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هاي فراغتی با هویت جوانان و سبک تربیتی خانواده در شیراز رابطه سبک  

  1مریم سروش

  
  

  چکیده
ها و سبک تربیتی  هدف از این مقاله بررسی الگوهاي سبک فراغتی جوانان و بررسی رابطه آن با هویت

ه آماري جامع. چارچوب نظري ترکیبی از نظریه بوردیو و گیدنز انتخاب شده است. خانواده بوده است
گیري  نفر از آنها که با استفاده از نمونه 620تعداد . دهند سال شیراز تشکیل می 19-29تحقیق را جوانان 

نتایج تحقیق نشان دهنده چهار سبک . اي انتخاب شده بودند، پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند تصادفی طبقه
اي است که به جز سبک  بی و سبک رسانهفراغتی بدن و سالمتی، تفریح با خانواده و دوستان، سبک مذه

نتایج همبستگی نشان داده که هویت . ها فعالیت بیشتري دارند سالمتی مردان و مجردها در بقیه سبک بدن و
سبک تربیتی  .هاي فراغتی رابطه معناداري دارد ملی، دینی و جنسیتی به جز سبک بدن و سالمتی با بقیه سبک

نتایج تحلیل خوشه نشان دهنده دو دسته از پاسخگویان . داشته است با سبک بدن و سبک مذهبی رابطه
زندگی، تفاوت معناداري با هم  ھای سبکاست که در هویت دینی، ملی و پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده و 

تري داشته و پایگاه  درصد از پاسخگویان است که هویت ملی و دینی قوي 9/73خوشه اول شامل . دارند
 1/26خوشه دوم شامل . تر است و درصد زنان در آن باالتر است جتماعی شان از خوشه اول پاییناقتصادي ا

درصد از پاسخگویان است که پایگاه اقتصادي اجتماعی آنها باالتر بوده و اهمیت بیشتري به سبک فراغتی 
هاي فراغتی  و سبکها  روابط بین هویت. دهند و درصد مردان در آن باالتر است بدن، رسانه و تفریحی می

  .در هر خوشه بررسی شده و سهم پایگاه اقتصادي اجتماعی در این روابط تعیین شده است
  

  .سبک فراغتی، جوانان، هویت ملی، هویت دینی، هویت جنسیتی: کلمات کلیدي
  

    

                                                
 09173118017: تماس ، تلفن  soroush@acecr.ac.ir:دکتراي جامعه شناسی و استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی فارس، ایمیل - 1
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  مقدمه
 فراغت یکی از حوزه هایی است که بدلیل سرشت خود در بررسی فرایندهاي فرهنگی و هویتی اهمیت

روندهاي نظري در دهه هاي اخیر در جامعه شناسی براي تحلیل جوامع متغیر و جهانی شده . بسیار درد
امروزي در قرن بیست و یکم به ابزارهاي نظري تازه اي نیاز داشتند تا بتوانند فرایندهاي مهم اجتماعی را 

وانان همواره قشر پیشرو، مهم ج. درك کرده و تصویر مناسبی از تحوالت شتابان دنیاي امروزي ترسیم کنند
شوند که تحقیق در ارزشها، نگرشها و هویت آنها می تواند تا حدي  و تاثیرگذار اجتماعی در نظر گرفته می

  .وضعیت کنونی و آینده جامعه را پیش بینی و تبیین کند
در خانواده  بنیاد فرهنگی جامعه. خانواده نیز یکی از مهمترین نهادهاي اجتماعی بخصوص در ایران است

شود و این نهاد مهم بخصوص در جامعه ایرانی که از ضعف حوزه عمومی بسیار رنج می برد،  تعیین می
مقاله حاضر با بهره گیري از ادبیات علمی سبک زندگی و فراغت در صدد است . کند نقش مهمی بازي می

  .در خانواده مشخص کندتغییرات هویتی نسل جوان را بررسی کرده و رابطه آن را با سبک تربیتی 
  

  مبانی نظري
جامعه شناسان . می توان رد مفهوم سبک زندگی را در نظریه اندیشمندان کالسیک جامعه شناسی پیدا کرد

کالسیک که با جامعه مدرن قرن بیستم و تحوالت اجتماعی و اقتصادي نوظهور آن روبرو بودند براي تبیین 
برخی از آنها اشاره هایی نیز به سبک زندگی داشته اند اما این مفهوم . آن از مفاهیم زیادي استفاده کرده اند

به سیطره اقتصاد پولی در کالن شهرها اشاره می کند که  زیمل. کانون توجه هیچ یک از آنها نبوده است
به فرد هم سرایت می کند و رفتارهاي بی تفاوتی و  بودناین نوع از . باعث کمی شدن همه چیز می شود

شهر جدید به فرد آزادي می دهد که نوعی روش زندگی انتخاب کند که بطور . را ایجاد می کندغریبگی 
زیمل معتقد است که فرد با انتخاب ). 415-420: 1950زیمل، (خاص و غیرقابل قیاسی هویت او را بنمایاند 

نگی و حل شدن روش زندگی منحصر به فرد، از خود در مقابل فشارهاي کالن شهر محافظت کرده و از بیگا
کند و درگیر شدن در  زیرا جامعه دائما به عرصه خودمختاري او تعرض می. در ساختار آن جلوگیري می کند

به اعتقاد زیمل فرد فقط از راه . نظام تقسیم کار پیچیده مدرن، هویت و تمایز او از دیگران را زایل می کند
زلت و مد است می تواند فشارهاي زندگی مدرن بسط شدید فردگرایی که هدف آن دنبال کردن نمادهاي من

بعنوان یک گونه مدرن » ماجراجو«زیمل در حوزه فراغت به معرفی ). 24-25: 1382فاضلی، (را تحمل کند 
از نظر او کار در قلمرو ضرورت است اما در قلمرو فراغت ماجراجویی رخ می . اجتماعی پرداخته است

اي مانند دنیاي مدرن، ماجراجویی فرصت رها  افسون زدایی شده در جهان بروکراتیک و عقل گرا و. دهد
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ماجراجویی . شدن از اجبارها و محدودیتهاي دنیا است و نوید هیجان، نوآوري و خودشکوفایی را می دهد
  ). 49: 1385افشار، (در رابطه دیالکتیکی کار بازي و ضرورت با فراغت درك می شود 

از نظر وبر بر خالف طبقات اقتصادي که . روههاي منزلتی بکار برده استسبک زندگی را در ارتباط با گ وبر
هاي منزلتی معموالً  شود، گروه لزوماً باعث آگاهی جمعی طبقاتی، تشکیل اجتماعات و عمل جمعی نمی

شوند که اعضاي آن باید  هایی مشخص می داراي اجتماع هستند و با یک سبک زندگی مشترك و محدودیت
از نظر او منزلت بطور معمول در سبک زندگی خاصی که از همه کسانی که  ).2013، 1ورتلش(رعایت کنند 

از نظر وبر، مزایاي طبقاتی را . کند رود بروز می دوست دارند در این حلقه منزلتی عضو باشند، انتظار می
اقتصادي هم به توانند منبع منزلتی باشند که مزیت  ها می توان به سبک زندگی تبدیل کرد و همین سبک می

وبر دریافت که سبک زندگی بیشتر بر شباهت الگوهاي مصرف استوار ). 28-29: 1382فاضلی، (بار آورند 
طبقات بر حسب «. شیوه تولید اقتصادي بر چگونگی مصرف مؤثر است، اما تعیین کننده آن نیست. است
هاي منزلتی بر اساس اصول  دي گروهشوند، حال آنکه قشربن شان با تولید و تحصیل کاال قشربندي می رابطه

اي نیز،  یک گروه حرفه. کند قرار دارد شان تعیین می حاکم بر مصرف کاال به شکلی که سبک زندگی گروه
نوعی گروه منزلتی است چون معموالً فقط بدلیل سبک زندگی خاصی که از طریق همان گروه تعیین 

هاي منزلتی غالباً با  هاي میان طبقات و گروه ا تفاوتام. شود، پیروزمندانه مدعی حیثیت اجتماعی است می
  ). 221: 1382وبر، ( »پوشی دارد یکدیگر هم

شناسان  جامعه 90و  80در دهه .میالدي اهمیت دوباره اي یافت 70و  60مفهوم سبک زندگی در دهه هاي 
. ساختار استفاده کردندساختارگرا به مفهوم سبک زندگی توجه نشان دادند و از آن بعنوان پلی بین فرد و 

هاي اجتماعی مطرح شدند در  هاي نو وبري و نو مارکسی در تبیین سبک زندگی و نقش عامل رهیافت
هاي مدرنیته متاخر و پست مدرنیته اهمیت مفهوم سبک  و قدرت گرفتن بحث 21هاي ابتداي قرن  سال

امعه شناسی به خود اختصاص داد زندگی بیش از پیش روشن شد و این مفهوم جایگاه وسیعی در ادبیات ج
  ).359- 362: 2002، 2ویل(

اهمیت این . هاي مختلف به مفهوم سبک زندگی واکنش نشان دادند اندیشمندان علوم اجتماعی در رشته
متفکرین پست مدرنی که جامعه امروزین را مرحله . مفهوم براي اهداف نظري مختلف متفاوت بوده است

دانند به موضوعاتی مانند هویت و سبک زندگی توجه  نیته به پسامدرنیته میدیگري از تحول جوامع از مدر
اند و اهمیت عوامل فرهنگی در مقابل عوامل اقتصادي و طبقاتی را در ساخت جوامع خاطر نشان  کرده
هاي رهایی بخشی و بهروزي که مدرنتیه ادعاي رسیدن به  برخی از این متفکران از رسیدن به آرمان. اند کرده

اند و معتقدند مصرف فرهنگی و  اند و برخی هنوز این امید را در دل حفظ کرده ن را داشت، ناامید بودهآ
                                                

1 . Shortell 
2 . Veal 
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هاي فرهنگی و اجتماعی افراد است که از طریق  حتی مصرف مادي در جامعه امروزین بازنماي هویت
  .ی کندانتخاب نوعی سبک زندگی علیه فشارهاي همسان سازي و اقتدار طلبی مدرنتیه مقاومت م

بوردیو و گیدنز دو نظریه پردازي بودند که سعی کردند با ترکیب نظریات گذشته به نظریه هاي خالقانه اي 
بوردیو از دیدگاهی ساختار گرا و . برسند که در آن سهم کنشگر و ساختار اجتماعی در نظر گرفته شده باشد

پرداز را  اي که اهمیت این دو نظریه نکته .گیدنز از دیدگاهی کنش گرا سعی در تلفیق ساختار و کنش دارند
این . عنوان واسطه بین کنش و ساختار استه ب به عمل اجتماعیدهد، توجه  براي پژوهش حاضر افزایش می

اي به سبک زندگی داشته و رابطه آن را در زندگی روزمره با  پرداز توجه ویژه امر باعث شده هر دو نظریه
هایی که براي تبیین عمل اجتماعی صورت گرفته،  بک زندگی ذیل کوششدر واقع س. ساختار بررسی کنند

هاي  پلی است که فرد را به ساختار اجتماعی پیوند داده و از رهگذر آن، هم عمل فردي و هم ویژگی
  . ساختاري تبیین می شوند

. لی مجهزندسوژه ها در واقع کنشگران فعال و شناسا هستند که به یک احساس راهیابی عم بوردیواز نظر 
همان چیزي که معموالً آن را (بندي آنها  یعنی به نظامی از ترجیحات و اصول نگرش نسبت به امور و طبقه

 2واره عادت. دهد و پاسخ نسبت به آن جهت می 1و الگوي عمل که به درك موقعیت) نامند ذوق و سلیقه می
است که در یک شرایط خاص باید همین نوع از احساس راهیابی عملی و درك ضرورت انجام آن چیزي 

واره را می سازند، بصورت یک سري قواعد عمل  خلق و خوهایی که عادت). 63: 1381بوردیو، (انجام داد 
نوعی . کند ایجاد می 3کنند که یک کنش خاص را حکم کنند بلکه هر خلق و خو نوعی ظرفیت مولد نمی

اي از رفتارهاي متفاوت متناسب با  تواند در گستره پتانسیل قابل انتقال به واکنش در یک سبک خاص که می
ها یا اعمالی را تولید  فقط در ارتباط با ساختارهاي خاص است که عادت واره، گفتمان. محیط ادراك شود

کند چیزي نیست که بصورت اتوماتیک کنش را مشخص کند  بنابراین آنچه عادت واره تولید می. کند می
کند که  بنابراین بوردیو استدالل می. نامید 4»توانایی ابتکار مستمر«توان  بلکه چیزي است که آن را می

اي، بدون آگاهی و اراده است  کند که بداهه واره نوعی توانایی ابتکار آمیز خالق و فعال را ایجاد می عادت
ي که در یک افراد. می نامد» طبقه«هاي اجتماعی را  بوردیو الگوي تمایز در میدان). 327: 5،2007الدرواس(

طبقه هستند داراي سالیق و خلق و خوهاي مشترکی هستند که باعث می شود سبک زندگی همانندي داشته 
کند  ها و عادات مشترك در فضاي مصرف تعریف می اش با جایگاه وي طبقه را بر مبناي رابطه. باشند

ترین  دیو مصرف را از اصلیبور. مصرف کردن وجهی از منازعه بر سر کسب سرمایه است) . 1390بوردیو، (

                                                
1 . situation 
2 . habitus 
3 . generating capacity 
4 . capacity of constant improvisation 
5 . Elder-Vass 
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. کرد دانست و آن را مستقل و نه فقط وابسته به عوامل اقتصادي تحلیل می عناصر دنیاي اجتماعی مدرن می
اي مالیم براي تثبیت  هاي فرادست و فرودست و متوسط درگیر مبارزه خواهد نشان دهد که گروه او می

مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگی، ابزاري براي هویت، ارزش و موقعیت اجتماعی خود هستند در واقع 
مصرف چیزي بیش از برآوردن . سازي و مبارزه در فضاي اجتماعی است تولید فرهنگی، مشروعیت

ها و نمادها فعاالنه درگیر تولید و بازتولید ساختارهاي اجتماعی  ها نشانه ارزش. هاي زیستی است خواسته
به بررسی سبک زندگی مردم فرانسه ) 1390( تمایزکتاب مهم بوردیو در ). 44-45: 1382فاضلی، (هستند 

پرداخته است او به سالیق هنري، غذا، پوشش و فعالیتهاي فرهنگی توجه ویژه اي دارد که اکثر این فعالیتها 
  .را می توان در زمره فعالیتهاي فراغتی در نظر گرفت

نسانها را در ساختارهاي اجتماعی ببیند ساختار او به جاي اینکه ا. دیگر نظریه پرداز ساختاربندي گیدنز است
اجتماعی را حاصل عمل انسانها تصور کرده و عاملیت را بیش از ساختار در تعیین سبکهاي زندگی موثر 

کوشد عاملیت و خالقیت انسانی را در فرایند دائمی ایجاد و بازایجاد جامعه نشان داده و  گیدنز می. داند می
هاي محلی  ، پویایی2و سیاست زندگی 1ی فرد انسانی و جامعه، سیاست رهایی بخشرابطه دوسویه و انعکاس

هاي زندگی اجتماعی  از نظر گیدنز همه صورت. هاي جهانی و مفاهیمی از این دست را روشن کند و پویایی
» م دادچگونه باید کار را انجا«شود اینکه  ها دارند ساخته می کم و بیش با دانشی که کنشگران از این صورت

شود اهمیت ذاتی دارد  ها بازتولید می هاي مورد تأکید فعالیت بشري که بوسیله همین فعالیت براي عرف
بازاندیشی نیز «براي استمرار و تداوم ترتیبات زندگی نه تنها این آگاهی الزم است بلکه ). 47: 1377گیدنز، (

کنند، دقت دارند محاسبه کرده  ها توجه می افراد به پیامدها کنش» ویژگی معرف هر گونه کنش انسانی است
شان پیوسته  شان بعنوان عنصر جدا نشدنی عملکردهاي هاي کنشی ها با زمینه همه انسان«. کنند و ارزیابی می

توجه به خصلت مسبوق «نامد که منظور در آن  می 3»نظارت بازاندیشانه کنش«که گیدنز آن را » اند در تماس
  )45: همان(» ی استبه سابقه فراگردهاي کنش

توانایی بازاندیشی کنشگران از ژرفاي هویت فردي تا قلب خود . قدرت بازاندیشی شایسته توجه جدي است
گیدنز، (» درك بازاندیشانه فرد از خود«در واقع از ساختن هویت فردي بعنوان . رود مدرنیته پیش می

فرد در جامعه . شود منتهی می) 1377گیدنز، (» پروژه بازاندیشانه«به مدرنیته بعنوان یک ) 82: الف1387
هاي اساسی فعالیت روزمره همان  یکی از مولفه«شود بطوریکه  مدرن مسئول خلق و حفظ خودش می

زندگی را در ... سنت یا عادات و رسوم جا افتاده ... آوریم  هایی است که بطور عادي به عمل می انتخاب
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اندازند اما تجدد فرد را رودرروي تنوع غامضی از  ن شده به جریان میهایی تقریباً از پیش تعیی محدوده کانال
  ).119: الف 1387گیدنز، (» ...دهد  هاي ممکن قرار می انتخاب

فعالیتهایی هستند که   کند که مجموعه را ایجاد می» سبک زندگی«ها در زندگی روزمره  مجموعه این انتخاب
گشودگی ساختاري آنقدر زیاد است که فرد در هر حوزه زندگی گیرد در زندگی مدرن  فرد آنها را بکار می

این تنوع زیاد، امنیت هستی شناختی او را . مجبور به انتخاب از میان انبوه گزینه هاي پیش روي خود است
این . به خطر می اندازد به همین دلیل افراد مجموعه اي الگومند از انتخابهاي را راهنماي خود قرار می هند

این رفتارهاي الگومند سبک زندگی . ان گر هویت فردي اشخاص بوده و روایتی از او را بیان می کندالگو بی
هایی  ها، انتخاب شیوه زندگی مشروط به فرصت براي همه افراد و گروه). 120-122همان، (شوند  نامیده می

هاي اجتماعی هم در  هشود با همه این احوال، امروزه حتی محرومترین افراد و گرو است که نصیبشان می
گذارد و گزینه هایی براي انتخاب را  هاي نهادین تجدد بر آنها اثر می برند که مؤلفه هایی به سر می موقعیت

  ).126-127همان، (پیش رویشان می نهد 
ها در  انسان» همه«اي از فرایندها است که بخواهیم یا نخواهیم واقعا بر  مجموعه» جهانی شدن«از نظر گیدنز 

گذارد و تاثیر آن در زندگی روزمره آنها انکار ناشدنی است چه در فالن روستاي  نیاي جدید اثر مید
همان روابطی که . توان تشدید در روابط اجتماعی تعریف کرد جهانی شدن را می«. افغانستان چه در نیویورك

ی تحت تأثیر رویدادهاي دهد که هر رویداد محل هاي مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند می موقعیت
ها یکی از  رسانه). 77: 1377گیدنز، (» گیرند و برعکس دیگري که کیلومترها با آن فاصله دارند شکل می

هاي اجتماعی را در ساختارهاي پهن دامنه امروزي با حذف زمان و مکان ایجاد  خطوطی هستند که شبکه
اجتماعی فرد را افزایش  ي جدید در واقع سرمایهها بنابراین استفاده از رسانه. دهند کرده و گسترش می

دهد به طوري که فرد دسترسی بیشتري به منابع موجود در ساختار اجتماعی داشته و از رهگذر ارتباط از  می
اند و  هاي آن را از میان برداشته ها ساختارهاي اجتماعی را جرح و تعدیل کرده و برخی الزام طریق رسانه

اطالعات و افکاري که . دهند ها درك فرد از روابطش را تغییر می رسانه. اند آنها داده تري شکل جدید و سیال
کنند فقط بازتابی از جهان اجتماعی نیست بلکه یکی از عوامل و نیروهاي موثر  ها در جامعه منتشر می رسانه

هاي انتخاب ما  نهها در بازاندیشی مدرن نقش محوري دارند و گزی این رسانه. در شکل جهان اجتماعی است
  ).27:  1384گیدنز ، (کنند  را مشخص کرده و سبک زندگی را به ما معرفی می

هاي ارتباطی  گري رسانه هایی بوده که با واسطه مستقیما وابسته به افزایش تجربه» تشدید روابط اجتماعی«
» یاي ذهنی و فکري مردمورود سرزده رویدادهاي دوردست به دن«یابد و یکی از نتایج آن  تحقق یافته و می

هاي ارتباط جمعی وجود و عملکرد  با جهانی شده فزاینده رسانه). 45-49: الف1378گیدنز، (بوده است 
هاي متعدد و گوناگونی در هر زمینه به گوش و چشم هر کس که خواهان شنیدن و  محافل و سازمان
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تأثیر . گشاید راي انتخاب در برابر شخص میاي ب هاي تازه رسد و همین اطالعات طبعاً راه نگریستن باشد می
هاي گوناگون، شکل و  ها و حالت ها، از طریق کنار هم قرار دادن موقعیت تلوزیون و روزنامه 1اي چسبانه

کند  اي را القا می هاي تازه سابقه و بنابراین انتخاب هاي زندگی بی آورد که شیوه اي بوجود می نماهاي ویژه
شاره می کند که فردگرایی انحطاط اخالقی نبوده و با خودپرستی یکسان نیست بلکه گیدنز ا). 124: همان(

هاي پیشین درست بود،  تر از آنچه در نسل اي فعال باید متوجه بود که ما ناچاریم زندگی خود را به شیوه
تر  عاالنهایم، ف زندگی که برگزیده هاي شیوه دهیم و عادت بسازیم و باید براي پیامدهاي آنچه انجام می

همه باید به . فردگرایی جدید همراه با فشاري در جهت بیشتر دموکراتیک شدن است. مسؤلیت بپذیریم
این تغییر با وجود سودمندي باعث . هاي پیشین زندگی کنیم تر از نسل تر و اندیشمندانه اي آزادانه شیوه

ثبت بسیاري هم پدید خواهد آمد اما امکانات م. هاي جدیدي پدیدار شوند ها و دلهره شود نگرانی می
  ). 41- 44: ب 1378گیدنز،(

. الگوهاي مصرف و سبک زندگی در جامعه سرمایه داري پرداخته اند اندیشمندان انتقادي از زاویه دیگري به
از نظر آنها طبیعت آدمی در چنبره مناسبات جامعه صنعتی و سرمایه داري مسخ و اسیر نیازها و مصرف 

چنین شرایطی انسانها حق انتخاب و آزادي عمل خود را از دست داده اند و به مصرف  در. کاذب شده است
سلطه انسان بر طبیعت از طریق علم و فناوري موجب . اند کنندگان بی اراده کاالهاي فرهنگی تبدیل شده

از  5ريو خردابزا 4، سلطه 3، شیئ وارگی2شدگی کاالها بت. پیدایش شکلی از سلطه بر خود انسان شده است
  .مفاهیم مورد توجه آنها است

هایی براي نحوه عمل خود دارند اما از نظر هورکهایمر و آدورنو حاصل کار،  صاحبان صنعت فرهنگ توجیه
زیرا . است که وحدت کل سیستم را تضمین می کند» حلقه مغزشویی و نیازهاي از پیش ایجاد شده«همان 

و همان سرشت قهرآمیز جامعه اي است که از خود بیگانه ...  در حکم توجیه نفس سلطه«هر نوع توجیه فنی 
این وسایل نه تنها تجویزهاي یکسانی . ها ها و فیلم ها، بمب وسایل این سلطه عبارتند از ماشین. »شده است

ها،  ها را خنثی می کنند و این کار را با جا انداختن کلیشه دارند بلکه از طریق کنترل آگاهی فردي مقاومت
بندي همه چیز براي مصرف کننده و القاي این توهم به مردم که خودشان در حال انتخاب و  طبقه

صنعت فرهنگ چنان به ذهن مخاطب هجوم می آورد که دنبال کردن . گیري هستند انجام می شود تصمیم
ي قوه هیچ عرصه یا فضایی برا«گذارد و  باقی نمی» تفکر پیوسته«جایی براي » ها هجوم بی وقفه واقعیت«

از نظر آنها تولید سرمایه دارانه مصرف کنندگان را به ). 42: 1380هورکهایمر و آدورنو، (» تخیل وجود ندارد
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شوند و در  گیرد که در نهایت، قربانی کاالهاي عرضه شده در بازار می لحاظ جسمی و روحی چنان در برمی
. د که موجب بندگی و اسارت آنان استورزن حالتی فلج شده دقیقاً بر حفظ همان ایدئولوژي اصرار می

هایی را که به ایدئولوژي آن ضربه بزند،  اي، شکل و نوع مصرف را تعیین کرده و همه پدیده فرهنگ توده
  )49: همان(حذف خواهد کرد 

و  متفکرانهدهند نه به صورتی  هایی شده اند که بصورت خودکار واکنش نشان می مخاطبین تبدیل به ربات
هاي جدید فرهنگی را هم جزو صنعت فرهنگ محسوب  هورکهایمر و آدورنو ظهور سبک. هبازاندیشان

نظام برساخته از فقدان «هاي جدید هنري را   آنها سبک. کنند و براي آنها اصالت و واقعیتی قائل نیستند می
د حتی ش اگر سخن گفتن از توحش داراي سبک به واقع معنا و مفهومی داشت، می«می دانند که » فرهنگ

از نظر آنها یکسان سازي فرهنگی در ). 43- 44: همان(» نوع خاصی از وحدت سبک را به آن نسبت داد
صنعت فرهنگ، فرایند تولید سبک اصیل را که حاوي خالقیت انسانی است میرانده و همه چیز بطور غم 

وعی دیالکتیک منفی در از نظر آدورنو به جاي دیالکتیک مارکس و هگل ن. انگیزي یکسان و این همان، است
هاي  به این صورت که در جهان معاصر و بدلیل عملکرد هر روزه اهرم. افتد داري اتفاق می جهان سرمایه

منجر به سنتز ) مناسبات تولید(تز  و آنتی) نیروهاي مولد(تز  داري، چالش میان امپریالیستی و جهان سرمایه
د در مناسبات تولید حل شده و نیرو و پتانسیل دگرگون زیرا نیروهاي مول. نخواهد شد) عمل رهایی بخش(

  ).11: 1383ابراهیمیان، (ساز خود را از دست داده است 
نه فقط مقوالت و «کنند که صنعت فرهنگ، غایت و هدف لیبرالیسم است و  هورکهایمر و آدورنو اعالم می

... اند اي اقتصادي شکیل دهنده عرصهشود بلکه انحصارات فرهنگی مدرن ت محتواهاي آن از لیبرالیسم اخذ می
سازي محصول ملل لیبرال تر  نظام صنعت فرهنگ). 47: 1380هورکهایمر و آدورنو، (» ماند که برجاي می

در صنعت فرهنگی، عشق رمانتیک به . هاي شاخص آن در همین کشورها شکوفا می شود است و همه رسانه
اند که در  ی، نشان دهنده واقعیتی مسخ شده و غیر واقعیهاي جنسی، خنده و طنز و دلبستگی و دوست نمایش

امتزاج ). 50-57: همان(واقع چیزي نیست جز سرخوردگی و پوچی، مالل و شئی شدن زندگی روزمره 
غلطاند که آن را به  لیبرالیسم، فرهنگ را در گردابی می. شود فرهنگ و سرگرمی به سقوط فرهنگ منجر می

آید، مدیریت شده و به موجودي  فرهنگ در این جامعه تحت انقیاد تجارت در میاز نظر او . رساند پوچی می
سقوط فرهنگ هویت منفرد انسانی را . تبدیل می شود که از نظر او در واقع مرگ فرهنگ است» دست آموز«

  .از او می گیرد و او را تبدیل به یک انسان نوعی، بدون هیچ تمایزي با دیگران می کند
دید مکتب فرانکفورت سبکهاي زندگی مردم که در صحنه هاي اجتماعی و زندگی هر روزه بطور خالصه از 

مشاهده می شود و در رسانه ها و تبلیغات تبلیغ می شود چیزي نیست جز گوناگونی هاي روبنایی و 
مایه این سبکها واقعی نیستند و تفاوت چندانی با هم ندارند چون انسانها در نظام سر. داري دروغین سرمایه
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داري مسخ شده و داراي هویت کپی و یکسانی هستند، سبکها نیز چیزي را نشان نمی دهد به جز عطش 
میالدي رویکرد جدیدي در  80از نیمه دوم دهه . سرمایه داري براي سود بیشتر و کاالیی کردن همه چیز

بود که گسستی از علم متولد شد که جامعه کنونی را جامعه اي پست مدرن در نظر می گرفت و معتقد 
اسکات لش با همکارش جان اوري از . مدرنیته اتفاق افتاده و جامعه داراي ویژگی هاي جدیدي شده است

هاي جدید طبقاتی و خصوصیات جامعه پست مدرن  حساسیت پست مدرنیستی و ارتباط آن با بخش
پردازان پست مدرن  یو، و نظریهگیري از نظریات گیدنز، بورد ها و نظریات لش با بهره کتاب. اند صحبت کرده

دیگر بخصوص بودریالر، خصوصیات جامعه پست مدرن را معرفی کرده و با صحبت درباره برآمدن یک 
داري  جدید که مصرف کننده تولیدات فرهنگی پست مدرن هستند و نسبت آنها با سرمایه 1طبقه خدماتی

 1987ر سال د 2پایان سرمایه داري سازمان یافتهب لش در کتا. نوشته اند 21انتهاي قرن بیستم و ابتداي قرن 
او معتقد . اند که اساساً از جامعه صنعتی متمایز است اعالم کرد که جوامع غربی معاصر به دوره اي وارد شده

ها، کارفرمایان و دولت هماهنگی وجود داشت،  دار گذشته که در آن بین اتحادیه داري سازمان است سرمایه
پذیر است جریان سرمایه سبک بوده و  صاد خدماتی بزرگ شده که در آن نیروي کار انعطافتبدیل به یک اقت
از نظر او این تحوالت، طبقه متوسط جدیدي ایجاد . ها دست برداشته و عقب نشسته است دولت از قاعده

داري  ایهداري را سرم او این نوع سرمایه. کند کرده که با اعمال سنتی فرهنگی بورژوازي قدیمی چالش می
  .نامد می 3سازمان بی

سازمان و تحوالت مربوط به آن در سطح کالن نشان دهنده تکه تکه شدن  داري بی از نظر او برآمدن سرمایه
داري را جمع  سازمانی جوامع سرمایه تبدیالت فضایی که بی. هویت جمعی بخصوص در میان کارگران است

این . شی از پرسش چگونگی ادراك اجتماعی آنها استاهمیت آنها بخ. بندد نیز قابل توجه هستند می
ظهور طبقه خدماتی بدون وابستگی به . ادراکات اجتماعی وابسته به بازنمایی فضاي مکانی و فرهنگ است

هایی از طبقه خدماتی در ایجاد یک هژمونی فرهنگی تغییر یافته در  بخش. برخی منابع فرهنگی ممکن نبود
هر پدیده اقتصاد سیاسی در یک پوشش فرهنگی پیچیده شده و مؤلفه هاي . دداري سهیم بوده ان سرمایه

). 286: 1987لش، (شوند  هایی دارند که بهتر از همه در قالب پست مدرنیسم فهم می فرهنگی معاصر ویژگی
از سلیقه پست مدرن و سبک زندگی، هویت بدون  4توسعه طبقه خدماتی با یک مأموریت هژمونی کننده

کند که دریافت کننده کاالهاي خاص فرهنگ پست مدرن هستند و بهترین روش نشان دادن  ید میمرکزي تول
بنابراین می توان گفت که در پست مدرنیته ). 53: 1998وین، (این نکته ایده بوردیو درباره عادت واره است 

فرهنگ، . نیست تفکیک امر اجتماعی از امر فرهنگی اتفاق می افتد که در آن فرهنگ محدود به نخبگان
                                                

1 . service calss 
2 . The end of organized capitalism 
3 . disorganized capitalism 
4 . hegmonizing mission 
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شود که  زدایی از آن و امر اجتماعی هویت جدیدي حاصل می با تفکیک. سازنده هویت بورژوازي است
هاي طبقاتی و  مرکزیت زدایی شده و در جهت تثبیت هویت جدیدي براي نخبگان و از بین رفتن هویت

  .هاي جدید زندگی عمل می کند جنسیتی براي عامه و رواج سبک
نیسم در فرهنگ عامه از راه تبلیغات، تلویزیون، ویدئو، موسیقی مردمی و تجربه فرهنگ در معرفی پست مدر

نمایی می کند که هر روز از واقعیت غیرقابل  ها چند برابر شده، چیزهایی را بزرگ اي که بازنمایی جامعه
ته دور شده و حول داري سازمان یاف از نظر لش این سامان اجتماعی هر روز از سرمایه. شوند تشخیص تر می

فرهنگ معاصر از طریق ترکیبی از نمادهاي شخصی، الکترونیک و . شود هاي فرهنگی تشکیل می شکل
لش، (سازد  هاي جدیدي می هاي قبلی هویت فردي و جمعی را در هم می شکند و هویت دیدنی، حالت

1987 :312.(  
آنها باز اندیشی . میت زیادي می دهندبه بازاندیشی در هویت و سبک زندگی جدید اه) 1994(لش و اوري 

ها و سبک زندگی  را هم در ساختار کالن و در قالب مدرنیته بازاندیشانه و هم در ساختار خرد هویت
آنها معتقدند که جامعه پساصنعتی و مدرنیته بازاندیش، نه تنها با کاهش اهمیت ساختار و آگاهی . دانند می

شود بلکه با یک مدرنیته اطالعاتی شده و باز اندیش نیز  طبقاتی در پذیرش سبک زندگی مشخص می
از نظر . این آگاهی یا باز اندیشی یکی از مهمترین تعیین کننده جایگاه طبقاتی افراد است. شود مشخص می

هاي  کند بلکه جایگاه او در حالت او جایگاه افراد را در ساخت اجتماعی، دیگر رابطه با تولید مشخص نمی
  )319.ص(کند  ست که پایگاه طبقاتی را مشخص میا 1اطالعاتی

   
  فراغت و سبک زندگی

اي بود که مورد توجه  اوقات فراغت و نحوه گذران آن با اهمیت یافتن سبک زندگی اولین و مهمترین حوزه
در این حوزه است که افراد . زیرا فراغت اصلی ترین حوزه تحلیل سبک زندگی است. محققان قرار گرفت

ربانی و (کلیشه ها، الگوها و قواعد خاص سبک زندگی و هویت اجتماعی خود را بازگو می کنند نماگرها، 
هاي جدید زندگی  از این عرصه براي شناخت تحوالت ارزشی و نگرشی و سبک .)211: 1388شیري، 

ی براي هاي کمتر و آزادي عمل بیشتر، فضاي ایده آل استفاده می شود زیرا این عرصه به دلیل داشتن الزام
هاي  اوقات فراغت بیش از همه فعالیت. هاي فرهنگی است ها، هویتها و ذائقه ها و نگرش بازنمایی ارزش

با ایجاد جامعه سرمایه داري، محل زندگی از محل کار جدا . دیگر با سبک زندگی و مفهوم آن ارتباط دارد
بنابراین زندگی . هاي تغییر کرد ا و کارگاهه شد و سازمان کار از کار خانوادگی به کار مزد بگیري در کارخانه

                                                
1 . informational modes 
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و ) خواب، خوراك و بهداشت(، کارهاي ضروري روزمره )اشتغال درآمدزا(کار : به سه بخش تقسیم شد
  ). 153: 1390رفعت جاه، (اوقات فراغت 

وقت «در ابتدا فعالیتهاي فراغت با توجه به فهم ساختار شغلی تحلیل می شد و فراغت در آن بعنوان فعالیت 
پارکر بر اساس این تعریف سه . پارکر نماینده این نوع تحلیل است. شد و دور شدن از شغل فهمیده می» آزاد

. فراغت بعنوان دنباله کار، فراغت متضاد با کار و فراغت خنثی: سنخ فعالیت فراغتی را تشخیص داده است
نوع فراغت معموال در گروهی از مردم این . هاي فراغت و کار غیرقابل تفکیک هستند در سنخ اول فعالیت

هایی است که با  سبک فراغتی متضاد نشان دهنده فعالیت. شود که سطح تحصیالت باال دارند مشاهده می
هاي بسیار  هاي شغلی کامالً جدا شده و فعالیت شغل فرد تضاد دارند و فرد در اوقات فراغت خود از فعالیت

هاي فراغتی انجام  هاي شغلی اساسا براي ایجاد فرصت گو فعالیتدر این ال. متفاوتی را انجام می دهد
هایی با سطح  این الگو معموال در افرادي با شغل. شوند و خود ماهیت کار اهمیت زیادي براي فرد ندارند می

هاي فراغتی مستقل از  الگوي فراغتی خنثی الگویی است که در آن فعالیت. شود مهارت پایین دیده می
وین، (اي چه بصورت تضاد و چه بصورت دنباله روي با آن ندارد  کاري است و هیچ رابطه هاي فعالیت
1998 :26-25 .(  

مفاهیم اوقات فراغت را ) 1384(براي مثال هی وود . دسته بندیهاي دیگري نیز در مورد فراغت وجود دارد
د از کار ضروري جدا می شود، اوقات فراغت به معناي بازمانده وقت که فر) 1: (در چند دسته قرار می دهد

فعالیتهایی که کارکرد خاصی ) 3(فراغت به معناي فعالیت تفریحی که براي لذت بردن انجام می شود، ) 2(
فراغت به ) 4(در واقع منظور فراغت هدفمند است و . دارند مثال ابزاري براي نیل به اهداف اجتماعی هستند

فرد است و فرد خویشتن خویش را در آن بروز می دهد و معناي آزادي در عمل که مربوط به انتخاب 
  .معموال مربوط به طبقه باال است

فعالیتهاي  2کاپالن. منفعل، هیجانی، فعال و خالق: فعالیتهاي فراغتی را در چهار دسته معرفی می کند 1نش
بندي کرده  فراغتی را در شش گونه معاشرت، شرکت در انجمن ها، بازي، هنر، پرتحرك و بی تحرك دسته

صحبت کردن، حضور در میهمانی، ورزش و بازي فعال، تئاتر، تفریحات و بازي منفعل،  3ري ما. است
به  4تماشاي تلوزیون، گوش دادن به رادیو و مطالعه را دسته هاي فعالیت فراغتی در نظر گرفته است و کلی

  .)70: 1382مهابادي،  فکوهی و انصاري(دو دسته درون خانگی و بیرون خانگی توجه کرده است 
توان به آن اشاره  هاي فراغتی بصورت خاص می هاي زندگی در کل و سبک یکی از نکاتی که در مورد سبک

شاید فردي شدن سبک زندگی است که آن را بصورت معضلی . کرد فردي شدن و رواج فردگرایی است
                                                

1 . Nash 
2 . M. Kaplan 
3 . Ray Maw 
4 . Kelly 

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

132 

  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

ه اي اجتماعی و حساسیت برانگیز عملی براي افراد مساله اي نظري براي محققان علوم اجتماعی و مسئل
اما باید توجه داشت که در ایران و در دنیا علی رغم فردي ) 30: 1385فاضلی، (براي مسئولین درآورده است 

هاي زندگی باز هم نهادهاي مهمی مانند خانواده اثر زیادي بر نحوه گذران اوقات فراغت دارند  شدن سبک
گذارند  ها می واره طریق شرایط وجودي خود بر سالیق و عادت چه بصورت اثري که بصورت ساختاري و از

در واقع خانواده و کارکردهاي . و چه بصورت برنامه ریزي هاي تربیتی و ارتباطی که با اعضاي خود دارند
خانواده کارکرد . هاي جمعی آنها متجلی است آن در اوقات فراغت نقشی کلیدي به عهده دارند که در فعالیت

در واقع در جامعه جدید . را از دست نداده و نقشی اساسی در زندگی فردي و اجتماعی افراد داردقبلی خود 
  ). 126: 1390معینی فر و محمدخانی، (خانواده می تواند نمایانگر فردگرایی در کنار خانواده گرایی باشد 

انسان شناسان باید  از دیدگاه انسان شناسی بشتر مشخصه هاي سازمان شخصیت را فرهنگ روشن می کند و
دانشمندانی مانند . به منظور درك الگوهاي پیچیده و نمادگري هاي فرهنگ رشد کودك را مطالعه کنند
آنها کلید شناخت . مارگارت مید، روث بندیکت و کاردینر و نیوکمب نیز در این محدوده جاي می گیرند

یت خانوادگی زیربناي هر نوع تربیت فرهنگ هر جامعه را نوع تربیت کودك دانسته و معتقدند که ترب
بنابراین اگر شیوه هاي فراغت و نحوه گذران آن را در زمره رفتار افراد در نظر بگیریم چون . اجتماعی است

بر طبق الگوي فرهنگ و شخصیت رفتار افراد فرهنگی اند می توان ادعا کرد که فراغت فرهنگ یا بخشی از 
فکوهی و انصاري (اد می تواند از آنها قالب و گونه شخصیتی بسازد آن است که با تاثیرش در زندگی افر

جامعه شناسان ایرانی معتقدند که سبک زندگی و شیوه گذران فراغت ارتباط ). 68- 69: 1382مهابادي، 
یکی از ویژگی هاي خانواده هاي جدید را دموکراتیک ) 1390(فاضلی و علی نقیان . زیادي با خانواده دارد

ه شدن خانواده می داند که در آن شیوه ارتباط و برخورد بین اعضاي خانواده نسبت به گذشته شدن و زنان
تغییر کرده و در آن روابط افقی ترند و زنان سهم بیشتري در قدرت خانوادگی دارند و این امر بدلیل تغییر 

فاضلی (کرده است  هویت جنسیتی از سنتی به مدرن است که الگوهاي فعالیت خانوادگی را دموکراتیک تر
آزاد ارمکی نیز به تعیین کننده بودن خانواده در سبکهاي زندگی در ایران تاکید ). 31-34: 1390و علینقیان، 

که شامل طبقاتی بودن، نسلی (کرده و معتقد است خانواده در کنار دیگر خصوصیات سبک زندگی در ایران 
او در تحقیقی که درباره ) 32: 1386زاد ارمکی، آ(نقش محوري بازي می کند ) بودن و متکثر بودن است

هاي طبقه متوسط یا باالي  جوانانی که از خانوادهسبک زندگی جوانان مسجد انجام داده دریافته است که 
اند رفتارهاي متفاوتی با جوانانی  تري را تجربه کرده پیوندند و ساختار خانوادگی مشارکتی مذهبی به بسیج می
گروه اول احتمال دارد جذب . اند کارگري با ساختار خانواده اقتدار طلب بیرون آمده دارند که از طبقات

گیري از مذهب در میان آنها کمتر است اما احتمال  هاي زندگی مذهبی دیگري شوند ولی احتمال فاصله شیوه
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شالچی، آزاد ارمکی و (هاي زندگی غیرمذهبی در ادامه زندگی براي گروه دوم بیشتر است  گزینش شیوه
1384 :180.(  

  
  پیشینه تحقیق

آنها با دو شیوه . تحقیقی در رابطه با اوقات فراغت و هویت اجتماعی انجام داده اند) 1388(ربانی و شیري 
نتایج بیانگر . کمی و کیفی به بررسی مقهوم اوقات فراعت بسان بخشی از مفهوم سبک زندگی پرداخته اند

ترکیب همزمان جنسیت با طبقه در خطوط تمایز و تفاوت الگوهاي نقش تعیین کننده طبقه اجتماعی در 
کنشگران گرچه آزادي انتخاب دارند اما این انتخاب توسط متغیرهاي ساختاري و زمینه . گذران فراغت است

اي محدود شده است که به معناي نفی تفاسیر پست مدرن در تمایزات اجتماعی متکثر مبتنی بر مصرف 
  .است

دو گروه از دختران دبیرستانی تهران را که داراي طبقات اقتصادي اجتماعی ) 1382(ري فکوهی و انصا
آنها . متفاوتی بودند در سبک زندگی فراغتی شان بصورت کیفی بررسی کرده و با هم مقایسه کرده اند

ویکردها و ر. بیشتر سنتی است) طبقه پایین(بیشتر مدرن و گروه دوم ) طبقه باال(دریافته اند که گروه اول 
پایگاه اقتصادي اجتماعی در نوع گذران فراغت اثر دارد و تنوع فراغتی گروه اول را در داخل و خارج از 

نتایج نشان . خانه زیاد می کند در حالی که فراغت گروه دوم کم تنوع و محدود و بیشتر داخل خانه است
دختران گروه دوم کار منزل انجام داده است که همه دختران گروه اول به کافی شاپ می روند و همه 

  .دهند می
بر رابطه سرمایه فرهنگی با الگوهاي فراغتی و ذائقه فرهنگی دانشجویان تحقیق ) 1391(ادریسی و دیگران 

نفر از دانشجویان دانشگاه تهران دریافته اند که از میان پنج شیوه فراغتی فکري،  400آنها با بررسی . کرده اند
ي فراغتی تفریحی سرگرمی و فرهنگی و جسمانی بیشترین الگو-ريرگرمی، هنس-اجتماعی، تفریحی
نتایج تحلیلها نشان داده است که الگوهاي تفریحی سرگرمی و اجتماعی بیشتر در میان . جسمانی بوده است

  .زنان رواج دارد و الگوي تفریحی سرگرمی و جسمانی در متاهلین بیش از مجردین دیده می شود
آنها دختران دانشجوي . فعالیتهاي فراغتی دختران جوان را تبیین کرده اند) 1389(کاران رفعت جاه و هم

ها، سبک مصرف، نوع استفاده از رسانه، میزان  ها و نگرش دانشگاه تهران را بررسی کرده و رابطه ارزش
ارتباط عاطفی در  نتایج نشان می دهد که نظارت و. اند پایبندي به دین را با نحوه گذران فراغت بررسی کرده

خانواده و پایگاه اجتماعی اقتصادي آن رابطه اي با نحوه گذران فراغت ندارد اما میزان اطالع خانواده بر آن 
ها بیشترین اثر را بر نحوه  ها و نگرش هاي چند متغیره میزان اطالع خانواده و ارزش در تحلیل. موثر است

هاي مدرن تمایل بیشتري نشان  اند که دانشجویان به ارزش دادهنتایج توصیفی نشان . اند گذران فراغت داشته
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تقریباً نیمی از نمونه . هاي کامال سنتی نیز موافق نیستند هاي کامال مدرن و ارزش داده اند اما با ارزش
بیشتر پاسخگویان از . گیرند معیارهاي نوگرا و بقیه معیارهاي کارکردگرا را در خرید پوشاك در نظر می

معناي فراغت براي بیشتر دختران . کنند براي منابع اطالعاتی و اخبار و وبالگ نویسی استفاده می اینترنت
دانشجو به معناي انفعال، بیکاري، استراحت و سرگرمی است و مموال برنامه ریزي قبلی براي آن وجود 

  .ندارد
لگوهاي فراغتی آشکارا ها و الگوهاي فراغتی نشان داده که برخی از ا در بررسی سبک) 1387(شکوري 

هاي مختلف و  هایی مانند شرکت درکالس مثال الگوي فعالیت فرهنگی که از فعالیت. مرتبط با جنس هستند
هاي عمومی و تخصصی یک سبک زنانه بوده و بیشتر در میان زنان جوان متأهل و  مراجعه به کتابخانه

اي که عمدتاً به پخش موسیقی و  ماهواره هاي تجاري شکوري تأکید کرده که شبکه. غیرشاغل رواج دارد
اند که  را جلب کرده) دختر و پسر(ها توجه جوانان  پردازند بیش از سایر شبکه هاي سرگرم کننده می برنامه

در این بررسی نیز تغییر سبک زندگی با ازدواج و اشتغال . اند بدون ارتباط با سطح تحصیالت، مخاطب داشته
متاهلین و شاغلین بیشتر از مجردین و غیرشاغلین کانالهاي سیاسی و اطالعاتی  شود بصورتی که مشاهده می

  .کنند ماهواره را نگاه می
اصفهان  5و  3انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان را در مناطق ) 1390(قنبریان و همکارانش 

گی، مذهبی و پارك بوده هاي ورزشی، فرهن هاي مورد بررسی در این تحقیق مکان مکان. بررسی کرده است
اصفهان با توجه به سن، میزان تحصیالت، نوع  5و  3نتایج این تحقیق نشان می دهد که سالمندان مناطق . اند

اند که وضعیت  آنها دریافته. شغل قبلی و میزان درآمد مکان گذران اوقات فراغت خود را انتخاب می کنند
نیز در ) آپارتمان یا ویال(وه جنسیت و نوع محل سکونت تاهل هیچ رابطه اي با این امر نداشته و بعال

  .هاي فرهنگی و ورزشی تأثیري نداشته است انتخاب مکان
اطالعات . درباره سبک زندگی جوانان و فرهنگ مصرفی در شیراز تحقیق کرده اند) 1387(ربانی و رستگار 

ند که میان متغیرهاي دینداري، ده نتایج نشان می. آوري شده است نفر جوان ساکن شیراز جمع 384از 
دینداري و سبک زندگی رابطه . اي، سرمایه فرهنگی و سن رابطه معناداري وجود دارد مصرف رسانه

پایگاه اقتصادي . تري دارند اند سبک زندگی سنتی معکوسی داشته اند به این معنا که افرادي که دیندارتر بوده
به این معنا که سبک زندگی مصرف . اي نشان نداده است اجتماعی و  جنس با سبک زندگی مصرفی رابطه

  .صرف نظر از جنسیت افراد و پایگاه اجتماعی آنها در میان جوانان رواج دارد
. اوقات فراغت و سرمایه فرهنگی را در زنان شهرستان جویبار بررسی کرده اند) 1390(ابراهیمی و پطرودي 

) غیرفعال/ فعال (تی درباره نحوه گذران  اوقات فراغتشان سال سواال 64تا  15نفر از زنان  387آنها از 
 91/1نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین مشارکت زنان در اوقات فراغت فعال . سواالتی پرسده اند
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هاي فراغتی در  میزان مشارکت زنان در فعالیت. است 4از  3/1بیشتر از مشارکت در فراغت غیرفعال  4از 
عینیت یافته، (از میان سه بعد سرمایه فرهنگی . طالعه در کل پایین تر از حد متوسط استجامعه مورد م

و نهادینه شده ) مهارتهاي فرهنگی(دو بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته ) تجسم یافته و نهادینه شده
  .هاي فراغتی دارند تاثیر معناداري بر میزان و نوع مشارکت در فعالیت) تحصیالت(

آنها سبک زندگی را در . اند تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی را بررسی کرده) 1389( مکارانو ه کفاشی
حوزه هاي غذا، خرید، مدیریت بدن، فراغت، سبک مصرف اندازه گرفته و رابطه آن را با هویت ملی مذهبی 

یق نشان دادهاست که نتایج این تحق. بررسی کرده اند) نفر 250(گروهی خانوادگی و فردي بین جوانان بابل 
هاي زندگی با  همه سبک. رابطه معناداري بین میزان تحصیالت و سن با سبک زندگی و هویت وجوددارد

  .اند هویت و ابعاد آنها مرتبط بوده
 420آنها از . هاي مسافرتی مسافران تایوان را بررسی کنند اند سبک سعی کرده)  2009(و همکارانش  1چن

اقامت داشته  2003در تایوان در فاصله آوریل و می  2را در پارك ملی کن تیگ مسافر که حداقل یک شب
. اند اند و با استفاده از تحلیل خوشه سه گروه از مسافران را مشخص کرده آوري کرده اند اطالعاتی را جمع

این هاي سفر  تفاوت در ویژگی. 5و مسافران سبک دار 4، مسافران اجتماع محور3مسافران خانواده محور
مسافران عبارتند از فراوانی مسافرت داخلی، فراوانی مسافرت خارجی، ترجیحات هتل و میانگین هزینه 

هاي جمعیتی مربوط است به سن، چرخه زندگی خانوادگی، تحصیالت و میزان درآمد  تفاوت ویژگی. اسکان
  .خانواده

روستایی که از محیطهاي  در یک تحقیق کیفی روي گروهی از جوانان شهري و) 2013( 6کینگ و چرچ
حومه اي در اوقات فراغتشان استفاده می کردند، روشهایی را نشان داده اند که جوانان ارتباط خود را با 
طبیعت برقرار می کنند و با تمرکز بر هویت و سبک زندگی آنها ردیافته است که جوانان از فضاهاي طبیعی 

تثبیت می کنند و تجارب تجسم یافته و دانشی درباره  استفاده کرده و مالکیت نمادین خودرا بر مکان
  .طبیعیت در ارتباط با این مکانها بدست می آورند ك معناي آن توسط آنها خلق شده است

روي هویت یابی جوانان روستایی در استفاده فراغتی از فضاهاي عمومی به روش ) 2002(7کراك و کن وي
ان از فضاهاي عمومی مانند تئاتر استفاده می کنند تا عملکرد او دریافتهاست که پسر.کیفی کار کرده است

آنها شرایط جهانی شدن را براي . این عملکرد به شهرت بد آنها می انجامد. مردانه خود را انجام دهند

                                                
1 . Chen 
2 . Ken-Ting national park 
3 . family oriented travelers 
4 . social oriented traverles 
5 . stylish travelers 
6 . King and Church 
7 . Krack and Kenway 
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این . برساخت دوباره محیط روستایی استفاده کرده و دنیاي محلی و آگاهی معاصر از خود را پیدا می کنند
در واقع . سازه اي است که در تغییر مکان می لغزد» بد بودن«می دهد که در زمان و مکان خاصی مقاله نشان 

این مقاله از ایده داستانهاي روستایی در شناخت هویت جوانان انتقاد کرده و به جاي آن تحلیل فرهنگی، 
  .نهاد می کندتقاطع محلی بودن و هویت در زمان متغیر را با مفهوم هندسه تفاوتهاي چندگانه پیش

تعدادي از فرضیاتی را که در مورد تغییرات اثر زمینه اجتماعی بر مصرف ) 2004( 1ایک و برگمن وان
این مقاله چهار فرضیه را بررسی . هاي حوزه فراغت وجود دارد، تست کرده است فرهنگی و دیگر فعالیت

به جز موارد درآمد و (شود  ه نمیکرده و دریافته است که اثري از کاهش کلی اثرات زمینه اجتماعی دید
. پذیري اهمیت زیادي در سبک زندگی دارد اند بنابراین جامعه اثرات تحصیالت و سن بیشتر شده) جنسیت

هاي دینی و سیاسی بدون  آیند و اثرات وابستگی هاي جنسیتی به نظر کاهش یافته می اثر موانع مالی و نقش
  .اند تغییر باقی مانده

  
  چارچوب نظري

رچوب نظري تحقیق نظریه بوردیو است که با مالحظات هویتی نظریه گیدنز با هم در نظر گرفته شده چا
سبک زندگی مجموعه فعالیتهاي الگوداري در نظر گرفته می شود که حاصل جایگاه کنشگر در . است

در واقع . دساختار اجتماعی است که سالیق و انتخابهاي او را شکل می دهند و بازنماي هویتهاي او هستن
انتخابهاي کنشگران که در مجموع سبک زندگی آنها را در حوزه هاي مختلف زندگی از جمله فراغت 

سازد حاصل امکانات ساختاري، تجربیات فردي و اجتماعی آنها است که از فیلتر هویتهاي فردي و  می
بر این اساس . سازدرا می ) در اینجا الگوهاي فراغتی(جمعی گذشته و الگوهاي عمل یا سبک زندگی 

  : فرضیات زیر آزمون شده اند
 .الگوهاي فراغتی با پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده مبدا رابطه معنادار دارند -1

 .الگوهاي فراغتی با هویت جنسیتی جوانان رابطه معنادار دارند -2

 .جوانان رابطه معناداري دارند) میزان دینداري(الگوهاي فراغتی با هویت دینی  -3

 .اي فراغتی با هویت ملی جوانان رابطه معناداري دارندالگوه -4

 .الگوهاي فراغتی با سبک تربیتی در خانواده مبدا رابطه معناداري دارند -5

  :تعریف متغیرها
سبک زندگی فراغتی در این تحقیق با ارائه لیستی از فعالیتهایی که افراد می توانند در : سبک زندگی فراغتی

پاسخگویان باید مشخص می کرده . ند به پاسخگویان اندازه گیري شده استاوقات فراغت خود انجام ده

                                                
1 . Van Eijick and Bargeman 
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 5میزان انجام این فعالیتها با استفاده از طیف لیکرت . اند که هر یک از این فعالیتها را چقدر انجام می دهند
یص فعالیت به پاسخگویان ارائه شد و براي تشخ 31در این راستا تعداد . قسمتی اندازه گیري شده است

در این تحلیل  KMOضریب . الگوهاي فعالیت از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد
میزان واریانس بار شده بعد از چرخش واریماکس . محاسبه شده که نشان دهنده کفایت نمونه است 807/0

د نشدند و حذف فعالیت وارد شده، دو فعالیت در هیچ گروهی وار 31از . دهد را نشان می 35/45مقدار 
 10(بقیه فعالیتها در چهار عامل گروه بندي شدند که به ترتیب فعالیتهاي فراغتی با خانواده و دوستان . شدند

 7(و فراغت رسانه اي ) فعالیت 4(، فراغت مذهبی )فعالیت 8(، فراغت با محور بدن و سالمتی )فعالیت
  .را در حوزه فراغت نشان می دهد نتایج تحلیل عاملی 1جدول . را تشکیل می دهند) فعالیت

درصد، عامل  22/11) سبک بدن محور(درصد از کل واریانس، عامل دوم  56/15) سبک تفریحی(عامل اول 
درصد از کل واریانس را تبیین کرده  10/9) سبک رسانه اي(درصد و عامل چهارم 47/9) سبک مذهبی(سوم 

نمره کل هر سبک براي هر پاسخگو در . پوشش داده اند درصد از کل را 35/45اند و در مجموع این عاملها 
هر سبک فراغتی با استفاده از حاصل جمع نمرات پاسخگو در هر فعالیت ضربدر بارعاملی آن محاسبه شده 

  . است
با در نظر گرفتن میزان تحصیالت و رتبه شغلی و میزان درآمد خانواده در ماه  :پایگاه اقتصادي اجتماعی

نمره هر پاسخگو این متغیر از جمع مقادیر استاندارد هر یک از متغیرهاي پیش گفته . ه استاندازه گیري شد
  .با یکدیگر بدست آمده است

رتباط نظر جنسیتی چطور تعریف کرده و ا هویت جنسیتی به این معنا است که ما خود را از: هویت جنسیتی
ه آن نشان می دهیم این مفهوم بااستفاده از بینیم و چه نگرش و سوگیري نسبت ب خود را با محیط چگونه می

محاسبه  68/0ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس . گویه در قالب طیف لیکرت اندازه گیري شده است 8
  .شده است

در ابعاد ) اسالم(هاي دینی  هویت دینی یا میزان دینداري فرد به معناي میزان پایبندي به آموزه: هویت دینی
گویه در قالب طیف  16این متغیر در سه بعد اعتقادي، مناسکی و پیامدي با استفاده از . تنظري و عملی اس

  .محاسبه شده است 89/0ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس . لیکرت اندازه گیري شده است
هویت ملی به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك در اجتماع ملی  :هویت ملی

با شاخصهایی مانند افتخار به ملیت، توجه به  هاي تعریف شده سیاسی است و در میان مرز) عه کلجام(
تاریخ و فرهنگ کشور، احساس نزدیکی به هموطنان و دلسوزي براي کشور با استفاده از طیف لیکرت 

  .مده استبدست آ 77/0گویه مقدار  6ضریب آلفاي کرونباخ براي این متغیر با . اندازه گیري شده است
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  بارهاي عاملی الگوهاي فراغتی سبک زندگی -1جدول 

  فعالیت
/ تفریح با خانواده

  دوستان
فراغت بدن و 
  سالمت محور

فراغت 
  مذهبی

فراغت 
  اي رسانه

        64/0  سینما، موزه یا مکانهاي دیدنی با خانواده
        81/0  سبنما، موزه یا مکانهاي دیدنی با دوستان

        48/0  طبیعی با خانوادهپارك و تفریح گاههاي 
        77/0  پارك و تفریح گاههاي طبیعی با دوستان

        71/0  گردش درخیابان با دوستان
        73/0  کافی شاپ با دوستان

        55/0  گشت و گذار در اینترنت
        33/0  مطالعه غیردرسی یا غیرکاري

        45/0  فعالیتهاي ورزشی
      30/0    آرایش و اصالح صورت

      56/0    به اندام و هیکلتوجه 
      63/0    کنترل روزانه وزن

      69/0    توجه به سود یا ضرر غذاها
      64/0    چکاپ ساالنه

      58/0    استفاده از تجهیزات ورزشی و زیبایی
      66/0    استفاده از مکملها/توجه به کالري غذاها

      60/0    آرایشگاه/کرمهاي زیبایی
    66/0      انجام عبادتهاي مستحب فردي

    67/0      فعالیتهاي جمعی مذهبی
    77/0      شرکت در مراسم مذهبی

    78/0      کمک در برگزاري مراسم مذهبی
  33/0        استفاده از بازي هاي کامپیوتري

  41/0        گوش دادن به موسیقی کالسیک یا سنتی
  55/0        خارجی/موسیقی پاپ ایرانی
  72/0        تماشاي فیلم

  44/0        رادیو  و تلوزیونگوش دادن و تماشاي 
  64/0        تماشاي ماهواره

  55/0        استفاده از پیام کوتاه
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. سبک تربیتی خانواده الگو هاي رفتاري پدر و مادر با فرزندان در خانواده است: سبک تربیتی خانواده
افراد به تناسب موقعیت گرا همه  هاي اقناع در خانواده. هاي تربیتی می تواند اقناع گرا یا استبدادي باشد سبک

والدین این نوع . و امکانات خود حق دخالت در امور خانه و اظهار نظر درباره مسائل مختلف را دارند
گذارند و در ضمن کنترل فرزندان، از آنان انتظار  خانواده، به استدالل و تصمیمات فرزندان خود احترام می

کند، راه  گیرد، هدف تعیین می بدادي فقط یک نفر تصمیم میهاي است لیکن در خانواده. رفتار عاقالنه دارند
والدین مستبد از لحاظ . دهد سازد و امور زندگی را ترتیب می دهد، وظیفه افراد را مشخص می نشان می

وحیدا و (اعمال کنترل منطقی رتبه کمتري دارند و بیشتر بر اعمال قدرت و انضباط اجباري تاکید دارند 
در این تحقیق تاثیر خانواده از طریق سبک تربیتی با استفاده از مقیاس وحیدا و نیازي . )124: 1383نیازي،

  .بدست آمده است 81/0گویه  12ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس با . اندازه گیري شد) 1383(
  

  روش
ر شیراز سال د 20-29جامعه آماري تحقیق جوانان . در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است

نفر زندگی  372945در این محدوده سنی در نقاط شهري شیراز تعداد  1385طبق سرشماري سال . هستند
درصد  4درصد و آلفاي  95طبق جدول لین براي جمعیت هاي باالي صدهزار نفر با میزان اطمینان . کنند می

پرسشنامه ها با استفاده از روش  620نفر تعیین شد و   597درصد مقدار نمونه  50به اندازه  qو  pو مقدار 
در این روش در . نمونه گیري تصادفی طبقه اي با استفاده از نقشه هاي بلوك بندي شهر شیراز تکمیل شدند

منطقه شهرداري شیراز حوزه هایی به تصادف انتخاب شد و بعد از آن بلوکهایی مشخص شده و در هر  8
زن  335. ک با فاصله نمونه گیري سه خانه انتخاب شدندبلوك پاسخگویان واجد شرایط بصورت سیستماتی

درصد نیز بدون  8/1مجرد بوده و  2/66درصد آنها متاهل و  32سال که  19/24مرد با میانگین سنی  282و 
  .همسرشان زندگی می کردند، پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند

  
  یافته ها

بیش از . انواده ها سبک تربیتی استبدادي داشته انددرصد از خ 5/6نشان می دهد که  تنها  نتایج توصیفی
هویت ملی . درصد دموکراتیک و اقناع گرایانه عمل کرده اند 2/36نیمی رفتاري بینابین در پیش گرفته و 

درصد  3/3درصد در حد متوسط نمره گرفته اند و تنها  5/35درصد از پاسخگویان قوي بوده و  61بیش از 
درصد از  3/5نتایج بدست آمده از هویت جنسیتی نشان می دهد که تنها . ندهویت ملی ضعیفی داشته ا

اند و بیشتر افراد ترکیبی از نظرات سنتی و مدرن را  جوانان نگرشهاي کامال سنتی درباره جنسیت داشته
درصد از  1/71. درونی کرده اند و نزدیک به یک سوم جمعیت پاسخگویان نیز هویت جنسیتی مدرن دارند
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بیشتر نمرات بدست . درصد نیز هویت دینی متوسط داشته اند 3/26ویان هویت دینی قوي دارند و پاسخگ
درصد از پاسخگویان اعتقادات  3/72بطوریکه . آمده در هویت دینی مربوط به بعد اعتقادي و پیامدي است

نجام می دهند و درصد نماز و روزه واجب خود را ضعیف ا 4/31اما در بعد مناسکی . دینی قوي داشته اند
در حوزه سبکهاي فراغتی می توان دید که سبک فراغتی خانواده محور . درصد در حد متوسط بوده اند 7/18

درصد از آنها در حد متوسط اهمیت داشته و  4/32درصد از پاسخگویان قوي بوده است و در  6/4تنها در 
 6/53درصد کم اقبال در  2/34نه اي در سبک زندگی رسا. درصد از موارد زیاد استقبال نشده است 63در 

سبک . درصد از پاسخگویان اهمیت زیادي داشته است 3/12درصد از پاسخگویان در حد متوسط و براي 
درصد در حد  2/37در حد متوسط و براي ) درصد 3/51(فراغتی مذهبی براي بیش از نیمی از پاسخگویان 

درصد از  8/14توجه به بدن و سالمتی . ابیت داشته استدرصد به اندازه زیادي جذ 4/11کم و تنها براي 
 25درصد در حد متوسط به آن اهمیت داده اند و  1/60. پاسخگویان را بسیار به خود مشغول داشته است

  .درصد نیز اهمیت کمی به فعالیتهاي مربوط به زیبایی بدن و سالمتی آن می دهند
  

. فاده از این سبکهاي فراغتی تفاوت معناداري با هم دارندنشان می دهد که زنان و مردان در است 2جدول 
نتایج نشان می دهند که در سبک فراغتی بدن محور زنان بیش از مردان و در سبکهاي فراغتی دینی، رسانه 

  . اي و تفریحی مردان بیشتر از زنان فعال هستند
  

  مستقل Tا استفاده از آزمون نتایج  مقایسه میانگین سبکهاي فراغتی بین زنان و مردان ب :2جدول 
  T Sig T  میانگین  فراوانی  جنسیت  متغیر

  سبک بدن محور و سالمتی
  96/13  319  زن

18/4  000/0  
  71/12  270  مرد

  سبک مذهبی
  49/7  324  زن

58/1-  004/0  
  82/7  272  مرد

  سبک رسانه اي
  62/9  300  زن

38/2-  018/0  
  18/10  264  مرد

  سبک تفریح خانوادگی
  48/10  312  زن

62/6-  000/0  
  72/12  271  مرد

  
نتایج این آزمون را براي  3جدول . براي بررسی فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

  .بررسی رابطه پایگاه اقتصادي اجتماعی، هویتها و سبک تربیتی با سبکهاي فراغتی نشان می دهد
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  اي فراغتی، پایگاه اقتصادي اجتماعی، هویتها و سبک تربیتی خانوادهضریب همبستگی پیرسون بین سبکه :3جدول 
  سبک بدن  سبک مذهبی  سبک رسانه اي  سبک خانوادگی  متغیر

  -047/0  -061/0  079/0  238/0**  پایگاه اقتصادي اجتماعی
  -094/0*  147/0*  - 10/0*  084/0*  هویت جنسیتی سنتی

  007/0  312/0**  -113/0**  -181/0**  هویت ملی
  -060/0  511/0**  -241/0**  -199/0**  ویت دینیه

  188/0*  088/0*  -027/0  011/0  سبک تربیتی
  

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که سبک فراغتی خانوادگی با پایگاه اقتصادي اجتماعی، 
غتی رابطه هویت ملی و دینی با این سبک فرا. هویت جنسیتی سنتی، هویت ملی و دینی رابطه معناداري دارد

سبک مذهبی با هویتها . سبک رسانه اي با همه هویتها رابطه منفی و معناداري دارد. منفی نشان داده است
سبک فراغتی بدن . رابطه مثبت و معناداري نشان داده اما قوي ترین رابطه را با هویت دینی نشان داده است

. ته و با بقیه هویتها رابطه اي نشان نداده استمحور فقط با هویت جنسیتی سنتی رابطه منفی و معناداري داش
سبک تربیتی خانواده با سبک مذهبی و سبک بدن رابطه مثبتی . رابطه مثبتی نیز با سبک تربیتی خانواده دارد

به جز رابطه هویت دینی و ملی با سبک . نشان داده اما با سبک خانوادگی و رسانه اي رابطه نداشته است
شدت رابطه هویت دینی و . رایب همبستگی شدت کمی داشته و ضعیف هستندزندگی مذهبی، بقیه ض

  . سبک فراغتی رسانه اي هم نسبتا قابل توجه است
اما . تایید شده است 4تا  2این نتایج نشان می دهد که الگوهاي فراغتی با هویتها  ارتباط دارند و فرضیات 

ط در مورد سبک تفریح با خانواده تایید شده فق 1فرضیه . باید توجه داشت که شدت رابطه زیاد نیست
درباره سبک تربیتی نیز می توان دید که این فرضیه تا حدي تایید شده بصورتی که عمل به سبک . است

اما ارتباطی با . زندگی مذهبی و توجه به بدن و سالمتی با دموکراتیک شدن سبک تربیتی افزایش می یابد
  .اي نشان نداده استسبک تفریح خانوادگی و سبک رسانه 

با روش اتصال  1اي سلسله مراتبی براي دسته بندي پاسخگویان با توجه به سبکهاي زندگی از تحلیل خوشه
این آماره پاسخگویان یا متغیرها را بر اساس متغیرهایی که به آن داده می . استفاده شده است 2بین گروهی

ه الگوریتمی استفاده می شود که ابتدا هر مورد را در این آمار. شود بصورت گروههاي همگون در می آورد
نتایج . یک خوشه در نظر می گیرد و سعی می کند آنها را با هم ترکیب کند تا به تعداد بهینه خوشه ها برسد

حاصل از کاربرد این آماره دو خوشه جداگانه از پاسخگویان را نشان داد که با استفاده از متغیرهاي سبک 

                                                
1 . hierarchical cluster analysis 
2 . between group linkage 
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براي مقایسه این دو خوشه از نظر متغیرهاي تحقیق میانگین این متغیرها با . بودند زندگی بدست آمده
  .جدول بعد نتایج این آماره را نشان می دهد. مستقل با هم مقایسه شدند Tاستفاده از آماره 

  
  

  مستقل Tنتایج  مقایسه میانگین متغیرهاي تحقیق با استفاده از آزمون  :4جدول 
  T Sig T  میانگین  نیفراوا  خوشه ها  متغیر

پایگاه اقتصادي اجتماعی 
  خانواده

  -04/0  350  1خوشه
18/3-  002/0  

  79/0  121  2خوشه 

  سبک بدن محور و سالمتی
  08/13  382  1خوشه

20/3-  003/0  
  08/14  135  2خوشه 

  سبک مذهبی
  50/7  382  1خوشه

11/1-  267/0  
  80/7  135  2خوشه 

  سبک رسانه اي
  41/9  382  1خوشه

55/6-  000/0  
  17/11  135  2خوشه 

سبک تفریحی با خانواده و 
  دوستان

  66/9  382  1خوشه
28/26  000/0  

  07/17  135  2خوشه 

  هویت دینی
  22/64  364  1خوشه

63/4  000/0  
  19/59  129  2خوشه 

  هویت سنتی جنسیتی
  85/20  361  1خوشه

33/1-  184/0  
  64/21  127  2خوشه 

  هویت ملی
  24/24  375  1خوشه

56/4  000/0  
  07/22  133  2خوشه 

  سبک تربیتی
  36/42  353  1خوشه

357/0  721/0  
  09/42  125  2خوشه 

  
نشان می دهد که این دو خوشه در سبک زندگی مذهبی، هویت سنتی  4نتایج بدست آمده در جدول 

با هم فرق می کنند بطوریکه  جنسیتی و سبک تربیتی تفاوت معناداري با هم ندارند اما در بقیه متغیرها
پاسخگویانی هستد که پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده شان پایین تر است و هویت ملی و دینی  1خوشه 

و در کل ) درصد 64/58(زنان درصد بیشتري از آنها را تشکیل می دهند . قویتري نسبت به خوشه دوم دارند
خوشه دوم پایگاه اقتصادي اجتماعی باالتر، ). درصد 89/73(بیشتر پاسخگویان در این خوشه قرار گرفته اند 
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سبک بدن محور و سالمتی در زندگیشان پررنگ تر است، به سبک فراغتی رسانه اي اهمیت زیادي می دهند 
و با خانواده و دوستانشان زیاد به تفریح می روند مردان در این خوشه تعداد بیشتري را به خود اختصاص 

  .درصد در این خوشه جاي گرفته اند 1/26و از مجموع پاسخگویان ) درصد 70/63(داده اند 
با توجه به نتایج توصیفی به نظر می رسد . سبک زندگی مذهبی در این دو خوشه تفاوت معناداري ندارد

سبک زندگی مذهبی در میان جوانان کم اقبال هویت جنستی تقریبا مدرن و سبک تربیتی خانواده ها درجاتی 
راسی و اقناع گرایی را نشان می دهد و این متغیرها ویژگی تمایز بخشی در مورد سبک زندگی از دموک
  :ضرایب همبستگی بین سبکهاي زندگی و هویتها را به تفکیک خوشه ها نشان می دهد 5جدول . ندارند

  
تفکیک خوشه ها قبل نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهاي فراغتی و هویتها و سبک تربیتی به :  5جدول 

  و بعد از کنترل پایگاه اقتصادي اجتماعی
خوشه 

  ها
  سبکهاي فراغتی

  سبک تربیتی  هویت جنسیتی سنتی  هویت ملی  هویت دینی
  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

خوشه 
1  

سبک بدن محور و 
  سالمتی

047/0  **19/0  032/0  075/0  *105/0 -  114/0-  **275/0  **308/0  

  133/0*  128/0*  127/0*  124/0*  350/0**  306/0**  506/0**  529/0**  یسبک مذهب
  -09/0  - 109/0*  -097/0  -074/0  - 132/0*  - 147/0**  - 142/0*  - 208/0**  سبک رسانه اي
سبک تفریح با 

  خانواده و دوستان
028/0-  075/0  004/0  020/0  006/0  018/0-  **144/0  **154/0  

خوشه 
2  

سبک بدن محور و 
  سالمتی

**258/0 -  162/0-  051/0-  135/-  067/0-  080/0-  023/0-  006/0-  

  -07/0  -03/0  236/0**  253/0**  293/0**  332/0**  507/0**  519/0**  سبک مذهبی
  195/0  192/0**  -158/0  - 253/0**  209/0*  105/0  -133/0  - 132/0*  سبک رسانه اي
سبک تفریح با 

  خانواده و دوستان
162/0-  016/0-  **260/0 -  **301/0 -  **205/0  117/0  *220/0 -  *230/0 -  

  
نشان می دهد که سبک تربیتی در خانواده در خوشه اول با همه سبکهاي فراغتی رابطه  5نتایج جدول 
هر چه سبک تربیتی اقناع گراتر باشد، سبک فراغتی بدن محور و سالمتی، سبک مذهبی و . معناداري دارد

هر چه فرد هویت جنسیتی سنتی تري . شود اي کمتر استفاده می نهسبک تفریح خانوادگی بیشتر و سبک رسا
اما . داشته باشد کمتر به فعالیتهاي بدن محور و سالمتی توجه می کند و سبک مذهبی را بیشتر انجام می دهد

هویتهاي دینی و ملی سبک فراغتی . این هویت با دیگر سبکهاي فراغتی رابطه معناداري نشان نداده است
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کنند و ارتباطی با سبکهاي بدن محور و  اي را تضعیف می تقویت کرده و سبک فراغتی رسانه مذهبی را
با کنترل پایگاه اقتصادي اجتماعی رابطه هویت دینی با سبک بدن معنادار . تفریح باخانواده و دوستان ندارند

افته و در سبک شدت روابط در سبک مذهبی افزایش ی. و رابطه هویت جنسیتی با آن بی معنا شده است
  . رسانه اي کاهش یافته و ارتباط خود را با سبک تربیتی از دست داده است

سبک مذهبی با . در خوشه دوم سبک فراغتی بدن محور و سبک رسانه اي با هویت مذهبی رابطه منفی دارد
جنسیتی هویتهاي ملی و دینی و هویت سنتی جنسیتی رابطه مثبت دارد، سبک رسانه اي با هویت دینی و 

سنتی رابطه منفی و با سبک تربیتی و هویت ملی رابطه مثبت دارد یعنی هر چه سبک تربیتی اقناع گراتر 
باشد سبک رسانه اي بیشتر استفاده می شود و سبک تفریح با خانواده با هویت دینی رابطه اي نداشته و با 

سبک جنسیتی سنتی رابطه مثبت و  این سبک با. هویت ملی و سبک تربیتی رابطه منفی و معناداري دارد
بعد از کنترل پایگاه اقتصادي اجتماعی هویت دینی و سبک بدن و سبک رسانه . معناداري را نشان داده است

هویت ملی . روابط سبک مذهبی و هویتها با شدت کمتري ظاهر شده اند. اي رابطه خود را از دست داده اند
اند و این سبک با هویت جنسیتی و سبک تربیتی رابطه اي نشان و سبک رسانه اي رابطه مثبتی پیدا کرده 

  .نداده است
  

  نتیجه گیري
  .نتایج این تحقیق نشان دهنده چند نکته نظري و تجربی است

و همبستگی باالیی ) r=  460/0و  Sig=  000/0(اول اینکه هویت ملی و دینی جوانان به هم وابسته است 
روندهاي مشاهده شده . قیق جوانانی هستند که هویت ملی قویتري هم دارنددارد جوانان دیندارتر در این تح

تنها جایی که هویت دینی و ملی همسو عمل . در روابط بین متغیرها نیز این همسویی را تایید می کند
کنند در خوشه دوم پاسخگویان است که در سبک تفریح جمعی هویت ملی باالتر اثر منفی بر اقبال به  نمی

  . ک فراغتی دارد و هویت دینی رابطه اي با آن نشان نداده استاین سب
دوم از میان سبکهاي فراغتی که با تحلیل عاملی بدست آمده اند، سبک رسانه اي و سبک بدن محور و 

سبک تفریحات . سالمتی سبکهاي فراغتی مدرن و سبک مذهبی، سبک فراغتی سنتی محسوب می شود
نتایج توصیفی نشان . ي تشکیل دهنده آن تفریحات فرهنگ باال را نشان می دهدخانوادگی با توجه به فعالیتها

این . می دهند که میزان اقبال به سبکهاي فراغتی مدرن در میان جوانان بیشتر از سبکهاي فراغتی سنتی است
  .همسو است) 1389(و رفعت جاه، رشوند و شهیدي ) 1387(نتایج با یافته هاي ربانی و رستگار 

زن دوستان نسبت به خانواده در سبک تفریح با خانواده و دوستان و وزن سالمتی نسبت به بدن در سوم و
سبک بدن و سالمتی و وزن فیلم و ماهواره نسبت به بازي، موسیقی سنتی یا کالسیک و رادیو و تلوزیون در 
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جوانان نشان  سبک رسانه اي بیشتر است که اهمیت نسبی هر یک از این مولفه ها را در سبک زندگی
  . دهد می

چهارم سبک تربیتی اقناع گرا و دموکراتیک در دو خوشه فراغتی مشخص شده در میان جوانان تفاوت 
دهد که سبک تربیتی خانواده در سبکهاي فراغتی خاصیت متمایز کنندگی  این امر نشان می. معناداري ندارد

برخی از سبکهاي فراغتی را تقویت و ) س سبکهاو بعد از دسته بندي بر اسا(ندارد اما در درون هر خوشه 
گیرد رابطه مثبتی با  سبک تربیتی در خوشه اول که اکثریت پاسخگویان را در بر می. برخی را کاهش می دهد

دارد هر چه روابط داخل خانواده بین والدین و فرزندان دموکراتیک ) جز سبک رسانه اي(سبکهاي فراغتی 
بدلیل به رسمیت شناختن هویتهاي فردي و . مشارکتی فازایش خواهد داشتتر باشد فعالیتهاي مدرن و 

استقالل افراد در خانواده سبکهاي مدرنی مثل بدن و سالمتی تقویت می شوند و بدلیل مشارکتی بودن امور 
در خوشه اول سبک . خانواده سبکهاي فراغتی مشارکتی مثل تفریح با دوستان و خانواده افزایش می یابد

همانطور که آزاد ارمکی و شالچی . ی مذهبی با این نوع سبک تربیتی نیز قوت بیشتري می گیردفراغت
اشاره کرده اند، جوانانی که سبک تربیتی مشارکتی تري را تجربه کرده باشند رفتارهاي متفاوتی در ) 1384(

قتصادي باالتري دارند اما این رابطه در خوشه دوم که پایگاه اجتماعی ا. سبکهاي مذهبی با دیگران دارند
  .مشاهده نمی شود

در کل پاسخگویان و در ) سبک رسانه اي و سبک بدن محور(پنجم هویت دینی با سبکهاي فراغتی مدرن 
این امر نشان می دهد که هویت دینی موجود با سبکهاي سنتی . هر خوشه رابطه منفی و معناداري دارد

سبک رسانه اي یکی از . قرائتهاي سنتی از دینداري استهماهنگی بیشتري دارد و این امر بدلیل غلبه 
این نتایج نشان . سبکهاي مهم در دنیاي امروزي است که جوانان هر روز بیش از پیش به آن توجه می کنند

می دهد که ممکن است قرائت رایج از دینداري به مرور زمان کنار گذاشته شود چون با روند جهانی شدن و 
بنابراین باید قرائت هاي دیگري از دینداري به رسمیت شناخته شود که . گاري نداردرسانه هاي جدید ساز

  .هماهنگی بیشتري با دنیاي مدرن داشته و هویت دینی جوانان استفاده کننده از رسانه ها را تقویت کند
رسد  نظر میبه . ششم اهمیت پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده در گزینش فعالیتهاي فراغتی بسیار زیاد است

یعنی جایگاه طبقاتی فرد . الگوي فراغتی مشاهده شده بیشتر با نظریه بوردیو هماهنگ باشد تا نظریه گیدنز
است که سالیق و امکانات او را براي گزینش فعالیتهاي فراغتی مشخص می کند و معموال افراد در محدوده 

ر این تحقیق را همه خانواده ها با هر سطح بیشتر فعالیتهاي لیست شده د. هاي طبقاتی خود عمل می کنند
امکانات اقتصادي می توانند انجام دهند، اما انجام این فعالیتها بیش از اینکه با هویت افراد مرتبط باشد با 

این امر نشان می . پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده اي که در آن بزرگ شده و تربیت شده اند مرتبط است
دیو اشاره کرده سلیقه ها و خلق و خوهایی که باعث تفاوت افراد در انتخاب فعالیت دهد همانگونه که بور
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همین خلق و . فراغتی می شود در خانواده و با توجه به سالیق و خلق و خوهاي طبقاتی شکل گرفته است
ایج این بنابراین نت. خوهاي اولیه هویتها را شکل داده و از رهگذر آنها انتخابهاي فراغتی شکل می گیرند

این نتایج با یافته هاي فکوهی و انصاري . تحقیق می تواند تاییدي بر نظریه بوردیو در ایران فراهم کند
به نظر می رسد این . هماهنگی ندارد) 1389(همسو است اما با نتایج رفعت جاه، رشوند و شهیدي ) 1382(

  .مکانات دانشگاه باشدعدم هماهنگی بدلیل شرایط خاص فراغت در دانشگاه و استفاده از ا
ها  زنان در همه سبک. هفتم بررسی تمایزات جنسیتی نشان از تفاوت جنسیتی در همه سبکهاي فراغتی دارد

سبک فراغتی بدن محور نیز بدلیل . غیر از سبک فراغتی مربوط به بدن و سالمتی کمتر از مردان فعال هستند
ه کنترل بدن براي هویت زنانه دارد در میان زنان پر اهمیت توجه بیشتر زنان به زیبایی و اهمیت فزاینده اي ک

این اهمیت بیشتر به معناي بی توجهی مردان به کنترل بدن و سالمتی آن نیست بلکه اشتغال بیشتر . تر است
در بقیه سبکهاي فراغتی مردان بدلیل امکانات و گشودگی ساختاري بیشتري . زنان به آن را نشان داده است

ار دارند، فعال تر عمل می کنند چون بیشتر فعالیتهاي این سبکهاي فراغتی مستلزم مشارکت در که در اختی
حتی در زمینه . فضاي عمومی، استفاده از امکانات یا وقت آزاد است که بیشتر در اختیار مردان قرار دارد

مردان است  سبک زندگی مذهبی با وجود اینکه هویت مذهبی زنان در مجموع قوي تر از هویت مذهبی
)010/0  =Sig  60/2و =T (اکثر تحقیقات انجام . اما مشارکت آنها در این سبک فراغتی از مردان کمتر است

؛ 1388ربانی و شیري، (شده در ایران تمایزات جنسیتی در سبکهاي زندگی و فراغتی را تایید می کنند 
  ).را ببینید 1387و شکوري،  1391ادریسی و دیگران، 

سانه اي در هر دو خوشه بعد از کنترل پایگاه اقتصادي اجتماعی رابطه اي با سبک تربیتی هشتم سبک ر
به نظر . این امر نشان می دهد که این سبک بیشتر تحت تاثیر پایگاه است تا ارتباط افراد درون خانواده. ندارد

مورد نیز نظریه بوردیو می رسد سبک رسانه اي بیشتر سرمایه فرهنگی خانواده را منعکس می کند و در این 
  .تایید تجربی بدست آورده است

) بیش از هویت ملی(در مجموع می توان گفت که سبکهاي فراغتی تحت تاثیر هویتهاي دینی و جنسیتی 
برخی از فعالیتهاي فراغتی مانند . قرار دارند و این هویتها مالك انتخاب عمل افراد در حوزه فراغت هستند

دن وسالمتی گسترش زیادي بین جوانان دارند و در طبقات باال و متوسط و در میان فعالیتهاي مربوط به ب
زنان گسترش یافته اند و برخی مانند سبک رسانه اي در پایگاههاي اقتصادي اجتماعی باالتر با تنوع رسانه 

عالقمندي  میزان اهمیت هر مولفه در سبکهاي زندگی نشان دهنده. اي بیشتري مورد استفاده قرار می گیرند
نسل جوان به ارتباط با دوستان و کاهش اهمیت روابط خویشاوندي، اهمیت بیش از پیش فیلم و تماشاي 
ماهواره که جهت گیري مصرف فرهنگی به سوي فرهنگ غربی را نشان می دهد و توجه روز افزون به 

  .د توجه قرار گیرداین روندها باید در برنامه ریزي فرهنگی براي جوانان مور. سالمتی و بدن است
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  منابع
  مطالعات فرهنگـی و ارتباطـات  ، »دو جهان ایرانی مسجد و کافی شاپ«) 1384(آزاد ارمکی، تقی و شالچی، وحید ،

 .163-183. ، ص4سال اول، شماره 

  الگوهاي سبک زنـدگی  ) ویـرایش (، در حاجیانی، ابراهیم »الگوهاي سبک زندگی در ایران«) 1386(آزاد ارمکی، تقی
  .، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیکانیانایر

  اوقـات فراغـت، سـرمایه فرهنگـی و زنـان، مطالعـه مـوردي شهرسـتان         «) 1390(ابراهیمی، قربانعلی و پطرودي، رقیه
  .73-91: ، ص4، شماره 9، دوره زن در توسعه و سیاست، »جویبار

  12: ، ص38، شـماره  صحنه، »نسان از خود بیگانهو ا) دیالکتیک منفی(مکتب فرانکفورت«) 1383(ابراهیمیان، فرشید-
10. 

  سرمایه فرهنگـی خـانواده و ذائقـه فراغتـی     «) 1391(ادریسی، افسانه، رحمانی خلیلی، احسان و حسینی امین، نرگس
، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال »دانشجویان با رویکرد نظري بوردیو، مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران

 .27-50: ، شماره پنجم، صدوم

  50: ، ص3، خردنامه همشـهري، شـماره   »گئورگ زیمل و مطالعات فرهنگی: بیگانه در آکادمی«) 1385(افشار، بابک-
48. 

  ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم نظریه کنش) 1381(بوردیو، پیر ، 

 ن، نشر ثالث تهرانتمایز ترجمه حسن چاووشیا) 1390(بوردیو، پیر  -

، سال سوم، ماهنامه مهندسی فرهنگی، »جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی«) 1387(ربانی، رسول و رستگار، یاسر  -
 .44-53: ، ص24و  23شماره 

، فصـلنامه تحقیقـات فرهنگـی، دوره دوم،    »اوقات فراغـت و هویـت اجتمـاعی   «) 1388(ربانی، رسول و شیري، حامد  -
 .209-242: ، ص8شماره 

تبیین جامعـه شـناختی فعالیتهـاي فراغتـی دختـران      «) 1389(رفعت جاه، مریم؛ رشوند، مرجان و رشیدي زندي، مریم  -
 .29-80. ، ص50، سال سیزدهم، شماره مطالعات راهبردي زنان، »جوان

: ص، 1، دوره چهـارم، شـماره   فصلنامه تحقیقـات فرهنگـی  ، »فراغت و ارزشهاي فرهنگی«) 1390(رفعت جاه، مریم  -
190-159. 

 .، قم، صبح صادقمصرف و سبک زندگی) 1382(فاضلی، محمد  -

: ، ص4، دوره نهـم، شـماره   رشد آموزش علوم انسـانی ، »جوانان و انقالب سبک زندگی«) 1385(فاضلی، نعمت اهللا  -
31-21. 

. »در شهر تهرانگونه شناسی الگوهاي درحال ظهور زندگی خانوادگی «) 1390(نقیان، شیوا  اهللا و علی فاضلی، نعمت -
  . www.wul.ir/image/pdf/articl-dr-fazeli.pdfزنان و زندگی شهري،  قابل دسترسی در آدرس 

اوقات فراغت و شخصیت فرهنگی نمونه موردي دو دبیرستان دخترانه ) 1382(فکوهی، ناصر، انصاري مهابادي، فرشته  -
 .61-89. ، نامه انسان شناسی، دوره اول، شماره چهارم، ص»شهر تهران
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بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغـت سـالمندان بـا    «) 1390(قنبریان، شیوا، وارثی، حمیدرضا و محمدي، حسن  -
، شـماره  22، سال مجله جغرافیا و برنامه ریزي محیطی، »)اصفهان 5و  3مطالعه موردي مناطق (تاکید بر عوامل فردي 

 .159-170: ، ص2، شماره 42پیاپی 

بررسی تاثیر سبک زنـدگی بـر هویـت اجتمـاعی،     «) 1389(لوان، منوچهر و عباس نژاد عربی، کاظم کفاشی، مجید؛ په -
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