
 عنوان پژوهش

 شناسایی و تحلیل الگوهای گذران وقت بازنشستگان ایران

 

 بیان و تشریح مسئله

جدیـد در مطالعـات اقتصـادى و اجتماعـى  نسبتاًرویکـردى گردآوری اطالعات درباره نحوه گذران وقت افراد در جامعه 

جتماعی و فرهنگی اریزان و محققان مطالعات اقتصادی و  برنامه موردتوجههای اخیر  ز موضوعاتی است که در سالاست و ا

فرد  یککه  شود یاطالق م هایی یتگذران وقت به تمام فعال های یتفعال در بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

اوقات فراغت  های یتگذران وقت با فعال های یتفعال یفتعر ین. بر اساس ادهد یروز انجام م در طول شبانه طورمعمول به

اوقات افراد است و شناخت  از یتنها بخش یکار یراوقات غ یگرد یانبه ب یا( متفاوت است. اوقات فراغت یکار یر)اوقات غ

از  یکهر  یشده برا یروز و زمان سپر افراد در طول شبانه های یتجانبه فعال جامع و همه یبررس یازمندگذران وقت افراد ن

است که افراد چگونه وقت خود را  ینطرح ا ینا یاست. پرسش اصل یکار یرو غ یاوقات کار یآنان برا های یتفعال

 یو مراقبت از اعضا یدار و آموزش، خانه یلاز وقت افراد صرف کار با مزد، کار بدون مزد، تحص ارچه مقد گذرانند؟ یم

به کار  یریگ اندازه یبرا یهزمان به عنوان واحد پا یبررس ین. در اشود یم یگرد های یتالو فع یحتفر ی،خانوار، امور شخص

 .شود یم یدهپرس ها یتفعال یناز ا یک هر یبرا شده یسپرافراد بر حسب مدت زمان  های یتفعالو  رود یم

شناختی در کشور، سالمندان  جمعیتبا روند تغییرات پرشتاب  یژهو بههای اجتماعی  ترین گروه یکی از مهمدر حال حاضر 

به سمت  سرعت بههای گذشته  جمعیت ایران در پی تغییرات وسیع و سریع دموگرافیک طی دههاند.  و بازنشستگان

این گروه اجتماعی بر روندهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در  یرگذاریتأثرود و به همین ترتیب میزان  سالخوردگی می

 ها آن کننده سبک و کیفیت زندگی ، تعیینهای مختلف فعالیت این گروه اجتماعی به تخصیص وقت نحوهحال افزایش است. 

 ی،سبک زندگ یالگوهابا وجود اهمیت شناسایی  حال ینباادارد. ها  آنتر قرابت زیادی با هویت اجتماعی  است و از آن مهم

چنین به دست آوردن ها وجود ندارد.  ، اطالعات تفکیک شده و دقیقی درباره آنبازنشستگان های یتها و اولو مشغله

 ی،فرهنگ ی،فراغت های های مختلف بازنشستگان همچون فعالیت و دانستن سهم فعالیتاز نحوه گذران وقت  یاطالعات

مچنیـن بـرای راهنمایـی توانــد زمینـه مناسـبی بـرای فهـم مسـائل رفتـار انسـانی و ه می، و ... یبهداشت ی،ورزش

 مختلــف و توســعه سیاســی فراهــم آورد. در ابعاد یزیر برنامه

های  شناسایی الگوهای گذران وقت بازنشستگان ایران و تحلیل و بررسی این الگوها بر اساس تفاوت هدف این پژوهش

 بازنشستگان است.

 

 

 



 ضرورت انجام پژوهش

توسط افراد جامعه در هر گروه فعالیت و درنتیجه شناخت الگوی گذران وقت افراد در هر  شده یسپربررسی متوسط زمان 

ریزی در زمینه مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم  های مختلف اجتماعی، مبنایی برای برنامه یک از گروه

 یندهفزا یا گونه بهمختلف  یها و نهادها و سازمان شوند یم یانب زمان بطرح بر حس ینبه دست آمده از ا یها دادهکند.  می

 یزاندرباره م یقیکه اطالعات دق مانیتا ز اند. یافتهخود  یعموم یها برنامه یتدر جهت هدا یدینوع سنجش را ابزار مف ینا

وجود ندارد.  یمسئوالن فرهنگ یبرا ینهبه یزیر برنامه یتاختصاص وقت مردم به موضوعات مختلف در دسترس نباشد قابل

و  سازی یمتصم یبرا ییها داده ،بازنشستگان یسبک زندگ یزمان یمند از الگوها و نظام یقاطالعات دق با پژوهش ینا لذا

 دهد. یکشور به مسئوالن ارائه م یدر حوزه فرهنگ گذاری یاستس

 

 شرح خدمات

های شغلی درآمدزا،  های مختلف همچون فعالیت بررسی الگوهای گذران وقت بازنشستگان ایران در زمینه -

 های تفریحی و ورزشی، استفاده از اینترنت، های شخصی، فعالیت های بدون اجرت داخل منزل، فعالیت فعالیت

خود و خانواده با پرداخت وجه، نیازهای  ینتأمتماشای تلویزیون و ماهواره و گوش دادن به رادیو، خرید و 

های مذهبی و خیرخواهانه، ارتباط با خانواده و دوستان و خویشاوندان، رسیدگی به افراد بدون گرفتن اجرت،  فعالیت

 های آموزشی و ... های مربوط به امور اداری و بانکی خود و خانواده، فعالیت فعالیت

های جنسیتی، تحصیالت و روزهای  بر اساس تفاوت بازنشستگان تحلیل و بررسی الگوهای مختلف گذران وقت -

 و ... تعطیل و غیر تعطیل

تحصیالت و های جنسیتی،  بر اساس گروه بازنشستگانهای غالب گذران وقت  الین/ اینفوگرافی گونه ترسیم تایم -

 و ... روزهای تعطیل و غیر تعطیل

ریزی و  نهادهای متولی بازنشستگی کشور جهت برنامه نامه راهبردی و پیشنهادهای کاربردی به ارائه توصیه -

 گذاری بهینه سیاست

 


