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چكيده
هدف اين مقاله ،بررسي رابطه بين نحوه گذران اوقات فراغت و هويت ملي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز است .
چارچوب نظري اين پژوهش ،تئوري كنش متقابل نمادين و نظريه گيدنز است .جامعه مورد مطالعه ،كليه دانشجويان  02تا
 02ساله دانشگاه آزاد تبريز بوده كه تعداد  724نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده است .از روش نمونه گيري خوشه اي
چند مرحله اي استفاده شده و پس از بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه ،با روش پيمايشي ،اطالعات الزم جمع آوري و
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .تعداد شش فرضيه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج بدين شرح به دست آمد :فراغت
مجازي و فراغت ورزشي در هويت ملي تاثير منفي و معكوسي داشته است .فراغت مذهبي در هويت ملي تاثير مثبت و
مستقيم داشته است .فراغت فرهنگي ،فراغت عاميانه ،تحصيالت و سن در هويت ملي ،تاثيري ندارد .جنسيت ،وضعيت
تاهل ،منطقه سكونت و شغل در هويت ملي تاثير دارد .مجموع اين متغيرها  55/5درصد از تغييرات هويت ملي دانشجويان
را تبيين مي كنند.
کلمات کلیدی :اوقات فراغت ،فراغت مجازی ،فراغت فرهنگی ،فراغت عامیانه ،هویت ملی

 -1مقدمه

اوقات فراغت يكي از پديده هايي است كه توجه بسياري از صاحب نظران به ويژه جامعه شناسان و متخصصان علوم
اجتماعي را به خود جلب كرده است .جامعه شناسان ،فراغت را واقعيتي كامالً تازه تصور مي كنند كه در نتيجه انقالب
صنعتي و توسعه اجتماعي و اقتصادي جهان امروز پديد آمده است .امروزه فعاليتهاي اوقات فراغت از چنان اهميتي برخوردار
شده است كه كارشناسان از آن به مثابة آيينة فرهنگ ياد مي كنند .در اين معنا  ،چگونگي گذران اوقات فراغت افراد يك
جامعه به ميزان زيادي معرف خصوصيات فرهنگي آن جامعه است.
در دهه هاي اخير ،جامعه شناسان اوقات فراغت و صاحب نظران (مطالعات فرهنگي) با پيوند مولفه هاي تشكيل دهندة
اوقات فراغت با هويت اجتماعي ،افقي نوين در اين عرصة پژوهشي گشوده اند .تحليل نقش اوقات فراغت در فضاي مدرن
و رابطة آن با هويت اجتماعي ،نشانگر افزايش اهميت فراغت در جامعة معاصر است .از اين منظر ،مطالعة اوقات فراغت،
افزون بر فراهم ساختن بستر مناسب براي برنامه ريزيهاي فرهنگي و اجتماعي  -كه اين مهم به ويژه در جامعة دانشجويان
ايران از اهميتي مضاعف برخوردار است  -اين امكان را فراهم مي سازد تا در پرتو نظريه هاي مختلف و سنجش ارتباط آن
با ديگر متغيرهاي اجتماعي الگوي نظري مناسبي براي تحقيق در اين عرصه ارائه گردد .ويژگي دوران مدرن ،تنوع الگوهاي

1

گذران اوقات فراغت است .تماشاي مسابقات و انجام فعاليتهاي متنوع ورزشي ،استفاده روزافزون از رسانه ها (تلويزيون،
اينترنت ،ماهواره و )....تغيير نوع روابط با همساالن و ...از مهمترين ويژگيهاي فراغت مي باشد.
در جامعه مدرن ،اوقات فراغت بعنوان فعاليتي مصرفي ،عرصه خاصي از تجربه انساني است كه امتياز آن براي افراد،
داشتن حق انتخاب ،خالقيت ،رضايتمندي و لذتي است كه خود ،لذت و شادي بيشتر را به دنبال داشته و به آنها امكان مي
دهد هويت هاي اجتماعي مطلوب خويش را ابراز كنند و گاه تاييد ديگران را نسبت به آن بدست آورند .به تعبير ديليني
( )0222امروزه نحوه گذران فراغت را شايد از مهمترين شاخص هايي بدانند كه بهتر از هر چيز ديگر ،حتي مشاغل افراد،
گوياي شخصيت واقعي آنان است(ديليني .)151:5133،به اين ترتيب ،امروزه اوقات فراغت بدل به نيازي ضروري براي
انسان ها شده؛ نيازي كه در كنار كاركردهاي كالسيك خود ،مبنائي براي هويت سازي و هويت يابي افراد فراهم آورده
است.
بدين قرار ،پس از آنكه جامعه در مقياس وسيع سر برآورد و زندگي گروهي در جوامع سنتي رو به افول گذاشت ،هويت
و تكوين آن بدل به مسئله شد .چرا كه در اثر تضعيف ساختارهاي سنتي ،هر يك از افراد مي بايست ،مستقل از صفاتي كه
به واسطه جايگاه سنتي يا طبيعي خود بدان متصف گشته بودند ،خود هويت خويش را پي مي ريختند.
در تحليلهاي جامعه شناسي امروز « ،فعاليتهاي مصرفي ،منشأ مدرن ساختار هويتي به شمار مي روند و اين نكته
محصول تغيير آهنگ زندگي و فراغت بشر امروز است» (خادميان .)2:5133 ،امروزه حس هويت بسياري از مردم ،بيشتر
بسته به الگوهاي مصرفشان است تا نقش كاري شان(باكاک .)581:5135 ،جامعه امروزي ايراني ،دستخوش يك جريان
تغيير سريع و ريشه اي است .پيوندهاي سنتي با طبقه و خانواده به تدريج كم اهميت تر مي شوند و افراد بايد خود مسئوليت
زندگي خويش را بر عهده گيرند .از اين رو دانشجويان ،الگوهاي فراغتي متنوعي را تجربه مي كنند .اين الگوهاي فراغت
خصوصا الگوهاي مدرن ،در تكوين شخصيت و هويت دانشجويان تاثيرات ژرفي را بر جاي مي گذارند.
اوقات فراغت ،منشأ شناخت و به رسميت شناخته شدن دوران دانشجويي و هويت آنان است .بر اساس يافته هاي يك
تحقيق هر چه مصرف كاربر در فضاي مجازي حرفه اي تر باشد ،ميزان دستيابي او به هويت مدرن شديدتر خواهد
بود(همان.)532،
بنابراين گذران فراغت بعنوان شاخصي از مصرف (مصرف زمان) ،متضمن ايجاد احساس هويت است .در حوزه فراغت،
افراد ،نماگرها ،كليشه ها ،الگوها و قواعد خاص سبك زندگي و هويت اجتماعي خود را بازگو مي كنند.
هدف اين تحقيق بررسي هويت ملي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز در قالب اوقات فراغت است .به عبارت ديگر سوال
اساسي اين است كه در كالن دانشگاهي چون دانشگاه آزاد تبريز الگوهاي گذران اوقات فراغت به چه نحوي الگوهاي
هويت ملي را انعكاس مي دهند؟ آيا خطوط تمايز و تشابه اوقات فراغت مي تواند بعنوان منبعي براي هويت يابي
دانشجويان باشد؟
در اين پژوهش سوال زير مورد بررسي و كاوش قرار گرفت.
 آيا بين الگوهاي گذران اوقات فراغت و شكل گيري هويت ملي دانشجويان رابطه وجود دارد؟با بررسي كتابها ،مقاله ها ،پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي و منابع اينترنتي به زبانهاي فارسي و التين در زمينه
اوقات فراغت مشخص گرديد كه تحقيقات متعددي در اين زمينه صورت گرفته است .مثال« در ايران بيش از سيصد عنوان
تحقيق علمي و پژوهشي درباره اوقات فراغت به نگارش درآمده است» (ابراهيمي و بهنوئي.)512:5133 ،
دسته بندي تيپ هاي شخصيتي افراد بر اساس گذران اوقات فراغت در درون و بيرون از خانواده ،سعي داشته اند
عالوه بر توصيف ،به تبيين اين پديده اجتماعي نيز بپردازند .بنابراين ،اكثر اين تحقيقات جنبه توصيفي دارند نه تبييني .ديگر
اينكه اكثر اين تحقيقات خالي از يك بينش جامعه شناختي مي باشند.
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سه دسته از مطالعات تجربي فراغت از اهميت بيشتري برخور دارند ؛ دسته اول پژوهشها به بحث در مورد الگوهاي
اوقات فراغت در جريان چرخة زندگي مي پردازد .نمونة اين نوع از مطالعات كار آر .ان .راپوپورت با عنوان اوقات فراغت و
چرخة زندگي خانواده است كه در سال  5245منتشر شده است.
مطالعات دسته دوم ناظر به اين پرسش است كه كار و اوقات فراغت چگونه با يكديگر مرتبط مي شوند؟ نمونة اين
نوع تحقيقات مطالعه «استانلي ژاركر» موسوم به «اوقات فراغت و كار» است كه در سال  5281منتشر شده است .مطالعه
پاركر به لحاظ ربط دادن كار به درک اعمال فراغتي ،بسيار بنيادي است .و باالخره مطالعات دسته سوم به پژوهش دربارة
انواع خاصي از اوقات فراغت مانند رفتن به سينما و تماشا ي مسابقة فوتبال توجه دارد.
در ايران نيز تحقيقاتي پيرامون اوقات فراغت و همچنين هويت ملي انجام شده است كه نتايج اكثر آنها ،رابطه گذران
اوقات فراغت و شكل گيري هويت و شخصيت را نشان داده است.
دوران ( )5135در پژوهشي با عنوان « تاثير فضاي سايبرنتيك بر هويت اجتماعي» به بررسي تاثير فضاي سايبر بر
هويت اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه تهران پرداخته است .نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معناداري ميان
تجربه فضاي سايبرنتيك و هيچ يك از سه سطح هويت اجتماعي (هويت خانوادگي ،هويت هماالن و هويت ملي)
پاسخگويان وجود ندارد .بدين ترتيب ،هر چند كه رابطه بين اوقات فراغت و هويت ملي به لحاظ نظري و تجربي مورد
واكاوي قرار گرفته است و در اين باره نوشتارهاي قابل توجهي نيز وجود دارد ،ليكن يافته هاي نظري به خصوص تجربي
حاصل شده بر روابط فراگير و پايدار داللت ندارند و نمي توان به احكام قاطعي در مورد رابطه اشكال مختلف فراغت و
هويت ملي دست پيدا كرد .با اين همه ،نبايد از وجود اجماع نظري و حتي تجربي درباره تاثير و تعامل بين بعضي گونه هاي
فراغت با هويت ملي چشم پوشي كرد.
فعاليتهاي فراغتي در اوايل دوره ي صنعتي مدرن حوزه ي تضادهاي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي بود كه تا حدي در
ستيز اتحاديه ها در پي احقاق حقوق كارگران و در مديريت كارخانه ها تجلي مي يافت.كاهش ساعات كار و حق استفاده از
مرخصي با حقوق ،استفاده از دستاوردهاي اتحاديه هاي كارگري در اوايل دهه ي  5282در غرب بود(همان) .در اواسط قرن
بيستم ،اهميت فراغت به جايي رسيد بود كه وجه اصلي و غالب در فعاليتهاي روزمره جوامع سرمايه داري اخير گرديد .در
دوران مدرن اوليه و اقتصادهاي توليد محور ،فراغت(اگر اصال مي بود) وقتي بود براي استراحت و رفع خستگي ناشي از كار.
اما در دوران مدرن متأخر ،فراغت به يك امر زيبايي شناختي و شكلي از مصرف تبديل شده است كه افراد از طريق آن مي
توانند به هويت متفاوتي دست يابند(اسليتر ،در جالئي پور و محمدي.)724:5134،
سيريل اسميت ( )5234نظريه هاي ويژه اي را كه در زمينه فراغت از سوي متفكران اجتماعي اظهار شده است ،به سه
ديدگاه نظري تقسيم مي كند :نظريه اجتماعي شدن ،نظريه نقش و پايگاه ،و نظريه خرده فرهنگ خاص دانشجو .نظريه
اجتماعي شدن ،فراغت را جزئي از مجموعه فعاليتهايي مي داند كه از طريق آن ايستارها و آموخته هاي الزم براي ورود به
بزرگسالي بايد آموخته شود .ديدگاه دوم ،اين دوره را يك دوره موقت و ناپايدار به لحاظ نقش و پايگاه مي داند .در اين
ديدگاه ،نوجواني يك دوره گذار ناپايدار از مراحل مختلف كسب پايگاه اجتماعي است كه هر فردي بايد طي كند .از آنجا كه
اين دوره كوتاه و موقت است ،دانشجو نمي داند الگوي رفتاري مناسب چيست و از الگوي مناسبي پيروي نمي كند .نظريه
پردازان ديدگاه سوم معتقدند كه در اين دوره سني ،همين كه نوجوانان به دوره جواني وارد مي شوند ،غالبا در اجتماع
همساالن خود حضور مي يابند و از شيوه هاي رفتاري مستقلي پيروي مي كنند .اجتماع جوانان طبقات پايين به عنوان
«فرهنگ كوچه و خيابان»معروف است.
دانشجويان به دنبال كسب تجارب جديد هستند و ذوق و سليقه هاي تازه را مي جويند در انتخاب فراغت كمتر از
الگوهاي پايدار و ثابت پيروي مي كنند و خواستار تنوع در اوقات فراغت اند(لطيفي.)75:5137،كريس روجك()5133مواضع
محوري غيرروان شناختي در نظريه فراغت را شامل چهار رويكرد مي داند :رويكرد نظامها ،رويكرد كنش متقابل ،رويكرد
ماركسيستي و رويكرد فمينيستي.
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عالوه بر ديدگاههاي فوق ،مي توان به ديدگاههاي جديد خصوصا ديدگاه بورديو ( )5283و روجك نيز اشاره كرد« .در
جامعه شناسي بورديو ،فراغت يكي از مهمترين گونه هاي بازتوليد اجتماعي است» (روجك.)507:5133،
بورديو اشاره مي كند كه«تمايزهاي اجتماعي كه بيانگر هويتهاي اجتماعي گروههاي مختلف هستند ،را مي توان در
مجموعه متنوعي از اعمال اجتماعي مشاهده كرد ،از جمله اعمالي كه به طور سنتي مربوط به فراغت مي شوند مثل
تعطيالت ،ورزشها ،مطالعات ،موسيقي ،سينما و ساير امور ذوقي» (به نقل از اباذري و چاوشيان.)55:5135 ،
روجك معتقد است مناسبات فراغت يكسره در جريان مبارزات ،مذاكرات و چانه زني هاي دائمي قرار دارد .از جمله ي
اين چانه زني ها كه موارد بسياري از آن ها را مي توان در تاريخ جوامع شناسايي كرد چانه زني بر سر زمان و فضاي فراغت
است .زمان فراغت و فضاي فراغت به طور خودكار و منكف در جامعه وجود ندارد .برعكس زمان فراغت و فضاي فراغت
ال شامل درگيري
همواره توسط اعمال و كنش هاي مردم در حال ساخته شدن و بازسازي است .به عالوه اين اعمال معمو ً
هاي بنيادي بر سر معاني و موارد استفاده ي زمان و مكان فراغت مي شوند .در واقع از ديد روجك ،فعاليت فراغتي و
تفريحي ،فعاليتي سرشار از ارزش و معنا است (روجك.)5133،
كمتر مفهومي است كه به اندازه هويت واجد معاني متعدد باشد(دوران  ) 30:5131 ،در دايره المعارف علوم اجتماعي
مفهوم تعيين هويت -همتاپنداري چنين تعريف شده است كه در يك معني ،خود را با فردي ،حزبي يا گروهي يكسان و
همتا پنداشتن است آنچنانكه فرد خود را در قالب آن ببيند ،در اين معني معادلهايي همچون همذات پنداري ،اتحاد و ...يافته
است و در فرايند آموزش و همچنين اجتماعي شدن مؤثر است .در معناي ديگر ،تعيين هويت يك چيز ديگر ،يك سازمان و
يا فرد است(ساروخاني.)80:5142 ،
«مسئله هويت مدت هاي طوالني موضوع نظريه اجتماعي بوده و بخصوص در سالهاي اخير زمينه اي بحث برانگيز
بوده است» (ذكائي.)87:5132 ،
يكي از مهمترين انواع يا ارجاعات يا منابع هويت جمعي يا هويت اجتماعي ،ملت است كه موجب طرح مفهوم مليت و
هويت ملي مي شود .هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترک در اجتماع ملي(جامعه
كل) است.
«در حوزه جامعه شناسي ،هر گاه بحث هويت پيش مي آيد ،بايستي به ناچار به متفكران و انديشمندان مكتب كنش
متقابل نمادين رجوع گرد» (آزاد .)531:5130 ،به طور كلي ميزان قابليت آزمايش تئوري هايي مانند تئوري كنش متقابل
نمادين اجتماعي باال است چرا كه اين تئوري كلي بوده و از دقت زيادي برخوردار است « .بر اساس اين ديدگاه ،معني و
دركي كه افراد در گروه از خود و ديگري دارند ،منشاء ساختن هويت اجتماعي است»(آزاد.)510:5130 ،
نوع گذران اوقات فراغت ،بعنوان يكي از مهمترين عرصه هاي تعامل اجتماعي ،مي تواند به منزله يك رسانه و معرف
هويت افراد و به ويژه دانشجويان مطرح باشد .اوقات فراغت به عنوان يكي از اساسي ترين شاخص هاي سبك زندگي در
دنياي خالي از معناي دوران سنتي ،قادر است به بياني براي هويت هاي فردي تبديل شود .افراد مي توانند با نوع گذران
اوقات فراغت همانطور كه ابزاري براي بيان هويت است ،همزمان ،هويت سازي كنند .بنابراين نمي توان تمايز دقيقي ميان
ساخت و بيان هويت قائل شد .با به كارگيري آيتم هاي چگونگي گذران اوقات فراغت همزمان مي توان هويت هاي
شخصي ،جنسيتي ،گروهي ،ملي و ...را ساخت و منتقل كرد .در يك كالم مي توان عنوان نمود كه افراد و به ويژه
دانشجويان در مدرنيته ي متأخر ،نحوي گذران اوقات فراغتشان را به عنوان بخشي از منابع فرهنگي الزم ،براي جريان
پيوسته ي هويت خود به كار مي برند .به گونه اي كه نحوه گذران اوقات فراغت به عنوان بخشي از معاني ذهني و عيني
افراد در بازتاب هاي بيروني شكل يافته است.
بر مبناي مباحث فوق ،خطوط اصلي چارچوب نظري اين پژوهش را به صورت ذيل مي توان تدوين نمود؛
 -5هويت انسان در كنش متقابل با ديگران ايجاد مي گردد و در جريان زندگي ،پيوسته تغيير مي كند .هويت؛ سيال،
فرايندي ،و واجد درجه اي از تأملي بودن است.
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 -0الگوهاي فراغت خصوصا الگوهاي مدرن ،بعنوان مهمترين عرصه تجربه و تعامل اجتماعي ،متضمن ايجاد احساس
هويت اجتماعي بوده و در تكوين شخصيت و هويت ،تاثيرات ژرفي را بر جاي مي گذارند.
مهمترين نتيجه چارچوب فوق اين است كه ،اوال ،هويت شخص ،چيزي نيست كه در نتيجه عضويت هاي گروهي يا
تداوم كنش هاي اجتماعي فرد به او تفويض شده باشد ،بلكه فرد بايد آن را به طور مداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليت
خويش به طرز بازتابي مورد حفاظت و پشتيباني قرار دهد؛ و ،دوم اينكه ،الگوهاي گذران فراغت يكي از ابزارهاي اساسي
است كه فرد به وسيله آن روايت معيني از هويت اجتماعي را محفوظ مي دارد ،و در عين حال خود وي نيز از وراي همين
روايت «در معرض ديد» ديگران قرار مي گيرد.

 -2روش

پژوهش حاضر به روش پيمايش از نوع توصيفي و تبييني انجام گرفت .تكنيك گردآوري اطالعات به دو صورت
كتابخانه اي و پرسشنامه مي باشد .با توجه به اين كه هدف اين پيمايش ،بررسي رابطه بين نحوه گذران فراغت و هويت
ملي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز بوده ،لذا واحد تحليل در اين پژوهش ،دانشجو و سطح تحليل ،خرد است .جمعيت
دانشجوي  02تا  02ساله دانشگاه آزاد تبريز به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد .در تعيين حجم نمونه از فرمول
كوكران استفاده شده كه تعداد  724نفر تعيين گرديد .در اين پژوهش با توجه به حجم زياد جامعه آماري و نوع روش
پژوهش ،نمونه هاي مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شده اند « .اين طرز نمونه
گيري براي مناطق وسيع به كار گرفته مي شود» (تنهايي.)133:5135 ،
به اين طريق كه ابتدا به شيوه قضاوتي ،از يك دانشكده دانشگاه آزاد تبريز و از  7رشته تحصيلي به عنوان خوشه
هاي نمونه برداري اوليه انتخاب گرديده و سپس در بين خوشه هاي انتخاب شده ،با در نظر گرفتن متغير جنسيت ،نمونه ها
به شيوه تصادفي انتخاب شده اند .جهت بررسي رابطه بين متغيرها از تحليل واريانس و رگرسيون چند متغيره استفاده شد.
داده ها پس از جمع آوري ،ويرايش و پردازش نهايي ،توسط نرم افزار  spssتحليل شد.
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه ،از اعتبار صوري استفاده شد .اين اعتبار مبتني بر داوري و قضاوت متخصصان است.
براي به دست آوردن ميزان روايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده.

 -3يافته ها

 -1-3يافته هاي توصيفي:
  55/3درصد از پاسخگويان را مردان تشكيل داده و  73/0درصد آنان را زنان تشكيل مي دهند. 027نفر از پاسخگويان برابر با  40درصد مجرد و  551نفر برابر  03درصد آنان متاهل مي باشند. از مجموع افراد مورد مطالعه 55/5 ،درصد فعال از نظر اقتصادي بوده كه شامل افراد شاغل و بيكار در جستجويكار مي شود 73/7 .درصد را افراد غير فعال از نظر اقتصادي تشكيل مي دهند كه شامل زنان خانه دار ،محصلين مي شود.
 2/5درصد نيز پاسخ ندادند.
 منطقه محل سكونت  01/5درصد در شمال شهر 15/8 ،درصد در مركز شهر75/1 ،درصد در جنوب شهر ،تبريز بودهاست .بدين ترتيب نسبت تقريباً برابري از جمعيت مناطق شهري در پژوهش وجود داشت.
 بيش از  51درصد از پاسخگويان روزنامه مطالعه نمي كنند .ميانگين مطالعه روزنامه بعنوان يك فعاليت فراغتي درطول شبانه روز حدود  50دقيقه مي باشد.

5

 از نظر مطالعه مجالت مختلف ،حدود  71درصد در اوقات فراغت خود به مطالعه مجله مي پردازند بيش از 54درصد پاسخگويان مجله مطالعه نمي كنند.
 بر اساس نتايج اين تحقيق ،دانشجويان بيشترين ساعات فراغت خود را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند.نزديك به  25درصد پاسخگويان در اوقات فراغت خود تلويزيون تماشا مي كنند .تنها حدود  5درصد تلويزيون تماشا نمي
كنند .بيش از  82درصد پاسخگويان در اوقات فراغت خود بيشتر از يك ساعت به تماشاي تلويزيون مي پردازند.
 حدود  ٪44از پاسخگويان به راديو گوش نمي دهند .حدود  51درصد كمتر از نيم ساعت 5/4 ،درصد  12دقيقه1/4 ،درصد بيشتر از نيم تا يك ساعت و نهايتا اينكه  2/2درصد بيشتر ازز يك ساعت در طول شبانه روز در اوقات فراغت خود از
برنامه هاي راديو استفاده مي كنند.
 نزديك به  32درصد از پاسخگويان به گوش دادن موسيقي در اوقات فراغت عالقه دارند .ميانگين ساعت  13دقيقهدر طول شبانه روز است .بنابراين ،گوش دادن به موسيقي يكي از مهمترين شيوه هاي گذران فراغت در بين دانشجويان
مي باشد.
 نزديك به  11درصد از پاسخگويان ،گردش در محوطه سبز دانشگاه را جزء فعاليتهاي فراغتي خود نمي دانند. حدود  72درصد از پاسخگويان مطالعه قرآن و گوش دادن به موسيقي مذهبي را يكي از شيوه هاي گذران فراغتخود مي دانند.
 بيش از  23درصد از پاسخگويان حداقل سالي يكبار و كمتر به سينما مي روند .بيش از  78درصد تئاتر و بيش از 51درصد فرهنگسرا را جزء عالئق فراغتي خود نمي دانند .نزديك به  42درصد ،از كتابخانه دانشگاه استفاده مي كنند .بيش
از  52درصد از پاسخگويان ،سالي يكبار و كمتر ،از نمايشگاهها بازديد مي كنند .بيش از  75درصد پاسخگويان ،رفتن به
كافه تريا و كافي شاپ دانشگاه را جزء فعاليت فراغتي خود نمي دانند .نزديك به  22درصد پاسخگويان در اوقات فراغت
خود به شركت در مهماني هاي خانوادگي عالقه دارند .بيش از  13درصد به استخر شنا و بيش از  55درصد به باشگاه
ورزشي و بيش از  83درصد به تماشاي رويداد هاي ورزشي در ورزشگاه ها عالقه اي ندارند.
  47درصد از پاسخگويان در اوقات فراغت خود از اينترنت استفاده مي كنند.در اين پژوهش ،بعد زباني هويت ملي با سه شاخص اندازه گيري شده است .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه
اكثريت نسبي پاسخگويان  22/8درصد به زبان فارسي عشق مي ورزند 4/2 .درصد تا حدودي و تنها  5/5درصد با اين گويه
مخالفت كرده اند .حدود  32/2درصد پاسخگويان به مشاهير و شاعران ايراني افتخار مي كنند 8/2 .درصد نظر بينابيني
داشته و  1/0هم مخالف اين گويه بوده اند .با توجه به اينكه ميانگين بعد زباني هويت ملي  51/7از  55مي باشد ،لذا مي
توان گفت كه گرايش دانشجويان به بعد زماني هويت ملي در سطح بااليي قرار دارد.
نتايج بدست آمده از اندازه گيري شاخصهاي بعد اجتماعي هويت ملي نشان مي دهد كه  33درصد پاسخگويان به
رعايت حقوق ديگران از هر قوم و طايفه اي پايندند 4/2 .درصد داراي نظر متوسط و  7/5درصد مخالف اين نظر بوده اند .در
پاسخ به گويه ،گاهي اوقات از زندگي در بين مردم ايران احساس ناراحتي مي كنم 15/3 ،درصد پاسخ مثبت 01/1 ،درصد
پاسخ متوسط و  72/3درصد پاسخ منفي داده اند .ميانگين بعد اجتماعي هويت ملي 4/1 ،از  52مي باشد.
با اين وجود داده هاي پژوهش حكايت از نوعي احساس نسبتا قوي هويت ملي در ميان دانشجويان دارد.
در اين پژوهش ،ويژگي هاي فردي شامل جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت و وضعيت تاهل دانشجو مي شود .در ادامه
به بررسي رابطه و همبستگي هر يك از اين متغيرها با هويت اجتماعي پرداخته مي شود .سطح سنجش متغيرهاي ويژگي
هاي فردي به صورت اسمي و ترتيبي است.
جنسيت و هويت ملي :جنسيت در هويت ملي تاثير دارد .براي سنجش رابطه بين متغير جنسيت و هويت ملي از
آزمون كي دو (كالنتري )525:5135 ،استفاده شده است .مقدار آماره كي دو برابر با 51/535و سطح معناداري آن 2/225
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است .لذا با احتمال بيش از  22درصد مي توان گفت كه جنسيت در هويت ملي تاثير دارد .يعني ميزان هويت ملي در بين
مردان و زنان متفاوت است.
وضعيت تاهل و هويت ملي :وضعيت تاهل در هويت ملي تاثير دارد .مقدار آماره كي دو برابر با  3/754و سطح
معناداري آن  2/255است .لذا با احتمال بيش از  25درصد مي توان گفت كه وضعيت تاهل در هويت ملي تاثير دارد .يعني
ميزان هويت ملي در بين دانشجويان متاهل و مجرد متفاوت است .لذا فرض صفر رد مي گردد.
ميزان تحصيالت و هويت ملي :مقدار ضريب سامرز  dبرابر با  2/218و سطح معناداري آن  2/757است .بنابراين
متغير ميزان تحصيالت در هويت ملي تاثير ندارد.
سن و هويت ملي :مقدار ضريب سامرز  dبرابر با  2/245و سطح معناداري آن  2/528است .بنابراين متغير ميزان
سن در هويت ملي تاثير ندارد.
منطقه سكونت و هويت ملي :مقدار آماره كي دو برابر با 512/423و سطح معناداري آن صفر است .لذا با احتمال
بيش از 22درصد مي توان گفت كه محل سكونت در سطح هويت ملي تاثير دارد .يعني جوانان شمال ،مركز و جنوب شهر
تبريز داراي سطح هويت ملي يكساني با يكديگر نيستند.
شغل و هويت ملي :مقدار آماره كي دو برابر با  51/514و سطح معنا داري آن  2/215است .لذا با احتمال بيش از
 25درصد مي توان گفت كه شغل در هويت ملي تاثير دارد .يعني دانشجويان داراي مشاغل مختلف ،از سطح هويت ملي
يكساني برخوردار نيستند.

 -4نتیجه گیری

اوقات فراغت و چگونگي گذران آن در شكل گيري هويت افراد نقش به سزايي دارد .يافته هاي تحقيق حاكي از
پايين بودن سطح مطالعه در ميان دانشجويان است .اطالعات موجود نشان از آن دارد كه ورزش نقش عمده اي در گذران
اوقات فراغت دانشجويان ندارند .راديو اكنون با وجود تلويزيون و اينترنت با محدوديتهاي زيادي در جذب مخاطب رو به رو
شده است .رسانه اي شدن روزافزون سرگرمي ها و شيوه هاي گذران فراغت ،خانگي شدن آن را نيز به همراه داشته است.
بر اساس نتايج تحقيق ،دانشجويان بيشترين ساعات فراغت خود را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند .نزديك به 25
درصد پاسخگويان در اوقات فراغت خود تلويزيون تماشا مي كنند .بيش از  82درصد پاسخگويان در اوقات فراغت خود
بيشتر از يك ساعت در شبانه روز به تماشاي تلويزيون مي پردازند .ميانگين تماشاي تلويزيون 35دقيقه در شبانه روز است.
گذشته از تلويزيون ،رسانه هاي نو نيز به تدريج جذابيت زيادي براي دانشجويان يافته است .نتايج پيمايش نشان مي دهد
كه  47درصد پاسخگويان در اوقات فراغت خود از اينترنت استفاده مي كنند 54 .درصد از آنان به اينترنت دسترسي دارند.
ارقام فوق بيانگر ميزان استفاده ي فعال(به صورت روزانه و يا چند روز در هفته) از اين رسانه هاست.كاركردهاي متنوع و
متعدد اينترنت ،آن را به پديده اي تاثيرگذار در عرصه فراغت تبديل كرده است.
بطور كلي ،با افزايش فراغت مجازي ،فراغت ورزشي و فراغت اينترنت محور از سطح هويت ملي كاسته مي شود.
فراغت مذهبي در هويت ملي تاثير مثبت و مستقيم دارد .فراغت فرهنگي ،فراغت عاميانه ،تحصيالت و سن در هويت ملي
تاثير ندارد .جنسيت ،وضعيت تاهل ،منطقه سكونت و شغل در هويت ملي تاثير دارد  ...مجموع اين متغيرها 55/5درصد از
تغييرات هويت ملي دانشجويان را تبيين مي كنند.
نتايج تحليل رگرسيوني بيانگر آن است كه نقش متغير فراغت اينترنت محور در تبيين هويت ملي ،بيشتر از نقش ساير
متغيرها است .درست است كه فرايندهاي تعيين هويت همچنان در ضمن استفاده از اينترنت حضور دارند ،اما اين فرايندها
به جاي وقوع در بستر تعامالت اجتماعي در دامان تجربه هاي جعلي و ساختگي بصري روي مي دهند .لذا اينترنت به جاي
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تكوين اجتماعي هويت ،مجموعه اي پاره پاره و درهم برهم از هويت هاي مبتني بر انگاره ها مي نشاند .حاصل اين فعل و
انفعاالت ناهمگني كل فرهنگ اينترنت است كه متغيرهاي تجربه شخصي و تكوين هويت را از بنياد دگرگون مي سازد.
بنابراين ،اينترنت با سپهرهاي اجتماعي تداخل مي كند و تفاوتهاي اجتماعي را به هم مي آميزد و بدين سان تمايزات
معمول رفتاري را محو مي كند .در مجموع مي توان گفت كه متغيرهاي منطقه سكونت ،فراغت ورزشي ،فراغت مذهبي،
سن ،فراغت مجازي و فراغت فرهنگي به مراتب سهم بيشتري در پيش بيني متغير هويت ملي دانشجويان دارند.
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