فصلنامه جامعهشناسی سبک زندگی ،سال سوم ،شماره تهم ،بهار و تابستان  ،96صفحات 70-35
تاريخ دريافت1395/04/01 :

تاريخ پذيرش نهايی1397/09/25 :

مطالعه كيفي سبكهاي فراغتي جوانان شهر شيراز
صدیقه شعاع

1

مهران سهرابزاده

2

چكيده
اوقات فراغت از موضوعات مهم جامعهشناسی است .اين مطالعه با روشی كيفی در صدد تبيين
سبك هاي گذران اوقات فراغت به عنوان بخش مهمی از سبك زندگی است .بر اين اساس با روش
نظريه زمينهاي با  35نفر از جوانان  17تا  37ساله شهر شيراز در سال 1396مصاحبه نيمه ساخته انجام
گرفت كه براي گزينش آنها روش نمونه گيري هدفمند استفاده شده است .در اين مطالعه دادههاي
حاصل از مصاحبه با روش كد گذاري نظري تجزيه و تحليل گرديد .در بررسی عوامل موثر بر نحوه
گذران فراغت پنج مقوله سرمايههاي اقتصادي ،سرمايه فرهنگی ،سرمايه اجتماعی ،مناسبات خانوادگی
(وضعيت تاهل ،داشتن فرزند و رضايت از زندگی زناشويی) ،و عوامل زمينهاي (سن و جنس) و در
بررسی پيامد انتخاب سبك فراغتی مخاطبين پنج مقوله اجتماعی شدن ،هويتيابی ،باال رفتن توانايی،
كسب لذت و سالمت جسمی و روانی استخراج شد .همچنين در اين مطالعه مقوله فراغت پديدهاي
منعطف و متاثر از سرمايههاي خانواده به عنوان مقوله هستهاي تشخيص داده شد كه حاكی از آن است
كه گرچه كنشگران داراي قدرت آزادي و انتخاب هستند و تنوع فعاليتهاي فراغتی زياد است اما
عوامل ساختاري انتخابهاي كنشگران را را محدود نموده است و ناچارنموده با توجه به سرمايههاي
موجود به سبك زندگی متمايزي گرايش يافته و الگوي گذران فراغت ويژهاي را برگزينند.
كليد واژهها :اوقات فراغت ،الگو هاي فراغتی ،فرهنگ ،سرمايه ،سبك زندگی.
 . 1دانشجوي دكتري جامعه شناسی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه كاشان(نويسنده مسئول)
 . 2استاد و عضو هيئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه كاشان

shoaae@gmail.com
ms3102002@yahoo.com
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مقدمه
مطالعه اوقات فراغت 1و نحوه گذران آن از موضوعاتی است كه امروزه جايگاه
مهمی در زندگی مردم و سياستگذاريهاي فرهنگی جامعه به خود اختصاص داده و
خصوصاً پس از انقالب صنعتی توجه انديشمندان زيادي را به خود معطوف داشته
است .برخی از پژوهشگران بر اين باورند كه گذران اوقات فراغت خاص جامعه
صنعتی است اما برخی ديگرمعتقدند كه فراغت در تمام مراحل تاريخی زندگی بشر
وجود داشته و خاص زمان مشخصی نيست .اما در هر دورهاي نگرش گروههاي
مختلف مردم به آن متفاوت بوده است .چنانچه در جوامع سنتی تفكيك ويژهاي بين
كار و فراغت وجود نداشته ،فراغت هم زوج كار بوده و به عنوان بخشی از زندگی
فرهنگی محسوب میگرديده است (سعيدي32:1387 ،؛ شيخ5:1375 ،؛ توركيلد
ستون.)64:2001 2،
پيدايش اوقات فراغت در مفهوم جديد آن به انقالب صنعتی باز میگردد .فراغت
در اين معنا واقعيتی است كامالً تازه كه با جامعه صنعتی ،رشد اقتصادي ،افزايش
دستمزد ها و گسترش پديده شهرنشينی و وسايل تفريح و سرگرمی به وجود آمده
است و با برانگيختن نظر جامعه شناسان به موضوع مهمی در حوزه جامعه شناسی تبديل
شده است (سازمان ملی جوانان49:1381،؛ فكوهی و انصاري مهابادي .)62:1382،در
اين دوران نگرش به اوقات فراغت تغيير يافته و در مقابل كار قرار میگيردو به معناي

1. Leisure
2. Torkildsen
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زمان آزادي 1تلقی میشود كه فرد با توجه به شرايط و موقعيت اقتصادي ،اجتماعی،
فرهنگی به دنبال عاليق دلخواه خود میرود و عمل غير موظف و مشخصی را انجام
میدهد .همچنين در اين دوران فراغت به حوزه تضاد هاي سياسی ،فرهنگی و
اجتماعی تبديل میشود كه به شكل ستيز اتحاديههاي كارگري و مديريت كارخانهها
و كار فرما ها تجلی میيابد (زاهد زاهدانی.)90:1391 ،
در دوران مدرن به تدريج كه ساخت اقتصادي تغيير يافته و بازار هاي مصرفی
تشكيل شده حوزه فراغت براي اقشار مختلف به وجود آمده است (سعيدي.)1387:32:
مكان توليد از مصرف متمايز شده و نقشهاي توليدي خانواده به لحاظ جغرافيايی،
زمانی و ساختاري از بين رفته است (علوي زاده .)63:1385،با اين تغيير آن چه مبناي
تمايز و تفاوت بين طبقات اجتماعی است مصرف است .و انواع مصرف باعث شكل
گيري سبكهاي مختلفی در گذران اوقات فراغت شده است.
اوقات فراغت نزديك ترين پيوند را با زندگی فرهنگی افراد دارد و افرد شخصيت
و ذايقه خود را در نحوهگذران اوقات فراغت خود جلوهگر میكنند .سرمايههاي
فرهنگی ،اقتصادي و اجتماعی با تعيين چارچوبهايی ،انتخابهاي افراد را تحت تأثير
خود قرار داده .و سبب داشتن نوع خاصی از سبك زندگی میشود .مفهوم سبكها و
الگو هاي فراغتی و مباحث مرتبط با آن به دنبال ارايه تفسير منسجمی از هويت
اجتماعی در چارچوب مدرنيته جديد به وجود آمده و در رابطه با نحوه مديريت و
مصرف هر چه بيشتر كاال ها و مرتبط با مسايل فرهنگی جامعه تشكيل و به عنوان يك
روش زيستن و بيان كنش فردي و اجتماعی جزئی از نظام فرهنگی است (ريتزر،
1. opportunity for free time
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 .)135:1374در واقع حوزه فراغت از عرصههاي انتخاب آزادانه فردي و از حوزههاي
مهم در مطالعات سبك زندگی ودر واقع اين اصلیترين حوزه تحليلهاي سبك
زندگی است كه در آن افراد كليشهها ،الگو ها و قواعد خاص سبك زندگی را بازگو
می كنند (ربانی و شيري.)211:1388،
تعاريف مختلفی از اوقات فراغت ارايه شده است در فرهنگ عميد فراغت بهمعناي
آسودگی و آسايش و آسودگی از كار و شغل آمده است (عميد .)906 :1378 ،به نظر
الن بيرو 1نيز اوقات فراغت دربرگيرندة مجموعهاي از اشتغاالت است كه فرد با كمال
ميل بدان میپردازد .خواه به منظور استراحت ،خواه براي ايجاد تنوع و خواه با هدف
گسترش اطالعات و آموزش خويشتن و خواه براي مشاركت اجتماعی آزاد ،بعد از
آنكه از الزامات حرفهاي ،خانوادگی و اجتماعی فارغ گشت (بيرو.)203 :1384 ،
فلچر 2و همكارانش فراغت را به دو دسته ساخت يافته3و ساخت نيافته ،ليونك و
لی 4به دو دسته مردم محور 5و مكان محور 6،نيولينگر 7به فعال و غير فعال تقسم
كردهاند (فيض24:1386،؛ ابراهيمی و همكاران .)73:1393،دومازيه 8نيز طبقهبندي
جامعی از فراغت ارايه كرده است كه شامل فراغتهاي جسمانی ،هنري ،علمی ،فكري
1. Birou
2. Felcher
3. structured
4. Lee Young and Lee
5. People –centered
6. Place center
7. Neulinger
8. Dumazedier
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و اجتماعی است (تيپا .)88:1388 ،همچنين انديشمندان كاركردها و اهميت زيادي
براي فراغت قايل شدهاند بطوري كه به عقيده روجك 1فراغت به اندازه سالمت و
آموزش میتواند بر كيفيت زندگی تأثير گذار باشد (روجك ،)11:1388،و يا بر اساس
نظر الفرد لويد 2وسيله رسيدن به فرهنگ دموكراتيك است و بنا بر انديشه هانيكات

3

سبب ايجاد خالقيت میگردد (هانيكات.)130-104 :1988 ،
در اين مطالعه شهر شيراز به عنوان يكی از كالن شهرهاي مهم كشور كه داراي
درصد بااليی از جمعيت جوان میباشد و همچنين تحقيقات پيشين نشان میدهد كه
اين شهر تحت تأثير مدرنيته قرار دارد به عنوان جامعه هدف انتخاب گرديده است.
بررسی الگوهاي سبكهاي متفاوت فراغتی در ميان دختران و پسران جوان موضوعی
بسيار با اهميت در سياستگذاريهاي اجتماعی است و چنانچه در جامعه شناسی نتوان
با جمعبندي دادههاي پراكنده وتبيين رفتارهاي افراد بر اساس تفاوتها و شباهتهاي
معنادار طبقهبندي صحيحی به وجود آورد دست يابی به معرفت و تبيين اصولی امكان
پذير نمیش ود .در اين مطالعه قصد داريم به روش كيفی به تبيين الگوهاي گذران
اوقات فراغت به عنوان بخش مهمی از سبك زندگی پرداخته و بررسی نماييم عوامل
موثر بر ذايقه و انتخاب الگوي فراغتی جوانان چيست و جوانان با اين انتخاب به دنبال
دستيابی به چه پيامد هايی هستند.
ادبيات تحقيق
1. Ruzek
2. Lloyd
3. Hunnicutt

 40

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 96

پيشينه نظري

در روش كيفی و نظريه زمينهاي ،مطالعه از يك نظريه شروع نمیشود بلكه تحقيق
از يك حوزه مطالعاتی شروع میشود و فرصت داده میشود تا آنچه متناسب و مربوط
به آن است خود را نشان دهد (استروس و كربين .)22 :1385 ،اما از آنجا كه به قول
فترمن 1محقق كيفی بايد با ذهنی باز وارد ميدان شود و نظريات میتوانند به عنوان
راهن ماي عمومی پژوهش كيفی در نظر گرفته شوند (محمد پور و همكاران:1388 ،
 ) 73در اين مطالعه جهت ايجاد حساسيت نظري و كمك به باز بودن ذهن نظريات
مرتبط مورد بررسی قرار میگيرد.
انديشمندان مختلفی به موضوع اوقات فراغت توجه كردهاند و هر كدام اين
موضوع را از زاويهاي مورد بررسی و كنكاش قرار دادهاند .در گذشته بسياري از
مفاهيم جامعه شناسی توسط تبيينهاي ماركسيستی مبتنی بر جايگاه افراد در نظام
توليدي و مفهوم طبقه صورت میگرفته است و حتی گاهی به اشتباه ،سبك زندگی را
معادل فرهنگ و يا طبقه درنظر میگرفتند (هندري و ديگران .)228:1381 ،در دوران
كنونی ،تيپولوژيها ي سنتی مانند طبقه كه مبتنی بر موقعيت اقتصادي و جايگاه شغلی
هستند ديگر قادر به تبيين كامل شرايط جديد نبوده و از اين رو تبيين اين ويژگیها در
ميان گروههاي مختلف اجتماعی به سنخ شناسی و طرح مفاهيم جديد نياز دارد كه
عمدتا به جنبه هاي مصرفی كنش اجتماعی ارتباط داردكه بخش قابل توجهی از آن
مختص مصرف فراغتی میباشد (شكوري .)130:1387،در واقع جهتگيري نظريههاي
معاصر و پس از جنگ جهانی با اهميت حوزه مصرف باعث شده است سبك زندگی
1 . Fetterman
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به دليل خصوصيت جامعتر و انعطاف پذيرتر مورد توجه قرار گيرد (اباذري و
چاوشيان6:1381 ،؛ فاضلی .)62:1382،بر اين اساس بك1معتقد است جامعه به سمت
دوره جديدي در حركت است كه در آن جايگاه ساختاري افراد تأثير چندانی روي
فرصتها ي زندگی آنها ندارد و از اين رو طبقه مبناي مناسبی براي تشخيص تمايز و
تشخص نيست (بك )1992 ،لذا در اين خصوص برخی از انديشمندان با تمركز بر
مفهوم سبك به تمايز هاي ناشی از مصرف توجه می كنند (گيدنز1991 ،؛ بورديو،
1984؛ ترنر .)1998 ،در اين رابطه زيمل 2سبك زندگی را كل به هم پيوسته
صورتهايی میداند كه افراد يك جامعه مطابق انگيزههاي درونی و ساليق خود و به
واس طه تالشی كه براي ايجاد توازن ميان شخصيت ذهنی و زيست محيط عينی و
انسانی خود انجام می ذهند براي زندگی انتخاب می كنند (مهدوي كنی)205:1386 ،
وبر3سبك زندگی را معرف قشر اجتماعی میداند و آن را چيزي معرفی می كند كه
مرز هاي نا مشخص موقعيت و قشر اجتماعی را تعيين می كند (سايرا .)5:19964،و
بورديو سبك زندگی را فعاليتهاي نظام مندي میداند كه از ذوق و سليقه ناشی
میش ود و بيشتر جنبه عينی و خارجی داشته و در عين حال كه به صورت نمادين به
افراد هويت میبخشد در ميان اقشار جامعه تمايز ايجاد می كند (بورديو.)285:1984 ،
اوقات فر اغت و نحوه گذران آن از شاخص هاي مهم سبك زندگی است و در
اين حوزه افراد الگوها و قواعد خاص سبك زندگی و هويت اجتماعی خود را بازگو
1. Beck
2. Simme
3. Weber
4. Thyra
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می كنند .تشديد پيامدهاي مدرنيته و وقوع تحوالت بنيادين در چند دهه اخير نظريه
اجتماعی را به سمت پذيرش نقش فزاينده سبك زندگی در برساختن هويتهاي
شخصی و اجتماعی سوق داده است و در نتيجه همين امر رابطه بين سبك زندگی و
سرمايه فرهنگی را به موضوعی محوري تبديل نموده است
وبر با به كارگيري اصطالح سبك زندگی توجه خود را به مصرف معطوف
میكند و معتقد است درون هر قشري امكانات و پتانسيلهايی وجود دارد و افراد هر
طبقه با سبكهاي متفاوت زندگی خود را از ديگران متمايز میكنند (تامين:1378 ،
 .) 134وي با طرح گروههاي منزلتی ،راه را براي مطالعات سبك زندگی و فراغت و
اهميت دادن به آن باز كرده است (كاتز و گرو )646-627 :1999 1،وبلن 2نيز در
كتاب نظريه طبقه مرفه به سوي جامعه فراغتی ،اين نظريه را مطرح كرد كه اعضاي اين
طبقه براي نمايش و كسب منزلت اجتماعی باالتر در مصرف و به ويژه فراغت و تن
آسانی زياده روي میكنند (وبلن )69:1383،از نظر وبلن افراد با مصرف چشمگير،
فراغت چشمگير تظاهري و نمايش چشمگير تالش می كنند تا خود را برتر جلوه دهند
و براي خودشان نيز ارزش بيشتري قايل شوند (كوزر.)361:1380،
گيدنز ،3سبك زندگی را مجموعه نسبتاً هماهنگی از رفتارها و فعاليتهاي يك فرد
معين در جريان زندگی روزمره میداند (گيدنز .)121:1382 ،و بورديو به شكل
ويژهاي به بررسی در خصوص اوقات فراغت و سبك زندگی پرداخته است .در اين
1. kats & Gerro
2. Veblen
3. Giddens
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مطالعه نظريه بورديو به عنوان چارچوب نظري پژوهش انتخاب و مورد استفاده و
بررسی قرار گرفته است.
بورديو با تركيب نظرات ماركس و وبر مفهوم طبقه ماركس را مبناي كار خود قرار
میدهد وي مانند وبر براي عوامل فرهنگی ارزش زيادي در نظر گرفته و سليقه و
سبك زندگی را شاخص طبقاتی محسوب میكند و معتقد است سبك هاي زندگی
میتوانند به بهترين وجه خود را در مجموعه متنوعی از فعاليتهاي فراغتی مانند
ورزش ،مطالعه ،موسيقی ،تئاتر ،سينما و غيره نشان دهد .از نظر او سبك زندگی ارتباط
تنگا تنگی با مصرف فرهنگی دار د .افراد با خريد و مصرف محصوالت فرهنگی خود
را از ديگران متمايز میكنند و با انتصاب ويژگیهاي مشابه ،يك گروه اجتماعی
تشكيل مید هند كه آنها را داراي سبك زندگی مشابهی می كند .بورديو سرمايه
فرهنگی را از شاخصههاي مهم سبك زندگی و برخاسته از ذائقه و قريحه فرهنگی
مید اند و معتقد است پيشينه خانوادگی ،آموزش و مدت زمان قرار گرفتن افراد در
معرض آثار فرهنگی بر انتخابهاي فرهنگی آنها اثر میگذارد .او معتقد است كه
پرورش شخص در خانواده و طبقه خاص ،بر انتخاب اوقات فراغت فرد بسيار
تأثيرگذار است و عاليق و سليقهها ،خواستها و برداشتهاي مربوط به فعاليتهاي
فراغت ،در دوران كودكی و در درون خانوادهها و در محيط اجتماعی پيرامون آن فرا
گرفته میشود (هی وود 1و همكاران.)355:1380 ،

1. Hewood.
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به نظر بورديو در عرصه اوقات فراغت و سبك زندگی در هر ميدان ،سرمايههايی
شكل میگيرد كه سبك زندگی خاصی را به صورت عادت واره به وجود میآورد
(خواجه نوري و مقدس )141:1387،او مفهوم عادت واره را به عنوان عنصر تمايز
بخش طبقات مطرح می كند و معتقد است افرادي كه در ساختار اجتماعی موقعيت
يكسانی را اشغال میكنند منش و ذايقه مشابهی دارند (بورديو )29:1393،و معتقد است
فراغت رابطه مستقيمی با طبقه اجتماعی دارد و به بررسی رابطه سليقه افراد در
ميدانهاي مختلف و جايگاه طبقاتی آنها می پردازد (بورديو.)44:1393،
پيشينه تجربي

در بحث پبشينه تجربی نيز مطالعات داخلی و خارجی فراوانی در خصوص نحوه
گذران اوقات فراغت و ارتباط آن با متغيرهايی جمعيتی ،اقتصادي و اجتماعی انجام
شده است .اما در اين مطالعات بيشتر به بررسی فراغتهاي رايج پرداخته شده است و
به علل و پيامدهاي آن كمتر توجه شده است.
فردرو ( )1378به بررسی ارتباط بين پايگاه اجتماعی و اقتصادي ،منطقه مسكونی،
تحصيالت و مصرف كاالهاي فرهنگی پرداخته است و به ارتباط معنا داري دست يافته
است .سازمان ملی جوانان ( )1381در بررسی خود به اين نتيجه دست يافت كه تمايل
به گذران اوقات فراغت بين سه قشر پايين ،متوسط و باالي جامعه تفاوت چندانی
وجود ندارد .فكوهی و انصاري مهابادي ( )1382در بررسی نقش و تأثيرگذاري اوقات
فراغت بر شكلگيري شخصيت افراد و ايجاد و پيدايش گونههاي شخصيتی نشان
دادند دختران طبقه باال عكس طبقه پايين كه فراغتی كم تنوع دارند از تنوع فراغتی
بيشتري برخوردار است و عالوه بر گذراندن اوقات فراغت در خانه در خارج از خانه
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نيز فعاليت زيادي دارند .رفعت جاه ( )1385نيز در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده
است كه دگرگونیها ي دوره اخير سبب ايجاد تغييراتی در الگوي مصرف و سبك
زندگی خانوادهها شده است و اوقات فراغت از شكل انفعالی و درون خانگی خارج
گشته و به صورت فعال و برون خانگی ظاهر شده است .منادي ( )1386به اين نتيجه
دست يافته است كه الگو هاي گذران اوقات فراغت جوانان متفاوت از والدينشان و
متاثر از تحصيالت والدين است .شكوري ( )1387در بررسی الگو هاي فراغتی جوانان
شهر تهران ذائقه ماهوارهاي و موسيقی ايی آنها را مورد مطالعه قرار داده است كه نتايج
تحليل دادهها در اين مطالعه گوياي آن است كه عاليق و ذايقههاي افراد مورد بررسی
داراي الگو و قاعده خاصی بوده و از جايگاه آنها در ساخت اجتماعی تأثير میپذيرد
وي در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده است كه بين گوش دادن جوانان به موسيقیهاي
غربی با سرمايه فرهنگی همبستگی مثبت و بااليی وجود دارد و بين عالقه به موسيقی
محلی اقوام ايرانی با سرمايه آموزشی همبستگی منفی برقرار است .تيپا ( )1388نشان
مید هد كه هر چه پايگاه اجتماعی و اقتصادي دانشجويان باالتر باشد از ميزان فراغت
آنها كاسته میشود .ربانی و شيري ( )1388به نقش تعيين كننده طبقه اجتماعی و
تركيب همزمان جنسيت با طبقه اجتماعی در خصوص تمايز و تفاوت گذران اوقات
فراغت اشاره نمودهاند .ابراهيمی و بهنوئی گدنه ( )1388نيز عالوه بر تأثير متغير هاي
پايگاه اجتماعی و اقتصادي و جنسيت به اين نتيجه رسيدند كه فراغت با تحصيالت
افراد همبستگی دارد .حيدر آبادي ( )1390در بررسی خود به اين نتيجه رسيده است
كه بين تحصيالت افراد و ميزان گرايش آنها به موسيقی غربی تفاوت معناداري وجود
دارد و اين همبستگی منفی است بدين معنا كه هر چه ميزان تحصيالت باالتر باشد
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ميزان گرايش به سمت اين نوع موسيقی كم تر است .پهلوان و برزيگر ()1390در
بررسی گرايش دختران مقطع متوسطه شهرستان امل به گذران اوقات فراغت به اين
نتيجه رسيدند كه الگوهاي اوقات فراغت دختران جوان شهري در بين اقشار متوسط از
شكل انفعالی و درون خانگی به شكل فعاالنه و برون خانگی متمايل شده است.
ادريسی و همكاران ( )1391در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدهاند كه فراغتهاي
فكري متأثر از سرمايههاي فرهنگی است .لطفیزاده ( )1391در بررسی رابطه وضعيت
گذران اوقات فراغت جوانان شهري با پايگاه اقتصادي و اجتماعی آنها دريافت
وضعيت اقتصادي و اجتماعی افراد بر نحوه گذران فراغت آنها موثر است و ميانگين
فراغت در بين زنان و مردان تفاوت معنا داري دارد .جعفري و همكاران ( )1393در
مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه ساعت فراغت در اقشار پر دارامد بيش از افراد كم
درامد است همچنين تمايل افراد پر درامد به رفتن به تئاتر بيش از اقشار كم درآمد
میباشد.
در مطالعات خارجی نيز يافتههاي كاريگان )1997( 1و ابركامی )2000( 2نشان
دادندكه الگوي فراغت مسلط به خصوصی سازي خانواده گرايش دارد يعنی عقب
نشينی به طرف خانواده و صرف اوقات فراغت در خانه (كاريگان)114-96 :1997 ،
(ابركامی و همكاران .)341 ،2000 ،نورث و هارگريوز )2000( 3به بررسی رابطه
تحصيالت با ذايقه موسيقيايی پرداختند و اين نتيجه رسيدند كه افراد داراي مدرك

1. Corrigan
2. Abercombie
3. North & Hargreaves
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تحصيلی بااليعنی كارشناسی ارشد و دكترا طرفدار موسيقی اپرا ،جاز و كالسيك
بودند ،و تعداد زيادي از طرفداران موسيقی پاپ ،ديپلمه و تعداد زيادي از طرفداران
موسيقی محلی و غربی هيچ گونه مدرك تحصيلی نداشتند (نورث و هارگ
ريوز .)272-255 :2000،دومازيه )2000(1به اين نتيجه رسيده است كه نحوه صحيح
استفاده از اوقات فراغت به آموزش و رشد فرهنگی بستگی دارد و انسان مدرن هزينه
بيشتري را به فراغت اختصاص میدهد و الگو هاي فراغت بر حسب طبقات مختلف
متفاوت است (ادريسی و همكاران ،)31:1391،استرسرين 2و همكاران ( )2008نشان
دادند كه جوانان  20تا  25ساله تحت تأثير وضعيت اقتصادي و اجتماعی خانواده و
محيط خود به سمت انواع فعاليتهاي فرهنگی و اجتماعی سوق میيابند .افرادي كه به
سطوح پايين و متوسط تعلق دارند بيشتر به سمت فعاليتهاي سادهتر مثل بازديد از
نمايشگاهها يا تئاترهاي خيابانی كه كم هزينه است میروند و جوانان مرفهتر بيشتر
زمان خود را در گالريهاي خصوصی و سالنهاي نمايشی مانند اپرا و تئاترهاي
حرفهاي میگذرانند (استرسين و همكاران.)2609-2596 :2008 ،
روش بررسي
با توجه به اين كه هدف از روش كيفی درك جامع الگو هاي پديدار ها است در
اين بررسی جهت مطالعه سبكهاي فراغتی جوانان از روش كيفی و نظريه

زمينهاي3

1. Dumazedier
2. Ester Cerin
3. Ground theory
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گالسر و اشتروس 1به منظور راهبرد اجراي اين پژوهش استفاده شده است .جامعه
آماري اين پژوهش جوانان  17تا  37ساله شهر شيراز در سال  1396هستند همچنين
نمونه استفاده شده نمونهاي غير احتمالی است كه با استفاده از روش نمونهگيري
هدفمند 2يا نظري انتخاب شدهاند .در اين شيوه نمونهگيري تعداد افراد مورد بررسی به
اشباع نظري3سئوالهاي مورد بررسی بستگی دارد .بر اين اساس با  35نفر از جوانان
مصاحبه شده است .در اين مصاحبهها .به منظور تحليل دادهها نيز با استفاده از نظريه
زمينهاي گالسر و اشتروس سه مرحله كد گذاري باز (استخراج مفاهيم اوليه) ،كد
گذاري محوري (استخراج مقوالت عمده) و كد گذاري گزينشی (تعيين مقوله هسته
نهايی) انجام شد.
جهت تعيين اعتبار طرح نظري در تحقيقات كيفی روشهاي متعددي وجود دارد
يكی اين است كه به عقب برويم و نظريه خود را با دادههاي خام مقايسه كنيم .يعنی به
نوعی تحليل سطح باال دست بزنيم و ديگر آن است كه داستان را براي كسانی كه با
آنها مصاحبه كردهايم بازگو كنيم يا بخواهيم آن را بخوانند .بعد از آنها بخواهيم
درباره آن نظر دهند .طبعا نظريه ما با تمام وجوه همه موارد منطبق نمیشود زيرا تاويل
دادهها است .اما در معناي عامتر ،مصاحبه شوندگان بايد بتوانند خود را در داستانی كه
گفته میشود باز شناسند در اين پژوهش از اين دو تكنيك استفاده شده است و
همچنين سعی شده است تا حد امكان سعی شده است از دخالت دادن پيش فرض ها

1. Glaser and Strauss
2. Purposive sampling
3. Theatrical saturation
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جلوگيري شود.
یافتهها
الف) مشخصات آزمودنيها

جدول شماره ( )1مشخصات فردي آزمودنیها را نشان میدهد همان طور كه در
اين جدول مشاهده میشود حدود نيمی از مخاطبين را زنان و نيم ديگر آن را مردان
تشكيل میدهند كه در اين ميان  60درصد مجرد و  40درصد متاهل و  31درصد
داراي فرزند میباشند همچنين پاسخگويان از وضعيت تحصيلی و سنی متفاوتی
برخوردارند كه از بیسواد تا دكتري و از  17تا  37سال را در بر میگيرد .بعالوه
 28/57درصد از درامدهاي باال و پايين و  42/86درصد از درامد متوسط دو تا پنج
ميليون برخوردارند.

جدول  :1مشخصات فردي آزمودنيها
سن

فراواني

درصد

ميزان درامد

فراواني

درصد

20-17

7

20

تا دو ميليون تومان

10

28/57

29-21

13

37/14

دو تا پنج ميليون تومان

15

42/86

37-30

15

42/86

بيش از پنج ميليون

10

28/57

كل

35

100

كل

35

100

جنسيت

فراوني

درصد

وضعيت اشتغال

فراواني

درصد

زن

18

51/43

شاغل

15

42/86
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مرد

17

48/57

غير شاغل

20

57/14

كل

35

100

كل

35

100

وضعيت تاهل

فراواني

درصد

وضعيت فرزند

فراواني

درصد

مجرد

21

60

داراي فرزند

11

31/43

متاهل

14

40

بدون فرزند

24

68/57

كل

35

100

كل

35

100

وضعيت تحصيلي

فراواني

درصد

وضعيت تحصيلي

فراواني

درصد

بيسواد و ابتدایي

3

8/57

دانشجو

11

31/43

دانشآموز

5

14/29

فوق ديپلم و ليسانس

8

22/86

دیپلم

4

11/43

تحصيالت تكميلی

4

11/43

كل

35

100

ب) عوامل مؤثر بر نحوه گذران فراغت

در بررسی عوامل موثر بر نحوه گذران فراغت پنج مقوله سرمايه اقتصادي ،سرمايه
فرهنگی ،سرمايه اجتماعی ،مناسبات خانوادگی (وضعيت تاهل ،داشتن فرزند و
رضايت از زندگی زناشويی) ،و عوامل زمينهاي (سن و جنس) استخراج گرديد .در
اين بخش به علت اجتناب از تطويل مقاله تنها برخی از روايتهاي مصاحبه شوندگان
آورده میشود.
 -1سرمایه اقتصادي
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سرمايه اقتصادي به درآمد پولی و همچنين ساير منابع و دارايیهاي مالی گفته
میشود و تظاهر نهادينه اش را در حقوق مالكيت میيابد (بورديو .)137 :1984،نتايج
نشان داد كه با توجه به هزينه بر بودن بسياري از فعاليتهاي فراغتی افراد با توجه به
سرمايه اقتصادي از سبك متفاوتی در فراغت پيروي میكنند .در زيرسه روايت از اين
مقوله بررسی میشود.
الف) ويدا  17ساله و دانش آموز میگويد :من بيشتر وقتم را غير از درس خواندن
براي كنكور رمان میخونم البته به گيتارهم عالقه داشتم .به زحمت تونستم گيتار هم
بخرم يعنی خواهرم كه آرايشگره وقتی ديد اينقد دوست دارم براي تولدم خريد اما
هزينه آموزشش خيلی زياده .شايد اگه بابام زنده بود میتونست بهم بده اما االن واقعا با
درآمدي كه داريم شدنی نيست .ب) احمد  21ساله و شاگرد مكانيكی میگويد :من تا
عصر توي تعمير گاه هستم .خيلی وقت آزادي ندارم اما دو سه شب توي هفته به
باشگاه میرم قبال هم با بچهها خيلی فوتبال بازي میكرديم اما االن كم شده بايد يك
هنري ياد بگيرم بتونم گليم خودم را از آب بيرون بكشم .ج) مهديه  31ساله ،متاهل و
خانه دار میگويد توي اوقات فراغتم تنيس خاكی بازي میكنم و به شنا و مطالعه هم
عالقه دارم در ضمن عكاس حرفهاي هم هستم و دورههاي مختلفی را گذراندم.
خانواده ما زياد اهل سفر خارجی هست و من دوست دارم از چيز هاي جالب عكس
بگيرم.
 -2سرمایه اجتماعي

سرمايه اجتماعی جمع منابع واقعی يا بالقوهاي است كه حاصل شبكه بادوم روابط
كمابيش نهادينه شده آشنايی و شناخت متقابل يا به بيان ديگر ،عضويت در يك گروه
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است .در اين بررسی نمود آن با مشاركت در مراسم ،سركشی و رفت و آمد با دوستان
و آشنايان در نظر گرفته شده است در اين خصوص علی  18ساله ديپلم میگويد:
خانواده ما با دوستان و همكاران پدرم همين طور اقوام پدر و مادرم ارتباط زيادي داره
اكثر عصر ها و شبها ما يا خونه كسی دعوتيم يا مهمون داريم و يا همگی با هم
میرويم يك جايی مثل پارك يا خارج شهر.
 -3سرمایه فرهنگي

سرماية فرهنگی به عنوان شاخصی تركيبی ،شامل بُعد تجسم يافته يعنی تمايل و
گرايشهاي ذهنی افراد به مصرف و استفاده از كاال هاي فرهنگی ،بعد عينی يعنی
مصرف مستقيم كاال هاي فرهنگی و بعد نهادي يعنی مدارك و مدارج تحصيلی افراد
است (بورديو )246 :1986،به عنوان مثال در اين خصوص غزل  22ساله و دانشجو
میگويد :من به خطاطی ،نقاشی و موسيقی عالقه دارم اصال میدونيد جو خونه ما
هنري هست .بابام خيلی قشنگ خطاطی میكنه تار را هم خيلی خوب می زنه من ،هم
استعداد خوشنويسی دارم از بچگی تا حاال هم موسيقی میزنم.
 -4مناسبات خانوادگي

منظور از اين مقوله مناسبات و روابط در بين اعضاي خانواده ،وضعيت تاهل و
وجود و تعداد فرزندان ،رضايت از زندگی زناشويی و غيره است .هر كدام از اين
مفاهيم توسط پاسخگويان به عنوان عوامل موثر بر گذران فراغتشان مطرح گرديده
است به عنوان مثال الف) حميده  31ساله فوق ليسانس ،شاغل ،متاهل و داراي فرزند
میگويد :من دوره مجردي هر روز سوار ماشين ميشدم با دوستام میرفتيم تو خيابون
دور میزديم ،كافی شاپ و رستوران میرفتيم كلی خوش بوديم .بعد از ازدواج ديگه
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بيشتر با شوهرم اين ور و اون ور میرفتيم اما يك سالی هست كه بچه دار شدم همه
چيز خيلی سخت شده دخترم خيلی از وقتم را میگيره ديگه فرصت اين كارها را
ندارم .همچنين ب) محمود  32ساله ليسانس ،متاهل و شاغل میگويد :وقت آزادم
خيلی كم هست .گاهی عصر ها براي خريد خونه با خانمم بيرون میرويم گاهی هم به
پارك و يا خونه پدر و مادرمون میريم .اكثر شبها هم می نشينيم يكی دو تا فيلم
سينمايی نگاه میكنيم.گاهی هم سريالهاي تلوزيون.
 -5عوامل زمينهاي

از جمله مفاهيم زمينهاي تأثير گذار بر نحوه گذران اوقات فراغت میتوان به
جنسيت ،سن و وضعيت اشتغال اشاره كرد در اين خصوص سه روايت انتخاب شده
است .الف) ساناز  25ساله ،مجرد ,ديپلم و خانه دار میگويد وضعيت ما دخترها اصالً
با پسرها قابل مقايسه نيست اونها خيلی راحت هستند كسی كاري ندارد كه شب تا چه
ساعتی بيرون هستند راحت با دوستاشون هر جايی كه بخواهند جمع میشوند .توي
خونه هم توقع هزار تا كار ازشون نمیره .ب) احمد  25ساله ليسانس مديريت و بيكار:
وقتی آدم بعد از اين همه تالش توي اين سن بيكار باشه خيلی سخته حال و حوصله
هيچ چيزي را ندارم بيشتر توي اتاقم میشينم گيم ميزنم و گاهی هم فيلم میبينم ،چت
میكنم گاهی هم با دوستام میريم بيرون ولی خودتون میدونيد ديگه بيرون رفتن هم
خرج داره تا چقدر میشه ادم دستش جلو بقيه دراز باشه .ج) سارا ديپلم و خانه دار
میگويد :صبح ها ساعت  10از خواب بلند میشوم و تا ظهر غذايی درست می كنم و
همزمان سريالهاي ماهوارهاي را دنبال می كنم سه تا عصر هم در هفته باشگاه میرم.
ج) فعاليتهاي رایج فراغتي
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در اين خصوص مقوالت ورزش ،فعاليتهاي هنري ،استفاده از رسانههاي جمعی،
استفاده از شبكههاي اجتماعی ،خواندن كتاب و مجله ،مسافرت ،گوش دادن به
موسيقی ،مراوده با دوستان و رفتن به سينما ،تئاتر و كنسرت و ديدن فيلم و سريال از
رايجترين فعاليتهاي فراغتی جوانان است.
د) پيامدهاي انتخاب سبك فراغتي

در اين خصوص پنج مقوله اجتماعی شدن و تعامل با دوستان ،هويت يابی ،باال
رفتن توانايی ،كسب لذت و سالمت جسمی و روانی استخراج گرديده است.
 -1اجتماعي شدن و تعامل با دوستان

بيش از نيمی از آزمودنیها عنوان كردند كه مهمترين پيامد انتخاب فراغتشان
تعامل با دوستان و قرار گرفتن در كنار همساالنشان است.
 -2هویتیابي

يافتهها نشاندهنده آن است كه مخاطبين سعی داشتند با انتخاب نحوه فراغتشان
مانند سبك موسيقی ،نحوه فعاليت در فضاي مجازي ،انتخاب مكان تعامل با دوستان،
انتخاب نوع ورزش ،بازيهاي كامپيوتري و غيره به نوعی هويتيابی دست يابند به
عنوان مثال هومن  22ساله و دانشجوي مكانيك میگويد من با دوستانم هفتهاي يك
بار به قهوه خانه عفيف آباد میرويم صبحهاي جمعه هم بعد از كوهنوردي در
رستوران هفت خوان صبحانه میخوريم او دليل اين انتخاب را اين مطلب عنوان كرد
كه اين جاها با كالس هستند و هر قشري نمیتواند وارد شود.
 -3باال رفتن توانایي
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حدود  20درصد از پاسخگويان مهمترين پيامد انتخاب فراغتشان را باال رفتن
توانايیهايشان اعالم كردند و گفتند تمايل دارند در حرفه ،هنر و يا ورزش انتخابی و يا
آموزش يك زبان خارجه توانا شوند.
-4كسب لذت

كسب لذت از ديگر پيامد هاي آزمودنیها جهت گزينش فراغتشان بود به عنوان
مثال امين دانشجوي رشته برق گفت ما با بچهها تو خوابگاه دور هم جمع میشيم
پاسور بازي میكنيم باشگاه میريم ،شنا میكنيم فوتبال بازي میكنيم ،فيلم میبينيم
بهر حال جونيم و بايد خوش باشيم و اززندگی لذت ببريم.
 -5سالمت جسماني و رواني و فرار از مشكالت

بخشی از پاسخگويان پيامد انتخاب نحوه فراغتشان را سالمت جسمی عنوان كردند
و بخشی ديگر از سالمت روان و فرار از مشكالت نام بردند به طور مثال مريم  30ساله،
ديپلم و خانه دار گفت بيشتر رمان میخونم و فيلم و سريالهاي ماهوارهاي را میبينم
اين طوري وارد حال و هواي ديگهاي میشم و به مشكالت زندگيم كمتر فكر
میكنم.
ه) مقوله هستهاي :فراغت پدیدهاي منعطف و متأثر از سرمایههاي خانواده

تنوع بسيار زيادي در سبك فراغتی جوانان وجود دارد و آنها تحت تأثير علل
مختلف سبكهاي متفاوتی را دنبال میكنند .در جدول شماره ( )1مدل زمينهاي درك
جوانان از علل و پيامدهاي گذران اوقات فراغت ارايه شده است .بر اساس اين مدل
سرمايههاي فرد و خانواده مهمترين علت گزينش سبك فراغتی میباشد و افراد
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تفاوتهاي قابل مالحظهاي رادركميت وكيفيت گذران فراغت برحسب ميزان
برخورداري از سرمايههاي مختلف اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی تجربه میكنند
همچنين افراد بر حسب انواع و ميزان سرمايههاي موجود داراي طبع و ذائقه متفاوتی در
خصوص گذران اوقات فراغت و داليل اين انتخاب هستند .در جمعبندي كلی از
محتواي مصاحبهها و يادداشتهاي محقق میتوان پاسخگويان را در سه دسته داراي
سرمايههاي كم ،متوسط و زياد تقسيمبندي كرد و سبك فراغتی ويژهاي را به هر گروه
نسبت داد.
الف) سبك فراغت پاسخگویان با سرمایههاي فرهنگي /اقتصادي و اجتماعي
كم

در اين طبقه والدين اصوالً بی سواد و يا كم سواد بوده ،محل سكونت اين افراد
بيشتر در مناطق پايين يا حاشيهاي شهر میباشد ،خانواده فاقد اتومبيل و يا اتومبيلهاي
ارزان قيمت و يا ماشينهاي باري مانند وانت و يا نيسان هستند ،همچنين سطح درآمد
اين خانوادهها عموماً درآمد پايينی داشته و بخش بزرگی از درآمد صرف تامين نياز
هاي اوليهاي مانند خوراك ،مسكن ،و هزينه خدمات شهري مانند آب ،برق و گاز
میشود و كمتر هزينهاي جهت صرف در خصوص اوقات فراغت باقی می ماند در
بيشتر موارد بررسی شده در اين گروه گذران اوقات فراغت برنامهريزي شده نيست و
تماشاي تلويزيون از اصلی ترين طرق گذران اوقات فراغت محسوب محسوب
میگرديد بطوري كه فيلمها و سريالهاي ايرانی و سريالهاي ماهواره ،بيشترين
طرفدار را در بين اين گروه داشته است.
در اين گروه دختران محدوديتهاي زيادي را در گذران فراغت تجربه می
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كردند .آنها بيشتر در خانه میم انند و رفت و آمد دوستانشان به خانه آنها كم بوده و
دوستان محدودي دارند .باين گروه بخش مهمی از اوقات فراغت خود را صرف
كمك به مادر در انجام كار هاي خانه كرده و به تمرين آشپزي و خانه داري جهت
زندگی آينده میپردازند .در اين گروه دختران هنر هايی را میآموزند كه كاربردي
براي آنها داشته باشد واحياناً در آينده براي آنها مفيد واقع شود .به عبارت ديگر
هنرهايی را میآموزند كه يا درآ مدزا باشد و يا سبب صرفه جويی خانواده شود كه از
جمله میتوان از تمايل دختران اين طبقه به هنرهايی مانند فرش بافی ،خياطی ،بافندگی
و گل سازي نام برد.
پسران نوجوان و جوان متعلق به اين دسته وقت زيادي از اوقات خود را در خيابان
و پارك با دوستانشان میگذرانند .به ورزشهاي توپی مانند فوتبال و كشتی و
بدنسازي و رفتن به زور خانه عالقهمند هستند و در زمانهاي كه فراغت بيشتري دارند
بخش قابل توجهی از آنها تالش میكنند در مغازهاي به شاگردي پرداخته و فن و يا
هنري را بياموزند كه هم درآمدي را براي آنها بهوجود آورد و هم بتوانند آمادگیهاي
الزم را براي يافتن و برگزيدن شغلی در آينده به وجود آورند.
آشنايی زيادي در بين اعضاي اين طبقه با سبكهاي موسيقی وجود ندارد و هيچ
كدام تا كنون در كنسرت موسيقی شركت نكرده بودند .در بين آنها گوش كردن به
موسيقیها ي پاپ باالترين طرفدار را داشت .ميزان مطالعه در بين افراد اين طبقه كم
است.و عمدتاً مربوط به مطالعه درسی جوانان است و تنها تعداد معدودي از دختران به
مطالعه رمانهاي عاشقانه ايرانی می پردازند ،فروانی استفاده از سينما در اين گروه بين
پسران بيش از دختران میباشد .مسافرت در بين اعضاي اين طبقه محدود است و عمده
مسافرتها به مسافرتهاي درون استانی كه خانواده داراي اقوامیدر آنجا است و
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همچنين مسافرتهاي زيارتی خالصه میشود .بخش بزرگی از مسافرتها توسط
اتوبوس صورت گرفته و اسكان در منزل آشنايان و استفاده از چادر مسافرتی فراوانی
بيشتري دارد .در منزل افراد اين طبقه وسايل نقاشی يا وجود نذاشته و يا در حد وسايل
بسيار ابتدايی است و در خصوص وسايل موسيقی نيز دايره بيشترين فراوانی را به خود
اختصاص داده بود .كتابهاي موجود نيز بيشتر كتابهاي درسی بوده و تعداد كتابهاي
غير درسی بسيار معدوداست كه عمدتاً مشتمل بر كتابهاي قران ،مفاتيح و حافظ
میباشد.
ب) سبك فراغت پاسخگویان با سرمایههاي فرهنگي /اقتصادي و اجتماعي
متوسط

الگو هاي فراغتی نوجوانان و جوانان در اين طبقه تا حدودي از الگوي گذران
اوقات فراغت در درون خانه فاصله گرفته و افراد بخش زيادي از زمان فراغت خود را
در بيرون از خانه سپري میك نند ،بنحوي كه حضور دختران اين طبقه در مراكز خريد
قابل مالحظه است .همچنين حضور در كافی شاپ ها و رستورانهاي ارزان قيمت از
جمله تفريحات جوانان در اين گروه است .ميزان آشنايی افراد مورد مطالعه در اين
طبقه در خصوص موسيقی بيشتر از طبقه پايين و كمتر از طبقه باال است .همچنين
موسيقیها ي پاپ و رپ ايرانی طرفدار هاي بيشتري دارد چنانچه موسيقی رپ در بين
نوجوانان و جوانان پسر رواج باال تري نسبت به دختران داشت .افراد در اين طبقه به
طور ميانگين حدود دو تا سه ساعت در روز را به گوش دادن به موسيقی اختصاص
میدهند .اين گروه مسافرتهاي بين شهري نسبتاً زيادي داشتند كه مقاصد آن هم
زيارتی و هم تفريحی بوده است .بسياري از آنها در مسافرت جهت اسكان از خانههاي
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معلم ،مهمانسراهاي ادارات استفاده كرده و از خدمات تورهاي ازان قيمتتري كه
اسكان در هتلهاي يك تا سه ستاره را در برنامه خود داشتند كمك میگرفتند و در
موارد معدودي نيز از چادرهاي مسافرتی استفاده كرده بودند .اين گروه عموماً از
اتومبيلهاي شخصی و قطار جهت مسافرت استفاده می كردند و در بين كسانی كه با
مشكل زمان مواجه بودند و يا امكان مسافرت هوايی با تورهاي ارزان قيمت تر براي
آنها فراهم میش د و كسانی كه در طبقه متوسط باال قرار داشتند سفرهاي هوايی رواج
بيشتري داشت .افراد اين طبقه سفرهاي معدودي به خارج كشور داشتند كه بخش
عمده آن سفر به كشورهاي نزديكی چون تركيه ،ارمنستان ودبی بود .اين گروه نسبت
به طبقه پايين دوستان بيشتري داشتند .ميزان مطالعه كتابهاي غير درسی فراوانی
بيشتري در بين آنها داشت و به طور متوسط حدود دو ساعت در هفته را به مطالعه
اختصاص میدادند و در بين آنها مطالعه كتب دينی ،رمان و شعر بيشترين طرفدار را
داشت .استفاده از اينترنت و شبكههاي مجازي مانند واتساپ ,تلگرام و اينستاگرام و
فيس بوك سهم مهمی از گذران اوقات فراغت اين قشر خصوصاً گروه جوان را به
خود اختصاص میداد .هنرهايی مانند نواختن موسيقی و هنرهاي تجسمی محبوب اين
گروه بود .دختران اين گروه عالوه بر هنر هاي ذكر شده به شركت در كالس هاي
شيرينی پزي،تزئينات ،خود آرايی عالقه داشته و زنان جوان خانه دار غير شاغل نيز
عموماً آموزشها يی در خصوص خياطی گذرانده بودند .تلوزيون و ماهواره بخش
قابل مالحظهاي از گذران اوقات اين گروه را به خود اختصاص میداد فيلمهاي
سينمايی ايرانی و خارجی و موسيقی و شو بيشترين طرفدار را در بين افراد اين گروه
داشت .جوانان اين طبقه از ورزشهاي ژيميناستيك ،ايروبيك ،شنا و تير اندازي و
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پينگ پنگ و بدمينتون به عنوان ورزشهاي مورد عالقه خود در گذران اوقات فراغت
ياد كردند.
افراد در اين طبقه حضور بيشتري نسبت به طبقه پايين در سالنهاي سينما و تئاتر
داشتند .همچنين وسايل فراغتی نيز در خانههاي افراد اين گروه از تنوع و كيفيت باال
تري برخوردار بودند چنانچه در بسياري از منازل آنها وسايل ورزشی مانند
توپ،راكت پينگ پنگ ،بدمينتون ،دستگاههاي ورزشی مانند تردميل و دوچرخه
ثابت ،آالتهاي موسيقی مانند گيتار ،سه تار و در موارد اندكی ويلون و سنتور و
وسايل صوتی و بصري وجود داشت .بعالوه در خانههاي افراد مورد بررسی داراي
تنوع بيشتر كتاب بود بطوري كه بين  20تا  700كتاب مشاهده گرديد كه ميزان آن در
بين طبقات متوسط جديد تحصيل كرده بيش از طبقه متوسط سنتی بود.
ج) سبك فراغت پاسخگویان با سرمایههاي فرهنگي /اقتصادي و اجتماعي زیاد

در ميان افراد اين طبقه سرمايههاي اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی به ميزان بااليی
وجود دارد .بسياري از افراد اين طبقه به هنر و ادبيات عالقهمندند و بيشتر از
آموزشهاي اساتيد خصوصی استفاده كرده و با گروههاي همتاي خود ارتباط دارند.
گذران اوقات فراغت در بين آنها هدفمند است بطوري كه وسايل بسيار متنوع و
گستردهاي در منزل افراد اين طبقه وجود دارد .كه برخی از آنها عبارتند از االت
موسيقی مانند پيانو ،و ويالون ،كتابخانههاي بزرگ و كتابهاي متنوع ,وسايل ورزشی
مانند اسكيت ،وسايل كوه نوردي ،وسايل شنا ،وسايل نقاشی و غيره.
افراد در اين طبقه بيشتر تمايل به تماشاي فيلمهاي سينمايی خارجی داشته و
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بيشترين آشنايی را با سبكهاي موسيقی و هنري دارند ،در موسيقی پاپ ايرانی و
خارجی از محبوبترين موسيقیها در بين اعضاي اين گروه میباشد و اقبال به
موسيقی سنتی با افزيش سرمايههاي فرهنگی افزوده میشد .بعالوه ميزان مطالعه غير
درسی در اين گروه خصوصاً در صورت غلبه سرمايه فرهنگی بيشتر میشود .بيشتر
خريد وسايل آنها در سفر هاي داخلی و خارجی و از كاالهاي مارك انجام میشود.
رفتن به سالنهاي كنسرت و تئاترهاي فاخر و رستورانهاي گرانقيمت از جمله
تفريحات ديگر اين گروه است .اين افراد مسافرتهاي داخلی و خارجی زيادي دارند
كه اصوالً هوايی است و در هتلهاي گران قيمت اسكان میيابند .اسب سواري،
اسكيت ،تنيس خاكی ،بيليارد و غيره از ورزشهاي مورد عالقه اين گروه میباشد.
همچنين خانه هاي آنها بسيار بزرگ و مجهز به استخر بوده و شنا از ورزشهاي مورد
عالقه آنهاست .تمايل زيادي به استفاده از تلويزيون ندارند و به طور متوسط حدود
يك ساعت در هفته مطالعه اختصاص میيابد و در بين آنها مطالعه كتب رمان ،شعر و
كتب تاريخی بيشترين طرفدار را دارد.
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مدل  :1مدل زمينهاي درک جوانان از علل و پيامدهاي گذران اوقات فراغت

نتيجهگيري
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از مباحث تازهاي است كه پس از انقالب صنعتی
و رشد صنايع و فناوري ،توجه جامعه شناسان را برانگيخته و به موضوعی مهم در حوزه
علوم اجتماعی تبديل شده است .نياز به اوقات فراغت خاص يك قشر خاص نيست و
بخش بزرگی از زندگی يك انسان صرف آن میشود كه اين لزوم توجه و برنامهريزي
براي آنرا به وجود آورده و سبب گرديده است بسياري از كشورهاي جهان با استفاده
از نتايج تحقيقات و مطالعات ،در پی يافتن الگوهاي مناسب در جهت استفاده بهينه از
اوقات فراغت در جوامع خود میباشند .با توجه به اين كه بخش بزرگی از جمعيت
جامعه ما را جوانان تشكيل میدهند و برنامهريزي مناسب اوقات فراغت جهت اين
گروه از اهميت بااليی برخوردار است .با عنايت به تنوع وسايل فراعتی و فرصتها و
چالشهاي ممكن در خصوص گذران فراغت عدم برنامهريزي صحيح و كارآمد
ممكن است نتايج نا خوشايندي را براي جامعه به وجود آورد.
يافتههاي اين تحقيق نشان میدهد فراغت پديدهاي است منعطف كه تفاوتهاي
زيادي دركميت وكيفيت آن وجود دارد .و عوامل گوناگون درانتخاب سبك فراغتی
موثر است همچنين افراد پيامد هاي مختلفی را از اين فعاليتها انتظار دارند.
در اين بررسی با روش كيفی علل و پيامدهاي اين پديده مورد بررسی قرار گرفته
است .مهمترين مقوالت مستخرج از اين تحقيق در خصوص عوامل مؤثر بر ذايقه
جوانان و انتخاب سبك فراغتی آنها عبارتند از سرمايههاي فرهنگی ،اقتصادي و
اجتماعی و مناسبات خانوادگی مانند وضعيت تاهل و وجود و تعداد فرزندان و رضايت
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از زندگی زناشويی و همچنين عوامل زمينهاي مانند سن و جنس همچنين يافتهها نشان
دادند كه جوانان انتظار دارند اين الگو براي آنها پيامدهايی مانند اجتماعی شدن و
تعامل با دوستان ،هويتيابی ،باال رفتن توانايی ،كسب لذت و سالمت جسمانی و
روانی را داشته باشد.بعالوه در اين مدل فراغت به عنوان پديدهاي منعطف و متاثر از
سرمايههاي خانواده به عنوان مقوله هستهاي در نظر گرفته شده است و يافتههاي اين
تحقيق مويد نظريه بورديو میباشد.
رشد همه جانبه يك جامعه مستلزم نيروهاي سالم ،ماهر و توانمند است و جامعه
بايد براي تربيت چنين افرادي برنامهريزي مناسبی داشته باشد زيرا اگر سياستهاي
جامعه نتواند افراد را در مسير مناسب قرار دهد آسيبهاي زيادي بر آن جامعه وارد
میش ود لذا از آنجا كه در جامعه افراد داراي ميزان متفاوتی از اين سرمايهها هستند و
انتظارات متفاوتی از اوقات فراغت خود دارند الزم است در سياستگذاريها تمايزات
گروههاي مختلف مورد عنايت قرار گرفته و با توجه به تفاوت سبكها و سليقههايی
كه در بين گروههاي مختلف وجود دارد برنامهريزي متفاوتی جهت هر قشر صورت
گرفته و استراتژي مناسبی اتخاذ گردد .در .افراد داراي سرمايههاي كم و متوسط
اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی نيازمند حمايتهاي بيشتر هستند و دولت الزم است با
تسهيل زمينههاي كارامد گذران فرغت و تشويق سازمانهاي مردم نهاد در اين
خصوص اقداماتی را انجام دهد .در اين گروهها فراغتهاي انفعالی و غير فعال مانند
تماشاي تلويزيون و گردش در شبكههاي مجازي بخش مهمی را به خود اختصاص
میدهد و الزم برنامههاي جهت رشد و استعداد ها و توانايیهاي اين گروه اتخاذ
گردد .همچنين با توجه به سوق يافتن فعاليتهاي فراغتی به فعاليتهاي برون خانگی و

 64

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 96

عدم وجود فضاهاي مناسب شهري و مسايل اقتصادي و هزينه بر بودن استفاده از برخی
از فضا هاي مناسب امكانات الزم خصوصا جهت جوانان و خصوصاً دختران جوان
فراهم آيد .بعالوه تسهيل زمينههاي سفر جهت اقشار مختلف و تقويت نقاط
گردشگري داخل كشور جهت كاهش صدور ارز از كشور از ديگر اقدامات الزم در
اين خصوص است.
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 فيضی ،ايرج ( .)1386اوقات فراغت و سبكهاي فراغتی ،نشریه پژوهشگاه فرهنگ ،هنرو ارتباطات ،صص.24-18
 سازمان ملّی جوانان ( ،)1381بررسي وضعيت اوقات فراغت جوانان ،تهران ،مؤسسهفرهنگی اهل قلم.
 شكوري ،علی ( ،)1387سبكها و الگوهاي فراغتی در ميان بخشی از جوانان شهرتهران ،فصلنامه مطالعات جوانان(ویژه فراغت) ،شماره  ،13ص.129
-

شيخ ،سعادت ( ،)1375چگونگي پرداختن به فعاليتهاي فراغتي نوجوانان و جوانان

شهر تهران ،تهران ،دبيرخانه شوراي عالی جوانان.
 عباسزاده ،محمد؛ مبارك بخشايش ،مرتضی و مينا معروفپور( ،)1392بررسی رابطهسرمايه اجتماعی اقتصادي و فرهنگی با نحوهگذران اوقات فراغت در بين دانشآموزن
مقطع متوسطه شهر نقده ،مطالعات علوم اجتماعي ایران ،سال دهم ،شماره سی و هشتم.
 عابدينی ،صمد ( ،)1379بررسی عوامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر ميزانگذران اوقات فراغت و ميزان مصرف كاالهاي فرهنگی ،مطالعه موردي :شهرمرودشت،
پایاننامه كارشناسي ارشد ،شيراز :دانشگاه شيراز ،دانشكده علوم اجتماعی.
 علوي زاده ،سيد امير ( ،)1385بررسی چگونگی و نحوهگذران اوقات فراغت بانوانشهر كاشمر ،فصلنامه جمعيت ،ش  64و  ،63صص .83-61
 فاضلی ،محمد ( ،)1382مصرف وسبك زندگي ،انتشارات صبح صادق ،تهران. فيضی ،ايرج اوقات فراغت و سبك اي فراغتی ،نشریه پژوهشگاه فرهنگ ،هنر وارتباطات ،صص .24-18
 كوزر ،ليوئيس ( ،)1380زندگي و اندیشه بزرگان جامعه شناسي ،محسن ثالثی ،تهران،انتشارات علمی.
 -استراوس ،انسلم و جوليت كوربين ( ،)1385اصول روش تحيقيق كيفي نظریة مبنایي
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رویهها و شيوهها ،ترجمة بيوك محمدي ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
 گيدنز ،آنتونی ( ،)1382جامعه شناسي ،منوچهر صبوري كاشانی .تهران ،نشر نی. لطفی زاده ( )1391در بررسی رابطه وضعيت گذران اوقات فراغت جوانان شهري باپايگاه اقتصادي و اجتماعی ،مجله بررسي آمار ایران ،سال  ،23شماره  ،1بهار و تابستان
 ،1391صص.53-23
 محمدپور ،احمد؛ صادقی ،رسول؛ رضايی ،مهدي؛ پرتوي ،لطيف ( ،)1388سنت،نوسازي و خانواده :مطالعهي تداوم و تغييرات خانواده در اجتماعهاي ايلی با استفاده از
رهيافت روش تحقيق تركيبی ،زن در توسعه و سياست ،دوره  7شماره  ،4صص93-71
 محمدي ،جمال؛ دادهير ،ابوعلی و فرزين محمدي ( ،)1391مناسبات سرمايه فرهنگی وسبك زندگی ،مجله جامعه شناسي ایران ،دوره سيزدهم ،شماره  ،4ص.21-3
 معين ،محمد ( ،)1363فرهنگ فارسي ،چاپ ششم ،تهران ،اميركبير. مهدوي كنی ،محمد سعيد ( ،)1386مفهوم سبك زندگی و گستره آن در علوماجتماعی ،فصلنامه تحقيقات فرهنگي ،سال اول ،شماره  ،11ص.199-230
 منادي ،مرتضی ( .)1386اوقات فراغت و چالشهاي آن ،مطالعات فرهنگي و ارتباطات،ش  ،8صص .136-165
 وبلن ،تورستاين ( ،)1383نظریه طبقه مرفه ،فرهنگ ارشاد ،چاپ اول ،نشر نی. هندري ،لئو بی ( ،)1383اوقات فراغت و سبكهاي زندگي جوانان ،ترجمه فرامرزككولی دزفولی و مرتضی مالنظر ،سازمان ملی جوانان ،تهران ،نسل سوم.
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