
 

 

بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با ). 1393. (نرجس، اي نره و حليمه، عنايت
مطالعه موردي زنان متأهل شاغل شهر نورآباد (ي گذران اوقات فراغت زنان  ميزان نحوه

  .33-55 ،)4(1فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي،  .)ممسني
  
ي گذران اوقات فراغت  يزان و نحوهم بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با

  )زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسني :مطالعه موردي(زنان 
 

  2اينره نرجسو  1حليمه عنايت
  

       3/6/93: تاريخ پذيرش        21/2/93 :تاريخ دريافت
  

  چكيده
توانند  ياي است كه افراد با آرامش و اختيار م اوقات فراغت به عنوان نمايي از سبك زندگي، مقوله

ا باگرچه . هاي پنهان خود را تعين بخشندعاليق و تمايالت خود را به كارگيرند و فرصتي است تا نگرش
هاي  زنان ايجاد شده است، اما آنها همچنان مسئوليت نقش نگرش افزايش ميزان تحصيالت تغيير در

زنان . ط و محدود ساخته استهاي متعددشان اوقات فراغت آنها را مشروخانگي را به عهده دارند و نقش
كار بيرون و ارائه خدمات خانگي اغلب با كمبود وقت مواجه و وقت كافي » مسئوليت دوگانه«شاغل با 

گذران و اقتصادي مؤثر بر ميزان و نحو ه  ندارند؛ بدليل اهميت اين موضوع اين مطالعه عوامل اجتماعي
نمونه مورد . راه آنان را مورد بررسي قرار داد اوقات فراغت زنان متأهل شاغل و موانع موجود بر سر

-نتايج بدست آمده از مطالعه نشان مي .نفر از زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسني بودند 201مطالعه 

دهد از بين متغيرهاي مستقل در مدل تحقيق متغيرهاي امكانات فرهنگي، تحصيالت، درآمد، تعداد 
 31أثير را بر ميزان اوقات فراغت نمونه بررسي شده داشتند كه فرزندان و نوع شغل همسر بيشترين ت

مانع و كمبود امكانات عنوان اولين نداشتن وقت به. درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح دادند
  .از نظر پاسخگويان عنوان شد دومين مانع

  فراغت؛ زنان؛ مسئوليت؛ نهاد خانواده اوقات :واژه هاي كليدي
  
  
  

                                                            
   henayat@rose.shirazu.ac.ir ،)ي مسئول دهنويسن( دانشيار بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز - ١
  nareei.narges@gmail.com،شهرضارشناس ارشد مطالعات زنان، مدرس دانشگاه پيام نور نورآباد و كا - ٢
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  مقدمه
بحث و بررسي . گذران آن تاريخچه طوالني دارد هيده اجتماعي اوقات فراغت و نحوپد

هاي جديدي است كه در جامعه شناسي معاصر ايجاد شده است و موضوع اوقات فراغت از شاخه
اي است كه برخي از پژوهشگران معتقدند كه فراغت پديده. شودهر روز بر اهميت آن افزوده مي

اي ديگر اما عده. د دارد و نتيجه رشد صنعت و جامعه مصرفي بوده استبا تمدن صنعتي پيون
هر . معتقدند كه در سراسر تاريخ زندگي بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصي نيست

كشوري در هر مقطعي از تاريخ كه قرار داشته باشد، با مسئله اوقات فراغت مردم روبرست و 
در . باشدسياسي و اقتصادي هر جامعه مرتبط مي گذران آن به عوامل مختلف اجتماعي، هنحو

زن در نهاد خانواده محور كليدي . اين ميان، اوقات فراغت زنان مسأله مهم و در خور توجه است
گيري يك خانواده سالم هستند، نقش انكار ناپذيري در حفظ سالمت هاي شكلزنان پايه. است

هاي روزانه و كار بيرون از خانه ساعات ز مشغلهروان بقيه افراد دارند؛ بسياري از زنان خارج ا
قبل از پرداختن . گذراننداي از پيش تعيين شده ميبسياري را در تنهايي و بدون داشتن برنامه

  .به موضوع اصلي الزم است كه نگاهي به تعاريف مربوط به اوقات فراغت بيندازيم
ي از كار و شغل معنا كرده فرهنگ عميد فراغت را به معناي آسودگي و آسايش و آسودگ

كه به اوقات فراغت ترجمه شده در فارسي ) Leisure(كلمه انگليسي  ).1375 عميد،(است
شود كه افراد از پرداختن به كارها و باشد و به اوقاتي اطالق ميمعادل با كلمه تفريح مي

هايي باشد كه تواند شامل سرگرمي و فعاليتاين اوقات مي. اندوظايفشان فراغت حاصل نموده
  ).29:1383رجايي، (آورندال و رغبت به آن روي مييافراد با آسودگي خ

 است كه كرده اقدام رويكرد سه بر مبتني مختلف تعاريف بررسي به جوانان ملي سازمان
  :از عبارتند رويكرد سه اين

  .يمكنمي انتخاب ميتوانيم كه را آنچه كه است زماني فراغت: زمان مثابه به فراغتـ 1
 خودشكوفايي و وجود ابراز موجب كه است فعاليتي فراغت: فعاليت عنوان به فراغتـ 2
  .است فردي

گيري جهت رواني و روحي و وضع به توجه: دروني يتجربه يك عنوان به فراغتـ 3
  )69 : 1381 جوانان، ملي سازمان( است فراغت با ارتباط در تجربه و ها، شرايط گرايش
 كنندبرخورد مي ايگونه به اجتماعي هاي مؤلفه از بسياري با يافته توسعه كشورهاي در

 در كشورها اين موضوعي كه جمله از. هستند بشر زندگي اركان ترين واجب از آنها گويي كه

 زمان عنوان به شهروند است كه زمان از درست ياستفاده و تفريح بحث گيرند،مي نظر

 پيشرفته كشورهاي در). 25: 1388، پورحسين( برديم نام آن از فراغت اوقات يا استراحت
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 جوامع گونه اين در واقع در .كندپيدا مي تحول جامعه كلي تغييرات با افراد فراغت اوقات

 تسهيالت از استفاده امكان افراد يهمه و رودپيش مي شدن صنعتي مسير در هاانسان فراغت

 در. است همه به متعلق امكانات و وسايل و دارند اين اوقات گذراندن براي را امكانات و

ارتباطات  نوع اجتماعي، طبقات به تفريحات و فراغت اوقات گذراندن ما نوع كشور در حاليكه
 كه افرادي دارد و بستگي افراد سكونت محل و سواد ميزان حتي و تفريحي امكانات اجتماعي،

نژاد، افشار، و سبحاني( گذرانندهم مي را بهتري فراغت اوقات برخوردارند بهتري موقعيت از
هاي در رابطه با اوقات فراغت هم عامل جنسيت همانند ساير عرصه). 29:1388زارعي، 

توانند در آن هايي شده است و فضاهاي فراغتي و موسسات كه زنان مياجتماعي باعث نابرابري
از فضاي يكساني براي كار بسياري از زنان  ،به بيان ديگر .از مردان است حضور يابند بسيار كمتر
  .گيرند كه عمدتا همان فضاي خصوصي و خانه محور استو اوقات فراغت بهره مي

. در بيشتر موارد، نخستين مسئوليت زنان، سازماندهي امور خانه و انجام كارهاي آن است
مشخص كردن مرز كار از اوقات فراغت را  اي است كه تنظيم وقت ومسئوليت خانگي به گونه

از اين رو براي زنان ترسيم . شودبنابراين باعث تكه تكه شدن اوقات فراغت مي. سازدوار ميدش
: از اند عبارت فراغت در كليدي عامل سه). 1380 هيوود،( خط ميان كار و فراغت دشوار است

 آنها وقت. دارند فراغت براي نامساعدي وضعيت مورد سه هر در زنان و. فضا و فعاليت زمان،
 توانند مي زنان كه اجتماعي و فيزيكي فضاهاي است، محدود فراغتي هاي فعاليت و وقاتا براي
 آنها فراغت اوقات هاي گزينه واقع در و است محدود بپردازند، فراغتي هاي فعاليت به آنجا در

 جاي متفاوتي هاي اليه و ها حوزه در مردان و زنان اجتماعي، تقسيمات .است محدوديت دچار
 انجام و عاطفي هاي مراقبت و گيرند مي قرار خانواده »خصوصي حوزه« در غالبا زنان. گيرند مي
 واقع فراغت و سياست كار، »عمومي حوزة« در مردان كه حالي در. دارند برعهده را خانگي امور
 زنان. كنند مي خدمت آنها به زنان و گيرند مي قرار »خصوصي« حوزه حمايت تحت و شوند مي

 رو روبه خانه كارهاي به رسيدگي و استخدامي كار انجام »دوگانه زحمت« با شاغل
بخشي به آن، هم  واقعيت آن است كه امروزه وجود فراغت و اهميت .)1384 جاه، رفعت.(هستند

با اين وجود، امروزه با آن كه فراغت . نتيجه رشد صنعت و هم نتيجه جامعه مصرفي بوده است
هاي كاري و شغلي  تماعي فاصله گرفته و از ساير فعاليتتا حدودي از اجبارهاي فرهنگي و اج

متمايز شده، هنوز فراغت زنان به ويژه زنان متاهل بسيار محدود است و با كارهاي خانگي بدون 
  .دستمزد درهم آميخته است

 كارهاي در شوهران مشاركت ، شاغل متأهل زنان افزايش با كه است آن گوياي شواهد
. شود مي زن هاي مسئوليت افزايش باعث تنها شوهر و زن اشتغال لكهب نيافته افزايش خانگي
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 تمايل و كلي طور به خانواده انتظارات شود، مي خانگي كار جنسيتي تقسيم تداوم سبب آنچه
 باشند، شاغل همسرانشان كه دهند مي ترجيح شوهران از بسياري. است خاص طور به شوهران

 خانگي كارهاي انجام براي را زنان وقت ، دستمزدي كار كه كند مي پيدا بروز زماني مشكل اما
 ميزان اخير هاي دهه در.)110: 1190، 1گرين( كند مي محدود فرزندان، به مربوط امور و

 اين با همراه وجود، اين با. است يافته نيز افزايش ايراني زنان در كار و تحصيل به اشتغال
 و سنتي همچنان است راجع كار جنسيتي تقسيم به كه وارزشهايي ها نگرش ها، دگرگوني

 نظافت(  خانگي كارهاي انجام. است نموده مواجه هويتي هاي چالش با را زنان و مانده اي كليشه
-مي سنگيني زنان دوش بر هميشه ،)خانواده اعضاي ساير از مراقبت و داري بچه آشپزي، خانه،

 رها را آنان وظايف اين انجام نگراني خانه، از زن گرفتن فاصله با حتي كه بطوري كند،
 شان اشتغال از فراغت ساعات در خانه، از بيرون زياد كار ساعات وجود با شاغل زنان سازد، نمي
براساس  ).131: 1383 بستان، و مقصودي( هستند روبرو خانگي كارهاي انجام ضرورت با نيز

در شهرهاي بزرگ صرف  تحقيقاتي كه تا كنون انجام شده بيشترين ميزان اوقات فراغت زنان
شامل نقاشي، قالي بافي، ( و سفر، فعاليتهاي هنري فعاليتهايي مانند ورزش، مسائل مذهبي، سير

 :، سرگرميهاي ديگر مانند)روزنامه،كتاب، مجله(و مطالعه ..) صنايع دستي، معرق كاري و
تئاتر و خيابان گردي تلويزيون، كامپيوتر و نيز سرگرميهاي بيرون از منزل مانند سينما و موزه و 

اما در شهرهاي كوچك تر و روستاها مهمترين نوع گذران اوقات فراغت براي بانوان . است... و 
به شكل ديد و بازديد، رفتن به مهماني و تماشاي تلويزيون و در كل بيشتر به صورت دسته 

يق برآنيم كه با توجه به اهميت اين مسائل ما در اين تحق. )73:1388علوي زاده،( جمعي است
اوقات  ،اند و در يك شهر كوچك با بافت نسبتا سنتي هستندببينيم زناني كه شاغل و متأهل

  .باشدميزان اوقات فراغت آنها موثر مي بر يگذرانند و چه عواملفراغت خود را چگونه مي
  

  اهداف تحقيق
 هاي فراغتي روزانه و هفتگي يك از فعاليت تعيين سهم زماني هر.  
  هاي مورد دلخواه زنان در زمان فراغتموانع موجود در انجام فعاليتتعيين . 

  تعيين ميزان استفاده زنان از منابع و امكانات در دسترس و كاالهاي فرهنگي ارائه
 .شده توسط نهادهاي مرتبط در جامعه

                                                            
1 . Green 
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  توصيف نظرات زنان در مورد اينكه در صورت داشتن وقت دوست دارند اوقات فراغت
 .نه بگذرانندخود را چگو

  بررسي رابطه عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مرتبط با ميزان گذران اوقات
 .فراغت زنان

 
  تحقيقات پيشين

در بين ،بررسي چگونگي اوقات فراغت " پژوهشي تحت عنوان) 1385( حسيني و همكاران
روز شبانه هاي مورد پژوهش،مدت زمان فراغت خود را درخانم .انجام دادند "زنان شهر اراك

عمده فراغت آنها صرف صحبت كردن با زنان ديگر و تماشاي . اندساعت بيان كرده 8تا  3بين 
هاي اجتماعي و مطالعه كمترين نقش را در گذران اوقات شد و ورزش و فعاليتتلويزيون مي

اغت، از نظر اين افراد مهمترين علت عدم استفاده از اوقات فر. دهندفراغت به خود اختصاص مي
  .عدم وجود امكانات تفريحي و فرهنگي است

. دادانجام  "در اروميهزنان متأهل و اوقات فراغت "ان پژوهشي تحت عنو) 1386( يزدانپناه
تحقيق، ميزان فراغت زنان مورد مطالعه با چگونگي تقسيم كار خانگي، اين هاي بر اساس يافته

خردسال و اشتغال آنان رابطه عكس دارد و ها، گرايش مذهبي، تعداد فرزندان ها و نگرشارزش
به لحاظ چگونگي گذران اوقات فراغت، گذران هدفمند اوقات فراغت با متغيرهاي سن و ميزان 
صالحديد همسران رابطه معكوس دارد و با متغيرهاي تحصيالت و سبك زندگي فرد رابطه 

   .مستقيم دارد
ررسي چگونگي و نحوه گذران ب"تحت عنوان  )1387(علوي زاده  پژوهشييافته هاي 

نشان داد كه گذران اوقات فراغت در جامعه مورد بررسي از  "اوقات فراغت بانوان شهر كاشمر
وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و حدود نيمي از بانوان از چگونگي گذران اوقات فراغت خود 

اوقات فراغت زنان از  فقدان و يا كمبود امكانات و فضاهاي مناسب جهت گذران. اندناراضي بوده
- عوامل بسيار مهم در عدم رضايت آنها بوده است و در رابطه با چگونگي گذران اين اوقات نمي

   .توان مسائلي همچون كمبود وقت را ناديده گرفت
در تهران  "اوقات فراغت و هويت اجتماعي"پژوهشي تحت عنوان ) 1388(رباني و شيري 

» اوقات فراغت«يت اجتماعي در چارچوب تحليلي مفهوم هدف تحقيق بررسي هو. دادندانجام 
ي نتايج تحقيق بيانگر نقش تعيين كننده. است» سبك زندگي«به مثابه بخشي از مفهوم عام 

با طبقه اجتماعي در خطوط تمايز و تفاوت » جنسيت«و تركيب همزمان » طبقه اجتماعي«
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اما اين انتخاب توسط  ،انتخاب دارند كنشگران اگرچه آزادي .هاي گذران اوقات فراغت استالگو
   .اي محدود شده استمتغيرهاي ساختاري و زمينه

اوقات فراغت و « پژوهشي تحت عنوان) 2007(عرب مقدم، هندرسن و شيخ االسالمي
در اين تحقيق بيان شده است كه . در دانشگاه شيراز انجام دادند» نان ايرانيزموانع مشاركت 

ها ري در ارتباط با فعاليت فراغتي خود دارند كه بيشتر اين محدوديتزنان ايراني موانع بسيا
نتايج اين پژوهش نشان داد كه مطالعه اوقات فراغت زنان در . مربوط به كمبود امكانات است

جوامعي مثل ايران با يك زمينه مذهبي و فرهنگي بايد انجام شود كه جزء الينفك زندگي تمام 
شود يد سنتي كه همراه با اعتقادات اسالمي وجود دارد، باعث ميافراد درايران هستند و عقا

   .روددر مورد استقالل زنان در رابطه با اوقات فراغت زير سوال مي -هاي سكوالر مدرنيتهايده
در  "مردان و اوقات فراغت زنان،" با عنوان )2002(و همكاران  1شي توسط ترنهپژو

ان داد كه چگونه گذران اوقات فراغت بصورت اين تحقيق نش .اسكانديناوي صورت گرفت
دهد كه در دانمارك، سوئد و نروژ ها نشان مييافته .كندمتفاوتي براي زنان و مردان عمل مي

همچنين نشان داد كه اشتغال نتايج اين تحقيق همه زنان اوقات فراغت كمتري از مردان دارند، 
است تا زنان، اما وجود بچه در خانواده  تمام وقت بيشتر بر كاهش اوقات فراغت مردان موثر

   .دهداوقات فراغت زنان را نسبت به مردان كاهش مي
 هاي ازفعاليت چندگانه تحليل" عنوان با خود مطالعه در )2010( 2راسكيرد و توئيكم ون

 اهميت به توجه با كه دنكن مي بيان "اروپايي كشورهاي اجتماعي مختلف طبقات در فيزيكي

 فراغت زمان آنها انجام زمان اينكه بهترين به توجه با و انسان سالمت در ورزشي ايت هفعالي

 خود، بررسي با وي .است اهميت حائز زمان  فراغت در ورزشي هاي فعاليت انجام است،

 اوقات گذراندن نحوه در را هاييتفاوت اجتماعي موقعيت طبقه و شغل، جنس، سن، براساس

زنان براي فراغت خود نياز به  كه است آن بيانگر پژوهش نتايج .كند مشاهده مي فراغت
برنامه داشتن دولت براي .و متفاوتي با مردان هستند امكانات خاصي دارند و داراي شرايط ويژه

 با متناسب فراغت اوقات در فيزيكي هايفعاليت از حمايت منظور به ملي هايطرح براي ريزي

   .است ضروري كشور شرايط و فرهنگ
  

                                                            
1 .Thrane 
2. Tuyckom & Scheerder   
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  باني نظريم
نظريات مختلفي در رابطه با اوقات فراغت پرداخته مي شود اما بطور كلي مي توان همه 

  : قرار داردرويكرد  2آنها را در قالب 
گيرند كه نقش و كاركرد اوقات در اين رويكرد نظرياتي قرار مي: رويكرد روانشناختي

ه چنداني به ساختار كلي نشان كنند و توجفراغت را از منظر عوامل رواني و فردي نگاه مي
  . دهندنمي

در اين رويكرد تأكيد بر ساختارهاي كلي دارند و نقش و كاركرد : رويكرد جامعه شناختي
از . كننداوقات فراغت را بر اساس متغيرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي تبيين مي

تي كه در رويكرد آنجاييكه  اين تحقيق  با رويكردي جامعه شناختي انجام شده به نظريا
  . شوداي ميگيرند اشارهجامعه شناسي قرار مي

باشد و پاركر براي اوقات فراغت ارزش مستقل و جدايي از كار قايل نمي: نظريه پاركر
الگوي پاركر . آماده سازد شود كه بتواند فرد را براي كاربراي اوقات فراغت تا آنجا ارزش قايل مي

 .)1971 پاركر،.(گيردارد و ساير قشرها را ناديده ميفقط افراد شاغل را در نظر د

پاركر براي اوقات فراغت و كار سه الگوي مختلف تداوم يا استمرار، تباين و تداخل را 
هاي اصلي و الگوي تداوم يا فقدان مرزهاي مشخص بين كار و فراغت از ويژگي. كندپيشنهاد مي
. ادگران اجتماعي، پزشكان، معلمان و تاجران دانستتوان امدنمونه اين الگو را مي. استمرار است

الگوي . خصيصه اصلي الگوي تباين كار و فراغت تعيين مرزهاي مشخص اين دو قلمرو است
هايي كه تفاوت كند و شامل فعاليتمعرفي مي "خاكستري رنگ" را برگر مشاغل) تداخل(سوم 

كارمندان عادي در اين . تعريف كنيم بين كار و فراغت آنقدر نيست كه بتوان يكي را به ديگري
  ).12:1375توسلي،( گيرندالگو جاي مي

زيمل نخستين جامعه شناسي بود كه به جهان فراغت و مصرف گرايي توجه : نظريه زيمل
را در فرهنگ مدرن ... داليل تغيير مد، آشپزي، پوشاك، هنر، "مد"اي به نام او در مقاله .كرد

اي او به شيوه. كنداي از انتخاب را براي مصرف كننده عرضه ميدهكند و انواع گسترمي جستجو
شود و داند، فردي كه در ماجراجويي درگير ميخاص، ماجراجويي را از گونه اجتماعي مدرن مي

هاي يكنواخت زندگي روزانه بيرون رود و در قلمرو فعاليتي با قواعد و آهنگي كوشد از جريانمي
  ).179:1380كيويستو،( متمايز و ويژه گام نهد

در . دهدكار در قلمرو ضرورت است، اما در قلمرو اوقات فراغت است كه ماجراجويي رخ مي
- زدايي شده، ماجراجويي اين فرصت را براي فرد فراهم ميگرا و افسونجهاني بوروكراتيك، عقل
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هاي چنين نظم اجتماعي رها شود يتكند كه هر چند كوتاه از اجبارها و محدود
  .)180:1380كيويستو،(

شوند و سركوب كند كه زنان سركوب ميفمنيسم از اين نقطه آغاز مي: ديدگاه فمينيسم
مردان به امكانات اقتصادي، اجتماعي و  دليل دسترسي بيشتره ب. ايشان مسئله مهمي است

در شود و ريشه اصلي اين محدوديت را بايد فرهنگي و اقتدار آنها آزادي عمل زنان محدود مي
شماري از كساني ).31:1385، آبوت و واالس( دولت، اقتصاد و ديگر نهادهاي عمومي پيدا كرد

اي اند بطور متقاعد كنندهكه در زمينه اوقات فراغت بر روي مسايل فمينيستي كار كرده
در تعاريفي كه . كنند كه اوقات فراغت براي زنان و مردان مفاهيم متفاوتي دارداستدالل مي

شود، تجربه آزاد پس از انجام كارهاي موظف با حقوق توصيف مي-راغت به عنوان وقتاوقات ف
هاي انجام شده در اين زمينه بيشتر پژوهش. روزانه بيشتر زنان ناديده انگاشته  شده است

به ).361:1380هيوود و همكاران،(هاي اوقات فراغت استبازتاب تجربه در مورد اشكال و فعاليت
اي توانند به گونهاند كه نميها زنان از نظراجتماعي در موقعيتي قرار گرفتهعقيده فمينيست

هايشان در پيش گيرند، اي را براي دستيابي به هدفهاي ويژههدفدار عمل كنند و برنامه
كنند بلكه سير حوادث، تصادفات و اتفاقات شان را انتخاب ميزيرااين آنها نيستند كه راه زندگي

ساختارها و راهبردهاي رسمي مورد  ).524:1377ريتزر،( كندها را تعيين ميمسير زندگي آن
گون و استفاده مردان را براي تسلط بر زنان، بطور عام و اوقات فراغت آنها بطور خاص، گونه

مردان . پذير استدستيابي به چنين تسلطي با مشاركت همه مردان امكان. پيچيده است
ان سرسخت تسلط مردان بر زنان نيستند ممكن است به شكلي منفردي كه ادعا دارند طرفدار

شود تن تري كه باعث تضمين تسلط مردان بر زنان ميانفعالي به تزيينات ساختاري گسترده
  ). 361:1380هيوود و همكاران،( دردهند

هاي زندگي انجام هاي اوقات فراغت و شيوههايي درباره فعاليتاو پژوهش: نظريه بورديو
بيشتر . ماندهاي مبتني بر طبقه پايدار ميهاي مسلط نابرابرينشان دهد چگونه نظام داد تا

بورديو در رهيافت نظري خود و در . ها و عاليق هنري استهاي او متمركز بر سليقهپژوهش
دهد تمايزهاي اجتماعي و ساختاري چگونه از رهگذر هاي زندگي نشان ميتحليل سبك

براي فهم بهتر نظريه بورديو درباره ). 96:1381باكاك،( يان استهاي فرهنگي قابل بصورت
از آن  و سرمايه و ميدان) هاسليقه( 1عادتواره .اوقات فراغت بايد به  مفاهيم اصلي او توجه كرد

  .جمله مفاهيم هستند

                                                            
1 . Habitus 
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. دهدهايش را تحت تأثير قرار مياز نظر بورديو عادتواره عبارتست از موقعيت فردكه كنش
آيد و اجتماعي و دروني كردن اين ساختار بوجود مي ره از طريق جايگاه فرد در ساختارعادتوا

به ازاء هر سطح از  .)46:2002دومايس،( كند كه فرد چه امكانات عملي داردتعيين مي
وجود دارد كه بر اثر شرايط اجتماعي مناسب با آن ) هاسليقه(ها ها، سطحي از عادتوارهموقعيت

يد و يكي از كاركردهاي اين مفهوم آن است كه از وحدت اسلوبي كه اموال و آبه وجود مي
 دهدكند، خبر مياعمال يك عامل اجتماعي منفرد و يا يك طبقه از عامالن را يكسان مي

ها همواره توانايي تعميم اصطالح عادتواره به اين مطلب اشاره دارد كه عادت .)35:1381بورديو،(
اي اين شيوه. هاي زندگي دارندهاي اساسي خود را به همه بخشوارههاي اساسي و طرحشكل

هاي مختلف جامعه است كه بورديو براي تبيين الگوهاي عميقا ساختار يافته رفتار در حوزه
هاي موازي كنش در انتخاب كرده است و به اين ترتيب عادتواره به بورديو توانايي شناخت شيوه

- را مي...  تنظيم خانواده، لباس پوشيدن، انتخاب تفريحات و هاي متفاوت همچون حوزهحوزه

-سرمايه از نظر بورديو به هر نوع قابليت ، مهارت و توانايي اطالق مي). 62:2002اسوارتز،( دهد

تواند در جامعه بصورت انتسابي يا اكتسابي بدست آورد و از آن در روابطش با شود كه فرد مي
او ميان چهار نوع سرمايه تمايز قائل . يشبرد موقعيت خود بهره ببردها براي پساير افراد و گروه

  :است
پول يا بازارهاي مادي كه جهت توليد كاال و خدمات قابل استفاده : سرمايه اقتصادي .1

  .است
 .هاي اجتماعي ها و شبكهموقعيتها و روابط در گروهبندي: سرمايه اجتماعي  .2
هاي ها، رفتارها، سبكرسمي مثل عادتمهارتهاي بين شخصي غير : سرمايه فرهنگي .3

 .هاي زندگيكالمي، و شيوه
استفاده از نمادها جهت مشروعيت بخشيدن به برخورداري از سطوح : سرمايه نمادين .4

  ).2003ترنر، (متنوع و اشكال ديگر سرمايه 
هاي خود درباره هاي مختلف در اين حوزه را در تحليلسبك زندگي و فعاليت بورديو،

توانند به بهترين وجه خود را هاي زندگي مياز نظر بورديو سبك. كندجتماعي مطرح ميتمايز ا
هاي اجتماعي از جمله اعمالي كه به اوقات فراغت مربوط در مجموعه متنوعي از فعاليت

در چارچوب . ها، مطالعه، موسيقي، سينما و ساير امور ذوقي نشان دهندشوند مانند ورزش مي
اي از حوزه«هاي اوقات فراغت را بايد به عنوان كند فعاليتو پيشنهاد ميبوردي اين تحليل،

انواع گوناگون در اين حوزه، . به حساب آورد »امكانات وابسته به انشاي ادبي يا هنري
ها ممكن است در آنها نهادهاي گوناگوني كه اين فعاليت هاي اوقات فراغت، فضاها و فعاليت
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لف و رويكردهاي گوناگوني كه شخص ممكن است در آنها انجام هاي مختانجام گيرد يا روش
دهد و اين هاي مختلف و رويكردهاي گوناگوني كه شخص امكان انتخاب ميگيرد يا روش

هيوود و ( اي است كه در اختيار خود شخص قرار داردها وابسته به مواد يا شرايط ويژهگزينه
  ).320:1380همكاران، 

هاي اوقات فراغت هايي را درباره فعاليتان يك ساختارگرا پژوهشبورديو به عنو: چارچوب
در اين پژوهش بيشتر بر روي دو مفهوم سرمايه و عادتواره . هاي زندگي انجام داده استو شيوه

هاي شناخته و ناشناخته عادتواره را به عنوان سيستمي از حالت. شوداز نظريه بورديو تأكيد مي
از نظر او عادتواره ستون فقرات رفتار . شناسدشود، ميار بكار برده ميكه به وسيله عاملين رفت

هاي ها را براي فعاليتاي از منابع، فشارها، هنجارها و ارزشاجتماعي افراد است كه مجموعه
مفهوم عادتواره . آوردهاي عمومي فراهم مياجتماعي فرد هم در نهادهاي دولتي و هم در عرصه

در اين پژوهش مفهوم عادتواره بورديو منطبق به . هاي متفاوت افراد استبورديو همان سليقه
  .باشدمتغير وابسته كه همان نحوه گذران اوقات فراغت است، مي

شود مفهوم سرمايه دومين مفهومي كه از نظريه بورديو در اينجا بر روي آن تأكيد مي
شود اين ز عامالن كه باعث ميسرمايه را كار انباشته شده عامل و يا گروهي ا بورديو. است

از نظر او نوع و . داندعامالن بتوانند انرژي را جسميت ببخشند و به حالت ماده درآورند، مي
آنها رابطه دارد و در واقع ) ايسليقه(اي كه افراد در اختيار دارند با نوع عادتواره مقدار سرمايه

. اي است كه در اختيار افراد قراراسترمايهشود به ميزان سانتظاراتي كه در عادتواره توليد مي
مثال ميزان برخورداري يك تاجر و يك استاد دانشگاه از سرمايه فرهنگي ،اجتماعي، نمادين 

شود كه سبك زندگي و نحوه گذران اوقات فراغت آنها با يكديگر متفاوت است و همين باعث مي
گويد در واقع متغيرهاي ها ميسرمايه بنابراين زماني كه بورديو سخن از انواع. متفاوت باشد

 چگونگي مورد در بورديو نظريه. مختلف اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را در نظر دارد
 :كرد خالصه زير شرح به توان مي را فراغت اوقات گيري شكل

 كنند مي پيدا متفاوتي و ويژه هاي خواست خويش زندگي اوان تجربيات به توجه با افراد«
 .شود مي تبديل عالقه و سليقه برداشت، به بعدها كه

 مصرفي و فراغتي هاي فعاليت اشكال تمام در يعني دارد، مكان نقل قابليت ها خواست اين
 .كند مي خودنمايي

 .متفاوتند همديگر با دارند فراغت هاي فعاليت از كه برداشتي نظر از افراد

 .دارد فرهنگي ايستگيش از متفاوتي انواع به نياز گوناگون فراغتي هاي فعاليت
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 بين در ها آن توزيع نحوه به فراغت خاص هاي سبك و فراغتي فضاهاي و ها فعاليت اهميت
 .دارد بستگي اجتماعي مختلف هاي گروه

 ابزارهايي ها سليقه و عاليق گيرد، مي سرچشمه توزيعي اهميت اين از فراغت هاي گزينه
  .») 360: 1380همكاران، و وودهي( است اجتماعي تشخص و تمايز دادن نشان براي

  
  :مدل پژوهش

  
  روش تحقيق

اي و پيمـايش  هـا از طريـق دو روش كتابخانـه   در اين پژوهش جمع آوري اطالعات و داده
اي، مباني نظـري و سـوابق مطالعـاتي موضـوع بررسـي و      در بخش مطالعات كتابخانه. انجام شد

جامعـه  . فراغت زنان انتخاب شـد  ها و معيارهاي مرتبط با اوقاتبراساس آن، تعدادي از شاخص
واطالعـات  1390آماري زنان متأهل شاغل در شهر نورآباد ممسني است كه براساس سرشماري 

    سطح تحصيالت پاسخگو
  
  
سرمايه اجتماعي (

  )و فرهنگي
  

  سطح تحصيالت همسر
  شغل پاسخگو
  شغل همسر

ها و عضويت در انجمن
  هاگروه

  ساعت كاري
  

  گذران اوقات فراغت

    درآمدپاسخگو
  

  سرمايه اقتصادي
  درآمدهمسر

  امكانات رفاهي
  امكانات فرهنگي

  نوع مالكيت مسكن
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گرفته شده از مركز ثبت احوال شهر نورآباد تعداد زناني كه هم شاغل هسـتند و در عـين حـال    
اي  گيري طبقه ونهاز طريق روش نمنفري از اين گروه  201يك نمونه . باشندنفرمي 380متأهل 

  .تصادفي انتخاب شدند
است  ساخته اين پرسشنامه محقق. ها با استفاده از پرسشنامه بودتكنيك جمع آوري داده 

و داراي روايي صوري است، بدين صورت كه سؤالهاي پرسشنامه به چند تن از استادان بخش 
يافتن از پايايي سؤالهاي براي اطمينان . شناسي دانشگاه شيراز براي داوري ارائه شدجامعه

نتايج گوياي آن بود كه ضريب آلفاي كرونباخ . كرونباخ استفاده شد پرسشنامه از ضريب آلفاي
هاي موانع است و آلفاي مربوط به گويه 83/0هاي  فعاليت مربوط به اوقات فراغت  گويه

  .است 73/0هاي فراغتي دلخواه زنان فعاليت
توصيفي و بصورت  هدف به نحوه گذران اوقات فراغت بادر اين تحقيق متغيرهاي مربوط 

اي سنجيده شده كيفي بوده و متغير ميزان اوقات فراغت صورت زماني و كمي و در سطح فاصله
  . است

متغيرهاي زمينه اي ومتغيرهايي كه شاخص :متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از
سطح تحصيالت زنان و همسرانشان، ميزان  سن زنان،: سرمايه هاي مختلف مي باشند مانند

ساعت  ،)اجاره، رهن، شخصي( نوع مالكيت مسكن ،تعداد فرزندان پسر و دختر درآمد زنان،
ماشين لباسشويي، مايكروفر، ماشين ( نهايت داشتن امكانات رفاهي كاري، سابقه كاري و در

ضبط و  ويدئو سي دي، هواره،ما اتومبيل، تلويزيون، كامپيوتر،( فرهنگي و امكانات) ظرفشويي 
  ).راديو

نظر گرفته شده  ها درهاي زير براي هر كدام از سرمايه با توجه به نظريه بورديو، شاخص
 :است

درآمد فرد و همسرش، نوع شغل فرد و همسرش و مالكيت مسكن و برخورداري از  -1
- 3ي اجتماعي؛رمايهها براي سعضويت در انجمن -2 ي اقتصادي؛امكانات رفاهي براي سرمايه

ي ميزان تحصيالت پاسخگو، تحصيالت همسر و برخورداري از امكانات فرهنگي براي سرمايه
  فرهنگي؛ 

ميزان گذران اوقات فراغت، فراغت وقت آزادي است كه فرد در آن به انواع : متغير وابسته
شمارد، را مجاز ميهاي جامعه آن هاي مطلوب و دلبخواه خود كه البته هنجارها و ارزشفعاليت

   :هاي زير هستندگروه تقسيم گرديده است كه شامل فعاليت 3ها به انواع اين فعاليت. پردازدمي
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كه خود شامل فعاليت : هاي اجتماعي در نهادهاي رسمي و غير رسميشامل فعاليت -
ر ها و گروههاي عضو و شركت دهايي همچون مالقات اقوام و خويشاوندان، عضويت در انجمن

 )اندبصورت ساعت اختصاص يافته در هفته سنجيده شده.(باشدهاي آموزشي ميكالس

هايي چون مطالعه كتب غير درسي مجالت و شامل فعاليت :هاي فرهنگيفعاليت -
گوش دادن به راديو و انجام كارهاي  تماشاي تلويزيون، روزنامه، استفاده از اينترنت،

 )انه سنجيده شدندبصورت ساعات اختصاص يافته روز.(هنري

 خواندن دعا و قرآن، شامل نماز خواندن، :رسمي غير و رسمي ها در نهادهايفعاليت -
بصورت ساعات اختصاص يافته در هفته .(اماكن مذهبي و رفتن به شركت در مراسم دعا

 ).1381 سازمان ملي جوانان،( )اندسنجيده شده

اند و بعضي هفتگي بيان شده ها بصورت ساعاتهمانطور كه ذكر شد بعضي از فعاليت
ديگر هم بصورت ساعات روزانه و در نهايت تركيبي از اين سه نوع فعاليت بصورت ساعات 

-ها كه در سطح كمي و فاصلهو مجموع اين فعاليت. اندمختص به هر فعاليت در هفته بيان شده

 .اند به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده استاي سنجيده شده

 
  هاي تحقيقج و يافتهنتاي

سال است و  35دهد كه ميانگين سني گروه مورد مطالعه هاي تحقيق نشان مييافته
گروه مورد مطالعه  درصد 3/50سطح تحصيالت . باشدمي 2 ميانگين تعداد فرزندان آنها

درصد زنان معلمي بود و  2/58درصد داراي مسكن شخصي بوده و شغل  1/71 .ليسانس است
 3/55شغل . درصد داراي مشاغل عالي بودند 0/8شغل كارمندي داشتند و تنها درصد  8/33

ميانگين . درصد همسران داراي مشاغل آزاد بودند 30درصد همسران زنان معلمي و كارمندي و 
. هزار تومان است 627هزار تومان و ميانگين درآمد همسرانشان  500درآمدي زنان پاسخگو 

كنند و ميانگين سابقه كاري ساعت در روز كار مي 8تا  6ه بين درصد افراد مورد مطالع 2/69
دهند و درصد زنان كارهاي منزل را خودشان به تنهايي انجام مي 54. باشد سال مي 11آنان 

  .دهندهاي خانه را انجام ميردرصد هم به كمك همسرشان كا 44
 8/44لباسشويي و  درصد از ماشين 5/91به لحاظ استفاده استفاده از امكانات رفاهي ،

در رابطه با استفاده . كردنددرصد از ماشين ظرفشويي استفاده مي 4/18درصد از آرام پز و تنها 
درصد از كامپيوتر  8/44درصد از تلويزيون و  6/76شخصي از امكانات فرهنگي عنوان شده،

ل، ضبط و راديو و بقيه امكانات  فرهنگي مثل ماهواره، ويدئو سي دي، اتومبي. كننداستفاده مي
  . كننددرصد از افراد از آنها استفاده مي 26از هر كدام بطور مساوي 
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  ساعت برحسب روزانه فراغتي فعاليتهاي :1 جدول
درصد انجام   نوع فعاليت

  دهندگان
  ميانگين

 46/2 6/89  تماشاي تلويزيون

 67/2 1/85  استراحت كردن در منزل

  
اكثريت زنان در اوقات فراغت خود تلويزيون  شودمشاهده مي 1 همانطور كه در جدول

بينند و دو ساعت هم كنند و بطور متوسط دو ساعت و نيم در هر روز تلويزيون ميتماشا مي
  .كنندروزانه در منزل استراحت مي

  
  ساعت برحسب هفتگي  فراغتي هاي فعاليت :2جدول

درصد انجام   نوع فعاليت
  دهندگان

  ميانگين

  67/2  6/77  )ه،كتاب غير درسيروزنامه،مجل(مطالعه

  16/1  4/23  استفاده از اينترنت

  73/0  4/23  هاي آموزشيشركت در كالس

  71/0  9/28  گوش دادن به راديو يا ضبط

  48/2  2/61  هاي مذهبيفعاليت

  30/2  7/53  نشستن در كوچه و خيابان 

  85/1  8/50  گشتن در بازار و خريد كاالهاي غير الزم

  03/1  4/28  بوط به باغداري و گلكاريانجام كارهاي مر

  88/0  4/21  )غير درآمدزا(انجام كارهاي هنري

  49/5  6/87  ديدن اقوام و خويشان

  42/0  9/12  هاي عضوهاي انجمنشركت در فعاليت

  38/2  2/60  رفتن به پارك و مناطق تفريحي

  89/2  6/85  صحبت كردن با تلفن

  88/0  4/24  هاي ورزشيرفتن به باشگاه

  
هاي فراغتي هفتگي زنان بيشترين درصد را ديدن با توجه به جدول باال از بين فعاليت

اقوام و خويشان به خود اختصاص داده است كه دليل اين عامل را شايد بتوان در بافت فرهنگي 
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موجود در شهر و روابط نزديك بين افراد مورد مطالعه پيدا كرد و بعد از آن هم صحبت كردن با 
هاي عضو و گوش دادن به راديو و كمترين ميانگين مربوط به فعاليت در انجمن. ار داردتلفن قر

زنان در اوقات فراغت خود كمتر به اين  ،عبارت ديگره ب .باشدهاي آموزشي ميشركت در كالس
  .پردازندها ميفعاليت
  

  قات فراغتهاي مورد دلخواه زنان در زمان اوتوزيع درصدي موانع انجام فعاليت: 3 جدول
 هاي مورد دلخواهانجام فعاليت موانع

  زنان

ياد
ي ز

خيل
  

ياد
ز

سط  
متو

  

كم  كم
ي 
خيل

ين  
انگ

مي
  

مسائل مالي و هزينه باالي اسفاده از 
  امكانات

4/20 4/25 9/28  9/12  9/11  30/3  

  39/3  4/14  9/10  4/24 9/20 4/29  كمبود مراكز تفريحي  و امكانات

عدم احساس امنيت در مراكز 
  ي ،فرهنگيتفريح

4/17 4/24 9/24  4/20  9/12  12/3  

مخالفت (محدوديت هاي خانگي
  )همسر و ساير اعضا خانواده 

5/5 0/10 9/14  9/24  8/44  06/2  

  27/2  4/29  9/29  4/28 0/9 5/3  نداشتن عالقه و انگيزه

  41/3  5/9  4/11  4/29 9/27 9/21  نداشتن وقت

  
مواردي از موانعي كه ممكن است در انجام  شود در جدول باال بههمانطور كه مالحظه مي

هاي مورد دلخواه زنان در زمان فراغت آنها مانع ايجاد كند اشاره شده است كه همانگونه فعاليت
دهد مهمترين عامل نداشتن وقت و كمبود مراكز تفريحي و امكانات از نظر كه نتايج نشان مي

با توجه به اينكه جامعه . ي خانوادگي داردهازنان بيان شده است و كمترين تأثير را محدوديت
منطقي است كه كمبود  ،باشدمورد مطالعه در اين پژوهش يك شهر كوچك و محروم مي

  .گر باشدامكانات و مراكز تفريحي بسيار در ايجاد موانع جلوه
كه يكي از اهداف جزئي تحقيق تعيين نظر خود پاسخگويان در رابطه با با توجه به اين

باشد يك پرسش باز هم در اين زمينه مطرح شد و از ران اوقات فراغت خود مينحوه گذ
هايي پاسخگويان پرسيده شد كه در صورت داشتن وقت كافي عالقمند به انجام چه نوع فعاليت

در اوقات فراغت خود هستند كه بصورت مختصر در جدول زير به ترتيب درصد فراواني و 
  .شودلويت ارائه ميوا
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 مورد دلخواه زنان فراغتي توزيع درصدي فعاليتهاي: 4 جدول

 درصد فراواني نوع فعاليت

 9/80 تفريح و مسافرت

 65 )غيردرسي كتاب مجله، روزنامه،( مطالعه

 0/44 ورزش و رفتن به باشگاه

 9/38 استراحت، رسيدگي به امور فرزندان و خانه

 2/29 خويشان و اقوام ديدن

 6/21 تماشاي تلويزيون  

 1/20 انجام فعاليت مذهبي

 4/15 انجام كارهاي مربوط به باغداري و گلكاري

 8/12 انجام كارهاي هنري

شود اكثر پاسخگويان در رده اول رفتن به تفريح و همانطور كه در جدول باال مالحظه مي 
ويان هاي پاسخگلويتودهند و بعد از آن مطالعه روزنامه و مجله جزء امسافرت را ترجيح مي

 فرزندان داراي شاغل زنان براي و هستند مواجه وقت كمبود با اغلب زناناز آنجا كه .است
در جدول هم نشان داده شده كه . است خانگي كار از باقيمانده زماني فواصل فراغت، خردسال،

 ؛باشدبراي نحوه گذران اوقات فراغت مي ،رسيدگي به امور فرزندان و خانه در الويت چهارم زنان
 و نيست محسوس زنان براي تفريح و كار تفاوت وقت، كمبود علته و مويد اين نكته است كه ب

    .است خانواده شرايط از متاثر تفريح، شرايط متأهل، زنان براي
 نتايج تحليل رگرسيون خطي چند متغيره براي آزمون رابطه بين متغيرهاي مستقل :4 جدول

  با ميزان اوقات فراغت زنان

حله
مر

  

ضريب  يرهاي مستقلمتغ
رگرسيوني 

B 

تغييرات
ضريب 
 تعيين

R2 

ضرايب
تعيين 
 تجمعي

R2 

ضرايب 
استاندارد 

  شده
Beta 

سطح  tمقدار
 معناداري

  000/0  305/19     230/157  مقدار ثابت  

  000/0  142/8  420/0  254/0 254/0 023/1  امكانات فرهنگي  1

  001/0  671/5  371/0  278/0 012/0 327/1  تحصيالت فرد  2
  022/0  012/4  224/0  291/0 010/0 451/1  درآمد فرد  3
  018/0  -520/3  -/190  301/0 009/0 -967/0  تعدادفرزندان پسر  4
  01/0  412/2  /175 31/0 005/0 358/0  نوع شغل همسر  5
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- متغيره نشان ميچند شود نتايج تحليل رگرسيون همانطور كه در جدول باال مشاهده مي

سن، (هد كه از ميان متغيرهاي مستقل تحقيقهاي جدول نشان ميدادهدهد كه در گام اول، 
درآمد، سابقه كاري، ساعات كاري، بعد خانوار، تحصيالت، امكانات رفاهي، امكانات فرهنگي، نوع 

اند پنج متغيرامكانات فرهنگي، امكانات كه در معادله وارد شده) شغل فرد و همسرش
نوع شغل در مدل نهايي ماندند، اما اين كه كدام يك از اين  رفاهي،درآمد، تعداد فرزندان پسر و

متغيرهاي مستقل، نقش بيشتري در تعيين متغير وابسته دارند، بايد از طريق مقادير بتاها 
اين مقادير، همچنين گوياي جهت و شدت تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير . تشخيص داد

  .وابسته نيز هستند
تقل موجود در معادله رگرسيوني، متغير امكانات فرهنگي با از ميان اين پنج متغير مس

-را تبيين مي) ميزان واقات فراغت(به بهترين وجه تغييرات متغير وابسته 420/0ضريب بتاي 

 4/25اين ضريب گوياي آن است كه . است 254/0كند؛ بدين صورت كه ضريب تأثير اين متغير 
كه البته . شودستقل امكانات فرهنگي تبيين ميدرصد از واريانس اوقات فراغت توسط متغير م

عبارتي با افزايش ميزان برخورداري از ه اين متغير داراي رابطه مستقيم با متغير وابسته است و ب
در گام بعدي متغير تحصيالت . يايدامكانات فرهنگي ميزان اوقات فراغت هم افزايش مي

درصد از  2/1 ين متغير با ضريب تأثيردهد كه انشان مي371/0پاسخگو با دارا بودن بتاي
شود كه اين متغير هم داراي رابطه واريانس ميزان اوقات فراغت توسط تحصيالت تبيين مي

، ضمن بيان 224/0درگام سوم متغير درآمد با بتاي . باشدمثبت و مستقيم با اوقات فراغت مي
آمد زنان بيشتر باشد، ميزان دهد كه هر چه ميزان درتأثير مستقيم بر اوقات فراغت نشان مي

است كه گوياي آن  010/0همچنين ضريب تأثير اين متغير . شوداوقات فراغت افراد بيشتر مي
  .شوددرصد از واريانس اوقات فراغت توسط درآمد تبيين مي 1است كه 

در گام چهارم تأثير گذاري، از متغير تعداد فرزندان بايد نام برد كه با دارا بودن بتاي 
عبارتي هر ه ب. معكوس بر اوقات فراغت است دهد كه اين متغير داراي تأثيرنشان مي -190/0

- در خانواده بيشتر باشد، از ميزان اوقات فراغت مادران كاسته مي چه تعداد فرزندان پسر

درصد از واريانس اوقات 9/0دهد كه است كه نشان مي 009/0ضريب تأثير اين متغير .شود
در گام پنجم، متغير نوع شغل همسر با ضريب  .شودتبيين مي فرزندان پسر فراغت توسط تعداد

به . ميزان اوقات فراغت است دهد كه اين متغير داراي تأثير مستقيم برنشان مي 175/0بتاي 
. يابدعبارتي، هر چه مرتبه شغلي همسران زنان باالتر باشد ميزان اوقات فراغت زنان افزايش مي

درصد از واريانس اوقات فراغت توسط  5/0است كه به اين معناست كه  005/0ضريب تأثير اين 
  .شودنوع شغل همسر تبيين مي
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  نتيجه گيري
موضوع فراغت يكي از مسائل بسيار مهم انسان امروزي است كه ناديده گرفتن و به هدر 

-هيا ميها و مشكالت فردي و اجتماعي را مهاي بروز يكسري ناهنجاريرفتن اين اوقات زمينه

سازد زيرا در جهان پرتنش امروزي كه انسانها بدليل مشغله فراوان همواره احساس خستگي 
در اين ميان توجه به اوقات فراغت زنان . كنند اهميت اوقات فراغت بر كسي پوشيده نيستمي

زنان نقش بسيار مهمي . رسددهند ضروري بنظر ميكه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي
- گيري صحيح و شايسته از اوقات فراغت ميش و رشد ساير افراد در جامعه دارند و بهرهدر پرور

تواند در شادابي زنان و سالمت روحي و رواني جهت فراهم كردن محيط امن و آرام نهاد 
با توجه به اهميت موضوع ما در اين پژوهش عوامل موثر بر گذزان اوقات . خانوادگي داشته باشد

 60سال بود و  35در اين تحقيق ميانگين سني زنان . مورد بررسي قرار داديمفراغت زنان را 
هزار تومان بود و سطح تحصيالت  500درصد آنها شغل معلمي داشتند و ميانگين درآمدي آنها 

درصد زنان  54درصدشان داراي مسكن شخصي بودند و  71. درصدشان ليسانس بود 50
  . هستند ساعت در روز سر كار 6دادند و بطور ميانگين مي كارهاي خانه را خود به تنهايي انجام
ها مالحظه شد بيشترين ميانگين نحوه گذران اوقات فراغت همانطور كه در جداول يافته

 و دهنده اين مهم است كه ديد به ديدن اقوام و خويشاوندان مربوط است و اين موضوع نشان
 هنوز و بوده ايرانيان عادات و سنن پايدارترين كه از پذيرفتن، مهمان و رفتن مهماني و بازديد

 مهماني همين گذراني، وقت نوع ترين مهم روستاها، و كوچك شهرهاي در. دارد رواج هم
 فرديت و شخصيت روزافزون رشد و خانواده ابعاد نسبي كاهش و شهرنشيني گسترش .هاست
 به روزگاران خالل در انياناير كه را نوازي مهمان و دوستي مهماني خوي است نتوانسته هنوز
 و خانواده چون ؛طبيعي چهره به چهره هاي گروه رو اين از. فرونشاند اند، بوده مشهور آن

و بعد از آن هم تماشاي  دارد شايان اهميت هنوز ما جامعه در دوستان جمع و خويشان
-هاي مختلف مينههاي گذران اوقات فراغت زنان و استفاده از رساتلويزيون و مطالعه يكي از راه

باشد و زنان با در اختيار داشتن امكانات فرهنگي همچون كامپيوتر و تلويزيون و راديو و ماهواره 
توانند اوقات فراغت خود را پر كنند بخصوص براي زناني كه در شهرهاي و ويدئوسي دي مي

غت خود را اند و در محدوه خانه بايد اوقات فراكوچك هستند و با كمبود امكانات مواجه
  .بگذرانند حائز اهميت است

حال بايد ديد كداميك از عوامل اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بر گذران اوقات فراغت 
هايي كه افراد در مورد گزينه هاي فراغت انجام به نظر بورديو، انتخاب. زنان تأثير داشته است

ت هاي فراغتي را مي آموزند و دهند، اساساً اجتماعي است و مردم سبك هاي زندگي و فعاليمي
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با توجه به سرمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، نحوه ي گذران اوقات فراغت متفاوت 
ي ما داراي سبك هاي طبقاتي درآمدي و شغلي مختلف در جامعهبعالوه، چون گروه. است

، سرمايه اقتصادي كند، بنابراينزندگي متفاوت هستند و ميزان و نوع فراغت هاي آنها تغيير مي
بر طبق نتايج بدست آمده از . به عنوان متغير مستقل مؤثر بر اوقات فراغت بررسي شده اند

فرد، درآمد فرد، شغل همسر زنان، سن زنان، سابقه كاريشان، تعداد  ها، ميان تحصيالتداده
. غت زنان دارندبا اوقات فرا معناداري مستقيم رابطه فرهنگي امكانات از و استفاده پسر فرزندان

متغيرهاي ديگري همچون تحصيالت همسرش، شغل زنان، نوع مالكيت مسكن، ساعت كاري و 
شود رابطه معناداري با امكانات رفاهي و اينكه كار خانه توسط چه كسي در خانه انجام مي

عبارت ديگر اين متغيرها چندان بر اوقات فراغت زنان تأثير گذار ه متغير وابسته نداشتند ب
در نهايت براي تعيين اينكه كدام يك از متغيرها داراي بيشترين تأثير و رابطه با اوقات . نيست

فراغت هستند تمام متغيرهاي مستقل با همديگر وارد رگرسيون چند متغيره شدند و نتايج 
بدست آمده نشان داد كه پنج متغير برخورداري از امكانات فرهنگي، تحصيالت فرد، درآمد فرد، 

د فرزندان پسر، نوع شغل همسر داراي بيشترين تأثير بر متغير وابسته بودند كه در مجموع تعدا
 اوقات تأثيرپذيري .شدنددرصد تغييرات متغير وابسته توسط اين پنج متغير تبيين مي 31

 و است بورديو تجربه نظريه امكانات فرهنگي مؤيد درآمد، تحصيالت، زندگي، سبك از فراغت
نتايج تحقيق يزدانپناه مبني بر اينكه به لحاظ چگونگي گذران اوقات فراغت با اين نتيجه با 

  .دارد متغيرهاي تحصيالت و سبك زندگي فرد داراي رابطه مستقيم است، همخواني
ها توسط شغل و اقتصادي خانواده -با توجه به بافت فرهنگي جامعه ما طبقه اجتماعي

رده شغلي كه باشند تعيين كننده پايگاه خانواده  شود و زنان در هردرآمد مردان تعيين مي
بنابراين بر طبق نظر بورديو درباره سبك زندگي زنان و تعيين  .نيستند و به نوعي كمتر مؤثرند

عادتواره متناسب با آن در هر اموري بطور عام و اوقات فراغت زنان بطور خاص شغل مردان 
تايج هم نشان داد كه زناني كه همسرانشان همانطور كه در اين پژوهش ن .تعيين كننده است

توانستند از داراي مشاغل عالي بودند ميزان اوقات فراغت بيشتري داشتند و بهتر از سايرين مي
با . اوقات خود استفاده كنند و با توجه به رفاهي كه داشتند از امكانات موجود استفاده كنند

شوند هاي خانگي آشنا ميدكي با مسئوليتتوجه به سنت جامعه ما دختران از همان دوران كو
شود بنابراين زناني كه داراي فرزند پسر بودند اوقات فراغت و جزء وظايف آنها محسوب مي

كمتري داشتند چون مسئوليت نگهداري كامل پسران در سنين پايين را بر عهده دارند اما 
  .آيندفرزندان دختر خود از پس بسياري از كارها برمي
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گر در رابطه با نتايج اين تحقيق اين است كه زنان به موانع و مشكالتي كه براي نكته دي
زاده اند كه علويگذران اوقات فراغت زنان ذكر شده بود اولين مانع را نداشتن وقت عنوان كرده

 در روز ساعات بيشترين يافتن اختصاص و كار ساعات هم در تحقيق خود بيان نموده كه ميزان

 اين و بماند باقي فراغت اوقات به پرداختن براي كمتري كه فرصت است شده ثباع كار محيط

 شود اوقات اين از آنها لذت عدم و فراغت اوقات از شاغل اغلب زنان نارضايتي باعث امر
 و خودگرفته به تري عموم معناي فراغت اوقات امروز جهان در اينكه با. )1387، زادهعلوي(

 هرحال به و ندارد اختصاص جامعه ممتاز و خاص طبقات به طفق دور هايگذشته همانند

 اما باز دهند اختصاص خود به را ساعاتي مناسب ريزيبرنامه با توانندمي جامعه افراد يهمه

متفاوتي  شكلهاي بانوان بين در آن گذران نحوه مشكالت و موانع از سري يك دليل به هم
ت براي گذران اوقات فراغت مانع دوم از نظر زنان بود كمبود مراكز تفريحي و امكانا .است يافته

توانند در كه با توجه به اينكه در جامعه ما فضاهاي فراغتي و موسسات و نهادهايي كه زنان مي
به بيان ديگر بسياري از زنان از فضاي يكساني براي  .آن حضور يابند بسيار كمتر از مردان است

از طرف . كه عمدتا همان فضاي خصوصي و خانه محور استگيرند كار و اوقات فراغت بهره مي
هاي مختلف و فعاليت ها و گروهديگر زنان در شهرهاي كوچك عضويت كمي در نهادها و انجمن

فعاليت باشد و يا عدم  يآنها دارند شايد دليل اين عامل را نداشتن گروهها و نهادهايي برا در
منطبق و همسو با به طور دقيق اين نتايج نيز . ها استآشنايي آنها در رابطه با اينگونه فعاليت

چون در نتايج تحقيق اين  ؛باشدزاده و عرب مقدم و هندرسن مينتايج تحقيق علوي
پژوهشگران نيز فقدان و يا كمبود امكانات و فضاهاي مناسب جهت گذران اوقات فراغت زنان را 

  .ن در اوقات فراغت ذكر شده استاز عوامل بسيار مهم در عدم رضايت زنان ومشاكت آنا
ه در جايي هم كه از زنان بصورت باز سؤال شد كه درصورت داشتن وقت دوست داشتند چ

زنان بيشتر دوست داشتند كه به مسافرت و . كارهايي در زمان اوقات فراغت خود انجام دهند
به فرزندان و همسر تفريح بروند و با اينكه  تمام وقت خود را صرف كارهاي خانه و امور مربوط 

كنند كه در صورت داشتن زمان فراغت اين زمان را صرف كارهاي خانه كنند باز هم بيان ميمي
انگار كه كارخانه و رسيدگي به امور همسر و فرزندان با زندگي زنان عجين شده و . كردندمي

 دوگانه كاري درگير كه شاغل زنان از بسياري براي .آيدجزء الينفك زن ايراني به حساب مي
 تربيت زيرا شود مي داري بچه و خانه كارهاي انجام صرف كه است زماني »فراغت اوقات« هستند

 وقت كاش اي كه شود مي محدود اين به آنها فراغتي »هوس« كه است اي گونه به نيز آنها
  ).1386جاه، رفعت(بپردازند خانه كارهاي انجام به بيشتر هم باز تا داشتند اختيار در بيشتري
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نظر از عوامل فرهنگي كه بيش از همه بر چند و چون فراغت زنان جامعه تاثير  صرف
هاي بهداشتي عمومي،  گذارد، وقت فراغت زنان تابعي است از خدمات اجتماعي و مراقبت مي

مشاركت ساير اعضاي خانواده در كار خانگي، گسترش نهادها و  فضاها و تسهيالت تفريحي و 
ي زنان، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسيله حمل و نقل و ايمن ورزشي عمومي برا

  .بودن فضاهاي فراغتي
  

  پيشنهادات
با توجه به كمبود فضاهاي گذران اوقات فراغت زنان در سطح كشور و بخصوص  -

هاي كاري طرح و برنامه منطقي و عملي براي گذران اين شهرهاي كوچك، بهتر است كه محل
ها، ريزان در جهت گسترش فضاهاي فراغتي عمومي نظير ورزشگاهو برنامه. دهند اوقات ارائه

هاي فرهنگسراها و مراكز تفريحي مناسب با عاليق زنان اقدام نمايند تا امكان گسترش فراغت
هاي سالم كه شود، فراهم آيد و انرژي ايشان در فراغتسالم كه موجب رشد و بالندگي مي

گرايي زا، مصرفهاي آسيبشود، فراهم آيد و انرژي ايشان در فراغتيموجب رشد و بالندگي م
  .و مدگرايي افراطي به هدر نرود

اوقات فراغت زنان، بايد به  ي  توجه نهاد دولت و مسئوالن براي پرنمودن بهينه -
  .ريزي جلب كردها و نيازها و تمايالت زنان توجه نمود و مشاركت خود آنان را در برنامه گرايش
هاي شهري نيز از اماكن مناسب براي پرنمودن اوقات فراغت زنان بشمار از آنرو كه پارك -

  .ها امنيت كامل براي زنان فراهم شودروند، بايد در اين مكانمي
رشد كمي و كيفي كتب و مجالت در زمينه مطالب علمي متناسب خصوصيات رواني  -

  .زنان به منظور پر نمودن اوقات فراغت آنان 
شود توجه بيشتر به هاي جمعي پر مياز انجا كه بيشترين اوقات فراغت زنان با رسانه -
هاي متنوع براي سرگرم نمودن زنان و پركردن هاي جمعي و مسئله زنان و ارائه برنامهرسانه

  .اوقات فراغت آنان پيشنهاد مي گردد
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