازی :نکت قابلتوج دی مصاحب ها ،توج ب این نکت اس ک دی طو ترمها،
نخس و دوم مشایک کنندگان ،استااد از شبک ها ،اجتماع؛ وایبر و فیسبوک بسیای فراگیار
بود اس ؛ بنابراین ،ابتدا ب وایبر و فیسبوک دی طو ترمها ،یک و دو اشای کرد و استااد از
تل رام و اینستاگرام یا ک دی ترمها ،پایان؛ ب کای م؛یود یا بریس؛ خواهیم کرد.
جدول شماره ( .)2فعالیتهای فراغتی بهشکل مجازی
شبکه اجتماعی

توضیحات
ا
دانشجویان غیربوم؛ دی طو ترمها ،یک و دو از وایبر استااد کرد اناد .با طاویکل؛ ،تقریباا نیما؛ از
پاسخگویان هر یوز بیش از س ساع از زمان خاود یا دی شابک اجتمااع؛ وایبار حضاوی داشات اناد.

وایبر

بیشترین زمان استااد از وایبر مانند شبک ها ،اجتماع؛ دی ر دی طو شاب و نیما شاب باود اسا .
ا
دانشجویان غیربوم؛ معموال دی ساع ها 3 ،تا  8بامداد دی شبک اجتماع؛ وایبار حضاوی داشات اناد.
شش نار از مشایک کنندگان ،نرمافزای وایبر یا پای گرای یوابط دوست؛ دانست اناد و واید یابطا باا جانس
مخال شد اند.
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شبکه اجتماعی

توضیحات
استااد از فیسبوک نیز دی میان مشایک کنندگان دی ترمها ،نخس و دوم و تا حدود ،سوم و چهاایم،
فراگیر بود اس  .دی زمان حاضر نیز مشایک کنندگان ب گون ا ،محدودتر از شبک اجتماع؛ فیسباوک
ا
استااد م؛کنند .تقریبا تمام مشایک کنندگان دی شبک اجتماع؛ فیسبوک عضوی داشت اند .بایش از
نیم؛ از مشایک کنندگان دی ترمها ،نخس و دوم ،دی یوز بین  9تا  2ساع از زماان خاود یا صارف

فیسبوک

حضوی دی شبک اجتماع؛ فیسبوک کرد اند .ب طویکل؛ ،بیشترین فعالیا دانشاجویان دی فایسباوک،
شامل ب اشتراکگرای ،پس  ،دیدن پس ها ،دی ران ،و دینهای  ،دوس یاب؛ بود اس  .سا ناار از
مشایک کنندگان دی شبک اجتماع؛ فیسبوک دایا ،یوابط عاطا؛ با جنس مخال با شاکل مجااز،
بود اند .نکت مهم دی ر ،موضوع اعتیاد ب فیسبوک دی سا ها ،او و دوم دانش ا بود اس  .دی میاان
مشایک کنندگان ،هش نار از دانشجویان پسر دایا ،اعتیاد ب فیسبوک بود اند؛ ب گون ا،کا دی طاو
یوز بیش از  1ساع از زمان خود یا صرف حضوی دی شبک اجتماع؛ فیسبوک کرد اند.
امروز پس از افو شبک ها ،اجتماع؛ وایبر و تا حدود ،عدم استااد از فیسبوک ،استااد از نرمافازای
ا
تل رام بسایای فراگیار شاد اسا  .تقریباا تماام مشاایک کننادگان ،دایا ،نارمافازای تل ارام باود اناد.
پاسخگویان ،استااد از تل رام یا ب دالیل مختل  ،دی میان مهمتارین فعالی هاا ،فراغتا؛ خاود قارای
ا
م؛دهند .تقریبا بیش از نیم؛ از پاساخدهندگان ،از تل ارام بایش از اینساتاگرام و شابک ها ،اجتمااع؛
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دی ر ،مانند واتساپ ،فیسبوک ،ایمو ،و تو ییتر استااد م؛کنند؛ ب گونا ا ،کا بیسا وچهاای ناار از
تل رام و اینستاگرام

مشایک کنندگان ،دی یوز بیش از س ساع از زمان خود یا دی تل رام حضوی دایند .نکتاۀ دی ار اینکا
هاد ناار از پاساخگویاان ،دی واپساین لحظا ها ،شاب بیشاترین زماان خاود یا دی فضاا ،مجااز،
م؛گریانند؛ ب گون ا ،ک ساع  3شب تا  9بامداد ب عنوان زمان؛ برا ،استااد از شبک ها ،اجتمااع؛
دینظر گرفت م؛شود.
شبک ها ،اجتماع؛ دی ر :دی میان پاسخها ،مشایک کنندگان ب استااد از تاوییتر ،واتاساپ ،ایماو،
و ...نیز اشای شد اس  ،اما تعداد آنها قابلتوج نبود اس .
دی موید بازدید از سای ها نیز دوازد نار از پاسخگویان ک اکثریا آناان یا پساران تشاکیل م؛دهناد،
ب طوی منظم از سای ویزش س بازدید م؛کنند .پنج نار از پاسخگویان ،یوزانا یاک تاا دو سااع از
وقا خااود یا با بریساا؛ خبرهااا ،ویزشاا؛ اختصاااص م؛دهنااد .اسااتااد از اینترنا دی طااو دوی

سای ها و...

کایشناس؛ تغییر چندان؛ نداشت اس .
همچنین ،د نار از پاسخگویان ،یوزان بیش از یک ساع ب مروی اخبای مختل سیاس؛ ما؛پردازناد.
بازدید از سای های؛ مانند دیوای ،دیج؛کاال ،شیپوی ،و بامیلو نیز دی باین پاساخها ،مشاایک کننادگان
دید م؛شود.

جدول شماره ( .)3کلیات مربوط به فعالیتهای فراغتی
نوع فعالی فراغت؛

توضیح فعالی فراغت؛
یک؛ از مهمترین فعالی ها ،فراغت؛ دی میان دانشجویان غیربوم؛ (دی طو ترمها ،یک و دو) قدم
زدن و وق گریان؛ دی خیابانها ،مختل اسا  .اغلاب پاساخگویاان ،جدیاد باودن خیابانهاا و
ناآشنای؛ یا عامل اصل؛ وق گریان؛ دی خیابانها م؛دانستند .دیواقع ،افراد ب منظوی آشنای؛ با شاهر
و یااادگیر ،مساایرها و خیابانهااا ،وقا گااریان؛ دی خیابااان یا دی زمااان ویود با دانشا ا دی زماار
اولوی ها ،اصل؛ فعالی ها ،فراغت؛ خود قرای م؛دادند .دانشجویان غیربوم؛ ک خود یا دی فضاا
و محیط جدید ،مشاهد م؛کنند ،قادم زدن دی خیابانهاا یا جاراب م؛دانناد .هام پساران و هام
دختران (دی میان پاسخدهندگان) ،قدم زدن دی خیابانها یا از مهامتارین فعالی هاا ،فراغتا؛ خاود
م؛دانسااتند .با طااویکل؛ ،دانشااجویان پساار باایش از دانشااجویان دختاار دی ترمهااا ،او و دوم با

وقااا گاااریان؛ دی
خیابان

وق گریان؛ دی خیابانها پرداخت اند .دانشجویان دختر ب دلیل تجربۀ زنادگ؛ دی محایط جدیاد ،دی
ترمها ،او و دوم ،کمتر برا ،قدم زدن ب خیابانها یفت اند؛ دیعوض دانشجویان دختر ،دی ترمهاا،
س تا پنج مانند پسران ب وق گریان؛ دی خیابان و قدم زدن پرداختا اناد .با طاویکل؛ ،دانشاجویان
غیربوم؛ دی ترمها ،یک تا پنج ب دلیل آشنای؛ با شهر و تازگ؛ آن ،بیشتر ب ایان ناوع گاریان اوقاا
فراغ پرداخت اند ،اما نکتۀ مهم ،کاهش این نوع گریان اوقاا فراغا دی ترمهاا ،پایاان؛ اسا ؛
یک؛ از دالیل اصل؛ مطر شد دی مصاحب ها ،کم شدن زمان فراغ و تکرای ،بودن معابر عموم؛
اس ؛ بنابراین ،دانشجویان غیربوم؛ ،مانناد ترمهاا ،ابتادای؛ ،تماایل؛ با قادم زدن دی خیابانهاا
ندایند؛ ب عنوان نمون  ،مهد ،م؛گوید:
«اون اوایل ک اومد بودیم ب دانش ا  ،خیل؛ بیشتر بیرون م؛یفتیم ،چون شهر براماون
تازگ؛ داش  .خیابونای؛ داش ک تا حاال ندید بودیم و تو ،شهرستان این خیابوناا،
قشنگ نبود ،اما االن ک داییم فایغالتحصیل م؛شیم ،دی ا چاون براماون اون تاازگ؛
قبل؛ یو ندای  ،کمتر م؛ییم خیابونگرد ،کنیم».

میزان بازدید از مراکز خرید دی میان دختران بیش از پسران اس  .اکثری دختران دی ترمها ،سا تاا
پنج ،هات ا ،یک بای ب مراکز خرید یفت اند .نکت قابلتأمل این اس کا مراجعا با مراکاز خریاد
ا
لزوما برا ،خرید کردن نبود اس  .دیواقع ،مراجع ب مراکز خرید با عناوان یاک فعالیا فراغتا؛
شناخت شد اس  .ب طویکل؛ ،دانشجویان دی ترمها ،یک تا پنج بیشتر از ترمها ،پایان؛ با مراکاز
بازدیااااد از مراکااااز
خرید

خرید مراجع کرد اند .همانگون ک دی بخش قدم زدن دی خیابان اشای شد ،بازدید از مراکز خریاد
و مجتمعها ،تجای ،تا زمان؛ میان دانشجویان ب عنوان یک فعالی فراغت؛ جراب اس کا هناوز
برا ،آنان تازگ؛ و جرابی داشت باشد .همچنین ،بیش از نیم؛ از مشاایک کننادگان ،زماان کمتار
اوقا فراغ دی ترمها ،پایان؛ ،آمادگ؛ برا ،کنکاوی ایشاد ،و دینهایا  ،کامحوصال ؛ یا عامال
کاهش بازدیدها دانست اند .فاطم م؛گوید:
ترمها ،قبل بیشتر م؛یفتیم پروما ،ول؛ االن کمتر م؛ییم ،چون وقتمون کمتر .

حسین م؛گوید:
ترمها ،او م؛یفتیم مغاز ها ،سجادو م؛دیدیم ،االن یا نم؛ییم یا م؛ییم احمدآباد و....

فصلنامه علمیـپژوهشی

29
روند تغییر گذران اوقات
فراغت ...

نوع فعالی فراغت؛

توضیح فعالی فراغت؛
از مجموع مشایک کنندگان ،سیزد نار از پاسخگویان دختر و ن نار از پاساخگویاان پسار ،اوقاا
فراغ خود یا با جنس مخاال خاود ،یاا دوسا پسار/دختر خاود م؛گریاندناد .هشا ناار از
پاسخگویان ،یوزان بیش از چهای ساع از زمان خود یا (حضوی ،و غیرحضوی )،دی ترمها ،یک
و دو ب دوس پسر یا دختر خود اختصاص داد اند.
عاطا م؛گوید:
خیل؛ زیاد .بیشتر ول؛ صحب م؛کردیم .آاخر شبا هم  8 ،9ساع چ م؛کاردیم.
تو یوزم خب خیل؛ حرف م؛زدیم.

ب طویکل؛ ،دوازد نار از پاسخگویان ،دی طو دوی کایشناسا؛ و دی مقااطع؛ از زماان ،بایش از دو
یابطااا باااا جااانس
مخال

ساع دی یوز با دوس پسر یا دختر خود چ م؛کنناد .دی میاان مشاایک کننادگان ،افاراد ،کا
اتومبیل داشت اند ،ب مراتب بیش از کساان؛کا اتومبیال نداشات اند ،فعالی هاا ،فراغتا؛شاان یا باا
دوس پسر یا دختر خود سهیم م؛کردند .یها م؛گوید:
بین هات ها ک همون  9-8یوز ،هس کا باا دوساتام ما؛یفاتم بیارون ،پانجشانب
ا
جمع ها هم ناهای تا سرشب با هم بودیم ،اکثرا یا حداقل شب م؛یفتیم کاف؛شاپ.

دی این میان ،شش نار از مشایک کنندگان ،داشتن یابط جنس؛ ب شکل نامنظم یا با عناوان یکا؛ از
ا
فعالی ها ،فراغت؛ خود مطر کرد اند .معموال افراد دی طو ترمها ،س تا پنج ،یابطۀ خود یا آغاز
کرد اند .براساس مصاحب ها ،انجامشد  ،افراد دی اواسط دوی کایشناس؛ بارا ،یابطا خاود وقا

فصلنامه علمیـپژوهشی
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بیشتر ،صرف کرد اند .احمد م؛گوید:

ا
من تو ،س تا یابط ا ،ک داشتم ،کال ترمها ،قبل بیشتر وق م؛کاشتم .ترمها ،س و
ا
چهای یوز ،پنج سااع با دوسا دختارم اختصااص ما؛دادم .کاال هایچکادوم از
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یابط هام موفق نبود .االنم کمتر وق م؛کایم برا ،دوس دخترم.

یازد نار از پاسخگویان ب محیط خواب ا ب عنوان یک؛ از محیطها ،گریان اوقا فراغ خاود دی
سا او دانش ا اشای کرد اند .همصحبت؛ با دوستان ،انجام باز،ها ،گروه؛ مانند کاای بااز،،
باز،ها ،یایان ا ،،کشیدن سی ای ،و شبنشین؛ از مهمتارین فعالی هاا ،فراغتا؛ دانشاجویان دی
محیط خواب ا بود اس  .محسن م؛گوید:
شاید مهمترین فراغ من ترم او همون شبنشین؛ و سی ای کشیدنا باا بچا ها باود.
بیرون یفتنا ک هرشب نبود ،ول؛ خوشگریون؛ با بچ ها هرشب بساطش جوی بود.

حضوی دی جمعها،

یاازد نااار از مشاایک کنناادگان (دختار و پساار) ،بیارون یفااتن با شااکل جمعا؛ یا یکاا؛ از انااواع

دوسااات؛ و گااا و

فعالی ها ،فراغت؛ خود دانست اند .دی ترمها ،س تا پنج نیز این نوع گریان اوقا فراغ ادام پیدا

گا

کرد اس  .دیواقع ،افراد همچنان زمان زیااد ،از وقا فراغا خاود یا با حضاوی دی جمعهاا،
دوست؛ و گ وگا م؛گریانند .دی میان مشایک کنندگان ،پنج نار برا ،نخستینباای دی تارم ساوم
سی ای کشید اند و ال وبردای ،و تشویق دوستان هماتاق؛ دی خواب ا  ،عامل این اتااق بود اس .
احمد م؛گوید:
ترمها ،قبل؛ دغدغ کمتر ،داشتیم .تا صبح بیدای باودیم و بااز .،االن نا  .هام کاای
م؛کنیم ،هم دیسا م؛مون .

نوع فعالی فراغت؛

توضیح فعالی فراغت؛
پاسخگویان برا ،هر بای یفتن ب کاف؛شاپ ،بین  61تا  90هزای تومان هزین کرد اناد .بایش از نیما؛ از
پاسخگویان دی ترمها ،س تا پنج بیشتر ب کاف؛شاپ یفت اند .داشتن دوسا پسار یاا دوسا دختار و
همچنین ،مناسب بودن وضع مال؛ ،از مهمترین دالیل؛ اس ک افراد ،کاف؛شاپ یا برا ،گریان اوقاا
فراغ انتخاب کرد اند .یفتن ب یستویان دی میاان مشاایک کننادگان دی ترمهاا ،او و دوم بسایای کام

کااااااف؛شااااااپ و
یستویان

بود اس ؛ ب گون ا ،ک تنها پنج نار از پاسخگویان ب شکل منظم با یساتویان یفتا اناد .دیواقاع ،آناان
ب دلیل باال بودن هزین یستویان از این نوع گریان اوقا فراغ پرهیز داشت اند .احمد م؛گوید:
با دوس دخترم هر هات م؛یفتیم کاف؛شاپ و منم حساب م؛کردم .حدود  90تاومن
م؛شد هربای ک م؛یفتیم ،ول؛ یستویان نم؛یفتیم زیاد ،چون گرون م؛شد ،بعدم باید
زود بلند ش؛ دی .

افراد ،دی طو ترمها ،پایان؛ بیشتر ب کاف؛شاپ م؛یوند ک این امر ناش؛ از تجرب فضا ،جدید،
ب نام کاف؛شاپ اس  .همچنین ،تعداد ،از مشایک کننادگان با دلیال واید شادن با یاک یابطا ،
کاف؛شاپ یا برا ،گریان اوقا فراغ خود انتخاب کرد اند.
مشایک کنندگان دی ترمها ،باالتر شکل گریان اوقا فراغ خود یا تغییر داد اناد .بخشا؛ از ایان
تغییر شکل ،مربوط ب آشنای؛ آناان باا گونا ها ،دی ار گاریان اوقاا فراغا اسا  .دانشاجویان
غیربوم؛ ک دی ترمها ،اولی با شهر آشنای؛ کاف؛ ندایند ،ترجیح م؛دهند اوقا فراغ خاود یا دی
محیطهای؛ مانند فضا ،سبز دانش ا و همصاحبت؛ باا دوساتان ،خیابانهاا ،و پایکهاا ب ریانناد.
ب طویکل؛ ،بیش از نیم؛ از مشایک کنندگان پسر دی ترمهاا ،یاک و دو با پاایک نزدیاک دانشا ا
یفااتن ب ا پایکهااا و
بوستانها

یفت اند و دی میان دختران نیز یفتن ب پایک دی ترمها ،س تا پنج افزایش داشات اسا  .یاازد ناار از
دختران دی طو ترمها ،س تا پنج ،دس کم یکبای ب پایک یفت اند .دی ترمهاا ،پایاان؛ ،ایان ناوع
فعالی فراغت؛ کاهش یافت اس  .مهمترین دالیل مطر شد برا ،این امر ،آشنای؛ باا اناواع دی ار
اوقا فراغ  ،ترس از حضوی دی پایک همرا دوس دختر یاا دوسا پسار ،و دینهایا  ،آماادگ؛
برا ،آزمون ایشد یا اشتغا بود اس  .علیرضا م؛گوید:
«ما بچ ها ،خواب اه؛ ترمها ،او تاز تو ،شوک محل جدیدیم .تا بیاایم خودموناو
وفق بدیم با محیط جدید طو م؛کش  .تهش این بریم پایک .وقت؛ کهن دیگیر دوی،
از خانوادس کجا م؛ی،؟ کهن کای نم؛کن چطاوی ،وقا ب اریون؛ باا بچا ها،
دی  .حاال تو ،پایک؛ یا تو ،اتاق سی ای م؛کش؛».

تماشا ،فیلم و سریا یکا؛ از مهامتارین فعالی هاا ،فراغتا؛ دانشاجویان باود اسا  .از میاان
مشایک کنندگان ،سیزد نار دی ترمها ،او و دوم ،هر ما یک بای ب ساینما یفتا اناد .الزم با ککار
تماشااااا ،فاااایلم و
سریا

اس ک ن نار از دانشجویان پسر نیز هرشب ب دیدن فیلم مشغو بود اناد .دی ایان میاان ،بایش از
نیم؛ از پاسخگویان پسر ب دیدن سریا اعتیاد داشت اند .این افراد ،دی طو یوز بین  8تاا  1سااع
از زمان خود یا ب دیدن سریا اختصاص داد اند .ن نار از پاسخگویان پسر ،دی یوز بایش از چهاای
ساع از زمان خود یا ب دیدن سریا اختصاص داد اند .مجید م؛گوید:
ترم او و دوم ،دیوان وای سریا م؛دیدم .الس و  88یو ،اون زمان دوبای دیدم کلشو.
فک کن  800قسم سریا بود .سریا ها ،دی هم م؛دیدم....
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روند تغییر گذران اوقات
فراغت ...

نوع فعالی فراغت؛

توضیح فعالی فراغت؛
یوند دیدن سریا و فیلم دی میان مشایک کنندگان دی ترمها ،س ب بعد نیز ب همین شاکل اسا ،
اما دانشجو یان غیربوم؛ دی ترمها ،پایان؛ گرایش بیشتر ،ب دیادن ساریا و فایلم نشاان داد اناد؛
ب گون ا ،ک بیش از نیم؛ از مشایک کننادگان ،دسا کم یاک ساریا یا با صاوی مانظم دنباا
کرد اند.
منظوی این اس ک دانشجو ،موید نظر دی زمان فراغ خود (مشغو نباودن با تحصایل ،کاالس
دیس ،کای ،انجام کایها ،شخص؛ ،و )...هیچ کنش؛ انجام نم؛دهد؛ برا ،مثا  ،دانشجوی؛ ک دی
زمان استراح خود مشغو گوش دادن موسیق؛ م؛شود ،دچای ب؛کنشا؛ مطلاق نیسا  ،زیارا باا
وجود مشغو نبودن ب فعالی خاص؛ ،دیحا گوش دادن ب موسیق؛ اسا  ،اماا فارد ،کا هایچ
کنش؛ (مانند گوش دادن ب موسیق؛ ،و )...ناداید یا دی زمار افاراد مشامو با؛کنشا؛ مطلاق قارای
داد ایم؛ ب عنوان مثا  ،س نار از پاسخگویان پسر ،خیر شدن ب دیاوای ،ماشاینها ،دیخا  ،و ...یا
ب عنوان شیو ا ،از گریان زمان بیکای ،خود توصی کرد اند .دی میان مشاایک کننادگان ،چهااید
نار از افراد ،شامل هش پسر و شش دختر ،دی یوز دس کم یک سااع از زماان خاود یا با ایان

ب؛کنش؛ مطلق

شکل م؛گریانند .گون ها ،مختلا؛ از این حال وجود داید .دیاز کشایدن بار یو ،تخا و خیار
شدن ب سق  ،نشستن بر یو ،تخ یا صندل؛ و خیر شدن ب دیاوای ،و ...از شاکلها ،مختلا
این نوع فعالی اس  .ب؛کنش؛ مطلق دی ترمها ،میان؛ و پایان؛ دانشجویان نیز فراگیر باود اسا .

فصلنامه علمیـپژوهشی

مشایک کنندگان ،یک؛ از دالیل اصل؛ بروز این وضعی دی ترمها ،پایاان؛ یا افازایش دغدغا ها،
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کهن؛ م؛دانند .دیواقع ،دانشجویان غیربوم؛ مد زیاد ،یا ب فکر کاردن دیباای مشاکال خاود
اختصاص داد اند و کنش خاص؛ نداشت اند .براساس مصاحب ها ،انجامشد  ،مهمترین عوامل؛ ک
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باعث مشغولی کهن؛ افراد شد اس  ،عبایتند از :مشکال ماال؛ افاراد ،اشاتغا  ،همسارگزین؛،
سرباز ،،یابط با جنس مخال  ،مشکال خانوادگ؛ ،و ...مجید م؛گوید:
االن چون مشکالتم زیاد شد  ،کهنم خیل؛ دیگیر  .اینک هیچ کاای ،نما؛کنم گااه؛
ب خاطر این ک کهنم دیگیر  .حالشو ندایم برم بیرون با یفیقام .م؛مونم اتاق ول؛ بیکای.

یک؛ دی ر از فعالی ها ،فراغت؛ دانشاجویان ،گاوش دادن با موسایق؛ باود اسا  .با طاویکل؛،
دانشجویان غیربوم؛ ب دلیل حضوی دی خواب ا و زمان زیاد ،ک دی محیط خواب ا با دوستان خود
سپر ،م؛کنند ،گاوش دادن با موسایق؛ یا با عناوان یکا؛ از گزینا ها ،خاود دی زماان فراغا و
استراح خویش دینظر م؛گیرند .بیش از نیما؛ از پاساخگویاان ،دی یوز بایش از یاک سااع از
زمان خود یا ب گوش دادن ب موسیق؛ اختصاص م؛دهند .همچنین ،شش نار از پاسخگویاان پسار
گااااوش دادن باااا

دی یوز بیش از س ساع از زمان خاود یا موسایق؛ گاوش م؛دهناد .با طاویکل؛ ،گاوش دادن با

موسیق؛

موسیق؛ دی زمان استراح افراد انجام م؛شاود .همچناین ،دی برخا؛ ماواید ،همارا باا پیااد یو،
ب عنوان یک فعالی فراغت؛ ب کای م؛یود .گوش دادن ب موسیق؛ دی ترمها ،یک و دو ،ساهم کمتار
و دی ترمها ،بعد ،سهم بیشتر ،دی میان فعالی ها ،فراغت؛ دانشجویان داید .مهامتارین نکتا دی
موید گوش دادن ب موسیق؛ ،بیکای بودن افراد دی زمان انجام این فعالی اس .
چهاید نار از پاسخگویان دی زمان حضوی دی شبک ها ،اجتماع؛ یا استااد از اینترنا  ،با گاوش
دادن ب موسیق؛ نیز مشغو بود اند.

نوع فعالی فراغت؛

توضیح فعالی فراغت؛
دانشجویان غیربوم؛ دی سا او  ،استقبا بیشتر ،از حرم داشات اناد .دیواقاع ،دسترسا؛ با حارم
ب دلیل مجاوی محل تحصیل ،نقش عمد ا ،دی اختصاص زمان فراغ ب یفاتن با حارم داشات
اس  .هرچند ب طویکل؛ ،یفتن ب حرم ب انداز قابلتوجه؛ نبود اس و اکثری افراد ب طوی مانظم

یفتن ب حرم

برنام ا ،برا ،یفتن ب حرم نداشت اند .عد ا ،از مشایک کنندگان ک دی زمان فراغ خود یفاتن با
حرم یا انتخاب کرد اند ،دی ترمها ،میان؛ و پایان؛ کمتر این کای یا انجام داد اناد .البتا تعاداد ،از
مشایک کنندگان ،ب منظوی دعا برا ،قبول؛ دی آزمون ایشد دی ترمها ،پایان؛ مانند ترمهاا ،ابتادای؛
ب حرم یفت اند.
دانشجویان؛ ک محل تحصیل آنها ب منازلشان نزدیکتر بود اس  ،هر هات یا هر دو هات یکبای
ا
ب منز خود یفت اند .هش نار از دانشجویان دختر ،معموال هر آخر هات ب منظاوی گاریان اوقاا
فراغ با خانواد شان ب بیرون از شهر یفت اند .دی ترمها ،او و دوم ،دانشاجویان بیشاتر با محال

وقاا گااریان؛ بااا
خااانواد دی اواخاار
هات

زندگ؛ خود یف وآمد داشت اند .دوازد نار از پاساخگویاان دی طاو ترمهاا ،او و دوم ،با شاکل
منظم بخش؛ از اوقا فراغ خود یا با خانواد گریاند اند .این دیحال؛ اس ک دی ترمها ،س تاا
پنج ،همین یوند ادام داشت  ،اما دی ترمها ،شش تاا هشا متوقا شاد اسا  .دانشاجویان ،باا
وجود داشتن فرص  ،ب منز خود نم؛یوند و دی مد ها ،طوالن؛ دی خواب ا م؛مانند .ازجملا
دالیل؛ ک دانشجویان برا ،بروز این وضعی برشامرد اند عبایتناد از :نداشاتن یواباط مناساب باا
والدین ،نداشتن آزاد،ها ،الزم (ب عنوان مثا  ،عدم امکاان اساتعما سای ای دی مناز ) ،و داشاتن
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ا
معموال انجام باز،ها ،گروه؛ دی محیط خواب ااه؛ با شاکل مقطعا؛ انجاام م؛شاود .دی میاان

روند تغییر گذران اوقات
فراغت ...

دوس دختر یا پسر دی شهر محل تحصیل.
مشایک کنندگان ،چهای نار از دانشجویان پسر و س نار از دانشاجویان دختار ،دی هاتا دسا کم
باز،هااا ،گروهاا؛
ماننااااد پااااانتومیم،
مافیا PES ،و ...

فصلنامه علمیـپژوهشی

یکبای ب باز،ها ،گروها؛ پرداختا اناد .بایش از نیما؛ از مشاایک کننادگان ،بااز ،گروها؛ دی
خواب ا یا تجرب کرد اند .این باز،ها شامل باز ،با کای  ،فوتبا با استااد از ل تاپ ،و پانتومیم
بود اس  .باز،ها ،گروه؛ ،زماان زیااد ،از اوقاا فراغا دانشاجویان یا با خاود اختصااص
ا
نم؛دهد و بیشتر ،جنبۀ فراغتا؛ داید .معماوال دی زماان امتحاناا  ،بااز ،باا کاای بیشاتر انجاام
م؛شود .ن نار از مشاایک کننادگان ،علا بااز ،باا کاای دی یوزهاا ،امتحاان یا فارای از فشاای
امتحانا عنوان کرد اند.
این شیو گریان اوقا فراغ نیز فراگیر نیس  .از میان مشایک کنندگان ،پساران بیشاتر از دختاران
ب بدنساز ،و استخر ،و دختران ،بیشتر از پسران ب دوچرخ سوای ،گارایش داشات اناد .همچناین،

ویزش ،شاااااااامل

پسران دی مواید خاص؛ ب طوی منظم ب انجام باز ،فوتباا پرداختا اناد .دی ترمهاا ،او و دوم تنهاا

باادنساااز ،،شاانا،

چهای نار از مشایک کنندگان دختر و پنج نار از مشایک کنندگان پسر ب ویزش منظم پرداخت اناد.

و...

دیواقع ،آشنای؛ دانشجویان با سالنها ،بدنساز ،،استخر ،و ساایر ساالنها ،ویزشا؛ کام باود
اس  ،اما دی ترمها ،سوم تا پنجم ،مشایک کنندگان بیشاتر ،با طاوی مانظم با اساتخر یفتا اناد.
دیواقع ،دانشجویان دی سا دوم دانشا ا و همچناین ،دی اوایال ساا ساوم ،فعالی هاا ،ویزشا؛

نوع فعالی فراغت؛

توضیح فعالی فراغت؛
بیشتر ،داشت اند .دی اینجا بیش از نیم؛ از پاسخگویان ،دسا کم با یاک فعالیا ویزشا؛ مانناد
استخر ،فوتبا  ،بدنساز ،و ...مشاغو باود اناد .ایان میازان از فعالی هاا ،ویزشا؛ دی ترمهاا،
پایان؛ ،کاهش م؛یابد .مشایک کنندگان ،آمادگ؛ برا ،آزمون ایشد ،کمحوصل ؛ ،و تکرای ،شدن
یا عامل کاهش ان یز برا ،ادام این نوع فعالی فراغت؛ دانست اند.
ا
معموال اساتعما دخانیاا  ،همارا یکا؛ از فعالیا هاا ،فراغتا؛ دانشاجویان انجاام م؛شاود و

استعما دخانیا

دانشجویان؛ ک سی ای مصرف م؛کنند ،اوقا فراغ خود یا با یکدی ر سپر ،م؛کنند .هش نار
از مشایک کنندگان ،همرا با دوستانشان سی ای کشید اند و هماتاق؛ها ،خاود یا باا توجا با ایان
ویژگ؛ انتخاب کرد اند.
دانشجویان دی پایان هات ها ب دلیل تعطیل بودن سالن غراخوی ،دانش ا  ،زماان بیشاتر ،یا صارف

آشپز،

آشپز ،م؛کنند .این فعالی دی پایان هات ها یا ب صوی مشاایکت؛ باا حضاوی هماۀ اعضاا ،اتااق
انجام م؛شود ،یا ب صوی نوبت؛ ک وق بیشتر ،از افراد یا ب خود اختصاص م؛دهد.
تعداد ،از مشایک کنندگان ،دی انجمنها ،علم؛ ،بسیج ،و انجمن اسالم؛ عضوی دایناد .ایان

فصلنامه علمیـپژوهشی

شیو گریان اوقا فراغ نیز مانند چند موید اخیر ،دی میان دانشجویان غیرباوم؛ فراگیار نیسا و

28

دوره ،11شماره 3
پاییز 1331
پیاپی 33

تعداد اندک؛ از مشایک کنندگان ،اوقا فراغ خود یا دی تشکلها ،دانشجوی؛ صرف ما؛کنناد.
س نار از دانشجویان پسر و س نار از دانشجویان دختر دی انجمنها ،علم؛ ،یک نار دی بسایج ،و
تشکل دانشجوی؛

تنها یک نار دی انجمن اسالم؛ فعالی داشت اند .اینگون فعالی ها ،دانشاجویان بیشاتر دی طاو
ترمها ،میان؛ انجام م؛شود .دیواقع ،دانشجویان دی ترمها ،ابتدای؛ با تشکلها آشانا ما؛شاوند و
دی اواسط دوی کایشناس؛ ،فعالیتشان دی این تشکلها ب اوج خود م؛یسد .یوزمرگ؛ فعالی هاا دی
تشااکلها ،افازایش دغدغا ها ،کهناا؛ دانشااجویان ،و کاااهش زمااان فراغا  ،ساابب کنااای گیاار،
مشایک کنندگان دی ترمها ،پایان؛ م؛شود.

تماشااا ،مسااابقا
ویزش؛

اگرچ این نوع فعالی فراغت؛ بیشتر مربوط ب دانشجویان پسر اس  ،اما تعداد اندک؛ از دختران نیز
ب تماشا ،مسابقا ویزش؛ م؛پردازند .دانشجویان دی ترمها ،پایاان؛ با دلیال حضاوی بیشاتر دی
خواب ا  ،بیشتر ب این فعالی پرداخت اند.
دیمجموع ،سیزد نار از پاسخگویان دی مراسم مرهب؛ مانند محرم و شبها ،قدی شرک کرد اناد.
یفتن ب مسجد ،ساهم بسایای کمتار ،یا دی میاان اناواع شایو ها ،گاریان اوقاا فراغا مجماوع

یفتن ب مسجد

دانشجویان داشت اس  .براساس این پژوهش ،مشایک کنندگان؛ ک دی ترمها ،ابتادای؛ دی مساجد
حضوی منظم داشت اند ،ب سبب افزایش تعداد و زمان کالسها ،دیس؛ ،اشتغا  ،و تغییر عقیاد  ،دی
ترمها ،پایان؛ کمتر ب مسجد مراجع کرد اند

ب طویکل؛ و دینتیجۀ مصاحب ها ،انجامشد همرا با تحلیال داد هاا ،دو ماد اصال؛ دی
زمینۀ تحو شیو گریان اوقا فراغ دانشاجویان غیرباوم؛ اساتخراج شاد اسا  .الزم با
یادآوی ،اس ک عالو بر این ال و ،اصل؛ ،ال وها ،فرع؛ دی ر ،یا نیز م؛تاوان اساتخراج
کرد ،اما ال وها ،فرع؛ دی میان دانشجویان غیرباوم؛ فراگیار نیسا ؛ بناابراین ،دی اداما با
توضیح ال و ،اصل؛ م؛پردازیم.
 .5الگوی اصلی تحول شیوۀ گذران اوقات فراغت

دی این ال و ،دانشجویان غیربوم؛ دی ترمها ،یک و دو ،ب دالیل مشخص؛ مانند ناآشانای؛ باا
شهر ،سع؛ دی مطابق با شرایط زندگ؛ جدید ،ترس از حضوی دی مکانها ،ناشناخت (اغلب
دی میان دختران) و عدم عضوی دی گرو ها ،دوست؛ متعدد ،زمان کمتر ،از اوقاا فراغا
خود یا ب حضوی دی بیرون از دانش ا اختصاص م؛دهند و بخش عمد اوقا فراغ خود یا
دی محل خواب ا صرف م؛کنند .دی ترمها ،پایان؛ نیز دانشجویان ب دلیال لازوم آمااد شادن
برا ،آزمون کایشناس؛ ایشد ،تکرای ،باودن فعالی هاا ،فراغتا؛ ،و عادم جارابی  ،داشاتن
دیگیر،ها ،کهن؛ فراوان ،زمان فراغ کمتر ،و همچناین ،تمایال کمتار ،با گاریان اوقاا
فراغ خود دی خایج از دانش ا دایند .مهمترین فعالی هاا ،ایان گارو دی محال خواب اا ،
شامل همنشین؛ با دوستان هماتااق؛ ،ویزش کاردن ،بااز ،گروها؛ (کاای بااز ،و بااز ،باا
کامپیوتر) ،حضوی دی شبک ها ،اجتماع؛ مجاز ،،و ...اس  .دیواقاع ،همانگونا کا بایهاا
اشای کردیم ،دانشجویان غیربوم؛ دی ترمها ،س تا پنج ،دایا ،بیشترین زمان فراغا باود و
انواع مختلا؛ از شیو ها ،گریان اوقا فراغ یا تجرب م؛کنند.
ب طویکل؛ ،بین دو ال و ،اصل؛ ،تااو زیاد ،وجود نداید ،اما نقطا تماایز ایان دو
ال و ،تااو شیو گریان اوقا فراغ دی ترم ها ،ابتدای؛ میان دختران و پساران اسا .
دیواقع ،دانشجو یان دختر دی ترم ها ،ابتدای؛ ،زماان فراغا خاود یا بیشاتر دی خواب اا
سپر ،م؛ کنند ،هرچند با گرش زمان و آشنای؛ با شاهر ،و مطابقا باا شارایط زنادگ؛
جدید ،اوقا فراغ خود یا دی مراکز خرید ،خیابان  ،و پایک م؛ گریانند .این امر با ویود
فرد ب یوابط عاطا؛ با جنس مخال  ،تشدید م؛ شود .دی ادام  ،ال و ،ماوید نظار ایا ا
شد اس .
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عدم مطابق با شرایط
جدید

شروع ایتباط با جنس مخال

ترمها ،یک و دو:
گریان اوقا فراغ
ا
(غالبا) دی محیط
خواب ا

ترمها 9 ،تا :1
ا
گریان اوقا فراغ (غالبا)
دی محیط بیرون از خواب اه

کاهش ترس یفتن ب بیرون از خواب ا
حضوی دی فضا،
مجاز،
همنشین؛ با
دوستان
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آمادگ؛ برا ،آزمون
کایشناس؛ ایشد

ترس از ویود ب شهر
جدید

عضوی دی گرو دوست؛
آشنای؛ با مراکز تاریح؛ شهر

ترمها ،شش تا آخر:
گریان اوقا فراغ
ا
(غالبا) دی محیط خواب ا

وق گریان؛ دی
خیابان ،خرید
کاف؛شاپ ،پایک،
و...

گرایش ب ب؛کنش؛ مطلق

الگوی اصلی شماره ( .)1تحول شیوۀ گذران اوقات فراغت در میان دختران دانشجو

 .6الگوی اصلی تحول در شیوه گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان پسر غیربومی

عضوی دی گرو ها ،دوست؛ جدید ،ایتباط با جنس مخال و آشانای؛ بیشاتر باا شاهر ،باعاث
ا
م؛شود ک معموال پسران دانشجو ،اوقا فراغ خود یا دی بیرون از محایط دانشا ا و خواب اا
سپر ،کنند .دی ال و ،شمای ( ،)8وق گریان؛ دی خیابان ،یفتن با پاایک ،و ...اداما م؛یاباد و
زمان؛ک افراد با جنس مخال واید یابط م؛شوند ،ب تدییج حضوی دی کاف؛شاپ نیز بخشا؛ از
زمان فراغ یا ب خود اختصاص م؛دهد .با نزدیک شادن با ترمهاا ،پایاان؛ ،پساران دانشاجو
ب دلیل افزایش دغدغ ها ،کهن؛ا ،مانند خدم سرباز ،،ادام تحصیل ،بیکای ،،و برگشتن با
منز  ،زمان بیشتر ،یا ب فکر کردن اختصاص م؛دهند .دیواقاع ،با؛کنشا؛ مطلاق دی ترمهاا،
پایان؛ فراگیر اس  .تکرای ،بودن فعالی ها ،فراغت؛ پیشین و عدم جرابی قبل؛ ،باعث م؛شود
ک پسران دانشجو زمان بیشتر ،از اوقا فراغ خود یا دی محل خواب اا ساپر ،کنناد و مانناد
گرشت  ،شوی و اشتیاق؛ برا ،یفتن ب مراکز خرید ،پایکها ،و خیابانگرد ،نداشت باشند.

با ن اه؛ ب تااو دو ال و ،اخیر دیم؛یاابیم کا پساران دانشاجو دی ترمهاا ،ابتادای؛،
برخالف دختران دانشجو ،با توج با احسااس آزاد ،عمال بیشاتر ،نباود الازام بارا ،سااع
مشخص برگش ب خواب ا  ،نداشاتن تارس از محایط جدیاد ،و ...زماان بیشاتر ،از اوقاا
فراغ خود یا دی بیرون از دانش ا سپر ،م؛کنند.
احساس آزاد ،عمل و استقال

تازگ؛ شهر و تمایل ب دیدن شهر
ترمها ،یک و دو:
گریان اوقا فراغ (غالبا) دی
محیط خایج از خواب ا
شروع ایتباط با جنس مخال
گرایش ب شناخ کامل شهر

افزایش دغدغ کهن؛ دی اواخر دوی
آمادگ؛ برا ،آزمون کایشناس؛ ایشد

وق گریان؛ دی
خیابان ،یفتن ب پایک،
مراکز خرید
عضوی دی گرو ها ،دوست؛

ترمها 9 ،ال؛ :1
گریان اوقا فراغ (غالبا) دی
محیط خایج از خواب ا

ترمها ،شش ال؛ آخر:
گریان اوقا فراغ (غالبا) دی
محیط خواب ا

آشنای؛ نسب؛ با مراکز تاریح؛ شهر
وق گریان؛ دی خیابان،
یفتن ب کاف؛شاپ،
پایک و ...
کاهش جرابی فعالی ها ،فراغت؛
گرایش ب ب؛ کنش؛ مطلق

الگوی اصلی شماره ( .)2تحول شیوه گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان پسر

دی ادام  ،دو ال و ،دی ر یا ایا خواهیم داد ک هریک تااو های؛ با سایر ال وها داید .دو
ال و ،فرع؛ مطر شد دایا ،فراگیر ،کمتر ،دی میان دانشجویان غیربوم؛ هستند.
ترمها 6 ،و 8
گریان اوقا فراغ دی محیط
خواب ا یا خایج از خواب ا
حاظ یوند ثاب دی کلی ترمها

داشتن برنام ثاب دی طو
ترمها

عضوی کمتر دی گرو دوست؛
ترمها 9 ،ال؛ 1
بدون تغییر و ادام یوند قبل؛

حضوی منظم دی کالسها ،زبان
و...
گریان وق (اغلب) ب شکل
فرد،

تخصیص زمان زیاد ب فضا،
مجاز ،ب طوی ثاب
عدم گرایش ب حضوی دی مراکز
خرید

ترمها 1 ،ال؛ آخر
بدون تغییر و ادام یوند قبل؛

ب؛کنش؛ مطلق

الگوی فرعی شماره ( .)1عدم تحول شرایط فراغتی دانشجویان غیربومی
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دی کنای دو ال و ،اصل؛ ک پیشتر توضایح داد شاد ،ال او ،عادم تحاو نیاز از یافتا ها
استخراج شد .ب طویکل؛ ،دانشجویان غیربوم؛ ک اوقا فراغ خود یا دی ترمها ،مختل با
یوند ثابت؛ ط؛ م؛کنند ،دی گرو ها ،دوست؛ بسیای کمتر ،عضوی دایند .دیواقع ،این افراد،
اوقا فراغ خود یا دی برخ؛ مواید ب تنهای؛ و دی زمانها ،دی ر ،باا دوساتان خاود ساپر،
م؛کنند .نکت اصل؛ دی موید این گرو از دانشجویان ،داشتن برنام مشخص و ثابا دی طاو
ترم اس  .ویژگ؛ متمایز دی ر ایندست از دانشجویان ،عدم تمایل ب حضاوی دی مراکاز خریاد
اس  .برخالف اغلب دانشجویان غیربوم؛ ک بخش؛ از اوقا فراغ خاود یا با حضاوی دی
مراکز خرید کالنشهر مشهد ،اختصاص م؛دهند ،این دست از افراد ،تارجیح م؛دهناد زماان
فراغ خود یا ب شیو ها ،دی ر ،ب ریانند .یک؛ از اصل؛ترین شیو ها ،گریان اوقا فراغ
دی میان دانشجویان غیربوم؛ا ،ک دی این ال و جا ،گرفت اناد ،حضاوی ثابا دی شابک ها،
اجتماع؛ اس  .استااد از شبک ها ،اجتماع؛ا ،مانند فیسبوک ،تل رام ،اینساتاگرام ،و ...دی
فصلنامه علمیـپژوهشی
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ترمها 6 ،و 8
گریان اوقا فراغ دی محیط
خواب ا یا خایج از خواب ا
عضوی گسترد دی
گرو ها ،دوست؛

تمایل بسیای ب انواع اوقا
فراغ

ترمها 9 ،ال؛ 1
بدون تغییر و ادام یوند قبل؛

داشتن برنام تاریح؛ دی
طو ترمها
داشتن ایتباط با جنس
مخال

خیابانگرد ،و یفتن ب
پایک
گرایش ب حضوی دی مراکز
خرید
استااد از امکانا
تاریح؛ دانش ا

عدم تمایل زیاد ب آزمون
ایشد
ترمها 1 ،ال؛ آخر
افزایش زمان اوقا فراغ و
تنوع بیشتر
الگوی فرعی شماره ( .)2شکل تحول صعودی دانشجویان غیربومی

ال و ،پایان؛ شامل دانشجویان؛ م؛شود ک دی گرو ها ،دوست؛ فراوان؛ عضوی داشت و
برنام ییز ،بلندمدت؛ ندایند؛ برا ،مثا  ،آمادگ؛ دی آزمون کایشناسا؛ ایشاد یا با ساا ها،
بعد ،موکو کرد و اطالع دقیق؛ از زمان شرک خود دی آزماون کایشناسا؛ ایشاد ،ندایناد.
عد ا ،نیز قصد ادام تحصیل ندایند .ب طویکل؛ ،ایندست از دانشجویان دی ترمها ،میاان؛ و
پایان؛ ،زمان فراغا خاود یا افازایش م؛دهناد و شاکل آن یا تناوع م؛بخشاند؛ بارا ،مثاا ،
واحدها ،دیس؛ خود یا سبک م؛کنند ،ب شهر خود کمتار یفا وآماد م؛کنناد ،و ساع؛ دی
افزایش زمان فراغ خود دایند .همچنین ،با عضوی دی گرو ها ،دوست؛ فراوان و ایتبااط باا
جنس مخال  ،زمان فراغ خود یا با تنوع بسیای بیشتر ،نسب ب دی ران م؛گریانند.
بحث و نتیجهگیری

همانگون ک دی عنوان این مقال بیان شد ،منظوی از تغییروتحو گریان اوقا فراغ دانشجویان
غیربوم؛ ،وجود تااو های؛ دی نوع گریان اوقا فراغ آنان اس  .دانشجویان دی هار دوی ا،،
اولوی ها ،متااوت؛ یا برا ،گریان اوقا فراغ خود انتخاب م؛کنناد .زماان؛کا دانشاجویان
برا ،اوقا فراغ خود دیاختیای دایند ،دی هار دوی تغییراتا؛ م؛کناد .هار فارد ،نیاز تغییراتا؛
منحصر ب خود داید .دیواقع ،افراد دی هر ترم تحصایل؛ ،شارایط متاااوت؛ دایناد و تماام شارایط
موجود دی زندگ؛ هر فرد ،تعیینکنند زمان فراغ او دی هر ترم تحصیل؛ اسا  .با طاویکلا؛ و
بدون استثنا دی میان مشایک کنندگان ،تااو چندان؛ ب لحا زمان فراغ دی ترمهاا ،مختلا
وجود نداید .دیواقع ،تااو اصل؛ ،دی نوع گریان اوقا فراغ اس  .دی طو ترمها ،نخسا
و دوم ،شیو غالب گریان اوقا فراغ  ،خیابانگرد ،و یفتن ب پایکهاا اسا  .ایان امار ناشا؛
تالش دانشجویان غیربوم؛ برا ،آشنای؛ با شهر اس و خیابانگرد ،دی یاستا ،شاناخ محایط
جدید انجام م؛شود .دی ترمها ،سوم تا پنجم ،حال آشنای؛ و آزمون و خطا ،جاا ،خاود یا با
عضوی دی گرو ها ،دوست؛ و ایتباط با جنس مخال م؛دهد .ب طوی اجمال؛ ،پژوهش حاضر
ب نتایج؛ مشاب پژوهش واصایان و همچنین ،زاکان؛ یسید اس  .دیواقاع ،اساتااد از یساان ،
یک؛ از اصل؛ترین شیو ها ،گریان اوقا فراغ دی میان دانشاجویان اسا  .همچناین ،میازان
استااد از شبک ها ،مجاز ،و تماشا ،سریا ها و فیلمها دی مقالا حاضار ،مشااب دو پاژوهش
مویداشای بود اس  .دی این دوی  ،شیو ها ،گریان اوقا فراغ هر فرد ،حال ثاابت؛ با خاود

فصلنامه علمیـپژوهشی

19
روند تغییر گذران اوقات
فراغت ...

م؛گیرد و افراد برا ،گریان اوقا فراغ خود ،برنام ییز ،م؛کنند .آشنای؛ با جانس مخاال و
واید شدن ب یابطۀ عاطا؛ نیز دی این دوی دی میان مشاایک کننادگان ،فراگیار اسا  .همچناین،
ایتباط با جنس مخال  ،شایو گاریان اوقاا فراغا دانشاجویان غیرباوم؛ یا دچاای تغییراتا؛
ا
م؛کند .یفتن ب کاف؛شاپ و قدم زدن دی پایکها و بوستانها ،معموال شکل غالاب فعالی هاا،
فراغت؛ ،همرا با جنس مخال اس  ،اما تحو اصل؛ ،تغییرا ب وجودآمد دی شیو ها ،گریان
اوقا فراغ دی ترمها ،پایان؛ اس  .دی اینجا با وجود تغییر نکردن زمان فراغ افراد دی برخا؛
مواید ،نوع گریان اوقا فراغ  ،متحو م؛شود؛ بارا ،مثاا  ،برخا؛ از مشاایک کننادگان ،دی
ترمها ،پایان؛ ،دس کم  30دقیق از هر یوز خود یا دچای ب؛کنش؛ مطلق بود اند .ایان امار نیاز
ناش؛ از افزایش ن ران؛هاا دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ اسا  .افکاای مناا؛ با دلیال وجاود
مشکال مختل و کاهش ان یز افراد دینتیجۀ وجود این دغدغ ها ،کهنا؛ ،افاراد یا با ساو،
ب؛کنش؛ مطلق سوق م؛دهد .دیواقع ،افراد دیحال؛ک دی طو ترمها ،گرشت  ،زمان زیاد ،یا ب
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بیرون یفتن از محیط خواب ا اختصاص داد اند ،دی ترمها ،پایان؛ (ب ویژ دو ترم پایاان؛) زماان
زیاد ،از اوقا فراغ خود یا دی محیط خواب اا م؛گریانناد؛ ب گونا ا ،کا بایش از نیما؛ از
مشایک کنندگان ،دی طو هات  ،تنها دو بای ب بیرون از دانش ا یفت اناد کا نساب با ترمهاا،
گرشتۀ آنها ،کاهش چشم یر ،داشت اس .
همانگون ک پیشتر گات شاد ،زیمال ،دی ایان زمینا دیادگا «دلازد » یا مطار م؛کناد.
برایناساس ،افراد با زندگ؛ دی کالنشهر ،دچای تحریکا عصب؛ م؛شوند و تالش م؛کنند تاا
کیای ها ،زندگ؛ خود یا ّ
کم؛ کنند .دانشجویان غیربوم؛ ،پس از سا ها ،اولیا تحصایل و
دی ترمها ،پایان؛ ،ترجیح داد اند زماان خاود یا با تنهاای؛ ب ریانناد .آناان مانناد گرشات با
فعالی ها ،فراغت؛ جمع؛ نم؛پردازند و سع؛ دی غرق کردن خود دی تاکارا فارد ،دایناد.
استااد از شبک ها ،مجاز ،و همچنین ،دیدن فیلمها و سریا ها ب تنهای؛ و اختصاص زماان
ب فراغ ب شکل ّ
کم؛ ،مطابق نظری زیمل دی حوز فراغ اس  .بویدیو نیاز با تااو هاا،
اجتماع؛ و هوی ها دی انجام اعما گروه؛ اشای کرد اس  .دیواقع ،عضوی دی گرو ها،
دوست؛ دی میان دانشجویان ،ب انجام اموی فراغ دی قالاب هوی هاا ،جمعا؛ م؛انجاماد؛
برا ،مثا  ،شبنشین؛ دانشجویان غیربوم؛ یا تشکیل گرو ها ،دوست؛ دی خواب ا ک همرا با
استعما دخانیا یا باز،ها ،گروه؛ مانند کای باز ،انجام م؛شود ،ب ناوع؛ یاک هویا

مشخص دی گرو ها ،دوست؛ اس ک انجام اموی فراغت؛ دی قالب همین گرو ها یا دیبارداید.
براساس نظری اسمی  ،گرو ها ،سن؛ جوان (دی اینجا دانشجویان غیرباوم؛) پاس از سااکن
شدن دی خواب ا و گریان وق ب شکل گروها؛ ،تارجیح م؛دهناد زماان فراغا خاود یا باا
دوستان خود تقسیم کنند .دیواقع ،افراد ترجیح م؛دهند ب جا ،خانواد  ،باا دوساتان خاود با
تاریح بپردازند .این امر دی میان پسران ،بسیای شایع بود اس ؛ ب گون ا ،ک دانشاجویان پسار
دی مواید ،،دی یوزها ،تعطیل نیز ترجیح داد اند زمان تعطیل خود یا با دوستانشان ب ریانناد.
براساس نظری آدوینو ،دانشجویان غیربوم؛ ب مصرف محصاوال فرهن ا؛ مانناد فیلمهاا و
سریا ها ،تمایل نشان داد اند .افراد ،زمان زیاد ،از اوقا فراغ خود یا ب دیدن ساریا ها،
خایج؛ یا چندبای دیدن آنها اختصاص داد اند .آدوینو بر این نظر اس ک دی عصار مادین،
افراد با مصرف اغراقگونۀ محصوال عرض شد دی حوز فرهن ؛ ،زماان زیااد ،یا از دسا
داد اند .ب تعبیر دویکیم؛ نیز ،گاه؛ شرک دی مناسک دین؛ ،باا عایش پاس از آن نیاز همارا
اس  .دیواقع ،افراد دی دوی های؛ دی برنام ها و مناسک دینا؛ شارک ما؛کنناد .دانشاجویان
غیربوم؛ نیز دی مقاطع؛ از زمان ب شرک دی برنام ها ،مرهب؛ و انجام مناسک دین؛ ،تمایال
نشان داد اند ،اما چنین مواید ،ب شاکل مقطعا؛ یاا مناسابت؛ باود اسا  .پاژوهش کاتاالین
ناجیواید )8068( ،ب خوب؛ یافت ها ،پژوهش حاضر یا تأیید م؛کند .گوش دادن ب موسیق؛ و
تماشا ،فیلمها و سریا ها از مواید ،اس کا دی میاان دانشاجویان غیرباوم؛ ،فراگیار باود
اس  .همانند نتایج پژوهش د،جانا بویلا ( ،)8002افاراد دی مقااطع؛ از دویان تحصایل
خود ،گوش دادن ب موسیق؛ یا ب سایر فعالی ها ،فراغت؛ و جمع؛ ترجیح داد اناد .دی پایاان
باید اشای کارد کا هریاک از پژوهشهاا ،با ابعااد مختلاا؛ از اوقاا فراغا دانشاجویان
پرداخت اند .نظری ها ،مختل نیاز ابعااد هاویت؛ ،اجتمااع؛ ،و انتقااد ،متاااوت؛ یا بازتااب
م؛دهند .نکتۀ مهم ،شناخ تغییرا فراغت؛ دانشجویان جوان؛ اس ک دی بره ها ،زماان؛
خاص ا؛ دی نااوع فراغ ا خااود بااازن ر ،م؛کننااد .عضااوی دی گرو هااا ،دوساات؛ جدیااد،
هو ی یاب؛ ،و آشنای؛ با شیو ها ،جدید گریان اوقا فراغ  ،ماواید ،هساتند کا دی ایجااد
تغییرا فراغت؛ تا حد ،تأثیرگرای هستند .ب نظر م؛یسد ک الزم اسا دی زمیناۀ تغییارا دی
شیو گریان اوقا فراغ دانشجویان و آسیبشناس؛ گرو هاا ،دوسات؛ و یواباط عااطا؛ و
جنس؛ و همچنین ،سازوکای و منشأ تغییرا  ،پژوهشها ،بیشتر ،انجام شود.
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