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چکیده
برای بسیاری از افراد ،ورود به دوران بازنشستگی ،مرحلهای مهم در ررهمه زنمد ی
همراه با پیامدهای معنادار اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و هانواد ی اسم .انتاماا از
وضعی .شاغل بودن به بازنشسته شدن ،یک ذار ناش مه در مسمیر زنمد ی اسم.
که به رغ آنکه شاید اهمی .آن از پذیرش و انتااا ناشهای جدید در دوران جوانی
مانند عهدهدار شدن ناشهای شغلی ،همسری ،والدی ،و نظمایر آن کمتمر نباشمد ،امما
کاوشهای علمی رندان ستردهای پیرامون آن صورت نگرفته اس .پژوهش حاضمر
به مطالعه مسألهمند بودن اوقات فراغ .در میان مردان بازنشسته شمهر ببریمز و نحموه
مواجهه آنان با موضوع ذران وق .در دوران پس از اشتغاا میپردازد بما اسمتداده از
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 1دانشیار جمعی .شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئوا) aaskarin@yazd.ac.ir
 2استادیار جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد aliruhani@yazd.ac.ir
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جمعی.شناسی ،دانشگاه یزد mohadese.abedi73@gmail.com
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رویکرد کیدی و روش نظریه زمینهای 23 ،ندر از مردان بازنشسته شهر ببریز مصماحبه
شدند اطالعات ردآوری شده با استداده از کد ذاری باز ،محوری و زینشی ممورد
بحلیل قرار رفتند یافتهها در قالب هط داسمتان( ،شمامل  10ماولمه اصملی از قبیمل
دیگری امیدبخش ،دوآلیس جه .یری دینی ،بازنشستگی سال  ،جامعهپذیری نسملی
ورزشی) و مدا پارادایمی ارائه شدند نتمای بحایمح حماکی از آن اسم .کمه ممردان
بازنشسته در شهر ببریز ،استرابژیهای ذران وق .متنوعی را بجربه میکنند بمهبیمان
دیگر ،بازنشستگان مرد ،استرابژیهای متداوبی را بمرای پمر کمردن اوقمات فراغم .و
ماابله با سردر می به کار میبرند اما لزوما این استرابژیها مدید واقم نممیشموند و
در واق عدهای از آنان با وجود بمام آسایشها و لذات این دوران ،ممکن اس .هنوز
نتوانند از این دوران حس هوشایندی داشته باشند و با سسم .م ماعف سمرمایهای
که ه مادی و ه معنوی اس .روبرو شوند
کلمات کلیدی :اوقات فراغ ،.مسألهمندی زمان ،بازنشستگی ،ذران وق ،.ببریز

مقدمه و بیان مسأله
مراحل آغازین انتااا ساهتار سنی جمعی ،.معموال با افزایش سه جمعی .نیروی کار مشخص
میشود که با عنوان موهب .جمعیتی (بلوم ،کانینگ و سویال2003 1؛ وانمدر ا  )2015 2شمناهته
میشود با این حاا ،به بدری که ذار ساهتار سنی سیر بکوینی هود را میپیماید و بمه مرحلمه
بکامل هود نزدیک میشود ،آهنگ عرضه نیروی کار نیز با بازنشستگی بخشی از جمعیم .فعماا
جامعه و هرو بدریجی آنان از سنین کار و فعالی ،.کماهش ممییابمد در سمطک کمالن ،رنمین
وضعیتی پیش درآمدی بر پایان مرحله ذار ساهتار سنی اس .که با بسته شدن بمدریجی پنجمره
فرص .جمعیتی ،و ورود سه بزر ی از جمعی .به دوره سالمندی همراه اسم .آثمار و ببعمات
اقتصادی -اجتماعی متربب بر این بغییرات جمعیتی ،در بحایاات دیگری کمه در وشمه و کنمار
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Bloom, Canning and Sevilla
2 Van Der Gaag
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دنیا انجام شده اس ،.به بدصیل مورد بحث قرار رفته اس( .بلوم و ویلیامسمون 1998؛ بلموم ،و
همکمماران 2003؛ بونگممارت 2004؛ صممادقی  )1391اممما در سممطک هردبممر ،ورود بممه دوران
بازنشستگی به معنای آغاز مرحلۀ جدیدی در زند ی فردی و هانواد ی اس .کمه بررسمی ابعماد
مختلف آن بحایاات علمی را میطلبد
در سطک فردی ،بازنشستگی یک ذار ناش مه در مسیر زند ی اس .که بغییرات متعددی
را در الگوهای زند ی فرد به دنباا دارد بسترها و شرایطی که این "بجربه انتااا زند ی" 1افراد
را شکل میدهند ،ممکن اس .کامال متنوع باشند به ونهایکه برای هر فرد ،بسترها و شرایط
سازمانی ،مالی و هانواد ی در بعامل با عوامل اقتصادی -اجتماعی و روانشناهتی قرار می یرند
با ذار به دوران بازنشستگی را رق بزنند با این وجود ،معموال دو رالش عمده و جدی در
بجربه ذار به بازنشستگی مطرح اس .بهعبارت دیگر ،ذار به بازنشستگی ،مستلزم آن اس.
که افراد بازنشسته بوأمان در دو مسیر بالش کنند و با دو رالش روبرو شوند :نخس ،.وفحیابی
و ساز اری با از دس .دادن ناش شغلی و پیوندهای اجتماعی شغل؛ و دوم ،بوسعه یک سبک
زند ی رضای.بخش در دوره پس از بازنشستگی (ونسولینگ و هنکنز2008 2؛ هاروی و میلر

3

 )1998رگونگی مواجهه بازنشستگان برای ماابله با این رالشها ،نه بنها بح .بأثیر مناب در
دسترس برای کارکنان در آستانه بازنشستگی (شبیه مناب مالی ،سالم ،.ازدوا  ،اوقات فراغ،.
و شبکههای اجتماعی) اس ،.بلکه به میزان کنترا آنان بر فرآیند ذار بازنشستگی نیز بستگی
دارد (اسمی .و موئن )2004 4همان ونه که ایکرت و همکاران )2000( 5اشاره میکنند
بازنشستگی یک انتااا اسلوب مند در مسیر زند ی افراد اس ،.اما عاملی .کارکنان ناش کلیدی
در جه .دادن به این انتااا دارد (ونسولینگ و هنکنز )2008
در حوزه مطالعات اجتماعی و جمعی.شناهتی به ویژه در ایران ،پژوهشهای متعددی به
موضوعات اشتغاا و بیکاری ،عرضه نیروی کار ،ورود به بازار کار ،وضعی .اشتغاا مردان و
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Life transition experience
2 van Solinge & Henkens
3 Harvey & Miller
4 Smith & Moen
5 Ekerdt, Kosloski, & DeViney

 122نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 1397

زنان ،بیکاری دانشآموهتگان آموزش عالی ،بعارض کار -هانواده و نظایر آن ،پرداهتهاند برهی
از مطالعات انجام شده ،به این موضوعات در سطک روندهای کالن (عالءالدینی و رضوی 1383؛
فرجیسبکبار ،مالیی و هاجری 1394؛ راغدر و سلطانی 1395؛ فرجادی  )1395و برهی دیگر
در سطک عوامل بعیینکننده فردی (میرزایی و مطی ححشناس 1396؛ عربمازار ،علیپور و
زارعنیاکوکی 1393؛ مهربانی )1395 ،و یا بداوتهای مرببط با وضعی .اشتغاا (رازقینصرآباد،
و همکاران 1394؛ علیمند اری و بشتامیان  )1395بوجه نشان دادهاند با اینحاا ،جای
پژوهشهایی که به بررسی الگوهای هرو و بازنشستگی نیروی کار ،و یا رالشهای مرببط با
دوران بعد از بازنشستگی بوجه نشان داده باشند ،همچنان هالی اس.
پرداهتن به ابعاد مختلف موضوع بازنشستگی از جنبههای مختلف حائز اهمی .اس.
نخس .آنکه ،روند مداوم ساز اری با رالشها و بغییرات در دوره بازنشستگی ،میبواند افراد را
در معرض سطوح مختلف آسیبپذیری بیوفیزیولوژیک (روانی -حرکتی و آسیب پذیری
اقتصادی و اجتماعی) قرار دهد و حتی زمینههایی را برای بروز اهتالا در سالم .جسمی و
روانی آنان ایجاد نماید دوم آنکه ،بعداد بازنشستگان در سراسر جهان و از جمله در کشورهای
بوسعه یافته (اروپا و آمریکا) رو به افزایش اس .افزایش جمعی .بازنشستگان ،در کشورهای
روبه بوسعهای که ذار جمعیتی هود را پش .سر ذاشتهاند ،نیز در دهههای پیش رو ،مورد
انتظار اس .این روند ،نیازهای مرببط با جمعی .آنان را اهمی .بیشتری میبخشد (مارموت و
همکاران  )2012سوم آنکه ،ذار موفح به دوران بازنشستگی میبواند بستر الزم برای دورانی از
سالمندی فعاا فراه نماید ذار به بازنشستگی با طیف وسیعی از بغییرات در الگوهای زند ی
فرد بوأم اس .بعنوان نمونه ،نحوه مدیری .و استداده از وق.های آزاد ،مسائل مالی ،روابط
شخصی ،روههای حمایتی و ساهتار زند ی همگی از زمینههای بغییر در الگوهای زند ی فرد
هستند (روزنکوبر و اریس )1998 1برهی از ابعاد این بغییرات ممکن اس .دشوار و مسألهمند
باشد بمرکز مطالعه حاضر ،بر یکی از جنبههای مه این زمینههای بغییر ،یعنی مسألهمندی زمان
در دوران بازنشستگی اس.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Rosenkoetter & Garris
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بازنشسته شدن برای بعداد زیادی از افراد شاغل فرصتی را فراه میکند با از فشار کاری،
مسئولی.های شغلی و محدودی.های زمانی و کمبود وق ،.رها شوند با این وجود ،در مورد
بعداد دیگری از افراد ،ممکن اس .آماد ی الزم برای مواجهه و کنار آمدن با موقعی .و وضعی.
جدید وجود نداشته باشد (روزنکوبر و اریس  )1998در واق  ،اهمی .بررسی وضمعی.
اوقمات فراغم .و مسأله رگونگی مدیری .زمان در این دوران از آنجاس .که این قشر جامعه
با بوجه به عواملی رون ورود به دوره بازنشستگی ،عدم اشتغاا به کمار ،بنهما بودن ،فادان
حمایم .اجتمماعی ،طرد شد ی ،صمنعتی شمدن جوام و اندکاك عاطدی -روانی افمراد
همانواده ،در معمرض بهدید قرار دارند (رحیمی و همکاران )1389 ،اما از زاویه دیگر ،الگوی
فراغ .میبواند بأثیر مثبتی بر وضعی .زند ی و میزان لذت بردن افراد از زند ی داشته باشد
این بأثیر به فرد محدود نشده ،بلکه وجود الگوهای فراغ .مناسب به برنامه کالن هر جامعه نیز
کمک هواهد کرد (پوراسماعیل)1385 ،
مسأله زمان در دوران بازنشستگی از این منظر حائز اهمی .اس .که رنانچه بازنشستگان
بتوانند زمان و اوقات هود را به درستی و به شکل بهینه برنامهریزی ،مدیری .و استداده نمایند،
احساس هأل ناشی از سس .ناشهای شغلی هود را کمتر درك هواهند کرد و به راحتی
بیشتری میبوانند یک سبک زند ی رضای.بخش را برای دوره بازنشستگی هود بوسعه دهند
در نتیجه ،این دو رالش عمده و جدی مرببط با بجربه ذار به دوره بازنشستگی که پیشبر به
آن اشاره شد ،مربد هواهد شد بهعالوه ،اهمی .اوقات فراغ ،.در جهان پر بنش امروز که
انسانها به دلیمل ممشغله فمراوان همواره احساس هستگی و بنهایی میکنند ،بر کسی پوشیده
نیس( .ابرکرامبی1396 ،؛ رحیمی و همکاران  )1389دانشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که
فراغم .مدهمومی کمامال نمو اس .که با صنعتی شدن جامعه و شهرنشینی به وجود آمده اس .و
نمیبوان آن را با مدهوم بیکماری در قمرون ذشمته ماایسه کرد (زارعی  )1386اوقات فراغ.
به عنوان یک پدیده فرهنگی -اجتمماعی بأثیر ذار بر ابعاد اقتمصادی ،سیاسمی و اجتمماعی،
موضموع مشترك بممام اقمشار جامعه اس ،.اما متأسمدانه بازنشستگان در این رابطه به فراموشی
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سﭙرده شمدهانمد (رحیمی و همکاران )1389 ،فعالی.های اوقات فراغ .میبواند در بهبود درك
افراد از سالمتی ،استاالا ،سبک زند ی و کیدی .زند ی آنان بأثیر قابل مالحظهای داشته باشد
در دنیای ام روز ،روند روبه رشد بکنولوژی ،کاهش استداده از نیروی بدنی و ایجاد فراغ .بیشتر
را موجب ردیده اس .استداده بهینه از این اوقات ،نیاز به برنامهریزیهای ویژهای دارد و
بازنشستگان نیز در این مورد مستثنی نیستند بهویژه این که بازنشستگان با بوجه به موقعی .سنی
هود از اوقات فراغ .بیشتری نسب .به سایر افراد برهوردار هستند
براساس آمارها و اطالعات موجود ،بعداد بازنشستگان کشور در حاا افزایش هستند
آمارهای مربوط به سازمان بأمین اجتماعی ،بعنوان یکی از اصلیبرین صندوقهای پوشش
بازنشستگی در کشور نشان میدهند با پایان اسدند ساا 43/4 ،1397میلیون ندر بح .پوشش
سازمان بأمین اجتماعی قرار رفتند از مجموع جمعی .بح .پوشش سازمان بامین اجتماعی،
 36/9میلیون ندر بیمه شده (شامل حدود  14/2میلیون ندر بیمه شده اصلی و  22/7میلیون ندر
بیمه شده ببعی) هستند همچنین در همین مدت  6/5میلیون ندر از جمعی .بح .پوشش این
سازمان را مستمریبگیران ( 3/7میلیون ندر مستمریبگیر اصلی و  2/8میلیون ندر مستمریبگیر
ببعی) بشکیل میدهند بعداد بیمهشد ان بأمین اجتماعی نیز با پایان اسدند ساا  97نسب .به
دوره مشابه ساا قبل از آن ،افزایش  1/6و بعداد مستمریبگیران این سازمان در همین مدت
رشد  7/2درصدی را نشان میدهند (دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان بامین
اجتماعی)1398 ،
این مطالعه با هدف بررسی مسأله زمان در میان بازنشستگان مرد شهر ببریز طراحی شده
اس .پژوهش حاضر قصد دارد مسألهمندی زمان در زند ی بازنشستگان مرد را بررسی کند به
بیان دیگر ،بازنشستگان به دلیل اینکه از حوزه کار و شغل فراغ .مییابند ،با شکافی در رابطه با
مدیری .زمان در زند ی هود مواجه میشوند ،این شکاف میبواند برای آنها دلنشین یا
فرساینده باشد ،اما نحوه مواجهه آنان با مسأله زمان موضوعی اس .که کمتر مورد بررسی و
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ارزیابی قرار رفته اس .از اینرو ،مااله حاضر قصد دارد مسألهمندی زمان را در زند ی آنان
بررسی و کشف کند

مطالعات پیشین
مطالعات مختلدی در رابطه با شمیوه مذران وقم .انجمام شمده اسم .اجمرای پیممایشهمای
آمار یری نمونه ای از سوی مرکز آمار ایران در ساا های  1387-88و  1393-94نیز به بوسعه
مطالعات در این حوزه نیز کمک کرده اس( .برابمی و عباسمیشموازی 2016؛ شمریدیان ثمانی،
زنجری و صادقی 1395؛ برابی 1398؛ قاضی طباطبایی و مهری  ) 1392با این وجود ،مطالعابی
که به طور مشخص بر روی ذران وق .بازنشستگان در ایران بمرکز نموده باشند ،انمدكانمد
بمرکز معدود بحایاات موجود ،نیز عمدبا بر روی اشخاص سالمند بوده اس .که ممکن اس.
به لحاظ بعریف ،متداوت از بازنشستگان باشد با این اوصاف ،در ادامه ،بعدادی از بحایامات
پیشین به اهتصار معرفی میشوند
یافتههای محمدی و منع ( )1394نشان داد که عدم امکانات کافی ورزشی بدریحی و
فراغتی ،سطک پایین بحصیالت ،سطک درآمد پایین ،ضعف جسمانی ،عدم اطالع از فواید ورزش
و فعالی .بدنی و ذراندن اوقات فراغ .در میزان بهرهمندی از ورزش و اوقات فراغ .ناش
بسزایی دارد آقازاده ( ) 1394نشان داد که فعالی .بدنی مردان سالمند در زمان اوقات فراغ.
بیشتر از زنان اس .و با افزایش درآمد ،افزایش مییابد اما ،فعالی .بدنی در افراد بیکار پایین
اس .قنبریان و همکاران ( )1390نشان دادند که متغیرهای سن ،بحصیالت ،درآمد و نوع شغل
پیش از دوران بازنشستگی در انتخاب نوع مکان جهم .مذران اوقمات فراغم .در دو منطاه
مورد مطالعه (منطاه  3و  5اصدهان) بأثیر دارد رمن پیرا و همکاران ( )1393پی بردند که
پاركها اولین اولوی .برای ذران اوقات فراغ .سالمندان اس .رحیمی و همکاران ()1389
نمشان دادند کمه سالمندان از الگوی اوقات فراغ .رضای .بخش برهوردار نیستند مداح
( )1388نشان داد که در میان شهروندان  60-77ساله ایرانی عواملی مانند سترش شهرنشینی،
ک مبود بسهیالت ،عدم آشنایی یا عدم بوجه به شیوه زند ی سال سبب شده اس .که رضای .از
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روابط اجتماعی و نحوه ذران اوقات فراغ .کمتر از شهروندان سوئدی باشد آصفزاده و
همکاران ( )1388متوجه شدند که در شهر قزوین ،اکثر اشخاص باالی  60ساا ،هیچ برنامهای
برای ذراندن فراغ .ندارند و از این وضعی .اظهار نارضایتی داشتند زارعی و قربانی ()1386
نشان دادند که از میان برنامههای فراغتی سالمندان ،دیدن فیل  ،برنامههای ورزشی و هنری سه
بیشتری را به هود اهتصاص دادهاند صداری و همکاران ( )1387نشان داد که بیش از  80درصد
سالمندان دارای اوقات فراغ .بوده و بیشتر آنان  95درصد در اوقات فراغ .هود بلویزیون نگاه
میکنند و کمتر از  1/7درصد نیز به مطالعه میپرداهتند دوابی و جمالی ( )1383بهرهمندی
بازنشستگان شهر بهران از هدمات ویژه اوقات فراغ .را بررسی کردند و نشان دادند در بین
عوامل مختلف ،شغل پس از بازنشستگی ،حاوق ماهیانه و مادار فراغ .طی  24ساع .بیشترین
اربباط را با هدمات ویژه اوقات فراغ.شان داش .صابریان و همکاران ( )1382نشان دادند که
وضعی .فعالی.های اجتماعی اکثر سالمندان در حد متوسط اس .که میبواند ناشی از افزایش
سن و از بین رفتن انگیزههای زند ی باشد
لی 1و همکاران ( )2018نشان دادند اربباط معکوسی بین بازنشستگی و فعالی.های ذهنی
وجود دارد یونلی 2و همکاران ( )2018نشان دادند که شرک .در فعالی.های متنوع فراغ .و
زمان بمرین طوالنیبر ،هطر ابتال به افسرد ی را کاهش میدهد عالوه بر این ،نتای بایید کردند
که افسرد ی به طور مثبتی با بیماریهای مزمن اربباط دارد پرینسیﭙی3و دیگران ( )2018نشان
دادند که رضای .از بازنشستگی با ادغام اجتماعی ،ابخاذ ناشهای اجتماعی جدید ،و
فرص .هایی برای فعاا بودن در داهل و هار از ف ای هصوصی ،مانند داوطلب شدن یا
شرک .در کلوپهای فراغ .یا فعالی.ها همراه اس .قنبری و همکاران ( )2015نشان دادند که
شرک.کنند ان در فعالی.های فراغ .فعاا مانند رفتن به کالسهای فرهنگی ،شرک .در
فعالی.های غیر دولتی ،رفتن به پارك و باشگاه ورزشی و پیادهروی ،رابطه معناداری با سالم.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Lee
2 Yun Lee
3 Principi
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روانی باال دارد رتزیسئوراری و آربر )2011( 1نشان دادند که افراد سال  ،بحصیلکرده ،طباه
متوسط و باال هستند که به احتماا زیاد در سبک زند ی مرفه دوران بازنشستگی ادامه حیات
میدهند اسکرجر 2و همکاران ) (2011نشان دادند که بازنشستگی رابطه مثب .و معناداری با
اشتغاا و سر رمی دارد و کسانی که به اشتغاا در دوران بازنشستگی مشغولند کمتر درار
بیماری میشوند ایراباس ( )2009نشان داد که که استداده از کامﭙیوبرها و اینترن .برای اوقات
فراغ .با بوجه به جنسی .بداوبی نداش ،.هر رند که بداوتهای جنسیتی در مذاکره درباره
مرز بیکاری/فراغ .و بازنشستگی وجود داش .بردید در بین بسیاری از بازنشستگان برای
بعریف فنآوریهای کامﭙیوبر به عنوان فراغ ،.و محدودی .آنها از دیگر فنآوریهای فراغ،.
نشاندهنده مشکالت نسلی و احتماال طباهای اس .میرینو 3و همکاران ( )2008نشان دادند که
بنها هوی .عاطدی یک پیشبینیکننده رضای.

از بازنشستگی اس..

بحایح حاضر برای روشنشدن ف ای نظری و بجربی موضوع بحایح پیشرو ،به بررسی
مطالعابی که در این حوزه صورت رفته ،پرداهته اس ..در مطالعات داهلی میبوان به نکات
زیر اشاره کرد :عدم امکانات کافی ورزشی بدریحی و فراغتی ،سطک بحصیالت و سطک درآمد
عاملهای بأثیر ذار بر میزان بهرهمندی از اوقات فراغ .اس .و پاركها مکانی هستند برای
ذران اوقات فراغ.

زارشها همچنین حاکی از آن بودند که برنامهریزی مناسبی برای

مدیری .اوقات فراغ .در سنین بعد از میانسالی وجود ندارد بحایح حاضر نیز با بررسی و
دق .در مطالعات صورت رفته اولین بحایح در نوع هود اس .که به مسألهمندی اوقات فراغ.
مردان بازنشسته با استداده از نظریه زمینهای و دادههای بجربی به واکاوی میپردازد

چارچوب مفهومی
پژوهش حاضر سعی میکند به منب دانش ،یعنی مردان بازنشسته طباه متوسط شهر ببریز رجموع

و فرایندهای اجتماعی سﭙری کردن اوقات فراغ.شان را واکاوی کنمد اما برای ورود به عرصهه
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Chatzitheochari and Arber
2 Scherger
3 Michinov
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و میدان تحقیق ،راهنمایی و شناخت پیشینه نظری مرتبط با موضوع ضروری است .بههمهین
دلیل ،سعی شده است نظریههای موجود که در رابطه با موضوع تحقیق هستند ارائهه شهود.
دراین میان ،ارائه بعریف یکنواه .از یک پدیده رنمدوجهی ماننمد بازنشسمتگی آسمان نیسم.
بازنشستگی را میبوان به عنوان یک فرآیند یا اقدام مشماهده کمرد (بیهمر .)1986 ،1بازنشسمتگی،
بدارك ذر از ناشی دیگر و انتااا به مرحله جدیمدی از زنمد ی اسم .بازنشسمتگی پدیمدهای
اس .که با بوسعه اجتماعی -صنعتی عصمر حاضمر ،اهمیم .بیشمتری یافتمه اسم( .کریسم 2.و
همکمماران )2007 ،بازنشستگی به عنوان پدیده اجتماعی ،واقعی .مهمی اس .که بممه نمما زیر در
زند ی شغلی نیروی انسانی رخ میدهد و ممکن اس .به علل مختلف زودرس نیز حادث شود
این پدیده دارای ابعاد و ببعات مختلف فردی ،اجتماعی و اقتصادی اس .اشمملی در سمماا 1998
درباره فرد بازنشسته آورده اس -1 :.بازنشسته فردی اس .که در طوا یک ساا ،عملکمردی در
حال .استخدامی و اشتغاا نداشته باشد با درآمدی کسب کند  -2بازنشسته فمردی اسم .کمه از
حاوق و مزایای بازنشستگی استداده میکند  -3بازنشسمته فمردی اسم .کمه در طموا سماا در
حال .استخدام نیس( .اردبیلی )1379 ،نظریههای مختلف با بررسی بجربمههمای بازنشسمتگی،
طیف وسیعی از عوامل موثر بر بازنشستگی را بسط دادهاند بمه طمور هماص ،مطمابح بما برهمی
نظریهها ،بازنشستگی با کاهش رفاه همراه بوده اس .و این کاهش زمانی بیشتر نمایمان ممیشمود
که جایگاه و منزل .شغل افراد باال باشد لذا ،مطابح این نظریهها ،افرادی که به شمدت بمه شمغل
هود وابسته بوده و از آن راضی هستند ،بعمد از بازنشسمتگی وضمعی .بمدبری هواهنمد داشم.
(پینکوارث و شیندلر)2007 ،3
از ناطه نظر باریخی ،ذران اوقات فراغ .به عنوان شاهصی از سبک زند ی ،به سه دوره
کلی باسی میشود اولین دوره مربوط به دوره ماقبل شهرنشینی اس( .معادا جامعه سنتی و
مکانیکی دورکی ) که نشان ر کار دائ هرروزه به صورت کامل بوده اس( .معموال در هانه و
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Beehr
2 Christ
3 Pinquart & Schindler
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هودکدایی هانواد ی) و اوقات فراغ .معنایی نداشته اس .دومین دوره مربوط به دوره
شهرنشینی و اناالب صنعتی اس .که به موجب آن در یک سر طیف اقشار ممتاز و طباه باال
قابل مشاهده بودند که دارای اعماا فراغتی هاص هود بودند و در سوی دیگر اقشار مردم که
محکوم به کار سخ .و فاقد اوقات فراغ .هاصی بودند اما دوره سوم ،همزمان با مدرنیته
متاهر اس .که با سیاس.های دول .رفاه نیز پیوند هورد در این دوره بهدنباا رفاه نسبی مردم،
اوقات فراغ .به جزیی از زند ی مردم از یکسوی و مبحثی آکادمیک از سوی دیگر ببدیل شد
(رابربسون44 :1376 ،؛ علویزاده )68-69 :1387 ،بنابراین ،فراغ .پدیدهای اس .که با بمدن
صنعتی پیوند دارد در ذشته اوقات فراغ .در دوران بازنشستگی به عنوان زمان کوباهی برای
استراح .و استراح .قبل از پایان زند ی بعریف میشد اما امروزه بازنشستگان در معرض
آزادی از پس.های کاری سخ .هود هستند و زارش میدهند که آزادی بیشتری دارند ،اوقات
سر رم کنندهبر ،ابتکارات جدید و احساس رفاه بیشتری نسب .به هر ناطه دیگری از زند ی
هود دارند همانطور که مردم به دوران بازنشستگی نزدیک میشوند ،روابط آنها با اوقات
فراغ .و هودشان  -بکامل مییابد (مریللینچ)2016 1
جدول  :1وضعیت اوقات فراغت در قبل و بعد از بازنشستگی
اوقات فراغت قبل از بازنشستگی
اوقات فراغ .محدود اس ،.بیشتر به شب ،بعطیالت
آهر هدته و بعطیالت

اوقات فراغت در دوره بازنشستگی
اوقات فراغ .فراوان اس.

اوقات فراغ .در مورد بمدد اعصاب و استرس اس.

اوقات فراغ .مربوط به بعامل ،اربباط و فعالی .اس.

در اوقات فراغ ،.بیشتر کارمندان اغلب میهواهند از

در اوقات فراغ ،.بازنشستگان اغلب بمایل دارند که ه

ساهتار فرار کنند

ساهتار و ه غیر ساهتار را متعادا کنند

سالمتی به احتماا ک محدود به اوقات فراغ .اس.

سالمتی به احتماا زیاد محدود به اوقات فراغ .اس.

ممکن اس .درآمد بیشتری از کار وجود داشته باشد ،اما
زمان یک عامل محدود کننده عمده (مرحله محدودی.
زمانی زند ی) اس.

بازنشستگان اغلب دارای درآمد محدودبری هستند ،اما
زمان آزادبری (مرحله زمانی مرفه زند ی) دارند

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Merill Lynch
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ادامه جدول  :1وضعیت اوقات فراغت در قبل و بعد از بازنشستگی
اوقات فراغت قبل از بازنشستگی

اوقات فراغت در دوره بازنشستگی

بکنولوژی با فراغ .بداهل میکند؛ مردم میهواهند (اما فناوری از طریح اربباط اجتماعی به اوقات فراغ .کمک
نمیبوانند) این دو را از ه دیگر جدا کنند

میکند؛ مردم میهواهند به آن وصل شوند

سدر اغلب کوباه اس.

سدر میبواند طوالنیبر و جذاببر باشد

کار  /هانواده محدودی .زمانی فراغ ،.فعالی.ها و
سطک مشارک .را محدود میکند

آزادی و انعطافپذیری جدید از بعهدات ک بر کاری و
هانواده حاصل میشود؛ آزادی بیشتر به در یر شدن در
کاری که میهواهید انجام دهید اجازه میدهد

روش و دادههای تحقیق
پژوهش حاضر به دنباا مطالعه شیوه مواجهه سالمندان مرد بازنشسته ببریمزی بما مسمأله زممان و
اوقات فراغ .بوده اس .در این راستا ،از روششناسی بحایح کیدی و روش نظریه زمینمهای بمر
اساس رویکرد بدسیری استداده شد نظریه زمینهای بوسط لیزر و اشمتراوس ( )1967در کتماب
کشف نظریۀ زمینمهای مطمرح شمد اهمیم .ایمن روششناسمی ،از یمک سمو بمه قابلیم .آن در
نظریهسازی و از سوی دیگر به ایجاد ظرفی برای بحلیل دادههای کیدی اس .ایمن روش در پمی
دستیابی به سطحی باالبر از بوصیف ،به دنباا بولید یا کشمف نظریمه اسم( .ایممان )1391 ،در
رویکرد بدسیری پژوهش علمی درصدد فه معنای کنشهای متاابل معنادار افراد اس .بنمابراین
دانش عامیانه (معرف .عامیانه) منب اصلی برای پژوهش به شمار میرود رویکمرد بدسمیری کمه
کامال بر ارزشهای انسانی و فرایند انسانی بحایح بکیه دارد ،قادر به حذف ارزشهای اجتمماعی
نیس ،.بلکه برعکس رویکردی ارزش محور اس .و ارزشهای اجتماعی در آن بمر کمنشهما و
بعامالت محاح اثر ذار اس( .کرسوا)2007 ،1
نمونه یری پژوهش حاضر ،براساس نمونه یری هدفمند و نظری اس .به این معنا که در
انتخاب نمونهها دو مالك «ناطه اشباع نظری» و «بنوع» مبنای کار بودهاند این نوع نمونه یری بر
اساس این ایده اس .که محاح در فرایند بحایح برای جم آوری اطالعات ،به کجا بوجه کند با
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Creswell
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بتواند به بوسعه نظریه بﭙردازد در این مسیر غالبا ابتدا با نمونهای از افراد شبیه به یکدیگر
نمونه یری شروع میشود و همچنانکه اطالعات جم آوری و ماولهها ظاهر میشوند ،محاح به
سوی نمونههای ونا ون و متداوت از یکدیگر بمایل پیدا میکند با دریابد که بح .ره
شرایطی ماولهها پایدار میشوند (ایمان )87 :1391 ،به طور هالصه این نوع نمونه یری نشان
میدهد که از ره کسانی باید اطالعات جم آوری نمود (ایمان )88 :1391 ،بوصیف دادهها و
بیان ویژ یهای متغیرهای زمینهای در جدوا ( )1نشان داده شده اس.
جدول  -1مشخصات مشارکتکنندگان
نام مستعار

شغل سابق

میزان

سابقه کار

تعداد

تحصیالت

(سال)

فرزند

سن

مدت بازنشستگی
(سال)

1

اسدی

رئیس بانک

فوق لیسانس

30

2

52

1

2

بهاری

مدیر امور فنی

فوق دیﭙل

30

3

51

12

3

جوانمرادی

راننده شهرداری

پنج ابتدایی

30

3

61

7

4

هاکی

دیﭙل

17

2

53

10

5

هیری

شش ابتدایی

25

7

65

13

6

طاهری

فوق دیﭙل

34

3

60

10

7

عباسی

پنج ابتدایی

30

6

60

9

8

عبدی

دیﭙل

30

2

56

11

9

فتک اللهی

کارمند وزارت ند.

دیﭙل

30

4

66

6

10

بافنده

قالیباف

دیﭙل

30

2

56

3

11

پاکرو

کار ر براکتورسازی

سیکل

30

2

57

5

12

کریمی

لیسانس

28

2

50

3

براشکار براکتور
سازی
کار ر برابورسازی
حسابدار بعاونی
روستایی
بأسیسابی
کنترا کیدی شرک.
آهنگری

سرهنگ
نیرویانتظامی
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ادامه جدول  -2مشخصات مشارکتکنندگان
نام مستعار

شغل سابق

میزان

سابقه کار

تعداد

تحصیالت

(سال)

فرزند

سن

مدت بازنشستگی
(سال)

13

محمدی

بانکدار

لیسانس

33

3

53

2

14

محمدیپور

کارمند ابحادیه

دیﭙل

30

1

57

1

15

مستوفی

کارمند دارایی

33

2

53

5

16

محسنی

چکار

45

6

69

8

17

بوداقی

پیمانکار

35

6

66

2

18

باقری

بأسیسات

شش ابتدایی

33

5

66

8

19

بایرامﭙور

دبیر

دیﭙل

27

3

67

14

20

قربانﭙور

کار رماشین سازی

سیکل

30

4

62

7

21

علیلو

آبدارری

سیکل

31

3

59

10

22

نیکجو

براشکار

سیکل

35

2

58

3

23

قدیمی

راننده

سیکل

37

4

64

4

لیسانس
مالیابی
بیسواد
سوم
راهنمایی

براساس اهداف بحایح ،جامعه هدف این پژوهش مردان بازنشسته  50ساا به باالی ببریزی
هستند که کمتر از  15ساا از بازنشستگیشان سﭙری شده باشد بکنیک جم آوری اطالعات در
این پژوهش از نوع مصاحبه عمیح و نیمهعمیح اس .در این راستا با  23ندر از مشارک.کنند ان
مصاحبه صورت رف .جم آوری دادهها با رسیدن به اشباع نظری ادامه داش .سﭙس،
مصاحبههای ضبطشده به متن ببدیل شد در این پژوهش ،مدهومسازی اغلب به دنباا دادهها
شکل رفته اس .در فرایند بحلیل دادهها ،از بحلیل هط به هط 1برای کد ذاری باز 2استداده
شد و همراه با بوسعۀ مداهی و ماولهها ،از کد ذاری محوری 3و زینشی 4استداده شد در انتها
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
Line-by-Line
Open Coding
. Axial Coding
. Selective Coding

1
2
3
4
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نیز مدا پارادایمی ارائه ردید قابلی .اعتماد 1یافتهها به وسیلهی روشهای  1بررسی
همکاران2؛  2بأیید مشارک.کنند ان3؛  3بوصیف غنی 4بایید شد ابکاپذیری 5بحایح نیز با
رعای .اصوا و نکات مصاحبه ،ثب .رهدادهای کامل و پیاده سازی دقیح انجام رف.
درنهای ،.محااین همۀ بوان هود را برای بررسی دقیح ،غنی و با جزئیات بمام انجام دادند در
واق  ،بی بحاح سعی نموده اس .همۀ مداهی  ،ماوالت و بحایح را با غنای فراوان و شواهد
سترده از متن سخنان مشارک.کنند ان بررسی و بحلیل و بدسیر کند و بدین طریح بر غنای اثر
بیدزاید همچنین مالحظات اهالقی و بازاندیشی نیز در طوا انجام پژوهش رعای .میشد

یافتهها
با بررسی دقیح متن مصاحبههای بحایح ،زارههای اصلی ،مداهی  ،ماموالت و در نهایم .ماولمه
هسته ،در فرایندی طوالنی ،دقیح و جزئی ،مدهومپردازی و ارائمه شمده اسم .در نتیجمه پمس از
انجام بجزیه و بحلیل و طباهبندی دادهها و پایان مرحله کد مذاری ،یافتمههمای حاصمل از ایمن
پژوهش حوا  149مدهوم و  19ماوله فرعی 10 ،ماوله اصلی و یک ماوله هسته کد ذاری شمد
یافتههای بحایح در دو بخش هط داستان و مدا پارادایمی ارائه میشود

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
Credibility or Trustworthiness
Peer Review
Member Checking
External Audit
Dependability

1
2
3
4
5
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فرعی

اصلی

فرعی
اصلی

مقوله

مقوله

فرعی

مفاهیم

مسافرت طوالنی با همسر

بیکاری

انجام مناسک /اعماا دینی

فراغ .همدالنه

کاهش مسافرت

انجام مستحبات دینی

کمک به همسر

از دس .دادن دوستان

باورهای دینی مستحک

فراغ .همدالنه

نارضایتی از هانواده و مشاجره هانوادگ ی

عادت به زند ی یکنواه.
نوزایش فراغ.
فراغ .هانواد ی

هرید و بدریک هانواد ی

عدم عالقمندی به ورزش جامعه پذیری
عادت واره غیرورزشی

غیرورزش ی

هزینههای مالی/زمانی

نگرشهای نسلی/ورزشی نگرش نسل ی
/

عدم وجود حس ناامیدی

امید به معنای زند ی

فرص .فراغ.

ورزشی
عادتوار ی شغل

عادتواره کار مداوم

عدم پایبندی به مناسک دینی

دینی

امیدواری نسلی

عادتواره رن

اشتغاا اجباری

دین ناباوری

ع د م پ ا ی ب ن دی

نگرش امیدوارانه به زند ی
نگرش مثب .به زند ی بخاطر
فرزندان

امید معطوف به دیگری

ورزش در ف ای عمومی

اعتماد به هدا

دیگری امیدبخش

دوری از استرسهای شغلی

احسا س آر ام ش د ر پردا هت ن ب ه عال قه من دی ه ا

ورزشی

بحرك بدنی در کار

مشغولی .با نوهها

منزا

محدودی.های جسمانی

بوکل به هدا

ورزشی

سر رم شدن با نوه

آرامش و رضای .از زند ی در

امید به یاری هدا

جامعه پذیری نسلی ورزشی

بدریک با فرزندان

عادت به انجام مناسک دینی

منزا

معاشرت و بدریک هانواد ی

معاشرت با فرزندان

رفتن به مسجد

عادت به ذران اوقات در

همراهی همسر

صرف زمان با هانواده

پایبندی به حالا و حرام

باور دینی پایدار

ه صحبتی با همسر

دوری زینی از اطرافیان

پایبندی دینی
دوآلیس جه .یریهای دینی

پیادهروی با همسر

فراوان

سس .سرمایهای

بدریک با همسر

در یریهای روزمره

اصلی

مفاهیم

مفاهیم

مقوله

جدول  -3فرایند استخراج مفاهیم ،مقولههای فرعی ،اصلی و هسته (مقوله هسته :فراغت سرمایهمحور)

فرعی
اصلی

فرعی

اصلی

مقوله

فرعی

مقوله
وضعی .روحی مناسب در

مفاهیم

هستگی ح ور در پارك

دغدغههای اقتصادی

فادان سر رمی

ناامیدی بدریجی

دغدغههای منزلتی

کمبود امکانات رفاهی

پذیرش ناامیدی

حسرت لذت بیشتر

نارضایتی از هدمات پارك

بازاندیشی در ناامیدی

نابوانی اقتصادی

نارضایتی از امکانات عمومی

اقتصاد ناامیدکننده

نارضایتی از هدمات عمومی

بازنشستگی

دوری از نوهها

حس بیهود ی ناشی از
بازنشستگی
پیادهروی

سس .م اعف سرمایهای

ناآرامی بنیادین

ناامیدی م اعف

ناامیدی به آینده

پارك

ضعف در ارائه هدمات عمومی به
سالمندان
فادان امکانات بدریحی

شرایط نامناسب زند ی
عدم استداده از اوقات

کمبود هدمات عمومی مناسب برای سالمندا ن

فراغ.

وضعی .بدنی مناسب

مسافرتهای مذهبی

رسید ی به کارهای بیرون از

کنترا بیماریهای

منزا

جسمانی

استداده از استخر

سالمتی جسمانی

بازنشستگی سال

استراح .ناکافی

سدر و ش .و ذار
بازنشستگی سال

حسرت مضاعف

فراغ .مستمر

مسافرت با همکاران
مسافرت برون شهری

سیاح .دلنشین

قهوههانه

هزینهبر بودن بدریک

فادان امکانات رفاهی در پارك

سیاح .دلنشین

ذران اوقات فراغ .در

روزمر ی م اعف

معاشرت /دورهمی در پارك

جستجوی شغل جدید

ساوط در بازنشستگی

پرداهتن به عالقهمندیها

ناآرامی ذهنی /اجتماعی

معاشرتهای انتخابی

لذت بردن از زند ی بعد

کشش به برون

شاغل به کار

عالقه به فعالی.

آرامش در هانه

نارضایتی از هدمات عمومی نامناسب

اشتغاا مجدد

حس مثب .ح ور در اجتماع

بازنشستگی

نارضایتی از هدمات عمومی نامناسب

اشتغاا پارهوق.

ایجاد مشغولی.

اصلی

مفاهیم

مفاهیم

مقوله
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بمرین مداحی /ذران اوقات در
هیئ.ها
بازی شطرن
مطالعه /کتاب هواندن

فرعی
اصلی

فرعی

اصلی

مقوله

ذران اوقات بیرون از شهر با

پ ی ش گ ی ر ی از ب یم ا ری ه ا ی ج سم ی و ر و ح ی

هانواده

آرامش روحی روانی

برجیک بدریک بر استراح.

مدری .زمان مناسب

استراح .و بدریک

پیگیری کارهای عاب

استراح .در منزا

انجام باغبانی

برنامه ریزی زمانی برای بدریک و استراح ت

هودشکوفایی

هواب و بماشای بلویزیون

ز م ا ن م ش خ ص ب ر ا ی ا و ق ا ت ف ر ا غت

انتظارات اجتماعی از
بازنشسته

استراح .آ اهانه

آسایش در هانه

استداده از کامﭙیوبر

استراح .و هواب

استراح .دلچسب در هانه
ماندن در منزا

خط داستان
هط داستان ،مسیر کلی بجربههای مشارک.کنند ان و جریان پژوهش را نشان میدهد در واقم ،
اربباط و رابطۀ بین ماولههای مختلف را نشمان ممیدهمد (ایممان )1391 ،اشمتراوس و کموربین
( )169 :1395ه برای یکﭙاررهسازی نظریه ،نوشتن هط داستان را بوصمیه ممیکننمد بمههممین
دلیل ،در این بخش از پژوهش سعی میشمود مدماهی و ماولمههمای اسمتخرا شمده در فراینمد
کد ذاری باز ارائه و بوضیک داده شود در این مسیر ،سعی میشود با ارائه نمونههای سمترده از
متن مصاحبهها ،جریان بحایح بشریک شود در این مسیر بر اساس ماوالت اصلی پژوهش سمعی
هواهد شد جریان پژوهش بهلحاظ اجتماعی برساه .شود

آسایش در هانه

افتاده
فرص .فراغ .بعد از کار

مشغولی.های هانگی

فرعی

مقوله
دورهمی دوستانه در هانه

مفاهیم

اصلی

مفاهیم

مفاهیم

مقوله
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سقوط در بازنشستگی
این ماوله اصلی با  13ماوله فرعی همگی واه این مسأله بودند که عمدهبرین عاملی کمه باعمث
میشود مشارک .کنند ان بجربه ناهوشایندی از بازنشستگی را داشته باشمند بمه دلیمل وضمعی.
اقتصادی ضعیف اس .بمه هممین دلیمل از مدهموم سماوط در بازنشسمتگی اسمتداده شمد البتمه،
بحایاات در سراسر دنیا ه نشان ممیدهمد کمه ورود بمه دوران بازنشسمتگی هممراه بما کماهش
درآمدهای هانواده اس( .ابرکرامبی )1396 ،این افراد از ناآرامی ذهنی /اجتماعی رن میبردند و
دغدغههایشان از نوع اقتصادی بود با بوجه به میزان حاوق بازنشستگیشان و ناکافی بمودن ایمن
مبلغ دریافتی آنان مجبور به جستجوی شغل جدید بودند و بیشتر آنان از نو شماغل ردیمدهانمد
آقای عباسی می وید« :من بوی این سن هنوز میرم دنباا دو لامه نون و آرامش ندارم» برهی از
آنان ه که مجددا شاغل نشده بودند و در هانه به استراح .مشغوا بودند حسرت م اعدی در
زند یشان وجود دارد که آنها را بیانگیزه ساهته اس .آقای باقری اینچنین می وید:

«واال همش فکر میکن ا ه قدی بود نمیذاشت که این همه بچه داشته باش ،
حتما مسافرت میرفت حتما باغ پدری رو آباد میکردم و االن وضعیت بهتر بود بوی
باغ مشغوا بودم و سرحاابر اما حیف که هیلی دیر فهمیدم و االن که بوی هونه
بیکار میشین و حوصلهم سر میره میگ ای کاش ای کاش »

نارضایتی از خدمات عمومی نامناسب
در این میان هررند مشارک.کنند ان اظهار میکردند بدریک هزینهبر هس .و نمیبواننمد اوقمات
فراغ .بهتری را بجربه کنند اما در هر صورت از مکانهای عمومی رایگان بمرای سمﭙری کمردن
وق.شان بهره میبردند البته آنان در این زمینه معتاد بودند که زیرسماه.همای رفماهی/بدریحی
کشور در وضعی .مطلوبی به سر نمیبرد و آنها مجبورند وق.شان را بیشتر در پماركهما سمﭙری
کنند هیری می وید:
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«بوی شهر برای وق .ذروندن و شاد بودن امکانات زیادی نیس .ولی نباید
بیانصاف بود ،این پارك هودش یه امکانی هس .که من وق .بگذرون و هوش
باش اما ناص زیادی داره ،یه سایهبان بزنن باالی نیمک.ها ،یه بوفهای باشه بو هر
پارکی ،کسی به این ریزه کاریا اهمی .نمیده متأسدانه»

جامعهپذیری نسلی ورزشی
هررند مردان بازنشسته زمان و فراغ .زیادی در طوا روز دارند اما آنها بمه نمدرت بمهصمورت
حرفهای و جدی ورزش میکردند ورزش برای آنان در پیمادهروی بمهویمژه بما همسمر هالصمه
میشد همچنین آنها عالقهای برای فعالی .در باشگاههای ورزشی نیز نداشمتند و بممایلی بمه آن
نشان نمیدانند و البته آن را به دلیل نوع جامعهپذیریشان میدانند آنها معتادند که رنین ریمزی
مختص جوانان اس .و نسل آنان با این سازمانها و مکانها بیگانهاند البته در این میان مسائل و
مشکالت مالی نیز ریبانگیر آنان بود و آن را بستری برای عدم مراجعه به باشگاه و ورزشهمای
حرفهای میدانستند آنها البته معتاد بودند که به هاطر بحرك بدنی روزانهشان نیمازی بمه ورزش
ندارند مشارک .کنند ان معتادند که آنها پرداه .پوا بمرای ورزش و هزینمه در ایمن زمینمه را
اصال بجربه نکردهاند و به همین دلیمل عمادتوارهای غیرورزشمی دارنمد آقمای پماکرو اینچنمین
می وید:

«از اولش یاد نگرفت که آدم باید برای ورزش ه وق .جدایی اهتصاص بده
و رنه حتما جزئی از برنامههای مه زند ی میشد»

دوآلیسم جهتگیریهای دینی
بعداد زیادی از افراد جامعه اوقات فراغ .هود را با امورات دینی سﭙری میکنند ایمن اممر البتمه
زمینههای باریخی و جامعهشمناهتی دارد و جامعمهپمذیری فمرد در همانوادههمای ممذهبی نامش
بهسزایی در این زمینه دارد همچنین افراد مسنبر مایدبر به امورات دینی هستند در همین راستا
میبوان د .افرادی که از ابتدا وق.شان را برای انجام دادن اعماا دینی اهتصاص دادهانمد و از
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سنین کودکی جزئی از برنامه زند یشان بوده اس .همچنان همان مادار از وق .آزادشمان را بما
آن دسته از اعماا پر میکردند آقای باقری می وید:

«ما رو طوری بزرگ کردن که حتما دین و سدارشات دین رو به جا بیاری و
عادت کردی به این کارا و االن بیشتتر مسجد و هیئ .عزاداری میرم»
در ماابل این افراد ،مشارک.کنند انی نیز بودند که بیان کردند پایبند کمتری به دین دارند و
اکنون که وق .آزاد زیادی دارند نیز بمایلی برای صرف وق .به این امور ندارند با وجود
دو انگی نظرها و اعتاادشان اما اکثری.شان معتاد بودند که باورهای دینیشان از قبیل اعتماد به
هدا و بوکل به هدا در مواق سردر می و افسرد ی کمک بسیاری به آنها کرده بود و این
نشان از ریشههای باریخی مذهبی در بین آنان اس .آقای هیری می وید:

«یادم نمیاد زیاد ناامید بش اما ا ه همچین ابداقی پیش بیاد سعی میکن از هدا
کمک بخوام ،رون ناامیدی کدر هس».

سیاحت دلنشین
مشارک.کنند ان هررند به دالیل اقتصادی مکانهایی را انتخاب میکردند که رایگمان باشمند یما
حداقل کمترین هزینه را برای سﭙری کردن اوقات آزادشان داشته باشمد امما بمرجیکشمان ماهی
اوقات با مسافرتهای بیرون شهری بود و بدریک را بر استراح .در منزا ارجک ممیدانسمتند در
این میان مشارک.کنند انی که مناب مالی کافی نداشتند سعی میکردند الاقمل سمدرهای ممذهبی
برونشهری را انتخاب کنند آقای قربانﭙور می وید:

«مسافرت رفتن پوا زیاد میخواد اما مکه و کربال رفت  ،میشه د .شهرهای ایران
رو ندیدم به جز یکی دوباشون»
در این میان البته برهی از ادارات و سازمانها اردوها و برنامههای بدریحی برای
کارمندانشان بدارك میدیدند که در رند ساا اهیر به دالیل نابسامان بودن وضعی .اقتصادی
لغو ردیده اند همچنین باریبا بمامی مردان بازنشسته قسم .اعظمی از زند ی هود را در
هانههایشان سﭙری میکنند بههمین دلیل در اربباط با هانهنشینی اذعان داشتند که در هانه
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آسایش دارند و از استراح .کافی برهوردارند و استراح .در منزا برای آنها دلچسب اس.
اسدی می وید:

«واقعا هونه و استراح .میرسبه»

نوزایش فراغت
اکثر مصاحبهشوند ان اوقات فراغ.شان را با همسر سﭙری میکنند البته فرزندان نیز اینجا نامش
فعا لی دارند در این میان ،بدریحات با همسر و ذران اوقات فراغ .با آنان کامال روندی جدیمد
در زند ی بعداد زیادی از افراد محسوب میشود که فرزندان آنها بعد از بشکیل هانواده ،زند ی
مستالی را برای هود پایهریزی کردهاند آقای قدیمی این رنین بیان میکند:

«صبحا با هان میری شاهگلی 1پیادهروی و االن ه ایشون سرحاا و سال بر
هس .و ه من معتادم که پیادهروی مادر ورزشهاس .و همین که هر روز یک
ساع .انجام میدی برای سن من و هانم مناسب و کافیه مثال اینو میتون بگ
هنگام شاغل بودن کمتر و نامنظ بر پیادهروی میرفت اما االن مربب انجام میدم»
در این میان ح ور نوهها و صرف زمان بیشتر با آنها (بیشتر نسب .به قبل و به ویژه
صبکها) ،نیز بخشی از فراغ .آنها را شکل میدهد بعدادی از مشارک.کنند ان مطرح کردند که
نوههایشان به زند ی بعد از بازنشستگی آنان امید بخشیدهاند و دوری از نوه برای آنان هوشایند
نیس .ررا که نوههایشان برایشان مشغولی .و سر رمی جذابی محسوب میشود بهطورکلی
مصاحبهشوند ان معتادند که بعد از بازنشستگی زمان بیشتری برای پرداهتن به
عالقمندیهایشان دارند و از اینکه از محیط کاری و استرسهای آن محیط دور هستند،
احساس رضای .داشتند طاهری بیان میکند:

«وق .آزاد دارم و به اهتیار هودم طبح عالیح و حوصلهم هرروز برنامه میریزم
برای همون روز»
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 1پارکی معروف در شهر ببریز
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عادتواره رنج
همچنانکه پیشبر ذکر شد ،مشارک .کنند انی نیز مجبور بودند که شغل دومی برای هود بیابند،
این افراد بهویژه از بازنشستگی احساس آرامش و هوشایندی نداشتند رمرا کمه بنمابر دالیلمی از
جمله اشتغاا به اجبار ناراضی بودند آنها می دتند که نیاز به استراح .دارند البتمه عمدهای هم
بودند که بر اساس عادت همچنان به کار کردن مشغوا بودند و هودشان به دلخواه سمراغ شمغل
دیگری رفته بودند اینان جز آن دسته از افراد بودند که حس مثبتی از ح ور در اجتماع به آنها
دس .می داد و عالقه به فعالی .و معاشرت بیشتر داشتند در واق عادتواره آنان همراه بما کمار
شکل رفته بود بهاری این رنین می وید« :شاغل بودن و فعالی .برام هوشایند و لمذت بخمش
هس .و در اجتماع بودن برای روحیهم هیلی مدیده»

دیگری امیدبخش
نحوه نگرش این مردان به سختیها و مشکالت و زند ی بسیار متدماوت از نسمل اممروز بمود و
کامال امیدوارانه باکنون زند ی کرده بودند آنان به طور عجیبی با زند ی و مشکالبش کنار آمده
بودند و نگرش امیدوارانهای به زند ی داشتند در واق امید همیشه در میمان آنمان پررنمگ بمود
هررند این امر دالیل فراوانی برای آنان داش .کمه از جملمه آنهما ایمن بمود کمه بتواننمد روحیمه
فرزندان هود را بهبود بخشند قربانﭙور بیان میکند:

«نسل ما نسل پرامیدی بود ،امروزیا زود ناامید میشن ،من هد .با بچه بزرگ
کردم ک نیاوردم االن پسر هودم یه بچه داره می ه هسته شدم بابا اعصاب و
حوصله ندارم البته اوناه حح دارن ما این همه فشار اقصادی نداشتی  ،من با حاال
ناامید نشدم»

بازنشستگی سالم
مصاحبه شوند ان پژوهش ،نسبتا از وضعی .جسمانی هوبی برهوردار بودنمد آنهما علم .ایمن
وضعی .بدنی مناسب را پیادهروی می دانستند البته از سالم .صد در صدی برهوردار نبودند اما
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معتاد بودند که پیادهروی و استراح .در منزا عالوه بر پیشگیری از بیماریهای جسمی از نظمر
روحی نیز کمک بسیاری به این افراد کرده اس .نیکجو مطرح میکند« :با همین پیادهروی قنمدم
رو ثاب .نگه داشت و از اینکه برم عمل قلب جلو یری کرده» روهی از آنان بمه واسمطه اینکمه
زمان فراغ.شان بیشتر شده اس .از رضای .درونی هاصی برهوردارند و به بیانی میبوان د.
به هودشکوفایی رسیدهاند عبدی مطرح میکند« :سرکار که میرفمت بمرای همیچ کمدوم از ایمن
کارهایی که االن انجام میدم فرصتی نداشت »

گسست مضاعف سرمایهای
در نهای .در کنار جنبههای مثب .و رضای.بخش بازنشستگی ،مصاحبه شوند ان به ابعماد مندمی
و پیامدهای ناهوشایند بازنشستگی نیز اشاره کردنمد مخصوصما اینکمه بما بماال رفمتن سمنشمان
حساسبر از قبل میشوند زند ی برایشان یکنواه .و بکراری میشود و کاری جمز بماشمای
بلویزیون و دورهمی دوستانه و یا مطالعه و

که روزمر ی م اعف محسوب ممیشمود ،انجمام

نمیدهند در پی این روزمر یها رفته رفته مردان بازنشسته هسته میشوند و حس بیهود ی بمه
آنان دس .می دهد و ممکن اس .اهی حوصله کافی نداشته باشند و به جر و بحث روی آورند
و در یریهای فراوان با اطرافیان داشته باشند در پی این امر ناهودآ اه دایره روابطشان کورکتر
میشود و در پی این ابداقات به زند ی یکنواه .عادت میکنند و سرمایه اجتمماعی هوشمان را
بالیل میدهند آقای طاهری می وید:

«وقتی هونه هست هیلی حوصلهم سر میره و به جز هوابیدن و بلویزیون دیدن شماید
با هانم و بچههام جرو بحث کن »

مدل پارادایمی پژوهش
در هط داستانی که بشریک شد ،سعی شد پویایی ها موجود از دریچه اجتماعی برساه .شوند و
در این میان نحوه سﭙری کردن اوقات فراغ .بازنشستگان در طوا یک فرایند استخرا و نشمان
داده شود در ادامه ،بالش می مردد رونمد و جریمان فعالیم.همای بازنشسمتگان در قالمب ممدا
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پارادایمی نشان داده شود مدا پارادایمی بحایح نشاندهنده جریان فرایندها و فعالی.هایی اس.
که در بستر مطالعه ابداق افتاده اس .این مدا ،از پن قسمم .شمرایط علمی ،شمرایط زمینمهای،
شرایط مداهله ر ،استرابژیها و پیامدها بشکیل شده اس .در مرکز مدا نیز پدیده مرکزی قمرار
می یرد که فعالی.ها حوا آن شکل می یرد جریان فرایندها و فعالی.همایی کمه در بسمتر ایمن
بحایح ابداق افتاده اس ،.نشمان ممیدهمد کمه پدیمده مرکمزی «مسمألهمنمدی زممان» اسم .کمه
مشارک.کنند ان در مواجهه با این پدیده استرابژیها و واکنشهایی نیز از هود نشان ممیدهنمد
در واق داده های بدسیر شده در بخش هط داستان در قالبی جدیدی که میبواند جریان و فرایند
رهدادها را نشان دهد ،در مدا پارادایمی به بصویر درآمده اس.
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نتیجهگیری و بحث
صاحبنظران براین باورند که بیشترین محدودی .برای فعالی.های انسان زمان اس .همه مما 24
ساع .زمان در هر شبانه روز در اهتیار داری با از آن استداده رقابتی کنی و اینکمه رگونمه ایمن
زمان صرف میشود برای امنی .مالی ،بهداش .و سالم .روانی و رضای .عممومی مما اهمیم.
دارد (جویس و استوارت  )1384هدف اصلی این پمژوهش بررسمی مواجهمه ممردان بازنشسمته
ببریزی نسب .به مسأله زمان فراغ .شان بود و پاسخ به این سؤاا که این کنشگران اجتماعی ره
نوع بجاربی را در قالب فراغ .برساه .مینمایند؟
بازنشستگی به عنوان یک فادان ،میزانی از استرس یا فشار به فرد وارد میسازد ،و این امر
فارغ از آن اس .که فرد رند ساا دیگر بازنشسته میشود و یا اینکه رند ساا از بازنشستگی
وی ذشته اس .بازنشستگان با از دس .دادن ماام و منزل .اجتماعی و با فاصله رفتن از
اجتماع با حدی احساس ناکارآمدی را بجربه میکنند از دس .دادن جایگاه و موقعی .اجتماعی
و برهی از وابستگیهای شغلی ،منجر به کاهش شبکه حمای .اجتماعی فرد می ردد و به عنوان
یک ضربه بر فرد فشار وارد میسازد (پورافکاری )1380 ،این فادان میبواند از نظر سالم.
جسمی و یا روحی عواقب ستردهای را به دنباا داشته باشد (مکوندی و همکاران  )1391نتای
نشان داد بازنشستگانی که در هانه از آنها حمای .میشود احساس هوشایندی از بازنشستگی
دارند ،اما افرادی که در منزا از منزل .و جایگاه هوبی برهوردار نیستند ،درار افسر ی و
احساس طردشد ی میشوند موسایی ( )1383نتیجه رفته اس .که منزل .اجتماعی فرد
بازنشسته در جامعه بسیار پایین بر از زمانی اس .که مشغوا کار بوده اس .که با نتای پژوهش
حاضر همخوانی دارد با این وجود ،براساس یافتهها مشخص ردید افرادی که دارای مشاغل پر
استرس بودند اکنون به آرامش رسیدهاند و احساس رضای .دارند
نتای حاکی از آن بود که بازنشستگانی که فعالی.های ورزشی داشتند سال بر و شاداببر
بودند نتای مطالعات رضوانی و همکاران ( )1394نیز نشان داد سالمندانی که بوانایی انجام دادن
فعالی.های بدنی ،فعالی.های روزانه زند ی ،پیادهروی منظ و فعالی.های بدریحی و اوقات
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فراغ .را دارند کیدی .زند ی بهتری دارند سازمان بهداش .جهانی ( )2002در این باره
می وید که فعالی.های اوقات فراغ ،.فوائد فراوانی برای سالمندان در پی دارد از جمله اینکه
باعث بهبود مشکالت ع النی -اسکلتی ،سالم .روانی و پیشگیری از آربری 1.میباشد در
عین حاا ،رحیمی و همکاران ( )1389بیان میدارند که ورزش در اوقات فراغ .سالمندان
ایرانی فعالی .رایجی محسوب نمیشود و فعالی .ورزشی در سالمندان بسیار اندك اس.
یافته های مطالعه حاضر ،نشان داد که عدم وجود امکانات کافی ورزشی بدریحی و فراغتی در
میزان بهرهمندی از ورزش و اوقات فراغ .ناش بسزایی دارند بنها ورزشی که بازنشستگان به
طور مستمر و اکثرا انجام میدادند پیادهروی بود این نتیجه با مطالعه دوابی و جمالی ()1383
همسو بود در صوربی که صداری و همکاران ( )1387در مطالعهای پی بردند که کمتر از یک
درصد از نمونه بحایح پیادهروی میکردند همچنین بازنشستگان بیشتر از پارك و ف ای سبز
بهرهمند میشدند پایگاه اجتماعی -اقتصادی با اوقات فراغ .اربباط دارد به این صورت که
هرره پایگاه اجتماعی -اقتصادی فرد باالبر بود اوقات فراغ .رضای .بخشبری داش.
مشارک.کنند ان رضایتمندی نامناسبی از اوقات فراغ .هود بیان نمودند و هواستار بهبود
شرایط و امکانات بودند مداح ( )1388در مطالعه هود نشان داد که سالمندان ایرانی رضای.
رندانی از اوقات فراغ .هود ندارند و رضای .از نحوه ذران اوقات فراغ .در سوئدیها
 73/4درصد و در میان ایرانیها  18درصد اس .پرینسیپی و همکاران ( )2018بیان میدارند
که رضای .از بازنشستگی نیز همراه با ادغام اجتماعی ،ابخاذ ناشهای اجتماعی جدید ،و
فرص .هایی برای فعاا بودن در داهل و هار از ف ای هصوصی ،مانند داوطلب شدن یا
شرک .در کلوپهای فراغ .یا فعالی.ها میباشد بدون بوجه به برنامهریزی ،کیدی .روابط
هانواد ی یک عامل مه برای رضای .و یا نارضایتی از بازنشستگی بود
مشارک.کنند ان بیشترین فعلی که به انجام آن در منزا مشغوا بودند بماشای بلویزیون و
هوابیدن بود رحیمی و همکاران ( )1389نیز اشاره میکنند که بیشترین فعالی .اوقات فراغ.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Arthrit
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مشارک.کنند ان در بحایحشان را بماشای بلویزیون و سﭙری نمودن اوقات در منزا بشکیل می
داد ه رنین نتای مطالعه حاضر نشان داد که بودن با دوستان و آشنایان ازجمله فعالی.های

فراغتی اس .که سالمندان به آن میپردازند صفاری و همکاران ( )1387نیز متوجه گردیدند
که  95درصد از نمونه مورد مطالعه در اوقات فراغت خود تلویزیون میبینند کیانﭙور و
همکاران ( )1390در نتای هود پی بردند که وض بازنشستگان از لحاظ درآمد ،اوقات فراغ،.
درمان ،بغذیه و مسکن مناسب نیس .که یافتهها این بحایح نیز بیانگر آن بود که بازنشستگان از
نظر وضعی .مالی در سطک مناسبی قرار ندارند و افرادی که از مسافرت نیز بهره میبرند کسانی
بودند که وضعی .اقتصادی مناسبی داشتند مشارک.کنند انی که با هانواده و دوستان و
همکارانشان رابطه هوبی داشتند ،شاداببر و سرزندهبر بودند رضوانی و همکاران ( )1394نیز
به این نکته اشاره کردند همبستگی اجتماعی و مشارک .در فعالی.های اجتماعی و مذهبی و
درددا کردن با دیگران از نظر روحی سالمندان را در وضعی .مناسبی قرار میدهد افرادی که
مسنبر بودند باریبا کمتر حوصله داشتند و کمتر از ف ای مجازی استداده میکردند در نهای.
نتای به دس .آمده از این مطالعه با مطالعه محمدی و همکاران ( )1394همسانی بسیاری دارد
که بیان می دارد عدم امکانات کافی ورزشی بدریحی و فراغتی ،سطک پایین بحصیالت ،سطک
درآمد پایین ،ضعف جسمانی ،عدم اطالع از فواید ورزش و فعالی .بدنی و ذراندن اوقات
فراغ .در میزان بهرهمندی از ورزش و اوقات فراغ .ناش بسزایی دارد در مجموع میبوان
د .امروزه در جهان پر از استرس همه مردم نیاز به آرامش و بدریک دارند ،مخصوصا افرادی
که بعد از سااها بالش هستگیناپذیر بازنشس .شتهاند و بعد از رندین ساا کار و بحمل
انواع سختیها و استرس اکنون وق .کافی برای پرداهتن به عالقمندیها و استداده از اوقات
فراغ.شان دارند در منشور فراغ .که در ماه جوالی ساا  2000به بصویب هیأت مدیره
جهانی فراغ .رسید ،آمده اس« :.بأمین فراغ .برای کیدی .زند ی همان قدر اهمی .دارد که
بأمین سالم .در آموزش» (روجک )11 :1388 ،پژوهش حاضر قدمی کورک در راستای هدف
بلند و واالی پرباربر و باثمربر نمودن دوران بازنشستگی از طریح برنامهریزی برای این دوران با
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حداکثر زمان فراغ .اس.
نتای پژوهش حاضر ،را میبوان به عنوان یافتههای اولیه و مادمابی در حوزه ذران وق.
مردان در دوران بازنشستگی در نظر رف .با این وجود ،بحایاات بیشتری در این زمینه الزم
اس .با ابعاد و زوایای دیگر موضوع را روشن نمایند یافتههای مطالعابی که برمبنای
پیمایشهای کمی بتوانند نتای بعمی پذیری را در رابطه با الگوهای ذران وق .در میان الیهها
و روههای مختلف اجتماعی ارائه نمایند و بداوتهایی که از نظر جنسی ،.بحصیالت ،شغل،
پایگاه اجتماعی و نظایر آن وجود دارد را روشن نمایند ،میبوانند به بکمیل فه ما از موضوع
یاری رسانند پیامدهای بعدی بازنشستگی بر روابط بین جنسیتی و بین نسلی هانواده و شیوه
مواجهه و کنار آمدن هانواده و همسران اشخاص بازنشسته با واقعی .بازنشستگی از جمله
موضوعابی اس .که همچنان جای مطالعات بیشتری در آینده دارد بحلیل بداوتهای اقتصادی-
اجتماعی ،جغرافیایی و استانی ذران وق .در سطک ملی ،امکان بدوین بستههای سیاستی را
متناسب با شرایط و نیازهای بازنشستگان فراه میآورد که الزم اس .در بحایاات آبی مورد
بوجه قرار یرد
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