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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی افزایش آگاهی از ویژگی های سرشتی زن و مرد 

بر اوقات فراغت همسران و در نتیجه رضایت مندی همسران انجام شد که براساس رویکرد 

 عاطفی به روش آموزش گروهی می باشد.  -رفتاری -شناختی

سال که به  5-6رزند سال مشهد که دارای یک ف 52-52جامعه ی مورد پژوهش زوج های 

 مهد کودک می رود می باشد. 

که در مورد زوجین انجام شد، از میان زوجینی  Enrichسؤالی  112با استفاده از آزمون 

زوج انتخاب شدند و به طور تصادفی به  53داشتند،  Enrichکه نمره ی پایین در آزمون 

 گروه آزمایش گماشته شدند. زوج در  12گروه کنترل و در زوج  12 ،دو گروه

ماه مجدداً برای گروه های کنترل و آزمایش  5جلسه برگزار و پس از  6جهت گروه آزمایش 

انجام شد. مقایسه ی نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه بیانگر این  Enrichآزمون 

ن آزمون اوقات فراغت همسرا خردهموضوع است که افزایش آگاهی سرشتی زن و مرد بر 

 اثر مثبت دارد و این مداخله در افزایش رضایت مندی زوجین مؤثر است.

 .اوقات فراغت –تفاوت سرشتی زنان و مردان : واژگان کليدي
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 عباس کشاورز

 مشاوره ارشد

 
  نام نویسنده مسئول:

 عباس کشاورز

 تأثير افزایش آگاهی سرشتی زن و مرد بر اوقات فراغت همسران

 (عاطفی به روش آموزش گروهی -رفتاري -اساس رویکرد شناختیبر )
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 مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است، بدین معنا که رشد و تعالی انسان در گرو اجتماعی بودن اوست و اجتماعی بودن انسان نیازمند ارتباط 

سایرین است. شیوه های ارتباط و سطح ارتباط با دیگران در رشد اجتماعی تأثیر دارد. آدمی در مسیر اجتماعی شدن، موقعیت ها و نقش با 

 های متفاوتی را می بایست تجربه کند. یکی از شرایط و نقش های مهم در زندگی انسان، اقدام به تشکیل خانواده است و ازدواج یکی از نکات

ه همیش ،نظام خانواده دارد و تالش در جهت ایجاد ثبات خانوادهنقش اساسی در پایداری  ،گی هر انسانی است. ارتباط بین زوجینمهم در زند

ست اندرکاران تعلیم و تربیت، متخصصین جامعه شناسی و دولت مردان بوده است. زیرا خانواده به عنوان در همه ی جوامع مورد توجه د

بستری قوی و مؤثر برای رشد و تعالی فردی و همچنین رشد و پیشرفت جامعه است. پایداری و ثبات خانواده با  پایگاه اجتماعی،نخستین 

سطح رضایت مندی همسران ارتباط دارد و هر عاملی که موجب تأثیر بر رضایت مندی زوجین گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم 

گسستگی روابط و افزایش پرخاشگری شده و همچنین می تواند تأثیر منفی بر رشد کودکان  ش،چال رضایت مندی بین زوجین موجب افزایش

 (1534 ،/ باقری1491 ،بگذارد. )نلسون و ایزابل

رضایت مندی همسران یعنی احساس خوب با هم بودن و انگیزه جهت ادامه ی ارتباط زناشویی است. تحقیقات فراوانی در مورد اثربخشی 

شغل و حرفه، نسبت های فامیلی و سن زوجین بر سطح رضایت مندی  ،طح تحصیالت، موقعیت اقتصادی، اعتماد به نفسعواملی همچون س

 (1436، و کمپل ( )کاندرس1446 ل،و میچ وگر( )جیمز، ت1431 ،اسمیتو  ( )الوی1436 ،همسران انجام شده است )ویلسون

( رضایت زناشویی، عملکرد 1532 ،روحی و جسمی از معاشرت با هم. )مهدویرضایت زناشویی یعنی احساس خوشایند زن و مرد از نظر 

به نقل از عبداهلل  ;5333کارنی و کابزف، صحیح زوجین در فعالیت های مشترک و رفتارهای عادی و احساس مطلوب از حضور با یکدیگر ) 

 (زاده

ت فراغت شدم و به نظرم رسید که بسیاری از این من در تجربیات شخصی ام متوجه تعارض بین زوجین در شیوه ی مدیریت اوقا

است که بسیاری از این موارد از عدم شناخت تفاوت های  تعارضات ناشی از عدم آگاهی زوجین از موقعیت ها و خصوصیات خلقی یکدیگر

 خلقتی و سرشتی زوجین با یکدیگر سرچشمه می گیرد. 

از اوقات فراغت، میزان اوقات فراغت و تعیین زمان اوقات فراغت از عوامل بسیار  مدیریت اوقات فراغت یا به عبارتی شیوه ی بهره گیری

مهم روزانه ی زندگی است. این امر قطعاً به سبک زندگی و شیوه ی نگرش و تربیت افراد بر می گردد. توقعات و انتظارات هر فرد از اوقات 

 داشته باشد.  یوقات فراغت تأثیر مهمشیوه ی بهره گیری و برنامه ریزی برای ا درفراغت می تواند ب

یت های فرح اوقات فراغت به زمان هایی اطالق می شود که فرد کار ضروری و خاصی ندارد و معموالً فرد در این مواقع تمایل به فعال

ندی داشته باشد. در جامعه فرد باید قادر باشد از اوقات فراغت خود استفاده کند. یعنی فراغت سودمارسطو می گوید: بخش و نشاط آور دارد. 

مه ای صنعتی امروز و گستره ی نیازهای اجتماعی انسان، اوقات فراغت کاهش یافته است. برای بهتر بهره بردن از آن باید برای آن زمان کم برن

 (1515، کانیاندار عباس ن، جرج /تورکلیدس ریزی و هدف داشت. )

ستوری، االبته فرهنگ جامعه در تعیین اوقات فراغت بسیار مؤثر است. )  .متفاوت استزمان و چگونگی اوقات فراغت هر فردی با دیگری 

 (1516،جان / حسین پاینده

ر ت فراغت دشده اند و آن به دلیل زندگی صنعتی و نیاز به هدفمند بودن اوقااوقات فراغت در قرن بیستم پدیدار  اکثر نظریه های

 (جامعه است )کلوین، هانری

 م در اوقات فراغت عبارتند از:سه نظریه ی مه

 اوقات فراغت از دیدگاه زمانی )به منزله ی زمان آزاد( -1

 اوقات فراغت از دیدگاه آزادی )فعالیتی آزادانه( -5

 اوقات فراغت از دیدگاه فعالیتی )فارغ البال بودن، کار خاصی نداشتن( -5

 قصد از بیان مطالب فوق، اشاره به اهمیت اوقات فراغت است که متأسفانه در فرهنگ ما به آن ارزش داده نمی شود. 

طبیعی است که به مواردی عالقه نشان می دهند و در شیوه ی استفاده از اوقات فراغت به  ،زنان با خصوصیات خلقتی و سرشتی خود

صیات و ویژگی های سرشتی خود از آن غافل هستند. یا مردان به نکاتی توجه دارند که زنان در فکر که مردان به دلیل خصونکاتی توجه دارند 

 آن نیستند. 

ضرورت این پژوهش اهمیت اوقات فراغت در زندگی زناشویی و مدیریت آن است که در رضایت مندی زناشویی بسیار مؤثر است. البته 

ی و پایداری نظام خانواده مؤثر باشد، پر اهمیت است و پژوهشی در مورد آن ضروری به نظر امروزه هر نکته ای که در رضایت مندی زناشوی

 می رسد. 
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آیا آگاهی زوجین از ویژگی های سرشتی و خلقتی زن و مرد بر مدیریت اوقات فراغت در زندگی پرسش اصلی این پژوهش این است که 

 مشترک مؤثر است و این امر در افزایش رضایت مندی همسران تأثیر دارد. 

 خرده 15مورد استفاده قرار گرفت.  Enrichسؤالی رضایت مندی همسران  112آزمون  ،برای یافتن این پرسش در پژوهش حاضر

 هفتمین بخش آزمون است.  ،مورد استفاده قرار می گیرد که فعالیت های اوقات فراغت Enrichسؤالی  112آزمون در آزمون 

به فعالیت های اوقات فراغت می پردازد که نشان دهنده ی این موضوع است که افزایش نمرات در این  26-62در این آزمون سؤاالت 

 ایت مندی مؤثر است. بر رض 26-62خرده آزمون در سؤاالت 

فرضیه ی این پژوهش این است که افزایش آگاهی ویژگی های سرشتی زن و مرد، موجب بهبود فعالیت های اوقات فراغت زوجین می 

توان مؤثر است. که می  Enrichمثبت و معنادار بودن این فرضیه موجب افزایش نمرات آزمودنی شده و قطعاً بر نمره ی کل آزمون گردد. 

 های اوقات فراغت زوجین موجب افزایش رضایت مندی همسران می شود. جه گرفت که بهبود فعالیت نتی

 

 روش پژوهش
و پس آزمون دو گروهی )گروه گواه و گروه آزمایش( است. روش نمونه پژوهش حاضر نیمه تجربی می باشد که به صورت پیش آزمون 

که مربوط به فعالیت های اوقات فراغت است  26-62نمره ی کل پایین آورده اند و نمره ی سؤاالت  Enrichزوج که در آزمون  36گیری بین 

زوجی قرار داده شدند. )یک گروه گواه و یک گروه  12زوج انتخاب و هر دو گروه  53نیز نمره ی پایین کسب کرده اند. به طور تصادفی 

 آزمایش(

جلسه ی مذکور  ششایش درباره ی تفاوت های سرشتی زن و مرد برگزار گردید. ساعته برای گروه آزم 2/1جلسه ی آموزشی  شش

 بدین شرح بوده است:

 جلسه ی اول: اهمیت و ضرورت ازدواج در زندگی و تعریف تفاهم

 جلسه ی دوم: تفاوت های رشد در جنس مذکر و مؤنث 

 جلسه ی سوم: خصوصیات سرشتی زنان

 جلسه ی چهارم: خصوصیات سرشتی مردان

 سه ی پنجم: تفاوت زنان و مردان در رابطه ی جنسی و توقعات زوجینجل

 جلسه ی ششم: پرسش و پاسخ

الزم به توضیح است که گروه گواه در این مدت تحت دو گروه گواه و آزمایش تکرار شد.  برای هر Enrichماه مجدداً آزمون  5پس از 

 تأثیر هیچ یک از آموزش های وابسته به پژوهش قرار نگرفتند. 

 

 ابزاره اندازه گيري
استفاده  Enrichسؤالی  112از پرسشنامه  ،جهت غربالگری و همچنین بررسی پیش آزمون و پس آزمون در گروه های گواه و آزمایش

مربوط به فعالیت های اوقات فراغت  26-62خرده آزمون در این پرسشنامه سنجش می شود. خرده مقیاس هفتم از سؤاالت  15شده است که 

 می باشد. 

خیلی  –کم  –متوسط  –زیاد  –درجه ای لیکوت می باشد که عبارات خیلی زیاد  2مقیاس  این فرم به صورتشیوه ی نمره گذاری 

سطح باالتری از رضایت مندی زوجین می  نشانه ی( به آن تعلق می گیرد. نمره ی باال در این آزمون 3-1-5-5-9به ترتیب ) شد وکم می با

 باشد. 

 36/3برای خرده آزمون فعالیت های اوقات فراغت ( 1414فونیر و دارکمن ) ;در گزارش اولسون Enrichاعتبار ضریب آلفای پرسشنامه 

 33/3هفته  9بوده است. اعتبار بازآزمایی پرسشنامه با بیش از  61/3( در چندین تحقیق از 1414) Enrichو ضریب آلفای خرده مقیاس های 

 برای اوقات فراغت است. 

 و آمار استنباطی آزمون کوواریانس می باشد. با توجه به شاخص های توصیفی  SPSSروش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق 
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 یافته هاي توصيفی 

 : وضعيت آزمودنی ها از نظر گروه1جدول 

 درصد فراوانی گروه

 23 53 آزمایش

 23 53 کنترل

 133 63 کل

 : جنسيت آزمودنی ها 2جدول 

 درصد فراوانی گروه

 23 53 زن

 23 53 مرد

 133 63 کل

 آزمودنی ها: وضعيت سن  3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : توصيف نمرات گروه آزمایش 4جدول

 شاخص         

 متغیر
 باالترین پایین ترین انحراف معیار میانگین

 پیش آزمون
 222 111 53/22 33/154 کل

 32 6 53/6 33/14 فراغتاوقات 

 پس آزمون
 324 155 62/32 63/214 کل

 32 6 3/5 3/11 اوقات فراغت

 

 می باشد. 5/11و در پس آزمون  33/19مالحظه می گردد، میانگین اوقات فراغت در پیش آزمون  9همان طور که در جدول 

 

 

 فراوانی سن

25 3 

26 3 

23 4 

21 3 

21 5 

32 1 

31 9 

32 2 

33 5 

34 5 

35 9 

 63 کل
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 : توصيف نمرات گروه کنترل 5جدول

 شاخص           

 متغیر
 باالترین پایین ترین انحراف معیار میانگین

 پیش آزمون
 221 124 33/21 53/152 کل

 22 1 46/3 6/13 اوقات فراغت

 پس آزمون
 212 125 12/25 4/153 کل

 24 1 51/3 4/15 اوقات فراغت

 

  یافته هاي استنباطی
 اوقات فراغت زوجین می گردد.افزایش آگاهی ویژگی های سرشتی زن و مرد موجب بهبود فعالیت های 

 : آزمون همگنی واریانس ها 6جدول 

 سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي  Fمقدار 

14/1 1 21 56/3 

 

( بنابراین واریانس گروه ها  P > 0/05) .معنادار نیست 32/3به شده در سطح محاس  Fمالحظه می شود، 6همان طور که در جدول 

 همگن می باشد.

 : نتایج تحليل کوواریانس مقایسه ي نمرات پس آزمون اوقات فراغت گروه هاي آزمایشی و گواه پس از کنترل نمرات پيش آزمون 3جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
 ضریب اِتا سطح معناداري F ميانگين مجذورات

 652/3 333/3 664/94 654/935 5 524/492 مدل تصحيح شده

 263/3 333/3 259/39 595/334 1 595/334 پيش آزمون

 514/3 333/3 353/16 235/125 1 235/125 گروه

    216/4 23 541/295 خطا

     63 333/13253 کل

     24 62/1913 کل تصحيح شده

 

 26/3( و میزات تأثیر  P > 0/05مالحظه می شود، تأثیر نمرات پیش آزمون در اوقات فراغت معنادار است ) 3همان طور که در جدول 

 است(. 26/3می باشد )مجذور اِتا برابر 

بدان  ا فرضیه تحقیق تأیید می شود و این(. لذ P > 0/05تفاوت میانگین اوقات فراغت پس از کنترل پیش آزمون معنادار است )

 ات فراغت تأثیرگذار است.وط به اوقمعناست که افزایش آگاهی در مورد خصوصیات جنسیتی و سرشتی زن و مرد در هدایت مرب

 : ميانگين نمرات تعدیل شده پس آزمون اوقات فراغت در دو گروه 1جدول 

 انحراف معيار ميانگين گروه

 262/3 429/13 آزمایش

 262/3 396/19 کنترل

 

)پس از تعدیل( می باشد که بیشتر  429/13نمرات اوقات فراغت گروه آزمایش  مالحظه می شود، میانگین 1همان طور که در جدول 

 که خود گواه تأثیر افزایش آگاهی خصوصیات جنسیتی زن و مرد بر هدایت اوقات فراغت همسران می باشد. .است 396/19از گروه کنترل 
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 بحث و نتيجه گيري
هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر افزایش آگاهی سرشتی زوجین بر اوقات فراغت بود که تجربه ی تحقیق مبنی بر افزایش رضایت 

نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری دارد. با خلقتی زن و مرد قرار گرفته اند، اوقات فراغت زوجین که تحت آموزش آگاهی از خصوصیات 

 پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد.توجه به یافته های  

شناخت خصوصیات خلقتی زوجین موجب می شود که در انتخاب تفریحات و مدیریت استفاده از اوقات فراغت تأثیر بگذارد. هر یک از 

 زوجین به شرایط و خصوصیات همسر خود دقت کنند و این تفاوت سرشتی را مورد لحاظ قرار دهند.

در نتیجه کاهش تعارضات زوجین در مدیریت ساعت فراغت می وصیات به انتخاب بهتر می انجامد و توجه به این تفاوت ها در خص

گردد و به تصمیم گیری های آن ها کمک می کند. همچنین از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که افزایش رضایت مندی اوقات 

 فراغت تأثیر مستقیم بر رضایت مندی کلی روابط زوجین دارد. 
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