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Abstract 
Leisure time is one of the pathological scopes in our society. Since the 

population of our society is young and there are probable harms of deviant 

leisure among youth, it is important to address the youth's leisure experiences. 

Deviant leisure is defined as activities contrary to the ethical and legal norms of 

society. This study aimed to examine the effect of differential association on 

deviant leisure. The research method is a survey and a questionnaire was used 

as a data collection tool. The population of this study includes all young people 

aged 18-35 in Babolsar. 400 persons were selected using the multistage 

clustering sampling method. The results demonstrated no significant 

relationship between gender and deviant leisure. But, single has deviant behavior 

more than married people. According to the results of the Pearson correlation 

test, there is a significant relationship between differential association (Priority, 

Duration, Frequency, and Intensity) and deviant leisure (Obvious, Latent). 

Therefore, having an intimate and continuous relationship with people with 

deviant leisure leads adolescents strongly to deviant leisure. According to the 

research theoretical model test, which was done by structural equation modeling, 

it is identified that the effect of Differential association on deviant leisure was 

positive (Beta= 0.60). Also, it was concluded that the variables of the differential 

association structure were able to explain 0.36 of the changes of the dependent 

variable (deviant leisure and dimensions). It means that social situations 

especially relations with friends affect the pathological actions of youths. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 

The realm of leisure is considered as one of 

the most important areas which can 

represents everyday life and shows the 

power of authority and freedom in human 

life. The importance of leisure is not 

overlooked by anyone in today's world full 

of tension, where people often feel tired 

because of their busy work.  Leisure time is 

one of the pathological scopes in our 

society. Since the population of our society 

is young and there are probable harms of 

deviant leisure among youth, it is important 

to address the youth's leisure experiences. 

Deviant leisure is defined as activities 

contrary to the ethical and legal norms of 

society.  

This study aimed to examine the effect of 

differential association on deviant leisure as 

a social problem. We used Sutherland's 

differential association theory. The theory 

states that criminal behavior is learned by 

one's environment and suggests that 

criminal behavior is learned. This theory is 

the most widely recognized theory on 

deviant behavior. In fact, deviant leisure as 

a deviant action is learned by youths in their 

relation with family and friends. The 

current study tries to answer this question: 

Does deviant leisure, as a social problem 

among youths, can be explained by 

differential association theory? 

2- Methods:  

The research method is a survey and a 

questionnaire was used as a data collection 

tool. The population of this study includes 

all young people aged 18-35 in Babolsar 

and 400 persons were selected using the 

multistage clustering sampling method. 

"SPSS" and "Amos" software were used for 

data analysis and structural equation 

modeling (SEM) was conducted in testing 

the theoretical model.  

Deviant leisure as a dependent variable 

consists of two dimensions: "Clear deviant 

Leisure" and "Hidden Deviant Leisure". In 

clear deviant leisure, a person has some 

deviant experiences such as using tobacco 

freely. But in hidden deviant leisure, a 

person may confront serious punishment 

when doing it for example drinking alcohol. 

Also, the Independent variable was the 

differential association. 

The differential association suggested 

that individuals learned to become 

criminals by associating with criminals. 

The differential association has four 

dimensions including Priority, Duration, 

Frequency, and Intensity, and were 

measured by validated indicators. 

3- Results: 

According to the results, the average age of 

the respondents is 25 years. About 7% of 

the subjects had a high level of Deviant 

Leisure, and over 23.8% had a moderate 

level of deviation. 

Results don’t present significant relation 

between gender and deviant leisure. But 

single has deviant behavior more than 

married people. According to the results of 

the Pearson correlation test, there is a 

significant relationship between differential 

association (Priority, Duration, Frequency, 

and Intensity) and deviant leisure (Obvious, 

Latent). Therefore, having intimate and 

continuous relationships with people with 

deviant leisure leads adolescents strongly to 

deviant leisure. But the result presents more 

strong correlation between the independent 

variable with latent deviant leisure.  

According to the research theoretical 

model test, which was done by structural 

equation modeling, it is identified that the 

effect of Differential association on deviant 

leisure was positive (Beta= 0.60). Also, it 

was concluded that the variables of the 

differential association structure were able 

to explain 0.36 of the changes of the 

dependent variable (deviant leisure and 
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dimensions). So if youths have more 

differential association with others, they 

may experience more deviant leisure in the 

future. 

4- Conclusion: 

The leisure pattern can play an important 

and positive role in the quality of life and 

the amount of people's enjoyment of their 

life. On the other hand, there is deviant 

leisure which can have many consequences 

as an activity that violates the ethical, 

criminal, and noncriminal norms of the 

community. 

We tested the effect of the Differential 

Association Theory on deviant leisure in 

this research. The theory provides the 

context in which learning occurs. 

According to Sutherland's theory, the most 

important contexts for learning criminal 

behavior include peer groups and family 

units, though varying entities such as 

schools, neighbors, and media also provide 

alternative settings where some learning of 

criminal behavior may ensue. It means that 

social situations especially relations with 

friends affect the pathological actions of 

youths. 

Nowadays, social problems are common 

in different formations. When youths 

haven't any normal leisure time and states 

don't prepare available possibilities that 

they enjoy it, they incline to deviant 

opportunities that deviant leisure is one of 

them. Those who have more deviant 

relations with others have more deviant 

leisure experiences. So, policymakers 

should consider youths' needs and pay 

especially attention to their leisure time. 
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 مقاله پژوهشی

 در میان جوانان  مساله فراغت انحرافی

 2 یچاف یزهرا سعادت ،*1یروزجاییان اصغر ف یعل

 .شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایرانجامعه دانشیار گروه .1
 .دانشگاه مازندران، مازندران، ایران کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،. 2
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 چکیده
 

بودن جمعیت با توجه به جوان شود.زا در جامعه ما محسوب میاوقات فراغت یکی از حوزه های آسیب

موضوع از های احتمالی تجارب فراغت انحرافی در میان جوانان پرداختن علمی به این جامعه ما و آسیب

 که مغایر با شودهای فراغتی تعریف میاهمیت باالیی برخوردار است. فراغت انحرافی بعنوان فعالیت

های نظریه پیوند افتراقی بر فراغت گیرد. مقاله حاضر تأثیر مولفههنجارهای قانونی جامعه صورت می

سنجش آن پرسشنامه است. جمعیت روش پژوهش، پیمایش و ابزار دهد. انحرافی را مورد بررسی قرار می

گیری نفر بعنوان حجم نمونه به روش نمونه 044شهر بابلسر است.  سال 53-81 تحقیق شامل کلیه جوانان

داری را میان جنسیت و فراغت انحرافی ای انتخاب شده است. نتایج تفاوت معنیای چندمرحلهخوشه

های زا در زمان فراغت دارند. طبق یافتهتار آسیبدهد. اما مجردها بیشتر از افراد متاهل رفنشان نمی

 )تقدم رابطه، مدت زمان، فروانی و شدت رابطه( پیوند افتراقی سازه ابعاد بین آزمون همبستگی پیرسون،

. هرچند شدت رابطه میان این چهار متغیر وجود دارد دارییمعن رابطه )آشکار و پنهان( انحرافی فراغت و

 روش اب که تحقیق نظری مدل آزمون با راغت انحرافی بیشتر بوده است. مطابقمستقل با نوع پنهان ف

تاثیر سازه پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی گردید  مشخص است شده انجام ساختاری معادله سازیمدل

 53/4 متغیرهای سازه پیوند افتراقی باهم توانستند . همچنین(Beta= 0.60)و ابعاد آن مثبت بود است

) فراغت انحرافی و ابعاد( را مورد تبیین قرار دهند. این بدین معناست که  وابسته متغیر تغییرات از

زای جوانان نقش های اجتماعی بخصوص تعامالت با دوستان در فضاهای فراغتی بر رفتار آسیبزمینه

 مهمی دارند.
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 861-142، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

 و بیان مسئله مقدمه -1
شناسان و متخصصان علوم اجتماعی را به ویژه جامعهنظران و بهاست که توجه بسیاری از صاحب هاییپدیدهاوقات فراغت یکی از 

این موضوع دارند. هرچند امروزه نوع نگاه به فراغت خود جلب کرده است و متخصصان و کارشناسان علوم اجتماعی نگاه ویژه به 

که در آن مسائل مربوط به ماهیت و پیامدهای  کنیممیزندگی  هاییقطعیتو نبود  هاچالش ۀمتفاوت از گذشته شده است. در زمان

یک  یریزپیراغت و از سی سال قبل هستند. باورهایی قدیم درباره توانایی علم و فناوری به حل مشکالت ف ترپیچیدهفراغت 

داده است.  آیندمیشمار از فراغت که انحراف به هاییصورتآن  ویژهبهجامعه فراغت جای خود را به نگرانی درباره انواع فراغت، 

مله جبا استفاده از شبکه اینترنت از این  افزارنرماز آثار موسیقی، فیلم و  غیرقانونی بردارینسخهاستفاده تفریحی از مواد مخدر و 

فراغت زمانی از بیداری انسان است که در طی آن هیچگونه »: شودمیدر تعریف کلی فراغت گفته  (.83: 8533)روجک، هستند

(. بنابراین 81: 8535)رهنمایی، «فعالیت شغلی و موظف وجود نداشته باشد و انسان بتواند آن را به میل و دلخواه خود بگذراند

پرداختن داوطلبانه و خارج از الزام به کاری است که باعث رضایت  سازدیمآن را با اهمیت  یرتأثآنچه موضوع فراغت را مهم و 

دانشمندان و متفکران صورت گرفته است محصول تفکر و  یلهوسبه. بیشتر اختراعات و اکتشافات بشری که شودیمدرونی فرد 

. گیردیمنیز در اوقات فراغت صورت  هایبزهکارو  جرائمبیشتر قوه ابتکار و خالقیتی است که در زمان فراغت حاصل آمده است و 

به نمایش  هاانسانو قدرت اختیار و آزادی را در زندگی  کندمیکه زندگی روزمره را بازنمایی  هاییعرصه ترینمهماز در واقع 

 (.32: 2،8333)براون باشدمین قابل اعمال ها در آانساناست که اراده  ایعرصهاست. فراغت  8، عرصه فراغتگذاردمی

 تواندمیهم باعث اعتال و بهینه شدن کار و فرهنگ گردد و هم  تواندمیاست که  ایلبه دواوقات فراغت همچون شمشیر 

(. اوقات فراغت مانند هر پدیده 34: 8533)خواجه نوری،  موجبات انواع کج روی، انحراف و حتی ارتکاب به جرم را فراهم آورد

متفاوتی است که ممکن است مثبت یا غیر انحرافی یا منفی و انحرافی باشد. این امر بر پیچیده  هایجنبهیگری دارای اجتماعی د

مفیدی چون مطالعه، ورزش، شرکت در  هایفعالیتدر زمان فراغت خود  ایعدهبودن این مفهوم داللت دارد. برای مثال 

دیگر در زمان فراغت خود به  ایعدهو  باشدمیجنبه مثبت فراغت  ازجملهه ک دهندمیعلمی و فرهنگی و... انجام  هایفعالیت

همان جنبه انحرافی و منفی فراغت  هافعالیت، که این باشدمیکه مغایر با هنجارهای جامعه  زنندمیدست  زاآسیب هایفعالیت

 زیادی به همراه دارد.  پیامدهایاست که همواره برای فرد و حتی جامعه 

هر نوع سرگرمی، تفریحات و فعالیتی که در زمان فراغت »: کندمیتعریف  گونهاینرا  0فراغت انحرافی 5رو استیبنزاز این 

ی فراغتی انحراف هافعالیتصورت گیرد و هنجارهای اخالقی و قانونی جامعه را نقض و نادیده گیرد، بسته به نوع جامعه این نوع 

میزان کارکردهای منفی، قابلیت پذیرش و  اساس بر توانمیاین نوع از فراغت را (. 883: 8333)استبینز،« شوددر نظر گرفته می

مصرف دخانیات  مثالً) آشکارتقسیم کرد. فراغت انحرافی  3و فراغت انحرافی پنهان 3فراغت انحرافی آشکار دودستهمیزان انحراف به 

را به همراه داشته اما فراغت انحرافی پنهان)مثل  تریضعیف( غیررسمیعمومی( واکنش اجتماعی)رسمی و  وسایلو تخریب 

بنابراین اگر مطالعه  .شودمیاز سوی جامعه غیر قابل پذیرش بوده و از نظر قانونی به نوعی جرم محسوب مصرف مواد و الکل( 

ون چ هاییفعالیت را فراغت مثبت در نظر بگیریم هافعالیتعلمی و از این قبیل  هایانجمنکردن، ورزش و قدم زدن، شرکت در 

 . باشدمیمصرف تفننی سیگار، دوستی با جنس مخالف، مصرف مواد و ... از جمله مصادیق فراغت انحرافی 

؛ کالدول 8331، 3)فیلیپ میالدی شدت یافته است 8314 یدههعالقه به مطالعه درباره اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از اوایل 

ی اوقات فراغت مختلف تجربه هایجنبهمیالدی افزایش بیشتری یافت تا جایی که 8334 یدهه(. این روند در 8333، 1و دیگران

(، 8330، 3فراغتی منحرفانه )روبرستون هایفعالیتبه  توانمیآن  هایجنبه(. از جمله 8331)فیلیپ،  جوانان را در برگرفت
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 861-142، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

هنوز تحقیقات در خصوص   کهدرحالی( اشاره کرد. 3383، 8)شاو و دیگران هویت در جوانان گیریشکلفراغتی و  هایفعالیت

 هم چون ایران چندان گسترده و عمیق نبود. ایتوسعهاوقات فراغت در کشورهای در حال 

باشد  رمؤثدر چگونگی گذران فراغت و فراغت انحرافی افراد  تواندمی، عوامل گوناگونی شدهانجاممطابق تحقیقات گوناگون        

 آن دهندهنشاندر ایران  شدهانجام هایپژوهشبه شرایط اقتصادی و اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی اشاره کرد.  توانمیاز جمله 

امکانات برای گذران اوقات فراغت جوانان  تأمینو  ریزیبرنامهجوانان به واسطه عدم  هایبزهکاریاست، که بسیاری از انحرافات و 

در بسیاری از کشورها  زایبآس یهافراغتدر مطالعات دیگر نیز علت رواج انواع (. 04: 8510ن، )سازمان ملی جوانا آیدمیپدید 

اجتماعی و اقتصادی نادرست  هاییاستسصحیح و نیز  یبرنامهرا نداشتن امکانات مناسب تفریحی، آگاهی نداشتن، نداشتن 

که در انتخاب و چگونگی گذران فراغت نقش دارد گروه  (. با توجه به قدرت اختیار و آزادی53: 8512)سلگی، کنندیمعنوان 

گروه  ؤثرمکه در تحقیقات زیادی به نقش  باشدیمدر چگونگی گذران فراغت و نوع فراغت افراد  مؤثردوستان یکی دیگر از عوامل 

 هاییهنظریکی از  یشناسجرمدر  .(2483،  5و استودوسکا 2)مور همساالن در چگونگی گذران فراغت افراد نیز اشاره شده است

االن بر سهم گروه یرتأثو  یریپذجامعهکه در آن بر نقش  مطرح در تبیین رفتار انحرافی نظریه پیوند افتراقی ساترلند می باشد

ی و مشکان) اندپرداختهمطالعات مختلفی به آزمون نظریه پیوند افتراقی و نقش در آن در رفتار انحرافی  شده است. یدتأکانحراف 

 طوربه یامطالعهدر عین حال  (.8530، نیا و همکاران، علیوردی8538، معیدفر، مقیمی،8535، ایار و همکاران،8518مشکانی،

  این مقاله نپرداخته است. در یدتأکمشخص به بررسی نقش پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی مورد 

ت فرص تواندمیاین ویژگی جمعیتی  کهدرحالیبودن ساختار جمعیت،موضوع گذران اوقات فراغت در ایران، با توجه به جوان 

جوانان قشر عظیمی از  ازآنجاکهو در عین حال تهدیدی برای جامعه به حساب آید، دارای پیچیدگی و ابعاد متفاوتی است. 

برونگرایانه به اشکال  اند، و شاهد تغییر شکل اوقات فراغت جوانان از اشکال جمعی و جمعیت کشور را به خود اختصاص داده

 )فیروزجائیان ونمایدیمپرداختن به آن را ضروری  گیردیمصورت  زایبآس صورتبه هاآنکه برخی از فردی و انفعالی هستیم 

به  اما نیست، خاصی قشر به مربوط فراغت، اوقات به نیاز است (. طبیعی8044، کاشی،8531،حبیب پور،8538غالمرضا زاده،

 اربسی اهمیت جامعه، فعال نیروی عنوان به جوانان فراغت اوقات گذران مدیریت و هدایت کشور، جوان جمعیت باالی میزان دلیل

 زایییبآسمدیریت شود تا از  یاگونهبهبروز بزهکاری و کج روی در اوقات فراغت، بیش از اوقات کار است. پس این اوقات باید  .دارد

هزار دانشجو( و  885(.بابلسر به عنوان یک شهر دانشگاهی)دانشگاه مازندران با بیش از 8532آن جلوگیری شود)رفعت جاه، 

ر فراغتی مناسب، د یهامکانو  هابرنامهبه دلیل فقدان  عمدتاًکه  باشدیمهمچنین شهر گردشگری پذیرای جمعیت باالی جوان 

فراغتی انحرافی مواجه کند. با توجه  هاییتفعالرا با  هاآندارند.این وضعیت ممکن است  فراغتی پرخطر قرار هاییتفعالمعرض 

رای فراغت انحرافی ب هاییبآسبعد انحرافی فراغت و با توجه به  یشناختجامعهعدم بررسی  یلبه دلبه آنچه بیان شد، همچنین 

متغیری  انعنوبهدر میان جوانان بپردازد و نقش پیوند افتراقی را جامعه، این تحقیق تالش دارد تا به بررسی میزان فراغت انحرافی 

  ار بر فراغت انحرافی جوانان مورد بررسی قرار دهد.تاثیرگذ
 

 پژوهشپیشینه -2
  های تجربی: پژوهش 2 – 1

گرفتن هنجارهای رسمی جامعه ممکن است انحرافی یا غیر انحرافی)نرمال( تعریف  نظر درفراغتی افراد با  هایکنش اصوالً

 أکیدتبراین اساس در این تحقیق  .باشدمیشوند.در وقع مالک انحرافی بودن فراغت مغایرت تجربه فراغتی با قوانین رسمی جامعه 

 بر مؤثرگذران فراغت و عوامل  هایشیوهط به .بیشتر مطالعات در حوزه فراغت مربوباشدمیمحقق بر تجارب انحرافی فراغت 

مرور خواهد که ارتباط موضوعی با پژوهش حاضر دارند،  هاییپژوهش بخش این . درباشدمیمختلف  هایگروهالگوهای فراغتی 

در  یبه بزهکار لیبا تما یفراغت هایسبکاوقات فراغت و  تأثیر یبررس» ( در تحقیقی با عنوان8533) شیردل و همکاران شد.

. روش اندپرداخته یفراغت هایسبک قیدر شهر کرمان از طر یرستانیبزهکارانه دختران دب یبه رفتارها لیتما به بررسی «دختران
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باشند. تعداد نمونه  یم 8533شهر کرمان در سال  یرستانیپژوهش دانش آموزان دختر دب نیا یو جامعه آمار یشیمایپ قیتحق

 ،دهدمینشان  آمدهدستبه جیشد. نتا آوریجمعپرسشنامه محقق ساخته  قیو اطالعات از طر باشدمینفر  518پژوهش  نیدر ا

 فراغت هایسبک نیموجود است. ب(ب یرستانیدختران دب یرفتارها نیقابل مالحظه در ب زانیبه م یبه بزهکار لیالف( تما

 داریمعنی و میرابطه مستق یرستانیدختران دب یبه بزهکار لیبا تما یهنر ،یورزش ،یحیتفر یگردش ،یرسانه خارج ،ینترنتیا

چندگانه نشان داد که تنها  ونیرگرس لیتحل یدارد. د( اجرا یبه بزهکار لیبر تما کاهندهاثر  ینیسبک فراغت د وجود دارد. ج(

عبارت بودند از:  ریسه متغ نیکنند. ا تبییندرصد آن را  25 توانندمیاثر دارند و  یبه بزهکار لیبر شدت تما یسه سبک فراغت

 ی. سرانجام نحوه گذران اوقات فراغت از جمله عواملیجو استفاده از رسانه خار یحیگردش تفر ،ینترنتیسبک فراغت ا ریمتغ

 .دهدمیسوق  یبزهکار سویبهرا  یرستانیاست که دختران دب

بازنمایی و تبیین اوقات فراغت در اعتیاد به سیگار در میان »(. در پژوهش خود تحت عنوان 8533افراسیابی و مداحی )

نحوه ادراک این کنش معنادار اجتماعی  اساس برنقش اوقات فراغت در اعتیاد دانشجویان، به تبیین « دانشجویان دانشگاه یزد

، نظری کدگذاریدر چارچوب  هادادهبا تحلیل  است. شدهاستفاده ایزمینهر نظریه نزد آنان است. روش تحقیق کیفی و از راهب

، فراغت منفعالنه، مصرف دخانیات( و یک ایخانهقهوه)نبود نظارت خانواده، محدودیت امکانات ورزشی، تفریح پنج مقوله اصلی 

 هایچالش»(. در پژوهشی تحت عنوان 8534ی )یار مقوله هسته ) اوقات فراغت بستر بروز رفتار مصرف محور( استخراج شد.

گذران اوقات فراغت جوانان در ایران پرداخته است.این تحقیق  هایچالشبه بررسی مشکالت و « اوقات فراغت جوانان در ایران

. باشدیماوقات فراغت جوانان  هایچالشتحقیق بیانگر سه دسته از  هاییافتهبه روش اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است. 

منابع و امکانات اوقات فراغت که خود معلول توزیع نامناسب امکانات و فضاهای فراغتی، کمبود منابع مالی، کمبود و نامناسب -8

 اجرایی هایدستگاهکه شامل ضعف عملکرد  ربطذیاجرایی و  هایدستگاهنهادها و  -2بودن امکانات و فضای فراغتی می باشد. 

 کارتقسیم، فقدان یدربردارندهو مدیریت در حوزه اوقات فراغت که  ریزیبرنامه -5و پوشش اندک نیازهای فراغتی جوانان است. 

 .باشدمی فراغت هایبرنامهبودن مشارکت جوانان در  رنگکمنظام مدیریت و  خألمنسجم و برنامه صحیح، 

:دانش  موردمطالعهرابطه اوقات فراغت با بزهکاری نمونه »عنوان حتت ایمطالعهدر  .(8513خواجه نوری و هاشمی نیا )

عه به . این مطالاندپرداختهبه بررسی رابطه موضوع فراغت با بزهکاری و انحراف در بین نوجوانان « دبیرستانی شهر شیراز آموزان

دختر و پسر  آموزاننفر دانش  384 اوقات فراغت و بزهکاری در بین یک نمونه تصادفی شامل هایفعالیتبررسی رابطه بین 

و  تهیافسازماناوقات فراغت  هایفعالیتشهر شیراز پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بین  هایدبیرستان

ه کمتر بزهکاران رفتارهایبیشتر باشد،  یافتهسازمانرفتارهای بزهکارانه رابطه منفی وجود دارد بدین معنی که هرچه اوقات فراغت 

 فراغتی سازمان نیافته و بزهکاری رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. هایفعالیتخواهد بود،  اما بین 

ر ب دیدختران جوان با تأک یفراغت هایفعالیت یشناختجامعه نییتب»عنوان( در پژوهشی تحت8513) جاه و همکارانرفعت

.این تحقیق به روش پیمایش اندپرداختهدختران دانشجو  میان درزای فراغت ببه بررسی عوامل آسی «آن یشناخت بیعوامل آس

، سبک زندگی، نوع هانگرشو  هاارزشپژوهش  هاییافتهبا توجه به  است. شدهانجامو در میان دانشجویان دختر دانشگاه تهران 

. گذارندمیگذران فراغت بر جای  ینحوهگذران اوقات فراغت بیشترین تأثیر را بر  ینحوهو میزان اطالع خانواده از  ایرسانهمصرف 

بیشتر از عوامل خانوادگی مشاهده شد. این  مراتببهشدن اوقات فراغت  زاآسیبهمچنین تأثیر عوامل فردی بر سالم بودن یا 

 هایرسانهسته شده و سایر نهادهای اجتماعی از جمله نتایج مؤید آن است که امروزه در اجتماعی شدن افراد از تأثیر خانواده کا

 .گذارندمیجمعی بر نگرش و رفتار فرد تأثیر بیشتری 

اجتماعی جوانان شهر  هایآسیبرفتاری و اوقات فراغت )مطالعه موردی کج»عنوان ( در پژوهشی تحت8513مهدوی و تمیز )

 استان از تبریزشهر  ساله 29 تا 15 جوانان فراغت اوقات در موجود اجتماعی هایآسیب انواع شناخت و بررسیبه « تبریز(

 اختصاص جوانان فراغت اوقات کردن پر در اجتماعی، هایآسیب نقش و بررسی به مطالعه از بخشی .پرداخته اند شرقی آذربایجان

 گرایی، همجنس انتها در و مخالف جنس با رابطه ، جنسی لمس گفتن، متلک به ترتیب به فراوانی بیشترین آن در که داشت

 رابطه دارای متغیر دو این، اجتماعی هایآسیب و فراغت اوقات هایفعالیت بین همبستگی نتایج  خصوص در ت.داش اختصاص

 ورزشی، هایفعالیت یونرگرس تحلیل نتایج فراغت اوقات هایفعالیت متغیرهای بین در همچنیند. نبودن یکدیگر با داریمعنی
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 ورزشی هایفعالیتگفت که با افزایش انجام  توانمی. بنابراین داشتند مذکور اجتماعی هایآسیب انواع بر را منفی تأثیر بیشترین

 کاست.  توانمیفراغتی در جامعه  هایآسیباز بروز 

به  یشناختآسیبدر داخل کشور بیانگر این امر بوده که تحقیقات کمتری با رویکرد  شدهانجام هایبررسیآنکه  رغمعلی

 هاییژوهشپدر خارج از کشور، مشخص شد تحقیقات و  شدهانجامبررسی تجربه فراغتی شهروندان پرداخته اند. با بررسی تحقیقات 

 درگیر جامعه، هایگروه برخی برای فراغت اوقات منابع فقدانکه  دهندمی. مطالعات نشان اندپرداختهبه مسئله فراغت انحرافی 
 خارج دوستی هایگروه در را خود وقت از جوانان بسیاری لذا .کندمیرا با محدودیت مواجهه  سالم فراغت اوقات در جوانان شدن

(، در پژوهشی 2441) 2ساوینا(. همچنین 2443همکاران، و 8)واگنراندکرده سپری الکل سیگار و مصرف و خیابان در و خانه از

که گرایش به خشونت جسمی نسبت به دیگران در بین  کندیماین نتیجه را بیان « فراغت و خشونت جسمی»تحت عنوان 

بیشتر از جوانانی است که اوقات فراغت خود را با غیر از دوستان و  گذرانندیمجوانانی که اوقات فراغت خود را با همساالن خود 

به بررسی اهمیت اوقات فراغت  "فراغت انحرافی"( در تحقیق با عنوان2422) و همکارانش 5بدیر .کنندیمهمساالن خود سپری 

ه صورت گرفته است به این نتیجه رسید مندنظام.این تحقیق که به روش کیفی و با استفاده از مرور اندپرداختهدر جرم شناسی 

همپوشی وجود دارد.بسیاری از رفتارهای فراغتی مرسوم در شروع  است که بین فراغت و فراغت انحرافی بسته به نوع جامعه

وجه بر این مساله ت مؤثرممکن است با رفتارهای مجرمانه همراه باشد. بنابراین سیاستگذاران در حوزه اوقات فراغت باید به عوامل 

 جدی داشته باشند.

به بررسی رفتار فراغتی انحرافی افراد تبهکار  «انحرافیگنگها و فراغت »در تحقیق به عنوان (2483) و همکاران 0استادوسکا

نفر از افراد تبهکار سابق در شهر  54بر نظریه یادگیری و از طریق روش کیفی و مصاحبه با  تأکید.این تحقیق با اندپرداخته

ه در خانگی بود ک هایانیمهمکه رفتار فراغتی این افراد شامل  دهدمیشیکاگو و ایلینویز انجام شده است.نتایج تحقیق نشان 

.همچنین پرسه زنی در نقاط خلوت شهر و دعوای خشونت شدمیاز مشروبات الکلی،مواد مخدر و روابط جنسی استفاده  هاآن

آمیز با افراد دیگر گنگها و همچنین انواع وندالیسم از جمله رفتارهای فراغتی این افراد در زمان فراغت بوده است.کسب هیجان 

فردی و هم فرایند اجتماعی را در  دالیلاین رفتارها از دالئل مشارکت در این نوع فراغت بوده است.این تحقیق هم و لذت از 

 "فراغت انحرافی در میان دانشجویان لیسانس"(. در پژوهشی به بررسی 2483) 3بالنکوارتکاب این نوع رفتارها تائید کرده است. 

نس دانشگاه ایلینویز آمریکا مستعد سطح باالتری از رفتار انحرافی در زمان اوقات فراغت پرداخته است. از نظر او دانشجویان لیسا

بیشتری در مقایسه با سایر  آزادکه دارای وقت  شودیمخود هستند. این گروه بعنوان بزرگساالن درحال رشدی در نظر گرفته 

که توسط افراد دیگر جامعه نامناسب یا انحرافی تلقی  گذرانندیم اییفراغت هاییتفعالگروها بوده، و اغلب این زمان را به 

فردی نسبت به اوقات فراغت انحرافی، و همچنین نگرش دوستان نزدیک، بر مشارکت  یهانگرش. نتایج تحقیق نشان داد، گرددیم

 ایزنجیره هایقتل» حت عنوان ( در پژوهشی ت2484) 3و کِیسی 3گان .باشدیم یرگذارتأثافراد در این نوع رفتارهای انحرافی 

این دو پس از . دهدمیقرار بررسی مورد ای را و قتل زنجیره فراغت انحرافیی بین رابطه« فعالیت فراغتی انحرافی عنوانبه

و  8303ای مرد و زن بین سال تیم قاتل زنجیره 80 برایای زنجیره هایقتلو  فراغت انحرافیاعمال  صورت داده، هایبررسی

نفر از این افراد طی این دو سال به بررسی موضوع  21و از طریق مصاحبه عمیق از میان ررسی کردند در آمریکا را ب 8332

زیادی صرف آمادگی  زمانمدت) چه مرد و چه زن(  ایزنجیرهکه قاتلین  دهدمینشان  هابررسی. نتایج حاصل از این اندپرداخته

، هاعکسخود را ) اقدام سپس و ، آدمربایی، تجاوز و شکنجه(کردن)جستجو به انجام برسانند.  تا آن را گذارندمیبرای این کار 

 که این افراد گیرندمی نتیجه گونهاینکنند. در نتیجه، ( را در طول زمان آزادشان مرور میهاسوغاتیها و ، جایزههاصوت، هافیلم

فراغت  هافعالیتاینکه اینگونه  رغمعلی ،گیرندمیدر نظر  یفراغتبه عنوان فعالیت را ای قتل زنجیره ، عملمتجاوزان عنوانبه
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گذران اوقات فراغت توسط جوانان: »تحت عنوان  ایمقاله(. در 2443) و همکارانش 8بارنس. شودمیگرفته  نظر درانحرافی 

عه، از مطال نیدر ا هاآنجوانان پرداختند.  انیدر م یفراغت انحراف یبه بررس «یجنس تیبر مصرف مواد، انحراف و فعال تأثیراتش

 زمان یاستفاده هایمقولهاز  ایگسترده فیط یروزمره استفاده کردند و به بررس هایفعالیت دگاهیو د یکنترل اجتماع هینظر

داختند. پر یجنس تیعالقاچاق، انحراف و ف یاستفاده از دارو گار،یس دنیالکل، کش ادیبر مصرف ز تأثیراتشان منظوربه فراغت

 قیقتح نیجه ایشد. نت یبررس زین ،یو اجتماع یاقتصاد تیسن، نژاد و موقع ت،یجنس لیمهم از قب یاجتماع -یتیعوامل جمع

 یفراغت انحراف هایکننده بینیپیش نیاالن، مهم ترسنشان داد که زمان گذرانده شده با خانواده و زمان گذرانده شده با هم

، ندکمیعمل  ذکرشده یپنج فراغت انحراف یهمهعامل محافظ در برابر  کیشده با خانواده، به عنوان جوانان هستند. زمان گذرانده

 .باشد یذکر شده م یهمه پنج فراغت انحراف یمهم برا اریبس یمخاطرهعامل  کیاالن، سگذرانده شده با هم مانز کهدرحالی

 آورینفعلمی و  هایپیشرفتدر مجموع چگونگی گذران اوقات فراغت و مسئله فراغت انحرافی با توجه به تحوالت اجتماعی و      

است. با توجه به اینکه موضوع فراغت بر  قرارگرفتهاندیشمندان و صاحبنظران  موردتوجهدوران معاصر به عنوان یک مسئله مهم 

فراغت بر انحراف پرداخته اند،  تأثیراخیر محققان به بررسی موضوع  هایسالارد، بنابراین در کلیه امور جامعه بشری تأثیر د

تاکنون بررسی مستقیمی درباره فراغت انحرافی صورت نگرفته است، این تحقیق با رویکردی آسیب شناسانه فراغت  کهدرحالی

.رفتاری گیردمیقرار  مدنظر زاآسیبرفتار انحرافی و  عنوانبهاز این منظر در این تحقیق رفتار فراغتی .نمایدمیجوانان را بررسی 

 .گیردمیاولیه شکل  هایگروهتعامالت بخصوص با  تأثیرکه تحت 

 نظری  : مالحظات2 – 2

ه بر ریه پیوند افتراقی ساترلند کدر این تحقیق برای تحلیل فراغت انحرافی جوانان و توضیح نظری متغیر اصلی تحقیق از نظ

شیکاگو  که در مکتب شناسانیجامعهتعامل افتراقی با افراد بزهکار تأکید دارد استفاده شده است.ادوین ساترلند بعنوان یکی از 

نامید. نظریه او از  2نظریه انحرافات داشته است. او نظریه خود را پیوندهای افتراقی دهیشکلپرورش یافت سهم به سزائی را در 

معانی  اجتماعی مید و توماس بر اهمیت شناسیرواناجتماعی مکتب شیکاگو و تأکید  سازمانیبیترکیب نظریه تقلید تارد، مفهوم 

 .شودمیدر تعامل اجتماعی  ناشی 

نظریه ادوین  شد.نهائی  8303مطرح گردید و بعد از اصالح درسال  8353معاشرت ساترلند ابتدا در سال  نظریه فراوانی

یا یادگیری در مباحث کج رفتاری اجتماعی است. نکته اصلی نظریه  پذیریجامعه هاینظریهساترلند مشهورترین نظریه از مجموع 

 شانرافیانحانحرافی آنان بیشتر از ارتباط غیر  هایارتباطکه تعداد  شوندمیساترلند این است که افراد به این علت کج رفتار 

( معتقدست، افرادی که ارتباط بیشتری با حامیان الگوهای رفتار 8303(. در واقع ساترلند )01: 8513سروستانی،  است)صدیق

به طور خاص، . دشونمیافراد رابطه ندارند، بیشتر مرتکب رفتارهای انحرافی  گونهاینمجرمانه داشته باشند، نسبت به کسانی که با 

تقیم و نیز ارتباط غیر مس شوندمیقیم با افرادی که رفتارهای متخلفانه یا مجرمانه مرتکب این فرآیند معمواًل شامل ارتباط مست

مدعی است افرادی که با الگوهای مرتبط با جرم در ارتباط هستند و نظریه پیوند افتراقی ساترلند،  .باشدمیمرجع  هایگروهبا 

در (. 30-18: 5،8334ساترلند و کرسی) شوندمی، بیشتر از بقیه درگیر رفتارهای مجرمانه گیرندمیتعاریف مثبت جرم را یاد 

عامل ساترلند مدعی است، ت طریق فرایند تعامل با دیگران و اهمیت تعاریف تأکید دارد.نتیجه این نظریه بر یادگیری رفتار از 

و  هامحرک، هازهیانگ، هاکیتکن؛ جایی که فرد با الگوهای رفتار مجرمانه و غیر مجرمانه، افتدیماولیه اتفاق  یهاگروهمعموالً در 

و برخی از رفتارهای بزه کارانه نظیر خشونت و پرخاشگری را  شودیمتعاریف مطلوب یا نامطلوب در مورد جرم آشنا 

 بیشتر از تعاریف مخالف یشکنقانونتعاریف موافق که  شودیماین نظریه فرد زمانی منحرف  بر اساس(. 8303)ساترلند،آموزدیم

باشد و همچنین زمان تماس با الگوهای انحراف نسبت به تماس با الگوهای ضد کجروی بیشتر باشد. در حقیقت  یشکنقانون

 ی آموختهبا روابط شخصی صمیمانه در یک فرایند ارتباطی تعامل هاگروهرفتار انحرافی همانند همه رفتارهای دیگر در درون 

 
1. Barnse 
2. differential association  

3. Sutherland & Cressy 
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فراوانی، دوام، اولویت و شدت متغیر است. یعنی با افزایش این متغیرها بر میزان  برحسب ییهاتماس. چنین تعاریف و شودیم

 (. 8333، )کرسی انحراف نیز افزوده خواهد شد

آنان بیشتر از  انحرافی هایارتباطکه تعداد  شوندمیبنابراین نکته اصلی نظریه ساترلند این است که افراد به این علت کج رفتار      

کج رفتارانه دارند نسبت به افرادی است که از  هایایدهاست. این تفاوت تعامل افراد با کسانی که  شانانحرافیغیر  هایارتباط

ه قانون حترام بشکنی را بر اگیرد که قانونشخص به دلیل اینکه در معرض تعاریفی قرار می همنوایانه برخوردارند.همچنین هایایده

 بعدها نظریه ساترلند به لحاظ نظری و تجربی توسعه یافت (.33: 8511)احمدی،  شوددهند، بزهکار یا جنایتکار میترجیح  می

 گروه دوستان بر مصرف یرتأثمختلفی از جمله  هایینهزمنظریه ساترلند به لحاظ تجربی توسط محققین در  (.8،8311)ماتسودا

(، و مصرف و فروش مواد مخدر و دزدی در 8313و همکاران، 2)تیتل و  مزاحمت خیابانی در میان جوانان یبندشرطماری جوانا,

دیگر نشان داده است که پیوند افتراقی  یامطالعه( مورد آزمون و تائید قرار گرفت. همچنین 5،8333میان جوانان )مک کارتی

در چارچوب نظریه پیوند افتراقی ارتباط  (.0،2484)بوسیاکو و آندو ری داردبخصوص در شروع رفتار بزهکارانه جوانان نقش محو

است. دوستان منحرف از طریق انتقال دادن و تقویت کردن هنجارهای انحرافی، چشم  شدهیدهدبین انحراف و دوستان منحرف 

اغلب، اوقات فراغت خود را با دوستانشان  . جوانانی کهگذارندیمپوشیدن و تشویق کردن رفتارهای هنجار شکن، بر روی جوانان اثر 

تخلف، و تشویق بیشتر توسط دوستان، ریسک انحراف بیشتری دارند. همچنین بر اساس  ترراحت، به دلیل ارائه کنندیمسپری 

ت مان فراغنظریه پیوند افتراقی، هرچقدر جوانان زمان بیشتری از فراغت خود را با دوستانی که دارای تجربه رفتار انحرافی در ز

( رفتار یانحرافی و مشوق )پاداش دهنده یهاارزش یدهندهانتقالبگذرانند، این دوستان بیشتر به عنوان الگوهای نقش،  باشندیم

. پیوند افتراقی با دیگرانی که موافق فراغت انحرافی هستند، نوعاً مقدم بر ارتکاب به یک عمل می باشد.در واقع کنندیم، عمل هاآن

نجام و با پیوستگی باالتری ا تریطوالن ینینشهمبیشتری داشته باشد و این  ینینشهمهرچه فرد در زمان فراغت با افراد منحرف 

با افرادی با رفتاری انحرافی  ینینشهماولویت فرد  چراکهت مرتکب رفتار انحرافی شود.پذیرد بیشتر امکان دارد در زمان فراغ

با توجه به .باشدیم زایبآسرفتارهای  واسطهبهفرد با دوستان و اطرافیان  ینینشهماصلی در فراغت انحرافی  مسئله اصوالً .باشدیم

و افراد  هاگروهگفت که هرچقدر تعامالت فرد با این نوع  توانیمولیه ا یهاگروهو هنجارهای  هاارزشباالی فرد از  یرپذیریتأث

الگو گیری و تجربه رفتارهای انحرافی فراغتی نیز بیشتر خواهد بود.فقدان فضاهای فراغتی مناسب برای جوانان  طبعاًبیشتر باشد 

 یهاگروهیات و مواد الکلی بخصوص در در جامعه ما و دسترسی آسان به برخی الگوهای انحرافی فراغت از جمله مصرف دخان

دوستانه زمینه را برای گسترش این نوع الگوهای فراغتی بیشتر کرده است.این نوع تعامالت به تدریج تعاریف و نگرش افراد نسبت 

 .فراغت خواهد شد یهازمانرا تغییر داده و در نهایت منجر به یادگیری و تجربه این نوع رفتارها در  زایبآسبه رفتارهای انحرافی و 

 مدل نظری ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شدهمطرحبا توجه به چارچوب نظری 

 

 

 

 

 

 پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی جوانان)منبع: تحقیق حاضر( تأثیر. مدل نظری بررسی 1نمودار شماره 
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فراوانی  اولویت رابطه طول مدت رابطه تقدم رابطه

 رابطه

 انحرافی فراغت پیوند افتراقی

 فراغت انحرافی آشکار 

 فراغت انحرافی پنهان
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 پژوهش  هایفرضیه

 فرضیه اصلی:  -3-1-1

 پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی و ابعاد آن تأثیر دارد.  

 :فرضیات فرعی -3-1-2

 ابطه با دوستان منحرف)مدت زمان دوستی با افراد منحرف( بر فراغت انحرافی و ابعاد آن تأثیر دارد. تقدم ر 

 .فراوانی رابطه با دوستان منحرف)تعداد دوستان با تعامالت انحرافی( بر فراغت انحرافی و ابعاد آن تأثیر دارد 

  منحرف( بر فراغت انحرافی و ابعاد آن تأثیر دارد.شدت رابطه با دوستان منحرف)میزان نزدیکی و رابطه با افراد 

 .اولویت رابطه با دوستان منحرف)ترجیح تعامل با افراد منحرف( بر فراغت انحرافی و ابعاد آن تأثیر دارد 

 

 روش تحقیق -3

تحقیق می باشنند. جامعه آماری این  2و از نوع مقطعی 8، روش تحقیق پژوهش حاضننر پیمایشننیشننناختیروشاز لحاظ منطق 

نفر به عنوان حجم نمونه به روش  044تعداد  .سننال سنناکن در شننهر بابلسننر می باشنند 53تا  81ه جوانان عبارت اسننت از کلی

تحقیق از طریق ابزار پرسننشنننامه به روش میدانی  موردنیاز هایدادهاسننت.  شنندهتعیین ایچندمرحله ایخوشننه گیرینمونه

و برای آزمون مدل نظری از مدل سنناختاری    SPSS افزارنرماین پژوهش از  هایدهدا اسننت. برای تجزیه تحلیل شنندهآوریجمع

AMOS در نتیجه اسنت. همچنین به منظر سننجش میزان پایایی سوالت از آزمون کرونباا استفاده شده است.  شندهاسنتفاده

بوده است همچنین مابقی متغیرها بیشترین آلفا برخوردار  13/4شدت رابطه با دوستان منحرف با  سؤالبررسی مشخص شد که 

 برخوردار بوده است.  3/4و باالی  قبولقابلاز آلفای 

 تعریف عملیاتی متغیرها -3-1

 وابسته(  )متغیر فراغت انحرافی -3-1-1

عالیتی هر نوع ف. یعنی گیردمیجامعه انجام  هنجارهایمتغیر وابسته در این تحقیق فراغت انحرافی که از تخطی و نادیده گرفتن  

هنجارهای اخالقی، مجرمانه و غیر مجرمانه باشد، بسته به نوع جامعه این  کنندهنقضو  گیردمیاست که در زمان فراغت صورت 

دلیل انتخاب مفهوم انحرافی در این تحقیق این است  (.883: 8333شود )استبینز،فراغتی انحرافی در نظر گرفته می هافعالیتنوع 

ذا .لشوندمیاز منظر عرف اجتماعی کجروی و آسیب محسوب  صرفاًفراغتی مجرمانه بوده و برخی دیگر  هایشاخص که بر خی از

ف مصرچون)  هایشاخصبر این اساس فراغت انحرافی از طریق شمولیت بیشتری از مفهوم جرم داشته است. دایرهمفهوم انحراف 

، پوشی، مصرف مواد مخدر، رانندگی پرخطر، مزاحمت خیابانی، مبدل ، تخریب وسایل عمومیزیستمحیطقلیان، سیگار، تخریب 

 ، دوستی با جنس مخالفایرایانهپورن، تخلفات  هایفیلم، غیراخالقی هایسایتمصرف مشروبات الکلی، قمار، مزاحمت تلفنی، 

به پژوهشگر اطمینان  بابی اعتباراست.این نوع  شدهاستفاده 5سنجیده شد.جهت اعتبار یابی فراغت انحرافی از اعتبار محتوا و پارتی(

 از نظر متخصصین برای به اندازه کافی توان سنجش مفهوم موردنظر را دارد.بر این اساس در این تحقیق موردنظرکه ابزار  دهدمی

یه، در نهایت اول سؤاالتاعتبار یابی شاخص فراغت انحرافی استفاده شد.بر اساس همین نظر و با حذف و اضافه کردن برخی 

 فراغت انحرافی)که بسیاری هایشاخصباید توجه داشت که فراغت انحرافی به دو صورت آشکار و پنهان مورد سنجش قرار گرفت.

 ایجامعهضعیف می باشد( از  هاآناما به هر دلیل واکنش نهادهای کنترلی نسبت به  باشدمیدر جامعه ما مجرمانه نیز  هاآناز 

متفاوت باشد اما در این تحقیق مبتنی بر تحقیقات پیشین و همچنین نظر متخصصین امر لیستی از  تواندمی دیگر ایجامعهبه 

انحرافی)به معنی مغایرت با هنجارهای عرفی و رسمی جامعه( که در زمان فراغت و با نیت تفریح و لذت بخصوص در  هایفعالیت

 
1. survey 

2. cross - sectional 
3. content validity 
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رفتارهای انحرافی فراغتی در جامعه ما بخصوص در میان جوانان مرسوم  تهیه گردید.این گیردمیمیان جوانان جامعه ما صورت 

رفتارها بخصوص در زمان  گونهاینبوده و مطالعه پیشین در همین تحقیق بیانگر آشنا بودن جامعه هدف با  شدهشناختهو 

 هاعالیتففراغتی در میان جوانان در مرحله بعد این نوع  هایفعالیتفراغتی بوده است.بعد از تهیه لیستی از این نوع  هایفعالیت

قرار گرفت.هرچند این نوع شناسی  بندیدستهاست( به دو نوع آشکار و پنهان مورد  شدهگزارشبر اساس معیارهایی )که در زیر 

 انتقادی و اصالحی قرار گیرد. موردبررسیدر تحقیقات دیگر  تواندمی

 1ارفراغت انحرافی آشک -1-1-1-3

بدون مجازات  عمدتاً هر نوع فعالیت فراغتی انحرافی که  دارای ویژگی انحراف مالیم، قابل تحمل بودن، گهگاهی و غیر جدی و 

رف مصچون  هاییشاخصبا  . در این تحقیق فراغت انحرافی آشکارشودمییا مجازات ضعیف باشد فراغت انحرافی آشکار گفته 

، تخریب وسایل عمومی، رانندگی پرخطر،  مبدل پوشی)پوشیدن لباس و آرایش جنس زیستمحیطقلیان، مصرف سیگار، تخریب 

 .گرفت قرارمورد سنجش مخالف( 

 2فراغت انحرافی پنهان  -3-1-1-2

 تاً عمدهر نوع فعالیت فراغتی انحرافی که دارای ویژگی انحراف شدید، غیرقابل تحمل بودن، جدی و فراغت انحرافی پنهان به 

امعه ج فراغت انحرافی در بیشتر مواقع در اثر این نوع .شودمیمخفیانه و پنهانی باشد اطالق  صورتبههمراه با مجازات شدید و 

مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات  چون هاییشاخصدر این تحقیق فراغت انحرافی پنهان با . دنمی بینجدی آسیب و افراد 

پورن، تخلفات رایانه  هایفیلمغیر اخالقی)جنسی(، انتشار هدفمند  هایسایتالکلی، قمار، مزاحمت تلفنی، مشاهده و معرفی 

شرکت در پارتی مختلط مورد سنجش قرارگرفت. دامنه پاسخ سنجش متغیر ای)از جمله هک کردن و ویروسی کردن رایانه(، 

 بوده است.« همیشه تا هرگز»تایی لیکرت از 3مبنای طیف وابسته بر 

 ابعاد پیوند افتراقی )متغیرهای مستقل( -3-2

 هاآن یابطهرکه میزان  شوندمیکه افراد به این دلیل مرتکب رفتار انحرافی  دهدمیمتغیر پیوند افتراقی در نظریه ساترلند نشان 

رلند . بنابراین نکته اصلی نظریه ساتباشدمیغیر انحرافی آنان  هایتماسیشتر از ب شوندمیبا افرادی که مرتکب رفتار انحرافی 

است.  انشانحرافیبیشتر از رفتار ارتباط غیر  هاآنکه تعداد ارتباط انحرافی  شوندمیاین است که افراد به این علت کج رفتار 

آن پیوندها ن . بنابرایباشندمیرفتار  یکنندهتعییندر پیوند افتراقی تقدم، طول مدت، فراوانی و شدت ارتباطات، عوامل  طورکلیبه

که  وندشمیو شامل دیگرانی  افتندمی، اغلب اوقات اتفاق کشندمیزیادی طول  زمانمدت، افتندمیو ارتباطاتی که زودتر اتفاق 

وجود دارد، تأثیر بیشتری روی رفتار دارند. در واقع هر چه افراد بیشتر در معرض رفتار  هاآندیکی با نز یرابطهیا  اندمهمخیلی 

: 8513منحرفانه و مجرمانه قرار بگیرند، بیشتر احتمال دارد که درگیر رفتار مجرمانه و منحرفانه شوند )احمدی،  هاینگرشو 

805.) 

 رابطه با دوستان و زمانمدتی تعداد دوستان، شدت رابطه با دوستان، مؤلفهدر این تحقیق، برای سنجش پیوند افتراقی، 

ه تعداد چ کنیدمیفکر »تعداد دوستان)تعداد رابطه( دارای فراغت انحرافی سؤال  یمؤلفهتقدم رابطه انتخاب گردید. برای سنجش 

تایی  3مبنای طیف پاسخ به این سؤال بر  یدامنهطرح گردید.  «دهندمیفراغتی را انجام  هایکنشاز دوستان شما هریک از 

شدت رابطه با دوستان انحرافی این سؤال  یمؤلفهت. برای سنجش بوده اس «نفر و بیشتر 84هیچ یک از دوستانم تا »لیکرت از 

پاسخ به این  یدامنه «چقدر است؟ دهندمیفراغتی را انجام  هایکنششما با دوستانی که هریک از  یرابطهمیزان »مطرح شد: 

 دوستی با دوستان دارای زمانمدت یمؤلفهبوده است. برای سنجش  «خیلی زیاد تا خیلی کم»لیکرت از  تاییپنجسؤال طیف 

چقدر  دهندمیدوستی شما با دوستانی که هریک از رفتارهای فراغتی را انجام  زمانمدت»فراغت انحرافی این سؤال مطرح شد: 

بوده است. «سال 3دوستی ندارم تا بیش از »تایی لیکرت از  3بر مبنای طیف  سؤالپاسخ به این  یدامنهطرح گردید. « است

که  یگذران فراغت با دوستان یشما برا حیترج»برای سنجش اولویت گذران زمان فراغت با دوستان دارای فراغت انحرافی سؤال 

 
1. obvious deviant leisure 

2. latent deviant leisure 
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تایی لیکرت از 3بر مبنای طیف  سؤالپاسخ به این  یدامنهطرح گردید. « است زانیبه چه م دهندمیرا انجام  ریز یرفتارها

 و بوده است. بوده است.« خیلی زیاد تا خیلی کم»

 هاتحلیل یافته -4
 توصیف اجمالی نمونه -4-1

 است.  شدهآوریجمع 8533سال ساکن در شهر بابلسر در سال  53تا  81جوانان نفر از  044اطالعات در این تحقیق از بین 

سال  81سن  ترینپایینسال بوده و  23میانگین سنی افراد  زن بوده است. درصد  03/ 1از افراد مورد بررسی، و  درصد  2/34

در رابطه با تحصیالت هم بوده اند.  درصد متأهل 3/24 درصد مجرد، 30. به لحاظ تأهل باشدمی سال 53و باالترین سن نیز 

. دهندمیکمترین افراد نمونه را تشکیل  درصد 2با  دیپلم زیربیشترین افراد نمونه و درصد  1/08ا ب لیسانسافراد با تحصیالت 

 0درصد هم وضعیت خود را پایین ارزیابی کرده و تنها  83. اندکردهدرصد وضعیت اقتصادی خود را متوسط ارزیابی  1/33

 .اندکردهدرصد وضعیت خود را باال ارزیابی 

 توزیع فراوانی شاخص فراغت انحرافی  -4-2

 اطالعات . بر اساسباشدمی و پنهان آشکاردو بعد  در افراد فراغت انحرافیتوزیع فراوانی نمرات  دهندهنشان( 8شماره ) جدول

آشکارشان  فراغت انحرافیدرصد هم  30درصد باال، و 1/1متوسط بوده، آشکار  فراغت انحرافیدارای  افراد درصد 83موجود 

درصد نیز دارای فراغت  3/1درصد متوسط و  55درصد پایین بوده،31اما در فراغت انحرافی پنهان حدود پایین بوده است. 

درصد دارای  1/25کل نیز  شاخص. در باشدمی آشکار ازکه فراغت انحرافی پنهان بیشتر  دهدمی.این نشان اندبودهانحرافی باال 

ی مربوط به مصرف قلیان و دوست بیشترین فراوانی در گویه های  فراغت انحرافی هایشاخص.در اندبودهفراغت انحرافی متوسط 

با جنس مخالف بوده و کمترین آن مربوط به گویه های تخریب وسایل عمومی و مصرف مواد مخدر بوده است. میانگین فراوانی 

 .باشدمیدرصد بوده  24/0رافی آشکار که در حدود درصد و بیشتر از میانگین فراغت انح 31/88فراغت انحرافی پنهان 

 فراغت انحرافی کل و ابعاد آنتوزیع فراوانی نمرات میزان  (1)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آزمون فرضیات -4-3

ئه ارا و آزمون مدل نظری تحقیق است. همچنین برای شدهاستفادهبرای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون 

شده است. در ادامه ابتدا به تحلیل و تفسیر روابط بین متغیرهای مستقل با  استفاده Amosمدل ساختاری تجربی از نرم افزار 

 .شودیمو در پایان روابط چندگانه بین متغیرها از طریق مدل ساختاری ارائه  پردازیممیفراغت انحرافی و ابعاد آن( متغیر وابسته )

        

فراغت 

 انحرافی 

طبقات 

 پاسخ

فراغت انحرافی 

 آشکار

فراغت انحرافی 

 پنهان
 فراغت کل

 درصد فراوانی درصد درصد

 33 233 5/31 30 پایین

 1/25 33 55 83 متوسط

 1/3 23 3/1 1/1 باال

 3/33 531 1/33 1/33 کل

 3/4 2 5 5/4 بی پاسخ

 844 044 844 844 کل
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به منظور مقایسه میانگین فراغت انحرافی بر حسب جنسیت و تأهل از آزمون تی دو نمونه ای مستقل و برای متغیر تحصیالت 

جدول زیر، میانگین  هاییافته اساس براست.  شدهگزارش 2و سن از آزمون همبستگی استفاده شده است. که نتایج آن در جدول 

به دست  هاییافته. باشدمی 82/83پسر برابر با  هاینمونهو مقدار این آماره برای  21/24با فراغت انحرافی پاسخگویان دختر برابر 

. بنابراین بین باشدنمی معنادار( بوده که =53/4sigو سطح معناداری حاصل ) -30/4آمده حاکی از آن است آماره تی برابر با 

د.هرچند در فراغت انحرافی پنهان تفاوتی نبوده است اما در فراغت میزان فراغت انحرافی دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندار

 هاانگینمی. همچنین مقایسه اندبودهر از دختران درگیر این نوع فراغت تاست و پسرها بیش شدهمشاهدهتفاوتی محسوسی  آشکار

و مقدار آماره  32/24ها برابر با که فراغت انحرافی مجرد دهدمیمستقل نشان  اینمونهبر حسب تأهل مبتنی بر آزمون تی دو 

و سطح معناداری  35/3حاکی از آن است که آماره تی برابر با  آمدهدستبه هاییافته. باشدمی 32/83برابر با  هامتأهلبرای 

(42/4 sig= مطلوب )نتیجه گرفت که بین فراغت انحرافی مجردها و متأهلین تفاوت معناداری در  توانمی. بنابراین باشدمی

همبستگی میان سن  آزمون.همچنین اندداشتهمجردها فراغت انحرافی بیشتری  کهطوریبهدرصد وجود دارد،  33سطح اطمینان 

ضوع .این مویابدمیکاهش  انحرافیراغت .هرچه سن باالتر رود فباشدمیو فراغت انحرافی بیانگر معناداری رابطه با جهت معکوس 

 در رابطه میان تحصیالت و فراغت انحرافی مشاهده نشده است.
 مستقل فراغت انحرافی برحسب جنسیت و تأهل اینمونه( نتایج آزمون تی دو 2جدول)

 سطح معناداری T میزان میانگین طبقات متغیر

 

 جنسیت

82/83 پسر  30/4-  53/4  

21/24 دختر  

 

 تاهل

32/24 مجرد  35/3  42/4  

32/83 متاهل  

 سطح معنی داری میزان همبستگی متغیر

 44/4 -28/4 سن

 52/4 43/4 تحصیالت

  

که بین حاکی از آن است  هاییافتهاست.  شدهگزارشمستقل و فراغت انحرافی  متغیرهایآزمون همبستگی  5در جدول 

 طول مدت رابطه با دوستان منحرف رابطه معناداری وجود دارد. بدین ترتیب متغیرتمام ابعاد پیوند افتراقی و فراغت انحرافی 

می باشد.  بوده و جهت رابطه مستقیم =35/4r یهمبستگ زانیو م =44/4sigاست. رابطه معناداری دارای  فراغت انحرافی با

ی منجر به یادگیر داشته باشند این امر مدت زمان بیشتری با افراد و دوستان منحرف رابطه دوستی افراد براین اساس هر چه

نین همچ .گرددمیو منجر به افزایش فراغت انحرافی  نمایدمیالگوهای رفتار انحرافی شده و شرایط فراغت انحرافی را تسهیل 

. دباشمیمستقیم و مثبت  معنادار و جهت رابطه فراغت انحرافیو فراوانی رابطه دوستی با افراد منحرف  متغیر رابطه بین

44/4sig=  30/4 یهمبستگ زانیو مr= فراغت ، هرچه تعداد دوستان منحرف جوانان بیشتر باشد این اساس بر .باشدمی

موجب افزایش و  آموزندمیفراغت انحرافی و شیوه انجام آن را از دوستان خود  ترراحتانحرافی افراد بیشتر خواهد بود و افراد 

 فراغت انحرافی نیز تقدم رابطه دوستی با دوستان منحرف بابین  آیدبرمیاز جدول  که گونههمان. گرددمی فراغت انحرافی

تقدم رابطه دوستی جهت رابطه مستقیم است.  ، وباشدمی =33/4r یهمبستگ زانیو م =44/4sig رابطه معناداری وجود دارد

 موده ونافراد تسهیل  فراغت انحرافیشرایط را برای  فیبر فراغت انحرا مؤثریکی از ابعاد  عنوانبهبا افراد دارای فراغت انحرافی 

 رابطه معناداری وجود دارد. فراغت انحرافیبا  شدت رابطه با افراد منحرف. بین متغیر شودمی فراغت انحرافیافزایش  منجر به

44/4sig=  35/4 یهمبستگ زانیو مr=  دارای فراغت انحرافی در شدت رابطه دوستی با افراد هر چقدر  کهطوریبهباشد. می

میان  .در همه موارد روابطشودمیپژوهش تأیید  هایفرضیهدر نتیجه تمامی  .فراغت انحرافی بیشتر خواهد بودبیشتر باشد، افراد



 

  244 جوانان  یاندر م یمساله فراغت انحرافیروزجاییان و همکاران، ف

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 861-142، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

متغیرهای مستقل با فراغت انحرافی پنهان بیشتر از نوع آشکار آن بوده است.این بدان معنی است که افراد در فضاهای 

 .شوندمیفراغتی انحرافی  هایفعالیتشتر درگیر بی ترخصوصی

 فراغت انحرافیآزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و  (3)جدول

فراغت انحرافی  فراغت انحرافی پنهان سطح معناداری

 آشکار

 همبستگی کل
 متغیر مستقل

44/4  33/4  05/4  35/4  طول مدت رابطه 

44/4  38/4  05/4  30/4  فراوانی رابطه 

44/4  33/4  30/4  33/4  تقدم رابطه 

44/4  33/4  34/  35/4  شدت رابطه 

 

 آزمون مدل نظری -4-4

به عنوان  افزارنرماست. این  شدهاستفاده AMOSهمان گونه که آمد در این تحقیق برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرم افزار 

بر این  نظری است. هایمدلمعادله ساختاری روشی برای آزمون  سازیمدلیکی از نرم افزارهای معادله ساختاری مطرح است. 

اساس برای کاربرد این تکنیک نیاز است تا محقق مدل نظری پیش فرض داشته باشد. در حقیقت محقق از این طریق تالش 

گزارش شده مدل تجربی تحقیق به صورت زیر دارد تا مدل نظری تحقیق را در جامعه مورد مطالعه مورد سنجش قرار دهد.

 است.

 

Chi-square = 25/35   Degrees of freedom =7      CMIN/DF: 2/29   RMSEA=. /08 

 سازه پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی تأثیر( مدل تجربی 2مدل شماره)

مستقل )تعداد دوستان منحرف، فراوانی رابطه با دوستان دارای انحراف،  متغیرهایکه در مدل آمده است بین  گونههمان

تقدم رابطه و شدت رابطه با همساالن و دوستان منحرف( با متغیر وابسته )فراغت انحرافی و ابعاد آن( همبستگی مثبت و قابل 

ه جهت رابطه مستقیم و مثبت بوده بدین . در نتیجباشدمی( Beta=0/60قبولی وجود دارد. ضریب بتا پیوند افتراقی برابر با )

د فراغت و انحراف بیشتر باش شکنیقانونموافق  هایزمینهکه تعاریف و  هاییگروهمعنی که هرچه پیوند افتراقی افراد با دوستان و 

تغییرات متغیر  درصد از 53انحرافی نیز بیشتر خواهد بود. در عین حال همه متغیرهای موجود در پیوند افتراقی باهم توانستند 

که در سازه فراغت انحرافی بعد فراغت انحرافی پنهان بیشتر توانسته تغییرات  وابسته )فراغت انحرافی( را مورد تبیین قرار دهند.

 .شودمینتایج حاصل این نظریه تأیید  اساس برفراغت انحرافی کل را تبیین نماید. 

تناسب دارد یا خیر.  اینمونه هایدادهدهند که آیا مدل نظری با برازش در معادله ساختاری نشان می هایآماره  همچنین     

ل است. کای اسکوئر تعدی اینمونه هایدادهبرازش بیانگر برازش مدل تجربی تحقیق به  هایآمارهکه در باال آمده است  گونههمان

 دارد. همچنین نتایج آماره ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد قرار (CMIN/DF =2/29شده در محدوده قابل قبول )
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(RMSEA=0.08) ( و شاخص برازش تطبیقی مقصدCFI = 0/99 بیانگر برازش )این  مدل مسیر می باشند.کالً قبولقابل

 مورد حمایت قرار گرفته است. اینمونه هادادهدهند که مدل نظری ما توسط نشان می هاآماره

  گیرینتیجهبحث و  -5
اجتماعی، سنی و  هایگروهمهم زندگی مردم در جوامع امروزی است.اهمیت گذران فراغت برای همه  هایحوزهفراغت یکی از 

اغت قرار داده است.شیوه گذران فر تأثیرجنسیتی بر کسی پوشیده نیست.تنوع تجارب فراغتی زندگی اجتماعی افراد را تحت 

به همراه داشته باشد.وقتی تجربه فراغتی افراد  هاآنفیت زندگی افراد شده و یا افول شخصیتی برای موجب ارتقا کی تواندمی

 دهشپذیرفتهخالف هنجارهای  هاییفعالیتانحرافی باشد با وضعیتی روبرو خواهیم بود که در آن افراد زمان فراغتشان را با 

 هایافتهی اساس برپژوهش حاضر تأثیر پیوند افتراقی بر فراغت انحرافی جوانان را مورد بررسی قرار داده است.  .گذرانندمیجامعه 

، و میزان فراغت انحرافی جوانان در حد پایین بوده است شانانحرافیاز جامعه آماری پژوهش فراغت درصد  33توصیفی حدود 

میانگین فراغت انحرافی پنهان جوانان، بیشتر از فراغت انحرافی  دهدمیان پایین بوده است. بررسی ابعاد فراغت انحرافی نش

درصد( اختصاص دارد.  23/2آشکار است. در میان مصادیق فراغت انحرافی آشکار و پنهان باالترین میانگین به مصرف قلیان )

رف قلیان، دوستی با جنس مخالف و مص نظیر مصرف هاییفعالیتدیگر، تجربه فراغت انحرافی جوانان بیشتر معطوف به بیانبه

 ود دارد.  وج داریمعنیو متأهلین از حیث ارتکاب به فراغت انحرافی تفاوت  مجردهابین  ،نتایجطبق مشروبات الکلی بوده است. 

ان رافی جوانپیوند افتراقی، تأثیر معناداری بر فراغت انح هایمؤلفهنتایج مدل معادالت ساختاری نیز نشان داد که تمام        

فراغت  دگیکننتبیین، مؤثرنتیجه گرفت که پیوند افتراقی با دوستان منحرف یکی از عوامل مهم و  توانمی. بنابراین اندداشته

. براساس مفروضات نظریه پیوند افتراقی، ارتکاب به انحراف بستگی به ارتباط با حامیان الگوهای رفتار باشدمیانحرافی جوانان 

افرادی که ارتباط بیشتری با حامیان الگوهای رفتار مجرمانه داشته باشند، نسبت به کسانی که با این  کهطوریبهد، مجرمانه دار

ارتباطات و پیوند افتراقی با دوستان و افراد منحرفی  رواین. از شوندمیگونه افراد رابطه ندارند، بیشتر مرتکب رفتارهای انحرافی 

یا  اندهممکه خیلی  شوندمیزودتر شکل گیرد، مدت زمان بیشتری به طول انجامد، اغلب اوقات اتفاق افتند و شامل دیگرانی  که

راغت و منجر به ف کنندمیوجود دارد تأثیر بیشتری روی رفتار فرد دارند، زمینه فراغت انحرافی را فراهم  هاآننزدیکی با  یرابطه

تجربه  انعنوبهانحرافی  هایفعالیتری که هر چه قدر میزان پیوند افتراقی افراد بیشتر باشد تمایل به . به طوگرددمیانحرافی 

 فراغتی بیشتر است و بالعکس.

، 8515، حیدری چرود 8333. بطوریکه نتایج مطالعات)اگنیو، کندمیتحقیقات پیشین را تأیید  هاییافتهنتایج این تحقیق،       

ن داده است که فشار دوستان، معاشرت با دوستان بزهکار و مدت زمان صرف شده با دوستان بزهکار و همچنین ( نشا8513آقازاده 

دوستانی که دارای رفتار بزهکارانه شدید هستند متغیرهایی هستند  مخصوصاًالگوهای رفتاری بزهکارانه ارائه شده توسط بزهکاران 

 بین مجموعه متغیرهای مذکور با داریمعنیو همبستگی  کنندمیاری تشویق که در تعامل با یکدیگر جوانان را به سمت بزهک

ت وضعی برحسبرفتارهای بزهکارانه به دست آمده است. عالوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که مسئله فراغت انحرافی 

بوده است به طوری که مجردها به  یرگذارتأث. به این معنا که تأهل در تبیین فراغت انحرافی و میزان آن باشدمی دارمعنیتأهل 

متغیر مهم و تأثیرگذار است که  رونیاوضعیت تأهل از  .اندداشته هامتأهلطور معناداری فراغت انحرافی بیشتری نسبت به 

رد فرد مج بعالوهوضعیت فرد متأهل بسیار متفاوت از فرد مجرد است و این موضوع در رفتار آنان به طور مستقیم تأثیر دارد. 

 یرهارفتاکه در صورت ارتباط با دوستان منحرف خود زمینه ارتکاب  کندیمزمان بیشتری را با دوستان و همساالن خود سپری 

 نجفی و یهاشم ریم ،(8534)همکاران و ابراهیمی مطالعات نتایج با یافته، این. دینمایمانحرافی بیشتری را از سوی آنان تسهیل 

 ( هم راستاست.8534(، سفیری و مدیری،)2445)همکاران و لیندسترم(، 2443) واگنر ،(8513)زند

در حال تبدیل شدن به چالش جدی در جامعه ما  بخصوص در  رسدیمآنچه که در نگاه اولیه به نظر برخی بدیهی به نظر    

 زابیسآر میان جوانان از طریق رفتارهای .نیاز به فراغت سالم و پایدار دباشدیممیان قشر جوان تحت عنوان مساله فراغت انحرافی 

و خطرآفرین در حال پاسخ دادن است.رفتارهایی که روز به روز دامنه سنی ، جنسیتی،تحصیلی و طبقاتی آن در حال گسترش 

ده وتجربه فراغتی نسل جوان از زاویه مفهوم فراغت انحرافی ب یشناسبیآس.آنچه که این تحقیق به دنبال آن بوده است باشدیم

که سابقه تحقیقی طوالنی ندارد.جامعه امروز ما از درصد باالی جمعیت جوان برخوردار بوده که از عدم  یارشتهنیباست.مفهومی 
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دسترسی به نیازهای مختلف رنج می برد.در این میان فقدان امکانات و حتی گفتمان فراغتی مناسب شرایط را برای آسیب زا 

خودمانی فراهم کرده است. تعریف مثبت از فراغت، آن را  یهاینینشهمدوستانه و  یهاگروهن بودن این فضاها بخصوص در میا

 می گیرد.به همین دلیل برنامه ریزان در نظرواالی انسانی  یهاارزشارتقا دهنده استعدادهای پنهان انسانی و فرصتی برای انتقال 

بودن تجربه های فراغتی)بخصوص  زابیآسدر صورت  چراکهمناسب گذران اوقات فراغت دارند. یهاوهیشبه  یاژهیواجتماعی توجه 

 .شودیمو جرائم جدی در جامعه فراهم  هابیآسوقوع  یهانهیزماز نوع غیر رسمی آن( 

در این حوزه زمینه را برای گرایش قشر جوان،  یزیربرنامهگفت که فقدان فضاهای فراغتی سالم و ضعف  توانیمدر مجموع     

. کندیمفراهم  باشدیمتفننی  صورتبهفراغتی انحرافی که بیشتر در ابتدا  یهاتیفعالزمان فراغتی بیشتری دارند، به  اتفاقاًکه 

فراغت جوانان را  یزابیآسگذران فعاالنه و خالقانه و غیر  تواندیمفرهنگی معطوف به اوقات فراغت  یهااستیسدر این راستا 

 در انتخاب نوع هاخانوادهبارور سازد. از این رو شایسته است مسئوالن با ایجاد فضاهای فراغتی مناسب همراه با نظارت بیشتر 

  فراغت انحرافی را مسدود کنند.  یهانهیزم دینمایمزمان فراغت خود را سپری  هاآنفراغت و افرادی که جوانان با 
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 .834-838 :8 ،فرهنگی نامه  تحقیقاتفصل فرهنگی. هایارزش و (. فراغت8532مریم. ) جاه،رفعت

 بر عوامل تأکیدفعالیت فراغتی دختران جوان با  شناختیجامعهتبیین  .(8513) .مریم شهیدی، و مرجان رشوند، ؛جاه، مریمرفعت

 .23-14: 34 راهبردی زنان، مطالعاتفصلنامه ، شناختیآسیب

 انتشارات تیسا. :ترجمه عباس مخبر، تهران، هاتجربهاصول و  نظریه فراغت،. (8533) .کریس روجک،

 تهران: نشر مهکامه. اوقات فراغت و گردشگری )چاپ سوم(.(. 8535رهنمایی، محمدتقی. )

 .834-855 :(8)81 ،شناسی ایرانجامعه. زنان و بازتعریف هویت اجتماعی(. 8515). جاه، مریمساروخانی، باقر و رفعت

 و تحقیقات. دفتر مطالعات ،اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان (.8510 . )سازمان ملی جوانان

 :(51)81 ،یشناختجامعهمطالعات . مطالعات عوامل اثرگذار بر اوقات فراغت یلفراتحل(. 8534مدیری، فاطمه. ) و سفیری، خدیجه

803-833. 

جوانان، گزارش  یسازمان مل قیپژوهش و تحق جوانان،اوقات فراغت  تیوضع یبررس .(8512) ، بهرام.پورصادق و محمد ،یسلگ
 .انتشارات اهل قلم، تهران، جوانان یمل

 یهاسبکاوقات فراغت و  ریتأثبررسی  .(8533) .شعاع، حسینانجم و تینونی، حسینصالحی ؛شعاع، فاطمهانجم ؛شیردل، الهام

 یهابیآسهمایش ملی  دختران دبیرستانی شهر کرمان(، :)مطالعه موردی فراغتی با تمایل به بزهکاری در دختران
 https://civilica.com/doc/800119فیروزآباد، اجتماعی و روانشناختی،

 (. تهران: انتشارات سمت.انحرافات شناسیجامعه) یاجتماع شناسیآسیب(. 8513) .اهللرحمت ،یسروستانقیصد

از  تحلیل فرا) اوقات فراغت در جامعه ایرانی شناختیجامعهتحلیل (. 8538. )غالمرضازاده، فاطمه و اصغرعلیفیروزجائیان، 

 .813-243: 5، و توسعه گردشگری ریزیبرنامهنامه فصلتحقیقات موجود(، 

فصلنامه بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی،  .(8530). عمرانی، سجاد و زاده، حیدرنیا، اکبر؛ جانعلیعلیوردی
 .38-840: 2، مسائل اجتماعی ایران

عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان )آزمون  تأثیرسنجش ( 8518) السادات زهرا مشکانی، ؛محمدرضا مشکانی،

 .5-23: (2)0 ایران، شناسیجامعهمجله  ،تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی(

 ،شناسی کاربردیفصلنامه جامعه ،رفتاریکجآن بر  تأثیربررسی عوامل آموزشگاهی و  .(8538) مقیمی، حسین. و معیدفر، سعید

03 :24-8. 

جوانان شهر  یاجتماع هایآسیب یو اوقات فراغت مطالعه مورد رفتاریکج(. 8513). هیرق ز،یتم و محمدصادق سید ،یمهدو

 .20-3 :(8)2، علوم اجتماعی نامهپژوهش، زیتبر

: 03و  03 فصلنامه جمعیت،سال.  81فراغت افراد باالی  اوقات گذران (. چگونگی8512زند، جعفر. )نجفی و مالک ،میرهاشمی

35-33. 

 یفصلنامه علمدر ورزشکاران استان تهران.  یگردان و مشروبات الکلمخدر، روان روزا،یمصرف مواد نسوء (.8044) .یعل ،یکاش
 .13-882( :32) 83 ،پژوهی اعتیاد

 واحد فالورجان. آزاد. دانشگاه مسائل جوانان شناسیآسیبهمایش اوقات فراغت جوانان در ایران،  هایچالش(. 8534یاری، حامد. )
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