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بررسی رابطه نسلی و الگوی گذران فراغت در استانهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی
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چکیده
چگونگي مناسبات بين نسلها و عوامل موثر بر آن يكي از موضوعات اساسي در بررسي تغييرات اجتماعي در جوامع در حال توسعه است .از
اينروست كه شناسايي ابزارها و زمينههايي كه در راستاي تقويت فرايند مذكور هستند مي تواند كاربست مناسبي در ايجاد بسترهايي براي
تعامالت مناسب بين نسلي ،و در نهايت حفظ تمدن و فرهنگ ،داشته باشد تغييرات الگوي گذران اوقات فراغت به عنوان يكي از شاخص
هاي سبک زندگي يكي از اين بسترهاست كه با چگونگي مناسبات بين نسلها رابطه دارد .هدف اصلي مقاله حاضر بررسي رابطه بين سطح
توسعه يافتگي استان و الگوي گذارن اوقات فراغت و الگوي روابط بين نسلي است .با استفاده از نظريات مانهايم و اينگلهارت در ارتباط با
تغييرات ارزشي بين نسلها و با بهره گيري از روش پيمايش و نمونه آماري  0011نفر از شهروندان  55-5سال در سه دسته استانهاي توسعه
يافته (تهران و اصفهان) ،در حال توسعه (زنجان و كرمان) و محروم (كهكيلويه و بوير احمد و سيستان و بلوچستان) با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته و به شيوه تصادفي انجام شده است .يافته ها نشان مي دهد براي گذران فراغت فعال جمعي همچنان خانواده مهمترين و اولي
ترين گزينه است .با افزايش سطح توسعه يافتگي استانها ،فراغت فعال جمعي با خانواده كاهش يافته و الگوي جديد فراغت فعال جمعي در
فضاي مجازي افزايش مي يابد .همچنين روابط بين نسلي با سطح توسعه يافتگي استان ها در ارتباط بوده و در استانهاي محروم روابط نسلي
قوي تر مي باشد.
واژگان کلیدی :توسعه يافتگي استانها ،روابط نسلي ،اوقات فراغت ،همسويي نسلي ،تعامل نسلي.
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مقدمه

نحوه و چگونگی تعامالت بین نسلهای حاضر در يک جامعه از آن منظر مهم و قابل توجه است که فرهنگ و ارزشهای يک جامعه
از طريق اين تعامالت به نسلهای آتی انتقال يافته و موجبات تداوم و حفظ يک تمدن را فراهم می آورد .چگونگی مناسبات بین نسلها
و عوامل موثر بر آن يكی از موضوعات اساسی در بررسی تغییرات اجتماعی در جوامع در حال توسعه و باالخص جوامعی است که
دارای جمعیت جوان هستند .زيرا فرهنگ و تم دن يک جامعه از طريق اين تعامالت به نسلهای آينده انتقال يافته و تداوم می يابد .از
اينروست که شناسايی ابزارها و زمینه هايی که در راستای تقويت فرايند مذکور هستند می تواند کاربست مناسبی در ايجاد بسترهايی
برای تعامالت مناسب بین نسلی ،و در نهايت حفظ تمدن و فرهنگ ،داشته باشد .در طی دهه های اخیر ،روابط میان نسل گذشته با
جوانان تحت تاثیر شرايط اجتماعی -اقتصادی ،سطح توسعه يافتگی و تغییرات سبک زندگی ،دگرگون شد« .اين امر تا آنجا ادامه
يافت که به عنوان يک پديده و مسئله مهم اجتماعی نظر محققان را به خود جلب کرد .زيرا از منظر آسیب پذيری خانواده ،وجود
شكاف میان روابط کهن سالها و جوانان يكی از خطراتی است که استحكام روابط بین نسلها را مورد تهديد قرار می دهد .به اين
ترتیب زمینه تغییر در نگرشها و عقايد حاصل می شود و به شكل گیری نظام ترجیحات گوناگون می انجامد که با مرحله قبل از تحول
متفاوت است» ( .)Nimrooz& Hejazi,2014, P160عوامل متنوعی بر چگونگی روابط بین نسلها تاثیرگذار است بنظر می
رسد که سبک زندگی در استانهای با سطوح مختلف توسعه به دلیل تنوع دسترسی به امكانات مختلف ،نگرش نسبت به آداب و
رسوم ،میزان نوگرايی و تعامالت بین فردی و  ...متفاوت است .فراغت و الگوی گذران آن از جمله شاخص های سبک زندگی ،با
چگونگی روابط بین نسلها در رابطه است .گذران اوقات فراغت به عنوان عامل تاثیر گذار در تعامالت بین نسلی بسیار حائز اهمیت
است .در واقع محققین بر اين باورند که يكی از حوزههای تاثیرگذار بر تعامالت بین نسلها ،نحوه گذران اوقات فراغت است
( .)Montazrghaem & Shaghasemi, 2008چگونگی گذران اوقات فراغت موجب تقويت پیوندهای نسلی و يا بالعكس،
سبب تعارض نسلی می گردد( Sabori Jahanshahi & Tavakoli Niya, 2012; Yusefi,2013; Arjmandi and
.)others, 2013
در جوامع سنتی و توسعه نیافته نوعی سازگاری و تعادل طبیعی بین عوامل اقتصادی ،بنیانهای اعتقادی و آيینهای مربوطه و شیوه
تفريح و استراحت وجود داشت .در حقیقت می توان اظهار داشت تفريح و فراغت با کار و زندگی در هم آمیخته بوده است .به نظر
ارسطو هم کار و هم فراغت جزء مهم زندگی هستند .مهمترين نكته در زمینه گذران فراغت ،ويژگی «جمعی» آن بوده است .به گونه
ای که در چنین جوامعی مردم در مزرعه و بازار هم تولید و تجارت می کردند و هم از طريق مشارکت در مراسم عروسی و عزا،
جشنها و تفريحهای خانوادگی ،محلهای ،صنفی و گروهی به نیازهای تعامل اجتماعی ،شادی ،سرگرمی و رقابت پاسخ می گفتند .در
آن دوران فضاهای کار و عبادت و فراغت نیز به نحو شگفت انگیزی يكپارچه و هم پیوند بودند.
در عصر جديد و با توسعه يافته شدن جوامع ،به وجود آمدن تمدن و زندگی شهری ،کوتاه شدن تدريجی زمان کار روزانه ،پیدايش
مراکز و وسايل گوناگون جديد ،اوقات فراغت و چگونگی گذران آن مورد توجه خاص قرار گرفت؛ به گونه ای که در سالهای
اخیر عده ای اظهار داشته اند که اصوال اوقات فراغت محصول جوامع صنعتی جديد است؛ چرا که شرايط واقعی استفاده از اوقات
فراغت ،در اين گونه جوامع به وجود آمده است .اين عده معتقدند که اين اوقات فراغت است که در شرايط غیر کاری فرصت
پرداختن به اموری مانند اخالقیات و ارزشهای اجتماعی را در اين گونه جوامع فراهم می سازد .نكته قابل تامل در مقايسه جوامع
سنتی و مدرن اين است که در جوامع سنتی اوقات فراغت کارکردی جمعی و هم افزا برای جامعه و اعضای آن داشته است و از اين
کانال و بستر اجتماعی تعامالت جمعی ،انتقال ارزشها و الگوهای رفتاری در بین نسلها صورت می گرفته و نهادينه می شده است.
امروزه با تغییر الگوی گذران اوقات فراغت از جمعی به فردی ،کارکرد مذکور دچار تغییر و چالش شده است و گاها اين کارکرد
از بین رفته يا ناکارا گرديده است.
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با توجه به مطالب پیش گفته ،مسئله اصلی تحقیق حاضر شناسايی رابطه بین مناسبات نسلی و گذران فراغت با سطح توسعه يافتگی
استانها است .به عبارت ديگر اين مقاله در پی پاسخگويی به اين سئوال است که آيا در استانهای توسعه يافته الگوی فراغتی که در
ارتباط و تاثیرگذار بر روابط بین نسلهاست ،تفاوتی با استانهای در حال توسعه و محروم دارد؟ اين تفاوتها چه ويژگی هايی را در
الگوی روابط نسلی موجب می شوند؟ اين مقاله با استفاده از روش پیمايش به بررسی سئواالت پرداخته است.
پیشینه تحقیق

« فراغت ،در گذار از سه دوره تاريخی ،معانی و تعاريف متفاوتی يافته است :در دوره ماقبل مدرن فراغت در رديف کار بود؛ اوقات
فراغت بخشی از زندگی فرهنگی جامعه و امری مهم و مولد به حساب می آمد که انتخاب آن در اختیار فرد نبود .در دوره مدرن
فراغت در مقابل کار قرار گرفت؛ نظم توسعه صنعتی اولیه در بیشتر جوامع فراغت را بالقوه مشكل جامعه صنعتی می پنداشت و بنابر
اين گسترش آن را بر نمی تابید .در دوره مدرنیته متاخر بازارهای مصرفی تشكیل شده و حوزههای فراغتی برای اقشار مختلف شكل
يافته است و نوعی تداخل و هم پوشانی در کار و فراغت ايجاد شده است (.)Saeedi, 2004, P 104
مطالعات مختلفی در حوزه مناسبات نسلی ،اوقات فراغت و نیز مناسبات نسلی با توجه به گذران اوقات فراغت انجام شده است که با
توجه به متغیرهای مورد بررسی ،نتايجی را اعالم داشته اند .پیشینه تحقیق را با توجه به موارد مطروحه می توان به مطالعاتی در هر دو
حوزه روابط نسلی و نیز اوقات فراغت اشاره داشت.
يكی از روشهای گذران اوقات فراغت ،استفاده از رسانههاست .محققین از دو رويكرد به ارتباط بین رسانهها به عنوان بستر فراغتی و
روابط بین نسلی نگريسته اند .نخست چگونگی بازنمايی تعامالت بین نسلی در رسانه و ديگر تاثیر و رابطه استفاده از رسانه در تعامالت
بین نسلی .در گروه اول که تعداد آنان محدود بوده ،مطالعات ذکايی و فتحی نیا()1192؛ معینی فر و محمد خانی ( )1190قرار دارند
و گروه دوم شامل مجموعه گسترده تری است مطالعات انجام شده توسط ارجمندی و ديگران1192 ،؛ احمدی و احیايی1192 ،؛
ساروخانی و ديگران1192 ،؛ بابايی و ديگران1192 ،؛ عنايت و حسینی ،1192 ،خواجه نوری و مقدس1192 ،؛ صبوری جهانشاهی و
توکلی فرد1191 ،؛ پور حلبی1191 ،؛ سرايی و ديگران1190 ،؛ منتظر قائم و شاقاسمی1127 ،؛ يوسفی1122 ،؛ می باشد.
ويژگی های جامعه شناختی شامل وضعیت اقتصادی ،موقعیت و طبقه اجتماعی ،دوره زندگی و نیز جنسیت ،را محققان هم بر چگونگی
گذران اوقات فراغت و هم بر نحوه و الگوی تعامالت بین نسلها موثر دانسته اند .جعفری و ديگران ()1191؛ عنايت و حسینی1192 ،؛
پهلوان و برزيگر1190 ،؛ فكوهی و انصاری مهابادی1121 ،؛ سرايی ،1191 ،ابراهیمی و ديگران 1190 ،و احمدی و احیايی1192 ،؛
در مطالعات خويش نشان دادند که سرمايه اقتصادی بر تعامالت بین نسلها و يا بر چگونگی گذران اوقات فراغت تاثیرگذار است .از
ديگر متغیرهای احصا در ارتباط با موضوع مورد بررسی« ،تغییر ارزشها» است .آزادارمكی1121 ،؛ دانش و ديگران1191 ،؛ يوسفی،
1192؛ ارجمندی و ديگران1192 ،؛ نوروزی1122 ،؛ ربانی و محمدی زاده يزد1191 ،؛ يامین پور1129 ،؛ قريشی مینا آباد و میرواسع،
 1190در مطالعات خود به اين مهم اشاره داشته اند.
فردگرايی نیز به عنوان متغیر تاثیر گذار بر تعامالت بین نسلی و چگونگی گذران اوقات فراغت توسط معیدفر ،صبوری خسروشاهی
و توکلی نیا1190 ،؛ پهلوان1126 ،؛ رحیمی و ديگران 1190 ،گزارش شده است .همچنین جهانی شدن نیز از ديگر متغیرهای احصا
شده توسط محققین در اين ارتباط بوده است .ابراهیمی و ديگران ( )1190در مطالعه ای با عنوان «اوقات فراغت و عوامل اجتماعی
موثر بر آن ،مطالعه موردی افراد  11-66ساله شهرستان جويبار» ،به بررسی رابطه بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی ،وضعیت تاهل ،محل
زندگی ،سن و جنسیت بر میزان گذران اوقات فراغت پرداختند .يافتهها نشان می دهد که میانگین فراغت فعال ( 1/27از  )6بیشتر از
میانگین فراغت غیر فعال ( 1/6از  ) 6است .بررسی الگوی گذران اوقات فراغت نشان می دهد که فعالیتهای فراغتی «بودن در کنار
خانواده» و «تماشای تلويزيون» از مهمترين الگوهای فراغتی جامعه مورد بررسی است .همچنین سن و تحصیالت پاسخگو به ترتیب
قوی ترين و ضعیف ترين تاثیر را بر متغیر وابسته اوقات فراغت دارند.
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مطالعات خارجی نیز همانند بررسیهای داخلی نشان می دهند که وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی بر چگونگی گذران فراغت تاثیر
گذار است و افراد متمول فراغتهای پرهزينه تری نسبت به ساير طبقات اجتماعی دارند .همچنین اين مطالعات نشان می دهند که بین
دوره نسلی و چگونگی گذران فراغت رابطه وجود دارد .بدين معنی که ذائقه فراغتی نسلهای مختلف با يكديگر متفاوت بوده و هر
نسلی الگوی متناسب با ارزشها و ذائقه خود را دارد .از ديگر يافتههای مطالعات انجام شده اين است که مدت گذران فراغت در بین
نسلها متفاوت است به طوری که سالمندان و پس از آنان جوانان دارای بیشترين مدت فراغت در روز هستند و میانساالن کمترين مدت
فراغت را تجربه می کنند .استفاده از وسايل ارتباط جمعی و رسانههای نوين از ديگر حوزههای مورد بررسی بوده که يافتههای اين
مطالعه حكايت از آن دارد که جوان ترها به طور کامال متفاوتی از والدين خود و پیرترها از اين وسايل استفاده می کنند .جوانترها
بیشتر اوقات خود را با خانواده و دوستان می گذارنند ،اما زمانی که نمی توانند با آنها باشند از انواع مختلف وسايل ياد شده برای
پرکردن اوقات فراغت خود استفاده می کنند .نكته حائز اهمیت در ارتباط با استفاده از رسانههای نوين اين است که فراوانی و تكثر
رسانهها جدال برای تولید و مصرف از طريق رسانهها را ايجاد کرده است ،جدالی که آمال خانوادهها و ارزشها و سنتهای کنار زده
شده از يک سو و فقدان الگوی عملی برای رفتار از ديگر سو ،افراد را به مشاهده ديگران به ويژه از طريق رسانه و آگاهی از نظرات
آنها درباره خودشان می کشاند ،مسئله ای که سبب می شود جمعیتهای بزرگ و انبوه در شهرها فقط و فقط سرگرم شده با تنهايی
خود با رسانهها باشند.
مبانی نظری

کارل

مانهايم1

در مقاله معروف «مسئله جامعه شناسی نسلها» پیدايش نسل اجتماعی را با تغییر اجتماعی و سرعت آن مرتبط می داند.

مانهايم معتقد است همیشه نسلهای جديد آغازگر خود آگاهی ريشه ای و متمايز از نسلهای پیشین نیستند ،بلكه برعكس پديده
گسست نسلی عمدتا در پی دورانی از تغییرات فرهنگی سريع ايجاد می شود .در چنین دورانی است که دستههای نسبتا بزرگی از افراد
به عنوان عامالن تغییر اجتماعی تند ،با تفسیرهای سنتی به چالش برخاسته و تفسیرهای جايگزين را مطرح می سازند .اعضای اين
دستهها هم در برابر نسلهای پیشین و میراثهای فرهنگی ،هنجاری عرضه شده از سوی آنان و هم در برابر اعضايی از نسل خودشان
که خود را وامدار نسل پیشین می دانند ،می ايستند .بنابر اين بر اساس نظر مانهايم تغییر اجتماعی رخ داده در بخش مهمی از نسل
جوان تر موجب امتناع ،مخالفت و تغییر میراث فرهنگی ايجاد شده از نسلهای کهن تر و پذيرفته شده از سوی بسیاری از معاصران
آنان می شود (.)Mannheim, 2001, quoted from Sabori Jahanshahi & Tavakoli Niya, 2012, P 110
«به نظر مانهايم ،ارزشهای جديد فرآورده حتمی دو جريان تغییر اجتماعی کالن اند :الف) جريان ظهور نسلهای جديد و ب) جريان
توسعه و تحول اجتماعی که مسائل پیش بینی نشده و جديد را در مقابل جريانهای فكری حاکم قرار می دهد و در واقع پارادايم
جديدی برای تحلیل می طلبد .از نظر مانهايم ارزشها و تفكرات متغیر وابسته و در عین حال مستقل به شمار می آيند .آنها از يک سو
وابسته به اوضاع اجتماعی و تاريخی دورههای متفاوت اند و از سوی ديگر ،به منزله متغیری مستقل ،امكان نوسازی و ارزش گذاری
مجدد به رويههای فكری و عمل موجود و تولید جديد ترين سبک زندگی را به صورت تدريجی و ترکیبی فراهم می کنند .به اين
ترتیب ،راههای تغییرات اجتماعی را هموار می کنند .مانهايم معتقد است که تغییر ارزشهای قديم و جديد در هر دوره موجب تعارض
جدی نسلی می شود ،به طوری که نظام آموزشی جديدی نیاز است تا نسلهای گذشته را با تغییرات فرهنگی همنوا کند .بنابر اين،
ديدگاه مانهايم تحلیلی تاريخی و ذهنی از پديده شكاف نسلی به دست می دهد که با تاکید آن بر تجارب ويژه آگاهی و ذهنیت
نسلی به منزله اسباب اصلی تضاد پايدار در افكار و ارزشها در سطح نسلهاست» «رهیافت عمده مانهايم در فهم تحول اجتماعی و
تغییرات ارزشی را بايد در مطالعه او درباره مسئله نسلها ،يافت .از نظر مانهايم ،نسل محمل انتقال و تداوم جهت گیریهای فكری و

Karl Mannheim
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فرهنگی جديدی است که در بستر اجتماعی -تاريخی ويژه ای که هر نسل معین در آن رشد کرده ،ريشه دارد .اين جهت گیریها به
صورت اهداف ،نیات و راه حلهای نو برای مشكالت حیاتی جامعه به صورت تكامل و ظهور يک «سبک نسلی» ظاهر می شود
(.)Tavakol & Ghazinajad, 2006, P 101
يكی ديگر از نظريه پردازان در خصوص نسلها ،اينگلهارت است« .در دهه هشتاد اينگلهارت اين ايده را مطرح می کند که در جوامع
صنعتی مواجه با نوعی دگرگونی ارزشی هستیم .گرايش نسبت به ارزشهای فرامادی تقويت گرديده و نسل جديد به ارزشهای فرامادی
اولويت بیشتری می دهد .در تبیین اين دگرگونی ارزشی و نسلی به طراحی دو فرضیه پیش بینی کننده می پردازد که عبارتند از:
.1فرضیه کمیابی که بنابر آن اولويتهای فرد بازتاب محیط اجتماعی اقتصادی اوست.
.2فرضیه اجتماعی شدن که اصل را بر اين قرار می دهد که ارزشهای اساسی فرد به شكل گسترده منعكس کننده شرايطی است که
طی سالهای قبل از بلوغش فراهم شده است .به نظر اينگلهارت فرضیه کمیابی به دگرگونیهای کوتاه مدت با آثار دوره ای اشاره
دارد .دورههای رونق به افزايش فرامادی گرايی و دورههای کمیابی به مادی گرايی می انجامد .فرضیه اجتماعی شدن داللت بر وجود
آثار بلند مدت نسلی دارد» ( Azad Armaki & Ghafari, 2004, PP 33-34 quoted from Ingelhart and
« .)Abramson, 1999در واقع ،اينگلهارت تغییر فرهنگی را اساسا همان تغییر ارزشی می پندارد که در جوامع صنعتی شده غربی،
پیامد کم و بیش غیر ارادی پیشرفت اجتماعی – اقتصادی است .به اعتقاد او ،توسعه و پیشرفت اقتصادی افزايش يافته ،به برآوردن
بهتر نیازهای بنیانی در سالهای شكل گیری افر اد (سالهای آخر نوجوانی) منجر می شود که به نوبه خود به ارزشهای مادی گرايانه
کمتری از نسلی به نسل ديگر منجر می گردد» (.)Rabbani & Mohammadizadeh Yazd, 2018, P73
کاپالن 1از ديگر نظريه پردازان حوزه فراغت است وی برای فراغت ابعاد متعددی را مطرح می کند .برای او فراغت نوعی فعالیت
فرهنگی است و سرشتی از نوع بازی دارد .کاپالن فكر می کرد که فراغت بايد از دو زاويه مورد بررسی قرار گیرد :فردی و اجتماعی
يعنی يكی رضايت درونی و ديگری ،ارزشی که جامعه بر آن قائل است (.)Asadi, 1973
سیريل اسمیت نظريههای ويژه ای را که در زمینه فراغت از سوی متفكران اجتماعی اظهار شده است به سه ديدگاه نظری تقسیم می
کند :نظريه اجتماعی شدن ،نظريه نقش و پايگاه و نظريه خرده فرهنگ خاص جوانان« .نظريه اجتماعی شدن» ،فراغت را جزئی از
مجموعه فعالیتهايی می داند که از طريق آن ايستارها و آموختههای الزم برای ورود به بزرگسالی بايد آموخته شود .ديدگاه دوم ،که
جوانی را دوره موقت و ناپايدار به لحاظ نقش و پايگاه می داند و نظريه سوم هم خرده فرهنگ جوانان را مستقل از فرهنگ جامعه و
حتی گاه متضاد با آن می بیند (.)Saraei & Others, 2012, P28 quoted from Momvandi, 2001
روش شناسی

در مطالعه حاضر تالش بر اين است که رابطه بین سطح توسعه يافتگی استان و مناسات نسلی و چگونگی گذران اوقات فراغت تبیین
گردد ،بدين منظور از روش پیمايش استفاده شده است .با توجه به اين فرض که تغییرات گذران اوقات فراغت بیشتر در مناطق شهری
اتفاق افتاده و بست رهای نوين فراغتی باالخص بسترهای فعال فراغتی در مناطق شهر استقرار دارند ،اين مطالعه محدود به مناطق شهری
بوده و مناطق روستايی را در بر نمی گیرد .همچنین از آنجا که محتمل است سطح توسعه بر وضعیت اقتصادی که از عوامل موثر بر
گذران اوقات فراغت بوده ،تاثیرگذار باشد؛ اين مطالعه سه گروه از استانها را با سطح توسعه يافتگی باال يا توسعه يافته ،سطح توسعه
يافتگی متوسط و توسعه نیافته يا محروم را مورد مطالعه قرار می دهد .جامعه آماری اين تحقیق را کلیه شهروندان  11تا  61سال تشكیل
می دهند که در استانهای با سطوح مختلف توسعه زندگی می کنند .محققین از منظرهای مختلف مانند سطح توسعه ،سطح توسعه
اقتصادی ،توسعه انسانی ،کیفیت زندگی در سالهای مختلف استانهای کشور را دسته بندی نموده اند( Mirghafori & Others,
 ،)2010; Adel Azar & Gholamrezaei, 2006; Islami, 2012; Abdulahzadeh & Sharifzadeh 2012از
David B. Kaplan
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بررسی نتايج آنان که در بسیاری از موارد همخوانی دارد ،استانهای تهران و اصفهان به عنوان نمونه استانهای توسعه يافته؛ استانهای
سیستان و بلوچستان و کهكیلويه و بويراحمد به عنوان نمونه استانهای محروم؛ و استانهای کرمان و زنجان به عنوان نمونه استانهای با
سطح متوسط توسعه اقتصادی به عنوان جامعه نمونه اين تحقیق می باشند.
جدول ( :)1جامعه نمونه

ردیف

وضعیت استان از نظر سطح توسعه

1

توسعه يافته

2

در حال توسعه (سطح توسعه متوسط)

1

محروم

6

مجموع

مرکز استان

مرکز شهرستان

تعداد نمونه

تهران

اسالمشهر

200

اصفهان

کاشان

200

کرمان

رفسنجان

200

زنجان

ابهر

200

زاهدان

زابل

200

ياسوج

گچساران

200
1200

در هر استان مرکز آن به همراه يک مرکز شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت .کل نمونه آماری برای سه گروه استانهای توسعه يافته،
استانهای در حال توسعه و استانهای محروم  1200نفر بود که با توجه به فرمول کوکران در هر گروه از استانها  600نفر (باالترين تعداد
نمونه کوکران) بررسی شده است .بدين ترتیب جامعه نمونه تحقیق نیز شهروندان  6مرکز استان و  6مرکز شهرستان در استانهای مورد
مطالعه هستند که تعداد  200نفر در هر استان مورد مصاحبه قرار گرفت .برای انتخاب مرکز شهرستان پرجمعیت ترين مرکز شهرستان
مالک قرار گرفت.
یافته ها

در مطالعه حاضر تالش شده وضعیت روابط بین نسلی به دو الگوی همسويی (نسلی) با خانواده و تعامل (نسلی) با خانواده دسته بندی
شده است .در سنجش همسويی با خانواده حوزه ارزشها مورد مداقه قرار گرفته و گويههای تعامل با خانواده به حوزه رفتاری تاکید
دارند  .الگوی فراغت نیز با فراغت فعال جمعی در فضای واقعی (با خانواده و يا با دوستان)و فراغت فعال جمعی در فضای مجازی(با
خانواده ،دوستان و افراد ناشناس) ،و نیز فراغت منفعل فردی بررسی شده است.
نمونه آماری اين بررسی را پاسخگويان در  6استان تشكیل می دهند .در اين مطالعه  62درصد از پاسخگويان را زنان و  12درصد را
مردان تشكیل می دادند .پاسخگويان بر مبنای سن به سه گروه جوانان 11-29( 1سال) ،میانساالن 10-11( 2سال) و سالمندان ()+16
تقسیم شدند .بر اين اساس  61/6درصد از پاسخگويان در گروه جوانان 62/1 ،درصد در گروه میانساالن و  6/9درصد نیز در گروه
سالمندان قابل دسته بندی هستند .بیش از نیمی از پاسخگويان متاهل بوده اند و نزديک به  60درصد ( 19/9درصد) مجرد گزارش
شده اند 0/9 .درصد از پاسخگويان مطلقه اعالم شده و  1/2درصد نیز گزارشی از وضعیت تاهل خويش اعالم ننموده اند .سطح و
میزان تحصیالت از ديگر اطالعاتی است که می تواند تصوير بهتری از وضعیت جامعه مورد بررسی ارائه نمايد 16 .نفر از پاسخگويان
فاقد سواد بوده اند ( 1/1درصد) .پاسخگويان با تحصیالت دبیرستان و ديپلم 16/7 ،درصد را شامل می شدند و دارندگان مدرک
راهنمايی  6/1درصد گزارش شده اند .بیش از  2درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت ابتدايی و راهنمايی بوده اند بیشترين تعداد
پاسخگويان دارای تحصیالت کارشناسی بوده اند ( 17/9درصد) و کمترين تعداد پاسخگويان با تحصیالت حوزوی ( 0/2درصد)
گزارش شده اند .همچنین بیش از ده درصد از پاسخگويان ( 12/6درصد) دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری بوده اند .از
ديگر راههای احصا وضعیت و پايگاه اقتصادی اجتماعی پاسخگويان پرسش از خود آنان در باره تعلقشان به طبقات اجتماعی است

 0بر اساس دسته بندي سازمان ملي جوانان
 0در برخي از مطالعات ميانساالن تا  55سال در نظر گرفته شده اند ولي با توجه به افزايش اميد به زندگي در كشور مطالعه حاضر ميانساالن را تا  55سال دسته بندي نموده است
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که در اين مطالعه اين روش نیز به کار گرفته شده است .آمده  27درصد خود را به طبقه پايین و بسیار پايین متعلق می دانند،حدود 16
درصد متعلق به طبقه متوسط هستند و بیش از  16درصد نیز به طبقه باال و بسیار باال تعلق دارند.
از آنجا که اين مطالعه در استانهای با سطح توسعه يافتگی متفاوت انجام شده ،بررسی رابطه بین گذران فراغت فعال جمعی با خانواده
و سطح توسعه يافتگی استان نشان می دهد که بین دو متغیر مذکور رابطه قوی وجود دارد .با افزايش سطح توسعه يافتگی ،میانگین
فراغت جمعی فعال با خانواده کاهش می يابد و برعكس ،در واقع هر چه سطح توسعه يافتگی استانها پايین تر باشد الگوی فراغتی
فعال جمعی با خانواده بیشتر است .جدول زير اين رابطه را نشان می دهد:
جدول ( :)2توزیع الگوهای گذران فراغت جمعی با خانواده در سطوح مختلف توسعه یافتگی

سطح توسعه يافتگی استان N

Std. Deviation Mean

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean
Upper Bound
Lower Bound

Max Min

توسعه يافته

2/2911 111

0/67229

0/01717

2/2122

2/1666

1

1

در حال توسعه

2/6661 111

0/71121

0/06016

2/1662

2/1211

1

6

محروم

2/1129 111

0/66671

0/01616

2/6210

2/6267

1

6

مجموع

2/6291 991

0/70010

0/02221

2/1216

2/6727

1

1

بر اساس اطالعات موجود در جدول در استانهای محروم با میانگین  2/11از  1گذران فراغت فعال جمعی با خانواده در بین پاسخگويان
بیشتر از استانهای توسعه يافته با میانگین ( 2/29از  )1بوده است .در توضیح بیشتر می توان اظهار داشت با کاهش سطح توسعه يافتگی
الگوی گذران فراغت جمعی فعال با خانواده در بین پاسخگويان افزايش می يابد و بالعكس .در جدول زير نیز می توان از وجود رابطه
معنادار بین سطح توسعه يافتگی استان و الگوی گذران فراغت جمعی فعال با خانواده آگاه شد.
جدول ( :)3واریانس یک طرفه توزیع الگوهای فراغت فعال جمعی با خانواده و سطوح مختلف توسعه یافتگی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بین گروهی

11/669

2

1/711

درون گروهی

676/226

992

0/620

مجموع

627/711

996

-

مقدار آزمون Fسطح معناداری
0/000

11/966

از ديگر الگوهای فراغت فعال جمعی ،فراغت جمعی فعال با دوستان بوده است .گذران فراغت جمعی با دوستان الگوی فراگیری در
بین جامعه آماری مورد بررسی نبوده (حدود  1826از  )1و هیچ ارتباطی بین گذران فراغت با دوستان و سطح توسعه يافتگی استان
مشاهده نمی شود .بررسی دقیق تر نشان می دهد که گذران فراغت جمعی فعال با دوستان ،در بین دوره نسلی جوانان نسبت به ساير
گروههای نسلی بیشتر رواج داشته که از ويژگی دوره زندگی در جوانی است .جدول زير اين رابطه را نشان می دهد:
جدول ( :)4بررسی میانگین گذران فراغت فعال جمعی با دوستان و سطح توسعه یافتگی استان

N

Mean

Std. Error Std. Deviation

95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound

Upper Bound

Max Min

توسعه يافته

122

1/2717

0/76112

0/06216

1/7921

1/9191

1

1

در حال توسعه

129

1/7711

0/26116

0/06769

1/6217

1/2621

1

1

محروم

126

1/2711

0/20979

0/06699

1/7269

1/9620

1

6

مجموع

971

1/2610

0/21116

0/02601

1/7299

1/2921

1

1

واريانس يكطرفه نیز نشان از عدم ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی است و هیچ ارتباطی بین سطح توسعه يافتگی استان و نیز الگوی
گذران فراغت با دوستان مشاهده نشد.
به طور کلی الگوهای فراغتی فعال جمعی با خانواده (در فضای واقعی) ،فعال جمعی با دوستان (در فضای واقعی) ،منفعل فردی و
فراغت فعال جمعی در فضای مجازی (استفاده از تلگرام و اينستاگرام) در استانهای با سطوح مختلف توسعه مورد مطالعه قرار گرفته
است .اين مطالعه نشان می دهد که بدون توجه به سطح توسعه يافتگی استان ،گذران فراغت جمعی فعال با خانواده بشدت تقويت
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کننده تعامالت نسلی است .اين يافته از آن منظر حائز اهمیت است که الگوهای فراغتی مذکور به دلیل تغییر در سبک زندگی در
جوامع مدرن به سمت الگوهای فردی فراغتی و اخیرا الگوهای فراغتی مجازی تغییر يافته يا در حال تغییر هستند .جدول زير نشان می
دهد که هر چه سطح توسعه يافتگی استان کاهش می يابد ،درصد فراغت فعال جمعی با خانواده افزايش می يابد و دو متغیر با يكديگر
رابطه معنادار دارند .همچنین با افزايش سطح توسعه الگوی نوين گذران فراغت که همانا فراغت مجازی فعال است ،افزايش می يابد،
ساير انواع گذران فراغت رابطه ای با سطح توسعه يافتگی نداشت .جمع بندی رابطه بین سطح توسعه يافتگی و الگوی گذران فراغت
می توان جدول زير را ارائه داد:
جدول ( :)5بررسی رابطه سطح توسعه یافتگی استان و الگوی گذران فراغت

سطح توسعه يافتگی جامعه

الگوی گذران فراغت

مقدار آزمون F

سطح معنی داری
0/00

باال

متوسط

پايین

10

11/29

19/29

11/017

فراغت جمعی(فعال مجازی)

61/12

61/79

61/16

1/67

0/01

فراغت فردی(منفعل)

12/11

12/66

12/16

0/012

0/922

فراغت جمعی (فعال) با دوستان (واقعی)

12/92

29/16

16/20

2/67

0/02

فراغت جمعی (فعال) با خانواده (واقعی)

همانگونه که در جدول مشاهده می شود فراغت فردی منفعل هیچ ارتباط معناداری با سطح توسعه يافتگی استانها ندارد .دو الگوی
فراغت فعال جمعی با خانواده و فراغت جمعی فعال مجازی با سطح توسعه يافتگی استان در رابطه است .افزايش فرد گرايی در
استانهای توسعه يافته و وجود روحیه جمع گرايی در استانهای محروم در الگوی گذران فراغت آنان حائز اهمیت است .اين متغیر بر
تعامالت بین نسلها (همسويی با خانواده و تعامل با خانواده) نیز موثر بوده و رابطه معكوسی را نشان می دهد.
برای سنجش مناسبات نسلی در اين مطالعه دو شاخص همسويی با خانواده (که حوزه ارزشها را بررسی کرده) و تعامل با خانواده (که
حوزه رفتارها را مورد سنجش قرار داده) استفاده شده است .همانگونه آزمونهای آماری در جداول زير نشان می دهد بین سه متغیر
تعامل با خانواده و گذران فراغت جمعی در فضای واقعی و سطح توسعه يافتگی استانها رابطه وجود دارد 11/2 .درصد پاسخگويانی
که در استانهای توسعه يافته اغلب تعطیالت را به فراغت جمعی با خانواده می گذرانند ،تعامل زياد تا بسیار زياد با خانواده را گزارش
کرده اند .اين وضعیت در بین پاسخگويان در استانهای در حال توسعه با حدود  10درصد افزايش ،به  66/2درصد رسیده و نشان می
دهد که در اين استانهای تعامل با خانواده و گذران فراغت با خانواده دارای رابطه قوی است .در استانهای محروم باالترين حد تعامل
با خانواده و گذران فراغت جمعی با خانواده گزارش شده به طوری که  69/1درصد از پاسخگويان در اين دسته بندی قرار گرفته اند.
جدول زير آزمون معناداری اين متغیرها را نشان می دهد:
جدول ( :)6آزمون معناداری رابطه تعامل با خانواده و فراغت جمعی فعال واقعی به تفکیک سطوح توسعه استان

سطح توسعه يافتگی استان

Std. Errora Value

توسعه يافته

Phi

0/166

-

-

Cramer's V

0/172

-

-

0/001

Kendall's tau-b

0/176

0/069

1/127

0/000

Kendall's tau-c

0/167

0/062

1/127

0/000

0/219

0/071

0/000

0/000

127

-

-

-

Phi

0/199

-

-

0/000

Cramer's V

0/210

-

-

0/000

Kendall's tau-b

0/211

0/062

6/101

0/000

Kendall's tau-c

0/190

0/066

6/101

0/000

Gamma

Zero-Order

N of Valid Cases
Nominal by Nominal

در حال توسعه

Approx. Sig. Approx.

0/001

Nominal by Nominal

Ordinal by Ordinal

Tb Asymp.

Ordinal by Ordinal
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0/102

0/062

0/000

0/000

121

-

-

-

Phi

0/290

-

-

0/007

Cramer's V

0/167

-

-

0/007

Kendall's tau-b

0/111

0/010

2/612

0/002

Kendall's tau-c

0/116

0/066

2/612

0/002

0/201

2/612

0/002

0/002

126

-

-

-

Phi

0/117

-

-

0/000

Cramer's V

0/162

-

-

0/000

Kendall's tau-b

0/122

0/022

6/126

0/000

Kendall's tau-c

0/111

0/026

6/126

0/000

Zero-Order

0/262

0/061

0/000

.000

First-Order Partial

0/212

-

-

-

Zero-Order

Gamma
N of Valid Cases
Nominal by Nominal

محروم

Ordinal by Ordinal

Zero-Order

Gamma
N of Valid Cases
Nominal by Nominal

مجموع

Ordinal by Ordinal
Gamma

972
N of Valid Cases
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

جدول باال آزمونهای مختلف آماری شامل آزمون خی ،آزمون کرامر وی ،کاندال بی و کاندال و آزمون گاما را به تفكیک سطوح
توسعه يافتگی استانها و متغیرهای تعامل با خانواده و گذران فراغت فعال جمعی در فضای واقعی نشان می دهد که در همه استانها اين
آزمونها معنادار بوده اند.
متغیر همسويی با خانواده که حوزه ارزشها را مورد سنجش قرار میدهد ،در بین پاسخگويان بسیار کم و کم گزارش شده است .در
واقع اين متغیر نشان می دهد که تغییراتی در حوزه ارزشها در بین پاسخگويان رخ داده است .نكته حائز اهمیت اين که هیچ رابطه ای
بین همسويی با خانواده و سطوح توسعه يافتگی استانها وجود ندارد .بدين معنی که بدون توجه به سطح توسعه يافتگی استان ،همسويی
با خانواده در بین اغلب پاسخگويان کم و بسیار کم گزارش شده است .اين يافته حكايت از تحول ارزشها در جامعه ايران بدون توجه
به سطح توسعه يافتگی استان دارد .اما وقتی متغیر سومی چون گذاران فراغت جمعی فعال در فضای واقعی را به اين مجموعه اضافه
گردد مشاهده می شود بین سطح توسعه يافتگی ،الگوی فراغت فعال جمعی در فضای واقعی و همسويی با خانواده رابطه معنادار وجود
دارد .اين يافته از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد که همسويی با خانواده از طريق گذران فراغت جمعی با خانواده می
تواند تقويت شود و اين تقويت در استانهای در حال توسعه و توسعه يافته معنادار است.
نتیجه گیری

رخداد تغییرات مختلف در سطوح ملی و بین المللی بر سبک زندگی ايرانیان تاثیرگذارده است .تغییر در گذران اوقات فراغت که
يكی از شاخص های سبک زندگی است نشان دهنده برخی از اين تغییرات است .تغییر در الگوی گذران فراغت از آن منظر حائز
اهمیت بوده که بر ارتباطات و تعامالت بین نسلها تاثیر می گذارد ( .)Montazrghaem & Shaghasemi, 2008فراغت زمانی
است که فرد آزادانه و بر مبنای انتخاب خويش به فعالیت می پردازد و در چنین شرايطی بیشترين میزان يادگیری اتفاق می افتد و الزم
است از اين زمان برای درونی کردن ارزشها بهره برد .مطالعات نشان می دهند که توسعه و سطح توسعه يافتگی بر سبک زندگی و
الگوهای رفتاری شهروندان تاثیر داشته و با افزايش سطح توسعه فردگرايی و نوگرايی نیز افزايش می يابد .مطالعه حاضر به بررسی
رابطه بین سطح توسعه يافتگی استانها و الگوی گذران فراغت و مناسبات بین نسلی پرداخته است .الگوهای فراغت به طور خاص و
سبک زندگی به طور کلی در استانهای با سطوح مختلف توسعه به دلیل تنوع دسترسی به امكانات مختلف ،نگرش نسبت به آداب و
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رسوم ،میزان نوگرايی و تعامالت بین فردی و  ...متفاوت است .فراغت و الگوی گذران آن از جمله شاخص های سبک زندگی ،با
چگونگی روابط بین نسلها در رابطه است .چگونگی گذران اوقات فراغت موجب تقويت پیوندهای نسلی و يا بالعكس ،سبب تعارض
نسلی می گردد ( Sabori Jahanshahi & Tavakoli Niya, 2012; Yousefi, 2013; Arjmandi & others,
 .)2013مطالعه حاضر نشان می دهد که الگوهای فراغتی مختلفی در بین پاسخگويان در استانهای مورد مطالعه وجود داشته است.
اين الگوها عبارتند از :گذران فراغت جمعی فعال در فضای واقعی (با دوستان و با خانواده) ،گذران فراغت فعال جمعی در فضای
مجازی ،و گذران فراغت منفعل فردی .در بین فراغتهای فعال جمعی در فضای واقعی ،گذران فراغت با خانواده بسیار درصد باالتری
را نسبت به گذران فراغت با دوستان داشته است و بیش از نیمی از پاسخگويان به فراغت فعال جمعی با خانواده می پردازند .اين يافته
نشان از اهمیت خانواده و جايگاه مهم اين کوچكترين واحد اجتماعی در بین جامعه آماری دارد .گذران فراغت جمعی با دوستان
الگوی کم اقبال ،که درصد کمی را به خود اختصاص داده و بررسی دقیق تر حكايت از آن داشت که بین اين الگو (فراغت فعال
جمعی با دوستان) و دوره نسلی ارتباط وجود دارد و بیشتر جوانان به فراغت فعال جمعی با دوستان می پردازند .بین گذران فراغت
جمعی فعال با خانواده و سطح توسعه يافتگی استان رابطه مشاهده شده است .هر چه از استانهای محروم به سمت استانهای توسعه يافته
حرکت کنیم ،میزان گذران فراغت جمعی با خانواده کاهش می يابد .از سوی ديگر تغییر در الگوی فراغت و ورود الگوی فراغت
جمعی فعال مجازی به مجموعه الگوهای گذران فراغت در عصر جديد ،موجب شده که اين الگو در بین استانهای توسعه يافته بیشتر
از ساير استانها مشاهده شود .در واقع ،پس از فراغت فعال جمعی با خانواده ،فراغت فعال جمعی مجازی بیش از  60درصد در بین
پاسخگويان گزارش شده است .درصد باالی الگوی فراغت مجازی در بین پاسخگويان نشان از تغییر در الگوهای فراغتی جامعه
ايرانی است .اين در حالی است که مطالعات پیشین فراغت منفعل فردی باالخص تماشای تلويزيون را الگوی غالب فراغتی گزارش
کرده بودند ( .)Ebrahimi & Petrodi, 2011, PP 86-87الگوی فراغت منفعل فردی هیچ رابطه ای با سطح توسعه يافتگی
و يا تعامالت بین نسلی نداشت.
از ديگر يافته های اين مطالعه وضعیت روابط بین نسلها در جامعه مورد مطالعه است .يافته ها نشان می دهند که نسلهای با يكديگر در
حوزه ارزشها همسو نیستند و بدون توجه به سطح توسعه يافتگی استان ،تغییراتی در حوزه ارزشی نسلها رخ داده است .اين يافته تايید
کننده نظريه مانهايم و اينگلهارت در ارتباط با تغییرات ارزشی بین نسلهاست .در حالی که نسلها با يكديگر همسو نیستند و ارزشهای
مختلفی دارند ،در حوزه رفتاری با يكديگر تعامل دارند .اين يافته نشان از روند تغییرات در آينده در حوزه روابط بین نسلها دارد.
يافته های اين مطالعه نشان می دهد بین گذران فراغت جمعی با خانواده و تعامل با خانواده رابطه وجود دارد .با توجه به اينكه فراغت
جمعی با خانواده در استانهای توسعه يافته کمتر از استانهای با سطح توسعه متوسط يا محروم است و از سوی ديگر فراغت مجازی در
اين استانها در حال گسترش است .بنظر می رسد که در آينده در استانهای توسعه يافته با تغییرات جدی در تعامالت بین نسلی مواجه
باشیم.
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