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Objectives Time usage patterns of older adults is an important indicator of their health and quality of 
life.  This study aimed to assess the time usage patterns of Iranian older adults and its association with 
social-demographic factor. 
Methods & Materials This study was based on the secondary analysis of time use data of Iranians. The 
data were collected by questionnaire based on stratified sampling by Statistical Center of Iran in 2009. 
The sample size comprised 3516 Iranian elderly (60 years and older) who live in urban areas. The Chi-
square, ANOVA, and multiple classification analysis (MCA) were used for data analysis.
Results The results indicated that Iranian older adults allocated the highest average time on activities 
related to personal care, leisure, unpaid works, religious activities, voluntary social activities, and paid 
works. The results also showed differential time usage patterns among different socioeconomic groups. 
Conclusion Multivariate analysis indicated that age, gender, activity status, education level, living ar-
rangement, and disability status are most important variables in the prediction of time use patterns.
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اهداف الگوهای گذران وقت ازیک سو بر سالمت و کیفیت زندگی سالمندان و ازسوی دیگر بر تفاوت های بافتاری هر جامعه در الگوهای گذران 
وقت تأثیر می گذارد. براین اساس هدف مقاله حاضر بررسی الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی 

مؤثر بر آن است.
مواد و روش ها در این مطالعه الگوهای گذران وقت و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل ثانویه داده های پیمایش 
گذران وقت ایرانی ها بررسی شد که در سال 1388 مرکز آمار ایران به شیوه نمونه گیری دومرحله ای طبقه بندی شده گردآوری کرده بود. 
جامعه آماری پژوهش حاضر را 3516 سالمند 60 ساله و بیشتِر ساکن نقاط شهری کشور تشکیل می دادند. داده های حاصل از این تحقیق 

با روش های آماری توصیفی تحلیلی نظیر تحلیل واریانس و طبقه بندی چندگانه تجزیه وتحلیل شد.
شخصی،  مراقبت  و  نگهداری  به ترتیب  ایرانی  سالمندان  وقت  گذران  میانگین  بیشترین  داد  نشان  مطالعه  یافته های  یافته ها 
درنهایت  و  داوطلبانه  اجتماعی  فعالیت های  مذهبی،  فعالیت های  بدون دستمزد،  خانگی  خدمات  و  کار  فراغتی،  فعالیت های 

فعالیت های دستمزدی شغلی است. این الگوها در میان گروه های مختلف اجتماعی تفاوت معناداری داشت. 
نتیجه گیری نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد سن، جنسیت، وضعیت فعالیت، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیالت، ترتیبات زندگی و 

وضعیت معلولیت و ناتوانی مهم ترین و قوی ترین متغیرهای اثرگذار بر الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی محسوب می شود.

کلیدواژه ها: 
گذران وقت، اوقات فراغت، 
سالمندان، کیفیت زندگی، 

ایران

تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1395
تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1395

مقدمه

باتوجه به طوالنی شدن عمر و سپری شدن بخش درخورتوجهی 
از زندگی افراد در دوران سالمندی و همچنین روند روبه افزایش 
جمعیت سالمندان، بررسی شیوه های زندگی و الگوهای گذران 
وقت سالمندان به یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی و سیاسی 
تبدیل شده است. فعالیت هایی که سالمندان در طول روز انجام 
می دهند و افرادی که در فعالیت اجتماعی با آنان کنش اجتماعی و 
محیطی دارند، دریچه و لنزی است که از طریق آن می توان شیوه 
زندگی سالمندان را شناخت و درراستای افزایش رفتارهای مرتبط 

با سالمت برنامه ریزی کرد ]1[.

گذران وقت یکی از ابعاد قابلیت رفتاری به شمار می رود و حتی 
به جرئت می توان گفت بخش مرکزی مفهوم کیفیت زندگی است. 
مسئله پیچیده مشغول شدن افراد در زمان، در تجربه سالمندشدن 
نمایان تر است. گذران وقت و نگرش و احساسات مرتبط با آن و نوع 
فعالیت ها با محیط فیزیکی و اجتماعی و شخصی در ارتباط است ]1[. 

زمان یکی از مهم ترین منابع برای هر فرد و جزء منابع محدود 
محسوب می شود؛ چراکه هر فرد در طول روز 24 ساعت فرصت دارد 
تا کارهایش را انجام دهد. الگوها و نحوه استفاده از این زمان بر زندگی 
اجتماعی و اقتصادی افراد تأثیر می گذارد؛ به همین دلیل از اوایل قرن 
بیستم دانشگاهیان و سیاست گذاران شروع به مطالعه زمان و الگوهای 
گذران وقت کرده اند ]2[. در اوایل قرن بیستم مطالعات گذران وقت 
ازجمله  مردم  زندگی  روش  بررسی  برای  ابزاری  به عنوان  اولین بار 
زندگی اجتماعی آنان انجام شد ]3[. امروزه از داده های گذران وقت 
برای فهم الگوها، استاندارد، سبک و کیفیت زندگی، توزیع دستمزد 
کارها و فعالیت های خانه داری، کارهای داوطلبانه، فعالیت های مراقبان 
خاص  گروه های  فعالیت  الگوهای  کار،  بازار  در  مشارکت  سالمت، 
جامعه، برنامه ریزی شهری، فعالیت های اوقات فراغت و موضوعات 

توسعه ملی استفاده می شود ]4[. 

الگوهای گذران وقت در هر فرهنگ و بافتاری متفاوت است؛ 
به همین دلیل مطالعات، تفاوت الگوهای گذران وقت در بین کشورها 
و گروه های مختلف اجتماعی یک کشور را مقایسه کرده اند ]5، 6[. 

1- گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- دانشکده سیاستگذاری عمومی کرافورد، پردیس آسیا و اقیانوسیه، دانشگاه ملی استرالیا، استرالیا.

3- گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و هم بسته های اقتصادی اجتماعی آن
مریم شریفیان ثانی2،1، *نسیبه زنجری2، رسول صادقی3 
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الگوی گذران وقت براساس چرخه زندگی تغییر می کند؛ از این رو 
شناخت الگوی گذران وقت در دوره های مختلف زندگی مانند 
جوانی و میان سالی و سالمندی مهم است. در دوران سالمندی 
باتوجه به افزایش زمان فراغت، تنوع فعالیت های انجام شده بیشتر از 
دوران جوانی است. بررسی این موضوع که سالمندان در طول روز 
اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند و چه میزان به فعالیت های 
فیزیکی و اجتماعی می پردازند، برای محققان و سیاست گذاری در 

این عرصه کمک کننده خواهد بود ]4[. 

بدین ترتیب باتوجه به اهمیت مطالعه و بررسی الگوهای گذران 
وقت سالمندان و نبود مطالعاتی در این زمینه در ایران، تحقیق 
وقت  مّلی گذران  داده های  ثانویه  تحلیل  از  استفاده  با  پیِش رو 
دوران  در  سالمندان   .1 پرسش هاست:  این  به  پاسخ  به دنبال 
سالمندی و بازنشستگی خود بیشتر به چه فعالیت هایی می پردازند 
و الگوهای گذران وقت آن ها چگونه است؟ 2. الگوهای گذران وقت 

برحسب ویژگی های جمعیتی چه تفاوت هایی دارد؟

درزمینه تخصیص زمان، نظریه ها و الگوهای مختلفی مطرح شده 
است. الگوهای اقتصادی یکی از این الگوهاست که در آن ها تخصیص 
زمان به کار و فراغت، هزینه هر فعالیت، موضوع درآمد و محدودیت 
زمان بررسی می شود. در این الگو سیاست های عمومی از طریق 
هزینه کارهای بازار، بر تخصیص زمان تأثیر می گذارد. عالوه براین 
بر سالمت و مسئولیت خانواده و فرصت ها نیز تأثیرگذار است. در 
الگو های کالسیک تخصیص زمان، زمان را به دو بخش کاری و 
غیرکاری تقسیم می کنند که به شکل جزئی تر درباره سالمندان 
داوطلبانه،  کارهای  در خانه،  کار  با دستمزد،  کارهای  به  می توان 

رفتارهای غیرفعاالنه و فعالیت های شخصی تقسیم کرد ]5[.

نظریه تخصیص زمان1 در اقتصاد سه استفاده اصلی از زمان را 
الگوسازی می کند: کار بازاری و کارهای خانه داری و اوقات فراغت. 
هر فرد به زمان به عنوان منبعی کمیاب نگاه می کند که می تواند 
بین موضوعات رقیب تخصیص یابد ]7[. الگوها و نظریه هایی که 
در حیطه گذران وقت دیده می شود، بیشتر با زمان های مربوط به 
کار و اوقات فراغت در ارتباط است. الگوی عرضه کار2 ]8[ بین کار 
و فراغت تمایز قائل می شود و کار به عنوان فعالیِت ابزاری دیده 
می شود که به منظور کسب درآمد برای فعالیت های فراغتی است. 
در نظریه عملکرد تولید خانوار3 فرض می شود که انتخاب مشابهی 
بین زمان تخصیص داده شده به کار با درآمد و کار خانگی دیده 
می شود. غذای خریداری شده از بازار وارد خانوار می شود تا برای 

مصرف نهایی آماده شود ]9[. 

عالوه بر دیدگاه اقتصادی در جامعه شناسی نیز الگوهای گذران 
وقت، به ویژه ابعاد نابرابری اجتماعی در گذران وقت، مطالعه و تبیین 

1. Time allocation
2. Labor supply
3. Household production function

شده است ]10[. در جامعه شناسی کالسیک در توضیح الگوی 
دسترسی زمانی، بده وبستانی بین کار با درآمد و کار خانگی دیده 
و بر این نکته تأکید می شود که تغییرات در ترکیب خانواده چگونه 
بر تخصیص زمان بین کار خانگی و کار با درآمد به ویژه در میان 
زنان تأثیر می گذارد. جامعهشناسی معاصر برخالف جامعهشناسی 
کالسیک که عمدتًا به بحث فراغت در ارتباط با کار میپرداخت، به 

بررسی تمایزات اجتماعی فراغت روی آورده است ]11[.

درزمینه الگوهای گذران وقت مطالعات متعددی در کشورهای 
مختلف انجام شده که نتایج آن ها بیانگر الگوهای متفاوت گذران 
وقت در بازار کار و کارهای داوطلبانه و نقش های اجتماعی است. 
در بیشتر مطالعات انجام شده، جنسیت و وضعیت شغلی و حضور 
فرزندان به عنوان تعیین کنندگان تفاوت های الگوی گذران وقت 
مانند کار در خانه، مراقبت از اعضای خانواده، اوقات فراغت، کار 
مزدبگیر و فعالیت های شخصی محسوب شده است ]12 ،24-6[. 
در بیشتر مطالعات انجام شده در ایران شیوه زندگی سالمندان 
به طورکلی و بدون استفاده از داده های گذران وقت یا اوقات فراغت 

آنان در قالب نمونه های کوچک بررسی شده است ]27-25[.

روش مطالعه

داده های  آن  در  که  بود  توصیفی تحلیلی  پژوهش  این  روش 
گذران وقت تحلیل ثانویه4 شد. داده های مطالعه حاضر از نمونه مّلی 
پیمایش گذران وقت افراد 15ساله و بیشتِر ساکن نقاط شهری ایران 
بود که در سال 1388 مرکز آمار ایران با استفاده از ابزار پرسش نامه 
گردآوری کرده بود. در این پیمایش اطالعات گذران وقت افراد 
برمبنای »چهارچوب تخصیص زمان« در طول یک شبانه روز )24 

ساعت( به فواصل زمانی پانزده دقیقه پرسش شده است. 

نفر سالمند 60  ساله و  این تحقیق 3516  نمونه های  تعداد 
بیشتر بود. توصیف ویژگی های جمعیتی افراد نمونه نشان می داد 
53درصد آن ها مرد و 47درصد زن بودند. میانگین سنی نمونه ها 
69/5 سال محاسبه شد. حدود 74درصد نمونه ها در زمان تحقیق 
همسر داشتند و یک چهارم آن ها بی همسر بودند یا همسرشان فوت 
کرده بود. بیِوگی در بین زنان )44درصد( به مراتب بیشتر از مردان 
سالمند )8درصد( بود. ازنظر تحصیالت 56درصد نمونه ها بی سواد 
و 44درصد باسواد بودند. میزان باسوادی برای مردان 57درصد 
و برای زنان 29درصد محاسبه شد. همچنین حدود 20درصد 
نمونه ها در زمان بررسی شاغل بودند که این میزان برای مردان 
35درصد و برای زنان 2/4درصد محاسبه شد. از لحاظ وضعیت 
اقتصادی 21درصد در سطح پایین و 66درصد در سطح متوسط و 

13درصد در سطح مرفه قرار داشتند. 

در این مطالعه الگوهای گذران وقت سالمندان در شش مقوله 
شامل نگهداری و مراقبت های شخصی، فعالیت های فراغتی )فعاالنه 

4. Secondary analysis
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و غیرفعاالنه(، کار و خدمات خانگی بدون دستمزد، فعالیت های 
مذهبی، فعالیت های اجتماعی داوطلبانه و فعالیت های شغلی با 
دستمزد طبقه بندی و بررسی شد. برای تحلیل داده های گذران 

وقت سه مفهوم کلیدی باید مدنظر قرار گیرد:

1. فعالیت اولیه: فعالیت اصلی که در زمان مشخصی انجام می شود؛

2. میانگین زمانی: میانگین زمانِی اندازه گیری مجازی براساس دو عامل 
است: درصد افرادی که در یک فعالیت درگیر هستند و میزان زمانی 
که شرکت کنندگان برای انجام فعالیت مشخصی می گذارند. ازاین رو 
میانگین زمانی افرادی را دربرمی گیرد که فعالیتی انجام می دهند یا 
انجام نمی دهند. ویژگی میانگین زمانی کمتر از میزاِن واقعِی زمانی 
است که مشارکت کنندگان برای یک فعالیت اختصاص می دهند. 
بااین حال میانگین، یکی از ارزشمندترین شاخص های کّمی است؛ 
زیرا به محققان اجازه می دهد الگوهای گذران وقت را با ویژگی های 

جمعیت شناختی مقایسه کنند تا تفاوت های اولیه آشکار شود.

3. زمان مشارکت کننده: زمان مشارکت کننده نشان می دهد افرادی 
که در طول روز درگیر یک فعالیت مشخص هستند، برای انجام آن 
فعالیت چقدر زمان اختصاص می دهند. زمان مشارکت کننده ثبت 
واقعی مهمی است که نشان می دهد چقدر افراد برای یک فعالیت 
زمان صرف می کنند. به دلیل اینکه زمان مشارکت کننده تنها شامل 
افرادی است که درگیر فعالیت هستند، به محققان اجازه مقایسه 
گذران وقت براساس متغیرهای جمعیت شناختی را نمی دهد ]28[.

برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی تحلیلی 
نظیر آزمون کای اسکوئر و تحلیل واریانس و تحلیل طبقه بندی 

چندگانه )MCA(5 استفاده شد.  

یافته ها

الگوهای گذران وقت سالمندان در شش مقوله بررسی و در 
تصویر شماره 1 نشان داده شده است. براین اساس الگوی اول و 
دقیقه   703 )به طورمتوسط  ایرانی  سالمندان  زمان  بیشترین 
نگهداری  صرف  دقیقه(   45 و  ساعت   11 حدود  به عبارتی  یا 
و مراقبت های شخصی می شد. 75درصد این زمان به خواب  و 
استراحت و 17درصد به خوردن وآشامیدن و درنهایت 9درصد به 

مراقبت و بهداشت فردی تعلق می گیرد.

الگوی دوم گذران وقت، فعالیت های فراغتی را شامل می شد 
مقوله  این  داشت.  بیشتری  فراوانی  سالمندان  بین  در  که 
به طورمتوسط 225 دقیقه یا به بیان دیگر 3 ساعت و 45 دقیقه 
از شبانه روز سالمندان را دربرمی گرفت. فعالیت های فراغتی به دو 
بخش فعالیت های فراغتی فعاالنه و غیرفعاالنه تقسیم می شود. 
این طبقه بندی نشان داد 87 درصد از اوقات فراغت سالمندان 
به فعالیت های فراغتی منفعالنه )نظیر تماشای تلویزیون یا دیگر 
رسانه های جمعی( و 13درصد به فعالیت های فراغتی فعاالنه )مانند 

5. Multiple Classification Analysis (MCA)

الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و هم بسته های اقتصادی اجتماعی آن

تصویر 1. الگوهای گذران وقت سالمندان 60ساله و بیشتر در مناطق شهری ایران.
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ورزش و پیاده روی، تفریح و سرگرمی و بازدید از اماکن فرهنگی و 
تفریحی( اختصاص می یافت. ازاین رو فعالیت های فراغتی فعاالنه در 
طول شبانه روز حدود نیم ساعت از زمان سالمندان را دربرمی گرفت 

که این میزان سهم ناچیزی محسوب می شد.

خانگی  خدمات  و  کار  سالمندان،  وقت  گذران  سوم  الگوی 
بدون دستمزد بود. در این مطالعه سالمندان در طول شبانه روز 
به طورمتوسط 171 دقیقه، یعنی نزدیک به سه ساعت را به این امر 

اختصاص می دادند.

الگوی چهارم گذران وقت سالمندان، فعالیت های مذهبی بود. 
همان گونه که در تصویر شماره 1 مشاهده می شود، در پژوهش 
حاضر سالمندان در طول شبانه روز به طورمتوسط حدود دو ساعت 

به عبادت و فعالیت های مذهبی می پرداختند.

اجتماعی  فعالیت های  سالمندان،  وقت  گذران  پنجم  الگوی 
طول  در  پژوهش  این  سالمندان  به طورمتوسط  بود.  داوطلبانه 
شبانه روز حدود 1 ساعت و 30 دقیقه به مشارکت اجتماعی و 

فعالیت های داوطلبانه می پرداختند.

درنهایت الگوی ششم گذران وقت سالمندان، فعالیت های شغلی 
و کاری با دستمزد را دربرمی گرفت. به طورمتوسط سالمندان در 
طول شبانه روز حدود 1 ساعت و 23 دقیقه از زمان خود را به 
انجام کارها و فعالیت های با دستمزد می پرداختند. البته در این 
زمینه سهم بیشتری به خوداشتغالی مربوط بود و اشتغال رسمی 

به طورمتوسط تنها 22 دقیقه از این زمان را شامل می شد. 

بررسی نسبت حضور و مشارکت سالمندان در هریک از الگوهای 
گذران وقت نشان می دهد 23/3درصد سالمندان کار و شغل با 
دستمزد داشته اند. این نسبت برای مردان 35درصد و برای زنان 
10درصد بود. در این زمینه 7/5درصد از سالمندان اشتغال رسمی 
و 3درصد  مردان  داشته اند. 12درصد  خوداشتغالی  و 18درصد 
زنان اشتغال رسمی و همچنین 28درصد مردان و 3درصد زنان 
فعالیت های خوداشتغالی داشته اند. افراد با کار دستمزدی به طور 
متوسط روزانه شش ساعت و افراد با اشتغال رسمی به طور متوسط 
روزانه پنج ساعت و افراد با فعالیت های خوداشتغالی به طور متوسط 

جدول 1. نسبت حضور و مشارکت سالمندان در هریک از الگوهای گذران وقت به تفکیک جنسیت.

نسبت حضور و مشارکت 
در هریک از الگوها

هر دو 
زنمردجنس

متوسط زمان صرف شده )به دقیقه( برای افراد درگیر در آن فعالیت

زنمردهر دو جنس

تعدادزمانتعدادزمانتعدادزمان

23/334/710/5356820401646185174کارهای دستمزدی

7/511/62/928826429121627548اشتغال رسمی

18/227/88/9325664380517129147خوداشتغالی

79/569/490/9215279514012912801504کار و خدمات خانگی بدون دستمزد 

مشارکت اجتماعی و فعالیت های 
69/766/873/0داوطلبانه

124245112412431241208

91/290/592/0126320812216851291523فعالیت های مذهبی

94/095/392/5239330525617742191531فعالیت های مرتبط با اوقات فراغت

92/093/190/8212323621617332061503فعالیت های فراغتی منفعالنه 

30/340/618/8100106710675683311فعالیت های فراغتی فعاالنه 

فعالیت های نگهداری و مراقبتی 
100/0100/0100/0شخصی

703351670518617011655

99/999/999/9526351452018605321654خواب و استراحت

99/799/699/7116350411718561151648خوردن وآشامیدن

81/785/776/9752873791601701272مراقبت  و بهداشت فردی

1655-1861-3516-351618611655تعداد نمونه
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 .)MCA جدول 2. هم بسته های اقتصادی اجتماعی زمان اختصاص یافته به کارهای دستمزدی و خانگی )نتایج آزمون

کار خانگی بدون دستمزدخوداشتغالیاشتغال رسمیکار دستمزدی

تعداد 
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جنسیت

139/384/533/819/4105/665/296/9119/81861مرد

19/581/18/024/211/556/9254/0228/31655زن

-***0/340***0/0260/493***0/0260/295***0/0090/138***0/328اتا و بتا

گروه های 
سنی

60110/090/227/922/782/267/5198/4187/61112 تا 64 ساله

65101/785/728/224/573/561/2185/0183/8783 تا 69 ساله

7069/876/516/418/353/458/2161/9167/3747 تا 74 ساله

7550/773/312/017/438/655/9145/6150/9495 تا 79 ساله

80 ساله و 
32/581/112/624/819/956/3111/4128/2379بیشتر

-***0/122***0/0290/175***0/0300/132**0/076*0/035***0/152اتا و بتا

وضعیت 
تأهل

104/284/726/322/878/061/9166/1179/92588دارای همسر

21/978/78/218/613/760/1184/9145/1883بیوه

70/381/819/216/951/164/9201/6187/332مطلقه 

16/225/215/012/61/212/695/868/513ازدواج نکرده

-***0/103**0/0190/061***0/0210/176**0/0240/084***0/197اتا و بتا

سطح 
تحصیالت

72/586/618/521/054/065/6181/9167/21975بی سواد

104/976/624/318/580/658/1152/0169/0978ابتدایی

80/286/520/122/560/264/0168/5175/8183راهنمایی 

75/586/025/229/350/356/7174/7193/2228متوسطه / دیپلم

91/266/441/536/749/629/7145/8189/7152دانشگاهی

-*0/048***0/088**0/048**0/076*0/044*0/054*0/031**0/078اتا و بتا

وضعیت 
فعالیت

376/4373/886/687/6289/8286/266/093/8685شاغل

با درآمد 
12/813/97/17/85/76/1143/2167/31404بدون کار

11/511/24/42/67/18/6284/4226/41132خانه دار

8/911/55/77/33/24/1110/3153/5295دیگر

-***0/293***0/522***0/695***0/706***0/349***0/343***0/785***0/792اتا و بتا

الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و هم بسته های اقتصادی اجتماعی آن
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اختصاص یافته  زمان  می کردند.  کار  پنج ساعت  تا  روزانه چهار 
سالمندان درگیر در این نوع فعالیت برای زنان حدود 5 ساعت و 

مردان 2 ساعت و 20 دقیقه بود. 

همان طورکه در جدول شماره 1 مشخص است، حدود 80درصد 
سالمندان درزمینه کار و خدمات خانگی بدون دستمزد فعالیت 
می کردند. این نسبت برای مردان سالمند 69درصد و برای زنان 
حضور  اجتماع  در  سالمندان  70درصد  بود.  91درصد  سالمند 
داشتند و فعالیت های داوطلبانه انجام می دادند. این نسبت برای 
سالمندان مرد 67درصد و سالمندان زن 73درصد بوده است. این 
افراد به طورمتوسط روزانه دو ساعت از زمانشان را برای انجام این 

فعالیت ها سپری می کردند.

نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد 91درصد از افراد در طول 
روز فعالیت مذهبی داشته اند. این نسبت برای زنان اندکی بیشتر 
از مردان بوده است. این افراد به طورمتوسط روزانه دو ساعت را 
افزون براین  بوده اند.  مشغول  مذهبی  فعالیت های  و  عبادت  به 
حدود 92درصد سالمندان فعالیت های فراغتی منفعالنه و تنها 
یک سوم آن ها )30درصد( فعالیت های فراغتی فعاالنه داشته اند. 
مردان  برای  فعاالنه  فراغتی  فعالیت های  در  مشارکت  میزان 

سالمند 41درصد و برای زنان سالمند 19درصد بوده است. در 
این مطالعه سالمندان به طور متوسط روزانه 3 ساعت و 30 دقیقه 
درگیر فعالیت های فراغتی منفعالنه و 1 ساعت و 40 دقیقه درگیر 

فعالیت های فراغتی فعاالنه بوده اند.

براساس نتایج  جدول شماره 3  تقریبًا همه افراد فعالیت های 
مرتبط با مراقبت های شخصی به ویژه خوابیدن و خوردن وآشامیدن 
را داشته اند. در این حوزه تنها 18درصد از سالمندان )15درصد 
مردان و 23درصد زنان( در طول 24 ساعت قبل از بررسی، به 

بهداشت و مراقبت شخصی نپرداخته اند. 

در  وقت  گذران  متفاوت  الگوهای  بیانگر  مطالعه  این  نتایج 
برحسب ویژگی های  تفاوت ها  این  بررسی  بود.  میان سالمندان 
اقتصادی اجتماعی موضوعی مهم محسوب می شود که در مطالعه 

حاضر با استفاده از آزمون چندمتغیری MCA بررسی شده است.

جدول شماره 2 نتایج آزمون MCA درباره عوامل مؤثر بر زمان 
اختصاص یافته به کارهای با دستمزد و دو زیرمقوله آن، یعنی 
اشتغال رسمی و خوداشتغالی و همچنین کارهای خانگی را نشان 
می دهد. درزمینه میانگین زمان صرف شده برای کارهای با دستمزد، 

کار خانگی بدون دستمزدخوداشتغالیاشتغال رسمیکار دستمزدی
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سطح 
اقتصادی 

خانوار

72/070/017/114/354/955/7171/5182/9747پایین

88/586/822/923/165/663/7167/9167/92323متوسط

72/384/222/826/049/558/2185/2165/8446باال

-*0/040*0/0390/0210/036*0/0250/042**0/037*0/043اتا و بتا

وضعیت 
تنهایی

66/193/821/930/244/263/6171/6177/3476تنها

85/581/221/620/364/060/9170/7169/83040غیرتنها

-0/0060/0020/016*0/042*0/0010/037**0/024*0/036اتا و بتا

نیاز به 
مراقبت 
به دلیل 
ناتوانی

13/379/78/722/34/657/393/3109/2215بلی، دارد

87/583/122/521/665/061/6175/9174/93301خیر، ندارد

-***0/099***0/0060/124**0/0020/091*0/0050/035**0/097اتا و بتا

F Model259/94***21/67***153/84***80/35***

3516
R(R2)0/795)63%( 0/352)12%( 0/709)51%( 0/588)35%( 

.)P<0/001( و ***سطح 0/1درصد )P<0/01( و **سطح 1درصد )P<0/05( نکته: سطوح مختلف معناداری؛ *سطح 5درصد 
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.)MCA جدول 3. هم بسته های اقتصادی اجتماعی زمان اختصاص یافته به مشارکت اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و مذهبی )نتایج آزمون

مشارکت اجتماعی و فعالیت های 
فعالیت های مذهبیداوطلبانه

تعداد نمونه
Unadjusted

 Adjusted for
Factors

Unadjusted
 Adjusted for

Factors

جنسیت

82/986/6110/6117/01861مرد

90/386/2119/2112/11655زن

-0/027**0/0020/047*0/039اتا و بتا

گروه های سنی

6081/685/2111/4112/61112 تا 64 ساله

6582/083/1114/9115/5783 تا 69 ساله

7094/592/5120/5120/4747 تا 74 ساله

7588/984/9115/6113/5495 تا 79 ساله

8090/286/4110/7109/1379 ساله و بیشتر

-0/0350/0390/038*0/056اتا و بتا

وضعیت تأهل

84/888/5111/6112/22588دارای همسر

91/480/8144/8152/6883بی همسر در اثر فوت )بیوه(

62/364/9122/4120/632بی همسر در اثر طالق 

109/6103/1118/8116/013هرگز ازدواج نکرده

-*0/056**0/0410/0420/060اتا و بتا

سطح تحصیالت

78/887/2111/5109/81975بی سواد

64/266/1126/1128/7978ابتدایی

80/282/9104/0104/1183راهنمایی 

83/484/6109/6111/4228متوسطه یا دیپلم

92/390/6102/3104/2152دانشگاهی

-***0/098***0/082**0/066***0/083اتا و بتا

وضعیت فعالیت

64/061/794/791/1685شاغل

92/993/8119/5117/61404با درآمد بدون کار

89/688/8120/4123/41132خانه دار

95/198/9115/9121/8295دیگر

-***0/130***0/108***0/131***0/117اتا و بتا

سطح اقتصادی خانوار

96/590/3114/5112/5747پایین

83/484/6114/6115/02323متوسط

84/788/9115/2116/7446باال

-0/0260/0020/014**0/056اتا و بتا

الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و هم بسته های اقتصادی اجتماعی آن
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بعد از بررسی اثر دیگر متغیرهای مستقل، جنسیت، وضعیت تأهل 
و نیاز به مراقبت، اثر معناداری مشاهده نشد. درمقابل پنج متغیر 
سن، سطح تحصیالت، وضعیت فعالیت، وضعیت زندگی )تنها یا با 
دیگران( و سطح اقتصادی خانوار تأثیر معناداری بر میانگین زمان 
صرف شده برای کارهای با دستمزد داشت. این متغیرها درمجموع 
63درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کرد. همان طورکه 
بتا، درمیان متغیرهای مستقل  براساس ضریب  انتظار می رفت 
»وضعیت فعالیت« مهم ترین و قوی ترین متغیر اثرگذار بر میانگین 
زمان اختصاص یافته سالمندان به کار با دستمزد محسوب می شد. 

تحصیالت،  متغیرهای  داد  نشان  چندمتغیری  تحلیل  نتایج 
و سطح  دیگران(  با  یا  )تنها  زندگی  وضعیت  فعالیت،  وضعیت 
اقتصادی خانوار تأثیر معناداری بر میانگین زمان صرف شده برای 
اشتغال رسمی داشت. درمجموع این متغیرها 12درصد واریانس 
متغیر وابسته را تبیین می کرد. همچنین نتایج تحلیل چندمتغیری 
نشان داد تنها دو متغیر تحصیالت و وضعیت فعالیت بر میانگین 
زمان صرف شده برای خوداشتغالی تأثیر معناداری داشت. درمجموع 
این متغیرها 51درصد واریانس زمان صرف شده به خوداشتغالی را 

تبیین می کرد.

درزمینه عوامل مؤثر بر زمان اختصاص یافته به کارهای خانگی 
اثر  بررسی  بعداز  می دهد  نشان   2 شماره  جدول  بدون دستمزد، 
متغیرهای دیگر، بیشتر متغیرهای مستقل همچنان اثر معناداری 
داشته و در الگو باقی مانده اند. متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل، 
سطح تحصیالت، وضعیت فعالیت، نیاز به مراقبت و سطح اقتصادی 
کارهای  برای  زمان سپری شده  میانگین  بر  معناداری  تأثیر  خانوار 
خانگی بدون دستمزد دارد. درمجموع این متغیرها 35درصد واریانس 
متغیر وابسته را تبیین می کرد. براساس ضریب بتا در میان متغیرهای 
مستقل، »جنسیت« مهم ترین و قوی ترین متغیر اثرگذار بر میانگین 

زمان اختصاص یافته سالمندان به کارهای خانگی بدون دستمزد بود. 

به  اختصاص یافته  زمان  بر  مؤثر  عوامل  چندمتغیری  تحلیل 
چهار  داد  نشان  داوطلبانه  فعالیت های  و  اجتماعی  مشارکت 
متغیر سطح تحصیالت، وضعیت فعالیت، وضعیت زندگی )تنها 
یا با دیگران( و نیاز به مراقبت تأثیر معناداری بر میانگین زمان 
صرف شده برای مشارکت اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه داشت. 
دراین میان اثر وضعیت فعالیت و سطح تحصیالت بیشتر از بقیه 
بود. همان طورکه در جدول شماره 3 مشخص است، نتایج تحلیل 
چندمتغیری عوامل مؤثر بر زمان اختصاص یافته به فعالیت های 
مستقل،  متغیرهای  دیگر  اثر  بررسی  بعداز  داد  نشان  مذهبی 
فعالیت،  وضعیت  تحصیالت،  سطح  تأهل،  وضعیت  متغیرهای 
وضعیت زندگی و نیاز به مراقبت بر میانگین زمان صرف شده به 

فعالیت های مذهبی تأثیر معناداری داشت. 

 جدول شماره 3  نتایج آزمون MCA را درزمینه عوامل مؤثر 
بر زمان اختصاص یافته به فعالیت های فراغتی و دو زیرمقوله آن، 
یعنی فعالیت های فراغتی منفعالنه و فعاالنه نشان می دهد. درباره 
میانگین زمان صرف شده برای فعالیت های فراغتی بعد از بررسی اثر 
متغیرهای مستقل دیگر، پنج متغیر جنسیت، وضعیت تأهل، سطح 
تحصیالت، وضعیت فعالیت و وضعیت زندگی )تنها یا با دیگران( بر 
میانگین زمان سپری شده برای فعالیت های فراغتی تأثیر معناداری 
داشت. این متغیرها در مجموع 11درصد واریانس متغیر وابسته را 
تبیین می کرد. اثر »وضعیت فعالیت« و »جنسیت« بیشتر از دیگر 
متغیرها بود. درزمینه میانگین زمان صرف شده برای فعالیت های 
فراغتی منفعالنه، نتایج تحلیل چندمتغیری نشان داد بعداز بررسی 
متغیرهای سن، جنسیت، سطح  مستقل،  متغیرهای  دیگر  اثر 
تحصیالت، وضعیت تأهل، وضعیت فعالیت، وضعیت زندگی )تنها 
یا با دیگران( و نیاز به مراقبت بر میانگین زمان صرف شده برای 

مشارکت اجتماعی و فعالیت های 
فعالیت های مذهبیداوطلبانه

تعداد نمونه
Unadjusted

 Adjusted for
Factors

Unadjusted
 Adjusted for

Factors

وضعیت تنهایی

102/2101/5126/5124/7476تنها

83/984/0112/8113/13040غیرتنها

-*0/044**0/051***0/063***0/066اتا و بتا

نیاز به مراقبت به دلیل 
ناتوانی

74/163/996/391/1215بلی، دارد

87/287/8115/8116/23301خیر، ندارد

-***0/066**0/051***0/060*0/033اتا و بتا

F Model5/71***5/09***

3516
R (R2)0/190)3/6%( 0/182)3/2%( 

.)P<0/001(و ***سطح 0/1درصد )P<0/01( و **سطح 1درصد )P<0/05( سطوح مختلف معناداری: *سطح 5درصد 



409

پاییز 1395. دوره 11. شماره 3

.)MCA جدول 4. هم بسته های اقتصادی اجتماعی زمان اختصاص یافته به فعالیت های فراغتی )نتایج آزمون

فعالیت های مرتبط با اوقات 
فعالیت های فراغتی فعاالنهفعالیت های فراغتی منفعالنهفراغت

تعداد 
نمونه
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جنسیت

244/4249/2201/3206/243/243/01861مرد

203/0197/7187/4181/915/615/81655زن

-***0/217***0/220**0/084**0/048***0/164***0/132اتا و بتا

گروه های 
سنی

60213/6222/6185/3193/328/229/31112 تا 64 ساله

65213/4217/6183/1186/830/330/8783 تا 69 ساله

70227/6225/5192/9191/934/733/5747 تا 74 ساله

75233/9226/6203/6197/430/329/3495 تا 79 ساله

80265/0243/6238/3217/426/726/2379 ساله و بیشتر

-0/0420/034*0/059***0/0460/115***0/102اتا و بتا

وضعیت 
تأهل

224/5221/3191/0190/833/530/52588دارای همسر

224/7234/1204/3204/720/429/4883بی همسر در اثر فوت )بیوه(

217/0212/0200/2198/416/913/632بی همسر در اثر طالق 

336/9351/5259/6277/977/373/613هرگز ازدواج نکرده

-*0/050***0/103*0/055*0/049**0/0440/061اتا و بتا

سطح 
تحصیالت

212/6213/5191/7188/021/025/41975بی سواد

229/1231/6195/0200/234/231/3978ابتدایی

260/2256/2213/2217/347/038/9183راهنمایی 

244/7236/2185/8188/258/947/9228متوسطه یا دیپلم

285/6276/8223/9228/961/747/9152دانشگاهی

-***0/114***0/204**0/074*0/056***0/103***0/118اتا و بتا

وضعیت 
فعالیت

170/3153/3153/5148/916/84/4685شاغل

263/8249/9215/5208/848/341/11404دارای درآمد بدون کار

194/1226/3180/1196/714/029/61132خانه دار

284/7267/4247/5226/537/240/9295سایر

-***0/219***0/255***0/166***0/197***0/239***0/271اتا و بتا

الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و هم بسته های اقتصادی اجتماعی آن
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فعالیت های فراغتی منفعالنه تأثیر معناداری داشت. 

فراغتی  فعالیت های  به  اختصاص یافته  زمان  میانگین  درباره 
فعاالنه، نتایج تحلیل چندمتغیری در جدول شماره 4 نشان داد بعداز 
بررسی اثر دیگر متغیرهای مستقل، متغیرهای جنسیت، وضعیت 
تأهل، سطح تحصیالت، وضعیت فعالیت، سطح اقتصادی خانوار و 
نیاز به مراقبت بر میانگین زمان صرف شده برای فعالیت های فراغتی 
فعاالنه تأثیر معناداری داشت. این متغیرها درمجموع 12درصد 
واریانس متغیر وابسته را تبیین می کرد. براساس ضریب بتا در میان 
متغیرهای مستقل، »وضعیت فعالیت و نیاز به مراقبت« مهم ترین و 
قوی ترین متغیر اثرگذار بر میانگین زمان اختصاص یافته سالمندان 

به فعالیت های فراغتی فعاالنه بود.

در جدول شماره 5 نتایج آزمون MCA درزمینه عوامل مؤثر بر زمان 
اختصا ص یافته به سه فعالیت خواب واستراحت و خوردن وآشامیدن و 
مراقبت وبهداشت فردی نشان داده شده است. درباره میانگین زمان 
صرف شده برای خواب و استراحت، بعداز ارزیابی اثر دیگر متغیرهای 
مستقل، شش متغیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، 
زمان  میانگین  بر  مراقبت  به  نیاز  و  مسکن  نوع  فعالیت،  وضعیت 
صرف شده برای استراحت  و خواب تأثیر معناداری داشت. این متغیرها 

درمجموع 10درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کرد.

براساس ضریب بتا در میان متغیرهای مستقل، »سن و وضعیت 
زمان  میانگین  بر  اثرگذار  متغیر  قوی ترین  و  مهم ترین  فعالیت« 
اختصاص یافته سالمندان به خواب و استراحت محسوب می شد. 
نتایج  خوردن وآشامیدن  برای  سپری شده  زمان  میانگین  درباره 
تحلیل چندمتغیری نشان داد بعداز بررسی اثر دیگر متغیرهای 
مستقل، بر بسیاری از متغیرهای بررسی شده تأثیر معناداری نداشت. 
تنها وضعیت تأهل و وضعیت فعالیت و نیاز به مراقبت بر میانگین 

زمان صرف شده برای خوردن وآشامیدن تأثیر معناداری داشت. 

در جدول شماره 5 نتایج تحلیل چندمتغیری درزمینه میانگین 
زمان اختصاص یافته به مراقبت  و بهداشت فردی نشان داده شده 
است. براساس نتایج این جدول بعداز ارزیابی اثر دیگر متغیرهای 
سطح  فعالیت،  وضعیت  جنسیت،  متغیر  چهار  تنها  مستقل، 
برای  بر میانگین زمان صرف شده  به مراقبت  نیاز  و  تحصیالت 
خوردن وآشامیدن تأثیر معناداری داشت. براساس ضریب بتا درمیان 
متغیرهای مستقل، »جنسیت و وضعیت فعالیت« مهم ترین و 
قوی ترین متغیر اثرگذار بر میانگین زمان اختصاص یافته سالمندان 

به مراقبت و بهداشت فردی بود. 

فعالیت های مرتبط با اوقات 
فعالیت های فراغتی فعاالنهفعالیت های فراغتی منفعالنهفراغت

تعداد 
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سطح 
اقتصادی 

خانوار

223/6230/7199/2201/824/425/9747پایین

224/3223/3193/6193/430/829/92323متوسط

230/1223/6193/2189/736/935/9446باال

-*0/039**0/0130/0190/0160/0270/058اتا و بتا

وضعیت 
تنهایی

208/8199/1183/8170/824/928/3476تنها

227/5229/0196/4198/531/030/53040غیرتنها

-0/012*0/033***0/0300/065***0/065*0/041اتا و بتا

نیاز به 
مراقبت 
به دلیل 
ناتوانی

296/5272/7275/9253/720/619/1215بلی، دارد

220/3221/8189/4190/930/830/93301خیر، ندارد

-**0/045*0/039***0/104***0/144***0/078***0/117اتا و بتا

F Model18/30***10/79***21/24***

3516
R (R2)0/328)11%( 0/258)6/6%( 0/350)12/3%( 

.)P<0/001( و ***سطح 0/1درصد )P<0/01( و **سطح 1درصد )P<0/05( سطوح مختلف معناداری: *سطح 5درصد 
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.)MCA جدول 5. هم بسته های اقتصادی اجتماعی زمان اختصاص یافته به خواب واستراحت و خوردن وآشامیدن و مراقبت وبهداشت فردی )نتایج آزمون

مراقبت وبهداشت فردیخوردن وآشامیدنخواب واستراحت

تعداد نمونه
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جنسیت

520/2533/3117/0116/967/767/41861مرد

532/2517/4114/7114/853/754/11655زن

-***0/102***0/0210/0200/108*0/055*0/041اتا و بتا

گروه های 
سنی

60495/4505/7115/1115/357/260/81112 تا 64 ساله

65513/7521/6115/8116/058/659/9783 تا 69 ساله

70530/0525/6115/7115/460/659/0747 تا 74 ساله

75556/9547/5118/1118/468/065/1495 تا 79 ساله

80591/1565/9115/8115/069/963/9379 ساله و بیشتر

-0/032***0/0180/0200/071***0/133***0/209اتا و بتا

وضعیت تأهل

514/0520/7117/6117/961/060/72588دارای همسر

561/5541/9111/3110/561/562/2883بی همسر در اثر فوت )بیوه(

494/5491/1113/0111/357/760/232بی همسر در اثر طالق 

537/7541/9100/4101/370/475/413هرگز ازدواج نکرده

-0/0110/017*0/063*0/054**0/067***0/143اتا و بتا

سطح 
تحصیالت

536/8534/5116/3116/962/163/81975بی سواد

513/3519/1114/2113/960/859/7978ابتدایی

507/0507/7113/9112/363/460/8183راهنمایی 

523/9517/0119/1116/655/551/3228متوسطه یا دیپلم

489/0490/9119/3118/557/351/6152دانشگاهی

-*0/0280/0310/0290/059***0/078***0/095اتا و بتا

وضعیت 
فعالیت

463/2471/8110/8109/356/852/7685شاغل

549/2543/9117/7117/769/968/21404با درآمد بدون کار

522/9531/9115/8117/249/755/71132خانه دار

570/8541/7119/1117/973/667/9295سایر

-***0/107***0/146*0/061**0/050***0/186***0/234اتا و بتا

سطح 
اقتصادی 

خانوار

529/6519/6117/6119/562/660/2747پایین

525/9527/9115/7115/461/161/22323متوسط

518/9525/3113/9112/658/962/3446باال

-0/0210/0230/0200/0390/0160/009اتا و بتا

الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و هم بسته های اقتصادی اجتماعی آن
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مراقبت وبهداشت فردیخوردن وآشامیدنخواب واستراحت

تعداد نمونه
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وضعیت 
تنهایی

541/4524/1110/4112/061/660/1476تنها

523/4526/1116/7116/561/161/33040غیرتنها

-0/0290/0030/007*0/0050/040**0/042اتا و بتا

نیاز به مراقبت 
به دلیل ناتوانی

603/8568/7122/9123/275/069/2215بلی، دارد

520/7523/0115/4115/460/260/63301خیر، ندارد

-*0/032***0/055*0/035*0/033***0/075***0/137اتا و بتا

F Model17/34***2/27***4/92***

3516
R (R2)0/320)10/2%( 0/121)1/5%( 0/177)3/1%( 

.)P<0/001( و ***سطح 0/1درصد )P<0/01( و **سطح 1درصد )P<0/05( سطوح مختلف معناداری: *سطح 5درصد 

بحث 

الگو های گذران وقت براساس چرخه زندگی تغییر می کند و 
شناخت الگوی گذران وقت در دوره های مختلف زندگی مانند 
جوانی و میان سالی و سالمندی مهم است. در دوران سالمندی 
باتوجه به افزایش زمان فراغت، تنوع فعالیت های انجام شده بیشتر 
روز  طول  در  سالمندان  اینکه  بررسی  است.  جوانی  دوران  از 
اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند و برای مثال چه میزان 
به فعالیت های فیزیکی و اجتماعی می پردازند، برای محققان و 

سیاست گذاراِن این عرصه کمک کننده خواهد بود.

زمان  میانگین  بیشترین  داد  نشان  مطالعه  یافته های 
اختصاص داده شده به الگوهای گذران وقت در سالمندان ایرانی 
به ترتیب نگهداری و مراقبت شخصی، فعالیت های فراغتی، کار و 
خدمات خانگی بدون دستمزد، فعالیت های مذهبی، فعالیت های 
اجتماعی داوطلبانه و درنهایت فعالیت های شغلی با دستمزد بود. 
همان گونه که در مطالعه گویتر و اسمیدنگ6 )2010( نیز دیده 
شد، در کشورهای مختلف الگوی گذران وقت سالمندان بعداز 
مرتبط  غیرفعاالنه  فعالیت های  به  بیشتر  شخصی  مراقب های 
است. سالمندان در بیشتر کشورها عالقه کمتری به کارهای با 
دستمزد و فعالیت های فیزیکی نشان داده و بیشتر به فعالیت های 

خانواده محور و کارهای منزل عالقه مند بوده اند ]29[.

در کانادا مک کنون )1992( مطالعه ای انجام داد که متوسط زمان 
صرف شده برای خواب تقریبًا مشابه سالمندان ایرانی بود؛ اما سالمندان 

6. Gauthier and Smeeding 

و  تولیدی  و  فراغتی  فعالیت های  برای  را  بیشتری  زمان  کانادایی 
مراقبت شخصی صرف می کردند ]30[. در سوئد مطالعه بجوریکلند و 
همکاران )2014( نشان داد سالمندان در طول روز بیشترین زمان را 

برای انجام فعالیت های تفریحی سپری می کردند ]13[. 

عالوه بر متوسط زمان های اختصاص داده شده برای فعالیت های 
مطرح شده، میزان مشارکت سالمندان در این فعالیت ها نیز مهم 
است. بررسی نسبت حضور و مشارکت سالمندان در هریک از 
الگوهای گذران وقت نشان داد کمتر از یک چهارم سالمندان، کار 
و شغل با دستمزد داشته اند. این نسبت برای مردان و در حوزه 
فعالیت های خوداشتغالی بیشتر بوده است. بیشتر سالمندان به 
کار و خدمات خانگی بدون دستمزد اشتغال داشتند که البته این 
نسبت برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بود. بیشتر سالمندان در 
فعالیت های اجتماعی و مذهبی مشارکت داشتند که در این زمینه 
مشارکت زنان بیشتر بود. متأسفانه درزمینه فعالیت های فراغتی 
تنها یک سوم سالمندان )بیشتر سالمندان مرد( در فعالیت های 
فراغتی فعاالنه مشارکت داشتند. این موضوع به تحقیقات بیشتر 
درزمینه محدودیت ها و انگیزه های سالمندان برای مشارکت در 

الگوهای گذران وقت و فعالیت های فراغتی فعاالنه نیاز دارد.

در سال 2014 گزارش کوتاه بررسی اوقات گذران وقت در کشور 
آمریکا نیز نشان داد که سالمندان 65 تا 74 ساله روزانه حدود یک 
ساعت کار می کنند. این درحالی است که در گزارش کامل سال 
2010 درصد سالمندانی که کار می کردند، 18درصد بود که کمتر 
از میزان سالمندان ایرانی بود. درزمینه فعالیت های مذهبی )به دلیل 
فعالیت های  به  ایرانی  سالمندان  ایران( 90درصد  مذهبی  بافت 
مذهبی می پرداختند، درحالی که در آمریکا تنها 16درصد سالمندان 
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به صورت شرکت در  فعالیت های مذهبی حضور داشتند که  در 
نشان  نتایج مطالعه  بود ]31، 32[.  یا مناسک مذهبی  خدمات 
داد الگوهای گذران وقت در میان زیرگروه های مختلف اجتماعی 
متفاوت است. بسیاری از محققان درزمینه گذران وقت دالیل و 
عواملی را بیان کرده اند که روی گذران وقت و شکل دادن آن تأثیر 
می گذارد. دراین میان هورد و ُرِوِدر )2007( و  ساباث و همکارانش 
)2015( بر متغیرهایی مانند جنسیت و طبقه اجتماعی به عنوان 

عوامل مهم و تعیین کننده تأکید کرده اند ]33، 34[.

یافته های مطالعه حاضر نیز از تفاوت های جنسیتی محسوس در 
الگوهای گذران وقت حکایت داشت. در این زمینه همان گونه که 
بر  خانواده  ترکیب  تغییراِت  شد،  مطرح  نظری  رویکردهای  در 
تخصیص زمان بین کار خانگی و کار با درآمد، به ویژه در میان زنان 
تأثیر می گذارد و گذران وقت به عنوان خروجی نگرش های نقش 
جنسیتی پیش بینی می شود. باید در تبیین نابرابری جنسیتی و 
محدودیت های زمانی به ارتباط قدرت روابط و اعتقادات فرهنگی 
برای  بیشتری  زنان مسئولیت  توجه داشت.  فردی  رفتارهای  و 
کارهای مراقبتی و کارهای منزل دارند و قاعدتًا حقوق بازنشستگی 
ندارند؛ ازاین رو امنیت اقتصادی در دوران سالمندی نقش مهمی در 
میان زنان سالمند مجرد و مطلقه و بیوه دارد. افزون براین کارهای 
جنسیتی و نقش های خانوادگی دسترسی زنان به اوقات فراغت 

مانند سالمت و مشارکت اجتماعی را کاهش می دهد ]35[. 

در بررسی رابطه دیگر متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی با 
الگوی گذران وقت مشاهده شد بین گروه های سنی در الگوی 
گذران وقت مانند بسیاری از مطالعات قبلی تفاوت وجود دارد ]5، 
35[ و با افزایش سن کارهای با دستمزد کاهش و فعالیت های 
اجتماعی و فراغتی منفعالنه افزایش یافته است. درحالی که در 
تحقیقات گذران وقت در کشورهای دیگر نشان داده شد افراد 55 
تا 64 سال، 3 ساعت و 30 دقیقه کار می کنند. این زمان در افراد 
65 تا 74 سال، به یک ساعت و در 75 سال و بیشتر، به روزانه 

نیم ساعت کاهش می یابد ]31[. 

وضعیت الگوی گذران وقت در میان سالمندان براساس »وضعیت 
سواد« نشان داد زمان سپری شده برای کارهای با دستمزد )اشتغال 
رسمی و خوداشتغالی( و فعالیت های مذهبی و مشارکت اجتماعی 
سالمندان  از  بیشتر  باسواد  سالمندان  درمیان  به طورمعناداری 
بی سواد بوده است. بااین حال سالمندان بی سواد میانگین زمان 
بیشتری برای خواب  و استراحت داشتند. سطح تحصیالت یکی 
وقت  گذران  الگوهای  بر  به طورمعنادار  که  است  متغیرهایی  از 
دانشگاهی  تحصیالت  با  سالمندان  می گذارد.  تأثیر  سالمندان 
زمان بیشتری را در بازارکار و اشتغال رسمی حضور داشتند و 
همچنین زمان بیشتری برای فعالیت های فراغتی صرف می کردند. 
با تحصیالت  فعالیت های خوداشتغالی و مذهبی در سالمندان 
ابتدایی میانگین زمان بیشتری داشت. همچنین با افزایش سطح 
فعالیت های  و  اجتماعی  مشارکت  زمانی  میانگین  تحصیالت، 

داوطلبانه نیز به طورمعناداری افزایش یافت. مطالعات دیگر نیز 
نشان داد سطح تحصیالِت بیشتر، مشارکت اجتماعی بیشتری را 
در سالمندان به همراه داشته است ]36[. این یافته با یافته های 
مطالعات دیگر هم راستا بود. گفتنی است سطح تحصیالت کمتر، 
از موانع حضور در اجتماع برای سالمندان به ویژه سالمندان تنها 

محسوب می شود ]37[. 

وضعیت فعالیت یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر الگوهای 
انتظار  همان طورکه  می شد.  محسوب  سالمندان  وقت  گذران 
می رفت، زمان اختصاص یافته به کارهای با دستمزد در بازارکار 
و خوداشتغالی در میان سالمندان شاغل به مراتب بیشتر از دیگر 
سالمندان بود و سالمندان خانه دار زمان بیشتری را برای انجام 
میانگین زمان  بدون دستمزد سپری می کردند.  کارهای خانگی 
صرف شده برای مشارکت اجتماعی و فعالیت های فراغتی فعاالنه 
در میان سالمندان بازنشسته و فعالیت های مذهبی در این گروه 
زمان  باوجوداین  بود.  بیشتر  خانه دار  سالمندان  و  سالمندان  از 
صرف شده برای فعالیت های فراغتی منفعالنه و نگهداری و مراقبت 

شخصی در میان افراد ازکارافتاده و بی درآمد بیشتر بود.

وضعیت اقتصادی خانوار یکی دیگر از عواملی بود که به طورمعنادار 
بر برخی از الگوهای گذران وقت سالمندان تأثیر می گذاشت. همچنین 
زمان صرف شده برای کارهای با دستمزد در سالمندان با وضعیت 
اقتصادی متوسط بیشتر بود. میانگین زمان مشارکت اجتماعی و 
با درآمد بیشتر مشاهده   فعالیت های فراغتی فعاالنه در سالمندان 
می شد. در مطالعات کشورهای دیگر مانند برزیل افرادی که در طبقه 
اجتماعی متوسط و باال بودند، بیشتر از طبقه اجتماعی پایین به 

فعالیت های فراغتی می پرداختند ]38[. 

وضعیت زندگی سالمندان )تنها یا با دیگران(، موضوعی بود که 
بر الگوهای گذران وقت سالمندان تأثیر می گذاشت. با افزایش سن 
درصد تنهازندگی کردن برای سالمندان افزایش می یافت و بیشتر 
سالمندان مجرد و بیوه و مطلقه، تنها زندگی می کردند. نسبت 
تنهایی در میان افراد بی سواد و افراد با درآمِد بیکار بیشتر از گروه های 
دیگر و نسبت تنهایی در سالمندان طبقه پایین اجتماعی بیش از 
طبقه باالی اقتصادی بود. افرادی که با دیگران زندگی می کردند، 
درمقایسه با افرادی که تنها زندگی می کردند، زمان بیشتری برای 
انجام کارهای با دستمزد، به ویژه خوداشتغالی و فعالیت های فراغتی 
می گذراندند. بااین حال سالمندانی که تنها زندگی می کردند، زمان 
بیشتری را برای مشارکت در اجتماع و فعالیت های داوطلبانه و 

مذهبی و خوابیدن و استراحت صرف می کردند.

براساس تحقیقات حضور سالمنداِن تنها در اجتماع در فعالیت های 
جمعی و فعالیت های داوطلبانه به سالمت و زندگی بهتر آنان کمک 
باید  تنها  سالمندان  درزمینه  سیاست گذاری   .]37[ کرد  خواهد 
مشوق هایی را برای حضور هرچه بیشتر آنان در جامعه فراهم کند. 
در ایران نیز تحقیقات نشان می دهد به طورکلی مشارکت اجتماعی 
با سالمت روان سالمندان مرتبط است که به ُپر رنگ ترشدن نقش 
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مشارکت اجتماعی در سیاست گذاری ها نیاز دارد ]38[. 

نتیجه گیری نهایی

باتوجه به مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت مجموعه ای 
از عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی بر الگوهای گذران وقت 
است.  تأثیرگذار  سالمت  با  مرتبط  فعالیت های  و  سالمندان 
محققان این عرصه و سیاست گذاران می توانند برای مطالعات 
دولت  دهند.  قرار  مدنظر  به طورجداگانه  را  هریک  مداخله ای، 
برای  را  برنامه هایی  و  سیاست ها  باید  فراغت  اوقات  درزمینه 
فعالیت های فراغتی فعاالنه، به ویژه ورزش سالمندان اجرا کند. 
وضعیت  جنسیت،  سن،  همچون  عواملی  نقش  دراین میان 
فعالیت، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیالت، وضعیت زندگی و 

وضعیت معلولیت و ناتوانی ُپررنگ تر و محسوس تر است. 

تشکر و قدردانی

این مطالعه برگرفته از طرح پژوهشی با همین عنوان است که 
با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی انجام شده است. سرکارخانم دکتر رباب صحاف نظارت 
این طرح را برعهده داشته اند؛ بدین وسیله از پیشنهادهای اصالحی 

ایشان در حین انجام این مطالعه تشکر و قدردانی می شود.
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