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عوامل مرتبط با رضايتمنـدي زنان
از چگونگي گـذران

اوقـات فراغت
دكتر طاهره قادرى

استاديار جامعه شناسى دانشگاه عالمه طباطبايى  
دكتر سميه سادات شفيعى
دكتراى جامعه شناسى و مدرس دانشگاه عالمه طباطبايى

همـه مـا سـاعات خسـته کننده و طوالنـي کار را به اميـد اوقات 
فراغت سـپري مي کنيم. اين مهم خصوصًا در کارهاي دستمزدي 
چهـره واقعـي خـود را نشـان مي دهـد. چـرا کـه اساسـًا اوقات 
فراغـت به معناي اوقـات فراغت از کار و بـه نوعي زمان راحتي 
از دل مشـغولي هاسـت. روزهـاي تعطيـل آخر هفتـه روزهايي 
به يادماندني اسـت که دسـتکم شـاغلين سراسـر جهـان انتظار 
رسـيدن آن را دارد. چگونگـي گـذران اوقـات فراغـت از ديربـاز 
مورد توجه بوده اسـت. انواع بازي ها و سـرگرمي ها که ريشـه 
در فرهنـگ و آداب و رسـوم هـر قومـي دارد، بيانگـر توجـه به 
برنامه ريـزي گذشـتگان در گـذران اوقات فراغت اسـت. امروزه 
در جهـان ميلياردها دالر صرف راه انـدازي پروژه هاي تفريحي، 
امکانـات ورزشـي و سـرگرمي هاي گوناگـون مي شـود. وجـود 
آگهي هاي تبليغاتي نشـريات، اينترنت و تراکت هاي خياباني با 
حجم عظيمي از اطالعات مربوط به چگونگي گذران اوقات فراغت 
عالوه بر آنکه از نياز بشر به تفريح سرچشمه مي گيرد، نشان از 
اهميت اين موضوع در نزد همگان و درعين حال گوياي حجم قابل 
مالحظه اي از تبادالت تجاري اسـت. همچنين صنعت توريسم که 
از صنايع حياتي بسـياري از کشـورها محسوب مي شود رونق 
خود را مديون اوقات فراغت به خصوص جشنواره هاي باشکوه 

ملي و فرهنگي است. 
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مقدمه 
ــي از جمعيت ايران  ــان به عنوان نيم زن
داراي نيازها و عاليق خاص خود هستند. 
ــات فراغت آن ها  ــون به اوق هرچند تاکن
ــور اختصاصي  ــذران آن به ط ــوه گ و نح
ــل وجود  ــه دلي ــا ب ــده، ام ــه نش پرداخت
ــرايط فرهنگي، اقتصادي و... پرداختن  ش
ــرايط و  ــت زنان ايراني ش ــه اوقات فراغ ب
ــرا که زنان  ــع خاص خود را دارد. چ موان
ــران،  ــان و صاحب نظ ــراف محقق ــه اعت ب
ــتون  ــنگ بناي جامعه و در حقيقت س س
ــان با احراز نقش  ــتند . آن هر خانواده هس
مادري مسئوليت هاي خطيري را به عهده 

ــد که در نوع خود در هر خانواده  مي گيرن
مهم و اساسي است. در انديشه غربي نيز 
ــش محوري زن، هر چند از  به موضوع نق
ــده است. در  زاويه هاي متفاوت توجه ش
بررسي هاي انجام يافته بين فمينيست ها 
اتفاق نظر وجود دارد که زنان در خانواده 
ــروري با  ــدآوري و فرزندپ ــالوه بر فرزن ع
مراقبت و نگهداري خود از خانواده، عالوه 
ــر توليد نيروي کار به بازتوليد آن همت  ب
ــن ۸۶:۱۳۸۱-۸۳). در  مي گمارند(فريدم
همين زمينه نگاهي به آموزه هاي اسالمي 
ــه، گوياي  ــان آميخت ــان ايراني که در ج
ــري  اهميت نقش مقدس مادري و همس

است. 
ــد بدانيم که مراد از گذران اوقات  اما باي
فراغت، وقت گذراني پوچ و بيهوده نيست 
ــأ اثر است  ــودمند و منش بلکه تفريحي س
ــود. چنين  ــب رضامندي فرد  ش که موج
ــل و رغبت فرد  ــا مي ــت تفريحي ب فعالي
ــتياق و  ــت و در حقيقت از اش همراه اس
طلب فرد سرچشمه مي گيرد(کوهستاني، 
ــح و گذران اوقات  ۵۸:۱۳۷۸-۵۷). تفري
فراغت به نحوي که سبب رضامندي فرد 
ــتانة تحمل  ــد، عالوه بر باال بردن آس باش
فرد به او فرصت تفکر درباره آنچه گذشته 
ــد و  ــش رو دارد را مي ده ــه در پي و آنچ

تفريـح و سـرگرمي و پرکـردن اوقات فراغـت به نحوي 
مطلـوب   مسـئله اي جهاني اسـت که در بررسـي آن تنها 
نبايد صرفًا به جوانان و نيازهاي آنان پرداخت. بسـياري 
به غلط بر اين باورند که نوجواني و جواني مجالي براي 
تفريح و سـرگرمي است و ازاين رو از نحوه گذران اوقات 
فراغـت سـاير گروه هاي سـني، به طـور مثـال متأهليني 
کـه مسـئوليت هاي متعددي بـه عهده داشـته و در نتيجه 
نيازمند تفريحات الزم براي جبران خستگي هستند، غافل 
مي ماننـد. در حالي که تأثير اوقات فراغت در زندگي اغلب 
پدر و مادرها که تحت فشـارهاي ناشـي از وظايف شغلي 
و فشارهاي روحي ناشي از مسئوليت هاي سنگيني چون 
پدر و مادري هسـتند، نقش حسـاس و مهمي دارد. عالوه 
بر گروه هاي سـني، تفاوت روحيات زنـان و مردان باعث 
تفاوت الگوهاي زندگي آنان اسـت که مشـخصًا چگونگي 
گذران اوقات فراغت هم از اين موضوع تأثير مي پذيرد. بر 
اين اسـاس در اين مقاله به موضـوع گذران اوقات فراغت 

زنان به عنوان موضوع پژوهش متمرکز مي شويم. 



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسالمي ايران 125

ــث تصميم گيري ها و  ــاظ باع ــن لح از اي
ــا تامل  ــق همراه ب ــاي دقي برنامه ريزي ه
ــتر مناسبي براي  است. اوقات فراغت بس
ــخصيت و اعتالي  جريان نيکوي رشد ش
وجود و يا زمينه همواري است براي بروز 
ــات اخالقي و  ــالالت رفتاري، انحراف اخت
ــي. امروز به علت  ــکاري هاي اجتماع بزه
ــازنده و مثبتي که در  ــار س ــت و آث اهمي
ــره وري مطلوب از اوقات فراغت  نتيجه به
ــت رواني،  ــاي مختلف (بهداش در زمينه ه
ــعه مهارت هاي  ــت و نوآوري، توس خالقي
ــکوفايي استعدادها، تقويت  شناختي و ش
ــي، اصالح  ــي و حرکت ــاي حس مهارت ه
ــخصيت) مي توان داشت،  رفتار و تعالي ش
ــات فراغت و راه هاي بهره وري مطلوب  اوق

ــاص صاحب نظران و  از آن مورد توجه خ
ــم و تربيت و  ــت اندرکاران نظام تعلي دس
مسئوالن و برنامه ريزان امور فرهنگي قرار 
ــت (کوهستاني، ۵:۱۳۷۸). اين  گرفته اس
ــاغلين جايگاه  ــر خصوصًا در زندگي ش ام
ــارهاي ناشي از اشتغال  ويژه اي دارد: فش
ممتد ذهني و جسمي، نه تنها ممکن است 
ــاط و تعادل حياتي  ــت دادن نش با از دس
ــه در مواقعي عامل  ــد، بلک فرد همراه باش
ــياري از اختالالت رواني  مهم در بروز بس
ــد. پس  ــمي مي باش ــايي هاي جس و نارس
ــرايط برخورداري از يک برنامه  در اين ش

ــي آزاد و فارغ  ــع و پيش بيني فرصت جام
ــره وري از آن، اولين و  از کار موظف و به
مهم ترين گام در پيشگيري از آسيب هاي 
ــمي و ذهني و حفظ بهداشت رواني  جس
ــدان آن باعث افزايش اضطراب  بوده و فق
ــار رواني گرديده ، زمينه اختالل در  و فش
قواي حسي و ادراکي را فراهم کرده  و فرد 
ــکل جديدي  در تفکر مولد و خالق با مش

مواجه مي شود (همان، ۸).
ــان  ــش -هم ــح فرح بخ ــن رو تفري از اي
ــان تمايل  ــي که زن ــاي تفريح فعاليت ه
ــالوه بر تقويت  ــدان بپردازند- ع ــد ب دارن
روحيه براي زنان موجب افزايش کيفيت 
ــواده و در جامعه -  خدمات آن ها در خان
ــغلي گوناگون- شده و براي  در مناصب ش

ــوب مي شود. در  زنان امري ضروري محس
حقيقت اين جا ما با گذران اوقات فراغت 
ــروکار  ــري س ــوان يک فعاليت بش به عن
ــت آن براي  ــه اهمي ــي ک ــم. فعاليت داري
ــاغل به ويژه در نقش هاي مادري  زنان ش
ــده داري کار خانگي  ــا عه ــري و ب و همس
قابل مالحظه است. تالقي مسئوليت هاي 
ــان متأهل  ــارج خانه براي زن ــل و خ داخ
ــرايط خاصي را ايجاد مي کند  ــاغل ش ش
که بر چگونگي گذران اوقات فراغت آنان 
ــر دارد. در حوزه  ــدي از آن تأثي و رضامن
ــدن اوقات فراغت  خانواده تفريح و گذران
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ــود  آن چنان که موجب رضامندي زنان ش
به آن ها اجازه مي دهد همواره با روحيه اي 
ــکالت روبرو شده،  ــتگي ناپذير با مش خس
ــر و  ــتوانه فکري و روحي براي همس پش
فرزندان خود باشند. در محيط کار تفريح 
ــه تخليه  ــان را تقويت کرده ب ــه زن روحي
ــي از کار کمک مي کند و  ــارهاي ناش فش
ــان کاري زنان  ــاال بردن راندم عالوه بر ب
ــه بهبود وضعيت  ــطوح گوناگون، ب در س
ــان و در نتيجه  ــتي زن ــادي- معيش اقتص
خانواده کمک مي کند و شايد اين گونه راه 
توسعه هموارتر شود. به يقين همه اعضاي 

ــر و مادري خسته  خانواده از ديدن همس
ــوند و بي شک  ــرده و ناراحت مي ش و افس
همگان از به تأخير افتادن کارها در حوزه 
اجتماعي به دليل بي حوصلگي و خستگي 
ــه مطالعات  ــد. چنانچ متضرر خواهند ش
ــان مي دهد  ــاي انجام يافته نش و بحث ه
فقدان اوقات فراغت از موضوعات مبتال به 
زنان در عرصه دانشگاهي نيز هست که از 
تغييرات اجتماعي، نابساماني ساختاري و 

شکاف جنسيتي ريشه مي گيرد. 
ــراي زنان  ــه اهميت فراغت ب با توجه ب
ــاغل سؤال اين است که  متأهل به ويژه ش
زنان به چه ميزان فراغت دارند؟ چقدر از 
گذران اوقات فراغت خود راضي هستند؟ 
ــي مرتبط  ــا چه عوامل ــدي آنان ب رضامن
ــت؟ بر اين اساس هدف از اين تحقيق  اس
ــان از چگونگي  ــدي زن ــناخت رضامن ش
ــت و عوامل مرتبط با  ــذران اوقات فراغ گ

آن مي باشد؟
بررسي پيشينه نظري و پژوهشي 

ــاظ تاريخي ظهور انقالب صنعتي  به لح
ــن به کار  ــاعات معي ــث تخصيص س باع
ــتمزدي و در نتيجه لزوم وجود اوقات  دس
فراغت و برنامه هاي تفريحي براي گذران 
ــت و پرداختن  ــد. در حقيقت فراغ آن ش
ــوزه مطالعاتي،  ــوان يک ح ــه آن به عن ب
ــررات و قوانين  ــل اهميت يافتن مق حاص
ــت. چنين مقررات و  ــتمزدي اس کار دس
قوانيني، زندگي بشري را دگرگون ساخت 
به طوري که ديگر فرد در اختصاص زمان 
ــوده و بايد  ــتمزدي مختار نب ــه کار دس ب
ــده زمان  ــته ش طبق برنامه کاري خواس
خود را توزيع کند. ظهور و توسعه صنعت 
البته فوايدي هم داشته است ؛ از جمله آن 
ــا ارائه فنون جديد، امکانات تفريحي  که ب
در اختيار همگان قرار گرفته و از انحصار 
ــد و عالوه بر آن با  طبقات مرفه خارج ش
ــهيل روند زندگي،  ــکل کار و تس تغيير ش
ــراد افزايش يافته  ــزان اوقات فراغت اف مي

است.
اوقات فراغت همچون مايه اميد و ادامه 
ــر در زندگي هاي پر مسئوليت  حيات بش
ــر حاصل از خود  ــي، با رضايت خاط کنون

ــر مي نشاند و  طعم پايداري را در کام بش
ــواري هاي آتي مي سازد.  او را مهياي دش
ــه رضايت از  ــح مي کند ک ــالن تصري کاپ
ــاي تفريحي تنها  ــه فعاليت ه پرداختن ب
ــرد از قدرت  ــود که ف زماني ايجاد مي ش
ــد. او با تحليل خود  انتخاب برخوردار باش
ــه رضايت دروني  ــه خاصي ب در آن توج
ــاب و آزادي او  ــار قدرت انتخ فرد در کن
ــات فراغت  ــي اوق ــده ، به جامعه شناس ش
ــيد؛ جامعه شناسي اي  جهت تازه اي بخش
ــاي ذهني اهميت  ــه در آن نوعي ارض ک
بيان  به   .(۵۷:۱۳۷۸ ــتاني،  داشت(کوهس
ــا به ميل  ــت تفريحي که بن ــر فعالي ديگ
ــبب رضايتمندي  ــود س ــرد انتخاب ش ف
ــاص خود را چون  ــته، کارکردهاي خ گش
ــتراحت، کاهش کسالت و رشد  تأمين اس
حرفه اي،  مهارت هاي  تقويت  ــخصيت،  ش
ــکوفايي خالقيت ها که  ــد و ش امکان رش
به اصالح رفتار، تعالي شخصيت و رشد و 
ــعه فرهنگي منجر مي شود را نمايان  توس
ــه بايد به  ــت ک ــد کرد. ازاين رو اس خواه
کسب لذت، فرح بخشي و رضامندي فرد 
ــکلي که  از گذران اوقات فراغت به آن ش
ــت، توجه بسيار  مورد عالقه و دلخواه اوس
ــبب  کرد. اين رضامندي عالوه بر آنکه س
ــته، زمينه ساز  ــيل مثبت گش ايجاد پتانس
ــي بوده،  ــي روان ــاي روح ــع ناآرامي ه دف
ــان مي آورد  ــش را براي فرد به ارمغ آرام
ــه او را براي پنجه در افکندن با زندگي  ک
ــخت و پرداختن به فعاليت هاي روزانه  س
ــر چند اين  ــازد. در نتيجه ه ــا مي س مهي
ــت توجه  ــزان اوقات فراغ ــق به مي تحقي
ــا صرفًا پرداختن به اوقات فراغت  دارد، ام
ــراي پژوهش  ــمندي ب ــوع ارزش را موض
ــدي از گذران  ــد بلکه اين رضامن نمي دان
ــت که براي محقق حائز  اوقات فراغت اس
ــده ، به عنوان متغير  ــناخته ش اهميت ش

وابسته مورد بررسي قرار مي گيرد.
در حيطه اوقات فراغت زنان بايد گفت تا 
همين اواخر زنان در حوزه جامعه شناسي 
فراغت مانند ساير حوزه هاي جامعه شناسي 
ــن (۱۹۹۰) معتقد  ــتند. گري جايي نداش
است که در آثار افرادي چون پارکر اوقات 

بايد بدانيم که مراد از 
گذران اوقات فراغت، 
وقت گذراني پوچ و 
بيهوده نيست بلکه 
تفريحي سودمند و 
منشأ اثر است که 
موجب رضايتمندي 
فرد  شود. چنين 
فعاليت تفريحي با ميل 
و رغبت فرد همراه 
است و در حقيقت از 
اشتياق و طلب فرد 
سرچشمه مي گيرد.
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ــفيد پوست  فراغت و کار کارگران مرد س
ــاي مطالعاتي،  ــن نمونه ه ــوان اولي به عن
ــه قرار گرفت. پارکر  تحقيقاتي مورد توج
ــزات تفريحي  ــود (۱۹۷۶) تماي در اثر خ
ــات فراغت زنان  ــذران اوق ــي گ و چگونگ
ــش متمايز آن ها  ــي از نق و مردان را ناش
ــه  ــان دارد ک ــن او اذع ــد. همچني مي دان
اوقات فراغت زنان نسبت به مردان کمتر 
ــي آنان نيز  ــاي تفريح ــف فعاليت ه و طي
ــت. زيرا زنان کمتر از مردان  محدودتر اس
ــاير  ــي س به ورزش مي پردازند. در بررس
ــتي معاصر از  تحليل ها، تحليل مارکسيس
ــاري از هرگونه نگاه  ــتمزدي ع روابط دس
جنسيتي است. از خصايص تحقيقات دهه 
ــده گرفتن خانواده به عنوان نهاد  ۷۰ نادي
ــدي و بازتوليد نابرابري هاي طبقاتي،  تولي
ــت که نتيجه آن  ــيتي اس نژادي و جنس
ــاوت اوقات فراغت دو  اغماض در بيان تف

جنس است. 
ظهور فمينيست ها و اعمال رويکرد آنان 
ــبب  ــناختي متفاوت، س در حوزه هاي ش
ــي اوقات  ــوزه جامعه شناس بهره مندي ح
ــان داد که نه تنها  ــد و نش فراغت زنان ش
ــت،  ــات فراغت دو جنس متفاوت اس اوق
ــه فعاليت هاي  ــکال پرداختن ب ــه اش بلک
ــم تفاوت دارد.  ــي زنان با مردان ه تفريح
ــام از تجربيات  ــا اله ــن مطالعاتي ب چني
ــي مرد محور  ــره زنان، جامعه شناس روزم
ــار بعدي  ــت. آث ــه چالش طلبيده اس را ب
ــان را نيز مورد  ــي ورزش زن جامعه شناس

بررسي قرار داد. 
ــرات ديگر اين جريان اين  از جمله تأثي
ــه اجتماعي داراي  ــه هر چند طبق بود ک
ــي  دسترس در  ــري  انکارناپذي ــرات  تأثي
ــا  ــت، ام ــي اس ــاي تفريح ــه فعاليت ه ب
و  ــيتي  جنس نابرابري هاي  ــت ها  فمينيس
ــد. از ديد  ــان دادن ــژادي را نيز مهم نش ن
ــگاه اجتماعي  ــر مطالعه پاي ــان عالوه ب آن
ــان در حوزه  ــد نقش آفريني زن ــان، باي زن
ــژه از لحاظ  ــي و خصوصي را به وي عموم
ــيتي کار را مدنظر داشته و  تقسيم جنس
روابط پدرساالري را که منشأ اتخاذ چنين 
نقشي است، مورد بررسي قرار داد. نکات 

ــاي نظري، تجربي  برگرفته از مجموعه ه
گردآوري شده پيرامون اوقات فراغت زنان 

بدين شرح است:
ميزان اوقات فراغت زنان با مردان تفاوت 
بسياري دارد (گرين، ۱۱۴:۱۹۹۰)، (پارکر، 
۸۸:۱۹۷۶) (ويمبوش، ۱۲:۱۹۸۶). شايد 
ــي  ــن نقب حوزه جامعه شناس بزرگ تري
ــداري زنان و  ــان پن اوقات فراغت، همس
ــت (گرين  ــن خصوص اس ــردان در اي م
۱۱:۱۹۹۰) (هال، ۱۹۷۸؛ تبرگ ۱۹۸۱، 

هارگريوز، ۱۹۸۲).
ــان کم وبيش در  ــا به گفته رجک  زن بن
ــت، چگونگي گذران  خصوص اوقات فراغ
آن و ميزان از تجربة مشترکي برخوردارند 
ــک ۳۱:۱۹۹۵). بنابراين ويژگي هاي  (رج
ــت زنان،  ــات فراغ ــذران اوق چگونگي گ
ويژگي هاي عامي است که منحصر به زنان 
غربي نمي باشد. خصوصًا آن که مطالعات 
ــي در بخش تاريخچه اوقات فراغت  تاريخ
ــياري از يافته هاي  ــان در ايران در بس زن
ــورهاي  ــاي اخير کش ــه دهه ه ــوط ب مرب
ــت. از جمله خصايص  ــي منطبق اس غرب
ــح رجک، هارگريوز  فراغت زنان به تصري
ــتر موارد محدود به خانه  و گرين در بيش
ــک  ــن ۲۵:۱۹۹۰-۲۴) (رج ــت (گري اس
 .(۱۳۶:۱۹۸۹ ــوز،  (هارگري  (۳۱:۱۹۹۵
ــفيلد دريافت که  ــق ش ــن در تحقي گري
ــم و توهم آميز  ــور زنان از فراغت مبه تص
ــات فراغت  ــن ۵:۱۹۹۰). اوق ــت (گري اس
ــت (گرين  ــم و ناچيز اس ــيار ک زنان بس
 .(۱۳۶:۱۹۸۹ ــوز  (هارگري و   (۸۴:۱۹۹۰
گرين تأکيد دارد که فعاليت هاي تفريحي 
زنان آن دسته از فعاليت هايي است که به 
ــادگي مي توان از آن دست کشيد و يا  س
ــه زماني ديگر موکول کرد. چنين  آن را ب
ــق با برنامه کار خانگي  فعاليت هايي مطاب
ــت. برنامه هاي  و نگهداري از کودکان اس
ــامل طيف خاصي  گذران اوقات فراغت ش
ــوش دادن به راديو،  ــا مانند: گ از برنامه ه
طراحي دکوراسيون، کارهاي دستي چون 

سوزن دوزي و قالب بافي است. 
ــچکي و هندرسون (۱۹۸۶) رابطه  بايلس
ــاي کاري زنان در  خاصي ميان فرصت ه

فشارهاي ناشي از 
اشتغال ممتد ذهني و 
جسمي، نه تنها ممکن 
است با از دست دادن 

نشاط و تعادل حياتي 
فرد همراه باشد، بلکه 
در مواقعي عامل مهم 
در بروز بسياري از 

اختالالت رواني و 
نارسايي هاي جسمي 
مي باشد. پس در اين 
شرايط برخورداري 
از يک برنامه جامع 

و پيش بيني فرصتي 
آزاد و فارغ از کار 

موظف و بهره وري از 
آن، اولين و مهم ترين 

گام در پيشگيري از 
آسيب هاي جسمي و 

ذهني و حفظ بهداشت 
رواني مي باشد.
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بازار کار و اين طيف از فعاليت ها مي بينند. 
ــکي و هندرسون  جمع بندي نظر بايلچس
ــس (۱۹۷۸) مبني بر  ــه رابرت همان گفت
ــهروند درجه دوم بودن زنان است که  ش
ــيه  گوياي تأثيرات عميق تنش هاي حاش
ــي و خصوصي در  ــوزه عموم ــان در ح زن
گذران اوقات فراغت آنان است. همان طور 
ــي با  که پيش تر گفتيم اتخاذ چنين نقش
پدر ساالري رابطه مستقيم دارد. اختالف 
ــن رابطه وجود  ــي در خصوص اي نظرهاي
ــي  ــًال ويرينگ (۱۹۹۲) در بررس دارد مث
ــاالري صرف را  مفهوم قدرت، ايده پدر س
رد مي کند اما ساير فمينيست و بر قدرت 

تعيين کننده آن تأکيد دارد. 
ــوش در تحليل خود  بين مارس و ويمب
ــاالري  ــان، بر پدرس ــات فراغت زن از اوق
ــده اند (ويمبوش، ۱۲:۱۹۸۶).  متمرکز ش
ــن و هارگريوز در آثار خود صريحًا به  گري
ــاالري و چگونگي گذران  ــرات پدرس تأثي
ــان مي پردازند(گرين،  ــت زن ــات فراغ اوق
ــن تأکيد بر  ــک ضم ۱۹:۱۹۹۰-۱۸). رج
پدرساالري در قالب کسب اجازه از وجود 
ــرکوبگري واحد نام مي برد (رجک  يک س
۴:۱۹۹۵). فرالنگ با اقتباس از يافته هاي 
ماول و تاونر  در مورد زنان ساکن تينسايد  
مي نويسد: زنان ساکن تينسايد چگونگي 
ــود را تحت تأثير  گذران اوقات فراغت خ
ــه، محل کار يا  ــارانه در خان روابط پدرس
-۵۸:۱۹۹۷ ــگ  (فرالن مي دانند  ــه  جامع
ــان مي سازد که  ۵۷). هارگريوز خاطرنش
مردان مقدار زماني که همسران و يا حتي 
ــر گونه فعاليت  ــان به ه فرزندان دخترش
ــد را تحت  ــي اختصاص مي دهن اجتماع
ــد. کالرک و کريچر  ضمن  ــرل دارن کنت
تأکيد بر تفريحات شايسته و درخور زنان، 
فعاليت هاي تفريحي زنان را فعاليت هايي 
ــخص  ــد که در زمان و مکان مش مي دانن
انجام مي شود و با نقش زنان قابل تطبيق 

باشد (کالرک و کريچر، ۱۶۰:۱۹۸۵). 
بررسي هابسن و مطالعات شفيلد شروع 
ــنايي و  ــلطي را از همان آش ــن تس چني
برقراري روابط عاطفي دانسته . هي  نشان 
ــتن تفريحي  داد که تالش زنان براي داش

ــان مي تواند سبب  ــتقل از شوهرا نش مس
ــًا آنکه  ــود خصوص ــمکش ش دعوا و کش
ــد. هنجارهاي  ــارج از خانه باش تفريح خ
پدرساالرانه طيف وسيعي دارد که عبارتند 
ــر  ــري چون مادر و همس ــاي تعابي از: الق
ــونت  ــودن تا تهديد يا اعمال خش خوب ب
 .(۱۲۹-۱۳۱:۱۹۹۰ ــن  (گري ــمي  جس
پدرساالري از اين منظر يک عامل ذهني 
ــت که با پنداشت زنان درآميخته و بر  اس
ــتلز،  ــش و کنش آنان تأثير دارد (کاس من
ــت که  ۲۲۳:۱۳۸۰). اين تاثير تاحدي اس
بسياري چون کيت ميلت زنان را مستعد 
ــوي مردان مي دانند.  پذيرش سلطه از س
ــکال  ــاالري مي تواند مصاديق و اش پدرس
ــون   ــروز متفاوتي به خود گيرد (پيترس ب
ــال  اعم ــت  گف ــوان  مي ت  .(۱۷۴:۱۹۹۹
صالحديد شوهر در خصوص همسرش که 
ــتوانه عرفي، شرعي  در جامعه ايران از پش
ــت، مي تواند  ــز برخوردار اس ــي ني و قانون

کار خانگي کاري زنانه 
محسوب مي شود. تنوع 
الگوي کار خانگي نيز به 
معناي برابري و تقسيم 

کار عادالنه نيست. چه بسا 
فاکتورهاي اساسي کار 

خانگي مانند آماده کردن 
غذا، مراقبت کودکان و... در 
خانواده ها صرفًا به عهده 

زنان مي باشد. اگر در موارد 
استثنايي هم تقسيم کار 

مساوي در خانه باشد هنوز 
اين شکل، شکل غالب در 

خانواده هاي ايراني نيست.



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسالمي ايران 129

ــد که  ــوردي منحصر به اين جامعه باش م
ــي گونه هاي پدرساالري تاکنون  در بررس
ــن فراغت قرار نگرفته  مورد توجه محققي
است. پدرساالري در اين خصوص تسلط 
ــوهران در امور مربوط به همسرانشان  ش
ــري آنان در  ــدرت تصميم گي ــر ق و بيانگ
ــت که از ارتباط مستقيمي  اين زمينه اس
ــات فراغت زنان  ــذران اوق ــا چگونگي گ ب

برخوردار مي باشد. 
ــت  انجام کار خانگي از ديگر مواردي اس
که در گذران فراغت زنان به جهت مقدار 
زمان و انرژي جسماني و روحي الزم براي 
ــته، رضامندي آنان را نيز  آن تأثير گذاش
ــد. عهده داري  ــعاع قرار مي ده تحت الش
چنين مسئوليتي در کنار اشتغال زنان به 
کار دستمزدي شرايط سخت تري را براي 
آنان ايجاد مي کند. کار خانگي کاري زنانه 
ــبب نارضايتي زنان از  تلقي مي شود و س
ــي و پايان ناپذيري  يکنواختي و پراکندگ
ــودکان، زنان را  ــت. نگهداري از ک آن اس
ــئوليتي دوچندان روبرو مي کند. در  با مس
بررسي اين موضوع بايد گفت که محققان 
به تعداد فرزندان بسنده نکرده سنين آنان 
را نيز در نظر گرفته اند. گرت مدعي است 
ــه بچه داري  ــف و کارهاي مربوط ب وظاي
ــال  در خانواده هايي که فرزند زير پنج س
دارند به طور متوسط هفته اي ۵۰ ساعت 
وقت مي گيرد (گرت ۶۶:۱۳۸۰). گرين و 
ــز در تحقيق خود دريافتند  همکارانش ني
داشتن فرزندان خردسال (زير پنج سال) 
با ميزان اوقات فراغت زنان و همچنين به 
دليل محدوديت ها و خدمات مورد نيازي 
ــدي آنان از  ــاد مي کنند با رضامن که ايج
ــت در ارتباط معکوس  گذران اوقات فراغ

است. 
ــبب کمبود وقت  بنابراين کار خانگي س
ــي زنان  ــي زنان بوده، دسترس و نارضايت
ــت و فعاليت هاي تفريحي  ــه اوقات فراغ ب
ــر قرار داده و  ــش را تحت تأثي رضايت بخ
ــدود مي کند. به  ــاي آنان را مح فرصت ه
ــارکت  ــي ديگر مي توان گفت که مش بيان
ــيم کار خانگي، موجب  ــوهران در تقس ش
ــات فراغت در  ــهيل امر و افزايش اوق تس

ــح رضايت بخش  ــي زنان به تفري دسترس
ــد. اين امر تا بدان حد اهميت  خواهد ش
دارد که محققيني چون رابرتس معتقدند: 
ــاوي بين  به طور کلي اوقات فراغت به تس
ــود... نابرابري  ــوهر تقسيم نمي ش زن و ش
ــت در خانه موجب  ــع اوقات فراغ در توزي
ــود که مي تواند حصار بين  تضادي مي ش
ــازد  ــي را بي اهميت س ــات اجتماع طبق
ــس ۹۶:۱۹۷۸). اهميت و تقدم کار  (رابرت
ــاس امور زندگي زنان متأهل  خانگي براس
ــت  ــه پارکر معتقد اس ــت ک ــدي اس تاح
برخي از کارهاي خانه در نزد زنان تفريح 
ــر ۸۸:۱۹۷۶).  ــود (پارک ــوب مي ش محس
ــاي خانگي به علت  گرين و پري از کاره
فشارهاي ناشي از آن در کنار نگهداري از 
فرزندان - به ويژه خردساالن - به عنوان 
ــام مي برند (گرين  ــام وقت ن يک کار تم
۸۶:۱۹۹۰). گرت بر زنانه بودن مسئوليت 
ــد دارد (گرت  ــداري از کودکان تأکي نگه
ــد: کمبود  ۶۶:۱۳۸۰). هارگريوز مي نويس
زمان، محدوديت آشکار تفريح زنان است 
(هارگريوز ۱۳۶:۱۹۸۹). پس زنان از نظر 
ــتند. اين عامل  وقت همواره در تنگنا هس
ــي  در نزد ادينگتون يکي از موانع دسترس

ــت (برازنده،  ــات فراغت اس ــه اوق زنان ب
 .(۵۶-۵۸:۱۳۷۷

ــه فعاليت هاي تفريحي  گرين و رجک ب
ــاي  ــي با کار خانگي مانند تماش هماهنگ
ــن  (گري ــد  مي کنن ــاره  اش ــون  تلويزي
ــک ۳۱:۱۹۹۵). عالوه بر  ۲۴:۱۹۹۰) (رج
ــاره دارد که در  اين گرين به تفريحاتي اش
ــود و به راحتي  زمان محدود انجام مي ش
ــرد. همين  ــر ک ــوان از آن صرف نظ مي ت
ــده تا زنان کمتر به  محدوديت ها باعث ش
ــاي تفريحي بيرون از خانه روي  فعاليت ه
ــي دارد که  ــک صريحًا اعالم م آورند. رج
ــترک زنان از تفريح، تجربه اي  تجربه مش
ــت.  ــر تفريحات درون خانه اس ــي ب مبتن
ــود از گذران  ــي خ چنانکه ديم در بررس
ــاره  ــان به تفريحات اش ــات فراغت زن اوق
ــاير کارهاي  دارد که در خانه و در کنار س
ــود. او نام  ــام مي ش ــي انج ــره خانگ روزم
ــته از  تفريحات درون خانه را در اين دس

تفريحات نهاد. (ديم ۳۲:۱۹۸۲). 
ــرون از خانه در  ــان در بي ــردن زن کارک
ــگاه آنان تغييري ايجاد نمي کند؛ چرا  جاي
که تصور اين است که جاي مناسب براي 
زن، خانه است و کار واقعي بيرون از خانه 
ــود (هارگريوز،  توسط مردان انجام مي ش
ــا وجود کار  ــاغل ب ۱۳۶:۱۹۸۹). زنان ش
ــتمزدي خود نيز بر اين باورند  سخت دس
ــتند (آبوت و  که عهده دار کار خانگي هس
ــن ميان زنان  واالس، ۱۷۳:۱۳۸۰). در اي
شاغل داراي فرزندان خردسال که مجبور 
ــتند، در بدترين شرايط  به ترک خانه هس
قرار دارند (هارگريوز، ۱۳۶:۱۹۸۹).گيدنز 
ــاي اخير  ــه در دهه ه ــا آن ک ــد ب مي گوي
ــه رو بوده ايم،  ــاغل روب با افزايش زنان ش
ــن  ــورد زوجي ــتون در م ــات الس مطالع
پزشک، نشانگر ادامه تقسيم نابرابرانه کار 
خانگي است (گيدنز ۲۴۶:۱۳۷۴). گرين 
ــئوليت  مي گويد: با وجود عهده داري مس
کار دستمزدي، شوهران باز هم زنان را در 
ــي تنها مي گذارند (گرين  انجام کار خانگ
ــارس   ــن و م ــات بي ۱۱۰:۱۹۹۰). مطالع
ــوهران  ــي در زماني که ش ــان داد حت نش
ــتند باز هم بيشترين مسئوليت  بيکار هس

کمبود زمان، محدوديت 
آشکار تفريح زنان است، 

زنان از نظر وقت همواره در 
تنگنا هستند.
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ــت (بين  انجام کار خانگي متوجه زنان اس
و مارس ۶۸۱:۱۹۸۴). 

ــبب تحميل  ــن رو کار خانگي به س ازاي
ــو و  ــمي رواني از يک س ــارهاي جس فش
ــتن اوقات فراغت اندک براي  باقي گذاش
ــان در انتخاب برنامه هاي گذران اوقات  زن
فراغت -که فرد آن ها را آزادانه و همراه با 
ــل و رغبت انتخاب کند - با رضامندي  مي
ــات فراغت ارتباط دارد.  فرد از گذران اوق
ــه کار خانگي کاري  ــا اين پيش فرض ک ب
زنانه تلقي مي شود، شايد بهترين قضاوت 
درخصوص الگوي انجام آن، قضاوت زنان 
ــارکت همسرانشان در انجام  در مورد مش
ــارهاي  ــي و بالطبع کاهش فش کار خانگ
ــي از آن خواهد بود که اين قضاوت با  ناش
ميزان اوقات فراغت زنان و رضامندي آنان 

از گذران اوقات فراغت ارتباط دارد. 
ــه در  ــل توج ــات قاب ــر موضوع از ديگ
خصوص گذران اوقات فراغت زنان، پايگاه 
ــي ها نشان از  ــت. بررس اجتماعي آنان اس
رابطه اين متغير با چگونگي گذران اوقات 
فراغت دارند. به طوري که نمي توان نقش 
ــغل را در  ــه، درآمد و نوع ش ــل طبق عام
ميزان اوقات فراغت و فعاليت هاي طبيعي 
ــت . در حقيقت  رضايتبخش ناديده گرف
ــازه مي دهد تا  ــه فرد اج ــتر ب درآمد بيش
ــتري داشته باشد و در  اوقات فراغت بيش
عين حال اوقات فراغت خود را به واسطه 
تسهيالت بيشتري که دارد بهتر بگذراند. 
نوع شغل و تحصيالت نيز دسترسي افراد 
ــذران اوقات  ــات جامعه براي گ ــه امکان ب

فراغت رضايت بخش تأثيرگذار است. 
ــام يافته در  ــي انج ــه مطالعات نگاهي ب
حوزه جامعه شناسي اوقات فراغت حاکي 
ــت که پايگاه اجتماعي از مواردي  از آنس
ــر محققين اين  ــه از آغاز مد نظ ــت ک اس
-۵۸:۱۳۷۸ است(کوهستاني،  بوده  حوزه 
۵۷). ويمبوش در اهميت پايگاه اجتماعي 
ــان تأکيد  ــت زن ــات فراغ ــل اوق در تحلي
ــر رابطه پايگاه  ــن و گليپتيس ب دارد. گري
اجتماعي و چگونگي گذران اوقات فراغت 
زنان تأکيد دارد(گرين ۱۹:۱۹۹۰؛ رجک 
ــد  ــر درآم ــر  ب ــد نومي ۳۴:۱۹۹۵). تاکي

ــل تأثيرگذار در  ــي از عوام ــه عنوان يک ب
ــه اين موضوع  ــات فراغت بي ارتباط ب اوق
ــت درآمد با فراغت  ــت. او معتقد اس نيس
ــر درآمد صرفًا  ــه تنگاتنگي دارد. اگ رابط
ــد که کفاف زندگي بخور  به اندازه اي باش
ــوه کمي براي صرف  ــر را بکند، وج و نمي
ــي مي ماند  ــي و فراغت باق ــور رفاه در ام
ــوز تصريح  ــده، ۵۳:۱۳۷۷). هارگري (برازن
ــود اگر زنان را  ــتباه خواهد ب مي کند: اش
ــراي نمونه  ــان بپنداريم، ب گروهي همس
ــاي  نابرابري ه ــي،  طبقات ــاي  نابرابري ه
ــديد  ــيتي در تفريح و ورزش را تش جنس
ــود تا زنان از  مي کند. درآمد موجب مي ش
کمک سايرين در اداره امور خانه و مراقبت 
ــوند، پولي براي  ــد ش ــدان بهره من از فرزن
گذران اوقات فراغت در اختيار آنان باشد 
و از حمل ونقل خصوصي نيز بهره گيرند. 
ــذران اوقات فراغت را  کالرک و کريچر گ
تحت تأثير عامل طبقه مي دانند. مطالعات 
ــوز در مورد پرکردن اوقات فراغت  هارگري
ــات خارج از  ــان داد تفريح با ورزش، نش
ــت. به طور  خانه خصوصًا ورزش گران اس
نمونه هزينة حمل و نقل، دستمزد پرستار 
ــه و هزينه ورود به مکان هاي تفريحي  بچ
ــکار، کم درآمد و  ــي براي زنان بي و ورزش
ــنگين است.  ــوهران بيکار س يا داراي ش
ــتر خانواده ها درآمد  خصوصًا آنکه در بيش
ــده آن -مردان-  ــب کنن ــار کس در اختي
ــخصي چون تفريح،  ــت و براي امور ش اس
ــي ندارند. اين يافته ها  زنان بدان دسترس
ــون در خصوص موانع  ــه ادينگت در انديش
ــي به اوقات فراغت منطبق اند. او  دسترس
ــته  ــي از موانع را موانع اقتصادي دانس يک
ــه درآمد  ــي ب ــدم دسترس ــد: ع مي نويس
دلخواه بر ميزان مشارکت افراد در فراغت 
هاي مختلف تأثير مي گذارد. تأثير عوامل 
ــژه در جوامعي که داراي  ــادي به وي اقتص
سيستم هاي بسيار پيشرفته ارائه خدمات 
تجاري فراغت هستند بسيار مشهود است 
ــي افراد به  و باعث کاهش ميزان دسترس
ــت غيرانتفاعي و  ــات گوناگون فراغ خدم
 .(۵۷-۵۸:۱۳۷۷ مي شود(برازنده،  دولتي 
مروري بر تحقيقات انجام يافته در داخل 

ــور نيز نشان داد که رابطة مستقيمي  کش
ــا چگونگي  ــالت و درآمد ب ــان تحصي مي
گذران اوقات فراغت وجود دارد (همان). 

چارچوب نظري 
ــري از مباحث نظري  ــوب نظ در چارچ
ــر و رجک به عنوان  ــالن، نومير، پارک کاپ
ــي  صاحب نظران اصلي حوزه جامعه شناس
ــن،  ــات گري ــن تحقيق ــت و همچني فراغ
ــوز و ديم در  ــوش، فرالنگ، هارگري ويمب
حوزه مطالعه فراغت زنان استفاده کرده ايم. 
هرچند به فراخور به ساير کارهاي نظري 
و پژوهشي نيز ارجاع داده شده، اما موارد 
ــي چارچوب نظري را  ــاکله اصل مذکور ش
ــته مورد  ــکيل مي دهند. متغير وابس تش
ــر اين مقاله رضامندي از گذران اوقات  نظ
فراغت است. سه متغير ديگر هر کدام به 
شکلي با چگونگي گذران اوقات فراغت در 

ارتباط هستند. 
ــاد اجتماعي ديگر  ــواده مانند هر نه خان
ــليقه  ــت. اين س ــليقه اس عرصه اعمال س
ــن پژوهش با عنوان  ــق آنچه در اي از طري
ــيم محقق مي شود.  پدرساالري مي شناس
ــي (۱۹۹۰) و کيت  ــد والب ــرادي مانن اف
ــن مفهوم اصلي  ــت (۱۹۷۷) با گرفت ميل
ــائل مرتبط با  ــاالري و افزودن مس پدرس
ــاالري را  ــه هاي مختلف پدر س آن وجه
به صورت پدرساالري خصوصي، عمومي، 
ــاالري متمايز  ــتعمار داخلي و پدر س اس
نشان مي دهد. کالرک و کريچر  با تأکيد 
بر تفريحات شايسته و درخور زنان نشان 
ــب هاي  مي دهند که چگونه دادن برچس
ــان را از تعقيب  ــد زن ــن مي توان اين چني
ــازدارد. مراد ما  ــان ب فراغت مورد عالقه ش
ــرد در خانواده و  ــلطه م ــال س از آن اعم
ــت. به  ــدرت تصميم گيري اوس ــزان ق مي
ــاالري متمايز والبي مي توان  کمک پدرس
تنوع اشکال و درجات مختلف اين اعمال 
سلطه را تعيين و شرايط زنان ايراني را به 
ــرد. ما در بيان ارتباط  کمک آن تبيين ک
ــذران اوقات  ــا چگونگي گ ــاالري ب پدرس
ــاالري را با توجه به شرايط  فراغت، پدرس
ــا منطبق با تجربه زنان  بومي ايران، آن ه
ــتا  ــران - و نه هر روس ــهر ته در کالن ش
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ــاير نقاط اين کشور -  ــهر ديگر در س و ش
ــوهر در مورد  ــدرت تصميم گيري ش به ق
ــان ديگر  ــر کرديم. به بي ــرش تعبي همس
ــات فراغت  ــاالري در خصوص اوق پدرس
ــر تجارب خاص  ــران که مبتني ب زنان اي
آنان است در اشکال مختلفي چون اعمال 
ــتان، لزوم  ــوهر در انتخاب دوس ــر ش نظ
کسب اجازه براي خروج از خانه و تعيين 
ــوهر که در حقيقت  ــوي ش مدت آن از س
حکايت از قدرت تصميم گيري مردان در 
خصوص همسرانشان دارد، چهره خود را 

نشان مي دهد.
ــت که با  کار خانگي موضوع ديگري اس
چگونگي گذران اوقات فراغت زنان ارتباط 
ــي کار خانگي کاري زنانه  دارد. به طور کل
محسوب مي شود. تنوع الگوي کار خانگي 
نيز به معناي برابري و تقسيم کار عادالنه 
ــا فاکتورهاي اساسي کار  ــت. چه بس نيس
ــردن غذا، مراقبت  ــي مانند آماده ک خانگ
ــودکان و... در خانواده ها صرفًا به عهده  ک
زنان مي باشد. اگر در موارد استثنايي هم 
ــاوي در خانه باشد هنوز  ــيم کار مس تقس
ــکل غالب در خانواده هاي  ــکل، ش اين ش
ايراني نيست. چه بسا ديده ايم که انتساب 
ــردان در زبان محاوره  کارهاي خانه به م
ــه دارد. با اين  ــخر و کناي ــج، بار تمس راي
ــه ايران  ــان در جامع ــرض که زن پيش ف
ــوند  ــوب مي ش متصدي امور خانه محس
ــود  ــه آنان تلقي مي ش ــي وظيف کار خانگ

ــتدالل کرد که  به طور منطقي مي توان اس
کمک مردان در راستاي تقسيم برابر کار 
ــارکت و همکاري  ــکل مش ــي در ش خانگ
ــان از گذران  ــدي زن ــد در رضامن مي توان
ــذارد. چرا که  ــان تأثير گ اوقات فراغت ش
ــراي کار خانه به صورت  ــان مصرفي ب زم
برابر تقسيم شده، زنان وقت آزاد بيشتري 
دارند و مي توانند با ميل و رغبت و اختيار 
و آزادي عملي که فعاليت تکميلي دلخواه 
ــم عالوه بر تحت  ــد. اين مه ــود بپردازن خ
ــر قرار دادن نوع گذران اوقات فراغت  تأثي
از لحاظ اتخاذ فعاليت هاي هماهنگ با کار 
خانگي و نگهداري از فرزندان و همچنين 
انرژي مصروف براي اين امور، مي تواند بر 
رضامندي آنان از گذران اوقات فراغت نيز 

تأثيرگذار باشد.
ــان داد اشتغال براي زناني که  گرين نش
ــترين مسئوليت کار خانگي  عهده دار بيش
ــتند و داراي فشارهاي سنگيني بوده  هس
ــد، اوقات  ــه مراتب بدتر مي کن وضع را ب
فراغت را محدودتر کرده، چگونگي گذران 
اوقات فراغت را تحت تأثير قرار مي دهد-

خصوصًا آن که مطالب گرين، هارگريوز و 
ديم نشان داد که اشتغال زنان در باز توزيع 
ــئوليت هاي خانگي نقش ندارد با اين  مس
ــب درآمد، معاشرت با همکاران  حال کس
ــوزه  ــي در ح ــط اجتماع ــراري رواب و برق
عمومي به دور از محدوديت هاي خانواده 
ــوهران، تسهيالتي  و اعمال صالحديد ش
ــت زنان با خود  ــذران اوقات فراغ براي گ
ــن  ــن ۹۶:۱۹۹۰-۹۵). همچني دارد (گري
تأکيد بر نقش درآمد در حفظ استقالل و 
برخورداري از حق انتخاب و تصميم گيري 
در مورد زنان از اهميت خاصي برخوردار 
ــوز و گرين اين  ــت. تحقيقات هارگري اس
نکته را تأييد مي کند (گرين ۳۳:۱۹۹۰)، 

(هارگريوز، ۱۳۵:۱۹۸۹). 
تحصيالت،  ــد  مانن ــي  عوامل ــه  مجموع
ــب پايگاه  ــغلي در قال درآمد و منزلت ش
ــزان پرداختن آن ها  ــي زنان با مي اجتماع
ــذران اوقات فراغت و با  به فعاليت هاي گ
ــذران اوقات فراغت  ــدي آنان از گ رضامن
ــت. چرا که پايگاه اجتماعي  در ارتباط اس

نقش درآمد 
در انتخاب 

برنامه هاي گذران 
اوقات فراغت 

به دليل در 
اختيار قراردادن 

فرصت ها و 
امکانات خاص و 

در نهايت تأثير آن 
بر رضامندي فرد 

از گذران اوقات 
فراغت بر همگان 

واضح است.
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ــات فراغت فرد با  ــا ارائه گذران اوق فرد ب
ــي از منزلت  ــناخت و بينش ناش ارائه ش
ــالت او در انتخاب  ــغلي و ميان تحصي ش
ــاي گذران اوقات فراغت فرد و در  برنامه ه
ــدي او تأثيرات عميق خود  نهايت رضامن
ــش درآمد در  ــان خواهد کرد. نق را نماي
ــذران اوقات فراغت  انتخاب برنامه هاي گ
ــراردادن فرصت ها و  به دليل در اختيار ق
ــت تأثير آن بر  ــات خاص و در نهاي امکان
ــدي فرد از گذران اوقات فراغت بر  رضامن

همگان واضح است. 
ــرژي الزم براي  ــود ان ــاه آنکه کمب کوت
ــترس  ورزش، وجود کار خانگي و در دس
ــان در  ــع زن ــي از موان ــول کاف ــودن پ نب
ــي به اوقات فراغت رضايت بخش  دسترس
ــد. آنچه مردان براي زنان شايسته  مي باش
ــي، ترس از  ــمرند، مقررات اجتماع مي ش
ــوي همسر به بهانه  ــونت از س اعمال خش
نافرماني از ديگر موانع محسوب مي شوند. 
ــاده تر آنکه اول زني بايد در فواصل کار  س
ــته، پولي در جيب  خانگي وقت آزاد داش
ــته و از موانعي مانند ممانعت همسر  داش
ــرايط  ــد که بتواند با توجه به ش دور باش
ــاي تفريحي  ــم گرفته به فعاليت ه تصمي

رضايت بخش بپردازد.
فرضيه ها 

ــده مي توان  با توجه به مطالب مطرح ش
فرضيه هاي زير را مطرح کرد:

• ميزان قدرت تصميم گيري شوهران در 
خصوص گذران اوقات فراغت همسرانشان 
ــا رضامندي زنان از گذران اوقات فراغت  ب

ارتباط دارد.
ــارکت مردان در انجام کار  • ميزان مش
خانگي با رضامندي زنان از گذران اوقات 

فراغت ارتباط دارد.
ــال با رضامندي  • داشتن فرزند خردس
زنان از گذران اوقات فراغت ارتباط دارد.

ــي زنان با  ــادي، اجتماع ــگاه اقتص • پاي
ــذران اوقات فراغت  ــدي زنان از گ رضامن

ارتباط دارد.
روش تحقيق 

اين پژوهش از نوعي تبييني است. براي 
ــي رابطه منفي فرضيات پژوهش به  بررس

ــش، اطالعات الزم در  کمک روش پيماي
ــق از ۱۱۷ نفر از  ــش نامه تحقي قالب پرس
ــاغل دانشگاه عالمه طباطبايي در  زنان ش

سال ۸۴-۸۳ جمع آوري شد.
ــل قبول،  ــه پايايي قاب ــيدن ب براي رس
ــنامه و حذف  ــي پرسش ــون مقدمات آزم
ــاخ کمتر از  ــؤاالت داراي آلفاي کرونب س
ــارکت  ــؤاالتي که ميزان مش ۰/۷ براي س
مردان در انجام کار خانگي، تصميم گيري 
در مورد گذران فراغت همسران و گذران 
ــي داد،  ــش قرار م ــورد پرس ــت را م فراغ
ــت. اعتبار نيز از  ــتور کار قرار گرف در دس
طريق الگوگيري برنامه هاي گذران اوقات 
فراغت کمک ابزار سنجش از قبل موجود 
ــت.  ــر حاصل گش ــع معتب ــک مرج در ي
ــش نامه در اختيار سه تن  عالوه بر آن پرس
ــت تا به لحاظ  ــران قرار گرف از صاحب نظ

صوري نيز اعتبار الزم را داشته باشد.
تعريـف مفاهيـم و عملياتي کـردن 

متغيرها 
- مشارکت مردان در انجام کار خانگي: 
ــارکت مردان در انجام کار خانگي به  مش
ــهمي از کار خانگي  معناي عهده داري س
ــت. کار خانگي مجموعه فعاليت هايي  اس
ــواده و  ــش آن خدمت خان ــت که نق اس
ــذا و ارائه  ــق تهيه غ ــاي آن از طري اعض
ــاير خدمات ضروري است. کاري است  س
ــود و  ــزد در انزوا انجام مي ش که بدون م
ــده کار آن را تعريف مي کند.  ــًا کنن صرف
ــاعات کار و  ــي در کار نيست که س رئيس
مالک و معياري براي نحوه انجام آن وضع 

کند(گرت ۵۶-۶۵:۱۳۸۰). 
ــارکت مردان در انجام کار خانگي با  مش
ــارکت در خريد  ــاخص هايي مانند مش ش
ــاک،  مايحتاج غذايي، خريد مايحتاج پوش
ــايل منزل، رسيدگي به  خريد لوازم و وس
ــه دخل و خرج  ــيدگي ب امور بانکي، رس
خانه، تعميرات جزيي در خانه، نگهداري 
ــگام بيماري،  ــواده در هن ــاي خان از اعض
ــدان و  ــي فرزن ــه امور درس ــيدگي ب رس
ــنيدن حرف هاي شان و  گفتگو با آنان، ش
ــا، به گردش و تفريح  راهنمايي هاي آن ه
ــپزي، شستن ظرف ها،  بردن فرزندان، آش

ــتن لباس ها، نظافت خانه، اتو کشي  شس
ــردن و جمع کردن ميز  لباس ها، آماده ک
غذا يا سفره و پذيرايي از مهمان سنجيده 
ــخ معموًال خودم، من  مي شود. چهار پاس
ــرم هر دو با هم، معموًال همسرم،  و همس
ــکان، فرزند  ــت کار، نزدي ــايرين خدم س
ــده و  ــر براي آن در نظر گرفته ش بزرگ ت
ــارکت مردان در  ــت با ميزان مش در نهاي
ــط و زياد -طيف  ــطح کم، متوس ــه س س
امتيازبندي- ۵۱-۱۷- مورد سنجش قرار 

مي گيرد. 
ــوهران در  ــري ش ــدرت تصميم گي - ق
ــران:  خصوص گذران اوقات فراغت همس
ــا اعضاي  ــي افراد، ي ــي تواناي قدرت يعن
ــه هدف ها و  ــتيابي ب يک گروه براي دس
ــدرت يک جنبه  ــبرد منافع خود. ق پيش
ــاني است. بسياري  فراگير همه روابط انس
ــتيزه ها در جامعه مبارزه براي قدرت  از س
است، زيرا ميزان توانايي يک فرد يا گروه 
ــدرت در اين امر که تا  ــتيابي به ق در دس
ــت هاي خود را  چه اندازه مي توانند خواس
ــران به مرحله  ــت هاي ديگ به زيان خواس
ــذارد (گيدنز،  ــد، تأثير مي گ اجرا درآورن

.(۷۸۳:۱۳۷۰
ــح قدرت  ــاال در توضي ــر ب ــر از تعبي اگ
ــورد  م در  ــوهران  ش ــري  تصميم گي
ــم، راه خطا  ــتفاده کني ــان اس همسرانش
ــتفاده از  ــه در اس ــا ک ــم؛ چه بس نرفته اي
ــياري از محققان  مفهوم تصميم گيري بس
ــي  ــدرت در خانواده را مورد بررس هرم ق
قدرت   .(۸۱:۱۳۸۰ ــزازي  داده اند(اع قرار 
تصميم گيري شوهران در خصوص گذران 
ــان را با ميزان  ــت همسرانش ــات فراغ اوق
ــاي  تصميم گيري ه در  ــردان  م ــت  دخال
ــيم:  ــان در موارد ذيل مي پرس همسرانش
دعوت يکي از دوستان به منزل در غياب 
ــايه، رفتن به  ــر، رفت و آمد با همس همس
ــر، رفت و  ــي بدون همراهي همس ميهمان
آمد و خويشاوندان بدون همراهي همسر، 
ــاره محل و مدت زمان  تصميم گيري درب
ــارج از خانه  ــاعاتي از روز خ گذراندن س
ــينما و غيره  ــد: پيک نيک، خريد، س مانن
با دوستان بدون همراهي همسر و تعيين 
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دوستاني که زنان را در تفريحات خارج از 
ــخ ها در پنج  خانه همراهي مي کنند. پاس
گزينه گنجانده شده است: تاکنون چنين 
موردي اتفاق نيفتاده، هيچ، کم، تا حدي، 
زياد، در نهايت اين متغير به عنوان متغير 
ــه سطح کم، متوسط و زياد  ترتيبي در س
-طيف امتيازبندي حدفاصل ۳۲-۸-مورد 

سنجش قرار مي گيرد.
ــه فرد  ــي ک ــي: مقام ــگاه اجتماع - پاي
ــان در يک  ــا توجه به توزيع ش يا گروه ب
ــغال مي کنند را پايگاه  نظام اجتماعي اش
اجتماعي گويند. يا به عبارت ديگر پايگاه 
ــت که يک فرد در  اجتماعي وضعيتي اس
ــه تعيين کننده  ــران مي يابد ک ــر ديگ براب
ــان ها و گروه هاي  ــف انس ــوق و وظاي حق
ــاروخاني ۷۳:۱۳۷۰).  اجتماعي است (س
ــاختاري  ــونز با رويکرد کارکردي س پارس
ــر بندي اجتماعي  ــت نظام قش معتقد اس
ــله مراتب  افراد را در يک زمينه عام سلس
ــي،  ــاي اصل ــاس دو معن ــي براس اجتماع
ــاوندي در يک جامعه  ــام خويش کار و نظ
ــونز  ــدرن مرتب مي کند (پارس صنعتي م
ــه زن خانواده و  ــح آنک ۷۹:۱۹۹۶). توضي
ــهيم  ــدان در منزلت پدر خانواده س فرزن

ــتند و پدر خانواده نيز منزلتش را از  هس
ــاغل مي گيرد. گرب مي نويسد:  نظام مش
ــام اعضاي  ــه منزلت تم ــيت و طبق جنس
ــغل سرپرست خانوار  خانواده براساس ش
ــت  ــوهر-پدر اس ــور معمول ش ــه به ط ک
ارزيابي مي شود (گرب ۱۳۲:۱۳۷۳). پس 
براي سنجش اين متغير از چهار شاخص 
درآمد، تحصيالت، منزلت شغلي و ميزان 
ــتفاده  ــورداري از امکانات رفاهي اس برخ
ــم وضعيت زن و  ــوع ه ــرده و در مجم ک
ــنجيم. جهت تعيين  ــوهر را مي س هم ش
منزلت شغلي از رتبه بندي منزلت مشاغل 
براساس جدول کاظمي پور استفاده شده 
ــازي  ــت. در نهايت پس از استانداردس اس
ــاخص مذکور، اندازه گيري متغير  چهار ش
ــروه بندي  ــي به کمک گ ــگاه اجتماع پاي
ــط پايين،  ــبتًا پايين، متوس پنج گانه -نس
نسبتًا متوسط، متوسط باال، نسبتًا باال -و 
طيف امتيازبندي حدفاصل ۲۰-۴ ميسر 

مي گردد. 
ــتن فرزندان خردسال: به معناي  - داش
ــتن فرزنداني است که زير هفت سال  داش
ــدا قرار بود  ــتند. توضيح آنکه در ابت هس
ــال به عنوان متغير  تعداد فرزندان خردس

محسوب شود اما در پايان کار معلوم شد 
هيچ يک از آزمودني ها در زمان پاسخ گويي 
ــال نبوده اند. پس  داراي دو فرزند خردس
ــال بي معنا به نظر  ــداد فرزندان خردس تع
ــتن فرزندان خردسال که  رسيده، با داش

يک متغير اسمي است جايگزين گرديد.
ــي گذران اوقات  - رضامندي از چگونگ
ــت. رضامندي  ــته اس فراغت متغير وابس
ــد و رضايت  ــت تعريف کرده ان را با رضاي
ــنودي (مشيري،  ــحالي، خش يعني خوش
ــي  ــگ زبان فارس ۵۰۶:۱۳۶۹). در فرهن
ــدي وضع يا  ــم: رضامن ــروز مي خواني ام
ــت و رضايت  ــتن اس کيفيت رضايت داش
ــندي (حکمي،  ــنودي و خرس يعني خوش
ــدي  رضامن ــو  نح ــن  بدي  .(۵۱۱:۱۳۶۹
ــت به  ــات فراغ ــذران اوق ــي گ از چگونگ
ــنود بودن  ــتن و خش معناي رضايت داش
ــت.  ــي گذران اوقات فراغت اس از چگونگ
ــام از کار دلبرت  ــي آن با اله ــراي بررس ب
ــه در نظر  ــامل ۴۵ گوي ــي ش ميلر مقياس
مي گيريم که هر گويه مبين اموري است 
ــرکت  ــي رود فرد در آن ش ــه انتظار م ک
ــه درجه اي  ــي س کند. هر گويه با مقياس
رتبه بندي شده است گذران اوقات فراغت 

جدول شماره 1: توزيع ميانگين و انحراف معيار ابعاد ميزان قدرت تصميم گيرى مردان در خصوص گذران 
اوقات فراغت همسران

انحراف معيار ميانگين موارد 
دعوت يکي از دوستان به منزل،
۲/۱۹۱/۰۶زماني که شوهر در خانه نيست 

۲/۱۱۰/۹۷رفت و آمد با همسايه 
۲/۳۴۰/۹۴رفتن به ميهماني بدون همراهي همسر 

رفت و آمد با خويشاوندان همسر
۲/۲۸۰/۹۳ بدون همراهي همسر

رفت و آمد با خويشاوندان خود 
۲/۰۷۰/۹بدون همراهي همسر 

تصميم گيري درباره محل گذران ساعاتي از روز در 
۲/۴۱/۱۲خارج از خانه با دوستان بدون همراهي همسر

تصميم گيري درباره مدت زمان گذراندن ساعاتي از 
۱/۰۹ ۲/۳۰روز در خارج از خانه با دوستان بدون همراهي همسر 

تعيين دوستاني که شما را در تفريحات خارج از 
۲/۱۷۱/۱۸خانه همراهي مي کنند 
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جدول شماره 2: توزيع ميانگين و انحراف معيار مشاركت مردان در انجام كار خانگى

انحراف معيارميانگين نوع کار 
۲/۰۵۰/۷۷خريد مايحتاج غذايي 

۱/۵۵۰/۵۷خريد پوشاک 
۱/۹۴۰/۶۴خريد لوازم منزل 

۲/۲۳۰/۸۶امور بانکي 
۲/۰۸۰/۷۴دخل و خرج خانه 

۲/۶۰/۶۸تعميرات جزيي در خانه 

نگهداري از اعضاي خانواده 
۱/۴۲۰/۵۵در هنگام بيماري 

۱/۴۱۰/۵۴رسيدگي به درس فرزندان 
۱/۷۰/۴۸گفت وگو با فرزندان 

۱/۸۳۰/۴۷گردش و تفريح 
۱/۳۳۰/۵۴شستن ظرف ها 
۰/۳۹ ۱/۱۸شستن لباس ها 

۱/۳۹۰/۶۵اتوکشي 
۱/۳۶۰/۵۲نظافت خانه 

۱/۴۸۰/۵۹آماده کردن سفره 
۱/۵۵۰/۵۳پذيرايي از ميهمان 

۱/۱۷۰/۴۲ آشپزي 

مشارکت مردان در انجام کار خانگي 
C Sig N

۰/۱۲۶۰/۳۳۱۱۷رضامندي زنان از گذراندن اوقات فراغت 

جدول شماره 3: رابطه همبستگى ميزان مشاركت مردان در انجام كارخانگى با رضامندى زنان از گذران 
اوقات فراغت 

مشارکت فرزندان خردسال 
C Sig N

K=۱/۳۸۰۴/۰۹۰رضامندي زنان از گذراندن اوقات فراغت 

جدول شماره 4: رابطه همبستگى داشتن فرزندان خردسال با رضامندى زنان از گذران اوقات فراغت  
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ــرکت در فعاليت هاي اوقات  با فراواني ش
ــت (۱.  ــده اس ــت مقياس بندي ش فراغ
ــي يا  ــي ۴.غالبا). فرح بخش هرگز ۲.گاه
رضامندي اوقات فراغت برحسب احساس 
ــرد از پرداختن به  ــنودي ف رضايت و خش
ــم ۲.تاحدي ۳.زياد). در  امور مذکور(۱.ک
ــده است  ــتي از امور داده ش اينجا فهرس
ــت ورقه با توجه به نام هر  ــمت راس در س
ــتون درج شده،  گزينه که در باالي هر س
ستوني که مبين ميزان مشارکت پاسخگو 
ــت عالمت  در حال حاضر در اين امور اس
مي خورد. در سمت چپ ورقه  نيز ستوني 
ــت  ــخگو اس که مبين ميزان رضايت پاس

عالمت مي خورد. 

ــي و نحوه  ــب هم از چگونگ بدين ترتي
ــخ گويان مطلع  ــذران اوقات فراغت پاس گ
ــبت به ميزان رضامندي  ــته و هم نس گش
ــت اطالعاتي  ــذران اوقات فراغ آنان از گ
از  ــترده اي  ــف گس ــد. طي ــب گردي کس
ــات فراغت مانند  ــذران اوق برنامه هاي گ
ــمينارها، گفت وگو  مطالعه، شرکت در س
ــري، بازديد از  ــواده، بازي هاي فک ــا خان ب
ــي در  ــح گروه ــگاه، ورزش و تفري نمايش
ــح فردي  ــه، ورزش و تفري ــارج از خان خ
ــه، ورزش و تفريح در اماکن  خارج از خان
ــاي  ــتي، تماش ــژه آن ها، هنرهاي دس وي
ــبکه هاي داخلي  تلويزيون و برنامه هاي ش
ــرکت  ــينما، ش ــن به س ــي، رفت و خارج
ــازمان ها و  ــات و فعاليت هاي س در جلس
ــوان عضو،  ــاي غيردولتي به عن انجمن ه
ــواده، گردش و  ــا خان ــردش و تفريح ب گ
تفريح با دوستان، نواختن ساز، آرميدن و 
ــرت، گفت وگوي تلفني،  فکر کردن ، کنس
ــافرت با خانواده، مسافرت و دوستان،  مس

رفتن به کتابخانه عمومي، بازديد از موزه، 
تمبر،  ــردآوري  (گ خاص  ــرگرمي هاي  س
عکاسي و غيره)، گفت وگوهاي اينترنتي، 
ــتفاده از اخبار  ــگاري اينترنتي، اس نامه ن
ــي، بازي هاي کامپيوتري، رفتن به  اينترنت
ــاپ، رفتن به مسجد، قدم زدن در  کافي ش
بازار و فروشگاه ها، گوش دادن به موسيقي 
ــز لحاظ گرديد.  ــوش دادن به راديو ني و گ
ــر با در نظر گرفتن  اندازه گيري اين متغي
ــت.  همه گويه هاي باال بين ۱۳۵-۴۵ اس
ــته  ــخ گويان خواس ــا از آنجا که از پاس ام
ــده بود تنها رضايت خود را در فراغت  ش
ــدان مي پردازند،  ــه ب ــد ک ــخص کنن مش
ــار از پيش  ــاي در نظر گرفتن معي ــه ج ب

ــده، کمترين و بيشترين نمرات  تعيين ش
حاصل از نتيجه داده ها (حدفاصل ۱۰۵-

۱۹) مبناي کار قرار گرفته، با تقسيم بندي 
ــط و زياد ميزان  ــه سطح کم، متوس به س

رضامندي پاسخ گويان ارزيابي شد. 
داده هاي توصيفي

ــني  ــب گروه هاي س توزيع زنان بر حس
ــترين آن ها  ــان داد که بيش ــال نش ده س
ــني ۳۱ تا ۴۰  (۳۶/۲ درصد) در گروه س
ــال و کمترينشان (۷/۸درصد) در گروه  س
ــال قرار گرفته اند. در  ــني ۵۱ تا ۶۰ س س
مجموع با توجه به اينکه نيمي از اين زنان 
بيشتر از ۳۷ سال و نيمي کمتر از آن سن 
داشته اند مي توان گفت جمعيت آماري ما 
تا حدي جوان بوده اند. همگي پاسخ گويان 
متاهل بوده و در زمان پاسخ گويي با همسر 
خود زندگي مي کردند (يکي از شرط هاي 
ــترين آن ها (۲۵/۶  تحقيق تأهل بود) بيش
درصد) ۱ تا ۶ سال از ازدواج شان مي گذرد. 
ــان  ــت که کمترين ش ــي اس ــن در حال اي

مقايسه ابراز نظر 
زنان درباره دخالت 
داشتن و يا نداشتن 

شوهرانشان در 
تصميم گيري آنان 

براي پرداختن 
به امور تفريحي 

نشان مي دهد 
که تصميم گيري 

درباره تعداد 
دوستاني که زنان 

را در تفريحات 
بيرون از خانه 

همراهي مي کنند 
تنها موردي است که 

در مقايسه با ساير 
موارد دخالت شوهر 

در آن نقش ندارد.

از پرداختن به اين امور تا چه حد چقدر به اين امور مي پردازيد؟
احساس رضايت و خشنودي داريد 

زياد تاحدي کم غالبا گاهي هرگز 
تئاتر 
سينما 
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(۲/۶درصد) ۳۰ تا ۳۶ سال تجربه زندگي 
مشترک داشته اند. از لحاظ تعداد فرزندان 
اعضاي جمعيت مورد بررسي ۲/۵۴ فرزند 
داشتند. ۴۰ درصد آزمودني ها تنها داراي 
ــال هستند و ۶۰ درصد  يک فرزند خردس
ــتند که  ــده داراي فرزنداني هس باقي مان
ــالي را گذرانده اند. بررسي  سنين خردس
جمعيت تحقيق از لحاظ سطح تحصيالت 
ــد از اين  ــدود ۶۴ درص ــان داد در ح نش
ــگاهي  جمعيت مراتبي از تحصيالت دانش
ــرده و ۱۴/۵ درصد به دوره هاي  را طي ک
تحصيالت عالي راه يافته اند (بيشتر) ۷۸/۶ 
ــاغل در دانشگاه عالمه طباطبايي  زنان ش
ــطي  ــبتًا متوس ــغلي نس داراي منزلت ش
ــاغل در  ــتند. ۱۰/۳ درصد از زنان ش هس
ــگاه عالمه طباطبايي داراي منزلت  دانش
ــبتًا پاييني بوده و در مجموع  ــغلي نس ش
ــه لحاظ احراز  ــا ۹/۴ درصد از زنان ب تنه
ــت و داراي منزلت باال  ــاغل در اهمي مش
ــه ميزان تحصيالت  موفق بوده اند. مقايس
ــوهران با ميزان تحصيالت خود زنان،  ش
ــطح تحصيلي زنان شاغل در  نشان داد س
ــگاه عالمه طباطبايي اندکي باالتر از  دانش
ــت. اين موضوع در رابطه  همسرانشان اس
با مقايسه منزلت شغلي نيز مصداق دارد. 
ــان درباره دخالت  ــه ابراز نظر زن مقايس
ــان در  ــتن شوهرانش ــا نداش ــتن و ي داش
تصميم گيري آنان براي پرداختن به امور 

ــان مي دهد که تصميم گيري  تفريحي نش
ــان را در  ــتاني که زن ــاره تعداد دوس درب
تفريحات بيرون از خانه همراهي مي کنند 
ــت که در مقايسه با ساير  تنها موردي اس
ــوهر در تصميم گيري  ــت ش ــوارد دخال م
همسران براي گذران اوقات فراغت کمتر 
است بيشتر زنان (۴۰/۶ درصد) معتقدند 
ــانس دخالتي در اين خصوص  ــوهر ش ش

ندارد. 
داد  ــان  نش ــا  ميانگين ه ــه  مقايس
تصميم گيري درباره محل گذران ساعاتي 
ــتان بدون  ــه با دوس ــارج از خان از روز خ
ــر، رفتن به ميهماني بدون  همراهي همس
ــري درباره  ــر و تصميم گي همراهي همس
مدت زمان گذراندن ساعاتي از روز خارج 
از خانه با دوستان بدون همراهي همسر به 
ترتيب مواردي هستند که ميزان دخالت 
ــر از بقيه بوده و در  ــوهر در آن ها زيادت ش
ــري از اعمال  ــانگر ميزان باالت نتيجه نش
ــان  ــردان در خصوص همسرانش قدرت م

است. 
در خصوص تقسيم کار خانگي، تعميرات 
ــيدگي به امور بانکي،  جزيي در خانه، رس
خريد مايحتاج غذايي و خريد لوازم منزل 
ــردان انجام  ــت که م به ترتيب اموري اس
ــته و از مشارکت بااليي  آن را برعهده داش
برخوردارند. از سوي ديگر آشپزي، شستن 
ــي لباس ها  لباس ها، نظافت خانه و اتوکش

داشتن فرزندان خردسال 

رضامندي

جمعداراي فرزند خردسال بدون خردسال 

درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

۱۸۳۳/۳۱۰۲۷/۷۲۸۳۱/۱کم

۲۰۳۷۱۱۳۰/۵۳۱۳۴/۴متوسط 

۱۶۲۹/۶۱۵۴۱/۵۳۱۳۴/۴زياد 

۵۴۱۰۰۳۶۱۰۰۹۰۱۰۰جمع
جدول شماره 5: داشتن فرزندان خردسال و رضامندى زنان از گذران اوقات فراغت 
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ــت که مردان در آن  به ترتيب اموري اس
کمترين مشارکت را داشته اند. 

ــي پايگاه اقتصادي اجتماعي زنان  بررس
بر حسب منزلت شغلي، تحصيالت، درآمد 
ــوهر و برخورداري از امکانات رفاهي و  ش
ــته بندي آن در سه گروه اصلي منجر  دس
به قرار گرفتن ۶۴/۷ درصد زنان در گروه 
ــبتًا متوسط  پايگاه اقتصادي اجتماعي نس
ــان در گروه  ــا ۱۰/۳ درصد زن ــد و تنه ش
پايگاه اقتصادي اجتماعي نسبتًا باال و ۲۵ 
درصد ايشان در پايگاه اقتصادي اجتماعي 

نسبتًا پايين هستند. 
بررسي ميزان اوقات فراغت زنان کارمند 
و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در يک 
هفته نشان داد که ۲۷/۳ درصد اين زنان 
ــه اوقات  ــاعت در هفت ــن ۱۰ تا ۱۹ س بي
ــاب  ــت دارند که اين ميزان با احتس فراغ
حدود ۱۲ ساعت براي پنجشنبه و جمعه 
دو روز تعطيل کاري، نشانگر اوقات فراغت 
ــت.  اندک براي زنان در روزهاي عادي اس
تنها ۸/۱ درصد از زنان بيش از ۴۹ ساعت 
در هفته -ميزان باال - اوقات فراغت دارند. 
ــد از زنان تا هفته اي صفر تا ۹  ۲۰/۹ درص
ساعت در وضعيت فقر اوقات فراغت قرار 

دارند. 
ــاظ ميزان گذران اوقات فراغت در  از لح
درون يا بيرون از خانه مطالعات نشان داد 
ــان جمعيت آماري ما  که ۵۳/۱ درصد زن

ــطي اوقات فراغت خود را  به ميزان متوس
در خانه سپري مي کند. درعين حال تعداد 
کساني که اوقات فراغت خود را به ميزان 
ــه باال نزديک  ــم در خانه مي گذرانند ب ک
ــت (۴۷ درصد). در نهايت هيچ فردي  اس
از جمعيت آماري ما اوقات فراغت خود را 
به ميزان زياد در داخل خانه نمي گذرانند. 
۷۰/۱ درصد از زنان اوقات فراغت خود را 
تا حدي در خارج از خانه سپري مي کنند 
ــت. تنها  ــاير افراد اس ــه اين بيش از س ک
۵/۴۶ درصد از افراد اوقات فراغت خود را 
زياد در خارج از خانه مي گذراند، مقايسه 
ــات فراغت خود  ــاني که اوق ميانگين کس
ــاني  ــه مي گذرانند با کس را در درون خان
ــارج از خانه  ــات فراغت خود را خ که اوق
ــه ميانگين  ــان مي دهد ک مي گذرانند نش
ــروه دوم  ــر از ميانگين گ ــروه اول کمت گ
ــر ۴۳/۷۷). بدين  ــت (۳۴/۸۶ در براب اس
ترتيب در مجموع مي توان گفت تفريحات 
بيرون از خانه با استقبال بيشتري از سوي 
ــگاه عالمه  ــتاد در دانش زنان کارمند و اس

طباطبايي روبرو بوده است. 
ــاري در رابطه  ــتر زنان جمعيت آم بيش
ــزان پرداختن به فعاليت هاي گذران  با مي
ــطي به اين  اوقات فراغت به ميزان متوس
ــه درصد  ــد. مقايس ــا مي پردازن فعاليت ه
ــه هيچ يک از  ــان مي دهد ک ــي نش فراوان
ــاغل در دانشگاه عالمه طباطبايي  زنان ش

پايگاه اقتصادي، اجتماعي زنان 

رضامندي

جمعنسبتًا زياد نسبتًا متوسط نسبتًا پايين 

۱۲۲۳۰۳۵کم

۱۴۲۴۳۴۱متوسط 

۳۲۸۹۴۰زياد 

۲۹۷۵۱۲۱۱۶جمع 
جدول شماره 6: پايگاه اقتصادى اجتماعى زنان و رضامندى از گذران اوقات فراغت 
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ــاي تفريحي  ــاد به فعاليت ه به ميزان زي
نمي پردازند.

مطالعه ميزان رضامندي زنان از گذران 
ــان داد که ۶۸/۴ درصد  اوقات فراغت نش
ــط از گذران  زنان داراي رضامندي متوس
ــتند. ۲۸/۲ درصد زنان  ــود هس اوقات خ
ــت خود کمي  ــذران اوقات فراغ نيز از گ
ــد از زنان  ــد و تنها ۳/۴۱ درص رضامندان
شاغل متاهل در دانشگاه عالمه طباطبايي 
از گذران اوقات فراغت خود به ميزان زياد 

رضامندند. 
بررسي روابط ميان متغيرها 

فرضيه اول مقاله رابطه ميزان مشارکت 
ــام کار خانگي با رضامندي  مردان در انج
ــت. نتايج  زنان از گذران اوقات فراغت اس
ــپيرمن نشان  بکارگيري آزمون آماري اس
ــتگي  ــي دهد که ميان دو متغير همبس م
ــا اين  ــود دارد، ام ــزان ۰/۱۲ وج ــه مي ب

همبستگي معني دار نمي باشد. 
ــود. يعني  ــرض تحقيق رد مي ش پس ف
ميان مشارکت مردان در انجام کار خانگي 
ــدي زنان از گذران اوقات فراغت  و رضامن

ارتباطي وجود ندارد. 
ــي ارتباط ميان  ــل از بررس نتايج حاص
ــا ميزان  ــال ب ــدان خردس ــتن فرزن داش
ــذران اوقات فراغت  ــدي زنان از گ رضامن
ــان دهنده وجود رابطه معني دار بين  نش
ــت. مقدار کي دو در اين  اين دو متغير اس

آزمون ۱/۳۸ است. 
ــز با مقدار ۰/۱۱ وجود  تابع c کندال ني
ــه اي معني دار بين دو متغير را تأييد  رابط
ــز ۱/۵۷ مبني بر  ــدار في ني ــد. مق مي کن
وجود رابطه است. درنتيجه محقق رابطه 
معني داري بين داشتن فرزندان خردسال 
به ميزان رضامندي زنان از گذران اوقات 

فراغت را در مي يابد. 
ــد که  ــان مي ده ــي نش ــدول تقاطع ج
ــاري با وجود  ــان جامعه آم ــترين زن بيش
ــد  فرزن ــال،  بزرگس ــدان  فرزن ــتن  داش
خردسالي ندارند و از رضامندي متوسطي 
ــذران اوقات فراغت خود برخوردارند.  از گ
ــخ گويان زناني  در عين حال کمترين پاس
ــتند که داراي فرزند خردسال بوده و  هس
از رضامندي کمي نسبت به گذران اوقات 

فراغت خود برخوردارند.
ــان با  ــي زن ــادي، اجتماع ــگاه اقتص پاي
ــذران اوقات فراغت  رضامندي آن ها از گ
ــي (۰/۳۴) رابطه دارد.  ــد قابل قبول در ح
عالوه بر آزمون اسپيرمن که وجود رابطه 
ــر رضامندي و  ــن دو متغي ــي دار بي معن
ــي را تأييد کرد،  پايگاه اقتصادي اجتماع
براي افزايش توان نمايش رابطه از آزمون 
ــي آن  ــدول تقاطع ــه ج ــکوئر و ارائ کااس

استفاده شده است. 
چنانچه سطح معني داري به دست آمده 
نشان مي دهد کااسکوئر به دست آمده نيز 

قدرت تصميم گيري مردان در خصوص گذران اوقات فراغت همسرانشان 
C Sig N

۰/۰۷۲۰/۵۸۹رضامندي زنان از گذراندن اوقات فراغت 

جدول شماره 7: رابطه همبستگى قدرت تصميم گيرى مردان در خصوص گذران اوقات فراغت همسرانشان 
با رضامندى زنان از گذران اوقات فراغت

هرچند مردان در برخي 
کارها مانند تعميرات جزيي 
در خانه، رسيدگي به امور 
بانکي و خريد مايحتاج و 

لوازم منزل تا حدي مشارکت 
دارند. اما در کل مشارکت 

مردان در انجام کار خانگي 
کم است.
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ــد و وي کرامر  ــن رابطه را تأييد مي کن اي
ــدتي در حدود ۰/۲۷  ــده ش ــبه ش محاس
ــان مي دهد.  ــاط بين دو متغير را نش ارتب
طبق نتايج به دست آمده در پايگاه نسبتًا 
ــخ گويان از رضامندي  باال هيچ يک از پاس
ــد، در حالي که  ــي برخوردار نبوده ان پايين
ــي متعلق  نما در بين جمعيت مورد بررس
به زماني است که به طبقه متوسط تعلق 
دارند و داراي رضامندي زيادي از گذران 
اوقات فراغت خود هستند. در بين جامعه 
ــورداري از  ــر با وجود برخ ــه نف آماري س
پايگاه اجتماعي پايين داراي سطح باالي 

رضامندي از اوقات فراغت خود هستند.
ــري مردان در  ــدرت تصميم گي رابطه ق
خصوص گذران اوقات فراغت همسرانشان 
ــذران فراغت به  ــان از گ ــا رضامندي زن ب
عنوان يکي ديگر از فرضيه هاي ما مطرح 
ــي جهت و شدت رابطه  است. براي بررس
از آزمون اسپيرمن استفاده کرديم. نتايج 
ــان دهنده عدم وجود رابطه اي  حاصل نش
ــت. مقدار ضريب همبستگي  معني دار اس
اسپيرمن معادل ۰/۰۷۲- است. اين بدان 
معني است که اين فرض رد شده است. 

نتيجه گيري 
ــت اعالم کرد  ــوان با صراح در کل مي ت
ميان موقعيت زنان در عرصه خصوصي و 
خانواده با گذران اوقات فراغت آنان ارتباط 
وجود دارد. در عين حال وجود رابطه ميان 
ــال و رضامندي  ــتن فرزندان خردس داش
زنان از گذران اوقات فراغت اثبات شد که 
به نظر مي رسد دليل آن انرژي بر و وقت 
گير بودن نگهداري از خردساالن است. به 
ــت و تحليل انرژي،  طوري که کمبود وق
ــا قرار مي دهد که  ــان زنان را در تنگن چن
ــد به ميل و دلخواه خود انتخاب  نمي توانن
ــات فراغت بپردازند. به  آزادانه گذران اوق
لحاظ زماني ميانگين ۲۰ ساعت در هفته 
ــدک دارد. اين  ــان فراغت ان ــان از زم نش
ــه گرين و هارگريوز در  موضوع در انديش
ــز بودن اوقات فراغت  رابطه با کم و ناچي
ــردان در  ــت. هرچند م ــان منطبق اس زن
ــرات جزيي در  ــا مانند تعمي برخي کاره
ــي و خريد  ــيدگي به امور بانک خانه، رس

ــارکت  مايحتاج و لوازم منزل تا حدي مش
دارند. اما در کل مشارکت مردان در انجام 
ــت. چنان که يافته هاي  کار خانگي کم اس
ما تداعي کننده انديشه گرت، هارگريوز، 
آبوت و واالس، گيدنز، ريد، گرين، الستون 
ــدن  و بين و مارس مبني بر زنانه تلقي ش
کار خانگي با وجود عهده داري مسئوليت 
کار دستمزدي است. همين مشارکت کم 
ــام کار خانگي به  ــز مردان در انج و ناچي
دليل تقسيم عادالنه وظايف و کاهش بار 
مسئوليت زنان اهميت خود را در افزايش 

ميزان اوقات فراغت زنان نشان داد.
ــناخت و ارزيابي عواملي مانند قدرت  ش
ــردان در خصوص گذران  تصميم گيري م
اوقات فراغت همسرانشان به عنوان عامل 
نامرئي اما با اهميت به دليل ماهيت ذهني 
و پيچيده شان سخت است. محقق خود بر 
ناتواني ابزار پژوهش و مفاهيم در باز سازي 
ابعاد اين مهم معترف است. شايد مصاحبه 
عميق راه جايگزين بهتري در رسيدن به 
تصوري روشن و دقيق از پدر ساالري در 
ــد. انطباق يافته هاي پژوهش  خانواده باش
با انديشه بين و مارس، ويمبوش، کالرک 
ــر در رابطه با اعمال نظر و کنترل  و کريچ
زنان از سوي شوهران گوياي اين امر است 
که قدرت تصميم گيري مردان به ويژه در 
خصوص تصميم گيري همسرانشان درباره 
ــاعاتي از روز خارج از  ــل گذراندن س مح
ــتان بدون همراهي همسر و  خانه با دوس
مدت زمان آن، همچنين رفتن به مهماني 
ــاير  ــبت به س ــر نس بدون همراهي همس
موارد بررسي شده باالتر بوده است. بر اين 
اساس يک نتيجه گيري منصفانه مي تواند 
به اين موضوع اشاره کند که اعمال قدرت 
مردانه خاصيت تهديدآميز خود را هم در 
ــات فراغت زنان در  ــوب گذران اوق چارچ
بعد فضا و مکان و هم در ميزان پرداختن 
ــه فعاليت هاي گذران اوقات فراغت  آنان ب

نشان مي دهد. 
ــون گفتيم بيانگر  در مجموع آنچه تاکن
ــبات عرصه  ــه از مناس ــت ک ــي اس عوامل
خصوصي زندگي زنان سرچشمه مي گيرد 
و به عنوان عوامل داراي ماهيت غير مادي 

ــود را در گذران  ــر خ ــرات انکارناپذي تأثي
ــذارد. ازاين رو  ــان مي گ ــات فراغت زن اوق
ــتادان زن متأهل دانشگاه  کارمندان و اس
ــواره در مواجهه با  ــه طباطبايي هم عالم
ــرآوردن نياز به  ــوع اوقات فراغت و ب موض
آن دچار دغدغه هاي نامحسوس هستند. 

پايگاه اقتصادي، اجتماعي زنان کارمند و 
استاد در دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه 
ــود را با ميزان پرداختن به فعاليت هاي  خ
گذران اوقات فراغت آنان به روشني نشان 
داد و از اين رو درستي نظريات ويمبوش، 
ــن در اين  ــس، بال و گري ــن، گليپتي گري
ــرد. پايگاه اقتصادي،  خصوص را اثبات ک
ــه دليل خاصيت خود در ارائه  اجتماعي ب
ــه تنها در  ــا و امکانات مرتبط ن فرصت ه
ــاي گذران  ــان به فعاليت ه ــي زن دسترس
اوقات فراغت تأثير دارد، بلکه با ايجاد يک 
زمينه اجتماعي اقتصادي معتبر براي فرد 
ــورداري از امکانات گذران  چگونگي برخ
ــانس او را در اين  فراغت او را تعيين و ش
ــد. رابطه  ــر قرار مي ده ــه تحت تأثي رابط
ــي زنان کارمند  پايگاه اقتصادي، اجتماع
ــگاه عالمه طباطبايي با  ــتاد در دانش و اس
ــذران اوقات فراغت  ــدي آنان از گ رضامن
گوياي اين نکته تکراري اما مهم است که 
ــانس انتخاب آزادانه و دلخواه فراغت و  ش
ــي است  لذت بردن از اين انتخاب، با کس
که از لحاظ مناسبات اجتماعي، اقتصادي 
ــد. درآمد به  ــر از ديگران باش برخوردارت
عنوان شاه کليد حل معماي چگونه بيشتر 
ــات فراغت  ــذران اوق ــاي گ ــه فعاليت ه ب
ــود را ايفا  ــگي خ بپردازيم؟ نقش هميش
ــر نومير و  ــد و از اين رو صحت نظ مي کن
هارگريوز در خصوص اهميت اين عامل را 
نشان مي دهد. درآمد زنان به عنوان عاملي 
ــات فراغت نيز در  ــوس در گذران اوق ملم
ــوري مانند ايران که زنان از حمايت  کش
ــمي در بخش گذران اوقات فراغت و  رس
امکانات مربوطه سهم اندکي دارند، عالوه 
ــردن فعاليت هاي گذران  ــر تضمين باالب ب
ــازه مي دهد در  ــات فراغت به آنان اج اوق
برگزيدن برنامه هاي گذران اوقات فراغت 
ــد و در نتيجه از  ــت بازتر عمل کنن با دس
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گذران اوقات فراغت خود رضامندتر باشد.
ــتان قديمي که؛  ــر از تکرار اين داس غي
دارندگي برازندگي است، در مجموع بايد 
ــگاه  ــتاد در دانش گفت زنان کارمند و اس
ــتن اوقات  عالمه طباطبايي به لحاظ داش
ــتند و در نتيجه به  ــت در تنگنا هس فراغ
ــيار از آن  ــت که بس ــل اهميت فراغ دلي
سخن رانديم در معرض آسيب هاي جدي 
جسمي، رواني قرار دارند. معادالت زندگي 
ــويي، زنان را در شرايط سختي قرار  زناش
ــه انتخاب  ــواره ناگزير ب ــد که هم مي ده
ــتند.  ــت ترين راه هس ــن و نه درس بهتري
ــت خيلي زود در  ــه نياز به فراغ در نتيج
ــاي خانواده  ــرآوردن نيازه ــزوم ب ــر ل براب
ــمردن اهميت  ــايد برش رنگ مي بازد. ش
ــزوم پرداختن به آن با فرهنگ  فراغت و ل
ــطح جامعه نه تنها مجوزي  ــازي در س س
ــان از اوقات فراغت  ــورداري زن براي برخ
ــد بلکه به دليل اهميت نقش زنان در  باش
ــالمت و کارکرد  ــواده از اين طريق س خان

مثبت خانواده را تضمين کند. 
ــنهاداتي در حوزه  ــاس پيش ــر اين اس ب
ــرح  مط ــزي  برنامه ري و  ــت گذاري  سياس
ــار  ــات و اعتب ــص امکان ــود: تخصي مي ش
ــذران فراغت زنان،  ــي به حوزه هاي گ مال
ــويق زنان به ويژه  ــده است، تش انجام ش
ــاغل از طريق برگزاري مسابقات  زنان ش
ــرگرمي در خارج از ساعات  ــي و س ورزش
اداري، احداث بخش هاي کوچک مقياس 
ــداري کوتاه مدت از کودکان در  براي نگه
اماکن تفريحي - ورزشي، فرهنگ سازي 
ــي به ويژه  ــتگاه هاي فرهنگ ــوي دس از س
رسانه اي در جهت تأکيد بر اهميت فراغت 
و ارائه برنامه هاي پيشنهادي ممکن براي 
زنان، فرهنگ سازي از سوي دستگاه هاي 
ــت  ــانه اي در جه ــژه رس ــي به وي فرهنگ
ــتن کار خانگي و  ــه دانس ــي تلقي زنان نف
زمينه سازي فرهنگي براي مشارکت همه 
اعضاي خانواده در اين امر، فرهنگ سازي 
در جهت رفع نگاه تبعيض آميز به زنان در 
خانواده در راستاي تخصيص زمان فراغت 
ــب برنامه هاي مورد  ــذران آن در قال و گ

پسند او به تشخيص خودش.
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ــوت و واالس (۱۳۸۰)، جامعه شناسـي زنان،  اب

منيژه نجم عراقي، تهران: نشر ني. 
ــي عوامل مؤثر بر  ــده، عليرضا (۱۳۷۷) بررس برازن
ــت کارمندان بانک  ــي گذران اوقات فراغ چگونگ
ــان نامه  ــالمي ايران، پاي ــوري اس مرکزي جمه
ــته مديريت امور فرهنگي،  کارشناسي ارشد، رش
ــکده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه  تهران: دانش

طباطبايي.
ــي رابطه نحوه  ــرين (۱۳۵۵)، بررس پزشکيان، نس
ــکاري نوجوانان،  ــا بزه ــات فراغت ب ــذران اوق گ
پايان نامه درجة ليسانس، تهران: آموزشگاه عالي 

خدمات اجتماعي.
حقيقي، شاهرخ (۱۳۷۹)، گذرا از مدرنيته: نيچه، 

فوکو، ليوتار، دريدا، تهران: نشر آگاه. 
حکمي، نسرين (۱۳۶۹)، فرهنگ و زبان فارسي 

امروز، تهران نشر کلمه.
ــر  ــد، ايولين (۱۳۸۰)، آزادي زنان، تهران: نش ري

گل آذين 
فريدمن، جين (۱۳۸۱)، فمنيسم، فيروزه مهاجر، 

تهران نشر آشيان.
اطالعـات،  عصـر   ،(۱۳۸۰) ــل  مانوئ ــتلز،  کاس
اقتصـاد، جامعه و فرهنگي، قدرت و هويت، 

حسن چاووشيان، تهران: طرح نو.
ــي در تعيين  ــهال (۱۳۷۸)، الگوي ــور، ش کاظمي پ
پايگاه اجتماعي، اقتصادي افراد و سنجش تحرک 
ــهر تهران:  اجتماعي با تکيه بر مطالعه موردي ش
ــتان  نامة علوم اجتماعي، ش ۱۴، پاييز و زمس

.۷۸
ــس (۱۳۸۲) زن و قدرت، تهران  قندهاري، پردي
پژوهشکده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي.
ــينعلي (۱۳۷۸) پژوهشـي در  ــتاني، حس کوهس
اوقـات فراغـت و راه هاي بهـره وري از آن، 

مشهد: تيهو.
اجتماعـي:  نابرابـري   ،(۱۳۷۳) ادوارد  ــرب،  گ
و  کالسـيک  نظريه پـردازان  ديدگاه هـاي 

معاصر، تهران: نشر معاصر. 
گرت استفان (۱۳۸۰) جامعه شناسي جنسيت، 

کتايون بقايي، تهران نشر ديگر. 
گيدنز، آنتوني (۱۳۷۳) جامعه شناسـي، منوچهر 

صبوري، تهران نشر ني.
مشيري (۱۳۶۹) فرهنگ زبان فارسي مشيري، 

تهران: سروش 

برگرفته از
فصلنامه علوم اجتماعي شماره ۵۲


