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قدمهم

هاي هاي دانشگاهي و حوزهطوالني در كثيري از رشتهايمفهوم سبك زندگي و همچنين اوقات فراغت تاريخچه

هاي پژوهشي، چنين اينده ادبيات مربوط به اين حوزهزهاي اخير، برخالف رشد فاما در سال. پژوهشي دارد

نوشتار حاضر مرور . هاي تجربي كنار گذاشته شده استپژوهشموضوعاتي از جريان اصلي مباحث نظري و

اي به سنت مطالعات مربوط به مفهوم سبك زندگي با ارجاع ويژه"موجوديت ضمني و غيررسمي"مختصري از 

در اين مقاله همچنين به مرور برخي . دهددر خصوص اوقات فراغت ارائه مي1970هاي دهه مطالعاتي بريتانيا از سال

و 
	�������سويژه كارهايي كه توسط روبرتارهاي اخير كه در مورد نظريه اوقات فراغت صورت گرفته بهاز ك

�روجك  ����هاي نظري و مفهوم به انجام رسيده و همچنين كنكاشي كه در مورد روابط مابين اين گرايش��

هاي مفهوم سبك گويي ويژگيهدف نوشتار حاضر صرفاً باز. سبك زندگي به عمل آمده است خواهيم پرداخت

ويل، (گيرند ها در بسياري از كارهاي پژوهشي ديگر به وفور مورد بحث قرار ميزندگي نيست، چراكه اين ويژگي

اين نوشتار در واقع با هدف تحقيق در خصوص رابطه مابين مفهوم سبك زندگي و آنچه كه ). 2000، 1993،�����

. ريه اوقات فراغت ناميده شده است، به رشته تحرير درآمده استبه معناي جريان اصلي و روند غالب نظ

در اوقات الگوهاي مشاركتي گوناگونيك ويژگي عمده تاريخچه مطالعات اوقات فراغت كاوش براي توضيح 

، 1960هاي دهه نخستين رويكردها جهت توضيح رفتار اوقات فراغت در سال. ها بوده استفراغت ميان افراد و گروه

چنين رفتاري را صرفاً به برخي متغيرهاي افراد دخيل در اوقات فراغت، همچون سن، درآمد، طبقه اجتماعي مربوط 

با سرمشقسازي شيوه هايي با برجستهچنين رابطه. ساختندمي اقتصادسنجي و  از كمي، سبك  گيري آماري 

هي در آمريكاي شمالي دشقاين سرمدر حالي كه ).1988سن، كريستين(شد ميزان تقاضا مشخص مي
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ستل، (ريزي بيشتري بودها نشانگر برنامهتجارب بريتانيايي، )1980كلي، (موجد سطح نازلي از توضيح آماري بود 

عبث و فاقد هر گونه پشتوانه نظري ،فايده شناسان چنين رويكري را بيدر عين حال، جامعه؛ )1987؛ ويل، 1977

رسد كه اين سنت پژوهشي ارتباط چنداني با ايده سبك زندگي نداشته باشد، در وهله اول، چنين به نظر مي. دانندمي

در رابطه روشني » هاي اوقات فراغتسبك«در خصوص �����	���واقع، برخي از كارهاي اوليه پروكتور اما در 

���	���، 1980مثالً، گانتر و گانتر، (با همان موضوع قرار داردهاي بعدي و با پژوهش ���� ؛ ��	���

كه به وضوح با كارهاي به انجام رسيده با مفهوم سبك زندگي ) 1981،��	����؛ گليپتيس،1983،�����كلي،

، 1970هاي دهههاي حول محور اوقات فراغت در بريتانياي سالنظريهاز نخستين واضعين جامعه . مرتبط است

ساختند بلكه در خصوص اي يكپارچه با ايده سبك زندگي مربوط نميهاي خود را به طور كلي و به گونهايده

طبقه ) 1971،������پاركر،(اي از بافت كاري رفتار اوقات فراغت با فاكتورهايي چون سطح گستردهارتباط

�و ويلموت�����يونگ(اجتماعي ���و 	�������پورت وراپ)و چرخه زندگي خانوادگي 1973 (، �		�

.نددريزي كر، بررسي اوقات فراغت را در يك زمينه گسترده اجتماعي پي)1975، 	�������پورتوراپ

ها از مطالعات رويدادي كه در اين حوزه پژوهشي به منصه ظهور رسيد، تحليل نوماركسيستترين پراهميت

�و كريتچر ��������ه به انتشار اثري از كالركزاويه مطالعات فرهنگي بود كاوقات فراغت از ��	كه �����

بيكاري مايه شر "نوعي تحليل ماركسيستي را در هسته مركزي الگوي نظري خود پذيرفته بودند، انجاميد، موسوم به 

ن رويكرد، پراهميت بود، رد آن نيز در به همان اندازه كه آ). 1985(دارياوقات فراغت در بريتانياي سرمايه: "است

در تأييد آنچه كه او در چارچوب "فراغته اوقاتدجوامع امروزي و رشد فزاين"قالب كتابي تحت عنوان 

:تشريح كردصورت او اين ديدگاه را بدين . نگريست، اهميت بسزايي يافتهاي متكثر به آن ميديدگاه
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هاي گوناگوني هستند كه معرف سالئق متضاد مردم آن كشورهاي غربي داراي ذائقهمردم جامعه بريتانيا و ديگر 

به لحاظ تفريح و سرگرمي در . ها ايجاد شده استهاي تاريخي متفاوت آن ملتجوامع است كه بر اثر موقعيت

دمت را در خدزندگي و ديگر قلمروهاي از اين دست همچون استراحت و تجديد قوا، مردم اوقات فراغت خو

. ارزشمند است، تأمين كندآنانگيرند تا آن نوع تجارب زندگي را كه براي سبك زندگي به كار ميكسب نوعي 

به رغم ظاهر منفي (اما . از اوقات فراغت استشرط برخورداري ) مثالً، رها از هر گونه قيد و بند ـ م("آزادي از"

رخوردار باشد، بدين معني كه اوقات فراغت افراد را قادر تواند از وجهي مثبت ب، اين عبارت مي)گزاره باال ـ م

استفاده شود، چيزي كه به طور منطقي به جامعه ) ـ ميشخصئقمثالً، براي پيگيري عال("آزادي براي"سازد تا از مي

آن را امكان دهاي متفاوت خوجامعه تكثرگرا بدين معني كه آحاد مردم با ذائقه. فرهنگي تكثرگرا منجر خواهد شد

هاي گوناگون آنهاست، شكل دهند اي كه منعكس كننده عالئق و موقعيتشان را به گونهبيابند تا سبك زندگي

). 1970:86روبرتز، (

بخش قابل توجهي از . چالش ضمني رويكرد روبرتز در واقع همان عملياتي كردن مفهوم سبك زندگي بود

هاي بخشي از آن به برخي سبك. فهوم سبك زندگي اختصاص داشتبه م1970هاي دهه در سالادبيات پژوهشي 

. اي تجربي به واكاوي اين ايده توجه داشتاي ديگر به گونهپرداخت و پارهزندگي به عنوان يك مفهوم نظري مي

هاي مطالعاتي خارج از تحقيق در خصوص اوقات فراغت صورت اغلب اين كارهاي پژوهشي در زمره بافت

مطالعه روي نواحي مهاجرنشين : شدهاي پژوهشي گوناگوني نظير موارد زير را شامل مياي مثال حوزهگرفت و برمي

ها و تدابير اجتماعات ؛ سياست)1973، ميلر و اسجوبر، 1973مارشال، (؛ مطالعات اجتماع شهري )1979پريس، (

؛ مطالعه نظريه اجتماعي به طور �1976:6و 31ـ 2مك كنل، (؛ مطالعه صنعت توريسم )1978پيج و كالند، (محلي 
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در ). 1974:68ـ 9، گانز 1972؛ فيليپ كوا، 1972؛ فلدمن و تيلبار، �1976:36و 38بل، جلد بيست و چهارم، (كلي 

نام برد؛ اگرچه اين اثر به زبان "بحث نظري سبك زندگي"موسوم به ) 1976(از اثر سيمل همين رابطه همچنين بايد 

قرن بيستم انجام شد و در دسترس 70اصلي در آغاز قرن بيستم منتشر شد، ترجمه آن به زبان انگليسي تازه در دهه 

. عموم قرار گرفت
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1980هاي دهه درك مفهومي سبك زندگي در سال

شناساني كه در حوزه پژوهشي ساخت اجتماعي از از طرف جامعه1980هاي دهه طي سالمفهوم سبك زندگي

و ) 1987؛ شاي، 1980؛ بورديو، 1981، سوبل، براي مثال(منظر عمومي فعاليت داشتند، مورد توجه قرار گرفت 

هشي اوقات شماري از شارحين و مفسرين سعي داشتند از امكانات بالقوه مفهوم سبك زندگي براي حوزه پژو

يكي از ماندگارترين «كند كه مفهوم سبك زندگي تصريح مي) 1985:73(كريس روجك . فراغت الهام بگيرند

وي در چهارچوب جامعه شناسي اوقات فراغت مفهوم سازي وبر است كه در اصل توسط ماركسميراث نظري 

نقش ) 1986(و سو ) 1981(لت ؛ ائ)1985(؛ پاره )1984و 1985(صاحبنظراني همچون توكارسكي ".شده بود

با معرفي يك موضوع ) 1986:3(كاتاس و همكاران . انداي در مباحث مربوط به اين موضوع ايفا كردهعمده

كند، آن هم به گي جلب ميدجذابيت سبك زن... "بهپژوهشي در خصوص اوقات فراغت و سبك زندگي توجه را 

جارب شخصي در خصوص اوقات فراغت و تجربه آن در سطح منزله پلي كه گويي قادر است رابطه دروني بين ت

هاي در رفع پيچيدگي"شناسان كند كه چنانچه جامعهگيري مينتيجه) 1987(چني ".كالن اجتماعي را شفاف سازد

بايستي روي آنگاه ما مي... شدند ن اوقات فراغت به پيشرفتي نائل ميگوناگوموارد عمده فرهنگي مربوط به اشكال 

) 1988(از همين روي دو ال دورانتاي ".هاي گوناگون زندگي و سبك زندگي كار كنيمبرساختن جهان

خواند زندگي فراموضوع اوقات فراغت و سبك روي ) ايميان رشته(اي پژوهشگران را به كار پژوهشي چندين رشته

هاي پژوهشي مربوط به پايگاه اجتماعي گروهي و سبك زندگي به طرح"استدالل كرد كه ) 1989:31(ورهاوس و م

در . ، از اوقات فراغت است"هاي در خور آنهاي پژوهشي دانشگاهي پيچيده و پربار و تحليلمنزله يكي از راه
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رشات پژوهشي از سوي كميته پژوهشي شماره اي و دقيق از مقاالت و گزااي پايهمجموعه1980هاي پاياني دهه سال

).1990فيليپ كوا، گليپتيس و توكارسكي، (المللي منتشر شد شناسان بينانجمن جامعه13

1989مثالً، كتابي كه در سال : هاي چندي رو به رو شدبا مقاومتدر عين حال، استفاده از مفهوم سبك زندگي 

توانست براي رشد و وبر كه ميماكسفراغت منتشر شد اعالم داشت كه رويكرد با عنوان مطالعاتي پيرامون اوقات 

از طرف ) �1989، 1989�ويل، (توسعه مطالعات مربوط به اوقات فراغت چهارچوبي پژوهشي ارائه دهد 

يگر و برخي د) 1989اسكراتون و تالبوت، ) (هواداران آزادي زنان(ها و فمينيست) 1989كريچر، (ها نوماركسيست

: 79ـ80ياروي و مگواير، (شناسان انتقادي پژوهان قاطعانه مردود شناخته شده است و همچنان از طرف جامعهاز دانش

.شوداهميت دانسته و كنار گذاشته ميبي) 1998: 11ـ14ويرينگ، (ها و فمينيست) 1994

1990هاي دهه مفهوم سبك زندگي در سال

) 1999(مماس . رو به افزايش بود1990هاي دهه رغم چنين انتقاداتي، حمايت از مفهوم سبك زندگي طي سالبه

روي ارتباط مفهوم سبك زندگي با كارهاي وبلن، وبر و زيمل تأكيد كرد؛ كريچر با اصالح مواضع پيشين خود 

كه بايد در "������������". استشمار و با دامنه متوسط يكي از مفاهيم بيتصريح كرد كه سبك زندگي 

�كريچر. چارچوب مطالعات مربوط به اوقات فراغت مورد بررسي قرار گيرد��	�پاره و)1992:120(���

اعالم كرد ) ���1997:388���روجك .)1992و1993(نددر دامن زدن به چنين مباحثي نقش بسياري داشت�����

هاي ساختارگرا برآمده است؛ و در ژورنال مطالعات اوقات ينيستكه مفهوم سبك زندگي از پس انتقادات فم

شاني در يك . هاي پژوهشي انجام يافته، به چاپ رسيدكننده از طرحمروري مستدل و قانع) 1993ويل، (فراغت 

: اي است به اين نتيجه رسيد كهبررسي روي موضوع سبك زندگي كه در حد يك كتاب انتشاريافته
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هاي سبك. ناپذير رشد و استقرار مدرنيته استاجتماعي سبك زندگي به منزله ويژگي جدائيپديده... 

فردي راهميتي در راستاي جستجو براي نيل به هويتپزندگي نه تنها در سطح ايده به منزله معرف 

). 1996:158شاني، (اند، بلكه همچنين به عنوان وجه مشخصه مدرنيته از اهميت بسزايي برخوردارند مطرح

وضعيت امروزي مفهوم سبك زندگي 

اند، در اين مورد، ابتدا دو تا از آثاري كه موضوع سبك زندگي را با حال و هواي امروزي مورد بحث قرار داده

سبك زندگي "و) 1999(�	��������� از كن روبرتس "اوقات فراغت در جوامع امروزي":كنيمبررسي مي

). 2000$�����#���"�	!اثر استفان ميلز "تغييرجوانان در جهان در حال 

رويكرد پيشين خود مبني بر مورد اوقات فراغت در جوامع امروزيدر اثر خود به نام ) ��	�����روبرتس 

هاي كالن، نظير رويكرد ماركسيستي و فمينيسم ساختگرا را مورد تأييد مجدد قرار داده و از ترديد قراردادن نظريه

كند، ديدگاهي كه به فرايندهاي حاكم بر بازار و يك ديدگاه نئوليبرال در مورد انتخاب اوقات فراغت جانبداري مي

هاي مربوط به اوقات هاي اثرگذار بر ابراز نيازها و خواستهبه عنوان مؤلفه) ، قوانين عرضه و تقاضامثالً(بازاريابي 

مصرف و "يكي با عنوان نويسنده دو فصل، . دهدفراغت و همچنين برآوردن چنين نيازها و تقاضاهايي بها مي

ستجو براي يافتن چهارچوبي را به ج"هاي زندگي و هويت افرادسبك"و ديگري تحت عنوان "گراييمصرف

گرايي روبرتس نخست در فصل مربوط به مصرف و مصرف. نظري جهت تحليل چنين موقعيتي اختصاص داده است

نگرد كنندگان را به چشم قربانيان منفعل و تاجران فريبكار بازار ميپردازد كه مصرفهاي نظري ميبه رد آن ديدگاه

كنندگان امروزي كاال ه و عرضهدندگان از امكان انتخاب واقعي برخوردار بوكنكند كه مصرفو آنگاه استدالل مي

با اين وجود، . دهندر به نيازهاي مردم براي اوقات فراغت پاسخ ميؤثاي مدر شرايط بازار رقابتي است كه به گونه



١٢

يلي بيشتر اقتصادي است شايان ذكر است كه چنين تحليلي، آن گونه كه در اينجا به معرفي آن پرداختيم، اساساً تحل

توان وجوه اصلي نظريه اقتصادي ـ اگرچه نميتوان گفت كه كارايي و اثرگذاري بازار به منزله مي. شناختيتا جامعه

هاي فرد هاي مربوط به انگيزهفرضدر پيش. انگاري همراه استنكر آن شد ـ تا حدودي با سهلبه كلي م

ها اساس مفهوم عقالنيت اقتصادي و مالك فرد فعال فرضبر آن پيشكه ظاهراً شناخت و آگاهي(كننده مصرف

. شودبعد اجتماعي قضيه وسيعاً ناديده انگاشته مياي است كه به گونه) ددهبازاري با شم اقتصادي را تشكيل مي

ه سبك پردازد كه پديدفرض ميبه رد اين پيش"هاي زندگي و هويت افرادسبك"روبرتس در فصل مربوط به 

ترين مفهوم هايي چون طبقه اجتماعي، جنسيت و سن گردد و به عنوان اصليتواند جانشين مالكزندگي مي

هاي مربوط به سبك زندگي؛ فاكتورهايي به واقع اغلب تحليل. دهنده در تحليل اوقات فراغت به كار رودساخت

گيرند هاي اصلي دربرميبه منزله مؤلفه)بر شغلبه مفهوم متغيرهاي مبتني (همچون سن، جنسيت و طبقه اجتماعي را 

رود كه هر گونه فايده مفهوم سبك زندگي را در مطالعه اوقات ا پيش ميجاما نويسنده در سير بعدي نقدهايش تا آن

استدالل او بر اساس شماري از مشاهدات تجربي در مورد مفهوم سبك زندگي متشكل از . كندفراغت انكار مي

آيا مفهوم سبك آيا سبك زندگي مفهومي جديد است؟ : سئواالتي ناظر بر اينكه. استوار بودبرخي سئواالت،

رود؟ اين استدالل همچنين سئواالتي را در خصوص فراتر مي) هاي معناي طبقه و پابرجايي آنمحدوديت(زندگي از 

هاي سنتي كه فاكتورهايي چون هاي آنان در مقايسه با تحليلسبك زندگي و هويت، به ويژه هويت جوانان و ارزش

.گيرنددر ادامه، اين موضوعات به ترتيب مورد بحث قرار مي. دربرداشتگرفت طبقه اجتماعي را به كار ميسن، جنسيت و 

آن دسته از مفسرين مفهوم ؟ روبرتس به آيا مفهوم سبك زندگي مفهومي جديد است.1

دهد كه اعتقاد دارند سبك زندگي يك پديده اجتماعي جديد مدرن ارجاع ميگرايي و پستمصرف
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دست كم به زمان سازد كه ايده سبك زندگي روبرت به درستي خاطر نشان مي. يا رو به رشد است

ها گي ويژه خود نظير مديستهايي با سبك زندهاي قبل گروهگردد و در واقع در دههوبر بازميكسام

�حتي پيش از . در بريتانيا وجود داشتند1960ها، هر دو در دهه و هيپي) پوشجوانان شيك(���

زناني با (��������%�هاي مشابه وجود داشتند، مثالً فلپرها آنها، در فاصله بين دو جنگ جهاني گروه

كه در رفتار (�����������ها م به بوهميانيا گروهي از هنرمندان موسو) 1920ادا و اطوار در دهه 

). كردندشكن بودند و قلندروار زندگي ميپوشي سنتپوشي برعكس طرفداران مد و شيكو جامه

هاي خيابان گرد ـ گروه���������%گشت تا به عصر فالنورها نويسنده همين طور به گذشته برمي

ـ جوانان ��������&و به دوره الريكينزها ) 1996، ��������و ويرينگ��������ويرينگ(

هاي ترديد به گروهقرن نوزدهم رسيد و بي) 2000: 394،����&و لينچ�����يلو(الت و ولگرد 

رسيد كه مفهوم سبك در واقع، به نظر مي. توانست اشاره كندهاي پيش از آن نيز ميمشابه در سال

سبك زندگي ممكن است . خاطر آن معتبر و يا مفيد تلقي شودزندگي چيز جديدي دربرنداشت تا به 

���گراييبه ويژه به خاطر مصرف����������هاي مدرن به نوعي از ويژگيو از منظر پست

ها و اما همچنين به خاطر برخي وجوه مادي ديگر همچون نمادها، طراحي. همزيستي برخورار باشد

چيزهاي نويني نيستند اما در تحليل جوامع امروزي اعتبار كسب بنابراين، اينها. ژرفاييعمقي و بيبي

.رسندكنند و مفيد به نظر ميمي

آيا سبك زندگي مسئله درون طبقاتي است يا پديده رايج ميان طبقات مختلف جامعه .2

هايي با سبك زندگي شناسايي دهد كه در آن گروههايي ارجاع مي؟ روبرتس به پژوهشاست

اند هاي سنتي جامعه قابل شناسايي بودهها به خاطر قرارداشتن در ميان اليهر واقع اين گروهاما د. اندشده
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و 210ـ13. صص(ها همواره به طبقات متوسط يا باالي جامعه تعلق داشتند و از سوي ديگر، اين گروه

صريح اي به نام سبك زندگي اذعان دارد، تدر حالي كه روبرتس به وجود عيني پديده). 200ـ03

اي بيشتر در ميان طبقات مرفه و اقشار فرهيخته و با تحصيالت عالي رايج است، كند كه چنين پديدهمي

اين امكان را دارند تا هر يعني اقشار و طبقاتي كه به خاطر برخورداري از مواهبي اقتصادي و فرهنگي 

هاي با سبك زندگي ا گروهاما، اينكه آي. گونه كه خواستند رفتار كنند و به ميل خود زندگي كنند

اي صرفاً درون طبقاتي است يا عمدتاً درون طبقاتي است و يا آنكه تا حد وسيعي در ميان اقشار پديده

به . هاي تجربي بايد به آن پاسخ دهندمختلف جامعه رايج است، سئواالتي است كه در حال حاضر داده

. سيت و سن افراد دارد سئوال تجربي استطريقي مشابه اين سئوال كه سبك زندگي چه نسبتي با جن

شماري از مطالعات دانشگاهي از اين امكانات برخوردارند كه براي پاسخگويي به تنها تعداد انگشت

هاي گوناگون جامعه به ارزيابي جزئياتي بپردازند كه الزمه يك تغيير هايي در ميان بخشچنين پرسش

ري و مطالعات پژوهشي مربوط به بازار تجاري قادر به برخي از كارهاي حاصل از سرشما. تجربي است

هاي ، اما، حتي چنين مطالعاتي به لحاظ دامنه داده)1993: 237ويل،. ك. ر(چنين كاري هستند 

نتايج اكثر . برندهايي رنج ميها از محدوديتآوري شده و همچنين به خاطر شيوه تحليل آن دادهجمع

طبقاتي هاي سبك زندگي در حوزه درونها به طور كلي حاكي از آن است كه گروهاين پژوهش

اشتن دشود كه صرف تعلق بنابراين، باز هم تأكيد مي. نيستاند، اگرچه به طور كلي اينگونهمطرح

هاي سبك زندگي به طبقات مختلف مردم دخيل بودن فاكتورهايي چون جنسيت و سن، دليل گروه

.شود كه ايده سبك زندگي را فاقد اعتبار بدانيمنمي
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مدرن كه با روبرتس بر آن است كه در شرايط پست. عدم ثبات و پابرجايي.3

هايي كه بر مبناي آن مردم سبك زندگي خود شود پايهپذيري سريع فضاي فرهنگي مشخص ميتغيير

دهند از ثبات چنداني برخوردار نيست و از اين رو، چنين سبك زندگي ممكن است از را ساخت مي

يا تقريباً "تهديد"نويسنده به چنين فرايندي به منزله . پابرجايي و ثبات كافي برخوردار نباشد

اما مطلوب دانستن . )205ـ6. صص(نگريست مي"دگذاري مسير تخريب از راه رواج اوقات فراغتآزا

عدم ثبات فزاينده در زندگي مردم دخلي به موضوع بحث ما ندارد و چيزي از اهميت موضوع سبك 

اي گذرا و اي فزاينده به عرصهچنانچه زندگي پيوسته و به گونه. كاهدزندگي به خودي خود نمي

ثبات بدل شود و چنانچه رويكردهاي معيني براي تحليل سبك زندگي با اين روند مسلط جور بي

دربيايند چنين چيزي به معناي آن خواهد بود كه سبك زندگي دقيقاً بايستي به منزله يك ابزار تحليلي 

چنين چيزي ارزش آن را ندارد، چون عدم ثبات چيزي . مفيد براي عصر تاريخي حاضر تلقي گردد

توان چنين مي. نيست كه دانشمندان علوم اجتماعي از آن غافل بوده و ناگهان با آن مواجه شده باشند

ها بر اثر استدالل كرد از زماني كه، انقالب صنعتي در غرب به وقوع پيوسته است شماري از پديده

ژيكي، بروز نشيني، تغييرات تكنولوشدن، توسعه و رونق اقتصادي، زاغهگسترش شهرنشيني، صنعتي

اند و تغييرات چشمگير و كالن در رسوم و عادات فرهنگي، هايي كه چند نسل درگير آن بودهجنگ

بنابراين، بروز تغييرات . شده استثباتي بر زندگي حاكم ها از هنجار خارج شده و بيشماري از پديده

مختلف چرخه زندگي اثر به واسطه فاكتورهاي يادشده در باال به منزله فاكتورهايي كه در مراحل 

گذارند و تغييراتي مانند تغييرات مشاغل، تغييرات همسرگزيني و تغيير و تحوالت در انتخاب محل مي

همه اين موارد ممكن . ناپذير استكنند در سطح زندگي شخصي نيز امري اجتنابسكونت ايجاد مي
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به اين واقعيت كه ما مفهومي را با توجه. است به درجات مختلف در سبك زندگي تغييراتي ايجاد كند

دهيم كه خود در معرض روند ثابتي از دگرگوني قرار دارد، ممكن است بيشتر مورد بررسي قرار مي

����#كند، همان گونه كه ميلز جوانان صدق ميداين به ويژه در مور. نشانه قوت باشد تا نشانه ضعف

: گيردتانيايي به عمل آورده نتيجه ميهايي كه خود روي جوانان برياز پژوهش) 2000:157(

اي نظير آن نوع حمايت هاي زندگي قادر به ادامه هويتي ثابت بر پايهصرفاً بدين خاطر كه سبك

هاي زندگي توان نتيجه گرفت كه سبكتر ممكن بود، نيستند نمياجتماعي كه در جوامع قديمي

��	�	���'در ساخت هويت ���	��تغيير اجتماعي به اين . اي استيهفاقد تأثيري پا���	

معني است كه نقش بسيار طبيعي و واقعي هويت تغيير كرده و جوانان نيز گويي همراه با اين 

جوانان سبك زندگي خاص خود را دقيقاً آن گونه كه . ... اندتغييرات دستخوش تغييراتي شده

پذيري گي امكان انعطافچون آن سبك زند. گزيننددانند برميخواهند و مناسب خود ميمي

اين واقعيت كه سبك زندگي از كيفيت ناپايدار برخوردار . ... آوردالزم را برايشان فراهم مي

.كند تا با ناپايداري و عدم اطمينان نهفته در تغييرات اجتماعي كنار بيايندست به آنان كمك ميا

كند حاكي از آن كه اغلب بريتانيا اشاره ميهاي انجام شده در روبرتس به نتايج برخي پژوهش)سبك.4

كنند، اقالم مورد نياز خود را بر اساس قيمت و نياز كساني كه براي خريد لوازم خانه مراجعه مي

توان گفت كه از طريق كنند، نه بر پايه همخواني با سبك خاصي، از اين رو، نميكاربري آن تهيه مي

نتايج نخستين مطالعات صورت . دهندرا ساخت مينوع فعاليت مصرفي خود سبك زندگي خاصي

گرفته در اياالت متحده در خصوص تركيب و ريخت اتاق نشيمن حاكي از آن است كه مردم مبلمان 

؛ 1955، ���"�(ديويس(چينند داخل و دكوراسيون داخلي خانه را بر اساس سبك معيني نمي
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پاسخ به اين سئوال كه آيا ). 1970،�����+و هاوس������&؛ المان 1955، ������*جانكر

كنند و اينكه آيا ها و مدها توجه ميمردم آگاهانه يا ناخودآگاه در چينش لوازم خانه به طراحي

كنند و پاسخ به برخي سئواالت تجربي كنند يا نميشناختي را تا چه حد رعايت ميهاي زيباييسبك

. دارزهشي بعدي ميهاي پژوترديد به تالشديگر، بي

هاي كند كه مردم، به ويژه جوانان، به طور عمدي و آگاهانه با گروهروبرتس استدالل مي. هويت.5

دهد كه كنند؛ او در تأييد مدعاي خود به نتايج مطالعاتي ارجاع ميسبك زندگي همانندسازي نمي

دهند و به هيچ كنند تا خود را افرادي عادي و معمولي نشان دهد، جوانان مؤكداً تالش مينشان مي

مسئله هويت گروهي، جالب و . اي قلمداد شوندشدههاي شناختهخواهند در صف چنين گروهوجه نمي

برخي الگوهاي سبك زندگي، نظير الگوهاي بنا شده بر . اي استدر عين حال، موضوع پيچيده

ندگي وابسته با گروه سبك زدي فرد ممطالعات روانشناختي بازار به يكسان پنداري آگاهانه و تع

شناختي، اقتصادي، هاي مردمنيستند، عضويت تعلق داشتن و منتسب بودن به يك گروه، بر مؤلفه

هاي درك هويت گروه از راه تحقيق صرفاً بر پايه پرسش و پاسخچنانچه . مصرفي و نگرش مبتني است

را » طبقه متوسط«طه توانيم رشد فزاينده سلبود، ما ميياب ممكن ميمندرج در يك پرسشنامه زمينه

هاي مختلف طبقه اجتماعي معموالً بر اساس در واقع، جزئيات بيشتر در مورد گروه. بپذيريم

شود كه سئواالت پاسخ بنابراين، بار ديگر تأكيد مي. گيرداي صورت ميهاي شغلي حرفهبنديمقوله

دي در خصوص سبك زندگي هاي بعداده نشده در مورد هويت گروه را بايد به منزله موضوع پژوهش

در ادامه مسئله مربوط به . اهميت نگاشته شودنگريست، نه آنكه به اين بهانه مفهوم سبك زندگي بي

.گيردهويت جوانان مورد بحث قرار مي
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دهد، هاي خود به برخي ادعاها واكنش نشان ميروبرتس در بخشي از بحث. نقش اوقات فراغت.6

رسد كه روبرتس بر به نظر مي). 212ـ 3. ص(بع اصلي هويت فرد است مبني بر اينكه اوقات فراغت من

اين باور است كه مفهوم سبك زندگي براي نقش اوقات فراغت به نوعي اولويت قائل است و از اين 

. دار خواهد شدخدشهرسد، چنانچه اين اولويت انكار شود، اعتبار مفهوم سبك زندگي به اين نتيجه مي

هايي كه به طور تالش. كندي اغلب الگوهاي سبك زندگي چنين چيزي صدق نميبا اين وجود، برا

ات فراغت را صرفاً به عنوان يكي قوگيرد، اتجربي سبك زندگي صورت ميكردن كلي براي عملياتي

ها همچون مؤلفه اجتماعي ـ اقتصادي، وضعيت چرخه هاي پديده واقعي در كنار ديگر مؤلفهاز مؤلفه

به . بيندها و نظاير آن ميجغرافيايي سياسي، وضعيت اشتغال، الگوهاي مصرف، نگرشزندگي، موقعيت

توان به منزله ابزارهايي براي آنكه براي اوقات فراغت اولويت قائل شود، ميچنان سبك زندگي، بي

.تمركززدايي اوقات فراغت نگريست و آن را صرفاً به عنوان يك مؤلفه زندگي مورد ارزيابي قرار داد

زندگي به درك اوقات فراغت جوانان كمكي هاي خود حول محور سبكروبرتس در بحث. جوانان.7

كه بر اساس نتايج ����#���"�	!��در اين رابطه، نظرات روبرتس توسط استفان ميلز. كندنمي

ها و رفتار اوقات فراغت جوانان، به خود بر روي موضوعاتي چون مصرف، نگرشهايي كه پژوهش

: رسدآنگاه استفان ميلز به اين نتيجه مي. شودانجام رسانده، مستقيماً به چالش كشيده مي

كند، دقيقاً بدين خاطر كه جوانان به سبك زندگي جوانان نقش مهمي در زندگي جوانان ايفا مي

كنند تا جوانان سبك زندگي خود را انتخاب مي. ... برندميهميت سبك زندگي پياي فعال به اگونه

( وانند در زندگي خود رهيابي كنند معضالت ساختاريـ  فرهنگي ناشي از تغييرات اجتماعي بهتر بتدر مواجهه با 

159 :2000 ،#����.(
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ندگي به عنوان يك كند سبك زسرانجام، روبرتس استدالل مي. طبقه اجتماعي، سن و جنيست.8

تحليل سنتي نيز در واقع امكان همه نوع توضيحات مورد نياز را ابزار تحليلي، ضروري نيست چون 

. آوردفراهم مي

توان در رابطه با طبقه اجتماعي، سن و جنسيت هاي عمده در رفتار اوقات فراغت را هنوز ميتفاوت

در خصوص اوقات فراغت هنوز هاي متداولاز پژوهشيهاي اصولي حاصلگيرينتيجه. مشاهده نمود

جنسيت، سن و جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي فرد همواره به عنوان عواملي . اندارزش خود را حفظ كرده

هاي گروه مختلف تر از تفاوتشود؛ روشنمؤثر در تفاوت در رفتار اوقات فراغت افراد شناخته مي

). 212:1999روبرتس،(هاي موجود قابل شناسايي هستند شسبك زندگي درون طبقاتي كه در پژوه

اي جزو بهترين تفسيرهاي روبرتس برشمرد، چون توان به نحو متقاعدكنندهچنين تفسيري را مي

هايي در خصوص ارزش سبك زندگي است بلكه گيريآنها نه تنها اظهاراتي صرفاً در مورد نتيجه

اين رويكردي است با حداقل . اوقات فراغت چگونه بايد جريان يابدهمچنين در اين مورد كه مطالعه 

به كارگيري چنين رويكردي . بينانه بر آن نهادگرايانه ـ واقعتوان به نام تجربهارجاع به نظريه كه مي

كند تا بين آنها تفاوت قائل بدين معناست كه صرف اطالع از سن، شغل و جنسيت افراد كفايت مي

گويد كه ما صرفاً س به صراحت نميترباگرچه رو. اوقات فراغت آنان را توضيح دهيمشويم و رفتار 

رسد كه هايي متكي باشيم، اما به نظر ميهاي حاكي از وجود چنين رابطهبايد به تحليل آماري داده

قرن بيستم 70و 60هاي دهه گيري كمي رايج در سالخواهد ما را به سرمشقچنين رويكردي مي

چنين . شدآن يكسان شمرده مي» استنباط آماري«ها با ند، زماني كه توضيح و تفسير دادهبرگردا

هاي آماري مورد تأييد قرار گيرد و به آن اعتبار بخشيده شود، رويكرد توضيحي، چنانچه با داده
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براي مثال، براي آنكه بتوانيم سطح . تواند براي مقاصد خاصي بسيار مفيد فايده باشدمي

كنندگان بر اساس سن، جنسيت و بيني كنيم، بررسي شركتنندگان در فعاليت خاصي را پيشكشركت

تواند براي دو منظور، يعني هم براي تعيين سياست يا تدبير اجتماعي و هم مي) جايگاه اجتماعي(طبقه 

وان به عن�,��������اما، همان گونه كه در صفحه ضميمه . براي بازاريابي تجاري مفيد واقع شود

شناختي بدين شاهد مثال ارائه شد، اعتباربخشي آماري به چنين الگوي توضيحي، به لحاظ جامعه

دهد، برخي چيزها را همان طور معناست كه اين رويكرد به همان اندازه كه برخي چيزها را توضيح مي

ح افراد هاي موجود در سط، تفاوت,���������در مثال ارائه شده در صفحه ضميمه. كندرها مي

هاي جنسيتي مختلف با سطح بااليي از ، ممكن است براي سنين مختلف، گروهكننده در فعاليتيشركت

آماري را ارائه » توضيح«بيني شده باشد ـ بدين معني كه چنين الگويي سطح بااليي از احتمال پيش

هاي سني و جنسي تفاوت مابين تواند در ميان هر يك از گروهاما چنين الگوي توضيحي نمي. دهدمي

درصد از كساني را كه شركت نكرده و مورد بررسي قرار ) 100ـ �,(كنندگان و درصد از شركت,

. نگرفته بودند، را توضيح دهد

دانيم افرادي به دارد و ما همه ميهاي متفاوتي وجود هاي آماري، روايتتوجه به چنين دادهبي

الگوهاي متفاوتي در باهاي اجتماعي ـ اقتصادي مشابهي وجود دارند كه با اين حال ظاهر با ويژگي

توان توضيح داد؟ در واقع، مشكل نظري رويكرد تجربي اين را چگونه مي. كنندرفتار مياوقات فراغت 

ها تواند براي الگوهاي رفتاري مختلف داخل گروهـ مصلحي عبارتي از آن است كه اين رويكرد نمي

.توضيحي ارائه دهد
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جايگاه (طبقه /جنسيتي/تحليل سبك زندگي ممكن است از راه كاوش الگوهايي در داخل گروه سني

شناختي و ها و تركيبات متفاوتي از اين متغيرهاي اجتماعي، مردميا از راه ارائه خوشه) اجتماعي

اي از ادبيات در اين خصوص، حجم عظيم و فزاينده. ديگري را ارائه دهدرفتاري، سطوح توضيحي

يل،و(دهند بينش نظري مناسبي ارائه ميگيري سبك زندگي، وجود دارد كه در مورد فرايند شكل

����،2000 .(
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سبك زندگي و 

فرهنگ
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سبك زندگي و فرهنگ 

در مرور مختصر تاريخ اخير جامعه شناسي اوقات فراغت در بريتانيا كه در آغاز اين مقاله به آن اشاره شد، به اين 

پارادايم مطالعات نوماركسيستي، فرهنگي همخوان با مركز 1980و 1970هاي دهه موضوع پرداختيم كه طي سال

در رابطه . گامي رو به جلو برداشت"بيرمينگام) فكرينحله (مكتب "مطالعات فرهنگي معاصر در دانشگاه بيرمينگام 

. كندتصريح مياوقات فراغت و فرهنگكريس روجك در كتاب اخيرش با همين دوره زماني، 

اما . بنا نهاده است) فرهنگي(هايش را بر يكپارچگي مفهوم كليه برنامه«رسد كه مكتب بيرمينگهام به نظر مي...

ادبيات مربوط به مكتب بيرمينگهام براي مقوله فرهنگي امكان استقالل و آزادي . استاين رويكردي فريبنده

كه خود در نهايت از ) هژموني(عمل نازلي قائل شده است، چون به فرهنگ به منزله بازتابي از سلطه سياسي 

).2000روژك، (شود نتايج نزاع طبقاتي متأثر است، نگريسته مي

گذارد، كه به رغم اهميت چنين جريان تر به نمايش مياي شفافپارادوكس را به گونهروژك در اينجا اين

آيد، نقطه اتكاي مكتب بيرمينگام در تعاملي و به رغم واقعياتي كه از نتايج مركز مطالعات فرهنگي معاصر برمي

. به خودي خوداش روي موضوع اوقات فراغت بيشتر روي طبقه متمركز بود تا فرهنگ هاي پژوهشيتالش

�استفان ميلز  هاي جوانان به انتقاد مشابهي از فرهنگدر رابطه با نتايج پژوهشي بر روي خرده�����#���"�	!

��هاي جوانانفرهنگهخردكند كه اسلوب تحليلي مورد استفاده او تصريح مي. كندمكتب بيرمينگام اشاره مي

���مثالً مطيع و تحت تأثير (اي از فرهنگ مسلط ت زيرمجموعهرا يا به منزله ناپايدار، منفعل و به صور!

مثالً، در برابر (كند نگرد يا آنان را به عنوان معترض و مقاوم در برابر سلطه سياسي تلقي ميمي) فرهنگ مسلط

جوانان در وهله نخست چه فرهنگهخردرسد كه ، بدين ترتيب، به نظر مي)ورزدمهار نظام مسلط مقاومت مي
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نگذار را دارد ـ و در مطالعات انجام شده اغلب همينقش مؤسس و پايهل رفتار كنند و چه مقاومت كنند،فعمن

هايي تا زماني مطلوب و در رفتار چنين گروه. دادندها بودند كه رفتار حاكي از مقاومت از خود بروز ميگروه

هاي فمينيستي رويكرد مشابهي به در برخي پژوهش. گذاشتمعرض توجه بود كه نوعي مقاومت را به نمايش مي

به ����#اي، ميلز اً به خاطر چنين پيشينهعمدت.)1990، �������ويرينگ براي مثال، (دمورد اجرا گذاشته ش

جوانان مفيدتر فرهنگ خرده اي از انديشه سبك زندگي جوانان اكنون به طور بالقوه...": اين نتيجه رسيد كه

ترجيح فرهنگ خرده اما از آنجايي كه ميلز استفاده از اصطالح سبك زندگي را بر ). 2000: 7ميلز، ("است

در واقع، ديگر پژوهشگران . شوداي بين اين دو مفهوم ديده ميمپوشي قابل مالحظهدهد، بديهي است كه همي

زنند، معذلك در گستره پژوهشي جوانان، در حالي كه به همين منوال رويكرد و مكتب بيرمينگام را كنار مي

جوانان هاي مختلفاند، در عين حال براي توصيف الگوي زندگي گروهفرهنگ را همچنان حفظ كردهاصطالح 

: 96ـ9، �����خالصه شده ر روجك ��	����-.تورن تون، (كنند ذائقه فرهنگي استفاده مياز اصطالح 

اي از رسد كه به دنبال يك اصطالح مناسبي هستند كه اين جريان متشكل از خوشهبه نظر ميفسران اين م). 2000

هاي مختلف مردم را در جامعه هويتي گروهكه خصائص شخصيتي و را ها و نگرشهاها، رفتار، ذائقهخصلت

رسد كه اصطالح سبك زندگي در حد وسيعي به نظر مي. به خوبي بازتاب دهد،كنندمدرن امروزي مشخص مي

فرهنگ به زبان مفهومي مؤلفه تشكيل دهنده فرهنگ را به هدرخكه بدين ترتيب، همان گونه . پذيرفته شده باشد

تواند رابطه بين مطالعات مربوط به اوقات فراغت و مطالعات فرهنگي را از نو يگذارد، سبك زندگي منمايش مي

. احياء كند
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��+شناختي و بر اساس منابع مطالعاتي اوقات فراغت نظير هويزينگا روجك به اتكاء منابع مردم����

: كنداو تصريح مي. قرار استگيرد كه بين فعاليت فرهنگي و فعاليت اوقات فراغت پيوند استواري برنتيجه مي

آفريني و ادا درآوردن، زبان شود، بلكه با زبان، رقص، خنديدن، نقشفرهنگ انساني با نياز به كار آغاز نمي"

و اضافه )2000: 115روجك، (شودها شروع مييرفتار و حاالت چهره، مراسم آئيني و انواع گوناگوني از باز

هاي گوناگون تري از طيفتوان به شكل صحيحاغلب اشكال اوقات فراغت رايج امروزي را مي... «: كندمي

روژك به بسط افكارش تا سطح دو ايده نظري ). 2000: 102روجك، (فرهنگي فهميد تا از راه تحليل طبقاتي 

جربي در دو گستره هاي مفيدي براي ديگر كارهاي نظري و تها و استنباطهايي كه سازهدهد، نظريهادامه مي

. دهنداي از اوقات فراغت كه با يكديگر همپوشي دارند، ارائه ميفرهنگي و سبك زندگي به منزله دو حوزه

روژك در فصل آغازين اثر خود اوقات فراغت و فرهنگ، ايده فرهنگ را به منزله پديده كنشي و نمايشي 

و ���	��&، ليوتار ���%%��شناختي و آثار گوفمان تحت تأثير نظريه مردم. دهدمورد واكاوي قرار مي

يابد، در حالي كه شود و تداوم ميديگران، توجه روژك به اين مسئله جلب شد كه فرهنگ چگونه حفظ مي

هاي مناسب اجتماعي را مطابق با قواعد رفتاري و آن گونه كه در تعريف چنين گيرند نقشمردم ياد مي

آثار گوفمان و ليوتار در وهله نخست به . اند، به اجرا درآورندل و تكامل يافتههايي در طول زمان تحونقش

شد نقش مطرح ميشدند؛ بنابراين، قواعد اجرايالگوهاي رفتاري در سازمان كار و در حرفه و شغل مربوط مي

اختار قدرت از هايي در ستوانست به منزله اهرمشدند، قواعدي كه ميكه در رابطه با مشاغل خاصي تعريف مي

تر براي حفظ طرف سازمان كار به منظور مهار سازماني مورد استفاده قرار گيرند و فراتر از آن، در حدي وسيع

اگرچه، چنين قواعد رفتاري به لحاظ . هاي مشابهحد و مرزهاي سازماني و متمايز ساختن آن از ديگر سازمان
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هاي توان آن را همچنين در نقشاند، ميشده و تحول يافتهتاريخي در زمينه و بافت فرهنگ كار و حرفه ايجاد

جالب آنكه گوفمان براي نمايش طرح و ايده خود . اجتماعي و خانگي و در رفتار اوقات فراغت به كار بست

). 29:1959، 61، 83براي مثال، گوفمان،(زند هايي، خارج از مناسبات كار و حرفه، مثال ميپيوسته از موقعيت

اجراي نظم و مقررات كاري از چهارچوب حيطه ... ": كندتصريح مي) 2000: 48ـ9(گونه كه روژك همان 

ما ... گذارد هاي مربوط به اوقات فراغت اثر ميرود و بر روابط عاطفي ـ هيجاني ما و بر فعاليتكاري فراتر مي

» .آوريمخود را به اجرا درميپردازيم، به همان شيوه اوقات فراغتهمان گونه كه به شغل و حرفه خود مي

پردازد كه قواعد اجراي شغل و حرفه كه در وراي محيط شغلي به مورد اجرا روژك به تحقيق روي اين مسئله مي

شود، تا چه حد حاوي نكاتي است كه در اصل به منظور مهار اجتماعي به طور ضمني القاء يا قبوالنده گذاشته مي

به هر حال، دو گام بعدي را مبني . ن پراكنده بود كه مورد تفاسير متفاوتي واقع شدشده بود، اما نتايج بررسي چنا

هاي سبك زندگي بر پژوهش اين موضوع كه چنين قواعد اجراي شغل و حرفه تا چه حد ممكن است ميان گروه

ي مورد نظر كافيست كه ما برشي از طرز زندگي جوانان را با توجه به فاكتورها. تكامل يافته باشد، برنداشت

روبرتس كه در باال به آن اشاره شد، در نظر بگيريم، تا درك كنيم كه تركيبي از سبك لباس، سبك آراستن 

آنان، به منزله "نگرش"هاي آنان براي موسيقي و حركات موزون و موها يا اصالح سر، طرزصحبت ، ذائقه

هاي سبك زندگي ديگر گروه. نگريسته شودتواند به چشم قواعد بازي گروههايي، ميهاي چنين گروهويژگي

نگرد، چندان روشن و مشخص ترند و وجه افتراق آنان از يكديگر از نگاه فردي كه از بيرون به آنان ميسيال

ايده تشخيص قواعد بازي . نيست، اما احتماالً قواعد بازي براي اعضاي گروه به يكسان اثرگذار و قدرتمند است

هايي بر مبناي آن شكل هاي سبك زندگي و ساز و كاري كه چنين گروهتشخيص گروهبه منزله ابزاري براي

. شوندهاي ثمربخش مطالعاتي محسوب ميبخشند، به طور بالقوه از حوزهگيرند و به خود تداوم ميمي
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است كه ... كند و با موضوع مورد بحث ما مرتبط است، ايده خودداري دومين مفهومي كه روژك مطرح مي

در ). 2000: 129ك، جرو(است "آستانه تفاوت اجتماعي در رابطه با ديگران، به ويژه با بيگانگان... "مربوط به 

حالي كه چنان ساز و كارهايي در بافت نهادهاي اجتماعي معيني نظير قبيله و طايفه، خانواده و ملت عمل 

با وجه . ي مردم ـ شهروندان پديدار گشته استگير، امروزه نظم و آرايش ديگري در فرايند شكلكردندمي

مشخصه هزارها گروه و افرادي به صورت عناصر منفردي كه به لحاظ اجتماعي و فرهنگي جزء هيچ گروهي 

:مفهومي موازي با موضوع بحث ما) �����	�.، 2000(از همين منظر، آي چي سون .شوندمحسوب نمي

در حالي كه روژك، روي اين گرايش در بافت . مطرح كرد"يگانگاناجتماعي با ديگران، به ويژه بتفاوت"

با ساختار اجتماعي شكسته تواند همچنين در رابطه كند، اين موضوع ميبحث مي) "2مدرنيته "يا (مدرنيته متأخر 

ده روژك اين ايده را به اي. مدرن و مسلماً در رابطه با پديده سبك زندگي نگريسته شودو شكاف برداشته پست

: كنددهد و تصريح مياي مدرن ربط مياي ـ طايفههاي قبيلهگروه

. استهاي اجتماعي هاي همه گروهقضاوت بر روي وجوه اشتراك و همين طور وجوه افتراق از ويژگي

ـ �كنند مردمي را كه در زمره ميهاي اجتماعي توسط قراردادهاي پيچيده اجتماعي سعيگروه... 

موقعيت دقيق تاريخي و فرهنگي مفاد چنين قراردادهاي به نسبت . شوند، آرام كنندمحسوب نمي��1/

چنين وضعيتي حاكي از خودداري و شكيبايي . اجتماعي از موقعيتي به موقعيتي ديگر متفاوت است

كند كه فرهنگ كنوني به طيف مدرن پيدا مياجتمعي ارتباط نزديكي با اين شيوه استدالل پست

�ح ١���1"7-دد و ا6&ر5 دارد *" ا4-اد% 3" )& 21و 01&/. *-,+١٩٣٠*" رو)'اده&% ده" " ���0/"و " �"ا�� "
�-ح ,+) ٢٠٠٠: ١٣٠(ه?<=' )& 9@?<=' )& >ن 9:7" 3" رو81 ,"D@Eو .@FGح در وا�ا% اE. *-ا% J@KLM 3='، ا)H ا�

."از ,& O9< &(".?@9" " رود)O+ از ,& *" 06&ر ,+"ا)H 3" 4-د 
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هاي هويتي فاقد انسجام و پيوستگي اجتماعي تقسيم و در واقع پاره پاره گروهاگوني از سالئق مختلف و گون

). 2000: 131روجك، (شده است 

گيرد، به خاطر تأكيدشان بر يك ديدگاه هايي كه در حوزه سبك زندگي صورت ميبرخي پژوهش

شناختي، چندان موفق از هاي اجتماعي ـ مردمف و ويژگياستاتيك و ناپويا روي رفتار اجتماعي، الگوهاي مصر

چنين وضعيتي جاي خالي در . هاي سبك زندگي فراتر بروندكار درنيامدند و نتوانستند از شناسايي تجربي گروه

شوند، هايي چگونه پديدار ميهاي نظري پويا خالي است كه توضيح دهند، چنين گروهبسياري از چارچوب

دو . پذيرنددارند و سپس همواره نقصان ميكنند و سرپا نگه ميميكنند، خود را حفظ ا برپا مياي رهويت ويژه

هاي مفهومي خودداري و شكيبايي مورد بحث در باال، مفهوم عملكردي ـ اجرايي و مفهوم خودداري ـ نوع طرح

حتمالي ايجاد و ابقاء كنند، ساز و كارهاي اشكيبايي، با آنكه هيچ يك الگوي نظري كاملي را وضع نمي

. كنندهاي سبك زندگي را معرفي ميهاي زندگي و گروهسبك
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تشريح آماري در برابر 

توضيح جامعه شناختي
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تشريح آماري در برابر توضيح جامعه شناختي

شناختي نيست، در مثال زير به بهترين وجه نشان داده شده اين گزاره كه تشريح آماري لزوماً مشابه توضيح جامعه

هايي چون رفتن به كافي شاپ از سويي و سن و جنسيت افراد از سوي ديگر را در فعاليترابطه بين 1نمودار . است

رفتن به كافي شاپ به عنوان موضوع پژوهش انتخاب شده بود، چون از طرفي به عنوان فعاليتي . دهداستراليا نشان مي

اطر ميزان مراجعين امكان شناخته شده است كه از سن و جنسيت افراد متأثر است و ديگر آنكه كافي شاپ به خ

تشكيل يك نمونه آماري بزرگ را در چارچوب يك پيمايش عمومي كه الزمه مقاصد تحليلي است، فراهم 

اين رقم گوياي آن . دهدرا نشان مي�0.97%��2ارزش بااليي برابر با 1ها در نمودار گراسيون دادهيل رتحل. كندمي

توضيح "تنهايي قادرند، به زبان آمار، نمونه افراد كافي شاپ رونده را است كه فاكتورهايي نظير سن و جنسيت به

."دهد
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توان سال سن، صرفاً بر اساس سن و جنسيت افراد مي55دهد كه در مورد افراد باالتر از نمودار فوق نشان مي

رسي اينكه چرا چنين است، بديهي است، براي بر. روندمردان به كافي شاپ نمي% 93زنان و % 97بيني كرد كه پيش

ها صرفاً سن و جنسيت افراد ها جهت توضيح كيفي مورد استفاده قرار گرفت، اما كثيري از اين فرضيهبرخي فرضيه

رفتار "توضيح"هاي سني، مقادير اعالم شده، به تنهايي براي اما براي ديگر گروه. را مبناي تحليل خود قرار دادند

دهد كه در سالگي، نشان مي18ـ19هاي فعال، مثالً مردان در ار باال در مورد اغلب گروهنمود. وافي به مقصود نبود

/ هاي سني در مورد اين گروه سني و ديگر گروه. اندبقيه نرفته% 45افرا به كافي شاپ رفته ـ اما % 55ماه گذشته 

خاصي از افراد كافي شاپ رونده را جنستي ديگر، در حالي كه نمودار باال بر اساس دو متغيرهاي مورد نظر درصد 

تواند توضيح دهد كه چرا برخي افراد داخل اين گروه سني به كافي شاپ كند، نمودار در عين حال نميمشخص مي

كند، نمودار در آمارها صرفاً دگرگوني در ارقام كافي شاپ رونده را مشخص مي. روندروند و برخي ديگر نميمي

روند و برخي ديگر دهد كه چرا برخي افراد داخل اين گروه سني به كافي شاپ ميتواند توضيح عين حال نمي

دهد، اما در مورد هم سطح ها توضيح ميها را بين گروهآمارها صرفاً دگرگوني در ارقام كافي شاپ رونده. روندنمي

س اشتغال و جايگاه افراد، چنانچه طبقه اجتماعي، بر اسا. گويدروند، چيزي نميبودن افرادي كه به كافي شاپ مي

در ). را ببينيد1جدول (شود نيز به متغيرهاي مورد تحليل اضافه شود، به طور عيني تغيير در نتيجه وضعيت ايجاد نمي

هاي مورد نظر، بر اساس متغيرهايي چون سن، جنسيت، جايگاه سطح افراد به كافي شاپ رونده، در داخل گروه

چنانچه در . شود، اما نه آنقدر شديدهاي طبقه اجتماعي تغيير ايجاد مياي در ميان گروهاجتماعي ـ اقتصادي تا اندازه

در آن ذكر نشده، حذف كنيم، ) حدود بودن اندازه نمونه آماريبه خاطر م(هايي را كه هيچ ارقامي اين جدول، آيتم

چنين وضعيتي . درصد شركت كنندگان در اين بررسي خواهد بود80تا 20هايي از ها حاوي تخميندو سوم آيتم
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درصد 20بيانگر آن است كه متغيرهايي چون سن، جنسيت و جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي قادر نيستند رفتار حداقل 

. اعضاء گروه را توضيح دهنداز 
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1جدول 

ها بر اساس متغيرهايي چون جايگاه اقتصادي، جنسيت و سنشاپ روندهكافي

1991تابستان 

جمع 

كل

كار

گر
كارمنددفتري

فروشنده

سركارگر

مديرگروه

كاسب

تكنسين 

ايحرفه
مدير

خانه 

داري

دانشجوي 

تمام 

وقت

هنوز 

استخدام 

نشده

بازنش

ته

.كنندگاني كه در ماه قبل با آنان مصاحبه شدشركتدرصد 

مردان

52.131.668.857.163.685.7-33.342.9-19-

18

39.334.845.934.545.727.3100.0-44.1100.024-

20

23.517.920.828.114.328.9-100.039.1-39-

25

7.2--6.78.3---20.08.054-

40

28.3260939.633.036.031.116.720.640.78.2+55

10221081011971647469791184�

زنان

41.6�44.860.078.6�31.658.312.5�19-
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18

22.812.530.062.530.733.312.625.016.7�24-

20

13.223.512.211.113.6�10.0�22.228.639-

25

2.8�11.1���2.4��3.054-

40

17.414.626.338.529.318.810.825.618.94.3+55

10434117126140163787853140�

. گرددهاي اندازه نمونه آماري بر مياطالعاتي وجود ندارد كه بخش اعظم آن هم به محدوديت

نمونه آماري با فاصله اعتماد بزرگ ارائه همه موضوعات درصدي، به خاطر كوچك بودن اندازه 

.اندشده

در اين مورد ممكن است استدالل شود كه هر گونه توضيح ديگري كه بخواهد فراتر از آنچه كه ارائه شده، وارد 

شناسي خارج شده و وارد محدوده روانشناسي يا روانشناسي اجتماعي جزئيات شود، ممكن است از گستره جامعه

هاي شخصيتي افراد نسبت داده شود و با براي مثال، ممكن است الگوهاي متفاوت رفتاري به تفاوت. گردد

شناختي مواجهيم كه در به هر حال، ما در اينجا با سطوحي از تحليل جامعه. هاي شخصيتي توضيح داده شودويژگي

يكي از . گيرندروانشناختي قرار ميهاي اجتماعي ـ اقتصادي مور بحث در باال و سطوح فردي اي بين گروهگستره

در حوزه مطالعات . هاستفرهنگها يا خردهتحليلي همان مطالعات پاره فرهنگ"ظريف و بغرنج"اين سطوح 
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مطالعات فرهنگي با حجم عظيمي از كارهاي پژوهشي مواجهيم كه به ويژه روي جوانان انجام شده / اوقات فراغت 

ساله در طبقه كارگر الگوي اوقات فراغت 15ن نيست كه براي مثال، همه پسران در چنين مطالعاتي فرض بر آ. است

هاي اجتماعي ـ اقتصادي است كه در هاي موجود در الگوهاي فراغتي چنين گروهمشابهي دارند ـ در واقع، تفاوت

�2يك شاخص آماريصرفاً براساس ) توضيحي(واقع، پيشرفت در. مركز توجه چنين مطالعاتي قرار دارد �%�0.97

بينيم، براي گيري و رسيدن به جزئيات بيشتر، ميها براي نتيجهزني و تحليل بيشتر دادهبا نقب. عمالً غيرممكن است

ما در عمل، اغلب . مثال، نوع رابطه زوجين يا چگونگي مالكيت بر اتومبيل، تغيير چنداني در وضعيت نخواهد داد

براي مثال، تحليلي بر اساس دو جنسيت، : شويمميهاي آماري مواجه حليلهاي تها با محدوديتدادهانواع چينش

خرده نمونه 50پنج رده سني و پنج طبقه يا جايگاه اجتماعي، به معناي آن است كه ما نمونه آماري خود را به 

100در نظر بگيريم، بعدي دو متغير بچه داشتن و نداشتن بچه را نيز بندي چنانچه در تقسيم. ايمتقسيم نموده) 2×5×5(

.خرده نمونه آماري ايجاد خواهد شد
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وجمعبندي

يريگهجيتن
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:يريگهجيتنوجمعبندي

ويل، (موضوع سبك زندگي، با وجودي كه از يك ادبيات پژوهشي حجيم و رو به افزايش برخوردار است

هنوز به مرحله بلوغ و پختگي نظري دست نيافته و به منزله يك ابزار نظري و تجربي با كفايت در )1993و 2000

ايده نظري ـ پژوهشي . موضوع سبك زندگي در واقع هنوز يك حوزه پژوهشي رو به پيشرفت است: نيامده است

شناسي اوقات جامعهاي در كنار جريان اصلي نظريهسبك زندگي در طول سي سال اخير با موجوديتي حاشيه

اما، ايده سبك زندگي گويي خيال آن ندارد كه از صحنه پژوهشي خارج . فراغت به حيات خود ادامه داده است

توان به اين نتيجه رسيد كه اين موضوع در حوزه مطالعاتي اوقات فراغت، شود، در واقع از خالل مباحث باال مي

هاي آلترناتيو، الگوهاي نظري ساختارگراي ر واقع، چنانچه نظريهد. همچنان نقش پراهميتي را ايفا خواهد كرد

گرايانه را در نظر بگيريم، طرح هاي نظري رويكردهاي تجربي مصلحتفاقد اعتبار و وجاهت علمي و محدوديت

هاي پژوهشي سازنده و خالقي باشد كه در رسد كه در شمار اندك حوزهمفهومي سبك زندگي به نظر مي

. اي نويدبخش برخوردار استشناختي اوقات فراغت از آيندهطالعات جامعهانداز مچشم

نوشتار حاضر جايگاه مفهوم سبك زندگي را در مطالعات مربوط به اوقات فراغت در پرتو سه اثر به چاپ رسيده 

، نتيجه )1991(اوقات فراغت و جامعه امروزي: كن روبرتس در كتاب. دهداخير مورد بررسي قرار مي

توان سبك زندگي را به منزله مفهومي كليدي محسوب يرد كه در گستره مطالعات مربوط به اوقات فراغت نميگمي

هايي چون سن، جنسيت و طبقه يا جايگاه اجتماعي كه به نمود، چون سبك زندگي جايگزين مناسبي براي مؤلفه

در ) 2000(قات فراغت و فرهنگاو: كريس روجك در كتاب. بخشند، به شمار رودافراد احساسي از هويت مي

شناسي اوقات فراغت در جامعه/ هاي نظري مسلط بر مطالعات اوقات فراغت هاي افتراقي پارادايمخصوص ويژگي
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سال اخير، تصريح مي كند كه از آنجا كه مطالعات فرهنگي تأثير عظيمي بر مطالعات اوقات فراغت 30طي 

فرهنگ بازتابي از (باشد هاي طبقاتي ميثر از نگاهگذارد، در عمل بايد گفت كه مطالعات فرهنگي كامالً متأمي

از اين رو، روجك بر آن است كه از سرگيري مجدد مطالعه روي موضوع ). هژموني سياسي و چالش طبقاتي است

شناسي اوقات فراغت، راهي به جلو، پيش پاي ما جامعه/ تواند در مقايسه با مطالعات اوقات فراغت فرهنگ مي

كند كه مفهوم استدالل ميسبك زندگي جوانان در جهان در حال تغيير : ميلز در كتاباستفان . بگذارد

هايش با رود، مفهومي است كه در تداعيخرده فرهنگ كه مطابق معمول در مطالعات روي جوانان به كار مي

، گويي 1990و دهه 1980هاي دهه هاي ساختارگرايانه، نوماركسيستي از سنت مطالعات فرهنگي سالپارادايم

ها شده است، از اين رو، مفهوم سبك زندگي مفهومي است كه امروزه بيشتر دستخوش خلط مبحث و ادغام نگرش

نوشتار پيش رو، در پرتو اين مطالعات و ديگر مطالعات اخير در خصوص . براي مطالعه زندگي جوانان مناسب است

همچنان به منزله مفهومي مفيد باقي مانده و نقش كند كه مفهوم سبك زندگينظريه اوقات فراغت، استدالل مي

. مهمي در توسعه و گسترش مطالعات اوقات فراغت ايفا خواهد كرد


