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Extended Abstract

1. Objectives

he time use pattern affects the health and 
quality of life of the elderly [1, 2]. These 
patterns are influenced by community con-
text and socio-demographic factors such as 
gender. In this regard, this study aimed to 

T
examine the gender differences in time use among Iranian 
elderly people.

2. Methods & Materials 

In this study, we conducted a secondary analysis of the 
2014 national time use survey data. The samples were 4285 
older people aged ≥60 years living in urban areas of Iran. 
They were selected using a multistage stratified random 
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Objectives Time use patterns affect humans’ health and quality of life. Different social contexts such as 
gender roles impact on time use patterns in each society. The purpose of this article is to examine gender 
differences in time use patterns of Iranian older adults.
Methods & Materials The method of this study is the secondary analysis of the Iranian time use national 
survey data. A multistage stratified random sampling method was used to recruit the study samples. The 
study data were collected by completing the study questionnaires of 4285 Iranian elderly 60 years and 
older who were living in urban areas. 
Results In this study, 52% of the subjects were male and 48% female. The Mean±SD age of males respon-
dents was 69.2±7.8 years and for females, it was 68.7±7.5 years. About 24.5% of elderly women were 
living alone compared with 6.6% of men. Also, 5.5% of the elderly men and 6.8% of elderly women were 
disabled and need caregivers. In addition, the findings showed that elderly men allocated more time to 
paid works (2 hours per day for men in comparison to 6 minutes per day for women). In contrast, elderly 
women allocated more time to unpaid works such as caregiving and services to family (4.7 hours per day 
for women in comparison to 1.7 hours per day for men). Also, elderly men participated more in active lei-
sure than women (P<0.05). Although the sleep time for the elderly women was more than that in elderly 
men, the time for eating, as well as self-care for men was more than women. According to the multivari-
ate analysis, the gender differences in time use allocation were due to socioeconomic gender differences. 
Conclusion Gender differences in time use allocation are due to socio-cultural and economic factors. 
Thus, we suggest that appropriate social welfare policies be designed to reduce gender differences in 
time use patterns by taking into account these important factors.  
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sampling method. The study data were collected by filling 
questionnaires and holding interviews based on time alloca-
tion technique. In analyzing data, three concepts of “primary 
activity”, “participation rate”, and “average time” were con-
sidered. Primary activity refers to the major activity that is 
performed at a specific time. For example, if the subject was 
watching TV while eating, one of these activities is consid-
ered a primary activity. The participation rate is the percent-
age of people involved in the activity, and the average time 
is the time calculated for people who do and those who do 
not perform an activity. The obtained data were analyzed by 
multiple regression analysis in SPSS V. 20.

3. Results

In this study, 52% of the subjects were male and 48% 
were female. The mean±SD age of men was 69.2±7.8 years 
and for women, it was 68.7±7.5 years. About 6.6% of men 
and 24.5% of women were living alone. Moreover, 5.5% of 
men and 6.8% of women had disabilities and needed health 
care. As seen in Figure 1, elderly men devoted more time 
to paid works (2 h per day vs. 6 min per day in women), 
while elderly women mostly performed unpaid works such 
as providing care and services to family members (4.7 h per 
day vs. 1.7 h per day in men). Furthermore, elderly men 
performed leisure activities significantly more than elderly 

women (P<0.05). The sleep time of elderly women was 
more than that of men, while the time spent on eating and 
drinking as well as the time for personal care activities in 
elderly men was more than that in elderly women.

According to Figure 2, the participation rate of elderly 
men and women in paid works, unpaid works, religious ac-
tivities, and community volunteering was noticeably differ-
ent. About 27% of elderly men participated in paid works, 
while for elderly women, the participation rate was 5%. 
On the other hand, 93% of elderly women participated in 
unpaid works (e.g. providing care and services to family 
members) and for men, it was 69%. Moreover, 72% of el-
derly women participated in voluntary activities in the com-
munity, compared to 63% of older men. Furthermore, the 
participation rate of elderly men and women in religious 
activities were 87% and 84%, respectively. Therefore, eco-
nomic activities are more common in elderly men while 
social activities are more common in elderly women.

We used multiple regression analysis to examine the re-
lationship of gender with time use patterns by controlling 
socio-demographic variables. Results showed that gender 
differences in using time are mostly due to differences in 
the socio-economic status of men and women and tradi-
tional patterns of gender roles.
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Figure 1. Time use patterns of the study subjects based on gender
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Figure 2. The participation rate of the study subjects in different activities
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4. Conclusion 

Time is one of the human resources that is affected by 
gender. In other words, gender influences time use patterns 
and time allocation in different ways. Gender differences 
in patterns of time use are mainly due to gender inequali-
ties in economic and social opportunities, culture and so-
cial norms, gender-based division of labor, and the roles 
of women at home. Hence, welfare policies and programs 
need to be designed and implemented with the aim of re-
ducing gender differences in old age. Considering the limi-
tations of this study, it is suggested that in future studies, 
the role of the elderly's time use patterns in their health and 
well-being be considered, too. Also, considering that this 
study focused on urban areas, it is recommended that fur-
ther studies be conducted on time use patterns of elderly 
women and men in rural areas.
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بافتار جامعه و متغیر های  از  الگوها متأثر  این  تأثیر می گذارد و  الگوی گذران وقت بر سالمت و کیفیت زندگی سالمندان  اهداف 
اجتماعی جمعیتی مانند جنسیت است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تفاوت های جنسیتی در الگو های گذران وقت در میان 

سالمندان ایرانی است.

مواد و روش ها در این مطالعه از روش تحلیل ثانویه داده های طرح ملی گذران وقت سال 1394 استفاده شد. نمونه بررسی شده شامل 
4285 نفر سالمند 60 ساله و بیشتر در مناطق شهری ایران بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای طبقه بندی شده انتخاب 

شدند. داده ها با ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. 

یافته ها در این مطالعه حدود 52 درصد از افراد بررسی شده را مردان سالمند و 48 درصد را زنان سالمند تشکیل می دادند. 
میانگین سنی نمونه بررسی شده برای مردان 7/8±69/2 و برای زنان 7/5±68/7 سال بود. 6/6 درصد مردان، 5/24 درصد زنان 
سالمند تنها زندگی می کنند. همچنین 5.5 درصد مردان و 6.8 درصد زنان دارای ناتوانی نیاز به مراقب دارند. یافته ها نشان داد مردان 
سالمند به طور محسوسی زمان بیشتری را به فعالیت های دستمزدی اختصاص داده اند )2 ساعت در روز برای مردان در مقایسه 
با 6 دقیقه برای زنان(. در مقابل، زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند درگیر فعالیت های غیردستمزدی نظیر مراقبت و خدمات 
به اعضای خانوار بوده اند)4/7 ساعت در روز برای زنان و 1/7 ساعت برای مردان(. همچنین مردان سالمند به طور معناداری 
بیشتر از زنان سالمند در فعالیت های فراغتی فعال مشارکت داشتند )P≥0/05(. زمان خواب زنان سالمند بیشتر از مردان بوده 
است و در مقابل زمان صرف شده برای خوردن و آشامیدن و همچنین رفتار های خودمراقبتی در مردان سالمند بیشتر از زنان 
سالمند بود. بر اساس نتایج تحلیل چندمتغیره بخش زیادی از تفاوت های جنسیتی در گذران وقت ناشی از تفاوت در وضعیت 

اقتصادی اجتماعی مردان و زنان و الگو های سنتی نقش های جنسیتی است. 

نتیجه گیری تفاوت در الگو های گذران وقت مردان و زنان سالمند ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو نیاز است 
سیاست ها و برنامه های رفاهی با درنظرگرفتن این عوامل در راستای کاهش تفاوت های جنسیتی در دوران سالمندی طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه ها: 
تفاوتجنسیتی،الگوی

گذرانوقت،طبقه
اجتماعی،فعالیتهای

فراغتی،سالمندان،ایران

تاریخدریافت: 15خرداد 1397
تاریخپذیرش:17 آذر 1397

تاریخانتشار:19 اسفند 1397

مقدمه

الگوها و نحوه گذران وقت بر به زیستن1 افراد تأثیر می گذارد. به 
همین دلیل، از اوایل قرن بیستم هم در دنیای آکادمیک و هم در 
دنیای سیاست گذاری به مطالعه زمان و گذران وقت پرداخته اند 
و بخش مرکزی مفهوم  رفتاری  ابعاد  از  ]1[. گذران وقت یکی 
کیفیت زندگی است. حفظ سبک زندگی فعاالنه در مقابل سبک 
کاهش گسترش  باعث  سالمندی،  دوران  در  غیرفعاالنه  زندگی 
بیماری های مزمن و ناتوانی می شود. فهم اینکه چگونه سالمندان 

1. Well-being 

زمان خود را بین بی تحرکی و دیگر رفتارها تقسیم می کنند برای 
سالمت مهم است. در این راستا، از پیمایش گذران وقت می توان 
برای فهم میزان فعالیت های فیزیکی سبک تا سنگین سالمندان و 

شناخت زیرگروه های در معرض ریسک بهره برد ]2[. 

از  بارزتر  الگو های گذران وقت در دوران سالمندی  به عالوه، 
با  سالمندی،  دوران  در  زیرا   .]3[ است  زندگی  دیگر  دوره های 
توجه به افزایش زمان فراغت، تنوع فعالیت های غیرکاری بیشتر 
از دوران جوانی است. بر این اساس، بررسی اینکه سالمندان در 
طول روز اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند و تا چه میزان 
به فعالیت های جسمانی و اجتماعی می پردازند، برای محققان این 

1-مرکزتحقیقاتسالمندی،دانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی،تهران،ایران.
2-گروهجمعیتشناسی،دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
3-مؤسسهمطالعاتومدیریتجامعوتخصصیجمعیتکشور،تهران،ایران.

تحلیل تفاوت های جنسیتی در الگو های گذران وقت سالمندان ایرانی

، احمد دلبری1  ، * رسول صادقی2،3  نسیبه زنجری1 
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عرصه و سیاست گذاری در زمینه سالمندی سالم کمک کننده 
خواهد بود ]4[. 

در گذران وقت، نابرابری اجتماعی در اشکال مختلف آن بروز 
پیدا می کند. نابرابری اجتماعی، وضعیتی است که در چارچوب آن 
افراد، خانواده ها و گروه ها در جامعه، دسترسی متفاوتی به فرصت ها 
و موقعیت های ساختار اجتماعی دارند ]5[. یکی از نمود های بارز 
نابرابری اجتماعی، تفاوت های جنسیتی است که در این مقاله در 
حوزه الگوی گذران وقت و زمان اختصاص یافته به فعالیت های 

مختلف زندگی بررسی می شود. 

زمان، یکی از منابع انسانی است که از جنسیت تأثیر می پذیرد؛ 
و  می دهند  تخصیص  را  زمانشان  چگونه  مردان  و  زنان  اینکه 
محدودیت های  همچنین  و  می دهند  انجام  که  را  فعالیت هایی 
زمانی شان، با روابط قدرت، اعتقادات فرهنگی و رفتار فردی مرتبط 
است. بررسی تفاوت های جنسیتی در استفاده از زمان در میان 
سالمندان بینش هایی را درباره تداوم و تغییر در برابری جنسیتی 
و  رفاه  برای  نقش های خانوادگی  و  کار های جنسیتی  کاربرد  و 

به زیستن فردی فراهم می کند ]6[.

در ایران با توجه به افزایش سالمندان در سال های اخیر توجه 
به سبک زندگی و الگو های گذران وقت سالمندان بیشتر شده 
است. تعداد جمعیت سالمندان 60 ساله و بیشتر در چهار دهه 
اخیر )1395-1355( چهار برابر شده و از 1/8 به 7/4 میلیون نفر 
رسیده است و نسبت سالمندی جمعیت نیز حدود دو برابر )از 5/3 
به 9/3 درصد( شده است. الگو های گذران وقت در میان زنان و 
مردان متفاوت است، به همین دلیل مطالعاتی به مقایسه تفاوت 
فعالیت های  نوع  و  الگو های گذران وقت در کشور های مختلف 
انجام شده در طول روز در گروه های سنی مختلف و به تفکیک 
جنسیت پرداخته اند. همچنین، الگوی گذران وقت بر اساس چرخه 
زندگی تغییر می کند. از این رو شناخت الگوی گذران وقت در 
دوره های مختلف زندگی مانند جوانی، میانسالی و سالمندی به 

تفکیک جنسیت مهم است. 

مختلفی  رویکرد های  و  نظریه ها  زمان2،  تخصیص  زمینه  در 
و  کار  به  زمان  تخصیص  اقتصادی،  رویکرد  است.  شده  مطرح 
بررسی  را  فعالیت، درآمد و محدودیت زمان  فراغت، هزینه هر 
می کند. در مدل های کالسیک رویکرد اقتصادی زمان به دو بخش 
کاری و غیرکاری تقسیم می شود؛ که به شکل جزئی تر درباره 
خانه،  در  کار  دستمزدی،  کار های  به  را  آن  می توان  سالمندان 
کار های داوطلبانه و رفتار های غیرفعاالنه و فعالیت های شخصی 

تقسیم کرد ]7[. 

در نظریه های جدید اقتصادی نظیر نظریه عملکرد تولید خانوار3 
نیز فرض می شود که انتخاب مشابهی بین زمان تخصیص داده شده 

2. Time allocation
3. Household production function

به کار با درآمد و کار خانگی وجود دارد ]8[.

شده4  جنسیتی  زندگی  دوران  رویکرد  دیگر،  نظری  رویکرد 
به  زمان  اختصاص  درباره  را  چارچوب  دو  رویکرد  این  است. 
رفتار های سالمت پیشنهاد می دهد؛ یکی، کمبود زمان5 و دیگری 
نقش بی وقفه6. یکی از فرض ها این است که گذران زمان برای 
کار های با دستمزد یا مراقبتی در هر مرحله از زمان، وقت را برای 
فعالیت های فراغتی مانند ورزش و پیاده روی و همچنین زمان را 
برای آماده کردن وعده غذای سالم و خواب کافی کاهش می دهد. 
همچنین بر اساس این رویکرد زنان و مردان، هر دو به سمت 
دوران سالمندی حرکت می کنند، ولی ریتم های پیوسته متفاوتی 
را دنبال می کنند. مردان بیشتر در امور شغلی گرفتار می شوند و 
شغل با دستمزد در زندگی شان اولویت پیدا می کند. آن ها بعد از 
بازنشستگی زمانشان را برای اوقات فراغت می گذارند و بازنشستگی 
را پاداش تمام سال هایی می دانند که وقف کار دستمزدی کرده اند. 
در مقایسه با مردان، زنان مرکز مراقبت باقی می مانند. حتی زمانی 
که برای دستمزد کار می کنند، انتظار می رود زمان بیشتری را برای 
مراقبت و کار های خانه بگذارند. بنابراین، زنانی که در طول هفته 
مشغول کار تمام وقت هستند کمتر به فعالیت های دیگر می پردازند 
و این باعث می شود بقیه روزهایشان نیز که کار تمام وقت ندارند 
شبیه روز های کاری آن ها باشد. انتظارات جنسیتی تمام دوره های 
زندگی را شکل می دهد که بیشتر از زنان، نسبت به مردان، برای 
انجام کار خانه یا مراقبت از فرزندان و نوه ها و افراد بیمار انتظار 
می رود. حتی در زمان هایی که زنان و مردان هر دو کار نمی کنند 
زنان زمان بیشتری را به کار خانه و مردان زمان بیشتری را به 

فراغت اختصاص می دهند ]9[. 

در زمینه تفاوت الگو های گذران وقت بین زنان و مردان سالمند 
مطالعات متعددی در کشور های مختلف انجام و نتایج نشان داده 
است.  متفاوت  تفکیک جنسیت  به  وقت  الگو های گذران  است 
این تفاوت در بازار کار، کار های داوطلبانه و نقش های اجتماعی 
مشاهده شده است. در بیشتر مطالعات جنسیت، وضعیت شغلی 
الگوی  تفاوت های  تعیین کننده های  به عنوان  و حضور فرزندان 
گذران وقت مانند کار در خانه، مراقبت از اعضای خانواده، اوقات 
فراغت، کار دستمزدی و فعالیت های شخصی بوده اند ]7[؛ برای 
مثال دیم7 در مطالعه ای موردی موانعی در مسیر فراغت زنان نظیر 
موافق نبودن همسر، ممانعت از بیرون رفتن زنان به تنهایی، اجبار 
زنان به تنظیم کار های عادی خانه داری و فعالیت های فراغتی خود 
با برنامه کاری همسر، هزینه های بچه داری، فقدان امکانات فراغتی 

حین بچه داری و درآمد پایین اشاره می کند.

نظیر  اجتماعی  و  اقتصادی  مؤلفه های  و  پدرساالرانه  بستر   

4. Gendered life course
5. Time scarcity
6. Roleless role
7. Deem
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زنان  کم  مشارکت  دلیل  تا حدودی  که  هستند  عواملی  این ها 
در فعالیت های فراغتی را نسبت به مردان تبیین می کند. عامل 
جنسیت به ویژه از طریق متغیر های میانجی چون میزان زمان 
اشتغال،  وضعیت  شخصی،  درآمد  میزان  دردسترس،  اضافی 
توقعات و انتظارات اجتماعی از زنان، تأثیر زیادی بر میزان، شیوه و 

چگونگی استفاده از اوقات فراغت بین زنان دارد ]10[. 

مطالعات نشان داده است که زنان و مردان در زمینه هایی مانند 
الگوی خواب نیز با یکدیگر تفاوت دارند؛ برای مثال در کشور کره 
زنان کمتر از مردان پرخواب هستند و الگوی خواب مردان بیشتر 
متأثر از نقش شغلی آنان است. در حالی که خواب زنان متأثر از 
نقش ها و وظایف خانوادگی و شغلی است ]11[. در اسپانیا نیز 
تفاوت های جنسیتی معناداری در ورزش و عادات فرهنگی وجود 
دارد ]12[. مطالعه بیرد و فرموند8 با استفاده از داده های گذران 
وقت نشان داد سطوح باالتر بیماری زنان نتیجه کار های کم درآمد 
و با حقوق کمتر است که با ساعات کار بیشتر در کار های خانه، 
مراقبت از فرزند و مراقبت از دیگران و همچنین ساعات کمتر برای 

اوقات فراغت و خواب ترکیب شده است ]13[. 

کار های  در  جنسیتی  تفاوت  این  فراغت  اوقات  بر  عالوه 
ایرلند  در  شود.  می   مشاهده  نیز  غیردستمزدی  و  دستمزدی 
در طول هفته مردان زمان بیشتری را برای کار های دستمزدی 
نسبت به زنان می گذارند. در حالی که زنان این زمان بیشتر 
الگوی  این  دارند.  فرزندان  از  مراقبت  و  منزل  فعالیت  در  را 
جنسیتی در تعطیالت آخر هفته نیز دنبال می شود. در حالی 
که زمان کاری مردان و زنان شاغل هر دو در آخر هفته کاهش 
باقی  زنان همچنان  بدون دستمزد  کار  و  مراقبت  اما  می یابد. 
است. همچنین تفاوت در نوع کار و فعالیت های غیردستمزدی 
بین زنان و مردان وجود دارد. درباره مراقبت از فرزندان مردان 
بیشتر عالقه مند هستند در امور اجتماعی و فرهنگی فرزندان 
مشارکت کنند و زنان در امور جسمانی و مشاوره ای. زنان زمان 
و  مانند شستن  خانه  به  مربوط  کار های  مرکز  در  را  بیشتری 
تمیزکردن می گذرانند. در حالی که مردان زمان را برای کار های 

تعمیر خانه و باغبانی قرار می دهند ]14[.

 بدین ترتیب، در کشور های متعدد تفاوت های جنسیتی در 
الگو های گذران وقت بررسی شده است و نتایج مطالعات نشان 
می دهد زنان و مردان در تخصیص زمان در الگوی مصرف غذا و 
الگوی خواب، اوقات فراغت، تقسیم کار منزل، مراقبت از نوه ها، 
اشتغال به کار های خارج از منزل و امور مذهبی متفاوت هستند 
]21-11[. همچنین برخی مطالعات در تبیین تفاوت های جنسیتی 
تحصیالت  سطح  در  تفاوت  تأثیر  و  نقش  بر  وقت،  گذران  در 
]22[، نقش و وظایف در خانوار ]23[، نقش های اجتماعی ]11[، 
و   ]25[ نهادی  و  زمینه ای  عوامل   ،]24[ فرهنگی  هنجار های 

8. Bird & Fremont

نظام های رفاه و سیاست عمومی ]26[ تأکید داشته اند. 

همچنین، در حیطه الگوی گذران وقت در دوران سالمندی، 
مطالعات نشان داده اند سالمندان کمتر از جوانان به اوقات فراغت 
فیزیکی عالقه مند هستند و بیشتر تمایل دارند به خانواده برسند، 
و زمان بیشتری را به تنهایی اختصاص دهند ]29-27[. نتایج 
مطالعه مکروم9 بر اساس داده های پیمایش گذران وقت آمریکا 
نشان دهنده تغییر در الگو های گذران وقت در طول دوران زندگی 
است. در بررسی عوامل تأثیرگذار، سن با کاهش زمان ارتباط با 
دیگران، رابطه دارد. سالمندان زماِن بودن با دیگران را به همراه 
فعالیت های اجتماعی دیگر مانند مهمانی می دانند. در حالی که 

برای جوانان ضرورتًا به این صورت نیست ]30[. 

در مطالعه الگو های گذران وقت در میان سالمندان کشور های 
استرالیا، فنالند، آلمان، سوئد، آمریکا، انگلستان یافته ها نشان داد 
به  بازنشسته شده اند  که  سالمندانی  آزاد  وقت  از  زیادی  بخش 
فعالیت های غیرفعاالنه اختصاص داده شده است. سالمندان در 
اکثر کشورها عالقه کمتری به کار های با دستمزد و فعالیت های 
فعالیت های خانواده محور و  به  بیشتر  جسمانی نشان داده اند و 
کار های منزل عالقه مند بوده اند؛ برای مثال در کانادا سالمندان 
در مقایسه با جوانان تمایل بیشتری به تماشای تلویزیون، خواندن 
سالمندان   .]31[ داشته اند  مذهبی  مراسم  در  شرکت  و  کتاب 
را می خوابند، هشت  روز  از  به طور متوسط 9 ساعت  کانادایی 
به مراقبت شخصی و سه  پنج ساعت  فراغت،  اوقات  به  ساعت 

ساعت به فعالیت های تولیدی می پردازند ]32[. 

همچنین در مطالعه ای در سال 2010 در بررسی روند الگوی 
گذران اوقات سالمندان از سال 1960 تا 1990 بر اساس داده های 
پیمایش گذران وقت در سه کشور ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا 
و هلند مشاهده شد کار های با دستمزد در طول زمان در میان 
اوقات  فعالیت های  میان  در  است.  یافته  کاهش  سالمند  مردان 
فراغت فعالیت های غیرفعاالنه مانند رسانه و کتاب و سپس ورزش و 
تناسب اندام، افزایش بیشتری داشته است. همچنین اوقات فراغت 
مصرف گرا )مانند مسافرت برای لذت و تفریح( نیز افزایش داشته 
است ]33[. مطالعاتی نیز در زمینه زمان صرف شده سالمندان برای 
مراقبت از نوه ها انجام گرفته است. در تمام دنیا سالمندان منبع 
مراقبت و حمایت برای فرزندان، خانواده و دوستان هستند. این 
موضوع نه تنها بحثی درباره ارزش حمایتی و اقتصادی است بلکه 

جنبه مهمی از سالمندی مولد است ]17 ،16[.

تنوع  فراغت  زمان  افزایش  به  توجه  با  سالمندی،  دوران  در 
فعالیت های انجام شده بیشتر از دوران جوانی است. از این رو این 
سواالت مطرح می شود که با توجه به فراغت بیشتر مردان در 
دوران سالمندی و بازنشستگی، آیا هنوز نقش های جنسیتی بین 
زنان و مردان وجود دارد یا خیر؟ مردان و زنان سالمند زمانشان را 

9. Marcum
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چگونه می گذرانند و الگو های گذران وقت آن ها چگونه است؟. چه 
تفاوت های جنسیتی ای در الگو های گذران وقت شان وجود دارد؟ و 
درنهایت اینکه، چقدر از این تفاوت های جنسیتی ناشی از تفاوت ها 

در موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان سالمند است؟

روش مطالعه

در این پژوهش از روش تحلیل ثانویه10 داده های خام/ فردی 
پیمایش گذران وقت11 سال 1394 استفاده شده است. جمعیت 
بررسی شده در پیمایش مذکور شامل تمام افراد 15 ساله و بیشتر 
مناطق شهری ایران بوده است. با توجه به موضوع مقاله حاضر، 
این رو،  از  بر گروه سالمندان 60 ساله و بیشتر شدیم.  متمرکز 
جمعیت بررسی شده مقاله حاضر شامل افراد 60 ساله و بیشتر 
نمونه  کل  تعداد  است.  وقت  گذران  طرح  در  مشارکت کننده 
پیمایش گذران وقت 36 هزار و 400 نفر بوده است که از این 
تعداد 4285 نفر سالمند 60 سال یا بیشتر داشتند. از این رو، 
حجم نمونه بررسی شده 4285 نفر است. بیشترین تعداد نمونه 
مربوط به مناطق شهری استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، 
آذربایجان شرقی و اصفهان بوده است. در مقابل، کمترین تعداد 
نمونه به مناطق شهری استان های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و 

خراسان شمالی تعلق داشته است.

ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه و مراجعه به خانوارها و 
مصاحبه با افراد در چارچوب تکنیک تخصیص زمان بوده است. 
کیفیت  عینی  ُبعد  فهم  برای  ابزاری  زمان،  تخصیص  چارچوب 
زندگی است که زمان، مکان، فعالیت و بافت اجتماعی را به هم 
مرتبط می کند ]3[. زمان صرف شده برای هریک از فعالیت ها و 
الگو های گذران وقت به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته 
شد. فعالیت های گذران وقت به تمامی فعالیت هایی اطالق می شود 
که یک فرد به طور معمول در 24 ساعت )شبانه روز( انجام می دهد. 

زمان صرف شده سالمندان در  و  پژوهش، مشارکت  این  در 
شش الگوی اصلی گذران وقت بررسی شد ]34 ،31[. این الگوها 
فعالیت های  و  اشتغال   .1 است:  موارد  این  شامل  فعالیت ها  و 
غیردستمزدی13؛  فعالیت های  و  اشتغال   .2 دستمزدی12؛ 
فعالیت های   .4 اجتماع14؛  در  داوطلبانه  فعالیت های   .3
دینی مذهبی15؛ 5. فعالیت های فراغتی16؛ 6. فعالیت های مراقبت 
دستمزدی  فعالیت های  و  اشتغال  میان،  این  در  شخصی17. 

10. Secondary analysis
11. Time use
12. Paid works
13. Unpaid works
14. Community Volunteering
15. Religious activities
16. Leisure activities 
17. Personal care activities

شامل دو گروه اشتغال رسمی / دولتی18 و اشتغال غیررسمی/ 
خوداشتغالی19 است. اشتغال و فعالیت های غیردستمزدی شامل 
شامل دو گروه فعالیت ها و خدمات غیردستمزدی20 ومراقبتی 
غیردستمزدی21 به اعضای خانوار است. فعالیت های فراغتی نیز 
در دو حوزه فراغت های منفعل22 و فراغت های فعال23 بررسی 
شد. فعالیت های مراقبت شخصی نیز در چهار حوزه خوابیدن24، 
دریافت  و  خودمراقبتی26  رفتار های  آشامیدن25،  و  خوردن 

مراقبت از دیگران27 بررسی شد.

متغیر مستقل در این تحقیق، جنسیت است که در مقوله 
مرد و زن بررسی شده است. عالوه بر این، در تحلیل تفاوت های 
نظیر  اقتصادی  و  متغیر های جمعیتی  یک سری  از  جنسیتی 
سن )سالمندان جوان، سالمند و کهن سال(، سطح تحصیالت 
دانشگاهی(،  و  دیپلم  و  متوسط  راهنمایی،  ابتدایی،  )بی سواد، 
وضعیت تأهل )باهمسر، بی همسر در اثر فوت، مطلقه / هرگز 
در  بیکار  و  شاغل  )افراد  اقتصادی  فعالیت  نکرده(،  ازدواج 
درآمد  با  و  خانه دار  افراد  و  فعال  عنوان  به  کار  جست وجوی 
بدون کار به عنوان غیرفعال در نظر گرفته شد(، وضعیت تنهایی 
)براساس ترتیبات زندگی خانوار در دو مقوله تنها زندگی می کند 
اساس  )بر  ناتوانی  وضعیت  فرزندان(،  یا  همسر  با  غیر تنها  یا 
فعالیت های  انجام  مانع  که  جسمی  معلولیت  هرگونه  داشتن 
روزانه باشد(، ُبعد خانوار و وضعیت اقتصادی خانوار28∗ )فقیر، 
متوسط و مرفه( به عنوان متغیر های کنترل استفاده شده است. 

در تحلیل داده های گذران وقت سه مفهوم فعالیت اولیه، نرخ 
مشارکت و میانگین زمان مدنظر بوده است. فعالیت اولیه، یعنی 
برای  می شود؛  انجام  مشخص  زمان  یک  در  که  اصلی  فعالیت 
مثال اگر یک پاسخگو تلویزیون نگاه می کرد و در کنارش غذا 
می خورد، یکی از این فعالیت ها که عمده و اصلی است به عنوان 
فعالیت اصلی ثبت می شود. نرخ مشارکت، درصد افرادی است که 
درگیر فعالیت بررسی شده هستند. میانگین زمانی، میانگین زمان 
محاسبه شده برای افرادی است که یک فعالیت را انجام می دهند 

18. Formal employment
19. Informal & Self-employment
20. Unpaid services to family
21. Unpaid care giving to family 
22. Passive leisure
23. Active leisure
24. Sleep
25. Eating and drinking
26. Self-care behaviors
27. Receiving care
28.∗شاخصوضعیتاقتصادیخانوار،براساسمالکیت15کاالشاملاقالم
بادوام)نظیرمسکنوخودرو(ولوازمعمدهخانگی)نظیررایانهیاتبلت،تلفن
ثابت،اجاقگاز،یخچال،یخچالفریزر،فریزر،جاروبرقی،ماشینلباسشویی،
ماشینظرفشویی،مایکروفر،تلویزیون،دستگاهویدئووچرخخیاطی(بهروش

PCAسنجیدهشدهاست.
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و آن هایی که انجام نمی دهند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده 
از آزمون رگرسیون چند متغیره در نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام 

شده است. 

یافته ها

ویژگی های اجتماعی و جمعیتی 

حدود 52 درصد از افراد بررسی شده را مردان سالمند و 48 
نمونه  سنی  میانگین  می دهد.  تشکیل  سالمند  زنان  را  درصد 

بررسی شده 68/9 سال با انحراف معیار 7/7 سال بوده است. 

بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان 
بررسی شده به تفکیک جنسیت در جدول شماره 1 نشان می دهد 
باسواد  آن ها  دوسوم  و  بی سواد  مرد  سالمندان  یک سوم  حدود 
هستند. این وضعیت برای زنان سالمند کاماًل برعکس است و 
دو سوم آن ها بی سواد و تنها یک سوم باسواد بوده اند. به عالوه، درصد 
زنان سالمند با سطوح باالی تحصیلی بسیار کمتر از مردان سالمند 

بوده است. در حالی که 23 درصد مردان سالمند تحصیالت دیپلم 
و بیشتر داشته اند این رقم برای زنان سالمند 8 درصد بوده است. 

به لحاظ وضعیت زناشویی، 88 درصد مردان سالمند در زمان 
بررسی با همسر و 12 درصد بی همسر بوده اند. اما حدود نیمی 
از زنان سالمند بدون همسر بوده اند. 28 درصد مردان سالمند 
هنوز به لحاظ اقتصادی فعال و در بازار کار بودند و این وضعیت 
برای زنان سالمند تنها 1 درصد بوده است. حدود 7 درصد مردان 
سالمند تنها زندگی می کردند و این رقم برای زنان سالمند 25 
درصد است. شیوع ناتوانی در مردان سالمند بررسی شده 5 درصد 
و برای زنان سالمند 7 درصد بوده است. حدود 99 درصد مردان 
سالمند خود سرپرست خانوار بوده اند و این عدد برای زنان سالمند 
درصد  خانوار، 22  اقتصادی  وضعیت  اساس  بر  است.  بوده   41
سالمندان مرد در خانوار های با وضعیت اقتصادی پایین )فقیر( 
بوده اند. این رقم برای زنان سالمند 30 درصد بوده است. در مقابل 
21 درصد مردان سالمند وضعیت اقتصادی خانوارشان مرفه بوده 
است و این رقم برای زنان سالمند 13 درصد بوده است. درمجموع، 
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جدول 1. ویژگیهایاجتماعیوجمعیتیمردانوزنانسالمند،1394

ویژگی های اجتماعی جمعیتی
زنان مردان

درصدتعداد درصدتعداد

سن

131858/7121059/3سالمند جوان )69-60(

63128/161029/9سالمند )70-79(

29513/122110/8کهن سال )80+(

)7/5(68/7)7/8(69/2میانگین سنی )انحراف معیار(

وضع سواد
76534/1129863/6بی سواد

147965/974336/4باسواد

سطح تحصیالت

76534/1129863/6بی سواد

73832/948023/5ابتدایی

22810/2954/7راهنمایی

29613/21155/6متوسطه و دیپلم

2179/7532/6دانشگاهی

وضعیت تأهل

198788/5108253با همسر

23210/390744/4بیوه

251/1522/5مطلقه

وضعیت فعالیت اقتصادی
161972/1201298/6غیرفعال

62527/9291/4فعال

وضعیت تنهایی
209693/4154075/5غیرتنها

1486/650124/5تنها

وضعیت ناتوانی
212194/5190393/2ندارد

1235/51386/8دارد

رابطه با سرپرست خانوار

221798/883641سرپرست خانوار

20/1105151/5همسر سرپرست

241/11346/6پدر و مادر سرپرست

10201سایر 

بُعد خانوار

11486/650124/5

282036/570734/6

359826/640719/9

467830/242620/9

 )1/4(2/5 )1/3(3/0میانگین )انحراف معیار(

وضعیت اقتصادی خانوار

48721/760829/8فقیر

127256/7117457/5متوسط

48521/625912/7مرفه

22441002041100تعداد نمونه
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زنان سالمند بررسی شده در مقایسه با مردان وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی پایین تری دارند. همچنین، ابعادی نظیر بی همسری، 
تنهایی، و ناتوانی که منعکس کننده شرایط نامساعد زندگی است 

در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند بوده است.

تفاوت های جنسیتی در الگو های گذران وقت

بررسی الگو های گذران وقت و زمان صرف شده برای هرکدام 
از الگوها به تفکیک جنسیت بیانگر تفاوت های معنادار جنسیتی 
الگوهاست. همان طور که در تصویر شماره 1  این  از  برخی  در 
مشاهده می شود مردان سالمند به طور محسوسی زمان بیشتری 
در  داده اند.  اختصاص  فراغت  و  دستمزدی  فعالیت های  به  را 
مقابل، زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند درگیری فعالیت های 
غیردستمزدی )نظیر مراقب و خدمات به اعضای خانوار( بوده اند. 

عالوه بر متوسط زمان صرف شده برای هریک از فعالیت های 
اصلی گذران وقت، نرخ مشارکت در فعالیت های مذکور نیز حائز 
اهمیت است. بر اساس نتایج، نرخ مشارکت در فعالیت های فراغتی 
و مراقبت های شخصی برای هر دو جنس تقریبًا صددرصد بوده 
است )تصویر شماره 2(. با این حال، نرخ مشارکت زنان و مردان 
سالمند در کار های دستمزدی، غیردستمزدی، فعالیت های معنوی 
و داوطلبانه اجتماعی به طور محسوسی متفاوت است. حدود 27 
درصد مردان سالمند در فعالیت های دستمزدی مشارکت داشتند 
و این نسبت برای زنان سالمند 5 درصد بوده است. در مقابل، 
93 درصد زنان سالمند در کارها و فعالیت های غیردستمزدی 
مشارکت داشتند و برای مردان سالمند این الگو 69 درصد بوده 
زنان و63 درصد مردان سالمند در  است. همچنین 72 درصد 
فعالیت های داوطلبانه در اجتماع مشارکت داشته اند. درنهایت، 87 
درصد زنان و 84 درصد مردان سالمند در فعالیت های معنوی 

مشارکت داشته اند.

فعالیت های  در  سالمند  مردان  مشارکت  نرخ  رو،  این  از 
دستمزدی بیشتر از زنان سالمند است، اما در مقابل، نرخ مشارکت 
زنان سالمند در فعالیت های غیردستمزدی، فعالیت های معنوی 
و فعالیت های داوطلبانه در اجتماع بیشتر از مردان است. به بیان 
فعالیت های  و  سالمند  مردان  در  اقتصادی  فعالیت های  دیگر، 

اجتماعی در زنان سالمند بیشتر مشاهده می شود.

تحلیل چندمتغیره

در  تفاوت های جنسیتی محسوسی  اشاره شد  که  همان طور 
الگو های گذران وقت وجود دارد. در این بخش از مقاله، با استفاده 
از نتایج رگرسیون چندمتغیری به آزمون رابطه جنسیت با الگو های 
گذران وقت با کنترل متغیر های اجتماعی و جمعیتی پرداختیم 
که نتایج آن در جدول شماره 2 ارائه شده است. بر این اساس، 
جنسیت تأثیر منفی و معناداری بر زمان صرف شده سالمندان برای 
فعالیت های دستمزدی دارد و مقدار بتای آن 0/324- است. بدین 

معنی، زن بودن اثری منفی بر اشتغال دستمزدی دارد. در مدل 
دوم، با کنترل تأثیر متغیر های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، 
تأثیر جنسیت هرچند معنادار است، اما شدت رابطه آن به مراتب 
کاهش یافته و به 0/041- رسیده است. از این رو، بخش زیادی از 
تفاوت های جنسیتی در زمان صرف شده به فعالیت های دستمزدی 
ناشی از تفاوت های جنسیتی در وضعیت و شرایط اقتصادی و 

اجتماعی است. 

درباره رابطه جنسیت با فعالیت های غیردستمزدی، نتایج بیانگر 
رابطه مثبت و معنادار )0/539( است. از این رو، زن بودن اثری 
مثبت بر اشتغال و خدمات غیردستمزدی دارد. در مدل دوم، عالوه 
بر جنسیت، دیگر متغیر های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی وارد 
معادله شد و شدت رابطه جنسیت با فعالیت های غیردستمزدی 
تفاوت های جنسیتی  رو،  این  از   .)0/523( یافت  کاهش  اندکی 
از  ناشی  غیردستمزدی  فعالیت های  برای  صرف شده  زمان  در 
نیست.  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  در  تفاوت های جنسیتی 
بلکه، آن ناشی از تقسیم کار جنسیتی و الگو های سنتی نقش های 

جنسیتی است که در دوران سالمندی نیز همچنان وجود دارد. 

تأثیر  جنسیت   ،2 شماره  جدول  نتایج  اساس  بر  همچنین، 
معناداری بر زمان صرف شده برای فعالیت های داوطلبانه در اجتماع 
ندارد، اما با کنترل متغیر های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی تأثیر 
جنسیت بر زمان صرف شده برای فعالیت های داوطلبانه در اجتماع 
معنادار و منفی )0/061-( است. به عالوه، نتایج نشان داد جنسیت 
فعالیت های  برای  صرف شده  زمان  با  معناداری  و  مثبت  رابطه 
مذهبی دارد و زنان سالمند بیشتر از مردان درگیر فعالیت های 
مذهبی هستند. با کنترل متغیر های اقتصادی و اجتماعی، رابطه 
جنسیت با فعالیت های مذهبی ناچیز و غیرمعنادار است. از این 
رو، بخش زیادی از تفاوت های جنسیتی در زمان صرف شده برای 
فعالیت های مذهبی ناشی از تفاوت های مردان و زنان سالمند در 
ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شان )نظیر تحصیالت و وضعیت 

اقتصادی پایین تر برای زنان سالمند( است. 

برای  صرف شده  زمان  با  معناداری  و  منفی  رابطه  جنسیت 
فعالیت های فراغتی فعال دارد )0/250-( و زنان سالمند کمتر 
از مردان درگیر فعالیت های فراغتی فعال هستند. در مدل دوم، 
با کنترل دیگر متغیر های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی شدت 
رابطه جنسیت با زمان صرف شده برای فعالیت های فراغتی فعال 
کاهش می یابد، اما همچنان معنادار است. از این رو، بخش زیادی 
فعالیت های  برای  صرف شده  زمان  در  جنسیتی  تفاوت های  از 
فراغتی فعال ناشی از تفاوت های مردان و زنان سالمند در وضعیت 

اقتصادی و اجتماعی آن هاست.

با  جنسیت  معنادار  و  منفی  رابطه  بیانگر  نتایج  عالوه،  به   
فعالیت های فراغتی منفعل است و رفتار های فراغتی منفعل در 

میان زنان سالمند کمتر از مردان سالمند است. 
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عالوه بر این ها، نتایج جدول شماره 2 نشان داد جنسیت رابطه 
مثبت و معناداری با زمان خوابیدن دارد )0/046( و خواب زنان 
سالمند بیشتر از مردان سالمند است. درباره زمان صرف شده برای 
خوردن و آشامیدن، قبل و بعد از کنترل متغیرها، رابطه جنسیت 
همچنان منفی است. به بیان دیگر، زمان صرف شده برای خوردن و 

آشامیدن برای زنان سالمند کمتر از مردان سالمند است. 

درنهایت، جدول شماره 2 رابطه جنسیت با زمان صرف شده 
برای رفتار های خودمراقبی و دریافت مراقبت از دیگران را بدون/ با 
کنترل دیگر متغیرها بررسی کرده است. در مدل 1 جنسیت رابطه 
منفی و معناداری با زمان صرف شده برای رفتار های خودمراقبتی 
دارد )0/136-(. به بیان دیگر، مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند 
زمان خود را صرف رفتار های خودمراقبتی می کنند. در مدل 2، با 
وجود کنترل دیگر متغیر های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی رابطه 
جنسیت با زمان صرف شده برای رفتار های خودمراقبی همچنان 
منفی و معنادار است. درنهایت، تفاوت های معنادار جنسیتی در 
زمان دریافت مراقبت از دیگران، قبل و بعد از کنترل متغیرها، 

وجود نداشت. 

بدین ترتیب، نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد بخش زیادی 
الگو های گذران وقت  از تفاوت های مردان و زنان سالمند در 
ناشی از تفاوت های جنسیتی در وضعیت و شرایط اقتصادی و 

اجتماعی است. 

بحث 

جنسیت و دوران های مختلف زندگی الگو های گذران وقت و 
تخصیص زمان را به شیوه های مختلف تحت تأثیر قرار می دهند. 
در پیشینه ادبیاتی الگو های گذران وقت این سؤال مطرح می شود 
که آیا تفاوت های الگوی گذران وقت بین زنان و مردان سالمند 
دوران سالمندی  در  و  است  زندگی  قبل تر  مراحل  نشان دهنده 
به دلیل جدایی از دنیای کار و بزرگ شدن فرزندان، جهت گیری 
جدید الگو های گذران وقت، کمتر جنسیتی است؟. در پاسخ به 
این سؤال مطرح می شود که به دلیل ناتوانی در دوران سالمندی 
برای  جایگزین هایی  است  ممکن  تنهایی  احتمال  افزایش  و 
فعالیت های پیشین سالمندان ایجاد شود و ساعات بیشتری را 
برای تعامل با دیگران در جامعه بگذرانند. مطالعات بیان می کنند 
که استفاده مولد از زمان در سالمندی تغییر می کند و الزامات آن 

جدول 2.نتایجتحلیلچندمتغیرهرابطهجنسیتباالگوهایگذرانوقتباکنترلمتغیرهایاجتماعیجمعیتی

مدل 2 مدل 1 مدل 2 مدل 1
سطح متغیر

معناداری ضریب بتا سطح 
معناداری ضریب بتا سطح 

معناداری ضریب بتا سطح 
معناداری ضریب بتا

فعالیت های غیردستمزدی اشتغال و فعالیت های دستمزدی
0/001 0/523 0/001 0/539 0/001 -0/041 0/001 -0/324 زن )مرد(

36/4 29/1 13/6  10/5 R2 )%(
فعالیت های مذهبی فعالیت های داوطلبانه در اجتماع  

0/981 0/004 0/001 0/074 0/001 -0/061 0/122 0/024 زن )مرد(
2/7 0/05  3/0 0/01 R2 )%(

فراغت های منفعل فراغت های فعال  
0/001 -0/205 0/001 -0/135 0/001 -0/282 0/001 -0/251 زن )مرد(

 12/0  1/8  12/1 ***  6/3 R2 )%(
خوردن و آشامیدن خوابیدن

0/004 -0/054 0/014 -0/037 0/002 -0/056 0/002 0/046 زن )مرد(
1/2 0/01  7/9 *** 0/02 R2 )%(

دریافت مراقبت از دیگران رفتار های خودمراقبتی
0/234 -0/022 0/155 -0/024 0/001 -0/169 0/001 -0/136 زن )مرد(

0/06 0/01  2/5  1/9 R2 )%(

درمدل2اثرمتغیرهایاقتصادی،اجتماعیوجمعیتی)نظیرسن،وضعیتتأهل،تحصیالت،مشارکتاقتصادی،وضعیتتنهایی،وضعیتناتوانی،بُعدخانوار،
وضعیتاقتصادیخانوار(دررابطهجنسیتوالگوهایگذرانوقتکنترلشدهاست.
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بیشتر با به زیستن همراه می شود. ابعاد ذهنی و عینی زمان در 
دوران سالمندی تغییر می کند ]6[. 

بر اساس نتایج مطالعه، سالمندان بررسی شده بیشترین زمان 
)نیمی از زمان( خود را در شبانه روز به فعالیت های مراقبت شخصی 
مانند خوردن و خوابیدن و مراقبت از خود اختصاص می دهند، سپس 
به فعالیت های فراغتی )فعال و منفعل( و فعالیت های غیردستمزدی 
مانند خدمات و مراقبت به اعضای خانوار می پردازند. سالمندان 
کمترین زمان را در طول روز به فعالیت های دستمزدی اختصاص 
می دادند. مطالعه گویتر و اسمیدنگ29 نیز نشان داد الگوی گذران 
وقت سالمندان در کشور های مختلف بعد از مراقب های شخصی، 
بیشتر به فعالیت های غیرفعاالنه مانند کتاب و رسانه اختصاص دارد. 
سالمندان در اکثر کشورها عالقه کمتری به کار های دستمزدی 
دارند و بیشتر به فعالیت های خانواده محور و کار های منزل عالقه مند 
بوده اند ]31[. همچنین، بر اساس مطالعه مکنون متوسط زمان 
صرف شده برای خواب در کانادا تقریبًا مشابه سالمندان ایرانی است، 
اما سالمندان کانادایی زمان بیشتری را برای فعالیت های فراغتی، 

مراقبت شخصی و فعالیت های تولیدی می گذارند. 

نتایج درباره تفاوت های جنسیتی در الگو های گذران وقت نشان 
داد هنوز در دوران سوم زندگی، مردان سالمند نسبت به زنان به 
و  دستمزدی  فعالیت های  به  را  بیشتری  زمان  محسوسی  طور 
فراغت اختصاص داده اند. در مقابل، زنان سالمند بیشتر از مردان 
سالمند درگیر فعالیت های غیردستمزدی )نظیر مراقب و خدمات 
به اعضای خانوار( هستند. عالوه بر متوسط زمان صرف شده برای 
هریک از فعالیت های اصلی گذران وقت، نرخ مشارکت زنان و مردان 
سالمند در کار های دستمزدی، غیردستمزدی، فعالیت های مذهبی 
و داوطلبانه اجتماعی به طور معناداری متفاوت است. از این رو، 
فعالیت های اقتصادی در مردان سالمند و فعالیت های اجتماعی در 
زنان سالمند بیشتر وجود دارد. در ارتباط با نتایج مذکور، همان گونه 
که در بخش نظری مقاله مطرح شد؛ تغییرات در ترکیب خانواده، بر 
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 تفاوت های جنسیتی و 
محدودیت های زمانی به ارتباط با قدرت روابط، اعتقادات فرهنگی و 

رفتار های فردی توجه داشت ]6[. 

نتایج تحلیل های چندمتغیره نشان داد هرچند، تأثیر جنسیت 
بر کار های دستمزدی با کنترل متغیر های اقتصادی، اجتماعی 
و جمعیتی همچنان معنادار بود، اما به مراتب کاهش یافت. از 
این رو، بخش زیادی از تفاوت های جنسیتی در زمان صرف شده 
جنسیتی  تفاوت های  از  ناشی  دستمزدی،  فعالیت های  برای 
فعالیت های  برای  اما  است،  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  در 
کمتر  است،  بوده  بیشتر  سالمند  زنان  در  که  غیردستمزدی، 

29. Gauthier & Smeeding 

تحت تأثیر تفاوت های جنسیتی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی 
است و بیشتر ناشی از تقسیم کار جنسیتی و الگو های سنتی 
نقش های جنسیتی است که در دوران سالمندی نیز همچنان 
وجود دارد. در تأیید این یافته مطالعه چا و یون نشان داد با 
وجود افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و جامعه، اما هنوز 
مادرشدن  از  بعد  زنان  و  ایدئولوژی نقش خانگی، حاکم است 
بیشتر تمایل به تمرکز بر مراقبت از فرزند دارند. در کشورهایی 
مانند کره جنوبی، زنان 3 ساعت برای کار خانه و 5 ساعت برای 
کودکان بیشتر از همسرانشان وقت می گذارند. همچنین، زنان 
به طور میانگین 6 دقیقه کمتر از مردان می خوابند و بین 30 تا 

50 سالگی از کمبود خواب رنج می برند ]11[. 

 بر اساس یافته ها میانگین زمان صرف شده زنان و مردان سالمند 
برای فعالیت های داوطلبانه در اجتماع به تفکیک جنسیت معنادار 
نبود، هرچند میانگین زمان برای زنان اندکی بیشتر از مردان است. 
در اروپا نیز زنان بیشتر کار های بدون دستمزد و داوطلبانه انجام 

می دهند و کار های با دستمزد آنان کمتر از مردان است ]35[.

با توجه به بافتار جامعه ایران، نرخ مشارکت زنان و مردان سالمند 
در فعالیت های دینی مذهبی بیانگر آن است که زنان سالمند بیشتر 
از مردان سالمند در این فعالیت ها مشارکت داشتند. بر اساس نتایج 
تحلیل چندمتغیره بخش زیادی از تفاوت های جنسیتی در زمان 
صرف شده برای فعالیت های مذهبی ناشی از تفاوت های مردان 
آن هاست.  اجتماعی  و  اقتصادی  ویژگی های  در  زنان سالمند  و 
بر اساس مطالعه تیلور30 و همکاران، زنان در سطوح باالتری از 
مشارکت های مذهبی و همچنین در فعالیت های جمعی کلیسا 
شرکت می کنند و زنان سالمند نیز زمان بیشتری نسبت به دیگر 

گروه های سنی به فعالیت های مذهبی می پردازند. 

که  است  آن  بیانگر  مطالعه  نتایج  فراغت،  اوقات  لحاظ  به 
در  سالمند  زنان  از  بیشتر  معناداری  طور  به  سالمند  مردان 
فعالیت های فراغتی فعال مشارکت داشتند. البته در فعالیت های 
سالمند  زنان  و  مردان  بین  محسوسی  تفاوت  منفعل  فراغتی 
وجود نداشت. در نتایج تحلیل چندمتغیره نیز تأثیر جنسیت بر 
زمان صرف شده برای فعالیت های فراغتی فعال کاهش یافت، اما 
همچنان معنادار بود. کار های جنسیتی و نقش های خانوادگی، 
مشارکت  و  سالمت  مانند  فراغت  اوقات  به  زنان  دسترسی 

اجتماعی را کاهش می دهد ]36 ،6[. 

در زمینه خوابیدن، زمان خواب زنان سالمند بیشتر از مردان 
بود و در مقابل زمان خوردن و آشامیدن و همچنین رفتار های 
خودمراقبتی در مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند بود. تحقیقات 
نشان داده است زنان در برابر مشکالت خواب آسیب پذیرتر هستند. 
بر اساس داده های گذران وقت شکاف بین خواب زنان و مردان 
آن قدر زیاد نیست که در مدل های زیستی پزشکی بیان شده است. 

30. Taylor
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دانشمندان اجتماعی بیان می کنند که به دلیل ورود زنان به دنیای 
کار الگو های خواب آنان شبیه مردان شده است. 

البته بعضی مطالعات نیز بیان می کنند خواب زنان بیشتر از 
مردان است، اما از الگوی بیدارشدن منظم تری پیروی می کند. 
البته مطالعات جنسیت و الگوی خواب بر اثر فرهنگ و هنجار 
از  بیشتر  زنان  سوئد  در  مثال،  برای  کرده اند؛  تأکید  اجتماعی 
مردان می خوابند، در حالی که در کره جنوبی زنان کمتر از مردان 
می خوابند ]11[. همچنین، نتایج نشان داد مردان سالمند بیشتر از 
زنان سالمند زمان خود را صرف رفتار های خودمراقبی می کنند. از 
این رو، برخالف نتایج برخی مطالعات )نظیر مطالعه ِسیر در سال 
2016( در مطالعه حاضر همچنان الگو های جنسیتی در طول 

زمان در دوران سالمندی نیز باقی مانده بود ]37[.

بدین ترتیب، نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد بخش زیادی از 
تفاوت های جنسیتی در الگو های گذران وقت ناشی از تفاوت های 
جنسیتی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردان و زنان است. 
تفاوت های جنسیتی از منظر فرصت ها، امنیت و مشارکت در بازار 
کار موضوع مهمی در توسعه کشورهاست. تحصیالت زنان، اشتغال 
و درآمد عناصر ضروری مقابله با فقر هستند. نه تنها به دلیل اثر 
مستقیم آن بر رفاه خانوار، بلکه به دلیل قدرتی که زنان می گیرند 
تا تصمیمات خانواده را شکل بدهند و مخارج منزل را به سمت 
نیاز های ضروی و تحصیالت و بهداشت فرزندان پیش ببرند. به 
همین دلیل، برابری جنسیتی جزء اهداف و استراتژی های توسعه 
هزاره سازمان ملل است ]22[. البته در سال های اخیر به دلیل 
ورود زنان به فعالیت های اجتماعی و بازار کار تفاوت های جنسیتی 
پیچیده تر شده است و نیاز به تحلیل و توجه بیشتری دارد. افزایش 
نرخ زنان در بازار کار پایگاه اجتماعی زنان را افزایش داده است، اما 
به هر حال خصوصیات روانی و جسمانی زنان رفتار های آنان را با 

مردان متفاوت کرده است ]21[. 

نتیجه گیری نهایی

بر  عالوه  مطالعات  مذکور،  جنسیتی  تفاوت های  تبیین  در 
موقعیت های اقتصادی و اجتماعی نابرابر، به برخی عوامل اجتماعی 
فرایند  تأثیر  زنانه،  و  مردانه  جنسیتی  نقش های  نظیر  روانی  و 
الگوهای  و  زندگی  یکسان نبودن شیوه  جامعه پذیری جنسیتی، 
رفتاری مردان و زنان، همسان نبودن شغل مردان و زنان و میزان 
زیاد حساسیت و توجه زنان به مسائل بهداشتی و سالمتی خود و 

اعضای خانواده شان اشاره کرده اند. 

در این زمینه، اوجانگا و گیلبرت بیان می کنند زنان در کشورهای 
درحال توسعه با یک سری موانع اجتماعی و فرهنگی در رفتار 
سالمتی مواجه هستند. آن ها این موانع را در چهار گروه 1. موانع 
نهادی )برخورد نابرابر و نامناسب عامالن و تهیه کنندگان سالمت(، 
به  بودن  وابسته  و  درآمد شخصی  )نداشتن  اقتصادی  موانع   .2
خانواده یا شوهر(، 3. موانع فرهنگی )موقعیت اجتماعی و فرهنگی 

زنان(، 4. موانع تحصیلی )دسترسی کمتر به آموزش و تحصیالت( 
طبقه بندی کردند. بر این اساس، تفاوت در الگو های گذران وقت 
مردان و زنان نمی تواند تنها ناشی از عوامل زیستی و بیولوژیکی 
باشد، بلکه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیری حتی 
بیشتر از عوامل زیستی دارند. از این رو نیاز است سیاست ها و 
برنامه های رفاهی با درنظرگرفتن این عوامل در راستای کاهش 

تفاوت های جنسیتی در دوران سالمندی طراحی و اجرا شود. 

این مطالعه، پیشنهاد می شود در  با توجه به محدودیت های 
وضعیت  در  سالمندان  وقت  گذران  الگوی  نقش  آتی  مطالعات 
سالمت و بهزیستی آنان بررسی شود. همچنین با توجه به اینکه 
پیشنهاد می شود  است،  مناطق شهری  بر  متمرکز  این مطالعه 
مطالعات آتی به بررسی الگوی گذران وقت زنان و مردان سالمند 

روستایی نیز بپردازند. 
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