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 101-118صفحات/  95تابستان /  بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

 بر نحوه گذران اوقات فراغت زنان جوانارتباطات )اینترنت و ماهواره ( شدن نقش جهاني

  *( 1395؛زنان جوان استان مازندران )مورد مطالعه:
 1 پورماجده قلی

 2محمدصادق مهدوی

 3باقر ساروخانی
 چكیده

قات فراغت را متفاوت شدن و استفاده از فناوری اطالعات، شکل گذراندن اوای به نام جهانیلهأامروزه مس
کرده است. بیشتر مردم و از جمله زنان ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را با تکنولوژی مرتبط با فناوری نو 

 این گذرانند.میای و استفاده از اینترنت دیدن برنامه های ماهواره بنابراین بیشتر زمان فراغت خود را با پر کنند.
بر نحوه گذران اوقات فراغت  ارتباطات)اینترنت و ماهواره ( شدن جهانی یشناختجامعه بررسی  منظور تحقیق به

زنان جوان شهرستان چالوس واقع در استان مازنداران  کلیه آماری جامعه. است گرفته زنان جوان، صورت
 مرتبط های نظریه از نظری مبانی در. شدند تعیین آماری نمونه عنوان به نفر 374طبق فرمول کوکران  که باشد می
 مطالعات از استفاده با تحقیق این. است گردیده تحقیق، طراحی نظری مدل پایان در و شده استفاده حوزه این با

 اعتبار برآورد از بعد و پرسشنامه محقق ساخته هاداده گردآوری است. ابزار گرفته انجام پیمایشی روش و میدانی
 از استفاده با و استنباطی آمارهای اساس ها، بر داده گردآوری از پس. گردید توزیع گویان پاسخ بین در پایایی و

 بین استفاده از که دهدنشان می شده حاصل نتیجه. اند قرارگرفته و تحلیل تجزیه مورد ها داده،  SPSSافزار نرم
 اوقات و اهوارهم بین استفاده از ،غیرفعال فراغت اوقات و اینترنت از فعال، بین استفاده فراغت اوقات و اینترنت
سنتی،  فراغت اوقات و ماهواره از سنتی، بین استفاده فراغت اوقات و اینترنت از بین استفاده ،غیرفعال فراغت

اوقات فراغت و استفاده از ماهواره بین  ،نمدر -یاوقات فراغت سنتو استفاده از اینترنت بین رابطه معکوس و 
رابطه وجود فعال،  فراغت اوقات و ماهواره بین استفاده از چنینهم ، رابطه معناداری وجود دارد.مدرن -یسنت

 ندارد. 

اوقات و  سنتی فراغت اوقات ،غیرفعال فراغت فعال، اوقات فراغت اوقاتحهانی شدن،  کلید واژه:
 .مدرن -یفراغت سنت
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 لهأمقدمه و بیان مس -1
شدن. در دنیای ذات جهانی های فرهنگی درشدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است، راه و رسمجهانی

های ای شاهد دگرگونیدر هر زمینه تحول عنصر پایدار جوامع گشته است، تالطم امروز که تغییر وپر
های گسترده که در شرایط عمیق گسترده هستیم یکی از دگرگونی سطحی، ناگهانی، تدریجی، مند،سامان

ت و تکنولوژی اطالعاتی است که در جوامع دگرگونی در عرصه ارتباطااند، فعلی جوامع با آن مواجه
ارتباطی  -های اطالعاتیشدن که با گسترش تکنولوژیند جهانیآیمدرن(را فراگرفته است. فر )سنتی و

کیفی گستره ارتباطات انسانی را بسط داده و ارکان مختلف حیات اجتماعی  نوین همراه بوده از نظر کمی و
افزون اینترنت، توان به کاربرد روز(. در این راستا می225: 1386لت،)شوده استرا تحت تاثیر خود قرار دا

های اجتماعی مختلف به میزان متفاوتی در گروهکامپیوتر، ماهواره و... در بین اقشار مختلف اشاره کرد. 
گیرند و دنیای بومی آنها از طریق این وسائل ارتباطی جدید به معرض این وسایل ارتباطی جدید قرار می

-های مدرن ارزشمحتوای غالب در ارتباطات و رسانه(. از آنجا که 1385 خورد )تاجیک،انی پیوند میجه

پذیری از آنها أثیرها و چه بسا تتواند آشنایی با این ارزشآمد این ارتباط میهای مدرن و جهانی است، پی
 باشد. 

در حال تغییر است. در دهه  اما با پیشرفت فناوری اطالعات شکل گذراندن اوقات فراغت هر لحظه
گذشت صاحب نظران مسائل اجتماعی بیشتر از پر کردن اوقات فراغت بحث می کردند اما اکنون از غنا 
بخشیدن و یا مدیریت اوقات فراغت بحث می شود. پیداست که توجه به کیفیت و بهره وری مطلوب از 

از سوی دیگر مقوله فناوری اطالعات  (.30: 1385اوقات فراغت اکنون اهمیت خاص یافته است) سخی، 
به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در پر کردن اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه از جمله زنان نقش ایفا 

آنها با درایت و فراغت می کند، لذا ضروری است که از این دستاورد هوشمندانه بشر در پر کردن اقات
 رد. ریزی مدبرانه صورت گیتدبیر با برنامه

وزه فضای مساعدی را های نوین است، امرهای رسانهخصوصیت ویژه اینترنت که ناشی از ویژگی
کند؛ فراهم میکشیدن موضوعات مختلف در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... برای به چالش

که این فضا در گیرد در حالی می تری صورتمناسب گیری افکار عمومی نیز به شیوهدر این فضا شکل
شود و های موجود سلب میهای نوشتاری، شنیداری و دیداری به خاطر محدودیتسایر رسانه

خودسانسوری ناشی از هراس و تهدید امنیت و عدم وجود آزادی بیان به شکلی عمدی و آگاهانه از سوی 
-ر عمومی در دههفکاگیری امخاطب اعمال می شود. برای فهم بیشتر این موضوع، بررسی چگونگی شکل

تواند روشنگر نکات ارزشمندی باشد. از آنجا که افکار عمومی در یک های اخیر از دیدگاه هابرماس می
( و از 221: 1383گیرد)وبستر، میدان گفتگوی آزاد و به تعبیر دقیق تر در یک گستره همگانی شکل می
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ای ه شبکه( 48: 1380هستیم)کاستلز،  سوی دیگر امروز با پارادایم اطالعاتی در جامعه شبکه ای مواجه
هایی در دنیای  ایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، مکانهخصوص آن اجتماعی اینترنتی، به

کنند و امکان برقراری ارتباط بین خود و  طور خالصه معرفی می مجازی هستند که مردم خود را به
 کنند.  راهم میهای مختلف مورد عالقه ف همفکرانشان را در زمینه

گردد، فراغت در زندگی اجتماعی مشخص می با توجه به مطالبی که ذکر گردید اهمیت وجود اوقات
سازد این است که در دنیای حاضر اهمیت وجود خوردار میای برقیق حاضر را از اهمیت ویژهاما آنچه تح

له ای به أمتفاوت است. امروزه مساوقات فراغت کماکان بر پاست اما نحوه و کیفیت آن به کلی از گذشته 
شدن و استفاده از فناوری اطالعات، شکل گذراندن اوقات فراغت را متفاوت کرده است. بیشتر نام جهانی

 مردم و از جمله زنان ترجیح می دهند اوقات فراغتشان را با ابزارهای فناوری پر کنند.
 از پـس را خود واقعی معنای که است ینینو و اخیر مفاهیم جمله از آن گذران نحوه و فراغت اوقات

 انواع توسعه با واقع در. نمود پیدا شهرها گسترش نیز و داریسرمایه رشد و جوامع شدن دوران صنعتی
 شد ایجاد ها انسان برای فرصتی عمال انسانی نیروی جای به آن جایگزینی و مردم زندگی تکنولوژی در

 (1390:1034یاری،)نمایند استفاده باشد می دلخواهشان مورد که یصورت آن به خود از اوقات بتواننـد کـه
ای است که با تمدن صنعتی پیوند دارد. در چنین تمدنی، دو شرط الزم برای پیدایش فراغت پدیده

ولیت ؤفراغت تحقق یافته است؛ نخست، کار از شکل اجبار فرهنگی و اجتماعی خارج شده و شکل مس
 (. 764، 1370های دیگر انسان است)ساروخانی، شدن کار از فعالیت، جدا. شرط دومآزاد فرد را دارد

های فناورانه و اوقات فراغت به عنوان مفهوم جدیدی که محصول جدایی کار از خانه، پیشرفت
های تقسیم کار اجتماعی است، این فرصت را مهیا کرد که انسان)هر چند کوتاه( از اجبارها و محدودیت

(. امروزه اوقات فراغت یکی از موضوعات اصلی و بسیار 1380)کیوتیسو، رها شود نظم اجتماعی مدرن
مهم در عرصه زندگی به شمار می آید که با رویکرد جهانی شدن و پیدایش دهکده جهانی این مقوله به 
امر حیاتی و ضرورتی اجتناب ناپذیر با کارکردهای بسیار مؤثر در حیطه مشارکت جویی، تربیت اجتماعی 

های له فراغت گروهأدر جوامع در حال رشد مس (.29: 1391ولیت پذیری تبدیل شده است )نجفی، ؤمسو 
مختلف اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. این گونه جوامع گسستن نسبی و تدریجی از مراکز 

قات فراغت و نبود های بیشتر اوآمدن زمان... فراهم خانه وسنتی گذران فراغت مانند مسجد، امامزاده، قهوه
توان از دهد که آن را میسیسات و مراکز کافی برای گذراندن اوقات فراغت فرد را در وضعیتی قرار میأت

آید و اگر روزی فرد بوجود مییی است که در گذران اوقات شبانهجاکندگی نامید، نتیجه این وضعیت خال
برنامگی ذراند و این وقت فراغت اگر با بیبصورت مطلوب پر نشود، فرد عمرش را به بیهودگی خواهد گ

سالم های غیرها خواهد بود و فرد اوقاتش را با امکانات و سرگرمیباشد زمینه مناسبی برای انواع بزهکاری
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و بدآموز مشغول خواهد داشت و این شروع و آغازی برای مشکالت و انحرافات اجتماعی در جامعه 
 دارای اخیر یمدرنیته دوران در فردی هویتهای گیریشکل رد زندگی سبک های خواهد بود. انتخاب

 .(1388 بهنوئی، و ابراهیمی)است اساسی نقشی
 در امواج پخش برای گروهی هایرسانه دیگر و ماهواره از استفاده و دور راه از ارتباطات یندآفر

نه روز را به تماشای امروزه جوانان زمان زیادی از شباجوانان زیادی را جذب می کنند.  گسترده، سطح
دیدن برنامه های ماهواره ای و استفاده از اینترنت بیشتر ساعات  بابرنامه های ماهواره اختصاص می دهند. 

 دائمی مخاطبان زمره در زنان که است آن از حاکی مختلف تحقیقات نتایج. اوقات فراغت خود پر کنند
 که کنند می ادعا گاه محققین که جایی تا گیرند می قرار ایران، در ای رسانه تولیدات و ها برنامه اغلب
-می تماشا را ها برنامه این که هستند آنها و شده ساخته زنان برای فقط ای رسانه تولیدات از برخی گویی

 (. 121:  1391 کریمی، گیویان،)کنند
ها و تدهند. این گروه با برخورداری از قابلیحدود نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می

باشند، امروزه گسترش  های بعدی داشتهتوانند تأثیر زیادی بر نسلامکانات آموزشی و فنی نوین می
کنند و امکانات تکنولوژی نوین اینترنت و ماهواره در ایران فرصتی است که زنان از آن استفاده فراوان می

ها و مسائلی است که د، یکی از گفتماناوقات فراغت خود را پر می کنند. لذا مطالعه و تحقیق در این مور
هل أزنان مت ال این تحقیق این است کهؤبنابراین مهمترین سذهن پژوهشگران را درگیر خود کرده است. 

- می فراغت از اوقات نوع کدام به بیشتر 18-39شهرستان چالوس در استان مازندران در گروه سنی 

 دارند؟ فراغت افراد بر نحوه گذران اوقات تأثیری و استفاده از اینترنت و ماهواره چه پردازند؟
 
 های تحقیقؤالس -2

 ؟دارد رابطه معناداری وجودنحوه گذراندن اوقات فراغت فعال و استفاده از ماهواره  آیا بین .1

 ؟دارد رابطه معناداری وجودنحوه گذراندن اوقات فراغت فعال و  نترنتیاستفاده از ا آیا بین .2

 ؟دارد رابطه معناداری وجودفعال  غیر نحوه گذراندن اوقات فراغتو واره استفاده از ماه آیا بین  .3

 ؟دارد رابطه معناداری وجودفعال غیرنحوه گذراندن اوقات فراغت و  نترنتیاستفاده از ا آیا بین .4

 رابطه معناداری وجود یفعال سنت نحوه گذراندن اوقات فراغتو استفاده از ماهواره  آیا بین .5
 ؟دارد

 رابطه معناداری وجود ینحوه گذراندن اوقات فراغت فعال سنتو  نترنتیفاده از ااست آیا بین .6
 ؟دارد
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 رابطه معناداری وجودمدرن  -یسنت نحوه گذراندن اوقات فراغتو استفاده از ماهواره  آیا بین .7
 ؟دارد

 رابطه معناداری وجودمدرن  -ینحوه گذراندن اوقات فراغت سنتو  نترنتیاستفاده از ا آیا بین .8
 ؟اردد

 
 مبانی و چهارچوب نظری تحقیق  -3

کید بر أتحقیق حاضر در جستجوی آن است که ضمن بررسی دو مفهوم مهم جهانی شدن )با ت
 نظر مورد موضوع آنجائی که اینترنت و ماهواره( و اوقات فراغت، به بررسی تأثیر و رابطه آنها بپردازد. از

است. چهارچوب  ایران در زنان اندن اوقات فراغتگذر در ماهواره را و اینترنت نقش حاضر، تحقیق در
نظری تحقیق حاضر بر نظریات جهانی شدن و اوقات فراغت مبتنی می باشد. بدین سان در این پژوهش 
با توجه به نظریه هایی که به آنها اشاره شد، برای سنجش مفهوم اوقات فراغت از نظریات پی پر بوردیو، 

رای سنجش مفهوم جهانی شدن نیز از نظریات پی یر بوردیو، کاستلز، روزن باوم استفاده خواهد شد و ب
 و ساحتیتک انسان فمینیستی، مکاتب کاشت، استحکام، سازی،مک لوهان، تامپسون و راکیش، برجسته

 شود. گیری می .. بهره رضامندی و و استفاده
 پیشبرد درصدد هواره،اینترنت و ما ثیراتأت شناختی جامعه های نظریه کاربردن به و بررسی با

 نظریه و استحکام الزارسفلد نظریه بر تکیه با منظور همین به. دهیم می ارائه را حاضر الگویی پژوهش
 به مخاطب بلکه ندارند قدرت ها رسانه پیام که است معتقد است شده ارائه برلسون توسط که محدود
 در بنیادی تغییرات نیستند قادر ها نهرسا. پویاست مخاطب پس. کند می انتخاب را پیام خودش انتخاب

 این در اصلی تکیه بنابراین. بخشند می استحکام را موجود گرایشات و عقاید آنها بلکه کنند، ایجاد افراد
 . است مخاطب بر نظریه

 نفوذ اعمال های روش شناخت برای که است معتقد کازنو ژان جمعی، ارتباط وسایل اثرات مورد در
 عقاید ساختن. 2 موجود عقاید تقویت. 1: داد تمیز هم از را حالت سه باید ها رسانه یقطر از ها توده بر

 . است موجود عقاید تقویت بر ها رسانه تاثیر او دیدگاه از عقیده، تغییر. 3تازه
 را پیام خودش انتخاب به و است پویا مخاطب که است این بر اصلی تکیه هم پژوهش این در
 است معتقد نظریه این اینکه به توجه با و نیست زیاد ثیرشانأت ولی دارند ثیرأت هارسانه کند،می انتخاب

-رسانه که دادیم قرار این بر را اصل پژوهش این در اما کنند می تقویت را موجود عقاید ها رسانه ثیراتأت

 را ایتازه یدعقا و دهند تغییر را عقاید توانندمی هم و کنند تقویت را موجود عقاید توانند می هم ها
 عقاید و افکار با و آورند می دست به را بیشتری اطالعات افراد اینترنت محیط در چون. آورند بوجود
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 آشنایی آنها با قبالً که شوند آشنا خود اجتماع از دیگری های جنبه با است ممکن و شوند می آشنا بیشتری
 . بخشد تسریع را امر نای یا و شود افراد عقاید تغییر موجب امر همین و نداشتند

 از ما است انسان حواس امتداد ها رسانه که است معتقد نظریه این در لوهان مک که جبرگرایی نظریه
 و هستند پیام خودشان ها رسانه که است معتقد و ایمگرفته تأثیر ها رسانه از ما اینترنت تا الفبا حروف
 معتقد و کند زندگی انزوا در تواند نمی چون است رتباطا در هارسانه با مداوم غیر و مداوم شکل به انسان
 است شده جهانی دهکده گیریشکل به منجر و است آورده در شکل یک به را ما دنیای هارسانه که است

 مدارس-3 مذهب -2 خانوادگی روابط -1: دهد قرار ثیرأت تحت را زیر موارد تواندمی رسانه او عقیده به و
 . سیاست -7 بهداشت -6 کار لمح -5 ها دانشگاه -4

شوند. ی کار و زندگی اجتماعی دگرگون میمک لوهان معتقد است در پرتو مسائل الکترونیک چهره 
آید. مک ای به پهنای کره ارض، پدید میگردند و در نهایت، دهکدهها به هم نزدیک میجوامع و ملت

های مختلف صنعتی، آموزشی ونیکی در زمینهی زندگی بشری، برای وسایل الکترلوهان در تحوالت آینده
و فرهنگی نقش تعیین کننده ای قائل است و در آثار گوناگون خود، همه جا به آن اشاره دارد. مک لوهان 

داند. او معتقد است که عصر ما دستخوش های دنیای امروز سازگار نمیقعیتروش آموزشی را با وا
اهی نیز مانند سایر موارد، نادیده انگاشتن تحوالتی است که از انقالب شده است و علت بحران های دانشگ

ثیر وسایل أتحت ت»گوید که: (. همچنین او می97: 1377)دادگران، های الکترونیکی حاصل شده استرسانه
ارتباطی الکترونیکی، احساس زندگی اجتماعی زیر و رو شده و تمامی مظاهر فرهنگ انسانی در حال 

 «. دگرگونی است
شدن فرهنگی به معنای سیطره فرهنگ غرب بر دیگر فرهنگ هاست که به نظر والرشتاین، جهانی از

ها در ران با تاکید بر اهمیت نقش رسانهنظدوگانگی فرهنگی در جنوب منجر خواهد شد. برخی از صاحب
معتقدند امروز  کنند وای شدن زندگی یاد میسازی تا آنجا پیش می روند که از مفهوم رسانهند جهانیآیفر

ها و «هویت»ابه ابزار، بلکه به مثابه شدن، آن هم نه به مثها به عنوان بازیگران اصلی فرایند جهانیرسانه
هایی مطرح اند که هماهنگ و هم شأن دولت های ملی هستند و از حیث توانمندی و امکانات در فرهنگ

آورند. واقعیت ای از زندگی پدید مینای تازهشکل دهی به ماهیت جامعه انسانی، حضور فعال دارند و مع
این است وقوع انقالب اطالعات و پیدایش فناوری های جدید ارتباطی مانند ماهواره ها و اینترنت منجر به 

توان گفت شود. در همین راستا میارائه تعریف جدیدی از سیاست و ساختارهای قدرت در جامعه می
ثرتر و کارآمدتر اطالعات را ؤیابد که امکان تولید، کنترل و انتشار مقدرت نیز در دست کسانی تمرکز می

  (.2:  1387داشته باشند )موالنا، 
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های همگانی به گوید: هنگامی که نفوذ رسانهدر نظریه شکاف دانش تیچنور، دونوهومه و اوالین می
قتصادی و اجتماعی باالتری هایی از جامعه که از موقعیت ایابد بخشدرون یک نظام اجتماعی افزایش می

تر به دست می آورند طوری که برخوردارند، این اطالعات را سریع تر از بخش های دارای موقعیت پایین
کند. اصل عمده ای که باید در ها به جای آن که کاهش یابد افزایش پیدا میشکاف دانش بین این بخش

ن برای گزارشگران است که با متقاعد ساختن یید قرار گیرد قدرت انگیزش و اهمیت آأاینجا مورد ت
بینندگان خود سعی می کنند به آنها القاء کنند که آنها برایشان با اهمیت اند و بدین طریق آنها را با خود 
همراه سازند. اگر یک گزارشگر برای همگان مطلبی ارائه دهد، در این صورت برای هیچ کس نمی گوید 

اتی بینندگان خود را هدف قرار دهد که نشان می دهد چطور اخبار القاء شده اما اگر یک گزارشگر با اطالع
جه بیشتری مبذول داشته و به بر بینندگان تاثیر می گذارد، در آن صورت احتمال اینکه بینندگان مزبور تو

 ای متناسب پاسخ دهند، بیشتر خواهد بود. شکاف دیجیتالی بین دو نسل رفته رفته پر می شود ولیگونه
 وبلن جنبه اقتصادی دارد. به نظر هنوز هم شکاف دیجیتالی به طرز چشمگیری وجود دارد که عمدتاً

 فـرا گرفته را اجتمـاعی سـاختار سراسـر بیشتر، فراغت و رفاه بر مبتنی زندگی سبک و چشمگیر مصرف
بیشـتری  اجتمـاعی منزلـت و احتـرام بـه باالتر طبقات افراد آمیز رقابت فرهنگ یک در بنابراین است
ثیر از آرای مید و أ( از نظریه پردازانی است که با ت1999جنکینز ) (.154: 1387جاه،رفعت) یابند می دست

گافمن نظریه هویت اجتماعی خود را بیان کرده است. او معتقد است که با تمایز قائل شدن میان امر 
تر است و یا امر یکی از دیگری مهم می شود که فرهنگی، چنین فرض-شخصی با امر اجتماعی -فردی

ن می بخشد. در صورتی که اگر هویت شرط ضروری برای حیات اجتماعی یکالن تر بر امر خردتر تعی
است، عکس آن نیز صادق است. هویت فردی که در خویشتن تجسم یافته جدا از سپهر اجتماعی دیگران 

شود: یعنی در  ن به طور کامل در اجتماع ساخته میمعنادار نیست. افراد یگانه و متفاوت هستند، اما خویشت
شدن اولیه و متعاقب، و در فرآیندهای جاری تعامل اجتماعی که در چارچوب آن ها فرآیندهای اجتماعی

افراد در طول عمرشان خود و دیگران را تعریف و باز تعریف می کنند. به این ترتیب الگوی اصلی جنکینز 
 -ی هویت های آن همهیی به عنوان فرآیندی که به واسطهبرونی شناسا -نیعبارت است از دیالکتیک درو

شدن و ارتباط آن با (. رابطه دو متغیر )جهانی35: 1381یابند )جنکینز، ترکیب می -اعم از فردی و جمعی
نحوه گذراندن اوقات فراغت( در قالب نظریه بوردیو مطرح شده است. بگونه ای که در نظریه بوردیو 

ثر از ذائقه و ذائقه پیامد منش و منش نیز محصول جایگاه فرد در ساختارهای عینی أزندگی متسبک 
اجتماعی است. یکی نظامی از رویه های ادراک و ارزیابی، یعنی همان ذائقه و دیگری نظامی از رویه های 

آنجایی که  د. حال ازایجاد کننده اعمال قابل طبقه بندی که تعامل این دو نظام سبک زندگی را ایجاد می کن
(، می 1984های سبک زندگی مطرح است )بوردیو، لفهؤها و ماوقات فراغت به عنوان یکی از شاخص
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 افراد هایتوان بیان داشت قاعدتاً بر نحوه چگونگی گذران اوقات فراغت افراد نیز تأثیرگذار است. سلیقه
 مورد هایشاخص تریناصلی از ف،مصر الگوهای و فراغت هایفعالیت کنار در فرهنگی مصرف در

 فراهم خوهای و خلق از ای مجموعه منش( 1387:144 شفیعی،) است زندگی سبک مطالعات در استفاده
 بوردیو،) بخشدمی جهت را مختلف موقعیتهای با او مواجه نحوی که است کنشگر شخصیت در آمده

 حرکت را به فراغـت اوقـات هایفعالیت و هاسبک که است تمایز فرایند این بوردیو، نظر از .( 2002:18
 که اسـت چرا اجتمـاعی هویت تحلیل بر تاکیدی فراغت، اوقات های فعالیت طریق از تمایز. آورد می در
 هویـت خویش ساختن برجسته به و کنند متمایز دیگران از را خود خواهند می افراد( تمایز) فرایند این در

 (. 215- 214 :1388 شیری، و ربانی) بپردازند
ثر در ؤهمچنین نظریه فراغتی روزن باوم که محیط زندگی اجتماعی و درآمد را به عنوان عواملی م

داند معتقد است که این عوامل باعث تفاوت روند زندگی و جو حاکم  نوع فراغت و چگونگی آن می
: 1367است )روزن باوم،  اجتماعی و فرهنگی در یک خانواده کارگر، دهقان، کارفرما و کارمند با یکدیگر

 رسانه با آن در هاانسان که دنیایی. است ایرسانه دنیای امروز، دنیای گفت توانمی کلی طور (. به126
 این در. کنندمی عبور نیز کشورشان مرزهای از رسانه با حتی، و شوندمی بزرگ رسانه با کنندمی زندگی

 افراد از نیمی که هم زنان. دارند قرار هارسانه با جهموا و معرض در لحظه هر ها انسان همه روزگار،
 زمره در که این دلیل به زنان گفت توانمی حتی نیستند، مستثنا امر این از دهند، می تشکیل را هرجامعه
 دیگر تعبیری به. گیرندمی هارسانه از تریعمیق بعضاً و بیشتر بسیار تأثیرات هستند، پرمصرف مخاطبان

 گذارند.  می برجای خود از آنان گذراندن اوقات فراغت و زنان بر کلیدی و اساسی بسیار ینقش هارسانه
 خود از زنان گذراندن اوقات فراغت چگونگی در بسزایی نقش ایران نیز، در ماهواره نفوذ طرفی از

 تک انسان یرتعب جا این در که است داده اختصاص خود به را زنان از زیادی زمان ماهواره های برنامه. دارد
 پیام با را خود رفتارهای توانندنمی نیز زنان از برخی حال عین در. است مطلب این گواه مارکوزه ساحتی

 تقیدات دلیل به که است هاییمحدودیت نیز آن علت و سازند همسو با ماهواره سوی از دریافتی های
 طرف بر هارسانه طریق از را، خود نیازهای از برخی سو، یک از زنان. کنندمی احساس عرفی و مذهبی

 هایبرنامه که این جمله از کند،می ایجاد آنها در را مثبتی احساسات نیازها، کردنبرطرف این و سازندمی
 از. شودمی آنها علمی توان و آگاهی ارتقای سبب زنان اطالعات افزایش با اجتماعی و سیاسی آموزشی،

و  احساسات بروز روزمره، مشکالت از گریز آرامش، تفریح، نظیر کارکردهای دارای هارسانه دیگر سوی
 جمعی، هایرسانه نقش ایفای چگونگی فرآیند در داشت توجه باید هرچند. هستند زنان برای رفتار و ...

 سن، قبیل از متغیرهایی قبلی زمینه این. دارد زیادی اهمیت مخاطب قبلی زمینه برسون و الزارسفلد گفته به
 فرض پویا پژوهش، این مخاطبان عنوان به زنان نتیجه در. گیردمی بر در را تحصیالت و نوادهخا شغل،
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 و (تلویزیون یا ماهواره) رسانه نوع مذهبی، تقیدات و تحصیالت خانواده، شغل، سن، به توجه با و اندشده
-پیام کردن برجسته و دادن لوهج رنگ پر با گاه هارسانه عالوه به. کنند می انتخاب را هابرنامه پیام محتوای

 این و کنندمی ایفا کنندهتعیین نقش باشد چیزی چه زنانی احساس و ذهنی دغدغه که این تعیین در ها
  .دارد خود، از زنان گذراندن اوقات فراغت چگونگی در بسزایی تاثیر پیام، برجستگی

 بنابراین مدل نظری به این شکل ترسیم می شود:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تغییرات فرهنگی 

 مدرنیته
رشد فرهنگی مصرف 

 گرایی

 تغییر سبک زندگی
تغییر در نحوه گذران اوقات 

 فراغت )سبک های فراغتی(

 مدرن
سنتی -مدرن  

 سنتی

 غیر فعال
 فعال

 )از تئوری بوردیو(

ارتباطات شدنجهانی  

 

 دستگاه های ارتباطی جهانی شدن

زیون و ماهواره(ی)تلو  

کاستلز -ها ثیر رسانهأت   سبک های فراغتی  

 هویت 

 -پایگاه های اقتصادی

 اجتماعی

 محل سكونت
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 روش تحقیق -4
 هاداده گردآوری است. ابزار گرفته انجام پیمایشی روش از میدانی و مطالعات از استفاده با تحقیق این
. گردید توزیع پاسخگویان بین در پایایی و اعتبار برآورد از بعد و طراحی محقق توسط که بوده پرسشنامه

نمونه واحد  باشند.زنان جوان شهر چالوس واقع در استان مازندران میکلیه  پژوهشاین  جامعه آماری در
 نفر تعیین گردید. 374نمونه آماری . مد نظر قرار گرفته است )زنان جوان( فرد

به این صورت  ای استفاده گردید.گیری خوشهبه دلیل گستردگی حجم جامعه آماری از روش نمونه
و نیز  تعداد زنان در شهر چالوس واقع در استان مازندران حجم نمونه، تعیین گردید.که با توجه به نسبت 

  (انتخاب شد.منطقه 5، مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)منطقهپنج 

این متغیر در دو بعد فعال و  برای سنجش و اندازه گیری متغیر اوقات فراغت و عملیاتی کردن
ها، تعطیالت، مشغولیات، خرید، سرگرمیهنرهای دستی، گردشگری و های تفریحات، فعال، از شاخصغیر

های دینی، استفاده از محصوالت هنری و فرهنگی و بودن با های ورزشی، بودن با خانواده، فعالیتفعالیت
هایی االت بر مبنای مشاهدات محقق و پژوهشؤدوستان و گروه همساالن استفاده شده است. تدوین این س

(، گرین 1999(، روبرتس )2001تورکیلدسن، ) (،1381(، فکوهی )1383(، شفیعی )1984دیو )از قبیل بور
( بوده است. انتخاب فعالیت فراغتی در زمان فراغت، نشانه ای از 1380( و هیوود و همکاران )2006)

ف تواند دارای ابعاد و اشکال مختلفعالیت اوقات فراغت می ی فرد است.ارزش های فرهنگی و قریحه
االت پنج ؤباشد. در این تحقیق، شاخص فعالیت های فراغتی به طور جداگانه از طریق طیف لیکرت با س

 ای و با استفاده از مقیاس ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. گزینه
در بخش مطالعات پیمایشی به آمده توصیفی و اطالعات بدستمیدانی به روش  در بخش مطالعات

استفاده  هاهای تحقیق از آزمون متناسب با آنفرضیه گرفتندر نظرکه با ، ئه شده استاستنباطی اراروش 
با استفاده  پژوهشدر این از پیمایش های بدست آمده داده تجزیه و تحلیلاستخراج و تمامی مراحل  .شد

-الؤد که سش سعیروایی محتوا، در موقع ساختن ابزار  انجام شد. برای اطمینان از spssافزاریاز بسته نرم

افرادی متخصص در موضوع و به های محتوای انتخاب شده باشد ی ابزار معرف قسمتدهنده های تشکیل
نتیجه حاصل شده و طبق نتایج  .اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی داردزیرا که . داده شدمورد مطالعه 

یید کارشناسان قرار أال مورد تؤس 18االت ؤاالت پرسشنامه که در مرحله اول سؤحاصل از ارزیابی س
االت مورد ؤشده توسط کارشناسان و لحاظ آن در پرسشنامه همه سؤاالت ردنگرفت و پس از حذف س

یید قرار أمورد ت 7/0و  8/0، 9/0ال پرسشنامه با اعتبار باال یعنی ؤس 102یید کارشناسان قرار گرفت. أت
نفری از جمعیت نمونه اجرا گردید و  30یک نمونه گرفت. برای پایایی ابتدا پرسشنامه تهیه شده روی 

 می باشد.  7/0های آن بدست آمد که باالی مؤلفه یهآلفای کرونباخ هم
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 ها ، دادهspssافزار  نرم از استفاده با و استنباطی و توصیفی آمارهای اساس ها، بر داده گردآوری از پس
 .اند قرارگرفته وتحلیل تجزیه مورد

 
 های تحقیقیافته -5

باشند. میزان  سال می 39تا  18: در این تحقیق پاسخگویان موردمطالعه در رده سنی نتایج توصیفی
درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت سیکل و کمتر  14 صورت بود که تحصیالت پاسخگویان نیز بدین

ارشناسی درصد هم ک 17درصد نیز دارای تحصیالت لیسانس و  37دیپلم و  درصد دیپلم و فوق 32از آن،
 63صورت بود که  در ارتباط با میزان تحصیالت پدر پاسخگویان نیز وضعیت بدین ارشد و باالتر هستند؛

درصد نیز  13دیپلم و  درصد دیپلم و فوق 22درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت سیکل و کمتر از آن،
در پاسخگویان وضعیت دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند. در ارتباط با میزان تحصیالت ما

درصد دیپلم و  25درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت سیکل و کمتر از آن، 70صورت بود که  بدین
 درصد نیز دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند. 5دیپلم و  فوق

-درصد از پاسخگویان درآمد ماهیانه خانواده  38.5صورت بود که  وضعیت درآمدی خانواده نیز بدین

درصد نیز درآمد ماهیانه خانواده  12درصد بین یک تا دو میلیون و  39.5کمتر از یک میلیون تومان،  شان
 مورد در پاسخگویان در مورد دیدگاه درصد بیشتر از سه میلیون است. 10شان بین دو تا سه میلیون و 

اجتماعی  -دیدرصد از پاسخگویان وضعیت اقتصا 15خود نیز  ی خانواده اجتماعی -اقتصادی وضعیت
 اند. درصد پایین دانسته 14متوسط و  71را باال،  ی خود خانواده

 5/24دار،  درصد خانه 5/26درصد شاغل،  30صورت بود که  وضعیت فعالیت پاسخگویان نیز بدین
 درصد از پاسخگویان بیکار و بیکار جویای کار هستند.19درصد محصل یا دانشجو و 

طور  درصد به 65که  ی آن است دهنده ای نشان های ماهواره شبکه وضعیت در مورد نوع استفاده از
 کنند.  ای را دنبال می های ماهواره های شبکه درصد نیز منظم و پیگیر برنامه 35گاه و  به پراکنده و گاه

اند که روزانه  درصد بیان کرده 60 که ها گویای این مطلب بودند مورد نوع استفاده از اینترنت یافته در
 گذرانند.های اجتماعی میی اینترنت و شبکهساعت در فضا 5نگین بیشتر از میا

 
  گیری بحث و نتیجه -6

گذارد و  ای و استفاده از اینترنت روی ذهنیات مخاطبین تأثیر می های ماهواره های شبکه دیدن برنامه
در خصوص تأثیر  (1975)هیبرت  توان به نظر  ارتباط می دهد دراین بدین طریق رفتارشان را تغییر می

رسند، از درک به  وی معتقد است که افراد از شناخت به درک میه اشاره کرد. بر جامع جمعی ارتباطوسایل 
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ترین راه ایجاد تغییر ، آسانبنابراین ند؛رس به تغییر رفتار می نهایت درگرایش، از گرایش به تغییر ارزش و 
است زیرا دریافت یک عقیده و ارزش، از تغییر آن بسیار  ها در مرحله شناخت رفتاری، ایجاد و خلق ارزش

های زندگی آشنا  ای بینندگان خود را با انواع سبک های ماهواره . استفاده از اینترنت و شبکهتر استساده
ها جدید را در  گیری گرایش های زندگی را درونی کرده و مقدمات شکل کرده و با تکرار آن، این سبک

شود و  های نوپدید در اثر کثرت، به ارزش و هنجاری در جامعه تبدیل می ماید. گرایشن افراد ایجاد می
 کند. صورت رفتاری ملموس در زندگی مردم بروز می به

توانیم ادعا کنیم که یک رابطه علی مثبت بین میزان استفاده از اینترنت  اگرچه با انجام این تحقیق نمی
همبستگی( که ) هرحال شواهدی وجود دارد ت پیدا شده ولی بهو ماهواره و نحوه گذراندن اوقات فراغ

-وجه قرار بگیرد. طبق نتیجه آزمونگیری علی سوق دهد که باید موردت تواند ما را به سمت یک نتیجه می

 های آماری که با توجه به سطح متغیرها از آزمون پیرسون استفاده شد نتایج به شرح زیر است:

 
 فعال فراغت اوقات و اینترنت از استفادهسون متغیر نتایج آزمون همبستگی پیر

 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها
 استفاده از اینترنت

 فعال فراغت اوقات
812/0- 000/0 

 
فعال، با سطح  فراغت اوقات و اینترنت پیرسون نشان می دهد که بین استفاده از نتیجه آزمون -

  شود.أیید میرابطه معکوس وجود دارد. بنابراین این فرضیه ت ، -812/0و ضریب پیرسون  000/0معناداری 
فعالیت اوقات فراغت فعال، و  اینترنت استفاده ازدهد بین همانطور که نتیجه این آزمون نشان می

بنابراین هرچه  رابطه معناداری وجود دارد، از آنجا که ضریب پیرسون منفی است این رابطه معکوس است.
شوند شامل صرف انرژی فیزیکی و ذهنی میفعالیت اوقات فراغت فعال که  نت بیشتر باشداینتر استفاده از

باشد که رقابت و تماس های فیزیکی با مصرف انرژی کم شامل پیاده روی و یوگا میکمتر است. فعالیت
شود که هایی میهای فعال اوقات فراغت شامل فعالیتکه رقابتی هستند. بعضی از فعالیتکمی وجود دارد 

گیرد اما به تالش ذهنی اساسی نیاز دارد، مثل بازی شطرنج و یچ فعالیت فیزیکی در آن صورت نمیه
 کردن. نقاشی
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 فعال فراغت اوقات و ماهواره از استفادهنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر 
 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 استفاده از ماهواره
 فعال فراغت اوقات

020/0 598/0 

 
فعال، با سطح  فراغت اوقات و ماهواره پیرسون نشان می دهد که بین استفاده از نتیجه آزمون-

  شود.، رابطه وجود ندارد. بنابراین این فرضیه رد می 020/0و ضریب پیرسون  598/0معناداری 
ژی فیزیکی و که شامل صرف انر فعال فراغت اوقات و ماهواره استفاده ازطبق نتیجه این آزمون 

 ذهنی رابطه معناداری وجود نداشت.
 

 فعال فراغت اوقات و اینترنت از استفادهنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر 
 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 استفاده از اینترنت
 فعال فراغت اوقات

020/0 165/0 

 
، با سطح غیرفعال فراغت اوقات و اینترنت از پیرسون نشان می دهد که بین استفاده نتیجه آزمون -

  شود.أیید می، رابطه وجود دارد. بنابراین این فرضیه ت 165/0و ضریب پیرسون  000/0معناداری 
که فرد هیچ انرژی ذهنی یا فیزیکی اعمال  غیرفعال فراغت اوقات و اینترنت از استفادهبنابراین بین 

بین ود دارد به این معنا که هرچه جابطه معناداری ور ... نمی کند، مثل رفتن به سینما، تماشای تلویزیون و
به صورت غیرفعال نیز بیشتر می شود. در واقع  فراغت اوقات باشد گذراندن بیشتر اینترنت از استفاده

های زمانی که کاربر ساعت ها وقت خود را در اینترنت و شبکه های احتماعی بگدرانند سایر فعالیت
 غیرفعال است. فراغتی آنان نیز بصورت

 غیر فعال فراغت اوقات و ماهواره از استفادهنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر 
 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 ماهواره از استفاده
 غیرفعال فراغت اوقات

313/0 000/0 

 
، با سطح غیرفعال فراغت اوقات وماهواره  ازدهد که بین استفاده پیرسون نشان می نتیجه آزمون -

  شود.یید میأ، رابطه وجود دارد. بنابراین این فرضیه ت313/0و ضریب پیرسون  000/0معناداری 
ای با نحوه گذراندن  های ماهواره بین میزان استفاده از شبکه یکی از نتایج این تحقیق، رابطه مستقیم

شد چراکه بر مبنای تئوری با اوقات فراغت غیرفعال بود این یافته تحقیق در راستای تئوری کاشت می
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ها تأثیر  ای باشند، این رسانه های رسانه کاشت، به هر میزان که افراد ساعات بیشتری را در معرض پیام
های  های شبکه در این خصوص باید گفت برنامه ها و باورهای آنان خواهد گذاشت. تری را بر نگرش عمیق

گرایی را رواج  گرایی و مصرف د تأثیر داشته و تجملای  روی نحوه گذراندن اوقات فراغت افرا ماهواره
ورسوم و  ها، آداب دهی به عقاید، نگرش های همگانی در شکل اساس تئوری کاشت، رسانه بر دهد؛ می

توانند به بازتعریف این مقوالت در نزد  که درنهایت می نحوی رفتارهای انسان تأثیری اساسی دارند، به
ی همگانی  نظر تئوری کاشت، میزان تماشای یک رسانه ؛ چراکه ازنقطهمردمان کشور مقصد دست بزنند

گیری نوعی نگرش نوین در نزد مخاطبین  ای، تأثیری بسزایی بر میزان شکل های ماهواره ازجمله تلویزیون
 آن رسانه دارد.

 سنتی فراغت اوقات واینترنت  از استفادهنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر 

 سطح معناداری یرسونضریب پ متغیرها

 اینترنت از استفاده

 سنتی فراغت اوقات

153/0 003/0 

 

سنتی، با سطح  فراغت اوقات و اینترنت از پیرسون نشان می دهد که بین استفاده نتیجه آزمون -
  ، رابطه وجود دارد. بنابراین این فرضیه تایید می شود. 153/0و ضریب پیرسون  003/0معناداری 

، گذراندن اینترنت بیشتر باشد از هر چه استفاده ه آزمون این فرضیه نشان می دهد کهدر واقع نتیج
اوقات فراغت به شیوه سنتی به شکلی از گذران فراغت که بیشتر مبتنی بر الگوهای ساده و قدیمی زندگی 

.. افراد های مذهبی و.تأبوده و بر رویکردها و قالب های مذهبی نظیر حضور در مساجد، مراسم دعا و هی
 نیز استوار است بیشتر می باشد. 

 سنتی فراغت اوقات و ماهواره از استفادهنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر 

 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 ماهواره از استفاده

 سنتی فراغت اوقات

337/0- 000/0 

 
سنتی، با سطح  فراغت اوقات و ماهواره از دهد که بین استفادهپیرسون نشان می نتیجه آزمون -

  شود.یید میأ، رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین این فرضیه ت-337/0و ضریب پیرسون  000/0معناداری 
باشند باید گفت نتایج این تحقیق هم نشان داد که  بررسی می  به همین دالیل و دالیل دیگری که قابل

شود.  تر می شود نحوه گذراندن اوقات فراغت مدرن بیشتر میای   های ماهواره هر چه میزان استفاده از شبکه
ای بر نحوه گذراندن  های ماهواره با عنوان نقش شبکه ( در تحقیق خود1391) طور که احسانی مقدم همان

ای با نحوه گذراندن  های ماهواره دهد که رابطه بین میزان استفاده از شبکه اوقات فراغت جوانان نشان می
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نحوه  بر ای، های ماهواره رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی افزایش میزان استفاده از شبکهاوقات فراغت 
گذراندن اوقات فراغت جوانان و روی آوردن به زندگی مدرن تأثیرگذار است و این در راستای نتایج 

 باشد. تحقیق حاضر می
پراکنده و  منظم و پیگیر،) ای  ههای ماهوار همچنین در رابطه با بررسی رابطه بین نوع استفاده از شبکه

تفاوت راهه نشان داد که  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک «و نحوه گذراندن گاه و...( به گاه
های مختلفی از  دار در ارتباط با نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین پاسخگویانی که به شکل معنی
که نحوه گذراندن اوقات فراغت مدرن مربوط به  نحوی رد. بهکنند وجود دا ای استفاده می های ماهواره شبکه

کنند و نحوه گذراندن اوقات  ای استفاده می های ماهواره صورت منظم و پیگیر از شبکه افرادی است که به
 کنند. ای استفاده می های ماهواره فراغت سنتی مربوط به افرادی است که از شبکه

 
 مدرن -سنتی فراغت اوقات و اینترنت از استفاده نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر

 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 استفاده از اینترنت

 مدرن-سنتی فراغت اوقات

243/0 000/0 

 
، با مدرن -یاوقات فراغت سنتو پیرسون نشان می دهد که بین استفاده از اینترنت  نتیجه آزمون -

-أیید می، رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین این فرضیه ت243/0و ضریب پیرسون  000/0سطح معناداری 

  شود.
های میزان استفاده از اینترنت و شبکهنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که با افزایش 
. این نوع فعالیت ها که هم در شود اجتماعی، نحوه گذراندن اوقات فراغت ترکیبی از سنتی و مدرن می

مدرن هستند.  -گیرند، به عبارتی سنتیبندی فراغت سنتی قرار میی فراغت مدرن و هم در دستهبنددسته
 از جمله: گردش در طبیعت، گردش در کنار دریا، انجام کارهای هنری و دستی و ... 

 
 مدرن-سنتی فراغت اوقات و ماهواره از استفادهنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیر 

 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیرها

 ماهواره از استفاده

 مدرن-سنتی فراغت اوقات

771/0 000/0 
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، با مدرن -یاوقات فراغت سنتو دهد که بین استفاده از ماهواره پیرسون نشان می نتیجه آزمون -
-أیید می، رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین این فرضیه ت771/0و ضریب پیرسون  000/0سطح معناداری 

  شود.
کنند. اوقات فراغت خود را بنابراین افرادی که بیشتر از ماهواره به صورت پیگیر و مستمر استفاده می

 گذارنند. به شیوه ترکیبی از سنتی و مدرن می
تکیه کرد که هدف جوانان از اوقات فراغت بیشتر « محمدصادق مهدوی»توان به نظریه در کل می

استفاده از موادمخدر، مشروبات الکی، رابطه نامشروع باشد  لذت جویی است، این لذت جویی ممکن است
و یا هر سه ی آنها باشد.جوانان به اقتضای سن خود معموال اوقات فراغت توام با لذت جویی همراه است 

 که این لذت جویی و لذت گرایی امروز در فرهنگ ما، همخوانی با انحرافات دارد.
سایل به گذراندن اوقات فراغت با افراد و خانواده نیستند و نکته دیگر، به طور کلی جوانان خیلی م

بیشتر گرایش به گذراندن اوقات فراغت با دوستان و دور از خانواده دارند. یکی دیگر از انواع گذراندن 
های اجتماعی اوقات فراغت در پایان روز و پایان هفته اشغال و سرگرمی و پرداختن در عضویت در شبکه

 فضای مجازی است. و کارکردن در 
بردن هاست یا از بینکردن انسانفرهنگو هم 1کردنشدن همرنگیکی از معانی مهم جهانی

یک نوع یکسانی و همسانی  .کندهای فرهنگی است. نوعی یکسانی فرهنگی و رفتاری ایجاد میگوناگونی
ن است. امروزه در دنیا شدن آثیر مستقیم جهانیأکند. تفکری و یکسانی و همسانی رفتاری ایجاد می

باشد اینها در واقع گرایی میهای فردی و مصرفشدن، اقتصاد آزاد، گسترش آزدیمهمترین ویژگی جهانی
شود که ها باعث میشدن این سه خصیصه را دارد و همگیشدن هستند در واقع جهانیابعاد مهم جهانی

به سمت  شدن فرد را عمالًجمعی و هم جهانی هایانهجویی برود. به طور کلی هم رسفرد به دنبال لذت
جویی است. و دهد، به عقیده ایشان مهمترین ویژگی اوقات فراغت جوانان، لذتجویی سوق میلذت

)استفاده از مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکی و رابطه نامشروع(. به اعتقاد  مصادیق آن نیز ذکر شد
است. یکی از معانی فردگرایی، پشت  2شدن، فردگراییی جهانی، یکی از مهمترین دستاوردها«مهدوی»

های سنتی جامعه خویشتن است. به گرفتن از ارزشپازدن به سنت است، یعنی فاصله است. عینی فاصله
های فردی است و یکی از ابعاد طور کلی کارکرد جهانی و یکی از پیامدهای جهانی شدن گسترش آزادی

و بی اعتباری به فرهنگ سنتی است که خود این نیز باعث آن می شود که  آن گسترش آزادی های فردی
 لذت جویی ناشی از اوقات فراغت افزایش پیدا می کند.

                                                 
1. Uniformity 

2 individualization 
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