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  چكيده
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ثر از انواع سرمايهأجايگاه اجتماعي هر كنشگر مت     

ها، ترجيحات متفاوتي را در نحوه گذران اوقات فراغت ايجاد ها و سليقهاست. تفاوت در اين سرمايه
كند. شخصيت هر فرد نقش مهم و مؤثري ايفا مي گيريكند و اين گذران اوقات فراغت در شكلمي

خانواده با اوقات فراغت و افسردگي  در دسترس هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين ميزان منابع
در شهر يزد و خرم آباد است. پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي است. اين مطالعه از نظر 

، كاربردي و به لحاظ وسعت، پهنانگر است. جمعيت آماري معيار زمان، مقطعي، به لحاظ ماهيت
ساله ساكن در شهر يزد و خرم آباد در زمان مطالعه بود كه با استفاده  25تا  15تحقيق شامل افراد 

ها به عنوان نمونه انتخاب شد. نفر از آن 384درصد، تعداد  95از فرمول كوكران با سطح اطمينان 
امه است. براي احراز اعتبار از اعتبار محتوايي و براي سنجش پايايي نيز ابزار مورد استفاده، پرسشن

آلفاي  مورد تحليل قرار گرفت. SPSSها به كمك نرم افزار از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. داده
نتايج حاكي از آن است كه بين شهر محل  باشد.) مي698/0بدست آمده براي كل پرسشنامه (

هاي اوت معناداري وجود ندارد و صرفاً بين شهر محل سكونت با برخي مؤلفهسكونت و افسردگي تف
ارزشي، از دست دادن انرژي، تغيير در الگوي خواب و افسردگي مانند دوست نداشتن خود، بي

احساس شكست تفاوت معناداري بين دو شهر يزد و خرم آباد احساس شد. همچنين بين اوقات 
افسردگي در شهر يزد و افسردگي با سرمايه فرهنگي در شهر خرم آباد هفتگي) و با  - فراغت (روزانه

فرهنگي) با افسردگي و سرمايه فرهنگي هم در شهر  - رابطه وجود دارد. بين اوقات فراغت (تفريحي
  .يزد و هم در شهر خرم آباد رابطه معناداري وجود دارد

 
اجتماعي و  -هاي اقتصاديسرمايهاوقات فراغت، منابع در دسترس خانواده،  :يديكل واژگان

 .فرهنگي، يزد، خرم آباد
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 3آرمندمحمدعلي،2 هادي ميرزائيان مفرد، 1فرهمند مهناز
  .يزد دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده استاديار 1
  .يزد دانشگاه شناسي جامعه ارشد كارشناس 2
  .يزد دانشگاه شناسي جمعيت ارشد كارشناس  3
  

  هادي ميرزائيان مفرد
hadimirzaei.m@gmail.com    

خانواده با اوقات  در دسترس بررسي رابطه بين ميزان منابع
 ساله 15ـ  25 شهروندان :مطالعه (مورد  فراغت و افسردگي

 يزد) و آبادخرم شهر
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  مقدمه

 ).1377گيرد (فرجاد، ترين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در آن شكل ميخانواده مهم

هاي تاريخي، به شناسان مطرح بوده است، اما اين موضوع برحسب دورهشناختي، در بين نخستين جامعهتفكر جامعهبحث خانواده از ابتداي 
خوبي ايفا نمايد، الزم است امنيت و ). براي اينكه خانواده بتواند كاركردهاي اصلي خود را به1368اشكال گوناگون مطرح بوده است (سيف، 

آيد كه آرامش آن را هر چند براي مدت ي زندگي خانواده مسائل و مشكالتي به وجود مير فرآيند چرخهآرامش در كانون آن رخنه كند. د
كند. اين مسائل در سطح خرد مربوط به ساختارها و كاركردهاي خانواده و در سطح كالن مربوط به ساختارهاي اجتماعي كوتاهي سلب مي

  ).2004است (ريتزر، 
، يكي از عوامل مهم تأثيرگذار در نگرش والدين است كه از طريق فرآيند جامعه پذيري اعمال 1خانوادهميزان سرمايه  كه آنجااز 

گيرد كه در توانايي فرد اجتماعي را در بر مي عرصه). بنابراين، سرمايه هر گونه خاستگاه و سرچشمه در 198: 1388كند (سيدمن، يمنفوذ 
). يعني هر چه ميزان منابع در دسترس 335: 1383شود (استونز، يمر است حاصل مؤثصحنه كه در اين  ي از منافع خاصيمندبهرهبراي 

  تواند به ثبات در جامعه منجر شود.يمخانواده بيشتر باشد ثبات و هماهنگي در آن بيشتر است و ثبات و هماهنگي در خانواده 
، اما امروزه مفهوم سرمايه گسترش فراواني پيدا كرده اندداشتههاي كالسيك راجع به سرمايه تصوري ملموس از سرمايه يهنظر

، گردش هاشبكهي اجتماعي و منابع نهفته در هاشبكهي ديگري مثل مديريت دانش و فناوري اطالعات، ساختار، هاعرصهاست و به 
وان نظريه بورديو راجع به انواع سرمايه و تيمشود. در اين متن و زمينه است كه يمو دانش كارگران نيز اطالق ها مهارتها، يتقابلاطالعات، 

در تعيين جايگاه افراد در سلسله مراتب اجتماعي را درك كرد. در نظر بورديو سرمايه هر منبعي است كه در عرصه خارجي اثر  هاآننقش 
هاي گوناگوني يهسرمامختلف از  يق مشاركت در رقابت بر سر آن به دست آورد. در متوناز طربگذارد و به فرد امكان دهد كه سود خاصي را 

از: سرمايه اجتماعي،  اندعبارتپردازيم كه يمسخن به ميان آمده است، اما ما با الهام از نظريات بورديو فقط به سه نوع از اين انواع سرمايه 
مد پولي و همچنين ساير منابع و گويد: سرمايه اقتصادي به درآيمسرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي. بورديو در تعريف سرمايه اقتصادي 

 مثابه بهخصلتش در دنياي امروز  واسطه بهيابد. سرمايه اقتصادي يماش را در حقوق مالكيت ينهنهادشود و تظاهر يمهاي مالي گفته ييدارا
  ).137: 1384رود (بورديو، يمپول و اشياي مادي است كه در مقابل توليد كاال و خدمات به كار 

كنند يماست كه چگونه افراد از سرمايه اجتماعي استفاده  مسئلهاستفاده خاص بورديو از مفهوم سرمايه اجتماعي براي درك اين 
كند كه در چنين جوامعي سرمايه اقتصادي منبع يمداري استحكام بخشند. بورديو استدالل شان را در جوامع سرمايهياقتصادتا وضعيت 

تواند باعث افزايش سرمايه يمپردازد اين است كه چگونه سرمايه اجتماعي و فرهنگي يمي كه وي به آن اهمسئلبسيار مهمي است و 
ي است كه به مالكيت شبكه پايداري از روابط كم يا بيش نهادينه ابالقوهي از منابع موجود يا امجموعهاقتصادي افراد شود. سرمايه اجتماعي 

). بورديو تأثير 98-99: 1385دانند (شويره و فونتن، يمشناسند و خود را مديون يكديگر يميكديگر را  شده افراد بستگي دارد؛ افرادي كه
كند. مطابق اين نظريه، دارندگان يمو سبك زندگي فرهنگي افراد با توسل به نظريه تمايز بيان  سرمايه فرهنگي را در مصرف، فعاليت

كنند. داشتن سرمايه فرهنگي كاركردهاي مختلفي دارد: اوًال، يمهنر متعالي از بقيه متمايز  سرمايه فرهنگي زياد خود را با مصرف فرهنگ و
سرمايه فرهنگي  واسطهبههاي فرهنگي است. كسي كه يهسرمابه  هاآنها منوط به تبديل شدن يهسرماكسب مشروعيت از طريق بقيه 

تواند يمگران تحميل كند؛ ثانياً، داشتن سرمايه فرهنگي بدان معناست كه فرد تواند روايت خود را از دنياي اجتماعي بر دييممنزلت دارد 
  ).38خود را از الزامات زندگي روزمره جدا كند و نوعي گزينش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهد (همان: 

كمتر از سوي محققان  در گذشته زمان اختصاص داده شده به اوقات فراغت بيشتر مختص ثروتمندان و طبقه مرفه جامعه بود و
هاي اقتصادي و اجتماعي موجب شد تا عالوه ها و بخشهاي عصر جديد در حوزهگرفت اما پيشرفتاجتماعي مورد تحقيق و بررسي قرار مي

دي منهاي طبقاتي نسبت به قبل كاهش چشمگيري داشته باشد و بهرهبر كاهش بعد خانوار، اميد به زندگي و ارتقاي سطح زندگي و شكاف
هاي ميزان توسعه كه امروزه يكي از معيارها و مشخصهاز موضوعاتي مانند اوقات فراغت در كليه سطوح طبقاتي جامعه پديدار شود. بطوري

-توسعه« شناخت معيارهاي از يكي آن براي ريزيبرنامه فراغت و اوقات است و اصوالً» اوقات فراغت از استفاده چگونگي«يافتگي جوامع 

                                                            
 ١-Family capital  
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باشد (ادريسي و مي اجتماع در خاصي كاركرد داراي اجتماعي ديگر، موضوع و پديده هر فراغت هماننداوقات  كه چرا شده است؛» يافتگي
  .)100: 1390همكاران،

مانند منابع در دسترس خانواده (سرمايه اقتصادي، سرمايه  متغيرهاي مهمي با افراد فراغت اوقات گذران نحوه و ميزان شك بدون
 گيريشكل فراغت دراوقات  گذران در مناسب فراغتى هايفعاليت انجام .است سرمايه فرهنگي) و متغير افسردگي در ارتباط اجتماعي،
 ).1377 لنگرودي، صباغ( كندمي ايفا مؤثري و مهم نقش خانواده و جامعه يك معنوي و فكري نيروي و بانشاط تالشگر پويا، شخصيت

 تفكر و تعمق متضمن ايبراي عده است اوقات ممكن اين آحاد بشر دانست اما اوقات پذيرتريندل و ترينمهم توانمي را فراغت اوقات اگرچه

 است و رواني همانند: افسردگي و غيره باشد. طبيعي جسمي هايدربردارنده آسيب يا آور وديگر مالل ايعده براي باشد و ابداع و و ساختن

 پيگيري دارد قرار كشورها ترينرديف جوان در كه ايران سني ميانگين به توجه با اما نيست خاص قشر يك به مربوط فراغت اوقات نياز به كه

 ايران، در شده انجام هايهمچنين پژوهش .است ضروري فراغت و افسردگي جوانان امري منابع در دسترس خانواده با اوقات به مربوط مسائل

 گذران جهت ريزي صحيحفقدان برنامه جوانان نتيجه ميان در تشديد افسردگي و انحرافات موارد از بسياري كه است مطلب اين از حاكي

  ).1387جاه، است (رفعت بوده فراغت اوقات
افسردگي اختاللي است كه ويژگي اوليه و عمده آن تغيير خلق است و شامل يك احساس غمگيني و اندوه شديد است كه از يك 

ها ها و يا سالها، ماهممكن است نوسان داشته باشد. اين تغيير خلق، به نسبت ثابت و براي روزها، هفته نوميدي خفيف تا احساس يأس زياد
 ).141: 1373ادامه دارد. همراه اين تغيير خلق تغييري مشخص در رفتار، نگرش، تفكر، كارايي و اعمال فيزيولوژيك وجود دارد (پورافكاري، 

 از صنعت است. او كشيده بند به را آنان جان آدميان و روان بر خود سلطه با است داريسرمايه دنياي امروز كه است دنياي معتقد آدورنو

 ايجامعه اگر و است آورده وجود به منحني ايفرهنگ توده بازي، و با سرگرمي فرهنگ تلفيق داري،سرمايه عصر در كه كندمي فرهنگي بحث

 ارتباط به نومينز). 64: 1385است (كوسه و استفن،  داده دست از بخش رارهايي نيروي هرگونهواقع  در آيد گرفتار فرهنگي صنعت چنين در
 اين. است شده تحول دچار هم فراغت اوقات تاريخ، در طول فرهنگ و جامعه دگرگوني با كه است معتقد و دارد اعتقاد فرهنگ و فراغت
 و قبول مورد هايارزش از بخشي صورتبه فراغت امروزه كه است ايگونهبه اخير هايدر سال نهاد صورتبه گذشته در قومي عادات از تغيير

 و نمادها شعارها، با و اندفرهنگي درآمده خصايص از بخشي صورتبه آن مختلف اشكال و فراغت اوقات .است درآمده جامعه داراي اهميت
  ).67 ـ 68: 1389اند (تيبا، خورده پيوند فرهنگي هاينشانه عنوانبه مختلف عالئم

  بيان مسئله
كنند. اگر از هاي اصلي و بنيادين هر جامعه محسوب ميها را سرمايهقدري است كه آناهميت جوانان در تمامي جوامع بشري به

دماتي اين سرمايه به نحو مطلوب استفاده شود سعادت، در غير اين صورت انحطاط جامعه را به همراه خواهد داشت. به عبارتي بيشترين ص
هاي طوالني مدت را در بر داشته باشد برگرفته از اوقاتي است كه اين قشر عظيم اجتماع در آن لحظات كه ممكن است براي جوانان آسيب

 ). در22: 1370ي خود اوقات مذكور را سپري نمايد (افروز، هيچگونه تكليف يا كار موظفي را عهده دار نبوده و مايل است بر اساس عالقه

-مسئوليت و اجتماع به ورود براي را او و اجتماعي است اندوزيتجربه و خطا و آزمون براي محلي براي يك جوان، فراغتي هايفعاليت واقع

از  بيش فراغت اوقات در اجتماعى انحرافات و هابزهكاري دادن شناسان رخهاي جامعهسازد. طبق بررسيمجهز مي و آماده آينده در پذيري
 انحرافي عمل آورد. هيچ به زا جلوگيريبروز مواد آسيب از تا شود طراحي ايگونهبه جوانان براي فراغت اوقات بايد است. پساشتغال  اوقات

فراهم  انحرافات از به برخي گرايش بستر شود وخأل مواجه مي با فراغت زمان هنگامي كه .نيست جوانان فراغت اوقات گذران نحوه از فارغ
 او ذائقه با متناسب فراغتي امكانات و وجود برنامه عدم دليل به آزادش زمان گذران براي ماند و راهيمي باقي سرگردان جوان يعني شود،مي

 اعضايش آزاد زمان به نسبت تواندسالمي نمي جامعه هيچ بنابراين شوند؛باز مي در برابرش بسياري هاي غيرمتعارفشيوه و هاراه يابد،نمي

  بماند. تفاوت باقيبي
براي  برنامه نداشتن و بيكاري كه دهدنشان مي جوانان ميان در اجتماعي هايآسيب علل بررسي زمينه در شده انجام تحقيقات

 كه است اينجا و دارد آسيبي رفتارهاي به هاآن گرايش در بسزايي تأثير جوانان مورد عالقه و سالم هايفعاليت و تحرك نداشتن فراغت، اوقات

زايي اوقات خانواده (پدر و مادر) از سوي ديگر بخصوص در جنبه آسيب مدبرانه نظارت يكسو و ازنان جوا فراغت اوقات ريزيبرنامهحساسيت 
 اعتالي و رشد براي مطلوبي بستر فراغت بنابراين، اوقات )؛1387جاه،  به نقل از رفعت 51: 1379نژاد، كند (نوابيفراغت نمود پيدا مي

 تركيب جمعيت و بافت به دقيق نگاهي با باشد،مي هابزهكاري و اخالقي و انحرافات رفتارهاي پرخطر بروز براي ينه مناسبيزم يا و شخصيت

 اهميت از شهرها كالن در هم حاضر آن حال در فراغت اوقات كه است بديهي بيكاري و اشتغال آمار و خانوار بعد سني، هرم نظر كشور از

  است. برخوردار خاصي
باشد. هاي بديع و جمعي مياوقات فراغت محصول دوران نوانديشي انسان در مورد سرنوشت خويش و دوران رهايي از فعاليت

هاي مهم تمدن جديد است كه با گسترش خود، كم و كيف توليد ي جانبي نيست بلكه يكي از حوزهامروزه ديگر اوقات فراغت يك پديده
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كنند  فراهم افراد براي را امكاناتي بايد فراغت اوقات گذران بحث در هادولت ).54: 1381(تندنويس، فرهنگي را هم دگرگون ساخته است 
 وسايل ايجاد موجب فرهنگي بايد سياست بنابراين كرد؛ خواهند هايي پيداحلنيست راه جامعه نفع به همواره كه طرقي خود از افراد وگرنه

 نظر در نيز را مردم عادات و ذوق بايد بين اين در آن وسايل باشد. البته آزادانه انتخاب براي مردم راهنمايي و فراغت اوقات گذران سودمند

 تفريحي علت منحصر وسايل فقدان اينكه با است، كافي و سالم تفريحات وسايل آوردن فراهم كنوني جوامع ها دردولت وظايف داشت. يكي از

  ).5: 1387جاه، شود (رفعتمحسوب مي آن عوامل از كلي عنوانبه اما نيست رويكج فرد به
هاي گذران اوقات فراغت جوانان فراغت و افسردگي؛ همچنين اهميت شيوهاهميت منابع در دسترس خانواده با اوقات  به توجه با

فرهنگي و اجتماعي  هاي اقتصادي،و نوجوانان در سرنوشت فردي و اجتماعي آنان و به دليل اهميت ارتباط قشرهاي مختلف با سرمايه
خانواده با اوقات فراغت  در دسترس نيز بررسي و مطالعه رابطه بين ميزان منابع اين تحقيق اصلي متفاوت با نحوه گذران اوقات فراغت هدف

  يزد  شهر و آبادخرم شهر ساله 15ـ  25 و افسردگي در ميان شهروندان
  :باشيممي زير سؤاالت به پاسخ جستجوي در اين هدف نيز به دستيابي باشد جهتمي

  ـ آيا بين شهر محل سكونت و افسردگي و ابعاد آن تفاوت وجود دارد؟ 1
  آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و افسردگي رابطه وجود دارد؟  - 2
  تفريحي) و افسردگي رابطه وجود دارد؟ - آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 3
  آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه فرهنگي رابطه وجود دارد؟ - 4
  تفريحي) و سرمايه فرهنگي رابطه وجود دارد؟ - آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 5
  ؟آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد -  6
  تفريحي) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد؟ - آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 7
  آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه اقتصادي رابطه وجود دارد؟ - 8
  جود دارد؟تفريحي) و سرمايه اقتصادي رابطه و - آيا بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 9

  مباني نظري و تجربي
 اين بر همين تداوم وابسته است. به نيز دانش ارتقا و رسدمي انجام به پيشين هايپژوهش تداوم در پژوهشي هر طبيعي طوربه

  گردد:مي اشاره قبلي هايپژوهش از تعدادي به زير در اساس
 نتيجه گرفت »سال 14ـ  18آموز سنين  دانش دختران فراغت اوقات گذران چگونگي بررسي« عنوان تحت تحقيقي در مظفري

توسط فورالنك و كمبل و  كه تحقيقي ). همچنين1357است (مظفري،  شده بهتر فراغت اوقات گذراندن و اقتصاد سواد وضعيت بهبود با كه
- به شكل مندي جوانانعالقه و مشاركت در و غيرمستقيم مستقيم طوربه اقتصادي ـ اجتماعي وضعيت كه دهدانجام شد، نشان مي 2ريبرت

  ).1373اللهي، گذارد (فرجتأثير مي فراغت اوقات گذران هاي گوناگون
به بررسي رابطه الگوهاي گذران اوقات فراغت، » فراغت، فرهنگ و سبك زندگي«) در پژوهشي تحت عنوان 1991آنتوني ويل (

هاي مدرن و پست در انگليس پرداخته است. ويل با مطالعه ديدگاهگيري سبك زندگي سطح فرهنگي كنشگران و در نهايت چگونگي شكل
اند. از دهي به رفتارهاي فراغتي حفظ كردهگيرد كه ساختارهايي از قبيل طبقه اجتماعي، امروزه تأثيرات خود را در شكلمدرن؛ نتيجه مي

- هم به وسيله سن، جنسيت و يا طبقه اجتماعي تبيين ميها در رفتارهاي مربوط به گذران اوقات فراغت، هنوز ترين اختالفنظر او عمده

  هاي زندگي افراد جامعه تأثيرات قابل توجهي دارند.دهي آشكار به سبكاجتماعي در شكل - شوند. پارامترهاي اقتصادي
 پوست سفيد و پوست سياه بين شهروندان فراغت اوقات الگوهاي گذران نحوه بررسي«با عنوان  همكاران و نتايج تحقيق واشبرون

 فعاليت گذراناز سفيد يا سياه پوست)،  اعم(نژادها  و هاگروه همه براي درآمد تحصيالت و سطح افزايش با كه است آن از حاكي» آمريكايي

 شهروندان فراغت اوقات ثانوي تحليل بررسي« در برنس، پاتركيا و برن. شون)13: 1992 واشبرون،( يابدمي افزايش فراغت هم اوقات

  ).2002 برن،شون(رابطه مستقيم دارد  تحصيالت و درآمد با و معكوس رابطه سن با فراغت كه اوقات اين نتيجه رسيدند به» آمريكايي
هاي ديگر نيز حاكي از آن است كه بين پايگاه اقتصادي و انواع فراغت رابطه وجود دارد؛ بدين صورت كه هرچه نتايج پژوهش

تر شود و هرچه منطقه زيستي و وضعيت معيشتي افراد، محروماالتر باشد، از مقدار انواع فراغت آنها كاسته ميپايگاه اقتصادي دانشجويان ب
) نيز بين محل سكونت و ميزان درآمد 1381). در نتايج تحقيقات سازمان ملي جوانان (1389يابد (تيبا، باشد، ساعات فراغت كاهش مي

  قات فراغت رابطه معناداري وجود داشته است.ماهيانه دانشجويان با ميزان ساعات او

                                                            
 furlong, Campbell & Rebert ‐ ٢ 
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 زيادتر، امروز تفريحات دومازيه انجام داده است. از نظر فراغت اوقات موضوع در ايگسترده مطالعات شناس فرانسويجامعه دومازيه

 1950 سال از فراغت اوقاتگذران  مخارج فرانسه در ،شده پيش سال حتي بيست و پيش سال پنجاه پيش، سال صد از ترپيچيده و ترمتنوع

طور به است يك كارگر كشاورز، يافته افزايش نيم و برابر سه مرخصي است و اتومبيل با گردش نشيني،مخارج كافه كه شامل 1962 تا
  ).148: 1381كند (دومازيه، مي خرج خود اوقات فراغت گذران رتبه برايعالي كارمند از يك برابر كمتر هشت و بيست متوسط

 اوقات فراغت را دگرگون كرد. رشد صنعتي ماهيت كه داد رخ كار بازار و در ساخت اقتصادي تحوالتي دوم جهاني جنگ از بعد

 تغيير داد. رشد بوده مواجه آن با داريسرمايه ماقبل و جامعه كهن دوره در از آنچه را فراغت اوقات به نگرش داريسرمايه نظام پايه بر شدن

 ظهور جهت در واحدهاي صنعتي علمي مديريت در تحول و كارفرمايي و كارگري هايستيز اتحاديه عرصه گرفتن باال كارگري و جنبش

 ريشه از يابي كنيمريشه را فراغت اوقات واژه باستان است. اگر در دوره آن تعريف از متفاوت كليبه كه بود فراغت اوقات از جديدي مفهوم

    ).329 ـ 330: 1993 تاملينسون،(دهد مي معني دادن رخصت معني به فراغت لذا آيدمي» دادناجازه«معني  به التين
 فعاليتي را فراغت ارسطو متفكران گذشته ميان است. در بوده كار جانشين يا و كار زوج هم فراغت واژه نيز يوناني انديشه در حتي

 نظر به كه شودمي استنباط طور اين در نظر اول». داشته باشيم فراغتي تا گيريممي پيش در را شغلي و ما حرفه كار«است:  دانستهمي جدي

 ).14: 1989 مارت،(زندگي است  فراغت الزمه اوقات صرف است. لذا آرزويش در و دنبال به شهروند هر كه است آلي ايده وضع ارسطو فراغت،
 رضايت با كامالً  فرد كه اشتغاالت، از ايمجموعه«است از:  عبارت فراغت داده، ارائه فراغت شناسيجامعه الملليبين انجمن كه تعريفي در

 از رهايي بعد داوطلبانه، اجتماعي مشاركت غيرانتفاعي، فراگيري يا و هاآگاهي يتوسعه منظوربه يا تفريح و براي يا براي استراحت و يا خاطر،

  ).1352اجتماعي،  رفاه (سمينار» پردازدبدان مي خانوادگي شغلي، الزامات از
 دانند. باجامعه مي هاي فرهنگيويژگي دهنده نشان را آن كه است برخوردار اهميتي چنان از امروزه فراغت هاي اوقاتفعاليت

 است. در شده كمرنگ انسان هويت و دهي شخصيتجايگاه توليدي در شكل و كار اهميت زمينه در ماركس هايارزش فراغت ارزش ارتقاء

 مبتني جديد اخالق مبناي يك فراغت امروزه اما شد؛محسوب مي شرها تمام مادر و بود همراه انفعال و با بيكارگي بيشو  كم فراغت گذشته

 نيست، انسان كامالً ديگر شود مندآن بهره از تواندنمي يا كنداستفاده نمي خود بيكاري اوقات از كه شود؛ كسيدانسته مي بختيبر نيك

  ).269: 1352دارد (اسدي،  قرار انسان و حيوان كه ميان است ايمانده عقب موجود
 از ادراكي به ذائقه طريق از جامعه است كه يكي از كاركردهايش اين است كه افراد 4نيز يك عملكرد 3بورديو ذائقه به عقيده

را  هاآن طريق اين از كند ومينزديك  هم به دارند يكساني نسبت كه سليقه به را رسند. ذائقه، همه كسانياجتماعي مي نظام در جايگاهشان
ها ). مثالً آدم727: 1380نمايند (ريتزر، بندي ميطبقه جامعه در را خودشان نيز و ديگران هاانسان ذائقه طريق كند. ازجدا مي ديگر افراد از

 به دادن گوش مانند متفاوت فراغتي هايفعاليتانواع  براي هايشانشدن قائل با ترجيح و دهندنشان مي از خود كه هاييرا بر حسب ذائقه

-زيبايي حس است، بورديو معتقد است. اجتماعي محصول هاكرد. ذائقه بنديتوان دستهخواندن شعر مي يا سينمايي فيلم موسيقي، ديدن

 نسبت اكراه و ميليبي به چيز هر از قبل و اول وهله و سليقه در شود. ذوقمتمايز مي و تعريف يكديگر با تقابل در مختلف هايگروه شناختي

 يا موزه از بازديد فوتبال، گلف يا بازي يا جين لباس كردن تن به هاي فرهنگي،و رويه اعمال كه است آن امر اين ديگران است. دليل ساليق به

 فاصله و تفاوت ساختن مشخص قابليت و آن نظير كارهايي و هاي كمديسريال تماشاي يا جاز موسيقي به گوش دادن اتومبيل، نمايشگاه

 در 5تمايز مفهوم از ). بورديو339: 1379شود (استونز، ميادين كسب مي جريان در كه است اكتسابي امري نيست بلكه ذاتي امري اجتماعي

 طوربه كه اجتماعي اعمال از مجموعه متنوعي توان درتمايزهاي اجتماعي را مي كند كهاست. وي استدالل مي كرده استفاده خود تحليل

ها) مشاهده كرد (اباذري و ها (قريحهذائقه ساير و سينما موسيقي، مطالعه، ها،ورزش تعطيالت، شود، مثلبه فراغت مي مربوط سنّتي
  ).77: 1384؛ هينيك، 15: 1381چاوشيان، 

 از افراد و دارد وجود ها نسبتيآن طبقاتي پايگاه مُد و ... با غذايي، ورزشي، موسيقيايي، ذائقه كند كه بينبورديو استدالل مي

اجتماعي ـ  پايگاه داراي اجتماعي طبقات است كنند. بورديو معتقداستفاده مي بخش تمايز عنصر عنوانبه مزبور فرهنگي الگوهاي مصرف
 به اجتماعي ـ اقتصادي پايين، پايگاه داراي اجتماعي طبقات و دهندانجام مي را پر منزلت و متعالي هاي فراغتيفعاليت باال، اقتصادي

 با ارتباط در سينما و هنر براي را ايظاهر جداگانههاي بهسان بايد ذائقهبدين«پردازند. منزلت مي كم يا و پسندعامه هاي فراغتيفعاليت

  ).727: 1380(ريتزر، » گرفت نظر در آرايش مو سبك يا و خوراك، ورزش هايترجيح
  منابع در دسترس خانواده

                                                            
Taste ‐ ٣ 

Practice - ٤ 
Distinction ‐ ٥ 
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هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن اي از هنجارهاي موجود در سيستمسرمايه اجتماعي: مجموعه
اي دگرگون شود كه كنش را يابد و زماني كه روابط ميان افراد به شيوهگردد. سرمايه اجتماعي در روابط ميان افراد تجسم ميجامعه مي

- ها، هنجارها و اعتماد است كه مشاركتهاي زندگي اجتماعي، شبكهايه اجتماعي آن دسته از ويژگيتسهيل كند. در تعريفي ديگر سرم

  ).1385، ماجدي و لهسايي زاده، 1384اي مؤثرتر اهداف مشترك خود را تعقيب كنند (فوكوياما، سازد تا به شيوهكنندگان را قادر مي
). 1377يابد (كلمن، هاي دستيابي به اهداف تقليل مياجتماعي هزينه يسرمايه اجتماعي مولد است و از طريق منابع سرمايه

پردازان قرار گرفته و در پي آن، بسياري از ي اجتماعي در ايران نيز مورد توجه بسياري از محققان و نظريهطي ساليان اخير بحث سرمايه
دهد. نازل سرمايه اجتماعي در ايران را نشان مي كارهاي نظري و تجربي نيز صورت گرفته است و تحقيقات تجربي تا حدي ميزان

دانست تشريح كرد. ها بر جوانان ميايدوره). كلمن در اولين اثر خود آنچه را تأثير منفي افكار هم1381شادي طلب،  - 2006(ببينگتون، 
اي شناخته شده است. صورت گستردهسال، امروزه نقش عوامل اجتماعي همچون سرمايه اجتماعي بر بزهكاري جوانان به 40پس از حدود 

هاي خشن و شاخص سرمايه اجتماعي دست پيدا كرده نوعي پيوستگي منفي قوي بين جرمها، به). پاتنام در سطح ايالت102: 1388(فيلد، 
  ).208: 2000(پاتنام،  تر خواهد آمدو مدعي بود كه با افزايش ميزان سرمايه اجتماعي، در صورت برابر بودن ساير شرايط، سطوح جرم پايين

 زائيده اوقات فراغت مسئله و افزوده است اوقات فراغت گذران نام به ديگري يعرصه خود حياتي فضاي به انسان معاصر دنياي در
 يكعنوان به بلكه فرد هر حق عنوانبه تنها نه فراغت اكنون هم دومازيه نظر از). 1374 طاهه، امين( است فرهنگ و تكنولوژي پيشرفت
 از كارگران شدن رها شدن، صنعتي مهم مقوله با نزديكي اوقات فراغت، رابطه شناسي). جامعه1381 است (دومازيه، شده تثبيت ارزش،

 ارزشمند كتاب را فراغت شناسيجامعه بحث در مدون اثر اولين اگر. دارد نسبي رفاه ايجاد باالخره و شهرنشيني گسترش ممتد، ساعت كاري
 اوقات فراغت، آمريكا شناسيجامعه خاستگاه بدانيم است منتشر شده ميالدي 1899 سال در كه مرفه طبقه نظريه يعني، وبلن تورشتاين

كه  شهروندان اجتماعي رفتار هايناهمنوايي و هنجارها درباره آمريكا، در 1924 در پارك، رابرت مطالعات توصيفي ديگر، سوي از. بود خواهد
 با جنايت و جرم رابطه بررسي به لزوم را اجتماعي علوم پردازاننظريه پيش از بيش توجه نيز، گرديد شهري شناسيجامعه گيريشكل موجب

  ). 148:1381 نمود (دومازيه، فراهم اوقات فراغت
 شده تأكيد تحصيالت بر انجام شده، زندگي سبك منشأ مورد در كه مطالعاتي اكثر در و است زندگي سبك ابعاد از اوقات فراغت

 زواره،( دانندمي تحصيالت ايشبكه اثر چنين هم و ارتقاي تحصيلي اثر شناختي در قوه افزايش از ناشي را تحصيالت نقش و تأثير. است
 رسدمي نظر به و بستگي دارد هاآن فرهنگي رشد و آموزش نوع به اوقات فراغت از استفاده صحيح ينحوه است معتقد دومازيه). 33:1386

 بيشتري هزينه خود خانوادگي يبودجه در نيز مدرن خود انسان ديگر طرف از. دهدمي قرار تأثير تحت را فراغت كيفيت عمومي آموزش كه
 يك از ساده كارگر يك مثال طوربه است متفاوت اجتماعي طبقات حسب بر هزينه اين نظر دومازيه به كه دهدمي اختصاص اوقات فراغت به

 كه دهدمي دست افراد به آنجايي در» شدن فقير احساس«و  كند؛مي اشخانواده و خود اوقات فراغت صرف كمتري هزينه رتبهعالي كارمند
  ).26:1352 اسدي،( يابندمي افزايش هاآن »رضايتمندي ميزان« از ترسريع »نيازها« اوقات فراغت گذران بحث در

 يافت رواج داري سرمايه مربوط به مباحث تحليل و قوانين و نظريات و اقتصادي سرمايه با قياس از» سرمايه فرهنگي«اصطالح 
 و ذوق آموزشي، و تحصيلي مدارك زباني، هايشيوه ها،منش واره،عادت نمادها، مجموعه را فرهنگي سرمايه ترنر). 33:1365 االميني،روح(

 را فرهنگي سرمايه رندل كالينز. كندمي تعريف است شايع و معمول انساني افراد بين طور غيررسمي،به كه زندگي هايشيوه و هاسليقه
 احترام دريافت گيري حقتصميم ويژه حق مهارت، و دانش خاص انواع زباني، شيوه حافظه، در پيش اندوخته از مكالمات منابعي چون شامل
 وي منظر از گويا و است استوار فرهنگي سرمايه بر اوقات فراغت و زندگي سبك از بورديو تحليل عمده). 31:1381 مالحسني،( داندمي

  ).39است (همان، تربا اهميت فرهنگي سرمايه
 بورديو. است دروني شده و ايجاد وي در شدن اجتماعي خالل در كه است فرد پايدار تمايالت برگيرنده در فرهنگي سرمايه

 حساببه فرهنگي سرمايه نيز شدن محصوالت فرهنگي جمع و فرهنگي اشياء به گرايش. داندمي فرهنگي سرمايه از نمودي را تحصيالت
 ). آن37: 1382شوند (فاضلي، انباشته مي فرد در شدن اجتماعي خالل در كه است پايدار افراد تمايالت دربرگيرنده فرهنگي سرمايه. آيدمي
 شدمي تعيين هنري و روشنفكري هايتوسط اليه بلكه نبود بازرگاني و صنعتي داريسرمايه كنترل تحت ناميد فرهنگي سرمايه بورديو چه

 عينيت فرهنگي سرمايه يافته،تجسم فرهنگي سرمايه: كندمي متمايز از هم را فرهنگي سرمايه اشكال از شكل سه او). 97:1381 باكاك،(
نكته  اين از توانمي را فرهنگي سرمايه خواص اكثر ذهني يا يافتهتجسم حالت در فرهنگي سرمايه .شدهنهادينه فرهنگي سرمايه و يافته

 هايخصلت مجموع به نوع سرمايه اين. است تجسد مستلزم و است مرتبط كالبد با خود بنيادين حالت در سرمايه اين كه كرد استنتاج
 و درك از شمايي فرهنگي سرمايه ترتيب، بدين. شودمي ها، درونيآن در شدن اجتماعي فرآيند طريق از كه دارد اشاره افراد در يافته پرورش
 كه كرد استنباط واقعيت اين از را فرهنگي سرمايه هايويژگي اكثر توانمي. آوردمي وجود به در افراد را فرهنگي كاالهاي به نسبت شناخت

  ). 60:1386 كاركنان، و نيازي( دارد نزديك ارتباط يابدمي تجسم آن در كه شخصي با اين سرمايه
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 طريق يا از بفهمد، را هاآن تواندمي فرد لذا هستند مادي كاالهاي از متفاوت فرهنگي كاالهاي كه سازدمي بورديو خاطرنشان
 فرهنگ كارهاي و علمي هايهنري، فرمول هايفعاليت موسيقي، شامل تواندمي كاالها اين. كند مصرف را هاآن كاالها، اين معناي درك
 انباشت سرمايه. گيردمي شكل فرد در دوران كودكي از آن يافتهتجسم شكل در فرهنگي سرمايه ). انباشت214: 1984بشود (بورديو،  عامه

 و هابچه تربيت براي الزم خانواده زمان اعضاي ديگر و والدين كه آن يعني است؛ تربيت و تعليم كنش مستلزم كودكي دوران در فرهنگي
 هايسال حال، هر در. كنند استفاده فرهنگي تمايزات به كردن كودكان حساس براي ماهر هايمعلم از كه آن يا كنند؛ صرف آن با بودن
  ).57: 1997فرايند است (اسوارتز،  اين بخش ترينمهم زندگي، اوليه

 است معتقد او. كندمي تأكيد )ساختار و عامليت( كالن و خرد ابعاد بر فراغتي هايفعاليت از شناختيجامعه هايتحليل در بورديو
 ديالكتيكي نگرش مؤثرند؛ اوقات فراغت گذران براي نوع فعاليت انتخاب در) ذهني ساختمان( عامليت هم و) زمينه( عيني ساختار هم كه
 فراغت اوقات شناسيجامعه كه است ايعمده هايشاخص از طبقاتي تمايز عنصر عنوانبه كاالهاي فرهنگي مصرف و ساختار و عامليت بين

-مي دست فراغتي هايو ذائقه وارهعادات زمينه، قالب در فراغت اوقات علي تبيين به بورديو ترتيب، بدين. كندمي مجزا سايرين از بورديو را

   ).16: 1380زند (بورديو، 
 دارد عقيده بورديو. است گيريو موضع موضع مفاهيم كند،مي استفاده فراغتي هايفعاليت تحليل در بورديو كه مفاهيمي جمله از

 و مقام گوياي و ساختاري و عيني خصلت واجد بيشتر موضع، مفهوم .است افراد جايگاه با ارتباط در فرهنگي گيريموضع هرگونه كه
 ...و اقتصاد يحوزه فرهنگي، توليد يحوزه قدرت، يحوزه نظير گوناگون هايحوزه به متعلق عوامل عناصر و از يك هر جايگاه و موقعيت

 ها،طرح ها،كنش بيانگر اين مفهوم. است منش و خوي و خُلق معناي متضمن كه دارد ذهني جنبه بيشتر گيريموضع مفهوم ولي. است
 و محصول دو هر خوي، و خُلق يا گيريموضع و موضع است. همچنين، خاص يحوزه يك به متعلق عوامل و عناصر از يك هر عملكرد

  ).150،1379 گذارند (بورديو،مي متقابل يكديگر تأثير در كه اندتاريخي فرآيند يثمره
 در مگر نيست آزاد تحقيقاً  كه: انسان دارد مستمر اشاره يكنواخت و و مفرط كار از انسان رهايي تلقي ماركس از اوقات فراغت به

امكان  بتواند او تا كند پيدا تقليل كافي حد به كار مدت كه بخشدتحقق مي هنگامي فقط را انسانيت خود محدوده كار، انسان، از خارج
تفاوت طبقاتي را » انبوه تنها«و اين در حالي است كه رايزمن در كتاب خود به نام  )؛189:1356را دارا باشد (آرون،  ديگري چيز به پرداختن

رفت. ولي  خواهد بين از تدريجبه فراغت رد دارد وجود توليد امر در كه طبقاتي مراتب كرد و معتقد بود كه اين سلسلهموقع فراغت انكار مي
 با برخورد در حد چه تا اجتماعي موقعيت شغلي و كه داد نشان و كرد وارد مفهوم طبقات را» فراواني براي چه؟«اش به نام در كتاب تازه

سلطه  تحت جامعه چارچوب در و شخصيت شكوفايي و با رشد توأم رهايي وسيلهبه تمدن، ارزش عنواناست. او فراغت را به مؤثر فراغت
  ).1352كرد (اردالن، وار تلقي ميمصرف توده

  روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي است. اين مطالعه از نظر معيار زمان، مقطعي، به لحاظ ماهيت، كاربردي و به لحاظ 

ساكن در شهر يزد و خرم آباد در زمان مطالعه بود كه با استفاده از ساله  25تا  15وسعت، پهنانگر است. جمعيت آماري تحقيق شامل افراد 
اي گيري خوشهها به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از شيوه نمونهنفر از آن 384درصد، تعداد  95فرمول كوكران با سطح اطمينان 

رسشنامه است. براي احراز اعتبار از اعتبار محتوايي و براي سنجش متناسب  مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پ
  مورد تحليل قرار گرفت. SPSSها به كمك نرم افزار پايايي نيز از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. داده

ابعاد آن به ) 61/0) بوده كه به ترتيب آلفاي بدست آمده براي متغير افسردگي (698/0آلفاي بدست آمده براي كل پرسشنامه (
)، خود 70/0)، دوست نداشتن خود (69/0)، انتظار تنبيه (69/0)، احساس گناه (69/0)، نارضايتي (70/0)، بدبيني (70/0ترتيب غمگيني (

- )، بي69/0تصميمي ()، بي69/0گيري اجتماعي ()، كناره70/0قراري ()، بي70/0)، گريه كردن (70/0)، افكار خودكشي (70/0سرزنشي (

)، اشكال در 68/0)، تغيير در اشتها (68/0)، تحريك پذيري (69/0)، تغيير در الگوي خواب (69/0)، از دست دادن انرژي (69/0ي (ارزش
) بدست آمده است. در مورد متغير اوقات 69/0) و احساس شكست (675/0)، كاهش عالقه جنسي (68/0)، خستگي پذيري (68/0تمركز (

) 72/0تفريحي) نيز آلفاي بدست آمده برابر ( –) و متغير اوقات فراغت (فرهنگي 69/0ي بدست آمده برابر (هفتگي) آلفا –فراغت (روزانه 
  ) بدست آمد.73/0) و سرمايه اجتماعي نيز (66/0باشد. آلفاي سرمايه فرهنگي (مي

  تعريف مفاهيم
مجموع منابعي است كه در ذات روابط خانوادگي سرمايه اجتماعي خانواده: الف) تعريف مفهومي: سرمايه اجتماعي خانوادگي  - 1

افتاده همكاري و اعتماد بين اعضاي خانواده را تشويق و از اين طريق كارآيي جامعه و خانواده  مثابه هنجارهاي غيررسمي جاوجود دارد و به
  ).467: 1377كند (كلمن، را تسهيل مي

  اند:ي سرمايه اجتماعي مطرح نمودهب) تعريف عملياتي: ناهاپيت و گوشال، ابعاد زير را برا
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  گردد.ها و نحوه سازماندهي كار گروهي در جامعه ميبعد ساختاري: شامل پيوندهاي ساختاري، فعاليت - 
هايي نظير اعتماد و بعد ارتباطي: به تعامالت و ارتباط اعضاء در درون يك گروه و بيرون گروه اشاره دارد. در اين بعد شاخص - 

  مطرح است. ارتباط متقابل
ها و تعهدات موجود در مجموعه بوده و محور آن، شناخت است كه با استفاده بعد شناختي: در رابطه با مشاركت، اعتماد، نگرش - 

  .)1998نهاپيت و گوشال، نمايد (ها را براي اعضاي شبكه فراهم مياز زبان مشترك، بينش مشتركي از اهداف و ارزش
) است و licere) بوده و ريشه التين آن (leisureو معادل انگليسي ( )loisirمعادل ترجمه فرانسوي (اوقات فراغت: اين متغير  - 2

كند دو بعد معنايي عمده يكي آزادي انتخاب و ديگري اجازه داشتن براي برگزيدن را در بر دارد. اوقات فراغت مدت زماني كه انسان كار نمي
ندگي مردم مسلط گرديد از لحاظ زماني و سرشت دروني تغييرات بسياري يافت. اين تغييرات شود. كار كه در دوره مدرن بر زتعريف مي

اي بود كه با اصطالح اخالقيات كار مشخص گرديد. در اين اخالقيات كار منبع اصلي هويت، منزلت و درآمد فرد در خود مستلزم نگرش تازه
هاي آزاد از كار اهميت يافت و رويكرد به گذراندن آن اوقات فراغت كه زمان). در اين راستا بود 239: 1380جامعه مدرن است (كومار، 

ناميده شد. در واقع اين پديده در رابطه با كار و در چهارچوب زماني و وابستگي آن توجيه گرديد. زمان مفهومي خطي يافت كه مصرف آن، 
گرفت. به همين دليل مدت مصرف آن در رابطه با اخالق كار شكل ميهاي رو زمان تبديل به كااليي شد كه شيوهگذاري شد. از اينارزش

بندي گرديد. براي گذران اين زمان اضافي و فراغت از شد در راستاي مصرف بهينه زمان متراكم و بستهزماني كه طي اوقات فراغت صرف مي
كااليي تجاري تبديل گرديد و حول اين كاالي تجاري  كار، نياز به فضايي جدا از خانه و محل كار پيدا شد و گذراندن اوقات فراغت به

  ).134: 1385سرمايه، توليد، مصرف و سود پديدار گشت (پاپلي يزدي و سقايي، 
  فرضيات تحقيق

  ـ بين شهر محل سكونت و افسردگي و ابعاد آن تفاوت وجود دارد. 1
  وجود دارد. بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و افسردگي رابطه – 2
  تفريحي) و افسردگي رابطه وجود دارد. - بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 3
  بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه فرهنگي رابطه وجود دارد. - 4
  تفريحي) و سرمايه فرهنگي رابطه وجود دارد. - بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 5
  بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد. -  6
  تفريحي) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد. - بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  - 7
  بين نحوه گذراندن اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه اقتصادي رابطه وجود دارد. - 8
  تفريحي) و سرمايه اقتصادي رابطه وجود دارد. - نحوه گذراندن اوقات فراغت (فرهنگي  بين - 9

  هاي توصيفييافته
) درصد از پاسخگويان 50/0نفر پاسخگو، بر اساس استان محل سكونت ( 384هاي توصيفي حاكي از آن است كه از مجموع يافته

) درصد هستند. اكثر 4/35) درصد و زنان (6/64پاسخگويان مردان ( آبادي هستند. با توجه جنسيتيزدي و همين مقدار نيز خرم
اند. از نظر درصد غيرشاغل 2/61) درصد شاغل و 8/38قرار دارند. با توجه به وضعيت اشتغال ( 24و  23، 22، 18پاسخگويان در سنين 

درصد  1/27صد از پاسخگويان زير ديپلم، در 8/31باشند. تحصيالت درصد نيز متأهل مي 8/37درصد مجرد و  2/68وضعيت تأهل نيز 
  درصد نيز مدرك فوق ليسانس و باالتر دارند.  9/3درصد ليسانس و  6/15درصد فوق ديپلم،  6/21ديپلم، 

هزار تومان درآمد  500درصد كمتر از  6/21اند كه درآمدي ندارند، درصد از پاسخ دهندگان اظهار كرده 7/36از نظر درآمد 
اند كه درصد نيز گفته 7/5تا يك ميليون درآمد داشته و  700درصد بين  2/23هزار درآمد داشته  700تا  500د بين درص 8/12داشته، 

 4/34هزار درآمد داشته،  700درصد كمتر از  2/6درآمدي بين يك تا يك و نيم ميليون دارند. در مورد درآمد ساير اعضاي خانواده نيز 
درصد از پاسخگويان اعالم  13درصد بين يك تا يك و نيم ميليون درآمد داشته و در نهايت  4/46، تا يك ميليون درآمد 700درصد بين 

درصد از پاسخ دهندگان  4/73باشد. از نظر داشتن منزل مسكوني نيز كرده كه درآمد ساير اعضاي خانواده آنها بيش از يك و نيم ميليون مي
هاي دولتي يا سازماني اند كه در خانهدرصد نيز گفته 9/2صد رهن يا اجاره و در نهايت در 7/23اند كه داراي منزل مسكوني شخصي، گفته

  سكونت دارند.
  هاي استنباطييافته

يكي از فرضيات تحقيق اين بود كه بين شهر محل سكونت و افسردگي و ابعاد آن تفاوت وجود دارد. با استفاده از آزمون تي 
د آن را در دو شهر يزد و خرم آباد مورد بررسي قرار داديم كه مشخص شد با توجه به سطح معناداري و معناداري تفاوت بين افسردگي و ابعا
اي از نظر افسردگي بين اين دو شهر وجود ندارد. با توجه به مقدار تي و سطح معناداري متغيرهاي مقدار تي تفاوت آماري قابل مالحظه
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ي، تغيير در الگوي خواب و احساس شكست تفاوت معناداري در دو شهر يزد و خرم آباد ارزشي، ازدست دادن انرژدوست نداشتن خود، بي
هاست اين در حاليست كه در مورد ها بيشتر از يزديآباديارزشي در بين خرممشاهده شد. بطوري كه ميانگين دوست نداشتن خود و بي

  ).1هاست (جدول، ها بيشتر از خرم آباديميانگين يزديمتغيرهاي از دست دادن انرژي، تغيير در الگوي خواب و احساس شكست 
  افراد يزدي و خرم آباديبين  افسردگي و ابعاد آن در tآزمون . 1جدول شماره 

درجه   انحراف معيار  ميانگين  مقوالت  متغيرها
 آزادي

سطح   تي
  داريمعني

  52/18  16/2  يزد  افسردگي
382  331/1  094/0  

  63/16  14/2  خرم آباد

  07/1  62/11  يزد  غمگيني
382  143/2 -  661/0  

  21/1  87/11  خرم آباد

  21/1  92/10  يزد  بدبيني
382  702/0  515/0  

  26/1  83/10  خرم آباد

  44/1  29/9  يزد  نارضايتي
382  691/4  474/0  

  45/1  60/8  خرم آباد

  55/2  64/9  يزد  احساس گناه
382  808/0  543/0  

  50/2  43/9  خرم آباد

  22/2  54/8  يزد  انتظار تنبيه
382  595/1  394/0  

  38/2  17/8  خرم آباد

  40/2  25/8  يزد  دوست نداشتن خود
382  520/2 -  000/0  

  90/1  81/8  خرم آباد

  58/2  55/8  يزد  خود سرزنشي
382  582/2  189/0  

  44/2  88/7  خرم آباد

  44/2  79/9  يزد  افكار خودكشي
382  414/0  168/0  

  24/2  69/9  خرم آباد

  28/1  75/7  يزد  گريه كردن
382  672/1 -  117/0  

  29/1  97/7  خرم آباد

  55/1  11/11  يزد  قراريبي
382  017/1  543/0  

  65/1  95/10  خرم آباد

  09/2  03/11  يزد  گيري اجتماعيكناره
382  013/1  071/0  

  14/2  81/10  خرم آباد

  93/1  32/11  يزد  تصميميبي
382  985/1 -  149/0  

  03/2  72/11  خرم آباد

  21/2  26/10  يزد  ارزشيبي
382  135/1 -  011/0  

  63/2  55/10  خرم آباد

  09/2  83/12  يزد  از دست دادن انرژي
382  969/1  006/0  

  40/2  38/12  خرم آباد

  23/2  05/12  يزد  تغيير در الگوي خواب
382  237/0  016/0  

  50/2  99/11  خرم آباد

 تحريك پذيري
  47/2  30/10  يزد

382  295/1  567/0  
  49/2  97/9  خرم آباد

  43/2  96/11  يزد  تغيير در اشتها
382  479/2  628/0  

  50/2  34/11  خرم آباد
  138/0  889/0  382  75/2  12/11  يزد اشكال در تمركز
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  87/2  87/10  خرم آباد

 خستگي پذيري
  76/2  93/9  يزد

382  407/0 -  640/0  
  75/2  04/10  خرم آباد

 كاهش عالقه جنسي
  97/2  14/10  يزد

382  534/0 -  320/0  
  76/2  30/10  خرم آباد

  13/2  11/10  يزد  احساس شكست
382  543/0  000/0  

  89/2  97/9  خرم آباد
  

افسردگي رابطه وجود دارد. براي سنجش اين يكي ديگر از از فرضيات تحقيق چنين بود كه بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و 
شود با توجه به سطح معناداري به دست آمده از آنجا كه اين مقدار رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. همانطور كه مالحظه مي

  ).2آباد وجود دارد (جدول، كوچكتر است رابطه معناداري بين اين دو متغير در شهر يزد و خرم 05/0از 
  : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و افسردگي به تفكيك شهر2جدول شماره 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  002/0  220/0  192  يزد

  010/0  186/0  192  خرم آباد
رابطه وجود دارد. براي تفريحي) و افسردگي  - همچنين يكي ديگر از فرضيات تحقيق چنين بود كه بين اوقات فراغت (فرهنگي 

شود با توجه به سطح معناداري به دست آمده از آنجا سنجش اين رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. همانطور كه مالحظه مي
ين اين دو آباد وجود دارد. اين در حاليست كه بكوچكتر است رابطه معناداري بين اين دو متغير در شهر يزد و خرم 05/0كه اين مقدار از 

  ).3اي مشاهده نشد (جدول، آباد رابطهمتغير در شهر خرم
  تفريحي) و افسردگي به تفكيك شهر - : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (فرهنگي3جدول شماره 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  002/0  220/0  192  يزد

  010/0  186/0  192  خرم آباد
تحقيق اين است كه بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه فرهنگي رابطه وجود دارد. از آنجا كه يكي ديگر از فرضيات اين 

آباد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده اي قرار دارند براي سنجش ارتباط بين دو متغير در شهر يزد و خرمهر دو متغير در سطح فاصله
آباد رابطه اي مشاهده نشد اما در شهر خرمسطح معناداري بين اين دو متغير در شهر يزد رابطه شد كه نتايج حاكي از آن است كه با توجه به

  ).4معناداري بين اين دو متغير مشاهده شد (جدول، 
  : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه فرهنگي به تفكيك شهر4جدول شماره 

  معناداريسطح   ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  000/0  286/0  192  يزد

  452/0  -055/0  192  خرم آباد
تفريحي) و سرمايه فرهنگي رابطه وجود دارد. براي سنجش اين رابطه نيز  - فرضيه ديگر اين بود كه بين اوقات فراغت (فرهنگي 

  از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج حاكي از آن است كه هم در شهر يزد و هم در شهر 
است رابطه معناداري وجود دارد و شدت رابطه در هر دو شهر در سطح  05/0آباد با توجه به سطح معناداري از آنجا كه كوچكتر از خرم

  ).5متوسطي قرار دارد (جدول، 
  تفريحي) و سرمايه فرهنگي به تفكيك شهر - : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (فرهنگي5جدول شماره 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  000/0  313/0  192  يزد

  000/0  270/0  192  خرم آباد
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يكي ديگر از فرضيات تحقيق اين بود كه بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد. براي سنجش 
آباد با توجه به اين رابطه نيز از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه مشاهده شد بين اين دو متغير هم در شهر يزد و هم در شهر خرم

  ).6اي وجود ندارد (جدول، معناداري بدست آمده رابطهسطح 
  : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه اجتماعي به تفكيك شهر6جدول شماره 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  732/0  -025/0  192  يزد
  153/0  -104/0  192  آبادخرم

تفريحي) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد. براي سنجش اين  - بين اوقات فراغت (فرهنگيفرضيه ديگر تحقيق اين بود كه 
رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد، مالحظه گرديد بين اين دو متغير هم در شهر يزد و هم در شهر خرم آباد با توجه به سطح 

  ).7اي وجود ندارد (جدول، معناداري بدست آمده رابطه
  تفريحي) و سرمايه اجتماعي به تفكيك شهر - : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (فرهنگي7شماره  جدول

  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  072/0  130/0  192  يزد

  826/0  - 016/0  192  خرم آباد
اقتصادي رابطه وجود دارد. براي سنجش يكي ديگر از فرضيات تحقيق اين بود كه بين اوقات فراغت (روزانه و هفتگي) و سرمايه 

آباد با توجه به اين رابطه نيز از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه مشاهده شد بين اين دو متغير هم در شهر يزد و هم در شهر خرم
  ).8اي وجود ندارد (جدول، سطح معناداري بدست آمده رابطه

  
  (روزانه و هفتگي) و سرمايه اقتصادي به تفكيك شهر : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت8جدول شماره 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  905/0  -009/0  192  يزد

  890/0  010/0  192  خرم آباد
تفريحي) و سرمايه اقتصادي رابطه وجود دارد. براي سنجش اين  - فرضيه ديگر تحقيق اين بود كه بين اوقات فراغت (فرهنگي

آباد با توجه به همبستگي پيرسون استفاده شد، مالحظه گرديد كه بين اين دو متغير هم در شهر يزد و هم در شهر خرم رابطه از ضريب
  ).9اي وجود ندارد (جدول، سطح معناداري بدست آمده رابطه

  تفريحي) و سرمايه اقتصادي به تفكيك شهر - : ضريب همبستگي بين اوقات فراغت (فرهنگي 9جدول شماره 
  سطح معناداري  ضريب همبستگي   تعداد  شهر
  561/0  042/0  192  يزد

  266/0  081/0  192  خرم آباد
  تحليل چند متغيره

شود كه بخواهيم مقادير يك متغير را از روي متغير ديگر اي است بعد از همبستگي، هنگامي استفاده ميتحليل رگرسيون مرحله
، مشاهده 11دهد. همانطور كه در جدول را نشان مي 2Rو  Rبيني كنيم. اولين خروجي رگرسيون خالصه مدل است. اين جدول مقادير پيش
دهد. به دست آمده كه همبستگي بين متغيرها را نشان مي 268/0آباد برابر در شهر يزد و در شهر خرم 223/0برابر است با  Rشود مقدار مي

دهد كه چه مقدار از متغير وابسته (اوقات فراغت (روزانه و نيز نشان مي 2Rبين متغيرها همبستگي در حد متوسط برقرار است. مقدار 
آباد نيز برابر با و در شهر خرم 050/0تواند توسط متغيرهاي مستقل تبيين شود كه در اينجا اين مقدار در شهر يزد برابر با هفتگي))، مي

  ).10باشد (جدول، مي 072/0
  هفتگي) و متغيرهاي مستقل - : خالصه رگرسيون چندگانه بين اوقات فراغت (روزانه 10جدول شماره 

Std. error of the 
estimate

Adjusted R Square R Square R Model 
  يزد  1  223/0  050/0  029/0  37/6
  خرم آباد  1  268/0  072/0  052/0  70/5
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دهد. در اين مدل با توجه به سطح معناداري بيني متغير وابسته را در اختيار ما قرار ميضروري براي پيش، اطالعات 11جدول 

آباد مدل معنادار شده است. در شهر يزد متغير افسردگي در مدل معنادار شده است. توان گفت كه هم در شهر يزد و هم در شهر خرممي
درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كرده است و مابقي  218/0دهد است كه نشان مي 218/0مقدار بتا به دست آمده اين متغير برابر 

آباد هم متغيرهاي افسردگي و سرمايه فرهنگي معنادار شده است. مقدار شود. در شهر خرمتوسط ساير متغيرها كه در مدل نيامده تبيين مي
از  190/0دهد متغير افسردگي است كه نشان مي 154/0تغير سرمايه فرهنگي برابر با و براي م 190/0بتا بدست آمده براي افسردگي برابر 

اند تبيين كند و مابقي توسط متغيرهايي كه در مدل نيامدهاز تغييرات متغير وابسته را تبيين مي 154/0تغييرات و متغير سرمايه فرهنگي 
  ).11شود (جدول، مي

  
  

  هفتگي) به تفكيك شهر - ثير متغيرهاي مستقل بر اوقات فراغت (روزانه : رگرسيون چندگانه تأ11جدول شماره 
  سطح معناداري  ضريب تعيين  بتاt  هامؤلفه

  
  
  
  يزد

Constant  720/4    781/37  000/0  
  004/0  076/0  218/0  942/2  افسردگي

  785/0  014/0  021/0  273/0  سرمايه فرهنگي
  722/0  - 013/0  - 027/0  - 356/0  سرمايه اجتماعي
  766/0  128/0  021/0  298/0  سرمايه اقتصادي

  
  

  خرم آباد

Constant  157/5    312/39  000/0  
  008/0  067/0  190/0  680/2  افسردگي

  031/0  106/0  154/0  173/2  سرمايه فرهنگي
  078/0  - 062/0  - 126/0  - 775/1  سرمايه اجتماعي
  789/0  088/0  019/0  268/0  سرمايه اقتصادي

تفريحي) و  - هاي مدل رگرسيوني بين اوقات فراغت (فرهنگي ، كه نشان دهنده خالصه آماره12اطالعات جدول شماره با توجه 
و در  397/0به دست آمده در شهر يزد برابر است با  Rتوان گفت كه مقدار آباد است ميمتغيرهاي مستقل تحقيق در دو شهر يزد و خرم

دهد كه چه مقدار نيز نشان مي 2Rدهد همبستگي  بين متغيرها در حد متوسطي است. مقدار ان مياست كه نش 289/0آباد برابر شهر خرم
تواند توسط متغيرهاي مستقل تبيين شود كه در اينجا اين مقدار در شهر يزد برابر تفريحي))، مي - از متغير وابسته (اوقات فراغت (فرهنگي 

  ).12باشد (جدول، مي 084/0آباد نيز برابر با و در شهر خرم 158/0با 
  تفريحي) و متغيرهاي مستقل - : خالصه رگرسيون چندگانه بين اوقات فراغت (فرهنگي 12جدول شماره 

Std. error of the 
estimate

Adjusted R Square R Square R Model 
  يزد  1  397/0  158/0  140/0  54/3
  خرم آباد  1  289/0  084/0  064/0  92/3

دهد. در اين مدل با توجه به سطح بيني متغير وابسته را در اختيار ما قرار ميهاي ضروري براي پيشداده، 13اطالعات جدول 
آباد مدل معنادار شده است. در شهر يزد متغيرهاي افسردگي و سرمايه توان گفت كه هم در شهر يزد و هم در شهر خرممعناداري مي

درصد از تغييرات متغير  246/0دهد است كه نشان مي 246/0ه دست آمده افسردگي برابر فرهنگي در مدل معنادار شده است. مقدار بتا ب
از تغييرات متغير  241/0دهد است كه نشان مي 241/0وابسته را تبيين كرده است و مقدار بتا به دست آمده براي متغير سرمايه فرهنگي 

آباد هم سرمايه فرهنگي شود. در شهر خرما كه در مدل نيامده تبيين ميوابسته توسط اين متغير تبيين شده و مابقي توسط ساير متغيره
از  274/0دهد متغير سرمايه فرهنگي است كه نشان مي 274/0معنادار شده است. مقدار بتاي بدست آمده براي سرمايه فرهنگي برابر با 

  ).13شود (جدول، اند تبيين مينيامدهكند و مابقي توسط متغيرهايي كه در مدل تغييرات متغير وابسته را تبيين مي
  تفريحي) به تفكيك شهر - : رگرسيون چندگانه تأثير متغيرهاي مستقل بر اوقات فراغت (فرهنگي 13جدول شماره 

  سطح معناداري  ضريب تعيين  بتا t  هامؤلفه
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  يزد

Constant  238/3    385/14  001/0  
  001/0  051/0  246/0  537/3  افسردگي

  001/0  094/0  241/0  366/3  فرهنگيسرمايه 
  335/0  020/0  068/0  967/0  سرمايه اجتماعي
  300/0  247/0  039/1  039/1  سرمايه اقتصادي

  
  

  خرم آباد

Constant  503/5    243/5  000/0  
  412/0  017/0  - 058/0  - 822/0  افسردگي

  000/0  034/0  274/0  905/3  سرمايه فرهنگي
  691/0  024/0  - 028/0  - 399/0  سرمايه اجتماعي
  297/0  225/0  074/0  047/1  سرمايه اقتصادي

  
  

  بحث ونتيجه گيري:
 فراغت اوقات مهم اهداف از يكي كه اين به توجه با. شود¬مي پر تفريحي و جسماني هاي¬فعاليت با بيشتر جوانان و نوجوانان فراغت اوقات
 هاي¬سرمايه كه رفت¬مي انتظار). 1388 الدين، عين ارفعي و ؛1389 تيبا، ؛1352 اسدي، ؛1380 محمدرضايي،( استعدادهاست رشد

 تركيب ولي باشد مؤثر) تفريحي -فرهنگي( فراغت اوقات و) هفتگي - روزانه( فراغت اوقات بر همزمان طور به فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
 پژوهش اين نتايج كه اي¬گونه به است يكديگر از متفاوت فراغت اوقات هاي¬فعاليت تبيين در آباد خرم و يزد شهر در ها¬سرمايه اين

 بر خانواده دسترس در منابع طرفي از. است اجتماعي و اقتصادي سرمايه از بيشتر فرهنگي سرمايه نقش شهر دو اين در كه داد نشان
 هايريزي¬برنامه جهت تأثير اين ميزان بررسي است، مؤثر هاآن افسردگي ميزان و جوانان فراغت اوقات انتخاب و شخصيت گيري¬شكل

 موجب جوانان فراغتي نيازهاي به نسبت خانواده و حكومتي نهادهاي مسئوليت احساس عدم و تفاوتيبي توجهي،¬بي. است مفيد مسئوالن
 و بدبيني با جامعه و خانواده درباره تصورشان رو اين از. است توجه¬بي و بيگانه هاآن با نسبت جامعه كنند تصوّر جوانان كه شود¬مي

 گسترده هاي¬ريزي¬برنامه لزوم مسئله اين. دهد مي افزايش را انحرافي رفتارهاي به ارتكاب احتمال كه گرددمي توأم تنهايي احساس
  .كند مي آشكار پيش از بيش را فراغت اوقات سازي سالم و كردن بهينه جهت
 مختلف اشكال پذيري- تبديل بر او. فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،: شود¬مي ظاهر اساسي شكل سه به سرمايه كه دارد¬مي بيان بورديو
 سرمايه جايگزين تواند¬نمي فرهنگي، سرمايه كه بود معتقد و داشت تأكيد اقتصادي سرمايه به اشكال همه نهايي تقليل بر و سرمايه

 به موارد اكثر كه هستند سرمايه از خاصي نوع نمايانگر تنها مدارك يا گواهي و فكري هاي¬توانايي ها،¬صالحيت وي نظر در. شود اقتصادي
  . شود¬مي افزوده اقتصادي سرمايه
 شيوه و سليقه دانش، به فرهنگي سرمايه و آشنايان شبكه به اجتماعي سرمايه توليدي، نظام در مادي سرمايه ميزان به اقتصادي سرمايه
 از كمي حجم افراد از بعضي بورديو نظريه مبناي بر. يابد دست منزلت به آن طريق از دهد¬مي اجازه فرد به كه شود¬مي مربوط زندگي
 كنار در فرهنگي سرمايه زياد ميزان ديگر، طرف از اما. انجامد¬نمي جايي به دو آن تركيب كه دارند را فرهنگي چه و اقتصادي چه سرمايه
  .داشت خواهد همراه به بااليي منزلت باشد، داشته دوام نسل چند طول در اگر ويژه به گيرد قرار اقتصادي سرمايه زياد ميزان
 ديگران با ارتباط در و جامعه در بلكه شود¬نمي تلقي فراغتي فعاليت نفسه¬في فراغتي فعاليت يك و است زمينه از متأثر فراغت، اوقات
 بازتوليد و توليد فراغتي فعاليت عنوان به و خلق فراغت¬ اوقات گذراندن هاي¬شيوه انواع كه است زمينه طريق از. كند¬مي پيدا شكل
 عنصر نوعي فراغتي هاي¬فعاليت در و شود¬مي فراغت اوقات گذران مختلف صور ايجاد باعث مختلف هاي¬زمينه بنابراين. شود¬مي

 شود¬مي فراغت به مربوط سنتي بطور كه اجتماعي اعمال از متنوعي مجموعه در توان¬مي را اجتماعي تمايزهاي. دارد وجود تمايزبخش
 گفت توان¬مي. كرد مشاهده...  و ها¬قريحه و ذوق ساير و سينما محلي، -بومي هاي¬بازي موسيقي، مطالعه، ها،¬ورزش تعطيالت،: همانند

 است، دسترس در كمي هزينه و سهولت به و دارد وجود كه متعددي تاريخي و طبيعي تنوع علت به فراغت اوقات گذراندن براي ايران در كه
 سرمايه داشتن كه كند¬مي تأييد نيز تحقيق اين هاي¬يافته. نيست فراواني اقتصادي سرمايه داشتن به نياز فراغت اوقات گذراندن براي

  .است اجتماعي سرمايه و اقتصادي سرمايه بر مقدم فراغت اوقات گذراندن نحوه در فرهنگي

 مراجع
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 ،جامعه تحليل در نوين رويكردهاي: زندگي سبك تا اجتماعي طبقه از") 1381( چاووشيان حسن و يوسف اباذري 
 .زمستان و پائيز ،20 شماره اجتماعي، علوم فصلنامه دو. "اجتماعي هويت شناسي

 ،اقتصادي سرمايه تركيبي هاي¬مدل). 1390( نرگس سيده امين، حسيني و احسان؛ خليلي، رحماني افسانه؛ ادريسي 
  مطالعات فصلنامه ،)تهران دانشگاه دانشجويان: مطالعه مورد( فراغتي هاي¬فعاليت انواع تبيين در فرهنگي و

 99- 122 صص سوم، شماره اول، سال ايران، شناختي¬جامعه. 

 ،تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده انتشارات. فراغت اوقات شناسي جامعه جزوه) 1352( فرنگيس اردالن. 

 علوم دانشكده اجتماعي، سالمت و فراغت اوقات گذراندن نحوه رابطه بررسي). 1388( رضا الدين،¬عين ارفعي 
 .تهران طباطبايي، عالمه دانشگاه اجتماعي

 ،مركز نشر تهران، ميردامادي، مهرداد ترجمه شناسي، جامعه بزرگ متفكران) 1379 و1383(  راب استونز. 

 ،12 شماره هنر، و فرهنگ هنر، و فرهنگ عالي شوراي دبيرخانه. تهران ،»رضائيه در وقت گذران) «1352( علي اسدي. 

 ،پيوند، ¬ماهنامه ها،¬خالقيت بستر و رواني بهداشت ساز¬زمينه فراغت هاي¬هنگامه) 1370( غالمعلي افروز 
 .143 ش پرورش، و آموزش وزارت مربيان و اولياء انجمن انتشارت

 استراحتگاه مورد( فراغت اوقات گذران كاركرد فضايي سازماندهي و اداري سازماندهي) 1374( حسين طاها، امين 
 .بهشتي شهيد دانشگاه زمين علوم دانشكده ،)ايران نفت ملي شركت شمال

 ،جيبي هاي¬كتاب سهامي: تهران پرهام، باقر ترجمه. شناسي جامعه در انديشه اساسي مراحل) 1356( ريمون آرون. 

 ،شيرازه پژوهش و نشر صبري، خسرو: ترجمه مصرف،) 1381( رابرت باكاك. 

 ،ـ 166 ص ،17 شماره ارغنون، فصلنامه فرهادپور، مراد ترجمه ناب، زيباشناسي تاريخي تكوين) 1379( پير بورديو 
150. 

 ،نگار و نقش انتشارات: تهران مرديها، مرتضي ترجمه عقالني، انتخاب و عملي داليل: كنش نظريه) 1380( پير بورديو. 

 ،بخش، تاج كيان گردآوري توسعه، و دموكراسي اعتماد،: اجتماعي سرمايه در ،»سرمايه هايشكل) «1384( پير بورديو 
 .شيرازه: تهران پويان، حسن و خاكباز افشين ترجمه

 سمت مفاهيم، و ماهيت گردشگري) 1385( سقايي مهدي و محمدحسين يزدي پاپلي. 

 اول چاپ آزاده، انتشارات آمريكا، روانپزشكي انجمن رواني، اختالالت بندي طبقه) 1373... (نصرا افكاري پور. 

 ،حركت مجله ايران، زنان فراغت اوقات در ورزش جايگاه) 1381( فريدون تندنويس. 

 ،دانشجويان بين در فراغت اوقات گذران چگونگي و اقتصادي - اجتماعي پايگاه رابطه بررسي) 1389( مجتبي تيبا 
 عالمه دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده طباطبايي، عالمه دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده) سال 29 تا 18 جوانان(

 .طباطبايي

 ،ني نشر تهران، چاووشيان، حسن و افشان جو ليال ترجمه بورديو، ير¬پي) 1385( ريچارد جنكينز. 

 ،فرهنگ و خانواده تلويزيون،: كتاب از نهم مقاله( فراغت اوقات شناسي¬جامعه بر اي¬مقدمه) 1381( ژوفر دومازيه .(
 .اسالمي انتشارات و چاپ سازمان: تهران اسدي، علي ترجمه

 13 شماره ،1387 تابستان جوانان، مطالعات فصلنامه ،»فراغت اوقات و جوان دختران) «1387( مريم جاه، رفعت. 

 تهران عطار، انتشارات شناسي،¬ فرهنگ زمينه) 1365( محمود االميني،¬روح. 

 ،علمي انتشارات: تهران ثالثي، محسن ترجمه. معاصر دوران در شناسي جامعه هاي¬نظريه) 1380( جرج ريتزر. 

 با تهران جنوب و شمال منطقه دو در دار¬خانه زنان سالمت وضعيت و زندگي سبك ميان رابطه مطالعه) 1386( زواره 
 تربيت دانشگاه شياني، مليحه: راهنما استاد ارشد، كارشناسي نامه پايان سالمت، حق از آگاهي ميزان سنجش بر تأكيد
 .انساني علوم دانشكده: مدرس

 تهران جوانان، ملي سازمان تحقيقي پژوهش ،»جوانان فراغت اوقات وضعيت بررسي) «1381( جوانان، ملي سازمان :
 .قلم اهل سراي
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 بودجه و برنامه سازمان: تهران. فراغت اوقات گذران كميته مقاالت مجموعه) 1352( اجتماعي رفاه ملي سمينار. 

 ،ني نشر: تهران جليلي، هادي ترجمه شناسي، جامعه در آرا كشاكش) 1388( استيون سيدمن. 

 ،الزهرا دانشگاه انتشارات تهران، خانواده، رشد تئوري) 1368( س سيف. 

 ،ني نشر: تهران كتبي، مرتضي ترجمه بورديو، پير واژگان) 1385( فونتن اوليويه و كريستيان شويره. 

 هايفعاليت بر تأكيد با اصفهان دانشگاه پسر دانشجويان فراغت اوقات چگونگي) 1377( مهدي لنگرودي، صباغ 
 .تهران معلم تربيت دانشگاه بدني تربيت دانشكده ارشد كارشناسي نامه پايان ورزشي،

 ،تهران صادق، صبح انتشارات زندگي، سبك و مصرف) 1382( محمد فاضلي. 

 تهران دانشگاه دختر دانشجويان فراغت اوقات گذران در بدني تربيت جايگاه بررسي) 1373( اهللا نصرت الهي، فرج .
 .بهشهر شهرستان عمومي كتابخانه جوانان فراغت اوقات وضعيت بررسي كتاب ارشد، كارشناسي نامه پايان

 ،اساطير نشر تهران، ايران، اجتماعي مسائل بررسي) 1377( ح. م فرجاد. 

 ،اول چاپ افالك، انتشارات ،)2( شناسي آباد خرم) 1378( فريد قاسمي. 

 ،ني نشر صبوري، منوچهر ترجمه اجتماعي، نظريه بنيادهاي) 1377( جيمز كلمن. 

 ،صادق صبح انتشارات: تهران ثالثي، محسن مترجم. شناسي جامعه بزرگان انديشه و زندگي) 1380( لوئيس كوزر. 

 ،ني نشر: تهران ديده،جهان افشين ترجمه. فرانكفورت مكتب واژگان) 1385( آبه استفن و ايو كوسه. 

 ،ني نشر صبوري، منوچهر ترجمه شناسي، جامعه) 1376( آنتوني گيدنز. 

 مرتبط نهادهاي و ها¬سازمان هاي¬برنامه و ها¬فعاليت ساماندهي هاي¬راه بررسي) 1380( اكبر علي رضايي،¬محمد 
 .گلستان استان تحقيقات مركز كتابخانه كارشناسي، نامه پايان گلستان، استان در جوانان و نوجوانان فراغت اوقات با

 1385 سال مسكن و نفوس سرشماري نتايج) 1389( ايران آمار مركز، www.amar.ir 

 ،كارشناسي سال، 14 ـ 18 سنين آموز¬دانش دختران فراغت اوقات گذران چگونگي بررسي) 1357( سيمين مظفري 
 .طباطبايي عالمه دانشگاه

 ،سوم سال آموزان¬دانش بين در داريدين نوع و اجتماعي سرمايه ميزان بين رابطه بررسي) 1381( حسين مالحسني 
 مدرس، تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان ،1381 سال در) گنبد آباد¬علي( گلستان استان در دبيرستان
 .انساني علوم دانشكده

 ،تابستان ،32 ص دوم، شماره اول، سال ايران، اجتماعي مسائل بررسي مجله) 1389( پروانه سبزي، نژاد و امير ملكي 
1389. 

 استان كشاورزي جهاد سازمان دهم، جلد. لرستان استان سيل كنترل جامع مطالعه) 1378( پارساب مشاور مهندسين 
 .303 ص آبخيزداري، مديريت لرستان،

 انتشارات: تهران. درمان و پيشگيري هاي¬راه و نوجوانان نابهنجار و بهنجار رفتارهاي) 1379( شكوه نژاد،¬نوابي 
 .مربيان و اولياء انجمن

 ،هويت با خانواده فرهنگي سرمايه رابطه شناختي جامعه تبيين) 1386( محمد نصرآبادي كاركنان و محسن نيازي 
 .55 ـ 80 ،31 شماره ملي، مطالعات جوانان، اجتماعي

 ،ني نشر: تهران ارشاد، فرهنگ ترجمه. مرفه طبقه نظريه) 1383( تورشتاين وبلن. 

 ،آگه انتشارات: تهران گهر، نيك عبدالحسين ترجمه. هنر شناسي جامعه) 1384( ناتالي هينيك. 
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