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تبیین جامعهشناختی مدگرایی از دید
دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی
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1

صادق جهانبخش گنجه * نیما جعفری

دریافت96/12/13 :

2

پذیرش97/03/03 :

چکیده
مدگرايي از جمله مطرحترين مسائل نوپديد اجتماعي در عصر حاضر به شمار ميرود ،يعني نوعي از مصرف
كه نه براي رفع نيازهاي زيستي بلکه براي اهداف اجتماعي صورت ميگيرد .بر اين اساس مطالعه حاضر با
عنايت به نقش قابلتوجه مدگرايي درصدد است تا به تبيين جامعهشناختي مدگرايي از ديد دانشجويان
دختر دانشگاه خوارزمي بپردازد .در اين راستا با توجه به عرصههاي گسترده مدگرايي در زندگي افراد
چارچوب نظري تلفيقي براساس نظريههاي زيمل ،وبلن و بورديو براي راهنماي كلي مسير پژوهش انتخاب
شدند .روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماري پژوهش ،شامل كليه دختران
دانشگاه خوارزمي است كه در سال تحصيلي  95-96مشغول به تحصيل بودهاند .از اين تعداد  362نفر با
استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براي جمعآوري دادههاي پژوهش،
از پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است .دادههاي حاصل با استفاده از روشهاي آماري ضريب
همبستگي پيرسون ،تيمستقل ،تحليل واريانس و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند .نتايج پژوهش نشان
 .1دانشجوي دكتري سياستگذاري فرهنگي ،دانشيگاخ ايوار و ،ض

يو باشيگاخ ژوضهشيگراج ايواج ض نانگياج سنوه ين خ
S.jahanbakhsh68@gmail.com

و ئول)؛
 .2دانشجوي دكتري بررس ،و ائل ااتما  ،اهراج دانشگاخ وا ن ارج؛
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داد كه بين متغيرهاي مديريت بدن ،اوقات فراغت و پايگاه اقتصادي و اجتماعي با گرايش به مدگرايي
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد كه به ترتيب
متغيرهاي اوقات فراغت و مديريت بدن درمجموع  32درصد از واريانس متغير وابسته گرايش به مدگرايي
را تبيين ميكنند.
واژگان کلیدی :مدگرايي؛ مديريت بدن؛ اوقات فراغت؛ پايگاه اقتصادي و اجتماعي.
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مقدمه
و گراه ،ا امله وطرحترهن و ائل نوژ ه ااتما  ،در صر حاضر به شمار و،رضد
هعن ،نو  ،ا وصرف كه نه براي رفع نيا هاي ه ت ،بلکه براي اه اف ااتما ،
صورت و،گيرد .براهن اساس اورض خ حس تنوعطلن ،توأم با گراهش به اودنماه ،در
وحيط ااتما  ،تغييرات چشمگيري در نوع ژوشش آراهش الگوي رفتار ض اغلب
گراهشهاي افراد به همراخ داشته است .گ تردگ ،اهن دگرگون،ها بهان ا خ ن گ،
ان اج اورض ي بودخ ض اشا ه هر هک ا آجها در سطح ااوعه ژياو هاي ااص اود را
به همراخ دارد .گراهش به و بيانگر نو  ،تج ه نظراواه ،ض درضاقع تالش در اهت
نوكردج ض تغيير در و ائل گوناگوج ظاهري ن گ ،است .اهن ژ ه خ گرهناجگير اواوع
وصرف وحور اورض اهاج است ض با ظهور و رنيته ارتناط ،تنگاتنگ دارد .با ظهور تب
و رنيته ها و رنيزاسيوج ض اهان،ش ج ض تحول در برا ،وفاهيم ض وعيارها ف اي
ن گ ،بشر تن هل به ف اه ،وصرف دخ سطح ،ض كاوالً صوري ش خ است .در اهن
ف ا ان اج به دننال اهن است كه شکل ظاهري اود را تغيير ده ض ا آنجاكه اهن تغيير
به ضدي اض را دل دخ و،كن بهسر ت به دننال اشکال ظاهري ا ه و،رضد .چنانچه
اهن ظواهر نوهن به شکل صحيح ض در قالب فرهنگ ول ،ض وذهن ،ااوعه در ااتيار ضي
قرار نگيرد ها آجها را الق و،كن ض ها ا دهگراج تقلي و،كن سقادري ض رضاه،
 .)1393بنابراهن و هماج شيوخ تا خاي است كه به ضاود آو خ ض خاي طنق آج رفتار
و،كنن  .و شيوخ ن گ ،حرف دج لناس ژوشي ج آراهش اانه ض ضساهل آج حت،
ك بضكار ض در ا ه ترهن نوع آج فکر ض ان هشه را نيز شاول و،شود ساسفن هار
 .)1387و ها الگوهاي فرهنگ ،ه تن كه توسط باش ،ا ااوعه ژذهرفته و،شون ض
داراي هک دضرخ وان ،ن نتاً كوتاخ ه تن سويراليل .)1392 ،براهن اساس گراهش به
و گراه ،ژ ه خاي است كه در دنياي اورض به نحو چشمگيري گ ترشهافته است .اهن
فراگرد ااتما  ،به شکل ،ب،سابقه در الهههاي ااتما  ،اواوع نوهن رهشه دضاني خ
است بهطوريكه ب ياري آج را ااتنابناژذهر و،دانن ض ها حت ،برا ،به كاركردهاي
وثنت آج براي ن گ ،ااتما  ،تأكي ضر ه ن سقربان .)1387 ،اهن ضهوگ،ها با ث
ش خ كه اورض خ و در اواوع ان ان ،الضخ بر ضهوگ ،تماهزباش در وياج تودخ وردم
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نقش هک رسانه را داشته باش  .اهن ژ ه خ در اهاج اورض ض در وياج برا ،ا وردم به
ابزاري براي انتقال ژيام اود به ااوعه تن هل ش خ است تا ااه ،كه ژ،هر گيرضد و را
هک ،ا انواع ارتناطات ااتما  ،ار هاب ،و،كن ض چنين و،گوه  :در ااوعه اي كه
فوراج وحصوالت وصرف ،اهن وحصوالت را ا كاركرد اضليهشاج سوحافظت ض تغذهه)
دضر كردخ باش و ها نقش ب يار وهم ،ژي ا و،كنن ض آشکار است كه وثالً كراضات
اتوونيل ونلماج فقط نشانههاه ،دال بر ووقعيت ااتما  ،افراد است سافراسياب ،ض
همکاراج  .)1395لذا در صر و رنيته ض دنياي كنون ،اورض همچناج كه شاه تحول
شگرف ض انقالب ظيم در رصههاي واتلف لم ض دانش ه تيم هرلحظه افقهاي
تا خاي به رضهماج گشودخ و،شود كه به ووا ات اهن ژيشرفت ض صعود حيرتانگيز ض
فرصتهاي بهدستآو خ ته ه ها ض آفتهاه ،نيز ظهور و،هاب بهطوريكه گاه،
وحصول تم ج ا ه ان اجها را ا قنۀ ژيشينۀ اود كه اصالت بشري است دضرنگه
و،دارد ض رفتهرفته داهرۀ وعنوهت ض حيات ضاقع ،ان اج را كه وشتمل بر سعادت اارضي
است تنگتر و،نماه  .به نظر و،رس ثمرۀ اهن اتفاق ناگوار افول فرهنگهاي اصيل
ض ژي اهش اردخفرهنگ و،باش تا ااه ،كه وشاه خ و،كنيم حت ،شاصيت ظاهري ض
فيزهک ،ان اجها كه گاه ،در ژوشش ناج ض ورداج تنلور و،هاب ا همين نوع نگرش
واديگراه ،وتأثر و،شود سژورهوسف ،ض همکاراج  .)1388افراط در و گراه ،الضخ
بر فشار اقتصادي ض به ضاود آو ج ااتالفات ش ه ي كه براي اانوادخها اواه داشت
در درا و ت با ث ا بين رفتن ب ياري ا اننههاي فرهنگ ،اواه ش ض وتعاقب آج
ااوعه دچار هک نوع ب ،ار ش ،ض دگرگون ،فرهنگ ،ظيم اواه گرده كه و،توان
در تعيين سرنوشت فرهنگ ،ن لهاي بع ي آج ااوعه اثر ناوطلوب ،بجا گذاشته ض با ث
اح اس دضري ض ناآشناه ،اواناج ن لهاي بع ي آج ااوعه با رهشههاي فرهنگ ،اود
گردد ض وتعاقناً با ث ونفعل ش ج اواناج ض ا كار افتادج قوخ ابتکار ض نوآضري ض برض
وشکالت ه خ اواه گرده سقادري ض رضاه.)1393 ،
ا سوه ،دهگر ناج در وياج گرضخهاي ااوعه به ضهوخ در وقاه ه با ورداج ا نظر
هوهت ،با چالشهاي بيشتري رضبه رض ه تن هرا ونابع چن ان ،براي وعناباش ،ض تعرهف
اود در دسترس ن ارن  .لذا آناج اورض خ در اهان ،ژيچي ختر ض چالشبرانگيزتر ا گذشته
ن گ ،و،كنن كه همراخ با تحول شراهط ااتما  ،فرهنگ ،اقتصادي ض اغرافياه ،ض
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وراحل ،ا تم ج كه در آج قرار دارن طنيعتاً نيا ها ض تماهالت ااتما  ،آجها نيز با تواه
به آر ضهاي ناوح ضد ض تواناه،هاي بالقوخاي كه دارن تنوع ژذهرفته ض ژوهاه ،بيشتري و،
هاب س ارع شاخ آبادي ض طاهر  .)1395براهن اساس باتواه به اهنکه ح ضد نيم ،ا اواناج
ض نواواناج كشور وا را داتراج تشکيل و،دهن كه به دالهل فرهنگ ،ض ااتما « ،همانن
ژ راج» فرصتهاي برابر اهت ح ور آجها در ااوعه فراهم ني ت ض اهن وح ضدهتها
هوهتژذهري آجها را دچار بحراج و،سا د تماهالت قشر اواج كشور وا به لحاظ
سنکرفتار ااتما  ،نوع ژوشش تماهل به ناصر فرهنگ ،غرب وانن نوع ووسيق،
آراهش ژيرضي ا و اورض خ در بين ن ل اواج وا كاوالً وشهود است .به همين دليل
اورض خ اواناج وا ا و هاه ،ژيرضي و،كنن ض نااواسته به هنجارهاه ،رضي و،آضرن كه
چهب ا با فرهنگ ض ار شهاي ااتما  ،وا در ت اد است ژس و،تواج گفت كه
و گراه ،در ااوعه وا تا ح ضد هادي كاركرد ونف ،به اود گرفته ض ژياو هاي آج
بهش ت اواناج وا را ته ه و،كن سشيخ سفل .)1391 ،بنابراهن در اهراج و گراه ،تحت
تأثير ارتناطات ااتما  ،ض شنکههاي وجا ي به نو  ،افراط ،اود را در سطح ااوعه
نشاج دادخ است .چنانکه اگر به ف اهاي موو ،ض وعابر بنگرهم تأثيرات اهن ژ ه خ را
و،تواج به ضضوح وشاه خ كرد .ا طرف ،تأثيرات و گراه ،تا ح ي هاد بودخ است كه
دانشجوهاج را نيز به نواج هک قشر فرهياته درگيركردخ است .براهن اساس و،تواج
گفت كه و گراه ،در ااوعه وا ض در بين دانشجوهاج به هک و ئله ااتما  ،تن هل ش خ
چرا كه با ار شها هنجارها ض باضرهاي وواود در ااوعه سنايت ن اشته ض و،توان نو ،
چالش بين افراد اواج ض قشرهاي دهگر ااوعه بواود آضرد .لذا ژوضهش حاضر به دننال
بررس ،ااوعه شناات ،و گراه ،ض ژاساگوه ،به دض سوال ذهل است.
 ويزاج و گراه ،در بين دانشجوهاج داتر تا چه ح است؟ چه واول ،بر و گراه ،دانشجوهاج داتر تأثير گذار ه تن ؟ .1ادبیات پژوهش
 .1-1ادبیات تجربی

كليه تحقيقات ض ژوضهشهاي لم ،بر ژاهه نتاهج وطالعات ژيشين استوار ه تن ض هر
تحقيق باه با اتکا به تحقيقات ض تجربيات ژيش ا اود شکل بگيرد .در اهن باش ا
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تحقيق ژوضهشگر الزاواً تحقيقات ض وطالعات ورتنط با و ئله ووردوطالعه را شناساه ،ض
بررس ،نمودخ ض درو،هاب كه ژوضهشهاي ژيشين تا چه ان ا خ در آج ووضوع ض حو خ
ضاردش خ ض داونهي آج حو خ را تا چه ويزاج گ ترش دادخان  .درضاقع ه فهاي كل،
وطالعه ژوضهشهاي ژيشين اهن است كه وحقق بينش ضسيعتري ا وطالعه تحقيقات
گذشته ض رضن فعل ،ژوضهش ووردنظر به دست آضرد .بنابراهن در اهنجا تع ادي ا
تحقيقات انجامش خ در داال ض اارج ا كشور گزارشش خ است.
ژوضهش ،با نواج «اضقات فراغت ض سنک ن گ ،اواناج» در سال  1384توسط
سا واج ول ،اواناج انجام ش  .نتاهج نشاج داد كه هک ،ا وهمترهن كاركردهاي اضقات
فراغت كاهش اف ردگ ،ض وشکالت رضح - ،رضان ،ض ت کين رضح ض رضاج است.
همچنين هافتهها نشاج داد كه بين اضقات فراغت با سنک ن گ ،ارتناط ضاود دارد.
رفعتااخ س )1390در ژوضهش ،با نواج «فراغت ض ار شهاي فرهنگ »،كه بر
رضي دانشجوهاج داتر ض ژ ر اوابگاه ،دانشگاخ تهراج انجام داد نتاهج نشاج داد كه بين
و هرهت ب ج سنک ن گ ،ساره ژوشاک) با اضقات فراغت رابطه ضاود دارد.
ژيلتن ض طالن ،س )1392در ژوضهش ،با نواج بررس ،واول ااتما  ،گراهش به و
در بين نواواناج با استفادخ ا رضش ژيماهش بر رضي  312نفر ا دانشآوو اج داتر شهر
ويناب انجام دادن نتاهج آجها نشاج داد رابطه وعنادار بين گرضخ دضستاج ويزاج
القهون ي به برناوههاي رسانهها ويزاج استفادخ ا رسانهها الگو قرار دادج هنرون اج ض
ژاهگاخ ااتما  ،با گراهش به و ضاود دارد.
ژوضهش ،توسط قادري ض رضاه ،س )1393با نواج رابطه سرواهه فرهنگ ،ض
گراهش اواناج به و ستفاضت بين داتراج ض ژ راج) با استفادخ ا رضش ژيماهش بر رضي
 435نفر ا اواناج شهر شيرا انجام ش خ است .نتاهج آجها نشاج داد كه رابطه و تقيم،
وياج سرواهه فرهنگ ،ض دض بع ا سه بع آج هعن ،سرواهه فرهنگ ،تج مهافته ض سرواهه
فرهنگ ،نهادهنهش خ ض ويزاج گراهش به و ضاود دارد .همچنين بين ژاهگاخ اقتصادي ض
ااتما  ،ض گراهش به و رابطه وعناداري ضاود دارد.
تيگماج ض لي  1،س )2009در طرح ،با نواج «رضاهت ب ج سرواههگذاري ظاهري
1. Tiggemann & Lacey
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ض كاركردهاي لناس در وياج اره اراج ج» به بررس ،ارتناط بين لناس ض تجربه ب ج نانه
ا بين ناج اره ار لناس در استراليا ژردااته است .نتاهج نشاج داد كه انتااب لناس بر
اساس و رض براي تماو ،سنين ا طرف ناج وورداستفادخ قرار و،گيرد ا سوي دهگر
نارضاهت ،ب ج باتجربه ونف ،اره لناس ارتناط دارد .همچنين سرواههگذاري براي ظاهر
با انتااب لناس ارتناط دارد .ا ده گاخ ناج لناس باش ،وهم ا ح ور آناج در ااوعه
است.
1
رابين وج س )2003در ژوضهش ،با نواج «شيوخ ژوشش بر تأثيرگذاري ب ج ض
و هرهت ظاهر» درهافت كه ناج بيشتر آج نوع لناسهاه ،را و،ژوشن كه
ق متهاه ،ا ب نشاج كه ا آج رضاهت دارن را به نماهش بگذارن  .همچنين ؛ نان،
كه در برناوه كاهش ض ج شركت و،كنن ا لناسهاه ،استفادخ و،كنن كه ظاهر آجها
را بهتر سا د ض تصور آناج را ا ب نشاج بهنود باش  .آناج بهورضر كه در برناوه كاهش
ض ج شركت و،كنن اگر تصور ض رضاهت آناج ا ب نشاج افزاهش ژي ا كن با ا هت
برناوهها را دننال و،كنن ض در كاهش ض ج ووفقتر مل و،كنن .
الک ان ر ض همکاراج 2س )2015در تحقيق ،با نواج واول رضان ،ض ااتما  ،آگاه،
ا و  :هک وطالعه تجرب ،در با ار لوكس و در بين گرضخ سن 18 ،تا  35ساله انجام
دادخان  .نتاهج آجها نشاج داد كه وفهوم اود ژن ارخ آگاه ،و در وياج وصرفكنن گاج
گرضخ سن 18 ،تا  23ساله را تحت تأثير قرار و،ده ض قرار گرفتن در وعرض رسانهها
داراي اثر وثنت بر آگاه ،و در گرضخهاي سن 24 ،تا  29ض  30تا  35ساله است .همچنين
نتاهج آجها نشاج داد كه ژيامهاي تنليغات ،بر و گراه ،وصرفكنن گاج اواج تأثير دارن ض
آجها را به سمت و گراه ،و،كشان .
فاردضل ،ض همکاراج 3س .)2015تحقيق ،با نواج نقش ضاسطهاي وقاه ه ظاهر در
رابطه با استفادخ ا رسانه ض اود ش،ء ژن اري در وياج ناج اواج انجام دادن  .آجها به
دننال ژاسخ به اهن سؤال بودن كه آها ناج ظاهر اود را باك ان ،كه در رسانهها نماهش
دادخ و،شود وقاه ه و،كنن ها نه؟ بر اهن اساس نتاهج آجها نشاج داد كه ارتناط استفادخ ا
1. Robinson
2. Alexandra & et al
3. Fardouly & et al
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فيس بوک ض رسانهها با ث و،شود كه ناج ظاهر اود را با افراد نماهش دادخش خ وقاه ه
كنن  .بنابراهن وقاه ه ظاهر نقش وهم ،در اودژن اري در وياج ناج اواج با ي و،كن .
ت ،ض همکاراج 1س )2015تحقيق ،با نواج قص اره لناسهاي و بينالملل ،وارک
در وياج اواناج در ااكارتا بر رضي  100نفر انجام دادن  .نتاهج آجها نشاج داد كه بين
وتغيرهايسكيفيت درک ش خ تصوهر نام تجاري ض كشور ون أ) با وتغيرسقص اره ) رابطه
وعناداري ضاود دارد .بنابراهن اهن وطالعه براي با ارهاج نيز بهونظور درک واول وؤثر بر
قص اره وصرفكنن گاج هم وهم است.
 .2-1ادبیات نظری

با تواه هه اهنکه و وفهوو ،ژيچي خ ض چن الهه است ض داللتهاي وعناه ،وتع دي
ض رصه گ تردخاي دارد ض در تماو ،رصههاي ن گ ،ان ان ،ضارد مل و ،شود لذا با
تواه به داللتهاي وعناه ،ض گ تردگ ،اهن ژ ه خ در تحقيق حاضر براي تنيين و گراه،
ا چن هن نظرهه استفادخ ش خ است .به همين دليل الگوي نظري اهن ژوضهش تلفيق ،است.
بنابراهن ونان ،نظري ااتصاص به تئوري نظرههژردا ان ،چوج همل ضبلن ض بوردهو دارد.
ارج همل 2س )1904اضلين ااوعه شناس ،بود كه به دقت به وطالعه و ژرداات ض
كار اود را به ونزله نقطه شرض  ،براي رهيافت ،ااوعه شناسانه به و قرار داد .اض نوشت:
ايل ،ا دانشمن اج لوم ااتما  ،و را به نواج وظهر ب ،اردي و،بينن اوا و ابزاري
است كه طنقات باالي ااوعه ا آج همچوج ابزاري براي ابرا تماهز ض تشاص استفادخ
و،كنن  .همل وعتق است در اواوع اضليه افراد هوهت اود را ا گرضخ و،گرفتن ؛ ا
اهن رض ب يار همگن بودن اوا در اواوع وُ رج فرآهن هوهت هاب ،فردي ش خ است .به
نظر ضي در شهرهاي بزرگ اورض ي شاص وصرف و،كن تا هوهت ،را كه دضست
دارد براي اود ب ا د .ضي تماهل افراد به و را حاصل كشاكش فرد ض ااوعه و،دان  .به
نظر ضي اگرچه دنياي و رج وواب آ ادي فرد ا اسارت ش خ اوا اود وح ضدهتهاه،
را براي فرد اهجاد كردخ است به نحوي كه افراد براي حفظ آ ادي اود به ژ ه خهاه،
چوج و ژناخ و،برن تا به ضاسطه آج هوهت اود را تعرهف كنن سحاتم ،ض همکاراج
1. Tee & et al
2. Georg Simmel
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 .)1394بنابراهن همل 1وعتق است كه ميقترهن وشکل ن گ ،و رج ا اهن اور ناش،
و،شود كه فرد و،اواه اودواتارياش را در برابر نيرضهاي ااتما  ،سات ض ش ه
حفظ نماه  .اهن و ائل ض وشکالت بهاصوص در شهرهاي بزرگ ده خ و،شون .
بنابراهن الگوهاي وصرف و رج تا ح ضدي و،توان نتيجه ن گ ،در شهرهاي بزرگ ها
دهگر شهرها باشن  .درست به همين دليل است كه در اهنگونه شهرها افراد ا ه ي به
ظهور و،رسن كه هميشه نگراج ه تن سآدوياج ض همکاراج  .)1391و شاص را وجا
و،كن كه هم ا دهگراج تنعيت كن ض هم اود را ا دهگراج چوناج وي ا طنقه ها
گرضخ ااص ا ا سا د .اگر و نتوان نيا به همرنگ ش ج با دهگراج ها نيا به ا ا ش ج
را ارضا كن وحو و،شود .در ااوعهها ها طنقات ااتما  ،كه تماهز كم ،ضاود دارد
و ها بهآراو ،تغيير و،كنن ؛ در ااوعههاي و رج كه اطر اوحاي فرد ضاود دارد و
اهميت ب يار بيشتري و،هاب  .هرچه و بيشتر درضج گرضخ گ ترش هاب بيشتر به سمت
ژاهاج اود و،رضد .و لزضواً ناژاه ار است ض اح اس ،ش ه ا واج حال را با اود حمل
و،كن  .همين ضاقعيت كه وا و،دانيم ژاهان ،اواه داشت آج را هر چه بيشتر اذاب
و،كن  .و واصوصاً براي افراد ضاب ته اذاب است ض شاص اهل و هم ووردح ادت
ض هم وورد تأهي است .شاص ،كه ا و تنعيت و،كن و،توان اود را با گرضخ همشکل
كردخ ض فردهت اود را نشاج ده سهاج كراهب  .)1389براهن اساس همل و را فرآهن ي
سل له وراتن ،و،دان كه دربرگيرن ۀ وجمو هاي ا وراحل واتلف است :در ورحلۀ
نا ت طنقۀ فرادست و،كوش اود را ا طرهق لناس ژوشي ج ا طنقات دهگر وتماهز
كن ؛ سپس طنقۀ ويان ،اهن ژوشش را اقتناس و،كن تا همچوج طنقۀ نانه فرادست
ووقعيت ،ومتا به دست آضرد؛ آجگاخ طنقۀ ژاهين ژوشش طنقۀ نانه را به طور غيرو تقيم ض
با كپ،برداري ا نحوۀ ژوشش طنقات ويان ،تقلي و،كن ؛ سرانجام طنقۀ نانه وجنور
و،شود در اهن و ابقۀ رقابت ،شکل ا ه ي ا ژوشش وتماهز را الق ض اب اع كن تا
وج داً بر طنقات فرضدست اود برتري هاب  .ب هن ترتيب ا نظر همل و نقش وهم ،در
با تولي رضابط طنقات ،اهفا و،كن سبااراه ،ض رفيع.)1395 ،
نکته وهم دهگري كه همل به آج اشارخ و،كن اهن است كه اگر و گراهش به
1. Simmel
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هم اج ش ج ض ونفرد ش ج سبهگونهاي توأواج) باش ژس شاه اهن اور توايه كن كه
چرا ناج بهطوركل ،به آج القهون ن  .ا نظر ضي ضعف ااهگاخ ااتما  ،ناج در
ق مت ا ظم ،ا تارهخ وواب ش خ تا آناج با آنچه رف ض شاه ته است رابطه نزدهک،
ژي ا كنن  .هرا كه ضعف تارها ،ض تحميلش خ بر آناج اهن حالت را در ضاودشاج
درضن ،كردخ كه ا و ئوليتهاي ژذهرش فردهت ااتناب ضر ن ض در ساهۀ برگزه ج
شکل ن گ ،همگان ،ا سوءاستفادۀ دهگراج در اواج باشن  .اوا ا سوي دهگر ناج
تالش و،كنن كه به ويزان ،ا فردي ش ج ض وتماهز ش ج دست هابن كه هنو در بنياج
و تحکم رف ض سطح موو ،ن گ ،براهشاج اوکاج دارد سبزرگياج .)101 :1388
ضبلن 1نيز ده گاخ وشابه ،با همل دارد .ضي در ژ ،اهن و ئله بود كه افراد چگونه
ونزلت ااتما  ،ك ب و،كنن  .به نظر ضي ثرضت وهمترهن اول ك ب ونزلت است
كه باه نمود اارا ،داشته باش ض بهترهن نمود آج وصرف تظاهري ض نماهش ،است
سكردي ض هادي ادخ  .)1391ضي انگيزشهاي ااتما  ،براي رفتار رقابتآويز ض چشم
ض همچشم ،را ژاهه ض اساس تنيين ژ ه خ وصرف و رج قرار و،ده ض با طرح وفهوم
طنقه تنآسا وفهوم تماهز طنقات ،را كه در وصرف تجل ،ژي اكردخ است وطرح
و،كن ض ق رت وال ،ض ثرضت را ونناي افتاار ونزلت ض ااهگاخ ااتما  ،و،دان  .النته
ضي نقش ذايرخ كردج ثرضت را ونناي افتاار ونزلت ض ااهگاخ ااتما  ،و،دان  .به
نظر اض افراد ثرضتمن در اواوع كوچک ا طرهق فراغت اودنماهانه ض در اواوع بزرگ
ض شهري ا طرهق وصرف اودنماهانه ض نماهش ،ثرضت اود را به نماهش و،گذارن .
ضي ژ ه خ و را واتص به طنقه بااله ،و،دان كه و،اواهن نشاج دهن براي ك ب
درآو وجنور به كار كردج ني تن  .اض هک ،ا بهترهن وينههاي وصرف نماهش ،ض ضاهع
كردج تظاهري را وصرف لناس و،دان سقادري ض رضاه .)1393 ،بنابراهن ضبلن و را
ضسيلهاي براي اهنکه افراد نشاج دهن ثرضتمن ض باشاصيت ض ها داراي ان هشهاي ااص
ه تن و،دان  .بر اهن اساس بهوحض اهنکه و ي در ااوعه گ تردخ ش اشراف
ادگاج ض ثرضتمن اج به سراغ اهن و ا ه و،رضن هرا و ق هم ،دهگر آجها را ا
طنقات دهگر ااوعه ا ا نم،كن سفرهنگ ،ض كيانا .)1391
1. Veblen
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تف ير هميل ض ضبلين ا وي بيه وثابيۀ اويل ونزليت ض تمياهز ااتميا  ،وننيع الهيام
نظرهه هاي وتع دي در باب و ض نقش آج در با نماه ،ااهگاخ ااتما  ،بيودخ اسيت .در
اهن رابطه به طور وشاص و،تواج ا كار بوردهو هاد كرد.
در اصطالح ژيربوردهو 1و به نواج هک قانوج ض دستورالعمل فهمي خ و،شود ض
نيرضهاه ،ا تماهز را اهت سليقه هوهت ااتما  ،ض سرواهه فرهنگ ،فعال و،كن .
ا نظر بوردهو ااوعه بهونزله ف اي ااتما  ،با نماه ،و،شود .ضي ف اي ااتما  ،را
ااهگاخ رقابت ،ش ه ض ب،ژاهاج و،دان كه در ارهاج اهن رقابتها تفاضتهاه ،ظهور
و،كن كه وادخ ض چهارچوب ال م براي ه ت ،ااتما  ،را فراهم و،آضرن  .اض ف اي
ااتما  ،را با چن وحور ترسيم و،كن  .1 :سرواهه اقتصادي  .2سرواهه فرهنگ.3 ،
سرواهه ااتما  .4 ،سرواهه نمادهن سفرخ نيا ض لطف .)1390 ،به نظر ضي حجم ض انواع
سرواههها طنقه را شکل و،ده ض ونش افراد درضج هر طنقه را به هک هگر ضصل
و،كن ض بر ونناي اهن ونش وشترک سنکهاي ن گ ،شکل و،گيرد؛ النته به وعناي
دقيقتر باه گفت وصرف ااا ۀ با نماه ،سنکهاي ن گ ،واتلف ض ذائقههاه ،كه
بر ونناي سرواهههاي باال شکل و،گيرد به وصرف كاالهاه ،و،انجاو كه تماهز
ااتما  ،اهجاد و،كن سحمي ي ض فرا .)1387 ،اوا با بررسى ض تعمق در نظرهه بوردهو
وىتوانيم اهنگونه تصور كنيم كه و ض و گراهى وىتوان به نواج هک نوع سرواهه
نمادهن در رصه فعاليتهاى ااتما ى وطرح باش  .به نارتى ا ده گاخ بوردهو ژرستيو
غرضر ض افتاار ازض گونههاى سرواهه نمادهن قرار دارن كه ا ونظرى وىتوانن با
و گراهى ارتناط تنگاتنگى داشته باشن ض بهصورت وتقابل بر هک هگر تأثير بگذارن .
چراكه در نوع تفکر اورض ى و ض و لهاى رض وىتوانن با ث ژرستيو غرضر ض افتاار
اشااص شود ض به دننال آج در وتماهز كردج ااهگاخ ااتما ى آجها نقش ب زاهى داشته
باش سويرآاون ي  .)1388بر ونناي ده گاخ بوردهو نوع ژوشش افراد و،توان بيانگر
سنک ن گ ،ض ذائقههاي ااص باش كه ونجر به وتماهزش ج افراد ا دهگراج شود
سحمي ي ض فرا.)1387 ،
اوا بوردهو وفهووى دهگر را نيز در رصه ااتما ى به چالش وىكش كه وىتوان
1. Pierre Bourdieu
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ارتناط ضهوخاى با و ض و گراهى داشته باش ض آج سليقه است .بوردهو وعتق است كه
سليقه اورى ااتما ى است ض وعتق است كه سليقه به حيثيت ااتما ى ض ااهگاخ افراد
در ااوعه ب تگى دارد .اض وعتق است كه ا اهى ا براى حسژذهرىهاى درضنى
ونحصربهفرد ض شاصى سليقه هک تواناهى ااتما ى است كه ا تربيت ض ژرضرش
طنقاتى ناشى وىشود .اض وعتق است كه سليقه نشاجدهن خ ژيون وياج بع ى وحصوالت
ض وصرفكنن گاج آجها در هک ف اى ااتما ى طنقهبن ىش خ را نشاج و،ده
سويرآاون ي  .)1388ا ده گاخ اض سليقه ها ذائقه هک ملکرد است ض كاركردي كه
دارد اهن است كه افراد ااوعه ا طرهق ذائقه ها ادراك ،ا ااهگاهشاج در نظام ااتما ،
و،رسن  .ذائقه همهك ان ،را كه سليقه به ن نت هک ان ،دارن به هم نزدهک و،كن ض
ا اهن طرهق آجها را ا افراد دهگر ااوعه وتماهز و،سا د .ا طرهق ذائقه است كه
ان اجها دهگراج ض نيز اودشاج را در ااوعه طنقهبن ي و،كنن ساان.)1386 ،
والحظه ش هر هک ا اهن نظرههژردا اج ا ونظري ااص به و گراه ،نگره ته ض
سع ،در توصيف ض تحليل رضن هاي اهن ژ ه خ داشتهان  .لذا در هک امعبن ي و ،تواج
گفت كه همه اهن نظرههژردا اج و گراه ،را سنب تماهزات ااتما  ،ض الق هوهتهاي
ا ه ض شاج ض ونزلت براي افراد در نظر گرفتهان  .لذا با استنناط ا نظرهه همل و ،تواج
گفت افرادي كه داراي گراهش به و گراه ،ه تن در ضاقع در دنياي و رج به دننال الق
هوهت فردي براي اود ه تن ض ا اهن طرهق سع ،در تثنيت ااهگاخ ض وتماهز كردج اود
در ااوعه را دارن  .ضبلن نيز و را در ارتناط با طنقات ااتما  ،وطرح و،كن ض ژاهه
وصرف و رج را رقابت ض چشم ض همچشم ،در بين افراد ااوعه و،دان  .ا طرف ،بوردهو
واول وتع دي را در سنک ن گ ،ض و گراه ،دايل و،دان ض وعتق است كه طنقات
ااتما  ،سنکهاي واتلف براي ن گ ،كردج دارن ض و ها ض سليقههاي وتفاضت ،بين
طنقات ضاود دارد ض هر طنقه براي وتماهز كردج اود ا دهگراج و ها ض و لهاه ،استفادخ
و،كنن  .بنابراهن به نظر و،رس براي تنيين ااوعه شناات ،و گراه ،داتراج دانشجو اهن
نظرهات وطلوب به نظر و،رسن .
فرضیات تحقیق
 .1بين و گراه ،ژاساگوهاج برح ب ويزاج تحصيالت تفاضت ضاود دارد.
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.2
.3
.4
.5
.6

بين و گراه ،افراد برح ب گرضخ تحصيل ،ژاساگوهاج تفاضت ضاود دارد.
بين طنقه اقتصادي ض ااتما  1،ض و گراه ،دانشجوهاج رابطه ضاود دارد.
بين سن ض و گراه ،دانشجوهاج رابطه وعناداري ضاود دارد.
بين و هرهت ب ج ض و گراه ،دانشجوهاج رابطه وعناداري ضاود دارد.
بين اضقات فراغت ض و گراه ،دانشجوهاج رابطه وعناداري ضاود دارد.

 .2روش پژوهش
ژوضهش حاضر ا نوع توصيف -،تنيين ،است كه به دننال تنيين ااوعه شناات ،و گراه ،ا
ده دانشجوهاج داتر دانشگاخ اوار و ،است .لذا ا لحاظ اارا ا نوع ژيماهش ،ض ضاح
تحليل آج در سطح ارد هعن ،دانشجوهاج داتر دانشگاخ اوار و ،است .ا لحاظ واهيت
كاربردي به لحاظ وعيار واج وقطع ،ض به لحاظ وعيار ضسعت ژهنانگر است .ااوعه
آواري ژوضهش حاضر كليه داتراج دانشجوي دانشگاخ اوار و ،در واج وطالعه و،باش
كه تع اد كل آجها  6365نفر است .براي تعيين حجم نمونه ا فروول كوكراج با سطح
اطميناج  95درص استفادخ ش خ كه حجم نمونه  362نفر وشاص گرده  .در اهن ژوضهش
براي دستياب ،به ژاساگوهاج وورد نظر ا رضش نمونهگيري تصادف ،سادخ استفادخ ش .
اطال ات ووردنيا براي ژوضهش حاضر ا طرهق ژرسشناوه امعآضري گرده  .ژرسشناوه بر
اساس شااصها سااته ش ض سپس ژرسشناوه ژس ا احرا ا تنار ض ژاهاه ،آج در وراحل
وق وات ،تحقيق براي امعآضري دادخهاي ووردنيا در ورحله نهاه ،وورداستفادخ قرار
گرفت .در اهن ژوضهش ا ا تنار وحتواه ،استفادخش خ است به همين ونظور ژرسشناوه
ت ضهنش خ به چن نفر ا اساتي ض وتاصصاج نشاج دادخ ش ض با استفادخ ا نظرات آجها
ژرسشناوه اصالح گرده .

 .1متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي بعد از شاخصسازي با جمع متغيرهاي تحصيالت مادر ،تحصيالت پدر ،و درآمد ماهيانهه خهانواده
ساخته شده است.
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 .3یافتهها
 .1-3یافتههای توصیفی

گروه تحصیلی

تهران

102

29/1

ليسانس و باالتر

شهرستان

249

70/9

بيسواد

22

شيعه
سني

315
27

92/1
7/9

ابتدايي
راهنمايي

69
53

20/1
15/5

علوم انساني

171

47/2

متوسطه و ديپلم

131

38/2

علوم پايه

99

27/3

ليسانس و باالتر

68

19/8

فني و
مهندسي
جمع

92

25/4

ليسانس

253

70/9

362

100

فوقليسانس

104

29/1

میزان

مذهب

جمع

351

100

متوسطه و ديپلم

تحصیالت

محل

23-27
28-33

160
23

45/6
6/6

تحصیالت

سکونت

سنی
18-22

168

47/9

تحصیالت مادر

گروه

فراوانی

درصد

پدر

سن

جدول شماره  .1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای زمینهای
فراوانی

درصد

بيسواد

38

11/1

ابتدايي
راهنمايي

105
54

30/7
15/8

109

31/9

36

10/5
6/4

هماجگونه كه در ا ضل شمارخ  1والحظه و،شود س 47/9درص ) گرضخ سن،
 18-22سال س 45/6درص ) گرضخ سن 23-27 ،ض س 6/6درص ) نيز در گرضخ سن-33 ،
 28سال ه تن  .ا نظر وحل سکونت س 29/1درص ) ژاساگوهاج در تهراج ض س70/9
درص ) نيز در شهرستاجهاي كشور ن گ ،و،كنن  .ا نظر وذهب س 92/1درص )
ژاساگوهاج شيعه ض س 7/9درص ) نيز سن ،و،باشن  .ا نظر گرضخ تحصيل ،س47/2
درص ) لوم ان ان ،س 27/3درص ) لوم ژاهه ض س 25/4درص ) نيز فن ،ض وهن س،
بودن  .ا نظر تحصيالت بيشترهن تو هع تحصيالت وادر در وقطع وتوسطه ض دهپلم با
س 31/9درص ) ض تحصيالت ژ ر نيز در همين وقطع با س 38/2درص ) بود .ا نظر
تحصيالت اود ژاساگوهاج نيز س 70/9درص ) در وقطع كارشناس ،ض س 29/1درص )
در وقطع كارشناس ،ارش در حال تحصيل بودن .
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جدول شماره  .2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گرایش به مدگرایی ،مدیریت بدن ،اوقات
فراغت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی
فراوانی

درصد

12
206

3/3
56/9

گرایش

باال
متوسط

به مدگرایی

پايين

144

جمع

362

100

فراوانی

درصد

39/8

فراوانی
61
239

اوقات

باال
متوسط

فراغت

پايين

62

جمع

362
فراوانی

درصد
16/9
66/0
17/1
100
درصد

پایگاه

باال

31

9/1

باال

106

29/3

اقتصادی و

پايين

308

90/9

مدیریت

متوسط

191

52/8

اجتماعی

جمع

339

100

بدن

پايين

65

18/0

جمع

362

100

بر اساس نتاهج ا ضل  2بيشتر ژاساگوهاج س 56/9درص ) اظهار داشتهان كه
گراهش به و گراه ،آجها در ح وتوسط ،و،باش  .س 90/9درص ) داراي ژاهگاخ
اقتصادي ااتما  ،ژاهين س 66/0درص ) اضقات فراغت اود را در سطح وتوسط ض
س 52/8درص ) نيز اظهار داشتهان كه به و هرهت ب ج اود در سطح وتوسط ،تواه
و،كنن  .دروجموع و،تواج گفت كه ژاساگوهاج ا نظر وتغيرهاي گراهش به و گراه،
اضقات فراغت ض و هرهت ب ج در ح وتوسط ،قرار دارن .
 .2-3یافتههای استنباطی

در اهن ق مت به بررس ،رابطه تکتک وتغيرهاي و تقل تأثيرگذار احتمال ،بر گراهش به
و گراه ،ژردااتهش خ است .بر اهن اساس براي بررس ،ارتناط بين هر هک ا وتغيرهاي
و تقل بر وتغير ضاب ته ا آ ووجهاي ورتنط بهرخ گرفتهش خ است .ا ضل شمارخ س )3رابطه
و گراه ،را برح ب ويزاج تحصيالت نشاج و،ده  .اهن فرضيه و  ،است كه و گراه،
دانشجوهاج برح ب ويزاج تحصيالت باهم وتفاضت است .براي بررس ،صحتضسقم اهن
فرضيه ا آ ووج ت 1،استفادخش خ است .ارضا ،آ ووج ت ،در ا ضل هر نشاج دادخش خ
است.
1. t-test
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جدول شماره  .3مقایسه گرایش به مدگرایی به تفکیک مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی
متغیر

گروه ها

تعداد

وابسته
گرایش به
مدگرایی

مشاهدات
253
104

ليسانس
فوق ليسانس

متغیر

گروه

تعداد

وابسته

تحصیلی

مشاهدات

علوم انساني

171

علوم پايه
فني و مهندسي

99
92

گرایش به
مدگرایی

میانگین
39/387
39/173
میانگین مربعات
بین

درون

گروهی

گروهی

سطح

درجه

مقدار

آزادی

تی

معناداری

355

0/198

0/843

درجه

کمیت

سطح

آزادی

اف

معناداری

2
304/608

1/902

28745/019

0/151

359

ا ضل شمارخ س )3رابطه و گراه ،را برح ب تحصيالت ض گرضخ تحصيل ،نشاج
و،ده  .نتاهج آ ووج ت ،در سطح وعن،داري  0/843ض وق ار  0/198نشاجدهن خ تفاضت
وعن،دار بين گراهش به و گراه ،ژاساگوهاج ض ويزاج تحصيالت آجها نم،باش  .بر اساس
آ ووج تحليل ضارهانس هکطرفه تفاضت وشاه خش خ ا نظر آواري وعن،دار =p-value
) )0/843ني ت .بنابراهن فرضيه تحقيق ونن ،بر تفاضت بين گراهش به و گراه ،برح ب
گرضخ تحصيل ،تائي نم،شود .همچنين در اهن ا ضل نتاهج گراهش به و گراه،
دانشجوهاج برح ب گرضخ تحصيل ،باهم وتفاضت است .براي بررس ،صحتضسقم اهن
فرضيه ا آ ووج تحليل ضارهانس استفادخش خ است .نتاهج بهدستآو خ نشاج و،ده كه
گراهش به و گراه ،در وياج گرضخهاي تحصيل ،تفاضت وعناداري ن ارد .بر اساس آ ووج
تحليل ضارهانس هکطرفه تفاضت وشاه خش خ ا نظر آواري وعن،دار))p-value= 0/151
ني ت .بنابراهن فرضيه تحقيق ونن ،بر تفاضت بين گراهش به و گراه ،برح ب گرضخ
تحصيل ،تائي نم،شود.
جدول شماره  .4نتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه میان گرایش به مدگرایی با مدیریت بدن
و اوقات فراغت
متغیرها
مديريت بدن
اوقات فراغت
پايگاه اقتصادي و اجتماعي
سن
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سطح معنیداری
0/000
0/000
0/015
0/855

ضریب همبستگی
0/304
0/531
0/132
-/010

تعداد مشاهدات
362
362
339
351
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نتایج
تائيد
تائيد
تائيد
عدم تائيد

............... ................................ ................................ ................................ ................................

هماجگونه كه در ا ضل شمارخ س )4ده خ و،شود بين و هرهت ب ج ض گراهش به
و گراه ،افراد رابطه وعن،داري ضاود دارد .با تواه به نتاهج آ ووج ژيرسوج سطح
وعن،داري برابر sig=0/000است كه نشاجدهن خ رابطه وعن،داري بين و هرهت ب ج ض
گراهش به و گراه ،افراد و،باش ض همچنين ويزاج همن تگ ،ژيرسوج برابر  0/304است
كه نشاجدهن خ رابطه وتوسط ض و تقيم بين وتغيرهاست درنتيجه با تواه به اطال ات
ا ضل فرضيه  H0ابطال ض فرضيه  H1تائي و،شود .هعن ،با افزاهش تواه به و هرهت
ب ج گراهش به و گراه ،افراد نيز افزاهش و،هاب ض همچنين هرچه تواه به و هرهت
ب ج كمتر باش ويزاج گراهش به و گراه ،نيز كمتر و،شود.
ا طرف ،نتاهج همين ا ضل نشاج و،ده كه بين اضقات فراغت ض گراهش به
و گراه ،افراد رابطه وعن،داري ضاود دارد .با تواه به نتاهج آ ووج ژيرسوج سطح
وعن،داري برابر  sig=0/00است كه نشاجدهن خ رابطه وعن،داري بين اضقات فراغت ض
گراهش به و گراه ،افراد و،باش ض همچنين ويزاج همن تگ ،ژيرسوج برابر 0/531است
كه نشاجدهن خ رابطه ن نتاً قوي ض و تقيم بين وتغيرهاست درنتيجه با تواه به اطال ات
ا ضل فرضيه  H0ابطال ض فرضيه  H1تأهي و،شود .هعن ،با افزاهش اضقات فراغت افراد
گراهش به و گراه ،نيز افزاهش و،هاب ض همچنين هرچه اضقات فراغتها ژاهينتر باش
گراهش به و گراه ،نيز ژاهينتر است.
همچنين بين ژاهگاخ اقتصادي ض ااتما  ،ض گراهش به و گراه ،رابطه وعن،داري
ضاود دارد .با تواه به نتاهج آ ووج ژيرسوج سطح وعن،داري برابر sig=0/015است كه
نشاجدهن خ رابطه وعن،داري بين ژاهگاخ اقتصادي ض ااتما  ،ض گراهش به و گراه،
و،باش ض همچنين ويزاج همن تگ ،ژيرسوج برابر 0/132است كه نشاجدهن خ رابطه
ن نتاً ضعيف ض وثنتبين وتغيرهاست درنتيجه با تواه به اطال ات ا ضل فرضيه H0
ابطال ض فرضيه  H1تأهي و،شود .هعن ،با افزاهش ژاهگاخ اقتصادي ض ااتما  ،گراهش به
و گراه ،افراد افزاهش و،هاب ض همچنين هرچه ژاهگاخ اقتصادي ض ااتما  ،ژاهينتر
باش گراهش به و گراه ،نيز كمتر و،شود.
به نارت،دهگر نتاهج همين ا ضل نشاج داد كه بين سن ض گراهش به و گراه ،رابطه
وعن،داري ضاود ن ارد .نتاهج آ ووج ژيرسوج نشاج و،ده اهن آ ووج در فاصلۀ اطميناج
 95درص ووردسنجش بودخ است كه سطح وعن،داري آج برابر با  sig=0/855است كه
فصلنامه
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ا سطح ووردنظر هعن 0/05 ،بيشتر است .درنتيجه با تواه به اطال ات ا ضل فرضيه H0

قنول ض فرضيه  H1ابطال و،شود .بنابراهن سن نم،توان در گراهش به و گراه ،افراد
تأثيرگذار باش چراكه و گراه ،در همه سنين و،توان ضاود داشته باش .
 .3-3تحلیل رگرسیون چندمتغیره

تحليل رگرسيوج چن وتغيرخ رضش ،براي تحليل وشاركت امع ،ض فردي دض ها چن وتغير
و تقل در تغييرات وتغير ضاب ته و،باش  .درضاقع رگرسيوج چن وتغيرخ الضخ بر ژيشبين،
هک وتغير ضاب ته ا طرهق دض ها چن وتغير و تقل به تنيين ضارهانس وتغير ضاب ته نيز
و،ژردا د سبن ،فاطمه ض همکاراج  .)1391در اهن تحقيق وفرضضات تحليل رگرسيون،
ر اهت ش خ است به اهن صورت كه وتغير ضاب ته كم ،ض وتغيرهاي و تقل نيز كم ،ض ها
دض ضاه ،ه تن  .استقالل اطاها نيز با تواه به آوارخ دضربين ضات وج حاصله س)1/99
به نواج هک ،ا ژيشفرضهاي ال م اهت انجام تحليل رگرسيون ،نيز وورد تائي
ضاقعش خ است .همچنين ژيشفرض م هم اط ،وتغيرهاي و تقل نيز با تواه به وقادهر
د
شااص تولرانس سنزدهک به د هک) ض شااص تورم ضارهانس سكوچکتر ا
 )2/5در گام اضل ض دضم به تأهي رسي خ است .بنابراهن در ژوضهش حاضر اهت سنجش
تأثير وتغيرهاي و تقل در سطح سنجش فاصلهاي بر وتغير ضاب ته و گراه ،ا تحليل
رگرسيوج چن گانه با رضش گام بهگام استفادخش خ است كه در هر گزارشش خ است.
جدول شماره  .5جدول تحلیل رگرسیون گرایش به مدگرایی به شیوه گامبهگام برحسب تمام
متغیرها

نتاهج ا ضل س .)5نشاج و،ده كه ضرهب همن تگ ،چن گانه در و ل اضل  0/534ض
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براي و ل رگرسيون ،دضم 0/572ش خ است اهن ب هن وعن ،است كه وجمو ه وتغيرهاي
و تقل ض وتغير ضاب ته داراي همن تگ ،قوي با هم هگر ه تن  .ضرهب تعيين ها  R2نيز در
گام اضل برابر با  0/285ض در گام دضم برابر با  0/328و،باش كه بيانگر اهن است كه 32
درص ا ضارهانس وتغير گراهش به و گراه ،بهضسيله وتغيرهاي و تقل وواود در وعادله
تنيين و،شود ض ح ضد  68درص باقيمان خ را وتغيرهاي دهگري تنيين و،كنن كه اارج
ا اهن بررس ،قرار دارن  .همچنين با تواه به نتاهج همين ا ضل ضرهب بتا براي وتغير
اضقات فراغت  0/518ض براي و هرهت ب ج  0/207و،باش كه سهم هر وتغير را در تنيين
وتغير ضاب ته هعن ،گراهش به و گراه ،افراد نشاج و،ده  .بر اهن اساس اضقات فراغت
بيشترهن تأثير را بر رضي گراهش به و گراه ،افراد داشته است .بنابراهن وعادله رگرسيون،
براي ژيشبين ،گراهش به و گراه ،بر اساس وتغيرهاي و ل به شرح هر است:
مدیریت بدن ( + )0/207اوقات فراغت (= 10/220 + )0/518گرایش به مدگرایی

 .4بحث و نتیجهگیری
هک ،ا ووضو ات ض سرفصلهاي وهم در سنک ن گ ،ژوشش ض سنک آج است كه
بر وحور و ض و گراه ،حركت و،كن  .باش قابل تواه ،ا ن گ ،ان اج اواخنااواخ
وتأثر ا اهن ووضوع است؛ هر چن سليقه افراد ااوعه در انتااب ژوشش نو  ،استقالل
را اقت ا و،نماه ؛ اوا در مل چيز دهگري را شاه هم ض آج توسعه و ض و گراه ،در
اواوع بشري است .ااوعه اهراج در سالهاي گذشته همگام با دگرگون،هاي ساات ،ض
فن ،ض ژيون گ تردخ با ااوعه اهان ،ض همچنين آشناه ،با ساوانه ار شهاي نوهن در
گ ترخ اهان ،با دگرگون،هاي وهم ،ووااه بودخ است كه گراهش به و گراه ،ا امله
اهن دگرگون،ها است .اهن دگرگون ،را و،تواج ناش ،ا گ ترش ضساهل ارتناط ،ض
اطال ات ،ا ه دان ت .چرا كه اهن تکنولوژهاي ا ه ور بين كشورها را ا بين بردخ
ض به تعنير گي نز توان ته است فاصله واج ض وکاج را ا بين بنرد .اهن ضساهل ا ه توان ته
است دسترس ،سرهع افراد به ا ه ترهن و ها ض و لها را ت هيل كن ض حت ،فرهنگهاي
اصيل اواوع ا امله كشور وا را كه داراي ار شهاي سنت ،ض فرهنگ ااص اود است
را دستاوش تغيير كن ض به نو  ،آسيبهاي فراضان ،را براي ااوعه به اروغاج آضرد.
بنابراهن ه ف ژوضهش حاضر تنيين ااوعهشناات ،و گراه ،ا ده دانشجوهاج داتر
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دانشگاخ اوار و ،بود .براهن اساس با در نظر گرفتن ه ف ض نيز سؤال تحقيق به بررس،
تحقيقات انجامش خ در اهن وينه ژردااته ش  .سپس با امعبن ي نظرههها ض ژوضهشهاي
انجامش خ ژيراووج گراهش به و گراه ،به ت ضهن چارچوب نظري ژردااته ض درنهاهت
فرضيات تحقيق استاراج ش خ است .چهارچوب نظري تحقيق حاضرتلفيق ،ض براساس
نظرهه همل ضبلن ض بوردهو تشکيل ش خ است.
نتاهج ض هافتههاي اهن تحقيق در بين دانشجوهاج داتر نشاج دهن خ گراهش به
و گراه ،در سطح وتوسط ،است .ا طرف ،توضيح ژاساگوهاج نشاج و ،ده كه اكثر
دانشجوهاج هعن 9/90 ،درص ا آجها داراي ژاهگاخ اقتصادي ااتما  ،ژاهين ،ه تن .
همچنين نتاهج بر ح ب اضقات فراغت ض تواه به و هرهت ب ج در بين دانشجوهاج در
سطح وتوسط ،قرار دارد به اهن وعنا كه اكثر ژاساگوهاج وعتق ن كه ايل ،هاد به
و هرهت ب ج ض اضقات فراغت نم،ژردا ن .
ا دهگر نتاهج تحقيق آج است كه همن تگ ،وثنت وعناداري بين گراهش به
و گراه ،با و هرهت ب ج ضاود دارد .اهن هافته با هافتههاي رفعت ااخ س )1390ض رابين وج
س )2003هماهنگ بود .و،تواج اهنگونه استنناط كرد كه هر چه و گراه ،در ااوعه
افزاهش ژي ا كن افراد به ن نت اهن و ها تواه بيشتري به ب ج اود دارن  .و لماً الگوهاي
و كه داراي ب جهاه ،با شراهط ااص همچناج كه فرم ژوشش ض آراهش چهرخ به ااوعه
را ونتقل و،كن ضهوگ،هاي شاص ،ان ام اود را نيز به نواج هک الگو انتقال و،دهن
و نيا به ا ا ش ج ا افراد دهگر را ارضا و،كن به همين دليل افراد دضست دارن كه با
استفادخ ا و هاي ا ه ض و هرهت ب ج اود با تواه به رژهمهاي غذاه ،ض اراح،هاي
هناه ،اود را ا دهگراج وتماهز كنن .
ا سوي دهگر نتاهج نشاج داد كه بين و گراه ،با اضقات فراغت ارتناط وعناداري
ضاود دارد .اهن هافته نيز با هافتههاي رفعت ااخ س )1390ض هافتههاي ژوضهش ،كه توسط
سا واج ول ،اواناج در سال  1384انجامش خ است هماهنگ است .به اهن وعن ،كه با
افزاهش و گراه ،تواه به استفادخ وفي ا اضقات فراغت تن هل به رضشهاي ناوناسب
گذران ج اضقات فراغت و،شود .وعموالً دانشجوهاج ترايح و،دهن اضقات فراغت اود
را با اشااص ،كه با تصوهر و گراي ذهن ،آجها وطابق است بگذرانن  .تنليغات گ تردخ
انواع و در اهجاد گراهش ان اج به و ض هادخرضي در آج ب يار اثرگذار است .فق اج
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برناوهرهزي وناسب براي گذران ج اضقات فراغت دانشجوهاج آجها را به سمت و گراه،
و،كشان  .اهن و گراه ،نيز بهتنع آج آثار ونف ،براي ااوعه به دننال دارد .بنابراهن
سياستگذاراج در اهن وينه باه برناوههاي اذاب ،براي اضقات فراغت داتراج اواج
ت ارک بنينن ض همچنين داتراج نيز براي اضقات فراغت اود در وينههاي لم ،هنري
ضر ش ،ض تفرهح ،برناوهرهزي سودون ي داشته باشن تا ضقت ار شمن اود را براي
كارهاي غيرضرضري وانن اودنماه ،ض الوخگري ها ژيرضي ا گرضخهاي ژوچ ض بيهودخ
صرف نکن .
به نارتدهگر هافتههاي اهن ژوضهش نشاج داد كه بين وتغير ژاهگاخ اقتصادي ض
ااتما  ،با گراهش به و گراه ،رابطه وعناداري ضاود دارد .اهن هافته هماهنگ با
هافتههاي قادري ض رضاه ،س )1393و،باش  .به اهن وعنا كه هرچه ژاهگاخ اقتصادي ض
ااتما  ،باالتر باش گراهش به و گراه ،بيشتر و،شود .همچنين اهن هافته بر اساس
چارچوب نظري با نظرهه بوردهو ض ضبلن هماوان ،دارد .لذا بر اساس نظرهه بوردهو در نوع
تفکر اورض ى و ض و لهاى رض وىتوانن با ث ژرستيو غرضر ض افتاار اشااص شود ض
به دننال آج در وتماهز كردج ااهگاخ ااتما ى آجها نقش ب زاهى داشته باش  .بر اساس
نتاهج اهن تحقيق افراد با ژاهگاخ اقتصادي ااتما  ،باالتر گراهش بيشتري به و گراه،
دارن ض در تکوهن ض شيوع و نقش ،اساس ،دارن هرابه دليل داشتن ونابع وال ،ض
اوکانات بيشتر و،توانن ا و هاي ا ه استفادخ كنن  .بنابراهن طنقه دهگر ااوعه نيز اهن
گرضخ را برتر ا اود و،دان ض سع ،دارد اود را با آج هماهنگ كن  .اواناج نيز به دليل
حس تنوعطلن ،ض هادخاواه ،ن نت به گرضخهاي سن ،دهگر بيشتر سع ،دارن اود را به
اهن طنقه برسانن  .و هک نوع اودنماه ،در وحيط ااتما  ،است كه واتص به اواناج
ني ت بلکه همه ردخهاي سن ،را شاول و،شود.
هافتهها همچنين نشاج دادن كه برح ب رشته تحصيل ،ض گرضخ تحصيل ،و گراه،
افراد تفاضت چن ان ،باهم ن ارد ض ويانگين گرضخها به هم نزدهک است اهن هافته نيز
هماهنگ با هافته ژيلتن ض طالن ،س )1392و،باش  .ب هن وعن ،است كه با افزاهش
تحصيالت و گراه ،افراد تغيير چن ان ،نم،كن ض وتغير ويزاج تحصيالت تأثيري در
و گراه ،افراد ن ارد .ا آنجاكه و ژ ه خاي ام ض همهشمول است ض لزضواً ارتناط ،با نوع
رشته تحصيل ،ض آوواتههاي و رسهاي فرد ن ارد؛ در همۀ گراهشهاي تحصيل ،اوکاج
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ضقوع ژ ه ۀ و گراه ،ضاود دارد به همين دليل نم،تواج تفاضت ،بين و گراه ،ض رشته
تحصيل ،ترسيم كرد .ا سوي دهگر هافتهها نشاج داد كه بين سن ض گراهش به و گراه،
نيز رابطهاي ضاود ن ارد .اهن هافته نيز هماهنگ با هافته قادري ض رضاه ،س )1393و،باش .
ب،ترده اگر ن ل اواج وا ض باالاص دانشجوهاج همين رضهه وعمول را در نوع
ژوشش رفتار ض بع اً گفتار اود در ژيش گيرد و ض و گراه ،همه ن گ ،آجها را
دربرو،گيرد .بنابراهن اورض خ در ااوعه با ايل ظيم ،ا اواناج اودبااته ض و گرا
رضبهرض و،شوهم .بنابراهن بياج ژياو هاي ونف ،و گراه ،ض ارائه راهکارهاي وقابله با اهن
ژ ه خ در اهن شراهط كنون ،قطعاً آج دسته ا اواناج فرهباوردخ را ا اواب غفلت
بي ار اواه كرد .با تواه به اهنکه بيشتر و هاي راهج در بين نواواناج ض اواناج برگرفته
ا الگوهاي بيگانه ض غيراودي است و،تواج گفت كه و گراه ،به وعناي ا ه آج
نو  ،ا اودبيگانگ ،ض تقلي ا فرهنگ غرب ،را القاء و،كن  .چيزي كه ا و گراه ،ها
و ژرست ،برا ،ا اواناج اورض وا به چشم و،آه چيزي كه شاه بتواج گفت تا ح
هادي ناش ،ا تقلي كوركورانه ض غفلت ا اوهش است .بنابراهن بر اساس آنچه گفته
ش ژيشنهادات هر ارائه و،شود.
 نهادهاي ذيربط ا امله ض ارت فرهنگ ض ارشاد اسالو ،رسانهها ص اضسيمادانشگاخ ض غيرخ و،باه ت به رضن و گراه ،ااوعه كه بيشا ان ا خ به سمت
كشورهاي غرب ،وتماهل ش خ تواه بيشتري داشته باش  .بهترهن راخ براي وقابله
با اهن ارهانات و گراه ،حفظ ض مقباش ،هرچه بيشتر ض تواه به هوهت
اهران ،ي اسالو ،ض ت ضهن ض ترضهج سنک ن گ ،اهران ،ض اسالو ،است.
 باال بردج ويزاج آگاه ،دانشجوهاج بهاصيوص در ارتنياط بيا آسييبهياي ناشي،ژ ه خ و گراه ،در شنکههاي ااتما ،
 اهجاد شنکه هاي قوي ااتما  ،بيوو :،اهجياد شينکه هياي قيوي ااتميا  ،حيولوحورهاي فرهنگ ،هنري ااتما ،
 تنليغ ض ترضهج هرچيه بيشيتر الگوهياي وناسيب ض وتناسيب بيا يرف ااتميا  ،ضاسالو ،ااوعه ا طرهق نشرهات ض رسانهها.
 برگزاري كالس هاي آوو ش ،در دانشگاخ ها در اهت تقوهت سيطح آگياه ،ضآوو ش انتااب سنک ن گ ،وناسب.
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 تقوهت رسانههاي امع ،داال ،بهونظور الوگيري ا تأثيرژذهري اواناج ارسانههاي اارا.،
 تالش رسانهها ض نهادهاي آوو ش ،در به تصوهر كشي ج هناه،هاي فرهنگاهران ،ض اسالو.،
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