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ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻌﯿﺪ ﻟﻄﻔﯽزاده
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﭼﮑﯿﺪه :ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد از ﻓﺮاﻏﺖ و ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دورهی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣـﻊ و در اﮐﺜـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه در ﻗﺸـﺮ ﺟـﻮان آﺳـﯿﺐﻫـﺎﯾﯽ را در ﺑـﺮ دارد .در دوران ﻣﻌﺎﺻـﺮ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺎلﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻞ و دﯾﺮرﺳـﯽ ورود اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ازدواج،
دوراﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺪﯾـﺪ آورده ﮐـﻪ ﺟـﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .اﻧﺴـﺎن
ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻗـﺪم ﻧﻤﯽﮔـﺬارد ﺑﻠﮑـﻪ دورهای در زﻧـﺪﮔﯽ او رخ ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻓﻘـﺪان ﯾـﺎ ﻗﻠّـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘـﺮادف اﺳـﺖ و در آن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺳـﻬﻢ
ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾﻮ ذاﺋﻘﺔی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ اﻓـﺮاد ﻣﺘـﺄﺛﺮ از زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﯾـﺪﮔﺎه ﻧﻈـﺮی ﭘـﯽﯾـﺮ
ﺑﻮردﯾﻮ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻋ ّﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﻨﺎدی ،از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳـﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣـﺎری در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻤـﺎم ﺟﻮاﻧـﺎن  ۱۵ -۲۹ﺳـﺎﻟﻪی ﺳـﺎ ﮐﻦ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎری »ﮔﺬران وﻗـﺖ« ﮐـﻪ در ﻧﯿﻤـﻪی دوم )ﭘـﺎﯾﯿﺰ و
زﻣﺴﺘﺎن( ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮماﻓـﺰار spss
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿ ـﻖ ،ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﻗﺘﺼــﺎدى -اﺟﺘﻤــﺎﻋﻰ اﺳــﺖ ﮐ ـﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس وﺿــﻊ ﺳــﻮاد و
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿـﺎر ﺧـﺎﻧﻮار ،ﻧـﻮع ﻣﺴـﮑﻦ و
ﻧــﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿ ـﺖ ﻣﺴ ـﮑﻦ ،در ﺳــﻄﺢ ﻣﻌﯿ ـﺎر ﻣﻘﯿ ـﺎس ﻓﺎﺻــﻠﻪاى و از ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ )ﺑــﺎﻻ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ( در ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ رﺗﺒﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣـﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آﻧﺎن ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۱٫۳٫۲۴ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۲٫۴٫۹ :
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و ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از اﻧــﻮاع اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ در ﺑــﯿﻦ دو ﮔــﺮوه ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن ﺗﻔــﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی .اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ؛ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺟﻨﺴﯿﺖ؛ ﺟﻮاﻧﺎن؛ ﺷﻬﺮی.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺗﻤﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ ﺗﺠﻠّـﯽ
»ﺗﻤﺪّن ﻓﺮاﻏﺖ« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ] .[۱۵اﮔﺮﭼﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ و دﻟﭙـﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ

اوﻗﺎت آﺣﺎد ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺪهای ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﻔﮑـﺮ و

ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺑﺪاع ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻋﺪّهای دﯾﮕﺮ ﻣـﻼلآور ﯾـﺎ درﺑﺮدارﻧـﺪهی آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴـﻤﯽ و
رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای آزﻣـﻮن و ﺧﻄـﺎ و

ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﭘـﺬﯾﺮی در آﯾﻨـﺪه آﻣـﺎده و

ﻣﺠﻬــﺰ ﻣﯽﺳــﺎزد .رخ دادن ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫــﺎ و ﮐﺞرویﻫــﺎ در اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ ﺑــﯿﺶ از اوﻗــﺎت
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ از ﺑـﺮوز
ﻣﻮارد آﺳﯿﺐزا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ] .[۱۹اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﮔـﺬران
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺗﻼﺷﮕﺮ و ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎط ﻧﯿـﺮوی ﻓﮑـﺮی و ﻣﻌﻨـﻮی
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬـﻢ ،ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪر ﯾﺰی،
ﻏﻨﯽﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﮔﺬران ﻣﻄﻠﻮب اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ اﺳـﺖ و ﺑﯽﺗـﻮﺟﻬﯽ

ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪان ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻠﺦ و زﯾﺎﻧﺒﺎری در ﭘﯽ دارد .ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد از ﻓﺮاﻏـﺖ و ﻧﺤـﻮهی

ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دورهی زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ
اﻣﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ و در اﮐﺜﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه در ﻗﺸـﺮ ﺟـﻮان
آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد .در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و دﯾﺮرﺳـﯽ ورود

ﻦ ازدواج ،دوراﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳ ّ
آورده ﮐــﻪ ﺟــﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد .اﻧﺴــﺎن ﺟﺪﯾــﺪ از ﮐــﻮدﮐﯽ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑــﻪ ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻟﯽ ﻗــﺪم
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ دورهای در زﻧﺪﮔﯽ او رخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﯾـﺎ ﻗﻠّـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
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ﻣﺘــﺮادف اﺳــﺖ و در آن اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ ﺳــﻬﻢ ﺑﺰرﮔــﯽ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺗﻮﺟــﻪ ﺧــﺎص و اﯾﺠــﺎد
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣـﺆﺛﺮی در

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺳـﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ] .[۱۶ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺤـﻮه
ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﺷـﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً اوﻗـﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ

درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﮑﻔﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺪاوم و ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺿـﺮورت
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﺮاروی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .اﻣـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﺼـﺮ ﺟﺪﯾـﺪ در ﺣﻮزهﻫـﺎ و ﺑﺨﺶﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ُﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی داﺷـﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ

ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی در ﺣـﺎل
ﮔﺬار اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺼﺮف ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﻨّﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ ،اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑـﻪ
ﻧﻬﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اوﻗـﺎت
ﻓﺮاﻏــﺖ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﺎن و داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ،ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺪر ﯾﺠﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﻨﺘﯽ ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺴﺠﺪ ،اﻣﺎﻣﺰاده ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ و … و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن زﻣﺎنﻫـﺎی ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﻧﺒـﻮد
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻓـﺮد را در وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آن را از ﺟﺎ ﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮ ﻧﺸـﻮد ﯾـﺎ ﺑـﺎ
ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺳـﺎﻟﻢ و

ﺑﺪآﻣﻮز ﻣﯽﺷﻮد ] .[۲در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ )ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺟﻮاﻧـﺎن( ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮهی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺟﻮاﻧـﺎن  ۱۵ -۲۹ﺳـﺎﻟﻪی

ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 -۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻊ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺳﺎل  ۱۸۹۹ﻣﯿﻼدی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻧﻈﺮﯾـﻪی ﻃﺒﻘـﻪی
ﻣﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﺷﺘﺎﯾﻦ وﺑﻠﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .وﺑﻠﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ

ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻦآﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺮﻓﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻏـﺖ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪی
ﻣُﺮﻓّﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی و ﮔـﺬران وﻗـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮﺗـﺮی داﻧﺴـﺘﻦ آﻧـﺎن ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘـﺎت
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۲۴وﺑﻠﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﻣُﺮﻓّﻪ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﻫﻨﺠﺎری

دﺳــﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ و ﺧــﻮد را ﺑــﻪ اﻟﮕــﻮی ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﮔﺮوهﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ زﯾﺮدﺳــﺘﯽ

ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮی ﻫﻨﺠـﺎری ﻃﺒﻘـﻪی ﻣﺮﻓّـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ رﻗﺎﺑـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[۱۸
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻟﻮﯾـﺖ

آن از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان دورهی ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪی ﻧﻈـﺮی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻬﺸـﻬﺮ« ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐـﺮدن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤﻨﺸـﯿﻨﯽ و ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ،ﻫﻢ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﻫﻢ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮد ﮔـﺮاﯾﺶ ﮐـﻢﺗـﺮی ﺑـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔـﺬران

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ ].[۶

ادرﯾﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [۱ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن
در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی– اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﻣـﻮردی :داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪی

ﻣﺎزﻧﺪران  (۸۵ -۸۶را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ .ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﺤـﻮهی
ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳــﺖ .روش ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪای ،ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸــﯽ و اﺑــﺰار ﺟﻤــﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧـﻮد ﺗﻬﯿـﻪ و ﻃﺮاﺣـﻰ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ آن در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪی اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮآوردﺷـﺪه  ۳۸۶ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران

در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ  ۸۵ -۸۶اﺟــﺮا ﮔﺮدﯾــﺪ .ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣــﺎﮐﯽ از آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﻣﯿــﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣـﺎن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ،ورزش ﮐـﺮدن ،رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ،اﺳـﺘﻔﺎده

ﮐــﺮدن از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ،ﮔــﭗ و ﮔﻔﺘﮕــﻮ ،ﮐﻼسﻫــﺎی ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ،ﮐﻼسﻫــﺎی ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ،
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ﮐﻼسﻫﺎی زﺑﺎن و ﮐﻼسﻫﺎی ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی– اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻻ ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ]. [۱

 -۳ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
 -۳-۱اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )(Leisure Time
دوﻣﺎزﯾﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴـﻮی و ﻣﺆﻟـﻒ ﮐﺘـﺎب »ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﯾـﮏ ﺗﻤـﺪن ﻓﺮاﻏـﺖ« ،اوﻗـﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻰداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ارز ﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻌﻬّﺪات و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ
ﺷﻐﻠﯽ ،ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿـﻞ و اﺷـﺘﯿﺎق ﺑـﻪ آن ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﻏﺮﺿـﺶ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ،

ﺗﻔﺮ ﯾﺢ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی داﻧﺶ ،ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪن اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ،

ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺴﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاداﻧﻪ در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ] ،[۱۷و ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻰ زﻣﺎنﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد آن را ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧـﻮد و ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی آن در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی روﺣـﯽ ،ﺳـﻦ و ﺗـﻮان ﻣـﺎﻟﯽ ﻓـﺮد ﺑﺴـﺘﮕﯽ

دارد .ﻣﺮﮐـﺰ آﻣــﺎر اﯾـﺮان در آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧــﺎﻧﻮار ،اوﻗــﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ :اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺳـﺎﻋﺎﺗﯽ را در ﺑـﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺪون
اﺟﺒﺎر ،ﺻﺮف اﻣﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دور از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷـﺪ ﻓﮑـﺮی و ﺟﺴـﻤﯽ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آنﻫـﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ] .[۲۰ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:


ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ،ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی دوﺳـﺘﺎﻧﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣـﻮزه ،ﺗﺌـﺎﺗﺮ و … .در اﯾـﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺷﺨﺼـﯿّﺖ و
ﻫﻨﺠﺎرﭘﺬﯾﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .در ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻣـﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮد از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ از ﺗﮑﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.


ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺣﻀﻮر در اﻣـﺎﻣﺰاده و ﻣﺴـﺎﺟﺪ،
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات )ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و …( ،ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ و ....
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ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲزاده

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣـﻮر ﺧﯿﺮ ﯾـﻪ و
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ ﮐ ـﻪ ﺷــﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﺑﺴــﯿﺞ ،ﮐﺎﻧﻮنﻫــﺎی

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﯾّـﻪ ،ﺷـﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠّـﻪ و  ...اﺳـﺖ؛ دﯾـﺪ و ﺑﺎزدﯾـﺪ ﺑـﺎ اﻗـﻮام و
ﺧﻮﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن از ﺳﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧـﻪ و
ﮐﺎﻓﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.


ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺑﻪ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧـﺮژی

ﻫﺪر رﻓﺘﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎر و ﺿـﺎﻣﻦ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴـﻢ و روان ﺑﮑـﺎر ﻣـﯽرود و از ﺳـﻮﯾﯽدﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از رواﺑـﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫـﺎ ﺷـﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد داﻧﺴﺖ ]. [۱۱


ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرک ،ﻣﻮزه ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ.



ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫﻨــﺮی و دﺳــﺘﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﻋﮑﺎﺳــﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴــﯽ ،ﻧﻘّﺎﺷــﯽ ،ﻃﺮاﺣــﯽ ،ﻧــﻮاﺧﺘﻦ
ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ،ﻗﺎﻟﯽﺑــﺎﻓﯽ ،ﺧﯿّــﺎﻃﯽ ،ﻗ ّﻠــﺎبﺑــﺎﻓﯽ ،ﻣﻠﯿﻠــﻪدوزی ،ﮐــﺎﻣﻮاﺑــﺎﻓﯽ ،ﻓــﯿﻠﻢﺑــﺮداری،
ﻣﺠﺴّﻤﻪﺳﺎزی و … ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۳-۲ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى -اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ )(Socio Economic Status
واژهی » «Statusدر ﻟﻐﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻘـﺎم ،ﻣﻨﺰﻟـﺖ ،ﺷـﺄن ،ﭘﺎﯾﮕـﺎه ،ﻣﺮﺗﺒـﻪ ،رﺗﺒـﻪ؛ وﺿـﻊ و
ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺑــﻪﮐﺎر ﻣــﯽرود ] .[۱۰آﻟــﻦ ﺑﯿـﺮو در »ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ« ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽدارد ﮐــﻪ

»ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﺎزهی ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ارز ﯾـﺎﺑﯽ آن ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
ارزﺷ ـﯽ -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و راﯾ ـﺞ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔﯿ ـﺮد .ﺳــﻦ ،ﺟــﻨﺲ ،وﺿــﻊ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ-

ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺤﯿﻂ اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ و در ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﻪی آن ﻣﺎﻫﯿـﺖ درآﻣـﺪ و ﺣﺠـﻢ آن اﺳـﺖ ،در ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﭼـﻮن ﺧﺎﻧـﺪان ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ،ﻧـﮋاد ،دﯾـﻦ و ...

ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ]. [۷
ژرژ ﮔﻮروﯾﭻ ﺑﻪ ﺗـﺄﺛﯽ از آراء ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺘﻘـﺪّم در ﻣـﻮرد ﻗﺸـﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻃﺒﻘـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﺮوهﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪداری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺎوراء ﮐﺎرﻫﺎ

ﺑﻮدن ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮدهﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐـﻞ و ﺗﺒـﺎﯾﻦ اﺳﺎﺳـﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﮔﻮروﯾﭻ ﺷﺶ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱ـ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ۲ـ ﻓﺎﺻﻠﻪدار ﺑﻮدن ۳ـ ﻣﺎوراء ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮدن ۴ـ ﺗﺒﺎﯾﻦ اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
۵ـ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻞ ۶ـ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﭘﺬﯾﺮی .او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻّﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ]. [۲۱
از دﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻞ و ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻫﺮ ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ دﺳـﺘﻪ ﯾـﺎ ﮔـﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدى ﯾـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﻋﻀـﻮ آن اﺳـﺖ ،در

ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﻰ ﭘﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ دارد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺒﻮه روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪی ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﻣﻨﻈﻢ
و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دارﺑﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء و ﻫﺮ

ﺑﺨﺶ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ

ﺷﯿﻮهی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ .ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدى-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدى ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒـﺎر
ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳-۳ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ  ۱۵ -۲۹ﺳـﺎﻟﻪی زﻧـﺎن و
ﻣﺮدان ﺟﻮان اﺗﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﺳﻦ ،اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧـﻮﯾﺶ،
در ﻣﻮرد اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻦ  ۱۵ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺳـﻨﻰ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزاداﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

 -۴ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﻮردﯾﻮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ را ﻣﯽﺗـﻮان در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾﻮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮔﺴـﺘﺮهی ﻧﺴـﺒﺘ ًﺎ وﺳـﯿﻌﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﻣﺎ ّدی و ﻧﻤﺎدﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ وی از آن ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮری ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ،اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ و (...
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزهﻫـﺎ و ﺟﺸـﻨﻮارهﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﺷـﺎی
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ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﻧﻬﺎدﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﮐﺴـﺐ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﻮردﯾﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓﺮاﻏﺘـﯽ ﺑـﺮ اﺑﻌـﺎد ﺧـﺮد و ﮐـﻼن )ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ و

ﺳــﺎﺧﺘﺎر( ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨــﺪ .او ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳــﺖ ﮐـﻪ ﻫــﻢ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻋﯿﻨـﯽ )زﻣﯿﻨــﻪ( و ﻫــﻢ ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ

)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﻫﻨﯽ( در اﻧﺘﺨﺎب ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺮای ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﻣﺆﺛﺮﻧـﺪ .ﻧﮕـﺮش
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑﻮردﯾـﻮ را از ﺳـﺎﯾﺮ ﯾﻦ ﻣﺠـﺰا

ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾﻮ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن در اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ،ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؛ و ذاﺋﻘﻪى اﻓﺮاد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮهی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺤﻮهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی
او ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑـﯽ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿـﺪی

در ﻣﺘﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮردﯾﻮ» ،زﻣﯿﻨـﻪ« اﺳـﺖ ] .[۴اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺣـﺪاﻗﻞ در
ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮرت ﻟﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎر
را ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤـﯿﻂ و ﺷـﺨﺺ ﻣﯽداﻧـﺪ ] .[۱۳ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻋـﺎﻣﻼن در ﺧـﻸ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐـﻨﺶ ﻣﯽزﻧﻨـﺪ.

»زﻣﯿﻨﻪ« ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑﻮردﯾـﻮ ﺑـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺪون اﻓﺘـﺎدن در دام ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾـﯽ
ﻋﯿﻨﯽﮔﺮا ]» .[۱۲زﻣﯿﻨﻪ« ﯾﺎ ﺣـﻮزه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ز ﯾﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ) (Sub-Socialﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻋﺎدتواره ﯾﺎ ﻣﻨﺶ ) (Habitusدر آن ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ دارد ].[۴

ﻋﺎدتواره )ﻣﻨﺶ( ﺧﺼﻠﺖ دﯾـﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ دارد و ﺑﻮردﯾـﻮ ﺗـﻼش ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ اﺑﻌـﺎد ذﻫﻨـﯽ و

ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی وﺟﻮد ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ ] [۵و ].[۸
از اﯾﻦرو ﻋﺎدتواره ﻫﻢ ﻣﺒﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺒﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻧـﻮع ﻓﻀـﺎ ﯾـﺎ
ﺟﻮّ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺳﻮم و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻮردﯾﻮ ﻋﺎدتواره را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ذاﺋﻘﻪ ) (Tasteﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧـﺪ .ذاﺋﻘـﻪ ﻧﯿـﺰ

ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ) (Practiceاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ
ذاﺋﻘﻪ ﺑﻪ ادراﮐﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ذاﺋﻘﻪ ،ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮ ﯾـﻖ آنﻫـﺎ را از اﻓـﺮاد دﯾﮕـﺮ ﺟـﺪا

ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮ ﯾﻖ ذاﺋﻘﻪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،دﯾﮕﺮان و ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﻼ آدمﻫـﺎ را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ذاﺋﻘـﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻗﺎﯾـﻞ
] .[۱۴ﻣﺜ ً
ﺷﺪنﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،دﯾـﺪن
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ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐـﺮد .ذاﺋﻘـﻪﻫﺎ ﻣﺤﺼـﻮل اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻮده و
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺶ)ﻋﺎدتواره( ،دﯾـﺪﮔﺎه راﺑﻄـﻪﮔﺮای ﺑﻮردﯾـﻮ اﺻـﺮار دارد

ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﯾـﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓﺮاﻏﺘـﯽ ﻣﺤﺼـﻮل دﯾـﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺶ )وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ( اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪهی آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻮردﯾـﻮ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻓﺮاﻏﺘـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ

ﻣﻮﺿﻊ ) (Positionو ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ) (Dispositionاﺳﺖ .ﺑﻮردﯾـﻮ ﻋﻘﯿـﺪه دارد ﮐـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺿﻊ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ واﺟـﺪ ﺧﺼـﻠﺖ
ﻋﯿﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻮزهى ﻗﺪرت ،ﺣﻮزهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣﻮزهى اﻗﺘﺼﺎد و  ...اﺳـﺖ.

وﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪی ذﻫﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤّﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺧُﻠـﻖ و ﺧـﻮی و ﻣـﻨﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺧُﻠﻖ و ﺧﻮی ،ﻫـﺮ دو ﻣﺤﺼـﻮل

و ﺛﻤﺮهی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ].[۵

ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓﺮاﻏﺘـﯽ ﻓﯽﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓﺮاﻏﺘـﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻣﯿـﺪان اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧـﻮاع و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﮔـﺬران
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧَﻠﻖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺠـﺎد ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ
)ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل( ،در ﺻـﻮر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
ﻫﻨﺮی ،ورزﺷﯽ ،ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ و  (...ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ »زﻣﯿﻨـﻪ« ،ﭼﻨـﺪ ﺑُﻌـﺪی ) (Multidimentionalاﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ

دارای اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾﻮ ،در ﺑﺎزار رﻗـﺎﺑﺘﯽ
»زﻣﯿﻨﻪ« ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧـﺪ و ﭘﺎﯾـﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻫﻤـﻪى زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ اﺳـﺖ و ﺳﻠﺴـﻠﻪ

ﻣﺮاﺗﺐ رواﺑﻂ ﻗﺪرت در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮ را ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
].[۱۴
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ﺑﻮردﯾﻮ ﻫﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﯾﺠﺎد ﻋﺎدت و ذاﺋﻘﻪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

»ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺧﺎص آﻧﮕﺎه آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﺎری ﻧﺸﺎن داده ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻃﯿﻔـﯽ

از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ )ﺷﻐﻞ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،درآﻣﺪ ،ذوق ﻫﻨﺮی ،ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻏﺬاﯾﯽ و  (...ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪى ﺣﻘﻮق ،ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺪی ،ﺑﯿﺶﺗﺮ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔـﻮش دادن ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ را ﺗـﺮﺟﯿﺢ دﻫـﺪ،

درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻏﺬای ﺳﺎده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه از ﮔﻮﺷـﺖ ﺑـﺪون ﭼﺮﺑـﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮهی ﺗﺎزه ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔِﺮهﺧﻮردﮔﯽ )اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ( ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪی ﺑﻮردﯾـﻮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای ﺧـﺎص از ﺧُﻠـﻖ و ﺧﻮﻫـﺎ ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻋـﺎدت را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ« ].[۲۰

ﺑﻮردﯾﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ذاﺋﻘﻪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ،ورزﺷﯽ ،ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣُـﺪ و  ...ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد و اﻓﺮاد از ﻣﺼﺮف اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺼـﺮ
ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮردﯾﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺎﻻ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻓﺮاﻏﺘــﯽ ﻣﺘﻌــﺎﻟﯽ و ﭘﺮﻣﻨﺰﻟــﺖ را اﻧﺠــﺎم ﻣﯽدﻫﻨــﺪ و ﻃﺒﻘــﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﻋﺎﻣّﻪﭘﺴـﻨﺪ و ﯾـﺎ

ﮐﻢﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

 -۵روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و دادهﻫﺎ
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ

ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﭙـﺮدازد ،ﻣﯽﺗـﻮان آن را ﯾـﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ

ﻋﻠّﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﻨﺎدی ،از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻮﯾﮋه ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ دادهﻫـﺎی
وﺳﯿﻊ و ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﮔـﺮدآوری
ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۲۶

ﻼ ﺗﻮﺳــﻂ دﯾﮕــﺮ
داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﻪﻃــﻮر ﻓﺰاﯾﻨــﺪهای از دادهﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺒ ً
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻏﯿﺮ از
اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوریﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری را
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ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑـﺮای ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺧـﻂ ﻣﺸـﯽﻫﺎ ﮔـﺮدآوری ﮐـﺮده اﺳـﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ].[۲۳

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ در اﺧﺘﯿـﺎر

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻧـﺎبﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﮑﻞ دادهﻫـﺎی دﺳـﺖ
دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ا ﮐﺜﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎی دﺳﺖ اول ﺑﻪﻃـﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ز ﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای دادهﻫﺎی آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄـﺮح ﺳـﺎﺧﺖ

].[۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر دﯾﮕـﺮ ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪهاﻧـﺪ.
ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوریﺷﺪهی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ
ﺳﻮای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ اول اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

ﻼ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻓﻨـﻮن روشﺷﻨﺎﺳـﯽ دﯾﮕـﺮی
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .ﻣﺜ ً

در ﻣﻮرد ﻫﻤﺎن دادهﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ز ﯾﺎدی درﺑﺎرهی ﻓﻨﻮن آﻣـﺎری آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺣُﺴـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺛﺎﻧﻮی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎ دارد ﺗـﺎ ﮔـﺮدآوری آن.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺣ ّﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد

و ﻧﻤﯽﺗﻮان دادهﻫﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ آن اﻓـﺰود .از دﯾﮕـﺮ ﻣﺰاﯾـﺎی ﺑـﺰرگ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺛـﺎﻧﻮی اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﺗﺤﻠﯿ ـﻞ ﺳــﺮ ﯾﻊ ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫﺎی دﯾﮕــﺮان را اﻣﮑﺎنﭘــﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳــﺎزد .ﺗــﻼش ﺑــﺮای ارز ﯾ ـﺎﺑﯽ دوﺑــﺎرهی
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬ ّﻢ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ ].[۸

ﻫﺎ ﮐﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑُﻌـﺪی از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓـﺰودن ﺑـﺮ ﮔـﺰارش اول ﯾـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ آن
اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ«؛ و ﻣﺰ ﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی را اﯾﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ درﺑـﺎرهی
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺳﯽ و اﻫﺪاف ﻧﻈﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴـﺎﺋﻞ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮔـﺮدآوری

دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ؛ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ روش اﺳﺖ ].[۲۵
 -۵-۱ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری

ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎرى در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن )اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد(  ۱۵ -۲۹ﺳـﺎﻟﻪی ﺳـﺎ ﮐﻦ
در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎری »ﮔﺬران وﻗﺖ« در ﻧﯿﻤﻪی دوم
ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠـﯽ دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری( اﺟـﺮا ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻦ  ۱۵ -۲۹ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی رﻓﺘـﺎر ﺟﻮاﻧـﺎن در اﻧﺘﺨـﺎب
ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﯽ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺳـﻦ ﺟـﻮان

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۵-۲اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺒﺎر
اﺑﺰار اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻃﺮح آﻣﺎرى ﮔﺬران وﻗﺖ اﺳﺖ؛ ﮔـﺮدآوری
اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮ ﯾﻖ دو ﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮم ﺷـﻤﺎرهی  ۱ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪی

ﺧﺎﻧﻮار ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و از ﻓـﺮم ﺷـﻤﺎرهی  ۲ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪی ﻓـﺮدی،
اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران وﻗﺖ اﻋﻀﺎی  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮِ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻼ ﺗﺨﺼّﺼـﯽ ﮔـﺮدآوری دادهﻫـﺎ ﻏﺎﻟﺒـﺎً دارای ﺳـﻨﺠﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﮐـﺎﻣ ً
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دادهﻫـﺎ را ﺑﺎﯾـﺪ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﺸـﯿﺪ ﻣﺴـﺌﻠﻪی
اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﺤﻘـﻖ در اﻧﺘﺨـﺎب دادهﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر

ﻣﻌﺮفﻫﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﺿـﺎﻓﯽ در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺠـﺪد
دادهﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﻣﻮرد ارزش آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ].[۸
 -۵-۳ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺤـﻮهی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ و ﻣﻨﻈـﻮر از اوﻗـﺎت
ﻼ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﯾـﺎ ﺑـﺮای اﺳـﺘﺮاﺣﺖ،
ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﺘﻐﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮐﺎﻣ ً
ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻔﺮ ﯾﺢ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻃﻼﻋﺎت ،ﯾـﺎ آﻣـﻮزش ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ

ﺑﻌﺪ از آزاد ﺷﺪن از اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪان ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺳـﻄﺢ ﺳـﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪاى و از ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ )ﺑـﺎﻻ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ( درﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ رﺗﺒﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿّﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی اﻓـﺮاد

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺷـﻬﺮی ،ﺗﻔﺎوتﻫـﺎﯾﯽ در وﺟـﻮد اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻣﯿﻨﻪی ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ وﺟـﻮد دارد .اﯾـﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت در ﺷـﮑﻞدﻫﯽ
ﺷﺨﺼﯿّﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻓـﺮاد در آن رﺷـﺪ
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ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻠّﺖ اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﺮد و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻮع وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪی اﻓـﺮاد ﮐـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۶ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱درﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ )اﻧﻮاع

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪولﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و آﻣﺎرهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫـﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ آﻣـﺎری  Tﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی اﻧـﻮاع اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺟﻨﺴـﯿﺖ ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن و از

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪی ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ اﻧـﻮاع
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۶-۱ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه  ۵۷۵ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۴۹٫۲درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣـﺮد و  ۵۰٫۸درﺻـﺪ زن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۱آﻣﺎرهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ

ﻓﺮاواﻧﯽ

ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻧﻤﺎ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

وارﯾﺎﻧﺲ

ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ

ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ

ﭼﺎرک اول

ﭼﺎرک دوم

ﻣﯿﺰان

۵۷۵

۰

۲۱٫۴۵

۲۱

۱۶

۴٫۲۸

۱۸٫۳۷

۱۵

۲۹

ﭼﺎرک ﺳﻮم

آﻣﺎره

ﭼﺎرکﻫﺎ

۱۷

۲۱

۲۵
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از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺳﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺳﻦ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی

ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۲۱/۴۵ﺳﺎل و ﻣﯿﺎﻧﻪی آن  ۲۱ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻦ
ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻢﺗﺮ از  ۲۱ﺳﺎل و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻻی  ۲۱ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺳﻦ  ۴/۲۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
 ۱۵ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آن  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ۷۵درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ۲۵ ،ﺳـﺎل و
ﻛﻢﺗﺮ از آن ﺳﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ و ﺳﻦ  ۲۵درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ  ۱۷ﺳﺎل و ﻛﻢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿّﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

۱۸۴

۳۲

۲

۰٫۳

ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮده

۳۸۹

۶۷٫۷

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

دارای ﻫﻤﺴﺮ
ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۲ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ۳۲ ،درﺻــﺪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺘــﺄﻫﻞ ۰/۳ ،درﺻـﺪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﯾﻌﻨـﯽ
 ۶۷/۷در ﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۳ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۶۴٫۸درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﺳﻮادﺷـﺎن دﯾـﭙﻠﻢ و ﮐـﻢﺗـﺮ از آن ،و
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و دﯾﭙﻠﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۳۹/۷درﺻـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و

در ﺑﻘﯿّﻪ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺪول  -۳ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺑﯽﺳﻮاد

۷

۱٫۲

اﺑﺘﺪاﺋﯽ

۵۹

۱۰٫۳

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

۹۹

۱۷٫۲

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و دﯾﭙﻠﻢ

۲۲۸

۳۹٫۷

ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

۵۴

۹٫۴

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ

۴۲

۷٫۳

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

۸۵

۱۴٫۸

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱

۰٫۲

۵۷۵

۱۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

ﺷﮑﻞ  -۱ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
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ﺟﺪول  -۴ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ردهی ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ردهی ﺷﻐﻠﯽ

ﺑﯿﮑﺎر

۴۲۳

۷۳٫۶

ردهی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ

۴۸

۸٫۳

ردهی ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ

۵۶

۹٫۷

ردهی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ

۱۴

۲٫۴

ردهی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻ

۱۴

۲٫۴

ردهی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ

۲۰

۳٫۵

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

ردهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺪول  ۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨ ّﻮع و ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﺑـﺮ

اﺳﺎس ﮐﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﻰ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد
 ۷۳/۶درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .و از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن  ۱۸درﺻـﺪ ﺷـﻐﻞﻫﺎی ردهی ﺧﯿﻠـﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و  ۵/۹درﺻﺪ در ردهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺟﺪول  -۵ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﯿﻦ

۱۴۰

۲۴٫۳

۲۴٫۴

ﻣﺘﻮﺳﻂ

۳۵۱

۶۱

۶۱٫۱

ﺑﺎﻻ

۸۳

۱۴٫۴

۱۴٫۵

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۴

۹۹٫۸

۱۰۰

ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ

۱

۰٫۲

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدى در ﺟـﺪول  ۵ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻣﮑﺎﻧـﺎت در اﺧﺘﯿـﺎر ﺧـﺎﻧﻮار
)ﻧﻮع ﺧﻮدرو ،ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و  ،(...ﻧﻮع ﻣﺴـﮑﻦ و ﻧـﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺴـﮑﻦ ﻃﺮاﺣـﻰ و اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۲۴٫۳ ،۵درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘـﺎﯾﯿﻦ،

 ۶۱درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ۱۴٫۴درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪول  -۶آﻣﺎرهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻧﻤﺎ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

وارﯾﺎﻧﺲ

ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ

ﭼﺎرک اول

ﭼﺎرک دوم

ﻣﯿﺰان

۵۷۴

۱

۳۹٫۴۵

۴۰

۴۱

۳٫۵۱

۱۲٫۳۷

۲۹

۴۹

ﭼﺎرک ﺳﻮم

آﻣﺎره

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ

ﭼﺎرکﻫﺎ

۳۷

۴۰

۴۲

ﺟﺪول  ۶ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ۵۷۴ ،ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺎنﮔﺮ وﺿـﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ  ۳۹٫۴۵و ﻣﯿﺎﻧـﻪی آن  ۴۰ﺳـﺎل
اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۴۹و ﮐﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان  ۲۹ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑــﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺗﮑــﺮار ﺑــﺎ ﻣﯿــﺰان  ۴۱ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ اﻧﺤــﺮاف اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﯿــﺮ وﺿــﻌﯿﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۴٫۲۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ۲۵درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ،داراى وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى -اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ۳۷و ﻛﻢﺗﺮ از آن
ﺑﻮده و  ۷۵درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ  ۴۲و ﻛﻢﺗﺮ از آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  -۷ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﭘﺎﯾﯿﻦ

۸۷

۱۵٫۱

۱۵٫۲

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

۳۷۵

۶۵٫۲

۶۵٫۳

ﺑﺎﻻ

۱۱۲

۱۹٫۵

۱۹٫۵

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۴

۹۹٫۸

۱۰۰

ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ

۱

۰٫۲

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺟـﺪول  ،۷ﻃﺒـﻖ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳـﻨﺠﯿﺪهﺷـﺪه در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ۱۵٫۲درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ۶۵٫۳ ،درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ۱۹٫۵درﺻـﺪ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪول  -۸ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﮐﻢﺗﺮ از۳۰دﻗﯿﻘﻪ

۱۹

۳٫۳

۷۳٫۱

۷۳٫۱

 ۳۱ﺗﺎ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

۳

۰٫۵

۱۱٫۵

۸۴٫۶

 ۶۱ﺗﺎ۹۰دﻗﯿﻘﻪ

۲

۰٫۳

۷٫۷

۹۲٫۳

۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۲

۰٫۳

۷٫۷

۱۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

۲۶

۴٫۵

۱۰۰

اﺻﻼً

۵۴۹

۹۵٫۵

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۷۳٫۱ ،۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻢﺗـﺮ از  ۳۰دﻗﯿﻘـﻪ  ۱۱٫۵ ،درﺻـﺪ ۳۱
ﺗﺎ ۶۰دﻗﯿﻘﻪ ۰٫۳ ،درﺻﺪ  ۶۱ﺗﺎ ۹۰دﻗﯿﻘﻪ و  ۰٫۳درﺻﺪ  ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ در ﻫـﺮ روز از

راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۲ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ
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ﺟﺪول  -۹ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﮐﻢﺗﺮ از۳۰دﻗﯿﻘﻪ

۸

۱٫۴

۴۰

۴۰

۳۱ﺗﺎ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

۵

۰٫۹

۲۵

۶۵

۶۱ﺗﺎ۹۰دﻗﯿﻘﻪ

۵

۰٫۹

۲۵

۹۰

۹۱ﺗﺎ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ

۱

۰٫۲

۵

۹۵

۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۱

۰٫۲

۵

۱۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

۲۰

۳٫۵

اﺻﻼً

۵۵۵

۹۶٫۵

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

۱۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۴۰ ،۹درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻢﺗﺮ از  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ۲۵ ،درﺻـﺪ  ۳۱ﺗـﺎ۶۰
دﻗﯿﻘﻪ۲۵ ،درﺻﺪ  ۶۱ﺗـﺎ ۹۰دﻗﯿﻘـﻪ ۵ ،درﺻـﺪ  ۹۱ﺗـﺎ ۱۲۰دﻗﯿﻘـﻪ و  ۵درﺻـﺪ  ۱۲۰دﻗﯿﻘـﻪ و
ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۳ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
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ﺟﺪول  -۱۰ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﮐﻢﺗﺮ از۳۰دﻗﯿﻘﻪ

۵۸

۱۰٫۱

۷۷٫۳

۷۷٫۳

۳۱ﺗﺎ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

۱۷

۳٫۰

۲۲٫۷

۱۰۰٫۰

ﻣﺠﻤﻮع

۷۵

۱۳

۱۰۰

اﺻﻼً

۵۰۰

۸۷

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ۷۷٫۳ ،۱۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻢﺗﺮ از  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ و  ۲۲٫۷درﺻـﺪ ۳۱
ﺗﺎ ۶۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۴ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
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ﺟﺪول  -۱۱ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ و DVD
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ و DVD

ﮐﻢﺗﺮ از۳۰دﻗﯿﻘﻪ

۶

۱

۱۶٫۷

۱۶٫۷

 ۳۱ﺗﺎ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

۱۹

۳٫۳

۵۲٫۸

۶۹٫۴

 ۶۱ﺗﺎ۹۰دﻗﯿﻘﻪ

۷

۱٫۲

۱۹٫۴

۸۸٫۹

 ۹۱ﺗﺎ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ

۴

۰٫۷

۱۱٫۱

۱۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

۳۶

۶٫۳

۱۰۰

اﺻﻼً

۵۳۹

۹۳٫۸

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ۱۶٫۷ ،۱۱درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻢﺗـﺮ از  ۳۰دﻗﯿﻘـﻪ ۵۲٫۸ ،درﺻـﺪ ۳۱

ﺗﺎ ۶۰دﻗﯿﻘﻪ ۱۹٫۴ ،درﺻﺪ  ۶۱ﺗﺎ ۹۰دﻗﯿﻘﻪ و  ۱۱٫۱درﺻﺪ  ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ در ﻫـﺮ روز
وﯾﺪﺋﻮ و  DVDﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۵ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ و DVD
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ﺟﺪول  -۱۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ورزش ﮐﺮدن
ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ورزش ﮐﺮدن

ﮐﻢﺗﺮ از۳۰دﻗﯿﻘﻪ

۹

۱٫۶

۳۰

۳۰

 ۳۱ﺗﺎ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

۱۲

۲٫۱

۴۰

۷۰

 ۶۱ﺗﺎ۹۰دﻗﯿﻘﻪ

۵

۰٫۹

۱۶٫۷

۸۶٫۷

 ۹۱ﺗﺎ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ

۲

۰٫۹

۶٫۷

۹۳٫۳

۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۲

۰٫۳

۶٫۷

۱۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

۳۰

۵٫۲

اﺻﻼً

۵۴۵

۹۴٫۸

ﻣﺠﻤﻮع

۵۷۵

۱۰۰

۱۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺟـﺪول  ۳۰ ،۱۲درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐـﻢﺗـﺮ از  ۳۰دﻗﯿﻘـﻪ ۴۰ ،درﺻـﺪ ۳۱
ﺗﺎ ۶۶۰دﻗﯿﻘـﻪ۱۶٫۷ ،درﺻـﺪ  ۶۱ﺗـﺎ ۹۰دﻗﯿﻘـﻪ ۶٫۷ ،درﺻـﺪ  ۹۱ﺗـﺎ ۱۲۰دﻗﯿﻘـﻪ و  ۶٫۷درﺻـﺪ
 ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻫﺮ روز ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۶ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ورزش ﮐﺮدن
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 -۶-۲ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﺮﺿﯿﻪی  .۱ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد ۱۵ -۲۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮهی

ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -۱۳ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻠﻔﻦ

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ

اﻗﻮام

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ

ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﭘﯿﺎدهروی در

ﮐﺮدن

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش

ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن

اﻋﻀﺎی

ﺧﺎﻧﻮاده

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن



r

-۰٫۰۹۳

-۰٫۰۸۸

-۰٫۱۲۹

-۰٫۰۸۴

-۰٫۰۹۸

۰٫۰۹۶

۰٫۱۰۲

Sig

۰٫۰۲٦

۰٫۰۳۴

۰٫۰۰۲

۰٫۰۴۴

۰٫۰۱۹

۰٫۰۲۲

۰٫۰۱۵

N

۵۷۴

۵۷۳

۵۷۳

۵۷۴

۵۷۳

۵۷۴

۵۷۴

ﻣﯿﺰان ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﺎداری دارد
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽرود ﻣﯿـﺰان ﺻـﺤﺒﺖ
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ آنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.



ﻣﯿﺰان ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ اﻗـﻮام ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﺎداری دارد
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽرود ﻣﯿـﺰان ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ
اﻗﻮام آنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.



ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺎدهروی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﺎداری دارد
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ﻣﯿﺰان ﭘﯿـﺎدهروی

در ﺧﯿﺎﺑﺎن آنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.


ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﺎداری دارد
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽرود ﻣﯿـﺰان ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﮔـﻮش

ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.


ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﺎداری
دارد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘـﺪر ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽرود ﻣﯿـﺰان
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی آنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
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ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲزاده

ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداری دارد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن آنﻫـﺎ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

ﻓﺮﺿﯿﻪی  .۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮﯾﮏ از اﻧﻮاع اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان
و زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﺻﻮر( ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺳﻄﺢ ﺳـﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و

ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را در دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آزﻣـﻮن  tدو
ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.


ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای
ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن در ﮔﺮوه اول ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ﻣـﺮدان ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﮔـﺮوه زﻧـﺎن
اﺳﺖ.



ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ و  DVDدر ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ و  DVDدر ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﮔـﺮوه ﻣـﺮدان ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﮔـﺮوه زﻧـﺎن
اﺳﺖ.



ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﮐـﺎر
ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای در ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه زﻧﺎن اﺳﺖ.



ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ رﻓـﺘﻦ



ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻗـﻮام در ﮔـﺮوه ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ

ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﺳﺖ.

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻗﻮام در ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﺳﺖ.


ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮ ﯾﺢ در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺎزی و



ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻــﺤﺒﺖ ﺑــﺎ اﻋﻀــﺎی ﺧــﺎﻧﻮاده در ﮔــﺮوه ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ،

ﺗﻔﺮ ﯾﺢ در ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه زﻧﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔـﺮوه دوم ﮐـﻪ ﮔـﺮوه زﻧـﺎن ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﺑـﯿﺶ از
ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﺳﺖ.



ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪي وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﺎ …

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ

ﮐﺎر ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای

ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ و DVD

روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

۲۲٫۸۸

۱۲۷٫۳

۱۶٫۶۸

۳۹٫۸۳

F

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

Sig.

آزﻣﻮن ﻟﯿﻮن

-۲٫۶۲

-۲٫۵۹

۵٫۵۴۳

۵٫۶۲۵

۲٫۰۲۷

۲٫۰۴۳

۴٫۵۲۷

۴٫۵۵۲

t

۴۴۴٫۰

۵۷۱

۳۵۱٫۳

۵۷۱

۴۷۰٫۱

۵۷۲

۵۰۴٫۷

۵۷۳

df

۰٫۰۰۹

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۴۳

۰٫۰۴۲

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

Sig

ﺟﺪول  -۱۴آزﻣﻮن  tدر دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ

-۸٫۳۹

-۸٫۳۹

۱۴٫۲۷

۱۴٫۲۷

۲٫۶۵۵

۲٫۶۵۵

۵٫۱۲۹

۵٫۱۲۹

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ

ﺗﻔﺎوت

۳٫۲۰۳

۳٫۲۳۲

۲٫۵۷۶

۲٫۵۳۸

۱٫۳۰۹

۱٫۳۰۰

۱٫۱۳۳

۱٫۱۲۷

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺧﻄﺎی

ﺗﻔﺎوت

-۱۴٫۶۹

-۱۴٫۷۴

۹٫۲۱۱

۹٫۲۹۲

۰٫۰۸۲

۰٫۱۰۲

۲٫۹۰۳

۲٫۹۱۵

ﮐﺮان ﺑﺎﻻ

-۲٫۱۰۱

۲٫۰۴۹

۱۹٫۳۴۲

۱۹٫۲۶۲

۵٫۲۲۸

۵٫۲۰۷

۷٫۳۵۴

۷٫۳۴۲

ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻃﻤﯿﻨﺎن ۹۵٪

 ........................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،23ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1391ﺻﺺ ........................ 53 - 23

ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲزاده
48

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن

ﺧﺎﻧﻮاده

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻗﻮام

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

۱۹٫۳۱

۳٫۰۹۵

۲۴٫۵۲

۱۹٫۵۶

F

۰٫۰۰۰

۰٫۰۷۹

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

Sig.

آزﻣﻮن ﻟﯿﻮن

-۵٫۸۶

-۵٫۸۴

-۴٫۳۷

-۴٫۳۶

۲٫۶۰۳

۲٫۶۲۵

-۲٫۷۵

-۲٫۷۳

t

۵۳۵٫۹

۵۷۳

۵۶۸٫۳

۵۷۳

۴۳۲٫۹

۵۷۳

۵۱۳٫۶

۵۷۲

df

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۹

۰٫۰۰۶

۰٫۰۰۶

Sig

-۲۶٫۹

-۲۶٫۹

-۱۱٫۹

-۱۱٫۹

۶٫۸۷۰

۶٫۸۷۰

-۵٫۳۴

-۵٫۳۴

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ

ﺗﻔﺎوت

اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۱۴آزﻣﻮن  tدر دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ

۴٫۵۸۹

۴٫۶۱۰

۲٫۷۳۱

۲٫۷۳۶

۲٫۶۳۹

۲٫۶۱۷

۱٫۹۴۰

۱٫۹۵۲

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺧﻄﺎی

ﺗﻔﺎوت

-۳۵٫۹۳

-۳۵٫۹۸

-۱۷٫۳۱

-۱۷٫۳۲

۱٫۶۸۲

۱٫۷۳۰

-۹٫۱۵۴

-۹٫۱۷۸

ﮐﺮان ﺑﺎﻻ

-۱۷٫۹۰۹

-۱۷٫۸۶۹

-۶٫۵۸۸

-۶٫۵۷۸

۱۲٫۰۵۷

۱۲٫۰۱۰

-۱٫۵۳۳

-۱٫۵۱۰

ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻃﻤﯿﻨﺎن ۹۵٪
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ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪي وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﺎ …

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ

۱٫۳۳۶

۳۳٫۳۹

F

۰٫۲۴۸

۰٫۰۰۰

Sig.

آزﻣﻮن ﻟﯿﻮن

-۳٫۴۹

-۳٫۵۰

۴٫۷۱۰

۴٫۷۳۹

t

۵۶۸٫۹

۵۷۳

۴۸۸٫۴

۵۷۳

df

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

Sig

-۴۱٫۷

-۴۱٫۷

۲۷٫۸۸

۲۷٫۸۸

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ

ﺗﻔﺎوت

اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۱۴آزﻣﻮن  tدر دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ

۱۱٫۹۲۳

۱۱٫۹۱۳

۵٫۹۲۰

۵٫۸۸۴

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺧﻄﺎی

ﺗﻔﺎوت

-۶۵٫۱۲

-۶۵٫۱۰

۱۶٫۲۵۰

۱۶٫۳۲۴

ﮐﺮان ﺑﺎﻻ

-۱۸٫۲۸۴

-۱۸٫۳۰۳

۳۹٫۵۱۲

۳۹٫۴۳۸

ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻃﻤﯿﻨﺎن ۹۵٪
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ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲزاده

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﮐﺮدن در ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه زﻧﺎن اﺳﺖ.



ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن در ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﺳﺖ.

-۷ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮهی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش

دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﯾﻦ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ﯾـﺎ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘـﺎت
ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮى ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و  ...داﺷﺘﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾـﻮ ،زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی اﻓـﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪﺷـﺎن در اﯾﺠـﺎد اﻧـﻮاع ،ﺷـﮑﻞﻫﺎ و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؛ و ذاﺋﻘﻪی اﻓﺮاد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮهی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺤﻮهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی
او ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﯾـﺎ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻓﻌّﺎل ﯾـﺎ ﻏﯿـﺮ
ﻓﻌّﺎل( ،در ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻫﻨـﺮی ،ورزﺷـﯽ ،ﺗﻔﺮ ﯾﺤـﯽ و (...

ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﻮردﯾﻮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای ﭘﺎﯾﮕـﺎه

اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑـﺎﻻ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻓﺮاﻏﺘـﯽ ﻣﺘﻌــﺎﻟﯽ و ﭘﺮﻣﻨﺰﻟـﺖ را اﻧﺠــﺎم ﻣﯽدﻫﻨــﺪ و
ﻃﺒﻘــﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ دارای ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼــﺎدی ﭘــﺎﯾﯿﻦ ،ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻓﺮاﻏﺘــﯽ
ﻋﺎﻣّﻪﭘﺴﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺰاران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺟﻮاﻧـﺎن

ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔــﺮدد ﮐــﻪ در ﺣــﻮزهی ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺑـﻪوﯾـﮋه ﺑــﺮای اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺳــﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﻨــﺎﻃﻖ و ﺟﻨﺴ ـﯿّﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در اراﯾﻪی ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺗﻮﺟّﻪ ﺧﺎﺻّﯽ ﻣﺒﺬول ﮔـﺮدد
ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن در ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧـﻮد از ورزش ﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮهی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت
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ﻓﺮاﻏﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮهی ﻓﺮاﻏﺘـﯽ ورزش در ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][۱

ادرﯾﺴﯽ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ و رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﺣﺴﺎن ) .(۱۳۸۷ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮهی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ
ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن دﺧﺘــﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪی آن در ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘﺼــﺎدی -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی
ﻣﻮردی :داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﻣﺎزﻧﺪران  .(۸۵ -۸۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ارا ک ،ﺳﺎل دوم ﺷﻤﺎره .۵

][۲

اﺷــﺮفاﻟﮑﺘﺎﺑﯽ ،ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ) .(۱۳۷۹ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻧﺤــﻮهی ﮔــﺬران اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

][۳

ﺑﻠﯿﮑﯽ ،ﻧﻮرﻣﻦ ) .(۱۳۸۴ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺣﺴﻦ ﭼﺎوﺷـﯿﺎن )ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،ﭼـﺎپ
اول ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.

][۴

ﺑﻮردﯾ ـﻮ ،ﭘﯿــﺮ ) .(۱۳۸۰ﻧﻈﺮ ﯾ ـﻪ ﮐــﻨﺶ :دﻻﯾــﻞ ﻋﻤﻠ ـﯽ و اﻧﺘﺨــﺎب ﻋﻘﻼﻧ ـﯽ .ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﻣﺮدﯾﻬــﺎ
)ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ،ﺗﻬﺮان.

][۵

ﺑﻮردﯾﻮ ،ﭘﯿﺮ ) .(۱۳۷۹ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ز ﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎب .ﻣـﺮاد ﻓﺮﻫـﺎدﭘﻮر )ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ارﻏﻨﻮن ،ﺷﻤﺎره  ،۱۷ص.۱۵۱ .

][۶

ﺑﯿﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺮا )  .(۱۳۸۵ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ آن از
دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.

][۷

ﺑﯿـﺮو ،آﻟــﻦ ) .(۱۳۶۶ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﻠﻮماﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ .ﺑــﺎﻗﺮ ﺳــﺎروﺧﺎﻧﯽ )ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮐﯿﻬــﺎن،
ﺗﻬﺮان.

][۸

ﺑﯿﮑﺮ ،ﺗﺮزال ) .(۱۳۸۶ﻧﺤﻮهی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﺎﯾﺒﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﻧﺸﺮ ﻧـﯽ
ﺗﻬﺮان.

][۹

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ ) .(۱۳۸۴ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺑﻮردﯾﻮ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ آﺷـﺘﯿﺎن ،ﺳـﺎل اول،
ﺷﻤﺎره ﺳﻮم.

] [۱۰ﺣﻖﺷــﻨﺎس ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤــﺪ و دﯾﮕــﺮان ) .(۱۳۸۵ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﻫــﺰاره اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ -ﻓﺎرﺳــﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،ﺗﻬﺮان.
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] [۱۱رﺟﺐزاده ،اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۸۱ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن :ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و ﻣﺼـﺮف
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
] [۱۲رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۳ﺣﻮزهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯽﯾـﺮ ﺑﻮردﯾـﻮ .ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪی ﮐﺘـﺎب ﻣـﺎه ﻋﻠـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۵ﺻﺺ .۵۱ -۵۲
] [۱۳رﻓﯿﻊﭘﻮر ،ﻓﺮاﻣﺮز ) .(۱۳۷۳ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪﻫﺎ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸـﺎر ،ﭼـﺎپ ﺷﺸـﻢ،
ﺗﻬﺮان.
] [۱٤ر ﯾﺘﺰر ،ﺟﺮج ).(۱۳۸۰ﻧﻈﺮ ﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ .ﻣﺤﺴـﻦ ﺛﻼﺛـﯽ )ﻣﺘـﺮﺟﻢ(،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان.
] [۱٥ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ) .(۱۳۷۳روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﻠـﺪ اول :اﺻـﻮل وﻣﺒـﺎﻧﯽ.
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان.
] [۱٦ﺳــﻠﮕﯽ ،ﻣﺤﻤــﺪ ،ﺻــﺎدق ﭘــﻮر ،ﺑﻬــﺮام ) .(۱۳۸۲ﺑﺮرﺳــﯽ وﺿــﻌﯿﺖ اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ ﺟﻮاﻧــﺎن،
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻫﻞ ﻗﻠﻢ ،ﺗﻬﺮان.
] [۱۷ﻋﺼﺎر ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ) .(۱۳۷۷ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ،
ﺷﻤﺎره  ،۲۲۵ص.۳۰ .
] [۱۸ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ )  .(۱۳۸۲ﻣﺼﺮف وﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ .اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ،ﺗﻬﺮان.
] [۱۹ﻓﮑﻮﻫﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ .ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﻬﺎﺑﺎدی ) .(۱۳۸۲اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ،دوره اول ،ﺷـﻤﺎره ﭼﻬـﺎرم ،ﭘـﺎﯾﯿﺰ و
زﻣﺴﺘﺎن ،ص.۳ .
] [۲۰ﻟﭽﺖ ،ﺟﺎن ) (۱۳۷۷ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﺘﻔﮑـﺮ ﺑـﺰرگ ﻣﻌﺎﺻـﺮ .ﻣﺤﺴـﻦ ﺣﮑﯿﻤـﯽ )ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺧﺠﺴﺘﻪ ،ﺗﻬﺮان.
] [۲۱ﻟﻬﺴﺎﯾﯽزاده ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ ) .(۱۳۷۷ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎ و ﻗﺸـﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در اﯾـﺮان .ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز .دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﺑﻬﺎر ،ﺻﺺ.۱ -۲۴ .
] [۲۲ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ) .(۱۳۸۱آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎﻧﻮار ،دﻓﺘـﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.
] [۲۳ﻧﭽﻤﯿــﺎس ،دﯾﻮﯾــﺪ ) .(۱۳۸۱روشﻫــﺎی ﭘــﮋوﻫﺶ در ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ .ﻓﺎﺿــﻞ ﻻرﯾﺠــﺎﻧﯽ
)ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ،ﺗﻬﺮان.
] [۲۴وﺑﻠﻦ ،ﺗﻮرﺷﻨﺎﯾﻦ ) .(۱۳۸۳ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ .ارﺷﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.
[25] Hakim, C. (1982). Secondary Analysis in social Research: A Guide to
Data Sources and Methods with Examples, Pages 1&16, Allen and
Unwin, London.
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[26] Procter, M. (1993) Analysing other researchers data, in N. Gilbert
(ed.), Researching social life. Sage, London.
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