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 چکیده
سالمت جسمی، روحی و روانی و توانمندی فرهنگی و اجتماعی است. با توجه به مشکالت اوقات فراغت فرصتی برای بازیابی 

فرهنگی حاکم بر زندگی روزمره دختران در شهرهای کوچک، گذران اوقات فراغت  -بیکاری، ازدواج و ساختار اجتماعی

ب غرازدواج نکرده در شهر گیالنای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت فراغتی دختران آنان از اهمیت ویژه

نفری از دختران  513ها از پرسشنامه با نمونه روش پژوهش کمی، به لحاظ اجرا پیمایش و برای گردآوری دادهبوده است. 

های فراغتی دختران با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به شش فعالیت ساله استفاده شده است. 53تا  11ازدواج نکرده 

اطی واقعی، ارتباطی مجازی، انفعالی بیرونی، انفعالی خانگی، فرهنگی و مذهبی تقسیم شدند. بیشترین فعالیت دسته ارتب

های فراغت انفعالی خانگی و ارتباطی مجازی و کمترین آن فراغت فرهنگی بوده است. فراغتفراغتی دختران، از نوع 

مذهبی،  راغت، در حالی که فدی و فرهنگی قرابت بیشتری داشتهفرهنگی، انفعالی خانگی و انفعالی بیرونی با سرمایه اقتصا

توان گفت با توجه به سطح پایین اند. در مجموع، میارتباطی واقعی و مجازی با سرمایه اجتماعی قرابت بیشتری داشته

رده آنها را تعیین کغرب، سرمایه اجتماعی، نوع و میزان فعالیت فراغتی سرمایه فرهنگی و اقتصادی دختران در شهر گیالن

های فراغتی اصلی )انفعالی( که نتیجه سرمایه اجتماعی و ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه است در است و فعالیت

 بایستمی های فراغتیریزان فعالیتگذاران و برنامهبنابراین سیاست؛ راستای بهبود و توانمندسازی فرهنگی دختران نیست

ای ههای فراغتی، چگونگی گذران اوقات فراغت دختران و پیامدهای چنین فعالیتفعالیت گیریبه بستر و زمینه شکل

 فراغتی توجه داشته باشند.
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 مقدمه
)فکوهی و انصتتاری  رودیممفهوم فراغت در برابر کار روزمره که اغلب عامل خستتتگی استتت، به کار 

ی استتت که با تمدن صتتنعتی پیوند دارد زیرا کار از شتتکل اجبار ادهیپدفراغت  (.22: 1512، مهابادی

(. 327: 1531)ساروخانی، ی انسان جدا شده استهاتیفعال فرهنگی و اجتماعی به در آمده و از دیگر

مصتترفی، یعنی مادر تمام شتترهها همراه بود اما در گذشتتته گذران فراغت کم و بیش با بیکارگی و بی

(. 51: 1532استتت )دومازیه، بختی استتتوار امروزه فراغت بر مبنای یک اخالق جدید مبتنی بر نیک

ی استتت. پیشتترفت تکنولوای باع  رابطه زنان و دختران با فراغت، متفاوت از کار و فعالیت اقتصتتاد

شد امروزه کمتر داری که در گذشتته توس  زنان انجام میهای خانهشتده استت که خیلی از فعالیت

شود و در نتیجه زنان اوقات فراغت بیشتری در خانه دارند. این مسئله برای زنان در مناطق روستایی 

دهند ت اقتصادی بدون مزد هم انجام میو شتهری متفاوت است، زیرا زنان در مناطق روستایی فعالی

کنند، اما برای دختران در مناطق شتتهری هایی پُر میو به نوعی فراغت خود را با انجام چنین فعالیت

 گونه نیست.این

های مرزی استان کرمانشاه است. غرب و یکی از شهرستانغرب مرکز شهرستان گیالنشهر گیالن

رهنگی و اجتماعی و همچنین وضتتتعیت فعالیت و اشتتتت ال، مرزی بودن، جمعیت کم، محدودیت ف

 غرب برتر کرده استت. برخی مستا ل اقتصتادی و اجتماعی شهر گیالناوقات فراغت دختران را ب رنج

درصد،  12است: مشارکت اقتصادی زنان  مرکز آمار ایران به این شرح بوده 1533استا  سرشماری 

 25درصد، بیکاری جوانان  77 زناندرصتد، بیکاری  13ستاله(  23-13) جوانانمشتارکت اقتصتادی 

درصد. وضعیت ازدواج و زناشویی به خاطر مضیقه ازدواج  75 یعالدرصتد و بیکاران دارای تحصیالت 

درصد دختران  71ساله،  27تا  21درصد دختران  25در شهرستان مناسب نبوده است به طوری که 

اند در حالی که این درصتتد اله هنوز ازدواج نکردهستت 57تا  51درصتتد دختران  25ستتاله و  23تا  23

 درصد بوده است. 13و  27، 72برای دختران مناطق شهری کل کشور به ترتیب 

غرب حال با توجه به وضتتعیت اقتصتتادی، اجتماعی، ج رافیایی و فرهنگی حاکم بر شتتهر گیالن

ررستتی استتت، زیرا جمعیت ای در خور بچگونگی گذران اوقات فراغت دختران ازدواج نکرده، مستتئله

ریزی جهت اشتتتت ال از یک ستتتو و ایجاد خدمات اجتماعی و رفاهی مانند ایجاد نیازمند برنامهجوان 

های زندگی و سالمت روان است تا از هدر هایی جهت گذران اوقات فراغت با هدف بهبود مهارتمکان

 رفت سرمایه انسانی جوانان این منطقه جلوگیری شود.

آید این است که با وجود ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اینجا پیش میستاالی که در 

غرب با آن مواجه هستتتند، دختران چگونه اوقات فراغت دختران هرگز ازدواج نکرده در شتتهر گیالن
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ی هاگذرانند؟ و آیا تمایزی در فعالیت فراغتی دختران بر حستتب منابآ آنان مانند ستترمایهخود را می

 ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد؟اقتصادی

شناسی فراغت برحسب سنخ بنابراین هدف این پژوهش بررستی شیوه گذران اوقات فراغت و ارا ه

ستتاله شتتهر  53تا  11ستترمایه اقتصتتادی، اجتماعی و فرهنگی در بین دختران هرگز ازدواج نکرده 

 غرب است.گیالن

 

 پیشینه پژوهش

 توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد:راغت انجام شده است میهایی که در باره فبا مرور پژوهش

های فردی دستتتته اول، توصتتتیفی از وضتتتعیت فعالیت فراغتی جامعه آماری بر حستتتب ویژگی 

پاستتخگویان مانند ستتن، جنض، وضتتعیت اقتصتتادی یا پایگاه اقتصتتادی و اجتماعی، محل ستتکونت، 

ز منظر های فراغتی ار تفاوت طبقاتی و جنسیتی فعالیتاند که آنها بیشتتر بتحصتیالت و ... ارا ه داده

( توصیفی از فراغت زنان و 1532اند. مختارزاده )های کالسیک نابرابری اجتماعی تمرکز داشتهدیدگاه

( فراغت دانشجویان 1533زاده و همکاران )صترافبه نظر موانآ فعالیت فراغتی آنان ارا ه داده استت. 

 های اجتماعی بوده است. کفاشی وگذرانی و استفاده از شبکهشکل خوشعلوم پزشتکی قم بیشتر به 

بیان کرده استتت.  را دار( دالیل فراغت زنان در فضتتای مجازی از دیدگاه زنان خانه1533پیرجلیلی )

کرده جوان ذکر کرده ( فراغت در منزل را مهمترین فراغت دختران تحصتتیل1535فانی و اصتت رپور )

با هم مقایسه کرده است را دار ( فراغت زنان شاغل و خانه1531و همکاران ) گتابیاستت. حبیب پور 

دار، فراغت فعال آنها بیشتر بوده و زنان شاغل، فراغت غیرفعال آنها بیشتر بوده در نتیجه، زنان خانهو 

( نابرابری جنسیتی، طبقاتی، فضایی و قومیتی در فراغت را بررسی 1513صتادقی و همکاران )استت. 

ه اند کبررسی کرده را( تفاوت جنسیتی فراغت نوجوانان در استرالیا 2112) 1اند. برادلی و انگلضهکرد

اند اما دختران بیشتر صحبت پستران بیشتتر بازی کامویوتری و شترکت در مستابقات را ترجیح داده

های فیزیکی ( فعالیت2111) 2اند. تو یکم و اسکینرکردن با دوستتان، خرید و مطالعه را انتخاب کرده

اند و به شرای  و امکانات خاص فعالیت فراغتی بررسی کرده راطبقات مختلف در کشتورهای اروپایی 

( به میزان فعالیت فراغتی زنان در مقایستته با مردان در کشتتورهای 2112) 5اند. ترنزنان اشتاره کرده

مورد  راانی آنتالیای ترکیه آموزان دبیرستتت( فراغت دانش2111) 7اند. بودراستتکاندیناوی اشتتاره کرده

ر تبررستی و نشان داده است که فعالیت دختران بیشتر از پسران بوده است و پسران در ورزش، فعال

 د.انهداز دختران بو

                                                           
1.  Bradley & Inglis 
2. Tuyckom & Scheerder 

3. Thrane 

4. Bodur, F. 



06 (غربالنیگ ۀنکردازدواج دختران) یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یهاهیسرما برحسب دختران فراغت   فرهنگ ۀمطالع 
  

 

دسته دوم، عالوه بر توصیف فعالیت فراغتی، نقش مت یرهای مستقل را بر فعالیت فراغتی بررسی 

های آوری( نقش فن1533اره کرد به: رستتگار خالد و همکاران )توان اشتاند که از جمله آنها میکرده

پور و همکاران ارتباطی جدید در کاهش فراغت فعال جوانان و افزایش ستترمایه اجتماعی جوانان، قلی

( نقش جهانی شدن ارتباطات )اینترنت و ماهواره( در کاهش فراغت فعال زنان جوان، ادریسی 1533)

دی در ترجیحات فعالیت فراغتی دانشتتجویان دانشتتگاه آزاد و دانشتتگاه ( نقش ستترمایه اقتصتتا1535)

( نقش ستتترمایه فرهنگی و ستتترمایه اجتماعی در اوقات فراغت 1532زاده و همکاران )تهران، عبا 

( نقش ستترمایه فرهنگی عینی و نهادی در اوقات 1531)مستتلمی پطرودی آموزان، ابراهیمی و دانش

جاه و ( رابطه نظام ارزشتتتی و نوع فراغت جوانان، رفعت1537اری )فراغتت زنتان، زارع و متالکی عتذ

ای و میزان اطالع خانواده با و نگرش، سبک زندگی، نوع مصرف رسانه ( رابطه ارزش1513همکاران )

آوری ارتباطی، ( رابطه فن1513فراغت دانشتتتجویان دختر دانشتتتگاه تهران، خواجه نوری و مقد  )

 آموزان دبیرستانی.بودن و دلبستگی به مدرسه با فراغت دانش دلبستگی به دوستان، مذهبی

بندی از فعالیت فراغتی جامعه آماری های پژوهش، مبادرت به دستهدسته سوم، با استفاده از داده

دی گفتگو، ورزشی، بنیم( به تقس1332) 1توان به پژوهشگران زیر اشاره کرد: سزاالیاند که مینموده

سینما و تئاتر، سرگرمی و قدم زدن، استراحت رادیو و تلویزیون اشاره کرده است. شرکت در مجالض، 

بندی صحبت کردن، ورزشی، منفعل، تئاتر، سرگرمی، تفریحات، رادیو و تلویزیون ( به دسته1332) 2ماو

 حرک،تکمهای پرتحرک، معاشرت، بازی، فعالیت هایعالیت( به شرکت در انجمن، ف1332) 5و کاپالن

های فراغتی را به فکری، جسمانی، اجتماعی، عملی، ( فعالیت1532) 7اند. دومازیهی اشاره کردههنر

و  به نقل از بهرامی)اند ( به فرهنگی، فعالیتی، وقت آزاد، دینی تقسیم کرده1333) 3و کارلسون هنری

منقطآ را  (: فراغت خالص را ویژه مردان و فراغت2111) 2(. بیتمن و واچمن111: 1531خادمیان، 

ها را به فرهنگی، ورزشی، (: بر حسب موضوعی، فراغت1535دار دانسته است. ادریسی )ویژه زنان خانه

(: فعالیت 1511اجتماعی، مذهبی، دستی، تفریحی، هنری تقسیم کرده است. سازمان ملی جوانان )

تقسیم کرده است. فراغتی جوانان را به جمعی فعال، فردی فعال، جمعی غیر فعال، فردی غیر فعال 

تحرک آموزشی، (: فعالیت فراغتی را به مشارکتی، پرتحرک، معاشرتی، بی1531بهرامی و خادمیان )

ها را به منفعالنه، فعال فردی، (: فراغت1531تحرک سرگرمی، هنری تقسیم کرده است. کریمی )بی

دی، فعالیت فردی اجتماعی، فعاالنه جمعی مذهبی، فعالیت فردی اقتصا -فعاالنه جمعی سیاسی

 27تا  13(: فعالیت فراغتی افراد 1531دی کرده است. ابراهیمی و مسلمی پطرودی )بنهمذهبی دست

های (: فعالیت1511ده )زابساله را به دو دسته، فراغت سنتی و فراغت مدرن تقسیم کرده است. رج

                                                           
1. Szalai 

2. Maw 

3. Kaplan 

4. Dumezedier 

5. Carlson 

6. Bittman & Wajcman 
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 قسیم کرده است. ریاضیفراغتی را به فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، ورزشی، تفریحی، هنری و دستی ت

اعی های اجتمهای فرهنگی و نگرشهای پیمایش ملی گرایش(: با استفاده از تحلیل ثانویه داده1532)

های فراغتی را به دو دسته الگوهای فرهنگ غیر مصرفی و الگوهای ساله، فعالیت 27تا  13از افراد 

بندی بر اسا  (: در طبقه1533منش )فرهنگ مصرفی تقسیم کرده است. صادقی فسایی و عرفان

محور و محور )دوستمحور، فراغت بیرونآوریفنهای جدید با اوقات فراغت به فراغت آوریادغام فن

 اند.و فراغت با محوریت هر دو اشاره کردهمحور( خانواده

 بندی سازمان ملی جوانان که برای قشر جوانان ساخته شده استرسد به غیر از دستهبه نظر می

-ها، کلی و برای قشر یا گروه خاصی نیستند. در پژوهش حاضر سعی شده است دستهبندیبقیه دسته

های مرسوم بندیها بر اسا  زندگی روزمره دختران انجام شود که تا حدی با دستهبندی فراغت

 متفاوت است.

ت و تفاوت آموزان و یا دانشجویان بوده اسهای بررسی شده، دانشجامعه آماری اکثر پژوهش

اند. از آنجا که این قشر از جامعه دارای فعالیت مشخصی دنبال کرده راهای فراغتی جنسیتی در فعالیت

توان گفت که فق  مطالعه فانی و اص رپور هستند، به نظر فعالیت فراغتی آنها چالش برانگیز نباشد و می

بوده است که آن هم به لحاظ  کرده، مسئله محوربررسی فعالیت فراغتی دختران تحصیل ،(1535)

تواند قابل تعمیم به همه دختران باشد. در پژوهش حاضر فعالیت روش پژوهش، کیفی است و نمی

فراغتی دختران ازدواج نکرده که دارای مسا ل اجتماعی و اقتصادی و همچنین زمان فراغت آنها نسبت 

ت. در این پژوهش عالوه بر توصیف به بقیه اقشار جامعه بیشتر است، مورد بررسی قرار گرفته اس

 یماعاجتدختر(، ) یتیجنسهای فراغتی با در نظر گرفتن شرای  فعالیت فراغتی دختران، فعالیت

دهد )سرمایه اقتصادی، اجتماعی و های فراغتی شکل میازدواج نکرده( و منابعی که به فعالیت)

 بندی و تحلیل شده است.اقتصادی( دسته

 

 مبانی نظری

دهد که فراغت ابتدا با مفهوم کار در ارتباط بوده است اما بعد با کارهای مفهوم فراغت نشان میتحول 

وبلن و بوردیو و روجک این مفهوم به تدریج از کار جدا و به سبک زندگی و فرهنگ ارتباط پیدا کرده 

 است.

 اجآنات فراغت تا پارکر برای اوقات فراغت، ارزش مستقل و جدایی از کار قا ل نبود و برای اوق 

ارزش قا ل بود که بتواند فرد را برای کار آماده سازد. الگوی پارکر فق  افراد شاغل را در نظر دارد و 

دومازیه معتقد است که (. 12: 1533به نقل از توسلی،  1332پارکر، ) ردیگیمرا نادیده  قشرهاسایر 

 رسدیمبستگی دارد و به نظر  هاآنفرهنگی  نحوه صحیح استفاده از اوقات فراغت به نوع آموزش و رشد

. از طرف دیگر خود انسان مدرن نیز در دهدیمکه آموزش عمومی کیفیت فراغت را تحت تأثیر قرار 

که به نظر دومازیه این هزینه  دهدیمبودجه خانوادگی خود هزینه بیشتری به اوقات فراغت اختصاص 
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 برایکننده مصرف دارد اعتقاد وبلن(. 21: 1532دومازیه، ) استبر حسب طبقات اجتماعی متفاوت 

 موقعیت دادن نشان راه مصرف دارد عقیده او. کندیم مصرف اجتماعی منزلت و تشخص کسب

وبلن، ) شودیم انجام تظاهری فراغت یا تظاهری مصرف طریق ازکار  این و است ثروت و اجتماعی

1515 :111-112.) 

نامید، می وارهسبک زندگی و فراغت بوردیو با تأکید بر طبقات و سبک زندگی که آن را عادت نظریه

دیدگاه جدیدی را در عرصه اوقات فراغت به وجود آورده است. به نظر بوردیو تمایزهای اجتماعی را در 

مانند شوند، توان یافت که به طور سنتی به فراغت مربوط میای از اعمال اجتماعی میمجموعه

شود، تعطیالت، ورزش، موسیقی و ... . در نظر بوردیو جامعه به عنوان فضای اجتماعی بازنمایی می

های اجتماعی بر اسا  حجم و میزان شود که عامالن و گروهفضای اجتماعی به این ترتیب ساخته می

پیدا  دیگر فاصله یابند و با برخیسرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می

، شود. هر قدر سرمایه فرد بیشتر باشدبنابراین، فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته می ؛کنندمی

گیرد. کسانی که در فضای اجتماعی مشابهی قرار دارند، در فضای اجتماعی در موقعیت باالتری قرار می

ا هها، سطحی از سبک زندگیز موقعیتهای بسیار هستند. در واقآ به ازای هر سطحی ادارای مشابهت

ا هآیند و به وسیله این سلیقهها وجود دارد که بر اثر شرای  اجتماعی مناسب با آن به وجود میو ذا قه

 آید که در درونها بوجود میها و خصلتیافته از ثروتای انتظامو ظرفیت تکثیر کننده آنها، مجموعه

 (.1511ارند )بوردیو، ها برخوردخود از نوعی وحدت سیره

، سبک زندگی را بر مبنای سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی افراد «تمایز»بوردیو در کتاب 

هایی مانند خرده بوراوازی طبقهبندی از مشاغل، به ساختن پارهمشخص کرده است و در آخر با دسته

پرداخته و سبک وازی جدید و ... افول، خرده بوراوازی نو، خرده بوراوازی ادرای، خرده بورابه رو 

 (.1533زندگی، از جمله فراغت آنها را مشخص کرده است )بوردیو، 

 هب فراغت، اوقات مطالعات به مربوط منابآ و شناسانهمنابآ انسان به استناد با ،1کریض روجک

گ فرهن وی، نظر به. پرداخت فراغت اوقات هایفعالیت و میان فرهنگ نیرومند رابطه درباره استدالل

 شده آغاز هابازی از متنوعی گستره و مناسک بلکه با زبان، رقص، خنده، تقلید ر،بشری نه با نیاز به کا

 زیرا شمارد؛برمی شهروندی و مدنی جامعه مهم اجزای از را فراغت روجک .(75: 1533است )روجک، 

بازی  با ما روجک، زعم به. پردازدمی غیررسمی هایمجموعه در تعامل و داوطلبانه بررسی اشتراک به

در  کردن عمل و شناختن برای راهبردهایی یکدیگر، با غیررسمی رقصیدن و خواندن کردن، آواز

 نیمکتعریف می را مشترکی شهروندی عالیق و یابیممی مکانیت و جسمیت فراگیر مخمصه چارچوب

 وجهت البته باید. نوردددر می را منزلت به وابسته تمایزهای و دین نژاد، جنسیت، طبقه، مرزهای که

 یدگاهد شوند، اما تبدیل ستیز و تهاجم برای مبنایی به است ممکن هافعالیت این که باشیم داشته

                                                           
1. Rojak 
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باشد.  واراست تجربه فراغت و هاصورت کنندهیکوارچه و بالقوه ظرفیت و همکاری بر باید فراغت از مثبت

 یرویین مثابه به فراغت عکض، به داند؛نمی های داوطلبانهکنش انباشت صرفاً را فراغت کنش، رویکرد

 مقید تفراغ تجربه مسیرهای تعیین در را گرانکنش شود کهمی تحلیل اجتماعی و اقتصادی فرهنگی،

-نشان اً صرف فراغت مسیرهای بنابراین، کنند؛می تفکیک از هم را گرانکنش نیز مسیرها این. سازدمی

 رب را افراد بلکه نیستند؛ درونی رضایت کسب در جست و جوی افراد شخصی گذاریسرمایه دهنده

 کنش، دکنند. رویکرمی بندیطبقه نیز منزلتی و دینی فرهنگی، جنسیتی، طبقاتی، معیارهای اسا 

 هایکهشب تحکیم طریق از روزمره، زندگی در اجتماعی سرمایه ارتقای در نقش فراغت از پشتیبانی با

 را لبمط این اما دهد،می گسترش را ابتکارها قبیل این متوازن، زندگی سبک نوعی ترویجو  اجتماعی

سیاسی  و فرهنگی اقتصادی، ساختارهای دل در همواره زندگی، سبک و اجتماع که پذیردنیز می

 منافآ مستقر پیشبرد در را قدرت عملکرد نحوه همواره اید ولوای ها،آن در که دارند جای نابرابری

 پوشاند )همان(.می

اوقات فراغت دختران بر حسب منابآ  روجک و بوردیو هایدیدگاه به رجوع با پژوهش، این در

 )سرمایه منابآ مادی به دسترسی میزان بوردیو، زعم به ای مورد بررسی قرار گرفته است.سرمایه

 و فرهنگی( کاالهایاز  استفاده نحوه و میزان تحصیالت، سطح )شامل فرهنگی منابآ و اقتصادی(

 تعیین را افراد امکانات اجتماعی و موقعیت اجتماعی(، )سرمایه اجتماعی هایشبکه و رواب  ساختار

 شپی در را خاصی زندگی هایدستر ، سبک در منابآ و اجتماعی موقعیت به بسته افراد و کندمی

ری گیدر طول زمان با شکلبه عبارت دیگر  ؛یابندمی خاصی سالیق و فراغتی امکانات و گیرندمی

واره، بین و نوع و میزان سرمایه اقتصادی و فرهنگی و سبک زندگی نوعی قرابت و هماهنگی عادت

، های آن یعنی فراغتآید. در دیدگاه بوردیو در زمینه سبک زندگی و در اینجا یکی از مالفهبوجود می

ار رواب  اجتماعی در جامعه ایران، سرمایه سرمایه اقتصادی و فرهنگی مهم هستند اما با توجه به ساخت

گیری نوع فراغت نیز مهم است. با توجه به دستر  بودن و هزینه کم چنین روابطی، اجتماعی در شکل

بنابراین در این پژوهش عالوه بر دو منبآ مهم بوردیو  ؛کنندبرخی از افراد چنین فراغتی را انتخاب می

بندی الگوی فراغتی دختران نیز تأکید شده اجتماعی در دسته گیری فراغت، بر نقش سرمایهدر شکل

 است.

 مفاهیم، این. گیرددر نظر می مکانیت و جسمیت با ارتباط در را فراغت گذران الگوهای روجک 

 رهایمسی تعیین و در انتخاب را جوانان یکدیگر، با تالقی در که دارند داللت منابعی و بسترها بر

 أهلت وضعیت جنسیت، نظیر ایعوامل زمینه به توانمی بسترها این جمله از. بخشندمی جهت فراغتی

 هایبکهش و فرهنگی و اقتصادی هایسرمایه منابآ و جایگاه و نقش نیز منابآ بح  در. کرد اشاره سن و

بندی فراغت نیز به جنسیت و است. در این پژوهش برای دسته نظر مورد اجتماعی سرمایه و رواب 

ازدواج آنها تأکید شده است و مسئله پژوهش نیز بر اسا  تفاوت الگوی فراغتی دختران هرگز وضعیت 

 ازداج نکرده طرح شده است.
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 شناسیروش

جامعه  .است کاربردی هدف، نظر از و پیمایشی اجرا، لحاظ به کمی، روش، لحاظ به حاضر ژوهشپ

بوده است که بنا بر سرشماری  غربگیالن شهرساله  53تا  11پژوهش دختران ازدواج نکرده  این آماری

نفر انتخاب برآورد شده  513اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران نفر بوده 1333تعداد آنها  1533

خوشه  3ای بوده است. ابتدا شهر به ای چند مرحلهها بر اسا  نمونه گیری خوشهاست. انتخاب نمونه

کوچه به  1خوشه به تصادف انتخاب شده است. در هر خوشه  7خوشه،  3محله( تقسیم و از این )

ها یکی پرسشنامه پر شده است. در هر کوچه نیز خانه 11تصادف انتخاب شده است و در هر کوچه 

ساله بوده  53تا  11ای که دارای دختر ازدواج نکرده در میان در نظر گرفته شده است و هر خانه

دختر هرگز ازدواج  11است. این شیوه انتخاب نمونه تا زمانی که انتخاب شده و پرسشنامه تکمیل شده 

ها بر اسا  ساله پیدا شده در هر کوچه ادامه یافته است. شیوه گردآوری داده 53تا  11نکرده 

های اجتماعی و های فراغتی و سرمایهپرسشنامه محقق ساخته بوده است. دو پرسشنامه فعالیت

های مورد نظر از طریق اعتبار صوری و آلفای کرونباخ و پایایی سازه فرهنگی تهیه شده است و اعتبار

نشان داده است نتایج آلفای  2و  1و تحلیل عاملی ارزیابی شده است. همچنان که جدول شماره 

-تشیوه تحلیل عاملی فعالی های پژوهش دارند.کرونباخ و تحلیل عاملی نشان از پایایی مناسب شاخص

های فراغتی تهیه و بعد از پر کردن بوده است یعنی ابتدا فهرستی از فعالیتهای فراغتی اکتشافی 

ند اها که در یک عامل قرار گرفتهها تحلیل عاملی انجام شده است؛ برای هر دسته از فعالیتپرسشنامه

متناسب با قلمرو معنایی و بار مفهومی یک عنوان فراغتی در نظر گرفته شده است. شیوه تحلیل عاملی 

های هر عامل توس  داوران های اجتماعی و فرهنگی تأییدی بوده است؛ یعنی در ابتدا گویهرمایهس

 اند.ها مورد تأیید قرار گرفتهتأیید شده و بعد با استفاده از تحلیل عاملی سازه

ها و بر اسا  تحلیل عاملی اکتشافی به شش دسته های فراغتی دختران بر حسب دادهفعالیت

 ند:اتقسیم شده

 فعالیت ارتباطی واقعی: شکل ارتباط اجتماعی مرسوم است مانند ارتباط با خویشاوندان، دوستان

به دلیل گستردگی اقوام و خویشاوندان و بافت سنتی که حافظ این رواب  است  و همسایگان و ... .

یل مسا ل گروهی در جامعه زیاد است. اقتضای رواب  اجتماعی دختران به دلسرمایه اجتماعی درون

 فرهنگی و اجتماعی چنین روابطی است.

ای هفعالیت ارتباطی مجازی: با ت ییرات تکنولوایکی ارتباطی اخیر و بوجود آمدن اینترنت و شبکه

ابزار ارتباطی بوجود آمده است که در اینجا فعالیت  اجتماعی مجازی، شکلی دیگر از رواب  با واسطه

را  گروهیرود بتدریج جای ارتباط اجتماعی واقعی دروننتظار میارتباطی مجازی نام گرفته است که ا

 گروهی را هم تسهیل نماید.گرفته و حتی ارتباط برون
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شود که هدف از آنها بازیابی توان از دست های فراغتی گفته میفراغت انفعالی بیرونی: به فعالیت

عصاب شده و به سالمت روحی و روانی رفته در نتیجه کار و تالش روزانه بوده و به نوعی باع  تمدد ا

 کند مانند تفریح رفتن، قدم زدن و ... که ممکن است فردی و یا جمعی انجام شود.کمک می

در محدوه  شود کهفراغت انفعالی خانگی: به فعالیت فراغتی مانند دیدن تلویزیون و خواب گفته می

دهند چون نفعالنه و به ناچار انجام میشود و فردی است و افراد چنین فراغتی را مخانه انجام می

 های فراغتی در این پژوهش به خاطر جامعه آماریجایگزین و یا انتخاب دیگری ندارند. این فعالیت

 های فراغتی بازیابی در نظر گرفته شده است.ساله ازدواج نکرده( جدا از فعالیت 53تا  11دختران )

ها و انجام کارها وزه هنر و فرهنگ مانند انواع کال های فراغتی در حفراغت فرهنگی: به فعالیت

شود که این نوع فعالیت هدفمند و فعاالنه است و در راستای های هنری و فرهنگی گفته میو فعالیت

 افزایش سرمایه فرهنگی فرد مفید است.

گیزه ا انشود که بگفته می ... های فراغتی مانند زیارت، مجالض مذهبی وفراغت مذهبی: به فعالیت

شود که ممکن است به شکل فردی مانند قرآن و دعا خواندن و یا به شکل جمعی مذهبی انجام می

 های مذهبی انجام گیرد.مانند مجالض مذهبی و عزاداری

 
 های فراغتینتایج تحلیل عاملی اکتشافی و آلفای کرونباخ فعالیت -3جدول شماره 
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 37/1 زیارت 23/1 بازارگردی 21/1

 35/1 خواندن قرآن 21/1 ورزش

ی
قع

 وا
ط

با
رت

ا
 

انفعالی  11/1 کینزد نشایبا خو آمدورفت

 خانگی

 21/1 خواب
33/1 

 31/1 دور نشایآمد با خوورفت

21/1 

 17/1 تلویزیون

 21/1 رفت و آمد با همسایگان
 فرهنگی

 

 31/1 یهنریادب یهادرانجمن حضور

 23/1 یهنر یکارها یریادگیو  انجام 31/1 دوستانهدورهمی  31/1

 11/1 یدرس ریمطالعه غ  
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 نتایج تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی -5جدول شماره 

 هامعرف ابعاد
بار 

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ
 هامعرف ابعاد

 بار

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ

ه 
مای

سر
ی

اع
تم

اج
 

 25/1 ارتباط با خانواده

33/1 

ی
نگ

ره
ه ف

مای
سر

 

 33/1 شناخت خواننده

11/1 

 32/1 گوش دادن به موسیقی 27/1 ارتباط با دوستان

 37/1 یقیموس نسبت به ساز یآگاه 37/1 ارتباط با خویشاوندان نزدیک

 33/1 قدیمی، خطی داشتن کتاب 21/1 ارتباط با خویشاوندان دور

 23/1 نسبت به اشیاء قدیمی مالکیت 21/1 هاارتباط با همسایه

 35/1 های موجود در کتابخانهکتاب 33/1 های مردم نهادارتباط با گروه

 31/1 هایها و گویشمطالعه زبان 37/1 ارتباط با مردم محله

ی
نگ

ره
ه ف

مای
سر

 

 33/1 و کارگردان شناخت از هنرپیشه

 

 32/1 تابلو نقاشی منزلتعداد 

 21/1 مطالعه کتاب علمی 37/1 شناخت از فیلم

    22/1 دیدن فیلم

 

 هایافته

سال بوده  3/22های فردی جمعیت نمونه به شرح زیر بوده است: میانگین سن پاسخگویان ویژگی

درصد  2/73دیولم، فوق  1/11درصد دیولم،  7/22درصد زیر دیولم،  2/2است. تحصیالت پاسخگویان 

درصد نیز تحصیالت فوق لیسانض و دکتری بوده است. وضعیت فعالیت و اشت ال  3/1لیسانض و 

درصد  3دار و درصد خانه 21درصد محصل،  27درصد بیکار،  52درصد شاغل،  11جمعیت نمونه، 

 اند.سایر بوده
ها، بر اسا  توزیآ درصدی هغرب بر حسب گویهای فراغتی دختران در شهر گیالندر ابتدا فعالیت

و همچنین میانگین دختران در هر فعالیت فراغتی آورده شده است؛ سوض فعالیت فراغتی بر حسب 

بندی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی ارا ه شده و در ادامه فعالیت فراغتی بر حسب دو گروه دسته

اعی و فرهنگی دختران مورد های اقتصادی، اجتمسنی و تحصیلی عمده و همچنین بر حسب سرمایه

 بررسی قرار گرفته است.

نشان داده  5همچنان که توزیآ درصدی و همچنین میانگین فعالیت فراغتی در جدول شماره  

است، بیشترین فعالیت فراغتی دختران، تماشای تلویزیون، رفت و آمد با خویشاوندان نزدیک، 

به دلیل این که دختران بیشتر در  مجازی بوده است.بازارگردی، خواب، اینترنت و استفاده از فضای 

شود. کمترین فعالیت فراغتی محی  خانه هستند، فعالیت فراغتی آنها هم در محی  خانه انجام می

های ادبی و هنری، رفت و آمد با خویشاوندان دور، یادگیری کارهای هنری، مربوط به حضور در انجمن

تباط با همسایگان بوده است. ارتباط با همسایگان و خویشاوندان مطالعه غیردرسی و قرا ت قرآن و ار

دور برای همه افراد جامعه کمتر شده است و به تبآ برای دختران هم کمتر شده است. فعالیت فراغتی 
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چندانی نداشته است. در عوض،  دختران انفعالی، غیرهدفمند و در دستر  بوده است و نیازی به هزینه

و فرهنگی که عمدتاً برای رشد شخصیت و زندگی آینده دختران مناسب است، به های هنری فعالیت

 بودن آنها کمتر بوده است. بردلیل هزینه

 

های ابعاد فراغتتوصیف گذراندن اوقات فراغت دختران بر حسب گویه -1جدول شماره   

 میانگین فعالیت فراغتی نوع فراغت میانگین فعالیت فراغتی نوع فراغت

 31/2 زیارت مذهبی 35/5 ونیزیتلو یتماشا خانگی انفعالی

 23/2 مسافرت بیرونیانفعالی 32/5 ن نزدیکشایخوآمد باورفت ارتباطی واقعی

 51/2 کردن ورزش بیرونیانفعالی 75/5 خیابان و بازارگردی بیرونیانفعالی

 53/2 رفت و آمد با همسایگان ارتباطی واقعی 23/5 خواب انفعالی خانگی

 22/2 قرا ت قرآن مذهبی 23/5 نترنتیاز ا استفاده ارتباطی مجازی

 21/2 مطالعه غیر درسی فرهنگی 23/5 فضای مجازی ارتباطی مجازی

 13/2 یهنر کار یا یادگیری انجام فرهنگی 13/5 یحضور در مجالض مذهب مذهبی

 37/1 دورن شایو آمد با خو رفت ارتباطی واقعی 12/5 دورهمی با دوستان ارتباطی واقعی

 73/1 هنریادبی  حضور در انجمن فرهنگی 17/2 به پارک و تفرجگاه رفتن بیرونیانفعالی

    11/2 قدم زدن و گردش بیرونیانفعالی

 است. میانگین فعالیت فراغتی از بیشترین به کمترین مرتب شده 

اسا  سن و تحصیالت بندی شده و بر های فراغتی دختران دستهبرای توصیف بهتر، فعالیت

بندی، بر اسا  تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده دختران مورد بررسی قرار گرفته است. این دسته

اند، مانند حل جدول، خواندن های فراغتی که فراوانی کمتری داشتهبندی فعالیتاست. در این دسته

نری و فرهنگی با توجه به قرار های هاند. فعالیتروزنامه و مجله، گلدوزی، خیاطی و ... حذف شده

فراغت »گرفتن در یک عامل و همسانی بار معنایی، ادغام و تحت عنوان فراغت هنری آمده است. 

های مرسوم تحت عناوین فراغت اجتماعی، معاشرتی، ارتباطی، گفتگو و بندیدر دسته« ارتباطی

مجازی تقسیم شده است: ارتباط  ها آمده است. فراغت ارتباطی به دو دسته واقعی وشرکت در انجمن

واقعی به معنای معاشرت و تعامل انضمامی با خویشاوندان نزدیک، خویشاوندان دور، دوستان و 

های ذکر شده با استفاده از ابزار ها است و ارتباط مجازی به معنای پیوند مجازی با گروههمسایه

رتباطی اینترنت و تلفن همراه هوشمند در های اارتباطی است. با توجه به این که استفاده از وسیله

های این دو جامعه رایج شده است و فراوانی این فعالیت فراغتی هم زیاد بود در تحلیل عاملی گویه

گروهی است در دسته فراغت در دو عامل قرار گرفتند. همچنین فراغت ارتباطی واقعی بیشتر درون

راغتی ف« انفعالی بیرونی»هی است. منظور از فراغت گروحالی که فراغت ارتباطی مجازی بیشتر برون
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-تهشود که در دساست که برای بیرون رفتن از شرای  کسالت بار و خستگی زندگی روزمره انجام می

های پرتحرک و های قبلی تحت عناوینی مانند تفریحات، ورزش، قدم زدن، سرگرمی، فعالیتبندی

وجه به تفاوت سبک زندگی افرادی که چنین فراغتی دارند با ت« مذهبی»نظایر آن آمده است. فعالیت 

جدا از فراغت فرهنگی و اجتماعی آورده شده است. فراغت انفعالی خانگی شامل فعالیت خواب و 

تماشای تلویزیون است به دلیل این که جامعه آماری پژوهش ناگزیر به انجام چنین فعالیتی برای 

بندی حاضر نوع و میزان جدا قرار گرفته است. در دستهگذران وقت و زمان هستند در یک دسته 

سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است که در رابطه سرمایه با نوع فراغت 

 به آن اشاره شده است.

محور و ارتباطی مجازی دهد که میانگین فعالیت فراغتی انفعالی خانهنشان می 7جدول شماره 

های فراغتی است. کمترین فعالیت فراغتی دختران مربوط به فراغت فرهنگی بوده فعالیت بیش از بقیه

اد های هنری و همچنین اقتصاست که به دلیل نبود فضاهای هنری مانند سینما و تئاتر و کمبود کال 

ی طها است. میزان فعالیت فراغتی ارتباها این فعالیت فراغتی کمتر از بقیه فعالیتضعیف خانواده

 محور و مذهبی دختران متوس  بوده است.واقعی، انفعالی بیرون

ساله متفاوت است.  53تا  23ساله و  22تا  11فعالیت فراغتی دختران بر حسب دو گروه سنی 

ساله بیشتر از  22تا  11فراغت ارتباطی مجازی، انفعالی بیرونی و فرهنگی دختران  میانگین فعالیت

داری آن نشان داده و سطح معنی tده است و این تفاوت همچنان که آزمون ساله بو 53تا  23دختران 

توان به وضعیت فعالیت آنها اشاره کرد که دار بوده است. در خصوص علت این تفاوت میاست معنی

بیشتر در حال تحصیل هستند و همچنین تحصیالت خود به افزایش نوع فعالیت فراغتی فرهنگی نیز 

فعالیت فراغتی انفعالی خانگی، ارتباطی واقعی و مذهبی دختران دو گروه سنی اما ؛ کمک کرده است

تقریباً یکسان بوده است که علت آن را باید در وضعیت فعالیت دختران که بیشتر بیکار و در خانه 

؛ گروهی برای همه سنین یکسان عمل کرده استهستند و همچنین رواب  سرمایه اجتماعی درون

 های فراغتی بر حسب سن دیده نشده است.در این گروه از فعالیتبنابراین تفاوتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  69 9911تابستان ، دوم شماره، دومدوره                                                    جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

 بر حسب سن میانگین انواع فعالیت فراغتی دختران -4جدول شماره 

 نوع فراغت
 میانگین

(2-0) 

انحراف 

 معیار
 سن

 میانگین

(2-0) 
 tمقدار 

 سطح

 داریمعنی

 13/1 33/2 فراغت ارتباطی واقعی
 11/2 سال 22-11

12/1 71/1 
 32/2 سال 53-23

 21/1 52/5 فراغت ارتباطی مجازی
 21/5 سال 22-11

13/5 112/1 
 17/5 سال 53-23

 1 12/2 فراغت انفعالی بیرونی
 13/5 سال 22-11

12/7 1111/1 
 33/2 سال 53-23

 11/1 32/1 فراغت فرهنگی
 13/2 سال 22-11

11/5 112/1 
 32/1 سال 53-32

 11/1 31/5 فراغت انفعالی خانگی
 37/5 سال 22-11

35/1 72/1 
 73/5 سال 53-23

 13/1 31/2 فراغت مذهبی
 23/2 سال 22-11

32/1 73/1 
سال 53-23  31/2  

 

میانگین فعالیت فراغتی دختران بر حسب دو گروه تحصیلی نشان داده است که میانگین فراغت 

بیرونی و فرهنگی دختران با تحصیالت عالی بیشتر بوده است و این نشان ارتباطی مجازی، انفعالی 

 دهنده نقش تحصیالت در تفاوت سبک فراغتی دختران است.

 

 بر حسب تحصیالت میانگین انواع فعالیت فراغتی دختران -2جدول شماره 

 داریمعنی سطح tمقدار  میانگین تحصیالت نوع فراغت

 فراغت ارتباطی واقعی
 11/2 سواد تا دیولمبی

33/1 31/1 
 37/2 دانشگاهی

 فراغت ارتباطی مجازی
 32/2 سواد تا دیولمبی

27/2 - 113/1 
 3/5 دانشگاهی

 بیرونیفراغت انفعالی
 21/2 سواد تا دیولمبی

23/2 - 127/1 
 31/2 دانشگاهی

 فراغت فرهنگی
 25/1 سواد تا دیولمبی

33/5 - 1111/1 
 15/2 دانشگاهی

 فراغت انفعالی خانگی
 33/5 سواد تا دیولمبی

23/1 73/1 
 71/5 دانشگاهی

 فراغت مذهبی
 23/2 سواد تا دیولمبی

52/1 - 32/1 
 31/2 دانشگاهی
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-اجتماعی دختران در گیالن ( نشان داده است سرمایه2 ی اجتماعی )شمارهجدول توصیف سرمایه

خانواده، ارتباط با خویشاوندان نزدیک و ارتباط با دوستان بوده است که نشان غرب بیشتر از ارتباط با 

گروهی است که با توجه به حجم کم جمعیت در شهرستان و همچنین از سرمایه اجتماعی درون

ماعی اجت اجتماعی نیز طبیعی است. کمترین سرمایه گستردگی اقوام و خویشان این نوع از سرمایه

نهاد، خویشاوندان دور، مردم محله و همسایگان بوده است. در مورد های مردمبا گروهمربوط به ارتباط 

ان اند و همچنهای کوچک، کمتر شکل گرفتهها در شهرستاننهاد باید گفت که این گروههای مردمگروه

جود دهد و تا زمانی که بستر چنین روابطی وگروهی کارکرد آنها را انجام میسرمایه اجتماعی درون

نهاد ضرورتی ندارد. در مورد های مردمگروهی از قبیل سازماندارد ظهور و بروز سرمایه اجتماعی برون

خویشاوندان و همسایگان نیز به دلیل این که اقوام و خویشاوندان در شهر زیاد بوده ضرورتی برای 

این نوع ارتباط کمتر بوده شود برای دختران نیز آید و همچنان که دیده میارتباط با آنها بوجود نمی

 است.

ای هسرمایه فرهنگی دختران در این پژوهش بیشتر در مقوالتی مانند دیدن فیلم، تعداد کتاب

موجود در کتابخانه شخصی و مطالعه رمان بوده است و کمترین سرمایه فرهنگی دختران مالکیت 

 و خطی بوده است.های قدیمی اشیای قدیمی، آشنایی با سازهای موسیقی و داشتن کتاب

 
 هاتوصیف سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دختران بر حسب گویه -6جدول شماره 

 میانگین گویه سرمایه میانگین گویه سرمایه

ی
اع

تم
اج

ه 
مای

سر
 

 37/7 ارتباط با خانواده

ی
نگ

ره
ه ف

مای
سر

 

 37/1 تعداد تابلوهای نقاشی منزل

 21/1 های علمیمیزان مطالعه کتاب 12/5 ارتباط با خویشاوندان نزدیک

 25/1 میزان شناخت نسبت به فیلم 33/5 ارتباط با دوستان

 77/1 میزان گوش دادن به موسیقی 32/2 هاهیهمساارتباط با 

 71/1 کارگردانان ها وشناخت از هنرپیشه 21/2 ارتباط با مردم محله

 53/1 هابه خوانندهشناخت نسبت  22/2 ارتباط با خویشاوندان دور

 25/1 های دیگرها و گویشمطالعه زبان 33/1 نهادهای مردمارتباط با گروه

ی
نگ

ره
ف

 

 13/1 میزان آگاهی نسبت به ساز موسیقی 52/2 میزان مطالعه رمان

 11/1 ... های قدیمی، خطی وتعداد کتاب 21/2 میزان دیدن فیلم

 11/1 نسبت به اشیاء قدیمی میزان مالکیت 33/1 موجود در کتابخانه کتاب

 های سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر حسب بیشترین میانگین به کمترین میانگین گویه

 است. میانگین مرتب شده
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نشان داده است که میانگین سرمایه اجتماعی دختران کمی بیش از متوس  است.  3جدول شماره 

تحصیالت متفاوت نبوده است و این نشان از گستردگی سرمایه اجتماعی دختران بر حسب سن و 

برای همه گروهای سنی و تحصیلی است؛ به عبارت دیگر همه افراد فارغ از  رواب  ناشی از این سرمایه

 سن و تحصیالت از چنین روابطی به دلیل بافت اجتماعی آن برخوردار هستند.

میزان بر حسب سن و تحصیالت متفاوت سرمایه فرهنگی دختران کمتر از متوس  بوده، اما این 

سال بیش از سرمایه فرهنگی دختران گروه  22تا  11بوده است. سرمایه فرهنگی دختران گروه سنی 

 اندسال بوده است و همچنین سرمایه فرهنگی دخترانی که تحصیالت عالی داشته 53تا  23سنی 

شان دهنده نقش تحصیالت عالی در اند و این نبیش از دخترانی بوده که تحصیالت عالی نداشته

 اکتساب سرمایه فرهنگی هر چند اندک بوده است.

 
 میانگین سرمایه اجتماعی و فرهنگی دختران بر حسب سن و تحصیالت -7جدول شماره 

 tمقدار  میانگین تحصیالت tمقدار  میانگین سن انحراف معیار میانگین سرمایه

سرمایه 

 اجتماعی
35/2 17/1 

 33/2 سال 22-11
ns 73/1 

 33/2 بیسواد تا دیولم
ns 11/1 

 35/2 تحصیالت عالی 31/2 سال 53-23

سرمایه 

 فرهنگی
11/2 11/1 

 21/2 سال 22-11
 **37/7 

 31/1 بیسواد تا دیولم
 **3 

 12/2 تحصیالت عالی 12/1 سال 53-23

 Ns 11/1داری در سطح کمتر از ** معنی -داریعدم معنی 

 

های فراغتی و با استتتتفاده از نمودار پراکنش ستتته بُعدی فعالیت 2و  1های شتتتماره در شتتتکل

ها بر حستب میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است. همچنان که بندی فراغتدستته

(، همسایگان 2دور )( و 1) کینزدهای ارتباط با خویشاوندان مشخص است فعالیت 1در شکل شماره 

های فراغتی مانند بازارگردی، مستتتافرت، قدم زدن، پارک و ستتترمایه اجتماعی، فعالیتو متذهبی با 

های فراغتی مانند انجمن ادبی، اینترنت و فضتتای و فعالیت استتتفاده از اینترنت با ستترمایه اقتصتتادی

 اند.مجازی با سرمایه فرهنگی قرابت بیشتری داشته
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 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیحسب میانگین سرمایهرابطه نوع فعالیت فراغتی بر  -3شکل شماره 

 

قرابت یا هماهنگی بین نوع فعالیت فراغتی و نوع و میزان سرمایه اجتماعی را نشان  2شکل شماره 

 ها را نشان داده است.داده است و به نوعی فضای اجتماعی فراغت

 
اجتماعی و فرهنگیهای اقتصادی، رابطه نوع فراغت با سرمایه -5شکل شماره   
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ها بر اسا  میانگین سرمایه اقتصادی به دو شود فراغتدیده می 2همچنان که در شکل شماره 

های واقعی، مجازی، فرهنگی، فراغت -2های مذهبی، واقعی و مجازی فراغت -1اند: گروه تقسیم شده

زم رمایه اقتصادی کمتری الهای گروه اول ستوان گفت فراغتانفعالی بیرونی و خانگی. به طور کلی می

خاب های گروه اول را انتاند فراغتبه عبارت دیگر کسانی که سرمایه اقتصادی کمتری داشته؛ اندداشته

ند. بر اهای گروه دوم را انتخاب کردهاند فراغتاند و کسانی که سرمایه اقتصادی بیشتری داشتهکرده

اند و کسانی که سرمایه اجتماعی بیشتری تقسیم شدهها به دو گروه حسب سرمایه اجتماعی نیز فراغت

 اند. بر حسباند فراغت واقعی که ارتباط با خویشاوندان و دوستان بوده است را انتخاب کردهداشته

های انفعالی خانگی، انفعالی بیرونی و فرهنگی نیازمند ها متفاوت بودند و فراغتسرمایه فرهنگی فراغت

عالی های انفعالی بیرونی، انفاند. سرمایه اقتصادی و فرهنگی با فراغتدهسرمایه فرهنگی بیشتری بو

خانگی و فرهنگی هماهنگ بوده و سرمایه اجتماعی با فراغت ارتباطی واقعی هماهنگ بوده است. پض 

اب اند فراغت خاصی را انتخای که داشتهتوان گفت افراد با توجه به میزان و نوع سرمایهبه طور کلی می

 اند.کرده

 

 گیرینتیجه

 غرب بود. دلیل انتخابهدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت فراغتی دختران ازدواج نکرده در شهر گیالن

جامعه آماری مذکور، مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی روزمره دختران بوده 

از پرسشنامه استفاده شده ها آوری دادهاست. برای رسیدن به هدف پژوهش از پیمایش و برای جمآ

های فراغتی دختران بر اسا  تحلیل عاملی اکتشافی به شش دسته ارتباطی واقعی، است. فعالیت

ندی، بارتباطی مجازی، انفعالی بیرونی، انفعالی خانگی، فرهنگی و مذهبی تقسیم شدند. در این دسته

و همچنین گسترش استفاده از  فراغت ارتباطی واقعی و مجازی به دلیل گسترش رواب  خویشاوندی

های مرسوم فراغت افزوده شد و همچنین با توجه به وضعیت بندیفضای مجازی و اینترنت به دسته

های فراغتی خواب و تماشای کنند فعالیتخاص دختران که اوقات خود را بیشتر در خانه سوری می

 تلویزون هم به عنوان فراغت انفعالی خانه محور تعریف شد.

ترین فعالیت فراغتی دختران تماشای تلویزیون، رفت و آمد با خویشاوندان نزدیک، بازارگردی، بیش

ها در دستر  و با هزینه کم است و خواب، استفاده از اینترنت و فضای مجازی بوده است. این فعالیت

ی و شوند که نشان از ایجاد محدودیت ساختار اجتماعهمچنین اغلب هم در محی  خانه انجام می

( و بودِر 1532های دیگر مانند مختارزاده )فرهنگی جامعه در فعالیت فراغتی دختران دارد. در پژوهش

( به شرای  فرهنگی شهر و 1535( به اولویت فراغتی تماشای تلویزیون و فانی و اص رپور )2111)

ن اشاره شده های فرهنگی و اجتماعی به عنوان مانآ فراغت دخترا( به حساسیت1532زاده )مختار

است. در حالی که روجک فراغت را اجزای جامعه مدنی و شهروندی شمرده است و آن را اشتراک 
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های فراغتی که در محی  های غیر رسمی دانسته است چنین فعالیتداوطلبانه و تعامل در مجموعه

 شوند منجر به نتایج مورد نظر روجک برای دختران نخواهد شد.خانه انجام می

های ادبی و هنری، انجام کارهای هنری، های فراغتی دختران حضور در انجمنفعالیت کمترین

ها بوده است. ارتباط درسی، قرا ت قرآن و ارتباط با همسایهرفت و آمد با خویشاوندان دور، مطالعه غیر

ی  ها کمتر شده است و برای دختران نیز با وجود شرابا خویشاوندان و همسایگان برای همه گروه

اند در اجتماعی این یافته دور از انتظار نبوده است. در واقآ همچنان که بوردیو و روجک اشاره کرده

کند. در اینجا نیز ها را مشخص میهای اقتصادی و فرهنگی است که نوع فراغتمیدان فراغت، سرمایه

ها و خانوادههای فرهنگی دختران ناشی میزان کم سرمایه فرهنگی و اقتصادی در کاهش فراغت

 همچنین کمبود امکانات فرهنگی و هنری شهرستان بوده است.

میانگین فراغت دختران نشتتتان داد که فراغت انفعالی خانگی و ارتباطی مجازی دختران بیش از 

های فراغتی استت و کمترین میانگین مربوط به فراغت فرهنگی بوده است. شاید بتوان ستایر فعالیت

ی دختران در راستتای تلف کردن وقت اضافی است که بنا به شرای  اقتصادی های فراغتگفت فعالیت

دانستتتت، اما این نوع و اجتماعی درگیر آن هستتتتند. وبلن کارکرد فراغت را تشتتتخص طبقه باال می

 شود.بوردیو می« تمایزیابی»وبلن و نه « تشخص»ها نه منجر به فراغت

ن بر حسب سن و تحصیالت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشتان داد فعالیت فراغتی دخترا

کرده ستتاله و تحصتتتیل 22تا  11فعالیت فراغتی ارتباطی مجازی، انفعالی بیرونی و فرهنگی دختران 

توان به نقش ساله و بدون تحصیالت عالی بوده است که در این زمینه می 53تا  23بیشتر از دختران 

 ان اشاره کرد.تحصیالت عالی در تفاوت فعالیت فراغتی دختر

نتایج بررستتی ستترمایه اجتماعی و فرهنگی دختران نشتتان داد که میانگین ستترمایه اجتماعی 

ساله و دختران  22تا  11دختران بیش از سترمایه فرهنگی آنان بوده است. سرمایه فرهنگی دختران 

؛ بوده استساله و دختران فاقد تحصیالت دانشگاهی  53تا  23با تحصتیالت عالی بیشتتر از دختران 

داری نداشته است. این نشان از اما سترمایه اجتماعی دختران بر حسب سن و تحصیالت تفاوت معنی

گستترش سترمایه اجتماعی در همه ستطوح تحصیلی و سنی است. سرمایه اجتماعی دختران بیشتر 

یشتر ران بناشی از ارتباط با خانواده، دوستان و خویشاوندان نزدیک بوده است و سرمایه فرهنگی دخت

ناشی از دیدن فیلم، تعداد کتاب در خانه و مطالعه رمان بوده است که هم سرمایه اجتماعی و سرمایه 

فرهنگی دختران نشتتتان از محتتدوده رواب  اجتمتتاعی آنهتتا دارد کتته بیشتتتتر از محتتدوه ختتانواده و 

 خویشاوندان نزدیک نبوده است.

 های فرهنگی، انفعالی بیرونی وان داد که فراغتنتایج رابطه نوع فراغت با نوع و میزان سرمایه نش

های مذهبی، ارتباطی خانگی بیشتتتر با ستترمایه اقتصتتادی و فرهنگی قرابت و هماهنگی دارند. فراغت

واقعی و مجازی بیشتتر با سرمایه اجتماعی قرابت دارند و نیاز کمتری به سرمایه فرهنگی و اقتصادی 

 اند.داشته
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ه گرفت با توجه به میزان کم ستترمایه فرهنگی و اقتصتتادی دختران در توان نتیجبه طور کلی می

غرب، این ستترمایه اجتماعی استتت که میزان و نوع فراغت آنها را مشتتخص کرده استتت؛ شتتهر گیالن

ای در دستتر  دختران است و به خوبی هم از آن برای گذران سترمایه اجتماعی تنها منبآ سترمایه

هایی مانند تماشای تلویزیون، خواب، ند. الزم به ذکر استت چنین فراغتااوقات فراغت استتفاده کرده

رواب  با خویشتان و ... که سترمایه اجتماعی و همچنین ساختار فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه 

کند در راستتای بهبود و توانمندسازی فرهنگی دختران نیست. در حالی که یکی آنها را مشتخص می

های فرهنگی و اجتماعی توانمندستازی فرهنگی دختران با استفاده از گذاریاز اهداف مهم ستیاستت

 های آینده است.های فراغتی در سنین جوانی برای ساختن نسلفعالیت

های ساخته شده با استفاده از زندگی بندیشود بر اسا  نتایج پژوهش حاضر دستهپیشتنهاد می

مربوط بته دختران مدنظر قرار گیرد. همچنین برای هتای اوقتات فراغتت روزمره دختران در پژوهش

های فراغتی توجه نمایند و گیری فعالیتهتای فراغتی بته بستتتتر و زمینته شتتتکلتحلیتل فعتالیتت

های فراغتی به شیوه گذران اوقات فراغت دختران و پیامدهای ریزان فعالیتگذاران و برنامهستیاستت

 های فراغتی توجه داشته باشند.چنین فعالیت

 

 

 منابع

زن در توسعه و (. اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی و زنان. 1531ابراهیمی، قربانعلی؛ مسلمی پطرودی، رقیه. )

 .35-31: 7، شماره 3. دوره سیاست

های فراغتی جوانان. ها و ترجیحات فعالیت(. افتراق در سرمایه اقتصادی خانواده1535) ادریسی، افسانه.

 .215-253: 21. سال پانزدهم، شماره ارتباطات -مطالعات فرهنگ

. ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نظریه کنش؛ دالیل عملی و انتخاب عقالنی(. 1511یر. )بوردیو، پی

 نقش و نگار.

 . ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر ثال .های ذوقیتمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت(. 1533یر. )بوردیو، پی

آموزان متوسطه شهر (. بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش1531میان، طلیعه. )بهرامی، گودرز؛ خاد

 .13-113(:5)3، فصلنامه خانواده و پژوهشتهران و عوامل ماثر بر آن با تأکید بر نقش خانواده. 

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی کار و مشاغل(. 1533توسلی، غالمعبا . )

(. مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و 1531ازک تبار، حسین؛ فرج تبار، رضا. )پور گتابی، کرم؛ نحبیب

 .125-131: 31. سال پانزدهم، شماره مطالعات راهبردی زناندار در شهر ساری. خانه

(. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ماثر بر میزان گذران اوقات 1513نوری، بیژن؛ مقد ، علی اص ر. )خواجه

 ،نامه علوم انسانی و اجتماعیپژوهشفراغت؛ مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده. 

 .132-155: 2، شماره 1دوره 
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مجله فرهنگ و شناسانه. ترجمه مهدی آدینه، ی و جامعه(. زمان فراغت از دیگاه تاریخ1532دومازیه، اوفر. )
 .25-15: 12، شماره زندگی

طرح (. رفتارهای فرهنگی ایرانیان: فعالیت و مصرف کاالهای فرهنگی در تهران. 1511زاده، احمد. )رجب
 .پژوهشی

های جدید بر اوقات فراغت آوری(. تأثیر فن1533رستگار خالد، امیر؛ مصلحی جنابیان، نرگض؛ صالحی، آمنه. )

 .122-172: 55، سال هفدهم، شماره ارتباطات -مطالعات فرهنگو سرمایه اجتماعی جوانان. 

های فراغتی (. تبیین جامعه شناختی فعالیت1513جاه، مریم؛ رشوند، مرجان؛ شهیدی زندی، مریم. )رفعت

 ، سالفرهنگی اجتماعی زنان فصلنامه شورایشناختی آن. دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب

 .11-23: 31سیزدهم، شماره 

 ، ترجمه عبا  مخبر، تهران: انتشارات تیسا.هانظریه اوقات فراغت، اصول و تجربه(. 1533روجک، کریض. )

های یک پیمایش (. تصویری از فرهنگ مصرفی جامعه ایران با استفاده از داده1532ریاضی، سید ابوالحسن. )

 -135: 7دوره ششم، شماره  فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.ران اوقات فراغت. ملی پیرامون گذ
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Abstract 

Leisure is an opportunity to restore physical, mental and psychological health and cultural 

and social empowerment. According to the problems of unemployment, marriage, and the 

socio-cultural structure that governs girls' daily lives in small towns, spending their leisure 

time is particularly important. The purpose of this study was to investigate leisure activities 

of unmarried girls in Gilan Gharb. The research method was quantitative in terms of survey 

implementation and a questionnaire with a sample of 315 unmarried girls aged 18-35 years 

was used to collect data. Girls' leisure activities were subdivided into six categories of 

actual communication, virtual communication, external passivity, home passivity, culture, 

and religion by exploratory factor analysis. Most of the girls' leisure activities were in the 

form of passive in-house leisure and virtual communication, the least of which was cultural 

leisure. Cultural, home-passive, and passive-leisure leisure activities were more closely 

related to economic and cultural capital, while religious leisure, real and virtual 

communication were more closely related to social capital. Overall, According to the low 

level of cultural and economic capital of girls in Gilan Gharb, social capital determines 

their type and amount of leisure activity, and the main (passive) leisure activities that result 

from social capital and cultural and social structure of society is not to promote cultural 

empowerment of girls.  

Therefore, policy makers and planners of leisure activities should pay attention to the 

context of leisure activities, how girls spend their leisure time and the consequences of 

such leisure activities. 
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