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 و بیان مسأله مقدمه

هراي بهداشرتي،    در تمامي كشورها همگام با ارتقراي شراخص  

ايرران نيرز از ايرن امرر     . جمعيت سالمند در حال افزايش است

مستثني نخواهد بود و در طول چند سرال آينرده شراهد رشرد     

در همين زمينه اسرت كره   . دفزاينده اين گروه سني خواهيم بو

 كرره جرراي   ي بردانيم هرراي  پديردهمعدود از  را 5يسالمندبايد 

بره مثابره    پيررشرفت آن  د وآن وجررود دار  برا كمترين مقابلره  

بينرري رشررد  آمررار حکايررت از پرريش .اسررت مکانيسررمي قطعرري

 مريالدي  2030 تا 1995 هاي سال طي جهان سالمندان جمعيت

 6/3 از آسيا در اين ميان .كند مي درصد 53 به درصد 3 رقم از

 1/11 بره  درصد 1/51 از شرقي اروپاي درصد، 3/51 به درصد

 6/11از  آلمران  درصرد،  3/61به  درصد 3/13از فرانسه درصد،

 و درصرد  61 بره  درصرد  1/53ژاپن از  درصد، 3/15به  درصد

: 5611و همکراران،   بذرافشران ) درصد 1/51درصد به  3/1از  ايران

 .يدخواهند رس (61

 و آسريا  سرالمندي  بندي آماري، روند صورت اين مقايسه 

برراين مبنرا،   . كنرد  ديگر ذكر مري  كشورهاي از تر را سريع ايران

برا قررار    1410 سرال  حردود  در «سرالمندي  انفجار»بيني  پريش

سرالگي   13برايي  سنين در جمعيت درصرد 63 الي 11گرفتن 

ا ايرن تفاصريل،   ب. (5613 لفين،ؤم) پذير است بسيار محتمل و فهم

 مهم، لهأمس يك عنوان به «سالمندي» جوامع، تمامي در امروزه

درک  قابررل  ويرهه زمرراني بيررشتر   ه بمسأله ايرن  .است مطرح

 عمرده  اي لفره ؤم سرالمندي  بدانيم توزيرع خواهررد بررود كرره 

امري كره  . ان استمرتب  بد مشکالت و مصائب شناخت براي

، هاپيامرد  ر بحر  ابعراد و  البته، چه در بحر  ميرزان و چره د   

 شردن  كه پير چرا .خواهد زدمباح  بسياري را در ايران دامن 

 آوردن فرراهم  خواسرتار  كره  جروامعي  از يك سو، در جمعيت

 يك ،هستند خود جمعيت رشد به رو تعداد براي رفاه و امنيت

؛ از (Nolan, 1994:134) بره حسراب خواهرد آمرد     عمده چالش

. داردكشورهاي پيشررفته   ما با دهتفاوت عمديگر سو، نشان از 

 نجررر بررهجمعيرررررت سرررررالمند م هافرررررزايش پيرررررشروند»

                                                      
1 Aging 

 «سرالمت ايرن گرروه سرني     برره آنران   معطرو  شردن توجره

(Rudkin, 2000:234)هراي  برا چرالش  »شان در مواجهه  ، آمادگي 

 كره اغلرب   در حرالي . اسرت  اناز شمار فزاينده سرالمند  ناشي

 هراي  ي از اين پديده و گرفتراري كشورهاي در حال توسعه حت

قاسررمي و ) «بهداشررتي، اجتمرراعي و اقتصررادي آن آگرراه نيسررتند

  (.51: 5613موسوي، 

ها و مشرکالت   وجود چالشاز اين رو، بر اين باوريم كه 

و پيچيرردگي ابعرراد مختلررر   گيررر سرررالمندان متنرروع گريبرران

وش و وجامعه، برر لرزوم كرا    پرذير زنردگي ايرن قرشر آسريب

 آشررررکار و پنهرررران ترررر در ابعررراد هررراي عميرررق ريبررسرر

هررد  از  حركرت،  ايرن  لرذا در . گررذارد مري  هسرالمندان صرح  

 افزايش اميرد بره زنردگي    محدود به فق  راحمايت سالمندان 

امرروزه مفهروم    دانيم؛ چره ايرن كره    نميدر آنران ( طول عمر)

هرم  يعنري   .(5611، آرمان وتوكلي ) مطرح است «1سالمندي پويا»

و تغييرپررذيري سررالمند  افرررزايش كميرررت جمعيرررتسررتاي را

، سرالمند راهري جرز     وسيعي از عوامل زندگي روزمره طير 

شرك،   بري . قرار گرفتن در بستر اين تحويت را نخواهد داشت

ساختار  ها و بسترهاي تحولي ناظر بر بندي يکي از اين صورت

هاي متقن توانرايي   تحليلدر صورتي كه است؛ و سبك زندگي 

نررد؛ ا يرررات سرربك زنرردگي سررالمندان را نداشررته   يتبيررين تغ

و  طرويني  زنردگي  دسرتيابي بره   برراي علمي  هاي ريزي برنامه

 .(Nilsson & et al., 2004:300) دمانخواهد  عقيمتر،  مطلوب

كه مطالعات مررتب    بايرد اذعران داشرتدر چنين شراي  

 در داخل كشور بسيار محردود و در با سبك زندگي سالمندي 

 قالب مفهوم تنگاتنگي از سرالمت فيزيکري و كيفيرت زنردگي    
پرور و   ؛ علري 5611 ،و همکراران  كمرال  محققي؛ 5613 و همکاران، حبيبي)

و  زحمتکشررانو  5611 ي و قهفرخرري،يرر؛ محققرري ميرزا5611 همکرراران،

 .اند ساخت يافته (5635 همکاران،

شرناختي سربك    هاي جامعره  با اين حال، غفلت در بررسي

يرابي چنرين    پذيرند؛ سراخت  اي ديگر نيز رويت گونه زندگي به

هرا و   هايي به طور قابرل مالحظره برر اسراس ويهگري      پهوهش

توان در فراموشي  له را ميأريشه اين مس. نيازهاي جوانان است
                                                      
2 Dynamic Aging 
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توسر  فعراين ايرن حيطره      حساس از زندگي بشر اين مرحله

بايرد اشراره داشرت كره حروزه       و تقربيرا   جويي نمود علمي پي

اي بکرر   شناختي سبك زندگي سالمندان در ايران، عرصه عهجام

بنردي   رسرد دسرته   لذا، بره نظرر مري   . نمايد و دست نخورده مي

مطالعات سبك زندگي به عنوان كنشي مختص به نوجوانران و  

كند و ما  جوانان چيزي از واقعيات مسأله را براي ما بازگو نمي

در . واهرد داد را در ورعيت امتناع از موروع سالمندان قرار خ

اين زمينه بررسي انباشت قابل مالحظه مطالعات تجربي، اكثرر  

و همان  -هاي مقطعي، كمي  اين نوشتارها را در قفسه پهوهش

متمركز بر نوجوانان و جوانان و گراهي نيرز    -گونه كه ذكر شد

ن بر اين باوريم، از آن جا كه سرالمندا . دهد ميانساين جاي مي

ت كرالن فرهنگري ر اجتمراعي ملري و      ايراني مترأثر از تحروي  

 ،هاي اجتماعي متفاوت خود متأثر از جايگاه فراملي و همچنين

؛ مسرائل  نرد رهراي متعرددي دا   در عرصة سبك زندگي گزينش

هاي سني به بررسي گذاشته  هها نيز بايد مستقل از ديگر گرو آن

 .شود

كننرده تحرويت    اما با توجه به اين كه هنوز الگوي تبيرين 

گي سالمندان طراحي نگرديده و مطالعاتي كه تاكنون سبك زند

رحمتري و  ) انرد  مبناي شناخت خود را سبك زنردگي قررار داده  

؛ 5613 ؛ خرراتم،5611، ؛ نيکررزاد5613 ؛ حميرردي و فرجرري،5613 مرررادي،

در نتيجه  اند؛ ؛ سالمندان را مغفول داشته(5633 عبداللهي و مررادي، 

و پرسررش از  زنرردگي سررالمندان واكرراوي و شناسررايي سرربك

شرناختي   ورعيت اين مسأله، افق ديگري به مطالعرات جامعره  

. رررورتي انکارناپذيراسرت  سبك زندگي باز خواهد كرد كره  

به همچنين مسأله عمده ديگر آن است كه پهوهشي اين چنيني 

برر نروع   هاي مرتب  با مسأله،  ها و سياست منظور كارايي برنامه

اجتماعي ترسيم خواهد سناريويي كه در آينده توس  مديريت 

برراي  لذا، مسأله پرهوهش، ترالش   . ثيرگذار خواهد بودأشد، ت

شناسايي الگوهاي مصر  سالمندان با استفاده از روشي كيفري  

هراي بره    و ورود به دنياي تجربه زيسرته سرالمندان از دل داده  

 . ها است دست آمده از مصاحبه با آن

 

 های پژوهش پرسش

 است؟ چگونه شان  دگيبك زنساز سالمندان توصي  

هرررا و معررراني    چرره درک و تفسرريري از انگيررزهسالمندان 

رفتارهاي خود در راستاي تغيير سبك زنردگي خرود    زيرررين

 دارند؟

  سالمندي چه تأثيراتي در سبك زندگي افراد داشته است؟

  هنجارهاي مصر  در اين سبك زندگي چيست؟

 

 مالحظات نظری

 style of life بسرياري چرون   هراي  دلمفهوم سبك زندگي معرا 

,life style, Style of living ، امررروزه   به خود ديده است؛ امرا

 (.5613مهرررررردوي كنرررررري، ) كرررراربرد دارد lifestyle بيشرررررتر

. انرد  سامان گرفتهدسته  اين مفهوم در دوهاي موجود از  تعري 

و  قلمرداد كررده  سبك زندگي را از جنس رفتار ، دستة نخست

ايرن   هذهني افراد را از داير گيرري ها و جهرت ها، نگرش ارزش

هرا را   نگرش هرا و اما گرروه دوم، ارزش. نهند مفهوم بيرون مي

قصد مرا در   .(31: 5611 فارلي،) دندان بخشي از سبك زندگي مي

شريوه   اين نوشتار پرداختن به مبح  سربك زنردگي از منظرر   

هراي زنردگي    ترر الگوهرا و شريوه    و يا به طرور دقيرق   زنردگي

شامل الگوي فردي مطلوب از زندگي  تنها كه نهاست  روزمره

كره  اسرت  هرايي   روش هررا و  بلکه شرامل تمرام عرادت ؛است

 ،سروكار دارنرد  هرا برا آن خرو كررده يرا عمرال  ها سالمند بدان

اما قبل از پرداخت نظري، ررورت بيران ايرن مسرأله     .شود مي

انتخراب از   ينروع  زم برا مال يسبك زندگشود كه  احساس مي

لحرا،،   بردين  .هاي موجرود اسرت   از امکان رييتعداد كث انيم

بررسي  سالمندان شناخت سبك زندگي هاي يکي از بهترين راه

توانرد   مري  كره  اسرت سطح فعاليرت آنران در زنردگي روزانره     

برا   ريرزي مناسرب و منطبرق    برنامره  برراي مکفري را  اطالعات 

 طيرر  از اين رو، . ا قرار دهدم نيازهاي سالمندان را در اختيار

هررا   سرربك زنرردگي آن  ه توانرد سررازند   هاي افراد، مي فعاليت

مصرر    به ازاي تواند در ما مي سبك زندگي بر اين مبنا. است

داري  رفتررار بهداشررتي، مصرررر  فرهنگررري و ديرن    مادي،
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يعني ؛ مفهوم همبسته سبك زندگيدر اين ورعيت . ظهور يابد

ترري   شناسري جرامع   تر و به لحرا، روش  سبمبناي منا مصر 

در »كره   چررا . رسد هاي اجتماعي به نظر مي براي تحليل كنش

مقايسه با ساختارهاي اجتماعي ناشري از توليرد، دامنره بسريار     

هرايي   تواند همه افراد غير شاغل، حتي آن تري دارد و مي وسيع

انند ؛ م(Chaney, 1996:137 ) «كه جايگاهي در نظام توليدي ندارند

 .سالمندان را نيز در بر گيرد

سالمندان، وابسته به  مصر  ارائه آرا  نظري بررسي كيفي

اول آن كه نظريات ارائه شده را تنها . عواملي عمده خواهد بود

توان همچون كليات تعيين كننده دورنماي مسرير پرهوهش    مي

تصور نمود كه در بر انگيختن حساسيت نظري پهوهشگر قابل 

دوم، از آن جا كه در روش پديدارشناختي تکيره برر   . كاربردند

اسرتخرا  و   برراي تجربه زيسته پرسرش شروندگان و ترالش    

گيرري از آرا  نظرري بره معنراي      تفسير ممرامين اسرت؛ بهرره   

تواند از اين مترون   چه كه محقق مي. ها نيست پذيرش كامل آن

در . ال اسرتفاده نمايرد  ؤتنها به عنوان منبع احتمرالي ايجراد سر   

در  هايي كارآمد كره  تئوري شك دشواري يافتن ن راستا، بيهمي

بره كرار آينرد؛ برر همگران       مصر  ساخت چارچوب مفهومي

هراي   له عمرده ديردگاه  أمسر  تسرامح  انردكي  ما با. آشکار است

بره   -در اين جا سرالمندان  -موجود در اين زمينه را ورود افراد

 دو دانريم كره در ذيرل    فرآيند مصر  و رفتارهاي مصرفي مري 

و « 5مصر  كننده عقالني» -تصوير برساخته از مصر  كننده 

 آن مقصرود . قابل ارائره اسرت   -«1مصر  كننده مهارت پيشه»

مصر  كننده موجودي خرال  اسرت و چرون حرس      كه است

روشن و باثباتي از توانايي و موجوديت خويش دارد و كرايي  

 .كند خاصي را مصر  مي

كره در انتخراب    اساس ديدگاه انتخاب عقالني اين اسرت 

مناسبات اجتماعي، عقالنيت به صرورت غيرر مسرتقيم دسرت     

ها  بر اساس اين ديدگاه، انسان. (31: 5615 كرايب،) اندركار است

موجوداتي عقالني و حسابگرند كه با سربك و سرنگين كرردن    

 بنرردي نيازهراي خررود   منرابعي كرره در اختيرار دارنررد و رتبره   
                                                      
1 Rational Consumer 
2 Craft Consumer  

ترر و عقالنري    نيازهاي اساسياي كه در آن اولويت با  بندي رتبه

دهند كه حراوي   اي سامان مي اعمال خود را به گونه تر است 

هرا را بره حرداقل     و زيان استها  بيشترين ميزان سود براي آن

كنشرگري خرال ،   »طبق اين ديدگاه ، مصر  كننرده  . برسانند

حسابگر و عقالني است كه در راستاي كسرب حرداكثر سرود،    

ق به خريد كايها و خردمات اختصرا    منابع را به طرزي دقي

ايررن ديرردگاه كرره پيونرردي  . (Campbell, 2005:23) «دهررد مرري

گرايانره و نظريره اقتصراد ليبررال دارد،      تنگاتنگ با تفکر فايرده 

كند  يك سوژه اجتماعي مدرن معرفي مي مصر  كننده را نوعا 

طبرق  . كنرد  هاي خود عمرل مري   كه بر مبناي آگاهي از خواست

اي عقالنري   صرر  كننرده قرادر اسرت بره گونره      اين تفکرر، م 

در . هيجانات خود را محاسبه كرده و مطابق برا آن عمرل كنرد   

داند كه به  توان گفت كه سالمند مي راستاي پهوهش حارر مي

طور مثال تا چه ميزان درآمد دارد، به چه كايهرايي دسترسري   

اي را  هاي او چيسرت؟ و برر ايرن اسراس گزينره      دارد، اولويت

كند كه بيشترين ررايت خاطر يا منفعرت را برراي    ب ميانتخا

  .استوي به همراه داشته 

تنقيح تئوريکي مصرر  كننردگان مهرارت پيشره در آرا      

از اين سنخ مراد معنايي كه  به. قابل رديابي است 6كمپبل كالين

شود، مصر  كنندگان براي تحقق اهدا  خرود بره نحروي     مي

 مررادي، ) دهند كنش نشان ميفعال نسبت به كايها و خدمات وا

بدين معنا مصر  كننده مهرارت پيشره، شرماري از    . (61: 5611

ها به عنوان مواد خرام در راسرتاي    محصويت را گرفته و از آن

كند و در نتيجه، كايها را  خلق يك محصول جديد استفاده مي

 سرازد  ي شخصري شرده يرا انسراني شرده مبردل مري       يبه اشريا 

(Campbell, 2005:28 .) منظررور كمپبررل ايررن اسررت كرره شررمار

دهنرد كره خودشران محصرويت      اي از مردم ترجيح مي فزاينده

يعنري محصرول نهرايي را     ؛مورد نياز را به دلخواه خود بسازند

جرا خلرق فيزيکري يرك      البتره در ايرن  . خودشان طراحي كننرد 

بنردي   محصول مد نظر نيست؛ بلکه مقصود همنوازي يا سرهم

ها به شکل انبوه  كه هر كدام از آن اي است محصويت جداگانه

                                                      
3 Campbell 
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كنندگان كايهرا را از كراربرد    در حقيقت مصر . اند توليد شده

هرا،   آن 5مند سراختن مجردد   ها جدا كرده و با زمينه معمولي آن

نيازي به ذكر . بخشند هاي جديدي به كايها مي معاني يا ديلت

اين مسأله نيست كه فرآيند مرذكور مسرتلزم مهرارت و دانرش     

در ارتبرا  برا ديردگاه    (. Campbell, 2005:29-34) باييي اسرت 

ادعاي كمپبل . رسد كمپبل اشاره به دو نکته رروري به نظر مي

اين نيسرت كره همره مصرر  كننردگان از جملره سرالمندان،        

اما به زعم وي، بخش مهم و در حرال  . كنندگان ماهرند مصر 

. اي گيرنرد توانند در اين مقوله ج كنندگان مي رشدي از مصر 

هاي غير ماهرانه مصر  نيز وجود دارنرد و در مرواردي    گزينه

ها به خاطر شراي  مالي و جسماني بر افراد تحميرل   اين گزينه

همچنين صر  داشتن زمان و پول براي تبديل شردن  . شود مي

كمپبل، خود . كند كننده مهارت پيشه كفايت نمي فرد به مصر 

جا كره تمرامي    از آن. ان داردنيز به اهميت سرمايه فرهنگي اذع

هاي مصر  ماهرانره، مسرتلزم سرطوح برايي سررمايه       فعاليت

جايي كه سررمايه   هاي زياد نيستند و نيز از آن فرهنگي يا هزينه

شود،  ها كسب مي واسطه رسانهه فرهنگي مورد نياز به راحتي ب

گسترش مصر  ماهرانه در ميان افراد و در اين جا سرالمندان  

بخشي از اين (. Campbell, 2005:34-39) شاهده استنيز قابل م

مسأله گسترش مصرر  ماهرانره بره ماهيرت مدرنيتره نيرز برر        

مدرنيته نظمري دو پهلرو و دو لبره دارد و در تمرامي     . گردد مي

ها، داراي اين توانايي بالقوه اسرت كره پرادزهر مصرائب      حوزه

صرر  فزاينده ع 1كاييي شدن. خود را در دامان خويش بپروراند

هاي مدرنيتره اسرت،    مصر  انبوه كه يکي از پيامدها و ويهگي

را تقويت كرده و مصرر  ماهرانره    6همزمان واكنش رد خود

در ايرن  (. Campbell, 2005:34-39) نمودي از اين واكنش است

پررداز مدرنيتره مترأخر     بخش از ديدگاه كمپبل، رد پراي نظريره  

جوامرع   چره ايرن كره گيردنز    . گيدنز به وروح نمايران اسرت  

 (.Kaspersen, 2000:104) نامد مي «1زدايي شده سنت»امروزي را 

                                                      
1 recontextualization 
2 commodification  
3 decommodification  
4
 Detraditionalized

اي از  پيامد اين مسأله، رويارويي فرد با گستره وسيع و پيچيرده 

مدرنيتره بره خراطر ماهيرت غيرر      . هراي ممکرن اسرت    انتخاب

كنرد و   اي خود، در امر گزينش هيچ كمکي به فرد نمري  شالوده

فتن سبك زندگي، و در پرترو  ترين پيامد اين امر اهميت يا مهم

. (553: 5611 گيردنز، ) آن الگوهاي مصر ، براي فرد عامل است

هراي مهرم مصرر ،     بنابراين در ديدگاه گيدنز، يکري از جنبره  

شناختي است و امنيرت   مکانيسم حفظ و استمرار امنيت هستي

شناختي نيز منرو  بره حفرظ و ترداوم كيفيرت روالمنرد        هستي

اي از  تررين تخطري   مي كره كوچرك  هنگا. زندگي روزمره است

روال عادي امور صورت گيرد، ارطراب بر سراسر وجود فررد  

حفظ امنيت وجودي مسرتلزم آن اسرت كره    . گردد مستولي مي

در سطح ناخود آگاه و خود آگاه عملي، برراي بعمري از   »فرد 

اي كه همره آدميران در طرول     هاي وجودي ترين پرسش بنيادي

هايي در اختيار داشرته   شوند، پاسخ ها روبرو مي عمر خود با آن

هراي مربرو  بره نفرس      ها عبارتند از پرسش اين پرسش. است

هستي، روابر  برين دنيراي خرار  و زنردگي آدمري و وجرود        

هرا   ، كه پاسخ بردين پرسرش  (553: 5611گيدنز، ) «اشخا  ديگر

مند بودن جريان زندگي و رفتارهراي مصررفي و    منو  به روال

 .د كردن زندگي استمکانيسمي براي الگومن

 

 روش پژوهش

 روش تحقيرق  يرك  هرم  و فلسفي مقولة يك هم پديدارشناسي

 انسراني،  طريرق تجرارب   از هرا  پديده درک منظور به كه ،است

 سراختن  روشرن  دنبرال  بره  روش تحقيرق  ايرن  .يافت گسترش

 از آن دقيق توصي  و شده هاي تجربه پديده جوهرة و ساختار

. اسرت  كننردگان  شرركت  دگيزن تجارب تحليل و تجزيه طريق

 شهر سالمندان تجربه درک منظور به 5636 سال در مطالعه اين

 روش .اسرت  پذيرفتره  صروت  شران  مصرفي الگوهاي از كرمان

 برا  نفرر  15 تعداد به1 هدفمند گيري نمونه بر مبتني گيري، نمونه

 اشرباع  ترا  3يافتره  سراختار  نيمره  و عميرق  هراي  مصاحبه كمك

                                                      
5 purposive sampling 
6 In- depth & semistructured interview 



 

 

 5631پاييز ، سوم ، شماره(36)، شماره پياپي هفتمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 13

 

 داشررتن  مطالعره  ايرن  به ورود عيارهايم .يافته ادامه اطالعات

 فقرررردان خررررانواده، در زنررردگي سرررال، 33 برررايي سرررن

 هراي  محدوديت نداشررتن ذهنرري، شررده ثابررت مررشکالت

 رررايت  روزمرره،  هراي فعاليت كننده مختل حركتي و جسمي

 تجرارب  برازگويي  توانررايي  و مطالعره در شرركت بره داشتن

  .است

 كاليرزي  اي مرحله هفت نيز ها داده ليلتح و تجزيه روش

 شركت همه توصيفات ابتدا روش، اين هاي بايستگي در .است

 .شرود  مري  خوانده ها آن با شدن احساس هم منظور به كنندگان

 مهرم  عبرارات  و شود مي رجوع ها ياداشت از كدام هر به سپس

 هرر  مفهروم  يرا  معنري  مرحلره،  سرومين  در .گردد مي استخرا 

 توسر   است مطرح شده تنظيم مفاهيم باعنوان هك مهم عبارت

 درون شرده،  تنظيم مفاهيم گام، چهارمين .گيرد مي شکل محقق

 بره  هرا  يافتره  پرنجم،  .شرود  مي سازماندهي موروعي هاي دسته

 .شرود  مري  تلفيرق  نظر مورد پديده از جامع توصي  يك درون

 صريح بيانيه يك شکل به تحقيق مورد پديده از جامع توصي 

 هر به نتايج نهايي، معتبرسازي گام در .شود مي تنظيم نروش و

 هرا  آن از ها يافته مورد در و شود مي گردانده باز ها سوژه از يك

 انعکاسري  آمده دست به هاي يافته آيا كه شود مي پرسيده سؤال

 طريرق  بردين  .(115 :5613 محمردپور، ) اسرت  هرا  آن تجربيات از

 .دشدن تفسير و يلتحل پهوهش از شده استخرا  هاي مقوله
 

 ها یافته

 ايرن  در .هسرتند  مرد نفر يازده و زن ،كنندگان شركت از نفر ده

 نفر، شش دانرشگاهي تحرصيالت از برخوردار سرالمندان ميان

 خوانردن  سررواد  نفر چهار و ابتدايي نفر پنج ديپلم، نفرر شرش

 دو برا  پرهوهش،  ايرن  مفهرومي  بنردي  صورت .نددار نوشتن و

 چندين و «فرهنگي مصر » و «تجسدي صر م» اصلي مقوله

  .است شده برجسته مقوله زير

 

 تجسدی مصرف:  اصلی مقوله

 ثيراتأت و دارد تجسدي ساخت با تنگاتنگي ارتبا  مقوله، اين

 رو ايرن  از .اسرت  مررتب   فررد  بردن  با واسطه بي صورت به آن

 بره  سرالمندان  زندگي سبك نمايش براي مهمي معيار تواند مي

  .رود شمار

 

 مصرفی های رژیم فرعی مقوله

 مصرر   و انتخراب  در سالمندان ترجيحات و ها ذائقه مقصود،

 هاي كنش دهنده جهت كه چرا .است ها نوشيدني و غذاها انواع

 .هسرتند  خرا   طور به مصرفي هاي كنش و عام طور به افراد،

 طريرق  از كره  است بسياري عوامل تأثير حتت خود مقوله اين

 برخري  تجربيرات  بره  توجره  با و بورديويي الگوهاي كاربست

 و حجم اجتماعي، فماي در شان جايگاه به عنايت با سالمندان

 برا  و «5تجملري  مصرر  » مقولره  در هرا  آن هاي سرمايه تركيب

 مقولره  زيرر  در جسرماني  مخراطرات  و هرا  رررورت  به توجه

 .اند گرفته جاي «1ررورت مصر »
 

  تجملی مصرف

 زنردگي  مرادي  شرراي   كره  است افرادي آن از تجمل مصر 

 ناشري  امکانرات  يا ها آزادي با ررورت، از گيري فاصله با ها آن

 (.11 :5611 مرادي،) شود مي تعري  سرمايه، مالکيت از شده
 يا سايد و سبزي مهمون جلوي اگه كنيد مي فکر شما»

 و شدن پير گن نمي بذاريم، سبك غذاي اصطالح به

 آدم چرا اصال  .نيست جور اين كه حالي در خسيس؟

 دونم مي بهتر پس .نکنه بکنه، تونه مي كه كاري بايد

 «بياد چشم به كه بکنم كاري

 به توجه با اما داره، خطر گوشتي غذاهاي كه درسته»

 غذاهاي بيشتر داريم، مهمون زياد كه ما سال و سن

 غذاي پلو انواع و گوسفند گوساله، گوشت گوشتي،

 «است ما غالب

 برديعي  تركيب حاصل مصر  از مندانسال بازخواني اين

 و ذائقره  بره  منرو   فقر   غرذايي  رژيرم  دهد مي نشان كه است

 يرا  و جامعره  بر حاكم فرهنگي عوامل نيست؛ فردي ترجيحات

 اثرگذار قشر اين مصر  بر اطرافيان انتظارات از سالمند تصور
                                                      
1 Luxury 
2 necessity  
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 ييرفتارهرا  مجموعره  بره  تروان  يمر  را مصر  رو، اين از .است

 مرورد  تير روا ترا رديگ يم كار به را ها آن لمندسا كه كرد ريتعب

 .دنساز مجسم گرانيد برابر در را انتظار

 مرا  و هستند ما اطرا  كه هايي خانواده به توجه با »

 از كره  هم دامادها و ها عروس .داريم رابطه ها اون با

 تره ارجح آبرو حفظ ند،ا كرده تحصيل و باي طبقات

 «وريمنخ يا بخوريم چي ما كه اين تا

 اسرت  اجتمراعي  دنياي نوعي مطلوب رفتاري ترجيح اين

 اسرتاندارد  مصرر ،  در شران  ظرفيرت  براساس مردم آن در كه

 ,Bourdieu) شوند مي ارزيابي شان زندگي هاي سبك و زندگي

1984:310).  

 

 ضرورت مصرف

 هرراي گررروه و اقشررار بررين در مصررر  الگوهرراي در تفرراوت

 فررد  برراي  گونراگوني  ايسناريوه ترسيم به مختل ، اجتماعي

 فرررردي مثابررره بررره گررراه كننرررده مصرررر  .شررود مرريمنجررر 

 زييچ از مندي دهيفا قصد به كه شود يم محسوب گرر انتخراب

 نيرز  سرالمندي  حيطره  در مورروع  رنيا .زند يم عمل به دست

 و جسرماني  شراي  خاطر به سالمندان بيشتر كه چرا .گنجد مي

 رفترار  زنردگي  شرراي   و بيمراري  بعدي عوارض از پيشگيري

 مصررر  بنررابراين، .گيرنررد مرري پرريش در را خاصرري مصرررفي

  .است شراي  محصول ررورت

 و دهرم  يريتغ رو خودم كه كنم مي را خودم سعي»

 و هسرتم  خرودم  آينرده  و توانرايي  فکرر  به بيشتر

 داشرته  سرازش  ام معده با كه كنم استفاده غذاهايي

  «باشه

 و يزنررردگ سررربك هرنرريزم در ،سررالمندان معنررا، ايررن در

 ممکرن  سالمندي .دندار وجرود يگونراگون اجبارهاي مصر ،

 در مختلر   و جديد هاي روش به پيوستن براي شرايطي است

 سبب سن افزايش كه چرا .(Earl, 2010:230) كند ايجاد زندگي

 .گردد مي سالمند فرد مصرفي رفتارهاي شدن محدود

 سن اين ويت و كرده فر  شرايطم كه اين به توجه با»

 سعي داره؛ وجود آدم برا خطري جور همه كه سال و

 « باشه سيزيجاتي و سايدي بيشتر غذام كنم مي

 چري  هرر  سرابق  مثه تونم نمي ديگه بخوام هم خودم»

 «.......بخورم دارم، دوست

 كره  آورد مري  يراد  بره  را نکتره  اين تجربيات توصي  اين

 نيراز،  مورد  مصر انتخاب در سالمندان اختيار از گفتن سخن

 روي بره  هرا  انتخاب تمامي مسير كه نجامديب پندار نيا به دينبا

 ابر  ب تمرر  هاي ميتصم ههم سالمندان كه آن اي و است باز آنان

 امکانررات  رهير كل از كامررل  يآگراه برا را شيخو هاي انتخاب

 عرصره  در چره  و كرار  عرصره  در چره  .ننديگز يم برر موجرود

 مصررفي  رژيرم  حرروزه  برر  اندتو مي اقتصادي شراي  مصر ،

 .گيرد پيشي

 همرون  بره  پرس  خرابره،  كره  زمونره  دوره اين ورع»

 «هستيم راري كنه سير را آدم شکم كه چيزايي

 روي رو خررودش ثيرأترر كرره بازنشسررتگي از بعررد»

 سرفره  از اصرلي  غرذاهاي  مرور به گذاشته زندگيمون

 هرا  امرروزي  قرول  به كه شده جوري اين و رفت مون

 «كنه مي تعجب ببينه گوشت اگه ما معده

 براي جايي كه داره نشده پر سوراخ ما زندگي اينقدر»

 براقي  خروردن  طروري  هچر  و خوردن چي درباره فکر

 جراي  ديگره  بمرونيم  سررپا  كه خوريم مي ما .مونه نمي

 «مونه نمي پيري رژيم براي

 رويکرردي  برا  سرالمندان  برخي ها، روايت بدين عنايت با

 بره  دقيرق  اي شيوه به عقالني اقتصادي لحا، به و حسابگرايانه

 را خود هاي اولويت و درآمد هيجانات، زنند؛ مي دست مصر 

 .كند عمل آن با مطابق و كرده محاسبه را خود بندي درجه

 

 پوشاک مصرف فرعی مقوله

 و گرايانه ررورت الگوي شامل كلي معناي در پوشاک الگوي

 كايهراي  رادافر  گرايانه، ررورت الگوي در .است زيباشناختي

 ايرن  .گيرنرد  مري  كرار  بره  نيازها ارراي براي خدمات و مادي

 متبادر ذهن به مصر  مفهوم از كه است معنايي ترين واسطه بي

 .شود مي
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 گرایانه ضرورت الگوی

 و كاركرد ساخت، شر  سه داراي انساني رفتار پارسنز زعم به

 امر  بحر   بره  جرا  ايرن  در چه آن .(35: 5613 روشه،) است فرآيند

 5كراركردي  نيازهاي پيش يا كاركرد مفهوم دارد؛ بيشتري ارتبا 

 اوليره  نيازهراي  از برخري  سراختن  بررآورده  مسرتلزم  كه است

 .است سالمندان

 كارهرراي بتونره  كره  بپوشره  راحتري  لبراس  بايرد  آدم» 

 اينره،  انتخاب در من براي اصل بده، انجام شوه روزمر

 «ديگه چيزاي و طرح و رنگ نه

 لباس بودن محکم و قر  و دوام ن،س اين توي من»

 چي من كه كنه نمي نگاه اين به ديگه كسي .مهمه برام

 جروري  يرك  دوام با هاي لباس .پوشم نمي يا پوشم مي

 «هست هم تر صرفه به

 خروري  مري  هم آش بدي پول قدر هر گن مي درسته»

 وسرع  كرنم؛  انتخاب ارزان هاي لباس ميدم ترجيح ولي

 «هزارتومنه سي و 13 دودح و حد همين در من مالي

 

 زیباشناسانه الگوی

 پوشراک  منزلرت،  نمادهراي  فزاينرده  1شردن  بصرري  واسرطه ه ب

 نمايش هاي روش ساير با قياس در است؛ يافته اساسي اهميتي

 پوشراک  برودن  ديد معرض در فرد، اجتماعي جايگاه و منزلت

 كه جا آن از حال .است بخشيده نيز زيباشناختي اي جنبه آن به

 صرادر  شرناختي  زيبرايي  احکرامي  توانند مي افراد كانت، عمز به

 الگومنرد  رسرد،  مري  نظرر  به ؛(3 :5613 پرستش، و جمشيديها) كنند

 در موجرود  هراي  نشرانه  و نمادهرا  دستکاري و مصر  نمودن

 روا  نيز سالمندان در خود، نيازهاي و اميال راستاي در كايها

 .است داشته

 و سرن  ايرن  توي كه رمندا اعتقاد چيزها اين به اصال»

 درون از بيرون زيبايي .نکنيم توجه ظاهر به نبايد سال

 «گه مي

 به را شعر اين بايد كه رسيديم ورعيتي به ديگه اين»

 نشران  زيباسرت  لبراس  همرين  كه گفت ديگه اي گونه

                                                      
1 functional prerequisites  
2 visualization  

 « آدميت

 را خرودش  نسرب  و اصرل  و ريشه خواد مي اگر آدم»

 هرم  پوشرش  در بايرد  نصرب  و اصرل  اين بده، نشون

 «بده نشون خودشو

 بره  بردل  سرالمندان  برخي براي مصر  الگوهاي بنابراين

 و شخصرري هرراي هويررت برسرراختن بررراي اساسرري ابزارهررايي

 امرر  ايرن  كره  اند شده خا  گروه يك به تعلق ابراز اجتماعي،

 Cohen) اسرت  كنندگان مصر  فعاينه و خالقانه نقش مستلزم

& Kennedy, 2007:5-324; Slater, 2005: 9-178.)  مبنرا،  ايرن  برر 

 و سرن  خطرو   طرول  در متفاوت اجتماعي هاي جهان زيست

 زيرادي  سالمندان در متمايز مصر  الگوهاي ظهور به نيز سال

 مصرر   در همره  از بريش  چه آن كه اي گونه به .اند شدهمنجر 

 دارد، اهميرت  خرا   طرور  بره  لبراس  و كلي طور به كاي يك

 اين در .است كاي آن در دموجو اي نشانه هاي ارزش و ها نشانه

 اهميتري  ،افرراد  سرني  بنردي  رده به توجه بدون ،6ها مارک ميان،

 .يابند مي اساسي

 به احترام بايد امروزه چون ترسم مي خيلي ترسم، مي»

 كه خيابون كوچه توي كرد، فراموش رو تر بزرگ خود

 آيرا  امرا  داره، وجرود  مرن  مثرل  پيرر  همره  اين ريم مي

 و لبراس  ايرن  به احترام اين نه کيه؟ي اونا به ها احترام

 «اونه مارک

 رهنمرون  نتيجره  بدين را ما موروع اين چرايي از پرسش

 برآورده براي نه سالمندان، برخي مصر  الگوهاي كه سازد مي

 ادعاهراي  سراختن  مطررح  سبب به بلکه واقعي، نيازهاي كردن

 منطق بررسي پي در كه آن از بيش يعني ؛است اجتماعي اعتبار

 منطررق دادن نشرران صرردد در ند،هسررت مصررر  دگرايانهسررو

 دسرت ه بر  مبنرا،  ايرن  بر .(Clark, 2003) هستند آن 1آميز احترام

 و احترام فقدان يا رع  از گرفته نشأت تواند مي اعتبار آوردن

 جسرتجوي  مبنرا  اين بر .است سالمندان به نسبت جامعه امنيت

 توانرد  مري  متظاهرانره  يا نمايانه خود مصر  در منزلت و شأن

 .است موروع اين بر تبييني و توجيه

                                                      
3 brands 
4 honorific 
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 فرهنگی مصرف :اصلی مقوله

 علمرري، هرراي تئرروري و رويکردهررا از بسررياري راسررتاري هررم

 سبك مطالعه در غيراقتصادي، عوامل منظر از مصر  واكاووي

 فرهنگري  مصر  كه جا آن از .است رروري سالمندان زندگي

 عوامرل  تعرين  از زيادي حدود تا كه است هايي حوزه جمله از

 اي مسرأله  بره  و شرده  خرار   هرا  رررورت  عرصره  و اقتصادي

 از اي مجموعرره عرصرره ايررن در مررا دارد؛ ديلررت و فرهنگرري

 هراي  ممرمون  زير با را فرهنگري رتفعالي و مصر  رفتارهاي

 «دينري  گرذران  سربك » و «فراغتري  مصرر  » ،«هنري مصر »

 .كنيم مي جويي پي

 

 هنری مصرف :فرعی مقوله

 محصرويت  از خاصري  اقرالم  بره  گرايش يا جحيتار مقصود

 و سرينمايي  ادبري،  ابعراد  در كره  اسرت  سالمندان توس  هنري

 .اند شده بندي سنخ موسيقيايي

 خرا   طور به نه البته دارم؛ مطالعه كتاب گاهي»

 شرروع  رسريد  دسرتم  هرچري  .ببررم  نام بخوام كه

 «كنار گذارمش مي د،نيا خوشم اگر و كنم مي

 .نميررراد خوشررم زيرراد مطالعرره ،هيچررري تقريبررا»

 وقرت  كرارا  ايرن  بررا  بخوام كه نداره سو چشمام

 «بذارم

 هراي  كتراب  و حرافظ  ديوان به بيشتر من مطالعه»

 رو مرن  غزليرات  اون تمام شه؛ مي خالصه سعدي

 «ندازه مي قديم ياد

 بره  .....دارم، زيرادي  عالقره  تراريخي  هراي  كتاب»

 با مفهومي و عميق هاي كتاب سن اين براي نوعي

 كتراب  .نيسرت  جوابگو شه مي ظاهر كه فراموشي

 «سرگرميه ما براي

 امرا  نردارم،  شرو  حوصرله  اصرال  ....نره  كره  فيلم»

 .دارم دوسرت  رو تراريخي هاي سريال و ها داستان

 چرره  گذشررتگان  سرگذشرت  كره  ببيرنم  خوام مي

 «جوريه

 تماشرا  تلويزيرون  اير  فرريلم  ،باشرره  طنرزي  اگرر»

 «كنيم مي

 ايرن  برا  ما جووني قديمي، ريگدا گه موسيقي؟»

 «است قديمي هاي خواننده

 تررجيح  را شرجريان  مثرل  سرنتي  و هرا  كالسيك»

 «را جديدها اين تا دم مي

 هنرري  مصرر   اگرر  كره  آيرد  مي چنين ها مصاحبه اكثر از

 هنري، هاي زيبايي ظرافت، ارزش، ميزان اساس بر را سالمندان

 ميرل  كنريم؛  ابيارزي آثار فکري ارزش و بودن تأمل قابل ميزان

 در .يابرد  مري  عاميانه رفتاري ترجيح يا گرايش بيشتر سالمندان

 فراغتري  گرايشري  بيشتر سالمندان هنري مصر  ورعيت، اين

 .است

 

 فراغتی مصرف :فرعی مقوله

 مقوله فهم در سالمندان هنري مصر  باب در شده ذكر مبح 

 زعرم  بره  كره  چرا است؛ برخوردار ويهه اهميتي از فو  فرعي

 در جامعره افرراد فرهنگري مصر  هعمد بخش شناسان امعهج

 مبنرا،  اين بر .(136 :5631 رررايي، ) است فراغت اوقات همجموع

 برر  مبتنري  زمرراني  تنرراوب  داراي را سرالمندان  نيازهرراي  اگر

 ،بازديررد  و ديرد  بره نيراز مانند مدت كوتاه و روزمره نيازهاي

 بلندمردت  نيازهراي  ورزش، بره  نيراز  مانند مدت ميان نيازهاي

 براقري، ) يمدانرر ب وغيرره  چنردروزه  سرفر  گرردش،  به نياز مانند

 در مختلر  فراغتري هاي سبك و فراغتي نيازهاي بروز ؛(5613

 ،زنردگي  تسرهيل  رشررد  به رو روند به توجه با سني گروه اين

 امرري  فرزنرردان،  كرم تعرداد برا همراه خانواده شدن اي هسته

 .است محتمل

 بيشرتر  اونجرا  باشرم  خروش  كره  جرايي  ميدم ترجيح»

 برا  بيشتر من اوقات ترم، راحت هام بچه با .كنم صر 

 «گذره مي ها بچه خونه به رفتن

 حتري  مرا  كرنم،  مري  سرپري  دوستان با را وقتم بيشتر»

 هم شهر بيرون هاي نيك پيك به دوستان با وقتا بعمي

 «ريم مي



 

 

 5631پاييز ، سوم ، شماره(36)، شماره پياپي هفتمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 13

 

 مصرر   و فراغرت  فرهنرگ  روابر ،  از ساختي چنين در

 و هسرت  يکرديگر  به متصل و تنيده هم در اجزايي از متشکل

 هراي  فعاليرت  كه چرا .بود خواهد سالمندان تداوم و بقا رامن

 ايرن  همچنرين  اسرت؛  شادي ايجاد براي مناسب منبعي فراغتي

 گرذران  سبك و ، معنوي زندگي با را پيوند ترين نزديك مؤلفه،

 .(5633، و همکاران ابراهيمي) دارد ديني

 

 دینی گذران سبک :یفرع مقوله

 خالقيرت  پايران  بري  منبع سو يك از خود، پيدايش بدو در دين

 شرده  تثبيرت  هاي سبك به تبديل در سو، ديگر از است؛ هنري

 واييرش  بعردها  اگرچه .كنند مي ايفا  اي عمده نقش زندگي ي

 تکامرل  و طر  يك از رستگاري طلب و مذهبي اخال  يافتن

 هرا  آن رابطه در تنش بروز به ديگر طر  از هنر دروني منطق

 رابطره  گرايري  عقل رشد و خردورزي پيشرفت با و شدهمنجر 

 تمراد  آيد مي نظر به اما گرديد؛ بغرنج نيز پيش از بيش دو اين

 اعرراب  از محلري  ايرانري  سرالمندان  در زنردگي  سربك  و دين

 دهرد  مي نشان كه است هايي روايت امر اين گواه .است نداشته

 منبرع  يك عنوان به هم و اجتماعي نهاد كي عنوان به هم ،دين

 لرذا  .اسرت  فايده مفيد تواند مي سالمندان براي ويهه معنابخش

 از منسررجم اي مجموعرره بررر مشررتمل را دينرري گررذران سرربك

 بره  هرا  بردان  يازيدن دست كه دانيم مي رفتارهايي و ترجيحات

 افرزايش  افسرردگي،  كاهش روان، سالمت بر اثرگذاري واسطه

 از بسرياري  اقبرال  مرورد   نفرس  به اعتماد و گيزند از ررايت

 .(Chen & et al., 2007:150) است ايراني سالمندان

 مرن  بره  خيلري  همسررم  مرگ از بعد مشهد به رفتن»

 يکبار ماه سه دو حتما  بعد به موقع اون از .داد آرامش

 و بگرم  بيشتري ذكر و دعا اونجا دارم رو وقتش .ميرم

 اون برراي  كره  اييدعر  كره  ميرده  مرن  به رو حس اين

 كرم  دوري درد از ايرن  .شره  مري  رارري  ازم خونم مي

 «كنه مي

 در بسريار  مطالعرات  برا  راستا هم و مطلب اين توريح در

 برا  سرازگاري  و ديررن  برين مثبرت ارتبا  توان مي زمينه، اين

 ,Brennan & Heiser, 2004 & Earl) نمرود  رديرابي  را سالمندي

 و ارتبراطي  اثررات  كه دارد وجود عام توافقي همچنين .(2010

 ميان در ديني اعمال و باورها از متأثر هاي سبك بخش وحدت

   .است توجه مورد بسيار سالمنداني

 ماننرد  مختلر   جلسات و عزاداري ديني، هاي مراسم»

 هرا  خرانم  مرا  برراي  ديني نقش بر عالوه خودش قرآن

 «كرده ايجاد جديد دوست و ارتبا  كلي

 كنيم مي برگزار دوستان كمك اب كه خيريه هاي مراسم»

 «كنه مي دور ها پيرزن ما از را غصه و غم از خيلي

 رو دردهرام  كرنم،  مري  شركت مراسم دراين وقت هر»

 «كنم مي فراموش مدتي براي

 برا  و تروان  مري  را وررعيت  ايرن  تبيين دوركيمي، منظر از

 ديرن  بخشري   حيرات  و بخشري   سرجام ان كاركردهاي به رجوع

 .نمود تقرير

 

  نتیجه و بحث

 بره  سرالمندان  زنردگي  سربك  برا  مررتب   هراي  يافته گستردگي

 مقولره  از زنردگي  سربك  مفهروم تحليلبراي  كه است اي گونه

 لحررا، بررره مصررر  ،كرره چرررا .ايررم گرفترره كمررك مصررر 

 همررة ،اسررت فراگيرتررري و تررر جررامع مقولرره يختشررنا روش

 مطالعه براي نتيجه در و دهد مي پوشش را اجتماعي هاي گروه

 ،نباوم) است تري مناسب مبنراي اجتماعي تشابهات و ها اوتتف

 بره  يكاربسرت  قطرير  از نيز مصر  هاي بندي دسته (.131 :5611

 و اسرت  سرالمندان  تجربيرات  گر توصي  بتواند كه هدمآ دست

 را آنران  نيازهاي ساير و خصايل ،اوصا  ساير بيني پيش هاجاز

 .دهد دست به نيز

 دهرد  مري  نشان سالمندان، ربتجا واكاووي راستا، اين در

 ارائره  مسرأله  ايرن  از را خرود  خرا   زيسرته  تجربره  ها آن كه

 كمري  هراي  بررسري  ديگرر  با پهوهش هاي يافته گرچه .كنند مي

 اي مشرابه  اصول و بنيادها از مصر ، و زندگي سبك با مرتب 

 بره  رو ناهمسرازي  هاي يافته با ما وجود اين با .است برخوردار

 ترسيم پيوستاري صورت به توان مي را ها افتهي اين .يما شده رو

 برا  كره  گيرنرد  مي قرار تجاربي پيوستار اين طر  يك در .كرد

 و اجبرار  بره  را مصرر   الگوهاي ،«ساختاري عوامل» بر تأكيد
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 ديگرر  طرر   در .كنرد  مري  همبسرته  جسماني محيطي، شراي 

 امرري » بيشرتر  مصرر   كره  گيرنرد  مري  جاي تجاربي پيوستار،

 مادي هاي جنبه از پيش و بيش آن، در و ندك مي هجلو «نمادين

 مصرر   كه كايهايند آن در موجود نمادهاي و ها نشانه كايها،

 تحقيقات عر  از پيروي به پيوستار اين در همچنين .شوند مي

 تجارب» سالمندان، مصر  تجربيات ترسيم در اجتماعي، علوم

  .است رپذي رويت نيز بينابين جايگاه عنوانبا ،«ميانمايه

 مصرر  » اصرلي  مقولره  دو كره  دهرد  مري  نشران  هرا  يافته

 مصر ، رژيم هاي مقوله زير با «فرهنگي مصر » و «تجسدي

 سربك  و فراغتري  مصرر   هنرري،  مصرر   پوشاک، الگوهاي

 خاصري  مصررفي  الگروي  سروي  بره  را سالمندان ديني، گذران

 از هرم  ها مقوله اين كرديم اشاره قبال  كه گونه آن .دهد مي سو 

 سررالمندان نيازهرراي مراتررب سلسررله در بررايتري ولويررتا

 زنردگي  زيسرته  تجرارب  در شاياني اهميت هم و برخوردارند

 سراختاري،  عوامل چه چنان حالت، اين در .دارند آنان روزمره

 كره  چيزي اولين بگيريم، نظر در را مايه ميان بعد و نمادين امر

 مندان،سرال  مصرفي الگوي كه بود خواهد اين رسد مي ذهن به

 هاي گروه ديگر اختيار و آزادي ساختاري، عوامل سيطره تحت

 و مصرررفي عررادات هررا، گيررري مورررع زيرررا .نرردارد را سررني

 هرر  از قبرل  اجتمراعي  نعرامال  عنوان به سالمندان هاي انتخاب

 و جايگاه به وابسته غذايي، رژيم گوناگون هاي عرصه در چيز،

 بره  توجره  برا  مورروع،  ايرن  توجيره  در .اسرت  ها آن سني رده

 زمينره  و مصرر   رابطره  به بايد سالمندان، شده بيان تجربيات

 نره  مصرر   جا، اين در واقع به .داشت اشاره سالمند اجتماعي

 فرهنرگ  برر  حراكم  سراختارهاي  انعکراس  بلکه ذاتي، انتخابي

 ايرن  اهميرت  .اسرت  سرالمندان  از متفراوت  انتظارات و جامعه

 ايرن  از افرراد  صرورات ت يا و توقعات كه است رو آن از لهأمس

 ميران  در تجملري  زنردگي  سربك  نروعي  دهنده شکل انتظارات

 كره  داشرت  اشراره  بايرد  راسرتا  ايرن  در .است سالمندان برخي

 و انتظرارات  العراده  خرار   محاصرره  در ايرانري  سالمند امروزه

 را مرروارد ايرن  نتيجره،  در .سرت ا گرفتره  قررار  جمرع  توقعرات 

 برره  را بشرر  احاطره  كه يمدان مي «اريبودر ژان» قول كننده نقص

 بره  بشرر  محاصرره  به معتقد و داند مي يافته انيپا بشرر لهيوسر

 داشرت  اذعان بايد حداقل .(31:5611 دي،يسرع) است اياش لهيوس

 روزانرره  مبادلرره  ايرانري،  سالمندان از كثيري جمع ميان در كه

 جراري  و سراري  سرني  هراي  گرروه  ديگر از بيشتر يفرد نيبر

 جويرد  مري  توسل ييها روش به شتريب سالمند نتيجه، در .است

 هراي  سربك  و صرور  مخصو  زبان ها آن رهگذر از بتواند كه

 برا  سرالمندان  رسرد،  مري  نظرر  بره  .كشرد  يرتصو به را شمنزلت

 اي گانه چند اهدا  همزمان روز، هاي لباس پوشيدن و خريدن

 از را خرود  اطرالع  و آگراهي  كره  ايرن  اول .كننرد  مري  دنبال را

 نشران  يکرديگر  به اجتماعي هاي گرايش و انتظارات ها، جريان

 بره  مربرو   هراي  تلقري  از را خود آشنايي كه آن ديگر و دهند

  .رسانند ظهور منصه به جمعي مقبوليت و وجهه

 مصرر   و زنردگي  سربك  يماجرا جنبه يك فق  اين اما

 آزادانه مصر  برراي گروه اين راه سد يموانع .ستا سالمندي

 مصررفي  رژيرم » هراي  مقولره  زيرر  از كه رددا وجود خالقانه و

 دسرررت  هبر  «گرايانره  رررورت  پوشراک  الگروي » و «ررورت

 ،اي تغذيه لحا، به يپذير آسيب و مالي استطاعت عدم .آيند مي

 و اسرت  بسرته  سرالمندان  روي به را دلبخواهانه مصر  ميدان

 و جسررماني مسررائل از اي نتيجرره برره را آنرران مصررر  مقولرره

 احتمال كمتر سالمند شراي ، اين در .است هداد تقليل اقتصادي

 مصرر   برا  متناسرب  بيشرتر  و شده ادراک دامنه از بيرون دارد

 تروافقي   يشررا اين نتيجه، در .نمايد انتخاب را كاييي ررور

 در سرالمندان  مصر  كه نموده ايجاد پهوهش اين محققان در

 رررورت  و زيباشناسرانه  و رررورت  /تجمل سرحدي منازعه

 خرار   خرود  آزادانره  و خالقانره  مسير از را آن و آمده گرفتار

 .است كرده

 كره  دهرد  مري  نشان پهوهش از برآمده هاي يافته همچنين،

 برخروردار  ويهه اهميتي از سالمندان ميان در فرهنگي مصار 

 نظرر  بره  .دارد آن برودن  فراغتري  و عاميانه از حکايت و نيست

 مطلروب  يهرا  هرد   بررد  پيش براي سالمندان شايد رسد، مي

 از معينري  روايرت  آن وسريله  به شخص كه لوازمي آن به خود

 طررز  بره  حال، عين در و سازد مي خود فردي هويت و منزلت
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 معررض  در را خرود  روايرت  همرين  وراي از ثابتي بيش و كم

 ايرن  در .كنرد  مي استفاده ،دهد مي قرار ديگران ارزيابي و تماشا

 ايجراد  و يهرا كا مصرر   تروانيم  مري  زيمرل  برا  همگرام  راستا،

 بيران  ايرن  .بردانيم  بخش هويت فرد براي را زندگي هاي سبك

 برراي  حتري  مصررفي،  دنياي در امروزه كه دارد آن از حکايت

 انجرام  متظاهرانره  مصرر   درباب زيادي هاي تالش سالمندان،

 واقرع  در .گرردد  حاصرل  يابي تشخص طريق اين از تا گيرد مي

 مردد  بره  بيشرتر  نسرالمندا  كره  اسرت  آن گر بيان مشخصه اين

 هويرت  -هنرري  مصر  تا -عيني مصر  چون هايي مکانيسم

 است مطلب اين امتداد در سوبل بيان .اند داشته ابراز را خويش

 جامعره  در تشخيص قابل ابزاري بايد مصر  هاي شاخص كه

 و سرالمندان  فراغتري  فرهنرگ  بره  ورود مبنرا،  ايرن  برر  .هستند

 در فراغتري  فرهنرگ  كه است توجيه قابل موروع اين استديل

 ارتبرا   نتوانسرته  و كنرد  مري  تجربره  را تاريخي گسستي ايران

 .بيابرد  مردرن  مصرفي پسند عامه فرهنگ مدرن عناصر با وثيقي

 دينري  گرذران  سربك  و فراغتري  مصرر   بره  اشراره   گزاره اين

 تغييررات  معلرول  زيرادي  درجرات  ترا  كه دارد ايران سالمندان

 و خرانواده  به ها آن نشد خصوصي و شدن فردي مانند ارزشي

 نشران  رفتارهرايي  و هرا  نگررش  چنرين  .است صميمي دوستان

 امرري  فرهنگري  گرذاري  سياسرت  ميرزان  حد چه تا كه دهد مي

 شروندگان  پرسرش  رفتارهراي  .است پيچيده و دشوار حساس،

 ايرن  از جردا  .دارد فرهنگري  تحويت روندهاي برخي از نشان

 بردانيم  محدود يا دهگستر ميزان چه تا را رفتارها اين طي  كه

 ؛ايرم  داشرته  رفتارهرا  اين از ارزشي داوري چه كه آن از جدا و

 روزمرره  زنردگي  سرطح  در فرهنگري  تحويت اهميت از نبايد

 هراي  كرنش  و مصرر   حروزه  كره  چررا  .شويم غافل سالمندان

 ايجراد  فرهنگري  تغييررات  كننده بازگو وجه بهترين به مصرفي

 شرناخت  منظرور  بره  اهر  آن بررسري  و هسرتند،  جامعه در شده

 آن ديگرر  مسرأله  .اسرت  انکارناپرذير  ررورتي مذبور تغييرات

 هراي  سرناريويي  نروع  برر  سرالمندان  مصر  الگوهاي كه است

 ريزي برنامه نتيجه، در .بود خواهد ثيرگذارأت آينده، شده ترسيم

 ديگرر  ريرزي  برنامره  هرر  همچرون  سرالمند،  برا  مرتب  فرهنگي

 بره  بنابراين، .است آنان هاي شگراي و ها ارزش شناخت نيازمند

 كننردگان،  مصرر   منرافع  و نيازها آرزوها، شدن سيال موازات

 ترر  بريش  را خود پذيري وليتؤمس و پذيري انعطا  بايد دولت

 ترداوم،  در مهرم  بسريار  نقشري  پرذيري  انعطا  اين ميزان .كند

 چگرونگي  .داشرت  خواهرد  دولرت  مشروعيت كاهش يا بهبود

 هراي  چرالش  تررين  مهرم  از يکري  تمراي اح مسأله، اين با مواجه

 ايرن  زيررا  .برود  خواهرد  آينرده  هراي  دهره  در دولت روي پيش

 ها ارزش اعتقادات، واجد كه دنشو مي ارائه گروهي به خدمات

 از عظيمري  بخرش  آينده در و هستند متمايزي زندگي سبك و

 .داد خواهند تشکيل را ايران جمعيت

 

 منابع

 .(5633) .ر پطرررودي، يمسررلم و. ن رازقرري، ؛.  ابراهيمرري،

 :آن برر  مرؤثر  اجتمراعي  عوامل و فراغرت اوقات»

 شهرسررتان  سررالة  31-51 افررراد  موردي مطالعه

 ،11ش ،كراربردي  شناسي جامعه فصلنامة ،«جويبار

  15-31. 

 موانررع  جوانرران؛  فراغرت اوقرات» .(5613). ح رمداني، باقري

 ش ،فرهنگري  سياست نامه پهوهش ،«راهکارهرا و

11،   565-511.  

 حسرن  :ترجمره  ،مدرنيته پست هاي اشارت .(5611). ز باومن،

 . ققنوس انتشارات: تهران چاوشيان،

 .(5611). ، بمرداح  و. م رهگرذر،  ؛.م حسريني،  ؛.م بذرافشان،

 كرانون  عمرو  سرالمند  زنران  در زنردگي  كيفيت»

 مجلره  ،«5613 شريراز  شرهر  جهانديردگان  روزانه

 .15-66  ،1 ش سوم، سال ،ايران سالمندي

 ،پويرررا سرررالمندي .(5611) .ح رمرران،آ و. م ،قوچرراني ترروكلي

 .مشهد پزشکي علوم دانشگاه انتشارات: مشهد

 و مررنش ديالکتيررك» .(5613). ش پرسررتش، و .غ جمشرريديها،

 علروم  نامره  ،«بورديو ير پي عمل نظريه در ميدان
 .66-5   ،63ش ،اجتماعي

 پوشرش  و گيزنرد  سربك » .(5613). ، مفرجري  و .ن حميدي،



 

 

 يك مطالعه كيفي: الگوهاي مصر  سالمندان

 

16 

 

 

 سرال  ،فرهنگي تحقيقات فصلنامه ،«تهران در زنان

 .31-31   ،5 ش اول،

 فرهنررگ در آن جايگرراه و زنرردگي سرربك .(5613). ا خرراتم،
 كارشناسري  رسرالة  ،تهرران  شهري جامعه مصرفي

 طباطبايي، عالمه دانشگاه فرهنگي، مطالعات ارشد

 اجتماعي علوم دانشکده

 الگروي  اجتمراعي  توزيرع » .(5613). س ،مرادي و. م ،رحمتي

 شررهر در هنررري هرراي سررليقه بررسرري) مصررر 

 دوم، سرال  ،ادبيرات  و هنر شناسي جامعه ،«(تهران

 .61-1   ،5ش 

 ،«ايرران  در فرهنگري  مصرر   الگوهراي » .(5631). ن ،ررايي

 ،ايران در زندگي سبك تحويت مقايت مجموعه

 .تيسا انتشارات تهران، اول، جلد

:  ترجمره  ،پارسونز تالکوت شناسي جامعه .(5613). گ روشه،

 .تبييان انتشارات: تهران گهر، نيك عبدالحسين

 ؛.م اكابريرررران، شرررررافت ؛.ر برررراقرزاده، ؛.ن زحمتکشرررران،

 ؛.ر  يزدانپنراه،  ؛.س ميرزايري، ؛ .ک فررد،  خواه يزدان

 دشررت كمررالي و.   غريبرري، ؛.  رودي، خرررم

 كيفيررت بررسرري» .(5635) .  ارجمنررد، ارژنرري،

 شرهر  سرالمندان  در آن با مرتب  املعو و زندگي

 سرال  ،فسرا  پزشرکي  علوم دانشگاه مجله ،«بوشهر

 .11-16   ،5 ش دوم،

فصررلنامه ، «جامعرره مصرررفي و جوانرران ». (5611. )سررعيد، ع

 .11-35  ، 1 ش ،مطالعات جوانان

 شرناختي  جامعره  تحليرل » .(5633). س مرادي، و. م عبداللهي،

 ،«نهررا ت شرهر  سراكنان  برين  در مصر  الگوهاي

 ،3 ش ،اجتمراعي  توسعه و رفاه ريزي برنامه مجله

  5-61.  

 .(5613). ، ححقراني  و. م ،رررايي  ؛.  ،نيکپرور  ؛.ع ،حبيبي 

 برا  سالمت دهنده ارتقا  رفتارهاي ارتبا  بررسي»

 هراي  فعاليرت  و زندگي روزمره هاي فعاليت سطح

 تهرران  غررب  سالمندان در ابزار با زندگي روزمره

 ،1 ش دوم، سرال  ،ايرران  سالمندى مجله ،«5613

  661-663. 

. (5611). ا بيگلريران، و . آ فروزان، ؛.ح سجادي، ؛.  پور، علي

 زنردگي  تكيفير  در جتمراعي ا هاي حمايت نقش»

   ،66 ش ،اجتمرراعي رفرراه مجلرره ،«سررالمندان

511-533. 

 انتشرارات : تهران ،زندگي سبك و مصر  .(5611). م فارلي،

  .صاد  صبح

 برراي  سرالمتي  راهنمراي  .(5613). ن ،موسوي و. س ،قاسمي
 .صدر كتابخانه تشاراتان :تهران ،سالمندان

 ترا  پارسرونز  از مردرن،  اجتمراعي  نظريره  .(5615). ي كرايب،

 انتشرارات : تهران ، مخبر عباس :ترجمه ،هابرماس

 .آگه

 كليرات ) سرالمندي  مقرايت  مجموعه» .(5613). مولفين گروه

 المللرري بررين كنفرررانس اولررين ،«(سررالمندي طررب

 .نيکوكار بانوان گروه ،ايران در سالمندي

 موفقيران،  ناصرر  :ترجمه ،تشخص و تجدد .(5611).آن ،گيدنز

 .ني نشر :تهران

. ، ابيگلريرران  و. ح ،زارع ؛.ح ،سررجادي  ؛.ح ،كمررال  محققرري

 سررالمندان سررالمتي نيازهرراي بررسرري» .(5611)

 و اجتمررراعي مينأتررر سرررازمان بگيرررر مسرررتمري

 سال ،ايران سالمندي مجله ،«كشوري بازنشستگي

 .51-1   ،1 ش سوم،

 بررسري » .(5611). م ،قهفرخري  شرمس  و. م ،ييزامير محققي

 در سرالمندان  ادراک خود سالمتم بر ثرؤم عوامل

   ،1ش سروم،  سال ،رانيا سالمند مجله ،«ايران

163-113. 

 انتشررررارات :تهررررران ،روش رررررد .(5613). ا محمرررردپور،

 .شناسان جامعه

 ،مصرر   الگوهاي شناختي جامعه تحليل .(5611). س مرادي،

 دانشکده شناسي، جامعه ارشد ارشناسيك نامه پايان

  .طباطبايي عالمه دانشگاه اجتماعي، علوم

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/152487/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7_%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/152488/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%87_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/152422/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%a8%db%8c%da%af%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/33701


 

 

 5631پاييز ، سوم ، شماره(36)، شماره پياپي هفتمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 11

 

 آن گسرتره  و «زنردگي  سبك» مفهوم» .(5613). م ،كني مهدوي

 ،فرهنگري  تحقيقرات  فصلنامه ،«اجتماعي علوم در

 .163-533   ،5 ش اول، سال

 نامره  ،«مصرفي هاي كنش اجتماعي تحليل» .(5611). م نيکزاد،
-15   ،1 ش هشرتم،  سرال  ،نگري فره پهوهش

151. 
Brennan, M. Heiser, D. (2004) “Introduction: Spiritual 

Assessment and Intervention: Current 

Directions and Applications”, Journal of 

Religion, Spirituality, and Aging, 17(1/2): 

1-20. 

Bourdieu, P. (1984) Distinction, A social critique of the 

judgment of taste, Routledge.  
Campbell, C. (2005) “The Craft Consumer: Culture, 

Craft and Consumption in A Postmodern 

Society”, Journal of Consumer Culture, 

5(1): 23 – 42 .  
Chaney, D. (1996) lifestyles, Routledge.  
Chen, H. Cheal, K. McDonel Herr, EC. Zubritsky, C. 

Levkoff, SE. (2007) “Religious 

Participation as A Predictor of Mental 

Health Status and Treatment Outcomes in 

Older Persons”, Int J Geriatr Psychiatry, 

22: 144–153. 

Clark, D. (2003) The Consumer Society and 

Postmodern City, Routledge.  
Cohen, R. and Kennedy, P. (2007) Global sociology, 

Palgrave Macmillan , second edition.  
Earl, JK.n(2010) “The Contribution of Spirituality to 

the Process of Retirement”, Journal of 

Management Spirituality & Religion, 7(3): 

223-40.  
Kaspersen, Bo. (2000) Anthony Giddens, an 

introduction in a social theorist, Blackwell 

publishers.  
Nilsson, J. Parker, M.G. Kabir, Z.N. (2004) "Assessing 

Health- Related Quality of life Among 

Older people in Rural Bangladesh", Journal 

of Trans Cultural Nursing, 15 (4): 298-307.  
Nolan, M. (1994) “Geriatric Nursing: an Idea whose 

Time Has Gone”, Journal of Advanced 

Nursing, 20:133-137.  
Rudkin, Wu ZH, (2000) “Social Contact, 

Socioeconomic Status, and the Health 

Status of Older Malaysians”. The 

Gerontologist, 40: 228-234. 

Slater, D. (2005) The sociology of consumption and 

lifestyle, in: Calhoun. C. Rojek, C. and 

Turner. B. (Eds) the sage handbook of 

sociology, sage publications.  
 

 

 

 


