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ــه ــر يافتـ ــأملي بـ ــر    تـ ــان از منظـ ــت زنـ ــي فراغـ ــاي پژوهشـ هـ
 شناسيجامعه

  
  1سادات شفيعي سميه

   چكيده
هـاي   هاي صورت گرفته مرتبط با فراغت زنان و تحليـل ثانويـه يافتـه    اين مقاله با مرور پژوهش

ارائـه   و دامنـه از يـك سـو    مقيـاس و نيـز تحقيقـات پهـن     آنان در قالب تحقيقات كوچكميداني 
المللـي، بـه    هـا و مؤسسـات بـين    هاي در دسترس سـازمان  آمارهاي جهاني فراغت بر حسب داده

هـاي   مطالعه تطبيقي فراغت زنان پرداخته و تصويري از وضعيت چگونگي پـرداختن بـه فعاليـت   
ها بـر حسـب دوره زنـدگي زنـان      داده. دهد زنان در ايران به دست مي فراغتي و نيز موانع فراغت

هـا نشـان    يافتـه . شناسـد  ارائه شده و فراغت زنان جوان، ميانسال و سالمند را از يكـديگر بـازمي  
هاي اجتماعي تحـت تـأثير متغيرهـاي سـاختاري چـون طبقـه و        فراغت مانند ساير اُبژه :دهد مي

فراغتـي، امتـداد انتظـارات از نقـش سـنتي زن را مـنعكس        رواج برخي الگوهـاي . جنسيت است
هـا و امكانـات فراغتـي     هاي اطالعاتي موجود و نيـز فقـدان سياسـت    در مجموع ضعف. سازد مي

هاي نوين ارتباطي و نيز  وريانگر با توجه به ورود فن محور، ضرورت انجام مطالعات جامع مخاطب
  . كند هاي استراتژيك را ايجاب مي زيري منظور برنامه هاي فراغتي جديد به فعاليت

  .خانگي تقسيم كار و فراغت، تفريح، فراغت زنان، دوره زندگي :واژگان كليدي
  271-307 صص  94 تابستان  دهمپانز شماره  چهارم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

   5/2/94: تاريخ پذيرش مقاله     15/11/93: تاريخ دريافت مقاله

                                                                                                                                        
ــاعي،   . 1 ــات اجتم ــات فرهنگــي   عضــو هئيــت علمــي پژوهشــكده مطالع ــوم انســاني و مطالع پژوهشــگاه عل
)ss.shafiei@gmail.com .(  
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   مقدمه
شـناختي در   ويـژه مطالعـات جامعـه    مسائل مربوط به زنان از ابعاد مختلف نظري و ميداني بـه 

اين توجه هم معطـوف بـه   . چند دهه اخير مورد توجه پژوهشگران عالقمند قرار گرفته است
ها و الگوهـاي رفتـاري دو    نشكليت زندگي اجتماعي زنان و هم متوجه مطالعات تطبيقي ك

هـا   ه هم دگرگوني ارزشكاي متأثر از تغييرات اجتماعي شتاباني بوده  جنس شده و تا اندازه
هـاي   ورياانات و فنـ كاربرد امكو باورها را به دنبال داشته و هم زندگي روزمره را از طريق 

ي تغييـرات  ه بـه خـوب  كـ هـايي   از جملـه حيطـه  . ارتباطي نوين دستخوش تحول ساخته اسـت 
اوقات فراغت زمان الزم براي پرداختن به . سازد، اوقات فراغت است س ميكور را منعكمذ

هـا ضـمن    هاي سرگرمي را مهيا ساخته و از طريق انتخاب و ميزان پرداختن به فعاليت فعاليت
زنـدگي ضـمن ارتبـاط بـا      كاي از سـب  عنـوان مؤلفـه   ايجاد اثرات مثبت روحي، جسـمي بـه  

هـاي هـويتي    دار فـرد در بـروز انـواع رفتارهـاي مصـرفي و نيـز قـوام انگـاره        هاي پايـ  رغبت
زنـدگي،   كعنوان مؤلفـه سـب   در حقيقت فرد با پرداختن به انواع فراغت به. تأثيرگذار است

هـا و   سـو سـبب رفتارهـا، نگـرش     كه از يـ كجويد  ت ميكدر حلقه داد و ستد معنايي مشار
و از سوي ديگر با اتخـاذ چنـين نـوعي از فعاليـت،     هاي متفاوت شده  هاي او در تيپ انتخاب

فراغـت بـه   . سـازد  ها را بـراي خـود و ديگـران متبـادر مـي      معنايي از هويت، نگرش و ارزش
هـا و رهـايي از فشـارهاي ناشـي از وظـايف شـغلي،        خودي خود نيز جبراني بـراي خسـتگي  

يجـاد حـس   هـاي زنـدگي شـهري بـه شـمار رفتـه و عـالوه بـر ا         هاي محيطي و تنش استرس
. شـود  آنهـا دانسـته مـي     كـارگيري شايسـته   ههاي مثبت و ب رضامندي، موجب ذخيره پتانسيل

هاي اجتماعي، فرهنگي  هاي جسماني و هم فعاليت بنابراين گذران فراغت هم در بعد فعاليت
ها و فشارها، كسب لـذت و   ها و استعدادها، رفع خستگي بستري براي بروز و بسط شايستگي

هاي فرهنگي اجتماعي و حتي سياسـي   لفه سبك زندگي داراي داللتؤعنوان م بهدر نهايت 
  . ملي استأقابل ت

هاي بيشتر و اعمال  الزم است بدانيم زنان در جوامع مختلف به جهت تجربه محدوديت
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شناسي و  هرچند جامعه. هاي جنسيتي، تجربه متفاوتي از زندگي روزمره دارند برخي تبعيض
اهميت نقش جنسيت در مطالعات اجتماعي  كهاي اخير به در ن در دهههاي مرتبط آ حوزه

نيـز داليـل روشـني در بـاب     ) چه بسـا در ايـران  (مطالعات انجام شده  كواقف شده، اما اند
از جملـه سـيطره   . اسـت   آورده هاي بنيادين زندگي روزمـره در بـين دو جـنس گـرد     تفاوت

انجـام   ه بيشتر در فضاي خصوصي و خانـه  كي هاي هاي جنسيتي، اهتمام زنان به فعاليت ليشهك
هـاي   ه محدوديتكشود و در دسترس نبودن منابع مالي از جمله موضوعات مهمي است  مي

هاي فراغتي ايجـاد   جدي در اتخاذ رويه در زندگي روزمره زنان از جمله پرداختن به فعاليت
هـاي اجتمـاعي،    فعاليـت  الگـوي مردانـه تبيـين     منتقدان فمينيست بر اين باورنـد كـه  . كند مي

دليـل   پـذيري زنـان بـه    جامعه ، چراكهفرهنگي در اين حوزه براي جنس مونث مناسب نيست
رو تجربه زيست جهان آنها و معناي آن با  ينامتفاوت است و از اساساً ،نقش تابعي كه دارند
كـرده و   ها، تعابير و باورهاي متفاوتي را دروني در نتيجه آنان ارزش. جنس مذكر فرق دارد

  . دهند هاي سبك زندگي از جمله فراغت به شيوه خود بروز مي لفهؤاز م كدر قالب هر ي
يل داده و داراي عالئق، تأمالت و كزنان نيمي از جمعيت ايران را تش ،بر اساس آمارها

ه بـر چگـونگي حضـور آنـان     كـ هـايي   مطالبات خاص خود هستند؛ بـا گـرايش و خواسـت   
هـر  . گـذار اسـت   ماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي تـأثير اجت كعنوان نيروي محر به

اهميت جهاني و نيـز ملـي پـرداختن     ،چند مطالعات اجتماعي درباره زنان در ايران نوپا است
هـاي انجـام شـده     به وضعيت زنان از چشم تيزبين محققـان عالقمنـد دور نمانـده و پـژوهش    

ه كـ ن اساس و با توجـه بـه تمـايز جنسـيتي     بر اي. اي براي مطالعات آتي باشد تواند ذخيره مي
ــه موضــوع جنســيت دارد كــهــاي  ريشــه در باورهــا و نگــرش الزم اســت  ،الن اجتمــاعي ب

انجـام مطالعـاتي از ايـن دسـت     . هاي زندگي اجتماعي زنان مورد توجـه قـرار گيـرد    ويژگي
نـوعي   ،)متر در ايران مورد اعتنا قـرار گرفتـه  كه ك(پذيري علم  ضمن تسهيل روند انباشتگي

 كمـ كو به تجميع، تحليل و ارزيابي مطالعات ميـداني   بودهارزيابي از تحقيقات انجام شده 
منظـور   هـاي آتـي بـه    هـاي تحليـل   تواند زمينه از اين رهگذر مي بنابراين .ردكشاياني خواهد 

الن بـا هـدف حمايـت    كـ گذاري خـرد، ميانـه و    تصويب قوانين و مقررات در قالب سياست
  . از زنان را ميسر سازد اجتماعي فرهنگي

شناسي فراغـت زنـان بـه     اين مقاله به دنبال آن است تا بر اساس چارچوب نظري جامعه
هاي انجام شـده مـرتبط در ايـران پرداختـه و ضـمن تحليـل ثانويـه         بررسي وضعيت پژوهش
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ايـن مهـم بـا هـدف اصـالح      . ها، سيمايي از گذران فراغت زنان در ايران به دست دهد يافته
گذارانه از طريق اهميت بخشي به موضوع فراغت زنـان   ردهاي مطالعاتي و نيز سياستكروي

داشـته و   تأكيدهاي فراغت در جوامع شهري  هاي آن بر نيازسنجي مخاطبان برنامه و ويژگي
هـاي انجـام يافتـه، از     با مطالعه پژوهش :اين مقاله عبارتند از هاي سؤال. شمرد آن را الزم مي

دانيم؟ اوقات فراغت زنان از نظر زمان و نوع فعاليت چگونـه اسـت؟ در    يفراغت زنان چه م
ان مطالعه تطبيقي وجود دارد، گذران اوقات فراغت در ميان دو جنس كه امكهايي  پژوهش

هـايي بـراي    هـاي جهـاني فراغـت چـه رهيافـت      هايي دارد؟ مطالعه جنسـيتي داده  چه ويژگي
  مطالعات بومي ما دارد؟ 

  روش تحقيق . 1
اي و مباحث نظري احصا شـده، ايـن پـژوهش بـه تحليـل ثانويـه        تابخانهكر اساس مطالعات ب

ن شده كمرور آثار پژوهشي بر اساس چارچوب ساختارمندي مم. پردازد مطالعات پيشين مي
هـاي اصـلي    هاي دانشگاهي و روشـمند بـا توجـه بـه دربرگيـري بخـش       نتايج پژوهش. است

گيـري در   ها و نتيجـه  نظري، روش تحقيق، تحليل يافته پژوهش از جمله طرح مسئله، ادبيات
اش و كنكبندي گردآوري و مورد  طور نظام هاي علمي پژوهشي در ابتداي امر به قالب مقاله

هاي داخلي فراغت بـر حسـب جـنس از     ندگي يافتهكدليل پرا سپس به. شناسايي قرار گرفتند
ها بر حسب متغيـر دوره   در نهايت يافته ،سو و اهميت دوره زندگي زنان از سوي ديگر كي

بنـدي   ، مقولـه كهاي بيشتري بر حسب اين فصل مشـتر  در نتيجه يافته. زندگي زنان ارائه شد
هـاي سـني    دامنه با پاسخگويان همه گروه هاي گزارش تحقيقات پهن در عين حال يافته. شد

  . دنك كمكنيز مورد بررسي قرار گرفت تا به تنوير وضعيت فراغت زنان 
ه كـ تحقيقات سازماني است  و هاي دانشگاهي جامعه آماري اين تحقيق شامل پژوهش

. هاي آن در قالب مقاالت علمي پژوهشـي مـرتبط بـا موضـوع بـه چـاپ رسـيده اسـت         يافته
هاي پايگاه  ز دادهكفراغت زنان، در مر و هاي فراغت، تفريح ليدواژهكمنظور انجام مطالعه  به

مقاله اسـتخراج   58 و جوو پرتال جامع علوم انساني و نورمگز جست، )SID(اطالعات علمي
ها مـورد   ها و مؤسسات پژوهشي، يافته اي در دانشگاه تابخانهكشد و سپس با مراجعه به منابع 

شناسـي   ه از منظـر جامعـه  كـ از مجموع مـوارد احصـا شـده، تنهـا آنـاني      . نترل قرار گرفتك
مقاله علمي  18غت زنان داشتند، انتخاب و در نهايت هاي معتبر و روشمندي درباره فرا يافته

هـاي   ليـه مقالـه  كن كدر حد مم كه ردكتوان ادعا  مي. پژوهشي براي تحليل نهايي گرد آمد
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هـا مـورد    علمي پژوهشي مرتبط با فراغت زنان در ايران با درنظر داشتن روايي و پايايي يافته
  . اند به چاپ رسيده 1380در دهه  الباًبه لحاظ زماني مقاالت غ. بررسي قرار گرفته است

هـاي چنـد    تر از مطالعات انجـام يافتـه فراغـت، يافتـه     همچنين براي ارائه تصوير روشن
ــه كــتوضــيح آن. اوش قــرار گرفــتكــدامنــه نيــز مــورد  پيمــايش پهــن ه در مجمــوع تنهــا ب

 مقاالت علميليه كآوري  ه با جمعكبل ،ه مورد فراغت زنان بود پرداخته نشدكهايي  پژوهش
هـاي ميـداني بـر     ان دادهكپژوهشي به چاپ رسيده در حوزه فراغت، تالش شده در حد ام ـ

ان كـ ه تـا حـد ام  كـ حسب متغير جنس گردآوري شود و از اين نظر اين اطمينان وجود دارد 
با مطالعـه  . افانه قرار گرفته استكدو دهه اخير مورد مطالعه موش ويژه ، بهليه منابع پژوهشيك

ه كـ رد كـ تـوان ادعـا    ليل ثانويه بيشترين تعـداد تحقيقـات در دسـترس انجـام شـده مـي      و تح
  . شود هاي ميداني حاصل مي ثري از وضعيت فراغت زنان برحسب يافتهكشناخت حدا

 ،رسيد با وضعيت فراغت زنان در جهان الزم به نظر مي ،براي آشنايي با پيشينه موضوع
هاي زنان براي گذران فراغت در مقايسه با  و فعاليت لي، مطالعه ميزان اوقات فراغتكطور به

هـل  أن بـر حسـب سـن و وضـعيت ت    كشورها در صورت ممكمردان و نيز در مقايسه با ساير 
هـاي   تـالش شـد در حـوزه مطالعـات جهـاني فراغـت نيـز داده       بنابراين . نيمكاطالع حاصل 

. ده گـزارش شـود  شـورهاي دربرگيرنـ  كالمللي قابل دسترس بررسي و بر حسب مقيـاس   بين
ه آمارهـا بـه خـوبي گويـاي وضـعيت      كـ هاي رايج ابعاد مقالـه و از آنجـا    علت محدوديت به

تنها به آمارهاي رسمي بسنده  ،عد نوع فعاليت بودبعد زمان و چه از بچه از  ،جنسيتي فراغت
هـاي داخلـي دنبـال شـد، در      ه در بخش يافتـه كچنان ،هاي مقاالت علمي پژوهشي شد و داده

  . ه استنظر نبود مراد اينجا

  مباني مفهومي و نظري . 2
  اوقات فراغت. 1-2

اي از  مجموعـه «: كنـد  گونـه تعريـف مـي    شناسي اوقات فراغت را اين المللي جامعه گروه بين
هـا   منظور توسعه آگاهي اشتغاالت، كه فرد با رضايت خاطر، براي استراحت يا تفريح و يا به

اجتمـاعي، داوطلبانـه بعـد از رهـايي از الزامـات شـغلي،        يا فراگيري غيرانتفاعي و مشاركت
   .)51: 1378كوهستاني، (» پردازند خانوادگي و اجتماعي بدان مي
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اوقات فراغت مجموعه «: سوي يك تمدن فراغت معتقد است مولف كتاب به 1دومازيه
 هايي است كه شخص پس از انجام تعهدات و تكاليف شغلي، خانوادگي اجتماعي با فعاليت

پـردازد و غرضـش اسـتراحت، تفـريح، توسـعه دانـش يـا بـه كمـال           آن مـي   ميل و اشتياق به
هـا و يـا در نهايـت     رساندن شخصيت خـويش، يـا بـه ظهـور رسـاندن اسـتعدادها، خالقيـت       

  ). 30: 1377عصاره، (» مشاركت آزادانه در اجتماع است
طبـق  : گيـرد  ر مـي سه حالت را در نظـ  ،استنلي پاركر در تعريف خود از اوقات فراغت

شـده بـراي    روز منهـاي زمـان مصـرف    ساعت شبانه 24 :تعريف اول، فراغت عبارت است از
اوقات فراغت  ،اين تعريف. كار، خوابيدن، خوردن، برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي و غيره

يك دوره زماني محسوب  فراغت اساساً ،در تعريف دوم. داند مي 2از كار مانده  باقي زمان را
تعريـف سـوم   . دهـد  انسان دست مي از انجام فراغت به بلكه حالتي كيفي است كه  ،شود نمي

. 1 :تركيب بعد زماني فراغت با جنبه كيفـي آن  ،به عبارتي. تركيبي از دو تعريف قبلي است
منظـور   توانـد از آن بـه   فراغت زماني است كه يك فـرد از سـاير وظـايف آزاد اسـت و مـي     

فراغـت   .2و  تي، مراقبت اجتماعي يا پيشرفت فردي استفاده كنداستراحت، گريز از يكنواخ
 ,Parkerتواند بـه ميـل خـود در آن شـركت نمايـد      است كه فرد مي ييها تعدادي از فعاليت

فراغت مازاد زماني است كـه بعـد   «: نويسند هربرت مي و دوروتي پتگن مي .)1976:17-18
لونـدبرگ  ). May & Petgen, 1928:3( »مانـد  از انجام كار الزامات عملي زندگي باقي مي

از وظايف رسمي و آشكار كه  شود كه  عنوان زماني تعريف مي به فراغت عموماً«: نويسد مي
 ,Lundberg(» كنــد، آزاد هســتيم شــغل و يــا ســاير تعهــدات اجتمــاعي بــر مــا تحميــل مــي

اي برآوردن داند كه بعد از كسر زمان مصروف بر نوميرفراغت را مازاد زماني مي). 1964:2
وقت آزادي است كـه فـرد را قـادر     ،فراغت. ماند وظايف رسمي و الزامات زندگي باقي مي

همچنـين هرگونـه    ). Neumeyer, 1993:1(انتخـاب كنـد    ،سـازد آنچـه را دوسـت دارد    مي
صورت جمعي از نظر  صورت فردي و چه به شود، چه به فعاليتي كه در حين فراغت دنبال مي

تفريح به وسـيله يـك انگيـزش درونـي و     «: كراوس معتقد است). Ibid:5-6(او تفريح است 
آيد و نه به وسيله عاملي بيرونـي   يك ميل براي رسيدن به رضايت شخصي به حركت درمي

  ). Edington, 1993: 11(» هاي خارجي يا ساير اهداف و پاداش

                                                                                                                                        
1. Dumazdeiei 
2. Residual defenition 
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  : هاي اوقات فراغت به شرح زير است ويژگي ذكر شد،با توجه به آنچه 
وجـود ميـل و داشـتن حـق      .2 ،هـا  جدا بودن وقت فراغت از كار و سـاير مسـئوليت   .1
عنـوان بـارزترين ويژگـي اوقـات      نظران داشتن حق انتخاب را بـه  اي از صاحب عده: انتخاب

بارزترين ويژگي اوقات فراغـت وجـود نيـروي انگيـزه و عامـل مهـم       «. كنند فراغت بيان مي
وري از  ميل و انگيـزه شـخص و انتخـاب آزادانـه، بهـره      به لحاظ وجود همين. انتخاب است

بـراي فـرد خوشـايند و مطلـوب      اوقات فراغت، هر هدفي را كه به همراه داشته باشـد، قطعـاً  
اوقــات فراغــت : نداشــتن انگيــزه و نفــع اقتصــادي .3). 64-65: 1378،  كوهســتاني(» اســت

آن تمايل دارد و تا حـد  ساعاتي است كه بايد بدون اجبار صرف اموري شود كه شخص به 
. ممكن نبايد با نفع اقتصادي همـراه باشـد يـا منبـع درآمـدي بـراي شـخص محسـوب شـود         

توانند تـأثير خـود را در    هاي مادي مي صورت به مرور زمان انگيزه بديهي است در غير اين«
كميت و كيفيت گذران اوقات فراغت داشته و دو عامل قبلي را تحت تأثير خود قـرار داده،  

: همـان (» اساسـي وارد آورد  در نتيجه به آثار و نتايج حاصل از گذران اوقات فراغت لطمـه  
65 .(  

  فراغت زنان. 2-2

ه شناسـان ايـن حـوزه بـ     اوقات فراغت نيز گرين مطالعه خود را با نقد جدي جامعـه   در حوزه
ر خاطر تمركز شديد بر آثار مربوط به جايگـاه طبقـاتي كـارگران سـفيد مـرد، فرهنـگ كـا       

نگاه فمنيستي با نشـان دادن سـاختار   . كند آغاز مي  هاي تفريحي مربوطه دستمزدي و فعاليت
علوم انساني تـا چـه حـد بـه      كه زندگي زنان و بيان تجارب آنها به زبان خودشان نشان داده

شناسـي   برانگيـز پـاركر از بانيـان جامعـه     ملأاز جمله كار ت. است  توجه بوده اهميت جنس بي 
تمايزات الگوي تفريحي زنان و مـردان ناشـي از   «: كند اين گفته بسنده مي تنها به  هكفراغت 

وجود نقش سنتي و مبتنـي بـر خانـه    . است تفاوت نقشي است كه جامعه براي آنها معنا كرده
زن، پايين بودن سطح تحصيالت او، نقش اصلي او در شكل مادري، پايگاه حقـوقي دسـت   

زنـان اوقـات فراغـت    . اسـت   ريح زنان و مـردان ايجـاد كـرده   دوم او، تمايزات زيادي در تف
. نيز محدودتر اسـت  آنان هاي تفريحي كمتري نسبت به همسران خود دارند و طيف فعاليت

پردازنـد و زنـان    مردان بيشـتر بـه ورزش مـي   . اوقات فراغت بيشتري دارند ،زنان مجرد بيكار
عـالوه  . تر ويژه زنان مسن گذرانند، به يها و كليساها م اوقات فراغت خود را بيشتر در كلوپ
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  .)Parker, 1976:87-88(» شود برآن بعضي از كارهاي منزل نزد زنان تفريح محسوب مي
پرسـت بـا تغييـر شـرايط و جـديت       اوقات فراغت زنان ماننـد آفتـاب  «: نويسد گرين مي

زنان در نقش اول براي  در وهله . هستند  رقبا قدرتمند و متنوع. كند رقبايش رنگ عوض مي
رضـامندي دو جـنس از گـذران اوقـات      بنـابراين . مادر و همسر يكي از اين رقبا كـار اسـت  

خوابنـد   كـه كودكـانش مـي    مادري كه در حين صرف چاي هنگامي. فراغت متفاوت است
برد كه مديري از صـرف   كند، همانقدر از اوقات فراغت خود لذت مي افكارش را جمع مي

اي مهـم و فرصـتي    براي بسياري، اوقـات فراغـت تجربـه   . مركز شهرناهار با همكار خود در 
البتـه فراغـت   ). Green, 1990:1(» براي استراحت، تغيير و يا زماني براي خـود بـودن اسـت   

بيشـتر  . كار برنده اصطالحي نيست كه زنان براي توصيف يا اطالق به بخشي از زندگيشان ب
بسـياري از ارائـه تعريـف عـاجز     . دانستند ميشكل  آنان تعريف فراغت را دشوار، مبهم و بي

  ). Ibid:5(توانستند تعريفش كنند  كردند مي بودند و وقتي آن را به عمل خاص اطالق مي
زنـان داراي فرزنـدان خردسـال كـه     . كمبود زمان محدوديت آشكار تفريح زنان است

بـراي زنـان    تفـريح . در بـدترين شـرايط قـرار دارنـد     ،مجبور به ترك خانه براي كار هسـتند 
تـرين شـكل تفـريح     تماشاي تلويزيون رايج. است هل در خانه و منطبق با شرايط خانواده أمت

تواننـد مراقـب    هل داراي فرزندان خردسال است، چراكه در حـين تماشـاي آن مـي   أزنان مت
گـرين و روجـك بـه    ). Hargreaves, 1989:136(هـا باشـند و بـه كارهايشـان برسـند       بچـه 

 ,Green, op.cit:24; Rojek(كنـد   حي هماهنگ با كار خانگي اشـاره مـي  هاي تفري فعاليت

تـوان از آن صـرف    شود و به راحتي مي تفريحاتي كه در زمان محدود انجام مي). 1995:31
ها باعث شده زنـان   همين محدوديت). Green, 1990:84(نظر كرد مانند تماشاي تلويزيون 

دارد فراغت زنـان   تأكيدهارگريوز . ه روي آورندهاي تفريحي بيرون از خان كمتر به فعاليت
ديـم نيـز در بررسـي خـود از     ). Hargreaves, op.cit(اسـت    در اكثر موارد محدود به خانـه 

گذران اوقات فراغت زنان به تفريحاتي اشاره دارد كـه در خانـه و در كنـار سـاير كارهـاي      
بـر ايـن دسـته تفريحـات نهـاد       او نام تفريحات درون خانه را. شود روزمره خانگي انجام مي

)Deem, 1982:32 .(فرن هـام و گـانتر   . حتي تفريحات درون خانه نيز با جنس مرتبط است
دريافتند كـه غيـر از تماشـاي تلويزيـون و ويـدئو و گـوش        1989سال  در در مطالعات خود

و زنان بـه كتـاب خوانـدن و     رايانه، مردان اوقات فراغت خود را با  دادن به راديو و موسيقي
  ). Furlong & Cartmel, 1997:57-8(گذرانند  گوش دادن به موسيقي سنتي مي
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ايـن    ، چراكـه كنـد  كار كردن زنان در بيرون از خانه در وضع آنان تغييري ايجـاد نمـي  
اسـت و كـار واقعـي بيـرون از خانـه        تصور غالب وجود دارد كه جاي درسـت زن در خانـه  

رغـم كـار سـخت     زنـان شـاغل علـي   ). Hargreaves, op.cit(شـود   جـام مـي  توسط مردان ان
: 1380آبـوت و واالس،  (دار كار خانگي هسـتند   دستمزدي خود نيز بر اين باورند كه عهده

هـم   مطالعات بين و مارس نشـان داد كـه حتـي در زمـاني كـه شـوهران بيكارنـد بـاز        ). 173
بـا ايـن وجـود    ). Binns& Mars, 1984:681( مسئوليت انجام كارخانگي متوجه زنان است

كسب درآمد، معاشرت با همكاران و برقراري روابط اجتماعي در حوزه عمومي بـه دور از  
هاي خانواده و اعمال صالحديدها، تسهيالتي براي گذران اوقات فراغت زنان با  محدوديت
ل و بـر نقـش درآمـد در حفـظ اسـتقال      تأكيـد همچنين ). Green, 1990:95-96(خود دارد 

گيري در مورد زنان از اهميت خاصي برخوردار اسـت   برخورداري از حق انتخاب و تصميم
)Ibid:95; Hargreaves, op.cit:135  .(  

ناپذيري بين درآمد و روابط جنسيتي در حـوزه فراغـت    انكار رابطه  :مطالعات نشان داد
وضـوع نگـرش آنـان و    تـر از مرداننـد و ايـن م    زنان از لحاظ اقتصادي فرودست. وجود دارد

اشتباه خواهد بود اگـر  «. دهد اوقات فراغت و تفريح را تحت تأثير قرار مي دسترسي آنان به 
هاي جنسيتي را در  هاي طبقاتي، نابرابري براي مثال نابرابري. زنان را گروهي همسان پنداريم

اره شـود زنـان از كمـك سـايرين در اد     درآمد موجـب مـي  . كند تفريح و ورزش تشديد مي
مند شوند، پولي براي گذران اوقـات فراغـت در اختيـار     امور خانه و مراقبت از فرزندان بهره 

جاي تعجب نيست كه زنان طبقـه متوسـط   . ونقل خصوصي بهره گيرند آنان باشد و از حمل
بـا افـزايش    هرچنـد اخيـراً  . پردازنـد  هـاي ورزشـي مـي    بيشتر از زنان طبقه كارگر به فعاليـت 

هـاي ايروبيـك، ژيمناسـتيك و     هاي تناسب اندام، كـالس  تندرستي، برنامههاي حفظ  كلوپ
 هايي زندگي زنان طبقه كارگر را تحت تـأثير قـرار نـداده    چنين برنامه ايم، رو بوده هسونا روب

  ). Hargreaves, op.cit:137-138(است 
بايد گفت گذران اوقات فراغت زنان بـر اسـاس دوره زنـدگي آنـان دسـتخوش تغييـر       

هاي  سالمندان در فعاليت :در نپال نشان داد) 2007(از جمله مطالعه گتام و همكارن . شود مي
درصـد زنـان    82درصـد مـردان و    79(كننـد   فرهنگي از قبيل جلسات مـذهبي شـركت مـي   

هاي پرطرفدار فراغتي  ديد و بازديد از جمله ديگر برنامه). كننده در مطالعه سالمند مشاركت
درصـد زنـان هـر روز بـه ديـد و بازديـد        9درصـد مـردان و    22كه  طوري به ،سالمندان بود
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تماشاي تلويزيون نيز در ميـان سـالمندان نپـالي طرفـداران     . رفتند دوستان و آشنايان خود مي
درصد زنان سالمند پاسخگو بـه تماشـاي    60درصد مردان و  70كه  طوري به ،بسياري داشت

در يـك مطالعـه   ) 2002(استرين و همكـاران  . پرداختند ميتلويزيون و گوش دادن به راديو 
تـرين فعاليـت فراغتـي     تماشـاي تلويزيـون را مهـم    ،ساله در ميان سالمندان كانادايي 8طولي 

نتايج مطالعه ديگري در ژاپن توسـط اونيشـي و همكـاران    . اند دوران سالمندي گزارش داده
وني با سطوح باالي شادابي در سالمندان هاي جذاب تلويزي تماشاي برنامه :نشان داد) 2006(

تـوان بـراي فراغـت زنـان      ه بر اساس مباني نظـري چنـد ويژگـي مـي    كوتاه آنك. ارتباط دارد
  : برشمرد

  . زنان در زمينه اوقات فراغت داراي تجارب مشتركي هستند -
در همين رابطه پاركر بـر رابطـه پدرسـاالري،    . اوقات فراغت زنان كم و ناچيز است -

  . كند مي تأكيدهاي فراغت دوجنس  اعادالنه كار خانگي و نابرابريتقسيم ن
  . شود اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري مي -
  . فراغت براي زنان مفهومي مبهم دارد -
  . اوقات فراغت زنان در رابطه مستقيم با انجام كار خانگي است -
   1.ستها ا هاي گذران اوقات فراغت شامل طيف خاصي از برنامه برنامه -

هـايي اسـت كـه     فعاليـت  جملهاز. پذيري بااليي دارد هاي تفريحي زنان انعطاف فعاليت
توان از آن دست كشـيد و   خانگي و نگهداري از كودكان به سادگي مي مطابق با برنامه كار

تـي،  كهـاي فراغتـي حر   كمبود انرژي الزم براي فعاليت. يا آن را به زمان ديگر موكول كرد
و در دسترس نبـودن پـول كـافي از موانـع زنـان در دسترسـي بـه اوقـات         خانگي  وجود كار

شـمرد، مقـررات اجتمـاعي،     آنچه جامعه براي زنان شايسته مـي . بخش است فراغت رضايت
علـت عـدم امنيـت از     به ،چه در درون خانه و چه در خارج از خانه ،ترس از اعمال خشونت

ن بايد در فواصل كار خانگي وقـت  ز نخستتر آنكه  ساده. هاي درجه دوم است محدوديت
بيكاري داشته باشد، انرژي كافي داشته باشد و يا پولي در جيب داشـته باشـد كـه بتوانـد در     

  . هاي تفريحي شايسته بپردازد حوزه عمومي حاضر شده به فعاليت
                                                                                                                                        

دوزي و  مانند تماشاي تلويزيون، گوش دادن به راديو، طراحي دكوراسيون و كارهاي دستي، چون سوزن. 1
هـا   هاي زنان در بازار كار و اين طيف از فعاليت بايلسچكي و هندرسون رابطه خاصي ميان فرصت. بافي قالب
زنـان گويـاي تـأثيرات عميـق      بندي نظر آنها و گفته رابرت مبني بر شهروند بـودن درجـه دوم   جمع. بينند مي
  . هاي فرعي زنان در حوزه عمومي و خصوصي بر گذران اوقات فراغت آنان است تنش
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  مطالعه تطبيقي وضعيت گذران فراغت زنان در جهان. 3
  توسعه اقتصادياري و كوضعيت كشورهاي عضو شوراي هم. 1-3

در  1اري اقتصـادي و توسـعه   كـ فصل نخست گزارش وضعيت كشورهاي عضو سـازمان هم 
اهميـت كـار غيـر دسـتمزدي يـا غيـر        با اذعـان بـه   » جامعه در يك نگاه«عنوان  با 2011سال 

هاي واقـف   اين مهم را در مقايسه با پژوهش هاي ناشي از عدم توجه به بازاري زنان، پيمايش
هـاي خـاص جوامـع در     همچنين اين گـزارش از ويژگـي  . داند بر اين امر غيرقابل مقايسه مي

گـو، شـايعه و بگومگـو    و عنوان مثـال از گفـت   به و نكرده هاي جامعه شناختي غفلت بررسي
طـرح شـده نـام    » مراقبـت فـردي و خودتـأميني   «عنوان فعاليتي رايج در هند كه ذيل مقوله  به
ايـن فعاليـت    بـه  ) با ميزان متوسط هفت ساعت در هفتـه (مردان بيش از زنان در هند . برد مي

ــي ــد  فراغتــي م اد پيوســتگي در مطالعــات تطبيقــي  در راســتاي ايجــ). UNDP,2000(پردازن
ذيــل مقولــه » جامعــه در يــك نگــاه«گــو، شــايعه و بگومگــو در گــزارش و كشــوري گفــت

  . است  بندي شده سازي و تحت فراغت طبقه اجتماعي 
ايـن  . پردازنـد  به لحاظ ساعت كار، مردان همواره بيشتر از زنان به كـار دسـتمزدي مـي   

به نسبت بسيار زياد و در  ،يايي عضو در پاكستانفاصله جنسيتي بنا به گزارش كشورهاي آس
. دهنـد  طور كلي زنان بيش از مردان كار غير دستمزدي انجـام مـي   به. مغولستان حداقل است

 هاي مبتني بر زمان از مشاركت زنان در ايجاد ثروت با انجام كـار  اين درحالي است كه داده
ر پاكستان فاصله جنسـيتي انجـام كـار    بازهم د. كنند هاي مراقبتي غفلت مي خانگي و فعاليت

اين فاصله در كشورهاي . سمت زنان بيشترين و در نيوزلند كمترين ميزان است دستمزدي به
تنها در كشـورهاي صـنعتي اسـت    . شود عضو و كشورهاي در حال توسعه عضو نيز ديده مي

يي ماننـد  ه رواج لوازم خانگي مانند ماشين ظرفشويي و دسترسي مطلوب به خدمات ابتـدا ك
از جملـه    كه در كشورهاي در حـال توسـعه   درحالي. برق و آب از اين زمان خواهد كاست

كننـد   آوري چـوب مـي   زنان وقت زيادي را صرف آب آوردن و جمـع  ،پاكستان و كامبوج
)Ilahi, 2000(،   در مجموع اما تفاوت بين دو گروه كشورها آنقدرها هم چشـمگير نيسـت .

                                                                                                                                        
و دموكراتيـك   اقتصـاد آزاد عضـو و اعضـاي آن متعهـد بـه اصـول       34متشـكل از ) OECD(اين سازمان . 1

منظـور اجـراي طـرح بازسـازي      با عنـوان سـازمان هميـاري اقتصـادي اروپـا بـه       1948ل سازمان در سا. هستند
ايـن  . تأسيس شد) برنامه مارشالتحت ( آمريكا ريزي بعد از جنگ جهاني دوم و با برنامه اروپاييكشورهاي 
منظـور   از تأثيرگذارترين نهادهاي اقتصادي جهاني، مجمعي براي كشورهاي همفكر به عنوان يكي سازمان به

  . هاي اقتصادي و اجتماعي آنها فراهم آورده است بحث و بررسي، ايجاد و پااليش سياست
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 268كنند در كشورهاي آسيايي عضـو   ف كار غيردستمزدي ميمتوسط زماني كه زنان صر
در روز ) سـاعت  5/3(دقيقـه   220در مقايسه با كشورهاي عضو ) ساعت 5/4(دقيقه در روز 

دقيقه در روز اوقات فراغت بيشـتري   39در كشورهاي آسيايي عضو مردان با متوسط . است
  . دارند

  

 

  مختلففاصله جنسيتي در اوقات فراعت در كشورهاي . 1نمودار

فاصله جنسيتي در اوقات فراغت در ارمنستان با تفاوت بـيش از يـك سـاعت بيشـترين و در     
در فصل دوم گزارش در سـال  . دهد دقيقه كمترين اختالف را نشان مي 16نيوزلند با تفاوت 

هاي اشـتغال زنـان در كشـورهاي عضـو      طور كلي خبر از افزايش سال ، پژوهشگران به2009
تـوان ديـد كـه زنـان در سـنين       دليل كاهش سـن بازنشسـتگي مـي    يگر بهاز سوي د. دهند مي

. كننـد  هاي بازنشستگي بيشتري را نسبت به مردان سـپري مـي   تري بازنشسته شده و سال پايين
در خصوص كشورهاي پيشرفته عضـو، بحـث فراغـت بـا آنچـه دربـاره فاصـله جنسـيتي در         

هـاي   از داده) 2007(ديگـران   بـوردا و . متفـاوت اسـت   گفتـه شـد،  كشورهاي آسيايي عضو 
از زمان در بلژيك، دانمارك، فرانسه، فنالند، ايتاليا، هلند، نروژ، سوئد، انگلسـتان و    استفاده

در اكثر كشورهاي داراي اقتصـاد شـكوفا تفـاوت    «كنند، تا نتيجه بگيرند  آمريكا استفاده مي
از نظـر   ايـن مطالعـه     بـا آنكـه  ). Burda et al., 2007:23(» در ميـزان فراغـت انـدك اسـت    

گـزارش   ،اري اقتصـادي و توسـعه جـاي بحـث دارد    كمحققان كشورهاي عضو سازمان هم
تواند مبنايي براي محاسـبه يـك سـال     فاصله جنسيتي بر مبناي دقيقه در يك روز معمول مي
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رسـد،   كه تفاوت جنسيتي فراغت در يـك روز انـدك بـه نظـر مـي      در نتيجه درحالي. باشد
امكان مقايسـه مقـدار   زير  نمودار. براي يك سال گوياي وضعيت متفاوتي استآن   محاسبه

  . دهد نشان مي 2006كشور عضو در سال  18تفاوت جنسيتي فراغت را در ميان 

  2006كشور عضو در سال  18تفاوت جنسيتي فراغت را در ميان . 2نمودار 

طـور   عنوان كشوري كه فاصله جنسيتي در آن بـه نفـع زنـان اسـت، زنـان تنهـا بـه        در نروژ به
از لحاظ مقايسه جنسيتي نوع فعاليـت  . دارنددقيقه بيش از مردان در روز فراغت  16متوسط 

طـور مثـال    بـه . رونـد  زنان بيشتر از مردان به خريـد مـي   :توان گفت گذران اوقات فراغت مي
دقيقـه   49در آلمـان  . دقيقـه در روز اسـت   59دقيقه و زنان  43زمان خريد در آمريكا مردان 

دقيه براي زنـان و در   53اي مردان و دقيقه بر 33دقيقه براي زنان، در ايتاليا  66براي مردان و 
توان گفت بخشـي از ايـن    مي). Ibid(دقيقه براي زنان است  53دقيقه براي مردان و  36هلند 

  . زمان خريد، فراغت است
تـري نسـبت بـه مـردان      هاي اقتصادي در شرايط پايين زنان در مجموع از لحاظ فعاليت

يشـتري را در مقايسـه بـا مـردان صـرف      در تمام كشورهاي عضـو، زنـان وقـت ب   . قرار دارند
وجـود  . كننـد  عنـوان فعاليـت نخسـت خـود مـي      بـه ) ناازكودكـان يـا بالغـ   (كارهاي مراقبتي 
ميزان زمان مصرفي براي مراقبت، از كـل  . گذارد بر ميزان اين زمان تأثير مي كودكان عميقاً

ــان داراي دو كــودك حــداقل از   ــا حــداكثر   9وقــت زن ــادا ت د در درصــ 13درصــد در كان
در تمام كشورهاي عضو زنـان حـداقل دو برابـر مـردان زمـان صـرف       . مكزيك متغير است

و  4طور متوسط  بيشترين تمايزها در ژاپن و تركيه گزارش شده كه زنان به. كنند مراقبت مي
  . كنند برابر زمان بيشتر از مردان صرف مراقبت مي 6

80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0     

روژ
ن

  
 

يلند
يوز

ن
  

 
اپن

ژ
  

 
وئد

س
  

 
مان

آل
  

 
انادا

ك
  

 
الند

فن
  

ا 
راليا

ست
  

 
كيه

تر
  

 
تان

گلس
ان

  
 

سه
فران

  
 

  كره
 

حده
ت مت

ياال
ا  

يك
بلژ

  
 

پانيا
اس

  
 

يك
مكز

  
 

تان
هس

ل
  

 
تاليا

اي
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 شماره پانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     284

940611 

  اكوضعيت فراغت زنان در آمري. 2-3

هـاي آمـاري قابـل     خـود داده  2010در وزارت كار آمريكا در گزارش سال  آمار كار  اداره
  . هاي مختلف آن در اينجا سودمند خواهد بود ملي را منتشر كرد كه ذكر بخشأت

  ميزان متوسط زمان مصرفي روزانه بر حسب جنسيت  . 1جدول

 كل مردانزنانفعاليت
 41/5 05/579/5فراغت و ورزش

 90/1 85/197/1برقراري ارتباطسازي واجتماعي
 44/3 22/366/3تماشاي تلويزيون
 66/1 30/193/1هاي تفريحيمشاركت در ورزش و فعاليت

 76/0 77/075/0اينترنتي و پستيگوي تلفني، مكاتبهو گفت

با اين . كنند هاي فراغتي مذكور مردان وقت بيشتري را صرف مي در مجموع در همه فعاليت
رســد حــداقل شــكاف جنســيتي در مقولــه برقــراري روابــط اجتمــاعي و   نظــر مــي حــال بــه
ميـزان متوسـط زمـان مصـرفي      زيـر جـدول  . گوهاي تلفني و مكاتبات شخصي استو گفت

  : دهد هل زنان را نشان ميأروزانه بر حسب گروه سني و نيز وضعيت ت

  هاي سني متوسط زمان مصرفي گروه. 2جدول

اينترنتي و پستيگوي تلفني، مكاتبهو گفتفراغت و ورزشسازماني و مدنيهايفعاليتهاي سني گروه
40/082/421/0ساله و بيشتر 15زنان 

26/008/527/0ساله 19-15
27/069/415/0ساله 24-20
29/099/314/0ساله 34-25
34/085/315/0ساله 44-35
38/035/422/0ساله 54-45
46/093/425/0ساله 64-55
60/041/633/0ساله 74-65

68/020/728/0ساله و بيشتر 75
   هلأوضعيت ت
34/028/524/0مجرد
45/036/419/0متاهل

هاي مدني و  با افزايش سن، حضور زنان در سازمان شود، مشاهده ميهمانطور كه در جدول 
. يابـد  هاي فرهنگي در گذران اوقات فراغـت، افـزايش مـي    عنوان بخشي از فعاليت مذهبي به
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سـاله بـه بـاال در ايـن نهادهـا       65شاهد افزايش قابل توجه متوسط زمان مصرفي زنان  ويژه به
ان نوجوانان و جوانـان زيـاد و در   هاي تفريحي ورزشي مي اختصاص فراغت به برنامه. هستيم

كه زنان  طوري به. است  با آهنگي يكنواخت روبه رشد بوده) ساله به باال 25(ميان ساير زنان 
سـاله وقـت خـود را صـرف ايـن فعاليـت        25-34نزديك به دو برابر  ساله و بيشتر تقريباً 75

امـا در ميـان    ،زيـاد  گوي تلفنـي و مكاتبـه در ميـان دختـران نوجـوان رواج     و گفت. اند كرده
اي با تحصـيل در دانشـگاه و    تا اندازه اين امر احتماالً. جوانان و ميانساالن رونق كمتري دارد

ساله به باال شاهد افزايش قابل مالحظه  45در گروه سني . اشتغال و كمبود زمان ارتباط دارد
هل أدر ميان زنان متهاي مدني و مذهبي همچنان  فعاليت در سازمان. زمان اين فعاليت هستيم

حتـي آنـان   . اسـت   گيري آنان از حضور در اين عرصه نشـده  هل باعث كنارهأرونق دارد و ت
در دو حـوزه فراغتـي ديگـر زنـان     . انـد  ساعات بيشتري را نسبت به زنان مجرد گـزارش داده 

 دليل اشتغاالت خانوادگي و كار دستمزدي زمان كمتري را نسبت بـه زنـان   به هل احتماالًأمت
هاي فراغتي هر دو جنس در طول هفتـه و   كليه فعاليت زيردر جدول . اند مجرد صرف كرده

  : است هل زنان در آمريكا آمدهأايام تعطيالت و به تفكيك وضعيت ت

  هاي فراغتي زنان و مردان در طول هفته و تعطيالت در اياالت متحده فعاليت. 3جدول

 
هايكليه فعاليت
 فراغتي

مشاركت در
تفريحورزش و

سازي واجتماعي
برقراري ارتباط

تماشاي
 تلويزيون

 مطالعه
آراميدن و فكر 

 كردن
بازي و كاربرد 

ساير شامل سفررايانهتفريحي

 
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

هفتهآخر
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
ايام 
هفته

آخر هفته
و 

تعطيالت
 43/074/0 45/054/0 99/496/639/049/054/002/168/256/324/029/027/033/0 مرد
 29/057/0 33/038/0 37/488/519/022/056/012/136/291/233/038/029/028/0زن 
زنان 

 24/053/0 27/031/0 28/024/0 33/038/0 01/269/2 53/014/1 18/023/0 85/352/5هلأمت

زنان 
 34/062/0 38/046/0 31/033/0 34/039/0 71/215/3 6/01/1 21/022/0 88/426/6مجرد

هـل نسـبت بـه زنـان     أزنان در مجموع در ايام هفته و تعطيالت آن نسبت به مردان و زنـان مت 
چنـين وضـعيتي در پـرداختن بـه ورزش و تفـريح نيـز ديـده        . مجرد فراغـت كمتـري دارنـد   

هـل پيشـتازند و هـم نسـبت بـه      أزنان مت ،در برقراري ارتباط و فرايند اجتماعي شدن. شود مي
دان نسبت به مردان چه در ايام هفته و چه در تعطيالت آن وقت بيشتري زنان مجرد و هم مر

اندك در طول هفته زمـان بيشـتري را    با فاصله  زنان مجرد و مردان تقريباً. كنند را صرف مي
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طوركلي آخر هفتـه زمـان    هر چند به. كنند هل صرف تماشاي تلويزيون ميأنسبت به زنان مت
ايـن فعاليـت     اما مردان زمـان بيشـتري بـه    ،شود زيون ميبيشتري صرف تماشاي تماشاي تلوي

طور قطع زنان زمان به نسبت بيشتري  مطالعه فعاليتي فرهنگي است كه به. دهند اختصاص مي
هـل موجـب كـاهش ايـن فعاليـت نشـده و زنـان        أجالب آنكـه ت . اند را در هفته بدان پرداخته

آراميدن و فكر كردن در زنان مجرد بيش  .پردازند اين امر مي هل تقريبا همپاي مجردها بهأمت
هل در آخر هفته و تعطيالت أالبته زنان مت. است  هل و بيش از مردان گزارش شدهأاز زنان مت

مـردان   رايانهبازي و كاربرد تفريحي . اند اين امر اختصاص داده زمان به مراتب كمتري را به 
ن كمتـري را صـرف ايـن فعاليـت     هـل زمـا  أو زنان مجرد را به خود مشغول كرده و زنـان مت 

 ويژه به ،هلأاست و زنان مت ها از جمله سفر نيز وضعيت مشابه  در مورد ساير فعاليت. اند كرده
  . پردازند در ايام هفته كمتر از زنان مجرد و كمتر از مردان به اين مقوله مي

  وضعيت فراغت زنان در اروپا. 3-3

هـاي حاصـل از    بـه كمـك داده   2009سـال   در 1گزارش اجتمـاعي اروپـا بـا عنـوان تـاركي     
كشور اروپايي در فصـل پـنجم خـود اوقـات فراغـت زنـان را كمتـر از         15پيمايش در ميان 

دقيقـه   58ساعت و  5دقيقه تا  44ساعت و  4كه مردان بين  درحالي. دهد مردان گزارش مي
 5قيقـه تـا   د 45سـاعت و   3در روز وقت فراغت دارند، اين زمـان بـراي زنـان اروپـايي بـين      

بيشترين تفاوت بين مردان و زنان در كشورهاي اروپـاي  . دقيقه در نوسان است 40ساعت و 
ديــده ) ايتاليــا و اســپانيا(و اروپــاي جنــوبي ) ليتــواني، بلغارســتان، لهســتان و اســتوني(شــرقي 

حـداقل تمـايز   . زنان در اين كشورها يـك سـاعت كمتـر از مـردان فراغـت دارنـد      . شود مي
كـه در   درحـالي . خانگي است نكته قابل توجه كار. شود نروژ و آلمان ديده ميجنسيتي در 

شـود و مـردان    طور سنتي مسئوليت زنان دانسته مي به ،خانگي كشورهاي اروپاي جنوبي كار
خانگي با برابـري بيشـتري ميـان دو     پردازند، در مقابل در اروپاي شمالي، كار كمتر بدان مي

امـا   ،نرخ اشتغال زنان ايتاليايي، بلغاري و فرانسوي پايين اسـت  با آنكه. شود جنس تقسيم مي
زنـان   ،در نقطه مقابـل . هم براي فراغت ندارند چندانيخانگي، وقت  داري كار دليل عهده به

حال آنكه نرخ اشـتغال آنـان در    ،مقيم كشورهاي اسكانديناوي اوقات فراغت بيشتري دارند
نخسـت نسـبت   : گونه توضيح داد توان اين قضي را ميچنين تنا. اروپا در باالترين سطح است

                                                                                                                                        
1. TÁRKI European Social Repor 
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درصـد زنـان    44بـراي مثـال   (كثيري از زنان اسكانديناوي به كار پاره وقـت اشـتغال دارنـد    
دوم آنهـا زمـان    ،)ن پاره وقت هستنددرصد زنان شاغل در سوئد شاغال 41شاغل در نروژ و 
شـمالي از سـطح بـااليي از     اروپـاي  اينكه دهند و سوم خانگي اختصاص مي كمي را به كار

   .)TÁRKI European Social Repor1,2009: 85-87(اميد به زندگي برخوردار است 

  انگلستان. 1-3-3

كننـد، راديـو    مـردان بـيش از زنـان تلويزيـون تماشـا مـي       :دهد آمارها نشان مي 2در انگلستان
 رايانـه هـا از جملـه ورزش، سـرگرمي و كـاربرد تفريحـي       دهند و به ساير فعاليـت  گوش مي

 ).2005دقيقه در روز از سوي زنان در سال 180دقيقه در روز در مقايسه با  224( پردازند مي
صـرف مطالعـه و برقـراري روابـط      اين در حالي است كه زنان بيش از مردان وقت خـود را 

دقيقـه در روز از سـوي    100دقيقه در روز در مقايسـه بـا    113( كنند اجتماعي با ديگران مي
هـا از جملـه برقـراري     امروزه بيش از پـيش جهـت طيـف متنـوعي از فعاليـت      رايانه. )مردان

موسـيقي  ها براي انجام تكـاليف مدرسـه و گـوش دادن بـه      ارتباط با دوستان، كمك به بچه
دقيقـه صـرف    13دقيقه در روز و زنان  28طور متوسط مردان  به. گيرد مورد استفاده قرار مي

  . كنند مي رايانهكاربرد تفريحي 
درصـد زنـان در خانـه يـا جـاي       55درصد مـردان و   65 :2006آمارهاي سال براساس 

. كننـد  ترنـت اسـتفاده مـي   بيشـتر از اين  البته مردان معموالً. اند اينترنت دسترسي داشته ديگر به 
درصـد زنـان كـاربرد     54هـر روز و   هـر روز يـا تقريبـاً   ) درصد 64(نزديك به دو سوم آنها 
كه نسبت بيشتري از مـردان از اينترنـت بـراي    است  درحالياين . اند مشابهي را گزارش داده

خريـد  در زمينه ) درصد زنان 48درصد در برابر  53(كنند  خريد كاال و خدمات استفاده مي
درصد زنـان   42(از جمله خريد لباس و كاالهاي ورزشي : اينترنتي ساير اقالم زنان پيشتازند

 16درصـد زنـان در برابـر     25(جـات   غـذا و سـبزيجات و صـيفي   ) درصد مردان 34در برابر 
را جهت مقايسـه جنسـيتي فعاليـت روزانـه      زيرآمار ملي بريتانيا جدول   اداره). درصد مردان

  : است  ارائه داده 

                                                                                                                                        
1. http://www.tarki.hu/en/research/european_social_report/european_social_report_2009_full.pdf  
2 .http://www.ecclesbourne.derbyshire.sch.uk/ecclesbourne/content/subsites/sociology/files/ 
AS%20Family%20Factsheets/Leisure%20Patterns.pdf . 
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  هاي روزانه زنان و مردان فعاليت. 4جدول

 
گوش دادنفيلم وتماشاي تلويزيون،

 به موسيقي
 مطالعه ورزش بازي و سرگرمي زندگي اجتماعي و تفريح

 23/0 13/0 5/222/137/0 مرد
 28/0 07/0 25/232/123/0 زن

تنهـا در مقولـه   . گذراننـد  زنان در همه مقوالت فراغتي باال نسبت به مردان وقت كمتري مـي 
ايـن  . دهنـد  ايـن امـر اختصـاص مـي     است كه زنان زمان بيشتري را نسبت به مردان به  مطالعه 

زنـان وقـت بيشـتري را صـرف مطالعـه و برقـراري ارتبـاط بـا          :سازد گزارش خاطر نشان مي
زنـان از   :دهـد  اجتماعي اقتصادي آمارها نشان مي  نين از لحاظ پايگاههمچ. كنند ديگران مي

آنهـا  . طبقات باال و داراي درآمد باال از فرصت بيشتري براي فراغت متجمالنه برخوردارنـد 
بـه عـالوه بـا كهولـت سـن و ورود بـه دوره       . پردازند سازي مي بيشتر به ورزش، يوگا و بدن
از . ا موانعي نيز بر سر راه دسترسي به فراغت وجود داردام. شود پيري وقت فراغت بيشتر مي

طـور مثـال    بـه . ونقل و مضيقه مالي جمله سالمت، مشكالت حركتي، عدم دسترسي به حمل
 77طـور مثـال   بـه ( زنان مسن كمتري در مقايسه با همتايان مرد خود به ماشين دسترسي دارند

سـاله و   60به عالوه زنـان  . )2001سال ساله در  65-74درصد از زنان  64درصد از مردان و 
از هر سه زن يكـي و    ،ز جملها(كنند باالتر بيش از همتايان مرد خود احساس عدم امنيت مي

  . )يكي در انگلستان و ولز ،از هر ده مرد

  گذران فراغت زنان در ايران . 4-3

ن بـر  هـاي ميـداني در خصـوص فراغـت زنـا      تر توضيح داده شد نتايج پـژوهش  ه پيشكچنان
در عـين حـال   . حسب متغير دوره زندگي آنان مورد تحليل قرار گرفته و ارائـه خواهـد شـد   

  . ها در هر مقوله بر اساس زمان انجام پژوهش و از گذشته به حال است ارائه داده

  گذران فراغت زنان سالمند. 1-4-3

» قـات فراغـت  او مندي بازنشستگان شهر تهران از خـدمات ويـژه    بهره«پژوهشگران در مقاله 
نفر از بازنشستگان كشـوري در ايـن شـهر نمـايي      384اند از طريق پيمايش در ميان  كوشيده

هـاي   بر اين اساس از ميـان فعاليـت  . هاي گذران اوقات فراغت آنان ارائه دهند كلي از برنامه
تنهـا بـه مـواردي اشـاره      ،سـاله و بيشـتر قـرار گرفتـه     60فراغتي كه مورد توجه بازنشستگان 
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از جملـه محققـان گـزارش    . انـد  تري را ابـراز كـرده   شود كه زنان در آن حضور پر رنگ مي
سينما رفتن با جنسيت بازنشستگان رابطه معناداري داشته و بازنشستگان زن بيشـتر از   :اند داده

از . نـث رواج بيشـتري دارد  ؤديدار دوستان نيز در ميان بازنشستگان م. اند مند شده سينما بهره
مند  اي ماهيانه، از ديدار يكديگر بهره صورت دوره ي ميان آنان وجود داشته كه بهجمله رسم

تماشاي تلويزيون نيز از ارتباط معناداري با جنسيت برخوردار بـوده و زنـان بازنشسـته    . شوند
  ). 1383دواتي و ديگران، (پرداختند  بيش از همتايان مرد خود به تماشاي تلويزيون مي

هـاي اجتمـاعي و نحـوه گـذران اوقـات فراغـت در        عيت فعاليـت وضـ «مطالعه تطبيقـي  
 305نفر از سـالمندان مقـيم تهـران،     825(از سالمندان   كه سه گروه» سالمندان ايران و سوئد

 60-77را در دامنه سـني  ) نفر از سالمندان ايراني مقيم سوئد 101نفر از سالمندان سوئدي و 
ي باالتري را ميان زنـان سـالمند سـوئدي و مقـيم     سال مورد بررسي قرار داده، فعاليت گروه

توزيـع سـالمندان مقـيم ايـران بـر      . دهد ايران نسبت به همتايان ايراني مقيم سوئد گزارش مي
شركت در جلسـات مـذهبي، تماشـاي تلويزيـون و ديـد و       :دهد حسب نوع فعاليت نشان مي

هاي اصلي گذران اوقات  اليتاز جمله فع) اي قابل توجه رفتن به مسافرت با فاصله و(بازديد 
كتاب خواندن، روزنامه خواندن و گوش دادن به موسيقي . فراغت زنان سالمند تهراني است

  ). 1388، مداح(است  گرفته اقبال آنان قراربه ترتيب كمتر مورد 
اوقـات فراغـت و    تجارب سالمندان تهراني در زمينـه  « اخيري كه با روش كيفي مطالعه 
هـاي سـاختاري    لفـه ؤمايه پژوهش قـرار داده، چنـدان بـه جـنس و سـاير م     را دست» تفريحات

هاي كيفي در ايـن مقالـه    بر اساس تحليل اسناد منتشره مصاحبه بنابراين. است توجهي نداشته
 چنـين طـور خـاص    سـاله شـهر تهـران را بـه     65-86هاي رايج فراغتـي زنـان    توان فعاليت مي

، حـل جـدول، ديـد و بازديـد،     )دود و مقطعـي به شكل مح(تماشاي تلويزيون : گزارش داد
  ). 1389رحيمي و همكاران، (رفتن به فرهنگسرا  و مسافرت

بـر عوامـل    تأكيـد ان گـذران اوقـات فراغـت سـالمندان بـا      كبررسي انتخاب م«تحقيق 
اصفهان پرداخته  5و  3تفر از سالمندان منطقه  377به بررسي گذران فراغت در ميان  »فردي
 :هاي فراغتـي و جنسـيت سـالمندان مشـخص شـد      انكدر بررسي رابطه ميان انتخاب م. است

هـاي مـذهبي و    انكـ هاي ورزشي، رفتن به م انكرابطه معناداري ميان جنسيت و استفاده از م
هاي فرهنگي فاقـد رابطـه معنـادار     انكاما جنس و استفاده از م ،وجود دارد كاستفاده از پار

   .)1390قنبريان و ديگران، (است 
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  گذران فراغت زنان ميانسال. 2-4-3

هاي  به فعاليت به طور خاص» جايگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ايراني«هرچند پژوهش 
اين تحقيق در سـال  . ند استهاي آن در اينجا سودم ورزشي پرداخته، اما ذكر برخي از يافته

شـهر از   176ساله شهري ايران مسـتقر در   20-65هزار نفر از زنان  6وضعيت بيش از  1381
استان كشور را مورد پژوهش قرار داده و در نهايت ميزان متوسط فراغت زنان را روزانه  27

حسب دقيقه هاي فراغتي روزانه بر  در ميان فعاليت. است  گزارش داده) عصرها(ساعت  8/3
هـا، انجـام مسـتحبات مـذهبي در      صحبتي، تماشاي تلويزيون در صدر فعاليـت  استراحت، هم

هـاي فراغتـي اسـت كـه      رتبه بعد و گوش دادن به راديـو و شـنيدن نـوار مـذهبي از فعاليـت     
  ). 1381تندنويس، (است   كمترين مخاطب را داشته

بـر ايـن اسـاس    . اسـت   ام شدههاي اندكي به تفكيك گروه زنان ميانساالن انج ژوهش پ
تـن از زنـان    50كيفـي بـا    يتحقيقـ . رسد از كليه منابع مرتبط موجود الزم به نظر مي  استفاده

عمــده . ســاعت در شــبانه روز وقــت فراغــت دارنــد  3-8زنــان بــين  :شــهر اراك نشــان داد
زيـون  هاي فراغتي آنان صحبت كردن با ديگر زنان در كوچه و خيابان، تماشاي تلوي فعاليت
در عين حال آنـان از گـذران   . است) آن  خاطر هزينهه به ميزان كمتر ب(وگفت تلفني  و گپ

حاصـل در كوچـه و    از سـپري كـردن وقـت بـي     اكثر آنانگونه فراغت رضايت دارند و  اين
مطالعه و ورزش كمترين اقبال را در ميان آنان داشـت  . كردند ابراز نارحتي مي خيابان عميقاً

  مدت و نحوه گذران اوقات فراغـت كاركنـان اداري دانشـگاه   «). 1385: رانحسيني و ديگ(
 340در ميـان   :دهـد  هاي اين تحقيق نشان مي يافته. محور تحقيق ديگري است» آزاد اسالمي

) هاي تهران، قـم و قـزوين   واحد دانشگاهي در استان 20متشكل از ( 8نفر از كاركنان منطقه 
عنوان فعاليتي فراغتـي تـرجيح    بودن در كنار خانواده را به ،نزنان پاسخگو در مقايسه با مردا

ميرهاشـمي و  (اين نسبت در مقوله معاشرت بـا دوسـتان و ورزش معكـوس اسـت     . دهند مي
نيز » ها و الگوهاي فراغتي در گردشگري شهري واكاوي ويژگي«پژوهش ). 1386ديگران، 

 كـه  دهـد  هاي آن نشـان مـي   يافته برخي. است  در حيطه علوم محيطي به طرح مسئله پرداخته
 3000از مجموع  كه  درحالي. اند زنان تا چه حد به مناطق گردشگري شهري اقبال نشان داده

درصـد   6/39درصد، در گروه ميانسال  7/42پاسخگو، پاسخگويان زن در گروه سني جوان 
دادند، زنان با گزارش كـاربري كمتـر نسـبت بـه مـردان،       درصد را تشكيل مي 1/32و مسن 

  . اند هاي جنگلي رفته بيشتر به پارك
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  ها درصد اقبال زنان و مردان از گردشگاه. 5جدول

 ها گردشگاه

 هاي شهريپارك
 )777:تعداد(

  هاي جنگليپارك
 )894:تعداد(

  ها روددره
 )1008: تعداد(

  درصد  درصد  درصد
 2/41 1/381/42زن
 5/58 6/688/57مرد

 زيـر توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت همراهان به تفكيـك جنسـيت در جـدول    
  : است آمده

  اساس وضعيت همراهان توزيع فراواني پاسخگويان بر. 6جدول

 ) درصد(مردان )درصد(زنانوضعيت همراهان
 5/729/62خانوادگي

 7/258/31صورت مجرديبا دوستان به
 8/13/5به تنهايي

هاي شهري غالـب اسـت، امـا مـردان      از گردشگاه الگوي جمعي استفاده  كه  بنابراين درحالي
آنكـه محققـان فـارغ از      قابل توجه. پردازند دوستان ميبيشتر به تفريح مجردي و يا در كنار 

ونقـل، وجـود    چون دسترسي به درآمد و امكانات رفـاهي حمـل   ،مجموعه عوامل ساختاري
درصد گردشـگران مـرد در   «: گيرند امنيت و وجود يا عدم وجود همراهي خانواده نتيجه مي

اي از انگيـزه و   مطلب نشـانه هر سه منطقه گردشگري مورد بررسي بيشتر از زنان است و اين 
ليــاقتي و (» از فضـاهاي گردشـگري اسـت     عالقـه بيشـتر مـردان نسـبت بـه زنـان در اسـتفاده       

   .)1389ديگران، 
پژوهشي در زمينه عوامل مرتبط با رضامندي زنان از چگونگي گذران اوقـات فراغـت   

دانشـگاه  ) سـال  37 شماري كاركنان و اساتيد با متوسط تمام(نفر از زنان شاغل  117در ميان 
بيشـتر   :بررسي ميزان اوقات فراغت زنان در يـك هفتـه نشـان داد   . عالمه طباطبايي انجام شد

ه ايـن ميـزان بـا    كساعت در هفته اوقات فراغت دارند  19تا  10بين ) درصد 3/27(اين زنان 
بـراي زنـان در روزهـاي     كاحتساب روزهاي تعطيل آخر هفته، نشانگر اوقات فراغـت انـد  

اوقـات فراغـت   ) ميـزان بـاال  (ساعت در هفته  49درصد از زنان بيش از  1/8تنها. ي استعاد
ساعت در وضعيت فقر اوقات فراغـت قـرار    9تا  0اي  درصد از زنان نيز با هفته 9/20. دارند
 :مطالعـات نشـان داد   ،از لحاظ ميزان گذران اوقات فراغت در درون يا بيرون از خانه. دارند
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به ميزان متوسطي اوقات فراغـت خـود را در داخـل خانـه سـپري      ) درصد 1/53(بيشتر زنان 
كننـد،   كه اوقات فراغت خود را تا حدي در خارج از خانه سپري مي افراديتعداد . كنند مي

درصد از افراد اوقات فراغت خود را زياد  46/5تنها ). درصد 1/70(بيش از ساير افراد است 
يسه ميانگين كساني كه اوقـات فراغـت خـود را در درون    مقا. گذرانند در خارج از خانه مي

ميانگين گروه اول كمتـر از ميـانگين گـروه     :دهد گذرانند نشان مي خانه و خارج از خانه مي
بـه عبـارت ديگـر تفريحـات بيـرون از خانـه بـا اسـتقبال         ). 77/43در برابر  86/34(دوم است

هـاي   بطه با ميزان پرداختن بـه فعاليـت  در را. رو است ههل شاغل روبأبيشتري از سوي زنان مت
رفتن به پارك، ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قـدم   :گذران اوقات فراغت بايد گفت

گـوي تلفنـي،   و ، گفـت فرت با خانواده، تماشاي تلويزيونها، مسا زدن در بازارها و فروشگاه
ردي است كه بيش از مطالعه تفريحي جرايد و نشريات، گوش دادن به موسيقي از جمله موا

در ايـن ميـان گـوش    . پردازند براي گذران اوقات فراغت خود بدان مي سوم زنان غالباً كي
 كه بيش از نيمـي از جمعيـت آمـاري غالبـاً     طوري دادن به موسيقي طرفدار بيشتري داشته، به

آرايش كردن، گوش دادن بـه  . دادند براي گذران اوقات فراغت خود به موسيقي گوش مي
گـوي تلفنـي، رفـتن بـه     و يو، پرورش گل و گياه، رقص، آرميـدن و فكـر كـردن، گفـت    راد

هـاي   مسجد، زيارت اماكن مقدس، شركت در جلسات قـرآن و روضـه، شـركت در برنامـه    
انـد بـراي گـذران اوقـات      نذري، از مواردي است كه نزديك به نيمـي از زنـان ابـراز داشـته    

   .)135-173: 1390، و قادري شفيعي(پردازند  فراغت خود گاهي به اين امور مي

  گذران فراغت زنان جوان. 3-4-3

هاي  هاي طرح ملي ويژگي پژوهش نابرابري اجتماعي در حوزه فراغت به تحليل ثانويه داده
 15-29نفر از جوانان  9490ز آمار ايران مربوط به كمر )1380(اقتصادي خانواده ـ  اجتماعي

بر نابرابري جنسيتي در الگوها و رفتارهاي فراغتـي   تأكيدمحققان ضمن . ساله پرداخته است
هاي فراغتي محدود به فضاي درون خانه نظيـر   در حوزه :دنده گزارش مي ،جوانان در ايران

ت زنـان عمـدتاً   كتاب، حضور و مشاركتلويزيون و مطالعه آزاد  يهاي هنري، تماشا فعاليت
نابرابري جنسـيتي رفتـار فراغتـي مـردان و     ترين تفاوت و  محسوس. بيش از مردان بوده است
تر از برابـر بيشـ   5/4ه زنان ك طوري به. شود هاي هنري ورزشي ديده مي زنان جوان در فعاليت

محـدوديت زنـان در جامعـه بـراي حضـور در      . پردازنـد  مـي  هـاي ورزشـي   مردان به فعاليـت 
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هاي جنسيتي  نقش پذيري انات ورزشي براي بانوان و جامعهكمبود امكفضاهاي باز ورزشي، 
صـادقي و  ( اسـت هـاي ورزشـي    مرنگ زنـان در عرصـه  كمرتبط با ورزش از داليل حضور 

   .)379: 1389ديگران، 

 هاي فراغتي زنان و مردان فعاليت. 7جدول

نابرابري 
 اجتماعي

شي 
ورز

ت 
عالي

 و ف
يت

ضو
ع

 (%
)

 

  هاي ورزشيفعاليت

يت
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 در 
كت

شر
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 هن

هاي
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ي 
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(%)

 (%)نوع فعاليت ورزشي
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تم
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فوت
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اني
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ي 
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زي 

نسا
و بد

دام 
ش ان

رور
پ

 

بال
والي

 

زش
ور

 
 هاي

زش شنا
ر ور

ساي
 ها 

جنسيت
 مرد 

زن
4/18 
1/12

9 /45
1/16

8/55 
3/1

4/7 
2/33

2/13 
0/13

8/2 
2/22

3/7 
0/4

5/1 
6/7

3/12 
5/18

8/24 
8/3

0/7 
9/31

0/9 
5/8

4/6 
2/5

6/17 
2/16

6/46 
9/47

** ** ** ** ** ns * ns ns 

ns  : ،درصد اطمينان95تفاوت معنادار در سطح  :* ،درصد اطمينان99تفاوت معنادار در سطح  :**غيرمعنادار  

جنسـيتي شـدن فراغـت،    «: آورنـد  بـاال مـي  نويسندگان در ادامه ضمن ارائه يافتـه در جـدول   
و خصوصي ) دنياي مردانه(هاي جنسيتي در دو عرصه عمومي  ار و نقشكاس از تقسيم كانع
ال بـارز تمـايزات   كي از اشـ كـ بدين ترتيب جنسـيت ي . زندگي اجتماعي است) دنياي زنانه(

   .)381: همان(» شود ه به ناهمگوني و نابرابري در فراغت منتهي ميكاجتماعي است 
هـاي آن در دانشـجويان    چگونگي گذران اوقات فراغت و همبسته«در پژوهشي ديگر 

متـر، بـيش از پسـران بـه تماشـاي      كدختران با اوقـات فراغـت   » دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  ). 1387قائم و ديگران، (پردازند  تلويزيون و گذران اوقات فراغت در خوابگاه مي

هـاي طـرح    ه مطالعه و تحليـل ثانويـه داده  ك» نابرابري اجتماعي در حوزه فراغت«مقاله 
 ،را در دستور كار خود قـرار داده  1380هاي اجتماعي اقتصادي خانوار در سال  ملي ويژگي
آزاد كتاب حضور زنـان    هاي هنري، تماشاي تلويزيون و مطالعه در فعاليت :دهد گزارش مي

  ). 1389: صادقي و ديگران(است  بيش از مردان بوده 
الگوهاي فراغتي دختران و پسران   با مطالعه» اوقات فراغت و هويت اجتماعي« پژوهش

نفـر دو   25بـا   نفري در كنار مصاحبه كيفـي  383اي  ساله شهر تهران به كمك نمونه 30-18
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ورزش، سينما و تئاتر رفتن، گـردش در شـهر، مسـافرت بـرون شـهري،      (مقوله فراغت فعال 
درخانـه مانـدن،   (و فراغـت منفعـل   ) هـا، انجـام فعاليـت هنـري     شركت در مراسم و ميهماني

 را در نظـر گرفتـه  ) گـو بـا اعضـاي خـانواده    و گفت و خوابيدن، تماشاي تلويزيون، قدم زدن
هـاي قابـل    اجتماعي اقتصـادي نيـز نظـر داشـته و در مجمـوع يافتـه       ه به پايگاه به عالو. است 

هـاي طبقـاتي از نظـر     ميان گـروه  كه دهد ها نشان مي تحليل مصاحبه: است توجهي ارائه داده
دختران بيشتر وقـت خـود را در خانـه     بلكه  ،منفعل فراغت تفاوتي وجود ندارد/گذران فعال
از دختـران   هاي درون خانه، دختران طبقات باال كامالً فعاليت از لحاظ نوع«. كنند سپري مي

هاي هنري مثـل تمـرين نوازنـدگي،     انجام فعاليت  دختران طبقه باال به: طبقات پايين متمايزند
اي نمـايش فارسـي و غيرفارسـي     هاي ماهواره موسيقي غربي و ايراني و برنامه  گوش دادن به

هـاي درون خانـه    كـه فعاليـت   درحـالي  ،شپزي مشـغولند زبان، تمرين رقص و مطالعه و گاه آ
موسـيقي فارسـي و     دختران طبقه پايين را بيشتر كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن بـه 

). 229: 1388ربـاني،  (» دهـد  هاي مختلـف تشـكيل مـي    هاي تلويزيوني كانال پيگيري سريال
هـا،   ي، شركت در مراسم و ميهمـاني هاي هنر زنان طبقه باال بيشتر به مسافرت، انجام فعاليت«

هـايي چـون    كه پـرداختن بـه فعاليـت   است  درحالياين . پردازند رفتن به سينما و ورزش مي
، خوابيدن و اي رايانهبازي  گردش در شهر، گپ زدن با اعضاي خانواده، تماشاي تلويزيون، 

دختران طبقـه پـايين   بيشتر مورد توجه  ،آيد تر مي هزينه گوش دادن به موسيقي كه به نظر كم
  ). 239: همان(» است

بـر   تأكيـد ه بـا  كـ » هاي فراغتي دختران جـوان  شناختي فعاليت تبيين جامعه«در پژوهش 
هـاي   ، محققان به كمك تحليل عامل، پرداختن بـه فعاليـت   شناختي انجام شده عوامل آسيب

هاي هنري،  به كالسورزشي، رفتن به سينما با اعضاي خانواده، مطالعه داستان و غيره، رفتن 
شاپ و رستوران با  كننده را فراغت سالم و رفتن به كافي هاي سرگرم ها و برنامه تماشاي فيلم

گـوي اينترنتـي و   و دوستان دختر يا پسر، گشتن در مراكـز خريـد، تماشـاي مـاهواره، گفـت     
بـر ايـن   . اند زا جاي داده هاي آسيب تفريحات خارج از منزل با دوستان پسر در مقوله فراغت

درصـد بـا    12هاي به نسبت سـالم،   درصد از پاسخگويان فراغت خود را با فعاليت 81اساس 
جـاه و ديگـران،    رفعـت (پردازنـد   زا مـي  درصد بـه فراغـت آسـيب    6هاي سالم و تنها  فعاليت
1389 .(  

ت اجتمـاعي دختـران،   كتحصـيالت والـدين، مشـار    :نشان داد) 1390(پژوهش پهلوان 
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انات و در نهايت همساالن رابطه كخانواده، رشته تحصيلي، دسترسي به اموضعيت اقتصادي 
هـاي   يافتـه . هـاي اوقـات فراغـت دارد    ت در فعاليتكآموزان به شر معناداري با تمايل دانش

 :دهد نشان مي ،ساله شهر آمل انجام شده 15-18تن از دختران  380ه بين كتوصيفي تحقيق 
شـاپ،   افيكـ ، كنه از جملـه ورزش، سـينما، مـوزه، پـار    هاي بيرون از خا دختران به فراغت

هــاي تمايــل بيشــتري دارنــد تــا  ز خريــد و قــدم زدن در خيابــانكــمســافرت و رفــتن بــه مرا
  . هاي درون خانه فراغت

ســاله اســتان  12-17نفـر از نوجوانــان   620از طريــق پــژوهش در ميــان ) 1390(مهـراد  
، )موسـيقي  و ارهاي دستي، خيـاطي كطي، نقاشي، خطا(هاي هنري فرهنگي  لرستان، فعاليت

هاي سينمايي، گوش  ، ديدن فيلمكني كگردشگري، تماشاي تلويزيون، رفتن به پي(تفريح 
آمـوزش  (هاي مذهبي، مهـارتي   ، مطالعه آزاد، فعاليت)دادن به موسيقي و تفريحات اينترنتي

ذراني گــ ، وقــت)، و نــواختن آالت موســيقيكرايانــه، آمــوزش هنرهــاي تجســمي، گرافيــ
وتـاه داخـل اسـتاني، نشسـتن در     كهـا، مسـافرت    ك، قـدم زدن در پـار  اي رايانـه هـاي   بازي(
هاي فراغتي آنان  عنوان فعاليت گردي با دوستان، مطلوب و نامطلوب را به شاپ، خيابان افيك

ه پيامد كهاي فردي غيرفعال هستند  ه نوجوانان بيشتر به دنبال فعاليتكجالب اين. برمي شمرد
ه زمينـه  كـ از آنجـا  «: آورد محقق مـي . هاي نوجواني است نزواطلبي، خستگي و دغدغها ،آن

چگونگي گذران  ،سان استكفرهنگي اجتماعي در لرستان براي دختران و پسران نوجوان ي
هاي هنري، ورزشي،  اوقات فراغت اين دو جنس تقريباً شباهت دارد و در گرايش به فعاليت

تنهـا تفـاوت عمـده ايـن     . لوب تفاوتي بين آنان وجود نداردمطالعه آزاد و وقت گذراني مط
توانـد دليـل فرهنگـي     ه اين امر ميكگذراني نامطلوب ندارند  ه نوجوانان دختر وقتكاست 

هـايي از   م بر جامعه لرستان آنان را به مانـدن در منـزل و سـرگرمي   كفرهنگ حا. داشته باشد
   .)137: 1390مهراد، (» خواند واده فراميهاي هنري در جمع خان قبيل مطالعه آزاد، فعاليت

نفـري از   400هـاي حاصـل از پيمـايش در ميـان نمونـه       بـا تحليـل داده  ) 1393(شفيعي 
طبقه متوسط و منطقـه   12و  8عنوان مناطق باال، منطقه  به 3و  1ساله منطقه  29تا  18دختران 

خگويان به سه دسته فراغـت  عنوان مناطق پايين شهر تهران، فراواني پرداختن پاس به 19و  17
در مقوله تجربه فراغتـي فضـاهاي فرهنگـي     :دهد نتايج نشان مي. رايج را گزارش داده است

نسـرت و مـوزه و   كهرگز به تئـاتر،  %) 60حدود (هنري شهر، دختران به ندرت سينما و غالبا 
در  كدر مقوله تجربه فراغتـي فضـاهاي خـدماتي رفـاهي شـهر، پـار      . اند گالري هنري نرفته
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رو شـده و بيشـتر دختـران جـوان      هشاپ بـا اسـتقبال بيشـتري روبـ     افيكمقايسه با رستوران و 
در مقولـه تجربـه   . رونـد  مـي  كه گـاهي بـه پـار   كـ اند  گزارش داده) درصد 4/35(پاسخگو 

به نـدرت بـه دور زنـدن    ) درصد 30حدود (هرچند بيشتر دختران  :فراغتي خيابان بايد گفت
ه گاهي و بيشتر مواقع چنين كساني كپردازند، نسبت  قصد گردش مي در خيابان با ماشين به

پاسـاژگردي، گـردش در   . قابـل توجـه اسـت   %) 42(مصرف فراغتي از فضاي خيابان دارند 
در . بوده است) درصد 35به  كنزدي(خيابان براي خريد نيز مورد استقبال بيشتر پاسخگويان 

هـا در   ان پاساژگردي از پرداختن به ساير فراغـت ها، ميز مجموع و با توجه به مقايسه ميانگين
هـاي پيوسـتگي و    بـر اسـاس انـدازه    :دهـد  نتايج تبييني نشان مـي . فضاهاي شهري بيشتر است

 يمبا افزايش سرمايه اقتصادي دختران، شاهد :دهد هاي معناداري، روال كلي نشان مي آزمون
شاپ  افيكنسرت، تئاتر، سينما و كگيري آنان به ترتيب از فضاهايي چون رستوران،  ه بهرهك

ميـان سـرمايه فرهنگـي و     :ردكـ تـوان ادعـا    همچنين در سـطح معنـاداري مـي   . شود بيشتر مي
  . ها رابطه وجود دارد پرداختن به اين فراغت

و نيـز   كبا توجه به سطح معناداري ميان ميـزان رفـتن بـه پـار     :در عين حال بايد گفت
ريــد و برخــورداري از دو نــوع ســرمايه، رابطــه پاســاژگردي و گــردش در خيابــان بــراي خ

ه دور زدن در خيابان به قصـد گـردش   كته قابل توجه آن است كن. شود همبستگي ديده نمي
ميـان ايـن متغييـر بـا سـرمايه اقتصـادي رابطـه         اين، وجود با. دو نوع سرمايه رابطه داردبا هر 
 كبـا تملـ   ،ز حداقلي از رفـاه ه تمتع مالي و برخورداري اكتوضيح آن. تري برقرار است قوي

ان دسترسـي  كـ دختـران داراي سـرمايه اقتصـادي بـاالتر ام    بنـابراين  . ماشين در ارتباط اسـت 
  . بيشتري به ماشين و دور زدن در خيابان به قصد تفريح دارند

  دامنه هاي پژوهشي پهن نگاهي به يافته. 4
فـه فرهنگـي گويـاي    ؤلتفكيـك هـر م  ) 1378(گـزارش رفتارهـاي فرهنگـي ايرانيـان     بنا بـه  
  : است زيرهاي  ويژگي
قـرآن و كتـب   (اهـل مطالعـه هسـتند     درصد از از جمعيت با سواد شهر تهران كه  4/52

در حوزه كتب كودك و نوجوان، شعر و ادب، . اند را زنان تشكيل داده) ادعيه مستثني است
خـود را بـه   رمان و داستان، كتب ديني، كتب كمك درسي زنان بيش از مردان عالقمنـدي  

بـرعكس   و تنها در مورد مطالعه كتب تاريخي اين نسبت به نفع مردان. اند ابراز داشته مطالعه 
اهل مطالعـه    با احتساب صفر براي كساني كه 1-9بين (بر حسب تنوع مقوالت كتاب . است
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در خصـوص زمـان   . اند زنان شهر تهران تنوع بيشتري در مطالعه كتاب گزارش داده) نيستند
دقيقه در برابر  65(در ميان جمعيت باسواد، مطالعه زنان بيش از مردان  :لعه نيز بايد گفتمطا
در جمعيت اهل مطالعه زنان انـدكي بـيش از مـردان وقـت صـرف      . است) دقيقه در هفته 48

زنان بـيش از مـردان از كتابخانـه عمـومي، كتابخانـه       ،امانت كتاب  در زمينه. كنند مطالعه مي
ه امانـت  كـ  طـوري  به ،گيرند ستان و آشنايان و كتابفروشي كتاب امانت ميمحل تحصيل، دو

  . كتاب از دوستان و آشنايان و كتابخانه محل تحصيل در اولويت است
اهل مطالعـه مطبوعـات در زمـان    ) درصد 56درصد در برابر  4/65(مردان بيش از زنان 

از راديـو  ) درصـد  4/33درصـد در برابـر    4/37(زنـان بـيش از مـردان    . فراغت خود هسـتند 
زنـان  . متوسط زمان گوش دادن راديو نيز در نزد زنان بيش از مردان اسـت . كنند استفاده مي

متوسـط زمـان   . پردازنـد  به تماشاي تلويزيون مي) درصد 8/94در برابر  3/95(بيش از مردان 
) درصـد  2/79(زنـان  . روز نيز در نزد زنـان بـيش از مـردان اسـت     تماشاي تلويزيون در شبانه

در مقايسه با مردان، بيشتر . نشينند هاي ويدئو مي به تماشاي برنامه) درصد 76(بيش از مردان 
از نوارهـاي   اسـتفاده . بيننـد  مذهبي مي و هاي آموزشي، سينمايي، موسيقي و شو برنامه و فيلم

آنهـا در  . رايـج اسـت  ) درصـد  8/63(بـيش از مـردان   ) درصـد  8/70(صوتي در ميـان زنـان   
امـا در  . دهنـد  ه با مردان بيشتر به نوارهاي آموزشي، موسيقي، قصه و قرآن گـوش مـي  مقايس

بـيش از مـردان   ) درصـد  6/72(زنـان  . رابطه با نوارهاي عزاداري نسبت جنسيتي برابـر اسـت  
بـر   زيـر هـاي مـذهبي جـدول     به لحاظ انجام انواع فعاليـت  . روند به سينما مي) درصد 1/60(

  : است رائه شدهاساس درصد حضور دو جنس ا

  هاي مذهبي درصد حضور زنان و مردان درفعاليت. 8جدول

 

جلسات
جشن و 
سرور 
 مذهبي

روضه و 
 عزاداري

سخنراني 
 مذهبي

جلسات جلسات دعا
 قرآن

نماز جماعت 
 مساجد 

نماز جماعت 
ار كمحل 

 تحصيل

زيارت 
اهل قبور

رفتن به 
 زيارتگاه

 43 6/41 10 1/262/424/197/204/126/23 مرد
 3/52 7/48 9/8 1/545/622/237/385/329/24 زن

بـه لحـاظ متوسـط    . تـر اسـت   هاي مذهبي از مردان پر رنـگ  ارا حضور زنان در فعاليتكآش
ساعت بيشـتر وقـت خـود را صـرف ايـن امـور        5زنان  :هاي مذهبي بايد گفت انجام فعاليت

هـاي علمـي، انجمـن خانـه و مدرسـه،       ت اجتماعي زنان در انجمنكبه عالوه مشار. نندك مي
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هاي فرهنگي و اختصاص وقت بـه ايـن امـور بيشـتر از مـردان بـوده        انونكانجمن اسالمي و 
  . است

توسـط   1383ه در سـال  كـ هاي تحقيقي پرداختـه   به تحليل ثانويه داده) 1392(رياضي 
شـور انجـام شـده    كاز سراسـر   15-64نمونـه   8964وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در بين 

قـدم زدن  . نندك مردان بيشتر از زنان ورزش مي«: است ها آورده محقق در تحليل داده. است
مـي بـيش از نصـف    كزنـان تقريبـاً   . الگويي مردانه است و در بين مردان رواج بيشتري دارد

زنـان بـه ميـزان    . نزد مردان بيشتر از زنان رايـج اسـت   كرفتن به پار. نندك دان ورزش ميمر
استراحت . رفتن به مسجد در بين مردان رواج بيشتري دارد. نندك استفاده مي كمي از پارك

درصد مـردان   40ه ك درحالي. در خانه شيوه اصلي گذران اوقات فراغت نيمي از زنان است
انجـام امـور دينـي بـه منزلـه شـيوه       . گيرنـد  ران اوقات فراغت پيش مياين روش را براي گذ

بـه ايـن    ،با افـزايش سـن  . شود گذران اوقات فراغت در بين زنان بيشتر از مردان مشاهده مي
از گـرايش بـه ايـن نـوع فعاليـت       ،س با افـزايش تحصـيالت  كشود و برع گرايش افزوده مي

» يوه گذران وقت در جامعه ايران امروز استترين ش تماشاي تلويزيون اصلي. شود استه ميك
   .)148: 1392رياضي (

االهــا و خــدمات فرهنگــي شــهروندان تهرانــي در ســطح كبررســي «هــاي طــرح  يافتــه
االهـا و خـدمات فرهنگـي شـهروندان     كهاي پيمـايش بررسـي    با تحليل ثانويه داده »اي محله

زنان  .انجام شد 1388در سال  گانه شهر تهران 371ه در محالت كاي  تهراني در سطح محله
زنـدگي را بـر حسـب     كونت خـود حـداقل سـه نـوع سـب     كشهر تهران بر حسـب محـل سـ   

اربرد كـ اي جمعي مـورد   عنوان رسانه تماشاي تلويزيون به. دهند هاي فراغت بروز مي فعاليت
بيشـترين ميـزان    6و 2 ،1هـا، خوشـه    در ميـان خوشـه  . ور بوده استكبيشتر زنان در طرح مذ

مـورد بيشـترين    2و  5هاي  هاي ماهواره نيز در ميان خوشه هكتماشاي شب. اند اده را داشتهاستف
هـايي   ه زنـان در خوشـه  كند ك تأكيدتواند بر اين استدالل  تعبير مي كي. استقبال بوده است

م هسـتند از ايـن   كـ سوادي باال و مهاجرت زيـاد و يـا    ترين، با بي ه از لحاظ اقتصادي پايينك
ه در مقايسه با ماهواره طرفداران بيشتري در ميان زنـان  كتلويزيون ويژه  به(هزينه  مكفراغت 
ه از لحاظ اقتصادي متوسط رو به باال و باال، ك 9و  8در مقابل خوشه . نندك استفاده مي) دارد
هاي ديگري را در اوقات فراغت خود  بينند و برنامه متر تلويزيون ميكسوادي كم هستند  بي

 5و  10تـاب در ميـان زنـان خوشـه     كو  5مجلـه، مـورد اسـتقبال زنـان خوشـه      . نـد ا گنجانيده
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ه از لحـاظ  كـ سـاني اسـت   كل از كمتشـ  5خوشـه  . بيشترين مصرف را به ثبت رسانده اسـت 
بجـز عامـل   . سـوادي كـم و مهـاجرت كـم هسـتند      اقتصادي متوسط رو به پـايين، داراي بـي  

غير مهاجر از جمله عوامل ايجاد نوعي م و جمعيت كسوادي  بي :اقتصادي شايد بتوان گفت
در مقابـل  . گنجانـد  هاي فراغتي مـي  ه مطالعه را ارج نهاده، در برنامهكسرمايه فرهنگي است 

ه از لحاظ اقتصادي در شرايط نامطلوبي قـرار دارنـد و   كهستند  2و  1ن در خوشه كزنان سا
متـرين اقبـال را در ميـان    كنما تئاتر و سـي . توانند از مطالعه سود جويند سوادي نمي علت بي به

هـاي نمـايش    انـات و سـالن  كغير از عامل اقتصادي، فقدان ام. داشته است 4و  1زنان خوشه 
عنـوان برنامـه    تئـاتر بـه  . هـا باشـد   در محالت ايـن خوشـه   ويژه ، بهتوان گوياي اين شرايط مي

 8و  7 ، 10و ســينما در ميــان زنــان خوشــه  9و  10فرهنگــي پرهزينــه در ميــان زنــان خوشــه 
نـار بـاال بـودن سـطح زنـدگي و برخـورداري مـالي، سـرمايه         كدر . بيشترين مصرف را دارد

. تئـاتر باشـد   ويـژه  ههـا از سـينما و بـ    تواند دليلي براي استقبال زنان اين خوشه فرهنگي نيز مي
ن زيـارتي در ميـان زنـان    كت در جلسات روضه و عـزاداري و زيـارت امـامزاده و امـا    كشر

رغـم   ينان محـالت، علـ  كنوع سرمايه فرهنگي سا. مترين اقبال را داشته استك 9و  8خوشه 
تواند دليـل   مي) 9در محالت خوشه  ويژه ، بهقرار گرفتن برخي از امامزادگان(دسترسي باال 

ه شـرايط  كـ  1و  3نان خوشـه  كدر نقطه مقابل اما سا. اين رفتار فرهنگي فراغتي به شمار رود
سـوادي بـااليي دارنـد، بيشـترين ميـزان       نند و نرخ بيك را تجربه مي نامطلوبي اقتصادي نسبتاً

هـر چنـد شـايد    . اند ت در جلسات روضه و عزاداري و زيارت امامزاده را گزارش دادهكشر
ي از داليل اين نرخ مصرف كسيطره روحيه تقديرگرايي در ميان اين گروه از پاسخگويان ي

هزينـه نيـز محسـوب     مكـ هـاي   هـا از جملـه فراغـت    ه اين فراغـت كبايد اذعان داشت  ،باشد
رفـتن بـه   . شود و از اين لحاظ با شرايط معيشتي و استمدادطلبانه طبقـات پـايين مرتبطنـد    مي
ن خوشـه  كطور شگفت انگيزي در ميان زنان سا رغم انتظار و به يشاپ و قهوه خانه عل افيك
ه از لحـاظ  كـ رخي از زنان جـوان ايـن خوشـه    ه بكرسد  به نظر مي. بيشترين رواج را دارد 7

بـه لحـاظ    ،سوادي كم و مهـاجرت كـم هسـتند    اقتصادي متوسط رو به با باال، داراي نرخ بي
در معيـت   معمـوالً (شـيدن قليـان   كسـابقه را همچـون    مكرفتارهاي فرهنگي برخي الگوهاي 

خـورداري مـالي   شاپ نيز هر چنـد بـا بر   افيكرفتن به . نندك تجربه مي) دوستان غيرهمجنس
دليـل فقـدان فضـاهاي صـميمي دو جـنس در حـوزه عمـومي،         توانـد بـه   اما مي ،ارتباط دارد

توان اين اقبـال   در مجموع مي. هاي فرهنگي نظام اسالمي باشد مصرفي ناهماهنگ با سياست
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النشهر تهـران دانسـت   كفرهنگ رايج در  را نشانه نوعي خرده 7ن در خوشه كزنان جوان سا
از ميـان  . پنهاني دور از بايدها و نبايدهاي فرهنگ رسـمي در حـال زيسـت اسـت    طور  ه بهك

ن در كو قدم زدن در خيابان در ميان زنان سـا  كهاي تفريحي اجتماعي، رفتن به پار فعاليت
 :دو فـرض در ايـن بـاره متصـور اسـت     . مورد بيشـترين اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت      6خوشه 
و  كوچكهاي  كولو پار ،كجمله گردشگاه و پار وجود سرانه باال فضاي سبز از نخست،

عنوان دليل اين اقبال و دوم در نفطه مقابل فقـدان دسترسـي بـه     ز خريد و از اين قبيل بهكمرا
عنوان  در معيت خانواده است و زنان به معموالً كه رفتن به پاركبا اين استدالل . فضاي سبز

از  رونـد، احتمـاالً   ش و تفـريح مـي  نـار خـانواده بـه گـرد    كهـاي جمعـي در    ي از فراغـت كي
ن در كطـور قطـع زنـان سـا     امـا بـه  . ننـد ك هاي ساير مناطق بدين منظور استفاده مي گردشگاه

هـاي آتـي    پـژوهش . ن تفريحي دارندكو اما كمترين دسترسي را به پارك 9و 8هاي  خوشه
ه كعالوه بر روشن ساختن صحت ابعاد اين مفروض، بايد اين احتمال را در نظر داشته باشد 

ار دسـتمزدي و امثـالهم تمـايلي بـه     كـ علت اشـتغال بـه    به 9و  8ن در خوشه كزنان سا اساساً
  . فرصتي براي اين فراغت ندارند گذار و يا اساساً گشت و

بنـدي ديگـري بـر حسـب خوشـه محـل زنـدگي از سـبك          توان سـنخ  ميبر اين اساس 
هاي فراغتـي   فراغتي زنان ارائه داد و حداقل سه نوع الگوي سبك فراغتي را به منزله انتخاب

هـاي   سـبك فراغتـي زنـان در خوشـه    : هاي نظير برشمرد مشابه در ميان زنان ساكن در خوشه
يزيون و ماهواره، شركت در جلسات روضـه و  طور مثال تماشاي تلو به. باال، متوسط و پايين

عزاداري و زيارت امامزادگان و اماكن زيارتي از جملـه الگوهـاي فراغتـي سـبك زنـدگي      
هاي پايين، رفتن به كافي شاپ و قهوه خانـه، رفـتن بـه پـارك و قـدم       زنان ساكن در خوشه

سـاكن در   زدن در خيابان و مطالعه مجلـه از جملـه الگوهـاي فراغتـي سـبك زنـدگي زنـان       
هاي متوسط و مطالعه مجله، رفتن به تئاتر و سينما از جملـه الگوهـاي فراغتـي سـبك      خوشه

  . هاي باال است زندگي زنان ساكن در خوشه

  گيري نتيجهبندي و  جمع. 5
ه در مجموع زنـان  كي از آن است كهاي پژوهشي حا لي حاصل از تحليل ثانويه يافتهكديد 

ار خـانگي، بـه تقسـيم    كـ زنانه پنداشته شدن . اغت كمتري دارنددر مقايسه با مردان زمان فر
وجـود كودكـان و كهنسـاالن    . شود مبود وقت فراغت زنان منجر ميكنابرابر آن و در نتيجه 

دار وظـايف حمـايتي و مراقبتـي     افزايد، چراكه زنان عهده در خانواده بر دشواري اين امر مي
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جديد در امـور خانـه داري و تـأثير     كنولوژيكل تاربرد وسايكهايي از  داده. از آنان هستند
اين ابزارها به جهت هزينـه بـاال،    كش اما بي ،آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد

سـازد و زنـان طبقـات     تنها زنان طبقات باال و متوسط را در تقليـل زمـان مصـرفي منتفـع مـي     
  . پردازند هاي سنتي به انجام امور خانه مي فرودست همچنان به شيوه

اسـتراحت در منـزل شـيوه اصـلي     . شـود  اوقات فراغت زنان بيشتر در خانـه سـپري مـي   
الگوهاي گذران فراغت خارج از خانه نيز شكلي . گذران اوقات فراغت آنان است تا مردان

انجام امور ديني به منزله شـيوه گـذران اوقـات فراغـت در بـين زنـان بيشـتر از        . جمعي دارد
هـاي سـبك    لفـه ؤعنـوان يكـي از م   توجه داشته باشيم كه فراغـت بـه  . شود مردان مشاهده مي

سـو و كـنش از    ها از يـك  باورها، ايستارها و ارزش :زندگي گوياي واقعيتي دو بعدي است
بنابراين آنچه در تعاريف عرفي و سنتي از نقش زن ارائه شده در فراغـت آنـان   . سوي ديگر
از جملـه  (و يا در معيت خانواده در خارج از خانـه   گذران فراغت در خانه. يابد نيز نمود مي

امتداد نقش سنتي از زن است كه با محوريت خانه ) گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل
حال آنكه با تحوالت شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، . شود و خانواده تبيين مي
آنـان در بعـد    :دهـد  ن نشـان مـي  هاي دو جنس، تجربه حضور اجتماعي زنـا  دگرديسي نقش

عيني با ورود به بازار كار و عرصه آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابـل توجـه رسـانه در    
كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مـرد ايرانـي    مقتضيات متفاوتي خود را تعريف مي

  . نيز هستند
 :دهـد  ها نشـان مـي  مطالعه تطبيقي گذران فراغت زنان در ايران نسبت بـه سـاير كشـور   

نشـينند، در   كه در انگلستان و آمريكا مردان بيش از زنان بـه تماشـاي تلويزيـون مـي     درحالي
هاي سني  ايران اين نسبت معكوس است و تماشاي تلويزيون برنامه فراغتي اصلي همه گروه

 هـايي  مطالعه در نقطه مقابل در انگلستان و آمريكـا از جملـه فراغـت   . شود زنان محسوب مي
س، زنان به ككه در ايران برع درحالي ،است كه زنان را بيش از مردان مجذوب خود ساخته

هل باعث كاهش گرايش زنـان بـه   أدر آمريكا ت. پردازند مراتب كمتر از مردان به مطالعه مي
حـال آنكـه در   . مطالعه نشده و گروه ميانساالن از جمله طرفداران اصلي اين فراغـت هسـتند  

) نوجوانـان و جوانـان  (در ميان جمعيت در حال آموزش رسـمي   ويژه ، بهكتابايران مطالعه 
شــاهد حضــور زنــان در  ،بــا افــزايش ســن و ورود بــه دوران ميانســالي . رواج بيشــتري دارد

اي اسـت كـه نـه تنهـا      اين مشاركت به اندازه. هاي مدني و مذهبي در آمريكا هستيم سازمان
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كه در ايران نرخ مشاركت  افزايش آن شده، درحاليبلكه موجب  ،هل از ميزان آن نكاستهأت
سـفر و  . پـايين اسـت   هاي خيريه مذهبي آنچنان كه ديديم اساسـاً  مدني و فعاليت در سازمان

تـري در   به ميزان به شدت پـايين  در ايران نيز مانند آمريكا البته احتماالً رايانهكار تفريحي با 
درحاليكـه در كشـورهاي عضـو    . نـان متاهـل  گيـرد تـا ز   برنامه فراغتي زنان مجرد جـاي مـي  

اري اقتصادي و توسعه، خريد فعاليتي زنانـه اسـت كـه زنـان بخشـي از فراغـت       كسازمان هم
گـذار   در ايران نيز زنان اقبال زيادي به گشت و :دهند، بايد گفت خود را بدان اختصاص مي

هـاي   يافتـه . مبهم اسـت زني در اين فراغت  البته سهم خريد و گشت. در بازار و خيابان دارند
اري اقتصـادي و توسـعه گويـاي    كـ حاصل از مطالعه وضعيت كشورهاي عضـو سـازمان هم  

هـاي   كـاهش سـن بازنشسـتگي زنـان موجـب شـده آنـان سـال        . واقعيت مهم ديگري اسـت 
با توجه به وضعيت هـرم  . بازنشستگي بيشتري را در مقايسه با مردان در پيش رو داشته باشند

. تـري بـه خـود خواهـد گرفـت      ايـن امـر شـكل جـدي     ،ر سه دهه آينـده جمعيتي در ايران د
جانبـه و   گذاري همه ريزي، ضعف در سياست زايي اين وضعيت با توجه به عدم برنامه چالش

هـايي را   جنس و بر حسب دوره زندگي، بحران كيكانات فراغتي به تفكنيز ايجاد و ارائه ام
  .تدر سطوح فردي و اجتماعي به دنبال خواهد داش

  هاي پژوهشي مرتبط با فراغت زنان از منظر جامعه شناسي خالصه يافته .9جدول
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      *انجام امور ديني
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را  زيـر هاي پژوهشـي در دسـترس برحسـب دوره زنـدگي زنـان شـهري، نتـايج         تحليل يافته
در ميان زنان جوان تماشـاي تلويزيـون، مطالعـه آزاد، فعاليـت هنـري، تماشـاي       : دربرداشت

طور خاص نوازنـدگي، گـوش دادن بـه     ماهواره، دسترسي به منابع اطالعات در اينترنت و به
موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دور دور در ميان دختران طبقه 

ه مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعـه  ب كمكباال، 
پاساژگردي و گردش . گذار در شهر در ميان دختران طبقه پايين رواج دارد رمان و گشت و

هـاي رايـج در ميـان دختـران جـوان       از جمله فعاليت كدر خيابان براي خريد و رفتن به پار
در ميــان زنــان ميانســال تماشــاي . مايه اقتصــادي آنــان اســتفــارغ از پايگــاه طبقــاتي و ســر

صــحبتي، اســتراحت، انجــام  نــار خــانواده، هــمكگــوي تلفنــي، بــودن در و تلويزيــون، گفــت
ت در ميهماني، گـردش و تفـريح بـا خـانواده، قـدم      ك، شركمستحبات مذهبي، رفتن به پار

صــلي گــذران فراغــت هــاي ا زدن در بــازار، مســافرت و گــوش دادن بــه موســيقي از برنامــه
ت در كهـاي گروهـي، شـر    ديـدار دوسـتان، تماشـاي تلويزيـون، فعاليـت     . شود محسوب مي

بـر ايـن اسـاس و بـا     . هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند اسـت  جلسات مذهبي از جمله برنامه
زنـان   :توان گفت لفه سبك زندگي ميؤعنوان م هاي گذران فراغت به توجه به اهميت برنامه

بر حسب دوره زندگي حداقل سه نوع سـبك زنـدگي را   ) ن تهرانانكبر سا كيدتأبا (شهري 
سـبكي كـه از جنبـه تفريحـي      .سبك زندگي جوانان، ميانسـاالن و سـالمندان  :دهند بروز مي

هاي فراغتي روزمـره و منحصـر بـه افـراد در      شود و گوياي الگوي خاص فعاليت تعريف مي
ه در ميـان زنـان هـم سـن كـه خـود مسـتلزم        هاي فراغتي مشاب يك گروه سني است؛ انتخاب

  . ها در ميدان عمل اجتماعي است اي از عادات و ارزش مجموعه
اي در مطالعـات   ه اوقات فراغت زنان شهرنشين به مثابه حـوزه كلي آن است كاستنباط 

عنـوان متغيـر فراطبقـاتي     اف جنسيتي بـه كزندگي آنان بر اساس وضعيت طبقاتي و ش كسب
، گــرين و كمباحــث روجــ ويــژه ،بــهاز ايــن رو در راســتاي مبــاني نظريشــود و  تبيــين مــي

. بنابراين انتخاب فردي در چنبره اين دو متغير چندان تـاب مقاومـت نـدارد   . هارگريوز است
با . ه گوياي سيطره متغير جنسيت و طبقه استكبل ،اين به معناي فقدان آزادي انتخاب نيست

شناخت ما از وضعيت فراغـت   :ه بايد گفتكبل ،ردكسنده همه نبايد تنها به اين متغيرها ب اين
  . استضعف اطالعاتي داراي امل نبوده و نيست و اين حيطه كزنان به هيچ وجه 

ان و سالمندان، دانسـتن  كودكنار مراقبت از كداري كارخانگي در  كمبود وقت، عهده
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، 1متـر كجاي زن در خانه، احساس عدم امنيت در حوزه عمـومي، دسترسـي بـه منـابع مـالي      
مبـود تسـهيالت   كهـاي گـذران فراغـت زنـان،      سيطره الگوي فراغت خـانوادگي بـر برنامـه   

ان، كـ ودكهاي چندمنظوره فرهنگي ورزشي با قابليت نگهـداري   زيربنايي از جمله مجموعه
تـرين   ور از جملـه مهـم  كز مذكبا قابليت دسترسي به مرا ونقل ارزان هاي بانوان، حمل كپار

رفع اين موانع در گرو اهميت دادن بـه  . موانع دسترسي زنان به گذران فراغت مطلوب است
  . هاي فراغت است اريذگ ها و سياست ريزي وضعيت زنان در برنامه

اي  هوارههاي ما انالكسو و تعداد  كبا توجه به مصرف فراغتي چشمگير تلويزيون از ي
 :پســند بايــد گفــت هــاي فــيلم و ســريال عامــه هكشــب ويــژه ، بــههــاي توليــدي و حجــم برنامــه

اين مهم در . ها بايد معطوف به توليد محصوالت فرهنگي، بصري فاخر باشد اريذگ سياست
نويسان و هنرمنـدان متخصـص، متعهـد و     گذاري گسترده و نيز پرورش فيلمنامه گرو سرمايه
هـاي متبـادر احتمـالي بـه اشـاعه،       سازي در اين حوزه ضمن رفع آسيب ظرفيت. خالق است

نشـگران ايرانـي   كها و ايستارهاي  هاي فرهنگ بومي و حفظ ارزش بازتوليد و استمرار سنت
 كيـ كتوليدات فرهنگي بايد بر اساس نيازسنجي مخاطبان بـه تف . ردكشاياني خواهد  كمك

در ميان رقباي قدرتمند خارجي با جذابيت و . جنس، پاسخگوي مطالبات فراغتي آنان باشد
استفاده از عناصر بومي اسالمي از جمله تاريخ و آداب و رسوم و ادب فارسي سر برآورد و 

  . به جذب مخاطب بپردازد ،ارهاي جامعه مدرنكسازو  ضمن توجه به
ز تفريحـي ورزشـي   كـ انـدازي مرا  لـه راه از جم ،هـا و فضـاهاي فراغتـي    كاحداث پـار 

رساني زنان شاغل داراي فرزندان خردسـال را   ان خدماتكه امكالنشهرها كچندمنظوره در 
از جمله اقدامات مفيد در راستاي مصوبه عفاف و حجاب شوراي عالي انقالب  ،داشته باشد

  . مهري قرار دارد ه همچنان مورد بيكفرهنگي است 
منظـور   ونقـل ايمـن و امـن بـه     ريزي جهت ايجاد و حفظ حمـل  اري و برنامهذگ سياست

هاي فرهنگي، اجتماعي و نيز ورزشي تفريحـي بسـيار    افزايش سطح دسترسي زنان به فعاليت
هـاي   كانات از جملـه احـداث معـدود پـار    كدر شرايط فعلي ايجاد ام. اثربخش خواهد بود

هاي استفاده زنان طبقـات   تر زمينهونقل ايمن و ارزان، بيش بانوان بدون توجه به موضوع حمل
  . متوسط رو به باال را ميسر ساخته است

                                                                                                                                        
، 2008درصـد، در   18، 2007بانك جهاني از لحاظ نرخ مشاركت در كـار در سـال   طبق آمارهاي سايت . 1

  . اند ساله به باال از لحاظ اقتصادي فعال بوده 15درصد از جمعيت زنان  16، 2009-2010درصد، و در  15

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  305    شناسي هاي پژوهشي فراغت زنان از منظر جامعه تأملي بر يافته

940611  

ريــزي پژوهشــي بــا توجــه بــه امــواج ســخت افــزاري و نــرم افــزاري   در حيطــه برنامــه
سو و مصرف فراغتي فراگير  كشدن و تغييرات اجتماعي فرهنگي حاصل از آن از ي جهاني

هـاي جديـد از    با توجه به برخـي فراغـت  نار ضرورت كابزارهاي ارتباطي از سوي ديگر در 
شـيدن، رقـص، آرايـش و    كشـيدن، قليـان   كهاي گوشي همراه، سـيگار   اربريكجمله انواع 

هـاي   ، ميهمـاني )دور دور(خودآرايي، گشت زني با اتومبيـل بـه قصـد تفـريح و زوج يـابي      
ن شـمول ايـ   :و از ايـن قبيـل بايـد گفـت    ) دورهمي(تعداد مختلط  مكلف و كت غيررسمي بي
هاي پژوهشي ضمن غناي تحقيقـات آتـي بـه تـدقيق و اعتبـار ابـزار سـنجش         موارد در طرح

ز بــر چگــونگي توزيــع وقــت و متغيرهــايي چــون كــهمچنــين تمر. فراغــت خواهــد انجامــد
بـا   ويـژه  بهاهميت دوره زندگي، . ار خانگي در اين زمينه تأثيرگذار استكچگونگي تقسيم 

. از ديگر الزامات هر گونه مطالعات آتـي فراغـت اسـت    ،توجه به نوپايي مطالعات سالمندي
عالقمنـدان بـه حـوزه     :رود رشـته بـودن بحـث فراغـت انتظـار مـي       همچنين با توجه بـه ميـان  

تـر   ارشناسـان امـر اقتصـاد فراغـت در انجـام مطالعـات جـامع       كشناسي سـالمت و نيـز    جامعه
. مهم را در نظر داشته باشـد اري مطالعاتي بايد اين ذگ ت جويند و از اين نظر سياستكمشار
هــايي  ريــزي گذارانــه بــه برنامــه نگــر بــا رهيافــت سياســت ضــرورت مطالعــات جامعــه كدر

هاي  مبتني بر نيازسنجي جامعه هدف منجر شده و از اين نظر ضمن تقليل آسيب كاستراتژي
 اراييكـ به افـزايش مطلوبيـت و اثربخشـي نظـام اجتمـاعي و نيـز        ،متبادر براي زنان و جامعه

  . نشگران اجتماعي خواهد انجاميدك
   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 شماره پانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     306

940611 

  منابعفهرست 
  منابع فارسي) الف

 .نشر ني: شناسي زنان، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران جامعه). 1380(آبوت و واالس. 1
: 12شـماره ت، كـ ، حر»جايگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ايراني«). 1381(تندنويس، فريدون . 2

104-87 .  
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغـت در بـين زنـان منطقـه تحـت      «). 1385(حسيني و ديگران . 3

نامـه تحقيقـات جمعيتـي،     ، ويـژه »كتر محمـد قريـب ارا  كپوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي د
  . 17-21: كي اراكمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزش

خدمات ويـژه اوقـات   مندي بازنشستگان شهر تهران از  بهره«). 1383(دواتي، علي و اختر جمالي . 4
  . 123-137: 15 شماره، 4، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال»فراغت

، فصـلنامه تحقيقـات   »اوقـات فراغـت و هويـت اجتمـاعي    «). 1388(حامد شيري  و رباني، رسول. 5
  . 209-242: 8شماره اجتماعي دوره دوم، 

ينـه اوقـات فراغـت و    تجـارب سـالمندان تهرانـي در زم   «). 1389(اران كـ رحيمي، ابوالفضل و هم. 6
  . 61-77: 15 ماره، ش5، سالمند، سال»تفريحات

، »هـاي فراغتـي دختـران جـوان     شناختي فعاليت تبيين جامعه«). 1389(رفعت جاه، مريم و ديگران . 7
  . 29-80: 50شماره، 13مطالعات راهبردي زنان، سال

هـاي   ن با استفاده از دادهتصويري از فرهنگ مصرفي جامعه ايرا« .)1392(سيدابوالحسن  ،رياضي. 8
، فصـلنامه تحقيقـات فرهنگـي ايـران، دوره     »همايش ملي پيرامون گذران اوقات فراغـت  كي

   .4 شمارهششم، 
عوامـل مـرتبط بـا رضـامندي زنـان از چگـونگي       «). 1390(طاهره قادري  و سادات شفيعي، سميه. 9

  . 52 ماره، فصلنامه علوم اجتماعي، ش»گذران اوقات فراغت
ــابرابري اجتمــاعي در حــوزه « ).1389(اســماعيل باللــي، احمــد محمــدپور  ،صــادقي، رســول. 10 ن

  . 357-389: 39ماره ، ش10، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال»فراغت
، ماهنامـه پيونـد،   »خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت فرزندان«). 1377(عصاره، عليرضا . 11

  .225-227آموزش و پرورش، شماره  انتشارات انجمن اوليا و مربيان: تهران
هاي آن در دانشجويان  چگونگي گذران اوقات فراغت و همبسته«). 1387(قائم، هاله و ديگران . 12

  . 71-80): 1( 8ي، ك، مجله ايراني آموزش در علوم پزش»دانشگاه علوم پزشكي شيراز
ان گـذران  كـ انتخاب م بررسي« .)1390(محمدي  كحسن بي و قنبريان، شيوا، حميدرضا وارثي. 13

ريزي محيطـي، سـال    ، مجله جغرافيا و برنامه»بر عوامل فردي تأكيداوقات فراغت سالمندان با 
  . 42 شماره، 22

هـاي بهـروري از    پژوهشـي در اوقـات فراغـت و راه   ). 1378(زاده  خليل و كوهستاني، حسينعلي. 14
  . تيهو: آن، مشهد

هــا و الگوهــاي فراغتــي در گردشــگري  واكــاوي ويژگــي«). 1389(ليــاقتي، هــومن و ديگــران . 15
  . 25-36: 55شماره ، 36شناسي، سال ، محيط»شهري

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  307    شناسي هاي پژوهشي فراغت زنان از منظر جامعه تأملي بر يافته

940611  

هـاي اجتمـاعي و نحـوه گـذران اوقـات فراغـت در        وضـعيت فعاليـت  «). 1388(مداح، سيدباقر . 16
  . 597-606: 8شماره ، 3، سالمند، سال»سالمندان ايران و سوئد

ساله استان  17تا  12شناسي اوقات فراغت نوجوانان  و آسيب چگونگي« .)1390(مهراد، حسين . 17
  . 1ماره هاي تازه در علوم تربيتي، سال هفتم، ش ، انديشه»لرستان

مدت و نحـوه گـذران اوقـات فراغـت كاركنـان اداري      «). 1386(و ديگران  كميرهاشمي، مال. 18
زاد اســالمي واحــد ، دانــش و پــژوهش در علــوم تربيتــي، دانشــگاه آ »دانشــگاه آزاد اســالمي

  . 77-98: 13ماره خوراسگان، ش

  منابع التين) ب
1. Binns, D. and Mars, G. (1984). "Family , Community and Unemployment: A 

study in change", Sociological Review, vol. 32, no. 4 . 
2. Burda, Mc, Ds. Hamermesh and P. Weil (2007). "Total Work, Gender and Social 

Norms", IZA Discussion Paper No. 2705, Institute for the Study of Labor, 
Bom, March . 

3. Deem, R. (1982)."Women, Leisure and Inequality", Leisure Studies, vol. 1: 26-
29. 

4. Edington, C. (1993). Leisure Programming, US . 
5. Furlong, A & Cartmel (1997). Leisure and Lifestyle in Young People and Social 

Change, Open University Press. 
6. Green (1990). Women’s Leisure, What’s Leisure ?, Macmillan Press: London .  
7. Hargreaves, J. (1989). The Promise and Problems of Women’s Leisure and Sport 

in Chris Rojek , Leisure for Leisure, Venture publishing: state collage 
8. Ilahi, N. (2000). "The Intera –household Allocation of Time and Tasks: What 

have we Learnt from Empirical Literature?", Policy Research Report on Gender 
and Development, World Bank Working Paper Series, No13, June . 

9. Lundberg, A. (1934). Leisure, A Suburban Study, Columbia Press . 
10. May, H. & Petgen (1928). Leisure and Its Use, Barnes Co. 
11. Neumeyer, E. (1993). Leisure and Recreation, New York. 
12. Parker, S. (1976). The Sociology of Leisure, George Allen & Unwin LTD: 

London. 
13. Rojek, C. (1995). Decentring, Leisure, Sage: London . 
14. TÁRKIEuropean Social Report ( 2009). http: //www. tarki. hu/en/research/ 

european_social_report/european_social_report_2009_full. pdf. 
15. UNDP(2000). Human development Report: http://hdr.undp.org. 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

