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 -1مقدمه و طرح مسئله

اوقات فراغت 1و موضوعات مرتبط با آن يکي از مهمترين مباحث روز
صحيح پُرکردن اوقات فراغت
دنياست و در بسياري از جوامع از نحوهي
ِ
مردم براي فرهنگسازي و هويتسازي بهرهبرداري ميشود .اين اوقات،
نزديکترين پيوند را با زندگي معنوي و فرهنگي افراد دارد .اوقاتي که به ميل
و اختيار در راه آموختن ،آفريدن ،تحقيق ،تربيت ،مشارکتهاي داوطلبانهي
اجتماعي ،گسترش افقهاي انديشه و بسياري از ساحتهاي ديگر َصرف
ميشود .فرد ميتواند در اوقات فراغت کاري را که ميپسندد ،انجام دهد،
شخصيت نهايي خود را بازيابد و آن را اِبراز کند .بنابراين ،قابليتهاي فرد
اغلب در عرصهي اوقات فراغت جلوهگر ميشود (شريفيان و ديگران:1376 ،
.)37

منوي فراغتي هر جامعهاي ،بر اساس شرايط اقتصادي  -اجتماعي آن
جامعه شکل ميگيرد .بنابراين ،گزينههاي فراغتي از جامعهاي به جامعهي
ديگر فرق ميکند .فعاليتهاي فراغتي يک فرد آسيايي با يک فرد غربي ،يک
سالمند با يک جوان ،يک مرد با يک زن ،يک زن سنتي با يک زن مدرن و
ساير طبقات تقابلي ديگر فرق ميکند ). (Huda and Akhtar, 2006: 1-2
با وجود اين ،تحقيقات مربوط به اوقات فراغت در کشور در حال
توسعهاي همچون ايران ،چندان گسترده و عميق نيست .ايران زمينههاي
1- Leisure Time
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که تحقيقات مختلف ،ابعاد گوناگون اين موضوع را براي تعميق دانش و
فهم آن بررسي کنند .اين تحقيقات ميتوانند نقش مهم و سودمندي براي
سياستگذاري اوقات فراغت داشته باشند .همچنين ،اين پيشفرض که
تحقيقات انجام شده در کشورهاي توسعهيافته امكان تعميم به کشورهاي
درحا ل توسعه را داشته باشند ،اشتباه است.
ِ
واقعيت نحوهي مصرف فراغت توسط زنان ،مسئلهي ديرپايي
در اين ميان،
است که گريبان نيمي از جمعيت کشور ،يعني زنان ،را گرفته است .اهميت
اين مسئله از آن رو است که معلوم ميشود سهم زنان در اوقات فراغت بسيار
کمتر از مردان است و امکانات تفريحي ،ورزشي و فراغتي آنها ،نسبت به
مردان بسيار کمتر و محدودتر است ،اما عامل برجستگي تحقيق حاضر نسبت
به ادبيات موجود ،توجه به مصرف فراغتي زنان برحسب اشتغال و خانهداري
است که مطالعات بسيار نادري پيرامون آن انجام شده است .نكتهي شايان
ذكر در حوزهي مصرف فراغتي زنان خانهدار و شاغل ،نگرشهاي سنتي و
محدود حاکم بر جامعه در خصوص چگونگي گذران اين اوقات است .اين
مسئله در مورد زناني که همواره خانهدار هستند و تصور آنها از جايگاهشان
اين است که تنها در چارچوب خانه و نَه چيزي فراتر از آن جاي دارند،
در مقايسه با زنان شاغل نمود بيشتري دارد .قدر مسلم زنان شاغل ،به دليل
برخورداري از شرايط کاري ،روابط اجتماعي کاري ،تجربهي محيط اجتماعي
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متفاوت و ،...الگوي مصرف فراغتي متفاوتي نسبت به زنان خانهدار دارند.
به تعبير ِهندرسون« ،1يک سايز براي همه مناسب نيست».)154-139 :1996( 2

يعني در بين خود زنان نيز ،الگوي فراغتي متفاوتي حاکم است.
اين جريان کلي حاکم بر مصرف فراغت در بين زنان شاغل و خانهدار،
به دليل نگرشهاي سنتي حاکم بر جامعه ،در بسياري از استانهاي کشور از
جمله استان مازندران (شهر ساري) نمود دارد .تأثير اشتغال زنان در الگوي
مصرف فراغتي را ميتوان در حوزههاي متعددي مانند زمان و نحوهي
آن مالحظه کرد؛ براي مثال ،اشتغال زنان باعث تحديد اوقات ،گزينههاي
فعاليتها و فضاهاي فراغتي آنها شده و به انحاي ديگر در ساختار خانواده،
بهويژه از منظر روابط بين زوجين و مادر و فرزند و نيز فرآيند جامعهپذيري
فرزندان ،تأثير خواهد گذاشت.
از اين رو ،مسئلهي اصلي در تحقيق حاضر اين است كه اشتغال زنان در
شهر ساري چه تأثيري در چارچوب فراغتي آنها نهاده است؟ تحقيق حاضر
سعي دارد با بررسي اين مسئله ،شکاف تجربي و نظري موجود در اين حوزه
را پُر کند .در واقع ،مقالهي حاضر با پذيرش تفاوت الگوي مصرف فراغتي
در بين زنان خانهدار و شاغل ،در مقام پاسخ به اين پرسش است كه الگوي
مصرف فراغتي در بين زنان شاغل و خانهدار ،چه تفاوتي با يكديگر دارد؟

1- Henderson
2- One Size doesn't Fit All
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سه معيار ميزان ،نحوه و رضايتمندي ،چه وضعيتي در بين زنان شاغل و
زنان خانهدار دارد؟
 -2پيشينهي تحقيق

اوقات فراغت و نحوهي گذران آن ،يکي از شاخصهاي اساسي سبک
زندگي به شمار ميرود .به بيان ديگر ،شيوهي زندگي افراد معموالً خود را
در گذران اوقات فراغت نشان ميدهد .در دنياي جديد ،اين ماکس وبر بود
که با طرح گروههاي منزلتي ،راه را براي توجه به سبک زندگي و فراغت و
انجام مطالعات پيرامون آن باز کرد ) .(Katz-Gerro 1997: 627-646پس از او،
ِ
فراغت
وبلن با طرح مصرف همچشمانه ،بررسيهاي جديد سبک زندگي و
طبقهي تنآسا را مطرح کرد (وبلن .)107-69 :1383
اگرچه سابقهي مطالعات فراغت به دههي  1940برميگردد ،اما
جامعهشناسي فراغت بهعنوان يک رشتهي فرعي از جامعهشناسي ،در دههي
 1960پا گرفــت .پس از اين دوره ،با نهادينـه شدن موضوع «مطالعات
فراغت» در دانشـگاههاي آمريکاي شمــالي ،اين مطالعات گسترش يافتند
).(Roberts 2010:1پس از آن ،مطالعه راجع به فراغت زنان نيز حدود  25سال
است که در ادبيات فراغت مطرح شده است .از اين زمان به بعد ،حجم زيادي
از ادبيات در زمينهي معاني فراغت و نقش آن در توانمندسازي يا تحديد زنان
توليد شده است ).(Arab-Moghaddam and Henderson 2007: 109
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در ادامه ،به برخي از مهمترين ادبيات تجربي در داخل و خارج از کشور
که در زمينهي الگوي گذران فراغت در بين زنان صورت گرفتهاند ،اشاره
ميشود .حسيني و ديگران با بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت در بين
ِ
پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي دکتر محمد قريب در
زنان منطقهي تحت
شهر اراک ،دريافتند که مدت زمان فراغت در بين زنان مورد مطالعه ،بهطور
متوسط بين  3تا  8ساعت در شبانهروز است .اکثر آنها ،عمدهي اوقات فراغت
ت کردن با زنان ديگر در کوچه و خيابان و سپس تماشاي
خود را با صحب 
تلويزيون ميگذرانند و مطالعه ،ورزش و فعاليتهاي اجتماعي کمترين نقش
را در گذران اين اوقات به خود اختصاص داده است .همچنين بيشتر اين
زنان اعتقاد داشتند که گذران اوقات فراغت به اين شکل ،نقشي در يادگيري
آنها ندارد .از نظر اين افراد ،مهمترين علت استفاده صحيح نكردن آنها از
اوقات فراغت ،نبود فضاهاي فرهنگي مناسب مانند کتابخانه ،ورزشگاه ،مکان
تفريحي و فرهنگسراست (حسيني و ديگران .)1384

نيکپور و ديگران با بررسي نوع و مدت فعاليتهاي فيزيکي زنان شاغل
در حيطههاي شغلي و فراغتي در دانشکدههاي دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي  -درماني ايران ،دريافتند که ميانگين فعاليتهاي فيزيکي
زنان در محيط شغلي تقريب ًا  42/7ساعت در هفته و فعاليتهاي فراغتي آنها
16/7ساعت در هفته ميباشد .ميانگين هفتگي ساعات فعاليت فيزيکي زنان
شاغل واقع در گروه سني  30-39سال ،نسبت به ساير گروههاي سني کمتر
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همچنين مدت فعاليتهاي فراغتي زنان شاغل ،از مدت فعاليتهاي شغلي
آنها کمتر بود و همچنين فعاليتهاي فيزيکي اوقات فراغت نيز در بين آنها
بسيار اندک بوده است (نيكپور و ديگران .)1384

با مروري بر مطالعات خارجي در مييابيم که از نظر اين مطالعات نيز،
الگوي فراغتي زنان شاغل و خانهدار ،تفاوت چشمگيري با هم دارد؛ براي
نمونه ،بيالسکي و هندرسون دريافتند که خانه ،مکان اصلي گذران فراغت در
بين اکثر زنان است .اين موضوع ،هم در بين زنان خانهدار و هم در بين زنان
شاغل مصداق دارد ) .(Bialeschki & Henderson 1986: 299-308مطالعات
بعدي سعي کردند به تجارب فراغتي زنان در خانه بپردازند .آنها نشان دادند
که زنان فعاليتهاي فراغتي (مانند تماشاي تلويزيون) را با وظايف خانگي
ادغام ميکنند .همچنين ،برخي فعاليتها توسط اين زنان ب ه عنوان فعاليت
کاري يا فراغتي تجربه ميشوند .براي مثال ،براي برخي از اين زنان ،مراقبت
از فرزند يا کار خانگي نوعي تجربه فراغتي است ).(Shaw 1987
هرينگتون و داوسون دريافتند که زنان خانهدار در مقايسه با زنان شاغل،
در هنگام گذران فراغت خود کمتر احساس استقالل ،شايستگي ،سرزندگي
ت بردن از فراغت نيز زنان
و بازيگوشي و زنانگي ميکنند .از نظر لذ 
خانهدار نسبت به زنان شاغل ،به دليل فقدان مهارتها و فرصتها ،ضعف
خويشتنشناسي ،ترس ،ارزشهاي فردي و اين باور که برخي فعاليتهاي
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فراغتي فقط براي مردان است ،موانع بيشتري را احساس مــيکنند .در
نتيجه ،لذت گذران فراغت در زنان خانهدار ،کــمتر از زنـــان شـــاغل
است )ُ .(Harrington & Dawson 1995:4-24مغالو و اِبويهي دريافتند که زنان
حرفهاي شاغل در جنوب غربي نيجريه ،زمان فراغتي زيادي ندارند .برخي از
آنها از زمان فراغت خود براي خواب و استراحت و برخي ديگر براي انجام
کارهاي طاقتفرساي خانگي استفاده ميکنند .آنها فراغت را غيرمهم و به
عنوان فعاليتهاي مختص مردان ميدانند .در نتيجه برداشت و نگرش زنان
نسبت به فراغت و ناتواني آنها در داشتن فراغت ،محصول اجتماعيشدني
است که ريشه در پدرساالري حاکم بر جامعه دارد و مردانگي و زنانگي را
ديکته ميکند .طبق اين سنت ،زنان به دليل کارهــاي خانگي مانند نگهداري
از فرزندان ،همسر و کارهاي خانه ،زمان کافي بـراي فراغتشان ندارند
) .(Muoghalu and Eboiyehi 2001:49-63نتايج مطالعه ُهدا و اختر نشان
داد که زنان شاغل زمان کمتري براي فعاليتهاي فراغتي در اختيار دارند.
زنان فرزنددار نيز ،موانع زماني بيشتري در گذران فراغت دارند .به عالوه،
عمدهترين فعاليتهاي فراغتي زنان شاغل تماشاي تلويزيون ،گوشدادن به
موسيقي ،مطالعه و ديدار دوستان است ).(Huda & Akhtar 2006
استودولسکا در مطالعهي خود نشان داده است که گذران فراغت،
مشروط به پايگاه خاص خانوادگي و همچنين شبکههاي اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي است ) .(Stodoleska 2006: 143-167در مطالع ه واگنر و ديگران
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اقليتي ،درگيري جوانان در فعاليتهاي فراغتي سالم محدود شده است .لذا،
بسياري از جوانــان وقت خود را در گروههاي خارج از خانه و در خيابانها
سپري ميکنــند

)et al 2006: 249-266

& .(Wagnerکـــالرک رابـطهي

معنادار خطي بيـــن منزلت شغلي و اوقات فـــراغت مشاهــده کرده است
) .(Clark 1956:301وايت دريافت که طبقات متوسط رو به باال ،ساعات
بيشتري را صرف اوقات فراغت ميکنند .از سوي ديگر ،الگوي گذران اوقات
فراغت نيز ،با تغيير در پايگاه طبقاتي و سن افراد تغيير ميکند ).(Larabi 1961
ِ
صرف فعاليتهاي فيزيکي
همچنين زماني که زنان در جوامع مختلف
در دو حيطه شغلي و اوقـات فــراغت ميکنند ،متفاوت اســت .نتايج
تحقيقي در شيکاگو در مورد فعاليــتهاي فيزيکي زنان نشان داد کــه از
ِ
صـــرف
 168ساعت در هفته ،بهطور متوسط  38ســاعت ( 22/4درصد)
ِ
صرف فعاليتهاي فراغتي
فعاليتهاي شغلي و  17ساعت ( 22/4درصد)
ميشود ).(Wilbur & el al 1998: 383
مروري بر ادبيات تجربي تحقيق در داخل و خارج از کشور از يک
طرف و توجه به جايگاه تحقيق حاضر در بين مطالعات موجود ،داللت بر
اين واقعيت دارد كه مطالعهي حاضر با رويکرد تطبيقي به موضوع مصرف
فراغتي زنان در دو گروه خانهدار و شاغل پرداخته است ،اين در حالي است
که تمامي مطالعات قبليِ داخلي و بيشتر مطالعات قبليِ خارجي ،تنها به
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بررسي مصرف فراغت در داخل هر کدام از اين دو گروه زنان خانهدار و
شاغل پرداخته و فاقد رويکرد تطبيقيِ مورد نظر در اين تحقيق بودهاند .از
اين حيث ،مطالعه حاضر ،فتح بابي براي مطالعات تطبيقي بيشتر در اين حوزه
در سطح کشور است.
 -3چارچوب نظري

انديشمندان و محققان بسياري با ديدگاهها و رويکردهاي مختلف و گاه
متفاوت به موضوع اوقات فراغت پرداخته و آن را بررسي قرار كردهاند .از
جملهي اين ديدگاهها ،ميتوان به نظريههاي ترستون وبلن ( ،)1383کريس
رو ِجک ،)1995( 1پير بورديو )1984( 2اشاره کرد .نظريههاي جنسيتي نيز از
زوايهي مقايسه زنان و مردان ،مصرف فراغت زنان را بررسي كردهاند .از اين
رو ،هيچيک از اين نظريهها نميتوانند به تبيين الگوي مصرف فراغت در
داخل گروه زنان بپردازند.
از همين رو ،چارچوب نظري انتخابي اين تحقيق براي مقايسهي الگوي
مصرف فراغت در بين زنان شاغل و خانهدار ،صورت اصالحشدهي نظريهي
«شکاف فراغتي» 3است که اولين بار توسط خانم آرلي هاچيلد 4مطرح شد.
بدين معني که نظريهي هاچيلد در رابطه با شکاف فراغتي بين زنان و مردان
1- Chris Rojek
2- Pierre Bourdieu
3- Leisure Gap
4- Arlie Hochschild
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فراغت در بين دو گروه زنان شاغل و زنان خانهدار توجه دارد .هاچيلد بر
اساس اين نظريه ،به مطالعهي ديناميک زندگي روزمره در بين زوجهاي هر
دو شاغل در اياالت متحده پرداخت و معتقد است که مردان و زنان دسترسي
نابرابري به فراغت دارند ،چون انجام دادن کار «نوبت دوم» در داخل خانه
باعث کاهش زمان فراغتي زنها ميشود ) .(Such 2001دربارهي دو گروه
زنان شاغل و زنان خانهدار نيز ،همين جريان حاکم است .زنان شاغل به دليل
گذران بخشي از زمان خود در محل کار ،طبيعي است که توازن بين اضالع
مثلث کار  -خانواده  -فراغت در بين آنها از بين رفته و شايد در يک يا دو
مورد بر ديگري برجستگي بيابد.
به عالوه ،نبايد فراموش کــرد که بنا بر نظر براون و ديگران ،انگارهي
فراغت زنان شاغل تحــت تأثير بــاورهـاي نقش جنسيتي ،نقشهاي
کاري ،زندگي خانوادگي و دستــرسي به زمان ،دچار محدوديتهايي است
) .(Brown & et al 1986كي اشاره ميکند که مادران شاغل ،نقش والديني خود
را مهمترين بُعد از زندگيشان توصيف ميکنند .در نزد آنان ،فراغت يک امر
مطلوب اما باقي مانده و در حاشيه است .مشارکت زنان در مصرف فراغت
هم از شرايط پيش از گذران فراغت تأثير ميپذيرند و هم از شرايط در جريان
گذران آن .موقعيتي که زنان در سلسلهمراتب اجتماعي دارند نيز در ميزان،
نوع و نحوهي انجام دادن فعاليتهاي فراغتي مؤثر است .به بيان ديگر ،هم

173

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

فرمولبندي شد ،اما در تحقيق حاضر ،اين نظريه به بررسي شکاف مصرف

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

ساختارهاي اجتماعي و سلسلهمراتب اجبارها و هم تجربيات فرد و موقعيتي
که آنها در سلسل ه مراتب اجتماعي دارند در اوقات فراغت زنان اثر ميگذارند
).(Katz-Gerro 1999: 627-646
از سوي ديگر ،مصرف اوقات فراغت بين جمعيتهاي زنان نامتوازن
توزيع شده است؛ براي مثال ،زنان وابسته به طبقات متخصص و حرفهاي
بيشتر اوقات فراغت را در بيرون از خانه سپري ميکنند ،اما زنان وابسته به
کارگران ساده و بيتخصص ممکن است اوقات فراغت خود را بيشتر در
خانه بگذرانند .اين موضوع به معناي آن نيست که براي مثال در ساخت
اقتصاد مبتني بر دانش ،زناني که جايگاه بهتري دارند ،وقت بيشتري هم براي
اوقات فراغت دارند .چراکه به تعبير گيدنز ،آنها بايد دائم در حال دست ِ
کاري
اوقات کار براي ايجاد اوقات آزاد باشند ).(Giddens 2001
در مجموع ،در اين تحقيق ،با ترکيب نظريهي شکاف فراغتي هاچيلد و
پيشينهي تجربي تحقيق (اشاره شده در بند بعدي) ،الگوي مصرف فراغت در
بين زنان شاغل و خانهدار بر اساس سه متغير ميزان ،نحوه و رضايتمندي
مقايسه خواهد شد .اين سه متغير ب ه صورت مدل تحليلي در شکل شمارهي
( )1نشان داده شدهاند.
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وضعيتاشتغالسنان

نحوهيگذرانفزاغت


خانودار)
(شاغل /

رضايتمندياسگذرانفزاغت


شکل ( )1مدل نظري تحقيق

 -4فرضيههاي تحقيق
 .1ميزان (ساعت) فراغت در بين دو گروه زنان شاغل و خانهدار متفاوت است.

 .2بين وضعيت اشتغال و نحوهي گذران اوقات فراغت در بين دو گروه
زنان شاغل و خانهدار رابطه وجود دارد.
 .3بين وضعيت اشتغال و ميزان رضايتمندي از نحوهي گذران اوقات
فراغت در بين دو گروه زنان شاغل و خانهدار رابطه وجود دارد.
 -5روششناسي تحقيق
 -1-5روش تحقيق

براي انجام دادن اين تحقيق ،از روششناسي تحقيق کمي استفاده شده
است و روش تحقيق استفاده شده در آن نيز ،پيمايش با ماهيت علي -
مقايسهاي است که در آن به مقايسهي الگوي مصرف فراغت در بين دو
گروه زنان شاغل و خانهدار پرداخته شده است .با توجه به اينکه اين تحقيق
درصدد مطالعهي گذران اوقات فراغت بوده و متغيرها در سطح فرد (يعني
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زنان) سنجش و بررسي شده است ،واحد تحليل آن «فرد» است .در ضمن،
جمعآوري دادهها و اطالعات از طريق ابزار پرسشنامه انجام گرفته است.
 -2-5جامعهي آماري ،حجم نمونه و شيوهي نمونهگيري

جامعهي آماري تحقيق را ،دو گروه زنان شاغل و خانهدار (غيرشاغل)
شهر ساري ،مرکز استان مازندران ،تشكيل دادهاند که از بين آنها ،تعداد 300
نفر ( 150نفر زنان شاغل و  150نفر زنان خانهدار) بر اساس فرمول کوکران
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
از لحاظ شيوهي نمونهگيري در سطح شهر و در بين زنان خانهدار نيز ،در
اين مطالعه تلفيقي از شيوههاي نمونهگيري خوشهاي (خوشههايي از مناطق،
نواحي و بلوکهاي مختلف شهر ساري) و تصادفي ساده به منظور انتخاب
زنان خانهدار و تكميل پرسشنامه در ميان آنها استفاده شد.
 -3-5سنجهها

 وضعيت اشتغال :متغير مستقل اين تحقيق ،وضعيت اشتغال زنان استکه در دو گزينهي «خانهدار» و «شاغل» تعريف و عملياتي شده است.
س از كار
ت ك ه پ 
ي اس�� 
ت و زمان 
 اوقات فراغت :اوقات فراغت ،فرص ت اقدام
ق و رغب 
ي با شو 
ي ميماند و فرد ب ه هنگا م آسودگ 
ف روزان ه باق 
موظ 
ح جهت
مفر 
ب ه تفريحات ،س��رگرميها و توس��عهي آگاهيها و فعاليتها 
ي ّ

ي و تجديد ق��وا و گريز از وقاي ع ماللانگي��ز روزان ه و باالخره
رف ع خس��تگ 
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بودجه  .)317 :1352در اين تحقيق ،اوقات فراغت ب ه عنوان متغير وابسته در سه
بُعد ميزان ،نحوه و رضايتمندي سنجيده شده است.
 ميزان (ساعت) فراغت :اين متغير در آمار توصيفي در قالب مقياسترتيبي با سه گزينهي كمتر از  5ساعت 6 ،تا  10ساعت ،و باالتر از  10ساعت
و در آمار استنباطي در قالب مقياس فاصلهاي سنجيده شده است.
 نحوهي گذران فراغت :در تحقيق حاضر ،متغير نحوهي گذران فراغتبا استفاده از نوع فعاليت فراغتي سنجيده شده و طي اين  12نوع فعاليت،
از پاسخگويان خواسته شده تا ميزان انجام دادن هر کدام از اين فعاليتهاي
فراغتي را بر مبناي طيف ليکرت نشان دهند :شركت در فعاليتهاي تفريحي؛
ش دادن موسيقي؛ صحبت با همسايگان؛
شركت در فعاليتهاي ورزشي؛ گو 
استفاده از كامپيوتر؛ تماشاي تلويزيون؛ شركت در جشنها و ميهمانيها؛
مطالعه؛ شركت در فعاليتهاي اجتماعي؛ شركت در مراسم مذهبي؛ رفتن به
سينما و تئاتر و در نهايت تماشاي ماهواره .مقدار آلفاي محاسبهشده براي
اين مقياس برابر با  0/76است که نشان از سازگاري دروني و بهعبارتي پايايي
باالي ابزار اندازهگيري براي سنجش نحوهي گذران فراغت دارد.
 رضايتمندي از گذران اوقات فراغت :احساس رضايت ،بازتابتوازن ميان آرزوهاي شخصي و وضعيت عيني فردي ميباشد (اينگلهارت

 .)241 :1373در اين تحقيق ،ميزان رضايتمندي در دو بُعد «رضايت از ميزان
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اوقات فراغت» و «رضايت از نحوه گذران اوقات فراغت» مد نظر است.
مقدار آلفاي اين شاخص برابر با  0/81محاسبه شد که ميزان باالي سازگاري
دروني بين گويهها و در نتيجه مقياس رضايتمندي از گذران اوقات فراغت
را نشان ميدهد.
 - 4-5تحليل آماري

ل شده در بين  300نفر از زنان
دادههاي حاصل از پرسشنامههاي تکمي 
شاغل و خانهدار ساکن در شهر ساري ،با استفاده از نرمافزار آماريSPSS19

تجزيه و تحليل شدهاند .براي شناسايي توزيع متغيرهاي وابسته و مستقل
تحقيق ،از آمار توصيفي استفاده شد .براي آزمون فرضيات تحقيق مبني بر
تفاوت متغيرهاي وابسته مربوط به مصرف فراغت در بين زنان شاغل و
خانهدار نيز ،از آزمون  tبا دو نمونه مستقل ،آزمون کاي اسکوئر چندبُعدي
استقالل و شاخص پيوند ويکرامر استفاده شد.
 -6يافتههاي تحقيق
 -1-6يافتههاي توصيفي

 -1سن 52/4 :درصد از زنان خانهدار و  56/1درصد از زنان شاغل در گروه
سني  30سال و باالتر واقع شدهاند.
 -2تحصيالت 72/4 :درصد از زنان خانهدار و  85/7درصد از زنان ش��اغل
تحصيالت دانش��گاهي (کارداني و باالتر) داش��تند .همچنين  27/6درصد از
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و پائينتر) داشتند.
 -3س��اعت فراغ��ت 73/3 :درصد از زنان خان��هدار و  37/2درصد از زنان
شاغل باالتر از  5ساعت در روز اوقات فراغت داشتهاند.

جدول ( )1توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ويژگيهاي زمينهاي

متغير

سن

طبقات

زنان

زنان

تحصيالت

خانهدار

شاغل

پائينتر از  25سال

14/3

13/4

 25-29سال

33/3

30/5

 30-34سال

26/7

20

 35-39سال

11/4

18/1

 40سال و باالتر

14/3

19

کل

980

100

ديپلم و پائينتر

27/6

14/3

فوق ديپلم

29/5

27/6

ليسانس

36/2

49/5

فوق ليسانس و باالتر

6/7

8/6

980

100

کل

متغير

ساعت

فراغت
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)روز

طبقات

زنان

خانهدار

زنان شاغل

 5ساعت و کمتر

26/8

62/8

 6-10ساعت

48/6

28/6

باالتر از 10
ساعت

24/7

کل

980

8/6
100
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 -2-6يافتههاي تحليلي  -استنباطي

ال��ف -فرضيهي اول« :ميزان (س��اعت) فراغت در بين دو گروه زنان
شاغل و خانهدار متفاوت است».
آزمون  tبادو نمونه مستقل نشان داد که ميزان (ساعت) فراغت روزانه در
بين زنان خانهدار ( )M = 71/2 ،SD = 13/52بيشتر از زنان شاغل (،SD = 10/41

 )M = 63/8است (.)t)103( = 1/35 ،p > 0/05

جدول ( )2مقايسهي ميانگين ساعت فراغت در بين دو گروه زنان شاغل و خانهدار
ميانگين ساعت فراغت

انحراف

)(M

)(SD

استاندارد

گروهها

تعداد

روزانه

زنان شاغل

105

63/8

10/41

زنان خانهدار

105

71/2

13/52

t

1/35

درجه

آزادي

103

مقدار

احتمال
)(P

0/05

ب -فرضيهي دوم« :بين وضعيت اشتغال و نحوهي گذران فراغت در بين
دو گروه زنان شاغل و خانهدار رابطه وجود دارد».

براي آزمون تفاوت نحوهي گذران اوقات فراغت در بين زنان شاغل
و خانهدار ،آزمون کاياسکوئر چندبُعدي استقالل اجرا شد .طبق نتايج به
دست آمده ،رابطه بين اين متغيرها (يعني وضعيت اشتغال و نحوهي گذران
فراغت) معنيدار بود . χ2)77 ،N = 300( = 9/342 ،p >0.01 ،از سوي ديگر،
ت آمده (  )Cramer’s V=0/61نيز حاکي از آن است
شدت همبستگي ب ه دس 
که همبستگي بين وضعيت اشتغال و نحوهي گذران اوقات فراغت در حد
متوسط رو به باالست .از طرف ديگر ،ميزان گذران تمامي فعاليتهاي فراغتي
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توزيع نسبتها در جدول نيز حاکي است که نسبت انجام دادن فعاليتهايي
مانند شركت در فعاليتهاي تفريحي ،شركت در فعاليتهاي ورزشي ،گوش
دادن به موسيقي ،صحبت با همسايگان ،شركت در فعاليتهاي اجتماع،
شركت در مراسم مذهبي و رفتن به سينما و تئاتر ،در بين زنان خانهدار
بيشتر از زنان شاغل است .از زاويهاي ديگر ،طبق اين نتايج ،جريان کلي
شركت در فعاليتهاي فراغتي فعال ،بيشتر به نفع زنان خانهدار است تا
زنان شاغل .گرچه شاهديم که در برخي فعاليتهاي فراغتي غيرفعال مانند
تماشاي تلويزيون و ماهواره نيز ،باز ميزان استفادهي زنان خانهدار بيشتر از
زنان شاغل است.
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در بين زنان شاغل و خانهدار متفاوت است.
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نحوهي گذران فراغت در بين دو گروه زنان شاغل و خانهدار رابطه وجود
دارد».
ميزان رضايتمندي از نحوهي گذران فراغت در بين دو گروه زنان شاغل
و خانهدار متفاوت است . χ2)3،N = 300( =12/691 ،P>0/05 ،رابطهي قوي بين
وضعيت اشتغال و رضامندي از نحوهي گذران فراغت نيز ،بر اساس مقدار
شاخص وي کرامر ( )V=0/54روشن است .بدين معني که زنان شاغل
رضايت بيشتري از نحوهي گذران فراغت دارند تا زنان خانهدار.

جدول ( )4آزمون رابطه بين وضعيت اشتغال زنان و ميزان رضايتمندي از نحوهي گذران
فراغت
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 -7جمعبندی و نتیجهگیری

نتايج پژوهش حاضر مبني بر مقايسهي مصرف فراغت در بين زنان شاغل
و خانهدار ،با هدف بررسي نقش اشتغال زنان در مصرف فراغت و نيز تثليث
کار  -خانواده  -فراغت ،حاكي است كه الگوي گذران فراغت در بين زنان
شاغل و خانهدار از نظر سه معيار ميزان ،سبک و رضايتمندي متفاوت بوده
و تفاوت اصلي الگوي گذران فراغت در بين زنان شاغل و خانهدار ،تفاوت
در عمق و کيفيت است تا تفاوت در سطح و کميت.
نتايج مطالعهي حاضر نش��ان داد که زمان فراغت زنان خانهدار ،بيشتر از
ي که تفاضل زمان فراغتي
زناني اس��ت که در بازار کار شاغل هستند .بهطور 
اين دو گروه به  7/4س��اعت ميرس��د .اين نتيجه ،بازتاب نظريه «ش��کاف
فراغتي» هاچيلد اس��ت که بر اس��اس آن ،زنان ش��اغل به دليل پرداختن به
«کار نوبت دوم» در داخل خانه ،دسترس��ي نابرابري به فراغت دارند و همين
موضوع باعث کاهش زمان فراغتي آنها ميش��ود .زنان شاغل به دليل گذران
بخش��ي از زمان خود در محل کار ،طبيعي است که توازن بين اضالع مثلث
کار  -خانواده  -فراغت در بين آنها از بين رفته و ممكن است يک يا دو مورد
از آن بر ديگري برجستگي بيابد .نتايج مطالعات داخلي و خارجي داللت بر
نتايج مش��ابهي مبني بر کمتر بودن مدت زمان فراغتي زنان ش��اغل نسبت به
زنان خانهدار داش��ت (نيکپور و ديگران 1384؛ Huda and Akhtar؛Wilbur 1998

) .2006از طرفي ،با توجه به س��اعت فراغت بيشتري که زنان خانهدار نسبت
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ش��اغل به دليل اشتغال در بازار کار و فقدان وقت کافي براي گذران فراغت
در ساعات دلخواه ،الجرم بايد فراغت خود را در زمان تعطيالت سپري کنند،
اما زنان خانهدار با فراغت بال و گسترهي بيشتري از زمان ،ميتوانند از زمان
فاصله بگيرند و هر زماني که مايل بودند ،فراغت خود را سپري کنند.
اما نکتهي شايان ذکر ،در رضايت از نحوهي گذران فراغت است که
مؤلفهاي مهم در مطالعات مربوط به الگوي گذران فراغت به حساب ميآيد.
نتايج اين مطالعه ،گرچه نشان از ميزان باال و نيز زمان بيشتر فراغت در بين
زنان خانهدار داشت ،اما نتيجهاي که در ِ
پس اين يافتهها استنباط ميشود،
نارضايتي بيشتر زنان خانهدار از نحوهي گذران فراغت است .نتايج اين
مطالعه نشان داد که در مقايسه با زنان خانهدار ،زنان شاغل رضايت بيشتري
از نحوهي گذران فراغت دارند .چنين نتيجهاي داللت بر آن دارد که زنان
شاغل به داليل مختلفي همچون فراغت کمتر و شايد تحصيالت باالتر و،...
استفادهي بهتر و مطلوبتري از زمان فراغت خود ميبرند تا زنان خانهداري
که از نظر زماني ،فرصت بيشتري براي گذران فراغت دارند .عالوه بر اين،
همگام با مطالعات داخلي قبلي ،نتايج تحقيق حاضر نشان داد که مدت
فعاليتهاي فراغتي زنان شاغل ،از مدت فعاليتهاي شغلي آنها کمتر است
(نيکپور و ديگران  .)1384از اين رو ،به تعبير گيدنز اين زنان بايد دائم در
حال دستکاري اوقات کار براي ايجاد اوقات آزاد باشند ).(Giddens, 2001
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به زنان ش��اغل دارند ،از نظر زمان گذران فراغت نيز ،طبيعي اس��ت که زنان
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بنابراين ،داللت تمامي يافتهها بر اين است که تفاوت اصلي الگوي گذران
فراغت در بين زنان شاغل و خانهدار ،تفاوت در عمق و کيفيت است تا
تفاوت در سطح و کميت.
يافتهها نش��ان داد که نس��بت انجام دادن فعاليتهايي مانند ش��ركت در
ش دادن به موسيقي،
فعاليتهاي تفريحي ،شركت در فعاليتهاي ورزشي ،گو 
صحبت با همس��ايگان ،ش��ركت در فعاليتهاي اجتماع ،شركت در مراسم
مذهبي ،رفتن به س��ينما و تئاتر و تماش��اي ماهــواره ،در بين زنان خانهدار
بيشتر از زنان شاغل است .عليرغم اين ،تدقيق در اين يافته حاکي است که
مکان اصلي مصرف فراغت زنان ،اعم از خانهدار و ش��ــاغل ،همچنان منزل
ب��وده و غالب فعاليت فراغتي آنها مانند تماش��اي تلويــزيون و ماهواره در
منزل س��پري ميشود .مطالعات خارجي نيز به نتايج مشــابهي دست يافتند
) Shaw 1987؛.(Bialeschki & Henderson 1986
در پايان ،بايد به اين نکته اشاره کرد که به اعتقاد جامعهشناسان ،فراغت
تجربهاي است كه فرد هنگام رهايي از اشتغاالت و الزامات كار روزانه ،بر
اساس تمايالت و رهيافتهاي شخصي و مشاركت داوطلبانه متناسب با نياز
و ذوق خود انتخاب ميكند تا جسم ،فكر و شخصيت او رشد و پرورش
يابد .سياست فرهنگي نظام اسالمي در خصوص اوقات فراغت نيز ،بر مبناي
زمينهسازي جهت گذران مطلوب ،مفيد و سازندهي آن و هدايت فكري
و عملي و بارورسازي اوقات زندگي است؛ لذا ،فراغت در نظام ارزشي

اسالم ،جنبهي فرهنگي داشته و از صورت تفريح و سرگرميِ ِ
صرف خارج
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فعا ِل فرهنگي و اجتماعي و زمان خودسازي در عين كسب نشاط پايدار،
شادابي ،طراوت و كارايي و رفع خستگي فكري و رواني در زندگي فردي
و جمعي است .بنابراين ضروري است که با اجراي سياستهاي مناسب و
سنجيدهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،ايجاد تسهيالت و خدمات ،فراهم
كردن فضاهاي مناسب فرهنگي و ورزشي و ،...از هدر رفتن اوقات فراغت
پيشگيري کرده و به باروري آن كمك نمود و از اين راه ،بر غناي علمي
و فرهنگي جامعه افزود .تحوالت اجتماعي  -فرهنگي كشور نيز ،ايجاب
ميكند که با برنامهريزيها و سياستگذاريهاي مناسب ،توجه بيشتري به
اوقات فراغت زنان شود.
توج��ه به تنظيم و ارائ��هي برنامههاي فرهنگي ويژه بانوان ،متناس��ب با
ويژگيهاي ش��خصيتي زنان و جهتدهي زنان خانهدار براي بهرهوري بهينه
از اوق��ات فراغت در خانه از طريق افزايش س��طح آگاه��ي ،انجام كارهاي
عامالمنفعه و كس��ب س��اير مهارتهاي فردي و اجتماعي توسط رسانههاي
مختلف و آموزشهاي غيرحضوري ،ازجمله پيشنهادهاي اين تحقيق است.
همچنين پيشنهاد ميشود با توجه به اينکه مکان اصلي مصرف فراغت زنان،
اعم از خانهدار و شاغل ،همچنان منزل است و غالب فعاليت فراغتي آنها در
منزل سپري ميشود ،ضمن اينکه برخي از برنامههاي فراغتي که دولت براي
آنان براي خروج مکان فراغتيش��ان از منزل برنامهريزي ميکند ،برنامههاي
مناسبي را هم براي غنيسازي فراغتشان در چارچوب منزل فراهم سازد.
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