
  27فصل 

  اوقات فراغت جدي
  ا. استبينزرابرت 

  ترجمه: محسن فرماني
 منبع اصلي: 

A Handbook of Leisure Studies 
Chris Rojek, Susan M. Shaw and 
A. J. Veal 
Chapter 27 
 

 بيانيه اوليه (استبينز، ابداع شد. 1982اولين بار در گروه هاي علوم اجتماعي در سال  "اوقات فراغت جدي" عبارت
بخوبي آنچه را كه مخفف مفهوم اوقات فراغت جدي را در بر دارند، امروزه اخيراً كه مختلف بيشتري  و بيانيه هاي) 1982
سرگرمي، يا فعاليت پيگيري نظام مند يك كار هنري، اوقات فراغت جدي  هستند بيان مي كنند.فعاليت نوع آن تعريف 

را مشغول يادگيري  خود اين افرادداوطلبانه است كه شركت كنندگان، آنرا بسيار مفيد يا جذاب مي يابند، كه در مواردي، نوعاً 
 .)1992:3(استبينز،  مي نمايند(كارراهه) آن فعاليت براي كسب درآمد و شغل حرفه اي خود ويژه مهارت ها، دانش و تجربه 

، اين عبارت در مد نظر قرار گيرد بعنوان يك شغل حرفه اي "اوقات فراغت جدي"كاربرد اينكه گسترده براي تمايل برعكس 
در اكثر  استفاده مي شود. "كارراهه اخالقي") با عنوان 1961:127-8پيرو مفهوم سازي گافمن (اين تعريف، بيشتر 

بويژه در كار، فراغت، انحرافات، سياست، دين، و روابط مالحظات، كارراهه هاي شغلي در تمام نقش هاي قابل توجه و پيچيده 
  .  را ببينيد) 246: 1991؛ هويت، 316-315:  1999(همچنين ليندسميت و همكاران،  بين فردي قابل دسترس هستند

حالت هايي مانند جديت تمام، صداقت، اهميت، و مواظبت را  "جدي"همچنين، توجه كنيد كه در اينجا صفت   
اگرچه دسته دوم كلمات، گاهي توضيح دهنده اوقات فراغت  و اضطراب مجسم مي كند.بجاي سنگيني، هيبت، ناشادي، زجر، 

رد، حتي رقيق، ، يا در بسياري مواكنندهبي اثر ونامتعارف، در حال شكست اين ويژگي ها، جدي در عمل مي باشند، ولي 
، يك كلمه محلي، و صفتي است كه مردمي كه با ايشان مصاحبه "جدي"در اينجا،  اجراي كلي توسط مشاركت كنندگان است.

براي خالصه يك  كردم بطور مكرر براي تبيين نوع اوقات فراغت خود در مقابل اوقات فراغت غير جدي استفاده مي كردند.
  ) را ببينيد.8: بخش  2001aتحقيق درباره اوقات فراغت جدي، استتبينز(

غيرمهم و "يا  "غير جدي"بطور كلي با  "جدي"براي دقيق تر كردن فهم مان از اوقات فراغت جدي، توجه كنيم كه   
 دوموزش تخصصي نياز ندارد يا كم نياز دارد، يعني فعاليت ذاتا و مستقيما فرحبخش، نسبتًا كوتاه مدت و دلپذير كه آ: "گاه گاه

مي توان بازي كردن (شامل آب بازي كردن)، آرامش  "غيرجدي"در ميان انواع  .)1997a(استبينز،  هستندنقطه مقابل هم 
سرگرمي هاي (مثًال نشستن، چرت زدن، قدم زدن)، سرگرمي هاي منفعل (مانند تلويزيون، كتاب، موزيك هاي ضبط شده)، 

مكالمات اجتماعي، و تحريكات حسي (مانند سكس، خوردن، (بازي هاي شانسي، بازي هاي مهماني، و مانند آن)،  فعال
غير مهم بوده، و كارراهه شغلي از انواعي كه در فراغت جدي مطرح شد بطور قابل توجهي اين فعاليت ها  نوشيدن) را نام برد.

بطور گسترده، زبان محاوره اي، اوقات فراغت غير جدي، و خوشي و لذت محض، مي توانند بعنوان عبارت هاي  ارايه نمي كنند.
هنوز هم با وجود ماهيت بي اهميت بيشتر اوقات فراغت  علمي براي اعمالي كه بطور طبيعي انجام مي شود استفاده شوند.

  .)2001bزندگي شخصي و اجتماعي مهم است (استبينز،  در ،يرجدي، در جاي ديگر استدالل مي كنم كه با اين وجودغ
  

  طبيعت اوقات فراغت جدي
ارايه دهيم اوقات فراغت جدي، بايد از تعريف دم دستي خود فراتر برويم با اين وجود تعريفي يك جمله اي براي فهم كامل تر 

ها، حضور دارند و بناچار با همتايان حرفه اي خود آماتورها در هنر، علم، ورزش، و سرگرمي  باشد. تركه با انواع اصلي آن نزديك
اي كه در مطالعه علوم اجتماعي حرفه ها مطابق نظريه در هر بخش  (تخصص ها) حرفه ها از راه هاي مختلفي در ارتباطند.

حس مشترك و بطور غير نادر تصوير  آمده است، بعنوان يك فرايند دقيق تر نسبت به آنهايي كه روش ساده گرايانه تر دارند



. بعبارت ديگر، وقتي آماتورها و حرفه اي ها را مطالعه مي مشخص و تعريف شده اند، ان را شكل داده استكنتجاري اين كار
تمام كه ي كسبه ، درخواستي را براي امرار معاش مانند مشاهده آنكه فعاليتاز كار در مي آيند،  كنيم، تعاريف توصيفي سطحي

به اساس بسادگي ترجيحاً، ما مي خواهيم  .نمي دهد دنبال كار پاره وقت استكه ي به كسولي مي دهد وقت كار مي كند 
هردو نقش نزديكتر شويم، مثال، هردو در هم تنيده شده اند و بنابراين توسط سيستمي از روابط بين حرفه اي ها، آماتورها، و 

مبناي تفاوت هاي نگرشي بود در جزئيات بيشتري در كتاب و تعريفي كه بر  ،(اين تعريف). P-A-Pعوام تعريف مي شود (نظام 
  بحث شده است.) 3، بخش 1992، 1979استبينز 

اگر گاهي معادل هاي تجاري داشته باشند، اغلب گروه سرگرمي ها اين يار حرفه اي را ندارند، حتي طرفداران   
طرفداران سرگرمي ها را مي توان به پنج گروه تقسيم نمود: جمع آوري  در كار خود دارند.نيز كوچكي از عوام عالقمند را 

(در پيگيري هاي غير رقابتي و قاعده مند)، بازيكن  كننده ها، سازندگان و سرهم بندي كننده ها، مشاركت كننده در فعاليت ها
ماهيگيري (يودر، نرهاي آزاديخواهانه. جايي كه رقباي حرفه اي وجود ندارند)، و عالقمندان به ههاي ورزشي و ساير بازي ها (

مثالهايي از نوع ) 1996a) و آوازخواني حين آرايشگري (استبينز، 1993اسميت،  -)، قدم زدن در بوته زار (هميلتون1997
)، 1992(آپوستل،  فر دادن موهاول و فرهنگي محكم محدود شده اند. همانگونه كه هستند با هنجارهاي معموم بوده، كه س

كه با قواعد  ي از نوع چهارم هستندي)، مثال ها1995و مسابقه شنا (هستينگ و ديگران،  )1990سافت طوالني (يير، دوي م
شيفته تالش نظام مند براي دانايي بخاطر خود دانايي اهالي هنرهاي آزادي خواهانه  بازي محدود شده اند.

حريصانه در زمينه هنر، ورزش، آشپزي، زبان، فرهنگ، تاريخ، علوم، . اين تالش نوعًا از طريق مطالعه )1994هستند(استبينز،
  فلسفه، سياست، يا ادبيات انجام مي شود.

در اينجا بعنوان كمك هاي غير اجباري كه كه هستند،  اي درگير كارهاي داوطلبانهداوطلبان، نوع اصلي سوم،   
كه هم به نفع مردم است و هم به نفع داوطلب تعريف د، بصورت رسمي يا غير رسمي، بدون پرداخت، يا حداكثر در حد يادبو

با مسايل  "انتخاب آزاد"از شده است، تا ترجيح داده  "اجبار"عبارت (فقدان)  با در نظر داشتن بعد آزادي انتخاب، مي شود.
در تعاريف داوطلبي (فعاليت داوطلبانه) با شمول  تعهدگنجاندن  ختي هاي منطقيس .)2002(استبينز، بيشمارش طفره برويم

باز مي يابند و از وابسته شدن يا بعنوان پاداش، داوطلبان روح داوطلبي خود را  اين شرط در تعريف ما در تضاد مي باشد.
اري سازمان با همكبطور ساختاري، داوطلبان ممكن است رسماً  دريافت هرگونه پولي براي كار داوطلبانه خودداري مي كنند.

دوستان، همسايگان، و هايي كه قانونًا اجير شده اند، يا بطور غير رسمي در موقعيت هايي شامل تعداد اندكي از خويشاوندان، 
درباره نوع دوستي و انگيزه هاي شخصي  آنچه گفته شد پيرودر نهايت  مانند آن، بدون چنان پايه هاي قانوني خدمت نمايند.

هم داوطلبان و هم كساني كه كمك دريافت مي كنند از منافع اين فعاليت بهره مند مي  ،اين وجود با ،)1996b(استبينز، 
  شوند.

يك طبقه ميدان كارراهه داوطلبي باريك تر است، حتي اگر شامل زمينه وسيعتري باشد. بايد توجه داشت كه گرچه   
داوطلبي را نشان مي دهد. كارراهه داوطلبي تنوع زيادي نوع رسمي سازمان داوطلبان، ديد وسيعي از كارراهه  16بندي، شامل 

از خدمات در آموزش و پرورش، علوم، امور مدني (پروژه هاي حمايت يابي، سازمان هاي صنفي و كارگري)، توسعه روحاني، 
برخي از  نمايد. سالمت، توسعه اقتصادي، دين، سياست، دولت (برنامه ها و خدمات)، روابط انساني، تفريحي و هنر را ارايه مي

اين داوطلبان در زمينه ايمني يا محيط فيزيكي كار مي كنند، درحالي كه ديگران ترجيح مي دهند مايحتاج (مانند غذا، 
شامل اگرچه بسياري از كارراهه هاي داوطلبي بنحوي با يك نوع سازمان  پوشاك، سرپناه) يا خدمات پشتيباني ارايه دهند.

ولي برخي اشخاص داوطلب در ارتباطند، كه دامنه اين نوع اوقات فراغت هنوز وسيع است، سمي) كمك رساني (داوطلبي غير ر
هنوز تعريف اوقات فراغت جدي محدود به اين است كه  به حركت هاي اجتماعي براي همسايگان و خانواده كمك مي كنند.

كه در آن مشاركت كمابيش قابل توجه و  مي يابندكنندگان كارراهه اي  همه جا توجه به داوطلباني باشد كه در آن، مشاركت 
دارند، بجاي اينكه فقط يكبار كمك كنند يا حمايت هاي مالي، اهداي خون، خدمات، و مانند آن را بطور گاه گاه داشته پيوسته 

  ).1996bباشند (استبينز، 
د بي مزد مخالفت شد، داراي كمي با كار يا فعاليت مولارايه يك مورد داوطلبي بعنوان اوقات فراغت، مانند آنچه   

بايد در نظر داشت  كلمه اي كه از نظر ريشه شناختي با ريشه التين آن سازگار بماند،براي ارايه  مشكالت منطقي مي باشد.
عالوه، مانند همه انواع اوقات فراغت، كار داوطلبانه ب. دنتلقي شوغير اجباري  همانند همه انواع اوقات فراغت، بعنوان يك فعاليت



ديده شود، وگرنه، ما مجبوريم بعنوان يك كار اجرايي يا تجربه لذت بخش (اگر هردوي اينها نيست) اصوال در اوقات فراغت بايد 
جيح مي دهند از آنها تحت فشار قرار مي گيرند كه نقش خود را در شرايطي ايفا نمايند كه ترداوطلبان تاحدي فرض كنيم كه 

  اجتناب كنند. اين يك تناقض در عبارت هاست. 
  

  شش كيفيت
، مانند استقامتاوقات فراغت جدي بطور مفصل تر، با شش كيفيت متمايز تعريف شده است. يكي نياز گاه گاه به   

مديريت )، 1996ي فيلد، آنچه در مواجهه با خطر ديده مي شود (مثال در خوردن قارچ هاي سمي و كوهنوردي: فاين و هول
يا تحمل شرمساري (مثال هنگام انجام كار داوطلبانه: فلورو،  ،)1981(مانند مشاركت در تئاتر و ورزش: استبينز،  مرحله ترس

و ي كار از بودن در پستي و بلندي هااين فعاليت ها، تاحدي در احساسات مثبت هنوز واضح است كه  .است )198: 1978
كه با  ، كارراههيافتن يك تالش براي دومين كيفيت، همانگونه كه پيشتر بدان اشاره شد،  مي باشد.غلبه بر سختي هاي آن 

  و يافتن نقاط پيشرفت، و مراحل موفقيت و درگير شدن در كار است. ،شكل يافته ماهيت مقتضيات عجيب و غريب آن
مشاركت  وجود خود را مديون سومين كيفيت مي باشند:، در اوقات فراغت جدي ،و نه همه آنها ،بيشتر كارراهه ها  
، و در واقع گاهي مهارت، يا آموزشكسب شده،  دانشقابل توجه فردي بويژه بر پايه  كوششدر اوقات فراغت جدي كنندگان 

ورزش، دانش علمي، و تجربه چنين موفقيت هايي باشد نمايشگري، دالوري در شامل كه  ييمثال ها ند.يهرسه آنها مي نما
 اوقات فراغت جدي كه تاكنون مشخص شده اند، نتايج، يا منافع بلندمدتشماري از چهارم،  طوالني در يك نقش مي باشد.

، بيان توانايي هاي بيشتر از تحقيقات روي آماتورها و طرفداران سرگرمي بوده است. اينها شامل خودشكوفايي، غني سازي خود
احساس موفقيت، تقويت تصوير فردي، تعامالت و تعلقات اجتماعي، و بقاي فيزيكي يا تجديد شخصيت خود،  خود، بازسازي

ارضاي فردي يا تركيبي از لذت  - منفعت ديگر  مي شود. نتايج فعاليت (مثال يك نقاشي، مقاله علمي، يك قطعه از مبلمان)
   برتري پيدا مي كند.ك منفعت اصلي فراغت غيرجدي ميزاني است كه جزئي از لذت بر ي -بسيار سطحي و اجراي عميق

كيفيت پنجم، اين است كه مشاركت كنندگان در اوقات فراغت جدي تمايل دارند قويًا با پيگيري هاي منتخب شان،   
 ختياوقات فراغت غير جدي، گرچه بسدر مقابل،  كه از حضور پنج كيفيت ديگر سرچشمه مي گيرد شناخته شوند.

براي بيشتر مردم مكان عمومي تحقيركننده يا نفرت انگيز هم باشند، با وجود اين، معموال بسيار زودگذر، پيش پا افتاده، و يك 
زماني كه شعار معروف  "سيكرو"كه اين همان كيفيتي است كه من تصور مي كنم  در آنجاست.يافتن يك هويت متمايز  براي

   داع مي كرد در ذهن داشت.را اب "اوقات فراغت با منزلت"خودش 
جزء مركزي اين آن رشد مي كند.  اي است كه حول هر تجلي اخالق يگانهششمين كيفيت اوقات فراغت جدي   

كه عالقمندان در يك زمينه ويژه سالها عالقه خود را در آن توسعه مي يابد اخالق دنياي اجتماعي ويژه اي است كه زماني 
  دنياي اجتماعي را اينگونه تعريف مي كند:اين  "اونرو" دنبال مي كنند.

عموماً بزرگتر از گروه ها يا سازمان ها. دنياهاي  واحدي از يك سازمان اجتماعي كه پراكنده و بي شكل شده...
بايد يك دنياي اجتماعي  ...تعريف نمي شوند ، ليست عضويت، يا قلمرو فضايياجتماعي الزاما با مرزهاي رسمي

كه در قالب يك جسم كروي از ديده شود ي كنشگران، سازمان ها، رويدادها، و تمرين هايي همانند يك صورت فلك
يك دنياي اجتماعي، ذاتًا  انگيزه و مشاركت افراد در هم آميخته شده و از داخل صورت فلكي قابل تشخيص هستند.

موثر، و نه قلمرو و نه عضويت رسمي متمركز اختيارات قوي بوده و حد و مرز آن توسط ... ارتباطات فاقد يك ساختار 
  .)115: 1979(اونرو،  در گروه تعيين مي شود

    
دنياهاي اجتماعي با هويت هاي داوطلبانه، با آزادي ورود و خروج از گروه مشخص مي افزود كه ) 1980اونرو بعدا (  

رك است كه تنها در بخشي از فعاليت هاي بعالوه، به اين دليل كه آنها پراكنده هستند، اين موضوع براي همه اعضا مشت شوند.
سوم اينكه،  از محلي تا بين المللي وجود دارند. ،در نهايت، دنياهاي اجتماعي در اندازه هاي متفاوت پيشنهادي درگير شوند.

در  است.كه تنها تعدادي از آنها مرتبط با اوقات فراغت مردم در جوامع پيچيده اغلب عضو دنياهاي اجتماعي مختلفي هستند 
آنها بندرت بوروكراسي  بهم چسبيده اند.نيمه رسمي  يا "واسطه ايروابط "پايان، دنياهاي اجتماعي، با درجه اهميت بااليي، با 

تباطات نوعًا ترجيحًا، ار سنگين دارند، و حتي بخاطر پراكندگي شان، بندرت با تعامالت شديد چهره به چهره شناخته مي شوند.



پيام هاي تلفني، و ايميل هاي انبوه، مانند ارتباطات اينترنتي، آگهي هاي راديويي و تلويزيوني، و ابزارهاي  ،پست با روزنامه ها،
   وجود دارد كه در آينده، اينترنت رايج ترين اين ابزارها  بشود. افزايشو يك احتمال رو به  مشابه برقرار مي شود.

و 1979ن، گردشگران، اعضاي وابسته، و پيوسته (اونور، تازه وارداچهار نوع عضو مي باشد: هر دنياي اجتماعي شامل   
با اين وجود تازه واردان واسطه هايي هستند كه بطور معمول در فعاليت هاي فراغت كمي مشاركت مي كنند، ولي  ).1980

ل آماتور)، سكه زني ، مثال مديريت بوستان هاي شهرداري (در بيس باكارهاي مهمي براي ممكن ساختن كارها انجام مي دهند
. گردشگران مشاركت كنندگان موقتي در (در بازي انتخاب سكه ها)، يا ساماندهي كار كمكي آموزگاران (در كارراهه داوطلبي)

بيشتر فعاليت هاي آماتوري  آنها بطور لحظه اي براي سرگرمي، تنوع، يا منفعت روي صحنه مي آيند.دنياي اجتماعي هستند؛ 
مشتري هاي داوطلبان بسياري مي شوند. تشكيل گردشگران از اي عمومي دارند كه در اين مفهوم سازي، و سرگرمي ها فضاه

اعضاي وابسته بطور مرتب در دنياي اجتماعي مشاركت مي كنند؛ در اوقات فراغت  را مي توان بطور مشابه طبقه بندي كرد.
هستند كه در ميانشان كساني وجود  اعضاي پيوسته آنهايي .آنها همان آماتورها، طرفداران سرگرمي، و داوطلبان هستندجدي، 

و از آن مراقبت كنند، به پيش برانند، كه از خود گذشتگي هاي استثنايي براي دنياي اجتماعي شان انجام مي دهند تا  دارند
خود را  تحليل مي شوند؛ آنهايي كه  "ايثارگران"در مطالعه آماتورها، چنين مردمي بعنوان  در آنجا برتري را به نمايش بگذارند.

، يا اعضاي وابسته كه بطور ميانه خود را وقف نموده اند، بخوبي  "مشاركت كنندگان"تا حد زيادي وقف كار خود كرده، و از 
  .)8-46: 1992متمايزند (استبينز، 

ت حياتي براي مطالعه آنچه در مفهوم سازي اونرو براي دنياي اجتماعي جايش خالي است ولي با اين وجود اهمي  
اوقات فراغت جدي دارد، مشاهده اين است كه يك خرده فرهنگ تكامل يافته را نيز مي توان آنجا يافت كه يك كاركرد آن 

متعاقبًا، بايد توجه داشت كه اعضا با هر دنياي اجتماعي، با  مي باشد. "صور فلكي پراكنده و بي شكل"ايجاد ارتباط ميان 
از هنجارهاي ويژه، ارزشها، باورها، سبك زندگي، اصول اخالقي، استانداردهاي كارايي، و نمايندگي هاي  مجموعه منحصربفردي

تنها با بحساب آوردن اين عناصر مي توانيم بطور منطقي درباره مثال طبقه بندي اجتماعي  مشترك مشابهي مرتبط مي شوند.
دادن اعضاي وابسته و پيوسته انجام داد، و در اينجا براي تميز دادن  اين را اونرو براي تميز در دنياهاي اجتماعي صحبت كنيم.

  ايثارگران از مشاركت كنندگان در اوقات فراغت جدي انجام داده شد.
بايد به كار مولف اضافه نماييم كه اعتبار تجربي اين شش كيفيت متمايز كننده از مطالعات مختلف (مثال پاركر،   

  ) بدست آمده است.2000؛ آراي، 1999؛ نيكولز و كينگ، 1997؛ زايگن تالر و گنزالز، 1996مك كواري و جكسون، ؛ 1996
  

  ، هزينه ها، و انگيزه هاهدايا  
در ادامه، تحقيقي درباره اوقات فراغت جدي به كشف مجموعه اي از هدايا براي هر فعاليت آزمايش شده منجر 

توسط مشاركت كنندگان ريشه در  اجراي فعاليت هاي فراغتكه  مشخص شد. در اين مطالعات، )2001a :13شد(استبينز، 
 ن.دريس رقص به سالمندا، خواه بوكس باشد، يخ نوردي باشد، يا تدارد يك صورت فلكي از هداياي ويژه حاصل از فعاليت

يعني هر فعاليت  كند.براي هزينه هاي فعاليت عمل مي بخودي خود مفيدند بلكه بعنوان وزنه تعادلي بعالوه، هدايا نه تنها 
تركيب خاص خود از استرس، دوست نداشتن، و نااميدي مي شود، كه هر مشاركت كننده بنحوي بايد با فراغت جدي شامل 

ممكن است دوست نداشته باشد در تمرينات هرروز شركت كند، كه گاهًا  توسط مثال يك بازيكن آماتور فوتبال  آن روبرو شود.
الزم باشد كه گاه به گاه بر روي نيمكت بنشيند زماني كه ديگران در جا هستند جايگزين مي شود و يا نبازيكنان ناواردتر كه آ

توجه  –و فراغت جدي  - هنوز هم ممكن است او به اين فعاليت بعنوان يك اجراي عالي  اين جايگاه كسب تجربه مي كنند.
   .مطرح استنمايد زيرا هداياي قوي مطمئني نيز 

نيروي پيش برنده در اوقات فراغت جدي، همان نيروي پيش برنده اگر بيشتر دقت نماييم، آنگاه درمي يابيم كه   
مشاركت كننده فرد توسط تجربه كردن هداياي دريافتي از فعاليت فراغتي است، بطوري كه هزينه هاي آن در مقايسه، 

ليت براي مشاركت كننده در انگيزه فردي او براي درگير شدن اين در يك نگاه، به معناي فعا .استكمابيش قابل چشم پوشي 
اين همان حس انگيزش در مفهوم هديه است كه آن را از ايده منفعت طوالني مدت كه پيشتر بيان شد، و  در آن كار است.

سكه روانشناختي  با اين وجود، اين دو ايده، دو روي يك بجاي شرايط سابقه كار، بر نتايج تاكيد مي كرد، متمايز مي كند.
   اجتماعي را تشكيل مي دهند.



مي  حفظ ي او راجذاب بوده و عالقمندهداياي يك فعاليت فراغت جدي كمابيش ارزش هاي معمولي هستند كه   
هم آنرا شكل مي دهند؛ و هم توسط جستجوي پيوسته اين هدايا شكل مي يابند،  ،هر كارراهه اوقات فراغت جدي .دنكن

د كه مشاركت كننده با اجراي عميق در نقش يك آماتور، طرفدار شو اغلب سالها قبل از اين طول مي ك جستجويي كه ماهها
ده هديه اي كه در زير آورده شده، در دوره مطالعات مختلف آماتورها، طرفداران سرگرمي، و  سازگار شود. ،سرگرمي، يا داوطلب

همانطور كه ليست زير نشان مي  را ببينيد) ظهور يافته اند. 2001aداوطلبان كارراهه (براي خالصه اين مطالعات، استبينز:
  هداياي فراغت جدي عدمتا شخصي هستند. دهد

  
  :فرديهداياي 
 تقويت فردي (تجارب محبوب) - 1
 توسعه مهارت ها، توانايي ها، و دانش)خودشكوفايي ( - 2
 است)خود اظهاري (بيان مهارت ها، توانايي ها، و دانشي كه اكنون توسعه يافته  - 3
 )تصوير فردي (شناساندن به ديگران بعنوان يك نوع مخصوص مشاركت كننده در اوقات فراغت جدي - 4
 ارضاي شخصي (تركيب لذت سطحي و اجراي عميق) - 5
 )فرد از طريق اوقات فراغت جدي بعد از سختي كارو بازسازي (تفريح و سرگرمي ،   - 6
 بازگشت مالي ( بابت فعاليت اوقات فراغت جدي) - 7

  
  اجتماعيهداياي 
جذابيت اجتماعي (تعامل با ديگر مشاركت كنندگان در فراغت جدي، با مشترياني بعنوان داوطلب، مشاركت در  - 8

 دنياي اجتماعي آن فعاليت)
براي انجام يك پروژه اوقات فراغت جدي؛ احساس كمك كردن، مورد نياز بودن، انجام كار گروهي (تالش گروهي  - 9

 نوع دوست بودن)
 در مشاركت) شامل احساس كمك كردن، مورد نياز بودن، نوع دوست بودن حفظ و توسعه گروه (مشاركت كردن در  - 10

  
توسط مصاحبه رباره آماتورها، طرفداران سرگرمي، و داوطلبان، اين هدايا، بسته به نوع فعاليت، ددر مطالعات مختلف 

با اين  ر مقايسه با ديگران نشان دهد.كه اهميت نسبي آن را د با وزن هاي مختلفي سنجيده شده بوداغلب شونده ها 
در مطالعات نشان مي دهد از نظر اهميت فردي، بيشتر مشاركت كننده هاي  ند كهوجود، بعضي زمينه هاي مشترك هست

عالوه بر آن، براي يافتن  اوقات فراغت جدي، تقويت فردي و ارضاي فردي را در رتبه هاي اول و دوم رتبه بندي مي كنند.
 .)1993، 1979(استبينز،  شاركت كنندگان بايد سطح كافي از مهارت، دانش، و تجربه مرتبط را داشته باشندهر هديه، م

   بعبارت ديگر، خودشكوفايي نيز، كه اغلب در رتبه سوم اهميت مي آمد، در اوقات فراغت جدي بسيار با ارزش است.
ولي براي آماتورها و گاهي فعاليت هاي آنها در جامعه حاشيه اي است، در نهايت، سالها بحث بر اين است كه   

مطالعات درباره طرفداران عالوه بر آن،  .)1979(استبينز،  كارهاي حرفه اي اينگونه نيستنه آب بازي و نه آماتورها 
يل فقط حاشيه اي رگرمي ها و داوطلبان كارراهه ها نشان مي دهد كه آنها و بعضي فعاليت هايشان به بسياري دالس

مطالبي را به اين مشاهدات اضافه مي كند.  اوقات فراغت جدي). ويژگي هاي مختلف 1996b ،1998هستند (استبينز، 
اوقات فراغت جدي در عمل با درجه مهمي از اول ، اگرچه بر طبق حس مشترك غير منطقي بنظر برسد، آن است كه 

از راه هاي ديگر، با سرمايه گذاري  ،اين تعهد ).52-51: 1992بينز، (است تعهد براي پيگيري كارها مشخص شده است
دوم آن است كه اوقات فراغت . اندازه گيري شده استتوسط ايثارگران و مشاركت كنندگان زمان و انرژي بر اوقات فراغت 

آماتورها و  ) يكبار5-144: 1963جدي با هدفمندي قابل توجهي پيگيري مي شود، با چنان عالقه اي كه گافمن (
مردمي با اين گرايش به فراغتشان در نهايت با مردمي كه  ارزيابي كرد. "مطلقا غير وابسته"طرفداران سرگرمي را بعنوان 

  به اشكال غير رسمي اوقات فراغت روي مي آورند مقايسه مي شوند.
  



  هويت، سبك زندگي، و عالقه محوري زندگي  
سبك زندگي ويژه خود را توليد مي كنند، بلكه هويت خود را نيز توليد مي فعاليت هاي اوقات فراغت جدي نه تنها   

اوقات فراغت محوريت دارند كه مورد توجه مشاركت كنندگان بعنوان عاليق زندگي بر يك شكل خاص هردو كنند، كه 
تا حد زيادي ، تصور كنند سبك زندگي را بسادگي همچون يك روش زندگي تعاريف واژه نامه ها، كه تمايل دارند است.

تعاريف علوم اجتماعي پشت اين بديهيات، مطالب پيشرفته خوبي  بخشنامه اي بوده و در بحث فعلي ما كاربرد كمي دارد.
  :دارند. بنابراين

اي از الگوهاي مشترك رفتار قابل لمس است كه حول مجموعه بهم پيوسته اي از عاليق يك سبك زندگي مجموعه 
مرتبط شرح  سازماندهي شده اند، كه توسط دسته اي از ارزشها، نگرش ها، و گرايشهاي يا شرايط اجتماعي يا هردو 

مشاركت كنندگانش  داده و توجيه شده اند، و تحت شرايط خاصي، مبناي يك هويت مشترك اجتماعي مستقل براي
  .)1997b  :350(استبينز،  مي شود

  
مشخص مي كند كه، تا  توجه كنيد كه اين تعريف انحصارًا به سبك هاي زندگي جمعي برمي گردد. اين محدوديت

اينجا، مطالعه سبك هاي زندگي كه تقريبا تمامًا بر الگوهاي مشترك رفتار قابل لمس متمركز شده اند، ما را با اطالعات 
  .)1993(ويل،  ندكي درباره سبك هاي زندگي فردي تنها گذاشته اندا

  
بعبارت  .دنمطابق تعريف فوق، بعضي سبك هاي زندگي به مشاركت كنندگانش يك هويت اجتماعي ويژه مي بخش  

توسط يك جامعه بزرگتر مشاركت كنندگان اعضاي يك مجموعه انساني هستند كه خود را دريافته، و تا اندازه اي ديگر، 
هركسي هست براي حالت متمايز زندگي شان شناخته شده اند. بنابراين يك سبك زندگي عميق بطور معمول در انتظار 

كه كارراهه خود را در اوقات فراغت جدي پيگيري نمايد، حال تئاتر آماتور باشد، يا كار داوطلبانه براي معلوالن ذهني، يا 
  ، و يا كوهنوردي.سرگرمي با قطارهاي مدل

    
جدي سبك هاي زندگي پيچيده يا جذب كننده باشند، انجام فعاليت ها، كه همواره در اوقات فراغت  بحدي كه

ها مالحظه  تفعالي نمي توانند همچنين بعنوان بيان رفتاري زندگي محوري مشاركت كنندگان در آ، صورت مي گيرد
در ر آن انرژي ها دسهمي از كل زندگي يك فرد كه " اينگونه تعريف مي كند:اين عالقه را ) 1992:37دوبين ( گردند.

از نظر جامعه  ."و هم در حالت هاي مثبت احساسي سرمايه گذاري شده است فعاليت هاي هم فيزيكي و هم فكري
لت هاي مثبت از حافقط و تا زماني كه يك عالقه محوري زندگي اغلب با نقش اصلي در زندگي در ارتباط است. شناسي، 

   فعاليت هاي وسواسي و اجباري هرگز نمي توانند عاليق محوري زندگي بشوند.احساسي ظهور پيدا مي كنند، 
مي تواند عالقه بطور واضح بيان مي دارند كه، چه كار، و چه فعاليت فراغت جدي ) 2-41مثال هاي دوبين (همان:   

فراغت ديده شده، يك هويت اوقات فراغت بطور موازي در چنانچه در سبك هاي زندگي اوقات  محوري زندگي شود.
بعبارت ديگر، سبك زندگي يك فرد در يك فعاليت  عالقه محوري زندگي بر مبناي اوقات فراغت نيز مي تواند بوجود آيد.

 ،زمان شكل دهي مبنايي براي هويت فردي و اجتماعي بعنوان كسي كه در آن فعاليت وارد مي شود فراغت جدي فرضي،
   القه محوري زندگيش به او مي دهد.نمودي از ع

  
  نتيجه گيري  
شكلي از اوقات فراغت ديد، و هم به عنوان نوعي از در دورنماي وسيعتر، اوقات فراغت جدي را مي توان هم به عنوان   

كردن، فقط يكي از براي تجربه با اين حال، مطالعه كرد، . اوقات فراغت را مي توان از زواياي زيادي تجربه اوقات فراغت
 بعنوان تجربيات متمايز بهو فراقت جدي بطور خاص،  ،معابطور  ،بنابراين تحليل اوقات فراغت ها را مي توان انجام داد.نآ

و مجموعه فعاليت هاي شناخته شده تحت اين  ، البته يك جنبه مهم از اين رسم معمولما كمك مي كنند تنها يك جنبه
  را درك كنيم. نام



  


