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  چكيده
هـا و   ويـت ررسي الگوهاي فراغتي جوانان و رابطه آن بـا ه هدف از اين مقاله ب    

چارچوب نظري تركيبي از نظريه بورديو و گيـدنز   .  است سبك تربيتي خانواده  
اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده و جامعه آمـاري تحقيـق             . انتخاب شد 
 نفـر از آنهـا بـا        620تعـداد   . دهنـد    سال شـيراز تـشكيل مـي       19-29را جوانان   

اي، پرسـشنامه تحقيـق را تكميـل     اي چندمرحلـه    گيري خوشـه    ه از نمونه  استفاد
ها تحقيق نشان دهنده وجود چهار سبك فراغـت بـدن و سـالمتي،              يافته. كردند

اي است كـه بـه جـز          تفريح با خانواده و دوستان، سبك مذهبي و سبك رسانه         
ي هاي فراغتي فعاليـت بيـشتر   سبكدر سبك بدن و سالمتي، مردان و مجردها     

ضرايب همبستگي نشان داد كه هويـت ملـي، دينـي و جنـسيتي بـه جـز                  . دارند
سـبك  . هـاي فراغتـي رابطـه معنـاداري دارد       سبك بدن و سالمتي با بقيه سبك      

نتـايج تحليـل خوشـه نـشان        . تربيتي با سبك بدن و سبك مذهبي رابطه داشت        
قتـصادي  دهنده دو دسته از پاسخگويان بود كه در هويت ديني، ملي و پايگاه ا             

خوشـه  . هاي زندگي، تفاوت معناداري بـا هـم دارنـد           اجتماعي خانواده و سبك     
تـري     درصد از پاسخگويان بود كه هويت ملـي و دينـي قـوي             9/73اول شامل   

تر و درصـد زنـان        شان از خوشه اول پايين      داشته و پايگاه اقتصادي اجتماعي    
يان بود كه پايگاه     درصد از پاسخگو   1/26خوشه دوم شامل    . در آن باالتر بود   

اجتماعي آنها باالتر بوده و اهميت بيـشتري بـه سـبك فراغتـي بـدن،                  اقتصادي
ها   رابطه بين هويت  . دادند و درصد مردان در آن باالتر بود         رسانه و تفريح مي   

 هاي فراغتـي در هـر خوشـه بررسـي شـده و سـهم پايگـاه اقتـصادي                و سبك 
  .اجتماعي در اين روابط تعيين شده است 

  
  .سبك فراغتي، جوانان، هويت ملي، هويت ديني، هويت جنسيتي :ها  واژهيدكل

                                                            
 ، نويسندة مسئولشناسي و استاديار پژوهش جهاد دانشگاهي فارس دكتري جامعه *
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  هه و بيان مسئلقدمم
دليل سرشت خود در بررسي فرايندهاي فرهنگي       ه  هايي است كه ب     فراغت يكي از حوزه   

شناسـي بـراي      هاي اخير در جامعـه      روندهاي نظري در دهه   . و هويتي اهميت بسيار دارد    
اني شده امروزي در قرن بيست و يكـم بـه ابزارهـاي نظـري               تحليل جوامع متغير و جه    

اي نياز داشتند تا بتوانند فرايندهاي مهم اجتماعي را درك كرده و تصوير مناسـبي از                تازه
جوانان همواره قشر پيشرو، مهم و تأثيرگذار    . تحوالت شتابان دنياي امروزي ترسيم كنند     

توانـد    ها و هويت آنها مي      ها، نگرش   ششوند كه تحقيق در كن      اجتماعي در نظر گرفته مي    
تغيير گرچـه آهـسته و      . در تبيين وضعيت كنوني و آينده جامعه نقش مهمي داشته باشد          

اين تغييـرات هـم در سـاختار و         . هاي مختلف اجتماعي وجود دارد      تدريجي اما در اليه   
امعه اتفـاق   افزار ج   ها و نرم    ها، هويت   ند و هم در ارزش      ا  افزار جامعه قابل مشاهده     سخت

شان را  افراد در زمان فراغت خود واقعي. اند فراغت و هويت دو روي يك سكه. افتند مي
ـ توان مبناي خوبي براي سنجش   دهند در نتيجه الگوهاي فراغت را مي        نشان مي   و قعالي
  .هاي يك نسل يا گروه دانست اولويت

 هنگي جامعـه در خـانواده  بنياد فر. ترين نهادهاي اجتماعي است   خانواده نيز يكي از مهم    
از . كنـد   شود و اين نهاد مهم بخصوص در جامعه ايراني، نقش مهمي بازي مي              تعيين مي 

هـايي خـاص در مطالعـه طـرز        شناسـان كوشـش      به اين سو مردم    1930هاي    حدود سال 
 اند و منشا بسياري از مشخصات اجتمـاعي         پرورش كودك در اجتماعات مختلف بكار بسته      

اند تا جايي كه امروزه محققين فرهنـگ از           نحوه رفتار با كودكان جسته    و فرهنگي را در     
كننـد و نهادهـاي       بررسي دوران كودكي و نحوه بار آوردن كودكان در جامعه آغـاز مـي             

هيگن نـوع نظـام خـانوادگي       . دانند  اجتماعي را انعكاسي از اين تربيت و ناشي از آن مي          
نيـافتگي    تحولي جوامع سنتي و توسعه      صلي بي هاي تربيتي والدين را عامل ا       افراد و شيوه  

هاي آغازين تربيت و اجتمـاعي شـدن          به نظر او نقطه   . داند  اجتماعي و اقتصادي آنها مي    
 مقاله حاضـر بـا      .)123: 1384نيازي،   و وحيدا(كودك نقش زيادي در رفتار آينده او دارد         

رات هـويتي نـسل   گيري از ادبيات علمي سبك زندگي و فراغت در صدد است تغيي   بهره
  .جوان را بررسي كرده و رابطه آن را با سبك تربيتي خانواده مشخص كند

  
  پيشينه نظري

. در اين مقاله براي بررسي الگوهاي فراغتي از مفهوم سبك زندگي استفاده شـده اسـت               
هـايي كـه دارد بـا مطالعـات           سبك زندگي يكي از مفاهيمي است كه با توجه به ويژگي          
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توان مفهوم سبك زندگي را در نظريه انديشمندان كالسيك  مي. استفراغت گره خورده 
شناسان كالسيك كه با جامعه مدرن قرن بيستم و تحوالت        جامعه. شناسي پيدا كرد    جامعه

. انـد   اجتماعي و اقتصادي آن روبرو بودند براي تبيين آن از مفاهيم زيادي استفاده كـرده              
 به سيطره اقتصاد پـولي در       زيمل. اند  گي داشته هايي نيز به سبك زند      برخي از آنها اشاره   

شـهر جديـد بـه فـرد     . شـود  كند كه باعث كمي شدن همه چيز مي شهرها اشاره مي    كالن
طور خـاص و غيرقابـل قياسـي     دهد كه نوعي روش زندگي انتخاب كند كه به  آزادي مي 

يـك روش   او معتقد است كه فرد بـا انتخـاب          . )415: 1950زيمل،  (هويت او را بنماياند     
شهر محافظت كرده و از بيگانگي        فرد، از خود در مقابل فشارهاي كالن        زندگي منحصربه 

درپي به عرصه خودمختاري  زيرا جامعه پي. كند و حل شدن در ساختار آن جلوگيري مي
به اعتقـاد زيمـل فـرد فقـط از راه           . كند  او تعرض كرده و تمايز او از ديگران را زايل مي          

توانـد     كه هدف آن دنبال كردن نمادهاي منزلت و مـد اسـت مـي              بسط شديد فردگرايي  
زيمـل در حـوزه فراغـت بـه         . )24: 1382فاضلي،  (فشارهاي زندگي مدرن را تحمل كند       

در جهـان   . عنـوان يـك گونـه مـدرن اجتمـاعي پرداختـه اسـت               بـه » مـاجراجو «معرفي  
جويي فرصت رهـا    اي مانند دنياي مدرن، ماجرا      زدايي شده   گرا و افسون    بروكراتيك، عقل 

. دهـد   هاست و نويد هيجان، نوآوري و خودشكوفايي مـي          شدن از اجبارها و محدوديت    
از . هاي منزلتي بكار برده است  سبك زندگي را در ارتباط با گروه     وبر. )49: 1385افشار،  (

نظر وبر برخالف طبقات اقتصادي كـه لزومـاً باعـث آگـاهي جمعـي طبقـاتي، تـشكيل                   
هاي منزلتي معموالً داراي اجتماع هستند و بـا           شود، گروه   ي نمي اجتماعات و عمل جمع   

شوند كه اعـضاي آن بايـد رعايـت           هايي مشخص مي    زندگي مشترك و محدوديت     سبك
توان به سبك زندگي تبديل كـرد         از نظر وبر، مزاياي طبقاتي را مي      . )2013شورتل،  (كنند  

اقتـصادي هـم بـه بـار آورنـد          توانند منبع منزلتي باشند كـه مزيـت           ها مي   و همين سبك  
شـان بـا توليـد و تحـصيل كـاال             طبقات بر حسب رابطه   «اودريافت  . )28: 1382فاضلي،  (

هاي منزلتـي براسـاس اصـول حـاكم بـر             كه قشربندي گروه    شوند، حال آن    قشربندي مي 
هـاي    اما تفاوت ... . كند قرار دارند      شان تعيين مي    مصرف كاال به شكلي كه سبك زندگي      

  .)221: 1382وبر، (» پوشي دارند هاي منزلت با يكديگر هم ات و گروهميان طبق
 80در دهه   .  ميالدي اهميت بيشتري يافت    70 و   60هاي    مفهوم سبك زندگي در دهه    

عنوان   زندگي توجه نشان دادند و از آن به         شناسان ساختارگرا به مفهوم سبك       جامعه 90و  
هاي نووبري و نوماركسي در تبيين سبك         رهيافت. پلي بين فرد و ساختار استفاده كردند      
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 جايگـاه   21هـاي ابتـداي قـرن         هاي اجتماعي مطرح شدند در سال       زندگي و نقش عامل   
  .)359: 2002ويل، (شناسي به خود اختصاص داد  وسيعي در ادبيات جامعه

هاي مختلف به مفهـوم سـبك زنـدگي واكـنش             انديشمندان علوم اجتماعي در رشته    
متفكرين . اين مفهوم براي اهداف نظري مختلف متفاوت بوده است        اهميت  . نشان دادند 

پست مدرني كه جامعه امـروزين را مرحلـه ديگـري از تحـول جوامـع از مدرنيتـه بـه                     
دانند اهميت عوامل فرهنگي در مقابل عوامـل اقتـصادي و طبقـاتي را در                 پسامدرنيته مي 

هـاي    ز رسـيدن بـه آرمـان      برخي از ايـن متفكـران ا      . اند  ساخت جوامع خاطر نشان كرده    
بخشي و بهروزي كه مدرنتيه ادعاي رسيدن بـه آن را داشـت، نااميدانـد و برخـي                    رهايي

 و معتقدند مصرف فرهنگي و حتي مصرف مادي در           هنوز اين اميد را در دل حفظ كرده       
هاي فرهنگي و اجتماعي افراد است كه از طريق انتخاب            جامعه امروزين بازنماي هويت   

  .كند سازي و اقتدارطلبي مدرنتيه مقاومت مي ندگي عليه فشارهاي همساننوعي سبك ز
پردازي بودند كه سعي كردند با تركيب نظريات گذشته بـه             بورديو و گيدنز دو نظريه    

اي برسند كه در آن سهم كنشگر و ساختار اجتمـاعي در نظـر گرفتـه                  هاي خالقانه   نظريه
گرا سعي در تلفيق      گيدنز از ديدگاهي كنش    بورديو از ديدگاهي ساختارگرا و       .شده باشد 

پـرداز را بـراي پـژوهش حاضـر           اي كه اهميت اين دو نظريه       نكته. ساختار و كنش دارند   
ايـن  . عنوان واسطه بين كنش و ساختار است         به عمل اجتماعي دهد، توجه به      افزايش مي 

بطه آن را در    اي به سبك زندگي داشته و را        پرداز توجه ويژه    امر باعث شده هر دو نظريه     
درواقع سبك زندگي پلي اسـت كـه فـرد را بـه             . زندگي روزمره با ساختار بررسي كنند     

هاي ساختاري  ساختار اجتماعي پيوند داده و از رهگذر آن، هم عمل فردي و هم ويژگي   
  .شوند تبيين مي

ها درواقع كنشگران فعال و شناسا هستند كه بـه يـك احـساس                سوژه بورديواز نظر   
يعني به نظامي از ترجيحات و اصول نگرش نـسبت بـه امـور و               . عملي مجهزند راهيابي  

و الگوي عمل كـه     ) نامند  همان چيزي كه معموالً آن را ذوق و سليقه مي         (بندي آنها     طبقه
واره همين نوع از احـساس        عادت. دهد  به درك موقعيت و پاسخ نسبت به آن جهت مي         
است كه در يـك شـرايط خـاص بايـد           راهيابي عملي و درك ضرورت انجام آن چيزي         

صورت يـك     سازند، به   واره را مي    وخوهايي كه عادت    خلق. )63: 1381بورديو،  (انجام داد   
كنند كه يك كنش خاص را حكم كنند بلكه هر خلق و خو نوعي                سري قواعد عمل نمي   
نوعي پتانسيل قابل انتقال به واكنش در يك سبك خاص كه           . كند  ظرفيت مولد ايجاد مي   

بنابراين آنچـه   . اي از رفتارهاي متفاوت متناسب با محيط ادراك شود          تواند در گستره    مي
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صورت اتوماتيك كنش را مشخص كند بلكه         كند چيزي نيست كه به      واره توليد مي    عادت
كنـد كـه      بورديو استدالل مي  . ناميد» توانايي ابتكار مستمر  «توان    چيزي است كه آن را مي     

اي، بـدون   كنـد كـه بداهـه      ابتكارآميز خالق و فعال را ايجاد مي      واره نوعي توانايي      عادت
هاي اجتماعي    بورديو الگوي تمايز در ميدان    . )327: 2007الدرواس،  (آگاهي و اراده است     

و خوهـاي     افرادي كه در يـك طبقـه هـستند داراي سـاليق و خلـق                . نامد  مي» طبقه«را  
. )126: 1390بورديو،  (داشته باشند شود سبك زندگي همانندي       مشتركي هستند كه باعث مي    

صـورت    دانست و آن را به      ترين عنصر دنياي اجتماعي مدرن مي       بورديو مصرف را اصلي   
در واقع مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگي، ابزاري براي توليـد           . كرد  مستقل تحليل مي  

ها و نمادها     ها نشانه   ارزش. سازي و مبارزه در فضاي اجتماعي است        فرهنگي، مشروعيت 
  .)44: 1382فاضلي، (فعاالنه درگير توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي هستند 

هـا را در      كـه انـسان     او بـه جـاي ايـن      . پرداز سـاختاربندي گيـدنز اسـت        ديگر نظريه 
هـا تـصور كـرده و         ساختارهاي اجتماعي ببيند ساختار اجتماعي را حاصل عمـل انـسان          

كوشـد    گيـدنز مـي   . دانـد   ي زندگي مؤثر مي   ها  عامليت را بيش از ساختار در تعيين سبك       
عامليت و خالقيت انساني را در فرايند دائمي ايجاد و بازايجاد جامعه نشان داده و رابطه   
دوسويه و انعكاسي فرد انساني و جامعه، سياسـت رهـايي بخـش و سياسـت زنـدگي،                  

از نظـر   . هاي جهاني و مفاهيمي از اين دست را روشن كنـد            هاي محلي و پويايي     پويايي
هاي زندگي اجتماعي كم و بـيش بـا دانـشي كـه كنـشگران از ايـن                    گيدنز همه صورت  

هـاي    بـراي عـرف   » چگونه بايد كار را انجام داد     «كه    شود اين   ها دارند ساخته مي     صورت
شود، اهميت ذاتي دارد  ها بازتوليد مي مورد تأكيد فعاليت بشري كه بوسيله همين فعاليت     

ي استمرار و تداوم ترتيبات زندگي نه تنها اين آگاهي الزم اسـت             برا. )47: 1377گيدنز،  (
 يافـراد بـه پيامـدها    » بازانديشي نيز ويژگي معرف هرگونـه كـنش انـساني اسـت           «بلكه  
هـا بـا      همـه انـسان   «. كنند  كنند، دقت دارند محاسبه كرده و ارزيابي مي         ها توجه مي    كنش
» انـد  شان پيوسته در تمـاس   كردهايعنوان عنصر جدا نشدني عمل      شان به   هاي كنشي   زمينه

 قدرت بازانديشي. )45: 1377گيـذنز،  (نامد  مي» نظارت بازانديشانه كنش«كه گيدنز آن را  
توانايي بازانديشي كنشگران از ژرفاي هويت فردي تـا قلـب           . شايسته توجه جدي است   

ـ  «عنـوان     درواقع از ساختن هويت فردي بـه      . رود  خود مدرنيته پيش مي    شانه درك بازاندي
گيـدنز،  (» پـروژه بازانديـشانه   «عنـوان يـك        به مدرنيته به   )82: 1378گيدنز،  (» فرد از خود  

شـود    فرد در جامعه مدرن مسئول خلق و حفـظ خـودش مـي            . شود   منتهي مي  )6: 1377
هـايي اسـت كـه     هاي اساسي فعاليت روزمـره همـان انتخـاب        يكي از مولفه  «كه    طوري  به
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زنـدگي را در    ... سنت يا عادات و رسـوم جـا افتـاده           ... آوريم    طور عادي به عمل مي      به
اندازنـد امـا تجـدد، فـرد را           هايي تقريباً از پيش تعيين شده به جريان مـي           محدوده كانال 

  .)119: 1378گيدنز، (» ...دهد  هاي ممكن قرار مي رودرروي تنوع غامضي از انتخاب
در . كنـد    ايجـاد مـي    را» سـبك زنـدگي   «ها در زندگي روزمـره        مجموعه اين انتخاب  

زندگي مدرن گشودگي ساختاري آنقدر زياد است كه فرد در هر حوزه زنـدگي مجبـور                
ايـن تنـوع زيـاد، امنيـت        . روي خـود اسـت      هـاي پـيش     به انتخاب از ميان انبـوه گزينـه       

اي الگومنـد از      انـدازد بـه همـين دليـل افـراد مجموعـه             شناختي او را به خطر مي       هستي
گر هويت فردي اشخاص بـوده        اين الگو بيان  . هند  ي خود قرار مي   هاي را راهنما    انتخاب

براي . )120: 1378گيدنز،  (شوند    و سبك زندگي ناميده مي    . كند  و روايتي از او را بيان مي      
هايي اسـت كـه نصيبـشان         ها، انتخاب شيوه زندگي مشروط به فرصت        همه افراد و گروه   

هاي اجتمـاعي هـم در    رين افراد و گروهت شود با همه اين احوال، امروزه حتي محروم        مي
گـذارد و   هـاي نهـادين تجـدد بـر آنهـا اثـر مـي             برند كـه مؤلفـه      هايي به سر مي     موقعيت
  .)126: 1378گيدنز، (نهد  رويشان مي هايي براي انتخاب را پيش گزينه

انديشمندان انتقادي از زاويه ديگري به الگوهاي مصرف و سبك زندگي در جامعـه              
از نظر آنها طبيعت آدمي در چنبره مناسـبات جامعـه صـنعتي و         . اند  پرداختهداري    سرمايه
هـا    در چنين شرايطي انسان   . داري مسخ و اسير نيازها و مصرف كاذب شده است           سرمايه

اراده كاالهـاي   كنندگان بـي  حق انتخاب و آزادي عمل خود را از دست داده و به مصرف     
يعت از طريق علم و فناوري موجب پيـدايش         سلطه انسان بر طب   . اند  فرهنگي تبديل شده  

وارگـي، سـلطه و       ، شـيئ  شـدگي كاالهـا     بـت . شكلي از سلطه بر خود انسان شده اسـت        
هاي زندگي    از ديد مكتب فرانكفورت سبك    . خردابزاري از مفاهيم مورد توجه آنها است      

شـود چيـزي نيـست جـز      ها تبليغ مـي  هاي اجتماعي ديده شده و در رسانه        كه در صحنه  
هـا واقعـي نيـستند و تفـاوت           اين سبك . داري  هاي روبنايي و دروغين سرمايه      ناگونيگو

داري بـراي سـود       دهد به جز عطش سـرمايه       چنداني با هم ندارند و چيزي را نشان نمي        
هايي بـراي نحـوه عمـل         صاحبان صنعت فرهنگ توجيه   . بيشتر و كااليي كردن همه چيز     

حلقـه مغزشـويي و     «نـو حاصـل كـار، همـان         خود دارند اما از نظر هوركهـايمر و آدور        
زيـرا هـر   . كنـد  است كه وحدت كل سيستم را تضمين مـي     » نيازهاي از پيش ايجاد شده    

اي اسـت   و همان سرشت قهرآميز جامعه... در حكم توجيه نفس سلطه «نوع توجيه فني  
. هـا   ها و فـيلم     ها، بمب   وسايل اين سلطه عبارتند از ماشين     . »كه از خود بيگانه شده است     

اين وسايل نه تنهـا تجويزهـاي يكـساني دارنـد بلكـه از طريـق كنتـرل آگـاهي فـردي                      
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بندي همه چيز براي      ها، طبقه   كنند و اين كار با جا انداختن كليشه         ها را خنثي مي     مقاومت
كننـد،    گيـري مـي     كننده و القاي اين توهم به مردم كه خودشان انتخاب و تصميم             مصرف

آورد كـه دنبـال كـردن         گ چنان به ذهن مخاطب هجوم مـي       صنعت فرهن . شود  انجام مي 
هيچ عرصه يـا    «گذارد و     باقي نمي » تفكر پيوسته «جايي براي   » ها  وقفه واقعيت   هجوم بي «

از نظـر آنهـا     . )42: 1380هوركهـايمروآدورنو،   (» فضايي بـراي قـوه تخيـل وجـود نـدارد          
ا كـه حـاوي     سازي فرهنگي در صـنعت فرهنـگ، فراينـد توليـد سـبك اصـيل ر                 يكسان

. اسـت » اين همان«انگيزي يكسان و  طور غم خالقيت انساني است ميرانده و همه چيز به    
  .)11: 1383ابراهيميان، (

مدرنيـستي و ارتبـاط آن بـا          اسكات لش با همكارش جان اوري از حساسيت پـست         
هـا و   كتـاب . اند مدرن صحبت كرده   هاي جديد طبقاتي و خصوصيات جامعه پست        بخش

مـدرن ديگـر      پردازان پـست    گيري از نظريات گيدنز، بورديو و نظريه         با بهره  نظريات لش 
مدرن را معرفي كرده و با صـحبت دربـاره            بخصوص بودريار، خصوصيات جامعه پست    

مدرن هستند     جديد كه مصرف كننده توليدات فرهنگي پست       1برآمدن يك طبقه خدماتي   
 لش در كتاب    .اند   نوشته 21بتداي قرن   داري انتهاي قرن بيستم و ا       و نسبت آنها با سرمايه    

 اعالم كرد كه جوامع غربـي معاصـر بـه           1987 در سال    2داري سازمان يافته    پايان سرمايه 
داري را    او اين نوع سرمايه   . اند كه اساساً از جامعه صنعتي متمايز است         اي وارد شده    دوره

  .نامد  مي3سازمان داري بي سرمايه
سازمان و تحوالت مربـوط بـه آن در سـطح كـالن          ري بي دا  از نظر او برآمدن سرمايه    

ظهور طبقه خدماتي بدون وابـستگي بـه        . تكه شدن هويت جمعي است      نشان دهنده تكه  
هايي از طبقه خـدماتي در ايجـاد يـك هژمـوني              بخش. برخي منابع فرهنگي ممكن نبود    

اسـي در يـك     هـر پديـده اقتـصاد سي      . اند  داري سهيم بوده    فرهنگي تغيير يافته در سرمايه    
هايي دارند كه بهتـر از        هاي فرهنگي معاصر ويژگي     پوشش فرهنگي پيچيده شده و مؤلفه     

توسعه طبقـه خـدماتي بـا       . )286: 1987لش،  (شوند    مدرنيسم فهم مي    همه در قالب پست   
مدرن و سبك زندگي، هويت بدون مركزي          از سليقه پست   4يك مأموريت هژموني كننده   

مـدرن هـستند و بهتـرين         ننده كاالهاي خاص فرهنـگ پـست      كند كه دريافت ك     توليد مي 
بنابراين . )53: 1998وين، (واره است  روش نشان دادن اين نكته ايده بورديو درباره عادت     

افتد كـه     مدرنيته تفكيك امر اجتماعي از امر فرهنگي اتفاق مي          توان گفت كه در پست      مي
                                                            

1. service calss        3. disorganized capitalism 
2. The end of organized capitalism   4. hegmonizing mission 
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بـا  . هويـت بـورژوازي اسـت     فرهنگ، سازنده   . در آن فرهنگ محدود به نخبگان نيست      
زدايـي    شود كه مركزيـت     زدايي از آن و امر اجتماعي، هويت جديدي حاصل مي           تفكيك

هاي طبقـاتي     شده و در جهت تثبيت هويت جديدي براي نخبگان و از بين رفتن هويت             
معرفــي . كنــد هــاي جديــد زنــدگي عمــل مــي و جنــسيتي بــراي عامــه و رواج ســبك

ز راه تبليغـات، تلويزيـون، ويـدئو، موسـيقي مردمـي و             مدرنيسم در فرهنگ عامه ا      پست
هـا چنـد برابـر شـده، چيزهـايي را بزرگنمـايي               اي كه بازنمايي    تجربه فرهنگ در جامعه   

از نظـر لـش ايـن سـامان     . شـوند  تر مـي    كند كه هر روز از واقعيت غيرقابل تشخيص         مي
تركيبـي از   فرهنگ معاصر از طريـق      . شود  هاي فرهنگي تشكيل مي     اجتماعي حول شكل  

هاي قبلي هويـت فـردي و جمعـي را در             نمادهاي شخصي، الكترونيك و ديدني، حالت     
 بـه   )1994(لش و اوري    . )312: 1987لش،  ( سازد  هاي جديدي مي    شكند و هويت    هم مي 

دهند كـه هـم در سـاختار     بازانديشي در هويت و سبك زندگي جديد اهميت زيادي مي     
هـا و سـبك زنـدگي         نه و هم در ساختار خرد هويـت       كالن و در قالب مدرنيته بازانديشا     

  .)31: 1994لش و اوري، (كند  عمل مي
  

  فراغت و سبك زندگي
اي  ترين حوزه زندگي اولين و مهم اوقات فراغت و نحوه گذران آن با اهميت يافتن سبك  

تـرين حـوزه تحليـل سـبك         زيرا فراغت اصـلي   . بود كه مورد توجه محققان قرار گرفت      
هـا، الگوهـا و قواعـد خـاص           ر اين حوزه است كه افراد نماگرها، كليشه       د. زندگي است 

از  )211: 1388ربـاني و شـيري،      (كننـد     زندگي و هويت اجتماعي خود را بازگو مي         سبك
هاي جديد زندگي اسـتفاده       اين عرصه براي شناخت تحوالت ارزشي و نگرشي و سبك         

 و آزادي عمـل بيـشتر، فـضاي         هـاي كمتـر     شود زيرا اين عرصه به دليل داشتن الـزام          مي
اوقات . هاي فرهنگي است    ها و ذائقه    ها، هويت   ها و نگرش    آلي براي بازنمايي ارزش     ايده

  .هاي ديگر با سبك زندگي و مفهوم آن ارتباط دارد فراغت بيش از همه فعاليت
شـد و فراغـت       هاي فراغت با توجه به فهم ساختار شغلي تحليل مي           در ابتدا فعاليت  

پاركر نماينده ايـن نـوع      . شد  و دور شدن از شغل فهميده مي      » وقت آزاد «عاليت  بعنوان ف 
پاركر بر اساس اين تعريف سـه سـنخ فعاليـت فراغتـي را تـشخيص داده                 . تحليل است 

. )25: 1998وين،  (عنوان دنباله كار، فراغت متضاد با كار و فراغت خنثي             فراغت به : است
 )1384(بـراي مثـال هـي وود        . غـت وجـود دارد    هاي ديگري نيز در مورد فرا       بندي  دسته

 فراغت به معناي بازمانده وقـت       -1: دهد  مفاهيم اوقات فراغت را در چند دسته قرار مي        
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 فراغت به معناي فعاليت تفريحي كه براي لذت -2شود،  كه فرد از كار ضروري جدا مي     
اري براي نيـل بـه      هايي كه كاركرد خاصي دارند مثالً ابز         فعاليت -3شود،    بردن انجام مي  

 فراغـت بـه معنـاي آزادي عمـل كـه            -4و  ) فراغـت هدفمنـد   (اهداف اجتماعي هستند    
  .دهد و معموالً خاص طبقه باال است انتخاب فرد است و فرد خويش را در آن بروز مي

منفعـل، هيجـاني، فعـال و       : كند  هاي فراغتي را در چهار دسته معرفي مي         نش فعاليت 
هـا،     فراغتي را در شش گونـه معاشـرت، شـركت در انجمـن             هاي  كاپالن فعاليت . خالق

ري ما صحبت كردن، حضور در . بندي كرده است تحرك دسته بازي، هنر، پرتحرك و بي 
ميهماني، ورزش و بازي فعال، تئاتر، تفريحات و بازي منفعل، تماشاي تلوزيون، گـوش              

ي بـه دو دسـته درون       هاي فراغتي در نظـر گرفتـه و كلـ           دادن به راديو و مطالعه را دسته      
  .)70: 1382 و انصاري،  فكوهي: به نقل از(خانگي و بيرون خانگي توجه كرده است 

صـورت    هاي فراغتي بـه     هاي زندگي در كل و سبك       يكي از نكاتي كه در مورد سبك      
فردي شدن سـبك    . توان به آن اشاره كرد فردي شدن و رواج فردگرايي است            خاص مي 

 اي نظري بـراي محققـان     رت معضلي عملي براي افراد و مسئله      صو  زندگي است كه آن را به     
  .)30: 1385فاضلي، (اي اجتماعي براي مسئولين درآورده است  علوم اجتماعي و مسئله

  
  خانواده و سبك زندگي

هاي زندگي باز هم نهادهـاي مهمـي ماننـد            رغم فردي شدن سبك     در ايران و جهان علي    
صورت ساختاري    وقات فراغت دارند چه اثري كه به      خانواده اثر زيادي بر نحوه گذران ا      

صـورت    گذارند و چـه بـه       ها مي   واره  و از طريق شرايط وجودي خود بر ساليق و عادت         
خانواده و كاركردهاي آن در     . هاي تربيتي و ارتباطي كه با اعضاي خود دارند          ريزي  برنامه

. ي آنها متجلي اسـت    هاي جمع   اوقات فراغت نقشي كليدي به عهده دارند كه در فعاليت         
خانواده كاركرد قبلـي خـود را از دسـت نـداده و نقـشي اساسـي در زنـدگي فـردي و                       

توانـد نمايـانگر فردگرايـي در         درواقع در جامعه جديد خانواده مـي      . اجتماعي افراد دارد  
  .)126: 1390فر و محمدخاني،  معيني(گرايي باشد  كنار خانواده

هـاي سـازمان شخـصيت را فرهنـگ روشـن             هشناسي بيشتر مشخص    از ديدگاه انسان  
هـاي فرهنـگ،      شناسان بايد به منظور درك الگوهاي پيچيده و نمـادگري           كند و انسان    مي

دانشمنداني مانند مارگارت ميد، روث بنديكت و كاردينر و         . رشد كودك را مطالعه كنند    
 را نوع   آنها كليد شناخت فرهنگ هر جامعه     . گيرند  نيوكمب نيز در اين محدوده جاي مي      

تربيت كودك دانسته و معتقدند كه تربيت خانوادگي زيربناي هر نوع تربيـت اجتمـاعي               
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هاي فراغت و نحوه گذران آن را در زمره رفتـار افـراد در نظـر                  بنابراين اگر شيوه  . است
تـوان ادعـا      اند، مـي    بگيريم چون بر طبق الگوي فرهنگ و شخصيت رفتار افراد فرهنگي          

توانـد از     يا بخشي از آن است كه با تأثيرش در زندگي افراد مـي            كرد كه فراغت فرهنگ     
شناسـان ايرانـي      جامعه. )68: 1382 و انصاري،     فكوهي(آنها قالب و گونه شخصيتي بسازد       

و   فاضلي  . معتقدند كه سبك زندگي و شيوه گذران فراغت ارتباط زيادي با خانواده دارد            
هاي جديد ايراني را دموكراتيك شـدن و          ادههاي خانو    برخي از ويژگي   )1390(نقيان      علي

دانند كه در آن شيوه ارتباط و برخورد بين اعضاي خانواده نسبت              زنانه شدن خانواده مي   
ترند و زنان سهم بيشتري در قدرت خانوادگي          به گذشته تغيير كرده و در آن روابط افقي        

ت كه الگوهاي فعاليـت  دارند و اين امر بدليل تغيير هويت جنسيتي از سنتي به مدرن اس    
آزادارمكي نيز بـه    . )31: 1390نقيان،      و علي   فاضلي  (تر كرده است      خانوادگي را دموكراتيك  

هاي زنـدگي در ايـران تأكيـد كـرده و معتقـد اسـت                 كننده بودن خانواده در سبك      تعيين
كه شامل طبقاتي بودن، نسلي     (خانواده در كنار ديگر خصوصيات سبك زندگي در ايران          

 او در   )32: 1386آزادارمكـي،   (كنـد     نقش محـوري بـازي مـي      ) ن و متكثر بودن است    بود
جواناني كـه   تحقيقي كه درباره سبك زندگي جوانان مسجد انجام داده دريافته است كه             

پيوندنـد و سـاختار خـانوادگي         هاي طبقه متوسط يا باالي مذهبي به بسيج مي          از خانواده 
تارهـاي متفـاوتي بـا جوانـاني دارنـد كـه از طبقـات               اند رف   تري را تجربه كرده     مشاركتي

گـروه اول احتمـال دارد جـذب        . انـد   كارگري با ساختار خانواده اقتدارطلب بيرون آمده      
گيري از مذهب در ميان آنهـا         هاي زندگي مذهبي ديگري شوند ولي احتمال فاصله         شيوه

 بيـشتر اسـت     هاي زندگي غيرمذهبي در گـروه دوم        كمتر است اما احتمال گزينش شيوه     
هـا را براسـاس روابـط قـدرت ميـان             توان خانواده   مي. )180: 1384و شالچي،     آزادارمكي  (

هايي كـه     فرزندان خانواده . ها به دو نوع خانواده مقتدرانه و دموكراتيك تقسيم كرد           نقش
آموزنـد بلكـه فرهنـگ        وگو و تفـاهم را نمـي        سبك تربيتي مقتدرانه دارند، فرهنگ گفت     

هـاي دمكراتيـك، مناسـبات و         گيرند امـا در خـانواده       كردن را فرا مي     ديكتهشدن و     ديكته
هاي دموكراتيك به معناي به رسميت شناختن تنـوع آرا، حـق مخالفـت و حـريم                   ارزش

 وحيـدا (هاي فردي و حقوق برابر افراد در برابر اعمال نظر وجود دارد               اشخاص و ارزش  
رانه يا دموكراتيك روابط درون خانواده و        مقتد در اين تحقيق وجه   . )125: 1383نيازي،   و

گرايانه مورد توجه قـرار       پذيري مد نظر بوده و سبك تربيتي مقتدرانه و اقناع           فرايندجامعه
  .گرفته است
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  بررسي تحقيقات انجام شده
 تحقيقي در رابطه با اوقـات فراغـت و هويـت اجتمـاعي انجـام                )1388(رباني و شيري    

مي و كيفي به بررسي مقهوم اوقات فراغـت بـسان بخـشي از              آنها با دو شيوه ك    . اند  داده
نتايج بيانگر نقش تعيين كننده طبقه اجتماعي در تركيب         . اند  مفهوم سبك زندگي پرداخته   

ايـن  . همزمان جنسيت با طبقه در خطوط تمايز و تفاوت الگوهاي گذران فراغت اسـت             
  .تني بر مصرف استمدرن در تمايزات اجتماعي مب امر به معناي نفي تفاسير پست

 دو گروه از دختران دبيرستاني تهران را كه داراي طبقـات            )1382(فكوهي و انصاري    
صورت كيفي بررسي و     شان به   اقتصادي اجتماعي متفاوتي بودند در سبك زندگي فراغتي       

طبقـه  (بيشتر مدرن و گروه دوم    ) طبقه باال (اند كه گروه اول       آنها دريافته . اند  مقايسه كرده 
رويكردها و پايگاه اقتصادي اجتماعي در نوع گـذران فراغـت           . بيشتر سنتي است  ) نپايي

كـه    كند درحـالي    اثر دارد و تنوع فراغتي گروه اول را در داخل و خارج از خانه زياد مي               
همه دختران گـروه اول     . فراغت گروه دوم كم تنوع و محدود و بيشتر داخل خانه است           

  .دهند ان گروه دوم كار منزل انجام ميروند و همه دختر شاپ مي به كافي
فرهنگي  ذائقه  و  فراغتي  الگوهاي   با     فرهنگي     سرمايه   رابطه )1391( و ديگران     ادريسي

 نفـر از دانـشجويان دانـشگاه تهـران          400آنها با بررسـي     . اند  دانشجويان را مطالعه كرده   
ريحي ـ سـرگرمي، هنـري ـ     اند كه از ميان پنج شيوه فراغتي فكري، اجتماعي، تف دريافته

. فرهنگي و جسماني بيشترين الگوي فراغتي، تفريحي سرگرمي و جسماني بـوده اسـت             
سرگرمي و اجتماعي در ميـان زنـان رواج           ها نشان داده كه الگوهاي تفريحي       نتايج تحليل 

  .شود دارد و الگوي تفريحي سرگرمي و جسماني در متاهلين بيش از مجردين ديده مي
هـاي فراغتـي دختـران جـوان           فعاليـت  )1389(زنـدي     شوند و شـهيدي   جاه، ر   رفعت

هـا، سـبك مـصرف، نـوع      ها و نگـرش  آنها رابطه ارزش. اند دانشگاه تهران را تبيين كرده   
نتـايج  . اند  استفاده از رسانه، ميزان پايبندي به دين را با نحوه گذران فراغت بررسي كرده             

انواده و پايگـاه اجتمـاعي اقتـصادي آن         دهد كه نظارت و ارتباط عاطفي در خـ          نشان مي 
ميـزان  . اي با نحوه گذران فراغت ندارد اما ميزان اطالع خانواده بر آن مـؤثر اسـت                 رابطه

. انـد  ها بيشترين اثر را بر نحوه گذران فراغـت داشـته   ها و نگرش  اطالع خانواده و ارزش   
يـل بيـشتري نـشان      هاي مـدرن تما     اند كه دانشجويان به ارزش      نتايج توصيفي نشان داده   

  .هاي كامالً سنتي نيز موافق نيستند هاي كامالً مدرن و ارزش اند اما با ارزش داده
هـا و الگوهـاي فراغتـي نـشان داده كـه برخـي از                در بررسي سبك   )1387(شكوري  

مـثالً الگـوي فعاليـت فرهنگـي كـه از          . الگوهاي فراغتي آشكارا مرتبط با جنس هـستند       
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هـاي عمـومي و       هاي مختلف و مراجعه به كتابخانـه         در كالس  هايي مانند شركت    فعاليت
تخصصي يك سبك زنانه بوده و بيشتر در ميان زنـان جـوان متأهـل و غيرشـاغل رواج                   

 اي كـه    هـاي تجـاري مـاهواره       شكوري تأكيد كرده كه شبكه    . )135: 1387شكوري،  (دارد  
هـا   ش از سـاير شـبكه  پردازند بـي    هاي سرگرم كننده مي     عمدتاً به پخش موسيقي و برنامه     

انـد و بـدون ارتبـاط بـا سـطح تحـصيالت،               را جلب كرده  ) دختر و پسر  (توجه جوانان   
صـورتي كـه      شود بـه    تغيير سبك زندگي با ازدواج و اشتغال مشاهده مي        . مخاطب دارند 

هـاي سياسـي و اطالعـاتي         متأهلين و شاغلين بيـشتر از مجـردين و غيرشـاغلين كانـال            
  .)142: 1387شكوري، (ند كن ماهواره را نگاه مي

 درباره سبك زندگي جوانان و فرهنـگ مـصرف در شـيراز             )1387(رباني و رستگار    
نتـايج  . آوري شـده اسـت       نفر جوان ساكن شيراز جمع     384اطالعات از   . اند  تحقيق كرده 

اي، سـرمايه فرهنگـي و سـن          دهند كه ميان متغيرهاي دينداري، مصرف رسـانه         نشان مي 
انـد بـه ايـن        دينداري و سبك زندگي رابطه معكوسي داشته      . ود دارد رابطه معناداري وج  

پايگـاه اقتـصادي    . تـري دارنـد     اند سبك زنـدگي سـنتي       معنا كه افرادي كه ديندارتر بوده     
اي نـشان نـداده يعنـي سـبك زنـدگي         اجتماعي و جنس با سبك زندگي مصرفي رابطـه        

  .ر ميان جوانان رواج داردنظر از جنسيت افراد و پايگاه اجتماعي آنها د مصرفي صرف
 اوقات فراغت و سرمايه فرهنگي را در زنان شهرسـتان           )1390(ابراهيمي و پطرودي    

 سـال سـؤاالتي دربـاره نحـوه       64 تا   15 نفر از زنان     387آنها از   . اند  جويبار بررسي كرده  
نتـايج ايـن تحقيـق نـشان        . اند  سؤاالتي پرسده ) غيرفعال/ فعال(گذران اوقات فراغتشان    

 بيشتر از مـشاركت     4 از   91/1دهد كه ميانگين مشاركت زنان در اوقات فراغت فعال            مي
هـاي فراغتـي در       ميزان مـشاركت زنـان در فعاليـت       .  است 4 از   3/1در فراغت غيرفعال    

از ميان سه بعد سرمايه فرهنگي      . تر از حد متوسط است      جامعه مورد مطالعه در كل پايين     
دو بعــد سـرمايه فرهنگــي عينيـت يافتــه   ) شـده  دينــهيافتـه و نها  عينيـت يافتـه، تجــسم  (
تـأثير معنـاداري بـر ميـزان و نـوع           ) تحـصيالت (و نهادينه شـده     ) هاي فرهنگي   مهارت(

  .هاي فراغتي دارند مشاركت در فعاليت
 تـأثير سـبك زنـدگي بـر هويـت اجتمـاعي را              )1389(نژاد    كفاشي، پهلوان و عباسي   

هاي غذا، خريد، مديريت بـدن، فراغـت،          ر حوزه زندگي را د    آنها سبك   . اند  بررسي كرده 
سبك مصرف اندازه گرفته و رابطه آن را با هويت ملي، مذهبي، گروهـي، خـانوادگي و                 

نتايج اين تحقيق نشان داده كه رابطـه   . اند  بررسي كرده )  نفر 250(فردي بين جوانان بابل     
  .ردمعناداري بين ميزان تحصيالت و سن با سبك زندگي و هويت وجود دا
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يـابي جوانـان روسـتايي در اسـتفاده فراغتـي از               روي هويت  )2002(وي    كراك و كن  
او دريافته كه پـسران از فـضاهاي عمـومي    . اند فضاهاي عمومي به روش كيفي كار كرده  

اين عملكرد به شهرت    . كنند تا عملكرد مردانه خود را انجام دهند         مانند تئاتر استفاده مي   
شدن را بـراي برسـاخت دوبـاره محـيط روسـتايي              شرايط جهاني آنها  . انجامد  بد آنها مي  

  .كنند استفاده كرده و دنياي محلي و آگاهي معاصر از خود را پيدا مي
 تعدادي از فرضياتي را كـه در مـورد تغييـرات اثـر زمينـه                )2004(ايك و برگمن      وان

 هـاي حـوزه فراغـت وجـود دارد، آزمـون            اجتماعي بر مصرف فرهنگي و ديگر فعاليت      
به جز  (شود    اند اثري از كاهش كلي اثرات زمينه اجتماعي ديده نمي           آنها دريافته . اند  كرده

پـذيري اهميـت      اند بنابراين جامعه    اثرات تحصيالت و سن بيشتر شده     ) درآمد و جنسيت  
هاي جنسيتي به نظـر كـاهش يافتـه           اثر موانع مالي و نقش    . زيادي در سبك زندگي دارد    

  .اند هاي ديني و سياسي بدون تغيير باقي مانده گيآيند و اثرات وابست مي
اي و    دهـد كـه اوال متغيرهـاي زمينـه          نتايج تحقيقات داخلـي و خـارجي نـشان مـي          

اثر مهمي بر الگوهاي فراغتي دارند      ) جنسيت، سن، پايگاه اقتصادي اجتماعي    (ساختاري  
با ايـن الگوهـاي   ...) جنسيتي، ملي، ديني، محلي و (هاي اجتماعي     و در ثاني انواع هويت    

تحقيقي كه رابطه اين دو پديده را با الگوهـاي تربيتـي در خـانواده               . اند  فراغتي در رابطه  
هـاي   بيشتر تحقيقاتي كه درباره سبك تربيتي يـا شـيوه         . بررسي كند، مشاهده نشده است    

هـاي رفتـاري و       فرزندپروري انجام شده به ارتباط اين متغير با عملكرد آموزشي، آسيب          
را در  ) مانند الگوهاي فراغتي  (هاي عمل     هاي شيوه   اند و تفاوت    روان توجه كرده  سالمت  

  .اند نظر نگرفته
  

  چارچوب نظري و فرضيات تحقيق
چارچوب نظري تحقيق نظريه بورديو است كه با مالحظات هويتي نظريه گيدنز بـا هـم           

گرفتـه  هاي الگـوداري در نظـر         سبك زندگي مجموعه فعاليت   . در نظر گرفته شده است    
هـاي    شود كه حاصل جايگاه كنشگر در ساختار اجتماعي است كه ساليق و انتخـاب               مي

هاي كنـشگران كـه       درواقع انتخاب . هاي او هستند    دهند و بازنماي هويت     او را شكل مي   
سـازد    هاي مختلف زندگي از جمله فراغت مي        در مجموع سبك زندگي آنها را در حوزه       

هاي    فردي و اجتماعي آنها است كه از فيلتر هويت         حاصل امكانات ساختاري، تجربيات   
. سازد  را مي ) الگوهاي فراغتي (فردي و جمعي گذشته و الگوهاي عمل يا سبك زندگي           

) فراغتـي (هاي سـبك زنـدگي        ها كه زيربناي انتخاب     واره  از نظر بورديو ساليق و عادت     
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ين دليل نوع روابـط     به هم . گيرند  پذيري شكل مي    افراد هستند در جريان تربيت و جامعه      
در . ها و در نتيجه سبك زندگي اهميت دارد         واره  گيري عادت   والدين و فرزندان در شكل    

ترين متغير    عنوان مهم   اجتماعي به   اين تحقيق از ميان متغيرهاي ساختاري پايگاه اقتصادي       
هاي جنيـستي، دينـي و        ها، هويت   هاي سبك زندگي، از ميان هويت       محدودكننده انتخاب 

بـر ايـن اسـاس      . و باالخره ميزان دموكراتيك بودن سبك تربيتي بررسي شده است         ملي  
  :اند فرضيات زير آزمون شده

  . الگوهاي فراغتي با پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده رابطه معنادار دارند-1
  . الگوهاي فراغتي با هويت جنسيتي جوانان رابطه معنادار دارند-2
  .جوانان رابطه معناداري دارند) ميزان دينداري(يني  الگوهاي فراغتي با هويت د-3
  . الگوهاي فراغتي با هويت ملي جوانان رابطه معناداري دارند-4
 الگوهاي فراغتي با ميزان دموكراتيك بودن سبك تربيتي در خانواده مبـدأ رابطـه               -5

  .معناداري دارند
  

  متغيرهاابزار تحقيق و تعريف نظري و عملي 
. آوري اطالعات از پرسشنامه اسـتفاده شـده اسـت    اين تحقيق براي جمع   در   :ابزار تحقيق 

صـورت    پرسشنامه تحقيق با استفاده از تعريف نظري متغيرهـا و تحقيقـات پيـشين، بـه               
ها در ابتدا يـك آزمـون مقـدماتي           براي ساختن اين سنجه   . محقق ساخته تهيه شده است    

اعتبار پرسـشنامه   . اند  ها بررسي شده   انجام شده و اعتبار و پايايي سنجه      )  پرسشنامه 100(
بررسـي شـده و   ) بـراي الگوهـاي فراغتـي   (با استفاده از اعتبار صوري و تحليل عـاملي       

  .گيري شده است پايايي آن با استفاده از آماره آلفاي كرونباخ براي هر مقياس اندازه
ائـه ليـستي    سبك زندگي فراغتي در اين تحقيق با ار):سبك زندگي فراغتي( متغير وابسته  

. گيـري شـد       توانند در اوقات فراغت خود انجام دهند انـدازه          هايي كه افراد مي     از فعاليت 
. دهند  ها را چقدر انجام مي      كردند كه هر يك از اين فعاليت          پاسخگويان بايد مشخص مي   

 فعاليت به پاسخگويان ارائه شد و براي تشخيص الگوهاي فعاليـت            31). طيف ليكرت (
 در اين تحليـل     KMOضريب  . عاملي با چرخش واريماكس استفاده شد     از روش تحليل    

ميزان واريانس بار شده مقـدار      .  محاسبه شده كه نشان دهنده كفايت نمونه است        807/0
بنـدي شـدند كـه بـه ترتيـب            ها در چهـار عامـل گـروه         فعاليت. دهد   را نشان مي   35/45

فراغت با محور بـدن و سـالمتي        ،  ) فعاليت 10(هاي فراغتي با خانواده و دوستان         فعاليت
را تـشكيل   )  فعاليـت  7(اي    و فراغـت رسـانه    )  فعاليـت  4(، فراغت مـذهبي     ) فعاليت 8(
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نمره كـل هـر سـبك بـراي هـر           . دهد   نتايج تحليل عاملي را نشان مي      1جدول  . دهند  مي
پاسخگو در هر سبك فراغتي با استفاده از حاصل جمع نمرات پاسخگو در هر فعاليـت                

  .ملي آن محاسبه شده استضربدر بارعا
 با در نظر گرفتن ميزان تحـصيالت و رتبـه شـغلي والـدين و             :اجتماعي  پايگاه اقتصادي 

نمره هر پاسـخگو در ايـن متغيـر از          . گيري شده است      ميزان درآمد خانواده در ماه اندازه     
  .جمع مقادير استاندارد هر يك از متغيرهاي پيش گفته با يكديگر بدست آمده است

  
  بارهاي عاملي الگوهاي فراغتي سبك زندگي: 1 شماره جدول
/ تفريح با خانواده  فعاليت

  دوستان
فراغت بدن 
  و سالمت

فراغت 
  مذهبي

فراغت 
  اي رسانه

        64/0  هاي ديدني با خانواده سينما، موزه يا مكان
        81/0  هاي ديدني با دوستان سبنما، موزه يا مكان

        48/0  انوادههاي طبيعي با خ گاه پارك و تفريح
        77/0  هاي طبيعي با دوستان گاه پارك و تفريح

        71/0  گردش درخيابان با دوستان
        73/0  كافي شاپ با دوستان

        55/0  گشت و گذار در اينترنت
        33/0  مطالعه غيردرسي يا غيركاري

        45/0  هاي ورزشي فعاليت
      30/0    آرايش و اصالح صورت

      56/0     و هيكلتوجه به اندام
      63/0    كنترل روزانه وزن

      69/0    توجه به سود يا ضرر غذاها
      64/0    چكاپ ساالنه

      58/0    استفاده از تجهيزات ورزشي و زيبايي
      66/0    ها استفاده از مكمل /توجه به كالري غذاها

      60/0    آرايشگاه /هاي زيبايي كرم
    66/0      هاي مستحب فردي انجام عبادت

    67/0      هاي جمعي مذهبي فعاليت
    77/0      شركت در مراسم مذهبي
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    78/0      كمك در برگزاري مراسم مذهبي
  33/0        هاي كامپيوتري استفاده از بازي

  41/0        گوش دادن به موسيقي كالسيك يا سنتي
  55/0        خارجي /موسيقي پاپ ايراني

  72/0        تماشاي فيلم
  44/0        اديو و تلوزيونگوش دادن و تماشاي ر

  64/0        تماشاي ماهواره
  55/0        استفاده از پيام كوتاه

  
هويت جنسيتي به اين معنا است كه ما خود را از نظر جنسيتي چطور               :هويت جنسيتي 

بينيم و چه نگرش و سوگيري نـسبت       تعريف كرده و ارتباط خود را با محيط چگونه مي         
گيـري     گويه در قالب طيف ليكرت اندازه      8با استفاده از    دهيم اين مفهوم      به آن نشان مي   

  . محاسبه شده است68/0ضريب آلفاي كرونباخ براي اين مقياس . شد
هاي   هويت ديني يا ميزان دينداري فرد به معناي ميزان پايبندي به آموزه:هويت دينـي  

 گـالك و    اين متغيـر بـا اسـتفاده از الگـوي         . در ابعاد نظري و عملي است     ) اسالم(ديني  
 گويـه در قالـب طيـف        16استارك در سه بعد اعتقادي، مناسكي و پيامدي با استفاده از            

  . محاسبه شده است89/0ضريب آلفاي كرونباخ . گيري شد ليكرت اندازه
هويت ملي به معناي احساس تعلـق و وفـاداري بـه عناصـر و نمادهـاي             :هويت ملي 

 بـا   هاي تعريف شده سياسـي اسـت        رزو در ميان م   ) جامعه كل (مشترك در اجتماع ملي     
مانند افتخار به مليت، توجه به تاريخ و فرهنگ كشور، احساس نزديكي به    هايي    شاخص

. گيـري شـده اسـت       هموطنان و دلسوزي براي كشور با استفاده از طيف ليكـرت انـدازه            
  . بدست آمده است77/0 گويه 6ضريب آلفاي كرونباخ براي اين متغير با 

 سبك تربيتي خانواده الگوهاي رفتاري پدر و مادر با فرزندان در            :وادهسبك تربيتي خان  
هـاي   در خـانواده . گرا يـا اقتـدارگرا باشـد    تواند اقناع هاي تربيتي مي  سبك. خانواده است 

گرا همه افراد به تناسب موقعيت و امكانات خود حق دخالت در امور خانه و اظهار  اقناع
گيرد،   هاي مقتدر فقط يك نفر تصميم مي        در خانواده . دنظر درباره مسائل مختلف را دارن     

سازد و امـور زنـدگي     دهد، وظيفه افراد را مشخص مي       كند، راه نشان مي     هدف تعيين مي  
در اين تحقيـق تـأثير خـانواده از طريـق           . )124: 1383وحيدا و نيازي،    (دهد    را ترتيب مي  

 نمـره بـاال در    . گيري شد    اندازه )1383(نيازي   و سبك تربيتي با استفاده از مقياس وحيدا      
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گرا يا دموكراتيك و نمره پايين، سـبك مقتدرانـه را نـشان               اين مقياس سبك تربيتي اقناع    
  . بدست آمده است81/0اي   گويه12ضريب آلفاي كرونباخ . دهد مي
  

  روش تحقيق
 سـال   20-29جامعه آماري جوانان    . در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است        

 در اين محدوده سني در نقاط شـهري شـيراز           1385طبق سرشماري سال    . ز هستند شيرا
هاي بـاالي صـدهزار       طبق جدول لين براي جمعيت    . كنند   نفر زندگي مي   372945تعداد  

 نفر تعيـين    597 درصد، نمونه    q 50 و   p و   04/0 درصد و آلفاي     95نفر با ميزان اطمينان     
اي با استفاده     اي چندمرحله   گيري خوشه    نمونه ها با استفاده از روش       پرسشنامه 620شد و 

از هر يك از مناطق شـهرداري شـيراز         . بندي شهر شيراز تكميل شدند      هاي بلوك   از نقشه 
صـورت    هايي بـه تـصادف مـشخص شـده و در هـر بلـوك واجـد شـرايطين بـه                      بلوك

 مـرد بـا     282 زن و    335. گيـري سـه خانـه انتخـاب شـدند           سيستماتيك با فاصله نمونه   
 درصـد بـدون     8/1مجرد بوده و    % 2/66آنها متأهل و    % 32 سال كه    19/24گين سني   ميان

  .كردند، پرسشنامه تحقيق را تكميل كردند همسرشان زندگي مي
  

  ها يافته
هـا سـبك تربيتـي مقتدرانـه           درصد از خـانواده    5/6دهد كه تنها       نشان مي  نتايج توصيفي 

 درصد دموكراتيـك عمـل      2/36گرفته و   بيش از نيمي رفتاري بينابين در پيش        . اند  داشته
 درصد در حـد     5/35 درصد از پاسخگويان قوي بوده و        61هويت ملي بيش از     . اند  كرده

نتايج بدست آمده   . اند   درصد هويت ملي ضعيفي داشته     3/3اند و تنها      متوسط نمره گرفته  
رباره هاي كامالً سنتي د      درصد از جوانان نگرش    3/5دهد كه     از هويت جنسيتي نشان مي    

انـد و     اند و بيشتر افراد تركيبي از نظرات سنتي و مـدرن را درونـي كـرده                 جنسيت داشته 
 درصـد  1/71. نزديك به يك سوم جمعيت پاسخگويان نيز هويت جنسيتي مدرن دارنـد      

. اند   درصد نيز هويت ديني متوسط داشته      3/26از پاسخگويان هويت ديني قوي دارند و        
. ويت ديني مربـوط بـه بعـد اعتقـادي و پيامـدي اسـت              بيشتر نمرات بدست آمده در ه     

امـا در بعـد   . انـد   درصد از پاسـخگويان اعتقـادات دينـي قـوي داشـته     3/72كه  طوري  به
 درصـد  7/18دهند و   درصد نماز و روزه واجب خود را ضعيف انجام مي        4/31مناسكي  

تفـريح بـا    توان ديد كه سـبك فراغتـي          هاي فراغتي مي    در سبك . اند  در حد متوسط بوده   
 درصـد   4/32 درصد از پاسخگويان قوي بوده است و در          6/4خانواده و دوستان تنها در      
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سـبك  .  درصد زياد اسـتقبال نـشده اسـت        63از آنها در حد متوسط اهميت داشته و در          
 درصـد از پاسـخگويان در حـد         6/53 درصـد كـم اقبـال در         2/34اي در     زندگي رسـانه  

سـبك فراغتـي    . ويان اهميت زيادي داشته اسـت      درصد از پاسخگ   3/12متوسط و براي    
 2/37در حد متوسـط و بـراي        )  درصد 3/51(مذهبي براي بيش از نيمي از پاسخگويان        

توجـه بـه    .  درصد به اندازه زيادي جذابيت داشته اسـت        4/11درصد در حد كم و براي       
 1/60.  درصد از پاسخگويان را بسيار به خود مشغول داشته اسـت           8/14بدن و سالمتي    

هاي    درصد نيز اهميت كمي به فعاليت      25اند و     درصد در حد متوسط به آن اهميت داده       
    .دهند مربوط به زيبايي بدن و سالمتي آن مي

  هاي فراغتي بين زنان و مردان  نتايج مقايسه ميانگين سبك:2شمارة جدول 
   مستقلtبا استفاده از آزمون 

  t Sig  ميانگين  فراواني  جنسيت  متغير

ن محور و سبك بد  96/13  319  زن
  71/12  270  مرد  سالمتي

18/4  000/0  

  سبك مذهبي  49/7  324  زن
  82/7  272  مرد

58/1-  004/0  

  اي سبك رسانه  62/9  300  زن
  18/10  264  مرد

38/2-  018/0  

سبك تفريح   48/10  312  زن
  72/12  271  مرد  خانوادگي

62/6-  000/0  

  
هاي فراغتـي     كه زنان و مردان در استفاده از اين سبك        دهد     نشان مي  2جدول شماره   

دهند كه در سبك فراغتي بدن محـور زنـان    نتايج نشان مي. تفاوت معناداري با هم دارند  
  .هاي فراغتي مردان بيشتر از زنان فعال هستند بيش از مردان و در بقيه سبك

 3دول  جـ . براي بررسي فرضيات از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شـده اسـت           
هـا و سـبك       نتايج اين آزمون را براي بررسي رابطه پايگاه اقتـصادي اجتمـاعي، هويـت             

دهد   نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان مي     . دهد  هاي فراغتي نشان مي     تربيتي با سبك  
كه سبك فراغتي خانوادگي با پايگاه اقتصادي اجتماعي، هويت جنسيتي سـنتي، هويـت              

هويت ملي و ديني با اين سبك فراغتـي رابطـه منفـي             . اردملي و ديني رابطه معناداري د     
سـبك مـذهبي بـا      . ها رابطه منفـي و معنـاداري دارد         اي با همه هويت     سبك رسانه . دارد



   هويت و سبك تربيتيو الگوهاي فراغتي جوانان

  169

ترين رابطه را با هويت دينـي نـشان      ها رابطه مثبت و معناداري نشان داده اما قوي          هويت
تي رابطـه منفـي و   سبك فراغتي بـدن محـور فقـط بـا هويـت جنـسيتي سـن          . داده است 

رابطه مثبتي نيـز بـا سـبك        . اي نشان نداده است     ها رابطه   معناداري داشته و با بقيه هويت     
سبك تربيتي خانواده با سبك مـذهبي و سـبك بـدن رابطـه مثبتـي          . تربيتي خانواده دارد  

بـه جـز رابطـه هويـت        . اي رابطه نداشته است     نشان داده اما با سبك خانوادگي و رسانه       
ضعيف لي با سبك زندگي مذهبي، بقيه ضرايب همبستگي شدت كمي داشته و           ديني و م  
    .اي هم نسبتاً قابل توجه است شدت رابطه هويت ديني و سبك فراغتي رسانه. هستند

هاي فراغتي، پايگاه اقتصادي اجتماعي،  ضريب همبستگي پيرسون بين سبك: 3جدول شمارة 
  ها و سبك تربيتي خانواده هويت

  سبك بدن  مذهبي  سبك  اي رسانه  سبك  خانوادگي  سبك  متغير
  -047/0  -061/0  079/0  238/0**  اقتصادي اجتماعي پايگاه

  -094/0*  147/0*  -10/0*  084/0*  جنسيتي سنتي هويت
  007/0  312/0**  -113/0**  -181/0**  هويت ملي
  -060/0  511/0**  -241/0**  -199/0**  هويت ديني
  188/0*  088/0*  -027/0  011/0  سبك تربيتي

  
 تا  2ها ارتباط دارند و فرضيات        دهد كه الگوهاي فراغتي با هويت       اين نتايج نشان مي   

 فقط در مورد سبك تفريح با       1فرضيه  . ها زياد نيست    اما شدت رابطه  .  تأييد شده است   4
توان ديد كه اين فرضـيه تـا حـدي            درباره سبك تربيتي نيز مي    . خانواده تأييد شده است   

شدن صورتي كه توجه سبك زندگي مذهبي و بدن و سالمتي با دموكراتيك  هتأييد شده ب
  .اي ندارد اما ارتباطي با سبك تفريح خانوادگي و سبك رسانه. يابد تربيت افزايش مي

اي سلسله    هاي زندگي از تحليل خوشه      بندي پاسخگويان با توجه به سبك       براي دسته 
را اين آماره پاسخگويان يا متغيرها .  استگروهي استفاده شده مراتبي با روش اتصال بين

 نتـايج . آورد  هـاي همگـن در مـي        صورت گروه   شود به   براساس متغيرهايي كه به آن داده مي      
حاصل از كاربرد اين آماره، دو خوشه جداگانه از پاسخگويان را نشان داد كه با اسـتفاده       

  خوشه از نظر متغيرهـاي     براي مقايسه اين دو   . از متغيرهاي سبك زندگي بدست آمده بودند      
در ايـن   .  مستقل بـا هـم مقايـسه شـدند         tتحقيق ميانگين اين متغيرها با استفاده از آماره         

 ، الگوهـاي فراغتـي    )ملي و ديني  (هاي پاسخگويان براساس متغيرهاي هويتي        تحقيق خوشه 
  .دهد جدول بعد نتايج اين آماره را نشان مي. اند بندي شده و سبك تربيتي خوشه) چهارالگو(
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دهد كه ايـن دو خوشـه در سـبك زنـدگي               نشان مي  4نتايج بدست آمده در جدول      
مذهبي، هويت سنتي جنسيتي و سبك تربيتي تفاوت معناداري با هم ندارند اما در بقيـه                

 پاسخگوياني هستد كه پايگاه اقتـصادي       1كه خوشه     طوري  كنند به   متغيرها با هم فرق مي    
است و هويت ملي و ديني قويتري نسبت به خوشـه دوم            تر    شان پايين   اجتماعي خانواده 

و در كـل بيـشتر      %) 64/58(دهنـد     زنان درصـد بيـشتري از آنهـا را تـشكيل مـي            . دارند
    %).89/73(اند  پاسخگويان در اين خوشه قرار گرفته

   مستقلtنتايج مقايسه ميانگين متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون : 4جدول شمارة 
 t Sig  ميانگين  فراواني  اه خوشه  متغير

  پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده  -04/0  350  1خوشه
  79/0  121  2خوشه 

18/3-  002/0  

  سبك بدن محور و سالمتي  08/13  382  1خوشه
  08/14  135  2خوشه 

20/3-  003/0  

  سبك مذهبي  50/7  382  1خوشه
  80/7  135  2خوشه 

11/1-  267/0  

  اي سبك رسانه  41/9  382  1خوشه
  17/11  135  2خوشه 

55/6-  000/0  

  سبك تفريحي با خانواده و دوستان  66/9  382  1خوشه
  07/17  135  2خوشه 

28/26  000/0  

  هويت ديني  22/64  364  1خوشه
  19/59  129  2خوشه 

63/4  000/0  

  هويت سنتي جنسيتي  85/20  361  1خوشه
  64/21  127  2خوشه 

33/1-  184/0  

  هويت ملي  24/24  375  1خوشه
  07/22  133  2خوشه 

56/4  000/0  

  سبك تربيتي  36/42  353  1خوشه
  09/42  125  2خوشه 

357/0  721/0  

  
خوشــه دوم پايگــاه اقتــصادي اجتمــاعي بــاالتر، ســبك بــدن محــور و ســالمتي در 

دهند و با خانواده  اي اهميت زيادي مي   تر است، به سبك فراغتي رسانه       زندگيشان پررنگ 
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روند، مردان در اين خوشـه تعـداد بيـشتري را بـه خـود        دوستانشان زياد به تفريح مي     و
  .اند در اين خوشه جاي گرفته% 1/26و از مجموع پاسخگويان %) 70/63(اند  اختصاص داده

بـا توجـه بـه نتـايج        . سبك زندگي مذهبي در اين دو خوشه تفاوت معناداري ندارد         
ذهبي در ميان جوانان با اقبـال متوسـط، هويـت           رسد سبك زندگي م     توصيفي به نظر مي   

گرايـي را     ها درجاتي از دموكراسـي و اقنـاع         جنستي تقريباً مدرن و سبك تربيتي خانواده      
جـدول  . دهد و اين متغيرها ويژگي تمايز بخشي در مورد سبك زندگي ندارنـد        نشان مي 

ا نـشان  هـ  ها را بـه تفكيـك خوشـه    هاي زندگي و هويت   ضرايب همبستگي بين سبك    5
دهد كه سبك تربيتي در خانواده در خوشه اول با همـه               نشان مي  5نتايج جدول   . دهد  مي

گراتـر باشـد، سـبك     هر چه سبك تربيتـي اقنـاع    . هاي فراغتي رابطه معناداري دارد      سبك
تفـريح خـانوادگي بيـشتر و سـبك           مـذهبي و سـبك      محور و سالمتي، سبك     فراغتي بدن 

تري داشته باشـد كمتـر    هر چه فرد هويت جنسيتي سنتي. شود اي كمتر استفاده مي   رسانه
امـا  . دهـد   كند و سبك مذهبي را بيشتر انجام مي         هاي بدن و سالمتي توجه مي       به فعاليت 

هاي ديني    هويت. هاي فراغتي رابطه معناداري نشان نداده است        اين هويت با ديگر سبك    
كنند  اي را تضعيف مي انهو ملي سبك فراغتي مذهبي را تقويت كرده و سبك فراغتي رس    

با كنترل پايگـاه    . هاي بدن محور و تفريح با خانواده و دوستان ندارند           و ارتباطي با سبك   
اقتصادي اجتماعي رابطه هويت ديني با سبك بدن معنادار و رابطه هويت جنسيتي با آن               

اي  شدت روابط در سبك مـذهبي افـزايش يافتـه و در سـبك رسـانه             . معنا شده است    بي
  .هش يافته و ارتباط خود را با سبك تربيتي از دست داده استكا

اي بـا هويـت مـذهبي رابطـه           در خوشه دوم سبك فراغتي بدن محور و سبك رسانه         
هاي ملي و ديني و هويت سنتي جنسيتي رابطه مثبـت             سبك مذهبي با هويت   . منفي دارد 

بـا سـبك تربيتـي و       اي با هويت ديني و جنسيتي سنتي رابطه منفي و             دارد، سبك رسانه  
اي   گراتر باشد سبك رسـانه      هويت ملي رابطه مثبت دارد يعني هر چه سبك تربيتي اقناع          

اي نداشـته و بـا        شود و سبك تفريح با خانواده با هويـت دينـي رابطـه              بيشتر استفاده مي  
اين سـبك بـا سـبك جنـسيتي         . هويت ملي و سبك تربيتي رابطه منفي و معناداري دارد         

بعد از كنترل پايگاه اقتصادي اجتماعي      . بت و معناداري را نشان داده است      سنتي رابطه مث  
روابط سـبك   . اند  اي رابطه خود را از دست داده        هويت ديني و سبك بدن و سبك رسانه       

اي رابطـه   هويت ملي و سـبك رسـانه    . اند  ها با شدت كمتري ظاهر شده       مذهبي و هويت  
  .اي نشان نداده است سيتي و سبك تربيتي رابطهاند و اين سبك با هويت جن مثبتي پيدا كرده
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ها و سبك تربيتي به  هاي فراغتي، هويت ضريب همبستگي پيرسون بين سبك: 5جدول شمارة 
  اجتماعي ها قبل و بعد از كنترل پايگاه اقتصادي تفكيك خوشه

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  عدب  قبل  فراغتي هاي سبك  ها خوشه  سبك تربيتي  هويت جنسيتي سنتي  هويت ملي  هويت ديني
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  گيري نتيجه

  .نتايج اين تحقيق نشان دهنده چند نكته نظري و تجربي است
. ه هم وابسته است و همبـستگي بـااليي دارد  كه هويت ملي و ديني جوانان ب       اول اين 

. تـري هـم دارنـد    جوانان ديندارتر در اين تحقيق جواناني هستند كه هويـت ملـي قـوي            
تنهـا  . كنـد   روندهاي مشاهده شده در روابط بين متغيرها نيز اين همسويي را تأييـد مـي              

 كـه   كنند در خوشه دوم پاسخگويان است       جايي كه هويت ديني و ملي همسو عمل نمي        
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در آن سبك تفريح جمعي با خانواده و دوستان، با هويـت ملـي رابطـه منفـي داشـته و                     
  .اي با آن نشان نداده است هويت ديني رابطه

هـاي   اي و بدن محـور و سـالمتي سـبك    هاي فراغتي، سبك رسانه دوم از ميان سبك  
سـبك تفريحـات خـانوادگي بـا        . شود  فراغتي مدرن و سبك مذهبي، سنتي محسوب مي       

نتـايج  . دهـد  هاي تشكيل دهنده آن تفريحات فرهنگ بـاال را نـشان مـي            وجه به فعاليت  ت
هاي فراغتي جديد در ميان جوانان بيشتر         دهند كه ميزان اقبال به سبك       توصيفي نشان مي  

 و  )1387(هـاي ربـاني ورسـتگار         ايـن نتـايج بـا يافتـه       . هاي فراغتي سنتي است     از سبك 
  . همسو است)1389(جاه، رشوند و شهيدي  رفعت

سوم وزن دوستان نسبت به خانواده در سبك تفـريح بـا خـانواده و دوسـتان و وزن                   
سالمتي نسبت به بدن در سبك بدن و سالمتي و وزن فيلم و ماهواره نـسبت بـه بـازي،         

اي بيشتر است كـه اهميـت         كالسيك و راديو و تلوزيون در سبك رسانه       / موسيقي سنتي 
  .دهد را در سبك زندگي جوانان نشان ميها  نسبي هر يك از اين مؤلفه

گرا در دو خوشه فراغتي مـشخص شـده در ميـان جوانـان              چهارم سبك تربيتي اقناع   
هـاي    دهد كه سبك تربيتـي خـانواده در سـبك           اين امر نشان مي   . تفاوت معناداري ندارد  

بنـدي بـر      و بعد از دسـته    (فراغتي خاصيت متمايز كنندگي ندارد اما در درون هر خوشه           
سـبك  . دهد  هاي فراغتي را تقويت و برخي را كاهش مي          برخي از سبك  ) ها  اساس سبك 

هـاي    گيرد رابطه مثبتي با سـبك       تربيتي در خوشه اول كه اكثريت پاسخگويان را دربرمي        
دارد هر چه روابط داخل خانواده بـين والـدين و فرزنـدان         ) اي  جز سبك رسانه  (فراغتي  

بـدليل بـه    . رن و مـشاركتي افـزايش خواهـد داشـت         هاي مد   تر باشد فعاليت    دموكراتيك
هـاي مـدرني مثـل        هاي فردي و استقالل افراد در خانواده سبك         رسميت شناختن هويت  

هاي فراغتـي     شوند و بدليل مشاركتي بودن امور خانواده سبك         بدن و سالمتي تقويت مي    
بك فراغتـي   در خوشه اول س   . يابد  مشاركتي مثل تفريح با دوستان و خانواده افزايش مي        

طور كه آزادارمكـي و شـالچي         همان. گيرد  مذهبي با اين نوع سبك تربيتي نيز قدرت مي        
تـري را تجربـه كـرده باشـند،           تربيتي مـشاركتي    اند، جواناني كه سبك      اشاره كرده  )1384(

اما اين رابطه در خوشه دوم كه       . هاي مذهبي با ديگران دارند      رفتارهاي متفاوتي در سبك   
  .شود عي اقتصادي باالتري دارند مشاهده نميپايگاه اجتما

) اي و سبك بـدن محـور        سبك رسانه (هاي فراغتي مدرن      پنجم هويت ديني با سبك    
دهـد    اين امر نشان مـي    . در كل پاسخگويان و در هر خوشه رابطه منفي و معناداري دارد           

 غلبـه   هاي سنتي هماهنگي بيشتري دارد و اين امر بدليل          كه هويت ديني موجود با سبك     



  1393، 3سال پانزدهم، شمارة 

  174

هـاي مهـم در دنيـاي     اي يكـي از سـبك   سبك رسانه. هاي سنتي از دينداري است   قرائت
ايـن نتـايج نـشان     . كننـد   امروزي است كه جوانان هر روز بيش از پيش به آن توجه مـي             

هاي جهـاني و ارتبـاط آن بـا           دهد كه براي تقويت هويت ديني جوانان بايد به رسانه           مي
هايي از دينداري در جامعه رواج يابـد كـه            بايد قرائت . ددينداري توجه بيشتري نشان دا    

  .با اين سبك مهم فراغتي ارتباط نزديكتري برقرار كند
هاي فراغتي بسيار     ششم اهميت پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده در گزينش فعاليت        

رسد الگوي فراغتي مشاهده شده بيشتر با نظريه بورديو هماهنـگ             به نظر مي  . زياد است 
يعني جايگاه طبقاتي فرد است كه سـاليق و امكانـات او را بـراي               . د تا نظريه گيدنز   باش

هـاي طبقـاتي      كند و معموالً افـراد در محـدوده         هاي فراغتي مشخص مي     گزينش فعاليت 
ها با هر     هاي ليست شده در اين تحقيق را همه خانواده          بيشتر فعاليت . كنند  خود عمل مي  

كـه بـا      ها بيش از اين     د انجام دهند، اما انجام اين فعاليت      توانن  سطح امكانات اقتصادي مي   
اي كـه در آن بـزرگ و          هويت افراد مرتبط باشد با پايگـاه اقتـصادي اجتمـاعي خـانواده            

گونـه كـه بورديـو اشـاره كـرده            دهد همان   اين امر نشان مي   . اند مرتبط است    تربيت شده 
شود در    تخاب فعاليت فراغتي مي   و خوهايي كه باعث تفاوت افراد در ان         ها و خلق      سليقه

 و   همـين خلـق   . وخوهاي طبقاتي شكل گرفته است      خانواده و با توجه به ساليق و خلق       
هـاي فراغتـي شـكل        هـا را شـكل داده و از رهگـذر آنهـا انتخـاب               خوهاي اوليه هويت  

تواند تأييدي بر نظريـه بورديـو در ايـران فـراهم              بنابراين نتايج اين تحقيق مي    . گيرند  مي
 همـسو اسـت امـا بـا نتـايج           )1382(هـاي فكـوهي و انـصاري          اين نتايج بـا يافتـه     . ندك

رسد اين عدم هماهنگي  به نظر مي.  هماهنگي ندارد)1389(جاه، رشوند و شهيدي     رفعت
  .بدليل شرايط خاص فراغت در دانشگاه و استفاده از امكانات دانشگاه باشد

هـاي فراغتـي      نسيتي در همه سبك   هفتم بررسي تمايزات جنسيتي نشان از تفاوت ج       
ها غير از سبك فراغتي مربوط به بدن و سالمتي كمتر از مردان               زنان در همه سبك   . دارد

سبك فراغتي بدن محور نيز بدليل توجه بيشتر زنان به زيبايي و كنترل بدن              . فعال هستند 
بـه كنتـرل    توجهي مـردان      اين اهميت بيشتر به معناي بي     . تر است   در ميان زنان پراهميت   

در بقيـه   . بدن و سالمتي نيست بلكه مشغوليت بيـشتر زنـان بـه آن را نـشان داده اسـت                  
هاي فراغتي مردان بدليل امكانات و گشودگي سـاختاري بيـشتري كـه در اختيـار                  سبك

هـاي فراغتـي مـستلزم        هـاي ايـن سـبك       كنند چون بيشتر فعاليت     تر عمل مي    دارند، فعال 
ده از امكانات يا وقت آزاد است كه بيـشتر در اختيـار             مشاركت در فضاي عمومي، استفا    

كه هويت مذهبي زنان      حتي در زمينه سبك زندگي مذهبي با وجود اين        . مردان قرار دارد  
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تر از مردان است اما مشاركت آنها در اين سبك فراغتي از مردان كمتـر                 در مجموع قوي  
 زنـدگي و فراغتـي را       تحقيقات انجام شده در ايران تمايزات جنـسيتي در سـبك          . است

  .)1387 و شكوري، 1391و ديگران،  ؛ ادريسي 1388و شيري،  رباني (كنند  تأييد مي
اي در هر دو خوشـه بعـد از كنتـرل پايگـاه اقتـصادي اجتمـاعي                   هشتم سبك رسانه  

دهد كه اين سـبك بيـشتر تحـت تـأثير             اين امر نشان مي   . اي با سبك تربيتي ندارد      رابطه
اي بيشتر سـرمايه      رسد سبك رسانه    به نظر مي  . باط افراد درون خانواده   پايگاه است تا ارت   

  .كند و در اين مورد نيز نظريه بورديو تأييد شده است فرهنگي خانواده را منعكس مي
هـاي دينـي و    هـاي فراغتـي تحـت تـأثير هويـت      توان گفت كه سبك   در مجموع مي  

مالك انتخـاب عمـل افـراد در    ها  قرار دارند و اين هويت) بيش از هويت ملي (جنسيتي  
هاي مربـوط بـه بـدن و          هاي فراغتي مانند فعاليت     برخي از فعاليت  . حوزه فراغت هستند  

سالمتي گسترش زيادي بين جوانان دارند و در طبقات باال و متوسـط و در ميـان زنـان                   
ا هاي اقتصادي اجتماعي باالتر ب      اي در پايگاه    اند و برخي مانند سبك رسانه       گسترش يافته 

هاي   ميزان اهميت هر مؤلفه در سبك     . گيرند  اي بيشتري مورد استفاده قرار مي       تنوع رسانه 
زندگي نشان دهنده عالقمندي نسل جوان به ارتباط با دوستان و كاهش اهميت روابـط               

گيـري مـصرف    خويشاوندي، اهميت بيش از پيش فيلم و تماشـاي مـاهواره كـه جهـت     
دهد و توجه روز افزون به سالمتي و بـدن            ن مي فرهنگي به سوي فرهنگ جهاني را نشا      

  .ريزي فرهنگي براي جوانان مورد توجه قرار گيرد اين روندها بايد در برنامه. است
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