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    اوقات فراغت و هویت اجتماعي:
»بررسيجامعهشناختیالگوهايگذراناوقاتفراغتجواناندرتهران«

 رسول ربانی1
دانشيار جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

حامد شیری2
دانشجوی دكتری جامعه شناسی،  دانشگاه اصفهان

چكيده

الگوه��اي گذران اوقات فراغت تا چه حد مي توانند بازنماي هويت اجتماعي باش��ند؟ 
آي��ا اين الگوها در تداوم هويت طبقاتي قرار مي گيرند يا در متن فرهنگ مصرف محور 
معاصر و تغييرات فرهنگي پس��ت مدرن، هويت هاي متمايز اجتماعي ديگری را بر اساس 
الگوهاي مصرف بيان مي كنند؟ هدف مقاله حاضر بررسي هويت اجتماعي در چارچوب 
تحليلي مفهوم »اوقات فراغت« به مثابه بخش��ي از مفهوم عام »سبک زندگي« است. اين 
مطالعه به دو  شيوه پژوهش كيفی با استفاده از تكنيک مصاحبه عميق و روش پيمايشی 
با اس��تفاده از تكنيک پرسش��نامه در بين جوانان شهر تهران به اجرا درآمده است. نتايج 
تحقي��ق بيانگر نقش تعيين كننده »طبقه اجتماعي« و  تركيب همزمان»جنس��يت« با طبقه 
اجتماعي در خطوط تمايز و تفاوت الگوهاي گذران اوقات فراغت است. حوزه فراغت 
در تهران به عنوان عرصه انتخاب فردي هنوز در دايره محدود طبقه اجتماعي و جنسيت 
است. كنشگران اگرچه آزادي انتخاب دارند اما اين انتخاب توسط متغيرهاي ساختاري 
و زمينه اي محدود ش��ده است. همبستگي ش��ديد هويت با طبقه اجتماعي و جنسيت � 
در حوزه فراغت � به معناي نفي تفاسير پست مدرن در تمايزاِت اجتماعي متكثِر مبتني 

بر مصرف است.

كليدواژه ها: اوقات فراغت، جوانان، سبک زندگي، طبقه اجتماعي، هويت اجتماعي.
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 2.hamedshiri2003@yahoo.com

، زمستان 1388، ص ص 209-242   8 فصلنامه تحقيقات فرهنگی، دوره دوم، شماره

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

فصلنامه علمی- پژوهشی

210

مقدمه و طرح مسئله 
از دهه هفتاد تاكنون بحث های متفاوت و گس��ترده ای در خصوص »سبک زندگی1«به مثابه 
ي��ک مفهوم مدرن صورت گرفته اس��ت. مفهوم س��بک زندگی دارای حوزه های گس��تردة 
مطالعاتی است كه در سال های بعد از جنگ جهانی جايگزين تحليل های ماركسيستی مبتنی 
بر تبيين انديشه و شيوة عمل افراد بر اساس جايگاهشان در نظام توليد شده است. در نتيجة 
رش��د اقتصادی، ماشينی ش��دن كار، افزايش دستمزدها و گسترش وسايل تفريح و فراغت، 
جامعه ای در غرب صنعتی پديد آمد كه به مقولة تفريح و فراغت بس��يار اهميت می داد. در 
عين حال جامعه ای ظهور می كرد كه تمايزات سنتی در آن تا اندازه ای محو می شدند. وفور 
اقتص��ادی، ش��رايطی را پديد آورده بود كه تحليل كنش های افراد ب��ر مبنای مفاهيمی نظير 
طبقه اجتماعی بيش از حد س��اختارگرايانه به نظر می رسيد و ظاهراً بايد جايی برای تحليل 
خالقانه تر كنش � تحليلی كه آزادی بيش��تری برای افراد قائل ش��ود � باز می ش��د )فاضلی، 
1382:  63-62(. در چنين جامعه ای، به نظر می رسيد الگوهای طبقاتی برای پيش بينی اينكه 
چه كس��ی چه چيزی مصرف می كند، مناس��ب نيس��تند. به تدريج مفهوم س��بک زندگی در 
تنازع ميان ش��واهدی از كم رنگ ش��دن الگوهای تبيين طبقاتی و تقويت دايرة اختيار افراد 
در گزينش ش��يوه های زندگی نضج گرفت. به اعتقاد گيدنز فرد امروزه با تنوع گس��ترده ای 
از انتخاب ها روبه روس��ت. اين تنوع زياد امنيت هستی شناختی را با مشكل مواجه می سازد. 
از همين رو افراد برای آنكه مجبور نش��وند در هر لحظه تصميمی اتخاذ كنند، مجموعه ای 
از انتخاب ها را به صورت الگومند، پذيرا می ش��وند. اين مجموعة الگومند، راهنمايی برای 
كنش می شود و فرد را از اين معضل كه در هر لحظه مجبور به تصميم گيری آگاهانه باشد، 
می رهاند. هر سبک زندگی »… مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گيری ها و بنابراين 
برخ��وردار از نوعی وحدت اس��ت كه ع��الوه بر اهميت خاص خ��ود از نظر تداوم امنيت 
وج��ودی، پيوند بين گزينش های فرع��ی موجود در يک الگوی كم وبيش منظم را نيز تأمين 

می كند« )گيدنز، 1378: 21(.
يك��ی از اين عرصه های انتخاب آزادانه فردی و عرصة قابل مش��اهده زندگی كه حوزه 
مهمی در مطالعات س��بک زندگی محسوب می شود، حوزه »فراغت2« است. حوزه فراغت، 
1. Lifestyle
2. Leisure
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اصلی ترين حوزه تحليل های س��بک زندگی اس��ت. در اين حوزه است كه افراد، نماگرها، 
كليش��ه ها، الگوها و قواعد خاص س��بک زندگی و هويت اجتماعی خود را بازگو می كنند. 
حوزه فراغت بر اس��اس عوامل و تعيّن بخش های متعددی تغيير می كند، تغييراتی كه كاماًل 
متأث��ر از متغيره��ای تعيين كنندة هويت اس��ت. در چهارچوب تحليل فوق، هدف نوش��تار 
حاض��ر بررس��ی هويت اجتماعی اف��راد در قالب متغير كليدی س��بک زندگی يعنی اوقات 
فراغت اس��ت. به عبارتی سؤال اساسی اين اس��ت كه در كالن شهری چون تهران الگوهای 
گ��ذران اوقات فراغت به چه نح��وی الگوهای هويت اجتماعی را انع��كاس می دهند؟ آيا 
خطوط تمايز و تشابه اوقات فراغت منبعی برای هويت يابی بوده يا محصول طبقه اجتماعی 
و متغيری وابس��ته اس��ت؟ آيا می توانيم تفاوت های گذران اوقات فراغِت متنوع شهروندان 
تهرانی را الگومند و قاعده مند تعريف كنيم؟ آيا اين تفاوت بر اس��اس طبقه اجتماعی متغير 
است يا اينكه افراد چگونگی گذران فراغت خود را فراتر از ساختار طبقاتی و منبعی برای 
هويت ياب��ی می دانن��د و به اين طريق تالش دارند خود را متماي��ز از ديگراِن برون گروه و 

مشابه نزديكان درون گروه نشان  دهند؟

چارچوب نظری
اساسی ترين و بنيادی ترين رويكرد جامعه شناختی برای تحليل »هويت اجتماعی«،1 تمايزی 
اس��ت كه بين دو مفهوم جامعه س��نتی و جامعه مدرن ايجاد شده اس��ت. در جوامع سنتی 
مبنای هويت اجتماعی افراد، ويژگی های انتس��ابی، خانوادگی، ايلی و خونی آنهاست. نظام 
عشيره ای يا ايلی، نمود بارز اين پيوندهای انتسابی است. در اين تعريف از هويت اجتماعی، 
هوي��ت امری ثابت، پايدار و تغييرناپذير اس��ت و تحرک اجتماع��ی و موفقيت های فردی 
تغييری در بنياد هويتی فرد ايجاد نمی كند؛ اما در جوامع مدرن، مبنای هويت اجتماعی متأثر 
از دو رويكرد متفاوت و متمايز اس��ت و اين رويكردها به تناسب نظام فكری و چارچوب 
تئوريک خود، پاس��خ های متفاوتی را در مورد علل و عوام��ل تعيين كنندة هويت اجتماعی 
افراد برمی ش��مارند. در رويكرد نخس��ت و قديمی تر، فعاليِت مولّ��د و جايگاه فرد در نظام 
توليد، ش��الودة هويت اجتماعی اوس��ت. اين رويكرد مبتنی بر تحليل ماركسيستی از طبقه 
اجتماعی است. رويكرد دوم در تعريف هويت اجتماعی مدرن، مبتنی بر نظريات اخير بوده 

1. Social Identity
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و در مفهوم سبک زندگی فرمول بندی می شود )اباذری و چارشيان، 1381(. در اين تعريف، 
هويت اجتماعی در متن تغييرات مدرنيته و رش��د فرهن��گ مصرف گرايی معنا پيدا می كند 

)گيدنز، 1991 و بورديو، 1984(.
در رويكرد جامعه ش��ناختی، برخی نظريه ها از اهميت تحليلی زيادی برخوردار هستند 
مانند نظريه ماركس به ويژه ديدگاه او دربارة طبقه اجتماعی به عنوان بنيان گذار و سرچشمة 
تحليل های مبتنی بر طبقه در تبيين هويت، نظريه ماكس وبر به عنوان منتقد و تصحيح كنندة 
ديدگاه ماركس دربارة قش��ربندی و طرح چهارچوب مفهومی سبک زندگی در كنار مفهوم 
طبق��ه اجتماع��ی، و در نهايت ديدگاه جامعه ش��ناس متأخر يعنی پي��ر بورديو كه با تركيب 
ديدگاه ه��ای مارك��س و وبر، بينش نوينی در تحليل هويت اجتماعی و س��بک های زندگی 

ارائه می كند.

ماركس و تحليل طبقاتی از هویت اجتماعی
»برای ماركس، طبقه تعيين كنندة رفتارها، احساسات، انديشه ها و نگرش های افراد و روابط 
اجتماعی آنان اس��ت. طبقات، افراد را به مقوله های اجتماعی تقس��يم می كنند و اين تقسيم 
چنان اساس��ی اس��ت كه روابط افراد، نوع زندگی و سرنوش��ت آنها نيز تابع آن است. طبقه 
نه تنها ابزاری برای تحليل اجتماعی بلكه مجموعه ش��رايط مادی زندگی اس��ت كه انسان ها 
را دربرمی گي��رد و الگ��وی موجوديت و هويت اجتماعی آنها را ترس��يم می كند )گوش��بر، 
134: 77(. ب��ا توج��ه به مبحث آگاهی طبقاتی می توان نتيج��ه گرفت از نظر ماركس »طبقه 
اجتماعی« قاطع ترين مبنای ش��كل گيری هويت اجتماعی افراد در جامعه سرمايه داری است 
)اباذری و چارشيان، 1381:  6(. ساختار طبقاتی، زندگی اجتماعی را به صورت منظومه هايی 
س��امان می بخشد كه از نظام توليدی نش��ئت گرفته اند. در تحليل های ماركس، به رغم اينكه 
بر چگونگی تأثير شكل گيری طبقات بر زندگی فردی و كنش های اجتماعی تأكيد می شود، 
ام��ا ماركس از مفهوم س��بک زندگ��ی � به معنای امروزی آن � صحبتی ب��ه ميان نمی آورد. 
بررس��ی ديدگاه های او دربارة فرهنگ طبقاتی به طور غيرمس��تقيم ناظر بر اين مفهوم است 
كه بر اس��اس تحليل های ماركس، نقش فرعی و وابس��ته را دارد. بنابراين س��بک زندگی، 
تعيين شده توسط طبقات اجتماعی است كه طبقات برای بازنمود هويت خود در جامعه به 

كار می گيرند.
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ماكس وبر: سبک زندگی و هویت اجتماعی
وبر در تداوم و تكامل انديش��ة قش��ربندی ماركس، ديدگاه خود را در مورد س��بک زندگی 
تدوين می كند و در واقع نخس��تين كس��ی است كه اصطالح سبک زندگی را به كار می برد. 
وبر بر مبنای تعريف چندبُعدی خود از قش��ربندی اجتماع��ی و تأكيد بر»منزلت« به عنوان 
يكی از ابعاد و مؤلفه های قش��ربندی، اصطالح سبک زندگی را در ارتباط با اين بعد به كار 
می گيرد )تامين، 1378(. س��بک زندگی وب��ر در درون اصطالح ديگری به نام »فرصت های 
زندگی1« نهفته اس��ت. هر دو بُعد س��بک زندگی و فرصت های زندگی از جمله پيامدهای 
قشربندی اجتماعی محسوب می شوند. فرصت های زندگی، فرصت های برخاسته از طبقات 
اجتماعی هستند كه بر اساس آن مجموعه ای از امكانات و شرايط برای افراد درون طبقات 
اجتماعی فراهم می ش��ود. اما سبک زندگی، ش��يوه های خاصی از زندگی است كه متفاوت 
از فرصت ه��ا، گروه های اجتماعی ب��رای »تمايز2« خود از ديگران و كس��ب منزلت به كار 
می گيرند. به نظر وبر گروه های منزلتی گرايش دارند در تمامی عرصه های زندگی خطوطی 
را اطراف خود ترس��يم كنند كه به آنها در تعامل اجتماعی دوستانه، ازدواج، نوع سبک های 
والدين و ديگر عرصه های زندگی، تعاريف مش��خص و متناس��ب با گروهی كه در آن قرار 
دارند، می دهد )گوش��بر، 1384:  86(. س��بک زندگی برخالف طبقه، مفهومی انعطاف پذير 

است و به جای توجه به توليد در تحليل ماركسيستی، مصرف را مبنای تمايز می داند.

بوردیو: مصرف و هویت اجتماعی
مفهوم س��بک زندگی در نظريات متأخر، توس��ط بورديو جهت گيری های نوينی پيدا كرده 
و در مت��ن تغيي��رات فرهنگی مدرنيته و رش��د فرهنگ مصرف گرايی م��ورد بازتحليل قرار 
گرفت��ه اس��ت.بورديو بينش جديد خود را بر مبنای تركي��ب و بازنگری نظريات ماركس و 
وب��ر صورت بندی می كند. بورديو مفه��وم »طبقه« ماركس را � البته با تعريف كاماًل متفاوت 
� مبن��ای كار خود قرار می دهد ك��ه در كنار آن به تبعيت از وبر، عوامل فرهنگی به موازات 

عوامل اقتصادی دست اندركارند و هيچ يک اولويتی بر ديگری ندارد.
برای ماركس س��رمايه داری يک نظام پويای توليدی بود. آنچه در مركز توجه وی قرار 

1. Life Chances 
2. Distinction 
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گرفت روندی در اين نظام بود كه بيش��تر با »توليد« كاال همبس��ته بود تا با »مصرف« آن. اما 
ب��رای بورديو برخالف ماركس، مصرف آن در مرك��ز توجه بود. بورديو در رهيافت نظری 
خود و در تحليل س��بک های زندگی نشان می دهد تمايزهای اجتماعی و ساختاری چگونه 
از رهگذر صورت های فرهنگی قابل بيان است )باكاک، 1381: 96(. بورديو سليقه و سبک 
زندگی را ش��اخصی طبقاتی فرض می كند و در مطالع��ات تجربی خود رابطه و هم تغييری 

سليقه و سبک زندگی با طبقة اجتماعی را نشان می دهد )بورديو، 1984: 66(.
بورديو، سبک زندگی و فعاليت های مختلف در اين حوزه را در تحليل های خود درباره 
تماي��ز اجتماعی مطرح می كند. از نظر بورديو س��بک های زندگی می توانند به بهترين وجه 
خ��ود را در مجموعه متنوعی از فعاليت های اجتماعی از جمله اعمالی كه به اوقات فراغت 
مربوط می ش��وند مانند ورزش ها، مطالعه، موسيقی، سينما و س��اير امور ذوقی نشان دهند. 
كار عمده بورديو اين اس��ت كه نش��ان می دهد اگرچه مصرف و فعاليت های سبک زندگی 
می توانند بيانگر هويت اجتماعی باشند و در شكل دادن به اين هويت نقش داشته باشند اما 
در تحليل نهايی اين جايگاه های طبقاتی و تجربه های زندگی خانوادگی و اجتماعی اس��ت 
كه می تواند تفاوت ها را در تبيين هويت اجتماعی بيان كند. بورديو بر اين نكته تأكيد می كند 
كه سليقه ها و فعاليت ممكن است طی تجربيات بعدی تغيير يابد، اما استدالل می كند چنين 
گزينه ای به شكل تغييرناپذيری طبق منطق ساختاری عمل می كند )لس هيوود و همكاران، 

.)319  :1384
در چهارچوب اين تحليل، بورديو پيشنهاد می كند فعاليت های اوقات فراغت را بايد به 
عنوان »حوزه ای از امكانات وابسته به انشای ادبی يا هنری« به حساب آورد. در اين حوزه، 
انواع گوناگون فعاليت های اوقات فراغت، فضای گوناگونی كه اين فعاليت ها ممكن اس��ت 
در آنها انجام گيرد يا روش های مختلف و رويكردهای گوناگونی كه ش��خص ممكن است 
بپذيرد، يافت می شود. همه اينها به شخص امكان انتخاب می دهد و اين گزينه ها وابسته به 
مواد يا شرايط ويژه ای است كه در اختيار خود شخص قرار دارد. او سپس استدالل می كند 
»اهميت« فعاليت ها، فضاها و شيوه های خاص، همبسته به »توزيع« اجتماعی آنهاست؛ يعنی 
افراد گزينش های خود را با توجه به آگاهی هايی كه در مورد گزينه های س��اير افراد دارند، 
انج��ام می دهند. پاره ای فعاليت ها، ش��يوه ها و فضاها به آس��انی قابل دس��ترس و »متعارف« 
هس��تند، ح��ال آنكه پ��اره ای ديگر به علت كمياب��ی، گرانبها، متمايز و به نس��بت غير قابل 
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دس��ترس هس��تند. غير قابل دس��ترس بودن آنها تنها مربوط به عوامل مادی مانند بهای باال 
نيست، بلكه مربوط به شايستگی های ويژه و مشخص مورد نياز آنهاست )همان، 320(؛ در 
واقع متمايز بودن آن مربوط به شايس��تگی فرهنگی الزم برای درک آن است؛ شايستگی ای 
كه در اكثر افراد يافت نمی ش��ود. س��ليقه در واقع عدم عالقه به عاليق ديگران اس��ت. از 
نظر بورديو، اين فرايند تمايز اس��ت كه س��بک ها و فعاليت های اوقات فراغت را به حركت 
درم��ی آورد )هيوود و همكاران، 1384: 320(. تماي��ز از طريق فعاليت های اوقات فراغت، 
تأكيدی بر تحليل هويت اجتماعی است چراكه در اين فرايند )تمايز( افراد می خواهند خود 

را از ديگران متمايز كنند و به برجسته ساختن هويت خويش بپردازند.

اوقات فراغت
پاس��خ های افراد مختلف به چيس��تِی اوقات افراد بسيار متنوع و متعدد است. اين امر ناشی 
از پيچيدگی و گس��تردگی اين جنبه از تجربه های زندگی آدمی اس��ت. هيوود )1384: 18( 
مفاهيم اوقات فراغت را در چند طبقه دس��ته بندی می كند: اوقات فراغت به عنوان بازماندة 
وق��ت، اوقات فراغت به عنوان فعاليت، اوقات فراغت از ديد عملكردی، اوقات فراغت از 

ديدگاه آزادی عمل.
اوق�ات فراغ�ت به عنوان بازماندة وق�ت: اوقات فراغت به عنوان اوقات غيرموظف در نظر گرفته 

شده يعنی اوقات اختياری كه پس از اوقات كاری و انجام امور مربوط به امرار معاش باقی 
می ماند و شخص می تواند با آزادی نسبی به هر شغلی كه دوست دارد بپردازد.

اوقات فراغت به عنوان فعاليت: در اينجا توجه از ش��خص به سرش��ت فعاليت های انجام ش��ده 

مانند ورزش، تماشای تلويزيون، هنر، رقص، سرگرمی ها، تعطيالت، بازی های برد و باختی 
)قمار( و صرف نوش��يدنی ها معطوف ش��ده اس��ت. اغلب، اين فعاليت ها را شادی بخش و 

دلپذير توصيف می كنند و نام تفريح بر آن می نهند.
اوق�ات فراغ�ت از دیدگاه عملك�ردی: از اين ديدگاه فعاليت های اوقات فراغت عبارت اس��ت از 

انجام اعمالی مفيد برای اشخاص و به طور خاص برای جامعه؛ بنابراين، از اين نظر اوقات 
فراغت ابزاری است برای نيل به اهداف مطلوب و پذيرفته شدة اجتماعی.

اوقات فراغت از دیدگاه آزادی عمل: آدمی زمانی اوقات فراغت دارد كه از پايبندی هايی كه ديگر 

اليه ه��ای زندگی را فراگرفته رهايی يابد؛ بنابراين، اوقات فراغت با آزادی و امكانات اينكه 

اوقات فراغت و 
هويت اجتماعي...
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شخص خودش باشد و خويشتن خويش را بروز دهد، ارتباط دارد. از ديدگاه تاريخی، اين 
نوع نگرش به اوقات فراغت مربوط به گروه »ممتاز«1 است كه از نظر استقالل مالی و وقت 
به قدری مرفه بوده اند كه می توانس��تند تحت ش��رايط آرمانی، ش��يوه ای از زندگی را فراهم 

آورند كه مبتنی بر اوقات فراغت باشد.
رويكردهای نظرِی بررسی اوقات فراغت نيز همانند تحليل های مربوط به سبک زندگی، 
در متن فعاليت های مربوط به »توليد« يا فعاليت های مربوط به »مصرف« ارائه ش��ده اند. در 
متن نخست، فراغت در رابطه با فعاليت های توليد و به ويژه مفهوم »كار« بررسی شده است. 
اما در متن جديدتر، فراغت به صورتی فزاينده با فرايندهای مصرف پيوند خورده است. در 
اين تحليل ها، جامعه شناسِی فراغت توجه خود را از تقابِل كار � فراغت كه اساس كار پاركر 
اس��ت )پاركر، 1971 و 1983(، نه تنها به سمت بررس��ی معيارهای اجتماعی ديگری مانند 
جنس��يت )ديم، 1986، گرين، 1990( و قوميت )هبريج، 1979و 1987؛ گيلوری، 1987(، 
بلكه به سوی نقش مفهومِ فراغت گردانده است )اباذری و چاوشيان، 1381(. بر اساس اين 
رهيافت، تحليل های سنتی از اين جهت مورد انتقاد هستند كه می كوشند فعاليت های فراغتی 
را از طريق فهم رابطة آنها با ساختار شغلی، بررسی كنند. در اين بررسی، فراغت به عنوان 

فعاليت هايی كه در وقت آزاد صورت می گيرد، از روی شغل افراد تعيين می شود.
كار اس��تانلی پاركر معروف ترين نظريه در اين زمنيه اس��ت )پاركر، 1971(. پاكر مدعی 
است نفس ماهيت فراغت به عنوان يک برساختة اجتماعی، تنها در ارتباط با كار قابل درک 
است. بدون كار، فراغتی وجود ندارد و فعاليت های فراغتی جامعه صنعتی است كه توسعة 
فعاليت های فراغتی را موجب می ش��ود )هم��ان، 12(. طبق نظريه پاركر، كار را تا آن اندازه 
می توان به فراغت تبديل كرد كه عالوه بر آنكه ادامه و اس��تمرار كار محس��وب شود، بتواند 
نگرش فرد را نس��بت به كار اصالح كند. اگر نارضايتی در كار احساس شود، فراغت جنبه 

ترميمی پيدا می كند )توسلی، 1385: 126-127(.
نظري��ه پاركر توس��ط رويكردهای مختلف به ويژه فمنيس��ت ها � ك��ه آن را از نقطه نظر 
جنس��ی كور می دانند � مورد نقد قرار گرفته اس��ت و از س��وی ديگر، توسط رويكردهای 
جديد به اوقات فراغت كه آن را در رابطه با فرهنگ پَست مدرن می بينند، طرد شده است. 
ب��ه نظر آنها، الگ��وی كار � فراغت، با ماهيت فعاليت های فراغتی در جامعة جديد همخوان 
1. Elite
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نيس��ت. تحليل های مبتنی بر هژمونی آلتوس��ر نيز از اين نظر ك��ه فعاليت های كارگران در 
اوقات فراغت را نوعی مقاومت در برابر فرهنگ مسلط می داند، به نقد نظريه پاركر انجاميده 
اس��ت. در اين مطالعات، نفس مفهوم فراغت موضوع مش��اهده قرار گرفته اس��ت. به جای 
آنكه فراغت به موازات كار تحليل ش��ود، فراغت به عنوان مركز ثقل تضاد و مبارزه جويی 
نگريس��ته می شود و در شكل ديگر و برس��اختن هويت های اجتماعی اهميت پيدا می كند. 
اين تغيير رويكرد، بر اس��اس واقعيت هايی اس��ت كه در آن تغييره��ای فرهنگی معاصر از 
دنيای اجتماعِی مبتنی بر روابط گروه ها و طبقات با ساختارهای توليدی، به دنيای روابط با 

شيوه های مصرف به لحاظ تبيينی تغيير پيدا كرده است )اباذری و چاوشيان، 1381(.
اوقات فراغت به عنوان جنبه ای از س��بک زندگی، رابطة مس��تقيمی با هويت اجتماعی 
دارد. رويكردهای نظری، بر اس��اس پيش فرض های متفاوت خود، گزاره های متفاوتی ارائه 
كرده اند: در رويكرد نخس��ت، س��بک زندگِی متغير وابس��ته و متأثر از ساختارهای طبقاتی 
جامعه س��رمايه داری اس��ت، اما در رويكرد دوم، ب��ا تأكيد بر اهمي��ت فزايندة مصرف در 
تحوالت فرهنگی اخير، س��بک زندگی متفاوت از رويكرد ماركسيس��تی و به مثابه متغيری 
مستقل مبنای تش��خيص هويت های متفاوت اجتماعی می شود. در اينجا سبک های زندگی 
)اوقات فراغت( بر اساس سازمان اجتماعی مصرف استوار است نه سازمان اجتماعی توليد. 
در بستر چنين مباحثی، مصرف شامل كليه فعاليت های اجتماعی است كه برسازندة هويت 
افراد است. به اين دليل كه انتخاب های فرد و الگوهای مصرف او در جامعة مدرن در آزادی 
كامل صورت می گيرد و بنابراين، اين انتخاب ها با حس هويت يكی می شوند. بر اساس اين 

تحليل ها، می توان دو فرضيه را مورد بررسی قرار داد:
1. فعاليت فراغتی بازنمود هويت طبقاتی اس��ت؛ به اين معنی كه تفاوت در پايگاه های 
طبقات��ی مختلف، تفاوت در فعاليت های مربوط به ح��وزه فراغت را تبيين می كند. طبقات 

مشابه الگوهای فراغتی مشابهی دارند.
2. فعاليت ه��ای فراغتی، مكانيزم های تمايز اجتماعی هس��تند، افراد با انتخاب الگوهای 
خاص گذران اوقات فراغت، هويت فردی و اجتماعی خويش را بازنمايی می كنند. بازنمايی 
هوي��ت در فعاليت ه��ای فراغتی، متنوع تر و گس��ترده تر از ش��الوده های طبقاتی � اقتصادی 

است.
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روش تحقيق
اوقات فراغت عرصة ظهور و بروز س��بک های زندگی است. اوقات فراغت مفهومی عينی 
و گوياس��ت كه س��بک زندگی و در نتيجه هويت را در گوياترين و محس��وس ترين شكل 
خود بيان می دارد. »گوناگونِی فراوان در اين اوقات، آنها را به ابزار مناسبی برای درک شيوة 

زندگی تبديل می كند« )فكوهی، 1381: 137(.
»س��بک زندگی مجموعه ای نسبتًا منس��جم از همه رفتارها و فعاليت های يک فرد معين 
در جري��ان زندگی روزمره اس��ت« )گيدن��ز، 1378: 325(. اصطالح س��بک زندگی در كل 
ادبيات نظری مربوط به اين مفهوم، تقريبًا به همين معنا به كاررفته اس��ت. اما گس��تردگی و 
كلی بودن بيش از حد اين مفهوم س��بب ش��ده در عملياتی كردن آن هر يک از محققان به 
تناس��ب موضوع خاص خود و اهميت آن، تعداد محدودی از مؤلفه های س��بک زندگی را 
ب��رای مطالعه انتخاب كرده و اين مفه��وم را عملياتی كنند. در تحقيق حاضر نيز جنبه ای از 
سبک زندگی برجسته شده كه افراد غالبًا در موقعيت های فراغتی خود به انجام آنها مبادرت 

می ورزند. »هنجارهای مصرف« از جملة اين مؤلفه هاست.
نح��وة مصرف، معيارها و موازين آن و معناهای ذهنِی منتس��ب به آن در مورد كاالهای 
م��ادی و كاالهای غيرمادی )زمان و م��كان( بر هنجارهای مصرف داللت دارد. »هنجارهای 
مصرف معيارها و موازينی هستند كه فرد بر مبنای آنها انتخاب ها و تصميم های خود را در 
زمينة مصرف كاالها، زمان و مكان س��ازمان می دهد )چاوش��يان، 1381: 87(. اين هنجارها 
می توانند هم در س��طح عينی )يعنی آنچه فرد در واقعيت مصرف می كند( و هم در س��طح 
ذهن��ی )يعنی آنچه فرد دوس��ت دارد مصرف كن��د( مدنظر قرار گيرن��د. مصرف فرهنگی 
)مصرف فيلم، لوح فشرده، رسانه ها، موسيقی و ادبيات(، مصرف غذا، پوشاک، تزئين منزل 
و چيدم��ان، مصرف مكان های گذران فراغت و نوع فعاليت فراغتی مقوله هايی هس��تند كه 

شاخص هنجارهای مصرف را عملياتی می كنند.
در تحقيق حاضر از دو روش مختلف كيفی )مصاحبة عميق( و كّمی )پيمايش( استفاده 
ش��ده است. با اس��تفاده از روش كّمی ما اطالعات وسيعی را دربارة جنبه ها و ابعاد مختلف 
گذارن اوقات فراغت افراد به دس��ت می آوريم اما ازآنجاكه اين روش نمی تواند ابعاد ذهنی 
و كيفی موضوع تحقيق را بررس��ی كند به منظور دس��تيابی به اطالعات دقيق دربارة رابطة 
اوقات فراغت و هويت، كيفيت گذران آن و نگرش های ذهنی افراد در مورد مصرف كاالها 
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و فضاه��ای گوناگون و انج��ام اعمال خاِص اجتماعی در زمان ه��ای فراغتی، ما از تكنيک 
مصاحبة عميق هم اس��تفاده كرده ايم. روش كيفی امكان مطالعة عمقی، ژرف نگر و پی بردن 

به ابعاد ذهنی پديده های اجتماعی را ممكن می سازد )ساروخانی، 1378: 69(.

جامعة مورد مطالعه و شيوه نمونه گيری
جامعه مورد مطالعه دختران و پسران تهرانی هستند كه در گروه سنی 18 تا 30 سال )گروه 
سنی جوان( قرار دارند. علت انتخاب اين گروه سنی اين است كه می توان آزادی در انتخاب 
الگوه��ای گذران اوقات فراغت را خارج از محدوديت ه��ای اجتماعی و الزامات نهادی و 
خانوادگ��ی در بين اين گروه مش��اهده كرد. اهميت اين مس��ئله به دلي��ل موضوع تحقيق و 
پيش فرض های آن اس��ت كه در دنيای معاصر، فراغ��ت را عرصة آزادی می داند. آزاد بودن 
در انتخاب الگوها و ش��يوه های گذران اوقات فراغت به داليلی كه در مباحث نظری مورد 
اشاره قرار گرفته، برای تحقيق حاضر بسيار مهم بوده زيرا درصدد بررسی اين موضوع است 
كه آيا تفاوت در گذران اوقات فراغت بيانگر وجود هويت های متفاوت اجتماعی اس��ت؟ 
بررس��ی اين فرضيه بدون در نظر گرفتن پيش ش��رط آزاد بودن در انتخاب معتبر نيست اما 
در مورد اينكه چرا رده سنی 18 تا 30 سال انتخاب شده اند بايد گفت اين گروه سنی قطعًا 
آزادی بيش��تری در انتخاب الگوهای اوقات فراغت خ��ود دارند. محدوديت های اجتماعی 
چون تأهل، اش��تغال، مسئوليت صيانت از خانواده و مواردی از اين قبيل كه قدرت انتخاب 
و آزادی افراد را محدود می كنند، در گروه س��نی مذكور كمتر از گروه سنی باالتر است. در 
گروه سنی پايين تر نيز اساسًا نمی توان به دليل مسائل بيولوژيكی و زيستی، به طور مشخص 

از تمايز هويتی صحبت كرد.
ويژگی دوم جامعة آماری اين تحقيق، محدود ش��دن آن به طبقات پايين و باالی ش��هر 
تهران اس��ت. دليل اين انتخاب، نقش مهم متغير طبقه اجتماعی در تحقيق اس��ت كه بنيان 
چهارچوب نظری را ش��كل می دهد. در كنار اين مؤلفه، جنسيت نيز به عنوان برجسته ترين 
متغير زمين های، وجه دوم را تشكيل می دهد. با در نظر گرفتن اين دو متغير ما »چهار« گونة 

تيپيک داريم: مردان طبقه باال، زنان طبقه باال، مردان طبقه پايين و زنان طبقه پايين.
در روش پيمايشی، نمونه های مورد نظر از طريق نمونه گيری خوشه ای انتخاب شده اند. 

اوقات فراغت و 
هويت اجتماعي...
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به اين طريق كه ابتدا به شيوه قضاوتی1 مناطق 1 و 2 شهر تهران به عنوان خوشه های باالی 
ش��هر، و مناطق 14 و 15 به عنوان خوشه های پايين شهر انتخاب، و سپس در بين خوشه ها 
با در نظر گرفتن متغير »جنسيت« نمونه ها به شيوه تصادفی انتخاب شده اند.2 در اين روش 
حجم نمونه به دليل تصادفی بودن ش��يوه نمونه گيری، بر اساس فرمول كوكران و با در نظر 

گرفتن فرض حداكثر ناهمگنی )/p/q=/5×5( برابر 383 نفر است.
پس از تعيين خوش��ه ها به ش��يوه تصادفی از هر خوش��ه 10 بلوک انتخاب ش��ده كه با 
توجه به 4 خوش��ة مورد نظر در نهايت 40 بلوک تعيين ش��ده است. با در نظر گرفتن اينكه 
از هر بلوک بايد 10 نمونه انتخاب می ش��د، پس از سرش��ماری تعداد واحدهای مس��كونی 
در هر بلوک، به ش��يوة سيس��تماتيک، پالِک واحدها ثبت شده و با نمونة مورد نظر مصاحبه 
انجام ش��ده اس��ت. چنانچه در واحد تعيين شده نمونه ای با مش��خصات از پيش تعيين شده 
وجود نداش��ته، پالک مسكونی بعدی انتخاب ش��ده است. اما حجم نمونه در پژوهش های 
كيفی برخالف پژوهش های كّمی از ابتدا تعيين نمی ش��ود بلكه مبنايی كه برای تعيين تعداد 
نمونه ها در اين روش وجود دارد، افزايش حجم نمونه تا اندازه ای اس��ت كه اش��باع نظری 
حاصل شود. در مطالعه حاضر نيز هرچند تالش شده اين مبنا مورد توجه باشد، اما به دليل 
محدوديت ه��ای هزين��ه ای و فرصت � زمان با 25 نفر مصاحبه صورت گرفته اس��ت.طبقة 
اجتماعی و جنسيت دو محور اصلی هستند كه مبنای تفكيک گونه های تيپک قرار گرفته اند. 

تعداد نمونه های مورد بررسی بر اساس اين دو متغير به شرح زير است: 

جنسيت

طبقه اجتماعی
جمع كلزنمرد

7613پايين

6612باال

131225جمع

1. استفاده از نمونه گيری قضاوتی برای انتخاب طبقات، منافاتی با نمونه گيری احتمالی )علمی( ندارد. همان طور كه 
مولر و همكارانش نيز اشاره می كنند، در مواردی كه می توان به شيوه ای عقالنی و آگاهانه به انتخاب نمونه پرداخت 
بديهی است كه واگذاری انتخاب نمونه به بخت و تصادف، غيرمنطقی است. نمونه گيری تصادفی زمانی قابل توجيه 
است كه به دليل پيچيدگی جامعه آماری و متغيرهای مورد نظر، انتخاب نمونه به شيوه عقالنی دشوار يا غيرممكن 

باشد )رجوع شود به مولر و ديگران، 1378: 404(
2. مبنای تمايز طبقات پايين و باالی شهر، صرفًا عامل اقتصادی است.
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تحليل نتایج و یافته های تحقيق1
1. توصيف نمونه ها و ویژگی های فردی و اجتماعی آنها در روش كيفی (مصاحبه عميق)

ویژگی های فردی و خانوادگی نمونه  های طبقات باال: نمونه های مربوط به اين گروه، افرادی هستند 

كه درآمد ماهيانة خانواده  آنها بيش از 500 هزار تومان است و بيشتر آنها درآمدی بين 700 
تا يک ميليون دارند. والدين اكثريت افراد اين طبقه، دارای تحصيالت ديپلم و باالتر هستند. 
10 نف��ر از پ��دران افراد اين گروه دارای تحصيالت كارشناس��ی و باالت��ر بوده و پدر تمام 
افراد ش��اغل هستند. نوع ش��غل والدين اعضای اين گروه را با اينكه طيف متنوعی را نشان 
می دهند، می توان در زمرة مش��اغل طبقه باال تقس��يم بندی كرد: هيئت علمی دانش��گاه آزاد، 
صاحب نمايشگاه اتومبيل، صاحب فروشگاه پوشاک، مهندس راه و ساختمان و... از جملة 

اين مشاغل است. وضعيت تحصيلی افراد اين گروه به شرح جدول زير است: 

جمعپسردخترتحصيالت

202دیپلم

325كارشناسی

134كارشناسی ارشد

11-دكتری

6612جمع

ویژگی ه�ای نمونه ه�ای طبق�ات پایي�ن: نمونه های مربوط به اين گروه افرادی هس��تند كه درآمد 

ماهيانة خانواده آنها كمتر از 400 هزار تومان اس��ت و بيش از 50 درصد آنها اين درآمد را 
بي��ن 200 تا 300 هزار تومان ذكر كرده ان��د. از نظر تحصيالت والدين، مادر 6 نفر از 7 نفر 
بی س��واد يا دارای تحصيالت ابتدايی و سواد خواندن و نوشتن است. تحصيالت پدر بيش 
از 50 نفر كمتر از ديپلم )4نفر(، 2 نفر ديپلم و يک نفر ليس��انس اس��ت. از لحاظ اش��تغال، 
هيچ يک از مادران اعضای اين طبقه شاغل نبوده اند البته پدر تمامی اين افراد شاغل هستند، 

عميق(  )مصاحبه  كيفی  و  )پيمايشی(  كّمی  دو صورت  به  تحقيق حاضر  در  تجربی  داده های  است  ذكر  به  الزم   .1
جمع آوری شده است. نتايج مبتنی بر تحليل پيمايشی به صورت جدول )فراوانی، درصد، ميانگين و...( و داده های 
مبتنی بر مصاحبه ها به صورت تحليل های تكميلی و گاهی بنا به ضرورت در قالب فراوانی و ارقام در متن تحليل ها 

ارائه شده است.

اوقات فراغت و 
هويت اجتماعي...

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

فصلنامه علمی- پژوهشی

222

اما بيش��تر آنها دارای مشاغل پايين مانند كارمند شركت واحد، كارمند بخش خدمات مترو، 
كارگر كارخانه ش��ير پاستوريزه، آبدارچی دانش��گاه، و... هستند. از نظر وضعيت تحصيلی، 

افراد اين طبقه  به شكل زير طبقه بندی می شوند: 

جمعپسردختر

213زیر دیپلم

347دیپلم

123كارشناسی

6713جمع

2. توصيف نمونه ها و ویژگی های فردی و اجتماعی آنها در روش كّمی (پيمایشی)

توزيع جمعيت ش��ناختی نمونه ها در روش پيمايش��ی به اين ترتيب اس��ت كه 55/6 درصد 
پاسخگويان مرد و 44/4 درصد زن هستند. بيشتر پاسخگويان در گروه سنی 20 تا 25 سال 
قرار دارند. تنها 13 درصد از پاس��خگويان متأهل، و بقيه مجرد هس��تند. 50 درصد نمونه ها 
از مناطق باالی ش��هر تهران )1 و 2( و 50 درصد از مناطق پايين ش��هر )مناطق 14 و 15( 
انتخاب شده اند. توزيع برخی متغيرهای زمين های به تفكيک طبقه اجتماعی1 در جدول زير 

خالصه شده است:

                          

                               

1. در اينجا منظور از طبقه اجتماعی، نمونه های مربوط به باالی شهر و پايين شهر تهران است كه مناطق باالی شهر 
به عنوان طبقه باال و مناطق پايين شهر به عنوان طبقه پايين تعريف شده است. 
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داده های جدول 1، به طور آش��كاری تمايز طبقاتی بين پاس��خگويان مناطق باال و پايين 
شهر تهران را نشان می دهد. ازاين رو می توانيم تفاوت جغرافيايی و موقعيتی پاسخگويان را 
به تفاوت های طبقاتی تعميم دهيم و نمونه های مناطق ش��مال تهران را به مثابه گونة تيپيک 
طبقه اجتماع��ی باال و نمونه های مناطق جنوبی را گونة تيپيک طبقه اجتماعی پايين در نظر 
بگيريم. نتايج به دست آمده اين اجازه را به ما می دهد تا از اين گونه های تيپيک بتوانيم برای 
آزم��ون فرضيه های تحقيق در مورد الگوها و س��بک های گذران فراغت در طبقات مختلف 

اجتماعی استفاده كنيم.
نتاي��ج اين بخ��ش توصيفی تقريبًا جزئی از ويژگی های ف��ردی و خانوادگی اعضای دو 
گروه نمونه را در روش كّمی و كيفی نشان می دهد. اين نتايج نه تنها تفاوت های خاص هر 
دو گروه را نش��ان می دهد بلكه از طرفی داللت بر تأييد تفكيک طبقات به دو گروه باال و 

پايين است.
2. الگوهای گذران اوقات فراغت

در اين بخش با اس��تفاده از مؤلفه های مختلف تالش ش��د الگوی گذران اوقات فراغت در 
بين جوانان نمونه مورد بررسی قرار گيرد: روابط دوستی، مصرف مكان ها و فضاهای گذران 
فراغت و مصرف كاالها، مؤلفه هايی هس��تند ك��ه چهارچوب تبيين پژوهش حاضر را برای 
آزمون فرضيه ها فراهم می س��ازند. پيش فرض تحقيق اين اس��ت كه تف��اوت در مؤلفه های 
مذكور كه مجموعه  اعمال و نگرش هايی مربوط به فراغت هس��تند می تواند پاس��خی برای 
تحليل هويت اجتماعی باشد. اين امر وابسته به اين است كه بتوان قواعد و همگرايی هايی 
مشخص و تيپک را از اين اعمال و نگرش ها استخراج كرد. نقطة شروع ما مقايسه الگوهای 
فراغ��ت بر مبنای تمايزيابی طبقاتی اس��ت. به عبارتی در اينجا می توانيم بررس��ی كنيم آيا 
تفاوت های الگوهای گذران فراغت، پيامد جايگاه طبقاتی است يا اينكه اين الگوها فراتر از 

زيرساخت های طبقاتی، هويت های اجتماعِی متعدد را بازنمايی می كنند.
1-2. روابط دوستی

گذران اوقات فراغت با دوس��تان شايد عمومی ترين مؤلفه  در بين شاخص های تعريف شده 
برای اوقات فراغت باشد. واقعيت اين است كه افراد به ويژه جوانان، بخش اعظمی از اوقات 
خود را با دوس��تان می گذرانند. اگر بتوانيم اَشكال و انواع ديگری را برای اوقات فراغت و 
گذران آن تعريف كنيم در بيش��تر موارد اين اعمال و برنامه ها با دوس��تان سپری می شوند. 
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در اين بخش به جای بررس��ی انواع مختلف فعاليت های فراغتی كه افراد با دوس��تان خود 
می گذرانند، نفس »روابط دوستی« بررسی شده است.

نخس��تين نتيجه بر اساس مصاحبه های كيفی اين است كه رابطه دوستی در بين طبقات 
باال بيشتر است. اين امر هم در مورد دختران و هم در مورد پسران صادق است، درحالی كه 
نس��بتًا تعداد دوستان طبقات پايين كمتر اس��ت. افراد طبقه باال از عبارت های »خيلی زياد«، 
»قابل شمارش نيستند«، »تا دلت بخواهد« برای بيان تعداد دوستان خود استفاده كرده اند كه 
بيانگر گس��تردگی اين روابط است. در مقايس��ة دختران و پسران طبقه باال به لحاظ داشتن 
تعداد دوس��ت، تفاوت زيادی بين آنها وجود دارد. به اين معنی كه پسران، دوستان بيشتری 
نس��بت به دختران دارند. ش��بكه  روابط زياد و حوزه های مختلفی كه جوانان طبقه  باال با آن 
س��روكار دارند، به عنوان دليل »فراوانی« دوستان ذكر شده است. طبقات پايين بين دوستان 
بس��يار صميمی و دوستان عادی تفكيک مشخصی قائل هس��تند، آنها دوستان خود را زياد 
می دانن��د اما معتقدند دوس��تان كاماًل صميمی آنها محدود و انگشت ش��مار اس��ت. هرچند 
چني��ن تفكيكی بين جوانان طبقه باال نيز وجود دارد اما آنها زياد روی دوس��تان صميمی و 
غيرصميمی تأكيد ندارند. نتايج مربوط به روابط دوستی در تحقيق پيمايشی در بين طبقات 

باال و پايين به تفكيک جنسيت، در جدول 2 ارائه شده است.

جدول شماره 2. بررسی تفاوت ميانگين تعداد دوستان و ميانگين ساعات سپری كردن وقت با دوستان در  
بين طبقات اجتماعی و گروه های جنسی با استفاده از آزمون T � بررسی پيمایشی

طبقه 
فراوانیجنسيتاجتماعی

ميانگين ساعات سپری كردن وقت با دوستانميانگين تعداد دوستان

ميانگين 
(تعداد به 

نفر)
.Sig ميانگين

Sig.كل
ميانگين 
(ساعت 
در هفته)

.Sig ميانگين
Sig.كل

طبقه باال

9812مرد
0/00110

0/000

28
0/00022

0/000

90816زن

طبقه پایين

1147مرد
0/1256/5

20
0/00014

7968زن
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اين تفاوت، در نگرش طبقات مختلف به »دوست و رابطه دوستی« كاماًل برجسته است؛ 
به اين معنی كه طبقات پايين نگرش كاركردی به دوستان دارند كه در رابطه با نيازهای آنها 
تعريف می ش��ود. هرچند می توان نگرش افراد طبقه  باال به دوس��ت را نيز كاركردی دانست 
اما به لحاظ ماهوی بين اينها تفاوت وجود دارد. نتايج مصاحبه های كيفی بيانگر اين اس��ت 
كه افراد طبقه پايين دوس��ت را كس��ی می دانند كه در مواقع مشكالت و سختی ها به كمک 
آنها بيايد و به اصطالح از آنها »دس��تگيری كند«، درحالی كه طبقات باال دوس��ت را كس��ی 
می دانند كه »شريک گذران اوقات شاد آنها باشد و به اين شادی و سرزندگی ها نيرو و توان 
بيش��تری  ببخشد«. ش��ايد بتوان اين امر را يكی از داليل فراوانی دوس��تان افراد طبقه باال و 
كاستی دوستان طبقه پايين دانست. طبيعی است انتظار برآورده كردن »نيازهای عمدتًا مادی 
� رفاهی« بسيار دشوارتر از برآورده كردن نياز »همراه بودن در برخورداری از لذت« است. 
دوس��تی های نوع اول در شرايط حاد و بحرانی احتمال به بن بست رسيدن دارند درحالی كه 

دوستی های نوع دوم به بازتوليد اين روابط كمک می كنند.
در س��طح ديگ��ر، اعضای طبقات باال بي��ش از اعضای طبقات پايي��ن، وقت خود را با 
دوستانش��ان س��پری می كنند، آنها تقريبًا هر روز با دوس��تان خود مالقات دارند. اين نكته 
در مورد طبقات پايين محدودتر اس��ت چراكه آنها وقت زيادی برای »بودن با دوستانش��ان« 
ندارند. جدول ش��ماره 2 ميانگين س��اعاتی را كه اعضای طبقه باال و پايين با دوستانش��ان 
می گذرانند، نشان می دهد. بر اساس داده های اين جدول نه تنها تفاوت آشكاری بين طبقات 
اجتماعی از نظری س��پری كردن وقت با دوس��تان وجود دارد به اين معنی كه طبقات باال 
مدت زمان بيشتری را با دوستانشان سپری می كنند، بلكه از نظر جنسيتی نيز تفاوت زيادی 
بي��ن م��ردان و زنان وجود دارد. پس��ران در هر دو طبقه اجتماعی نس��بت به دختران وقت 

بيشتری را با دوستانشان می گذرانند.
بر اس��اس نتايج مصاحبه های كيفی »رفت وآمد به خان��ه يكديگر« در بين جوانان طبقه  
باال تفاوت بس��يار بارزی با طبقات پايين دارد: طبقات باال با بسياری از دوستانشان به خانه 
همديگر می روند، با هم ش��ام و نهار می خورند، در مراسم و جشن ها يا پارتی های يكديگر 
ش��ركت می كنند. اعضای خانوادة اين افراد، محدوديتی برای آنها قائل نمی ش��وند و چندان 
پرس و جوی كيس��تی و چيستی دوستان آنها نيس��تند. دختران طبقه  باال � به جز در مراسم 
خاص مثل جشن تولد � برخالف پسران نمی توانند هر زمان كه دلشان خواست و هر تعداد 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه علمی- پژوهشی

227

از دوستانش��ان را به خانه دعوت كنند. وضعيت در مورد رفت وآمد خانگی در بين طبقات 
پايين كاماًل متفاوت اس��ت: 2 نفر از 7 نفر پس��ر اين گروه اظهار كرده اند تاكنون هيچ يک از 
دوستانشان را به خانة خود دعوت نكرده اند. البته چنين مسئله ای در مورد دختران اين طبقه 
رخ نداده يعنی آنها برخی از دوس��تان خود را به خانه برده اند اما اين رفت وآمد در مقايس��ه 

با دختران طبقه باال بسيار محدودتر و كمتر است.
تفاوت در ميزان رفت وآمد دوستان به خانه يكديگر در بين دو طبقه اجتماعی، بر اساس 
يافته های پيمايش��ی نيز تأييد می ش��ود: طبقات باال تقريبًا دو برابر بيش��تر از طبقات پايين، 
ب��ه خانه يكديگر رفت وآمد دارند. ميزان اين رفت وآمد بين دختران و پس��ران در طبقه باال 
معنی دار اس��ت به اين معنی كه پسران طبقات باال رفت وآمد بيشتری نسبت به دختران اين 
طبق��ه دارند. درحالی كه اين رابطه در مورد دختران و پس��ران طبقه پايين صادق نيس��ت و 

تفاوتی بين اين دو گروه جنسی در طبقه پايين مشاهده نمی شود.

جدول شماره 3. بررسی تفاوت ميانگين ميزان رفت وآمد دوستان به خانه یكدیگر در بين طبقات اجتماعی 
و گروه های جنسی با استفاده از آزمون T � بررسی پيمایشی

فراوانیجنسيتطبقه اجتماعی
ميزان رفت وآمد دوستان به خانه یكدیگر

Sig.ميانگين كلSig.ميانگين (دفعات در ماه)

طبقه باال
985/5مرد

0/014/6

0/000
903/7زن

طبقه پایين
1142/3مرد

0/1252/2
792/1زن

به طور مفروض می توان دلي��ل تفاوت در »رفت وآمد خانگی« بين دو طبقة اجتماعی را 
به قابليت ها و امكاناتی نس��بت داد كه اعضای هر يک از اين طبقات از آن بهره مندند. يعنی 
طبقات باالتر می توانند فضای )فيزيكی( بيشتر، امكانات پذيرايی بيشتر و برنامه های متنوعی 
برای دوستان خود در خانه فراهم كنند؛ واقعيتی كه در مورد بسياری از طبقات پايين صادق 
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نيست. آنها حتی نمی توانند فضای فيزيكی را فراهم كنند، يعنی فضای حداقل و خلوتی كه 
اين دوستان بتوانند با هم صحبت كنند، گپ بزنند و از با هم بودن لذت ببرند.

همچنين شايد بتوان تفاوت در ميزان رفت وآمد برحسب جنسيت را بيانگر محدوديت های 
فرهنگی و اجتماعی دانست كه آزادی كمتری به دختران نسبت به پسران می دهد.

2-2. نحوه گذران اوقات فراغت: فراغت فعال یا منفعل

افراد اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند، به چه فعاليت هايی مش��غول می شوند، اين 
فعاليت ه��ا را در چ��ه فضا و مكان هايی انجام می دهند، الگ��وی مصرف آنها در عرصه های 

گوناگون فراغتی چگونه است؟
اينها س��ؤاالتی اس��ت كه در اين بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. البته بايد يادآور شد 
پاس��خ بخشی از اين س��ؤال در مبحث قبلی مورد توجه قرار گرفته كه به دليل اهميت آن � 

مؤلفه روابط دوستی � برای جوانان، آن را برجسته كرديم.
داش��تن اوقات فراغت و گذران آن به ش��يوة فعال يا انفعالی )فكوهی، 1382( تفكيک 
اوليه ای است كه تمايز بين گروه ها در مورد نحوة گذران فراغت از طريق آن مورد سنجش 
قرار گرفته است. فراغت فعال، فراغتی است كه در آن افراد فعاالنه تالش دارند به شيوه ای 
برنامه ريزی ش��ده و از پيش تعيين ش��ده و ب��ه بهترين وجه ممكن، اوق��ات فراغت خود را 
بگذرانند و فراغت را در معنای لذت جويی آن محقق كنند. در مقابل فراغت منفعل فراغتی 
است كه بدون برنامه ريزی و به شيوه اتفاقی و راندوم، گذر زمان فراغت در آن رخ می دهد. 
اف��راد هر آنچ��ه را پيش آيد نه آنچه خ��ود بخواهند، در اوقات فراغتش��ان انجام می دهند. 
سنجش اين شاخص از طريق كثرت انجام اعمال زير مورد بررسی قرار گرفته است: فراغت 
منفعل: در خانه ماندن، خوابيدن، تماشای تلويزيون، قدم زدن، سپری كردن وقت با اعضای 
خان��واده و بح��ث و گفتگو با آنها و...؛ فراغت فعال: ورزش، س��ينما و تئاتر رفتن، گردش 
داخل شهری و مسافرت برون شهری و حتی كشوری، شركت در مراسم و مهمانی ها، انجام 

فعاليت های هنری، ديد و بازديد، كوهپيمايی و...
تحليل مصاحبه های كيفی انجام شده در اين زمينه نشان می دهد گروه های طبقاتی از نظر 
گ��ذران فعال يا منفعل اوق��ات، تفاوتی با هم ندارند. مؤلفه های فراغت انفعالی يا فعالنه در 
بين اعضای هر گروه طبقه پايين و باال وجود دارد و نمی توان تمايز مشخصی را از اين نظر 
بين دو گروه قائل شد. تنها تفاوت مربوط به فعاليت های فراغت، گذران وقت در منزل بين 
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گروه های جنس��ی است كه بر اساس آن دختران بيش از پسران فعاليت های فراغتی انفعالی 
دارند و بيش��تر وقت خود را در خانه س��پری می كنند. البته بخش��ی از سپری كردن اوقات 
فراغت در منزل كاماًل انفعالی نيست. دختران، بسياری از وقت خود را در خانه به آشپزی، 
كم��ک به مادر در امور نظاف��ت و مرتب كردن منزل، گوش دادن به آهنگ های موس��يقی، 

خياطی، گلدوزی و فعاليت هايی از اين قبيل می گذرانند.
از لح��اظ ن��وع فعاليت های درون خانه، دخت��ران طبقات باال كام��اًل از دختران طبقات 
پايي��ن متمايزند: دختران طبقه باال به انجام فعاليت های هنری مثل تمرين نوازندگی، گوش 
دادن به آهنگ های موس��يقی غربی يا ايرانی و برنامه های ماهواره ای نمايش1 فارسی و غير 
فارسی زبان، تمرين رقص و مطالعه )درسی، رمان و كتب علمی( و گاهی آشپزی مشغولند؛ 
درحالی ك��ه فعاليت ه��ای درون خانه دختران طبقه پايين را بيش��تر كمک ب��ه مادر در امور 
خانه داری، آش��پزی و گوش دادن به آهنگ های موسيقی فارس��ی زبان )بيشتر خواننده های 
ايرانی خارج از كشور( و پيگيری سريال های تلويزيونی كانال های مختلف تشكيل می دهد.

البته برخالف مصاحبه های كيفی، نتايج حاصل از بررسی پيمايشی در مورد گذران فعال يا 
انفعالی فراغت نش��ان می دهد تفاوت آش��كاری بين طبقات پايين و باال در اين مورد وجود 

دارد.2

1.  Show 
2. نتايج حاصل از دو روش، اگرچه متفاوت است اما متناقض نيست. نتايج تحليل كيفی در اين مورد بيانگر اين است 
كه گروه های طبقاتی از نظر گذران فعال يا منفعل اوقات، تفاوتی با هم ندارند، اما نتايج كّمی بيانگر تفاوت معنی دار 
بين اين دو گروه است. در مورد نتايج روش كيفی، فقدان تمايِز مشخص ممكن است ناشی از محدود بودن حجم 
نمونه باشد. در اين مورد خاص يا موارد ديگر اگر نتيجه بر عكس بود يعنی نتايج كيفی بيانگر تفاوت و نتايج كّمی 
بيانگر عدم تفاوت بود، اين نقد وارد بود كه نمونه های جامعه كّمی بيانگر جامعه كل نيستند و به عبارتی نمونه، نمايا 
)Representative( نيست. يک قاعده مهم آماری نيز وجود دارد مبنی بر اينكه احتمال اينكه يک رابطه در تعداد نمونه 
كم، معنی دار باشد بسيار كمتر از زمانی است كه تعداد نمونه، زياد باشد؛ يعنی در نمونه های كم به سختی می توان 
تفاوت را مشخص كرد مگر اينكه تفاوت بسيار برجسته باشد. اما اگر در جامعه ای با حجم نمونه كم، تفاوتی بين دو 
متغير وجود داشته باشد، در نمونه بزرگ تر � مشروط بر اينكه نمونه علمی و احتمالی باشد � با احتمال 100 درصد 

تفاوت وجود دارد. قضيه رخ داده در اينجا ناشی از نكته مذكور است. 
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جدول شماره 4. توزیع پاسخگویان برحسب شيوه های گذران اوقات فراغت به تفكيک طبقه اجتماعی و 
جنسيت � بررسی پيمایشی

انجام فعاليت های زیر در اوقات فراغت 
در دو سه ماه اخير

طبقه اجتماعی

طبقه پایينطبقه باال

جنسيت
 كل

)درصد(

جنسيت
كل 

)درصد( مرد 
)درصد(

زن 
)درصد(

مرد 
)درصد(

زن 
)درصد(

فراغت 
فعاالنه

40302519914مسافرت بين شهری

412/5201مسافرت خارج از كشور

333232/5141012كوهپيمايی

818133/56/55انجام فعاليت های هنری

334036/5222925/5شركت در مراسم و مهمانی ها

 گردش داخل شهری
)رفتن به پارک يا اماكن 

تفريحی(
76667178/571/575

313935373134مطالعه

24/525/52511/516/514سينما رفتن

412533592140ورزش

فراغت 
منفعالنه

433137446856گپ زدن با اعضای خانواده

738981919794تلويزيون نگاه كردن

382833453339بازی كامپيوتری و پلی استيشن

59/552/55668/565/567خوابيدن

40455/42565254گوش دادن به موسيقی

314739516859در خانه ماندن
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همان طور كه نتايج جدول ش��ماره 4 نش��ان می دهد اعضای طبقه باال بيش��تر از طبقات 
پايي��ن فراغت فعاالنه دارند، در مقابل اعضای طبقه پايين بيش��تر اوقات خود را به صورت 
منفعالنه س��پری می كنند. مسافرت بين شهری، مسافرت خارج از كشور، كوهپيمايی، انجام 
فعاليت های هنری، ش��ركت در مراسم و مهمانی ها و تئاتر و سينما رفتن از جمله شيوه های 
فعاالنه گذران اوقات فراغت اس��ت كه بيشتر توس��ط طبقات باال انجام می شود. در مقابل، 

شيوه های انفعالی گذران فراغت بيشتر توسط اعضای طبقه پايين مورد توجه است.
از س��وی ديگر برحس��ب جنسيت، بيشترين تفاوت دختران و پسران هم در طبقه باال و 
هم در طبقه پايين به ترتيب به فعاليت ورزشی و مسافرت های بين شهری مربوط است كه 
اين فعاليت در بين پسران بيشتر از دختران است. در مقابل، فعاليت های هنری و شركت در 

مراسم و مهمانی ها بيشتر توسط دختران مورد توجه قرار می گيرد.
3-2. فضاهای گذران اوقات فراغت

استفاده از فضای فراغتی و تنوع فعاليت های فراغت كه می توان آنها را زيرمجموعة شيوه  های 
فعال قرار دهد، مهم ترين مؤلفه هايی هس��تند كه فعاليت ه��ای فراغتی گروه های طبقاتی را 
كاماًل از هم تفكيک می كند. يافته های حاصل از پيمايش، تفاوت در فضاهای گذران اوقات 

اوقات فراغت و فراغت را بين دو طبقه به خوبی نشان می دهند.
هويت اجتماعي...
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جدول شماره 5. بررسی تفاوت ميانگين فضاهای گذران اوقات فراغت در بين طبقات اجتماعی و گروه های 
جنسی با استفاده از آزمون من وایت نی � بررسی پيمایشی

طبقه 
جنسيتاجتماعی

رفتن به كافی شاپ و رستورانرفتن به كنسرت موسيقی، تئاتر و گالری های هنری

ميانگين Sig.ميانگينSig.ميانگين كلSig.ميانگين
Sig.كل

طبقه باال
95/65مرد

0/292201/69

0/002

91/36
0/568227/83

0/000
87/9895/78زن

طبقه پایين
98/27مرد

0/170193/73
92/01

0/179151/19
88/81101/7زن

طبقه 
جنسيتاجتماعی

رفتن به كوهرفتن به سينما

ميانگين Sig.ميانگينSig.ميانگين كلSig.ميانگين
Sig.كل

طبقه باال
93/91مرد

0/219217/30

0/000

88/58
0/560213/07

0/000
84/5784/27زن

طبقه پایين
93/10مرد

0/896149/20
91/65

0/623147/33
94/0794/94زن

طبقه 
جنسيتاجتماعی

   رفتن به پارک

Sig.ميانگين كلSig.ميانگين

طبقه باال
94/57مرد

0/341212/60

0/124
98/46زن

طبقه 
پایين

88/65مرد
0/452202/12

86/78زن

نتاي��ج جدول ش��ماره 5 نش��ان می دهد در چهار م��ورد از پنج فضای طرح ش��ده برای 
گ��ذران اوقات فراغت، تفاوت معنی داری )sig<0/01( بين طبقات باال و پايين وجود دارد 
به طوری ك��ه در تمام��ی اين چهار فضا ميانگين طبقات باال بيش��تر از طبقات پايين اس��ت. 
اس��تفاده از فضای تفريحی پارک تنها موردی اس��ت كه بين دو طبقه تفاوتی وجود ندارد. 
تفاوت در فضاهای فراغتی برحس��ب جنس��يت در هيچ كدام از گزينه ها معنی دار نيست. به 
عبارتی ميزان استفادة دختران و پسران از اين فضاها در هر يک از طبقات مشابه است و در 
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اين زمينه نمی توان تفاوت خاصی را مشاهده كرد.
همچنين بر اساس مصاحبه های كيفی، رفتن به كنسرت های موسيقی، رفتن به پارتی های 
ش��بانه كه توسط دوستان برگزار می شود، رفتن به كوه، سينما، صرف غذا در رستوران های 
مش��هور و بزرگ تهران، رفتن به س��الن های تئاتر، كافی ش��اپ، موزه ها و گالری های هنری 
عمده ترين فضاهايی هستند كه اعضای طبقات باال اوقات فراغت خود را در آنها می گذرانند. 
از بين اين مؤلفه ها رفتن به كافی ش��اپ و رستوران بيشترين فراوانی را دارد. تمامی اعضای 
طبق��ه باال اظهار كرده اند ك��ه تقريبًا ماهی چند بار برای صرف غذا به رس��توران و يا برای 
گذران وقت به كافی ش��اپ ها و س��ينماها و گاهی به تئاتر می رون��د. برخی از دختران اين 
طبقه بسيار عالقه مند به تئاتر هستند. برخی از اعضای اين طبقه كه به كوه پيمايی عالقه مند 
هستند، در وضعيت های مناسب جوی به ويژه بهار و تابستان تقريبًا هر هفته به كوه می روند. 
رفتن به تله كابين توچال و پيست اسكی ديزين در زمستان، فضاهای ديگری است كه برخی 
اعضای اين طبقه در اوقات فراغت از آنها اس��تفاده می كنند. اس��تفاده از اين فضاها در بين 
اعضای دختر و پس��ر طبقة باال فرق زيادی با هم ندارد و تقريبًا هم دختران و هم پسران از 

تمامی اين فضاها � با تفاوت های محدودی در سليقه انتخاب � استفاده می كنند.
در مقابل، فضای گذران اوقات فراغت برای اعضای طبقه پايين بس��يار محدود اس��ت. 
مصاحبه ها بيانگر اين اس��ت كه پارک، سينما و كافی ش��اپ ها1 برجسته ترين فضای گذران 
اوق��ات فراغت »طبقه پايين« اس��ت. هيچ يک از مصاحبه ش��ونده ها تا به حال به كنس��رت 
موسيقی و تئاتر نرفته اند، و همچنين هيچ يک از آنها به رستوران های معروف شهر نرفته اند، 
بس��يار محدود و به طور اتفاقی در رس��توران غذا صرف می كنند و بيش��تر از غذاهای آماده2 
اس��تفاده می كنند. برخی از اعضای اين گروه س��الی دو � س��ه بار به كوه های شمال تهران 

می روند.
فضاهايی كه اعضای طبقه باال مورد اس��تفاده قرار می دهند فضاهايی اس��ت كه جايگاه 
طبقاتی آنها امكان اس��تفاده از اين فضاها را برايش��ان فراهم می كند. اين فضاها، مس��تلزم 
هزينه های مادی و توانايی مالی هس��تند. بديهی اس��ت رفتن به كنسرت هنرمندان معروف، 

1. سينما و كافی شاپ دو فضای فراغتی هستند كه هرچند اعضای طبقات پايين در مصاحبه به عنوان فضای مورد 
استفاده در فراغت آنها را مورد تأكيد قرار داده اند اما نتايج تحليل پيمايشی حاكی از اين است كه اين دو فضا نيز بيشتر 

توسط طبقات باال مورد استفاده قرار می گيرد. 

اوقات فراغت و 
هويت اجتماعي...
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رس��توران و حتی برخی كافی شاپ ها و پيست های اسكی هزينه های بااليی دارد كه اعضای 
طبقه  پايين نمی توانند آن را فراهم كنند؛ ازاين رو، فرصت استفاده از اين فضاها نيز برايشان 

محدود است.
4-2. تنوع فعاليت های فراغتی

اس��تفاده از فضاهای فراغت��ِی مختلف، نوع خاصی از اعم��ال و رفتارها را ايجاب می كنند. 
بنابراين فعاليت های فراغتی در فضاهايی مانند كافی ش��اپ ها، رس��توران ها و پيس��ت های 
اس��كی، متفاوت از فعاليت های فراغتی رفتن به پارک يا سينماس��ت. برخی از تفاوت ها  در 
ن��وع فعاليت های طبق��ات اجتماعی در بحث مربوط به فضاهای فراغتی مورد اش��اره قرار 
گرف��ت. در اي��ن بخش ابعاد جزئی تر و متنوع تری از فعاليت ه��ای فراغتی كه چندان تحت 

تأثير فضا نيستند، مورد توجه قرار گرفته است.
نخستين نوع فعاليت فراغتی كه تا حدودی عموميت دارد، ورزش است. ورزش عام ترين 
فعاليتی اس��ت كه در ميان تمامی اقش��ار جامعه و در بيش��تر طبقات و گروه های سنی مورد 
توجه اس��ت. »ورزش يكی از مهم ترين عالئق جامعه معاصر اس��ت و تخمين زده می شود 
كه بيش از نيمی از مردم، دس��ت كم هفته ای يک باربه فعاليت ورزشی خاصی می پردازند« 

)هنری و ديگران، 1381: 84(.
تفاوت در انجام اين نوع فعاليت فراغتی بر اس��اس دو معيار كاماًل از هم متمايز اس��ت: 
جنس��يت و طبقه  اجتماع��ی. به عبارتی برحس��ب هر يک از گروه های جنس��ی و طبقات 
اجتماعی انجام فعاليت های ورزش��ی متنوع است. در جدول شماره 6 انجام ورزش به مثابه 
نوعی فعاليت فراغتی به تفكيک طبقه اجتماعی و جنسيت بر اساس يافته های پيمايش ارائه 

شده است
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جدول شماره 6. بررسی تفاوت ميانگين انجام فعاليت های مختلف در اوقات فراغت در ميان طبقات 
اجتماعی و گروه های جنسی با استفاده از آزمون من وایت نی � بررسی پيمایشی

طبقه 
اجتماعی

رفتن به مسافرتانجام فعاليت ورزشیجنسيت

ميانگين Sig.ميانگين
كل

.Sigميانگين.Sigميانگين كل.Sig

106/210/001231/940/38196/530/333225/220/000مردطبقه باال

80/5589/11زن

طبقه 
پایين

102/740/026234/0695/310/677154/10مرد

84/8798/21زن

طبقه 
اجتماعی

جنسيت
پرداختن به بازی های كامپوتریفعاليت هنری

ميانگين Sig.ميانگين
كل

.Sigميانگين.Sigميانگين كل.Sig

98/890/086213/820/00094/120/666226/140/000مردطبقه باال

85/6890/78زن

طبقه 
پایين

0163/1295/140/965148/89 92/620/28مرد

81/ 8094/ 100 زن

همان طور كه در جدول 6 ديده می ش��ود انجام فعاليت ورزشی در بين طبقات اجتماعی 
معنی دار نيست. اما برحسب جنسيت تفاوت آشكاری بين دختران و پسران در هر دو طبقه 
وجود دارد. به اين معنا كه پسران بيشتر از دختران به انجام فعاليت های ورزشی می پردازند. 
تحليل مصاحبه های كيفی نيز اين يافته ها را تأييد می كنند. بر اس��اس اين مصاحبه ها تقريبًا 
تمامی پس��ران )هم طبقه پايين و هم طبقه باال( دس��ت كم هفته ای يک بار ورزش می كنند. 
همچنين تنوع فعاليت های ورزشی در بين پسران بيشتر از دختران است. بسياری از دختران 
بی توجه��ی خود به ورزش را نبود امكانات حداقل و فضاهای مناس��ب برای انجام ورزش 
دختران به ويژه ورزش های گروهی می دانند. تركيب همزمان جنس��يت و طبقه اجتماعی نيز 
در انواع مختلف فعاليت های ورزش��ی متفاوت اس��ت. به اين معنا كه فعاليت های ورزشی 

اوقات فراغت و 
هويت اجتماعي...
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دختران طبقه باال و پايين هم از نظر كميّت و هم از نظر نوع فعاليت های ورزش��ی، متفاوت 
است. بيشتر دختران طبقه پايين، فعاليت  ورزشی خاصی انجام نمی دهند. اما بيشتر دختران 
طبقه باال )5 نفر از 6 نفر( ورزش می كنند. 2 نفر از آنها به ورزش های آيروبيک )ورزش های 
مربوط به تناس��ب و زيبايی ان��دام( می پردازند، برخی از آنها در باش��گاه های بيليارد عضو 
هستند. بيشتر آنها به شنا عالقه مندند و برخی از آنها به كالس های آموزشی شنا نيز می روند. 

يک نفر از دختران اين طبقه به ورزش های زمستانی )اسكی( می پردازد.
به رغ��م اينكه از نظر عالقه مندی به فعاليت های ورزش��ی بين پس��ران دو طبقه تفاوتی 
وج��ود ندارد، به لحاظ تنوع فعاليت های ورزش��ی، اين دو گروه از ه��م متمايزند. فوتبال، 
ورزش ه��ای آمادگی جس��مانی و پرورش اندام ورزش های مورد عالق��ه گروه طبقه پايين 
اس��ت. بيشتر آنها به فوتبال عالقه مندند و خود نيز به اين بازی می پردازند. برخی از آنها به 
ورزش هاي��ی چون پرورش اندام می پردازند. جوانان طبقه باال به بيليارد عالقه مندند، برخی 
از آنها به ورزش اس��كی و برخی نيز به فوتبال و بس��كتبال می پردازند. تمامی آنها به ش��نا 

عالقه مندند و در فصول گرما تقريباً هر هفته به استخر می روند.
به طور خالصه می توان گفت جنسيت در نفس انجام فعاليت ورزشی، و طبقه اجتماعی 
در نوع اين فعاليت تأثيرگذار اس��ت. به اين معنا كه دختران محدوديت های بيشتری نسبت 
به پس��ران در انجام فعاليت های ورزش��ی دارند اما در نوع فعاليت های ورزش��ی نه تنها بين 
دختران و پس��ران تفاوت وجود دارد بلكه متغير مهم طبقه اجتماعی اس��ت كه مش��خص 

می كند گروه های جنسی چه نوع فعاليت ورزشی را انجام دهند.
رفتن به مسافرت، فعاليت هنری و پرداختن به بازی های كامپيوتری از ديگر فعاليت هايی 
اس��ت كه تفاوت در پرداختن به اين فعاليت ها در بين طبقات اجتماعی به تفكيک جنسيت 
در جدول ش��ماره 6 بررس��ی شده است. بر اساس نتايج حاصله از پيمايش، در هر سه نوع 
فعاليت مذكور بين طبقات اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به اين ترتيب كه انجام 
اين فعاليت ها در اوقات فراغت در بين طبقات باال بيش��تر از طبقات پايين اس��ت اما از نظر 

جنسيت تفاوتی بين دختران و پسران در انجام اين فعاليت ها وجود ندارد.
تحليل مصاحبه ها در مورد كيفيت برخی فعاليت ها نش��ان می دهد در انجام فعاليت های 
هنری مثل نوازندگی آالت موسيقی، تفاوت بين طبقات كاماًل برجسته است. به اين معنا كه 
5 نفر از 12نفر )2نفر دختر و 3 نفر پسر( اعضای طبقه باال در حال حاضر در يكی از آالت 
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موسيقی تخصص دارند و در كالس های آموزشی آن شركت می كنند. درحالی كه فقط يک 
نفر از اعضای طبقه پايين )پسر( به نوازندگی ويلون می پردازد. برخالف پسران طبقه پايين، 
دختران اين طبقه بس��يار عالقه مندند كه به نوازندگی يكی از سازهای موسيقی بپردازند اما 
برخی موانع مانند مخالفت خانواده، محدوديت كالس های آموزش��ی و... سبب شده تا آنها 

نتوانند به اين امر اقدام كنند.
در انجام فعاليتی مانند مسافرت نيز تفاوت بر اساس مصاحبه های انجام شده به اين نحو 
است كه تمامی اعضای طبقه باال اظهار كرده اند هر سال چند سفر بيرون شهری به شهرهای 
مختلف كش��ور دارند. برخی پس��ران اين طبقه در دو س��ال اخير به مسافرت های خارج از 
كش��ور نيز رفته اند. اين در حالی اس��ت كه برخی اعضای طبقه پايين در 2 س��ال اخير به 
مسافرت بيرون شهر نرفته اند و بيشتر مسافرت های اعضای اين طبقه، رفتن به اماكن متبركه 

همراه خانواده بوده  است.

مصرف فرهنگی
مصرف، مهم ترين حوزه در مطالعات مربوط به س��بک زندگی اس��ت. اين حوزه گس��ترة 
بس��ياری از فعاليت های مرب��وط به زندگی روزمره را دربرمی گيرد. مصرف غذا، پوش��اک، 
مصرف فرهنگ، مصرف فضا و... مؤلفه هايی هستند كه در تعريف عام مصرف مورد تحليل 
و بررس��ی های تجربی و نظری قرار گرفته اند. بخش��ی از اين حوزه ها به مصرف در اوقات 
فراغت مربوط می شوند مانند مصرف فضا در گذران فراغت، مصرف فرهنگی، مصرف غذا 
و... مصرف فضا و مكان در اوقات فراغت در بحث پيش��ين مورد بررس��ی قرار گرفت. در 
اينجا برخی ديگر از الگوها و هنجارهای مصرف در بين طبقات مختلف مورد بررسی قرار 
می گيرد. جدول ش��ماره 7 تمايز در الگوهای مصرف فرهنگی را بر اساس يافته های تحقيق 
پيمايشی نشان می دهد. مصرف فيلم، مطالعة رمان، استفاده از اينترنت، استفاده از ماهواره و 

مصرف موسيقی، مؤلفه هايی هستند كه شاخص مصرف فرهنگی را عملياتی می كنند.
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جدول شماره 7. بررسی تفاوت ميانگين مصرف محصوالت فرهنگی در بين طبقات اجتماعی و گروه های 
جنسی با استفاده از آزمون من وایت نی � بررسی پيمایشی

طبقه 
جنسيتاجتماعی

مطالعهمصرف فيلم

 .Sigميانگين كل .Sig .Sigميانگين كل .Sig

طبقه باال
85/03مرد

/115171/45

0/004

89/74
/636221/88

0/00
97/0493/38زن

طبقه 
پایين

89/47مرد
/033203/49

88/97
/093149/10

106/55101/51زن

طبقه 
جنسيتاجتماعی

                 استفاده از ماهواره                     استفاده از اینترنت

 .Sigميانگين كل .Sig .Sigميانگين كل .Sig

طبقه باال
100/41مرد

/112219/21

0/00

94/70
/850214/79

0/00
88/0693/22زن

طبقه 
پایين

93/63مرد
/528160/10

93/71
/382165/85

98/25100/58زن

طبقه 
جنسيتاجتماعی

مصرف موسيقی

.Sigميانگين كل.Sig

طبقه باال
83/92مرد

/039226/80

0/391
99/65زن

طبقه 
پایين

89/65مرد
/097219/48

102/79زن

بر اس��اس نتايج تحليل پيمايشی )جدول شماره 7( در همه مؤلفه های شاخص مصرف 
فرهنگی به جز مصرف موسيقی، تفاوت بين طبقات اجتماعی معنی دار است. در مؤلفه هايی 
چون مطالعه، اس��تفاده از اينترنت و ماهواره طبقات باال ميانگين بيشتری دارند و به عبارتی 
اين محصوالت بيشتر توسط اين طبقه مصرف می شود. در مقابل مصرف فيلم به مثابه يک 
كاالی فرهنگی تنها مؤلفه ای است كه در آن طبقات پايين ميانگين بيشتری نسبت به طبقات 
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باال دارند. مصرف موسيقی نيز مؤلفه ای است كه به طور مشابه هم توسط طبقات باال و هم 
توسط طبقات پايين مورد استفاده قرار می گيرد. تفكيک يافته ها برحسب جنسيت نيز بيانگر 
اين اس��ت كه در مصرف فيلم بين دختران و پس��ران طبقه پايين و در مصرف موسيقی بين 
دختران و پسران طبقه باال تفاوت معنی داری وجود دارد. به اين نحو كه دختران طبقه پايين 
بيش از پس��ران اين طبقه فيلم نگاه می كنند و دختران طبقه باال نيز بيش از پسران اين طبقه 

از موسيقی استفاده می كنند.
يافته های حاصل از مصاحبه ها در مورد مصرف فيلم نيز نشان می دهد اعضای طبقه پايين 
بسيار به تماشای فيلم به ويژه فيلم های سينمايی ايرانی و سريال های تلويزيونی عالقه مندند، 
به خصوص دختران اين طبقه به دليل اينكه بيش��تر وقت خود را در خانه می گذرانند، تقريبًا 
بيشتر سريال های تلويزيون را پيگيری می كنند و بسيار عالقه مند به فيلم های سينمايی ايرانی 
هس��تند. در مقابل، تمايالت طبقه باال نس��بت به فيلم در مقايسه با طبقه پايين، كمتر است. 
دختران طبقه باال بيش��تر عالقه مند به فيلم های س��ينمايی ايرانی و پسران بيشتر به فيلم های 

خارجی و سينمای روز جهان عالقه مند هستند.
ميزان مطالعه در بين طبقات پايين بيش��تر اس��ت. هم دختران و هم پس��ران به مطالعه 
كتاب ه��ا و موضوعات مختلف البته در رابطه با رش��تة تحصيلی يا حوزة خاصی كه بعد از 
رش��ته تحصيلی به آن عالقه مندند، می پردازند. برخالف پسران، دختران طبقه باال به مطالعة 
رمان نيز می پردازند كه بيش��تر مطالعة رمان نويس��نده های معروف خارجی اس��ت. طبقات 
پايين فرصت كمتری برای مطالعه دارند و اساسًا زمانی هم كه وقتی را برای مطالعه صرف 
می كنند، بيش��تر در م��ورد مطالعه دروس تحصيل��ی )برای افراد در حال تحصيل( اس��ت. 
دختران اين طبقه در عين حال كه فرصت كمی برای مطالعه دارند اما در مواقعی كه امكان 
مطالعه باشد عالقه مند به مطالعه رمان های ايرانی هستند. به عبارتی اين دختران )2نفر از 6 

نفر( عالقه مند به رمان های عامه پسند ايرانی هستند.
در مورد مصرف موسيقی به معنای استفاده از آهنگ های موسيقی بين طبقات اجتماعی، 
تفاوت��ی وج��ود ندارد؛ به اين ترتيب كه بيش��تر اين افراد موس��يقی گ��وش می كنند و اين 
موس��يقی طيف متنوعی از آهنگ های كالس��يک ايرانی )موسيقی س��نتی( تا موسيقی پاپ 
ايرانی و خارجی را دربرمی گيرد. در اين زمينه تفاوت خاصی بين دختران طبقه باال با ساير 
افراد )يعنی پس��ران طبقه باال و دختران و پس��ران طبقه پايين( وجود دارد: ميزان استفاده از 
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آهنگ های غربی پاپ در بين دختران اين طبقه از فراوانی بيش��تری برخوردار است )5 نفر 
از 6 نفر(. برخی از اين افراد گفته اند نه تنها به موس��يقی س��نتی ايرانی عالقه ای ندارند بلكه 

از آن متنفرند.
با وجود اين، مصاحبه ها بيانگر اين است كه شيوة استفاده از آهنگ های موسيقی تفاوت 
زي��ادی بين دو طبقه اجتماعی دارد. طبقات پايين از طريق لوح های فش��رده، دس��تگاه های 
ويدئ��و و ضب��ط صوت اين آهنگ ها را گوش می دهند درحالی ك��ه طبقات باال در كنار اين 
وس��ايل از ماهواره، دستگاه های mp3 player, mp4 player، سسيتم های كامپيوتر و موبايل 

نيز استفاده می كنند.
به داليل مادی و اجتماعی استفاده از ماهواره و اينترنت در طبقه باال بيشتر است و آنها 

فرصت و امكان بيشتری برای استفاده از اين تكنولوژی های جديد رسانه ای دارند.

 نتيجه گيری
يافته های پژوهش حاضر نشان می دهد الگوهای گذران اوقات فراغت در گام نخست متأثر 
از پايگاه طبقاتی اس��ت. به اين معنا كه كيفيات اين الگوها در مورد روابط دوستی، مصرف 
فضاهای مختلف در اوقات فراغت، مصرف فرهنگی يا تنوع فعاليت های فراغتی، با تغييرات 
طبقه اجتماعی همسوس��ت. گونه های تيپيک طبقات ب��اال و طبقات پايين الگوهای فراغتی 

بسيار متفاوتی دارند.
به طوركلی تحليل نتايج مربوط به الگوها و هنجارهای گذران فراغت نشان می دهد طبقه 
اجتماعی مهم ترين عامل در تبيين تمايز اين الگوهاس��ت. ش��بكه روابط دوس��تی، فضاهای 
گ��ذران فراغ��ت، الگوهای مص��رف فرهنگی در اين اوقات � ج��ز در چند مورد محدود � 
كاماًل متأثر از موقعيت طبقاتی افراد اس��ت. اما عامل دوم در تبيين تفاوت الگوهای گذران 
فراغت، متغير »جنس��يت« اس��ت. به عبارتی در بيشتر مؤلفه های طرح شده برای بررسی اين 
الگوها، جنس��يت در تركيب همزمان با طبقه اجتماعی تمايزهای بس��ياری را نشان می دهد. 
البته بايد توجه داش��ت متغير جنس��يت اگرچه در برخی مؤلفه ها نقش متغير مستقل را دارد 
اما در تحليل نهايی، نقش و اهميت اين متغير در تفكيک و تمايز هويت اجتماعی بر اساس 
الگوه��ای گذران فراغت، به طبقه اجتماعی وابس��ته اس��ت، به طوری كه نقش اين متغير در 
تعريف هويت بيش��تر در طبقات باال ملموس اس��ت تا طبقات پايين. در برخی از مؤلفه ها 
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بين دختران و پسران طبقه پايين، تفاوتی وجود ندارد و در طبقات باال اين تمايز و اختالف 
مش��هود اس��ت. در واقع اين امر ناش��ی از فرصت ها و امكاناتی است كه طبقه اجتماعی در 

اختيار گروه های جنسی می گذارد.
بر اس��اس اين نتايج می توان اس��تنباط كرد اوقات فراغت به مثابه حوزه ای در مطالعات 
س��بک زندگی و ش��اخصی برای تعريف هويت اجتماعی در كالن ش��هری چون تهران بر 
اساس وضعيت طبقاتی تعيين می شوند نه ساختارهای فراطبقاتی. مهم ترين متغير فراطبقاتی، 
جنس��يت اس��ت كه در تركيب مقطعی با طبقه اجتماعی می تواند بخش قابل مالحظه ای از 
تفاوت های هويتی در الگوهای فراغت را تبيين كند. يعنی گروهای جنسی فقط مصرف كننده 
چيزهايی هس��تند كه به طور همزمان طبقه اجتماعی و جنسيت در اختيار آنها قرار می دهد. 
بنابراي��ن حوزة فراغت در تهران به عنوان عرصة انتخاب فردی هنوز در دايرة محدود طبقه 
اجتماعی اس��ت. كنش��گران اگرچه آزادی انتخاب دارند اما اين انتخاب توس��ط متغيرهای 
س��اختاری و زمين های محدود ش��ده اس��ت. ازاين رو می توانيم بگويي��م هويت اجتماعی 
همبس��تة طبقه اجتماعی و جنس��يت اس��ت و نمی توان فراتر از اين دو سطح � حداقل در 

حوزه فراغت � هويت اجتماعی را متكثر و متنوع دانست.
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