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چارچوب كدگذاري نظري ،پنج مقوله اصلي (نبود نظارت خانواده ،محدوديك
امكانات ورزشي ،تفريح قهوهخانهاي ،فراغك منفعالنه ،مصرف دخانيات) و يك
مقوله هسته (اوقات فراغك بستر بروز رفتار مصرفمحور) استخراج شد .در
پايان مدل پارادايمي مستخرج از دادهها طرح شد.
مفاهيم كليدي :اوقات فراغك ،سيگار ،دانشهويان ،اعتياد ،نظريه زمينهاي.

مقدمه و بيان مسئله
فراغك در كنار كار ،يكي از مهمترين نيازهاي انسان مدرن اسك .حتي ميتوان گفك
كيفيك كار و زندگي ،به كيفيك گذران اوقات فراغك رب دارد .اهميك اوقات فراغك
در مورد جوانان كه هنوز وارد بازار كار نشده و وقك آزاد بيشتري در اختيار دارند ،از
اهميك دوچندان برخوردار اسك .نحوه گذران اوقات فراغك در هويكيابي و كن هاي
بهنهار يا نا بهنهار جوانان موثر اسك .بيشترين صدماتي كه ممكن اسك براي جوانان
آسيب هاي طوتني مدت در برداشته باشد ،برگرفته از اوقاتي اسك كه اين قشر عظيم
اجتماع در آن لحظات تكليف يا كار موظفي را عهدهدار نبوده و مايل هستند براساس
عالقه خود اوقات مذكور را سپري كنند (واصفيان و همكاران .)052 :0111 ،اوقات
فراغك 0و نحوه گذران آن ،از مباحث تازهاي اسك كه پ

از انقالب صنعتي و رشد

صنايع و فناوري ،توجه جامعهشناسان را برانگيخته و به موضوعي مهم در حوزه
جامعهشناسي بدل شده اسك (فكوهي و انصاري مهابادي .)26 :0136 ،اوقات فراغك از
ارزشمندترين ،پربارترين و حساسترين زمانهاي زندگي انسان اسك .ميتوان آن را
شبيه به يك شمشير دولبه تصور كرد :يك لبه آن ميتواند زمينه و بستري براي
خالقيك ،پيشرفك و تعالي جوانان باشد و يك لبه ديگر آن ميتواند به يك عامل براي

1. Leisure Time
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گراي

به جرم و بزهكاري و آسيبپذيري اجتماعي در بين اين گروه از جامعه تبديل

شود.
بدون ترديد زماني كه از اوقات فراغك بحث به ميان ميآيد ،نشان از ارزشمندي
اين اوقات اسك .هنگامهي بسيار حساس و پرمعنا ،اوقاتي سرنوشكساز از كتاب
زندگي كه نيازمند ارادههايي استوار و انديشههايي خالق اسك .در چنين موقعيتي هر
نوع فعاليتي كه بتواند درصدي حتي اندک از شور ،هيهان و انرژي اعضا خانواده
باتخص جوانان را ارضا و تخليه نمايد كمك بزرگي در كنترل و پيشگيري از
كهرويها و انحرافات اجتماعي به شمار ميآيد .باوجود تمثير مضر شناختهشدهاي كه
سيگار بر روي سالمتي دارد ،بسياري از جوانان در اوقات فراغك خود و به صورت
تفريحي دسك به اين رفتار پرخطر ميزنند و مصرف سيگار را ادامه ميدهند .شيوع
باتي مصرف سيگار در بين جوانان خطر وابستگي به آن و عواقب منفي بر روي
سالمك را در پي خواهد داشك .نكته قابلتوجه آن اسك كه بسياري از دانشهويان نيز
به سيگار كشيدن روي آوردهاند و مهمتر آنكه باوجود شناخك مضرات آن ،استعمال
دخانيات در بين دانشهويان در حال افزاي

اسك (قدوسي و همكاران.)01 :0116،

طبي گزارش وزارت بهداشك – درمان و آموزش پزشكي درسال  0121فق

01/2

درصد از افراد  65-01ساله سيگاري بودند ،در حالي كه در سال  0121اين رقم به
 02/0درصد افزاي

يافته اسك ( ناظمي و همكاران .)013 :0110 ،همچنين پژوه

انهام شده درسال  0131نشان داد  31/1درصد از دانشهويان مورد بررسي سابقه
مصرف سيگار داشتند و  2/3درصد آنان به مصرف ادامه داده بودند .نويسنده فوق ادامه
داده اسك كه درحال حاضر حدود  01ميليون سيگاري دركشور وجود دارد و آخرين
آمار مربوط به بررسي عوامل خطرساز بيماري هاي غيرواگير نشان داده اسك00/1 ،
درصد جمعيك  01تا  25سال كه اكثريك آنان پسران جوان ميباشند به طور روزانه
مصرفكننده مواد دخاني دركشور هستند (رمضاني و همكاران.)0131 ،

بازنمايي و تبيين نقش اوقات فراغت در اعتياد ...

989

جوانان به خصوص دانشهويان كه از مهمترين اقشار جامعه محسوب ميشوند در
مصاف با اين دشواريها دچار آسيبپذيري بيشتري ميگردند .اوقات فراغك محصول
دوران نوانديشي انسان در مورد سرنوشك خوي

و دوران رهايي از فعاليكهاي يدي

و جمعي ميباشد .امروزه ديگر اوقات فراغك يك پديده جانبي نيسك بلكه يكي از
حوزه هاي مهم تمدن جديد و زندگي افراد جامعه اسك كه در صورت عدم مديريك
درسك آن آسيبهاي فراواني را به خصوص بر روي نسل جوان جامعه ايهاد ميكند.
بيشتر اختراعات و اكتشافات بشري كه به وسيله دانشمندان و متفكران صورت گرفته
اسك محصول تفكر و قوه ابتكار و خالقيتي اسك كه در زمان فراغك حاصل آمده اسك
و بيشتر جرائم و بزهكاريها نيز در اوقات فراغك صورت ميگيرد .اگر انسان براي
اوقات فراغك خود برنامه يا فعاليتي نداشته باشد آنگاه اوقات فراغك به بيكاري تبديل
ميشود و بيكاري نيز عموماٌ سبب افك و بزهكاري و انحراف ميشود و هرگونه
بيتوجهي و سهل انگاري باتخص در مورد اوقات فراغك جوانان دانشهو كه قشر
عمده و مولد جامعه ما را تشكيل ميدهند ميتواند تمثيرات و نتايج جبرانناپذيري را نه
تنها براي جوانان ،در واقع در كليه جنبههاي جامعه بهاي گذارد.
در رابطه با نق

اوقات فراغك و تمثير آن بر مصرف سيگار در ميان دانشهويان

پژوه هاي اندكي صورت گرفته و اغلب پژوه هاي انهام شده پيرامون اين موضوع
به شكل خاص ،با محور قراردادن روششناسي كمي و فرضهاي نظري درصدد تبيين
اين مسئله متمثر از نظريه هستند و برخي نيز تعميم يافتهها را دنبال ميكنند؛ از همين رو
از شناخك ماهيك موضوع و ورود به عمي واقعيك و فرايند اين كن
همين امر محققان پژوه

باز ميمانند.

حاضر را بر آن داشته اسك تا از منظري كيفي و با بهرهگيري

از رويكرد تفسيري و روششناختي نظريهي زمينهاي ،درجهك فهم و كشف اين
موضوع برآيند .مسئله اين تحقيي شناسايي و تبيين نق

اوقات فراغك و نحوه گذران

آن در مصرف سيگار ميان دانشهويان پسر ،متمثر از تهربه زيسك اجتماعي اين گروه در
خوابگاه دانشهويي اسك كه ضرورت نگاه ويژه و خاص روششناسي كيفي با نگاهي
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دروني و نافذ به پديده را از منظري متمايز ،پيوستاري ،فرايندي و تهربه محور نشان
ميدهد .تحقيقات انهام شده در زمينه بررسي علل آسيبهاي اجتماعي در ميان جوانان
نشان مي دهد نداشتن برنامه خاص براي گذران اوقات فراغك و بيكاري ناشي از آن
تمثير بسازيي در گراي

جوانان به رفتارهاي آسيبي و انحرافي دارد و اينهاسك كه

حساسيك و لزوم توجه ويژه در برنامه ريزي اوقات فراغك جوانان نمود پيدا ميكند
(رفعك جاه .) 015 :0111 ،آمار و ارقام ذكر شده در مقدمه حاكي از رشد مصرف
سيگار در بين دانشهويان اسك و با توجه به مشاهدات محقي بيشتر اين دانشهويان در
اوقات فراغك خود اقدام به مصرف سيگار ميكنند .مطالعه چگونگي گذران اوقات
فراغك دانشهويان و شناسايي عوامل آسيب زاي آن به ما كمك ميكند تا بتوانيم نيازها،
عاليي و مشكالت فراغتي آنان را شناخته و در راه رفع آن تالش كنيم.
مطالعه حاضر به بررسي اين سؤاتت ميپردازد كه نق

اوقات فراغك در مصرف

سيگار دانشهويان پسر چيسك؟ چرا برخي دانشهويان براي گذران اوقات فراغك خود
اقدام به مصرف سيگار ميكنند؟ دانشهويان مصرف كننده سيگار در چه مكانهايي
بيشتر سيگار مصرف ميكنند و دليل آن چيسك؟ غالب اوقات فراغك دانشهويان پسر
چگونه سپري ميشود؟

پيشينه پژوهش
دوران دانشهويي زماني اسك كه بسياري از مسيرهاي رفتاري درحال تكوين و تثبيك
اسك و مصرف سيگار در دانشهويان بايد به دقك مدنظر قرارگرفته و بررسي شود .در
ميان اندک پژوه هاي انهام شده در حوزه اوقات فراغك كه به بررسي رابطه اوقات
فراغك با بزهكاري و ان حراف جوانان ،خصوصا در زمينه دخانيات در ميان دانشهويان
پرداخته اند .با در نظر گرفتن پيشينه نظري در اين حوزه و روش كمي ميتوان گفك كه
تقريبا به نتايج مشابهي رسيدهاند .كمتر پژوهشي با روش كيفي به بررسي نق

اوقات
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فراغك دانشهويي و عدم استفاده درسك از آن در ايهاد زمينههاي اعتياد به سيگار و
ساير انحرافات اجتماعي پرداخته اسك.
پژوه

امينالرعيا و همكاران ( )0116كه با هدف بررسي عوامل مؤثر در گراي

به استعمال سيگار دانشهويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انهام
شد ،نشان داد كه از مهمترين علل گراي

دانشهويان پزشكي اعم از سيگاري و

غيرسيگاري ،كمبود امكانات تفريحي و فراغتي بود .همچنين ناظمي و همكاران
( ) 0110پژوهشي با عنوان بررسي شيوع و علل گراي

به دخانيات در دانشهويان را بر

روي  0311نفر از دانشهويان دانشگاههاي شهر شاهرود انهام داده و به اين نتيهه
رسيدند كه از جمله عوامل مهم در گراي

دانشهويان به مصرف سيگار دوري از

خانواده ،سرگرمي و گذراندن اوقات بيكاري ،رابطه با دوستان سيگاري و كاه
استرس اسك .پژوه

فريدفتحي و همكاران ( )0110كه در شهر مراغه بر روي

نوجوانان بين  01تا  03ساله انهام شد ،به اين نتيهه رسيدند كه بهبود در شيوه گذراندن
اوقات فراغك و سوق دادن نوجوانان به فعاليكهاي فراغتي سالم و سازمانيافته و
توجه مسوتن به ايهاد امكانات تفريحي سالم و خانوادگي ،نق

مهمي در كاه

بزهكاري نوجوانان دارد .خواجه نوري و هاشمينيا در پژوهشي كه در ( )0131با عنوان
رابطه اوقات فراغك و بزهكاري در ميان دان آموزان دبيرستاني شهر شيراز انهام دادند
به اين نتيهه رسيدند كه بين اوقات فراغك سازمانيافته و برنامهريزي شده با بزهكاري
نوجوانان رابطه منفي وجود دارد اما ميان اوقات فراغك سازماننيافته و بزهكاري رابطه
معنادار مثبتي وجود دارد .تيبا ( )0133به تحقيقي با عنوان ،بررسي پايگاه اجتماعي-
اقتصادي و چگونگي گذران اوقات فراغك در بين دانشهويان جوان ( )03-61دانشكده
علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي پرداخك .نتايج به اين صورت اسك كه بين
پايگاه اجتماعي -اقتصادي و انواع فراغك رابطه وجود دارد؛ به اين شكل كه هر چه
پايگاه اجتماعي – اقتصادي دانشهويان باتتر باشد ،از مقدار انواع فراغك آنها كاسته
ميشود .مهيدپور و همكاران ( )0135نيز در پژوهشي ديگر با عنوان ميزان شيوع و
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علل گراي

به مصرف سيگار در دانشهويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل اين نتيهه را

گزارش مي كنند كه عوامل مؤثر بر گراي

به مصرف سيگار در ميان دانشهويان ،رابطه

با دوستان سيگاري و تفريح و سرگرمي ميباشد .در مطالعهاي ديگر احمدي و همكاران
( )0131نشان دادهاند كه بين نحوه سپري شدن اوقات فراغك و بزهكاري رابطه
معنيداري وجود دارد .اين در حالي اسك كه مشكاني و مشكاني ( )0130در مطالعه
خود بر روي گروهي از جوانان شهر تهران بين گذران اوقات فراغك و بزهكاري
جوانان رابطه معنيدار نيافتهاند.
ايد 0و همكاران ( ) 6101در پژوهشي با عنوان مسئله مصرف سيگار در ميان
دانشهويان دانشگاه حلوان ،6نشان دادند كه تعداد سيگاريها در بين دانشهويان پسر
نسبك به دانشهويان دختر بيشتر و باتتر بود و دانشهويان پسر حدود  63/1درصد و
در مقابل  1درصد از دختران سيگار مصرف ميكردند .عواملي چون فراهم بودن شراي
و در دسترس بودن سيگار ،مصرف تفريحي سيگار و سيگاري بودن پدر از عوامل مهم
در شيوع مصرف سيگار در ميان دانشهويان شناخته ميشود .كاترين 1و همكاران
( ) 6105در پژوهشي تحك عنوان مصرف سيگار در ميان دانشهويان دانشگاههاي ايالك
متحده آمريكا به اين نتيهه رسيدند كه مصرف سيگار در ميان دانشهويان بسيار محبوب
اسك .همچنين با مقايسهاي از سال  6100كه ميزان دانشهويان سيگاري  01/1درصد
بوده در سال  6106اين رقم به  62/3درصد رسيده كه نشاندهنده افزاي

مصرف

سيگار در ميان دانشهويان ميباشد .ويژتوم 5و همكاران ( )6106پژوهشي را بر روي
 053دانشهوي پرستار آلماني انهام داده و به اين نتيهه رسيدند كه حدود  50/1درصد
از دانشهويان روزانه به نيكوتين اعتياد داشته يا به طور كم مصرف ميكردند .مطالعه

1. Eid
2. Helwan University
3. Catherine
4. Vitzthum
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ين 0و همكاران ( ) 0111نشان داد كه نوجواناني كه اوقات فراغك خود را در بين
دوستان در فعاليكهاي بدون نظارت ميگذرانند ،بي

از جواناني كه رفتار بزهكارانه از

خود نشان ميدهند به فعاليك هاي اوقات فراغتي سازمانيافته و فعاليكهاي ورزشي و
همچنين فعاليكهاي درون خانه ميپردازند .همچنين واگنر و همكاران  )6112( 6در
مطالعه خود نشان دادند كه به دليل فقدان منابع اوقات فراغك براي برخي گروههاي
جامعه ،درگير شدن جوانان در اوقات فراغك سالم محدود شده اسك .لذا بسياري از
جوانان وقك خود را در گروههاي دوستي خارج از خانه و در خيابان و مصرف سيگار
و الكل سپري كردهاند .مطالعه آگينو ( )0131نيز نشان داد كه مشاركك در فعاليكهاي
فراغتي سازمان يافته با بزهكاري كلي داراي رابطه منفي و معناداري اسك .همچنين وقك
تلف كردن و ول گشتن با بزهكاري رابطه معنادار مثبتي دارد .از سوي ديگر،
فعاليكهاي سرگرمي منفعالنه با بزهكاري كلي داراي رابطه منفي بوده اسك.
به طوركلي ،ميتوان جنبههاي تفاوت پژوه

حاضر را ناشي از نوع تحليل و

چگونگي اثرگذاري جنبههايي دانسك كه در بازنمايي و توصيف تيههاي عميي مصرف
سيگار در نظر اسك .چنانكه ورود به تحقيي با رويكردكيفي و زمينهاي نيز اين تفاوت را
دارد و مدعي اسك كه ورود به يك رويداد و كشف تيههاي عميي و شرح چگونگي
آن ،اين تحقيي را با ديگر تحقيقات متفاوت ميسازد .با نگاهي به پژوه هاي انهام
شده در ايران و تحقيقات خارجي هم ميتوان به اهميك مسئله اعتياد به سيگار در ميان
دانشهويان پي برد و هم به خوبي ميتوان به ضعف مطالعات كيفي در حوزهي اوقات
فراغك و تمثير آن بر اعتياد به سيگار جوانان پي برد .عموم كارهاي صورت گرفته با
روششناسي كمي انهام شده اسك .محققان عموماز با پي

فرضهاي نظري از پي

مشخص وارد ميدان شدهاند و نتايج به دسك آمده متمثر از همين موضوع ،از راه يافتن

1. Yen
2. Wegner
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به عمي فرايند و تشريح آن بازماندهاند .اين پژوه

با توجه به شيوهي كيفي و تحليل

عميي مسئله ،براي مطالعات انهام گرفته در حوزهي اعتياد جنبه تكميلي دارد.

چارچو

مفهومي پژوهش (حساسيت نظري)

معموت در پژوه هاي كيفي از چارچوب نظري به شيوه رايج در تحقيقات كمي،
استفاده نميشود؛ اما بنيانگذاران راهبرد نظريه داده بنياد 0از جمله اشتروس و كوربين 6با
طرح مفهوم حساسيك نظري معتقدند نظريههايي كه در ذهن داريم به شيوههاي مختلفي
بر تحقيي ما اثر ميگذارد و براي تحليل دادهها نياز به استفاده از دان
نبايد آن را بهطوركلي كنار بگذاريم .دان

انباشته داريم و

انباشته در زمينه موضوع مورد بررسي مي-

تواند بهعنوان ابزار تحليلي به كار رود و منابع غني براي تحريك تفكر پيرامون
خصيصه ها و طرح سؤاتت مفهومي باشد .بر همين اساس در ادامه مروري كوتاه بر
چند نظريه در زمينه اوقات فراغك و بزهكاري اجتماعي خواهيم داشك.
اوقات فراغت :سيريل اسميك ،1نظريههاي اوقات فراغك ويژهاي را كه در زمينه
فراغك از سوي متفكران اجتماعي اظهار شده اسك به سه ديدگاه نظري تقسيم ميكند:
نظريه خرده فرهنگ خاص جوانان ،نظريه نق

و پايگاه ،نظريه اجتماعي شدن .نظريه

خرده فرهنگ ،جوانان را مستقل از فرهنگ جامعه و حتي گاه متضاد با آن ميبيند.
نظريهپردازان خردهفرهنگي معتقدند ،همين كه كودكان به دوره نوجواني وارد ميشوند
با همساتن خود ،اجتماع ميكنند و از شيوههاي رفتاري مستقلي پيروي مينمايند.
اجتماع جوانان در طبقات پايين به عنوان «فرهنگ كوچه و خيابان» معروف اسك.
رسانه هاي گروهي مخصوص نوجوانان آنان را به لحاظ فكري به هم پيوند ميدهند.
اين مسئله سبب تضعيف پيوستگي جوانان با خانواده و افزاي

اثر اجتماع همساتن بر
1. Grounded
2. Strauss.and Corbin, J
3. Siril Smith
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انتخاب اوقات فراغك آنان ميشود .از آنها كه جوانان به دنبال كسب تهربههاي جديد
هستند و ذوق و سليقههاي تازه را ميجويند ،در انتخاب فراغك كمتر از الگوهاي
پايدار و ثابك پيروي ميكنند و خواستار تنوع در اوقات فراغك هستند .فرهنگ خاص
جوانان بيشتر به فعاليكهاي لذتبخ

گراي

دارد و گاه فراغك آنان با

عك العملهاي اعتراضآميز فرهنگ حاكم جامعه ،توأم ميشود .از ديگر ويژگيهاي
اين فرهنگ ،مقابله با نظام صنعتي اسك كه جوانان را به رقابك و تالش براي زندگي
فرا ميخواند و شدت رقابك و ميزان توفيي روزبهروز بيشتر و دشوارتر ميشود .حركك
اعتراض آميز آنان گاه به شكل مقابله با رواب

نژادي و گاه به صورت آرزوي زندگي

سادهتر و صميمانهتر در روزگاران گذشته بروز ميكنند .اين فرهنگ در برخي موارد
توانسته بر فرهنگ بزرگساتن اثر بگذارد و آنان را به سوي موسيقي عاميانه محبوب
جوانان و گاه مدل هاي لباس و آراي

خاص جذب كند .طرفداران اين نظر اعتقاد دارند

كه اثر خرده فرهنگ خاص جوانان بر اوقات فراغك بي
(فريد فتحي و همكاران .) 0110 ،در مورد ديدگاه نق

از خانواده و مدرسه اسك
و پايگاه ،ويليام گود 0در كتاب

خانواده مينويسد:
از اين ديدگاه ،نوجواني يك دوره گذار ناپايدار از مراحل مختلف پايگاه اجتماعي
اسك كه هر فردي بايد طي كند .چون اين دوره كوتاه و موقك اسك ،نوجوان نميداند
الگوي رفتاري مناسب چيسك و از الگوي مشخصي پيروي نميكند .با ورود به
دبيرستان يا دانشگاه ،آزادي بيشتري احساس ميكند اما در پايان دوره دبيرستان هم
وقك او صرف رقابك براي ورود به آموزش عالي و كسب شغل ميشود .اين موقعيك
به شدت بر اوقات فراغك او تمثير ميگذارد و آن را كاه

ميدهد .چنانچه نوجوان

وارد آموزش عالي نشود و به كاري تمام وقك بپردازد ناچار از آن اسك كه فراغك
براي او فراهم ميشود .در اين ديدگاه دختران كمتر وارد بازار كار ميشوند و بيشتر در
1. W. J. Goode
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خانه ميمانند و به كارهاي خانه مشغول ميشوند و در اين شراي

دختران طبقات

متوس و بات راحكتر ميتوانند در باشگاههاي مختلف عضو شوند و يا براي فراغك
خود برنامهريزي كنند (موموندي.)51 :0131 ،
نظريه پردازان گروه سوم ،دوره نوجواني را يك دوره موقك و ناپايدار به لحاظ
نق

و پايگاه مي دانند و نظريه اجتماعي شدن ،فراغك را جزئي از مهموعه

فعاليكهايي ميداند كه از طريي آن ايستارها و آموختههاي تزم براي ورود به دوره
بزرگسالي بايد آموخته شود .پاركر 0نظريه اجتماعيكردن را به نقل از دبليو والر 6در
كتاب خانواده چنين نقل ميكند:
در اين دوره نوجوان از طريي خانواده و عضويك در ساير نهادهاي اجتماعي نظير
مدرسه و باشگاههاي مختلف اجتماعي ميشود .خانواده از طريي برخي متغيرها مثل
تماموقك درس خواندن يا زندگي كردن فرزند با خانواده يا عدم استقالل مالي فرزند بر
ميزان و نحوه فراغك فرزندان اثر ميگذارد .دين و مدرسه هم بر ايستارها و عادات
فراغتي جوانان اثر ميگذارند .اين دو نهاد در اجتماعي كردن ممكن اسك با تضادهايي
روبرو شوند ،چون بايد هم به نيازهاي جوان و هم به توقعات جامعه و رهبران اخالق
پاسخ دهند .فرآيند اجتماعي كردن در فاصله كمتر ميان نهادها آسانتر خواهد بود
(همان.)55 :
نظریههاي بزهکاري :نظريهها و مدلهاي گوناگوني براي گسترش رفتارهاي
بزهكارانه توس

جامعهشناسان و انديشمندان حوزههاي تربيتي و روانشناسي مطرح

شده اسك .عواملي كه موردتوجه قرار گرفتهاند شامل فشارهاي اجتماعي ،كنترل
اجتماعي (بارون و همكاران ،)6112 ،1شكسك تحصيلي (والكر و همكاران،)0111 ،5
1. Parker
2. W. Waller
3. Baron
4. Walker
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محي خانوادگي (وون ،)6110 ،0اوقات فراغك ماللانگيز (كلي و همكاران،)6115 ،6
كن

متقابل نمادين و هويك اجتماعي (بونفيل و تامپسون )6111 ،1اسك.
نظريه فشارهاي اجتماعي بيان ميكند كه نوجوانان به هنگامي كه نتوانند از

مهاري مشروع آنچه را كه ميخواهند به دسك آورند ،به بزهكاري روي ميآورند .آنها
احساس ناكامي كرده و نسبك به كساني كه در اطرافشان هستند ،خشونك خواهند
داشك .عمده ترين تبيين بر پايه نظريه فشار در مورد رابطه اوقات فراغك و بزهكاري
اين اسك كه به لحاظ اجتماعي ،اوقات فراغك روزنههاي قابل قبولي را براي ناكامي كه
توس جهان غيرفراغتي توليد شده اسك ،فراهم ميسازد .تبيين دومي كه بر مبناي نظريه
فشار بيان شده اسك اين اسك كه نوجوانان نياز به فراغك و يا به طور عامتر به هيهان
و سرگرمي دارند .اگر نوجوانان قادر نباشند كه اين نيازها را از طريي كانالهاي به لحاظ
اجتماعي پذيرفته شده ارضا كنند ،ممكن اسك كه براي ارضاي آن از طريي مهاري
بزهكارانه عمل نمايند (اگنيو.)0131 ، 5
نظريه كنترل اجتماعي بر اين باور اسك كه بزهكاري نتيهه فقدان پيوندهاي
اجتماعي بين جوانان و يك يا چند نهاد متعارف مؤثر همچون والدين ،معلمها به عنوان
مدلهاي نقشي ،مدرسه و يا برنامههاي اجتماعي به عنوان خطوط متعارف فعاليكها
ميباشد (احمدي و همكاران .)0131 ،مدل شكسك تحصيلي بر اين اعتقاد اسك كه
رفتار ضد اجتماعي بهواسطه پيشرفك تحصيلي ضعيف رخ ميدهد (كلي و فيليپ ،1
 .)6111نظريه اوقات فراغك ماللانگيز مدعي اسك كه وقتي تهييج ،چال

و يا تحريك

شدن به طرقي كه به لحاظ اجتماعي مورد تمييد نيسك رفع نشود ،نوجوانان احتماتز
درگير در رفتارهاي بزهكارانه ميشوند (پترسون .)6111 ،2نظريهپردازان كن

متقابل

1. Kwon
2. Leisure boredom theory
3. Kelly
4. Agnew
5. Philips & Kelly
6. Patterson
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نمادين جرم و بزهكاري به دوران ميد و كولي برميگردند و تمكيد بر اهميك هويك يا
خودپنداره به عنوان پي بيني كننده مهم رفتار دارند (براونفيليد و تامپسون.)6111 ،0
مدل فشار اجتماعي مدعي اسك كه نوجوانان ،بهخصوص نوجوانان پايگاههاي اجتماعي
پايينتر هنگامي به رفتارهاي بزهكارانه ميپردازند كه از طريي كانالهاي به لحاظ
اجتماعي مشروع نتوانند نيازهاي خودشان را برآورده سازند (اگنيو.)0131 ،
به طور كلي ميتوان گفك براساس نظريه خردهفرهنگ جوانان ،جوانان با ورود به
محي

دانشگاه و فقدان كنترل اجتماعي والدين و خانواده به ايهاد رواب

دوستانه با

افراد هماتاقي و همخوابگاهي اقدام مي نمايند تا با محي جديد و غربك ايهاد شده به
گونهاي كنار بيايند و رواب دوستانه شكلگرفته و نفوذ ناشي از آن به مرور زمان ممكن
اسك كه به تضعيف هنهارهاي خانواده و جامعه ختم گردد .افراد مورد مطالعه همچنين
به دور بودن از كنترل خانواده و عدم نظارت آنان اشاره كردهاند كه اين موضوع باعث
فراهم شدن و ترغيب آنان به سمك شيوههاي فراغتي جديدي همچون حضور در
كافهها و مصرف سيگار شده اسك .مصاحبههاي صورت گرفته نشان ميدهد؛ همان-
گونه كه ويليام گود اظهار ميدارد؛ يكي ديگر از عوامل زمينه ساز ،وجود زمانهاي آزاد
بسياري اسك كه دانشهويان در اين مواقع از فعاليكهاي درسي فارغ هستند اما در پر
كردن اين اوقات سرگردان هستند در نتيهه در جمعهاي شبانه و گروهي شركك
ميكنند كه معموتز دوستان مشترک باني آن هستند و در نق

همان رسانههايي ظاهر

ميگردند كه از نگاه نظره خرده فرهنگ ،ترويجدهنده و محور اتصال نوجوانان و
فرهنگ كوچه و خيابان ميباشد؛ در اين ديدارها شيوههاي اوقات فراغتي خاصي شكل
ميگي رد كه سيگار و گاها مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي خاص ،در آن نمود
بيشتري دارد از طرف ديگر و همسو با نظريه فشارهاي اجتماعي ،در مواردي كه لذت و
هيهانات فردي و گروهي افراد به دتيلي مختلفي از جمله فقدان يا نبود امكانات
ورزشي و فراغتي در محي خوابگاه مخصوصا تعطيلي اين امكانات در شب ،به خوبي
1. Brownfield & Thompson
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ارضا نميگردد و شيوه هايي همچون مصرف سيگار و قليان به عنوان جايگزيني براي
رفع اين هيهانات ظاهر ميشود .در واقع همانگونه كه دانشهويان مورد تحقيي نيز به
آن اشاره دارند و در نظريهها نيز آمده عدم امكانات كافي ورزشي و فراغتي در دانشگاه
براي سپري كردن مناسب اين اوقات ،باعث تحريك اين گروه براي رفتن به سمك
راههاي آسيب زا از جمله سيگار كشيدن براي گذران اوقات بيكاري آنان ميشود.

رو

شناسي پژوهش

روششناسي ،مربوط به منطي تحقيي اجتماعي اسك .به عبارتي روششناسي درگير اين
سؤال اسك كه چ گونه معرفك و دان
پژوه

خود را اعتباريابي كنيم (ايمان .)15 :0110 ،اين

با توجه به موضوع بررسي خود ،كه شناسايي و تبيين نق

اوقات فراغك در

اعتياد به سيگار دانشهويان اسك ،از روششناسي كيفي ،نظريه زمينهاي استفاده ميكند
(اشتروس و كوربين .)0113 ،همانگونه كه اشتراوس و كوربين ميگويند« :روشهاي
كيفي را ميتوان براي به دسك آوردن جزئيات ظريف از پديدههايي نظير احساس،
فرايندهاي ذهني و هيهاناتي به كار گرفك كه آموختن درباره آنها با استفاده از روش-
هاي متعارف پژوهشي دشوار اسك» (اشتروس و كوربين .)11 :0110 ،درروش نظريه
زمينهاي ،جمعآوري ،تحليل دادهها و نظريه احتمالي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند .در
اين شيوه ،محقي ترجيح ميدهد با حوزهاي از مطالعه شروع كند و اجازه ميدهد نظريه
به وسيله دادهها خلي شود (اشتروس و كوربين.)0113 ،
در تحقيي حاضر مالکهاي اخالقي همچون پيشگيري از آسيب قانوني ،رضايك
آگاهانه ،رعايك حريم شخصي ،حفظ گمنامي و رازداري مورد مالحظه قرار گرفك .به
مصاحبهشوندگان اطمينان داده شد كه گفتههاي آنها سبب به وجود آمدن مسئلهاي
قانوني براي آنها نشود .براي به دسك آوردن رضايك آگاهانه مشاركككنندگان ،تنها
باكسان ي مصاحبه انهام شد كه رضايك كامل براي مصاحبه كردن داشتند و اطالعاتي
نظير موضوع پژوه  ،هدف و شيوه انهام تحقيي ،تضمين گمنامي ،تضمين رازداري،
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نحوه گزارش تحقيي در اختيار آنها قرار داده شد .براي حفظ معيار گمنامي از اسامي
مستعار بهاي آوردن نام آنها استفاده شده اسك و براي حفظ معيار رازداري از انتشار
اطالعات خصوصي مشاركككنندگان جلوگيري شد.
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جدول  -9فهرست مشاركتكنندگان (نمونه)

رديف

مصرف تحصيلي

تحصيلي
پژوه

0

 0 01ماه كارشناسي

6

 1 60سال كارشناسي

1

 1 60ماه كارشناسي

5

 0 01ماه كارشناسي

1

 0 61سال كارشناسي مردمشناسي

2

 2 65سال

2

10 56سال

3

05 62سال

1

 2 62سال

01

 1 10سال

00

 5 11سال

كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد

اجتماعي
ادبيات

رديف

سن

مدت

مقطع

رشته

سن

جامعهشناسي
شيمي
جامعهشناسي
محي

كارشناسي
ارشد

فارسي

62

 61ا سال كارشناسي

علوم سياسي

اقتصاد

ارشد
63

 2 63سال كارشناسي جامعهشناسي
ارشد

61

 6 60سال كارشناسي

11

 0 66سال كارشناسي

10

 1 60سال كارشناسي

16

 1ماه كارشناسي

مهندسي
عمران
مديريك
دولتي

60

مهندسي
عمران
فناوري
اطالعات

11
15

 6 60سال كارشناسي حسابداري
 1 60سال كارشناسي

زيسك
ادبيات

تحصيلي
ادبيات

62

صنايع
كامپيوتر

مصرف تحصيلي

 1 61سال

فارسي
مهندسي

مدت

مقطع

رشته

اقتصاد
بازرگاني

11
12

01

 5ماه كارشناسي مردمشناسي

 0 01سال كارشناسي

تاريخ
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06

 0 60سال كارشناسي

01

 1 60سال كارشناسي

05

 0 61سال كارشناسي
كارشناسي

مديريك

12

 6 66سال كارشناسي

فيزيك

معماري

13

 0 65سال كارشناسي

هنر

مهندسي

11

دولتي

عمران

01

 2 62سال

02

 0 61سال كارشناسي مهندسي برق

02

ارشد

 3 66ماه كارشناسي
كارشناسي

03

 1 11سال

01

 3 62سال

61

 6 66سال كارشناسي

ارشد
كارشناسي
ارشد

مهندسي راه

جغرافيا
شيمي
نقاشي
كامپيوتر

كارشناس

شيمي

ارشد

فيزيك

60

 2 63سال

66

 2 61ماه كارشناسي

61

 6 03ماه كارشناسي مردمشناسي

65

 2 16سال

61

 1 62سال

كارشناس
ارشد
كارشناسي
ارشد

61

 1ماه كارشناسي شهرسازي

برنامهريزي

51
50

 0 01سال كارشناسي مهندسي برق

56

 5 62سال كارشناسي علوم سياسي
ارشد

51

زيسك

 2 61سال كارشناسي
ارشد

55

مهندسي
معدن

 06 12سال كارشناسي مهندسي راه
ارشد

51

 1 61سال كارشناسي
ارشد

52
52

شهري

مديريك

 1 61سال كارشناسي

نرمافزار

 0 60سال كارشناسي

مهندسي
معدن
نرم افزار

 1 16سال كارشناسي علوم تربيتي
ارشد

53
51
11

 0 61سال كارشناسي روانشناسي
 6 60سال كارشناسي

تاريخ

 1 66سال كارشناسي كويرشناسي
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مشاركككنندگان اين مطالعه را  11نفراز دانشهويان پسر خوابگاهي مصرفكننده
سيگار دانشگاه يزد تشكيل ميدهند .بررسي نافذ و عميي دتيل و بسترهاي گراي
به سيگار ،لزوم بررسي كيفي اين مسئله را براي محققان اين پژوه

آنها

ايهاب كرده اسك.

براي انتخاب مشاركككنندگان از روش نمونهگيري هدفمند 0استفاده شده اسك .در
ميان راهبردهاي دهگانهاي كه پاتن )6110( 6مطرح كرده اسك ،راهبرد نمونهگيري با
حداكثر تنوع 1و نيز گلولهبرفي 5بهكار رفته اسك .در نهايك با استفاده از معيار اشباع
نظري درباره تعداد نمونهها تصميمگيري شد.

فنون گردآوري و تحليل داده ها
در پژوه هاي كيفي ،برخالف پژوه هاي كمي ،روش هاي آماري براي تهزيه و
تحليل دادهها به كار نميرود و فرضيهاي نيز از پي

براي آزمون نداريم .در مطالعات

زمينهاي ،جمعآوري و تحليل دادهها با يكديگر همراه ميشوند تا به پيداي

نظرية

مستقر در دادهها كمك كنند (اشتروس و كوربين .)0113 ،روش اصلي در اينها براي
جمعآوري دادهها مصاحبهي نيمهساختاريافته بوده اسك .مصاحبه به طور خاصي با
شيوههاي نظريهي زمينهاي تناسب دارد .در تحقيي حاضر در آغاز كار براي دستيابي به
مفاهيم و مقولهها از رويكرد مصاحبه گفكوگويي غيررسمي استفاده شد .بعد از اينكه
مفاهيم و مقولههاي اوليه آشكار شدند ،با استفاده از رويكرد راهنماي عمومي مصاحبه،
مقولهها و مفاهيم در فرايند مصاحبه پيگيري شدند .اينكار در جهك نمونهگيري نظري
نيز انهام ميشود و با ماهيك روش نظريه زمينهاي سازگاري باتيي دارد .پ

از اينكه

خطوط كلي مصاحبهها به وسيله مفاهيم و مقولهها شكل گرفتند ،به طراحي مهموعه
1. Purposive sampling
2. Patton
3. Maximum variation sampling
4. Snowball sampling
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سؤاتت باز پرداختيم و اين فرايند تا مرحلهي اشباع نظري ادامه پيدا كرد .ساختار اصلي
تحليل دادهها در نظريهي زمينهاي برمبناي سه شيوهي كدگذاري اسك .0 :كدگذاري
 .6كدگذاري محوري 6و  .1كدگذاري گزينشي( 1همان) .پ

از انهام اين مراحل،

مسئله اصلي و محوري در يكپارچگي ،رسيدن به مقولههاي محوري اسك كه از آن با
عنوان مقوله اصلي نام ميبرند .مقوله اصلي از تمام مقوتت تحقيي استخراج شده اسك
و ميتواند در چند كلمه خالصه شود؛ به طوري كه تمام مقولهها و مفاهيم به دسك
آمده را پوش

دهد .يكي از امتيازهاي نظريه زمينهاي استفاده از ابزاري تحليلي به نام

پارادايم اسك .پارادايم باعث سازماندهي يافتهها و نهايتاز افزاي

قدرت تبيين آن

ميشود.

قابليت اعتماد

2

كارهاي كيفي هم چون كارهاي كمي به ارزيابي يافتهها ،روشهاي تحليل ،ابزارهاي به
كار رفته و به طوركلي كارهاي محقي نياز دارد .در اينها براي كسب اطمينان از صحك
دادهها ،منابع آن و روش جمعآوري دادهها از چند روش استفاده كرديم .0 :مميزي

1

 .6بررسي توس اعضا 2و  .1مقايسههاي تحليلي .2در روش مميزي دو محقي به منزله
مميز بر مراحل انهام كار ،مفاهيم و مقولههاي به دسك آمده و فرايندهاي كدگذاري
سه گانه و نيز ساخك مقوله محوري نظارت داشتند .در شيوه بررسي توس

اعضا ،از

مشاركك كنندگان (دراينها دانشهويان) خواسته شد تا مضامين و مقولهها را ارزيابي
كنند و درباره صحك آنها نظر بدهند .در اين مرحله تقريبا تمام مقوتت به تمييد
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
4. Trustworthiness
5. Auditing
6. Member Check
7. Analytical Comparison
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مشاركككنندگان رسيد .در روش سوم ،يعني مقايسههاي تحليلي ،به دادهها رجوع
كرديم و ساخكبندي نظريه با دادههاي خام مقايسه شد تا از صحك نظريه به دسك
آمده اطمينان حاصل شود.

یافتههاي پژوهش
اين تحقيي نق

اوقات فراغك دانشهويي را در اعتياد به سيگار در ميان دانشهويان

شناسايي كرده اسك .چنان كه در جريان تحليل و كدگذاري دادههاي اثر ،از طريي
كدگذاري باز ،تعداد  02كد استخراج شد شامل :آزادي در گذراندن اوقات فراغك،
طغيان فراغتي ،محدوديك وسايل ورزشي ،نداشتن سالن سرپوشيده ،مصرف قليان در
قهوه خانه ،قهوه خانه بهانه دور هم بودن ،خوابيدن هاي درازمدت ،تنهايي سپري كردن
اوقات ،بازي رايانهاي ،بيكاري مفرط ،تماشاي فيلم طوتني مدت ،اعتياد اينترنتي ،ورق
بازي كردن ،سيگار كشيدن ،مصرف قليان ،مصرف پيپ ،خانه دانشهويي زيسك مكان
مصرف مي باشد .كه از طريي كدگذاري محوري ،تعداد  1مقوله اصلي بيرون آمد :نبود
نظارت خانواده ،محدوديك امكانات ورزشي دانشگاه ،تفريح قهوهخانهاي ،فراغك
منفعالنه و مصرف دخانيات .اين مقولهها با تلخيص تحليلي و كدبندي گزينشي نظريه
زمينهاي ،مقوله هستهاي تحقيي با عنوان «اوقات فراغك بستر بروز رفتار مصرفمحور»
را آشكار ساخك .براي رعايك اصل اخالقي محرمانه بودن اطالعات ،در بيان نقل
قولهاي شركككنندگان از اسامي مستعار استفاده ميشود.

نبود نظارت خانوادگي
همواره خانواده نق

مهمي در تربيك و جامعهپذيري فرزندان داشته و اين نظارت

خانواده اسك كه فرزندان را در مسيري درسك قرار داده و آنان را از گزند بسياري از
انحرافات اجتماعي دور نگاه ميدارد .كنترل و هدايك فرزندان از سوي والدين در همه
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حوزههاي زندگي مشاهده ميشود و اوقات فراغك و نحوه گذراندن آن يكي از
حوزههاي مهم و مورد توجه والدين اسك .بهطبع در خانواده معموتز با محدوديكهايي
براي گذراندن اواقك فراغك رو به رو هستند .دانشگاه و قبولي در شهري غير از شهر
محل زندگي خود زمينههاي رهايي از كنترل خانواده را براي اين افراد فراهم ميكند.
ايمان  66ساله يكي از دانشهوياني اسك كه از محدوديك در خانواده و آزادي
خود پ

از قبولي در دانشگاه سخن ميگويد و اين فرصك دوري از نظارت خانواده را

براي گذران اوقات فراغك خود ،فرصتي مناسب ميداند:
«تا وقتي توي خونه بودم هر كاري ميخواستم بكنم و هر جايي
ميخواستم با دوستام برم تفريح ،بابام گير ميداد و نميذاشك برم و
عين بچه كوچولوها رفكوآمد رو كنترل ميكرد ،حات كه قبول شدم
دانشگاه ديگه بابايي نيسك كه گير بده ،هر تفريحي كه بخوام ميكنم و
بهترين فرصته برام تا بتونم برا خودم خوش باشم».
پوريا  62ساله دانشهوي كارشناسي ارشد از طغيان در نحوهه گذران اوقات
فراغك خود ميگويد و اين موضوع را عامل مهم سيگاري شدن خود ميداند:
« فق

دنبال اين بودم يه جايي قبول شم كه از خونه بزنم بيرون،

انگيزه درس خوندن و قبولي تو دانشگاه فق

آزاد شدن از خونه بود؛

قبول شدم و همون ماه اول خواستم هر چي تفريح كه توي اون 03
سال از زندگي رو نداشتم رو يكدفعه تهربه كنم ،از بيرون رفتن شبانه
با دوستا بگير و قليون كشيدن و خالصه خواستم هر كار دلم ميخواد
بكنم و بعد يك ماه اولين نخ سيگارم رو تو خوابگاه براي تفريح و
خوشگذروني كشيدم».
كنترل و محدوديك هاي شديد خانوادگي در مواردي باعث ايهاد انگيزه رهايي از
اين محدوديك در ميان فرزندان شده و با فراهم شدن بستر آزادي ،نوعي طغيان در
گذراندن اوقات فراغك در ميان جوانان را به همراه خواهد داشك.
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كمبود امکانات ورزشي
ورزش يكي از مهمترين و در واقع مؤثرترين راه براي گذراندن اوقات فراغك محسوب
ميشود كه آثار زيادي بر جسم و روان فرد و در حوزه اجتماع نيز نشاط اجتماعي را در
پي دارد .دانشهويان در ساعاتي غير از كالس ،اوقات بيكاري طوتني مدتي را تهربه
ميكنند كه در كنار فعاليكهاي درسي ،نياز به اوقات فراغك سالم يكي از مهمترين
موضوع هايي اسك كه بايد به آن توجه شود .ورزش كردن در اوقات فراغك ،با توجه به
جوان بودن اين گروه ،يكي از مهمترين و بهترين راههاي گذراندن اوقات فراغك اسك.
حامد  66ساله يكي از مشاركككنندگاني اسك كه تهربه مصرف سيگار را دارد و
پ

از حضور سه ساله خود در دانشگاه ،از امكانات پايين خوابگاه براي ورزش كردن

سخن ميگويد .او در بررسي عوامل زمينهساز مصرف سيگار خود را كمبود امكانات
ورزشي مناسب براي سپري كردن اوقات فراغك دانسك.
«قبل اينكه بيام دانشگاه و توي محي خوابگاه قرار بگيرم ،عاشي
ورزش كردن بودم و هميشه با دوستام ميرفتيم باشگاه و سالن فوتسال
هفتهاي سه روز مسابقه داشتيم .دوسك داشتم برم سالن ولي خوابگاه
كه سالن براي فوتبال بازي كردن نداره و هميشه بايد توي اتاق بيكار
بشيني و نميشه كه هم

درس بخوني ،حوصلك سر ميره .من رو

همين بيكاري توي اتاق خوابگاه سيگاري كرد و چون هيچ كاري براي
انهام دادن نداشتم».
نادر  61ساله كه  2ماه اسك سيگار مصرف ميكند نيز از عالقهمندي خود به
ورزش و كمبود امكانات ورزشي ميگويد:
«من خودم پينگپنگ خيلي دوسك دارم و بازيمم بد نيسك ،ولي يا
بايد خيلي زود بري سالن تني

كه اونم سه تا ميز بيشتر نداره وگرنه
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ديگه بهك نميرسه بازي كني ،چون بچهها خيلي زيادن .سه تا ميز
پينگپنگ مال پنچ هزار نفره ،اونم كه راكتاش خرابه».
مهدي  16ساله از دانشهويان كارشناسي ارشد اسك كه در مورد امكانات ورزشي
خوابگاه اينطور سخن مي گويد:
«امكانات ورزشي كمي برا دانشهوهاسك ،توي اين هواي سرد
چطوري ميشه بري واليبال بازي كني .بيشتر دانشهوها به ورزش خيلي
عالقه دارن ولي امكانات

نيسك .زمستون اصالز نميشه بري تو فضاي

آزاد ورزش كني ،سرما ميخوري .خوابگاه هم كه سالن نداره بريم
واليبال بازي كنيم .شما جاي اين بچهها باشي صبح تا شب بيكار باشي
چيكار ميكني؟ حات فكر كن كسي هم نباشه مراقبك باشه ،مثل خانواده،
بهراحتي وقتي بيكار باشي هزارتا فكر مياد تو سرت ،سيگار كشيدن فق
يكي از اين فكرهاسك».

تفریح قهوهخانهاي
با توجه به مشاهدات پژوهشگر در طول انهام پژوه

و اظهارات مشاركككنندگان،

يكي از رايجترين مكانها براي سپريكردن اوقات فراغك در بين دانشهويان،
بهخصوص دانشهويان مصرفكننده سيگار ،كافيشاپها و قهوهخانهها اسك .با بررسي
قهوهخانههاي سنتي ايرانيان در گذشته با كافههاي سنتي جديد ميتوان شاهد تغييرات
كامالز محسوسي در اين زمينه بود .قهوهخانهها در گذشته محل تهمع افراد مسن و
معروف و سرشناس ،همچون پهلوانان ،بزرگان محل ،ري سفيدان ،لوطيان ،شاعران،
اديبان و مكاني براي خوردن چاي خوشطعم ايراني ،نشر افكار ،اخبار اجتماعي و
سياسي ،نقالي و شاهنامهخواني بهشمار ميرفك و در ميان مردم نقشي فرهنگي و
اعتباري داشك و جايي براي جوانان در قهوهخانه نبود و جوانان حتي اجازه ورود به
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قهوهخانهها را نداشتند ،درصورتيكه اگر نيمنگاهي به قهوهخانهها ،به زبان سادهتر كافه
سنتيهاي فعلي بيندازيم ،سراسر ميزها را كه برانداز كنيم ،صندليها را جوانان پر
كرده اند و مشغول خوردن چاي و كشيدن قليان هستند .اين اولين جملهاي اسك كه
وقتي به قهوهخانههاي سنتي وارد ميشويم ميبينيم« :عاشقي را بايد از قليان آموخك،
آتشي بر سر ،اشكي بر دل و آهي به دامان دارد» .عدهاي در گوشهاي از اتاقهاي كافه
سنتي كز كردهاند و انبوهي از دود قليان به عمييترين رگههاي خونشان ميريزند تا
شايد بتوانند از اين طريي مهر تمييدي بزنند بر سر مردانگي خوي

(حسننژاد و

همكاران .)0110 ،بهنظر ميرسد مهمتر از كمبود امكانات ورزشي ،بايد به نق
قهوهخانهها و مصرف قليان در زمينهسازي مصرف سيگار در ميان جوانان ،بهخصوص
دانشهويان ،اشاره كرد .غالب مشاركككنندگان يا بهتر بگوييم همه دانشهويان مورد
مطالعه كه سيگار مصرف ميكردند ،تهربه مصرف قليان را در گذشته داشته و اكنون نيز
قليان ميكشند .اين دانشهويان اوقات بيكاري خود را با حضور در قهوهخانهها و
دور هم جمع شدنهاي دوستانه سپري ميكنند.
حميد دانشهوي  66ساله كه ترم هشك كارشناسي را ميگذراند ،در رابطه با
اوقات فراغك خود و نحوه گذراندن آن در قهوهخانه اينطور ميگويد:
«كار خاصي كه نيسك بكنيم ،از بيهوده گشتن تو خيابان و ولگردي
هم كه خسته شديم ،ميريم قهوهخونه با بچهها دور هم ميشينيم و
قليون سفارش ميديم؛ اينجوري وقتمون هم ميگذره ،كسي هم بهمون
كاري نداره و همه كسايي هم كه ميان اينها مثل هم هستن ،اكثراز جوان
هستن ،شما آدم سن بات پيدا نميكني اينها و خوبي

همينه».

آرش مشاركككننده  62ساله كه  1سال سابقه مصرف سيگار را داشته و بهگفته
خودش تهربه مصرف ترياک را نيز دارد ،در رابطه با فضاي قهوهخانه و لزوم مصرف
قليان اينطور صحبك ميكند:
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« ببين تنها جايي كه برا ما جوونا فراهمه كه دور هم بشينيم و
بخنديم و راحك باشيم ،قهوهخونه اسك ،قهوهخونه هم كه بري امكان
نداره قليون نكشي اگر قليوني هم نباشي؛ قليوني ميشي چون عين يه
قانونه كه ميري كافه بايد قليون سفارش بدي ،چون همه اونها قليون
ميكشن؛ قيمت

هم اينقدر ارزونه كه راحك ميتوني با سفارش يك

قليون دو ساعك وقتتو بگذروني».
نيما دانشهوي  03سالهاي كه ترم اول دوران كارشناسي را آغاز كرده از تهربه
اول مصرف قليان خود در قهوهخانههاي سنتي ميگويد و آن را عامل اصلي مصرف
سيگار خود ميداند:
«من تازه يك ماه ميشه كه سيگار كشيدن رو شروع كردم .روزاي
اولي كه اومدم خوابگاه ،دو تا از هماتاقيهام هر آخر هفته يا هر شب
مي رفتن كافه به منم اصرار كردن كه برم .تا اون موقع من لب به سيگار
نزده بودم ،قبل

يكي دوبار دوران دبيرستان قهوهخونه رفته بودم؛ ديگه

همينجوري منم باهاشون قليون ميكشيدم و چند وقك پي

تو

قهوهخونه شروع كرديم سيگار كشيدن و اتن همه تفريح ما سيگار
كشيدن شده».
يكي از مشاركككنندگان نيما اسك كه  60سال سن دارد و به شكسته شدن قبح
مصرف قليان اشاره ميكند و مصرف تفريحي قليان را بخشي جدايينشدني از اوقات
فراغك خود ميداند:
« اتن ديگه قليون كشيدن زياد بد نيسك و ديد بد به

كم شده،

همه اتن تو خونهها يكييه قليون دارن و براي ما قليون يه حالك
تفريحي و معمولي داره و با قليونه كه ما دور هم جمع ميشيم .اگه
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قليون نبود نميدونستيم چي مارو دور هم جمع ميكرد و يكم از
دغدغههاي درسي راحك ميشديم .كدوم تفريح و مكان رو داريم كه
بريم اونها يكم خو ش باشيم و استرسامون بريزه ،فق مهبوريم وقتي
بيكاريم بريم كافه يه قليوني بكشيم و الكي خوش باشيم».

فراغت منفعالنه
از مقولههاي مهم بهدسكآمده از تحليل و كدگذاري مصاحبههاي اين پژوه  ،منفعالنه
سپري كردن اوقات فراغك دانشهويان اسك .اين مقوله دامنه وسيعي از بيهوده سپري
كردن اوقات فراغك دانشهويان را نشان داده و تصويري از اين دامنه وسيع زماني
اوقات بيكاري دانشهويان را نمايان ميسازد .تهربه حضور پژوهشگر در محي
خوابگاه و در اتاقهاي دانشهويان ،اوقات طوتنيمدت خوابيدن ،تماشاي فيلم
بهصورت مستمر و بيداريهاي شبانه تا صبح و خيابانگرديهاي آخر شب و مصرف
دخانيات ،از مواردي اسك كه در ميان دانشهويان ديده ميشود .طيف باتي مفاهيم و
مقوتت مربوط به فراغك منفعالنه نشان از رواج باتي اينگونه سپري شدن فراغك در
ميان دانشهويان اسك.
ميالد دانشهوي  62ساله كارشناسي ارشد در رابطه با سپريكردن اوقات فراغك
خود به نكات قابل تمملي اشاره دارد:
«هيچ تفريحي جز خوابيدن نداريم ،فق

بايد بخوابيم .زماني كه

بيداريم ،كاري نداريم انهام بديم .تموم تفريح ما رفتن تا بازار يه دوري
زدن و برگشتنه .بهترين اوقات فراغتم اينه كه تا صبح بشينيم فيلم ببينيم،
با هم و يه قليوني تو اتاق بكشيم و فرداشم با بچهها تا لنگ ظهر تا قبل
ناهار بخوابيم».
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رامين در تبيين اوقات فراغك خود عالوهبر ذكر موارد فوق ،به مصرف شبانه
سيگار اشاره دارد و بهترين لحظات سپريكردن اوقات فراغك خود را سيگار كشيدن
شبانه ميداند« :بهتر ين تفريحم تو تنهايي اينه كه يه جاي دنج بشينم و بتونم سيگارم رو
بكشم .نه حال تفريح دارم نه حوصله اين كارا رو ،تفريح من سيگار كشيدن شبانمه».
يكي ديگر از مشاركككنندگان حسام  10ساله اسك كه بيشتر اوقات فراغك خود را
مشغول وبگردي و سپريكردن در فضاي مهازي و شبكههاي اجتماعي و يا ورقبازي
كردن با دوستان اسك:
«كار من و خيلي از دوستام اينه كه يا پشك لپتاپ تو اينترنك
مشغول وبگردي هستيم و يا زير پريز گوشيهامون به شارژ و صبح
تا شب داريم چك ميكنيم تو وات اپ و تلگرام .اينقد زياد شده اين
چككردنامون كه ديگه از غذا خوردن افتاديم و معتادش شديم .موقعي
هم كه تو اينترنك نباشيم ميشينيم آخر شب پاي ورق بازي كردن تا
صبح نميدونيم كي صبح شده».
با توجه به مصاحبههاي تحقيي و اظهارات مشاركككنندگان نحوه منفعالنه
گذراندن اوقات فراغك ،نمايشي از حركك دانشهويان به سمك مصرف دخانيات اسك.

مصر

دخانيات

مصرف سيگار و قليان كه در واقع ميتوان گفك نتيهه مديريك نكردن درسك و
سپري شدن نامناسب اوقات فراغك در ميان دانشهويان اسك كه از شيوع باتيي در ميان
دانشهويان برخوردار اسك .دانشهويان مورد مطالعه ميزان باتيي از اوقات بيكاري خود
را صرف كشيدن ق ليان و سيگار كرده و در مواردي اعتياد باتي سيگار در ميان آنان،
زمينه مصرف موادمخدري همچون ترياک و حشي

را نيز فراهم كرده اسك .غالب

دانشهويان مورد مطالعه ،مصرف سيگار در اوقات فراغك را امري عادي دانسته و
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خانههاي دانشهويي

بهعنوان زيسكمكاني براي مصرف اشاره كرد؛ خانههايي كه از هرگونه نظارتي بهدور
اسك و بهنوعي بهشكل طغيان ناشي از آزادي بهدسكآمده براي دانشهويان در آمدهاند
كه اين مسئله را ميتوان در سخنان آنان درک كرد.
هاشم مشاركككننده  61ساله و دانشهوي كارشناسي ارشد ،مصرف سيگار در
محفلهاي دستهجمعي خود با دوستان را بيشترين عملي ميداند كه در زمان اوقات
بيكاري و در آخر هفتهها به آن ميپردازد.
«يكي از دوستامون خونه دانشهويي گرفته تو شهر ،به حدي اونها
برامون لذتبخشه كه نميدونيم چيكار كنيم ،انتظار ميكشيم آخر هفته
بشه بريم خونه دوستم .اونها ديگه تا صبح بساط سيگارو و قليون
فراهمه و كلي تفريح ميكنيم براي خودمون و تنها تفريح ما آخر هفتهها
شده پاتوق گرفتن خونه همين دوستم».
خانههاي دانشهويي به زيسكمكاني براي تفريح و مصرف دخانيات در ميان
دانشهويان تبديل شده و در مواردي نيز زمينه مصرف موادمخدر را در ميان دانشهويان
فراهم ميكند.
«خونه دانشهويي يعني كيف كردن مطلي؛ از هفك دولك آزادي،
كشيدن سيگار و قليون تو خونه دوستم كه ديگه خيلي عادي شده و
بچهها بعضي وقتا براي تنوع ترياک هم ميكشن و به منم پيشنهاد دادن
ولي من فعالز شروع نكردم ولي واقعاز آدم تحريك ميشه كه يك بار
ترياكم بكشه».
مصرف قليان و سيگار و حتي در مواردي پيپ ،بهدليل دسترسي آسان جوانان
تبديل به تفريحي ارزان و آسان براي دانشهويان شده اسك .وقتي دانشهويان ميگويند
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كه خريد سيگار بسيار آسان و كمهزينه اسك و در مورد قليان و پيپ نيز وضعيك به
همين گونه اسك ،مصرف دخانيات ارزانترين و راحكترين راه براي گذراندن اوقات
فراغك اين گروه از جوانان ميشود.
نريمان دانشهوي دوره دكتري با  16سال سن ،ارزان بودن سيگار و دسترسي
آسان به آن را دليل مهمي براي مصرف سيگار ميداند:
«سيگار رو از دوره ارشدم شروع كردم به كشيدن .منم با اصرار
هماتاقيهام براي تفريح و خوشگذروني اين كارو شروع كردم و كامالز
طبيعيه كه وقتي شما بيكار باشي و نتوني از وقتايي كه مال اوقات
فراغتته استفاده كني ،خودبهخود كشيده ميشي سمك چيزايي مث سيگار
و قليون كه ديگه ماشاهلل بين دانشهوها مث نقل و نبات شده .من زياد
سيگار نميكشم ولي يكي از دليالي سيگاري شدن هم خودم و هم
خصوصاز بيشتر بچههاي كارشناسي ،ارزون و راحك تهيه كردن سيگاره.
وقتي يه دانشهو راحك سيگار ميخره و اين اندازشم كوچيكه كه كسي
نميبينه و با يك كبريك روشن ميشه ،خب اونم خيلي راحك ميره
سمت ».
هاشم دانشهوي ترم آخر كارشناسي با سابقه مصرف  2ساله سيگار ،به مصرف
تفريحي خود از دوران نوجواني تا اكنون اشاره كرده و به عادي شدن مصرف سيگار
بهعنوان تفريح و تبديل شدن آن به اعتياد سخن ميگويد:
«من از د وران دبيرستان شايد اول دبيرستان يا دوم بود شروع كردم
سيگار كشيدن ،اون موقعها زياد نميكشيدم و بيشتر براي تفريح و
تفنني بعد اينكه اومدم دانشگاه ديگه خانواده نبود و سيگار كشيدنم شد
پاي ثابك وقتايي كه بيكارم و كمكم ديگه به
سيگار نكشم».

معتاد شدم و نميشه
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مصرف سيگار و قليان ،دانشهويان را به مصرف پيپ و ديگر موارد نيز ميكشاند
و خود اين امر زنگ خطري براي گراي

به مواد مخدر را در ميان اين گروه از جوانان

كه سرمايههاي بيبديل براي آينده جامعه محسوب ميشوند ،به صدا در ميآورد.
دانشهويي كه در اوقات فراغك خود سيگار و قليان مصرف ميكند بهتدريج اين قبيل
رفتارها براي

عادي شده و او را به سمك موارد متنوعي ،از قبيل مصرف توتون با پيپ

و مواد مخدر ،ميكشاند .شاهرخ دانشهوي  60سالهاي اسك كه خود را غرق در
تفكرات تحريككننده مصرف مواد مخدر ميداند ،ميگويد:
«همه چي از كشيدن قليون بهصورت تفنني و دورهمي شروع شد.
كمكم رفتم سمك سيگار كشيدن و يه مدته اتن دارم با بچهها پيپ
ميكشيم و اينقدر قويه كه سينمونو بدجور ميسوزونه و سرمونو داغ
ميكنه .از روزي كه قليون رو شروع كردم ،هم

دنبال چيز جديدم و

اتن هميشه تو فكرم اينه كه موادم امتحان كنم و هر كاري ميكنم از
فكرش درنميام».

بحث و نتيجه گيري
مقوله هسته بهدسك آمده از جريان پژوه « ،اوقات فراغك بستر بروز رفتار
مصرفمحور» ،حاوي مؤلفهها و نكتههايي اساسي اسك كه با كاوش و دقك در مقولهها
و مفاهيم حاصل از دادهها ،به واگشايي اهميك فضاي اوقات فراغك در ايهاد بسترهاي
مصرف دخانيات در ميان دانشهويان اشاره دارد .در اين قسمك ميتوان به اين نتيهه
مهم و قابلتوجه رسيد كه اوقات فراغك و نحوه سپريكردن آن تا چه حد مهم و
استفاده نادرسك از اين اوقات ،آسيبهايي جدي همچون مصرف سيگار و اعتياد را
براي ج وانان به همراه خواهد داشك .شراي علّي ،زمينهاي و مداخلهگر شرايطي هستند
كه بر اوقات فراغك تمثير ميگذارند و خود ميتوانند زمينه ايهاد بسترهاي مصرف را
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در بين جوانان توسعه دهند .شراي علّي ،از جمله نبود نظارت خانواده و زيسكمكان
مصرفي چون قهوهخانه ،تمثير مهمي بر شروع مصرف سيگار در ميان جوانان و
دانشهويان دارد .شرايطي مانند محدوديك امكانات ورزشي نيز زمينه را براي گذراندن
اوقات فراغك در قهوه خانه فراهم كرده و در نهايك به اعتياد به سيگار در ميان
دانشهويان منهر ميشود (نمودار .)0
تفريح قهوهخانهاي
(قهوهخانه زيسكمكان مصرف و تفريح)
نبود نظارت خانواده ( طغيان فراغتي)

فراغك منفعالنه

محدوديك
اوقات فراغك

امكانات ورزشي

بستر رفتار مصرفمحور

اعتياد به سيگار

نمودار  -9مدل پارادایمي اوقات فراغت ،بستر بروز رفتار مصر محور
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جمعيك خوابگاههاي دانشهويي ،جوان بودن اين قشر ،عالقمندي به ورزش از
يك طرف و از طرف ديگر كمبود امكانات ورزشي و تفريحي ،همانطور كه در
تحقيقات امينالرعيا و همكاران ( )0116و واگنر و همكاران ( )6112نيز به آن اشاره
شده اسك ،از علل گراي

به سيگار اسك .بيشترين ميزان مصرف سيگار و قليان طبي

گفته مشاركككنندگان ،به اوقات بيكاري و فراغك دانشهويان مربوط ميشود و مصرف
سيگار را راهي براي تفريح و سرگرم شدن خود ميدانند .رهايي از نظارت خانواده ،از
ديگر عوامل زمينه ساز مصرف سيگار در ميان دانشهويان اسك .محدوديك و كنترل
شديد خانواده بر روي فرزندان در گذران اوقات فراغك آنان نوعي انگيزه براي رهايي
از اين محدوديك را براي فرزندان فراهم كرده و در زماني كه فرصتي مانند قبولي در
دانشگاه و حضور در خوابگاه مهيا ميشود ،فرد با جهاني ناآشنا و پرتنوع براي گذران
اوقات فراغك خود مواجه مي شود و اين شراي گاهي ممكن اسك به طغيان و رفتار
انحرافي نوجوان منهر شود .اين يافته با بخشي از نظريه نق

و پايگاه كه معتقد اسك

جدايي جوانان از والدين و ورود به فضاي دانشگاه يا محي هايي كه به جوان آزادي
عمل بيشتري نسبك به محي

خانواده ميدهد ،در گراي

آنان به فعاليكهاي

بزهكارانهاي همچون مصرف موادمخدر يا دخانيات تمثير زيادي دارد و همجهك اسك.
دانشهوياني كه به دنبال پر كردن اوقات فراغك خود در محي خارج از دانشگاه
هستند ،قهوهخانه را بهعنوان مكاني براي تفريح و دور هم جمع شدنهاي دوستانه مي-
دانند و آنچه كه در قهوه خانه بيشترين طرفدار را دارد مصرف قليان اسك .يكي از نكات
مهمي كه محققان اين پژوه

در طي مصاحبههاي صورتگرفته از مشاركككنندگان

دريافتند اين اسك كه قليان هم واسطهاي براي گردهماييهاي دوستانه بين جوانان اسك
و هم مصرف آن قبح مصرف دود را شكسته و زمينهساز اصلي مصرف سيگار در ميان
دانشهويان اسك .اين نتيههگيري با بخشي از نظريه خرده فرهنگ كوچه و خيابان كه
اظهار ميدارد زماني كه جوانان از والدين و خانه جدا ميشوند و با دوستان همفكر
خود سبكهاي فراغتي هماهنگ شكل ميدهند و به سمك تفريحات لذتبخ

و

291

فصلنامه برنامهريزي رفاه و توسعه اجتماعي ،سال هفتم ،شماره  ،22بهار 9315

جديد سوق مييابند ،احتمال بزهكاري آنان بسيار بات ميرود ،هماهنگ اسك .اغلب
دانشهويان پژوه

حاضر ،قبل از مصرف سيگار ،تهربه قليان كشيدن را داشته و اين

خود نشان از نق

مخاطرهانگيز قليان در ايهاد آسيبهاي جدي چون سيگار و بهتبع

آن مواد مخدر دارد.
دانشهويان بخ

زيادي از اوقات فراغك خود را منفعالنه و بدون برنامهريزي

خاصي سپري ميكنند .اين يافته با نتايج پژوه هاي ناظمي و همكاران (،)0110
فريدفتحي و همكاران ( ،)0110خواجهنوري و همكاران ( ،)0131مهيدپور و همكاران
( ،)0135ين و همكاران ( )0111و اگنيو ( )0131كه معتقدند فعاليكهاي فراغتي
سازمان نيافته و منفعل از علل اصلي بزهكاري جوانان اسك ،همسو اسك .اين نحوه
گذراندن اوقات فراغك طيف گستردهاي از رفتارها ،از قبيل خوابيدن طوتنيمدت
روزانه ،ورق بازي كردن با دوستان ،اعتياد به اينترنك و شبكههاي اجتماعي مهازي و
موارد زياد ديگري را شامل ميشود .بي
پژوه

از نيمي از دانشهويان مشاركككننده در اين

به اظهار خود ،وقك روزانه خود را با خوابيدن و وبگردي گذرانده و در

ساعك شب نيز با دورهميهاي دوستانه و تماشاي فيلم و ورق بازي كردن و مصرف
سيگار و قليان سپري ميكنند .مصرف قليان و سيگار بخ
فراغك دانشهويان مورد مطالعه اين پژوه

مهمي از زمان اوقات

را دربرميگيرد .در واقع سيگار واسطهاي

ارزان براي دور هم بودنهاي شبانه دانشهويان محسوب ميشود كه اين يافته در تحقيي
ايد و همكاران ( )6101بهصورت در دسترس بودن آسان سيگار كه از علل سهگانه
اصلي مصرف سيگار در اين پژوه

اسك ،مورد تمييد قرار ميگيرد .در نهايك ميتوان

اينگونه نتيههگيري كرد كه اوقات فراغك هم ميتواند يك فرصك براي تعالي و نشاط
جوانان باشد و در صورت بيتوجهي و برنامهريزي براي آن ،قشر دانشهو را كه
سرمايههاي بنيادين جامعه محسوب ميشوند ،با آسيبهاي جدي چون مصرف
دخانيات و اعتياد روبهرو ميكند.
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حاضر نسبك به تحقيقات صورتگرفته،

ناشي از نوع تحليل و چگونگي اثرگذاري جنبههايي اسك كه در واگشايي و توصيف
تيههاي عميي و پنهان مصرف سيگار ،محل توافي يا اختالف اسك .چنان كه ورود به
تحقيي با رويكرد كيفي و زمينهاي نيز داعيه اين تفاوت را دارد و مدعي اسك كه ورود
به يك رويداد و كشف تيههاي عميي و شرحِ چگونگي آن ،اين تحقيي را با ديگر
تحقيقات متفاوت ميسازد .در چند دهه اخير با توجه به افزاي

نرخ مصرف سيگار در

ميان دانشهويان ،تحقيقات پژوهشي وسيعي در زمينه علل و اثرات مصرف سيگار در
كشور صورت گرفته اسك كه عمدتاز با رويكرد اثباتي و كمّي و در حوزه پزشكي و
سالمك انهام شده اند .پژوه

حاضر ،بر اين باور اسك كه مسئله يا به عبارت ديگر

تهربه مصرف سيگار بايد از نگاه افراد درگير در آن نيز بررسي شود .چنين مطالعاتي با
رويكرد كيفي ميتواند درک واقعبينانهتر و همدتنهتري از بسترها و پيامدهاي مصرف
سيگار به دسك داده و زواياي زيرين معنايي و ذهني برخورد با اين پديده را بهتر
آشكار كند .نكته قابل توجه اين پژوه

تمكيد بر نق

اوقات فراغك بر ايهاد بستري

در مصرف سيگار از سوي دانشهويان اسك كه در كمتر پژوهشي به آن اشاره شده
اسك.
به طوركلي هيچ فرد ،گروه ،نهاد و سازماني ترديد ندارد كه غنيسازي اوقات
فراغك نسل جوان و قشر دانشهو ،داراي اهميك زيادي اسك و براي سالمسازي اين
اوقات بايد برنامهريزي مدوني كرد .بنابراين پيشنهاد ميشود برنامهريزان و
سياسكگذاران فرهنگي كشور براي تعيين الگوي مطلوب زندگي دانشهويي و پر كردن
اوقات فراغك اين قشر پرجنبوجوش جامعه ،از طريي مشاركك همهجانبه با جوانان
برنامهريزي كنند .اين برنامهريزي بايد بهگونهاي طراحي و انهام شود كه همه جوانب
زندگي اعم از خواسته ها و تمايالت فكري و ذاتي قشر جوان جامعه بهخصوص
دانشهويان را پاسخگو باشد .دانشگاهها در دسترسترين و آشناترين مكان براي
برقراري ارتباط با دانشهويان اسك .از اين رو پيشنهاد ميشود ،در پايان هر نيمسال،
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جزوات اطالعرساني از سوي مسؤتن فرهنگي دانشگاهها با همكاري دانشهويان و با
نظارت معاونك فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،ميان دانشهويان توزيع شود و
اطالعاتي از سياسكگذاريها و برنامهريزيهاي انهامشده در خصوص فعاليكهاي
مربوط به بهينهسازي اوقات فراغك در اختيار دانشهويان قرار گرفته و از آنان
نظرخواهي شود.
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