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 واره نظري ي طرح ارائه: یابی جوانان و بسترهاي فراسنتی اوقات فراغت هویت

  2، روح اهللا خواجه دولت آباد1داریوش بوستانی

  
  
  

  چکیده
موزان کالس سـوم دبیرسـتان   دانش آ(یابی جوانان  مقاله حاضر در تالش است تا با رویکردي کیفی به هویت

هـا بـه کمـک مصـاحبه عمیـق و       داده. اي اسـت  شتاسی مورد استفاده نظریه زمینـه  روش. بپردازد) شهر شیراز
 -1: ها  هفت مقولـه بدسـت آمـد کـه عبارتنـد از      پس از  تجزیه و تحلیل داده .ساختارنیافته جمع آوري شد

 -4هـا،   ذات پندارانـه؛ رسـانه   گـزینش هـم   -3فراغـت خطرسـاز    -2فضاي مجـازي در حـال چیـره شـدن،     
کسب معرفت از منـابع نـوین،   : مطالعه -6چانه زنی براي هویت : گزینش مکان -5ي پاپ،  گیري دائقه شکل

. یابی در اوقات فراغـت  ي هسته نیز عبارت است از بازاندیشی و منابع فراسنتی هویت مقوله. اهمیت بدن -7
  .پژوهش استخراج گردید واره نظري از در پایان نیز یک طرح

  
  

  یابی، فراغت، جوانان، نظریه زمینه اي، بازاندیشی هویت: يکلیدواژگان 
  

    

                                                
 dboostani@uk.ac.ir :، ایمیلهیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهیدباهنر کرمانهضو  -  1
  kh.roohan@yahoo.com ، ایمیلدانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان -  2

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

23 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

  مقدمه
شان  فعالیتهاي فراغتی به مثابه ي یک بستر کلیدي و پیشتاز براي جوانان توصیف شده که از آن طریق هویت

اختی رشد شن تئوریهاي روان). 1990 ؛ واترمن، 1999؛ کلیبر،  1968اریکسون، ( را تعریف و شکل می دهند
در فرایند هویت سازي توجه چندانی به ) 1980(براي مثال تئوري مارسیا .  هویت، نفطه ضعف هایی دارند

اساس پژوهش هاي هویت  ).2001هوف،  ؛ ون 2002کوت و شوارتز، ( بسترهاي اجتماعی فراخ دامنه ندارد
کلی، ( .اي براي رشد و پرورش خود است غتی ابزار و واسطههاي فرا و فراغت بر این فرض است که فعالیت

 کنند و انسان ها هویت شان را با انتخاب و مشارکت در فعالیت هاي فراغتی تایید می ،)2000؛ کنتزل،  1990
درواقع اهمیت فعالیت هاي فراغتی براي جوانان به این امر بر می گردد که آن ها  ).1992هاگارد و ویلیامز، (

سیلبریزن و تاد، ( تخاب و مشارکت در فعالیت هاي فراغتی آزادي بیشتري دارند تا در سایر فعالیتهادر ان
بعضی ها نقش فراغت در هویت را به مثابه ). 2000؛ الرسون،  2005سورث و همکاران،  ؛ کات 1994

   ).1994تاد،  سیلبریزن و( چهارمین محیط بعد از محیط مدرسه، خانواده و گروه هاي هماالن می دانند
. تاکنون، اشاره مـی کنـد   1960ي مطالعات اوقات فراغت و هویت از دهه  کیول به سه تحول عمده در حوزه

یکی اینکه پژوهشگران اوقات فراغت از کمی کردن فعالیت هاي فراغتـی افـراد بـه سـمت کیفـی کـردن آن       
اینکـه آنـان درصـدد فهـم تجربیـات       دوم. حرکت کردند و درصدد واکاوي معناي فراغت براي افراد برآمدند

هاي هویتی برآمدند تـا بـه درك اوقـات فراغـت در بـین افـراد        جمعی فراغت و رفتارهاي مرتبط با شاخص
گیري هویت، تداخل فراغـت و هویـت    سوم اینکه محققان در تالش براي فهم نقش فراغت در شکل. برسند

  ). 2000کیول، ( را مورد مداقه قرار دادند
نشانگر این است که کشور ما از لحاظ پژوهش هاي اوقات  هش هاي داخلی مرتبط با این حوزه،بررسی پژو

ها با موضوع اوقات فراغـت و هویـت عمـدتاً بـا      این پژوهش .قرار دارد 1960فراغت در مرحلۀ ما قبل دهه 
داده ي فراغت و هویـت را مـورد سـنجش قـرار      هاي کمی صورت گرفته است و کمتر پژوهشی رابطه روش
از این رو انجام مطالعات کیفی پیرامون اوقات  فراغـت و ارتبـاط آن بـا هویـت مخصوصـاً در مـورد       . است

اي این است که نوجوانـان و   از دیگر دالیل اهمیت و ضرورت چنین مطالعه. رسد جوانان ضروري به نظر می
ـ   هاي اوقات فراغت نسبت به سایر فعالیت جوانان در حوزه فعالیت هـم اسـتقالل بیشـتر و هـم      ه، هـاي روزان

آنها   دیگر اینکه فراغت بخش زیادي از اوقـات روزانه )2005سورث و همکاران،  کات( کنترل بیشتري دارند
  ). 1995شاو و همکاران، ( را به خــود اختصاص می دهد

فهـوم  هویـت در م . بر اساس ماهیت کیفی این پژوهش، یک مفهوم پویا و بستر مند از هویت مد نظـر اسـت  
. در یک بستر اجتماعی فرهنگی شکل می گیرد و از بستري به بستر دیگر تغییر مـی کنـد  ) 1999واگنر، ( پویا

  .  در این دیدگاه، هویت در بستر هاي فرهنگی اجتماعی از درون و بیرون ساخته و بازساخته می شود
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این رویکرد نیز در پارادایم  مفهوم هویت به شکل جدید آن ریشه در رویکرد کنش متقابل نمادین دارد و 
ــابل نظران کنــش متق مفهوم پردازي هاي صاحب. تفسیري جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص می دهد

؛ استراکر،  374: 1998ترنر، ( دهد ارکان اصلی موضوع هویت را تشکیل می 1خودنمادین در مــورد انسان و 
تفسیرگرایی، موجودات انسانی، موجوداتی کنشگر و در رویکرد کنش متقابل نمادین و  ).1254: 200

اساس این . ها شکل می گیردکنش و کنش متقابل بوسیلۀ تعاریف و تفسیرهاي انسان. واکنشگر هستند
اي که افراد  در واقع معانی. تعاریف و تفاسیر بر معانی مشترکی قرار دارد که در فرایند تعامل، خلق می شود

خودشناسی افراد نیز . ور و مرکز فرایند خلق کنش و کنش متقابل آنها قرار داردبه خودشان می دهند در مح
   ).1254: 2000استراکر، ( همانند دیگر معانی در فرایند تعامل شکل می گیرد

نظران رویکرد کنش متقابل گرایی نمادین در اواسط قرن بیستم، صرف مفهوم پردازي  تالش عمده ي صاحب
هویت بود که  ا خلق شد و رویکردهاي نظري عمده اي درباره ي آن ارائه شد،مفهومی که بعده. خود شد
خود را  این شیوة تحلیل. اي بارز براي مفهوم پردازي مجدد خود مورد استفاده قرار گرفت به شیوه
پس خود، . هاي خاص بوجود می آید اي از هویت ها تصور می کند که در پاسخ به وضعیت مجموعه
دادي هویت است که به نظر برخی از نظریه پردازان، از لحاظ برجستگی و اهمیت در  اي از تعبرساخته

هویت هایی که در رأس سلسله مراتب قرار دارند، بیشترین تأثیر را بر . سلسله مراتب خاصی قرار دارند
   ).374: 1998ترنر، ( تالش افراد براي براي سازماندهی رفتارشان دارد

کارهاي وي عالوه بر . متقابل گرایی، قالب هاي تحلیلی جدیدي ارائه می کند در تداوم سنت کنش 2گافمن
هاي هویت نیز با اي داشته، در بحثاینکه در خلق گفتمان فراساختارگرا و نقدهاي روانکاوي نقش عمده

 کار گافمن در نظریه پردازي هویت جایگاه مهمی دارد حتی. درخور توجه است 3تأکید بر خودهاي چندگانه
گافمن خود را به جهان . اگر تنها بر خود و ایده ي نقش ها تمرکز کند و از هویت سخنی به میان نیاورد

نه تنها یک خود اجتماعی بلکه خودي است  4در واقع خود گافمن با مدل نمایشی. کند اجتماعی منتقل می
این در . دهد ط پاسخ میکه از وضعیت اجتماعی و نمایش هر روزة زندگی ما بهره می برد و به آن شرای

و هــویت  5محــوري گافــمن خود ).24: 2002وودوارد، ( شود حالی است کـه از آن شرایط نیز ناشی می
وي همچنین معتقد است که تحلیل هاي سطــح خــرد . کند گرایان را رد می مورد نظر تعامل مسلط

  ).409: 1998ترنر، ( کند می تواند آنرا تکمیل توانـنـد پدیده هاي کــالن جامعه را تبیین کنند اما  نمی

                                                
١ . Self 
2 . E. Goffman  
3 . Multiple Self  
4 . Dramaturgical  
5 . Core Self  

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

25 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

در صدد  است تا با بهره   در راستاي پارادایم تفسیري از هویت و رویکر تداخل هویت و فراغت، این مطالعه
هاي گذران اوقات فراغت دانش آموزانِ پسرِ کالس  گیري از روش کیفیِ نظریه ي زمینه اي به کندوکاو شیوه

کـنش متقابـل آنهـا را در بسـتر اوقـات      / راهبرهاي کنش. چهارگانه شهر شیراز بپردازدسوم دبیرستان نواحی 
واره  ترسـیم طـرح  . فراغت مشخص کند و پیامدهاي هویتی قرار گرفتن آنها را در این بسـترها آشـکار سـازد   

در ایـن  . ي بوده است که در قالب آن می توان به اهداف پژوهش دست یافت یکی از اهداف عمده 1حساس
. یکی این که مشارکت کنندگان چگونه اوقات فراغت خود را می گذراننـد : راستا سه سؤال کلی مطرح است

هـاي   دوم این که تعامل و تداخل فراغت و هویت چگونه است؟ سوم اینکه قرار گرفتن آنها در بستر فعالیت
  اوقات فراغت چه پیامدهاي هویتی براي آنها دارد؟ 

هاي مـرتبط بـا ایـن     ي اوقات فراغت نشان می دهد که پژوهش م شده در حوزهبررسی تحقیقات داخلی انجا
یعنی روش غالـب کماکـان   . ، بر کنار مانده است1960ي  از تحوالت پژوهشیِ بعد از دهه  حوزه در کشور ما،

اخل تفسیر افراد و معانی ذهنی آنها از اوقات فراغت مورد کندوکاو واقع نشده و مهمتر این که تد. کمی است
در زمینۀي هویت نیز مطالعات فراوانی صورت گرفته کـه بـاز هـم رویکـرد     .آن با هویت بررسی نشده است

  غالب، رویکرد کمی است  و معموالً در ارتباط با فراغت بررسی نشده است 
ي فراغت و هویت هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی صورت  هاي خارجی در هر دو حوزه پژوهش

با  )1992( هاگارد و ویلیام. اکثر این کارها فراغت و هویت در تعامل با یکدیگر بررسی شده اندگرفته و در 
ي فعالیت هاي شان را به وسیلههايبررسی نمادهاي فراغتی خود به این نتیجه رسیدند که افراد هویت

هز شوند در جهت هویتی کند تا به اطالعاتی مجها کمک میهایی به آنچنین فعالیت. کنندفراغتی تایید می
براي مثال، کسی . ها را بهتر درك کنندکه به آن باور دارند و همچنین به دیگران نیز اطالعاتی می دهد که آن

که کفش هاي ورزشی مخصوص دو می پوشد درصدد است تا خود را با ورزش دوندگی یا به عنوان دونده 
ي هویتی خاص دونده بودن، انگاره. دونده بودن داردمعرفی کند، اما این هویت یابی معنایی عمیق تر از 

  .و باانگیزه است 2مثل کسی که از لحاظ بدنی تناسب دارد، خویشتندار: دارد
 

                                                         روش
ــه اي    ــه ي زمین ــژوهش حاضــر از روش نظری ــه یــک روش کیفــی اســت، اســتفاده شــده اســت  3در پ . ک
کنندگان این مطالعه را بیست نفر از دانش آموزان پسر کالس سوم دبیرسـتان شـهر شـیراز تشـکیل      شارکتم

بر اساس اطالعات سازمان آموزش و پرورش استان فارس، تعداد دانش آمـوزان پسـر کـالس سـوم     . اند داده

                                                
1 . Sensitizing Scheme  
2 . Self-disciplined 
3 . Grounded theory 
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-1386در سـال  دبیرستانِ نواحی چهارگانه شهر شیراز، در سـه رشـته ي علـوم انسـانی، تجربـی و ریاضـی       
انتخاب و مطالعه دانش آموزان پسـر کـالس سـوم دبیرسـتان بـه چنـد دلیـل        . نفر است 5684برابر با  1385

آنها از لحاظ رشد در دورة حساسی قرار دارنـد و نظریـه پردازانـی از قبیـل اریکسـون      : صورت گرفته است
فرایند هویـت یـابی در ایـن     ).128 :1968اریکسون، ( معتقدند هویت اولیۀ فرد در این دوران شکل می گیرد

کند که منجـر بـه ایجـاد تعهـداتی بـراي زنـدگی        دوره، جوان را به سوي تصمیم و گزینش هایی هدایت می
انتقـال از  . دیگر اینکه این گروه از  دانش آموزان از لحاظ تحصیلی در یک مرحله انتقالی قرار دارند. شود می

یـا بـه بـازار کـار و خـدمت نظـام       ) پیش دانشگاهی و دانشگاه(یک محیط آموزشی به محیط آموزشی دیگر 
  .وظیفه یا گروه بیکاران

 در میان. استفاده شده است 1کنندگان از روش نمونه گیري هدفمند در تحقیق حاضر براي انتخاب مشارکت
حداکثر  نمونه گیري با - 1: مطرح کرده دو راهبرد به کار گرفته شده است راهبرد هاي ده گانه اي که پاتن

که در این شیوه از دبیرستان هاي نواحی چهارگانه آموزش و پرورش و دانش آموزانی با ویژگی هاي  2تنوع
نمونه گیري شد تا حد اکثر تنوع را  )اجتماعی –از لحاظ وضعیت تحصیلی و پایگاه اقتصادي (متفاوت 

ان پرسیده شد که مشارکت کننده که در این شیوه از دانش آموز 3نمونه گیري گلوله برفی - 2.داشته باشد
در نمونه گیري، . )52-58: 1994پاتن، ( بعدي که پیرامون مقوله یا مفهوم خاصی اطالع دارد چه کسی است

افراد انتخاب شده بر اساس استراتژي حداکثر تنوع، از تمامی مناطق آموزش و پرورش، انواع مدارس، تمامی 
) کار، فوتبالیست، بدن سازاعم از رزمی( کارگر، ورزشکاراقشار و همچنین تیپ هاي مختلف از قبیل 

انگار، عضو شوراي دانش آموزي، مذهبی و غیرمذهبی،  و گروه هاي قومی مختلف،  نمونه خوان، سهل درس
معیارهاي دیگري از قبیل داشتن یا نداشتن موبایل و کامپیوتر، استفاده از تلویزیون هاي . گیري شد

  .پ ظاهري معمولی و یا پیرو مد، همگی در انتخاب مشارکت کنندگان لحاظ گردیداي، داشتن تی ماهواره
شود  آوري و تحلیل داده ها به طور همزمان انجام می در مطالعات کیفی و مخصوصاً در نظریه زمینه اي، جمع

 ).1998؛ استروس و کوربین، 1967گلسر و استروس، (تا به پیدایش نظریه ي مستقر در داده ها کمک کنند
مصاحبه کیفی عمیق با . است 4آوري داده ها، مصاحبه ي عمیق تکنیک عمده مورد استفاده براي جمع

در مصاحبه ي عمیق ، محقق کنترل بیشتري روي ساخت . هاي نظریه زمینه اي، بسیار تناسب دارد شیوه
ینه اي چنین ماهیت روش نظریه زم. در واقع مصاحبه، یک گفتگوي جهت داده شده است. ها دارد داده

به منظور جمع آوري  ).676: 2002چارمز، ( کند ها را ایجاب می انعطاف پذیري و کنترل ابزار تحلیلی و داده
به ترتیب زیر استفاده به عمل ، )110: 1987پاتن، ( تکنیک مصاحبه ي عمیق پیشنهادي پاتن  داده ها از سه

                                                
1 . Purposive Sampling  
2 . Maximum Variation Sampling  
3 . Snowball Sampling 
4 . In-depth Interview  
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. استفاده شد 1ا از رویکرد مصاحبه گفتگویی غیررسمیدر آغاز کار براي دست یابی به مفاهیم و مقوله ه: آمد
، مقوله 2بعد از اینکه مفاهیم و مقوله هاي اولیه آشکار شدند با استفاده از رویکرد راهنماي عمومی مصاحبه

شود و با  این امر در راستاي نمونه گیري نظري نیز انجام می. ها و مفاهیم در فرایند مصاحبه پیگیري گردید
پس از اینکه خطوط کلی مصاحبه ها بوسیله مفاهیم و . نظریه زمینه اي سازگاري زیادي داردماهیت روش 

در این مرحله . ادامه یافت 3باز  طرّاحی و این فرایند تا مرحلۀ اشباع نظري مقوله ها شکل گرفت، سئواالت
ینه اي در حوزة تجزیه و فعالیت اساسی در رویکرد نظریه زم.استفاده به عمل آمد4از  مصاحبۀ باز استاندارد

تکنیک هاي مورد استفاده در این رویکرد باعث تمایز آن از سایر رویکردها . تحلیل داده ها انجام می شود
 -1: ساختار اصلی تحلیل  داده ها در نظریه زمینه اي بر مبـــناي سه شیوة کدگذاري است. می شود

   ).1998استروس و کوربین، ( 7خابیکدگذاري انت -3و  6کدگذاري محوري -2 5کدگذاري باز،
،کـه از  8یکی اعتباریابی توسط اعضاء. براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه تکنیک استفاده به عمل آمد

در روش . مشارکت کنندگان خواسته شد تا یافته هاي کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن نظـر دهنـد  
داده هاي خام رجوع گردید تا ساخت بنـدي نظریـه بـا داده هـا ي خـام       به 9دوم، یعنی مقایسه هاي تحلیلی

چند متخصص در کار نظریـه ي زمینـه اي، در     10مقایسه و ارزیابی گردد و سوم با استفاده از تکنیک ممیزي
  .مراحل مختلف کدگذاري، مفهوم سازي واستخراج مقوالت نظارت داشتند

  
  ها یافته

تحلیـل داده هـا بـه    . ها براساس مراحل سه گانه ي کدگذاري ارائه می شـود در این بخش نتایج تحلیل داده 
پس از انتزاع مفـاهیم از گـزاره هـا، آنهـا بـا یکـدیگر       . صورت گرفت 12و سطر به سطر 11روش تحلیل خُرد

تمـامی مفـاهیم بدسـت    . مقایسه و مفاهیم مرتبط تحت عنوان یک مفهوم کلی تر به نام مقوله، یکپارچه شدند
ق پیرامـون ایـن مقـوالت، یـک      . پوشش هفت مقوله قرار گرفتند آمده تحت با یکپارچه کردن، مقایسه و تعمـ

که مقـوالت و   بازاندیشی و منابع فراسنتی هویت یابی در اوقات فراغت حاصل گردید: مقوله ي هسته به نام
  . مفاهیم جزئی را پوشش می دهد

                                                
1 . Informal Conversation Interview 
2 . General Interview Guide 
3 . Theoretical Saturation  
4 . Standardized Open – Ended Interview  
5 . Open Coding  
6 . Axial Coding  
7 . Selective Coding   
8 . Member Check  
9 . Analytical Comparison  
10 . Auditing 
11 . Microanalysis  
12 . Line by Line  
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همراه با  نقل قول هـاي مشـارکت کننـدگان، مطـرح و     در این جا ابتدا به طور جداگانه مقوالت هفت گانه  
  .پس از طرح مقوالت هفت گانه، مقوله ي هسته مطرح و توضیح داده می شود. مورد کندوکاو قرار می گیرد

  
  فضاي مجازي در حال چیره شدن

بخش عمده اي از اوقـات فراغـت خـود را بـه      اغلب مشارکت کنندگان به فضاي مجازي دسترسی دارند و 
هـاي جهـان    گاهی مشارکت کنندگان در این فضـا، فعالیـت  . ه هاي گوناگون در این فضا سپري می کنندشیو

براي مثال تعدادي از مشارکت کنندگان از قبیل مسعود، حمید، شـایان و سـیامک بـه    . کنند واقعی را دنبال می
نـه سـپري مـی کنـد وارد     مسعود چون اکثر اوقات فراغتش را در خا. بازي هاي کامپیوتري عالقه مند هستند

بـا  «: وي مـی گویـد  . هایش را همراه با برادرش در آن فضا پیگیري می کنـد  شود و فعالیت فضاي مجازي می
حمیـد نیـز   . »دو تا کامپیوتر داریم. کنیم باهم بازي کامپیوتري می داداشم بازي می کنم، داداشم اول دبیرستانه، 

یکـی از مشـارکت کننـدگان در    . »بازي کامپیوتري انجام می دهممن بیشتر تو خونه « : گوید در این مورد می
دوسـتان  «: مورد میزان وقت صرف شده توسط دوستانش در فضاي مجازي بازي هاي کامپیوتري مـی گویـد  

 .»کنـیم  گن رفتیم پاي یه بازي کامپیوتري، یه دفعه دیدیم هشت ساعت داریم بازي می می سالشونه، 17خودم 
  .ی دهد که فضاي مجازي در حال چیره شدن استها نشان م این یافته

کنندگان اظهار کردند که کامپیوترشان همیشـه روشـن اسـت، بـه عبـارت دیگـر فضـاي         تعدادي از مشارکت
جهان مجـازي بـا     در زندگی وي،. ها فردوس است یکی از این مشارکت کننده. مجازي آنها همواره باز است
گزینش فرد در آن فضا آن قدر زیاد است که فردوس همـواره   سرعت وقدرت. جهان واقعی در رقابت است

کنـی، مجبـوري برنامـه اي کـه      وقتی تلویزیون نگاه می«: اینترنت را بر تلویزیون ترجیح می دهد و می گوید
فضـاي  . » گذارند ببینی ولی اینترنت خوبیش به اینه که برنامه اي را که دلتون بخواد را انتخاب مـی کنـی   می

اینترنت به وي قدرت گزینش می دهد تـا هرچـه بیشـتر از میـان گزینـه هـاي گونـاگون،         1رمتنمجازي و اب
قدرت گزینش و سرعتی که وي در این فضا کسـب مـی کنـد    . انتخاب کند و تجربیات جدیدي کسب نماید

ـ     باعث ک می شود تا رسانه هاي داخلی از جمله تلویزیون نتواند جوابگوي نیازهاي او باشد و بـه عنـوان ی
در واقع می توان یکی از رگه هاي هویت ساز فردوس را در فضـاي مجـازي   . منبع هویتی قدرتمند عمل کند

  . ردیابی کرد جایی  که او تجربه کسب می کند
هاي ارتباطی و اطالعاتی به فردوس و دیگر مشارکت کنندگان این فرصت را می دهد تا در جهـان   تکنولوژي

سـوپرمارکت  «شـان را از کاالهـاي    چرخ دسـتی ) 2001(ند وبه قول متیوس بزرگتري به سیرو سیاحت بپرداز
ارتباطاتشان را تشدید کنند و از طریـق چـت، ایمـل و وبـالگ شخصـی در      . یعنی اینترنت پر کنند» فرهنگی

                                                
1 . Hypertext 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

29 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

هـاي چندگانـه    ایـن فضـاها و جهـان زنـدگی    . فضاي غریبه و با کنش گرانی آشنا و نا آشنا به تعامل بپردازند
شـان   ي زندگی د مشارکت کنندگان به فرآیندي شده که منجر به بازاندیشی و تأمل در خود و شیوهباعث ورو

یعنـی یـک   . فردوس و سیامک وبالگ شخصـی دارنـد   برخی از مشارکت کنندگان از قبیل مسعود، . می شود
ـ   . ي هویت خـود  ي خصوصی در فضاي مجازي که مکانی است براي ارائه حوزه ن مشـارکت کننـدگان در ای

مـی خواهنـد بـه     هاي فضاي واقعی را ندارند و آزادند تا به هر شکل کـه  فضاي خصوصی، دیگر محدودیت
. کنترل این حوزه را در دست دارند و می توانند ورود سایر کاربران را کنتـرل کننـد   آنها خود، . کنش بپردازند

ـ   ایـن  . دگاههاي خـود بپردازنـد  همچنین می توانند در این فضا با هویتی مشخص و یا نامشخص به ارائـه دی
شرایط وضعیتی رابوجود مـی آوردکـه اندیشـه و کـنش در یکـدیگر مـنعکس مـی شـود و بـه قـول گیـدنز            

  ). 47: 1377گیدنز، (صورت می گیرد  1بازاندیشی
 
  آمیز فراغت مخاطره 

خـورد بـا   تعامل با افـراد مختلـف و یـا بر     برخی از مشارکت کنندگان به علت قرار گرفتن در شرایط خاص،
یکـی از شـرایط مـوثر در مخـاطره آمیـز بـودن فراغـت ایـن         . مشکل به رفتارهاي خطر ساز روي می آورند

خانواده ها ي این مشارکت کنندگان عمـدتا رفـت و آمـد آنهـا را     . کنشگران، راهبرد مدیریتی خانواده ها بود
فضـاي مجـالس   . قرار می گرفتندکنترل نمی کردند و در نتیجه، این مشارکت کنندگان در بسترهاي خطرساز 

عمومی و همچنین گروه خویشاوندي و دوستان، یکی از عمده ترین بافت هایی است که مشارکت کنندگان، 
حیدر، پیام و ایرج در این فضاها مصرف مشروبات  محمود،  شایان، . مشروبات الکلی را درآن تجربه می کنند

خوردم دیگه نخـوردم، اون هـم   ) مشروب(من یه بار «: گوید می شایان در این مورد. الکلی را تجربه کرده اند
 .»خورنـد  تـو هـر عروسـی مـی    . می خورند که گنده بشن هام  قورت می دن،  هام، پسر خاله به زور پسر خاله

تـو  «: گویـد   محمود هم در مجالس عروسی و همراه اقوام خود اقدام به مصرف مشروبات الکلی کـرده و مـی  
حیـدر هـم ایـن گونـه روایـت      . »از خواب بلند نمـی شـدیم  . عرق خوردیم و خوردیم عروسی پسر خاله ام

هـایش نیـز    بـا پسـر دائـی     حیدر عـالوه بـر عموهـا،   . »چون عموم باهام پایه بود، با هم می خوردیم«: کند می
  . ه روي، سروکارش به بیمارستان کشید مشروبات الکلی مصرف کرده تا جایی که یک بار به علت زیاد

ب مشارکت کنندگانی که مصرف مشروبات الکلی را تجربه کرده اند ضرر و زیان آنـرا کمتـر از سـیگار و    اغل
براي مثال محمـود، پیـام و ایـرج از سـیگار     . اي موارد آنرا مفید دانسته اند مواد مخدر ارزیابی کرده و در پاره

در   هرکسی باشه می خـوره، «د است محمود معتق. متنفرند ولی نسبت به مشروبات الکلی دیدگاه مثبتی دارند

                                                
1 . Reflexivity 
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مـن ندیـدم کسـی     مشروب به نظر مـن معتـادي نـداره،    «: گوید ایرج می. »کنه ماهی یک بار، بدن رو تمیز می
  .»الکلی شده ولی تا حاال ندیدم مشروب بخوره معتاد بشه، شنیدم یکی دائم الخمر شده، 

. نیز کنترل چندانی روي فعالیت هـایش نـدارد   گروه دوستان پیام، اهل خوشگذرانی هستند و خانواده ي وي
. او به همراه رفقایش استراتژي خاصی براي حفظ یکپارچگی گروهی و هویت جمعی شان اتخـاذ مـی کننـد   

آنها فرد سیگاري را به جمع خودشان راه نمی دهند اما فردي را که مشروبات الکلی مصـرف کنـد بـه شـرط     
سـیگار را مـدخلی بـراي     پیام و دوستانش، . کنند د و جذب میرعایت هنجارهاي خاص این عمل، می پذیرن

کسـی هـم تـو رفیقـامون رو     «: روي آوردن به مواد مخدر می دانند و راهبردشان طرد افـراد سـیگاري اسـت   
یـاد   گذاریم سیگار بکشه، چون ممکنه فردا تریاك بکشه، فردا کراك، فرداش بنگ و فوري همه چی مـی  نمی

  . »پیشش
ن اوقات فراغت براي پیام، فضا و بستري است که تجربیات و الگوهاي رفتـاري خاصـی در   شیوه هاي گذرا
این جریان و فرآیندها آن چنان براي پیام و دوستانش اهمیت دارد که هنجارهاي نهفته در آن . آن جریان دارد

  :وي چنین می گوید. یابی وهویت جمعی شان قرار می دهد را به عنوان معیاري براي دوست
اگر کسی سیگار بکشه   دومیش سیگار کشیدنه،  اولین تو شوخی کردنه،  تو سه جا ما رفیقامون را می سنجیم،«

خـوره   مـی بینـیم جنبـه داره؟ مـثالً یکـی مـی      . سومیش هم مشروب خوردنشه  کنیم، به هیچ وجه نگاش نمی
  . »شیدنو شروع می کنه به عربده ک یکی می خوره . شینه بغل دستمون تعریف می کنه می

ي جریان سـیالی اسـت کـه در     اظهارات پیام بر این امر داللت می کند که فضا و بستر اوقات فراغت به مثابه
کنشگران در تعامل با یکدیگر تجربیات جدیدي کسب می کنند و از آن طریق به تولید و باز تولید هویت  آن،

  . جمعی شان اقدام می کنند
  

 1ها رسانه: گرایانه ذات گزینش هم

بخش عمده اي از مفاهیم استخراج شـده از مصـاحبه هـا پیرامـون برنامـه هـاي تلویزیـون، حـول ورزش و         
مضـامین    اولویـت ورزش، تماشـاي فوتبـال،   : بعضی ازاین مفـاهیم عبارتنـد از  . مخصوصاً فوتبال می چرخد

حکایت از گـزینش و  مفاهیم فوق . و فوتبال شیدایی اخبار ورزشی، ورزش گزینی   ، ي ورزشی ورزشی، ذائقه
چـه    ي مشترك بـین اغلـب تماشـاگران ورزشـی،     خصیصه. هاي ورزشی تلویزیون داخلی دارد مصرف برنامه

کنند و چه آنهایی که بازي نمی کنند و یا رشـته ي تخصصـی ورزشـی آنهـا چیـز       آنهایی که فوتبال بازي می
توان گفت که این رشته  ر مورد فوتبال میدر واقع د.دیگري است، استقبال زیاد آنها از مسابقات فوتبال است

ي  گانـه  فضاهاي جهان زیست چند ي پرطرفدار ورزشی که در سطح جهان با اقبال عمومی مواجه شده است، 
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آنها در فضاي عینی فوتبال بـازي مـی کننـد، در فضـاي مجـازي، از      . مشارکت کنندگان را اشغال کرده است
اي هـم منفعالنـه بـه تماشـاي آن      تجربه می کنند و در فضاي رسـانه طریق بازي هاي کامپیوتري این بازي را 

بعد از برنامـه هـاي   . شان نیز آکنده از گفتمان فوتبال است نشینند و بخش قابل مالحظه اي از فضاي ذهن می
ورزشی، بیشترین مفاهیم استخراج شده از تحلیل مصاحبه ها پیرامون برنامه هاي تلویزیون داخلی، مربوط به 

مشارکت کننـدگان دلیـل روي آوردن   . هایی است که از مضامین عشق و عاشقی برخوردارند ها و سریال فیلم
  . هاي زیر مؤید این نکته است نقل قول. اند ها را همذات پنداري با آنها عنوان کرده به این برنامه

  .»کنم خودم عاشق هستم چون فکر می. مرهاي عاشقانه خیلی عالقه دا به سریال«
  . »هایی که توش عشق و عاشق و مثل کار خودمونه نگاه می کنم م هاي داستانی و سریالفیل«

پردازند کـه   هایی می درواقع این دسته از مشارکت کنندان در راستاي هویت جوانی خویش، به گزینش برنامه
هـاي رزمـی و    سـریال هـا و   فـیلم . پنداري کنند ذات بیشترین شباهت را با آنها داشته باشند و بتوانند با آن هم

هـاي   حسن یکی از مشارکت کنندگانی است کـه در یکـی از رشـته   . کمدي بعد از مضامین عشقی قرار دارند
در واقـع  . هاي رزمـی دارد  ي بسیار زیادي به فیلم وي عالقه. رزمی صاحب مقام هاي ملی و بین المللی است

هـاي خـاص شـکل داده اسـت و از همـین      ي او براي گزینش برنامه  هویت ورزشی برجسته ي وي به ذائقه
ش مـی پرسـم،    وقتی از حسن درمورد الگـوي ورزشـی ا  . پردازد ي ورزش می رهگذر به الگوگزینی در حوزه

اش منجـر بـه    ي مورد عالقه پنداري حسن با هنرپیشه ذات هم. »کنم من خودم را با آرنولد مقایسه می«گوید  می
هـاي گـذران اوقـات فراغـت در شـکل گیـري و        اهمیت شیوهدر اینجا . شود تقویت هویت ورزشی اش می

  . تقویت هویت مشارکت کنندگان کامالً هویداست
هـاي   کانـال . رادیو و تلویزیون داخلی دربین تعدادي از مشارکت کنندگان از اقبال چندانی برخـوردار نیسـت  

رسـخت رسـانه هـاي داخلـی     هاي کامپیوتري رقبـاي س  ها اینترنت و بازي بسیار متنوع ماهواره و براي برخی
شبکه هاي مختلـف مـاهواره     پیرامون مصرف برنامه هاي ها،  استخراج مفاهیم از مصاحبه . محسوب می شوند

. هاي مـاهواره اسـتفاده مـی کننـد     بر این امر داللت می کند که مشارکت کنندگان به صورت گسترده از برنامه
. کردنـد  انه ي اقوام و آشنایان از این برنامه ها استفاده مـی اي نداشتند در خ حتی آنهایی که تجهیزات ماهواره

... وقت هاي بیکاري پاي تلویزیون خارجی هسـتم «: اي  می گوید نادر در مورد استفاده از برنامه اي ماهواره 
  . »کنم تلویزیون ایران را که اصالً نگاه نمی

ي و  برنامه هاي مختلف شبکه هاي ماهوارها ي دیگر اینکه تعداد زیادي از مشارکت کنندگان از محتواي نکته
ها هم به صورت فردي و هم با اقوام  هاي محرك جنسی، مطلع بودند و استفاده از این شبکه مخصوصاً شبکه

ها شو بیـرون   ي عموم، بچه چند وقت، پیش رفتم خونه«: حیدر در این مورد می گوید. و دوستان معمول بود
کـه  (هاي دلخواهش  ي درجه دارش به تماشاي فیلم محمود هم با پسر عمه. »یمکرد و گفت بیا بشینیم نگاه کن
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تـا   ي خودمـه،   یه قوم و خویش داریم گروهبانه، پسر عمه«: نشیند می) عمدتاً فیلم هاي محرك جنسی هستند
کند  میپنداري  ذات وي با پسرعمه اش هم.  »کنیم از ماهواره نگاه می... شب می شینیم و با هم فیلم  2ساعت 

شـود   اش باعث می پنداريِ محمود با پسرعمه ذات این همنشینی و هم. ي زندگی او خوشش می آید و از شیوه
  . اش انتخاب کند و درس بخواند تا درجه دار شود که محمود وي را به عنوان الگويِ هویت نقشِ آینده

ي  شـبکه «: ي ماهواره عالقمنـد اسـت  ها نادر یکی از مشارکت کنندگانی است که به برنامه هاي سیاسی شبکه
. »هم کنـار شـه  . سی. ام. اگر حوصه ام سربره، پی یورونیوز،  انگلیسی، . سی. بی. بی کانال یک ، صداي آمریکا،

در واقع براي نادر، اولویت با برنامه هاي سیاسی است و بعد از آن،  شبکه هاي تجاري که ترانه و شو پخش 
احساس « : پیامد مصرف چنین برنامه هایی را براي خود این گونه بیان می کند  این مشارکت کننده،. می کنند
ها را که نگاه می کنی افسـوس مـی خـوري کـه چنـین       این کانال«: یا. »داري هدر می روي) اینجا (می کنی 

نادر با قررگرفتن در چنین فضـاي رسـانه اي، احسـاس    . »دکتراهایی رفته اند توي غربت این طوري می کنند
 »هدر رفـتن «از فرار مغزها تأسف می خورد و در عین حال، ماندن در وطن خود را . یأس و ناامیدي می کند

تمایل وي به ادامه تحصیل در خـارج از کشـور، شـاید یکـی از پیامـدهاي قـرار گـرفتن در فضـاي         . داند می
شایان . ر کشور کانادا استاین مشارکت کننده در حال آماده شدن براي ادامه تحصیل د. اي جدید باشد رسانه

وي در حرفـه هـایی از قبیـل    . از جمله مشارکت کنندگان است که عالقه خاصی به شبکه هاي مـاهواره دارد 
لباس هاي مد روز می پوشد و یکی از مشغله هاي عمده اش . نقاشی ساختمان و نجاري، مهارت نسبی دارد

  :را این گونه تفسیر می کند شایان برنامه هاي ماهواره. ارتباط با جنس مخالف است
  پوشـن،  جوري که لبـاس مـی    ها، تیپ زن  اصالً یه جور تنوع داخلشونه، بیشتر می زنیم شبکه هاي خارجی، «

پسـره واسـه خـودش     آشپزخونه، کابینت آشپزخونش همه چوبیه،   هاشون رو آدم می بینه کیف می کنه، خونه
. دختره رو با موتور بر می داره می بره ترش جلوي مامان دخترش، اون با دوست دخ. کامپیوتر داره  اتاق داره،

همه چیزشون بـا  . ها شونو لباس محیط اونها رو،  کارها شونو، . اونجا آزاده، دوست دارم محیط اونجا رو ببینم
  . »کنه درجه فرق می 180ایران 

ایان با گزینش برنامه هاي دلخـواه و  ش. ها مالحظه کرد توان تأثیر جهان شدن را از طریق رسانه در این جا می
ي جهانی، مطالباتش باال رفته و سعی در الگو گرفتن از فضاي زندگی کشـورهاي   قرار گرفتن درفضاي رسانه

ي زنـدگی در کشـورهاي توسـعه یافتـه      ي زندگی خود را با شیوه این مشارکت کننده شیوه. توسعه یافته دارد
موضوعاتی که فضاي ذهنی شایان را اشغال کرده عبارتسـت  . پردازد ا میه مقایسه می کند و به ارزیابی تفاوت

اتـاق شخصـی و   (هویت ظاهري جنس مخالف، کیفیـت مسـکن، فردگرایـی، داشـتن فضـاي خصوصـی       : از
اي باعث ترغیـب   پیامد قرار گرفتن در چنین فضاي رسانه. ، عادي و علنی بودن روابط دختر و پسر)کامپیوتر
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شود و همواره آرزوي داشتن اتاق مستقل با کامپیوتر و تزئینات خاص خود را   زمین میشایان به دیدن آن سر
  :در سر می پروراند

کامپیوتر داخلـش، گیتـارتو بـزن بـه       خیلی دوست داشتم که یه اتاق واسه خودم داشتم ولی حیف که نشد،« 
  . »ري که همه کیف کنندپوستر، اگه یه اتاق داشتم، می ساختمش یه جو  تخت،  دیوار، وسایل داخل،

ي زندگی در کشورهاي توسعه یافته، باعث تمایل وي به مسافرت بـه آنجاسـت    ي وافر شایان به شیوه عالقه
در جاي دیگر به . »یه سفر خارج هم شاید رفتم«: چنانچه یکی از اهداف آینده اش را اینچنین عنوان می کند

این مشارکت کننـده  . » اونجا جوش یه جور دیگه استاصالً«: کشور کانادا خیلی عشق می ورزد و می گوید
  : تواند به زبان عربی تکلم کند و می گوید علیرغم اینکه پدر و مادرش عرب هستند ولی نمی

شـوهر  . االن زبون رایج انگلیسیه، دبی هم انگلیسی صـحبت مـی کننـد   . زبون عربی رو می خوام چکار کنم«
می گفت یک ماه، اونجا باشی زبون انگلیسی رو .  زنند لیسی حرف میخاله ام می گفت تو دبی هم زبون انگ

  .»حاال اگه بشه می خوام باهاش برم دبی گیري،  کامالً یاد می
هاي هویتی است بازاندیشی مـی کنـد و    بدین طریق شایان در زبان قومی خود که یکی از مهمترین شاخص 

به طور کلی .نظام جهانی ارتباط   قوي تري برقرار کند آید تا با در صدد کسب ابزارهاي هویتی جدید، بر می
هـاي   تحلیل مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها پیرامون برنامه هاي ماهواره حکایـت از آن دارد کـه شـبکه   

  . تجاري که ترانه و شو پخش می کنند با استقبال زیادي از جانب مشارکت کنندگان مواجه می شود
 

  ي پاپ گیري ذائقه شکل
بعد از پاپ، موسیقی رپ در اولویـت  . طور کلی مشارکت کنندگان گرایش شدیدي به موسیقی پاپ دارند به

پاپ ایرانی خارج از کشور و پـاپ   ي پاپ ایرانی داخلی،  اگر موسیقی پاپ را به سه دسته. گیرد دوم قرار می
ور دارنـد، بـا ایـن حـال     خارجی تقسیم کنیم مشارکت کنندگان گرایش بیشتري به پاپ ایرانی خارج از کشـ 

گزاره هاي زیر نشانگر ذائقه . همواره ترکیبی از گرایش ها نسبت به پاپ و همچنین موسیقی رپ وجود دارد
  : هاي ترکیبی مشارکت کنندگان است

خارجی هم دو تا آهنگ که خیلـی معـروف باشـه    . بنیامین و اصفهانی  ابی،  بیشتر پاپ عالقه دارم، داریوش،«
  . » کینگ) یپسیج(مثل جیسپی 

بیشـتر آروم بخونـه،   . امید رو خیلی دوسـت دارم  هاي ایرانی،  ولی آهنگ) گوش می کنم(موسیقی همه چیز «
  . »هم از خارج هم از داخل، 

پس از یک چرخش فرهنگی در خط مشی دولت، موسیقی پاپ وارد رسانه هـاي جمعـی    هاي اخیر،  در سال
صی را به خود اختصاص دهد، بـه نحـوي کـه در حـال حاضـر      داخلی شد و به سرعت توانست جایگاه خا
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یکی از مشارکت کننـدگان در ایـن مـورد    . رقابت سختی بین پاپ ایرانی داخل و خارج از کشور وجود دارد
در بیشـتر مـوارد هـم نـام خواننـدگان پـاپ       .»از وقتی بنیامین اومده دیگه کمتر خارجی گوش دادم«:گوید می

ارجی همراه می شود که این امر نشانگر نزدیک شدن موسیقی داخلی به موسیقی داخلی با خوانندگان پاپ خ
  . فراملی است

تنها یکی از مشارکت کننـدگان  . موسیقی سنتی در بین مشارکت کنندگان از اقبال چندانی برخوردار نیست   
ت کننـده از نـوع   استراتژي ایـن مشـارک  . ي سنتی داشت ذائقه  اي برخوردار بود، که از هویت مذهبی برجسته
ایـن مشـارکت   . بدین معنی که وي از آن طریق خود را از دیگران متمایز می کرد  استراتژي طرد و تمایز بود،

زده می دانست و بیشتر اوقات بـا آنهـا در مـورد نـوع پوشـش و رفتـارو        کننده، اغلب دانش آموزان را غرب
ت کـه ازموسـیقی بـراي تمـایز خـود از دیگـران       پیام یکی از مشارکت کنندگانی اس .شان بحث می کرد ذائقه

چند سال پیش که همش رپ بود، االن دیدیم همه گیر شده هر آهنـگ شـادي رو گـوش    « . استفاده  می کند
منظور پیام این است که قبالً همیشه رپ گوش می کردند چون که فراگیرنشـده بـود و بـین افـراد     . »کنیم می

دن این نوع موسیقی، آنها دیگر از آن به عنوان شـاخص هـویتی   ولی پس از عمومی ش   خاص رواج داشت،
  . کنند، چون مرزها برداشته شده است خود از آن استفاده نمی

تنها دو نفـر از مشـارکت کننـدگان بـه     . موسیقی محلی و قومی نیز جایگاهی در بین مشارکت کنندگان ندارد
را نفی کردند و یا اصالً اشاره به این نوع موسیقی  نموسیقی محلی اظهار عالقمندي کردند و بقیه یا صراحتاً آ

اي که موسیقی محلی مصرف می کردند به موسیقی پـاپ داخلـی و خـارجی هـم      دو مشارکت کننده. نکردند
. پاپ، همشون رو گوش مـی کـنم   رپ،  ایرانی هاي خارج از کشور، «:براي مثال نادر می گوید . عالقه داشتند

محلـی کـه شـاد      ترکـیِ محلـی،  «: ایرج هم می گوید. »شه بدون لري که نمی. مهم گوش می کن) محلی(لري 
سی دي هاي جدید . کنم آمریکایی کم و بیش گوش می هاي آمریکایی، آهنگ   ،) گوش می کنم(فارسی . باشه
ـ   نادر و ایرج ترکیبی از ذائقه. »آمده  هاي جدید که تري. پی. و ام د و ي موسیقی محلی، ملی و جهـانی را دارن

  . تحوالت موسیقی را در هر سه سطح تجربه می کنند
 

  زنی براي هویت گزینش مکان، چانه: مکان فراغت
با توجه به مفاهیم حاصل از تحلیل مصاحبه ها پیرامون مکان هاي گـذران اوقـات فراغـت، مـی تـوان یـک       

ود را سـپري مـی کنـد    اي از مکان هایی که مشارکت کنندگان در آنجا اوقات فراغت خـ  تقسیم بندي دوگانه
ماننـد  (مکانهاي عمومی از قبیل پـارك، خیابـان، بازارهـاي مـدرن      –الف :این دو بخش عبارتند از. ارائه کرد

هـاي   مکـان  -، رستوران و کافی شاپ، ورزشگاهها، مکانهاي طبیعی داخـل و خـارج شـهر ب   ) ستاره فارس
  . اخصوصی از قبیل باغ و منزل مشارکت کنندگان و یا دوستان آنه
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عالوه بر عواملی از قبیل دسترسی، هویتی که مکان به افراد می دهد، نیـز در گـزینش مکـان اوقـات فراغـت      
  گزینش این مشارکت کننـده، . یکی از مشارکت کنندگان زمان و مکان خاصی را مشخص می کند. نقش دارد

ها اونجـا   شنبه ها، پنج باد، با بچهآ قبل از عفیف... ها می ریم کافی شاپ شنبه پنج«: هویت خاصی به او می دهد
اي که به این مکان وارد می شود، مایل است که هویت افـراد   مشارکت کننده. »ریم، اونجا پاتوق با کالسیه می

باکالس   همذات پنداري با افراد. پنداري است اقدام وي نوعی اجراي آیین همذات. باکالس را به خود بگیرد
مرزهاي هویتی خود، یعنـی شـباهت بـا افـراد بـا کـالس و تفـاوت بـا افـراد          و راهبردي براي تعیین خط و 

  . کالس بی
بخشـی     یکی از دیگر مکان هایی است که مشارکت کننـدگان،    آباد، بازار مدرن ستاره فارس، واقع در عفیف

مـد روز  هـاي   بازار یاد شده، یکی از مراکز عمـده خریـد لبـاس   . از اوقات فراغت خود را در آن می گذرانند
. میالد یکی از مشارکت کنندگانی است که مدرسه و محل سکونتش نزدیک بازار ستاره فـارس اسـت  . است

آباد است و نزدیک  اینجا هم عفیف« هاي ذهنی دوستانش را مد لباس می داند و می گوید وي یکی از مشغله
  .اي گذران اوقات فراغتي مدهاي جدید لباس و هم مکانی بر یعنی هم مکانی براي ارائه. »به ستاره

در تحلیل مصاحبه ها، مشخص گردید مشارکت کنندگانی که از وضـع مـالی خـوبی برخوردارنـد بخشـی از      
اوقات فراغت خود را در باغ شخصی خود یا دوستان و اقـوام و همچنـین در رسـتوران بـراي صـرف شـام       

لحاظ مـالی در حـد متوسـط و پـایین      این شیوه معموالً بین مشارکت کنندگان جنوب شهر که از. گذرانند می
هاي عمده اي که مشارکت کنندگان جنوب شهر، مخصوصاً آنهایی که عالوه بـر درس   مکان. بودند غایب بود

هـاي عمـومی    مکان. ها و خیابانها و پارك 1دروازه قرآن، باغ دلگشا: خواندن کار هم می کردند، عبارت بود از
بعضی هـا هـم   . زش و پرورش عمدتآً عفیف آباد و بازار ستاره بودمشارکت کنندگان ناحیه ي یک و دو آمو

باشگاههاي ورزشی و زمین فوتبال یکی از . کردند بلوار چمران را محل گذران اوقات فراغت خود معرفی می
که به لحاظ اهمیت ورزش، این مقولـه   هایی بود که مشارکت کنندگان به آن اشاره می کردند، ترین مکان عمده

  . ي جداگانه  به نام اهمیت بدن بررسی خواهد شد مقولهتحت یک 
به طور کلی گزینش مکان به عنوان یک کنش یا راهبردي تلقی می شود که مشارکت کننـدگان بـا اتخـاذ آن    
عالوه بر گذران اوقات فراغت در صدد ارائه ي تعریف جدیدي از خود برمی آینـد و یـا بـه عبـارتی بـراي      

کند  براي مثال مشارکت کننده اي که بازار ستاره را براي گشت وگذار انتخاب می .هویت خود چانه می زنند

                                                
ها براي هاي قدیمی شهر واقع شده واستفاده از این مکانشود که در محلهسنتی محسوب می_دروازه قرآن و باغ دلگشا از مراکز تفریحیِ تاریخی . ١

اجناس هاي بزرگ، گیرد که فروشگاهها در مقابل جایی مثل بازار مدرن ستاره فارس قرار میاین مکان. گیردکنندگان به آسانی صورت میمشارکت
 .لوکس و سرگرمی هاي نسبتا پرهزینه به نمایش گذارده می شود
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و یا از آنجا خرید می کند، با این انتخاب، خود را از مشارکت کننده اي که در یکی از بازارهاي جنوب شهر 
  .ا سپري می کند، متمایز می نمایدش را اوقات فراغت

  
  کسب معرفت از منابع مدرن :مطالعه

مشـارکت کننـده،    20یافته ها ي پژوهش نشان داد که از بـین  . لعه یکی از شیوه هاي کسب معرفت استمطا
  :هاي زیر مؤید این امر است نقل قول. گونه مطالعه غیردرسی نداشتند سیزده نفر هیچ

  . »ام را هم به زور می خونم هاي درسی کتاب«
  . »)دهبا خن(موقعی تو آرایشگاه هستیم روزنامه می خوانیم «

  ي علوم جدید مثل کـامپیوتر،  از هفت مشارکت کننده اي که مطالعه داشتند، منابع مطالعاتی پنج نفر در حوزه
سیاسی و ورزشی بود، و دو نفر در حوزه ي منابع سنتی مثل مـذهب و ادبیـات مطالعـه      خودرو، روانشناسی،

ندارند و اکثـر آنهـایی هـم کـه مطالعـه       این که بخش عمده اي مشارکت کنندگان مطالعه غیر درسی. داشتند
هاي جدید به کسب معرفت می پردازنـد نشـانگر بازاندیشـی در هویـت و شـیوه ي زنـدگی        دارند در حوزه

اي کـه مطالعـه ندارنـد از منـابع مـدرن دیگـري مثـل         البته آن سیزده مشارکت کننده. مشارکت کنندگان است
  .کنند ها و اینترنت، معرفت  کسب می رسانه

     
  کشف بدن

تحلیل کلّی مصاحبه ها نشان می دهد که نود و پنج درصد مشارکت کنندگان بخشی از وقت و انـرژي خـود   
. ورزش هاي شایع بین آنها عبارتند از فوتبال، بـدن سـازي و ورزش هـاي رزمـی    . را صرف ورزش می کنند

زي و ورزش هـاي رزمـی قـرار    فوتبال نسبت به سایر ورزش ها طرفداران بیشتري دارد و بعد از آن بدن سا
روي آوردن بـه فوتبـال   . برخی از مشارکت کنندگان نیز صاحب مقام هاي کشوري و جهانی هم بودند. دارند

حتی آن هـایی  . هاي مشارکت کنندگان بود یکی از خصیصه) تماشاکردن(یا منفعل ) بازي کردن(به طور فعال 
ایـن  . روي آورده و یا عالقمند به تماشاي فوتبال بودند که در سایر حوزه هاي ورزشی خبره بودند به فوتبال

هفتـاد درصـد از مشـارکت کننـدگان بـه      . امر به نوبه ي خود تحت تأثیر تحوالت جهانی فوتبال بوده اسـت 
  . صورت فعال به بازي فوتبال می پرداختند و برخی از آنها درتیم هاي استانی عضو بودند

کنندگان به نام  باقر نشان می دهد که هویـت نقـش وي بـه عنـوان      تحلیل مفاهیم مصاحبه یکی از مشارکت
این مشارکت کننده غرق در دنیاي فوتبال است و همواره با دوسـتانش  . فوتبالیست براي وي برجستگی دارد

روزي دو ساعت را به این ورزش اختصاص می دهد و درصدد است تا بـه  . در مورد فوتبال صحبت می کند
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وي همچنین در حوزه هاي ورزشی در میان همکالسی هایش خود را از بقیه باالتر . ا کندتیم کشوري راه پید
  . می داند

. یک سوم مشارکت کنندگان به ورزش هاي رزمی عالقمند هستند و در رشته هاي مختلف آن فعالیت دارنـد 
ایـن ورزش در  براي مثال عابد به ورزش کشتی بسیار عالقمند است و بخش عمده اي از اوقـاتش را بـراي   

یعنـی تـالش بـراي    . این مشارکت کننده به دنبال کسب مقام قهرمانی در کشتی اسـت . باشگاه سپري می کند
اگر عابد در مسجد با انجـام فعالیـت هـاي معنـوي بـه تقویـت       . ساخت بدن تا رسیدن به یک هویت جدید

ت بدنی می پردازد و بـدن را بـه   هویت مذهبی خود می پردازد در باشگاه نیز به تقویت و بازاندیشی در هوی
. مورد بازاندیشی قرار می دهد تـا از آن طریـق بـه هویـت جدیـدي دسـت یابـد       ) ابژه(مثابه ي یک شناخته 

وي شده و حتـی دوسـتانش     1فعالیت هاي ورزشی عابد به حدي است که تبدیل به یکی از ابعاد خودانگاره
  . او را ورزشکار خطاب می کنند

. کت کنندگان رزمی کار است که چندین سال سابقه فعالیت در ورزش هـاي رزمـی دارد  شایان یکی از مشار
. تفسیر وي از ورزشکار بودن و باشگاه رفتن، مستقیماً مربوط به دو بعد هویت یعنی تفاوت و تشابه می شود

نمی گه این یکی می بینه «: مثالً می گوید. خود را متمایز می کند» دیگري«مخصوصاً جایی که وي با تعریف 
» دیگـري «این مشارکت کننده هم در گروه مقایسه و هم در بقیه فعالیت هـا بـه   . »معتاد، می گه این ورزشکارِ

نسبت » مردم«شایان براي ارزیابی هاي . می پردازد» خود«به تعریف » غیر«خود اشاره کند و از طریق تعریف 
. مردم یه جور دیگه نگاهت مـی کننـد  «ی گوید به بدن و  هویت ظاهري خود، اهمیت زیادي قائل است و م

را بـا آگـاهی تجربـه    » سـان خود آیینه«در واقع این مشارکت کننده فرآیند . »اگه ورزشکار باشی درس بخونی
  . کند می

ورزش بدن سازي جایگاه خاصی در بین مشارکت کنندگان دارد به طوري که یک سوم آنها یا سابقه ي بدن 
ال بدن سازي هستند اگر ورزش هاي رزمی را نیز در این مقوله بگنجـانیم مـی تـوان    سازي داشته و یا در ح

گفت که بیش از نیمی از آنها به بدن توجه خاصی دارند و با کار کردن روي آن درصدد تغییر خودانگـاره ي  
از  هر روز می روم بـدن سـازي، غیـر   «. مشارکت کنندگان غالباً وقت زیادي صرف بدن می کنند. شان هستند

. »شـب هـا همـش مـی ریـم بـدن سـازي       «. »چهارشنبه و پنج شنبه ها، روزي یک ساعت و نـیم دو سـاعت  
هـدایت  . هاي جوانی و خوش تیپی اغواکننده ي جوانان براي روي آوردن به ورزش بدن سازي اسـت  انگاره

  :در این مورد می گوید
ز لحاظ قدرت، قـدرت بـه خـود آدمـه،     از بدن سازي خوشم می یاد، چون بدن آدم ساخته می شه، نه که ا« 

  . »چون از لحاظ قدرت کمه، ولی از لحاظ خوش تیپی خوبه، دیگه جوونیه

                                                
1. Self Concept 
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اهمیت بدن از آن رو به عنوان مقوله اي براي پوشش مفاهیم مربوط به ورزش انتخاب گردید که بـدن بـراي   
وقت زیـادي بـراي پـرورش و    اکثر قریب به اتفاق مشارکت کنندگان، اهمیت قابل مالحظه اي داشت و آنها 

توجه فراوان و بزرگداشت بیش از حد ورزش ناشی از اهمیـت گزافـی اسـت    . ساخت بدن صرف می کردند
تبدیل شده کـه   1در ورزش هاي کنونی، بدنِ ورزشکار به شناخته اي). 1384نصر، (که به تن داده شده است 

ه می شود، تا صاحب آن، خواه ورزشکار روي آن به دقت کار می شود، تحت رژیم هاي خاصی پرورش داد
رونـق باشـگاه هـاي بـدن سـازي و      . یا باشگاه خریدار آن بدن، بتواند از آن طریق به اهداف خاصـی برسـد  

اسـتفاده از  . ي نوظهوري اسـت استقبال روزافزون جوانان و همچنین مشارکت کنندگان از این ورزش، پدیده
گیـدنز  . تقویت و شکل دهی بدن، روز به روز بیشتر می شـود پروتئین ها و حتی داروهاي مختلف در جهت 

نیز پیرامون بدن به این نکته اشاره می کند که بدن دیگر صرفاً به عنوان موجودیتی فیزلوژیکی صرف در نظـر  
بـدن، ماننـد خـود،    . شود، براي این که شدیداً تحت تأثیر بازاندیشی عصر تجـدد قـرار مـی گیـرد     گرفته نمی

الیـۀ  . کنش متقابل می شود که فرآیندهاي بازاندیشی را به دانش هاي تخصصی پیوند می زندجایگاهی براي 
مرزي بدن کامالً نفوذپذیر شده و در فضاي مفهومی بدن و محیط خارج با انواع کتاب ها و جزواتی سروکار 

از نظـر  . نـد لی چون رژیم غذایی، حفظ ظواهر بدن، ورزش، بدن سـازي و غیـره مـی پرداز   یداریم که به مسا
گیدنز، خود و بدن بیش از هر زمان دیگري با یکدیگر هماهنگ شده و بدن بیش از پیش با هویت شخصـی  

  ).305-6: 1378گیدنز، (فرد همنوا می شود 
  

  نتیجه گیري و بحث
  بازاندیشی و منابع فراسنتی هویت یابی در اوقات فراغت: ي هسته مقوله
ایـن نـوع کدگـذاري فرآینـد یکپارچـه سـازي و       . تخابی خلق می شـود ي هسته در فرآیند کدگذاري ان مقوله

محقق باید در داده ها غرق شود و به تعمـق بپـردازد تـا بتوانـد     . پاالیش مقوله ها در جهت خلق نظریه است
ه ي مقول. پیوند بین مقوله ها را یافته، آنها را پاالیش داده، با هم یکپارچه کرده و نهایتاً نظریه را استخراج کند

هسته در بردارنده ي مضمون اصلی پژوهش است و از تمامی مقوالت تحقیق منتزع می شود و می توانـد در  
اسـتروس و  ( چند کلمه خالصه شود به طوري که تمامی مقوله هـا و مفـاهیم بـه دسـت آمـده را در برگیـرد      

   ).1998کوربین، 
فضـاي مجـازي در    -1: که عبارتنـد از در بحث تداخل فراغت و هویت به طور کلی هفت مقوله بدست آمد 

ائقه ي پـاپ،  ذشکل گیري  -4گزینش همذات پندارانه؛ رسانه ها،  -3فراغت خطرساز  -2حال چیره شدن، 
  . اهمیت بدن -7کسب معرفت از منابع نوین ، : مطالعه -6چانه زنی براي هویت : گزینش مکان -5

                                                
1. Object  
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: هفت گانه فوق، مقوله ي هسته ي زیر بدست آمد پس از اتصال، ترکیب، مقایسه و یکپارچه سازي مقوالت
مقولـه ي هسـته ي بدسـت آمـده بـه دو نکتـه ي       . بازاندیشی و منابع فراسنتی هویت یابی در اوقات فراغت

بدین معنی که مشارکت کننـدگان در اوقـات   . یکی بازاندیشی و دیگري منابع فراسنتی. اساسی اشاره می کند
ده می کنند و در بسترهاي خاصی قرار مـی گیرنـد کـه ایـن امـر منجـر بـه        فراغت از یک سري منابعی استفا

فضـاي مجـازي   : این منابع و بسـترها عبـارت بودنـد   . ي آنها می شودبازاندیشی آنان در هویت و خودانگاره
اینترنت، چت، بازي هاي کامپیوتري، تلویزیون هاي ماهواره اي، برنامه هاي خاصی از رسـانه هـاي داخلـی،    

منـابع  . هاي بدن سازي و میادین ورزشی، موسیقی هاي جدید، موضوعات و منابع مطالعـاتی جدیـد  باشگاه 
قـرار گـرفتن   . نوین فوق، بستري را خلق می کند که مشارکت کنندگان در آن به تعامل و تأمل مـی پردازنـد  

از فرآیندهایی کـه  برخی . افراد در بسترها و منابع فراسنتی و نوین مستلزم اتخاذ استراتژي هاي خاصی است
  : در این بافت و بسترها در جریان است و باعث بازاندیشی می شود و به شرح زیر می باشد

مشارکت کننده اي که وارد فضاي مجازي می شود، در جهان بزرگتري بـه سـیر و سـیاحت مـی پـردازد کـه       
ی شود و از آنهـا تـأثیر   با محصوالت فرهنگی و علمی مختلفی آشنا م. محدودیت هاي جهان واقعی را ندارد

تعداد قابل مالحظه اي از مشارکت کنندگان در این فضا تجربه کسب کرده و به نوعی بازاندیشـی  . می پذیرد
برخی از آنها در سالن هاي مجازي گفتگو، هویت نمایی متفاوتی از خود معرفی کـرده و درصـدد   . رسیده اند

عـث بازاندیشـی و تأمـل در خـود و شـیوه ي زنـدگی       چنین فضایی با. ارائه ي هویت جدیدي بر می آمدند
  . مشارکت کنندگان شده است

بازار موسیقی در سطوح مختلف جهانی و محلی به عنوان یک بستري عمل کرده که مشـارکت کننـدگان بـه    
تمامی مشارکت کنندگان، موسـیقی مصـرف مـی کردنـد و گـاه مصـرف نـوع        . شدت از آن تأثیر پذیرفته اند

مشارکت کنندگان تحـت تـأثیر تجربـه ي ایـن     . را عامل تمایز خود از دیگران می دانستند خاصی از موسیقی
ذائقه ي جدیدي پیدا کرده اند به طوري که پا به پاي تحوالت جهان موسیقی به پیش می رونـد،    محصوالت،

نهـا  هستند و موسیقی هاي سنتی و محلی جایگـاه چنـدانی در بـین آ    پمصرف کننده ي عمده ي موسیقی پا
   .بدینسان مشارکت کنندگان در این حوزه نیز دست به بازاندیشی زده اند. ندارد

اي ملی و جهانی یکی از بسترهاي فعال و اثرگذاري است که منجر به تحوالت هـویتی و شـیوه    فضاي رسانه
 مشارکت کنندگان با قـرار گـرفتن در ایـن فضـاها و گـزینش مضـامین      . زندگی مشارکت کنندگان شده است

کنند، از الگوهاي روابط اجتمـاعی، مخصوصـاً روابـط بـین دو      پنداري می ذات اي همخاص، با الگوهاي ویژه
جنس، به شدت تأثیر پذیرفته و با ارزیابی و مقایشه شیوه هاي زندگی فرهنگ هاي مختلـف، بـه بازاندیشـی    

ـ پندارانـه بـا مقو   تذا این بخش از یافته ها یعنـی گـزینش هـم   . در زندگی و هویت خود می پردازند هـاي   هل
  .  همخوانی زیادي دارد )2000( پژوهش کیول و کالیبر

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

40 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

نکته ي دیگري که حکایت از بازندیشی مشارکت کنندگان دارد، این است آنهـایی کـه مطالعـات غیردرسـی     
. داشتند موضوعات و مضامین مورد مطالعه ي آنها غالباً جدید بود و منابع سـنتی جایگـاه مطلـوبی نداشـت    

مچنین کار بر روي بدن، پرورش آن و اختصاص وقت قابـل مالحظـه اي بـراي یـادگیري فنـون مختلـف       ه
بدن دیگر یک پدیـده    ورزشی، حکایت از اهمیت روزافزون بدن نزد مشارکت کنندگان دارد و به قول گیدنز،

تـه اسـت   ي فیزیولوژیکی صرف نیست براي این که شدیداً تحـت تأثیربازاندیشـی عصـر تجدیـد قـرار گرف     
  ). 1378گیدنز، (
  

  مدل استخراجی نظریه ي زمینه اي 
به طور کلی یافته هاي پژوهش نشان دادند که اوقاف فراغـت همـواره نقـش تعیـین کننـده اي در تحـوالت       

مفاهیم و مقوالت بدست آمده فعالیت هـاي فراغتـی را بـه مثابـه ي بافـت و      . هویتی مشارکت کنندگان دارد
گران در آن به تلفیق اندشیه و کنش یعنی به بازاندیشی در مورد خـود، شـیوه   که کنشبستري ترسیم می کند 

  .ي زندگی و به طور کلی هویت می پردازند
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  هاي فراغتی یابی مشارکت کنندگان از طریق فعالیت واره حساس مدل هویت طرح  -1شماره  شکل
  

ایند هویت یابی را در خالل فعالیت هاي فراغتـی  واره شماره یک مدل حساس و انعطافپذیر است که فر طرح
: ساختار به دوبخـش تقسـیم مـی شـود    . ساختار و فرایند: مدل یاد شده، دو بخش عمده دارد. نشان می دهد

هـا،  بخش اول بستر ها و منابع مدرن و فراسنتی است که شامل فضاهاي مجازي از قبیل اینترنـت، چـت روم  
اقعی از قبیل بازارهاي مدرن، کلوب هـاي ورزشـی، فـن آوري هـاي بـدن      بازي هاي کامپیوتري،  فضاهاي و

. سازي و همچنین فضاهاي رسانه اي از قبیل تلویزیون هاي ماهواره اي و موسـیقی هـاي جدیـد مـی شـود     

  

بستر ها و منابع 
 فراسنتی

  

بستر ها و منابع 
 سنتی

 

  

تجربه، تفسیر و 
 معناسازي

  

 مدیریت
بازاندیشانه ي 

کنش / کنش

  

یت هو
  بازاندیشانه
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بخش دوم منابع و بستر هاي سنتی است که شـامل موسـیقی هـاي سـنتی و کالسـیک، برنامـه هـاي سـنتی         
  . ي مذهبی، تاریخ و ادبیات ملی می شودتلویزیون، منابع و بسترها

را تجربه و تفسیر می کنند و ) منابع و بستر ها (مشارکت کنندگان ساختار . بخش دوم مدل، فرایند است
سپس راهبردهاي شان را به سبکی هدایت و مدیریت می کنند که نهایتا منجر به بازاندیشی در ابعاد هویت 

.  ر کادر شماره یک مدل حساس پژوهش را معرفی و تشریح می کندقضایاي مطرح شده د. آن ها می گردد
در حال گذار بودن جامعه ایران، انتظار می رفت که مشارکت کنندگان از نتایج و بستر هاي سنتی  باتوجه به

نشان داد که آنها بیشتر از نتابع و بسترهاي فراسنتی ) با فرض عدم تعمیم(هم بهره کافی ببرند اما یافته ها 
در . هره می بردند و نقش این بسترها و منابع در در هویت یابی هم پررنگ تر از منابه  بسترهاي سنتی استب

این بسترهاي مدرن نه تنها منجر به باز اندیشی در ) 1977(و برگر و دیگران ) 1991(راستاي دیدگاه گیدنز 
ن مطالعه در تالش است تا یک از آن جا که ای. سبک زندگی بلکه در خود و هویت خویشتن نیز می شود

مرتبط ) یا قضایاي (بر این اساس یافته ها بایستی به شکل مجموعه اي از مفاهیم  .نظریه زمینه اي خلق کند
  ).145: 1998استروس و کوربین، ( به هم  ارائه شود و نه صرفا به شکل مجموعه اي از مقوالت

  
Table Box 1 Propositions and sub-propositions 
1. The participants used post-traditional and  modern contexts 
and resources more than traditional ones in their leisure times 
2. Post-traditional and modern contexts and resources were 
more powerful in the process of identification of the 
participants than the traditional ones 
3. Considering that post-traditional and modern contexts and 
resources are the main context of reflexivity, it can be 
anticipated that 
3.1. The more the participants use post-traditional and modern 
contexts and resources, the more they reflect on their personal 
identity 
3.2. The more the participants use post-traditional and modern 
contexts and resources, the more they reflect on their music 
taste 
3.3. The more the participants use post-traditional and modern 
contexts and resources, the more they reflect on their body 

 
 

قضایاي ارائه شده در کادر شماره یک چکیده ي یافته هایی است که از رابطه ي بین مقوله ها حاصل شده 
یافته ها نشان داد که اغلب مشارکت کنندگان در فضاي مجازي اینترنت، چت روم ها، و بازي هاي . است

براي مثال . اندیشی کننداین فضاها به آن ها فرصت می دهد تا در هویت خود باز. کامپیوتري، سیال هستند
مشارکت کننده اي که ساعت ها با فرد ناشناسی به چت می پردازد و خود را با هویت جنس مخالف معرفی 
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که ) 2004( مشابه با دیدگاه  روسی . می کند فرصتی می یابد تا در مورد خودش به طرز متفاوتی بیندیشد
را تدارك می بیند در این پژوهش وبالگ  معتقد است فضاي مجازي، نوع متفاوتی از هستی و وجود

شخصی نادر فضایی بود که وي  می توانست عقاید سیاسی اش را  ارائه کند و تفکراتش را با دوستانش 
. این فضا به او کمک می کند تا به بازاندیشی در مورد خودش بدون محدودیت خاصی بپردازد. سهیم شود

کند و حوزه ي عمومی جدیدي خلق می کند  تبدیل می 1ه ونداین فضا  شهروندانی چون نادر را به  شبک
  ) 1-3قضیه شماره (

بر اساس یافته ها هرچه مشارکت کنندگان، بیشتر از منابع و بسترهاي فراسنتی بهره ببرند از موسیقی هاي 
ن امر، پیامد ای. جدید هم بیشتر استفاده می کنند و از موسیقی هاي سنتی و کالسیک بیشتر فاصله می گیرند

فضاي رسانه اي از قبیل تلویزیون ماهواره ) . 2-3قضیه شماره (بازاندیشی در ذائقه ي موسیقیایی آن ها ست 
براي مثال . اي نیز، یکی از بسترهاي مدرنی بود که بر هویت بدنی مشارکت کنندگان هم تاثیر می گذاشت

سازي انتخاب کرده بود  استراتژي مشارکت کننده اي که آرنولد را به عنوان مدل نقش خودش در بدن 
یافته هاي این پژوهش، مشابه با . جدیدي اتخاذ کرده بود که منجر به هویت بدنی جدیدي براي او می شد

نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی، ورزش کردن، تماشاي نمایش و   )2000(کار کیول و کالیبر 
از طرف دیگر، یافته هاي این تحقیق با یافته . ر می گذاردهاي تلویزیون بر هویت مشارکت کنندگان تاثی فیلم

یافته اي پژوهش آن ها نشان می دهد که مشارکت . متفاوت است) 1995(هاي پژوهش کمی شاو و دیگران 
تکنولوژي هاي جدید ورزشی براي بدن .  در فعالیت هاي فراعتی رابطه معناداري با رشد هویت ندارد

در اقع، آن ها . شان از آن بهره می بردندشارکت کنندگان براي بازساخت بدنسازي، منابعی بودند که م
- 3قضیه شماره ( تالش می کردند تا با تغییر و دستکاري بدن شان، هویت خود را ساخته و بازسازي کنند 

3 .(  
ره ها، ما را به این نتیجه گیري سوق می دهد که هویت یک پدیده ي ثابت طی یک دوبه طور کلی یافته
ما به تدریج از . جهانی شدن و نوسازي سبک زندگی ، تفکر و رفتار را تغییر داده است. سنی خاص نیست

از هویت نزدیک می ) 1993(هویت فاصله می گیریم  و به فرمول بندي تیرنی ) 1968(برداشت اریکسونیِ 
شدن ، دو قطب خود و جهانی  ،معتقد است در عصر جهانی شدن)  1991(همچنان که گیدنز . شویم

فضاها و بسترهاي پهن دامنه و روابط جهانی، سپهر جدیدي خلق می کند . دیالکتیکی محلی و جهانی هستند
آن ها براي تغییر دنیاي شان، مصرف و . که تجربیات هویت محوري براي مشارکت کنندگان می آفریند

هاي  یافته. کنند می )8: 1990ویلیز، ( معناسازي در بسترهاي جهانی انعطافپذیرند و شروع به ساخت خویشتن

                                                
1 . Netizen 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان

43 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

و برگر و   )1991(پذیر هویتی از قبیل گیدنز  طافعدهد که تئوري هاي پویا و انپژوهش حاضر نشان می
  . تبیین بهتري از فرایند هویت در عصر جهانی شدن ارئه می کنند) 1977( دیگران 
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