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چکيده

الگوه��اي گذران اوقات فراغت تا چه حد ميتوانند بازنماي هويت اجتماعي باش��ند؟
آي��ا اين الگوها در تداوم هويت طبقاتي قرار ميگيرند يا در متن فرهنگ مصرف محور
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تحليلي مفهوم «اوقات فراغت» به مثابه بخش��ي از مفهوم عام «سبک زندگي» است .اين
مطالعه به دو شيوه پژوهش کيفی با استفاده از تکنيک مصاحبه عميق و روش پیمایشی
با اس��تفاده از تکنیک پرسش��نامه در بين جوانان شهر تهران به اجرا درآمده است .نتايج
تحقي��ق بيانگر نقش تعيينکننده «طبقه اجتماعي» و ترکيب 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 .کنشگران اگرچه آزادي انتخاب دارند اما اين انتخاب توسط متغيرهاي ساختاري
و زمينهاي محدود ش��ده است .همبستگي ش��ديد هويت با طبقه اجتماعي و جنسيت ـ
ِ
تمايزات اجتماعي متکث ِر مبتني
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مقدمه و طرح مسئله

از دهه هفتاد تاکنون بحثهای متفاوت و گس��تردهای در خصوص «سبک زندگی»1به مثابه

ی��ک مفهوم مدرن صورت گرفته اس��ت .مفهوم س��بک زندگی دارای حوزههای گس��تردة
مطالعاتی است که در سالهای بعد از جنگ جهانی جایگزین تحلیلهای مارکسیستی مبتنی

بر تبیین اندیشه و شیوة عمل افراد بر اساس جایگاهشان در نظام تولید شده است .در نتیجة
رش��د اقتصادی ،ماشینی ش��دن کار ،افزایش دستمزدها و گسترش وسایل تفریح و فراغت،
جامعهای در غرب صنعتی پدید آمد که به مقولة تفریح و فراغت بس��یار اهمیت میداد .در

عین حال جامعهای ظهور میکرد که تمایزات سنتی در آن تا اندازهای محو میشدند .وفور

اقتص��ادی ،ش��رایطی را پدید آورده بود که تحلیل کنشهای افراد ب��ر مبنای مفاهیمی نظیر
طبقه اجتماعی بیش از حد س��اختارگرایانه به نظر میرسید و ظاهرا ً باید جایی برای تحلیل

خالقانهتر کنش ـ تحلیلی که آزادی بیش��تری برای افراد قائل ش��ود ـ باز میش��د (فاضلی،
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:1382 .)62-63در چنین جامعهای ،به نظر میرسید الگوهای طبقاتی برای پیشبینی اینکه

چه کس��ی چه چیزی مصرف میکند ،مناس��ب نیس��تند .بهتدریج مفهوم س��بک زندگی در
تنازع میان ش��واهدی از کمرنگ ش��دن الگوهای تبیین طبقاتی و تقویت دایرة اختیار افراد

در گزینش ش��یوههای زندگی نضج گرفت .به اعتقاد گیدنز فرد امروزه با تنوع گس��تردهای
از انتخابها روبهروس��ت .این تنوع زیاد امنیت هستیشناختی را با مشکل مواجه میسازد.
از همین رو افراد برای آنکه مجبور نش��وند در هر لحظه تصمیمی اتخاذ کنند ،مجموعهای
از انتخابها را به صورت الگومند ،پذیرا میش��وند .این مجموعة الگومند ،راهنمایی برای
کنش میشود و فرد را از این معضل که در هر لحظه مجبور به تصمیمگیری آگاهانه باشد،

میرهاند .هر سبک زندگی «… مستلزم مجموعهای از عادتها و جهتگیریها و بنابراین
برخ��وردار از نوعی وحدت اس��ت که ع�لاوه بر اهمیت خاص خ��ود از نظر تداوم امنیت
وج��ودی ،پیوند بین گزینشهای فرع��ی موجود در یک الگوی کموبیش منظم را نیز تأمین

میکند» (گیدنز.)21 :1378 ،

یک��ی از این عرصههای انتخاب آزادانه فردی و عرصة قابل مش��اهده زندگی که حوزه

مهمی در مطالعات س��بک زندگی محسوب میشود ،حوزه «فراغت »2است .حوزه فراغت،
1. Lifestyle
2. Leisure

اصلیترین حوزه تحلیلهای س��بک زندگی اس��ت .در این حوزه است که افراد ،نماگرها،

کلیش��هها ،الگوها و قواعد خاص س��بک زندگی و هویت اجتماعی خود را بازگو میکنند.
حوزه فراغت بر اس��اس عوامل و تعیّنبخشهای متعددی تغییر میکند ،تغییراتی که کام ً
ال
متأث��ر از متغیره��ای تعیینکنندة هویت اس��ت .در چهارچوب تحلیل فوق ،هدف نوش��تار

حاض��ر بررس��ی هویت اجتماعی اف��راد در قالب متغیر کلیدی س��بک زندگی یعنی اوقات
فراغت اس��ت .به عبارتی سؤال اساسی این اس��ت که در کالنشهری چون تهران الگوهای
گ��ذران اوقات فراغت به چه نح��وی الگوهای هویت اجتماعی را انع��کاس میدهند؟ آیا

خطوط تمایز و تشابه اوقات فراغت منبعی برای هویتیابی بوده یا محصول طبقه اجتماعی
ِ
فراغت متنوع شهروندان
و متغیری وابس��ته اس��ت؟ آیا میتوانیم تفاوتهای گذران اوقات
تهرانی را الگومند و قاعدهمند تعریف کنیم؟ آیا این تفاوت بر اس��اس طبقه اجتماعی متغیر
است یا اینکه افراد چگونگی گذران فراغت خود را فراتر از ساختار طبقاتی و منبعی برای
هویتیاب��ی میدانن��د و به این طریق تالش دارند خود را متمای��ز از دیگرا ِن برون گروه و

مشابه نزدیکان درون گروه نشاندهند؟
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چارچوب نظری

اساسیترین و بنیادیترین رویکرد جامعهشناختی برای تحلیل «هویت اجتماعی» 1،تمایزی

اس��ت که بین دو مفهوم جامعه س��نتی و جامعه مدرن ایجاد شده اس��ت .در جوامع سنتی
مبنای هویت اجتماعی افراد ،ویژگیهای انتس��ابی ،خانوادگی ،ایلی و خونی آنهاست .نظام
عشیرهای یا ایلی ،نمود بارز این پیوندهای انتسابی است .در این تعریف از هویت اجتماعی،

هوی��ت امری ثابت ،پایدار و تغییرناپذیر اس��ت و تحرک اجتماع��ی و موفقیتهای فردی
تغییری در بنیاد هویتی فرد ایجاد نمیکند؛ اما در جوامع مدرن ،مبنای هویت اجتماعی متأثر
از دو رویکرد متفاوت و متمایز اس��ت و این رویکردها به تناسب نظام فکری و چارچوب

تئوریک خود ،پاس��خهای متفاوتی را در مورد علل و عوام��ل تعیینکنندة هویت اجتماعی
ِ
فعالیت مولّ��د و جایگاه فرد در نظام
افراد برمیش��مارند .در رویکرد نخس��ت و قدیمیتر،
تولید ،ش��الودة هویت اجتماعی اوس��ت .این رویکرد مبتنی بر تحلیل مارکسیستی از طبقه

اجتماعی است .رویکرد دوم در تعریف هویت اجتماعی مدرن ،مبتنی بر نظریات اخیر بوده
1. Social Identity

اوقات فراغت و
هويت اجتماعي...

و در مفهوم سبک زندگی فرمولبندی میشود (اباذری و چارشیان .)1381 ،در این تعریف،

هویت اجتماعی در متن تغییرات مدرنیته و رش��د فرهن��گ مصرفگرایی معنا پیدا میکند

(گیدنز 1991 ،و بوردیو.)1984 ،

در رویکرد جامعهش��ناختی ،برخی نظریهها از اهمیت تحلیلی زیادی برخوردار هستند

مانند نظریه مارکس بهویژه دیدگاه او دربارة طبقه اجتماعی به عنوان بنیانگذار و سرچشمة

تحلیلهای مبتنی بر طبقه در تبیین هویت ،نظریه ماکس وبر به عنوان منتقد و تصحیحکنندة
دیدگاه مارکس دربارة قش��ربندی و طرح چهارچوب مفهومی سبک زندگی در کنار مفهوم

طبق��ه اجتماع��ی ،و در نهایت دیدگاه جامعهش��ناس متأخر یعنی پی��ر بوردیو که با ترکیب
دیدگاهه��ای مارک��س و وبر ،بینش نوینی در تحلیل هویت اجتماعی و س��بکهای زندگی
ارائه میکند.
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مارکس و تحلیل طبقاتی از هویت اجتماعی

«برای مارکس ،طبقه تعیینکنندة رفتارها ،احساسات ،اندیشهها و نگرشهای افراد و روابط
اجتماعی آنان اس��ت .طبقات ،افراد را به مقولههای اجتماعی تقس��یم میکنند و این تقسیم

چنان اساس��ی اس��ت که روابط افراد ،نوع زندگی و سرنوش��ت آنها نیز تابع آن است .طبقه
نهتنها ابزاری برای تحلیل اجتماعی بلکه مجموعه ش��رایط مادی زندگی اس��ت که انسانها

را دربرمیگی��رد و الگ��وی موجودیت و هویت اجتماعی آنها را ترس��یم میکند (گوش��بر،
 .)77 :134ب��ا توج��ه به مبحث آگاهی طبقاتی میتوان نتیج��ه گرفت از نظر مارکس «طبقه
اجتماعی» قاطعترین مبنای ش��کلگیری هویت اجتماعی افراد در جامعه سرمایهداری است

(اباذری و چارشیان:1381 ، .)6ساختار طبقاتی ،زندگی اجتماعی را بهصورت منظومههایی
س��امان میبخشد که از نظام تولیدی نش��ئت گرفتهاند .در تحلیلهای مارکس ،بهرغم اینکه

بر چگونگی تأثیر شکلگیری طبقات بر زندگی فردی و کنشهای اجتماعی تأکید میشود،
ام��ا مارکس از مفهوم س��بک زندگ��ی ـ به معنای امروزی آن ـ صحبتی ب��ه میان نمیآورد.

بررس��ی دیدگاههای او دربارة فرهنگ طبقاتی به طور غیرمس��تقیم ناظر بر این مفهوم است

که بر اس��اس تحلیلهای مارکس ،نقش فرعی و وابس��ته را دارد .بنابراین س��بک زندگی،
تعیینشده توسط طبقات اجتماعی است که طبقات برای بازنمود هویت خود در جامعه به
کار میگیرند.

ماکس وبر :سبک زندگی و هویت اجتماعی

وبر در تداوم و تکامل اندیش��ة قش��ربندی مارکس ،دیدگاه خود را در مورد س��بک زندگی
تدوین میکند و در واقع نخس��تین کس��ی است که اصطالح سبک زندگی را به کار میبرد.

وبر بر مبنای تعریف چندبُعدی خود از قش��ربندی اجتماع��ی و تأکید بر«منزلت» به عنوان

یکی از ابعاد و مؤلفههای قش��ربندی ،اصطالح سبک زندگی را در ارتباط با این بعد به کار
میگیرد (تامین .)1378 ،س��بک زندگی وب��ر در درون اصطالح دیگری به نام «فرصتهای
زندگی »1نهفته اس��ت .هر دو بُعد س��بک زندگی و فرصتهای زندگی از جمله پیامدهای

قشربندی اجتماعی محسوب میشوند .فرصتهای زندگی ،فرصتهای برخاسته از طبقات
اجتماعی هستند که بر اساس آن مجموعهای از امکانات و شرایط برای افراد درون طبقات
اجتماعی فراهم میش��ود .اما سبک زندگی ،ش��یوههای خاصی از زندگی است که متفاوت
از فرصته��ا ،گروههای اجتماعی ب��رای «تمایز »2خود از دیگران و کس��ب منزلت به کار

میگیرند .به نظر وبر گروههای منزلتی گرایش دارند در تمامی عرصههای زندگی خطوطی
را اطراف خود ترس��یم کنند که به آنها در تعامل اجتماعی دوستانه ،ازدواج ،نوع سبکهای

والدین و دیگر عرصههای زندگی ،تعاریف مش��خص و متناس��ب با گروهی که در آن قرار
دارند ،میدهد (گوش��بر:1384 ، .)86س��بک زندگی برخالف طبقه ،مفهومی انعطافپذیر

است و به جای توجه به تولید در تحلیل مارکسیستی ،مصرف را مبنای تمایز میداند.
بوردیو :مصرف و هویت اجتماعی

مفهوم س��بک زندگی در نظریات متأخر ،توس��ط بوردیو جهتگیریهای نوینی پیدا کرده

و در مت��ن تغیی��رات فرهنگی مدرنیته و رش��د فرهنگ مصرفگرایی م��ورد بازتحلیل قرار

گرفت��ه اس��ت.بوردیو بینش جدید خود را بر مبنای ترکی��ب و بازنگری نظریات مارکس و
وب��ر صورتبندی میکند .بوردیو مفه��وم «طبقه» مارکس را ـ البته با تعریف کام ً
ال متفاوت
ـ مبن��ای کار خود قرار میدهد ک��ه در کنار آن به تبعیت از وبر ،عوامل فرهنگی به موازات
عوامل اقتصادی دستاندرکارند و هیچیک اولویتی بر دیگری ندارد.

برای مارکس س��رمایهداری یک نظام پویای تولیدی بود .آنچه در مرکز توجه وی قرار
1. Life Chances
2. Distinction
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گرفت روندی در این نظام بود که بیش��تر با «تولید» کاال همبس��ته بود تا با «مصرف» آن .اما
ب��رای بوردیو برخالف مارکس ،مصرف آن در مرک��ز توجه بود .بوردیو در رهیافت نظری

خود و در تحلیل س��بکهای زندگی نشان میدهد تمایزهای اجتماعی و ساختاری چگونه
از رهگذر صورتهای فرهنگی قابل بیان است (باکاک .)96 :1381 ،بوردیو سليقه و سبک
زندگی را ش��اخصی طبقاتی فرض میکند و در مطالع��ات تجربی خود رابطه و همتغییری
سلیقه و سبک زندگی با طبقة اجتماعی را نشان میدهد (بوردیو.)66 :1984 ،

بوردیو ،سبک زندگی و فعالیتهای مختلف در این حوزه را در تحلیلهای خود درباره

تمای��ز اجتماعی مطرح میکند .از نظر بوردیو س��بکهای زندگی میتوانند به بهترین وجه
خ��ود را در مجموعه متنوعی از فعالیتهای اجتماعی از جمله اعمالی که به اوقات فراغت

مربوط میش��وند مانند ورزشها ،مطالعه ،موسیقی ،سینما و س��ایر امور ذوقی نشان دهند.
کار عمده بوردیو این اس��ت که نش��ان میدهد اگرچه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی
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میتوانند بیانگر هویت اجتماعی باشند و در شکل دادن به این هویت نقش داشته باشند اما
در تحلیل نهایی این جایگاههای طبقاتی و تجربههای زندگی خانوادگی و اجتماعی اس��ت

که میتواند تفاوتها را در تبیین هویت اجتماعی بیان کند .بوردیو بر این نکته تأکید میکند

که سلیقهها و فعالیت ممکن است طی تجربیات بعدی تغییر یابد ،اما استدالل میکند چنین
گزینهای به شکل تغییرناپذیری طبق منطق ساختاری عمل میکند (لس هیوود و همکاران،
:1384.)319

در چهارچوب این تحلیل ،بوردیو پیشنهاد میکند فعالیتهای اوقات فراغت را باید به

عنوان «حوزهای از امکانات وابسته به انشای ادبی یا هنری» به حساب آورد .در این حوزه،

انواع گوناگون فعالیتهای اوقات فراغت ،فضای گوناگونی که این فعالیتها ممکن اس��ت
در آنها انجام گیرد یا روشهای مختلف و رویکردهای گوناگونی که ش��خص ممکن است
بپذیرد ،یافت میشود .همه اینها به شخص امکان انتخاب میدهد و این گزینهها وابسته به

مواد یا شرایط ویژهای است که در اختیار خود شخص قرار دارد .او سپس استدالل میکند

«اهمیت» فعالیتها ،فضاها و شیوههای خاص ،همبسته به «توزیع» اجتماعی آنهاست؛ یعنی
افراد گزینشهای خود را با توجه به آگاهیهایی که در مورد گزینههای س��ایر افراد دارند،

انج��ام میدهند .پارهای فعالیتها ،ش��یوهها و فضاها بهآس��انی قابل دس��ترس و «متعارف»
هس��تند ،ح��ال آنکه پ��ارهای دیگر به علت کمیاب��ی ،گرانبها ،متمایز و به نس��بت غیر قابل

دس��ترس هس��تند .غیر قابل دس��ترس بودن آنها تنها مربوط به عوامل مادی مانند بهای باال

نیست ،بلکه مربوط به شایستگیهای ویژه و مشخص مورد نیاز آنهاست (همان)320 ،؛ در
واقع متمایز بودن آن مربوط به شایس��تگی فرهنگی الزم برای درک آن است؛ شایستگیای

که در اکثر افراد یافت نمیش��ود .س��لیقه در واقع عدم عالقه به عالیق دیگران اس��ت .از

نظر بوردیو ،این فرایند تمایز اس��ت که س��بکها و فعالیتهای اوقات فراغت را به حرکت
درم��یآورد (هیوود و همکاران .)320 :1384 ،تمای��ز از طریق فعالیتهای اوقات فراغت،
تأکیدی بر تحلیل هویت اجتماعی است چراکه در این فرایند (تمایز) افراد میخواهند خود

را از دیگران متمایز کنند و به برجسته ساختن هویت خویش بپردازند.
اوقات فراغت

پاس��خهای افراد مختلف به چیس��تیِ اوقات افراد بسیار متنوع و متعدد است .این امر ناشی

از پیچیدگی و گس��تردگی این جنبه از تجربههای زندگی آدمی اس��ت .هیوود ()18 :1384

مفاهیم اوقات فراغت را در چند طبقه دس��تهبندی میکند :اوقات فراغت به عنوان بازماندة
وق��ت ،اوقات فراغت به عنوان فعالیت ،اوقات فراغت از دید عملکردی ،اوقات فراغت از
دیدگاه آزادی عمل.

اوق�ات فراغ�ت به عنوان بازماندة وق�ت :اوقات فراغت به عنوان اوقات غیرموظف در نظر گرفته

شده یعنی اوقات اختیاری که پس از اوقات کاری و انجام امور مربوط به امرار معاش باقی
میماند و شخص میتواند با آزادی نسبی به هر شغلی که دوست دارد بپردازد.

اوقات فراغت به عنوان فعالیت :در اینجا توجه از ش��خص به سرش��ت فعالیتهای انجامش��ده
مانند ورزش ،تماشای تلویزیون ،هنر ،رقص ،سرگرمیها ،تعطیالت ،بازیهای برد و باختی
(قمار) و صرف نوش��یدنیها معطوف ش��ده اس��ت .اغلب ،این فعالیتها را شادیبخش و

دلپذیر توصیف میکنند و نام تفریح بر آن مینهند.

اوق�ات فراغ�ت از دیدگاه عملک�ردی :از این دیدگاه فعالیتهای اوقات فراغت عبارت اس��ت از

انجام اعمالی مفید برای اشخاص و به طور خاص برای جامعه؛ بنابراین ،از این نظر اوقات

فراغت ابزاری است برای نیل به اهداف مطلوب و پذیرفتهشدة اجتماعی.

اوقات فراغت از دیدگاه آزادی عمل :آدمی زمانی اوقات فراغت دارد که از پایبندیهایی که دیگر

الیهه��ای زندگی را فراگرفته رهایی یابد؛ بنابراین ،اوقات فراغت با آزادی و امکانات اینکه
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شخص خودش باشد و خویشتن خویش را بروز دهد ،ارتباط دارد .از دیدگاه تاریخی ،این

نوع نگرش به اوقات فراغت مربوط به گروه «ممتاز» 1است که از نظر استقالل مالی و وقت

به قدری مرفه بودهاند که میتوانس��تند تحت ش��رایط آرمانی ،ش��یوهای از زندگی را فراهم
آورند که مبتنی بر اوقات فراغت باشد.
ِ
نظری بررسی اوقات فراغت نیز همانند تحلیلهای مربوط به سبک زندگی،
رویکردهای
در متن فعالیتهای مربوط به «تولید» یا فعالیتهای مربوط به «مصرف» ارائه ش��دهاند .در

متن نخست ،فراغت در رابطه با فعالیتهای تولید و بهویژه مفهوم «کار» بررسی شده است.
اما در متن جدیدتر ،فراغت به صورتی فزاینده با فرایندهای مصرف پیوند خورده است .در

این تحلیلها ،جامعهشناسیِ فراغت توجه خود را از تقابلِ کار ـ فراغت که اساس کار پارکر

اس��ت (پارکر 1971 ،و  ،)1983نهتنها به سمت بررس��ی معیارهای اجتماعی دیگری مانند

جنس��یت (دیم ،1986 ،گرین )1990 ،و قومیت (هبریج1979 ،و 1987؛ گیلوری،)1987 ،
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بلکه به سوی نقش مفهومِ فراغت گردانده است (اباذری و چاوشیان .)1381 ،بر اساس این
رهیافت ،تحلیلهای سنتی از این جهت مورد انتقاد هستند که میکوشند فعالیتهای فراغتی
را از طریق فهم رابطة آنها با ساختار شغلی ،بررسی کنند .در این بررسی ،فراغت به عنوان

فعالیتهایی که در وقت آزاد صورت میگیرد ،از روی شغل افراد تعیین میشود.

کار اس��تانلی پارکر معروفترین نظریه در این زمنیه اس��ت (پارکر .)1971 ،پاکر مدعی

است نفس ماهیت فراغت به عنوان یک برساختة اجتماعی ،تنها در ارتباط با کار قابل درک
است .بدون کار ،فراغتی وجود ندارد و فعالیتهای فراغتی جامعه صنعتی است که توسعة

فعالیتهای فراغتی را موجب میش��ود (هم��ان .)12 ،طبق نظریه پارکر ،کار را تا آن اندازه

میتوان به فراغت تبدیل کرد که عالوه بر آنکه ادامه و اس��تمرار کار محس��وب شود ،بتواند
نگرش فرد را نس��بت به کار اصالح کند .اگر نارضایتی در کار احساس شود ،فراغت جنبه

ترمیمی پیدا میکند (توسلی.)126-127 :1385 ،

نظری��ه پارکر توس��ط رویکردهای مختلف بهویژه فمنیس��تها ـ ک��ه آن را از نقطهنظر

جنس��ی کور میدانند ـ مورد نقد قرار گرفته اس��ت و از س��وی دیگر ،توسط رویکردهای
جدید به اوقات فراغت که آن را در رابطه با فرهنگ پَست مدرن میبینند ،طرد شده است.

ب��ه نظر آنها ،الگ��وی کار ـ فراغت ،با ماهیت فعالیتهای فراغتی در جامعة جدید همخوان
1. Elite

نیس��ت .تحلیلهای مبتنی بر هژمونی آلتوس��ر نیز از این نظر ک��ه فعالیتهای کارگران در
اوقات فراغت را نوعی مقاومت در برابر فرهنگ مسلط میداند ،به نقد نظریه پارکر انجامیده
اس��ت .در این مطالعات ،نفس مفهوم فراغت موضوع مش��اهده قرار گرفته اس��ت .به جای

آنکه فراغت به موازات کار تحلیل ش��ود ،فراغت به عنوان مرکز ثقل تضاد و مبارزهجویی

نگریس��ته میشود و در شکل دیگر و برس��اختن هویتهای اجتماعی اهمیت پیدا میکند.

این تغییر رویکرد ،بر اس��اس واقعیتهایی اس��ت که در آن تغییره��ای فرهنگی معاصر از
دنیای اجتماعیِ مبتنی بر روابط گروهها و طبقات با ساختارهای تولیدی ،به دنیای روابط با
شیوههای مصرف به لحاظ تبیینی تغییر پیدا کرده است (اباذری و چاوشیان.)1381 ،

اوقات فراغت به عنوان جنبهای از س��بک زندگی ،رابطة مس��تقیمی با هویت اجتماعی

دارد .رویکردهای نظری ،بر اس��اس پیشفرضهای متفاوت خود ،گزارههای متفاوتی ارائه
کردهاند :در رویکرد نخس��ت ،س��بک زندگیِ متغیر وابس��ته و متأثر از ساختارهای طبقاتی

جامعه س��رمایهداری اس��ت ،اما در رویکرد دوم ،ب��ا تأکید بر اهمی��ت فزایندة مصرف در

تحوالت فرهنگی اخیر ،س��بک زندگی متفاوت از رویکرد مارکسیس��تی و به مثابه متغیری

مستقل مبنای تش��خیص هویتهای متفاوت اجتماعی میشود .در اینجا سبکهای زندگی
(اوقات فراغت) بر اساس سازمان اجتماعی مصرف استوار است نه سازمان اجتماعی تولید.

در بستر چنین مباحثی ،مصرف شامل کلیه فعالیتهای اجتماعی است که برسازندة هویت
افراد است .به این دلیل که انتخابهای فرد و الگوهای مصرف او در جامعة مدرن در آزادی
کامل صورت میگیرد و بنابراین ،این انتخابها با حس هویت یکی میشوند .بر اساس این

تحلیلها ،میتوان دو فرضیه را مورد بررسی قرار داد:

 .1فعالیت فراغتی بازنمود هویت طبقاتی اس��ت؛ به این معنی که تفاوت در پایگاههای

طبقات��ی مختلف ،تفاوت در فعالیتهای مربوط به ح��وزه فراغت را تبیین میکند .طبقات

مشابه الگوهای فراغتی مشابهی دارند.

 .2فعالیته��ای فراغتی ،مکانیزمهای تمایز اجتماعی هس��تند ،افراد با انتخاب الگوهای

خاص گذران اوقات فراغت ،هویت فردی و اجتماعی خویش را بازنمایی میکنند .بازنمایی

هوی��ت در فعالیته��ای فراغتی ،متنوعتر و گس��تردهتر از ش��الودههای طبقاتی ـ اقتصادی
است.
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روش تحقیق

اوقات فراغت عرصة ظهور و بروز س��بکهای زندگی است .اوقات فراغت مفهومی عینی

و گویاس��ت که س��بک زندگی و در نتیجه هویت را در گویاترین و محس��وسترین شکل

خود بیان میدارد« .گوناگونیِ فراوان در این اوقات ،آنها را به ابزار مناسبی برای درک شیوة
زندگی تبدیل میکند» (فکوهی.)۱۳۷ :۱۳۸۱ ،
«س��بک زندگی مجموعهای نسبت ًا منس��جم از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین

در جری��ان زندگی روزمره اس��ت» (گیدن��ز .)۳۲۵ :۱۳۷۸ ،اصطالح س��بک زندگی در کل
ادبیات نظری مربوط به این مفهوم ،تقریب ًا به همین معنا بهکاررفته اس��ت .اما گس��تردگی و
کلی بودن بیش از حد این مفهوم س��بب ش��ده در عملیاتی کردن آن هر یک از محققان به

تناس��ب موضوع خاص خود و اهمیت آن ،تعداد محدودی از مؤلفههای س��بک زندگی را
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ب��رای مطالعه انتخاب کرده و این مفه��وم را عملیاتی کنند .در تحقیق حاضر نیز جنبهای از
سبک زندگی برجسته شده که افراد غالب ًا در موقعیتهای فراغتی خود به انجام آنها مبادرت
میورزند« .هنجارهای مصرف» از جملة این مؤلفههاست.

نح��وة مصرف ،معیارها و موازین آن و معناهای ذهنیِ منتس��ب به آن در مورد کاالهای

م��ادی و کاالهای غیرمادی (زمان و م��کان) بر هنجارهای مصرف داللت دارد« .هنجارهای
مصرف معیارها و موازینی هستند که فرد بر مبنای آنها انتخابها و تصمیمهای خود را در

زمینة مصرف کاالها ،زمان و مکان س��ازمان میدهد (چاوش��یان .)۸۷ :۱۳۸۱ ،این هنجارها
میتوانند هم در س��طح عینی (یعنی آنچه فرد در واقعیت مصرف میکند) و هم در س��طح

ذهن��ی (یعنی آنچه فرد دوس��ت دارد مصرف کن��د) مدنظر قرار گیرن��د .مصرف فرهنگی
(مصرف فیلم ،لوح فشرده ،رسانهها ،موسیقی و ادبیات) ،مصرف غذا ،پوشاک ،تزئین منزل

و چیدم��ان ،مصرف مکانهای گذران فراغت و نوع فعالیت فراغتی مقولههایی هس��تند که
شاخص هنجارهای مصرف را عملیاتی میکنند.

در تحقیق حاضر از دو روش مختلف کیفی (مصاحبة عمیق) و ک ّمی (پیمایش) استفاده

ش��ده است .با اس��تفاده از روش ک ّمی ما اطالعات وسیعی را دربارة جنبهها و ابعاد مختلف

گذارن اوقات فراغت افراد به دس��ت میآوریم اما ازآنجاکه این روش نمیتواند ابعاد ذهنی
و کیفی موضوع تحقیق را بررس��ی کند به منظور دس��تیابی به اطالعات دقیق دربارة رابطة
اوقات فراغت و هویت ،کیفیت گذران آن و نگرشهای ذهنی افراد در مورد مصرف کاالها

ِ
خاص اجتماعی در زمانه��ای فراغتی ،ما از تکنیک
و فضاه��ای گوناگون و انج��ام اعمال
مصاحبة عمیق هم اس��تفاده کردهایم .روش کیفی امکان مطالعة عمقی ،ژرفنگر و پی بردن

به ابعاد ذهنی پدیدههای اجتماعی را ممکن میسازد (ساروخانی.)69 :1378 ،
جامعة مورد مطالعه و شیوه نمونهگیری

جامعه مورد مطالعه دختران و پسران تهرانی هستند که در گروه سنی  18تا  30سال (گروه
سنی جوان) قرار دارند .علت انتخاب این گروه سنی این است که میتوان آزادی در انتخاب

الگوه��ای گذران اوقات فراغت را خارج از محدودیته��ای اجتماعی و الزامات نهادی و
خانوادگ��ی در بین این گروه مش��اهده کرد .اهمیت این مس��ئله به دلی��ل موضوع تحقیق و

پیشفرضهای آن اس��ت که در دنیای معاصر ،فراغ��ت را عرصة آزادی میداند .آزاد بودن
در انتخاب الگوها و ش��یوههای گذران اوقات فراغت به دالیلی که در مباحث نظری مورد
اشاره قرار گرفته ،برای تحقیق حاضر بسیار مهم بوده زیرا درصدد بررسی این موضوع است

که آیا تفاوت در گذران اوقات فراغت بیانگر وجود هویتهای متفاوت اجتماعی اس��ت؟

بررس��ی این فرضیه بدون در نظر گرفتن پیشش��رط آزاد بودن در انتخاب معتبر نیست اما
در مورد اینکه چرا رده سنی  18تا  30سال انتخاب شدهاند باید گفت این گروه سنی قطع ًا
آزادی بیش��تری در انتخاب الگوهای اوقات فراغت خ��ود دارند .محدودیتهای اجتماعی
چون تأهل ،اش��تغال ،مسئولیت صیانت از خانواده و مواردی از این قبیل که قدرت انتخاب

و آزادی افراد را محدود میکنند ،در گروه س��نی مذکور کمتر از گروه سنی باالتر است .در
گروه سنی پایینتر نیز اساس ًا نمیتوان به دلیل مسائل بیولوژیکی و زیستی ،به طور مشخص

از تمایز هویتی صحبت کرد.

ویژگی دوم جامعة آماری این تحقیق ،محدود ش��دن آن به طبقات پایین و باالی ش��هر

تهران اس��ت .دلیل این انتخاب ،نقش مهم متغیر طبقه اجتماعی در تحقیق اس��ت که بنیان
چهارچوب نظری را ش��کل میدهد .در کنار این مؤلفه ،جنسیت نیز به عنوان برجستهترین

متغیر زمینهای ،وجه دوم را تشکیل میدهد .با در نظر گرفتن این دو متغیر ما «چهار» گونة
تیپیک داریم :مردان طبقه باال ،زنان طبقه باال ،مردان طبقه پایین و زنان طبقه پایین.

در روش پیمایشی ،نمونههای مورد نظر از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدهاند.
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به این طریق که ابتدا به شیوه قضاوتی 1مناطق  1و  2شهر تهران به عنوان خوشههای باالی
ش��هر ،و مناطق  14و  15به عنوان خوشههای پایین شهر انتخاب ،و سپس در بین خوشهها
با در نظر گرفتن متغیر «جنسیت» نمونهها به شیوه تصادفی انتخاب شدهاند 2.در این روش

حجم نمونه به دلیل تصادفی بودن ش��یوه نمونهگیری ،بر اساس فرمول کوکران و با در نظر

گرفتن فرض حداکثر ناهمگنی ( )p/q=/5×5/برابر  383نفر است.

پس از تعیین خوش��هها به ش��یوه تصادفی از هر خوش��ه  10بلوک انتخاب ش��ده که با

توجه به  4خوش��ة مورد نظر در نهایت  40بلوک تعیین ش��ده است .با در نظر گرفتن اینکه
از هر بلوک باید  10نمونه انتخاب میش��د ،پس از سرش��ماری تعداد واحدهای مس��کونی
ِ
پالک واحدها ثبت شده و با نمونة مورد نظر مصاحبه
در هر بلوک ،به ش��یوة سیس��تماتیک،
انجام ش��ده اس��ت .چنانچه در واحد تعیینشده نمونهای با مش��خصات از پیش تعیینشده

وجود نداش��ته ،پالک مسکونی بعدی انتخاب ش��ده است .اما حجم نمونه در پژوهشهای
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کیفی برخالف پژوهشهای ک ّمی از ابتدا تعیین نمیش��ود بلکه مبنایی که برای تعیین تعداد

نمونهها در این روش وجود دارد ،افزایش حجم نمونه تا اندازهای اس��ت که اش��باع نظری

حاصل شود .در مطالعه حاضر نیز هرچند تالش شده این مبنا مورد توجه باشد ،اما به دلیل
محدودیته��ای هزین��های و فرصت ـ زمان با  25نفر مصاحبه صورت گرفته اس��ت.طبقة

اجتماعی و جنسیت دو محور اصلی هستند که مبنای تفکیک گونههای تیپک قرار گرفتهاند.
تعداد نمونههای مورد بررسی بر اساس این دو متغیر به شرح زیر است:
جنسیت
مرد

زن

جمع کل

طبقه اجتماعی

پایین

7

6

13

باال

6

6

12

جمع

13

12

25

 .1استفاده از نمونهگیری قضاوتی برای انتخاب طبقات ،منافاتی با نمونهگیری احتمالی (علمی) ندارد .همانطور که
مولر و همکارانش نیز اشاره میکنند ،در مواردی که میتوان به شیوهای عقالنی و آگاهانه به انتخاب نمونه پرداخت
بدیهی است که واگذاری انتخاب نمونه به بخت و تصادف ،غیرمنطقی است .نمونهگیری تصادفی زمانی قابل توجیه
است که به دلیل پیچیدگی جامعه آماری و متغیرهای مورد نظر ،انتخاب نمونه به شیوه عقالنی دشوار یا غیرممکن
باشد (رجوع شود به مولر و دیگران)404 :1378 ،
 .2مبنای تمایز طبقات پایین و باالی شهر ،صرف ًا عامل اقتصادی است.

تحلیل نتایج و یافتههای تحقیق

1

 .1توصیف نمونهها و ویژگیهای فردی و اجتماعی آنها در روش کیفی (مصاحبه عمیق)

ویژگیهای فردی و خانوادگی نمونههای طبقات باال :نمونههای مربوط به این گروه ،افرادی هستند
که درآمد ماهیانة خانواد ه آنها بیش از  500هزار تومان است و بیشتر آنها درآمدی بین 700

تا یک میلیون دارند .والدین اکثریت افراد این طبقه ،دارای تحصیالت دیپلم و باالتر هستند.
 10نف��ر از پ��دران افراد این گروه دارای تحصیالت کارشناس��ی و باالت��ر بوده و پدر تمام

افراد ش��اغل هستند .نوع ش��غل والدین اعضای این گروه را با اینکه طیف متنوعی را نشان
میدهند ،میتوان در زمرة مش��اغل طبقه باال تقس��یمبندی کرد :هیئت علمی دانش��گاه آزاد،

صاحب نمایشگاه اتومبیل ،صاحب فروشگاه پوشاک ،مهندس راه و ساختمان و ...از جملة

این مشاغل است .وضعیت تحصیلی افراد این گروه به شرح جدول زیر است:
تحصیالت

دختر

پسر

جمع

دیپلم

2

0

2

کارشناسی

3

2

5

کارشناسی ارشد

1

3

4

دکتری

-

1

1

جمع

6

6

12

ویژگیه�ای نمونهه�ای طبق�ات پایی�ن :نمونههای مربوط به این گروه افرادی هس��تند که درآمد
ماهیانة خانواده آنها کمتر از  400هزار تومان اس��ت و بیش از  50درصد آنها این درآمد را

بی��ن  200تا  300هزار تومان ذکر کردهان��د .از نظر تحصیالت والدین ،مادر  6نفر از  7نفر
بیس��واد یا دارای تحصیالت ابتدایی و سواد خواندن و نوشتن است .تحصیالت پدر بیش
از  50نفر کمتر از دیپلم (4نفر) 2 ،نفر دیپلم و یک نفر لیس��انس اس��ت .از لحاظ اش��تغال،

هیچیک از مادران اعضای این طبقه شاغل نبودهاند البته پدر تمامی این افراد شاغل هستند،
 .1الزم به ذکر است دادههای تجربی در تحقیق حاضر به دو صورت ک ّمی (پیمایشی) و کیفی (مصاحبه عمیق)
جمعآوری شده است .نتایج مبتنی بر تحلیل پیمایشی به صورت جدول (فراوانی ،درصد ،میانگین و )...و دادههای
مبتنی بر مصاحبهها به صورت تحلیلهای تکمیلی و گاهی بنا به ضرورت در قالب فراوانی و ارقام در متن تحلیلها
ارائه شده است.
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اما بیش��تر آنها دارای مشاغل پایین مانند کارمند شرکت واحد ،کارمند بخش خدمات مترو،
کارگر کارخانه ش��یر پاستوریزه ،آبدارچی دانش��گاه ،و ...هستند .از نظر وضعیت تحصیلی،
افراد این طبق ه به شکل زیر طبقهبندی میشوند:

دختر

پسر

جمع

زیر دیپلم

2

1

3

دیپلم

3

4

7

کارشناسی

1

2

3

جمع

6

7

13

 .2توصیف نمونهها و ویژگیهای فردی و اجتماعی آنها در روش ک ّمی (پیمایشی)
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توزیع جمعیتش��ناختی نمونهها در روش پیمایش��ی به این ترتیب اس��ت که  55/6درصد
پاسخگویان مرد و  44/4درصد زن هستند .بیشتر پاسخگویان در گروه سنی  20تا  25سال
قرار دارند .تنها  13درصد از پاس��خگویان متأهل ،و بقیه مجرد هس��تند 50 .درصد نمونهها

از مناطق باالی ش��هر تهران ( 1و  )2و  50درصد از مناطق پایین ش��هر (مناطق  14و )15
انتخاب شدهاند .توزیع برخی متغیرهای زمینهای به تفکیک طبقه اجتماعی 1در جدول زیر

خالصه شده است:

 .1در اینجا منظور از طبقه اجتماعی ،نمونههای مربوط به باالی شهر و پایین شهر تهران است که مناطق باالی شهر
به عنوان طبقه باال و مناطق پایین شهر به عنوان طبقه پایین تعریف شده است.

معنیدار
بودن
تفاوت بین
دو گروه

طبقه
پایین

طبقه باال

طبقه اجتماعی

90

98

79
51

2

20

27

53

7

193
P>/05

40/9

59/1

P=0/000

دانشجو

ارشد و باالتر

لیسانس

دیپلم و زیر
دیپلم

دانشجو

ارشد و باالتر

لیسانس

22

18

درصد

47/7

52/1

دیپلم و زیر
دیپلم

تحصیالت پاسخگویان
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P=0/000

450
هزارتومان

1200
هزارتومان

میانگین
درآمد
ماهیانه

P=0/000

 26درصد

 57درصد

میزان
تحصیالت
پدر
(کارشناسی
و باالتر)

P>/05

 19درصد

 39درصد

میزان
تحصیالت
مادر
(کارشناسی
و باالتر)

25
درصد

58
درصد

P=0/000

87
درصد

100
درصد

شاغل
بودن
پدر

شاغل
بودن
مادر

75
درصد

42
درصد

خانهدار
بودن
مادر

P=0/000

جدول شماره  .1توزیع پاسخگویان برحسب برخی متغیرهای زمینه ای به
تفکیک طبقه اجتماعی ـ بررسی پیمایشی
درصد

188

فراوانی

114

P>/05

کل

زن

مرد

کل

زن

مرد

جنسیت

P=0/000

 60میلیون
تومان

P=0/000

 44درصد

 87درصد

200
میلیونتومان

P=0/000

 64درصد

100
درصد

داشتن
اتومبیل

داشتن
اتومبیل
باالتر از
10میلیون

میانگین
تقریبی
قیمت منزل
مسکونی

دادههای جدول  ،1به طور آش��کاری تمایز طبقاتی بین پاس��خگویان مناطق باال و پایین

شهر تهران را نشان میدهد .ازاینرو میتوانیم تفاوت جغرافیایی و موقعیتی پاسخگویان را
به تفاوتهای طبقاتی تعمیم دهیم و نمونههای مناطق ش��مال تهران را به مثابه گونة تیپیک
طبقه اجتماع��ی باال و نمونههای مناطق جنوبی را گونة تیپیک طبقه اجتماعی پایین در نظر

بگیریم .نتایج بهدستآمده این اجازه را به ما میدهد تا از این گونههای تیپیک بتوانیم برای
آزم��ون فرضیههای تحقیق در مورد الگوها و س��بکهای گذران فراغت در طبقات مختلف
اجتماعی استفاده کنیم.

نتای��ج این بخ��ش توصیفی تقریب ًا جزئی از ویژگیهای ف��ردی و خانوادگی اعضای دو

گروه نمونه را در روش ک ّمی و کیفی نشان میدهد .این نتایج نهتنها تفاوتهای خاص هر

دو گروه را نش��ان میدهد بلکه از طرفی داللت بر تأیید تفکیک طبقات به دو گروه باال و
پایین است.
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 .2الگوهای گذران اوقات فراغت

در این بخش با اس��تفاده از مؤلفههای مختلف تالش ش��د الگوی گذران اوقات فراغت در
بین جوانان نمونه مورد بررسی قرار گیرد :روابط دوستی ،مصرف مکانها و فضاهای گذران

فراغت و مصرف کاالها ،مؤلفههایی هس��تند ک��ه چهارچوب تبیین پژوهش حاضر را برای
آزمون فرضیهها فراهم میس��ازند .پیشفرض تحقیق این اس��ت که تف��اوت در مؤلفههای

مذکور که مجموعه اعمال و نگرشهایی مربوط به فراغت هس��تند میتواند پاس��خی برای
تحلیل هویت اجتماعی باشد .این امر وابسته به این است که بتوان قواعد و همگراییهایی

مشخص و تیپک را از این اعمال و نگرشها استخراج کرد .نقطة شروع ما مقایسه الگوهای

فراغ��ت بر مبنای تمایزیابی طبقاتی اس��ت .به عبارتی در اینجا میتوانیم بررس��ی کنیم آیا
تفاوتهای الگوهای گذران فراغت ،پیامد جایگاه طبقاتی است یا اینکه این الگوها فراتر از
زیرساختهای طبقاتی ،هویتهای اجتماعیِ متعدد را بازنمایی میکنند.

 .2-1روابط دوستی

گذران اوقات فراغت با دوس��تان شاید عمومیترین مؤلفه در بین شاخصهای تعریفشده

برای اوقات فراغت باشد .واقعیت این است که افراد بهویژه جوانان ،بخش اعظمی از اوقات
خود را با دوس��تان میگذرانند .اگر بتوانیم اَشکال و انواع دیگری را برای اوقات فراغت و
گذران آن تعریف کنیم در بیش��تر موارد این اعمال و برنامهها با دوس��تان سپری میشوند.

در این بخش به جای بررس��ی انواع مختلف فعالیتهای فراغتی که افراد با دوس��تان خود

میگذرانند ،نفس «روابط دوستی» بررسی شده است.

نخس��تین نتیجه بر اساس مصاحبههای کیفی این است که رابطه دوستی در بین طبقات

باال بیشتر است .این امر هم در مورد دختران و هم در مورد پسران صادق است ،درحالیکه
نس��بت ًا تعداد دوستان طبقات پایین کمتر اس��ت .افراد طبقه باال از عبارتهای «خیلی زیاد»،
«قابل شمارش نیستند»« ،تا دلت بخواهد» برای بیان تعداد دوستان خود استفاده کردهاند که
بیانگر گس��تردگی این روابط است .در مقایس��ة دختران و پسران طبقه باال به لحاظ داشتن

تعداد دوس��ت ،تفاوت زیادی بین آنها وجود دارد .به این معنی که پسران ،دوستان بیشتری
نس��بت به دختران دارند .ش��بکه روابط زیاد و حوزههای مختلفی که جوانان طبقه باال با آن
س��روکار دارند ،به عنوان دلیل «فراوانی» دوستان ذکر شده است .طبقات پایین بین دوستان

بس��یار صمیمی و دوستان عادی تفکیک مشخصی قائل هس��تند ،آنها دوستان خود را زیاد
میدانن��د اما معتقدند دوس��تان کام ً
ال صمیمی آنها محدود و انگشتش��مار اس��ت .هرچند
چنی��ن تفکیکی بین جوانان طبقه باال نیز وجود دارد اما آنها زیاد روی دوس��تان صمیمی و

غیرصمیمی تأکید ندارند .نتایج مربوط به روابط دوستی در تحقیق پیمایشی در بین طبقات

باال و پایین به تفکیک جنسیت ،در جدول  2ارائه شده است.

طبقه
اجتماعی

جنسیت

فراوانی

میانگین
(تعداد به
نفر)

مرد

98

12

زن

90

8

مرد

114

7

زن

79

6

طبقه باال

طبقه پایین

.Sig

میانگین
کل

0/001

10

0/125

6/5

میانگین ساعات سپری کردن وقت با دوستان
.Sig

میانگین
(ساعت
در هفته)

.Sig

میانگین
کل

0/000

22

.Sig

28
16
0/000

0/000

20
8
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جدول شماره  .2بررسی تفاوت میانگین تعداد دوستان و میانگین ساعات سپری کردن وقت با دوستان در
بین طبقات اجتماعی و گروههای جنسی با استفاده از آزمون  Tـ بررسی پیمایشی
میانگین تعداد دوستان

فصلنامهعلمی-پژوهشی

0/000

14

این تفاوت ،در نگرش طبقات مختلف به «دوست و رابطه دوستی» کام ً
ال برجسته است؛

به این معنی که طبقات پایین نگرش کارکردی به دوستان دارند که در رابطه با نیازهای آنها
تعریف میش��ود .هرچند میتوان نگرش افراد طبقه باال به دوس��ت را نیز کارکردی دانست
اما به لحاظ ماهوی بین اینها تفاوت وجود دارد .نتایج مصاحبههای کیفی بیانگر این اس��ت

که افراد طبقه پایین دوس��ت را کس��ی میدانند که در مواقع مشکالت و سختیها به کمک

آنها بیاید و به اصطالح از آنها «دس��تگیری کند» ،درحالیکه طبقات باال دوس��ت را کس��ی
میدانند که «شریک گذران اوقات شاد آنها باشد و به این شادی و سرزندگیها نیرو و توان

بیش��تریببخشد» .ش��اید بتوان این امر را یکی از دالیل فراوانی دوس��تان افراد طبقه باال و
کاستی دوستان طبقه پایین دانست .طبیعی است انتظار برآورده کردن «نیازهای عمدت ًا مادی
ـ رفاهی» بسیار دشوارتر از برآورده کردن نیاز «همراه بودن در برخورداری از لذت» است.

دوس��تیهای نوع اول در شرایط حاد و بحرانی احتمال به بنبست رسیدن دارند درحالیکه
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دوستیهای نوع دوم به بازتولید این روابط کمک میکنند.

در س��طح دیگ��ر ،اعضای طبقات باال بی��ش از اعضای طبقات پایی��ن ،وقت خود را با
دوستانش��ان س��پری میکنند ،آنها تقریب ًا هر روز با دوس��تان خود مالقات دارند .این نکته
در مورد طبقات پایین محدودتر اس��ت چراکه آنها وقت زیادی برای «بودن با دوستانش��ان»
ندارند .جدول ش��ماره  2میانگین س��اعاتی را که اعضای طبقه باال و پایین با دوستانش��ان

میگذرانند ،نشان میدهد .بر اساس دادههای این جدول نهتنها تفاوت آشکاری بین طبقات

اجتماعی از نظری س��پری کردن وقت با دوس��تان وجود دارد به این معنی که طبقات باال
مدت زمان بیشتری را با دوستانشان سپری میکنند ،بلکه از نظر جنسیتی نیز تفاوت زیادی
بی��ن م��ردان و زنان وجود دارد .پس��ران در هر دو طبقه اجتماعی نس��بت به دختران وقت

بیشتری را با دوستانشان میگذرانند.

بر اس��اس نتایج مصاحبههای کیفی «رفتوآمد به خان��ه یکدیگر» در بین جوانان طبقه

باال تفاوت بس��یار بارزی با طبقات پایین دارد :طبقات باال با بسیاری از دوستانشان به خانه

همدیگر میروند ،با هم ش��ام و نهار میخورند ،در مراسم و جشنها یا پارتیهای یکدیگر

ش��رکت میکنند .اعضای خانوادة این افراد ،محدودیتی برای آنها قائل نمیش��وند و چندان
پرس و جوی کیس��تی و چیستی دوستان آنها نیس��تند .دختران طبقه باال ـ بهجز در مراسم

خاص مثل جشن تولد ـ برخالف پسران نمیتوانند هر زمان که دلشان خواست و هر تعداد

از دوستانش��ان را به خانه دعوت کنند .وضعیت در مورد رفتوآمد خانگی در بین طبقات
پایین کام ً
ال متفاوت اس��ت 2 :نفر از  7نفر پس��ر این گروه اظهار کردهاند تاکنون هیچیک از
دوستانشان را به خانة خود دعوت نکردهاند .البته چنین مسئلهای در مورد دختران این طبقه

رخ نداده یعنی آنها برخی از دوس��تان خود را به خانه بردهاند اما این رفتوآمد در مقایس��ه

با دختران طبقه باال بسیار محدودتر و کمتر است.

تفاوت در میزان رفتوآمد دوستان به خانه یکدیگر در بین دو طبقه اجتماعی ،بر اساس
یافتههای پیمایش��ی نیز تأیید میش��ود :طبقات باال تقریب ًا دو برابر بیش��تر از طبقات پایین،

ب��ه خانه یکدیگر رفتوآمد دارند .میزان این رفتوآمد بین دختران و پس��ران در طبقه باال
معنیدار اس��ت به این معنی که پسران طبقات باال رفتوآمد بیشتری نسبت به دختران این

طبق��ه دارند .درحالیکه این رابطه در مورد دختران و پس��ران طبقه پایین صادق نیس��ت و

تفاوتی بین این دو گروه جنسی در طبقه پایین مشاهده نمیشود.

جدول شماره  .3بررسی تفاوت میانگین میزان رفتوآمد دوستان به خانه یکدیگر در بین طبقات اجتماعی
و گروههای جنسی با استفاده از آزمون  Tـ بررسی پیمایشی
طبقه اجتماعی

طبقه باال

طبقه پایین

میزان رفتوآمد دوستان به خانه یکدیگر

جنسیت

فراوانی

مرد

98

5/5

زن

90

3/7

مرد

114

2/3

زن

79

2/1

میانگین (دفعات در ماه)

.Sig

میانگین کل

0/01

4/6

.Sig

0/000
0/125

2/2

بهطور مفروض میتوان دلی��ل تفاوت در «رفتوآمد خانگی» بین دو طبقة اجتماعی را

به قابلیتها و امکاناتی نس��بت داد که اعضای هر یک از این طبقات از آن بهرهمندند .یعنی
طبقات باالتر میتوانند فضای (فیزیکی) بیشتر ،امکانات پذیرایی بیشتر و برنامههای متنوعی
برای دوستان خود در خانه فراهم کنند؛ واقعیتی که در مورد بسیاری از طبقات پایین صادق
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نیست .آنها حتی نمیتوانند فضای فیزیکی را فراهم کنند ،یعنی فضای حداقل و خلوتی که

این دوستان بتوانند با هم صحبت کنند ،گپ بزنند و از با هم بودن لذت ببرند.

همچنین شاید بتوان تفاوت در میزان رفتوآمد برحسب جنسیت را بیانگر محدودیتهای

فرهنگی و اجتماعی دانست که آزادی کمتری به دختران نسبت به پسران میدهد.
 .2-2نحوه گذران اوقات فراغت :فراغت فعال یا منفعل

افراد اوقات فراغت خود را چگونه میگذرانند ،به چه فعالیتهایی مش��غول میشوند ،این
فعالیته��ا را در چ��ه فضا و مکانهایی انجام میدهند ،الگ��وی مصرف آنها در عرصههای

گوناگون فراغتی چگونه است؟

اینها س��ؤاالتی اس��ت که در این بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند .البته باید یادآور شد

پاس��خ بخشی از این س��ؤال در مبحث قبلی مورد توجه قرار گرفته که به دلیل اهمیت آن ـ

مؤلفه روابط دوستی ـ برای جوانان ،آن را برجسته کردیم.
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داش��تن اوقات فراغت و گذران آن به ش��یوة فعال یا انفعالی (فکوهی )1382 ،تفکیک

اولیهای است که تمایز بین گروهها در مورد نحوة گذران فراغت از طریق آن مورد سنجش

قرار گرفته است .فراغت فعال ،فراغتی است که در آن افراد فعاالنه تالش دارند به شیوهای

برنامهریزیش��ده و از پیش تعیینش��ده و ب��ه بهترین وجه ممکن ،اوق��ات فراغت خود را
بگذرانند و فراغت را در معنای لذتجویی آن محقق کنند .در مقابل فراغت منفعل فراغتی

است که بدون برنامهریزی و به شیوه اتفاقی و راندوم ،گذر زمان فراغت در آن رخ میدهد.
اف��راد هر آنچ��ه را پیش آید نه آنچه خ��ود بخواهند ،در اوقات فراغتش��ان انجام میدهند.

سنجش این شاخص از طریق کثرت انجام اعمال زیر مورد بررسی قرار گرفته است :فراغت
منفعل :در خانه ماندن ،خوابیدن ،تماشای تلویزیون ،قدم زدن ،سپری کردن وقت با اعضای

خان��واده و بح��ث و گفتگو با آنها و...؛ فراغت فعال :ورزش ،س��ینما و تئاتر رفتن ،گردش
داخل شهری و مسافرت برونشهری و حتی کشوری ،شرکت در مراسم و مهمانیها ،انجام
فعالیتهای هنری ،دید و بازدید ،کوهپیمایی و...

تحلیل مصاحبههای کیفی انجامشده در این زمینه نشان میدهد گروههای طبقاتی از نظر

گ��ذران فعال یا منفعل اوق��ات ،تفاوتی با هم ندارند .مؤلفههای فراغت انفعالی یا فعالنه در
بین اعضای هر گروه طبقه پایین و باال وجود دارد و نمیتوان تمایز مشخصی را از این نظر

بین دو گروه قائل شد .تنها تفاوت مربوط به فعالیتهای فراغت ،گذران وقت در منزل بین

گروههای جنس��ی است که بر اساس آن دختران بیش از پسران فعالیتهای فراغتی انفعالی
دارند و بیش��تر وقت خود را در خانه س��پری میکنند .البته بخش��ی از سپری کردن اوقات
فراغت در منزل کام ً
ال انفعالی نیست .دختران ،بسیاری از وقت خود را در خانه به آشپزی،

کم��ک به مادر در امور نظاف��ت و مرتب کردن منزل ،گوش دادن به آهنگهای موس��یقی،
خیاطی ،گلدوزی و فعالیتهایی از این قبیل میگذرانند.

از لح��اظ ن��وع فعالیتهای درون خانه ،دخت��ران طبقات باال کام� ً
لا از دختران طبقات

پایی��ن متمایزند :دختران طبقه باال به انجام فعالیتهای هنری مثل تمرین نوازندگی ،گوش

دادن به آهنگهای موس��یقی غربی یا ایرانی و برنامههای ماهوارهای نمايش 1فارسی و غیر
فارسیزبان ،تمرین رقص و مطالعه (درسی ،رمان و کتب علمی) و گاهی آشپزی مشغولند؛

درحالیک��ه فعالیته��ای درون خانه دختران طبقه پایین را بیش��تر کمک ب��ه مادر در امور
خانهداری ،آش��پزی و گوش دادن به آهنگهای موسیقی فارس��یزبان (بیشتر خوانندههای
ایرانی خارج از کشور) و پیگیری سریالهای تلویزیونی کانالهای مختلف تشکیل میدهد.

البته برخالف مصاحبههای کیفی ،نتایج حاصل از بررسی پیمایشی در مورد گذران فعال یا

انفعالی فراغت نش��ان میدهد تفاوت آش��کاری بین طبقات پایین و باال در این مورد وجود
دارد.

2

1. Show

 .2نتایج حاصل از دو روش ،اگرچه متفاوت است اما متناقض نیست .نتایج تحلیل کیفی در این مورد بیانگر این است
که گروههای طبقاتی از نظر گذران فعال یا منفعل اوقات ،تفاوتی با هم ندارند ،اما نتایج ک ّمی بیانگر تفاوت معنیدار
بین این دو گروه است .در مورد نتایج روش کیفی ،فقدان تمای ِز مشخص ممکن است ناشی از محدود بودن حجم
نمونه باشد .در این مورد خاص یا موارد دیگر اگر نتیجه بر عکس بود یعنی نتایج کیفی بیانگر تفاوت و نتایج ک ّمی
بیانگر عدم تفاوت بود ،این نقد وارد بود که نمونههای جامعه ک ّمی بیانگر جامعه کل نیستند و به عبارتی نمونه ،نمایا
( )Representativeنیست .یک قاعده مهم آماری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه احتمال اینکه یک رابطه در تعداد نمونه
کم ،معنیدار باشد بسیار کمتر از زمانی است که تعداد نمونه ،زیاد باشد؛ یعنی در نمونههای کم به سختی میتوان
تفاوت را مشخص کرد مگر اینکه تفاوت بسیار برجسته باشد .اما اگر در جامعهای با حجم نمونه کم ،تفاوتی بین دو
متغیر وجود داشته باشد ،در نمونه بزرگتر ـ مشروط بر اینکه نمونه علمی و احتمالی باشد ـ با احتمال  100درصد
تفاوت وجود دارد .قضیه رخداده در اینجا ناشی از نکته مذکور است.
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جدول شماره  .4توزیع پاسخگویان برحسب شیوههای گذران اوقات فراغت به تفکیک طبقه اجتماعی و
جنسیت ـ بررسی پیمایشی
طبقه اجتماعی
طبقه باال

انجام فعالیتهای زیر در اوقات فراغت
در دو سه ماه اخیر
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فراغت
منفعالنه

جنسیت

طبقه پایین
کل
(درصد)

جنسیت

کل
(درصد)

مرد
(درصد)

زن
(درصد)

مرد
(درصد)

زن
(درصد)

19

9

14

مسافرت بین شهری

40

30

25

0

1

مسافرت خارج از کشور

4

1

2/5

2

12

کوهپیمایی

33

32

32/5

14

10

انجام فعالیتهای هنری

8

18

13

3/5

6/5

5

شرکت در مراسم و مهمانیها

33

40

36/5

22

29

25/5

گردش داخل شهری
(رفتن به پارک یا اماکن
تفریحی)

76

66

71

78/5

71/5

75

مطالعه

31

39

35

37

31

34

سینما رفتن

24/5

25/5

25

11/5

16/5

14

ورزش

41

25

33

59

21

40

گپ زدن با اعضای خانواده

43

31

37

44

68

56

تلویزیون نگاه کردن

73

89

81

91

97

94

بازی کامپیوتری و پلی استیشن

38

28

33

45

33

39

خوابیدن

59/5

52/5

56

68/5

65/5

67

گوش دادن به موسیقی

40

45

5/42

56

52

54

در خانه ماندن

31

47

39

51

68

59

همانطور که نتایج جدول ش��ماره  4نش��ان میدهد اعضای طبقه باال بیش��تر از طبقات

پایی��ن فراغت فعاالنه دارند ،در مقابل اعضای طبقه پایین بیش��تر اوقات خود را به صورت
منفعالنه س��پری میکنند .مسافرت بین شهری ،مسافرت خارج از کشور ،کوهپیمایی ،انجام
فعالیتهای هنری ،ش��رکت در مراسم و مهمانیها و تئاتر و سینما رفتن از جمله شیوههای

فعاالنه گذران اوقات فراغت اس��ت که بیشتر توس��ط طبقات باال انجام میشود .در مقابل،

شیوههای انفعالی گذران فراغت بیشتر توسط اعضای طبقه پایین مورد توجه است.

از س��وی دیگر برحس��ب جنسیت ،بیشترین تفاوت دختران و پسران هم در طبقه باال و

هم در طبقه پایین به ترتیب به فعالیت ورزشی و مسافرتهای بین شهری مربوط است که
این فعالیت در بین پسران بیشتر از دختران است .در مقابل ،فعالیتهای هنری و شرکت در

مراسم و مهمانیها بیشتر توسط دختران مورد توجه قرار میگیرد.
 .2-3فضاهای گذران اوقات فراغت

استفاده از فضای فراغتی و تنوع فعالیتهای فراغت که میتوان آنها را زیرمجموعة شیوههای

فعال قرار دهد ،مهمترین مؤلفههایی هس��تند که فعالیته��ای فراغتی گروههای طبقاتی را
کام ً
ال از هم تفکیک میکند .یافتههای حاصل از پیمایش ،تفاوت در فضاهای گذران اوقات

فراغت را بین دو طبقه بهخوبی نشان میدهند.
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جدول شماره  .5بررسی تفاوت میانگین فضاهای گذران اوقات فراغت در بین طبقات اجتماعی و گروههای
جنسی با استفاده از آزمون من وایت نی ـ بررسی پیمایشی
طبقه
اجتماعی

طبقه باال

طبقه پایین

طبقه
اجتماعی

طبقه باال
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طبقه پایین

طبقه
اجتماعی

طبقه باال

طبقه
پایین

رفتن به کنسرت موسیقی ،تئاتر و گالریهای هنری
جنسیت

میانگین

مرد

95/65

زن

87/98

مرد

98/27

زن

88/81

.Sig

میانگین کل

0/292

201/69

0/170

193/73

.Sig

رفتن به کافی شاپ و رستوران
میانگین
91/36

0/002

95/78
92/01
101/7

رفتن به سینما
جنسیت

میانگین

مرد

93/91

زن

84/57

مرد

93/10

زن

94/07

جنسیت

.Sig

میانگین کل

0/219

217/30

0/896

149/20

.Sig

میانگین
کل

0/568

227/83

.Sig

0/000
0/179

151/19

رفتن به کوه
.Sig

میانگین
88/58

0/000

84/27
91/65
94/94

.Sig

میانگین
کل

0/560

213/07

.Sig

0/000
0/623

147/33

رفتن به پارک
میانگین

مرد

94/57

زن

98/46

مرد

88/65

زن

86/78

.Sig

میانگین کل

0/341

212/60

0/452

202/12

.Sig

0/124

نتای��ج جدول ش��ماره  5نش��ان میدهد در چهار م��ورد از پنج فضای طرحش��ده برای

گ��ذران اوقات فراغت ،تفاوت معنیداری ( )sig<0/01بین طبقات باال و پایین وجود دارد

بهطوریک��ه در تمام��ی این چهار فضا میانگین طبقات باال بیش��تر از طبقات پایین اس��ت.
اس��تفاده از فضای تفریحی پارک تنها موردی اس��ت که بین دو طبقه تفاوتی وجود ندارد.

تفاوت در فضاهای فراغتی برحس��ب جنس��یت در هیچکدام از گزینهها معنیدار نیست .به
عبارتی میزان استفادة دختران و پسران از این فضاها در هر یک از طبقات مشابه است و در

این زمینه نمیتوان تفاوت خاصی را مشاهده کرد.

همچنین بر اساس مصاحبههای کیفی ،رفتن به کنسرتهای موسیقی ،رفتن به پارتیهای

ش��بانه که توسط دوستان برگزار میشود ،رفتن به کوه ،سینما ،صرف غذا در رستورانهای
مش��هور و بزرگ تهران ،رفتن به س��النهای تئاتر ،کافیش��اپ ،موزهها و گالریهای هنری

عمدهترین فضاهایی هستند که اعضای طبقات باال اوقات فراغت خود را در آنها میگذرانند.

از بین این مؤلفهها رفتن به کافیش��اپ و رستوران بیشترین فراوانی را دارد .تمامی اعضای
طبق��ه باال اظهار کردهاند ک��ه تقریب ًا ماهی چند بار برای صرف غذا به رس��توران و یا برای
گذران وقت به کافیش��اپها و س��ینماها و گاهی به تئاتر میرون��د .برخی از دختران این

طبقه بسیار عالقهمند به تئاتر هستند .برخی از اعضای این طبقه که به کوهپیمایی عالقهمند
هستند ،در وضعیتهای مناسب جوی بهویژه بهار و تابستان تقریب ًا هر هفته به کوه میروند.
رفتن به تلهکابین توچال و پیست اسکی دیزین در زمستان ،فضاهای دیگری است که برخی

اعضای این طبقه در اوقات فراغت از آنها اس��تفاده میکنند .اس��تفاده از این فضاها در بین
اعضای دختر و پس��ر طبقة باال فرق زیادی با هم ندارد و تقریب ًا هم دختران و هم پسران از
تمامی این فضاها ـ با تفاوتهای محدودی در سلیقه انتخاب ـ استفاده میکنند.

در مقابل ،فضای گذران اوقات فراغت برای اعضای طبقه پایین بس��یار محدود اس��ت.

مصاحبهها بیانگر این اس��ت که پارک ،سینما و کافیش��اپها 1برجستهترین فضای گذران
اوق��ات فراغت «طبقه پایین» اس��ت .هیچیک از مصاحبهش��وندهها تا به حال به کنس��رت

موسیقی و تئاتر نرفتهاند ،و همچنین هیچیک از آنها به رستورانهای معروف شهر نرفتهاند،
بس��یار محدود و به طور اتفاقی در رس��توران غذا صرف میکنند و بیش��تر از غذاهای آماده

2

اس��تفاده میکنند .برخی از اعضای این گروه س��الی دو ـ س��ه بار به کوههای شمال تهران

میروند.

فضاهایی که اعضای طبقه باال مورد اس��تفاده قرار میدهند فضاهایی اس��ت که جایگاه

طبقاتی آنها امکان اس��تفاده از این فضاها را برایش��ان فراهم میکند .این فضاها ،مس��تلزم

هزینههای مادی و توانایی مالی هس��تند .بدیهی اس��ت رفتن به کنسرت هنرمندان معروف،
 .1سینما و کافی شاپ دو فضای فراغتی هستند که هرچند اعضای طبقات پایین در مصاحبه به عنوان فضای مورد
استفاده در فراغت آنها را مورد تأکید قرار دادهاند اما نتایج تحلیل پیمایشی حاکی از این است که این دو فضا نیز بیشتر
توسط طبقات باال مورد استفاده قرار میگیرد.

2. fast foods
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رس��توران و حتی برخی کافیشاپها و پیستهای اسکی هزینههای باالیی دارد که اعضای

طبق ه پایین نمیتوانند آن را فراهم کنند؛ ازاینرو ،فرصت استفاده از این فضاها نیز برایشان
محدود است.

 .2-4تنوع فعالیتهای فراغتی

اس��تفاده از فضاهای فراغت��یِ مختلف ،نوع خاصی از اعم��ال و رفتارها را ایجاب میکنند.

بنابراین فعالیتهای فراغتی در فضاهایی مانند کافیش��اپها ،رس��تورانها و پیس��تهای
اس��کی ،متفاوت از فعالیتهای فراغتی رفتن به پارک یا سینماس��ت .برخی از تفاوتها در

ن��وع فعالیتهای طبق��ات اجتماعی در بحث مربوط به فضاهای فراغتی مورد اش��اره قرار

گرف��ت .در ای��ن بخش ابعاد جزئیتر و متنوعتری از فعالیته��ای فراغتی که چندان تحت
تأثیر فضا نیستند ،مورد توجه قرار گرفته است.

نخستین نوع فعالیت فراغتی که تا حدودی عمومیت دارد ،ورزش است .ورزش عامترین
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فعالیتی اس��ت که در میان تمامی اقش��ار جامعه و در بیش��تر طبقات و گروههای سنی مورد
توجه اس��ت« .ورزش یکی از مهمترین عالئق جامعه معاصر اس��ت و تخمین زده میشود
که بیش از نیمی از مردم ،دس��ت کم هفتهای یک باربه فعالیت ورزشی خاصی میپردازند»

(هنری و دیگران.)84 :1381 ،

تفاوت در انجام این نوع فعالیت فراغتی بر اس��اس دو معیار کام ً
ال از هم متمایز اس��ت:

جنس��یت و طبق ه اجتماع��ی .به عبارتی برحس��ب هر یک از گروههای جنس��ی و طبقات
اجتماعی انجام فعالیتهای ورزش��ی متنوع است .در جدول شماره  6انجام ورزش به مثابه

نوعی فعالیت فراغتی به تفکیک طبقه اجتماعی و جنسیت بر اساس یافتههای پیمایش ارائه

شده است

جدول شماره  .6بررسی تفاوت میانگین انجام فعالیتهای مختلف در اوقات فراغت در میان طبقات
اجتماعی و گروههای جنسی با استفاده از آزمون من وایت نی ـ بررسی پیمایشی
طبقه
اجتماعی

جنسیت

طبقه باال

طبقه
پایین

انجام فعالیت ورزشی
میانگین

.Sig

میانگین
کل

.Sig

میانگین

.Sig

میانگین کل

.Sig

مرد

106/21

0/001

231/94

0/381

96/53

0/333

225/22

0/000

زن

80/55

مرد

102/74

زن

84/87

طبقه
اجتماعی

جنسیت

طبقه باال

طبقه
پایین

رفتن به مسافرت

89/11
0/026

234/06

0/677

95/31

154/10

98/21
فعالیت هنری

پرداختن به بازیهای کامپوتری

میانگین

.Sig

میانگین
کل

.Sig

میانگین

.Sig

میانگین کل

.Sig

مرد

98/89

0/086

213/82

0/000

94/12

0/666

226/14

0/000

زن

85/68

مرد

92/62

زن

100 /80
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163/12

95/14

0/965

148/89

94 /81

همانطور که در جدول  6دیده میش��ود انجام فعالیت ورزشی در بین طبقات اجتماعی

معنیدار نیست .اما برحسب جنسیت تفاوت آشکاری بین دختران و پسران در هر دو طبقه

وجود دارد .به این معنا که پسران بیشتر از دختران به انجام فعالیتهای ورزشی میپردازند.
تحلیل مصاحبههای کیفی نیز این یافتهها را تأیید میکنند .بر اس��اس این مصاحبهها تقریب ًا

تمامی پس��ران (هم طبقه پایین و هم طبقه باال) دس��ت کم هفتهای یک بار ورزش میکنند.

همچنین تنوع فعالیتهای ورزشی در بین پسران بیشتر از دختران است .بسیاری از دختران
بیتوجه��ی خود به ورزش را نبود امکانات حداقل و فضاهای مناس��ب برای انجام ورزش

دختران بهویژه ورزشهای گروهی میدانند .ترکیب همزمان جنس��یت و طبقه اجتماعی نیز

در انواع مختلف فعالیتهای ورزش��ی متفاوت اس��ت .به این معنا که فعالیتهای ورزشی
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دختران طبقه باال و پایین هم از نظر کمیّت و هم از نظر نوع فعالیتهای ورزش��ی ،متفاوت
است .بیشتر دختران طبقه پایین ،فعالیت ورزشی خاصی انجام نمیدهند .اما بیشتر دختران

طبقه باال ( 5نفر از  6نفر) ورزش میکنند 2 .نفر از آنها به ورزشهای آیروبیک (ورزشهای
مربوط به تناس��ب و زیبایی ان��دام) میپردازند ،برخی از آنها در باش��گاههای بیلیارد عضو

هستند .بیشتر آنها به شنا عالقهمندند و برخی از آنها به کالسهای آموزشی شنا نیز میروند.

یک نفر از دختران این طبقه به ورزشهای زمستانی (اسکی) میپردازد.

بهرغ��م اینکه از نظر عالقهمندی به فعالیتهای ورزش��ی بین پس��ران دو طبقه تفاوتی

وج��ود ندارد ،به لحاظ تنوع فعالیتهای ورزش��ی ،این دو گروه از ه��م متمایزند .فوتبال،
ورزشه��ای آمادگی جس��مانی و پرورش اندام ورزشهای مورد عالق��ه گروه طبقه پایین
اس��ت .بیشتر آنها به فوتبال عالقهمندند و خود نیز به این بازی میپردازند .برخی از آنها به

ورزشهای��ی چون پرورش اندام میپردازند .جوانان طبقه باال به بیلیارد عالقهمندند ،برخی
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از آنها به ورزش اس��کی و برخی نیز به فوتبال و بس��کتبال میپردازند .تمامی آنها به ش��نا
عالقهمندند و در فصول گرما تقریب ًا هر هفته به استخر میروند.
به طور خالصه میتوان گفت جنسیت در نفس انجام فعالیت ورزشی ،و طبقه اجتماعی

در نوع این فعالیت تأثیرگذار اس��ت .به این معنا که دختران محدودیتهای بیشتری نسبت

به پس��ران در انجام فعالیتهای ورزش��ی دارند اما در نوع فعالیتهای ورزش��ی نهتنها بین
دختران و پس��ران تفاوت وجود دارد بلکه متغیر مهم طبقه اجتماعی اس��ت که مش��خص
میکند گروههای جنسی چه نوع فعالیت ورزشی را انجام دهند.

رفتن به مسافرت ،فعالیت هنری و پرداختن به بازیهای کامپیوتری از دیگر فعالیتهایی

اس��ت که تفاوت در پرداختن به این فعالیتها در بین طبقات اجتماعی به تفکیک جنسیت
در جدول ش��ماره  6بررس��ی شده است .بر اساس نتایج حاصله از پیمایش ،در هر سه نوع
فعالیت مذکور بین طبقات اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به این ترتیب که انجام

این فعالیتها در اوقات فراغت در بین طبقات باال بیش��تر از طبقات پایین اس��ت اما از نظر
جنسیت تفاوتی بین دختران و پسران در انجام این فعالیتها وجود ندارد.

تحلیل مصاحبهها در مورد کیفیت برخی فعالیتها نش��ان میدهد در انجام فعالیتهای
هنری مثل نوازندگی آالت موسیقی ،تفاوت بین طبقات کام ً
ال برجسته است .به این معنا که
 5نفر از 12نفر (2نفر دختر و  3نفر پسر) اعضای طبقه باال در حال حاضر در یکی از آالت

موسیقی تخصص دارند و در کالسهای آموزشی آن شرکت میکنند .درحالیکه فقط یک

نفر از اعضای طبقه پایین (پسر) به نوازندگی ویلون میپردازد .برخالف پسران طبقه پایین،

دختران این طبقه بس��یار عالقهمندند که به نوازندگی یکی از سازهای موسیقی بپردازند اما
برخی موانع مانند مخالفت خانواده ،محدودیت کالسهای آموزش��ی و ...سبب شده تا آنها
نتوانند به این امر اقدام کنند.

در انجام فعالیتی مانند مسافرت نیز تفاوت بر اساس مصاحبههای انجامشده به این نحو

است که تمامی اعضای طبقه باال اظهار کردهاند هر سال چند سفر بیرون شهری به شهرهای

مختلف کش��ور دارند .برخی پس��ران این طبقه در دو س��ال اخیر به مسافرتهای خارج از
کش��ور نیز رفتهاند .این در حالی اس��ت که برخی اعضای طبقه پایین در  2س��ال اخیر به

مسافرت بیرون شهر نرفتهاند و بیشتر مسافرتهای اعضای این طبقه ،رفتن به اماکن متبرکه

همراه خانواده بودهاست.
مصرف فرهنگی

مصرف ،مهمترین حوزه در مطالعات مربوط به س��بک زندگی اس��ت .این حوزه گس��ترة

بس��یاری از فعالیتهای مرب��وط به زندگی روزمره را دربرمیگیرد .مصرف غذا ،پوش��اک،
مصرف فرهنگ ،مصرف فضا و ...مؤلفههایی هستند که در تعریف عام مصرف مورد تحلیل
و بررس��یهای تجربی و نظری قرار گرفتهاند .بخش��ی از این حوزهها به مصرف در اوقات

فراغت مربوط میشوند مانند مصرف فضا در گذران فراغت ،مصرف فرهنگی ،مصرف غذا
و ...مصرف فضا و مکان در اوقات فراغت در بحث پیش��ین مورد بررس��ی قرار گرفت .در

اینجا برخی دیگر از الگوها و هنجارهای مصرف در بین طبقات مختلف مورد بررسی قرار

میگیرد .جدول ش��ماره  7تمایز در الگوهای مصرف فرهنگی را بر اساس یافتههای تحقیق
پیمایشی نشان میدهد .مصرف فیلم ،مطالعة رمان ،استفاده از اینترنت ،استفاده از ماهواره و

مصرف موسیقی ،مؤلفههایی هستند که شاخص مصرف فرهنگی را عملیاتی میکنند.
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جدول شماره  .7بررسی تفاوت میانگین مصرف محصوالت فرهنگی در بین طبقات اجتماعی و گروههای
جنسی با استفاده از آزمون من وایت نی ـ بررسی پیمایشی
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طبقه
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طبقه
اجتماعی

طبقه باال

طبقه
پایین

مصرف فیلم

جنسیت
مرد

85/03

زن

97/04

مرد

89/47

زن

106/55

.Sig

میانگین کل

/115

171/45

/033

203/49

مطالعه
.Sig
89/74
0/004

93/38
88/97
101/51

استفاده از اینترنت

جنسیت
مرد

100/41

زن

88/06

مرد

93/63

زن

98/25

.Sig

میانگین کل

/112

219/21

/528

160/10

.Sig

میانگین کل

/636

221/88

.Sig

0/00
/093

149/10

استفاده از ماهواره
.Sig
94/70
0/00

93/22
93/71
100/58

.Sig

میانگین کل

/850

214/79

.Sig

0/00
/382

165/85

مصرف موسیقی
جنسیت

مرد

83/92

زن

99/65

مرد

89/65

زن

102/79

.Sig

میانگین کل

/039

226/80

/097

219/48

.Sig

0/391

بر اس��اس نتایج تحلیل پیمایشی (جدول شماره  )7در همه مؤلفههای شاخص مصرف

فرهنگی به جز مصرف موسیقی ،تفاوت بین طبقات اجتماعی معنیدار است .در مؤلفههایی
چون مطالعه ،اس��تفاده از اینترنت و ماهواره طبقات باال میانگین بیشتری دارند و به عبارتی

این محصوالت بیشتر توسط این طبقه مصرف میشود .در مقابل مصرف فیلم به مثابه یک

کاالی فرهنگی تنها مؤلفهای است که در آن طبقات پایین میانگین بیشتری نسبت به طبقات

باال دارند .مصرف موسیقی نیز مؤلفهای است که به طور مشابه هم توسط طبقات باال و هم
توسط طبقات پایین مورد استفاده قرار میگیرد .تفکیک یافتهها برحسب جنسیت نیز بیانگر

این اس��ت که در مصرف فیلم بین دختران و پس��ران طبقه پایین و در مصرف موسیقی بین

دختران و پسران طبقه باال تفاوت معنیداری وجود دارد .به این نحو که دختران طبقه پایین
بیش از پس��ران این طبقه فیلم نگاه میکنند و دختران طبقه باال نیز بیش از پسران این طبقه
از موسیقی استفاده میکنند.

یافتههای حاصل از مصاحبهها در مورد مصرف فیلم نیز نشان میدهد اعضای طبقه پایین

بسیار به تماشای فیلم بهویژه فیلمهای سینمایی ایرانی و سریالهای تلویزیونی عالقهمندند،
بهخصوص دختران این طبقه به دلیل اینکه بیش��تر وقت خود را در خانه میگذرانند ،تقریب ًا

بیشتر سریالهای تلویزیون را پیگیری میکنند و بسیار عالقهمند به فیلمهای سینمایی ایرانی
هس��تند .در مقابل ،تمایالت طبقه باال نس��بت به فیلم در مقایسه با طبقه پایین ،کمتر است.
دختران طبقه باال بیش��تر عالقهمند به فیلمهای س��ینمایی ایرانی و پسران بیشتر به فیلمهای
خارجی و سینمای روز جهان عالقهمند هستند.

میزان مطالعه در بین طبقات پایین بیش��تر اس��ت .هم دختران و هم پس��ران به مطالعه

کتابه��ا و موضوعات مختلف البته در رابطه با رش��تة تحصیلی یا حوزة خاصی که بعد از
رش��ته تحصیلی به آن عالقهمندند ،میپردازند .برخالف پسران ،دختران طبقه باال به مطالعة

رمان نیز میپردازند که بیش��تر مطالعة رمان نویس��ندههای معروف خارجی اس��ت .طبقات
پایین فرصت کمتری برای مطالعه دارند و اساس ًا زمانی هم که وقتی را برای مطالعه صرف
میکنند ،بیش��تر در م��ورد مطالعه دروس تحصیل��ی (برای افراد در حال تحصیل) اس��ت.
دختران این طبقه در عین حال که فرصت کمی برای مطالعه دارند اما در مواقعی که امکان

مطالعه باشد عالقهمند به مطالعه رمانهای ایرانی هستند .به عبارتی این دختران (2نفر از 6

نفر) عالقهمند به رمانهای عامهپسند ایرانی هستند.

در مورد مصرف موسیقی به معنای استفاده از آهنگهای موسیقی بین طبقات اجتماعی،

تفاوت��ی وج��ود ندارد؛ به این ترتیب که بیش��تر این افراد موس��یقی گ��وش میکنند و این

موس��یقی طیف متنوعی از آهنگهای کالس��یک ایرانی (موسیقی س��نتی) تا موسیقی پاپ
ایرانی و خارجی را دربرمیگیرد .در این زمینه تفاوت خاصی بین دختران طبقه باال با سایر
افراد (یعنی پس��ران طبقه باال و دختران و پس��ران طبقه پایین) وجود دارد :میزان استفاده از
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آهنگهای غربی پاپ در بین دختران این طبقه از فراوانی بیش��تری برخوردار است ( 5نفر

از  6نفر) .برخی از این افراد گفتهاند نهتنها به موس��یقی س��نتی ایرانی عالقهای ندارند بلکه
از آن متنفرند.

با وجود این ،مصاحبهها بیانگر این است که شیوة استفاده از آهنگهای موسیقی تفاوت

زی��ادی بین دو طبقه اجتماعی دارد .طبقات پایین از طریق لوحهای فش��رده ،دس��تگاههای
ویدئ��و و ضب��ط صوت این آهنگها را گوش میدهند درحالیک��ه طبقات باال در کنار این
وس��ایل از ماهواره ،دستگاههای  ،mp3 player, mp4 playerسسیتمهای کامپیوتر و موبایل

نیز استفاده میکنند.

به دالیل مادی و اجتماعی استفاده از ماهواره و اینترنت در طبقه باال بیشتر است و آنها

فرصت و امکان بیشتری برای استفاده از این تکنولوژیهای جدید رسانهای دارند.
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نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد الگوهای گذران اوقات فراغت در گام نخست متأثر
از پایگاه طبقاتی اس��ت .به این معنا که کیفیات این الگوها در مورد روابط دوستی ،مصرف
فضاهای مختلف در اوقات فراغت ،مصرف فرهنگی یا تنوع فعالیتهای فراغتی ،با تغییرات

طبقه اجتماعی همسوس��ت .گونههای تیپیک طبقات ب��اال و طبقات پایین الگوهای فراغتی
بسیار متفاوتی دارند.

بهطورکلی تحلیل نتایج مربوط به الگوها و هنجارهای گذران فراغت نشان میدهد طبقه

اجتماعی مهمترین عامل در تبیین تمایز این الگوهاس��ت .ش��بکه روابط دوس��تی ،فضاهای

گ��ذران فراغ��ت ،الگوهای مص��رف فرهنگی در این اوقات ـ ج��ز در چند مورد محدود ـ
کام ً
ال متأثر از موقعیت طبقاتی افراد اس��ت .اما عامل دوم در تبیین تفاوت الگوهای گذران
فراغت ،متغیر «جنس��یت» اس��ت .به عبارتی در بیشتر مؤلفههای طرحشده برای بررسی این

الگوها ،جنس��یت در ترکیب همزمان با طبقه اجتماعی تمایزهای بس��یاری را نشان میدهد.

البته باید توجه داش��ت متغیر جنس��یت اگرچه در برخی مؤلفهها نقش متغیر مستقل را دارد
اما در تحلیل نهایی ،نقش و اهمیت این متغیر در تفکیک و تمایز هویت اجتماعی بر اساس

الگوه��ای گذران فراغت ،به طبقه اجتماعی وابس��ته اس��ت ،بهطوریکه نقش این متغیر در

تعریف هویت بیش��تر در طبقات باال ملموس اس��ت تا طبقات پایین .در برخی از مؤلفهها

بین دختران و پسران طبقه پایین ،تفاوتی وجود ندارد و در طبقات باال این تمایز و اختالف
مش��هود اس��ت .در واقع این امر ناش��ی از فرصتها و امکاناتی است که طبقه اجتماعی در

اختیار گروههای جنسی میگذارد.

بر اس��اس این نتایج میتوان اس��تنباط کرد اوقات فراغت به مثابه حوزهای در مطالعات

س��بک زندگی و ش��اخصی برای تعریف هویت اجتماعی در کالنش��هری چون تهران بر
اساس وضعیت طبقاتی تعیین میشوند نه ساختارهای فراطبقاتی .مهمترین متغیر فراطبقاتی،

جنس��یت اس��ت که در ترکیب مقطعی با طبقه اجتماعی میتواند بخش قابل مالحظهای از
تفاوتهای هویتی در الگوهای فراغت را تبیین کند .یعنی گروهای جنسی فقط مصرفکننده

چیزهایی هس��تند که به طور همزمان طبقه اجتماعی و جنسیت در اختیار آنها قرار میدهد.
بنابرای��ن حوزة فراغت در تهران به عنوان عرصة انتخاب فردی هنوز در دایرة محدود طبقه
اجتماعی اس��ت .کنش��گران اگرچه آزادی انتخاب دارند اما این انتخاب توس��ط متغیرهای

س��اختاری و زمینهای محدود ش��ده اس��ت .ازاینرو میتوانیم بگویی��م هویت اجتماعی

همبس��تة طبقه اجتماعی و جنس��یت اس��ت و نمیتوان فراتر از این دو سطح ـ حداقل در
حوزه فراغت ـ هویت اجتماعی را متکثر و متنوع دانست.
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