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تفـاوت هاي جنسيتـي
در اوقات فراغت
خديجه سفيرى
استاد و عضو هيئت علمى دانشگاه الزهرا  
فاطمه مديرى
دانشجوى دكتراى جامعه شناسى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران

مقدمه 
اوقـات فراغت به عنوان نمايي از سـبک 
در  افـراد  کـه  اسـت  مقولـه اي  زندگـي، 
طـي آن بـا آرامـش و اختيـار مي توانند 
عاليـق و تمايالت خود را بـه کار گيرند 
و فرصتـي اسـت تـا ايشـان ارزش ها و 
نگرش هاي پنهان خود را تعين بخشيده، 
قـدرت و مقاومـت در عرصـه زندگي را 
به نمايش بگذارنـد. از آنجا که در چنين 
اوقاتي، افـراد نگراني جدي در خصوص 
طـرد يا ايجـاد تنـش در هنـگام نمايش 
رفتارهـاي خود ندارنـد، مي تواند زمينه 
پنهـان  و  آرام  تحـوالت  درک  بـراي  را 
جامعـه فراهم کرده، ابـزار تجربي دقيق 
براي درک، فهم و اسـتنباط واقعيت هاي 
فرهنگـي در اليه هـاي مختلـف اجتماعي 
باشـد. بهـره وري از اوقـات فراغـت بـه 
عنـوان «مجموعـه اي از اشـتغاالت کـه 
فرد با رضايت خاطر براي اسـتراحت يا 
تفريح و يا به منظور توسعه ي آگاهي ها 
مشـارکت  و  غيرانتفاعـي  فراگيـري  يـا 
اجتماعي بـه صورت داوطلبانـه بعد از 

رهايـي از الزامـات شـغلي، خانوادگي و 
مي پردازد.» (کوهستاني،  بدان  اجتماعي 
ايجـاد  در  عاملـي  مي توانـد   (۵۱  :۱۳۷۸
آرامـش و لـذت در زندگي به شـمار آيد 
و از طرفـي زمينـه ي رشـد و بالندگـي 
در افـراد را نيـز فراهـم آورد، در همگان 
يکسان نيسـت و بنا بر اهميت موضوع 
مختلـف  افـراد  در  آن  نبـودن  همگـن  و 
جامعـه، بررسـي آن در اقشـار مختلـف 
و مطالعـه عوامل مؤثر بـر اين تفاوت ها 
ضروري اسـت، گروهـي معتقدند عامل 
تفـاوت در ميزان و نحوه ي گذران اوقات 
فراغت جنسيت اسـت؛ به گونه اي که به 
واسـطه ي قرار گرفتن زنـان و مردان در 
اليه هـاي متفـاوت اجتماعـي کـه در آن، 
زنان غالبًا در محيط خانه و خانواده به 
مراقبت هاي عاطفي و انجام امور خانگي 
مشـغول هسـتند و مردان تحـت حمايت 
ايـن حوزه ي خصوصي قرار مي گيرند و 
بهره مي برند، تمايزاتي ايجاد مي شود و 
در اين مسير، اشتغال زنان با ايجاد فشار 
مضاعف و مسـئوليت دوگانه و متضاد، 

تأهـل و بـه دنيا آمدن فرزنـد، اين تمايز 
و تفاوت ها را تشـديد مي کند و شـاهدي 
بر اين مدعا که جنسـيت عاملي مهم تر از 
طبقه در زمينه فراغت است، اين موضوع 
که جنسـيت به منزله ي متغيري اساسي 
به شمار آمده و عامل تبيين تفاوت ها در 
زمينه ي اوقات فراغت است در تحقيقات 
گرين هارگريوز، پـارک، ويمبوش مورد 
تأکيد قـرار گرفته و سـؤال اصلي ما در 
اين مقاله اسـت. آيا جنسيت در جامعه ي 
ما بـه عنوان عامـل تبييـن تفاوت ها در 
ميـزان اوقات فراغت و نحـوه گذران آن 
مطـرح اسـت؟ آيا بيـن ميـزان فراغت و 
نحوه ي گذران اوقـات فراغت در زنان و 
مردان اختالف وجـود دارد؟ آيا رضايت 
زنـان و مردان از فراغت خويش يکسـان 
است؟ آيا اولويت هاي فراغتي در زنان و 
مردان با هم تفاوت دارد؟ براي پاسخ به 
اين سؤاالت بعد از مرور ادبيات تجربي 
موضوع در ايـران و جهان، به يافته هاي 
حاصل از فراتحليل مطالعات انجام شده 

در تحقيق مي پردازيم. 
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رويکردهاي نظري 
ــيتي  جنس ــاي  تفاوت ه ــه ي  زمين در 
ــاي تقريبًا  ــه نظره ــت ب ــات فراغ در اوق
ــه عمدتًا ناظر بر  ــي برمي خوريم ک همگن
ــان و مردان،  ــاوت زن ــري متف جامعه پذي
ــي و  ــاي اجتماع ــاوت در محدوديت ه تف
ــئوليت باالتر زنان در  تقيدات ايشان، مس
ــداري از فرزندان، غلبه  ــور خانه و نگه ام
ــاالري و تسلط ايشان بر  و فرهنگ مردس
ــاد محدوديت از طرف  فراغت زنان و ايج
ايشان مي باشد. ما در اين مقاله به مواردي 

از آنها اشاره خواهيم کرد: 
ــق خود  ــي  در تحقي ــي و بيانچ متينگل
ــان  ــت در زن ــات فراغ ــد اوق ــان دادن نش
ــت. فراغت محض در  ــر از مردان اس کمت
ــت. فراغت ايشان بيشتر  ايشان کمتر اس
ــت، زنان  ــاي خانگي آميخته اس ــا کاره ب
ــات فراغت خود را با  ــتر از مردان اوق بيش
ــپري مي کنند و بيشتر در  فرزندانشان س
زمان گذران اوقات فراغت نگران کارهاي 

ــتند  ــاي بيرون از خانه هس خانه و کاره
ــي، ۲۰۰۳). منطبق بر  (متينگلي و بيانچ
اين نظر، گرين  نشان داد که زنان در اين 
ــته از مطالعات (اوقات فراغت) ناديده  دس
گرفته شده اند و بزرگ ترين نقد بر حوزه ي 
جامعه شناسي فراغت را همسان پنداري 
ــوزه مي داند و  ــردان در اين ح ــان و م زن
ــد که فقدان اوقات فراغت و  عنوان مي کن
ــي زنان به تفريح نبايد به عنوان  دسترس
ــود؛ بلکه  ــته ش ــکل اجتماعي انگاش مش
ــيتي  ــکل جنبه اي از روابط جنس اين مش
ــرمايه داري  ــه از ويژگي هاي س ــت ک اس
ــد و موجب مي شود  ــاالرانه مي باش پدرس
ــان مفهومي مبهم  ــات فراغت براي زن اوق
ــد،  ــان کم و ناچيز باش گردد، فراغت ايش
ــپري شود،  ــتر در خانه س اين اوقات بيش
ــدار مردانه  ــوع مردان از اقت در اين موض
ــي خروج زنان را  ــتفاده کرده، به راحت اس
منع مي کنند و اجراي آن نيز ممکن است 
با تهديد يا اعمال خشونت جسمي همراه 
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ــد. (شفيعي، ۱۳۸۶) همچنين بيتمن  باش
و واجمن، (۲۰۰۰) نشان دادند که ميزان 
ــرز معني داري  ــان به ط ــات فراغت زن اوق
ــت  ــت مردان متفاوت اس ــزان فراغ از مي
ــت زنان با ديگر  ــکان آميختگي فراغ و ام
ــت  ــتر از مردان اس ــان بيش ــف ايش وظاي
(متينگلي و بيانچي، ۲۰۰۳: ۶). همچنين 
ــده فراغت  ــده بري ــگ منقطع و بري آهن
ــردان و طوالني تربودن  ــبت به م زنان نس
ــن و واجمن  ــط بيتم ــن توقفات، توس اي
و  ــوش  ويمب  ،(۱۹۹۶) ــم  دي  ،(۲۰۰۰)
ــان داده شده است.  تالبوت (۱۹۸۸)، نش
ــي، ۲۰۰۳). همچنين  (ماتينگلي و بيانچ
ــه ي هارگريوز آمده کنترل تفريح  در مقال
ــي اعمال  ــردان به طرق ــوي م زنان از س
ــود که با اعمال قدرت در وجهه اي  مي ش
ــردان مقدار  ــت و م خصوصي مرتبط اس
ــران و فرزندان دختر  ــي را که همس زمان
ــت اجتماعي اختصاص  ــر فعالي آنها به ه
ــد و گاهي  ــت کنترل دارن ــد تح مي دهن
اعمال خشونت شوهران عليه همسران در 
ــده است. مضاف بر  اين خصوص ديده ش
ــا بيرون رفتن  ــان خود، نيز از تنه آن، زن
احساس ناراحتي و ترس دارند، ويمبوش 
و روجک  نيز مفاهيمي چون پدرساالري، 
ــه را در تحليل  ــيتي و طبق ــط جنس رواب
ــل مي دانند.  ــان دخي ــت زن ــات فراغ اوق
زوزانک، سن، درآمد، تحصيالت، طبقه ي 
ــتغال خارج از منزل، تعداد  اجتماعي، اش
ــي را عوامل مؤثر در  فرزندان و کار خانگ
ــد. پارکر نيز  ــان مي دان ــات فراغت زن اوق
اوقات فراغت را آنتي تز کار دستمزدي به 
عنوان اوقات آزاد الزام هاي بيروني مي داند 
ــود فرد، زمان مذکور را به  که باعث مي ش
ــد... و تمايزهاي  ــي بگذران ــال انتخاب اعم
ــي و چگونگي گذران اوقات فراغت  تفريح
زنان و مردان را ناشي از نقش متمايز آنها 
ــان مي دارد که  ــد، همچنين او اذع مي دان
اوقات فراغت زنان نسبت به مردان کمتر 
بوده و لذا طيف فعاليت هاي تفريحي آنان 
ــت، به خصوص زنان کمتر  نيز محدود اس
از مردان به ورزش مي پردازند. به گفته ي 
ــان مي دهد که  ــا نش ــي وود پژوهش ه ه

ــياري از زنان متأهل و مادر از داشتن  بس
ــه فعاليت هاي  ــن ب ــت آزاد و پرداخت وق
فراغتي احساس گناه مي کنند. در نتيجه، 
ــاي تلويزيون  گوش دادن به راديو و تماش
ــام کارهاي اضافي  ــد با انج ــراي آنها باي ب
ــو يا  ــيدن، شست وش ــه مانند اتوکش خان
ــد. خود زنان  ــاي بافتني همراه باش کاره
ــن موضوع که مردان  ــز غالبًا با قبول اي ني
ــث  ــد، باع ــام مي دهن ــي» انج «کار واقع
ــه ي پدرساالري مي شوند  گسترش انديش
ــه اوقات  ــق مي دهند ک ــردان ح ــه م و ب
ــته باشند. همچنين کالرک و  فراغت داش
ــه زنان وقت کمتري  کرتيچر دريافتند ک
ــتر  ــت دارند، در بيش ــات فراغ ــراي اوق ب
ــرکت  فعاليت هاي اوقات فراغت، کمتر ش
ــاي اوقات  ــه ي گزينه ه ــد و دامن مي کنن
ــت و بيشتر اوقات  فراغت آنان تنگ تر اس
ــپري مي کنند  ــت خود را در خانه س فراغ
ــل از هي وود و  ــاه، ۱۳۸۲، به نق (رفعت ج
ــر ويمبوش و  ــران، ۱۳۸۰). به تعبي ديگ
ــران، (۱۹۹۸)  ــون و ديگ تالبوت؛ هندرس
ــل  ــان تماي ــم، (۱۹۸۷، ۱۹۸۸) زن و دي
ــد که اوقات فراغت خود را با خانواده  دارن
ــان مشکل است که  همگام کنند و برايش
ــواده براي  ــداي از افراد خان ــي را ج وقت
خود در نظر بگيرند (ماتينگلي و بيانچي، 
ــان در خدمت  ــاي زن ۲۰۰۳) و فعاليت ه
ــواده از ديد ديگران پنهان  به اعضاي خان
ــل از لئوناردو  ــت (همان، ۲۰۰۳ به نق اس
ــن مطالعات زمان تعطيالت  دي). همچني
ــط تالبوت، ويمبوش و ديم انجام  که توس
شده، نشان داده که فعاليت هاي روزهاي 
تعطيلي زنان مشابه روزهاي کاري ايشان 
مي باشد و تمايزي در آنها ديده نمي شود. 
ــون و بوال دريافتند که  هرينگتون ، داوس
زنان در اوقات فراغت خود عمدتًا مشغول 
ــي افراد  ــاي ابتداي ــردن نيازه برطرف ک
خانواده هستند. در تحقيقاتي آمده است 
که با اشتغال زنان و افزايش ساعات کاري 
ايشان، ميزان فراغت ايشان کمتر مي شود 
ــتري صرف  ــا که زنان زمان بيش و از آنج
امور خانه و افراد در خانواده مي کنند، هر 
ساعت کار ممکن است مقدار بيشتري از 

گرين بزرگ ترين نقد بر 
حوزه ي جامعه شناسي 
فراغت را همسان پنداري 
زنان و مردان در اين 
حوزه مي داند و عنوان 
مي کند که فقدان اوقات 
فراغت و دسترسي 
زنان به تفريح نبايد به 
عنوان مشکل اجتماعي 
انگاشته شود؛ بلکه اين 
مشکل جنبه اي از روابط 
جنسيتي است که از 
ويژگي هاي سرمايه داري 
پدرساالرانه مي باشد و 
موجب مي شود اوقات 
فراغت براي زنان 
مفهومي مبهم گردد، 
فراغت ايشان کم و ناچيز 
باشد، اين اوقات بيشتر 
در خانه سپري شود.
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ــان را کاهش دهد (ماتينگلي  فراغت ايش
ــل از: بيانچي  ــي، ۲۰۰۳: ۵ به نق و بيانچ
ــران، ۲۰۰۰؛ هاچ چايلد و ماچنگ،  و ديگ
ــتون، ۱۹۸۹) و همچنين  ۱۹۸۹؛ کينگس
ــان دادند، زنان  هاچ چايلد و ماچنگ نش
بيشتر تمايل دارند اوقات خود را در خانه 
بگذرانند. البته يافته هاي متضاد نيز وجود 
ــي معتقدند که با اين که زنان  دارد و برخ
نسبت به مردان اوقات بيشتري براي امور 
ــرف مي کنند؛ ليکن  ــه و فرزندان ص خان
ــردان در کار  ــتر م ــتغال بيش به دليل اش
ــات فراغت بين زنان و  ــرون از خانه اوق بي
مردان شاغل همسان مي باشد (ماتينگلي 
ــل از: بيتمن  ــي، ۲۰۰۳: ۵ به نق و بيانچ
ــون و گادبي،  ــن، ۲۰۰۰ و رابينس و واجم

 .(۱۹۹۹
ــت ها مدعي هستند زنان تمايل  فمنيس
دارند زمان زيادي براي فرزندان بگذرانند 
ــاني که  ــان و کس و به اين جهت بين ايش
ــاغل و بدون فرزند هستند،  مجرد، غير ش
ــم مي خورد  ــادي به چش ــاي زي تفاوت ه
(مارتينگلي و بيانچي، ۲۰۰۳: ۴). بيهاوگن 
و کاتزگرو  نشان داده اند که زنان سوئدي 
به دليل اشتغال به تحصيل در رشته هايي 
ــر و کار  ــتر با فرهنگ متعالي س که بيش
ــردان در فعاليت هاي  ــش از م ــد، بي دارن
ــارکت مي جويند  ــري و فرهنگي مش هن
ــش با قدرت  ــن فعاليت را نوعي چال و اي
مردان مي دانند؛ چرا که مشارکت مردان 
ــبب کسب  در فرهنگ متعالي همواره س
مشروعيت براي ايشان بوده و زنان از اين 
ــروعيت مقابله مي کنند  طريق با اين مش

(شفيعي، ۱۳۸۶: ۱۳۸). 
مباني تجربي در ايران 

ــي تحقيقات در ايران، عمدتًا ناظر  بررس
ــزان اوقات  ــت که مي ــه اين موضوع اس ب
ــت و در گذران  ــت در زنان کمتر اس فراغ
ــم  ــز تفاوت هايي به چش ــات ني ــن اوق اي
مي خورد که در ادامه به چند نمونه اشاره 
مي-شود. عليرضا مالکي (۱۳۸۸) به تأثير 
جنسيت در اوقات فراغت پرداخته و نشان 
ــران بيشتر به فراغت جسماني و  داده پس
ــاي عملي  ــه فراغت ه ــتر ب دختران بيش

انحراف ميانگينمورد
استاندارد

ميزان اوقات فراغت
۴۱۵۲/۷۵ ساعت و ۳۳ دقيقهمردان

۲۱۶۳/۲۲ ساعت و ۵۹ دقيقهزنان

رضايت از فراغت
۲/۳۳۰/۵۷۷۴مردان

۱/۳۳۰/۵۷۷۴زنان

محل گذران اوقات 
فراغت

-مردان

۳۳/۳٪ (۱۰۰ درصد معتبر) بيشتر زنان
۰خانه

جدول شماره 1: تفاوت هاى جنسيتى در اوقات فراغت

ميانگينزنانميانگينمردان

 TV۲/۶ ۲خانه

TV۲/۷ ۳/۳۳معاشرت با دوستان 

۳/۴موسيقي ۳/۳۸ورزش 

۳/۸۱دوستان ۳/۳۸خانه 

۳/۸۹مطالعه ۳/۴مطالعه 

۴/۵معاشرت با اقوام ۴/۶بازي هاي کامپيوتري 

۴/۸بازي هاي کامپيوتري ۴/۹پارک 

۵/۳ورزش ۵معاشرت با اقوام 

۵/۶خريد ۵موسيقي 

۶/۰۶پارک ۶خريد 

۶/۴کارهاي دستي ۶/۶کارهاي دستي 

۶/۶سفر ۶/۷سفر 

۷/۲اينترنت ۷/۶اينترنت 

۷/۵سينما ۷/۶۶تشکل 

۷/۸تشکل ۸/۵سينما 

۸رستوران ۱۰کوه 

۹کوه ۱۰رستوران 

فراغت هاي خانواده گرايانه 
فراغت هاي خانواده گرايانه۸/۳۸(خانه، ديدار اقوام) 

۶/۵(خانه، ديدار اقوام) 

فراغت هاي حرکتي
فراغت هاي حرکتي۲۴/۹۸ (ورزش، پارک، سفر، کوه) 

۲۶/۹۶ (ورزش، پارک، سفر، کوه)

فراغت هاي هدفمند
فراغت هاي هدفمند۱۱/۰۶  (مطالعه، تشکل) 

۱۱/۶۹ (مطالعه، تشکل) 

جدول شماره 2: اولويت هاى فراغتى در زنان و مردان
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ــن الهام پور (۱۳۸۲)  توجه دارند. همچني
ــيت بر گذران  ــاوت معني دار جنس به تف
ــاره کرده است. رحماني  اوقات فراغت اش
ــيتي در ساعات  (۱۳۸۵) نيز تفاوت جنس
ــران را  ــت بين دختران و پس و نوع فراغ
ــت. نابرابري جنسيتي در  ــان داده اس نش
اوقات فراغت زنان روستايي و تقليل نقش 
ــط  ــان به خانه داري و بچه داري توس ايش
سعيد معيدفر (۱۳۸۳) به تصوير کشيده 
ــفيعي (۱۳۸۳) به  ــت. سميه ش شده اس
ــات فراغت  ــي چگونگي گذران اوق بررس
ــان در  ــان و ميزان رضايت مندي ايش زن
ــي پرداخته و  ــه طباطباي ــگاه عالم دانش
ــه مردان  ــت ک ــيده اس به اين نتيجه رس
ــران خود نظارت  ــات فراغت همس به اوق
ــدرت تصميم  ــن زمينه ق ــته و در اي داش
ــدرت مي کنند،  ــد و اعمال ق ــري دارن گي
ــه فريدون  ــي ک ــن طبق پژوهش همچني
ــال ۱۳۸۱ درباره اوقات  ــس در س تندنوي
ــين ايراني انجام داده  فراغت زنان شهرنش
ــت، ميانگين اوقات فراغت زنان حدود  اس
ــاعت در روز مي باشد. غالب  سه و نيم س
اين زنان ذکر کرده اند که به سبب کمبود 
امکانات و فضاهاي مناسب و محدود بودن 
گزينه هاي اوقات فراغت، بيشتر زنان اين 
ــًا در خانه طي مي کنند و  اوقات را عمدت
ميزان رضايت ايشان از گذران اين اوقات 
ــت. بر اساس نتايج  ــطح متوسط اس در س
ــي هر چه ميزان تحصيالت زنان  پژوهش
ــل هاي  ــش مي يابد، و به ويژه در نس افزاي
ــن ازدواج افزايش و تعداد  جوان تر که س
ــارکت مردان  فرزندان کاهش يافته و مش
ــاي خانگي رو به افزايش گذارده  در کاره
ــر از همه با دگرگوني در ارزش ها  و مهمت
ــبک زندگي که پيش تر از آن سخن  و س
گفتيم، زنان و دختران جوان شهري وقت 
ــتري براي فراغت هاي شخصي فعال  بيش
ــرون خانگي، صرف و آن را به فرصتي  و ب
ــردي و اجتماعي بدل  ــکوفايي ف براي ش
ــنک  ــد (رفعت جاه، ۱۳۸۲). روش مي کنن
ــز در تحقيق خود  ــاه (۱۳۸۶) ني يزدان پن
تفاوت جنسيتي در اوقات فراغت را نشان 
داده، به گونه اي که فراغت خانواده گرايانه 

جدول شماره 3: توزيع فراوانى رابطه ى متغيرهاى زمينه اى و نحوه ى گذران اوقات فراغت

فراوانيفرضيه
۱۱رابطه جنس و ميزان اوقات فراغت

۵رابطه جنس و نحوه گذران اوقات فراغت

جنسيت و ميزان فرضيه
فراغت

جنس و نحوه ي گذران 
فراغت

۱۱۵تعداد مطالعه 
 Fixed۰/۲۲۵۰/۷۱۱

 Weight Fixed۱۱۴۷/۸۵۳۰۳/۷۹۵
۰/۸۲۴-۰/۲۸۳۰/۵۹۹-۰/۱۶۷دامنه ي کمترين و بيشترين شدت تأثير 

۰/۱۱۶۰/۳۴۹ميانگين همبستگي 
 Variance۰/۰۰۱۰/۰۰۳

  Standard error۰/۰۳۰۰/۰۵۷
 z-value۷/۶۲۴۱۲/۳۹۷
 p-value۰/۰۰۰۰/۰۰۰
 Random۰/۲۳۶۰/۷۵۷

Weight Random۷۴/۹۱۳۲/۹۷۲
۱/۰۹۹-۰/۴۶۲۰/۴۱۶-۰/۰۰۹دامنه ي کمترين و بيشترين شدت تأثير 

۰/۱۲۰۰/۳۵۲ميانگين همبستگي 
 Variance۰/۰۱۳۰/۰۳۰

 Standard error۰/۱۱۵۰/۱۷۴
z-value۲/۰۴۰۴/۳۴۹
p-value۰/۰۴۱۰/۰۰۰

آزمون ناهمگوني 

 Q-Value۱۳۸/۱۵۲۳۵/۱۴۴
df(Q)۱۰۴

P-value۰/۰۰۰۰/۰۰۰
 I-squared۹۲/۷۶۲۸۸/۶۱۸

 Comprehensive Meta analysis جدول شماره 4: نتايج حاصل از تركيب كمى داده ها در نرم افزار
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ــتر مي باشد. بنابراين با توجه  در زنان بيش
ــري فوق الذکر، فرضيه هاي  به ادبيات نظ

مقاله عبارتند از: 
ــيت بر ميزان و نحوه ي گذران  ۱. جنس

اوقات فراغت تأثير دارد. 
ــت زنان از مردان  ــزان اوقات فراغ ۲. مي

کمتر است. 
۳. در نحوه ي گذران اوقات فراغت زنان 

و مردان، تفاوت وجود دارد. 
۴. رضايت از اوقات فراغت در زنان کمتر 

از مردان است. 
در ادامه بعد از معرفي روش تحقيق، به 
ــن فرضيه ها پرداخته  توصيف و آزمون اي

خواهد شد. 
روش تحقيق 

در اين مقاله با استفاده از روش اسنادي 
ــل، مطالعات موجود  ــيوه فراتحلي و به ش
ــت و عوامل مؤثر  در زمينه ي اوقات فراغ
ــت.  ــي قرار گرفته اس ــر آن مورد بررس ب
ــه، مقاالت و  ــه ي آماري اين مطالع جامع
پايان نامه هايي که به اين زمينه اختصاص 
ــتفاده  ــت. در منابع اس ــتند بوده اس داش
ــد اولويت لحاظ  ــن مقاله چن ــده در اي ش
ــت. اول اينکه پژوهش هاي انجام  شده اس
شده در ۲۰ سال اخير مورد استفاده قرار 
ــودن غالب  ــه دليل توصيفي ب گرفته و ب
ــش از آن، پژوهش هايي که  تحقيقات پي
ــل از ۷۰ بوده در  ــال هاي قب متعلق به س
نظر گرفته نشده است، در ثاني، تحقيقاتي 
مورد استفاده قرار گرفته که يا در مقاالت 
ــت و  ــي چاپ گرديده اس ــي پژوهش علم
ــده در مقطع  ــاي دفاع ش ــا پايان نامه ه ي
ــد و دکتري بوده و پايان  کارشناسي ارش
نامه هاي مقطع ليسانس به دليل احتمال 
ــت،  ــده اس ــته ش دقت کمتر کنار گذاش
ــتفاده از نرم افزار  ــت اس ــن به عل همچني
ــتفاده از نتايج کمي،  ــاري و نياز به اس آم
ــدند و  ــته ش تحقيقات کيفي کنار گذاش
سپس با اين اوصاف، ۴۳ مقاله و پايان نامه 
ــران، عالمه  ــگاه هاي ته ــق به دانش متعل
ــم و تربيت  ــي، آزاد، تربيت معل طباطباي
ــده و مورد استفاده قرار  مدرس رديابي ش
ــان ميانگين ميزان  ــت.  در بي ــه اس گرفت

فراغت، رضايت از فراغت و محل و نحوه ي 
ــات فراغت از يافته هاي حاصل  گذران اوق
از spss استفاده شده و زنان و مردان مورد 
ــه قرار گرفته شده اند، همچنين به  مقايس
Comprehen- علت استفاده از ابزار آماري

ــش و  ــن پژوه sive Meta analysis در اي
ــا در حداقل ۵ متغير،  لزوم تکرار متغيره
فرضيه هايي با متغيرهاي تکرار نشده کنار 
گذاشته شده و فرضيه ي تأثير متغيرهاي 
ــذران  ــوه ي گ ــزان و نح ــيت در مي جنس
فراغت که از تکرار موردنياز برخوردار بود، 
مورد بررسي نرم افزار مذکور قرار گرفتند. 
ــتفاده  ــا اين توضيح، در بخش اول با اس ب

ــه ميزان فراغت،  ــاي توصيفي ب از يافته ه
ميزان رضايت، محل گذران اوقات فراغت 
ــي در زنان و مردان  ــاي فراغت و اولويت ه
پرداخته خواهد شد. سپس در بخش دوم 
به تحليل آماري متغير جنسيت بر اوقات 

فراغت خواهيم پرداخت. 
يافته هاي تحقيق 

ــاي توصيفي: جهت  ــش اول: يافته ه بخ
توصيف داده ها، اطالعات جمع آوري شده 
ــدي گرديده  ــزار spss طبقه بن ــرم اف در ن

است. 
ــتفاده ۲۷/۹  از ميان ۴۳ منبع مورد اس
ــان، ۱۱/۶  ــات مختص زن ــد تحقيق درص

ــردان و ۶۰/۵ درصد  ــص م ــد مخت درص
مربوط به هر دو جنس بوده است. 

ــته هاي  ۱- موضوع مورد مطالعه در رش
ــن پژوهش هاي  ــف تحصيلي: از بي مختل
ــورد (۶۵/۱ درصد)  ــده ۲۸ م انتخاب ش
ــي، ۷ مورد (۱۶/۳  ــه گروه علوم اجتماع ب
درصد) به گروه تربيت بدني، ۲ مورد (۴/۷ 
ــي، ۲ مورد  ــروه روان شناس ــد) به گ درص
ــروه مديريت، ۴ مورد  ــد) به گ (۴/۷ درص
(۹/۳ درصد) به گروه برنامه ريزي آموزشي 

تعلق داشت. 
ــن پژوهش هاي  ــدرک: از بي ــوع م ۲- ن
ــورد (۲۵/۶ درصد)  ــده ۱۱ م انتخاب ش
ــده در مجالت علمي  ــاي چاپ ش مقاله ه
ــد)  ــورد (۷۴/۴ درص ــي و ۳۲ م پژوهش
پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري 

مي باشد. 
۳- استان محل اجرا: از بين پژوهش هاي 
ــده ۲۳ مورد (۳۵/۵ درصد) در  انتخاب ش
ــورد (۴/۷ درصد) در  ــتان تهران، ۲ م اس
ــورد (۴/۷ درصد) در  ــتان فارس، ۲ م اس
ــوري، ۴ مورد (۹/۳ درصد) در  سطح کش
ــتان هاي شمالي، ۱ مورد (۲/۳ درصد)  اس
ــان، ۳ مورد (۷ درصد) در  ــتان خراس اس
ــورد (۷ درصد) در  ــان، ۳ م ــتان زنج اس
ــتان اصفهان، ۲ مورد (۴/۷ درصد) در  اس
استان آذربايجان و ۳ مورد (۷ درصد) در 
استان هاي جنوبي به اجرا درآمده است. 

۴- چارچوب نظري تحقيقات: چارچوب 
ــاي موردنظر در ۶ مورد  نظري پژوهش ه
(۱۴ درصد) بورديو، ۲ مورد (۴/۷ درصد) 
ــد) هارگريوز،  ــز، ۱ مورد (۲/۳ درص گيدن
ــل و رايزمن،  ــورد (۲/۳ درصد) زيم ۱ م
ــه، ۳ مورد  ــد) دومازدي ــورد (۷ درص ۳ م
ــورد (۲/۳ درصد)  ــد) نومير، ۱ م (۷ درص
ــونز، ۱  گرين، ۱ مورد (۲/۳ درصد) پارس
مورد (۲/۳ درصد) تلفيقي بوده است و در 
۴۲ مورد (۵۵/۸ درصد) چارچوب نظري 

به طور شفاف ذکر نشده است. 
 ۹۰/۷) ــورد  م  ۳۹ ــق:  تحقي روش   -۵
درصد) به شيوه پيمايشي و ۴ مورد  (۹/۳ 
ــنادي پيمايشي اجرا  درصد) به شيوه اس

شده است. 

اختالف قابل توجهي در 
ميانگين اوقات فراغت زنان و 
مردان وجود دارد به نحوي 
که اين اوقات، در مردان ۴ 

ساعت و ۳۳ دقيقه و در زنان 
۲ ساعت و ۹۵ دقيقه گزارش 

شده است.
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ــع آوري اطالعات: ۳۶ مورد  ۶- ابزار جم
(۸۳/۷ درصد) پرسشنامه و ۷ مورد (۱۶/۳ 
ــيوه ي پرسشنامه و مصاحبه  درصد) به ش

به جمع آوري اطالعات پرداخته اند. 
 ۱ ــماره ي  ش ــدول  ج در  ــه  چنانک  -۷
ــي در  ــل توجه ــالف قاب ــم اخت مي بيني
ميانگين اوقات فراغت زنان و مردان وجود 
دارد به نحوي که اين اوقات، در مردان ۴ 
ــاعت و ۳۳ دقيقه و در زنان ۲ ساعت و  س
ــده است. همچنين  ۵۹ دقيقه گزارش ش
ميزان رضايت از فراغت در زنان تقريبًا کم 
ــط است (ميزان  و در مردان تقريبًا متوس
ــط با عدد ۲  رضايت کم با عدد ۱، متوس
ــده است.)  ــان داده ش و زياد با عدد ۳ نش
در مورد محل گذران اوقات فراغت، ۳۳/۳ 
درصد (۱۰۰٪ معتبر) از زنان (در مجموعه 
اين تحقيقات) که در اين گزينه پاسخگو 
ــترين  ــالف نظر بيش ــد بدون اخت بوده ان
محل براي گذران اين اوقات را خانه ذکر 
کرده اند. همچنان که ديديم مارتينگلي و 
ــن، گرين، پارکر،  بيانچي، بيتمن و واجم
ــيت بر اوقات  هي وود، الهام پور تأثير جنس
ــان داده اند و در اين تحقيق  فراغت را نش
نيز اين مورد به اثبات مي رسد. چنان که 
ــاچ چايلد و ماچنگ، گرين، ماتينگلي و  ه
ــدند در  بيانچي، پارکر، هي وود مدعي ش

ــز مي بينيم محيط خانه و  اين تحقيق ني
ــذران اوقات فراغت زنان اثر  خانواده بر گ
ــت و باالترين اولويت ايشان را  داشته اس
ــکيل مي دهد. يافته هاي اين تحقيق  تش
ــان از فراغت خود را در  ميزان رضايت زن
ــابه  ــد تقريبًا کم معرفي کرده اند و مش ح
ــده  ــج را در تحقيقات انجام ش ــن نتاي اي
توسط گرين، شفيعي و تندنويس مشاهده 

کرديم. 
ــماره ۲ مالحظه  ــه در جدول ش چنانک
ــي در زنان و  ــود اولويت هاي فراغت مي ش
مردان يکسان نبوده و فراغت هاي خانواده 
ــرت با  گرايانه نظير بودن در خانه و معاش
ــت،  ــوام از اولويت باالتري برخوردار اس اق
ــه در جدول  ــه همان طور ک ــه نحوي ک ب
ــان،  ــت در زن ــن فراغ ــم، باالتري مي بيني
ــده است و عالقه به  بودن در خانه ذکر ش
موسيقي نيز در زنان بيش از مردان است 
و تمايل ايشان به فراغت هاي هنري ديده 
ــود. در مورد مردان، ورزش و پارک  مي ش
ــماني و حرکتي  ــاي جس ــه از فراغت ه ک
ــبت به زنان از اولويت باالتري  ــت، نس اس
ــاي فراغتي به  ــت (اولويت ه برخوردار اس
ــماره ۱ تا شماره ۱۰  ترتيب اهميت از ش

مشخص شده اند). 
ــوق مي بينيم  ــدول ف ــه در ج چنان ک
ــد  اولويت اول زنان، بودن در خانه مي باش
ــان  ــاي خانواده گرايانه در ايش و فراغت ه
ــوع را مي توان  ــت و اين موض ــتر اس بيش
ــر به اعضاي  ــتر اين قش به پايبندي بيش
خانواده، عوامل فرهنگي حاکم بر اجتماع 
ــه عرصه  ــق ب ــتر متعل ــان را بيش ــه زن ک
ــد، نوع اجتماع پذيري و  خصوصي مي دان
ــيم کار خانگي ايشان ربط داد. از  يا تقس
طرفي فعاليت هاي حرکتي و جسماني که 
ــرون از منزل مربوط  ــتر به محيط بي بيش
ــالمتي  ــد موجبات س ــود و مي توان مي ش
ــم آورد در مردان  ــادابي افراد را فراه و ش
ــود و همين طور  ــاهده مي ش ــتر مش بيش
فراغت هاي هدفمند که در آن امکان رشد 
و بالندگي بيشتري وجود دارد، در مردان 

بيشتر است. 
بخش دوم: يافته هاي تحليلي  نرم افزار 

بررسي عوامل مؤثر 
بر فراغت، به عنوان 
عرصه اي که زنانگي 
روزمره را بازنمايي 
مي کند و قدرت و 
مقاومت را در زندگي 
انسان ها به نمايش 
مي گذارد، اختيار و 
آزادي انسان ها در آن 
عرصه، قابل اعمال 
است و نشاني از 
هويت و فرهنگ افراد 
هر جامعه دارد، حائز 
اهميت است
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 Comprehensive Meta analysis
در اين بخش با توجه به تنوع روش هاي 
ــده و گوناگوني آماره ها ابتدا  ــتفاده ش اس
ــاي  ــق فرمول ه ــا از طري ــي آماره ه تمام
ــتگي (r) تبديل  مربوط، به ضريب همبس
ــپس اين داده ها در نرم افزار  ــدند و س ش
وارد   Comprehensive Meta analysis
ــا و بهره گيري  ــرط ورود داده ه گرديد. ش
ــي فراتحليل، حداقل  از نتايج ترکيب کّم
ــد (ازکيا،  ــر متغير مي باش ــار تکرار ه ۵ ب
ــون، ۱۹۹۷:  ۱۳۸۳: ۱۱ به نقل از تامپس
ــن رابطه هاي با فراواني کمتر  ۲۶). بنابراي
ــه ي جنس و  ــد و رابط ــته ش کنار گذاش
ــذران اوقات فراغت مدنظر قرار  نحوه ي گ

گرفت. 
ــم نمونه ها،  ــردن حج ــپس با وارد ک س
ــتگي  ــي داري، ميزان همبس ــطح معن س
ــب کّمي نتايج  ــت اثر آنها، به ترکي و جه

دست يافتيم که به قرار زير است. 
Compre- ــزار  نرم اف يافته هاي  ــير  تفس

ــي  ــراي بررس hensive Meta analysis: ب
ــود دارد:  ــات دو روش وج ــي مطالع کم
ــامل ترکيبي از مقادير  «روش نخست ش
احتمال يا نمره هاي استاندارد Z است که 
ــط کوکران (۱۹۳۷)،  راهبردهاي آن توس
فيشر (۱۹۳۲)، پيرسون (۱۹۳۳)، تيپيت 
ــود... و روش ديگر  ــده ب (۱۹۳۱) طرح ش
ــتگي  ترکيب اندازه هاي اثر ضرايب همبس
ــت که از  ــخصه کوهن (۱۹۳۷) اس يا مش
ــوده که نتايج  ــتين افراد ثرانديک  ب نخس
ــتفاده از يک  مطالعات مختلف را براي اس
ــا يکديگر  ــتگي ب ــط همبس مقدار متوس
ــن، ۱۳۸۷: ۱۹)  ــد (هوم ــب کرده ان ترکي
ــط روزنتال و ديگران بسط  و سپس توس
ــترش يافته و جهت سهولت کار با  و گس
 Comprehensive چند نرم افزار از جمله
Meta analysis قابل بررسي است و ما در 
اين مقاله از روش دوم با نرم افزار مذکور 
ــتفاده کرده ايم. در فراتحليل، معموًال  اس
ــود؛ در  بر روي اندازه هاي اثر تکيه مي ش
ــينه هاي پژوهش سنتي  حالي که در پيش
ــطح معني داري، اغلب موجب  تأکيد بر س
ــن در ارائه ي يک  ــود. بنابراي ــي ب گمراه

ــي،  تصوير کلي از نتايج يک اقدام پژوهش
ــادار نيز  ــدک و غير معن ــرات ان ــي اث حت
مي تواند نقش داشته باشد و به اين وسيله 
نتايج دقيق تر و متقن تري ايجاد مي شود. 
ترکيب اندازه هاي اثر نيز با دو مدل اثرات 
ثابت  و اثرات تصادفي امکان پذير است. در 
مدل ثابت فرض بر اين است که مطالعات 
ــي در يک اندازه ي اثر حقيقي  تحت بررس
ــتند و تفاوت هاي  ــهيم هس ــترک س مش
ــي از خطاي  ــدازه ي اثر واقعي تنها ناش ان
ــاي ثابت  ــت. در مدل ه نمونه برداري اس
ــاي خطاي نمونه برداري که به  واريانس ه
عنوان واريانس هاي شرطي معروف است، 
ــه کار مي رود  ــب واقعي داده ها ب در ترکي
ــر جامعه برابر با  ــرآورد بدون تورش اث و ب
ــاده ي اثرهاي مشاهده شده ي  ميانگين س
مطالعه خواهد بود و خطاي استاندارد آن، 
محاسبه فاصله هاي اعتماد پيرامون آن را 
امکان پذير مي سازد. در اين مدل مي توان 
ــش پاسخ داد که آيا کاربندي  به اين پرس
در مطالعات موجود مؤثر بوده است يا نه؟ 
ــن تعميم آن به مطالعاتي جز آنها که  ليک
ــت. در  ــه وجود دارد ممکن نيس در نمون
ــاوت اندازه هاي اثر  مدل هاي تصادفي تف
تنها ناشي از خطاي نمونه برداري نيست؛ 
ــري مانند  ــي از عامل هاي ديگ ــه ناش بلک
ــري و تفاوت هاي ذاتي  ــاي اندازه گي خط
ــن رويکرد اگرچه  ــت. اي بين مطالعات اس
نيرومندي کمتري نسبت به مدل اثرهاي 
ــازه تعميم پذيري را به  ثابت دارد؛ اما اج
مطالعاتي که در نمونه نيست نيز مي دهد، 
ــاي تصادفي به صورت  اگر واريانس اثره
ــرطي)  ــا واريانس برآورد (ش ــي دار ب معن
تفاوت داشته باشد، اين امکان وجود دارد 
که مدل تصادفي بر مدل ثابت ارجح باشد. 
هنگامي که منابع همگون باشد، اندازه ي 
ــده و هر دو مدل به  ــر نمونه ها غالب ش اث
ــان مي انجامد و وقتي بين  نتيجه ي يکس
ــي معنادار  ــي ناهمگون منابع مورد بررس
وجود داشته باشد، واريانس بين مطالعه ها 
خيلي بزرگتر از واريانس درون مطالعه ها 
ــير نتايج، اگر آزمون  خواهد بود. در تفس
ــه اين معني  ــد ب ناهمگوني معنادار نباش

است که متغير تعديل کننده وجود ندارد 
ــطح معني داري قابل قبول در آزمون  و س
ــود متغير تعديل  ــان از وج ناهمگوني نش
ــرگاه آزمون  ــت. همچنين ه ــده اس کنن
ناهمگوني در سطح معني دار باشد، به کار 
ــر مدل ثابت ارجح  ــردن مدل تصادفي ب ب
ــتگي بيانگر  ــت. مجذور ضريب همبس اس
ــت که  ــته اس درصد واريانس متغير وابس
توسط متغير مستقل تبيين مي شود و اگر 
حاصل ضرب واريانس تبيين در واريانس 
خطا کمتر از مقدار بحراني ۰/۷۵ باشد نيز 
ــان از وجود متغير تعديل کننده دارد.  نش
P-Val- همچنين بعد از انتخاب مدل اگر

ue در سطح معني دار باشد، تأثير مستقل 
پذيرفته مي شود و در غير آن، تأثير متغير 
مستقل رد خواهد شد. در تفسير اندازه ي 
ــد  اثر در صورتي که اندازه ي اثر ۰/۲ باش
کم، ۰/۵ باشد اندازه ي اثر متوسط و ۰/۸ 
ــد، اندازه ي اثر زياد را تأييد مي کند.  باش
ــتگي ۰/۱  ــر اندازه ي همبس همچنين اگ
ــم، ۰/۲ اندازه ي اثر  ــد اندازه ي اثر ک باش
ــتگي ۰/۳  ــر ميزان همبس ــط، و اگ متوس
باشد اندازه ي اثر باالست (هومن، ۱۳۸۷). 
با توجه به توضيحات داده شده، در مورد 
ــيت بر ميزان اوقات فراغت، با  تأثير جنس
توجه به اينکه آزمون ناهمگوني در سطح 
ــان  ــت، بنابراين از طرفي نش معني دار اس
ــدل تصادفي بر مدل  ــده ي ترجيح م دهن
ثابت است و از طرف ديگر نشان مي دهد 
ــن رابطه، متغير تعديل کننده وجود  در اي
ــت. اما بررسي  ــي اس دارد که قابل بررس
ــد.  آن در اين تحقيق امکان پذير نمي باش
حاصل ضرب مجذور ضريب همبستگي در 
واريانس خطا بسيار کمتر از مقدار بحراني 
ــر وجود  ــل ديگري ب ــت و دلي ۰/۷۵ اس
ــد. همچنين  متغير تعديل کننده مي باش
ــي داري  ــطح معن ــدار P-Value در س مق
ــرش متغير و تأثير آن را  قابل قبول، پذي
ــر ۰/۲۳۶ در  ــان مي دهد. اندازه ي اث نش
مدل تصادفي و ميزان همبستگي ۰/۱۱۶ 
ــان دهنده ي اثر تقريبًا کم اين متغير  نش
ــتقل مي باشد. در مورد تأثير جنسيت  مس
بر نحوه ي گذران اوقات فراغت با توجه به 
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اينکه آزمون ناهمگوني در سطح معني دار 
ــان دهنده ي  ــت بنابراين از طرفي نش اس
ترجيح مدل تصادفي بر مدل ثابت است و 
از طرف ديگر نشان مي دهد در اين رابطه 
ــل کننده وجود دارد که قابل  متغير تعدي
بررسي است اما بررسي آن در اين تحقيق 
امکان پذير نمي باشد. حاصل ضرب مجذور 
ضريب همبستگي در واريانس خطا بسيار 
کمتر از مقدار بحراني ۰/۷۵ است و دليل 
ــل کننده  ــود متغير تعدي ــري بر وج ديگ
ــدار P-Value در  ــد. همچنين مق مي باش
ــول پذيرش  ــطح معني داري قابل قب س
ــان مي دهد. اندازه  متغير و تأثير آن را نش
ــي و ميزان  ــدل تصادف ــر ۰/۷۵۷ در م اث
ــان دهنده اندازه  ــتگي ۰/۳۴۹ نش همبس
ــتقل بر متغير  ــن متغير مس ــر باالي اي اث
ــته مي باشد. تأثير جنسيت بر ميزان  وابس
اوقات فراغت و نحوه گذران اين اوقات در 
تحقيقات مرور شده و يافته هاي توصيفي 
اين تحقيق مورد تأييد قرار گرفت و نتايج 
حاصل از ترکيب اندازه هاي اثر نيز مجددًا 

اين يافته ها را تقويت مي کند. 
بحث و نتيجه گيري 

ــيمات  ــي که در تقس ــه مقوالت از جمل
ــري منتهي  ــه نابراب ــي، عمدتًا ب اجتماع
ــت که موجبات  ــيت اس ــود، جنس مي ش
ــراد در دو عرصه ي جداگانه را  تفکيک اف
فراهم مي آورد. در اين تفکيک جنسيتي، 
ــيب پذير و  ــراد آس ــوان اف ــه عن ــان ب زن
ــوند و در حاشيه  ــت معرفي مي ش فرودس
ــًا در حوزه ي  ــان غالب قرار مي گيرند. ايش
خصوصي و خانواده، مسئول مراقبت هاي 
ــوند و  عاطفي و امور خانگي معرفي مي ش
مردان در حوزه ي عمومي، کار و سياست 
ــت حوزه ي  ــتند و تحت حماي ــال هس فع
ــيت  خصوصي قرار مي گيرند. عامل جنس
ــه ي نابرابري و تبعيض  که مي تواند زمين
را در عرصه هاي گوناگون اجتماعي فراهم 
ــاخص هاي  ــي از ش ــوان يک ــه عن آورد، ب
ــي قرار  ــورد ارزياب ــاني م ــعه ي انس توس
ــعه-ي انساني،  مي گيرد. در گزارش توس
ــه عنوان  ــيتي ب ــران در نابرابري جنس اي
دارنده رتبه ۹۸ با ضريب نابرابري ۰/۶۷۴ 

ــت. توجه به اين وضعيت  معرفي شده اس
ــت چرا که از  از دو جهت حائز اهميت اس
ــورهايي مانند هلند، دانمارک  طرفي کش
و سوئد داراي کمترين نابرابري جنسيتي 
ــم مي- ــب حدود ۰/۱۷۴ به چش با ضري

ــد و از طرف ديگر حتي در جوامعي  خورن
ــد در فرهنگ، مذهب  ــه نظر مي رس که ب
ــند،  ــور ما باش ــبيه به کش ــا ش و جغرافي
ــه ۴۵)،  ــد امارات (رتب ــورهايي مانن کش
ــن (رتبه ۵۵) و  ــت (رتبه ۴۳)، بحري کوي
ــه ۷۶) وجود دارند و باال رفتن  اردن (رتب
ــتر ميان زنان  رتبه، حاکي از نابرابري بيش
ــد. با توجه  و مردان در آن جوامع مي باش
به اهميت موضوع و لزوم تالش در جهت 
ــه با محوريت  ــش نابرابري، اين مقال کاه
تبيين نابرابري جنسيتي به اوقات فراغت 
ــل مؤثر بر  ــي عوام ــت. بررس پرداخته اس
ــه زنانگي  ــوان عرصه اي ک ــت، به عن فراغ
ــد و قدرت و  ــي مي کن ــره را بازنماي روزم
ــان ها به نمايش  مقاومت را در زندگي انس
مي گذارد، اختيار و آزادي انسان ها در آن 
عرصه، قابل اعمال است و نشاني از هويت 
ــه دارد، حائز  ــر جامع ــگ افراد ه و فرهن
اهميت است؛ ليکن به نظر مي رسد وجود 
ــاي موجود در  ــيت و تفاوت ه عامل جنس
اين زمينه سبب ابهام مفهوم فراغت براي 
زنان شده است. براي تأمل در اين مفهوم، 
ــود. از  چند تعريف از فراغت مطرح مي ش
ديد براون فراغت داراي اين ويژگي است 
ــم اجباري و الزامات  که تحت تأثير مراس
ــت و با اراده و  ــي و اجتماعي نيس فرهنگ
اختيار فرد سپري مي شود و تورکيدستون 
آن را حالت آرام يک وقار فکورانه مي داند 
ــا آن را آزاد بودن از ضرورت ها  و دوگرازي
و الزام هاي زندگي روزمره معرفي مي کند 
ــاه، ۱۳۸۴) و به دليل الزام زنان  (رفعت ج
ــور خانه و خانواده، بودن در خانه به  به ام
ــان از  عنوان باالترين فراغت در زنان، نش
ــان دارد.  ــن مفهوم نزد زن مبهم بودن اي
ــده در رويکرد نظري،  ــات مطرح ش نظري
متفق القول تفاوت جنسيتي در فراغت را 
ــکل تفاوت در ميزان اوقات فراغت،  به ش
ــات فراغت و  ــذران اوق ــان نبودن گ يکس

اولويت هاي فراغتي، آميخته بودن فراغت 
ــداري از  ــاي خانگي و نگه ــان با کاره زن
ــذران فراغت  ــدان، تمايل زنان به گ فرزن
ــم بودن و مبهم بودن  در محيط خانه، ک
ــيده بودند و  ــان به چالش کش فراغت زن
ــؤال اساسي  ــدن اين س موجب مطرح ش
شد که نابرابري جنسيتي در جامعه ي ما 
ــت را تحت تأثير خود  ــور اوقات فراغ چط

قرار داده است. 
اطالعات اين مقاله به شيوه ي اسنادي از 
۴۳ پايان نامه و مقاله ي علمي پژوهشي به 
ــده بود  عنوان جامعه ي آماري برگرفته ش
ــه و ترکيب داده ها از فراتحليل  و در تجزي
استفاده گرديد. امروزه فراتحليل به عنوان 
ــيوه اي که ضمن برشمردن نقاط قوت  ش
و ضعف تحقيقات، با ترکيب کمي نتايج، 
ــدد آنها را  ــي ارزيابي و تحليل مج تواناي
ــب  ــت و زمينه اي مناس ــم آورده اس فراه
ــتن برآوردي واحد از تحقيقات  براي داش
ــتفاده ي  ــاد مي کند، مورد اس متعدد ايج
ــا که به  ــرار گرفته و از آنج ــزون ق روزاف
ــته، اندازه هاي اثر  حجم نمونه توجه داش
ــز در آن مورد  ــف و غير معني دار ني ضعي
ــطح  ــرار مي گيرد. صرفًا بر س ــتفاده ق اس
ــي داري تکيه ندارد و نتايج آن از اين  معن
رو که ترکيب چند تحقيق پژوهشي است، 
ــد اطالعات متقن تري به جامعه ي  مي توان
ــه به يافته هاي  ــي عرضه کند. با توج علم
ــل از ترکيب کمي فراتحليل، ديديم  حاص
ــيت با اندازه ي اثر تقريبًا کم، بر  که جنس
ميزان اوقات فراغت و با اندازه ي اثر زياد، 
ــت و اين  ــوه ي گذران آن مؤثر اس بر نح
ــين گرين، بيانچي  ــه، يافته هاي پيش يافت
ــي، بيتمن و واجمن و ويمبوش  و متينگل
ــد مي کند. در يافته هاي  و روجک را تأيي
ــم که اختالف  ــل از فراتحليل ديدي حاص
ــن اوقات فراغت  ــل توجهي در ميانگي قاب
زنان و مردان وجود دارد به نحوي که اين 
ــاعت و ۳۳ دقيقه  ــات، در مردان ۴ س اوق
ــاعت و ۵۹ دقيقه گزارش  و در زنان ۲ س
ــه تحقيقات و نظرات  ــده بود، اين يافت ش
ــر، کالرک و کرتيچر،  ــده از پارک ارائه ش
ــن و  ــي، بيتم ــي و متينگل ــن، بيانچ گري
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واجمن را تأييد مي کند. همچنين ميزان 
ــت از فراغت در زنان تقريبًا کم و در  رضاي
ــط است؛ چنانچه در  مردان تقريبًا متوس
ــفيعي نيز ديده شد. در  تحقيق سميه ش
ــات فراغت، ۳۳/۳  ــورد محل گذران اوق م
ــد (۱۰۰٪ معتبر) از زنان که در اين  درص
گزينه پاسخگو بوده اند بدون اختالف نظر، 
ــترين محل براي گذران اين اوقات را  بيش
ــه ذکر کرده اند، همان طور که ديديم  خان
ــون، ويمبوش و  ــم، هندرس ــي وود، دي ه
ــن در تحقيقات خود به اين  تالبوت، گري
نتيجه رسيده بودند که زنان بيشتر تمايل 
ــتند فراغت خويش  ــا مجبور هس دارند ي
ــد. چنانکه در جدول  ــه بگذرانن را در خان
ــد اولويت هاي  ــه ش ــماره ي ۲ مالحظ ش
ــان نبوده و  فراغتي در زنان و مردان يکس
ــان فراغت هاي خانواده گرايانه نظير  در زن
بودن در خانه و معاشرت با اقوام از اولويت 
ــت، و همان طور که  باالتري برخوردار اس
ــم باالترين فراغت در زنان، بودن در  ديدي
خانه ذکر شده بود و در تحقيقات تجربي 
ــاي پارکر،  ــق بر يافته ه ــن يافته منطب اي
ــن، بيانچي و متينگلي بود و عالقه به  گري
ــيقي نيز در زنان بيش از مردان ذکر  موس
ــد و در رويکردهاي نظري نيز عالقه ي  ش
ــري در تحقيق  ــه فراغت هاي هن ــان ب زن
ــد. در  ــن و کاتس گرو ديده مي ش بيهاوگ
ــردان نيز ديديم ورزش، پارک که  مورد م
ــماني و حرکتي است،  از فراغت هاي جس
نسبت به زنان از اولويت باالتري برخوردار 
بود. همان طور که در قسمت هاي مختلف 
ديديم جنسيت بر اوقات فراغت به عنوان 
ــه ي اين  ــت. ريش ــي مؤثر مطرح اس عامل
ــري  ــوان در جامعه پذي ــا را مي ت تفاوت ه
ــه عمدتًا  ــران ک ــاوت دختران و پس متف
ــه حوزه ي خصوصي رهنمود  دختران را ب
مي شود، عوامل فرهنگي اجتماعي حاکم 
ــا محدوديت هايي  ــر جامعه که زنان را ب ب
مواجه ساخته، عدم آگاهي افراد از اهميت 
ــالمت افراد  ــت و تأثير اين امر بر س فراغ
ــيب زا بودن  ــان، آس و کيفيت زندگي ايش
ــرون از خانه براي زنان و وجود  محيط بي
هراس منتج از آن در ايشان، تسلط مردان 

بر وقت افراد خانواده از جمله زنان و ايجاد 
ــان، تقسيم  محدوديت هايي از طرف ايش
کار خانگي و ذات تمام ناشدني امور خانه 
ــا علي رغم به  ــتجو کرد. ام و خانواده جس
ــيه رانده شدن زنان، به نظر مي رسد،  حاش
وجود دگرگوني هاي فرهنگي و اجتماعي 
ــتغال زنان، افزايش  در دهه هاي اخير، اش
ــان و ورود به عرصه  ي  تحصيالت در ايش
ــده که زنان تا حدودي  عمومي موجب ش
ــته اند و با  ــار محدود خانه ها را شکس حص
ــه ديديم اولويت هاي  اين تغيير، چنان ک
فراغتي زنان و مردان در بعضي جهات در 
ــدن است و با وجود  حال شبيه به هم ش
ــتر فعاليت ها  ــن که در حال حاضر بيش اي
ــان، خصوصي و خانه  ــات فراغت زن و اوق
ــن تغييرات،  ــت، در هر حال اي محور اس
ــهري را  ــان در عرصه هاي ش ــور زن حض
ــازد و فراواني آن در  اجتناب ناپذير مي س
ــد و بر جامعه ي  ــتر خواهد ش آينده بيش
ــه  ــت ک ــع اس ــاي مرج ــي و گروه ه علم
ــان، با ايجاد  ــازي براي زن ضمن زمينه س
ــاوت در افراد از طريق  جامعه پذيري متف
ــوزش، ايجاد آگاهي در  نهاد خانواده و آم
ــرد، تجديدنظر در  ــم از زن و م ــراد اع اف
ــور خانه داري و  ــيم کار خانگي و ام تقس
ــاد معيارهايي  ــداري از فرزندان، ايج نگه
ــر زن، راه هاي  ــرد ب ــلطه ي م مغاير با س
آسيب بر زنان را مسدود کنند و زمينه ي 

وجود دگرگوني هاي فرهنگي 
و اجتماعي در دهه هاي 

اخير، اشتغال زنان، افزايش 
تحصيالت در ايشان و ورود 
به عرصه  ي عمومي موجب 

شده که زنان تا حدودي 
حصار محدود خانه ها را 

شکسته اند و با اين تغيير، 
چنان که ديديم اولويت هاي 

فراغتي زنان و مردان در 
بعضي جهات در حال شبيه 

به هم شدن است
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ــب را براي اياد فراغت هاي حرکتي  مناس
ــاي هدفمند فراهم  ــماني و فعاليت ه جس
ــه ي ايجاد فضاها  نمايند. به ويژه در زمين
ــت  و امکانات فراغتي براي زنان، الزم اس
برنامه ريزان به نيازهاي آنان توجه نموده، 
ــي  ــاي فراغت ــترش فضاه ــت گس در جه
ــراها  ــگاه ها، فرهنگس عمومي نظير ورزش
ــا عاليق زنان  ــب ب و مراکز تفريحي مناس
اقدام نمايند تا امکان گسترش فراغت هاي 
سالم که موجب رشد و بالندگي مي شود، 
ــان در فراغت هاي  فراهم آيد و انرژي ايش
آسيب زا، مصرف گرايي و مدگرايي افراطي 

به هدر نرود. 
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و ۴: ۳۹-۶۲ 
برازنده تر، عليرضا. (۱۳۷۶). بررسي عوامل مؤثر بر 
ــت کارمندان بانک مرکزي  چگونگي اوقات فراغ
جمهوري اسالمي ايران در مقطع زماني ۱۳۷۶-
۱۳۷۵. پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت امور 
ــخاوت. استاد  ــتاد راهنما: جعفر س فرهنگي. اس

مشاور: دکتر پيران 
ــي  ــوک آقازاده، بهروز. (۱۳۸۴). مطالعه و بررس بي
ــات فراغت  ــذران اوق ــاعات و نحوه گ ــزان س مي
ــکين شهر و  ــگاه پيام نور مش ــجويان دانش دانش
ــد.  ــي ارش عوامل مؤثر بر آن. پايان نامه کارشناس
ــاور:  ــتاد مش ــتاد راهنما: مهرداد نوابخش. اس اس

سيف ا... سيف اللهي 
پوراکردي، علي مهدي. (۱۳۸۵). چگونگي گذران 
ــطه در  ــات فراغت دانش آموزان مقطع متوس اوق
ــر آن. پايان نامه  ــکا و عوامل مؤثر ب ــتان ن شهرس
ــتاد  ــات فرهنگي. اس ــد مطالع ــي ارش کارشناس
راهنما: سيد احمد حسيني. استاد مشاور: محمد 

زاهدي اصل 
پورحسين، محمد. (۱۳۸۷). بررسي وضعيت اوقات 
ــال تحصيلي و  ــت دانش آموزان در طول س فراغ
ــي  ــازي آن. پايان نامه کارشناس ــاي غني س راه ه
ــگاه آزاد. استاد  ــي دانش ــد برنامه ريزي درس ارش
راهنما: صمد کريم زاده. استاد مشاور: فتاح ناظم. 
ــناختي،  ــي جامعه ش ــز، رقيه. (۱۳۸۸). بررس تمي

ــيب شناسي اوقات فراغت جوانان شهر تبريز.  آس
ــتاد  ــد پژوهش. اس ــي ارش ــه کارشناس پايان نام
ــاور:  ــتاد مش ــا: محمدصادق مهدوي. اس راهنم

مهرداد نوابخش 
ــه پايگاه  ــي رابط ــي. (۱۳۸۸). بررس ــا، مجتب تيب
ــذران اوقات  ــادي و چگونگي گ ــي اقتص اجتماع
ــوان ۱۸-۲۹  ــجويان ج ــن دانش ــت در بي فراغ
ــد برنامه ريزي  ــاله. پايان نامه کارشناسي ارش س
ــگاه عالمه طباطبايي. استاد  رفاه اجتماعي دانش
ــاور: جعفر  ــتاد مش ــا: غالمرضا لطيفي. اس راهنم

هزارجريبي 
تندنويس، فريدون. جايگاه ورزش در اوقات فراغت 
ــه پژوهش در علوم رفتاري،  مردم ايران. مجل

شماره چهارم: ۱۱۵-۱۳۳ 
ــگاه ورزش در  ــدون. (۱۳۸۰). جاي تندنويس، فري
ــماره  اوقات فراغت زنان ايراني. مجله حرکت، ش

 ۸۷-۱۰۴ :۱۲
ــي نحوه  ــيده منيژه. (۱۳۷۸). بررس جزدره اي، س
ــجويان دختر دانشگاه  گذران اوقات فراغت دانش
ــه  ــز. پايان نام ــران مرک ــد ته ــالمي واح آزاد اس
ــتاد راهنما: امان ا... قرايي  ــد. اس کارشناسي ارش

مقدم. استاد مشاور: علي دالور 
ــر و فاطمه شب خيز و مرضيه  جعفري حچين، افس
ــهوري. (۱۳۸۵). بررسي ميزان اوقات فراغت  مش
ــا تأکيد بر  ــگاه تهران ب ــجويان دختر دانش دانش
ــماره ۲۷: ۱۱۶- تربيت بدني. مجله حرکت، ش

 ۱۰۳
جعفري، سيد جالل. (۱۳۸۱). بررسي عوامل مؤثر 
ــهر  ــر چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان ش ب
ــت. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد  رش
اسالمي. استاد راهنما: محمدتقي شيخي. استاد 

مشاور: محمدصادق مهدوي 
ــي نحوه  ــرا. (۱۳۸۵). بررس ــي، زه ــاج عبدالباق ح
گذران اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه شهر 
تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. استاد راهنما: 

دکتر وارسته فر. استاد مشاور: حبيب ا... زنجاني 
ــژن و علي اصغر مقدس. (۱۳۸۷).  خواجه نوري، بي
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان 
گذران اوقات فراغت؛ مورد مطالعه: دانش آموزان 
ــتان آباده. مجله پژوهشنامه  دبيرستاني شهرس

علوم انساني و اجتماعي، 
ــي نحوه گذران  ــيد. (۱۳۷۸). بررس دارويي، مهش
ــاتيد دانشگاه هاي شهر اصفهان.  اوقات فراغت اس
ــتاد راهنما:  ــد. اس ــي ارش ــه کارشناس پايان نام

غالمرضا احمدي. استاد مشاور: آذر قلي زاده 
ــي نحوه گذران  ــيد. (۱۳۸۵). بررس رادمند، جمش
اوقات فراغت و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان 
ــطه شهرستان رامسر.  پسر و دختر مقطع متوس
پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران مرکز. استاد راهنما: سوزان امامي پور. 

استاد مشاور: مهديه صالحي 
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ــيري. (۱۳۸۸). اوقات  ــد ش ــول و حام رباني، رس
ــه  ــي جامع ــي: بررس ــت اجتماع ــت و هوي فراغ
ــناختي الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان  ش
در تهران. فصلنامه تحقيقـات فرهنگي، دوره 

دوم، شماره ۸، زمستان: ۲۰۹-۲۴۴ 
رحماني، احمد و محمد پوررنجبر و طيبه بخشي نيا. 
ــه نحوه گذران اوقات  ــي و مقايس (۱۳۸۵). بررس
ــگاه هاي زنجان  ــجويان دختر دانش فراغت دانش
ــي و ورزش. مجله  ــر نقش تربيت بدن ــا تأکيد ب ب
دانشـگاه علوم پزشـکي رفسـنجان، دوره 

پنجم، شماره سوم، پاييز: ۲۰۹-۲۱۶ 
ــمس الدين. (۱۳۸۸). مطالعه و شناخت  رضايي، ش
ــذران اوقات  ــاي گ ــا و تنگناه ــق، انگيزه ه عالي
ــجويان و کارکنان دانشگاه  ــاتيد دانش فراغت اس
ــت مدرس و جايگاه ورزش در آن. پايان نامه  تربي
ــد تربيت بدني دانشگاه تربيت  ــي ارش کارشناس
ــتاد  ــاني. اس ــتاد راهنما: محمد احس مدرس. اس

مشاور: هاشم کوزه چيان 
رفعت جاه، مريم. (۱۳۸۳). زنان و بازتعريف هويت 
اجتماعي. پايان نامه دکتري دانشگاه تهران. استاد 
راهنما: باقر ساروخاني. استاد مشاور: غالمعباس 

توسلي، تقي آزادارمکي 
ــيه. (۱۳۸۶). رابطه ميان سبک زندگي  زواره، انس
ــهر تهران  ــان خانه دار ش ــالمت زن و وضعيت س
ــران همراه با  ــمال و جنوب ته ــه ش در دو منطق
ــنجش ميزان آگاهي از حق سالمت. پايان نامه  س
ــد مطالعات زنان دانشگاه تربيت  کارشناسي ارش
ــتاد  ــياني. اس ــتاد راهنما: مليحه ش ــدرس. اس م

مشاور: محمد صادقي 
ــي سبک زندگي  ــازگارا، پروين. (۱۳۸۲). بررس س
ــگاهي  بازاريان سنتي (طبقه متوسط  قشر دانش
جديد و قديم). پايان نامه دکتري دانشگاه تهران. 
استاد راهنما: رحمت ا... صديق سروستاني. استاد 

مشاور: غالمعباس توسلي، باقر ساروخاني 
ــي  ــي چگونگ ــحر. (۱۳۸۵). بررس ــالطيني، س س
ــذران اوقات فراغت زنان متأهل و ارتباط آن با  گ
ــويي در شهر  ميزان رضايت مندي از زندگي زناش
ــد مددکاري  ــي ارش اصفهان. پايان نامه کارشناس
ــتاد راهنما: دکتر مهدي راد. استاد  اجتماعي. اس

مشاور: محمدسعيد ذکايي 
شفيعي، سميه. (۱۳۸۳). بررسي ميزان رضامندي 
ــات فراغت و عوامل  ــان از چگونگي گذران اوق زن
ــگاه  ــاتيد دانش مرتبط با آن؛ مورد: کارکنان و اس
ــال ۱۳۸۲. پايان نامه  ــي در س ــه طباطباي عالم
ــد جامعه شناسي دانشگاه عالمه  کارشناسي ارش
ــتاد  ــتاد راهنما: طاهره قادري. اس طباطبايي. اس

مشاور: شيرين احمدنيا 
ــه  رابط ــي  بررس  .(۱۳۸۴) ــاز.  مهن ــعبان زاده،  ش
قشربندي اجتماعي و نحوه گذران اوقات فراغت 
ــتان لنگرود.  ــن دانش آموزان دختر شهرس در بي
پايان نامه کارشناسي ارشد برنامه ريزي اجتماعي. 

ــاور:  ــتاد مش ــاالرزاده. اس ــتاد راهنما: نادر س اس
حسين علي شيرزادي 

شکري، بهنام. (۱۳۸۰). تأثير متغيرهاي اجتماعي 
ــگاه  ــجويان دانش بر چگونگي اوقات فراغت دانش
ــالمي واحد رودهن. پايان نامه کارشناسي  آزاد اس
ارشد دانشگاه آزاد اسالمي. استاد راهنما: منصور 

قنادان. استاد مشاور: محمدتقي شيخي 
ــي  ــي چگونگ ــي. (۱۳۷۷). بررس ــي، نظرعل صالح
ــيالت  گذران اوقات فراغت کارکنان اداره کل ش
استان گيالن. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه 
ــا: محمد زاهدي  ــتاد راهنم عالمه طباطبايي. اس

اصل. استاد مشاور: دکتر سخاوت 
ــد. (۱۳۸۰). نحوه گذران اوقات  ــا، علي محم صفاني
ــگاه هاي آزاد  ــر دانش ــجويان دخت ــت دانش فراغ
ــور با تأکيد بر فعاليت هاي ورزشي.  اسالمي کش

مجله حرکت، شماره ۹: ۱۲۷-۱۴۰ 
ــي ميزان و  ــمت ا... .(۱۳۹۱). بررس ــي، حش عباس
ــت دانش آموزان  ــذران اوقات فراغ ــيوه هاي گ ش
ــطه شهرستان زنجان  ــر مقطع متوس دختر و پس
ــي ارشد.  و عوامل مؤثر بر آن. پايان نامه کارشناس

استاد راهنما: ابراهيم گلشن 
ــذران اوقات فراغت  ــلمان. (۱۳۷۹). گ ــادي، س عب
ــه  ــطه منطق ــع متوس ــر مقط ــوزان پس دانش آم
ــه  ــر آن. پايان نام ــر ب ــل مؤث ــان و عوام هنديج
ــد امور فرهنگي دانشگاه عالمه  ــي ارش کارشناس
ــواد زاهدي  ــتاد راهنما: محمدج طباطبايي. اس

اصل. استاد مشاور: اکبر شريفيان 
ــبک زندگي  ــي س ــدي. (۱۳۸۷). بررس فالح، مه
ــر بر آن.  ــران و عوامل مؤث ــهر ته ــان در ش جوان
ــي  جامعه شناس ــد  ارش ــي  کارشناس ــه  پايان نام
ــتاد راهنما: بيژن زارع.  دانشگاه تربيت معلم. اس

استاد مشاور: عباس وريچ کاظمي 
ــل  ابوالفض و  ــدي  محم ــس  نرگ و  ــه  هال ــم،  قائ
ــذران اوقات  ــي. (۱۳۸۷). چگونگي گ محمدبيگ
فراغت و همبسته هاي آن در دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشکي شيراز. مجله ايراني آموزش در علوم 

پزشکي. بهار و تابستان ۱، ۸: ۷۱-۸۰ 
ــاني. (۱۳۸۶). بررسي  ــارا و محمد احس کشکر، س
ــارکت  اهميت عوامل بازدارنده زنان تهران از مش
در ورزش تفريحي با توجه به متغير خصوصيات 
ــال ۵، شماره ۲، پاييز:  فردي. مطالعات زنان، س

 ۱۱۳-۱۳۴
ــي نحوه گذران  ــاورزيان، بانو. (۱۳۸۲). بررس کش
ــرکت ملي  ــت مديران و کارکنان ش اوقات فراغ
ــد. استاد  ــي ارش فوالد ايران. پايان نامه کارشناس
ــاور: تقي  ــتاد مش ــا: هدايت ا... نقيبي. اس راهنم

پورظهير 
ــبر، فرهاد. (۱۳۸۴). طبقه اجتماعي و سبک  گوش
ــگاه  ــد دانش ــي ارش زندگي. پايان نامه کارشناس
تهران. استاد راهنما: رحمت ا... صديق سروستاني. 

استاد مشاور: غالمعباس توسلي 

ــي رابطه  ــزاري، عليرضا. (۱۳۸۸). بررس ــي م مالک
ــات فراغت در  ــوه گذران اوق ــي و نح نظام ارزش
ــت آزادگان. پايان نامه کارشناسي  شهرستان دش
ــگاه تربيت  ــد پژوهش علوم اجتماعي دانش ارش
ــتاد مشاور:  ــتاد راهنما: بيژن زارع. اس معلم. اس

فاطمه جواهري 
ــي ساختار ارزش  مجدالدين، اکبر. (۱۳۷۶). بررس
ــدگان در دو مقطع جنگ و پس از  ــتار رزمن ايس
ــوه ي گذران اوقات فراغت.  جنگ با تأکيد بر نح
ــگاه تهران. استاد راهنما:  پايان نامه دکتري دانش
باقر ساروخاني. استاد مشاور: منصور وثوقي، تقي 

آزادارمکي 
ــيده عقيله. (۱۳۸۶). رابطه بين سبک  محمدي، س
ــيتي در بين دو  ــرش هويت جنس ــي و نگ زندگ
ــکده تحقيقات  ــل مادران و دختران. پژوهش نس
استراتژيک. الگوهـاي سبک زندگي ايرانيان، 

تهران: موسسه انتشاراتي کميل: ۲۲۷-۲۷۱ 
ــي جايگاه  مهدي پور، عبدالرحمن. (۱۳۷۲). بررس
ــذران اوقات فراغت  ــت بدني و ورزش در گ تربي
ــگاه ها و مؤسسات آموزش  دانشجويان پسر دانش
ــل مؤثر بر آن.  ــهر تهران و تحليل عوام عالي ش
ــي ارشد تربيت بدني دانشگاه  پايان نامه کارشناس
تربيت مدرس. استاد راهنما: مصطفي عسگريان. 

استاد مشاور: هاشم کوزه چيان 
ــکري و ديگران. ــام ش ــک و بهن ــمي، مال ميرهاش

ــذران اوقات فراغت  ــدت و نحوه ي گ (۶۸۳۱). م
ــالمي. دانش  ــگاه آزاد اس ــان اداري دانش کارکن
ــگاه آزاد  و پژوهـش در علـوم تربيتي، دانش
اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره ۱۳، 

بهار: ۷۷-۹۸ 
ــنک. (۱۳۸۶). مطالعه ي  ــاماني، روش يزدان پناه س
ــکل گيري و  عوامل اجتماعي مؤثر بر چگونگي ش
ــت زنان متأهل ۵۹- ــوه ي گذران اوقات فراغ نح

۲۵ ساله شهرستان اروميه در سال ۸۶. پايان نامه 
ــي ارشد. استاد راهنما: مريم رفعت جاه.  کارشناس

استاد مشاور: شهال کاظمي پور 
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