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  چكيده
رسـوخ  مبـين   ،هـاي مختلـف مـردم و پيامـدهاي احتمـالي آن      توسط گروه گذران آن ةاوقات فراغت، نحوموضوع 

، يو اقتصـاد  ياسـ ي، سي، اجتماعيابعاد فرهنگ ةهمبا  ،اوقات فراغت. بشر استكنوني اي جديد در زندگي ه شيوه
مختلـف   هـاي  شـيوه به  يها و اقشار اجتماع گروه ةهممختلف توسط  يفضاهاها و  زمانه در كاست  يثرؤاوقات م
و  ل روندهايتحل يبرا يمناسب يتواند مبنا يمبين اقشار مختلف  چگونگي گذران اوقات فراغتفهم  .شود يمصرف م
ها مورد توجه بوده  تحليل وضعيت اوقات فراغت زنان روستايي كمتر در پژوهش كه از آنجا. باشداجتماعي  تغييرات

واقـع در شهرسـتان   ، آبـاد سـنجابي   ضر تالش شده وضعيت اوقات فراغت زنان روستايي حسـن حا ةاست، در مطالع
هـاي مختلـف و بـا توجـه بـه ميـزان        در اين مطالعه، وضعيت اوقات فراغت زنـان بـين نسـل   . شودبررسي  ،دلفان

بحـث  مشـاركتي، مصـاحبه و    ةاز فنـون مشـاهد  . شـد برخورداري از آب و اراضي كشاورزي با روش كيفي بررسي 
ها و از روش تحليل موضـوعي نيـز بـراي تحليـل      آوري داده نفر از زنان روستايي براي جمع 22گروهي متمركز با 

هاي پژوهش، نوع فصل، ميزان برخورداري از اراضي كشـاورزي، آب، دام و   اساس يافته بر. ها استفاده شده است داده
هـاي فراغتـي و ميـزان زمـان      نـوع فعاليـت  ، همچنين. ميزان اوقات فراغت زنان روستايي است ةكنند طيور تعيين

زنان روستايي . است كردههاي مختلف زنان روستايي در مقايسه با گذشته تغييراتي  ها در نسل يافته به آن اختصاص
فعاليت كشاورزي ندارند و در مقايسـه بـا نسـل     دادن چنداني به انجام ةها عالق نسل جوان به دليل دگرگوني ارزش

هـاي فراغتـي    نـوع فعاليـت   ،همچنين. ها به وجود آمده است سال، اوقات فراغت بيشتري براي آن سال و كهن ميان
هـاي مولـد بـازاري و مولـد غيربـازاري       سـال در فعاليـت   زنان ميان. است كردهر اثر تحوالت نوين تغييراتي بها  آن

نيز در  زنان مسن. مدتاً براي رفع خستگي استها ع هاي فراغتي آن بيشترين مشاركت را دارند و به تبع آن، فعاليت
ها در راستاي تسهيل زندگي در روستا  هاي فراغتي آن هاي مولد بازاري و غيربازاري مشاركت دارند و فعاليت فعاليت

  .پردازند مي) پوستي، نخ  خيك، تشك(است و در اوقات فراغتشان به توليد 

  كليدواژگان
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  مقدمه
اوقات فراغت و نحوة گذران آن از مباحث جديدي است كه پس از انقالب صنعتي و رشد صنايع و 

هاي مختلف علوم اجتماعي  شناسان را برانگيخته و به موضوعي مهم در حوزه فناوري توجه جامعه
اجتماعي در جامعه مطرح اسـت   منزلة يك خواست گروهي و ارزش تبديل شده است و امروزه به

اي است كه فرد براساس تمايالت شخصي و مشاركت داوطلبانه، متناسب بـا   فراغت تجربه]. 12[
 1ژوفر دومازديـه  ].19[ كند تا جسم، فكر و شخصيت او پرورش يابد نياز و ذوق خود، انتخاب مي

داند كه فرد پس از رهايي از الزامات شغلي، خـانوادگي و   ها مي اي از مشغوليت فراغت را مجموعه
اجتماعي و براي رضايت خاطر خود، به منظور استراحت، تفريح، يا بـه منظـور توسـعة دانـش و     

) الـف : وي سه كاركرد براي اوقات فراغت بيـان كـرده اسـت   ]. 8[پردازد  هايش به آن مي توانايي
اي كه  نكته]. 8[امكان رشد و شكوفايي فرد ) تفريح و سرگرمي؛ ج) تراحت و رفع خستگي؛ باس
توان دربارة تعريف دومازديه بيان كرد اين است كه گاه فـرد در عـين پـرداختن بـه الزامـات       مي

خانوادگي، شغلي يا اجتماعي ممكن است شادماني، رضايت، تفـريح، سـرگرمي، رفـع خسـتگي،     
تنيـدگي بـين الزامـات     واقع، ممكن است نـوعي درهـم   در. يي را نيز تجربه كندخالقيت و شكوفا

اجتماعي، خانوادگي يا شغلي و تجارب مذكور وجود داشته باشد؛ همانند انديشمندي كه در حين 
پردازي، بر اثر خالقيت و احساس شكوفايي ذهني به شعف و لذت خاصـي   كار خود، يعني نظريه

فراغت حوزة خاصي از تجربة بشـر بـا مزايـاي    «] 41[سيوان و راسكين به اعتقاد . يابد دست مي
فزاينده را  7و شادماني 6و خشنودي 5، لذت4، رضايت3، خالقيت2خاص خود است كه آزادي انتخاب

گيرد كه عناصر آن اغلب  بر مي اي از فعاليت يا ابراز را در فراغت اشكال گسترده. شود را شامل مي
ها، فراغت، همانند آموزش، شغل و  به نظر آن. »است 8نري يا روحيفيزيكي، فكري، اجتماعي، ه

سالمت، حق اساسي انساني است و هيچ شخصي نبايد به داليلـي ماننـد جنسـيت، سـن، نـژاد،      
فراغـت  . اش از آن محروم شـود  مذهب، عقيده، موقعيتش به لحاظ سالمتي، يا موقعيت اقتصادي

اما نارضايتي فزاينـده، اسـترس، خسـتگي، ضـعف     . منبعي براي بهبود كيفيت زندگي افراد است
خودبيگانگي در زندگي روزمره، مشخصة بسـياري از جوامـع    فعاليت فيزيكي، ضعف خالقيت و از

  .تواند از طريق رفتار فراغتي رفع شود ها مي ها، همة اين خصيصه به نظر آن. جهان است
و  ثابـت مـرز  ، تـر  سادهجوامع در . اند  تنيده درهمو  تبطمر  هم  با  يزندگ  كو سب  فراغت  اوقات
گرفت  مي انجامبقا كردن براي  كار ،در زندگي روستايي .اشتبين كار و فراغت وجود ندمشخصي 
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 حـول فراغـت   ،جوامعي در چنين .آمد ميپيش  صورت اتفاقي بود كه معموالً به  فرصتي و تفريح
شد  متمركز ميبيشتر در الگوي زندگي روزانه يا فصلي يافت و  تحقق مي مرهوظايف ضروري روز

ايـن وضـعيت در برخـي نـواحي روسـتايي      . و كار از فراغت و مكان كار از مكان فراغت جدا نبود
زنـان روسـتايي حـين انجـام      ة، آوازخواني، شـوخي و خنـد  ؛ مثالًخوبي مشهود است كشور نيز به

هـاي   آوري بوتـه  ، جمـع و نخـود  ين بـرنج ماننـد نشـا و وجـ   (جمعي  هاي كشاورزي دسته فعاليت
  .هاست تنيدگي كار و تفنن در ميان آن همگي بيانگر درهم...) خوراكي از نواحي كوهستاني و

درصـد از   49درصد از جمعيت كشور و  14ميليون نفر يا  10زنان روستايي و عشايري حدود 
 دادن عـالوه بـر انجـام   هـا   آنبرخـي از   .]23[دهنـد   جمعيت روستايي و عشايري را تشكيل مـي 

كارهاي خانه، دوشادوش مردان به فعاليت كشاورزي و ساير كارهاي معمـولِ زنـدگي روسـتايي    
فرهنگـي،  (هـاي بسـيار زنـان روسـتايي و برخـي عوامـل ديگـر         مشغله ،گاهي اوقات. پردازند مي

ت زنـدگي ايـن   كه براي بهبود كيفيـ  حالي در؛ دهد نمي تفنن  ةها اجاز چندان به آن...) اقتصادي و
بخش از جمعيت، الزم است تدابيري انديشيده شود تا آنان به لحاظ روحي و جسمي از سـالمت  

هاي ارزشي هنجاري در برخـي   از آنجا كه دگرگوني ،همچنين. و شادابي بيشتري برخوردار شوند
) وليـد تا ت(پديد آمده و گرايش به مصرف  ،ويژه در ميان نسل جوان به ،از مناطق روستايي كشور

، ضـرورت  )ها به وجود آمده اسـت  و بدين ترتيب اوقات فراغت بيشتري براي آن(محوريت يافته 
هاي اخير پديـد آمـده    با توجه به تغييراتي كه در دهه. دشو توجه به اين مهم بيشتر احساس مي

هـاي مختلـف    مطالعاتي براي آگاهي از وضعيت فعلي روستاها در جنبه دادن است، ضرورت انجام
هـاي زنـدگي زنـان     در پژوهش حاضر، هدف اصلي اين است كه يكي از جنبـه . دشو حساس ميا

پرسـش اساسـي تحقيـق حاضـر ايـن      . دشوبررسي  ،ها روستايي، يعني وضعيت اوقات فراغت آن
اوقات است كه وضعيت گـذران آن   ةاسـت؟ نحـو   چگونه آباد سنجابي روستاي حسن زنان فراغت

  هاي مختلف زنان روستايي در فصول مختلف سال به چه صورت است؟ بين نسل
 يزيل متماكشه، اقشار مختلف جامع يمختلف برا يو فضاها ها گذران فراغت در زمان ةنحو

بـه   و ردزمـان نوسـان دا   طـي ها و فشـارها   تين محدوديا. دهد يت و فشار را نشان مياز محدود
ي فراغت با تغيير روندهاي اجتماعي هاكه تغيير در الگو از آنجا. انجامد يمفراغت  ير الگوهاييتغ

ل رونـدهاي اجتمـاعي و   يتحل يبرا يمناسب يتواند مبنا يرات ميين تغيفهم ا ،پيوند خورده است
  .باشد اقشار مختلف جامعهگذران فراغت بين  ينيز چگونگ

 پژوهش ةپيشين
هـا را   است تا فهم انسان شدهان استفاده گر پژوهش از سويهاي اجتماعي  طيف وسيعي از نظريه

انـي  گر پـژوهش موضوع مورد توجـه  ]. 30[فراغت و نقش فراغت در جامعه توسعه دهد  ةاز تجرب
پردازند، اين است كه فراغت چـه كمكـي بـه     كه با ديدگاهي كاركردگرايانه به بررسي فراغت مي

يكپـارچگي و انسـجام اجتمـاعي در آن    نتيجه تحقـق   اجراي كاركردهاي مختلف در جامعه و در
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عاملي براي رهايي  ةمنزل پاداش كار يا به منزلة ان مذكور فراغت را بهگر پژوهشبرخي از . كند مي
هـاي   شود ذهـن فـرد كمتـر بـر نـابرابري      ها در نظر گرفتند و اينكه فراغت باعث مي فرد از تنش

هماننـد  ، رويكـرد، نهادهـاي فراغتـي    اساس اين بر]. 34[اقتصادي اجتماعي جامعه متمركز باشد 
. كننـد  هـايي را ايفـا مـي    يك كل، نقـش منزلة  به ،ساير نهادها، براي مردم و حفظ نظام اجتماعي

هاي ملـي، مراسـم افتتاحيـه و اختتاميـه، مراسـم       ويژه سرگرمي ها و به ها، تفريحات، بازي ورزش
جامعه مؤثرند و كـاركرد مهمـي در    اجتماعي بيشتر در 1در اتحاد و يكپارچگي... اعطاي جايزه و

  ].30[اين حوزه دارند 
تـرين عوامـل    كه نگاهي كاركردگرايانه به فراغت دارد، قـوي  ،)1976(اساس ديدگاه پاركر  بر

وي، فراغـت كاركردهـايي در سـطح     نظربه . اجتماعي است ةشغل، جنس و طبق مؤثر بر فراغت
شخصي را فراهم  ةاب و آرامش، سرگرمي و توسعفراغت براي افراد، تمدد اعص: خرد و كالن دارد

كند و كاركرد آن در سطح كالن اين است كه به بقاي نظام اجتماعي و دسـتيابي بـه اهـداف     مي
اين سـه بعـد    .ميان كار و فراغت شناسايي كرد ةپاركر سه بعد را در رابط. دكن جمعي كمك مي

تواند بر ميزان اشتغال بـه فراغـت تـأثير     ميميزان درگيري و اشتغال فرد به كار  .1: اند از عبارت
 .3هاي فراغتـي وي تـأثير بگـذارد؛     تواند بر انتخاب فعاليت هاي كاري فرد مي فعاليت .2بگذارد؛ 
  ].34[فراغت را شكل دهد  ةهاي وي دربار تواند نگرش كار مي ةهاي فرد دربار نگرش

جامعه مانع مهم مشـاركت زنـان در طيفـي از     ةدر رويكرد فمنيستي نيز ساختار مردساالران
هاي فراغتي مناسـبي   طرفداران اين رويكرد معتقدند فعاليت. دشو هاي فراغت قلمداد مي فعاليت

هـا را   ساختار مردسـاالرانه بسـياري از فعاليـت   . براي زنان در مقايسه با مردان تعبيه نشده است
اغلـب فضـايي را مهيـا     در چنـين سـاختاري  هاي فراغتـي   داند و فعاليت براي مردان مناسب مي

ـ  كنند كه در آن مردان پيوسته ويژگي مي يكـي از  . گذارنـد  خـود را بـه نمـايش مـي     ةهاي مردان
هـاي فراغتـي بـراي زنـان نامناسـب       ها اين است كه چرا بسياري از فعاليت هاي فمنيست پرسش

داننـد كـه در عـواملي     مـي  هـاي اجتمـاعي   بندي ها فراغت را بازتاب تقسيم آن. شود پنداشته مي
 ].30[فراغتي ريشه دارد  ةبيرون از تجرب

بخش با محيط  گرايي، فراغت بازنمايي خود از طريق مواجه نمادين و شادي در رويكرد تعامل
 ةهـا در همـ   فراغت بيش از يك احساس اسـت و در طيـف وسـيعي از فعاليـت    . شود انگاشته مي

پـردازان ايـن رويكـرد،     از نظريـه  ،)1983( 2كلـي . ستهاي زندگي اجتماعي نهادينه شده ا حوزه
وي، فراغـت   نظربه ]. 30[هويت مردم دانسته است  ةكنش متقابل در فراغت را عاملي در توسع

. فضايي اجتماعي به منظور گسـترش صـميميت بسـيار اهميـت دارد     ةبراي بقاي جامعه و توسع
فراغـت   ةجتماعي است كه در تجربوي معتقد است بنيان همبستگي اجتماعي در كنش متقابل ا

كنـد و فضـايي    بخشي و تقويت همبستگي اجتماعي كمـك مـي   فراغت به هويت. گيرد شكل مي
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براي صميميت، ايفاي نقش والدين، تعامل متقابل اجتماع و خانواده است و با بافـت اجتمـاعي و   
  ].30[محيطي ارتباط دارد  زيست

ت يـ ش منزلـت و موقع ينمـا  يبرا يظاهري، راهن وبلن، مصرف و فراغت تيتاشة توريدر نظر
 يتظاهري و سـبك زنـدگ   در جوامع مدرن، مصرف ،وي نظربه . افراد مطرح شده است ياجتماع
تر تالش  نييرا فرا گرفته است و افراد طبقات پا يبر رفاه و فراغت، سراسر ساختارِ اجتماع يمبتن
مـدرن، بـه    يهـا  باالتر و تظاهر به فراغت ةو فراغت طبق يكنند با الگو قرار دادن سبك زندگ مي

  ].27 ؛20[ابند يدست  يشتريب ياحترام و منزلت اجتماع
هاي متعددي انجـام داده   پژوهش يزندگ يها هاي فراغتي و سبك دربارة فعاليت 1ويپير بورد

وي،  نظربه . شود يد ميبازتول يطبقات يها يسلطه، چگونه نابرابر يها است تا نشان دهد در نظام
ــ   يمربوط به چگـونگي گـذران اوقـات فراغـت بـه طبقـة اجتمـاع        يها از تفاوت يارياگرچه بس

خصـوص   خـاص، بـر گـزينش او در    يا ارتباط ندارد، پرورش شخص در خانواده و طبقه ياقتصاد
نش اوقـات  يبورديـو، گـز   ةبراسـاس نظريـ  ]. 6[ رگذار اسـت يار تأثيگذران اوقات فراغت بس ةنحو

هـا و برداشـت او از    ق، ارزشيـ عال يعني ،فرد و منش او يات زندگيمبتني بر تجربا و يفراغت، پو
ات دوران كـودكي  يـ در اين نظريه، افراد با توجه بـه تجرب . است يفرهنگ يها يستگيفراغت و شا

ل يقه و عالقـه تبـد  ييابند كـه بعـدها بـه برداشـت، سـل      يم يژه و متفاوتيو يها ش، خواستيخو
افـراد  . كنند يم ييخودنما ييگرا اشكال فعاليت فراغتي و مصرف همةدر ها  ن خواستيا. شود يم

هـا و   سـبك . انـد  گر متفـاوت يدارند، با يكـد  يفراغت يها كه از فراغت و فعاليت يبه لحاظ برداشت
فراغـت از   يهـا  نهيزـگـ . از دارنـد ين يفرهنگ يستگياز شا يگوناگون، به انواع متفاوت يها فعاليت

  ].29[ند ا ز و تشخصيتما يبرا يا لهيواقع وس رند كه دريگ يسرچشمه مق و ساليق يعال
گرين عالوه بر تأكيد بر نقش عوامل اقتصادي در اوقات فراغت، به تأثير عوامل ديگري مانند 

هـاي   شدن حوزة اجتمـاعي بـر فعاليـت    تنها جنسيتي به نظر او، نه. جنسيت نيز توجه كرده است
كه  طوري ه حتي تفريحات درون خانه نيز با جنسيت مرتبط است؛ بهگذارد، بلك تفريحي تأثير مي

و  كننـد   هاي فراغتي، كمتر شـركت مـي   در فعاليت. زنان وقت كمتري براي اوقات فراغت دارند«
رود بيشتر اوقات فراغت  همچنين از آنان انتظار مي. هاي فراغتي آنان محدودتر است دامنة گزينه

در هر سه عامل كليدي ذكرشده، يعني وقت، فعاليت و فضا، . »گذرانندخود را در خانه و خانواده ب
فضاهاي فيزيكي و اجتماعي كه  ،كلي، وقت زنان براي فراغت طور زنان وضعيت نامساعدي دارند؛ به

  ].34[شان محدود است  هاي فراغتي هاي فراغتي بپردازند و گزينه توانند در آن به فعاليت مي
اي براي پرورش  شمار آورد كه نه برنامه توان آن دسته از اعضاي جامعه به ميزنان روستايي را 

هاي علمي و  شده و نه اقدامي مفيد و مؤثر براي تكامل دانستني ها طراحي  استعدادهاي فطري آن
شده از خانواده  رو، آنان با اندك معلومات كسب اين از. اي ايشان معمول شده است هاي حرفه مهارت

هم در دنياي متحول كنوني، به گذران زندگي سنتي خود اشتغال  ستة زندگي خود، آن و محيط ب

                                                        
1. Pierre Bourdieu 
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متأسفانه، تاكنون مطالعات چنداني دربارة شناخت وضعيت و الگوهاي اوقات فراغت ]. 14[ دارند
هـاي   به همين دليل، در پـژوهش حاضـر عمـدتاً از مونـوگرافي    . زنان روستايي انجام نشده است

  .شود ة پيشينة داخلي پژوهش استفاده ميمنزل روستايي به
 از سـوي اي بيشتر  هاي نخي و پارچه چرم و بافته صنعت ،]21[زاده و سالمي  لهسايي نظربه 

ريسي اشتغال داشتند و  زنان ابتدا به نخ«. شده است زنان روستايي در اوقات فراغتشان تأمين مي
آمد، بساط  ها هر زمان كه فرصتي پيش مي نآ. شد ها انجام مي بافي نيز در اوقات فراغت آن گيوه

هنگـام   ،همچنـين . شـدند  گرفتند و به بافتن و گـپ زدن مشـغول مـي    ريواربافي را به دست مي
هـاي يكـديگر گـوش     هـا و قصـه   هـا بـه حـرف    كردن، سـاعت  1در مانند بر ،استفاده از ابزار سنگي

شـدند   ار داشت، ساير زنان نيز جمع مـي ها قر از آنجا كه بردرها عمومي بود و در كوچه. دادند مي
آبـاد بيـان    نيـز در مونـوگرافي ابـراهيم   ] 26[ خلق نيك» .كردند گو شركت ميو و در بحث و گفت

هـاي ابريشـمي و نخـي،     كرده است زنان در زمان فراغت به بافتن انواع مختلف پارچه، چادرشب
صـورت    بافي براي زنان روستايي به پارچهفه، گليم و خورجين و جوال اشتغال دارند و حوله، مال

ها همچنين بخـش ديگـري از فراغـت خـود را بـه زيـارت در        آن. تفنن و سرگرمي درآمده است
  .گذرانند هاي اطراف مي گاه زيارت

كرده اسـت كـه زنـان در اوقـات فراغتشـان بـه        در مونوگرافي روستاي آبرود بيان ] 1[ ازكيا
در مونوگرافي ايلخچـي، نحـوة   ] 11[ساعدي . ورزند اشتغال مي دستي بافي، خياطي و صنايع قالي

  :تشريح كرده است گونه اينگذران اوقات فراغت زنان روستايي را 
زننـد و آب   بيني كه گـپ مـي   چند زن و دختر را مي  روستا، هميشه ةدر كنار چشم

خـت تـوت   از پـاي در  ،دوش به كوزه ،كنند، زنان كه مردها استراحت مي  هنگامي. برند مي
برنـد و   دوش آب مـي  به ها ولو هستند، دوتادوتا يا تنها كوزه آورند، اغلب در كوچه آب مي

و  افتنـد  ها راه مـي  گاه طرف زيارت  دست به به جمعي شمع ها و اعياد، دسته شنبه عصر پنج
نشـينند و دخترهـاي    سـفيدها مـي   در اعياد مذهبي و هرگاه كه فرصتي پيش آيد، گيس

  .رقصند و ميزنند  جوان مي
  :آباد نوشته است در مونوگرافي طالب] 16[نژاد  صفي

هـا متفـاوت از    نـوع تفـريح آن  . مراتب كمتر از مردان است  تفريح و سرگرمي زنان به
. رونـد  نشـيني مـي   مگر در مواردي كه خانوادگي به زيـارت يـا شـب   ؛ تفريح مردان است

ها  تفريح و سرگرمي آن. خانه باشندكه مردان در خانه هستند، زنان هم بايد در   هنگامي
گاهي زنان پس از انجام كارهاي  گاه. زماني است كه مردان در خانه حضور نداشته باشند

دهنـد و   كنند و به مهمانان و دوستان نشان مـي  معمول خانه، بقچة رخت خود را باز مي
هـاي   گرمييكي ديگر از سـر . دهند يك از محتويات آن توضيحاتي مي هر ةدربارة تاريخچ

شدن سـر كوچـه اسـت     ترين تفريح زنان، جمع شدن سر تنور است، اما بزرگ زنان، جمع
                                                        

1. bardar :و سـنگ بـااليي   ) تخت و كمي گود(كردن غله و حبوبات شامل سنگ زيرين  اي مخصوص خرد وسيله
  ].12[كند  كه بر اثر غلتيدن روي سنگ زيرين دانه را خرد مي) شكل اي استوانهاي  استوانهتقريباْ (
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مـذهبي بـه    ةاي از زنان براي اداي فريض عده. شود كه در بيشتر ساعات روز مشاهده مي
هـا پـس از اتمـام     آن. روند ها مي همسايه ةمسجد يا براي شركت در مراسم روضه به خان

افتـد   يا گاه اتفـاق مـي  . گويند شوند و از هر دري سخن مي مي مراسم فوق دور هم جمع
انبـار و   هـا در اطـراف آب   زيـرا آن  ،ها طول بكشد ساعت ده انبارِ كه آب آوردن زنان از آب

  .شوند چشمه مشغول صحبت مي
  :نويسد مي) سال با روستاييان ايران 25( نامه خيرآبادنيز در مونوگرافي ] 4[ 1پرفسور اونو
 كشـي  چلـه  را قالي دار و ريسند مي نخ آرام آرام باشند، داشته فراغت كه هروقت زنان

  .بافند مي آن بر و كنند مي
: گونه توصيف كرده اسـت  الگوي گذران اوقات فراغت زنان را اين دانگي هفتدر ] 7[ حميدي

بـافي،   جيبـافي، مـو   كه عمدتاً پاييز و زمستان است، به اموري مانند ماشه ،زنان در فصل بيكاري
اي مبـادرت   هاي مـويي، پشـمي و پنبـه    بافي و بافت انواع طناب بافي، پنبه بافي، خورجين جاجيم

زنان روستايي در زمان فراغت بـه  «، ]18[ هاي پژوهش قاسمي و مروتي اساس يافته بر. كردند مي
عمـدتاً   كننـد،  پردازند و محصوالتي كه در اين زمان ايجاد مـي  دستي مي صنايع ةهمياري در تهي

مـاه و پشـت سـر     پـس از شـهريور  . رود خودمصرفي بـه كـار مـي    طور در رفع نيازهاي زندگي به
زنـان  . پردازند چادر مي كردن تاون سياه شوند و به داير هم جمع مي گذاشتن فصل كار، زنان دور
اوقـات  كلـي، زنـان روسـتايي در     طور به. كنند گو ميو هم گفت چادر با روستايي هنگام بافتن سياه

  .»هم همكاري دارند چادر، هور، تاون قالي، قاليچه، زيلو و چيت با فراغت در بافت سياه
  :بيان كرده است هاي بلوك زهرا نشين تاتو  اورازاننيز در ] 3 ؛2[ جالل آل احمد

اگر دستشـان بـه دهنشـان برسـد و از     . هاي ديگري نيز دارند ها غير از كارِ خانه، تفنن زن
بافنـد   كنند و البته بيشـتر گلـيم مـي    باشند، در فصل زمستان دار قالي برپا مي خانوادة بزرگي

هـاي طبيعـي و    نقش و شاد و بسيار درازند با پشمي كـه در محـل بـه رنـگ     كه بسيار خوش
هـاي   ها و پيراهن بافتند كه از شليته ها يك نوع گليم ديگر نيز مي آن. اند بسيار شاد تهيه كرده

اولـي را از  . بافتنـد  ها گيوه و دستكش و شال كمر نيز مي ها گذشته، زن ناز اي. شده است كهنه
در آنجا هم، ماننـد هـر ده ديگـري، در    . را با پشم، البته با پنبه و پشم محل  پنبه و آن ديگري

  .بينيد دست و در حال پنبه و پشم ريسيدن مي به زمستان زنان را دوك
هاي زنان در روستاي دونـا انجـام داده    عاليتنيز پژوهشي با هدف شناسايي ف] 39[صالحين 

، زنان روستايي دوسـوم از سـاعات بيـداري خـود را در     يادشدههاي پژوهش  اساس يافته بر. است
 ،هـا  آن. دقيقـه در روز  26ساعت و  10گذرانند و اين برابر است با حدود  هاي توليدي مي فعاليت

كنند و هيچ  صي و اوقات فراغت خود ميدقيقه را در روز صرف بهداشت شخ 17طور متوسط،  به
نيـز  ] 24[پـژوهش معيـدفر   . دهنـد  زماني را به يادگيري يا آموختنِ امور ديگري اختصاص نمـي 

و در  دقيقـه  43سـاعت و   5نشان داد ميانگين اوقات فراغـت زنـان روسـتايي در روزهـاي كـار      
  .دقيقه است 2ساعت و  8روزهايي تعطيل 

                                                        
1. Ono 
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بودجة زماني در مراكش بـه اجـرا درآمـد و    ة ايش ملي دربارپيم، 1998ـ1997هاي  در سال
ها نشان داد كه زنان روستاييِ مراكش در اوقات فراغت خود به مطالعه، تماشاي تلويزيـون،   يافته

نيز تالش كـرده اسـت وضـعيت اوقـات     ) 2016(كومارماحاال ]. 42[ پردازند مي ...گردش، سفر و
وي در دو  يهـا  افتـه ي. دكنـ و حال بررسـي   گذشته درفراغت زنان روستايي شمال غرب هند را 

در وضعيت سـنتي، زنـان در اوقـات    . شده است  يبند دسته ،يعني وضعيت سنتي و مدرن ،بخش
يي و برپـايي  گـو  داسـتان صورت جمعي بـه   و به گرفتند يمگروهي روزة مذهبي  صورت بهفراغت 
و همـراه ايـن    كردنـد  يمـ ، محصولشـان را درو  پختنـد  يمـ خوراك  باهمهمه . پرداختند نماز مي

روزة : ها نيز به شرح ذيل است هاي فراغتي كنوني در ميان آن فعاليت. خواندند يمآواز  ها تيفعال
هاي محلـي هنـوز بخشـي از ازدواج و     صورت فردي، آهنگ شود، اما به مذهبي هنوز مشاهده مي

هاي شـبانه   يافته و جشنواره  ها كاهش عاليتهاست، اما به ميزان زيادي زمان ف مراسم و جشنواره
ها  گاه شمار زناني كه به زيارت معابد و زيارت. آيد شمار مي هم هنوز يك فعاليت عمدة فراغتي به

با توجه به پيشـرفت فنـاوري،    .يافته است اقالم خوراكي در خانه كاهش  ةروند، افزايش و تهي مي
تبع آن، آوازهاي محلي در هنگـام   شود و به جام ميصورت مكانيزه ان كاشت و برداشت محصول به

هاي اوقـات فراغـت زنـان در شـمال      تغييرات عظيمي در فعاليت ،نتيجه در. شود درو خوانده نمي
  ].31[ داده است غرب هند رخ 

 ،نيز معتقد است كه براي بسياري از زنان روستايي استراليا، محل تفريح و كـار ] 31[كامپل 
وي در پژوهشـي بـه بررسـي تـأثير موقعيـت جغرافيـايي در       . انوادگي اسـت خ ةدر مزرع ،هر دو
يـاس در اسـتراليا    دره ةهاي اوقات فراغـت زنـان روسـتايي سـاكن در منطقـ      گيري فعاليت شكل

تـر موقعيـت جغرافيـايي خـاص      هاي پژوهش وي، براي زنان مسـن  اساس يافته بر. پرداخته است
ايـن وضـعيت    .هاي فراغتـي باشـد   ميزان مشاركت در فعاليت ةكننده يا بازدارند تواند تسهيل مي

تـر   اجتماعي بين زنـان مسـن   ةگيري سرماي موجب شكل) سكونت در موقعيت جغرافيايي خاص(
 .در اين منطقه شده است

زنـان كشـاورز و معنـاي كـار و     «در پژوهشـي بـا عنـوان    ] 33[رانلـز  و  ندرسونه ،نهايت در
از زنان، ادغام كار و فراغت براي يـافتن معنـاي زنـدگي الزم     بيان كردند كه بين برخي» فراغت
برداشـت آنـان از زنـدگي در مزرعـه در      ةدربار نگر گذشتهدر اين پژوهش كيفي، اطالعات . است

كـار  ، كـه نيااول : دش  حاصلاصلي از اين مطالعه  ةدست آمد و پنج يافت طول پنج سال گذشته به
الينفـك كـار اسـت؛     ءآنكه، مسئوليت مراقبت از كودكان جزاست؛ دوم  انيپا يبو  ريگ وقتزنان 

اسـت؛ چهـارم، كـار ارزشـمند و      شـده   ختـه يآمي اجتمـاعي  ها تيمسئولسوم، كار اغلب با ساير 
 زنـان كشـاورزِ  . است و پنجم اينكه كمبود اوقات فراغت و تفـريح يـك مشـكل اسـت     بخش لذت

 .اند كردهانواده و تجارب اجتماعي درك اوقات فراغت را از طريق ادغام كار، خ يادشده معناي
هايي مانند  روشن است كه تالش زنان روستايي براي استفاده از هر ابزار و حضور در موقعيت

بـا  . كننـده اسـت   كردن وضعيتي سرگرم ، براي فراهم...مسجد، روضه، مراسم مذهبي، حمل آب و
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، مروتـي و قاسـمي   )1376( ونـو توجه به چگونگي گذران اوقات فراغت زنان روسـتايي در آثـار ا  
) 1388( ، حميـدي )1351( ، ازكيـا )1352( خلـق  ، نيك)1370( زاده و اسالمي لهسايي) 1388(
شـود و اوقـات    دستي در زمان فراغت بانوان روستايي انجام مي توان گفت كه توليد صنايع مي... و

هـا   خودياري، همياري، مشـاركت و تعـاون بـين آن    ةنوعي موجب تثبيت و تداوم روحي فراغت به
ان ايرانـي،  گـر  پژوهشرسد الگوي گذران اوقات فراغت زنان روستايي در آثار  به نظر مي. دشو مي

گيرد كه فراغت را نوعي فعاليت كـاركردي   قرار مي] 10[ بيشتر در سطح سوم مورد نظر روجك
يـل همبسـتگي، تعـاون و درك متقابـل را     اي از قب شـده  دانسته است كه اهداف اجتماعي تعريف

ديگري كه در الگوي گذران اوقات فراغت زنان روسـتايي ايـران بـارز اسـت،       ةنكت. كند دنبال مي
اي از تفريح و سـرگرمي زنـان    طور كه ذكر شد، بخش عمده همان ،مردمحور بودن آن است، زيرا

. ند يـا مشـغول اسـتراحت باشـند    باشـ    گيرد كه مردان در خانه حضور نداشـته  مي انجامهنگامي 
ت يز بـا جنسـ  يـ حـات درون خانـه ن  يتفرنيز مطرح كرده بود، حتي ) 1990( طور كه گرين همان

ان در اين باره اجماع دارند كه زمان فراغـت زنـان،   گر پژوهش عالوه بر اين،. افراد در ارتباط است
كـه ايـن موضـوع،     در پاييز و زمستان، پس از پايان فصل برداشت محصـوالت كشـاورزي اسـت   

نگري به زنـان   هاي يادشده عمدتاً نگاه كل پژوهش. دهد محور بودن فراغت زنان را نشان مي فصل
اند كه  و وضعيت اقتصادي به بررسي وضعيت فراغت آنان پرداخته اند و بدون توجه به سن داشته

همسـاني در  ناا شود، امـ  زمان گذشته اشكالي را موجب نمي جامعة روستاييالبته اين موضوع در 
اين موضوع نگارنده . كند كه اين معيارها مورد توجه قرار گيرد كنوني ايجاب مي جامعة روستايي

هاي مختلف زنان و نيز با توجه به ميزان برخـورداري از آب   را به بررسي وضعيت فراغت در نسل
  .و اراضي كشاورزي سوق داد

  پژوهش  روش
بي در شهرسـتان دلفـان از توابـع اسـتان لرسـتان بـا       آباد سنجا پژوهش حاضر در روستاي حسن

 ةها از بحث گروهي متمركز، مصـاحب  آوري داده براي جمع. روش پژوهش كيفي انجام شده است
هـا اطالعـات بسـياري را     اين تكنيـك . مشاركتي استفاده شد ةيافته و مشاهد سازمان فردي نيمه
) دوم(از آنجا كه نگارنـده  . آيد ه دست ميكنند و بدين ترتيب، فهم عميقي از موضوع ب فراهم مي

توانـد   زيسـته و مشـاهدات مسـتقيم وي مـي     ةاز گذشته در اين روستا حضور داشته است، تجرب
از آنجا كه جمعيـت غالـب   . نفر است 750آباد سنجابي  جمعيت روستاي حسن. بسيار مؤثر باشد

زن  7زن جـوان و   5سـال،   يـان زن م 10دهنـد، بـا    سال تشكيل مي زنان اين روستا را زنان ميان
 8و  يصورت فـرد ه نفر ب 14 باگيري هدفمند  كه با استفاده از نمونه طوري به؛ دشمسن مصاحبه 

بيـان   1كنندگان در جدول  هاي مشاركت برخي از ويژگي. مصاحبه شد نفر نيز به صورت گروهي
  .شده است
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  كنندگان هاي مشاركت ويژگي. 1جدول 
وضعيت  تحصيالت  سن  كد

 تأهل
ميزان دسترسي
 خانوار به آب

ميزان زمين 
ميزان   ميزان دام  )هكتار(خانوار

  طيور
خواندن و  44  1

گوسفند،  20  3  ساعت در ماه 6  متأهل نوشتن
 گاو 3

مرغ و  7
  خروس

مرغ و  4  -  10  داراي چاه عميق  متأهل  دبيرستان  35  2
  خروس

فوت  اول نهضت  48  3
 همسر

روز دريك شبانه
  -  -  40 هفته

داراي  ديپلم  فوق  20  4
مرغ و  22  گاو 4  10  داراي چاه عميق نامزد

  خروس
روز دريك شبانه  متأهل  اول نهضت  55  5

مرغ و  4  گاو 6  50 هفته
  خروس

فوت  سواد بي  57  6
 همسر

روز دريك شبانه
  -  گاو 4  50 هفته

روز دريك شبانه  متأهل  ديپلم  38  7
  -  -  30 هفته

روز درشبانهيك  متأهل  كارشناسي  32  8
  -  -  40 هفته

فوت  سواد بي  70  9
مرغ و  10  گاو 3  1  ماه ساعت در 6 همسر

  خروس
مرغ و  10  گاو 3  1  ماه ساعت در 6  مجرد  راهنمايي  37  10

  خروس
روز دريك شبانه  متأهل  دوم نهضت  40  11

  -  گاو 1  5 ماه
  -  -  - - متأهل كارشناسي  24  12
فوت  اول نهضت  60  13

مرغ و  6  گاو 2  -  - همسر
  خروس

فوت  سواد بي  73  14
مرغ و  16  گاو 3  -  - همسر

  خروس
روز دريك شبانه  متأهل  راهنمايي  41  15

مرغ و  7  گاو 2  10 ماه
  خروس

روز دريك شبانه  متأهل  ابتدايي  44  16
مرغ و  12  -  10 ماه

  خروس
روز دريك شبانه  متأهل  اول نهضت  60  17

مرغ و  40  گاو 1  25 هفته
  خروس

روز دريك شبانه  متأهل  ديپلم  25  18
  -  -  4 ماه

روز دريك شبانه  متأهل  كارشناسي  33  19
  -  -  20 هفته

  -  -  - - متأهل كارشناسي  27  20
فوت  سواد بي  82  21

مرغ و  9  گاو 1  -  - همسر
  خروس

روز دريك شبانه  متأهل  راهنمايي  44  22
مرغ و  19  گاو 3  12 هفته

  خروس
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توجـه بـه همسـاني سـن انتخـاب      كنندگان با  د مشاركتشتالش ، متمركز يگروهبحث در 
هاي خـود   فعاليت ةشد هم بود كه ابتدا از زنان روستايي خواسته مي شكلروش كار بدين . شوند

هـايي كـه    برخي از پرسـش . كنند در فصول مختلف سال را از زمان بيداري تا هنگام خواب بيان 
هايي در روسـتا بـه تفكيـك فصـول      چه فعاليت: اند از ، عبارتها پرسيده شد حين مصاحبه از آن

دهيد؟ در كـدام   هايي انجام مي دهيد؟ در فصل زمستان عمدتاً چه فعاليت مختلف سال انجام مي
ايد؟ وقتي كار خانه بـه اتمـام    رويد؟ آخرين بار چه زماني به سفر رفته فصل به زيارت يا سفر مي

هـايي از   رويد؟ چه برنامـه  چه زمان و در كجا به آرايشگاه مي دهيد؟ رسد، چه كاري انجام مي مي
كنيد؟ در كدام مراسم اجتماعي بيشـتر شـركت    روز تماشا مي تلويزيون را و در چه موقع از شبانه

هـايي حضـور    هايي مشاركت كننـد؟ در چـه مكـان    توانند در چه حوزه كنيد؟ زنان روستا مي مي
هـا خواسـته    گفتنـد، از آن  اوقات فراغت خود سـخن مـي   وضعيت ةيابند؟ وقتي زنان مسن دربار

  .اوقات فراغت خود در زمان گذشته نيز صحبت كنندة شد دربار مي
در  .دشـ اسـتفاده  ) تماتيـك (ها از روش تحليل موضـوعي   براي تحليل داده ،در اين پژوهش

]. 42[وند شـ  هـا شناسـايي مـي    ها از طريق مطالعه و بازخواني دقيق داده تحليل موضوعي، مقوله
ها، مفاهيم، مقوالت و تجزيه و تحليـل   اين فرايند شامل رفت و برگشت مداوم بين مجموعه داده

پـردازد و   هـا مـي   ها روي كاغذ و مـرور آن  ها، ثبت داده آوري داده محقق ابتدا به جمع. هاست آن
هـا اسـتخراج    از داده) مفـاهيم (سـپس كـدهاي اوليـه    . دهد هاي اوليه را مورد توجه قرار مي ايده
شـود   انجام مي ،ها در سطح مقوالت، فراتر از كدها بعد، تجزيه و تحليل داده ةدر مرحل. شوند مي

كـدهاي مـرتبط در مقـوالت     ةآوري و تلفيـق همـ   سازي كدهاي مختلف و جمع كه شامل مرتب
مقـوالت ارائـه دهـد     ةمحقق بر آن است تا توضيحاتي دربـار  ،بعد ةدر مرحل. شده است شناسايي

هـاي   فردي و گروهي، ابتدا متن مصاحبه ةهر مصاحب دادن از انجام پسدر پژوهش حاضر، ]. 43[
گاه مفاهيمي كـه بـه    آن. دشخط، مفاهيم استخراج  به د و سپس با تحليل خطششده پياده  ضبط

قولـه را  كردنـد، يـك م   هم تناسب داشتند و همگي بر موضوع واحدي داللت مـي  با ييلحاظ معنا
تنيـدگي كـار و فراغـت، دگرگـوني      درهم. تشكيل دادند كه نامي نيز براي آن در نظر گرفته شد

كننـده بـودن    ، تعيـين )آب، زمين زراعـي، دام و طيـور  (كننده بودن ميزان دارايي  ارزشي، تعيين
از برخـي  ... گـو و و ميزان اشتغال به كار، فعاليت مولـد بـازاري، فعاليـت مولـد غيربـازاري، گفـت      

 ةهـايي دربـار   هـا، گـاهي پرسـش    در حـين تحليـل داده   ،همچنين. مقوالت پژوهش حاضر است
ها نيز به فهرسـت   كرد كه آن كنندگان به ذهن خطور مي مشاركت از سويشده  موضوعات مطرح

يي مشـابه بـا   هـا  پاسـخ هـا تـا زمـاني ادامـه يافـت كـه        آوري داده جمـع . دش ها اضافه مي پرسش
  .دشي حاصل كنندگان قبل مشاركت
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  هاي پژوهش يافته
خصـوص عوامـل مـؤثر بـر      بيـانگر ايـن اسـت كـه در     ها هها و مشاهد هاي حاصل از مصاحبه داده

دو عامل سـن و ميـزان   : مواجه هستيم  بندي دوگانه وضعيت فراغت زنان روستايي با يك تقسيم
توجه بـه اينكـه زنـان     با. اند كننده در اين خصوص تعيين) آب، زمين زراعي، دام و طيور( دارايي

گـام مـردان روسـتايي هسـتند،      پـا و گـاهي پـيش    هاي زراعي و دامـي، هـم   روستايي در فعاليت
زراعت؛ زراعـت و  (در اين بخش   در خانواده و ميزان فعاليت يادشدههاي  تأثير ميزان دارايي تحت

وقـات فراغـت   بـه لحـاظ ا  ) دامداري؛ زراعت، دامداري و نگهداري طيور؛ فقط نگهـداري از طيـور  
  . عامل سن نيز در اين خصوص حائز اهميت است. وضعيت متفاوتي دارند

  

  
 ميزان اوقات فراغت بين زنان روستايي ةكنند عوامل تعيين .1شكل 

  

برخورداري از اراضي زراعي، 
آب، دام، طيور

زناني كه به زراعت، دامداري و 
مرغداري مي پردازند

زناني كه فقط به زراعت مي پردازند

زناني كه فقط دام نگهداري مي كنند

زناني كه فقط طيور نگهداري مي كنند

سن

عدم فعاليت مولدجوان

سال ميان
زراعت، دامداري، 

مرغداري

دامداري، مرغداريسال كهن
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چنـداني بـه زراعـت، نگهـداري     ة ها، عالق به دليل دگرگوني ارزش، نسل جوان زنان روستاييِ
كارهـاي فصـلي كشـاورزي     دادن روزمزدي بـراي انجـام  كوشند از كارگر  دام و طيور ندارند و مي

كـه در كنـار كـار در     ،سـال  نتيجه اوقات فراغت بيشتري دارند، اما زنان ميـان  استفاده كنند و در
سالي نيـز   زنان كهن. كنند، طبيعتاً اوقات فراغت كمتري دارند مزرعه، از دام و طيور نگهداري مي

ندارنـد يـا بـه علـت درگذشـت همسـر و تقسـيم ارث بـين         امور زراعي را  دادن كه توانايي انجام
انـد، بـه پـرورش دام، طيـور و نيـز عمـدتاً در بخـش         فرزندان، زمين زراعي خود را از دست داده

عوامل تأثيرگذار بـر فراغـت زنـان بـه      ،1شكل در . هاي مولد غيربازاري مشغول به كارند فعاليت
  .تفكيك نشان داده شده است

  
 هاي زنان روستايي ليتانواع فعا. 2جدول 

  زيرفعاليت هاي فعاليتگروه انواع فعاليت  نسل

زنان ميان
 

سال
  

فعاليت مولد
  هاي دام هاي طيور، دامداري، فرآوردهزراعت، باغداري، فرآورده مولد بازاري  

  مولد غيربازاري

كـاري   هاي بهاره و گياهان دارويـي، تهيـة نـان، سـبزي    گردآوري انواع سبزي
، تهية غذا، نظافت منزل، رسيدگي به خانواده، تهية انواع مربا و )خودمصرفي(

كردن، تهيـة ترخينـه، تهيـة گنـدم شـيره،       فرنگي، لپه جات، رب گوجه ترشي
كردن گندم حليم، شسـتن انـواع حبوبـات مصـرفي بـراي       كردن و آماده تمي

 زمستان، تهية تپاله

فعاليت 
  مولد غير

  اوقات فراغت
گو با و گرد، نشستن در كوچه و گفت فروشان دورهاطراف بساط دستنشستن

زاده، تماشـاي تلويزيـون، خوابيـدن، نوشـيدن چـاي و       ساير زنان، زيارت امام
نشيني خانوادگي، مكالمة تلفني بـا   نوش گياهي، رفتن به خانة اقوام و شب دم
 هاو خويشقوم

  خواب، بهداشت و آرايش، تغذيه امور شخصي
  ...)روشني و قبولي، چشم مجالس ترحيم، زيارت(شركت در مراسم اجتماعي امور اجتماعي

زنان كهن
 

سال
  فعاليت مولد  

  هاي دام هاي طيور، دامداري، فرآوردهتهية فرآورده مولد بازاري
آوري انــواع  آوري گياهــان دارويــي، جمــع تهيــة غــذا، نظافــت منــزل، جمــع  مولد غيربازاري

  كشي طبيعيمحلي، جوجههايسبزي

فعاليت 
  غيرمولد

  اوقات فراغت
گو و ها، گفت و خويشزدن به قوم تماشاي تلويزيون، خواب، نوشيدن چاي، سر

كردن خيك براي نگهـداري روغـن    ريسي، درست با ساير زنان، كار با دوك نخ
 حيواني و پنير، توليد تشك پوستي از پوست گوسفندان

 بهداشت، تغذيهخواب، امور شخصي
  ...)روشني و مجالس ترحيم، زيارت قبولي، چشم(شركت در مراسم اجتماعي امور اجتماعي

زنان جوان
  

  فعاليت مولد
 ـ مولد بازاري

هـاي كـوهي،    آوري سبزي تهية غذا، نظافت منزل، رسيدگي به كودكان، جمع  مولد غيربازاري
  هاي تزئيني پرورش گل ،)خودمصرفي(كاري جات، سبزيتهية مربا، ترشي

فعاليت 
  غيرمولد

  اوقات فراغت
نوش گيـاهي و   آرايش، رقص، تماشاي تلويزيون و ماهواره، خواب، نوشيدن دم

ها، رفتن به زيـارت، تغييـر دكوراسـيون،     و خويش چاي، مكالمة تلفني با قوم 
روي، رفـتن بـه خانـة اقـوام،      نوردي و پيـاده  نشيني خانوادگي، سفر، كوه شب

  هاي مجازيمطالعه، استفاده از شبكه
  گرفتن خواب، بهداشت و آرايش، تغذيه، رفتن به باشگاه، رقص، رژيم امور شخصي
  ...)روشني و مجالس ترحيم، زيارت قبولي، چشم(شركت در مراسم اجتماعي امور اجتماعي
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كننـد؛ ماننـد    نمـي تأثير تغيير فصـول سـال تغييـر     هاي زنان روستايي تحت برخي از فعاليت
هاي مربوط به زراعت و باغداري  اما فعاليت. هاي شخصي و اجتماعي دامداري، طيورداري، فعاليت

كنند؛ مثالً، در فصل بهار، زنـان روسـتايي بـه وجـين محصـوالت       به اقتضاي نوع فصل تغيير مي
رگران فصـلي  پردازند و در فصل تابستان به برداشت محصوالت و تهية غذا براي كا كشاورزي مي
آوري كاه و حمل آن از مزرعه بـه   برخي از زنان روستايي در اين فصل در جمع. شوند مشغول مي

زدن به آن  كردن گندم و سم هايي مانند پاك آنان در فصل پاييز در فعاليت. كنند مردان كمك مي
از آب، حسب ميـزان برخـورداري    البته بر. كنند جات و چيدن ميوه كمك مي آوري صيفي و جمع

  :گويان به نظر يكي از پاسخ. يابد كارهاي بهاره و پاييزة زنان افزايش و كاهش مي
  .)2( ش شده كار ههم. م نداريمه ديگه پاييز و بهار ،از زماني كه چاه حفر كرديم

د و به جاي آوردن هر روز آ نمي ش كمتر باشه، ذرت و يونجه در هر سالي كه بارندگي
  ).11(خريم  ها علوفه مي براي دامذرت و يونجه از مزرعه، 

هـاي اجتمـاعي و    فعاليت دادن ها در فصل زمستان فقط به نگهداري از دام و طيور و انجام آن
ترتيب، متناسب با تغييـر فصـول، ميـزان اوقـات فراغـت زنـان و نـوع         بدين. پردازند شخصي مي

ار بيشتر اوقات فراغت خـود را در  ها در فصل به آن مثالً،يابد؛  ها تغيير مي هاي فراغتي آن فعاليت
گو بـا يكـديگر   و شوند و به گفت مياني روستا جمع مي ةگذرانند؛ گاه در محوط خارج از منزل مي

هاي نزديك  زاده شوند يا به زيارت امام گرد جمع مي پردازند و گاه در اطراف فروشندگان دوره مي
ن وضعيت در مورد خانوارهايي كـه چـاه   البته اي. روند مي) بابابزرگ و شاهزاده محمد(شهرستان 

  :گفت صادق نيست، يكي از زنان مي دارندعميق 
چون چاهمون بايـد يكـي هميشـه جلـوش     . ما يه زيارتي نرفتيم ،م تموم شده بهار

  ).2( 1باشه
زنان روستايي در فصل تابستان، به دليل حجم زياد كار، زمان كمـي بـراي فراغـت دارنـد و     

زنان  ةمشغل ،در فصل پاييز. در زمان فراغت براي رفع خستگي بخوابند كنند كه بيشتر تالش مي
هـا در ايـن فصـل     آن. شـود  نسبت به فصل تابستان، كمتر و زمان فراغتشان بيشتر مي ،روستايي

 ،در فصل زمسـتان . روند هاي خارج از روستا مي خويش و  ديدار قوم ها و زاده عمدتاً به زيارت امام
هـاي   هـا در ايـن فصـل بـه مسـافرت      آن. هاي ديگر وقت آزاد دارنـد  زمان زنان روستايي بيش از

پردازنـد و   به تماشاي تلويزيـون مـي   بيشتر ،همچنين. روند مي، مشهد و كربال، مانند استاني برون
 .كنند با خويشان و دوستان خود تلفني صحبت مي  گاه

  ).8(كنم  خوابم يا تلويزيون نگاه مي در اوقات بيكاري يا مي

                                                        
 هـا  زنان در عصـرها بـه كمـك آن    ،قت خسته شوندوهر ،مردهاست ةبا وجود اينكه آبياري در اين منطقه برعهد .1

  .روند مي
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جوان تمايلي به مشـاركت در زراعـت، باغـداري و دامـداري ندارنـد و اگـر        اما زنان روستاييِ
ها را از مشـاركت در ايـن حـوزه     مند باشند، خانواده آن هندرت به مشاركت در اين زمينه عالق به
  :گفت مادر يكي از دختران جوان مي. دارد مي باز

  ).6( هذارم دخترم بسوز نمي هخودم سوختم، ديگ
نحوة گذران اوقات فراغت  ،همچنين. دختران جوان زمان آزاد بيشتري دارند ،به همين دليل

ها وقت زيـادي را   آن. هاي مولد روستا متفاوت است كننده در فعاليت ها با ساير زنان مشاركت آن
 گاه هـر . گذرانند روي مي هاي اجتماعي و پياده زني در شبكه به آرايش، تماشاي تلويزيون و پرسه

گـو بـا   و اي به گفت ها عالقه آن. روند روز به بهانة مراجعه به باشگاه، خريد يا آرايشگاه به شهر مي
  .گرد ندارند فروشان دوره ساير زنان در كوچه يا كنار دست

 .گيـرم  چيز جديدي هم ياد مـي  .نموگذر هاي اجتماعي مي در شبكه وبيشتر فراغتم ر
اشـون غيبـت   ه زنان روستا كه از عروس ةيش بقيكه برم بشينم پ هكالسي بي كنم فكر مي

  ).12(كنن 
مشاهده   در كنار ساير زنان زماني شانكنند و تجمع ها عمدتاً از بازارهاي شهري خريد مي آن

اسـاس اطالعـات موجـود در فضـاي      شود كه قصد داشته باشند از روي كتاب آشـپزي يـا بـر    مي
  .مجازي، غذاي جديدي طبخ كنند

كننـد،   هاي مولد روستايي بيشتر مشـاركت مـي   سال كه در فعاليت زنان ميان، ها خالف آن بر
اجتمـاعي ماننـد مجـالس      روند و ضرورت شـركت در مراسـم   فقط ماهي يك بار به آرايشگاه مي

  .شود ها به شهر مي بيشترين عاملي است كه موجب مراجعه آن... ترحيم، عروسي و 
و گاهي مجبوريم هر روز براي مراسم  قوم و خويش و تير و طايفه شهر هستند ةهم

  ).16(فاتحه شهر بريم 
شوند و برخـي   از روستا خارج مي) مشهد و كربال و گاه مكه(قصد زيارت   زنان مسن فقط به

  .اند استاني ديگري نداشته ها به جز سفر به مشهد، سفر برون از آن
  ).21(ريم  ابزرگ بطلبه مي، ماها اگه امامزاده شاهزاده محمد يا باب1سفر مال خدادارهاست

ميـزان و وضـعيت   . استاني ديگري نيز دارند قصد زيارت، سفرهاي برون  اما زنان جوان جز به
ها توانايي كار در مزرعه و باغداري را ندارند، اما  آن. اوقات فراغت زنان مسن به نحو ديگري است

  :كرد مييكي از زنان بيان . كشي طبيعي مهارت خاصي دارند در جوجه
  ).14(شن  ذارم، به جوجه تبديل مي مرغي كه زير مرغ مي هر سي تخم

زنـان  . فروشـند  مـي دارند و بقيـه را   ها را براي مصرف خانواده نگه مي ها تعدادي از جوجه آن

                                                        
  .ها سشان خوش .1
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. كننـد  و تشك پوسـتي مـي   1ريسي، توليد خيك سال بيشتر وقت خود را صرف نخ روستايي كهن
راغت خود را به تماشاي تلويزيون، نوشيدن چاي و ديد و بازديد اقوام ها نيز بخشي از اوقات ف آن

گـو بـا ديگـران    و دهند و مانند ساير زنان، به گرد هم آمدن و گفت ساكن در روستا اختصاص مي
  .مندند ها عالقه خانة همسايه در كنار

د، بـه  دهنـ  هايي كه اكنون در اوقات فراغتشـان انجـام مـي    سال ضمن بيان فعاليت زنان كهن
ها در  آن. دادند هايي نيز پرداختند كه در گذشته در اوقات فراغت انجام مي فعاليت ةتوضيح دربار

كردنـد و بـراي فـروش بـه شـهر       كردند، خميرها را به رشته تبديل مي گذشته خمير درست مي
هـا و   پرداختنـد، لبـاس   گاهي با همكاري ساير زنان بـه نظافـت كامـل روسـتا مـي     . فرستادند مي
بردند و در اين ميـان وقتـي را هـم بـا سـاير       شو به كنار نهر و چشمه ميو ها را براي شست رفظ

خواندنـد و بـه هـر     زنـي مـي   هـاي مشـك   زدن، ترانه عالوه بر اين، موقع مشك. گذراندند زنان مي
بـه   ،همچنـين . كردند پا مي بر 3)سبره( و نيز جشن كَره 2هايي مانند عروسي مشك اي جشن بهانه
كـردن چيـت و خـورجين كمـك      چـادر و درسـت   ريسي و تهيه و تعمير سـياه  عشاير در نخزنان 
ها پشم گوسفند، روغن حيواني، پنير و كشـك   زنان عشاير نيز در ازاي همكاري به آن. كردند مي
عامل مهم و مؤثر ديگر بر الگوي اوقات فراغت زنان روستايي در گذشـته، نـوع اسـكان     .دادند مي
انـد، بـا توجـه بـه نيازهـاي       يافتـه بـوده   اسكان زنان روستايي كه به صورت نيمه .ها بوده است آن

هـاي مـويي    چادر و طنـاب  زندگي، در اوقات فراغتشان به توليد وسايلي مانند چيت و تاون، سياه
  .خودمصرفي داشته است ةورزيدند كه جنب مبادرت مي

اعـت، باغـداري، دامـداري،    زر( هـاي مولـد بـازاري    كلـي، ميـزان اشـتغال بـه فعاليـت      طور به
اي از  هـاي فراغتـي بـين بخـش عمـده      كنندة ميزان اوقات فراغت و نوع فعاليت تعيين) مرغداري
هـاي مولـد غيربـازاري، ماننـد      فعاليـت  دادن زنان روستايي در اوقات فراغت به انجـام . زنان است

ترخينـه، كشـك و ايـن    جـات، مربـا، تهيـة     هاي كوهي، توليد ترشي آوري گياهان و سبزي جمع
هـا اوقـات فراغـت نداشـته باشـند، كمتـر بـه ايـن نـوع           اگر آن. پردازند قبيل محصوالت نيز مي

هـا بـر مقـدار زمـان      همچنين، ميزان اوقات فراغـت آن . آورند هاي مولد غيربازاري رو مي فعاليت
يي بيشـتر از  گذارد؛ مثالً، در زمسـتان كـه زنـان روسـتا     يافته به امور شخصي تأثير مي اختصاص

روند، امـا در فصـل تابسـتان، هـر      ساير فصول اوقات فراغت دارند، ماهي يك بار به آرايشگاه مي
  .روند بار به آرايشگاه مي دو ماه يك

                                                        
1. xik : ريزند ميظرف چرمين كه در آن آب، دوغ، روغن و مانند آن.  
بـراي  . گيرنـد  عروسـي مـي  كنند و براي آن  گيري، مشك كهنه را عروس مي ساله در نخستين كره همچنين هر. 2

اندازند و بـه در مشـك گـل و گيـاه و سـبزه       سرخ روي مشك مية كنند و يك پارچ عروس، گندم برشته مي
  .خوانند دهند و ترانة مشك مي دختر جوان مشك را تكان مي  سپس هفت. بندند مي

همـراه   ،آيـد  دست مي گوسفند بهاي كه از شير گاو يا  شود، اولين كره كه در فصل بهار برگزار مي، در اين جشن. 3
  .شود محلي بين اهالي توزيع مي نوعي بيسكويت
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كـه گـاه زنـان     طـوري  بـه  دارد؛اي  هاي اجتماعي از نظر زنان روسـتايي اهميـت ويـژه    فعاليت
كننـد،   ور زراعي، باغي و دامي را رهـا مـي  روستايي به منظور شركت در يك مراسم اجتماعي، ام

توان شركت در اين مراسم  اساس عرف و هنجارهاي غالب روستايي، در هيچ شرايطي نمي زيرا بر
  :يكي از زنان روستايي نظربه . را به زمان ديگري موكول كرد يا ناديده گرفت

 ).13( 2شركت نكنيم، سر ور دار نيستيم 1شاد و شيون  گر در مراسما

  گيري يجهنت
كلـي،   طور به ؛الگوي اوقات فراغت زنانِ شهري متفاوت است باالگوي اوقات فراغت زنان روستايي 

شـركت در  : اسـت تـأثير ايـن عوامـل     ، تحـت شده وضعيت اوقات فراغت زنان در روستاي مطالعه
ز هاي مولد مانند زراعت، باغـداري، دامـداري و مرغـداري؛ ميـزان برخـورداري خـانواده ا       فعاليت
زيرا ، مندي از زمين است البته برخورداري از آب اثرگذارتر از بهره. هايي مانند زمين و آب دارايي

هاي بهاره و پـاييزه   اگر خانواده از چاه عميق يا سهم آب زراعي فراواني برخوردار باشد، به كشت
تـي اگـر   ح؛ كند و در اين صورت، زنان خانواده اوقات فراغـت كمتـري خواهنـد داشـت     اقدام مي

دارايي و منابع مالي بيشتر، امكان برخـورداري از   ،اما در شهر. مستقيماً وارد كار در مزرعه نشوند
تسهيالت بيشـتر   كند و فرد به دليل برخورداري از تري را فراهم مي اوقات فراغت بيشتر و متنوع

  .بگذراند تواند اين اوقات را با كيفيت بهتري مي
انـد از   دهنـد، عبـارت   مـي   نان روستايي در اوقـات فراغـت انجـام   هايي كه ز بيشترين فعاليت

 ةزاده و تماشـاي تلويزيـون كـه در همـ     خوابيدن، نوشيدن چاي، ديد و بازديد اقوام و زيارت امام
سـال   كه زنان كهن طوري به ؛استفادة زنان از تلويزيون متفاوت است ةالبته نحو. دشزنان مشاهده 

سـال و جـوان    امـا زنـان ميـان   . كننـد  هاي محلي را تماشا مي شبكه هاي خانوادگي يا بيشتر فيلم
پردازند و براي پخت غـذاها   هاي آموزشي تلويزيون نيز مي عالوه بر موارد فوق، به تماشاي برنامه

گو با ساير زنـان  و گرد هم آمدن و گفت. كنند شود، تالش مي هايي كه آموزش داده مي و شيريني
سـال و   زنـان كهـن   ةريسي، ويـژ  ل، توليد خيك و تشك پوستي و نخسا روستا، مختص زنان ميان

  .روي، بيشتر مختص زنان جوان است آرايش و مراجعه به باشگاه و پياده
در راستاي تسهيل زنـدگي در  ) ريسي خيك و نخ توليد(هاي اوقات فراغت زنان مسن  فعاليت

هـا بـا    رفـع خسـتگي اسـت و آن   سـال، بيشـتر بـراي     روستا است، اما فعاليت فراغتي زنان ميان
گـرد، رفـع    فروشـان دوره  نوشيدن چاي، تماشاي تلويزيـون و نشسـتن در اطـراف بسـاط دسـت     

خصوص فعاليت فراغتـي بيـان كـرده     در) 1352( يهداز كاركردهايي كه دوماز. كنند خستگي مي

                                                        
  .شادي و عزا مراسم . 1
  .از خجالت سر خود را بلند كنيم توانيم در اجتماع نمي. 2
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زنـان   هـايي كـه   امـا فعاليـت  . كنند را كسب مي» كاركرد تأمين استراحت«سال  است، زنان ميان
هـا   آن. بخـش اسـت   هاي مفرح و لذت دهند، از نوع فعاليت جوان در اوقات فراغت خود انجام مي

گذرانند و از بـين كاركردهـاي مـورد نظـر      روي و آرايش خود مي زمان بسياري را به رقص، پياده
  .كنند جو ميو را جست» تفريح و كاهش كسالت«) 1352( يهددوماز

توانـد بـر ميـزان     كرده است، ميزان اشتغال فـرد بـه كـار مـي     طور كه پاركر نيز مطرح همان
توانـد بـر انتخـاب     هـاي كـاري فـرد مـي     فعاليـت  ،همچنـين . اشتغال وي به فراغت تأثير بگذارد

همـواره بايـد    جامعـة روسـتايي  خصـوص   البته در]. 34[هاي فراغتي وي تأثيرگذار باشد  فعاليت
نيز ] 17[طور كه در آثار برخي محققان  همان. شتتنيدگي ميان كار و فراغت را در نظر دا درهم

هـاي گذشـته    از زمان جامعة روستاييتنيدگي ميان كار و فراغت در  مطرح شده است، اين درهم
در . هايي، همچنان در برخي منـاطق وجـود دارد   وجود داشته است و امروزه نيز با شدت و ضعف

 .تنيـده اسـت   ال و مسن تا حـدودي درهـم  س نيز كار و فراغت در نسل ميان شده روستاي مطالعه
هـا هسـتند، بـراي     زماني كه مشغول دوشـيدن شـير دام   ؛ مثالً،برند ها همواره از كار لذت مي آن
بـا اينكـه برداشـت محصـول در گرمـاي      . كنند ها را نوازش مي خوانند و آن هايشان الاليي مي دام

هـم بـه مزرعـه     هـا بـا   زيـرا اكثـر آن  بخش اسـت،   ها لذت شود، براي آن سوزان تابستان انجام مي
ها حتي هنگام كار نيز براي سركشي به  آن. كنند گو ميو روند و در طي مسير با يكديگر گفت مي

گاه  كه محصول را سر خرمن زماني. گردند روند و دوباره به زمين خود برمي هاي يكديگر مي زمين
شـوند و عـالوه بـر     گاه حاضـر مـي   رمنآورند، زنان روستايي همراه ساير اعضاي خانواده در خ مي

گوي كوتاه نيـز  و برداشت محصول، به شوخي و خنده و سركشي به خرمن ساير خانوارها و گفت
اند، زنان كشاورز معناي اوقـات   نيز مطرح كرده ]33[رانلز و  ندرسونطور كه ه همان. پردازند مي

  .اند كردهفراغت را از طريق ادغام كار، خانواده و تجارب اجتماعي درك 
آور  شـگفت . كنند هر فعاليتي را بـه تفـنن تبـديل كننـد     سعي مي شده زنان روستاي مطالعه

است كه يك فعاليت بسيار مفرح از نظر زنان روستايي، شركت در مراسم عزاسـت، زيـرا در ايـن    
كنند و استعدادهاي هوره خواندن  مراسم با همة زنان خويشاوند، دوست و آشنا تجديد ديدار مي

سـرايي بـراي    ها در مراسم عزا عالوه بر مرثيه آن. كشند سرايي خود را به رخ همديگر مي مرثيه و
و خويشـي   فرد متوفي، براي اموات خود و اموات ساير زنان، كه با يكديگر رابطة دوستانه يا قـوم  

ك يـ هر زيـرا ، اي براي رقابت ميان زنان است گويي مراسم عزا عرصه. خوانند دارند، نيز مرثيه مي
آوري بـراي   ربـط، از شـجاعت، رشـادت و جنـگ     چنـد بـي   اي هـر  كنند حماسـه  از آنان سعي مي

گـو دربـارة   و هـا بـه خنـده و گفـت     پس از ترك مراسـم عـزا، زنـان سـاعت    . درگذشتگان بسرايد
ايـن وضـعيت، يـادآور موضـوع مـورد تأكيـد در رويكـرد        . پردازنـد  شـده مـي   هاي سروده حماسه
بخـش بـا    نمـادين و شـادي   هةفراغت بازنمايي خود از طريق مواج«ر آن گرايي است كه د تعامل

  ].30[» شود محيط دانسته مي
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دعـا و عـزاداري     ويـژه محـرم در مراسـم    هاي رمضان و به عالوه بر اين، زنان روستايي در ماه
هـم مشـغول    صـورت گروهـي بـا     هـاي سـخنران، بـه    كنند، اما بدون توجه به صحبت شركت مي

گو چنان شديد بوده و هسـت  و نياز به گفت: نويسد مي وارهدر ] 16[فرهادي . شوند گو ميو گفت
اي، از جمع شـدن دور تنـور و    به هر بهانه ،رو اين از. هايي بپردازند كه زنان ناچارند به خلق مجال

گو با ديگـران  و به ديدار و گفت ،...پرسي بيمار و سر چشمه و قنات گرفته تا سوگ و سور و احوال
  .شوند سل ميمتو

هاي فراغتي متفاوت، خـود را از   زنان جوان روستايي سعي دارند با انتخاب فعاليت ،همچنين
ها كاسته شود و  اين تمايزخواهي سبب شده است كه از فعاليت مولدي آن. متمايز كنند ديگران

  .تر گرايش يابند گرايانه هاي فراغتي مصرف بيشتر به سمت فعاليت
شده در ايـران،   هاي انجام هاي برخي از مونوگرافي سال و يافته ي زنان كهنها با توجه به گفته

گذران اوقات فراغت زنان روستاييِ امروز با پيشينيان گفـت در گذشـته    ةنحو ةتوان با مقايس مي
پرداختنـد، امـا زنـان مـورد      هاي جمعي و همياري با يكديگر مي زنان در اوقات فراغت به فعاليت

دوم اينكـه، زنـان در   . كننـد  ر نيازي به مشاركت و هميـاري احسـاس نمـي   مطالعة پژوهش حاض
؛ مروتـي و  1376انـو،  (كردنـد   دستي روستايي را شكوفا مي گذشته در اوقات فراغت خود صنايع 

: 1351 ؛ ازكيـا، 80: 1352خلق،  ؛ نيك206: 1370زاده و اسالمي،  لهسايي ؛140: 1388قاسمي، 
نـاييني ذكـر كـرده اسـت      السـلطنه  صـفاء  ةدر سفرنام] 25[ي نائين). 147: 1388؛ حميدي، 46

اي در ميان زنـان روسـتايي    هاي پشمي، ابريشمي يا پنبه از نخ 1هاي اليجه و كرباس بافتن پارچه
هـا   اما تحليل مصاحبه. كردند مورد نياز خانواده را تهيه مي ةها البس مرسوم بود و با استفاده از آن

. شـود  دسـتي انجـام نمـي     سال، اقدامي براي پويايي صـنايع  نشان داد كه جز در ميان زنان كهن
ها، گذران اوقـات فراغـت زنـان روسـتايي عمـدتاً       هاي برخي مونوگرافي اساس يافته بر، همچنين

امــا گــذران اوقــات فراغــت در روســتاي ، )1357ي، ؛ ســاعد1345نــژاد،  صــفي(مردمحــور بــود 
  .، نه در وضعيت كنوني و نه در گذشته مردمحور نبوده استشده مطالعه

 منابع

 ةمؤسسـ  ،)حيدريـه  اي از تربـت  دهكـده ( مونوگرافي روستاي آبـرود  ).1351(ازكيا، مصطفي ] 1[
 .مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، بخش تحقيقات روستايي

  .فردوس: تهران، اورازان ).1373(آل احمد، جالل ] 2[
  .اميركبير :، تهرانهاي بلوك زهرا نشين تات ).1356( آل احمد، جالل] 3[
، زاده رجـب هاشـم   ترجمـة  ،)سال با روستاييان ايـران  25( نامهخيرآباد ).1376( موريواونو، ] 4[

  .دانشگاه تهران: تهران
                                                        

  .شود افته ميباي است از نخ پنبه كه با دست  راه پشمي و كرباس نيز پارچه ة راهاليجه نوعي پارچ .1



  1396 بهار، 1، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   120

جواد  ةترجم، »هاي اجتماعي هاي فراغت، كار و فراغت در نظام نظريه«). 1382(ج، آر، كلي ] 5[
 .6-15، 5 ،جستارهاي شهرسازيزاده،  مهدي

ـ   پي يـر بورديـو،   ).1385(چارد ينز، ريجنك] 6[   ان،يو حسـن چاوشـ   يال جوهرافشـان يترجمـة ل
  .ين: تهران

، )شناسـي روسـتايي   جامعـه  زمينـة  تحقيقـي در (هفـت دانگـي    ).1386( حميدي، هوشنگ] 7[
  .سنجي مركز نشر روان :تهران

. م ةترجمـ  ،»شناسـي  زمان فراغـت از ديـدگاه تـاريخي و جامعـه    « ).1352(دومازيه، ژوزف ] 8[
  .24ـ12ص، 12، و زندگي فرهنگآدينه، 

گـذران   ةنحو ةمقايس بررسي و« ).1385(طيبه  ،نيا يبخش؛ محمدپور رنجبر؛ رحماني، احمد] 9[
 يش مليهما مقاالتمجموعه  ،»زندگي   اساس سبك شواهدي براوقات فراغت دانشجويان 

 .801، دانشگاه مازندران، يزندگ كسب يرانياـ  اسالمي يالگو
مخبـر،  ترجمـة عبـاس   ، هـا  تجربـه نظرية اوقات فراغت اصـول و  ). 1388( ، كريسروجك] 10[

 .شهر :تهران
 .اميركبير: ، تهرانايلخچي ).1357( ساعدي، غالمحسين] 11[
، 13 ،مطالعات جوانان ةنام ، فصل»تحول در مطالعات فراغت« ).1387(اصغر  سعيدي، علي] 12[

  .52ـ31ص
 .123، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فرهنگ گويش دواني ).1381(سالمي، عبدالنبي ] 13[
اي در  مصـرف، مطالعـه   تمايزپذيري و هويت اجتماعي مبتني بـر «). 1385( يعل، يشكور] 14[

  .2 ،رسانه يجهانة مجل ،»جوانان شهر تهران
  .دانشگاه تهران: ، تهرانتوسعه و ترويج روستايي ).1372( شهبازي، اسماعيل] 15[
مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي     ة، مؤسسـ آبـاد  مونوگرافي طالب ).1345( نژاد، جواد صفي] 16[

  .دانشگاه تهران، بخش تحقيقات روستايي
  .چاپ نگارگران شهر :، تهرانواره ).1386( فرهادي، مرتضي] 17[
ــان هميــاري ).1388(ســهراب ، مروتــي ؛قاســمي، يارمحمــد] 18[ ــالمهــاي ســنتي ايالمي   :، اي

  .دانشگاه ايالم
هـاي   زنان از مشاركت در فعاليـت  ةتحليل عوامل بازدارند و  تجزيه« ).1386(كشكر، سارا ] 19[

 .دكتري دانشگاه تربيت مدرس ة، رسال»ورزشي تفريحي شهر تهران
، ي، ترجمـة محسـن ثالثـ   يشناسـ  بزرگان جامعـه  ةشيو اند يزندگ ).1380(س ييلوكوزر، ] 20[

  .يعلم: تهران
ــايي] 21[ ــدالعلي لهس ــدالنبي   ؛زاده، عب ــالمي، عب ــردم دوان  ).1370(س ــگ م ــاريخ و فرهن   ،ت

 .نويد :شيراز



  121   ...بررسي وضعيت اوقات فراغت زنان در

، معاونـت  نكنفـوس و مسـ   يعمـوم  يسرشـمار  ةگزيـد  نتـايج  ).1390( مركز آمار ايـران ] 22[
  .رانيز آمار اك، مريريزي و نظارت راهبرد برنامه

تمـايز جنسـي روسـتاييان در كـار، فراغـت، فعاليـت و مصـرف        « ).1383(، سعيد معيدفر] 23[
  .179ـ200، ص )2( 5 ،ايران شناسي جامعه ة، مجل»كاالهاي فرهنگي

 گلـبن،  محمـد  اهتمـام  بـه  ،نـائيني  السلطنه صفاء ةسفرنام ).1366( خان علي ميرزا نائيني،] 25[
 .اطالعات: تهران

تعـاون و  وزارت ، )اي از كاشمر دهكده( آباد مونوگرافي ابراهيم ).1352(اكبر  خلق، علي نيك] 26[
 .امور روستايي

 .ني :فرهنگ ارشاد، تهرانة ، ترجممرفه ةطبق ةنظري ).1383(وبلن، تورشتاين ] 27[
، »اوقات فراغت و سـالمت اجتمـاعي  « ).1390(رضا  ،الدين ارفعي عين ؛جريبي، جعفر هزار] 28[

 .64ـ39 ص ،10، اجتماعي ةريزي رفاه و توسع برنامه ةنام فصل
ــاران وود، لــس و  يهــ] 29[   :، تهــراني، ترجمــة محمــد احســاناوقــات فراغــت ).1380(همك

  .دانشد يام
[30] Best, Shaun (2010). Leisure Studies Themes and Perspectives. London: 

SAGE. 
[31] Campbell, Anne (2013). location, womens leisure in rural australi, 

Leisure Studies, 32 (3). 
[32] Dumazedier, J., (1967). towards a society of leisue, New York, Free 

Press, 16-17. 
[33] Henderson, Karla A, & Rannells Jean. S. (1998). Farm women and the 

meaning of work and leisure: An oral history perspective, eisure 
Sciences: An Interdisciplinary Journal, 10(1). 

[34] Green, E., S. Hebron & D. Woodward, (1990). Women’s Leisure, what 
leisure? London Macmillan. 

[35] Gary L. Cross, Garry Chick & John Loy (2004). Encyclopedia of 
Recreation and Leisure in America. United States: Thomson. 

[36] Kumarmahala, Arvind (2016). Leisure among Rural Women of North 
West India, conference the futures we want: Global sociology and the 
struggles for a better world, Vienna, Austria, July 14-10. 

[37] Neulinger, John (1981). The psychology of leisure, Thomas. 
[38] Salehin, SHarzad, (2003). rural womens time-use survey, woman in 

development and politics, 1(7). 
[40] Sivan, A. & Ruskin, H. (2000). Leisure Education, Community 

Development and Populations with Special Needs. New York: CABI 
Publishing. 

[41]http://www.un.org/depts/unsd/timeuse/tusresource_country/morocco_survey
disign.pdf. 

[42] Fereday, J. & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using 
Themathic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive 



  1396 بهار، 1، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   122

Coding and Theme Development, International Journal of Qualitative 
Methods, 5(1), pp 1-11. 

[43] Braun,V., Clarke, V. (2006). Qualitative Research in Psychology, 
University of Auckland and University of the West of England. 

   




