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الف

پیشگفتار مؤسسه

هدف  جامعه  ویژگی های  شناسایی  به  نیاز  حوزه ای  هر  در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
قادر  را  سیاست گذار  ویژگی ها  این  شناخت  دارد.  جامعه  آن  اعضای  تنوع  و  پیچیدگی ها  و 
را  اقتضائات جامعه هدف  به ویژه سامان دهی منابع،  اجرا و  برنامه ریزی و  تا در  خواهد کرد 
نیازهای اصلی جهت دهی کند؛  و  اولویت ها  راستای  را در  و آن ها  قرار دهد  مورد مالحظه 
رفع  برای  بیشتری  کارآمدی  و  سازگاری  هم  اولیه،  شناخت  این  بر  مبتنی  سیاست گذاری 
نیازهای دارای اولویت جامعه هدف داشته و هم افزایش رضایت اعضای آن جامعه را به دنبال 
خواهد داشت. مصرف، یکی از مؤلفه های اصلی سبک زندگی است و ارتباط نزدیکی با عالیق 
و سالیق، نگرش ها و گرایش ها و نیز هویت و پایگاه اجتماعی افراد و گروه ها دارد. آگاهی از 
رفتارهای مصرفی گروه های هدف می تواند به سیاست گذاران در فهم اولویت ها، ترجیحات و 

گرایش های آنان یاری رساند.
مصرفی  رفتار  »شناسایی  عنوان  با  است  پژوهشی  حاصل  دارید  رو  پیش  که  کتابی 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری« که در سال 1398 به سفارش مؤسسه راهبردهای 
بازنشستگی صبا به انجام رسیده است و پژوهشگر تالش کرده است با استفاده از روش کیفی 
و از خالل مصاحبه های عمیق با بازنشستگان و توصیف و تحلیل روایت  های آنان از نحوه 
گذران امور روزمره، گونه های مختلف و سنخ های متنوع رفتار مصرفی بازنشستگان را مورد 
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مطالعه قرار دهد. تمرکز این مطالعه بر الگوهای رفتار مصرف معیشتی، فراغتی، فرهنگی و 
بهداشت و سالمت بازنشستگان بوده است.

اگرچه نمی توان اهمیت و تأثیر اساسی مؤلفه های اقتصادی و توان مالی در الگوهای رفتار 
مصرفی افراد و گروه های مختلف را نادیده گرفت، اما همچنان که در این کتاب نیز تأکید 
شده است عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در شکل گیری این الگوها و رفتارها تعیین کننده اند. 
بازنشستگی پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است که از طرفی در تداوم با دوره های قبلی زندگی 
روزمره  زندگی  در  بنیادین  تغییرات  با  دیگر  از طرف  و  است  پیشین  زندگی  ادامه سبک  و 

شکل های متکثر و متنوعی از الگوهای رفتاری را رقم می زند. 
نتایج مطالعات دیگری که در مؤسسه به انجام رسیده است نشان می دهد میزان حقوق 
دریافتی اغلب بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در دامنه ای محدود 
و نزدیک به هم قرار دارد؛  به طوری که 85 درصد از حقوق بگیران صندوق در نیمه اول سال 
1398 در بازه 2 تا 3.5 میلیون تومان دریافتی داشته اند. بااین حال تنوع رفتارها و سبک های 
زندگی بازنشستگان حاکی از تأثیر بسیار زیاد عوامل اجتماعی و فرهنگی در نحوه مدیریت 
منابع مالی و شکل دادن به سبک ها و گونه های مختلف زندگی روزمره در حوزه های مختلف 

است. 
اگرچه به دلیل ماهیت روش کیفی که در این مطالعه  نیز به کار رفته است، نمی توان 
سهم هریک از گونه های شناسایی شده و میزان فراگیری آن ها را در میان بازنشستگان مورد 
مطالعه قرار داد، اما این دسته از مطالعات گام نخستین در کشف گوناگونی های رایج در سبک 

زندگی بازنشستگان کشوری است.
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1-1- مسئله شناسی

صندوق های  و  اجتماعی  بیمه های  قالب  در  اجتماعی  نهادهای  نقش  مدرن،  دنیای  در 
بازنشستگی گسترش یافته است تا با حمایت های اجتماعی رسمی، مخاطرات دوران زندگی 
بازنشستگی کاهش پیدا کند. به عبارتی، نیاز به حمایت های تامین اجتماعی و بازنشستگی، 
به مثابه چتر حمایتی، از الزامات زندگی مدرن است. در دنیای امروز، نقش شبکه های حمایت 
نهادهای  نقش  و  یافته  تقلیل  به تدریج  و خویشاوندی  قالب شبکه های خانوادگی  در  سنتی 
اجتماعی مدرن در شکل نظام های بازنشستگی جایگزین شده است تا بخشی از مخاطرات 
زندگی در این مرحله از زندگی جبران شود. در این راستا، صندوق های بازنشستگی به  عنوان 
شبکه های حمایت اجتماعی رسمی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود 
خدماتی فراهم می کنند تا دوران بازنشستگی را -که بخش زیادی از آن مقارن با دوران زندگی 
سالمندی است- با امنیت و آرامش خاطر زندگی کنند و از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار 
باشند. صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومیْن صندوق بازنشستگی بزرگ ایران، به 
گروه های  تنوع  می دهد.  ارائه  بازنشستگی  خدمات  نفر  هزار  چهارصد  و  میلیون  یک  حدود 
شغلی و درآمدی متشکل از کارکنان نهادها و دستگاه های مختلف دولتی است. هرچند وجه 
مشترک همه بازنشستگان، دریافت حقوق بازنشستگی است اما منابع درآمدی بازنشستگان 
می تواند فراتر از مستمری بازنشستگی، شامل اشتغال مجدد و دارایی های سرمایه ای )مانند 
سود حاصل از اجاره داری، سود حاصل از سهام و سود بانکی( نیز باشد. منابع درآمدی متفاوت 
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بازنشستگان، سبک زندگی و رفتار مصرفی متفاوتی را در زندگی فردی، خانوادگی و زندگی 
بازنشستگی  به نحوی که می توان گفت  بازنشستگان شکل می دهد؛  اقتصادی  و  اجتماعی 
یک تجربه یک شکل و همگون نیست و بسته به حجم و انباشت منابع درآمدی بازنشستگان 

می تواند تجربه ای متفاوت و متمایز در بین بازنشستگان باشد. 
خود  به  واحدی  و  ثابت  شکل  و  است  فرهنگی  و  اجتماعی  پدیده  بازنشستگی  زندگی 
نمی گیرد بلکه بسته به عوامل اجتماعی و فرهنگی، متنوع و متکثر می شود. مراحل پیشین 
زندگی نیز بر شکل و محتوای بازنشستگی بسیار تاثیرگذار است و زندگی بازنشستگان به 
شدت تحت تاثیر عوامل ساختاری چون موقعیت اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی است. همه 
از  یک  هر  که  چرا  می سازد،  متکثر  و  متنوع  را  بازنشستگی  زندگی  تجربه  درنهایت  این ها 
بازنشستگان از منابِع در دسترس متفاوتی برخوردار هستند که زیست روزمره شان را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
در این میان، مواجهه هر یک از بازنشستگان با پدیده بازنشستگی نیز متفاوت است و 
زندگی  در  تغییراتی  به  منجر  بازنشستگی  همچنین  می کند.  تغییر  مختلف  عوامل  به  بسته 
از  به عنوان یکی  بازنشستگی  زندگی  در دوره  افراد  افراد می شود.  زندگی  روزمره و سبک 
مقاطع مهم در چرخه زندگی با کاهش درآمد و درنتیجه کاهش مصرف روبه رو می شوند )لیتنر 
و سیلورمن1، 2005(. عالوه بر این، افراد نسبت به بازنشستگی نگرش های متفاوتی دارند؛ 
بعضی از افراد بازنشستگی را به معنای »اتمام تاریخ مصرف و از بین رفتن شأن و منزلت 
اجتماعی خود می دانند« )موتران و دیگران2، 1997: 251(. از نگاه برخی نیز بازنشستگی دوره 
معناداری از زندگی است که در آن از تعهدات کاری و مسئولیت های اجتماعی رها می شوند 
و قادرند فعالیت های غیرکاری شان را ساماندهی کنند. از نگاه دیویس و کارت رایت3 )2010(، 
»بازنشستگی برای برخی به منزله رهایی از تعهدات ناشی از رابطه استخدامی است تا خود 

1. Laitner and Silverman
2. Mutran, Reitzes & Fernandez
3. Davis & Cartwright
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را از مسئولیت های کاری برهانند«. در هر حال، بازنشستگی به  عنوان مرحله ای از زندگی بر 
زیست روزمره بازنشستگان در زمینه هایی چون الگوی گذران اوقات فراغت، سالمت، سبک 
زندگی و دیگر رفتارهای روزمره تاثیرگذار است؛ بازنشستگی گاه برای افراد محدودیت هایی 
از  فرصت ها  و  این محدودیت ها  است؛  برایشان همراه  فرصت هایی  با  گاه  و  ایجاد می کند 
مصرفی  رفتار  و  زندگی  سبک  در  که  دارد  حکایت  بازنشستگی  زندگی  دوره  در  تغییراتی 
روزمره  زندگی  در  پیامدهایی  و  چالش ها  با  و می تواند  ایجاد می کند  تغییراتی  بازنشستگان 

بازنشستگان همراه باشد.
عالوه بر همه این ها، بخشی از زندگی بازنشستگی و تغییرات آن با دوره زندگی سالمندی 
همزمان است؛ بسیاری از بازنشستگان با توجه به افزایش طول عمر و امید زندگی، وارد سنین 
سالمندی می شوند که در این دوره سنی، احتمال بروز بیماري ها نیز افزایش مي یابد. درنتیجه 
فراتر از طول عمر، کیفیت زندگی به هدف اصلی تبدیل می شود و در چنین شرایطی، سبک 
زندگی و رفتار مصرفی بازنشستگاِن سالمند مهم تلقی می شود، چرا که کیفیت زندگی مستلزم 

اتخاذ سبک زندگی و رفتار مصرفی مطلوب و سالمت محور است.
سبک زندگی و رفتار مصرفی بازنشستگان از منابع درآمدی و موقعیت شغلی و درآمدی 
نیز متأثر می شود، به طوری که منابع درآمدی متفاوت بازنشستگان و تغییرات درآمدی، رفتارها 
بازنشستگان شکل  الگوهای مصرفی متفاوتی را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی  و 
متأثر  نیز  جامعه  اقتصادی  تغییرات  از  بازنشستگان  مصرفی  رفتار  این،  بر  عالوه  می دهد. 
افزایش هزینه های زندگی، بی ثباتی و  و  ارز  نرخ  تغییرات  اقتصادی و  می شود. تحریم های 
را در معیشت  بیشتری  اقتصادی  تورم و کاهش قدرت خرید، فشارهای  ناامنی های شغلی، 
مردم رقم زده است که به تبع این تغییرات، رفتار مصرفی بازنشستگان در عرصه های مختلف 

تغییر می کند و شکل جدیدی به خود می گیرد. 
در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی رفتار مصرفی بازنشستگان با استفاده 
از روش پژوهش کیفی و فهم تجربه زیسته بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است 
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تا از این طریق، سنخ شناسی ای از رفتار مصرفی بازنشستگان صورت بندی کند. این مطالعه از 
چند جهت ضرورت دارد؛ با توجه به این که بازنشستگی مرحله ای از زندگی است که به سبب 
بهبود امید زندگی، پیشرفت علم پزشکی و توسعه امکانات بهداشتی و درمانی، طوالنی تر از 
گذشته شده است و افراد ممکن است چند دهه از زندگی خود را در دوره زندگی بازنشستگی 
و در سنین سالمندی سپری کنند، لذا توجه به نیازهاي این دوره از زندگی و ارتقاء کیفیت 
زندگی بازنشستگان و در همین راستا، شناسایی رفتار مصرفی بازنشستگان ضرورت مهمی 

است که از نتایج آن می توان در ارائه خدمات و حمایت های رفاهی استفاده کرد.
راستای  در  مهم  موضوعات  از  یکی  بازنشستگان  مصرفی  رفتار  مطالعه  همچنین 
برای  موضوعی  چنین  درنتیجه  و  است  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاست های  اتخاذ 
با  متناسب  اتخاذ سیاست های  راستای  در  مطالعه حاضر  نتایج  و  است  سیاست گذاران مهم 
نیازها و مشکالت جامعه مورد مطالعه یعنی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مفید 
خواهد بود، چرا که بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از تنوع گروه های شغلی و درآمدی 
بازنشستگان  مختلف  گروه های  شناسایی  نیازمند  مناسب،  و سیاست گذاری های  برخوردارند 
است. درنتیجه فهم و شناخت الگوهای مصرفی بازنشستگان در سیاست گذاری ها بسیار موثر 
خواهد بود و می تواند زمینه ای برای شناخت مشکالت و همچنین نیازهای گروه های مختلف 

بازنشستگان باشد. 
درنهایت می توان گفت با توجه به این که بخش زیادی از بازنشستگان در سنین سالمندی 
هستند و سالمندی اغلب با هزینه های باالی درمانی و بهداشتی همراه است که بخشی از 
این هزینه ها نیز بر دوش صندوق های بازنشستگی است، شناسایی رفتار مصرفی بازنشستگان 
سالمت محور،  زندگی  سبک  با  مرتبط  و  مناسب  سیاست های  اتخاذ  راستای  در  می تواند 
کمک کننده باشد و درنتیجه به کاهش هزینه های صندوق ها و همچنین خود بازنشستگان و 

خانواده های آنها بینجامد.
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1-2- نقد و بررسی مطالعات پیشین

مطالعات بازنشستگی در ایران در سه حوزه وضعیت رفاهی بازنشستگان، سبک زندگی و الگوی 
مصرف سالمندان انجام شده اند و اغلب مربوط به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی نیروهای تحقیقات مسلح بوده اند. در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری 
و به طور خاص در مورد بازنشستگان سازمان آموزش  وپرورش نیز می توان به پژوهش های صبور 
و همکاران )1393(؛ سلیم زاده و همکاران )1386( و غفاری و زبردست )1391( اشاره کرد. 
زندگی« )سلیم زاده و  به موضوعاتی چون »کیفیت  این حوزه  انجام شدۀ  اغلب مطالعات  در 
همکاران، 1386؛ موسوی و مصطفائی، 1390؛ کوششی، سعیدی و پروائی، 1392(، »رضایت 
از زندگی« )کیانپور و همکاران، 1390(، »رفاه و بهزیستی« )محققی کمال و همکاران، 1387(، 
»مسائل اجتماعی و روان شناختی بازنشستگان« )موسایی، 1383؛ دانایی فرد و همکاران، 1391( 
و همچنین »اشتغال مجدد بازنشستگان« )شکوری، 1387؛ اسکندری و خدمت گزارخوشدل، 
1388؛ محمدی، 1393( پرداخته شده است. در زمینه »اوقات فراغت بازنشستگان« نیز می توان 
قنبریان و همکاران،  به پژوهش های دولتی و جمالی )1383(، رحیمی و همکاران )1389(، 
معیشتی  و  اقتصادی  مسائل  میان،  این  در  کرد.  اشاره   )1392( همکاران  و  عابدی   ،)1390(
بازنشستگان موضوع پژوهش ها نبوده است. تنها پژوهش موجود در این زمینه، مطالعه رسولیان 
)1396( است. در مورد بازنشستگان هیئت علمی دانشگاه ها نیز پژوهش هایی انجام شده است 
که عمدتاً با تاکید بر »نگرش به بازنشستگی و آثار اجتماعی و روحی بازنشستگی« بوده و با 

روش کمی انجام شده است )موسایی، 1383؛ مرتضوی و همکاران، 1390(. 
در حوزه سبک زندگی نیز مطالعات موجود عمدتًا در بین »سالمندان« انجام شده اند تا 
پرسشنامه »سنجش  بر  مبتنی  سالمندان  زندگی  مطالعات سبک  »بازنشستگان«. همچنین 
سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی« اسحاقی و همکاران )1388( انجام شده است که 
حوزه هایی چون پیشگیری، فعالیت جسمی، ورزش، تفریح و سرگرمی، تغذیه سالم، مدیریت 
قرار می دهد. پژوهش های محمودی  را مورد سنجش  بین فردی  اجتماعی و  تنش و روابط 
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 ،)139۴( دیگران  و  قنبری مقدم   ،)1391( گودرزی  معظمی  و  نجیمی   ،)1391( و همکاران 
این  اغلب  است.  شده  انجام  پرسشنامه  همین  بر  مبتنی  نیز   )1395( همکاران  و  موحدی 
مطالعات با روش »کمی« و با رویکرد »روانشناختی« بوده است تا جامعه شناختی. در زمینه 
مطالعات جامعه شناختی می توان به پژوهش زارع و همکاران )1392( درباره سبک زندگی 
سالمت محور سالمندان تهرانی اشاره کرد که با روش »کمی« انجام شده و نتایج پژوهش 

نمایانگر رابطه سرمایه اجتماعی و اقتصادی با سبک زندگی سالمت محور سالمندان است. 
و  حقیقتیان  پژوهش  جامعه شناختی،  مطالعه  تنها  سالمندان  مصرف  الگوی  زمینه  در 
به روش »کیفی«  است که  »الگوهای مصرف سالمندان«  عنوان  )1395( تحت  همکاران 
در شهر کرمان انجام شده است. در زمینه الگوی مصرف خانوارها نیز مطالعاتی با رویکرد 
جمعیت شناختی و اقتصادی انجام شده است که برای فهم تغییرات جمعیتی بر الگوی مصرف 
دیگران  و  دارابی  پژوهش  به  می توان  زمینه  این  در  است.  مفید  مختلف  سنی  گروه های 
)1393( و شیری و دیگران )139۴( اشاره داشت. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد از آنجا 
که هزینه های مصرف در طول چرخه زندگی تغییر می کنند، ساختار مصرف نیز با توجه به 

سالخوردگی جمعیت تغییر می کند. 
با روش  انجام شده  درمجموع مرور پژوهش های موجود نشان می دهد عمده مطالعات 
کمی و ابزار پرسشنامه، رویکرد روان شناختی و در سطح تحلیلی خرد انجام شده است، درحالی 
که در پژوهش حاضر سعی شده است تحلیلی در سطوح خرد-میانی-کالن از رفتار مصرفی 
بازنشستگان ارائه شود. همچنین در مورد رفتار مصرفی بازنشستگان پژوهش مستقلی انجام 
بازنشستگان در حوزه هایی  نشده است درحالی که در شرایط فعلی، شناسایی رفتار مصرفی 
چون نیازهای معیشتی، سالمت، فراغت، مصرف فرهنگی و مواردی از این قبیل، ضرورت 
مصرفی  رفتار  سنخ شناسی  حاضر  پژوهش  رسالت  راستا  این  در  دارد.  پژوهش  و  مطالعه 
روش  با  بازنشستگان  مصرفی  رفتار  تبیین کننده  عوامل  شناسایی  همچنین  و  بازنشستگان 

کیفی و ارائه توصیف و تحلیل عمیق و غنی درباره موضوع پژوهش است.
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1-3- چارچوب مفهومی

اقتصاد رسمی است که  در  فرد  زندگی شغلی یک  از  اجتناب ناپذیر  بازنشستگی، مرحله ای 

و  می شود  جدا  اجتماعی خود  زندگی  و  فعالیت  کار،  اصلی  جریان  از  به تدریج  فرد  آن  طی 
در بیشتر موارد افراد جوان تر برای نقش آنها جایگزین می شوند )اسونیبیر و اونیه1، 2008: 
128(. بازنشستگی دارای داللت های اجتماعی و فرهنگی است؛ بازنشستگی، کناره گیری از 
نقش های اجتماعی و افزایش ساعات اوقات فراغت است که اغلب در ساختار فعالیت های 
روزمره بازنشستگان تاثیرگذار است )اونگا و چوه2، 2006(. بازنشستگی فرصت هایی را برای 
شکل گیری سبک های زندگی جدید فراهم می کند )دینگ3 و همکاران، 2016(. فرد پس از 
بازنشستگی، نقش های جدیدی را در زندگی می پذیرد و شرایط جدیدی را در زندگی فردی 
بازنشستگی  به عالوه،  تجربه می کند.  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی  و همچنین  خانوادگی  و 
ایجاد می کند )اسونیبیر و  بازنشستگان  تغییرات مهمی را در سبک زندگی و رفتار مصرفی 

اونیه، 2008: 126(. 
گیدنز۴ )1387( بازنشستگی را وضعیت جدیدی می داند که غالبًا برای افراد و خانواده ها با 
مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و روانی همراه است. همچنین بازنشستگی عالوه بر 
پیامدهای اجتماعی و روانی همیشه متضمن کاهش درآمد است. عالوه بر این، در جامعه ای 
منزلت  دادن  دست  از  معنای  به  اغلب  بازنشستگی  است،  ارزش  دارای  آن  در  اشتغال  که 
در  پیامدهای مختلفی  با  بازنشستگی  پدیده  بنابراین،  )گیدنز، 1387: 6۴5(.  است  اجتماعی 
زندگی روزمره بازنشستگان همراه است؛ چرا که فرد در دوره بازنشستگی با تغییراتی در سبک 
زندگی و الگوهای مصرفی روزمره روبه رو می شود، از کار و فضای شغلی خود جدا شده و 
به تدریج روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و احترام و منزلت اجتماعی وی کمرنگ می شود. 

1. Asonibare & Oniye
2. Onga and Chuah
3. Ding, Grunseit, Chau, Byles, Bauman
4. Giddens
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فراتر از همه این ها، حذِف مزایای دوران اشتغال و کاهش درآمد پس از بازنشستگی است. 
درنهایت می توان گفت دوره زندگی بازنشستگی با چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
گوناگونی همراه است که زندگی روزمره، سبک زندگی و رفتار مصرفی بازنشستگان را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
در  مختلف  رفتاری  شیوه های  و  الگوها  به  که  است  چندبعدی  پدیده ای  رفتار مصرفی 

زندگی خاص  مختلف، سبک  اجتماعی  طبقات  و  گروه ها  افراد،  دارد.  اشاره  روزمره  زندگی 
خود را دارند که رفتار مصرفی شان را متفاوت می کند. رفتار مصرفی تحت تاثیر ویژگی های 
اقتصادی،  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند طبقه اجتماعی، پیشینه خانوادگی، موقعیت 
فرهنگ شغلی و سبک زندگی شکل می گیرد. جامعه شناسان برای تحلیل رفتار مصرفی و 
سنخ بندی الگوهای رفتار مصرفی عمدتًا از مفهوم سبک زندگی استفاده می کنند. براساس 
افراد  زندگی  سبک  از  متأثر  مصرفی  رفتار  و  مصرف  چگونگی  جامعه شناختی،  دیدگاه های 
است. نظریه پردازان مختلفی چون وبر، وبلن، زیمل، گیدنز و بوردیو به مفهوم سبک زندگی 
پرداخته اند. بوردیو از جامعه شناسانی است که به موضوعات مصرف، سبک زندگی و تمایز 
پرداخته است و پژوهش حاضر بیشتر بر تحلیل های بوردیو از مصرف و سبک زندگی استوار 
است. از دیدگاه بوردیو، رفتار مصرفی افراد متاثر است از انواع سرمایه هایی که از آن برخوردار 
هستند و عادت واره ای که این سرمایه ها در افراد شکل می دهند. درواقع عادت واره و سرمایه ها، 

رفتار مصرفی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بوردیو نشان می دهد گروه های فرادست و فرودست در جامعه درگیر مبارزه ای بی پایان 
»مصرف  به ویژه  و  »مصرف«  راه،  این  در  و  هستند  خود  اجتماعی  موقعیت  تثبیت  برای 
فرهنگی« یک عامل کلیدی است. تحصیالت، پیشینه خانوادگی و فرهنگ شغلی، مصرف 
فرهنگی افراد را متأثر می سازند. وی استدالل می کند سرمایه و مصرف فرهنگی این کارکرد 
اجتماعی را دارد که به تمایزات اجتماعی مشروعیت بخشد )استوری1، 1389: 268(. بنابراین 

1. Storey
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مصرف و رفتار مصرفی مهم تلقی می شود. مصرف است که اجازه بازنمایی سبک های زندگی 
و ذائقه های گوناگون را به افراد می دهد؛ امری که موجبات تفاوت و تمایز را ایجاد می کند.

امروز می داند و معتقد است عادت واره  از مولفه های مهم عصر  را یکی  بوردیو مصرف 
شکل گرفته در افراد، در شکل دادن الگوی مصرف آنان بسیار تاثیرگذار است. از نگاه وی، 
عادت واره و سرمایه های فرد در میدان های مختلف درون فضای اجتماعی، الگوی مصرف و 
به تبع آن، سبک زندگی خاصی را در افراد به وجود می آورند که به تمایز اجتماعی می انجامد 
)همان: 268(. بوردیو، مصرف کاالها را به مثابه رقابتی در جهت تمایزبخشی در نظر می گیرد 
می پردازند  رقابت  به  تشخص  و  نمادین  سرمایه  برای کسب  مختلف  اجتماعی  طبقات  که 
)گارتمن1، 200۴(. وی با به کارگیری مفاهیمی چون سرمایه، عادت واره و میدان، سبک های 
زندگی و الگوهای مصرف افراد و گروه های گوناگون اجتماعی را بر اساس حجم و ترکیب 
کلی سرمایه انباشتی افراد و بر اساس جایگاه آنها در فضای اجتماعی از هم متمایز می کند 
)بوردیو، 1381(. درواقع افراد با برخورداری از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی و عادت واره 
متناسب با آن، تمایز و تشخص اجتماعی کسب می کنند که این تمایز اجتماعی، موقعیت آنها 

را از دیگر گروه ها متفاوت می کند. 
بر اساس مفاهیم نظری بوردیو، طبقات اجتماعی در میدان های مختلف بر اساس سرمایه ها 
و عادت واره ها خود را متمایز می کنند و نوعی تمایز بین طبقات اجتماعی برساخته می شود. 
این تمایزها در رفتارهای مصرفی کاماًل نمایان است. به  طور خالصه می توان گفت رفتار 
مصرفی افراد متأثر است از انواع سرمایه هایی که از آن برخوردار هستند و عادت واره ای که 
این سرمایه ها در افراد شکل می دهند. عادت واره و سرمایه های مختلف افراد، الگوی مصرفی 
آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. موقعیت افراد به حجم و میزان سرمایه آنها بستگی دارد به 
این نحو که هر قدر سرمایه فرد بیشتر باشد در موقعیت باالتری قرار می گیرد و این خود، رفتار 
و سبک زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد و افراد از نظر سبک زندگی و الگوهای مصرفی 

1. Gartman
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از یکدیگر متمایز می شوند. الزم به ذکر است مفاهیم نظری پژوهش به مثابه راهنمای نظری 
جهت تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد موضوع مورد مطالعه و ارتقاء حساسیت نظری برای تحلیل 

داده های میدانی پژوهش بااهمیت است. 

1-4- روش شناسی

عمیق  درک  بر  کیفی  پژوهش های  در  است.  کیفی  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  روش 
پیچیدگی ها و دستیابی به زوایای پنهان و کشف نشده تأکید می شود. عالوه بر این، در مورد 
موضوعاتی که مطالعات زیادی در خصوص آنها انجام نشده یا پدیده مورد مطالعه به صورت 
عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است و همچنین به نظر می رسد کارهای پیمایشی نتوانند 
تصویری عمیق و ژرف بینانه از الیه های مختلف موضوع پژوهش ارائه کنند، استفاده از روش 
مفاهیم  انعکاس دهنده  باشد،  تعمیمی  آن که  از  بیش  کیفی،  تحلیل  است.  مناسب تر  کیفی 
ناشناخته است و در کشف مسائل جدید در رابطه با موضوعات مختلف و حوزه هایی که کم تر 
به آن ها توجه شده است، کاربرد دارد )دارلینگتون و اسکات2002،1: 3(. به طورکلی روش های 
)پاتن2،  به گونه ای عمیق و جزئی تسهیل می کنند  را  پدیده ها  کیفی، مطالعه موضوعات و 
2002: 1۴(. در این پژوهش از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته برای 

جمع آوری داده ها استفاده شده است. 
جامعه مورد مطالعه، بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در گروه های سنی، جنسی 
یا  جوان  بازنشستگان  دسته  چهار  به  می توان  را  بازنشستگان  هستند.  مختلف  سازمانی  و 
بازنشستگان غیرسالمند )پایین تر از 65 سال(، بازنشستگان اوان سالمندی )65 تا 7۴ سال(، 
بازنشستگان سالمند )75 تا 85 سال( و بازنشستگان کهنسال )85 سال به باال( دسته بندی 
کرد. دیگر متغیر مهم درنظر گرفته شده در انتخاب نمونه های مورد مطالعه، سازمانی است 
که فرد بازنشسته دوران اشتغال خود را در آن سپری کرده است؛ که در این راستا تالش شده 

1. Darlington and Scott
2. Patton
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از بازنشستگان سازمان ها و دستگاه های مختلف دولتی در نمونه مورد مطالعه باشند. الزم به 
ذکر است، بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که در شهر تهران ساکن هستند موضوع 
مورد مطالعه بوده اند. برای دستیابی به نمونه ها به اداره کل استان تهران مراجعه شده است 
که بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در شهر تهران برای انجام امور 

اداری خود به این مکان مراجعه حضوری داشتند.
و  نمونه گیری هدفمند  از روش  پژوهش حاضر  به مصاحبه شوندگان در  برای دسترسی 
برای دستیابی به اشباع مفهومی، از نمونه گیری نظری استفاده شده است. انتخاب نمونه ها 
براساس مولفه هایی همچون جنسیت، گروه سنی، گروه شغلی و موقعیت اقتصادی- اجتماعی 
بوده است. نمونه گیری نظری نیز به این صورت انجام شده است که محقق نمونۀ اولیه ای را 
برمی گزیند، داده ها را تحلیل کرده و سپس نمونه های بیشتری را برای پاالیش مقوله های در 
حال ظهور خود مجدداً انتخاب می کند. در این فرآیند، انتخاب نمونه ها به این بستـگی دارد 
که نمونه ای که قرار اسـت انتخاب شـود تـا چـه اندازه برای ایده ای که در حال شکل گیری 
است، روشنی بخش است. این فرایند ادامه می یابد تا زمانی که محقق به مرحله اشباع داده ها 
می رسد؛ یعنی به مرحله ای که در آن بینش و ایده جدیدی از گسترش بیشتر نمونه ها حاصل 
نمی شود )محمدپور، 1390: ۴1(. در پژوهش حاضر نمونه گیری نظری تا نقطه اشباع مفهومی 
ادامه یافت؛ یعنی تا زمانی که محقق به این نتیجه رسید که مصاحبه های جدیدتر، اطالعات 
و مفاهیم تازه ای به دست نمی دهد و به تکرار مفاهیم و مقوله های به دست آمده پیشین رسیده 
است. درنهایت، براساس مالک اشباع داده ای و مفهومی یافته ها، تعداد نمونه ها به ۴6 نفر 

رسید. 
انتخاب  داده ها  تحلیل  به عنوان روش  تحلیل مضمون1  کیفی، روش  بین روش های  از 
با این هدف  شده است. تحلیل مضمون، عبارت است از فرایند کدگذاری و تحلیل داده ها 
و  الگویابی  دنبال  به  تحلیل  نوع  این  هاردن2، 2008(.  و  )توماس  می گویند  داده ها چه  که 

1. Thematic analysis
2. Thomas & Harden
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مدل یابی در داده هاست به طوری که تم ها از داده ها نشأت می گیرند. تحلیل مضمون، روشی 
براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده هاي کیفی است. این روش، فرایندي 
براي تحلیل داده هاي متنی است و داده هاي پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی 
تبدیل می کند. مضمون یا تم، مبین اطالعات مهمی درباره داده ها و سؤاالت تحقیق است 
و تا حدي، معنی و مفهوم الگوي موجود در مجموعه اي از داده ها را نشان می دهد )براون و 
کالرک1، 2006(. در تحلیل مضمون، تالش بر این است که مضامین آشکار و پنهان موجود 
در متن استخراج شود. تحلیل ها از معانی آشکار محتوای داده ها فراتر رود و ایده ها و مفاهیم 
نهفته در داده ها کشف شود. در این راستا، ابتدا محقق به خالصه سازی داده ها می پردازد، در 
این مرحله، ایده های مرکزی مصاحبه با واحد تحلیلی جمله خالصه می شوند. مفاهیم کلیدی 
موجود در جمله ها شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد آنها در داده ها کشف می شود. با پاالیش، 
مقوالْت  قالب  در  و  شناسایی  مفاهیْم  میان  ارتباط  شباهت ها،  و  تفاوت ها  مقایسه  و  ادغام 
منظم می شوند. سپس، مقوالت اصلی مشخص شده و براساس مضمون دسته بندی می شوند. 
مضامین استخراج شده نیز با ارجاع و استناد به داده های مصاحبه ای تفسیر شده و درنهایت در 

قالب الگوی شبکه مضامین ارائه می شوند.
از  سنخ شناسی  یک  امکان،  صورت  در  تا  است  شده  سعی  پژوهش  این  در  درنهایت 
رفتار مصرفی بازنشستگان ارائه شود. سنخ شناسی، مقوله بندی داده ها با توجه به ویژگی ها و 
معیارهایی است که محقق در تحقیق در نظر دارد )مایکل2، 2007(. هدف از سنخ شناسی، 
توصیف دقیق و عمیق وضع موجود است که زمینه را برای تبیین پدیده مورد مطالعه فراهم 
می کند. سنخ شناسی یکی از انواع روش های مقوله بندی است که در آن محقق دو یا چند 
ساده  مفاهیم  اشتراک  نکات  که  منظور  بدین  می کند،  ترکیب  را  ساده  و  تک بعدی  مفهوم 
روشن  را  ساده  مفاهیم  بین  پیچیده  ارتباط  جدید،  مفهوم  دهد.  شکل  را  جدیدی  مفهوم 

1. Braun & Clarke
2. Mitchell
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تبیین  قدرت  )نیومن1، 1997: ۴2(.  درنهایت سنخ های مختلف ساخته می شوند  و  می سازد 
هر سنخ شناسی بستگی به این دارد که حداکثر همسانی و مشابهت بین اعضای هر مقوله و 
همچنین حداکثر اختالف میان مقوله ها و سنخ ها برقرار شود )اباذری و چاوشیان،1381: ۴(. 

در پژوهش حاضر یک سنخ شناسی از رفتار مصرفی بازنشستگان صورت بندی شده است.
الزم به ذکر است این پژوهش در پی تعمیم نتایج پژوهش به کل جامعه بازنشستگان 
کشور نیست چرا که ماهیت روش کیفی نه به دنبال تعمیم و برقراری ارتباط بین متغیرها، 
بلکه در پی توصیف پدیده و فهم عمیق موضوع پژوهش است. همچنین الزم است تاکید شود 
پژوهش حاضر به بازنشستگان سالمی که توانایی مراجعه به صندوق بازنشستگی کشوری 
در  مراقبت  تحت  که  بازنشستگانی  و  است  شده  محدود  دارند،  اداری  امورات  انجام  برای 
منزل هستند در این پژوهش لحاظ نشده اند. عالوه بر این، در پژوهش حاضر بازنشستگان 
طبقات باالی صندوق بازنشستگی کشوری شامل کارکنان عالی رتبه دولت، پزشکان برجسته، 
وزراء، مشاوران و معاونان وزراء و از این قبیل به دلیل عدم دسترسی، حضور نداشته اند. در 
پژوهش حاضر بازنشستگان طبقات پایین شامل گروه های شغلی چون کارکنان سطوح پایین 
و نیروهای خدماتی دولت مانند رانندگان و کارگران )طبقات پایین پایین(، کارکنان دفتری 
و  معلمان  شامل  میانی  طبقات  بازنشستگان  باال(؛  پایین  )طبقات  دولت  عادی  کارمندان  و 
مشاغل فرهنگی دولت )طبقات میانی پایین( و کارکنان سطوح میانی دولت )طبقات میانی 
و  پایین(  باالی  )طبقات  باالی دولت  مدیران سطوح  باال شامل  بازنشستگان طبقات  باال(؛ 
اساتید دانشگاه )طبقات باالی باال( در نظر گرفته شده اند. در این دسته بندی طبقاتی، معیار 
نوع شغل، منزلت شغلی، تحصیالت، میزان درآمد و دارایی های سرمایه ای سالمندان درنظر 

گرفته شده است. 
توزیع نمونه مورد مطالعه نشان می دهد 5۴ درصد نمونه مورد مطالعه مردان بازنشسته 
تاهل  وضعیت  براساس  مطالعه  مورد  نمونه  توزیع  هستند.  بازنشسته  زنان  درصد   ۴6 و 
بازنشستگان نیز بیانگر غلبه متاهلین )76 درصد( در پژوهش است. به عالوه، همسران 13 
1. Neuman
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درصد بازنشستگان مورد مطالعه فوت کرده اند، 9 درصد آنها مجرد )ازدواج نکرده( و 2 درصد 
طالق گرفته هستند. توزیع نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تحصیالت بازنشستگان نیز 
بازنمای آن است که 30 درصد بازنشستگان دارای تحصیالت لیسانس، 28 درصد تحصیالت 
دیپلم، 13 درصد تحصیالت فوق دیپلم، 11 درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس و دکتری 
هستند. 15.5 درصد بازنشستگان نیز درمجموع تحصیالت زیر دیپلم )سیکل و ششم ابتدایی( 
دارند. توزیع نمونه مورد مطالعه بر حسب گروه های سنی بازنشستگان نیز نشان می دهد 39 
درصد بازنشستگان به گروه سنی پایین تر از 65 سال تعلق دارند که این دسته از بازنشستگان 
را می توان »بازنشستگان جوان یا بازنشستگان غیرسالمند« نامید. ۴3.5 درصد بازنشستگان 
در گروه سنی 65 تا 7۴ سال قرار دارند. این گروه سنی را می توان »سالمندان جوان« نامید. 
درنهایت، 17.5 درصد بازنشستگان مورد مطالعه نیز باالی 75 سال هستند که »سالمندان 

میانسال و کهنسال« محسوب می شوند. 
در پایان مجدداً تأکید می شود که در پژوهش های کیفی، دغدغه تعمیم وجود ندارد، بلکه 
از پدیده مورد مطالعه، شنیدن صداها، روایت ها و تجربه زیسته  ارائه توصیفی فربه و غنی 
کنشگران، ارائه دسته بندی ها، سنخ شناسی ها و درنهایت پروراندن مفاهیم نظری، مورد نظر 

است.
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2-3- رفتار مصرفی سالمت محور 
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در این بخش یک سنخ شناسی از رفتار مصرفی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری 
رفتار  می توان  درمجموع  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  است.  شده  تحلیل  و  صورت بندی 
مصرفی بازنشستگان را در پنج سنخ »رفتار مصرفی ضرورت محور، رفتار مصرفی فراغت محور 
)مصرف فراغتی- فرهنگی(، رفتار مصرفی سالمت محور، رفتار مصرفی معطوف به فرزندان 
)حمایت محور- آموزش محور( و رفتار مصرفی مبتنی بر فعالیت های خیرخواهانه و مذهبی« 

سنخ بندی کرد. 

جدول شماره 1. مضامین اصلی و فرعی رفتار مصرفی بازنشستگان
مضامین فرعیمضامین اصلی

رفتار مصرفی ضرورت محور

تامین معیشت روزمره 

مصرف قناعت محور

حذف فراغت از سبد مصرفی
مصرف سالمت ضرورت محور

فقدان مصرف فرهنگی

نبود فرهنگ خودمراقبتی
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مضامین فرعیمضامین اصلی

رفتار مصرفی فراغت محور
فراغت عامه پسند
فراغت میان مایه
فراغت نخبه پسند

رفتار مصرفی سالمت محور 
خودمراقبتی سالمت محور 

ترجیحات غذایی سالمت محور 

رفتار مصرفی معطوف به فرزندان
رفتار مصرفی آموزش محور

رفتار مصرفی حمایت محور

رفتار مصرفی مبتنی بر فعالیت های 
خیرخواهانه و مذهبی

فعالیت های خیرخواهانه

فعالیت های مذهبی

2-1- رفتار مصرفی ضرورت محور

رفتار مصرفی مبتنی بر ضرورت و معیشت عمدتًا ویژگی سبک زندگی بازنشستگان طبقات 
برخوردارند.  روزمره  زندگی  در  پایینی  سرمایه های  از  که  بازنشستگانی  درواقع  است؛  پایین 
برای این دسته از بازنشستگان، تأمین معیشت و مصرف کاالهای ضروری، بخش مهم رفتار 
حذف  ضرورت محور،  مصرف  و  معیشت  تامین  بر  عالوه  می دهد.  تشکیل  را  مصرفی اشان 
فراغت از سبد مصرفی، مصرف سالمت ضرورت محور، فقدان مصرف فرهنگی و نبود فرهنگ 
را  این نوع رفتار مصرفی  خودمراقبتی مهم ترین ویژگی رفتار مصرفی ضرورت محور است. 
اقتصادی  مازلو تحلیل کرد. وضعیت  نیازهای  نظریه هرم سلسله مراتب  از  الهام  با  می توان 
به  پاسخ گویی  به  قادر  اقتصادی  نظر  از  بازنشستگان  از  برخی  که  است  در شرایطی  کشور 
نیازهای اولیه و ضروری خود نیستند؛ درنتیجه فرصت دستیابی به دیگر نیازها و به خصوص 
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نیازهای سطوح باالتر را ندارند. فقر درآمدی و تالش و تقال برای دستیابی به حداقل های 
نظریه  براساس  باز می دارد؛ چرا که  فراغت و فرهنگ  از مصرف سالمت،  را  افراد  زندگی، 
نشود،  برآورده  اقتصادی  امنیت  و  زیستی  نیازهای  که  زمانی  مازلو  نیازهای  سلسله مراتب 
نیازهای دیگر معنا پیدا نمی کند و افراد فرصت و توان برآورده سازی نیازهای سطوح باال را 

نمی یابند.
بر اساس این نظریه، نیازهای فیزیولوژیکی اساسی ترین نیازهای انسانی هستند که بقاء 
ارضا شوند،  انسان  نیازهای ضروری  که  زمانی  آن هاست.  برآورده شدن  به  مشروط  انسان 
فرصت و توان صرف انرژی و هزینه در جهت امور ذوقی، هنری و فکری فراهم می شود. 
برای  توانی  نیازهای اساسی تالش می کنند، فرصت و  برای حداقل  در جامعه ای که مردم 
پرداختن به امورات دیگر فراهم نمی شود، چرا که با برآورده شدن یک سطح از نیازها است 

که سطح دیگری از سلسله مراتب نیازها اهمیت پیدا می کند.
در سلسله مراتب نیازها، اولویت همچنان بر ارضاء نیازهای مادی است که عدم رفع این 
نیازها به صورت مشکالت مالی در زندگی نمود پیدا می کند و این اعتقاد وجود دارد که پس از 
رفع مشکالت مالی است که موضوعات دیگری چون گذران اوقات فراغت، مراقبت از بدن، 
نیازهای  ارضاء  بدون  نیازها  این  و  برخوردار می شود  اهمیت  از  سالمت و مصرف فرهنگی 
ضروری و اولیه انسانی پاسخ داده نخواهد شد. نیازهای فیزیولوژیکی بر نیازهای دیگر غلبه 
دارد و ارضای آنها به مراتب ضروری تر از نیازهای سطوح باالتر است. زمانی که نیازهای 
سطوح پایین برآورده شود، شخص امکان تحرک به مراحل باالتر و ارضای نیازهای باالتر 
را پیدا می کند. نیازهای سطوح باال زمانی برانگیخته می شوند که نیازهای زیستی و ایمنی 
فرد به طور رضایت بخشی برآورده شده باشد. در غیر این صورت این نیازها امکان ظهور پیدا 
نمی کند. ماهیت سلسله مراتبی نیازها موجب می شود تنها زمانی که نیازهای سطوح زیرین 

برآورده شوند، نیازهای سطوح بعدی امکان ظهور پیدا کنند. 
روایت های برخی از بازنشستگان طبقات پایین دست اجتماعی این موضوع را تایید می کند. 



22 /    سنخ شناسی رفتار مصرفی بازنشستگان 

بازنشستگان طبقات پایین، زیست تنگ دستانه و معیشت دشواری را تجربه می کنند. خوراک، 
 پوشاک، بهداشت و مسکن از نیازهای اولیه و ضروری انسان ها هستند و طبقات پایین در 
ضروری  نیازهای  یعنی  نیازها  سطوح  پایین ترین  به  دستیابی  برای  نیازها  سلسله مراتب 

می جنگند؛ درواقع جنگ برای بقاء. 

مرد بازنشسته 68 ساله می گوید: »اینجا به من می گن بذارید اونایی که وامو نگرفتن 
بگیرن، ولی می دونید چیه من نمی خوام وام بگیرم کسی عروسی کرده که بخوام بهش 
با خیال  پاتختی بدم، نه سیسمونی می خوام جور کنم، هیچی. این که زِن من یه ماه 
راحت بتونه غذاشو بخوره، داروشو بخوره تا آخر امسال، برای من انگار همینجوری داره 

لطائف نازل می شه« )تأمین معیشت روزمره(.
او در پاسخ به این سوال که وقتی پول کم می آورید چه کارهایی می کنید؟ می گوید: 

»یه خورده همدیگه رو نگاه می کنیم، به صورت اقتصاد انقباضی عمل می کنیم، فشار 
می دیم همه چیو، چراغ روشن نمی کنیم، کولر روشن نمی کنیم، گرمه که گرمه؛ سرده 
گازو کم تر مصرف می کنیم؛ خیلی رعایت می کنیم؛ غذا کم تر می خوریم؛ اگر پروتئینی 
باشه اول بچه بایستی بخوره تو خونه ما، اول باید به اون برسه بعداً بزرگترا« )مصرف 

ضرورت محور(.

افراد در درجه اول به دنبال رفع نیازها و انتظارات معیشتی خود هستند. در مراحل بعد در 
مواردی به دنبال بهبود رفاه زندگی شان هستند و درنهایت نیازهای غیرمادی )نیازهای سطوح 
باالی هرم سلسله مراتب( در صورت برآورده شدن نیازهای سطوح پایین، معنادار می شوند. 
نتایج پژوهش نشان می دهد بخشی از بازنشستگان درگیر تأمین نیازهای سطوح پایین یعنی 
نیازهای ضروری و اولیه هستند و نمی توانند وارد مراحل باالتر شوند که سبک های زندگی در 
آن سطوح متفاوت و متمایز می شود. در مراحل اول فقط رفع نیاز و داشته های مبتنی بر ضرورت 
 است که سبک زندگی ضرورت محور را می سازد ولی در مراحل بعد است که عالوه بر ضرورت، 

سبک های زندگی هم شکل می گیرد.
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نیازهای بخشی از بازنشستگان به قاعده هرم تقلیل پیدا کرده است؛ یعنی تالش برای بقاء 
و نمی توانند وارد سلسله مراتب باالتر نیازها شوند. افراد زمانی که نیازهای اساسی شان برآورده 
فراغتی و فرهنگی  نیازهای  به سمت  اساسی و حداقلی  نیازهای  از سمت  نشود نمی توانند 
حرکت کنند، بلکه تمام دغدغه های روزمره به تامین نیازهای اصلی معطوف می شوند. تامین 

نیازهای ضروری و معیشت روزمره، افراد را از درگیری در فرهنگ و هنر ناتوان می سازد.
باالیی  درمانی  و  بهداشتی  بازنشستگان سالمند هزینه های  به خصوص  و  بازنشستگان 
دارند، چرا که عمدتًا با افزایش سن، سهم بیماری ها در آنها بیشتر می شود. درنتیجه آنها ناچار 
هستند همچنان در جست وجوی تأمین نیازهای ضروری در پایین ترین سطوح سلسله مراتب 
باالی بهداشت و درمان در  نیز وزن  باشند. در مطالعه میرزایی و همکاران )1396(  نیازها 
سبد مصرفی خانوارهای دارای سالمند تایید شده است. در پژوهش حاضر نیز بازنشستگان 
این بخش به مهم ترین مصارف  اشاره داشته اند. در  به هزینه های باالی سالمت و درمان 
بازنشستگان در سنخ رفتار مصرفی ضرورت محور اشاره می شود. این مصارف بیشتر شامل 
مصرف کاالهای خوراکی ضروری و مصرف سالمت ضرورت محور است که در روایت های 

بازنشستگان آمده است.
مرد 68 ساله، بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد و دارای تحصیالت دیپلم می گوید: »من 
خونه زندگی داشتم، اول امیرآباد بودم بعدش رفتیم مهرشهر کرج خونه خریدیم، ولی 
االن پرند میشینیم تو مسکن مهر 60 متری، 5 نفره با هم )همراه با همسر، دو فرزند 
و نوه(. ارزون ترین خونه مسکن مهر پرند 60 متره که من خریدم با وام که هر ماه از 
حقوقم کم می شه. تازه دومین ساله که رفتیم تو این خونه، تا قبلش اجاره نشین بودیم 
تو تهران. 8 میلیون بود اون موقع که ثبت نام کردیم، 35 میلیون وام مسکن داره، ماهی 
250 هزار تومن بابتش می دم. قبلش خونه داشتم به قیمت االن حساب کنم، میلیاردی 
میشد قیمتش االن. من تو زمستون خونه مو فروختم، بخاطر مریضی زنم و هزینه های 
باالی شیمی درمانیش. من هول شدم که چیکار کنم. من کسی رو نداشتم کمکم کنه. 
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هرچی در میاوردم همه رو خرج زندگی و هزینه های درمان کردم )هزینه های باالی 
داروهای خودمم  داروهاشه.  تومن هزینه  ماهیانه حدود 500 هزار  االن هم  بیماری(. 

ماهیانه حدود 300 تومن می شه« )مصرف سالمت ضرورت محور(.
..........

می گوید:  دیپلم  تحصیالت  دارای  و  آموزش وپرورش  بازنشسته  ساله،   57 زن 
که  گوشتی  و  مرغ  هست،  خوراکمون  و  خورد  هزینه هامون  عمده ترین   »االن 
من  ضرورت محور(.  )مصرف  می گیریم  که  میوه ای  می گیریم.  که  برنجی  می گیریم، 
مطب برم پول ویزیت باید بدم، داروهامو همه رو خودمون باید بدیم. فیزیوتراپ هم باید 

برم با دفترچه نیست و آزاده« )مصرف سالمت ضرورت محور(.
..........

مرد 65 ساله، بازنشسته فنی و حرفه ای، دارای تحصیالت سیکل می گوید: »خیلی از 
دونه  یه  هفته  مرغو هر  یکبار می خریم؛  ماهی  االن  نداریم. خریدامونو  ما  هزینه هارو 
)مصرف  شده  کم  خیلی  رفت وآمدها  می خریم؛  دونه  یه  هفته  دو  االن  می خریدیم 
یکبار  ماهی  می زدن،  میومدن سر  بار  یه  هفته ای  قباًل  بچه ها.  با  حتی  قناعت محور(. 
همه شون جمع می شدن ولی االن دیگه نیستن و نمیان. االن فقط میان واسه نشستن، 
سر می زنن و نمی مونن واسه ناهار و شام؛ بعد از این گرونی ها این جوری شده، تقریبًا 
از 96 به بعد این جوری شد و هر چی میایم جلوتر بدتر می شه. خود بچه ها هم همینه 
وضعیتشون؛ مثاًل بچه ها می گن بابا بیاین خونه ما، من می دونم که باید یه کیلو گوشت 
بخره، دو تا مرغ بخره، سه نفر خودشونن سه نفر ما. می بینم که سخته، منم حواسم 

هست و نمی رم )کاهش مناسبات اجتماعی(«.
..........

دیپلم می گوید: »من دکتر می رم  با تحصیالت  و  بیمارستان  بازنشسته  زن 57 ساله، 
اینارو خیلی  بیمه تکمیلی میده، سونوگرافی  60 درصدشو خودم می دم، ۴0 درصدشو 
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کم میدن، همه چیو کم میدن. من چندوقت پیش قندم رفت باال 700 شد منو بردن 
بیمارستان شریعتی خوابیدم چند شب، نداشتم و مددکاری اون جا کمکم کرد. من داشته 

باشم گدا نیستم، دوس دارم به همه هم کمک کنم. 
او در پاسخ به این سوال که آیا سازمان با بیمارستان شریعتی قرارداد ندارد؟ می گوید:

»خود کلینیک دیابت اون جا منو فرستاد، گفت بغل کلینیک دیابت هست. یه درصدی 
رو بیمه میده، یه درصدی شم من باید می دادم که نداشتم بدم. داروهامم بیمه تکمیلی 
سالمت  )مصرف  آزاده«  همش  داروهامون  بدیم،  باید  خودمون  هم  ویزیت  نمیده، 

ضرورت محور(.

در این سنخ از رفتار مصرفی می توان از مصرف قناعت محور نیز سخن گفت. در این زمینه 
بوردیو نیز از سلیقه ضرورت پسند، اصل سازش و انتخاب اجباری صحبت کرده است )بوردیو، 
یا  اجباری  توفیقی  عادت واره،  کارگر  طبقات  برای  است  معتقد  بوردیو   .)513-515  :1390
تحمیل می کند  را  نیاز، سلیقه ضرورت پسند  و  است. ضرورت  از ضرورت  برگرفته  فضیلتی 
که بیانگر شکلی از سازگاری با ضرورت و سپس پذیرش ضرورت است )همان: 513(. در 
این سنخ از رفتار مصرفی یعنی مصرف معیشت محور، بازنشستگان بر اساس میزان درآمد و 
توان اقتصادی خود اولویت بندی می کنند که به چه کاالها و خدماتی می توانند دسترسی پیدا 
کنند. در این اولویت بندی، برخی از بازنشستگان از نیازهای ضروری و معیشتی پا را فراتر 

نمی گذارند. در این زمینه یکی از بازنشستگان این گونه روایت می کند:
مرد 60 ساله، بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی و دارای تحصیالت لیسانس می گوید: 
»بیشتر هزینه هامون، خورد و خوراک هست و درمان )مصرف ضرورت محور(. هزینه های 
درمانم ماهی حول و حوش 300 تا ۴00 تومنی هست. پارکینسون دارم و مرتب باید 
قرص بخورم. پروستات هم دارم، مشکل قلبی هم دارم و آنژیو کردم )مصرف سالمت 
ضرورت محور(. حدود 60 درصد هزینه های درمان رو خودم می دم، ۴0 درصد بیمه میده 
چون هزینه های ویزیت رو نمیده، هزینه های دارو رو نمیده، هزینه های سونوگرافی و... 
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رو هم حدود 50 تا 60 درصد میده. هزینه های دارو و ویزیت خیلی باالست )هزینه های 
درمان(. بیمه تکمیلی هم داریم ولی بیشتر از ۴0 درصد نیست چون بیشتر داروهای 
ما آزاده و ویزیت هم آزاده که اینا با بیمه نیست )مصرف سالمت ضرورت محور(. تو 
زمینه های دیگه خیلی قناعت می کنیم، خانومم خیلی خوبه و واقعًا قناعت می کنه که 
میرسه )مصرف قناعت محور(. خانومم هزینه های آرایش ایناشو کاًل گذاشته کنار، غذا 
اینارو هم قناعت می کنه، گوشت هارو کوچولو کوچولو می کنه، خیلی راه میاد« )مصرف 

قناعت محور(.
و  رکود  وضعیت  در  است.  کشور  اقتصادی  وضعیت  مولود  معیشت محور  مصرفی  رفتار 
از  افزایش تورم، خانوارها به سمت مصرف بیشتر کاالهای ضروری سوق داده می شوند و 
مصرف دیگر کاالها ناتوان می شوند. در این میان، خوراکی ها و آشامیدنی ها و مسکن، آب، 
برق و سایر سوخت ها ضروری ترین مصارف خانوارها محسوب می شود. به روایت مرکز آمار 
)1398(، نرخ تورم ساالنه مرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به ۴2.2 درصد رسیده است 
که در این میان، خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم 8۴ درصدی داشته اند. در میان خوراکی ها نیز 
باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به سبزیجات، گوشت قرمز، میوه، خشکبار و ماهی 
بوده است. بنابراین در چنین شرایطی تامین نیازهای ضروری برای طبقات پایین و میانی 
جامعه دغدغه معیشتی بسیار مهمی است که تقریبًا بخش زیادی از شهروندان ایرانی را متأثر 

ساخته است. 
فشار تحریم ها و افزایش سطح عمومی قیمت ها بر سبد مصرفی خانوارها به خصوص 
این  در  می دهد.  قرار  حمله  مورد  را  مردم  معیشت  و  است  تأثیرگذار  بسیار  پایین  طبقات 
شرایط مردم به دنبال تامین نیازهای ضروری هستند، درنتیجه کیفیت زندگی و قدرت خرید 
خانواده ها کاهش می یابد و عمده هزینه صرف مصارف روزانه می شود. نتایج پژوهش نشان 
می دهد مصرف برخی از مواد غذایی در سفره اقشار متوسط خانوار رو به پایین، دیگر یافت 

نمی شود و مصرف برخی دیگر از مواد غذایی هم به  شدت کاهش یافته است.
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»مهم ترین  می گوید:  زمینه  این  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  بازنشسته  ساله   60 مرد 
و  تورم  زندگی.  هزینه های  و  هستش  که  تورمی  و  بچه ها  هزینه های  مشکالتمون 
تحریم ها خیلی به ما فشار آورد، خورد و خوراکمون خیلی کم شد، یه مدت اصاًل گوشت 
نتونستیم بخوریم )کاهش مصرف کاالهای ضروری(. مسافرت که دیگه اصاًل نمی ریم، 
سالی یه بار هم نمی ریم، مثاًل پا می شیم می ریم کرج خونه فک و فامیالم که اون جا 
داریم، سفر نمی تونیم بریم، االن چندساله نرفتیم. مسافرت های بیرون چهار پنج سالی 
هست که سفر نرفتیم )حذف فراغت از سبد مصرفی(. بیشتر هزینه هامون، خوردوخوراک 

هست و درمان« )مصرف ضرورت محور(.

یکی از گروه های آسیب پذیر در مقابل تورم، بازنشستگان دارای حقوق ثابت هستند که 
در اقتصاد بی ثبات با حقوق ثابت زیست می کنند و فاقد منابع مالی و دارایی سرمایه ای به 
را در  افزایش قیمت کاالها، هزینه زندگی خانوارها  و  تورم  بازنشستگی هستند.  جز حقوق 
سبد مصرفی خانوار تغییر می دهد، چنانچه شواهد نشان می دهد طی چند سال اخیر مخارج 
خوراکی خانوارها افزایش شدیدی را تجربه کرده است. قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر 
شده درحالی که میزان درآمد قشر بازنشسته حدود 20 درصد افزایش یافته است. درنتیجه، با 
گرانی های رخ داده قدرت خرید این قشر به  شدت کاهش یافته است و در بودجه بندی حقوق، 
از دیگر  و  اختصاص می یابد  اولیه و ضروری  به مصرف کاالهای  از هزینه ها  زیادی  سهم 

مصارف صرف نظر می شود.
به خصوص  ثابت هستند،  حقوق  دارای  که  بازنشسته  قشر  برای  اقتصادی کشور  شرایط 
قشر طبقات پایین دست اجتماعی اقتصادی، انتخابی جز ضروریات باقی نمی گذارد. در چنین 
شرایطی به دلیل باالرفتن نرخ تورم، برخی از مواد غذایی از سبد مصرفی حذف می شود. در این 
زمینه با توجه به بودجه پایین خانواده های کم درآمد، این خانواده ها اغلب از هزینه های درمانی 
خود صرف نظر می کنند تا پاسخ گوی دیگر نیازهای خود باشند. در این شرایط با افزایش ناچیز 
حقوق های بازنشستگی و افزایش زیاد قیمت ها، امنیت غذایی بسیاری از خانواده های دهک های 
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درآمدی میانی و پایین جامعه تضعیف می شود. درنتیجه خطر تضعیف امنیت غذایی نیز وجود 
دارد. همچنین هزینه هایی مانند اوقات فراغت، مصرف سالمت و مصرف کاالهای فرهنگی به 
نفع تأمین هزینه های خوراکی ضروری از سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته حذف می شود. در 

روایت های بسیاری از بازنشستگان، تغییرات در سبد مصرفی شنیده می شود.
چه  بیکاری  اوقات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجرد  و  بازنشسته  بهیار  ساله   57 زن 
خانوادگی  بازدید  و  دید  مادرجان.  تفریح کنم  برم  ندارم که  می کنید؟ می گوید: »پول 
دارید؟ هیچی نداریم. مسافرت می رید؟ پول می خواد دخترم، نمی تونم برم )حذف فراغت 

از سبد مصرفی(. هر جا بخوای بری پول می خواد دیگه«.
..........

مرد 66 ساله، بازنشسته محیط زیست و با تحصیالت ششم ابتدایی می گوید: »پول آب 
برق و... رو هم من می دم، پول خورد و خوراک هم من می دم، به بچه ها هم گاهی 
اونارو هم خرجشونو  تا بچه،  با دو  بود طالق گرفت  ازدواج کرده  پول می دم، دخترم 
من می دم، دیگه من نمی تونم که زیارت کربال، مکه و... برم که )حذف فراغت از سبد 

مصرفی و رفتار مصرفی ضرورت محور(«. 
ایشان در پاسخ به این سوال که آخرین باری که سفر رفتید؟ می گویند: »آخرین بار 
موقع بازنشستگی رفتم مشهد، همین. چند ساله نرفتید سفر؟20 ساله نرفتیم جایی. خانم 
و بچه ها هم مسافرت نرفتن؟ اونا هم نرفتن زیاد ولی خب اونا جوونن حاال می تونن 
برن بعداً. من االن روستای خودمونم نمی تونم برم، من متولد زنجانم، محل سکونت 
قدیمی ام، اصاًل نتونستم برم، وطن هست دیگه. فامیالی دور داریم ولی خب نتونستیم 

بریم، باید امکانات باشه که بتونم برم« )حذف فراغت از سبد مصرفی(.
..........

از  بازنشسته 70 ساله در پاسخ به سوال »االن تفریحی دارید؟« می گوید: »کی  مرد 
تفریح بدش میاد، االن تفریحی نداریم، قباًل داشتیم با هم می رفتیم بیرون از شهر یه 
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غذایی می خوردیم، می رفتیم گردش ولی االن که نداریم نمی تونیم جایی بریم« )حذف 
فراغت از سبد مصرفی(. 

همان طور که داده های میدانی نشان می دهد رفتار مصرفی مبتنی بر ضرورت و معیشت 
بسیار غلبه دارد. در این سنخ، سبک زندگی سالمت محور، خودمراقبتی و رعایت رژیم های غذایی 
دیده نمی شود. همچنین مصرف فرهنگی و اوقات فراغت از سبد مصرفی حذف شده است. در 
این راستا در مطالعه میرزایی و همکاران )1396( نیز نشان داده شده است که طی سال های 
1390 و 1391 تقاضای مصرف در بخش هزینه های بهداشتی و درمانی به سمت پایین سقوط 
کرده است که ناشی از افزایش قابل توجه نرخ ارز و تورم طی این سال ها و درنتیجه کاهش توان 
خرید عموم مردم در مصرف سالمت بوده است. در پژوهش حاضر نیز شواهدی از تغییرات در 
مصرف سالمت و در مواردی حذف مصرف سالمت درنتیجه تحوالت اقتصادی دیده می شود.

مرد 70 ساله، بازنشسته سازمان های منحله و با تحصیالت دیپلم در این زمینه می گوید: 
»خانومم ناراحتی گواتر داشت یه قرصی داره که هر روز یه دونه بایستی بخوره، االن 
بگیریم )حذف مصرف سالمت(.  نداریم  پول  این که  واسه  نخورده. چرا؟  ماهه که  دو 
مگه چقدر می شه پولش؟ »پنج تومن، نداریم. خودم سال 96 رفتم دفترچه مو المثنی شو 
بگیرم، سال 97 رفتم گرفتم، بعدش تا االن نرفتم یه آزمایش ببینم چیمه، تا 3 سال 
پیش می رفتم آزمایش خون می دادم ولی االن چندساله دیگه نمی رم، هم پول نیست 

هم وسیله رفتن نیست« )فقدان خودمراقبتی(.
..........

زن ۴3 ساله و بازنشسته شهرداری می گوید: »من تیروئید دارم ولی پول ندارم برم دکتر، 
عصب زده تاندوم دستم آسیب دیده ولی نمی تونم برم فیزیوتراپی و دوا درمون چون نمی رسه 
هزینه هامون. دفترچه خدمات درمانی ما اصاًل فایده نداره، خیلی جاها نگاه نمی کنن می گن 

با دفترچه شما قرارداد نداریم و باید آزاد حساب بشید )حذف مصرف سالمت(. 
..........
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به  پاسخ  ابتدایی، در  با تحصیالت ششم  و  بازنشسته دانشگاه  مرد 58 ساله، خدماتی 
باشه و زندگی  تامین زندگی مشکل  برای  سوال تفریحتان چیست؟ می گوید: »وقتی 
تأمین نباشه خب مسافرت هم نیست که. اصاًل ما تفریح نداریم )حذف فراغت از سبد 
مصرفی(. همسرم می خواد بره مکه، آرزوشه، منم نرفتم، دوس داریم که بریم ولی خب 
نمی تونیم بریم. خانومم ناراحتی قلبی داره ولی نمی تونیم پیگیری کنیم )حذف مصرف 

سالمت(. 
او در پاسخ به این سوال که چند وقت یکبار چکاپ دوره ای )آزمایش( می روید؟ می گوید: 

اصال ًتو عمرم نرفتم، اصاًل پیش نیومده که برم« )فقدان فرهنگ خودمراقبتی(.

رفتار مصرفی ضرورت محور و قناعت محور هر چند در بین طبقات پایین بیشتر حاکم است 
اما شکل هایی از آن را می توان در طبقات دیگر نیز مالحظه کرد. قناعت و مدیریت هزینه ها 
به تمام طبقات اجتماعی رسوخ کرده است و الیه هایی از قناعت در طبقات میانی و حتی باال 
نیز دیده می شود. بخشی از این ماجرا به حضور فرهنگ قناعت و روحیه قناعت گرایی در بین 
نسل گذشته که بازنشستگان و سالمندان کنونی هستند، برمی گردد. به عالوه، قناعت همراه 
با نوعی خردورزی است. فراتر از همه این ها قناعت با سرمایه معنوی و دینی سالمندان نیز 

در هم آمیخته شده است.
مرد 65 ساله، بازنشسته هنرستان و با تحصیالت سیکل می گوید: »ما می رفتیم میوه 
چند کیلو می خریدیم االن می ریم دونه ای می خریم، از هر چی دو تا سه تا دونه. قباًل هر 
کدوم یک سیب می خوردیم ولی االن یه سیب رو با هم سه قسمت می کنیم می خوریم. 
االن  مدیریت هزینه ها(.  و  )قناعت  دیگه  اینجوری شده  االن  رعایت می کنیم،  خیلی 
زندگی سخت تر شده؛ اگر ما ۴ گیلو گوشت می گرفتیم االن یه کیلو می خریم؛ هر هفته 
بچه ها میومدن، فامیل میومدن؛ االن دیگه با فک و فامیل شده سالی یکبار، ماه رمضون 
یه شب می گیم همه فامیل میان، قباًل خیلی زیاد بود رفت وآمدهامون االن شده سالی 

یه بار« )کاهش مناسبات خانوادگی(.
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وجه تفاوت در آن است که طبقات پایین در تأمین نیازهای ضروری قناعت می کنند اما 
طبقات میانی و طبقات باالتر در جنبه های غیرضروری مانند پوشاک و اوقات فراغت قناعت 

می کنند. 
زن 63 ساله، بازنشسته دانشگاه و با تحصیالت لیسانس می گوید: »من خیلی رو حسابه 
زندگیم، خیلی رو حساب کتابه. مثاًل وقتی می بینم که دخترم دو تا شلوار برام گرفته که 

فعاًل دارم، واقعًا نمی گیرم دیگه تا زمانی که نیاز داشته باشم«.
..........

زن 79 ساله بازنشسته آموزش وپرورش می گوید: »من اصاًل روپوش اضافی نمی گیرم 
اگر خراب بشه می خرم. کارای بَرج ندارم، یعنی همین قرتی بازی. هزینه هام فقط خورد 

و خوراکمه بیشتر و داروهام«.

2-2- رفتار مصرفی فراغت محور

اوقات فراغت بازنشستگان را می توان با الهام از بوردیو )1390(، فراغت عامه پسند، فراغت 
از سلیقه های مختلف در مصرف  این ترجیحات  نام نهاد که  میان مایه و فراغت نخبه پسند 
فراغتی و فرهنگی حکایت دارد. سلسله مراتب ذوق و سلیقه ای )واال، میان مایه و عامیانه( که 
بوردیو معرفی می کند، به خاستگاه اجتماعی- اقتصادی و سطح تحصیالت افراد برمی گردد 
)اباذری و چاوشیان، 1381: ۴5(. افراد سطوح باالی اجتماعی و اقتصادی کسانی هستند که 
فراغت نخبه گرایانه را انتخاب می کنند و افراد سطوح پایین تر و طبقات میانی، مصرف کننده 

فراغت عامه پسند و میان مایه هستند.
استفاده از سرگرمی هایی مانند قدم زنی، پیاده روی، پارک نشینی، وقت گذرانی در پارک ها، 
استراحت کردن، شرکت در جلسات و مراسم مذهبی، دعا و مناجات، انجام فعالیت های روزمره 
منزل، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و سریال، نمونه هایی از اوقات فراغت عامه پسند 
از  برخی  بین  در  بدون هزینه هستند که  فراغت های  است که عمدتًا  بازنشستگان  بین  در 

بازنشستگان دیده می شود.
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زن بازنشسته ۴3 ساله در این زمینه می گوید: »فقط می رم تو خیابونا قدم می زنم وقتی 
نگاه  دیگه  اینا  تلویزیون  می خواد،  پول  چی  همه  که،  نداریم  فراغتی  ندارم،  اعصاب 
نمی کنیم، چون پول برق دوبله میاد، من دارم واقعیت هارو می گم بهتون، سرکوچه اگه 

پارک باشه می ریم پارک با بچه ها«.
..........

مرد بازنشسته 66 ساله درباره اوقات فراغتش می گوید: »پارک می رم، دوستان میان، 
ورزش می کنم، پیاده روی زیاد می کنم، زمستان تو خونه دمبل اینا دارم و کار می کنم. 
باشگاه اینا نمی تونم برم چون باشگاه هزینه داره و وسع مالی ما نمی رسه به باشگاه. 
با رفقا با دوستان اداری می ریم پارک، همین پارک الله و می شینیم بحث می کنیم«. 

..........

مرد بازنشسته 65 ساله درباره اوقات فراغتش این گونه می گوید: »نماز می خونم، می رم 
ورزش تا هفت و نیم، تنهایی می رم صبح ها، با خانوم بعد از ظهرها می رم. یه گروهی 
داریم که هر روز صبح با هم می ریم دور دریاچه چیتگر می دوییم و نرمش می کنیم. اگه 
بچه ها کاری داشته باشن می رم کمکشون، مثاًل ماشینشون خراب شده باشه یا خونه یه 
کاری باشه می رم کمکشون چون فنی هستم می رم یه کارایی براشون می کنم. ساعت 
3 می رم دور خونه مون فضای سبز و یه گشتی می زنم قدم می زنم تا ساعت 5، ساعت 

5 می برم خانومم رو پیاده روی دور دریاچه تا ساعت هفت و نیم«.
..........

مرد 72 ساله بازنشسته اداره مخابرات می گوید: »االن چند ساله که مسافرت نداریم، 
دو سال یک بار می ریم مشهد، بچه ام می بره مارو. با این حقوق نمی تونیم جایی بریم، از 
در بیرون بخوایم بریم باید یک میلیون هزینه کنیم«. پس روز رو چطور شب می کنید؟ 
»یه خورده می رم خرید می کنم واسه خونه، یه چیزی که ارزون باشه می ریم می خریم، 

چیزای گرون قیمت نمی خریم«.
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و  دوستان  با  معاشرت  خانوادگی،  دیدوبازدیدهای  داخلی،  شهری  مناطق  به  مسافرت 
همکاران، زیارت اماکن مقدس، شرکت در فعالیت های خیریه ای و مذهبی، انجام فعالیت های 
هنری مثل خیاطی و گلدوزی، فعالیت های ورزشی سبک، مطالعه به شکل محدود، استفاده از 
اینترنت و شبکه های اجتماعی به شکل غیرهدفمند، نمونه هایی از اوقات فراغت میان مایه در 

بین بازنشستگان است که عمدتًا فراغت های کم هزینه هستند.
مرد بازنشسته 70 ساله در این زمینه می گوید: »من اغلب مشغول کارم، هفته ای 3 روز 
کار می کنم، بعضی وقتا هم دوستامو می بینم، مطالعه می کنم. باشگاه هایی که سازمان 

داره دور هم جمع می شیم، غذایی می خوریم«.
..........

دارید؟  فراغتی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آموزش وپرورش،  بازنشسته  ساله   68 زن 
زمان  از  اینجا،  میام  تهران،  میام  هم  موقع ها  بعضی  هستش،  خونه  »کار  می گوید: 
هفته ای  فرهنگی هاست،  واسه  که  نصیبه  استخر  می ریم  دوستامون  با  بازنشستگیم 

یک بار همو می بینیم اون جا، مطالعه هم می کنم«.
..........

زن 79 ساله، بازنشسته آموزش وپرورش و با تحصیالت لیسانس می گوید: »هنر خوب 
زندگی کردن خیلی مهمه. سرگرمی خونه ما فقط کتاب خوندن هست. سرگرمی من 
داخل خونه هست، داخل خونه کتاب خوندن هست، جدول حل کردن، موسیقی گوش 
دادن، مهمونی دادن. تفریح دیگم استخره، هفته ای دو سه بار می رم، نمی رم استخر 50 

هزار تومنی، مال آموزش وپرورشو می رم، ناهارو هم همونجا باشگاه می خورم «.
..........

زن 8۴ ساله، بازنشسته آموزش وپرورش در پاسخ به این سوال که چه تفریحاتی دارید؟ 
به  هنری عالقه مندم،  کارهای  به  می کنم.  خونه  کارهای  می خونم،  »کتاب  می گوید: 

بافتنی، گلدوزی خیلی عالقه دارم، هنوز می بافم«.
..........
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از  »بعد  می گوید:  فوق دیپلم  تحصیالت  با  و  آموزش وپرورش  بازنشسته  ساله   7۴ زن 
از سر عالقه رفتم.  یاد گرفتم،  یاد گرفتم، کارهای هنری  بازنشستگی رفتم کامپیوتر 
کامپیوترو دیگه واردم و کارامو انجام می دم. همش می رفتم سراغ دخترم می گفتم بیا 
یاد بگیرم. االن دیگه  برم  بعد یهو گفتم چه کاریه خب  بیا خاموش کن،  روشن کن 
همه کارامو خودم می کنم، اسنپ گرفتن و همه چی دیگه به هیچ کس احتیاج ندارم«. 

..........

مرد 66 ساله بازنشسته وزارت بازرگانی و با تحصیالت دیپلم می گوید: »کتاب می خونم 
رو  داشتم  قباًل  که  کتاب هایی  تاریخی،  کتاب های  و  می خونم  شعر  کتاب های  عمدتاً 
می خونم و کتاب هایی که از داداشم اینا به من رسیده. االن دیگه نمی تونم کتاب بخرم«.

استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی به صورت هدفمند، مطالعه کتاب های تخصصی، 
تاریخی و علمی، مصرف محصوالت فرهنگی و هنری مانند کنسرت رفتن، سینما رفتن، تئاتر 
رفتن، مصرف موسیقی واال، ورزش های گران قیمت، تخصصی و حرفه ای مانند شنا، اسکی، 
فعالیت های  به کشورهای خارجی،  به مناطق مرزی، کیش، قشم، مسافرت  یوگا، مسافرت 
ورزشی به شکل مستمر، رفتن به کالس زبان انگلیسی و دیگر زبان های خارجی، نمونه هایی 
پرهزینه، خاص و  فراغت  بازنشستگان است که عمدتًا  بین  نخبه پسند در  فراغت  اوقات  از 

مستلزم سرمایه اقتصادی و فرهنگی است.
در این سبک فراغتی، مصرف کاالها و محصوالت فرهنگی در سبد مصرفی افراد قرار 
می گیرد. آنها از نیازهای اولیه گذر کرده اند و به برآورده سازی نیازهای باالتر می اندیشند. در 
این سنخ، بازنشستگان به دنبال نیازهای فرهنگی و فراغتی هستند و از مصرف ضرورت محور 
فراتر رفته اند. این نوع سبک فراغتی عمدتًا متناسب با سبک زندگی طبقات میانی رو به باال 
و طبقات باالی جامعه است که از ضرورت های کارکردی و مادی به سمت مصرف فرهنگی 
و فراغتی پیش رفته اند. آنها بخش زیادی از اوقات فراغت خود را به فعالیت های فرهنگی و 
هنری و مصرف فرهنگی و فراغتی اختصاص می دهند و برای انجام این امور هزینه می کنند. 
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مرد 7۴ ساله، بازنشسته آموزش وپرورش و با تحصیالت لیسانس درباره اوقات فراغتش 
رو همچنان  زبان  رفتم خودم، کالس موسیقی و کالس  می گوید: »کالس موسیقی 
مرتب، سینما  یوگا می رن  استخر،  خانومم شنا،  پیاده روی می کنم،  می رم. ورزش هم 
کنسرت هم سالی چندباری می ریم. مطالعه هم می کنم. من با بعضی از کتابفروش ها 
می رم کتاب هاشونو می گیرم می خونم پس می دم یه درصدی از من می گیرن، دوباره به 

من کتاب می دن، همیشه نوسازی می کنم خودمو« )اوقات فراغت نخبه پسند(.
..........

زن بازنشسته 60 ساله و با تحصیالت فوق دیپلم می گوید: »کالس زبان می رم خیلی 
دوست دارم )مصرف فراغتی(. از آلزایمر خیلی می ترسم، آدم وقتی سنش باال می ره خب 
ممکنه فراموشی بگیره ازین جهت تصمیم گرفتم که یه زبان دیگه یاد بگیرم. االن چهار 

ساله دارم می رم. خیلی پیشرفت کردم درحالی که در سن 55 سالگی شروع کردم«.
..........

مرد 87 ساله، بازنشسته و با تحصیالت لیسانس در پاسخ به این سوال که اوقات بیکاری 
چه کاری می کنید؟ می گوید: »کتاب می خونم، کتاب زیاد دارم و اونارو می خونم، همه چی 

دارم، بیشتر تاریخ و فلسفه می خونم. االن شروع کردم کتاب فلسفه کانت رو می خونم«.
..........

هستند،  دانشگاه  استاد  همسرشان  که  لیسانس  تحصیالت  با  ساله   51 بازنشسته  زن 
در پاسخ به این سوال که تفریحتان چیست؟ می گوید: »واقعیت امر اینه که بیشترین 
تفریحی که ما داریم اینه که کتاب می خونیم، شمال هم می رم دیدن مادرم، من چون 
تک فرزندم، سعی می کنم دوماه یک بار حتمًا سر بزنم. سفر خارجی با این شرایط دیگه 
امکانش نیست. آخرین بار حدود دو سال پیش بود که بچه ها اومدن ترکیه ما هم رفتیم 
اون جا و یه هفته اون جا بودیم با بچه ها، بچه ها برگشتن کانادا، ما هم اومدیم تهران. 
ورزش هم می کنم، اگه کمرم اجازه بده دو روز در هفته پیالتس می رم، شنا هم می رم 
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هرازگاهی؛ سینما هم که فیلم های خوب خیلی کمه، فیلم هایی که ما می خوایم و ارزش 
خنده  برای  که  چیزایی  شده،  کشیده  ابتذال  به  فیلم ها  بیشتر  کمه.  خیلی  داره  دیدن 
درست کردن، همه مبتذله. مسائلی که به عنوان رویدادهای اجتماعی مورد بررسی قرار 
می گیره سطحی نگرانه هست؛ اینا آدمو خوشحال نمی کنه. جامعه به سوی فقر اجتماعی 
پیش می ره. کنسرت هم بستگی داره کی باشه. در طول سال بیشتر از دو سه بار نمی شه 
و بلیط هاش روزبه روز گرون تر می شه و ما معمواًل یه دفعه در سال بتونیم بریم. عاشق 
کنسرتیم ولی معمواًل یکی دو بار در سال. معمواًل سنتی هارو می ریم، آقای شجریان رو 

می رفتیم، االن هم پسرشون رو می ریم )فراغت نخبه پسند(.

رفتار فراغتی نخبه گرایانه محصول مصرف فرهنگی است که در شکل مصرف کاالهای 
فرهنگی و هنری دیده می شود. مصرف کاالهای فرهنگی یکی از شاخص های مهم برای 
بررسی سبک های زندگی در میان گروه های مختلف است )بوردیو، 1390(. بوردیو استدالل 
می کند که تمایزهای اجتماعی را می توان در مجموعه متنوعی از کنش های اجتماعی مشاهده 
کرد؛ کنش هایی که به فراغت مربوط می شوند مانند ورزش ها، مطالعه، موسیقی، سینما و سایر 
امور ذوقی و هنری )اباذری و چاوشیان، 1381: 15(. درآمد و سطح تحصیالت و همچنین نوع 
فعالیت اقتصادی افراد در مصرف فرهنگی تاثیرگذار است )تورچ، 2007(. درنتیجه اقشار باالی 
جامعه از الگوهای مصرف متنوع تر و همچنین از مصرف خاص و متمایزی برخوردارند. در این 
پژوهش بخشی از بازنشستگان طبقات باال که شامل دانشگاهیان می شود، موقعیت اجتماعی 

برترشان را با مصرف محصوالت فرهنگی خاص به نمایش می گذارند.
استاد بازنشسته 72 ساله با تحصیالت دکترا درباره اوقات فراغتش می گوید: »در وقتای 
بیکاری مطالعه می کردم همیشه و االن هم مطالعه می کنم، ورزش می کنم، ورزش های 
مختلف بیشتر پیاده روی، شنا و گاهی اسکی، مسافرت هم می ریم، چند سال پیش سه 

سالی با خانومم مالزی بودیم« )فراغت نخبه پسند(.
..........
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چه  به  بیشتر  بیکاری  وقت های  که  این سوال  به  پاسخ  در  ساله   66 بازنشسته  استاد 
اموری می پردازید؟ می گوید: »مطالعه می کنم هم مطالعه کتاب های علمی تخصصی 
خودم رو مطالعه می کنم هم گاهی با پسرم می شینیم و کتاب هایی در مورد اقتصاد با 
هم می خونیم. گاهی پسرم از دانشگاهشون کتاب می گیره و میاره و با هم می خونیم« 

)مصرف فراغتی نخبه پسند(.
..........

زیاد  خیلی  شنا  دکترا می گوید: »من  با تحصیالت  بازنشسته  دامپزشک  ساله  زن 70 
میرن کالس های  دارن  االن همه  و هنوز هم می رم.  یوگا می رفتم  می رفتم، سال ها 
بذاریم من  اداره می گفتن چه کالس هایی می خواید  ما  به  اون دوره ای که  یوگا ولی 
می سازه.  روحو  هم  و  جسم  هم  و  خوبه  خیلی  یوگا  می خندیدن.  همه  یوگا  می گفتم 
پیاده روی می رم، همچنان یوگا می رم. کتاب می خونم، همه جوره هر چی دستم بیاد. یه 
مقدار کتاب های داستانی و رمانی می خونم که بهم آرامش میده. یه کالس روانشناسی 

می رفتم که خیلی خوب بود«.
ایشان در پاسخ به این سوال که اهل موسیقی و سینما و... هستید؟ می گویند: »خیلی 
زیاد. فیلم هایی که ارزش داره می رم می بینم، هر چی بیاد می رم می بینم اگه خوشم 
عاشق  سینما هستم،  عاشق  من  بیشتر.  دارم  دوس  اجتماعی  انتقادی،  فیلم های  بیاد. 
تئاتر هستم و موسیقی. تئاتر اگه خوب باشه حتما می رم، آخرین باری که رفتم در مورد 
ارسطو بود فوق العاده بود. تازگی یه سنتوری شروع کردم دارم می زنم، تازه ابتدای کارم. 
قربانی،  هست،  فوق العاده  همایون  پسرش  می رفتیم،  رو  شجریان  آقای  کنسرت های 

اونایی که با سلیقه ما پیرمرد پیرزنا می خوره رو می ریم« )فراغت نخبه پسند(.
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2-3- رفتار مصرفی سالمت محور 

خودمراقبتی  است؛  غالب  بازنشستگان  بین  در  سالمت محور  مصرفی  رفتار  نوع   دو 
سالمت محور و ترجیحات غذایی سالمت محور. با توجه به شیوع باالی بیماری های مزمن 
در اکثریت سالمندان، بازنشستگانی که از سواد سالمت و دانش تغذیه ای برخوردارند، تالش 
داشته  سالمت محور  غذایی  ترجیحات  و  خودمراقبتی  فرهنگ  روزمره،  زندگی  در  می کنند 

باشند.
از  پرهیز  اساس  بر  بیشتر  غذایی،  سبک  زمینه  در  شهروندان  غالب  استراتژی سالمت 
در  زمینه  این  در  روزمره.  از غذاهای سالم در سبد غذایی  استفاده  تا  است  ناسالم  غذاهای 
روایت های برخی از بازنشستگان، نخوردن غذاهای آماده، نخوردن غذا در رستوران، نخوردن 
فست فودها، عدم استفاده از غذاهای سرخ کردنی، عدم استفاده از مصرف شیرینی جات به ویژه 
شکالت و قند، عدم استفاده از غذاهای چربی دار و همچنین غذاهای کنسروی شنیده می شود. 
بسیاری از بازنشستگان در این زمینه آگاهی و شناخت داشتند که برای مثال چربی برای 
سالمتی مضر و مصرف سبزیجات، مفید است. بسیاری از بازنشستگان تاکید داشتند که به 
مصرف نمک و چربی حساس هستند و در این زمینه مراقبت می کنند. بازنشستگان تقریبًا 
می دهند  ترجیح  همیشه  و  ندارند  دوست  را  غیرخانگی  غذاهای  که  داشته اند  اشاره  همگی 

غذاهای خانگی صرف کنند.
زن 7۴ ساله بازنشسته آموزش وپرورش با تحصیالت فوق دیپلم در پاسخ به این سوال 
که سبک غذایی تان چطور است؟ می گوید: »من تقریبًا کم نمک می خورم، سعی بر اینه 
که سرخ کردنی نباشه، فشار خون دارم و تقریبًا کنترل می کنم، از غذای بیرون خوشم 
نمیاد اصاًل. عادت هم ندارم زیاد بخورم سیر شم، کم می خورم. کاًل عادت ندارم زیاد 

سیر بشم«.
..........
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مرد بازنشسته 69 ساله با تحصیالت دیپلم می گوید: »قند گرفته بودم که دارم قرص 
اصاًل  بیرون  غذای  نمی خورم،  رعایت می کنم؛ شیرینی جات  غذارو هم  قند می خورم، 
نمی خورم. نون و پنیر حاضرم بخورم ولی غذای بیرون رو نمی خورم اصاًل غذای بیرون 

نمی خورم )پرهیز از غذاهای ناسالم(«.
..........

زن بازنشسته 78 ساله با تحصیالت لیسانس در این باره می گوید: »من با شیرینی زیاد 
موافق نیستم، خونه مون شیرینی پیدا نمی شه، غذاهای ایرونی دوس دارم. اصاًل بیرون 
غذا نمی خورم، تو عمرم تک و تنها اصاًل نرفتم یه رستوران بشینم غذایی بخورم )پرهیز 

از غذاهای ناسالم(«.

استفاده از غذاهاي سالم نیازمند صرف هزینه است که در این زمینه افرادی کـه سرمایه 
اقتـصادي زیادي دارند، گرایش بیشتری به استفاده از غذاهای سالم و مفید دارند. طبقات 
پایین جامعه در این زمینه با محدودیت های مالی و درنتیجه محدودیت انتخاب مواجه هستند؛ 
در برخی از موارد حتی آگاهی دارند ولی توان اقتصادی برای انتخاب چنین رفتاری را ندارند. 
درنتیجه بیشتر سعی می کنند که از مصرف غذاهای ناسالم پرهیز کنند، درحالی که طبقات 
میانی رو به باال و طبقات باال عالوه بر پرهیز از غذاهای ناسالم، سعی می کنند از غذاهای 
سالم در سبد مصرفی اشان استفاده کنند. در این زمینه برخی از بازنشستگان اشاره داشتند که 
سبزیجات و میوه و همچنین لبنیات همیشه بایستی به اندازه کافی در سبد غذایی شان وجود 

داشته باشد. 
سرمایه فرهنگی، مهارت ها و شیوه هایی است که فرد از طریق آنها خود را از دیگران 
ترجیحات  و  عادت ها  است،  تمایز  همین  بازنمای  که  از عرصه هایی  یکی  می سازد.  متمایز 
غذایی است. سرمایه فرهنگی بازنشستگان با سواِد سالمْت و دانش تغذیه ای بازنشستگان 
مرتبط است و درنتیجه به ارتقاء سرمایه سالمت بازنشستگان منجر می شود. برخورداری از 
سواد تغذیه ای می تواند به افراد در اتخاذ عادت های غذایی سالم کمک کند. افرادی که دارای 
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باال  کیفیت  با  غذاهای  می دهند  ترجیح  عمدتًا  هستند،  باالیی  اقتصادی  و  اجتماعی  پایگاه 
یعنی کم چرب و دارای فیبر بیشتر مصرف کنند. در این زمینه می توان اشاره کرد که انتخاب 
سبزیجات و میوه در سبد غذایی افرادی بود که وسع مالی خوبی داشتند، به عالوه از سرمایه 

فرهنگی و سواد سالمت نیز برخوردار بودند.
بهداشتی  نکات  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  لیسانس  تحصیالت  با  ساله   87 مرد 
رو رعایت می کنید؟ می گوید: »فقط گوشت مرغ می خوریم، نمک مطلقًا نمی خوریم، 
ادویه جات نمی خوریم. ساالد می خورم خیلی، همه سبزیجات رو می ریزم و قاطی می کنم 
می خورم، یه رب ازگیل هم برام آوردن از شمال که اونو می ریزم تو ساالد. اخیراً ساالد 

خوردن رو شروع کردم« )تغذیه سالمت محور(.
..........

روایت  این گونه  نیز  فوق دیپلم  تحصیالت  با  آموزش وپرورش  بازنشسته  ساله   7۴ زن 
نمی شه  خونمون، ساالد  نباشه  نمی شه  داریم، سبزی  همیشه  سبزیجات  »ما  می کند: 
نباشه تو غذامون، میوه نمی شه نباشه، اهل گوشت اینا نیستم خیلی، هرگز من تا حاال 
یه دونه رون مرغ رو کامل نتونستم بخورم تو عمرم، همیشه یه تیکه خوردم، همیشه 
همین جوری بودم تقریبًا، به طور کلی از اول من اهل غذا نبودم« )ترجیحات غذایی 

سالمت محور(.
..........

زن 63 ساله با تحصیالت فوق دیپلم نیز در این زمینه می گوید: »شبا ده ساله که شیر و 
نون و خرما می خورم، هیچی نمی خورم، اگه مهمون باشم ممکنه ناهارو سبک بخورم 
که شام بخورم، اولویه و فست فود اصاًل نمی خورم. صبحونه هم نون و پنیر کم چرب و 
کم نمک و گردو می خورم همیشه، چایی عسل هم می خورم، عسل طبیعی. میوه زیاد 
می خورم. تلویزیون برنامه های سالمت و کارشناس تغذیه اینارو می بینم و سعی می کنم 

رعایت کنم«.
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همان طور که دیده می شود برخی از بازنشستگان عالوه بر خودمراقبتی سالمت محور و 
پرهیز از عادت های غذایی ناسالم، تالش دارند تا غذاهای سالم را در وعده های غذایی خود 

جای دهند.
زن 85 ساله با تحصیالت دیپلم در این زمینه می گوید: »من هر چیزی نمی خورم، کم 
هم می خورم، چیزای سالم می خورم. بچه ها همش می گن کم می خوری، ولی از نظر 

خودم کم نمی خورم، سالم می خورم« )ترجیحات غذایی سالمت محور (. 
دخترشان ادامه می دهند: »مامان االن چون معده شون ناراحته، خیلی کنترل می کنه و 
همه چی نمی خوره ولی تا قبل از این یعنی تا قبل از فوت پدرم، خیلی تغذیه خوبی 
تاکید  بوده،  برنامه شون  میوه جزء  روز  بوده، هر  برنامه شون  روز شیر جزء  داشتن، هر 

داشتن که صبحانه ناهار شام سر موقع باشه، وعده های غذایی رو حذف نمی کردن«.
..........

زن بازنشسته 70 ساله با تحصیالت دکترای دامپزشکی در پاسخ به این سوال که بیشتر 
چه غذاهایی می خورید؟ می گوید: »بیشتر غذاهای سالم دوس دارم، گیاهی باشه، بیشتر 
سبزیجات باشه، پروتئین در این حد که گیرمون بیاد، برنج کم تر، روغن کم تر، سعی 
غذایی  )ترجیحات  کنجد«  و  زیتون  روغن  مثل  کنم  انتخاب  سالم  روغن  که  می کنم 

سالمت محور (.
..........

مرد 72 ساله با تحصیالت دکترا و استاد بازنشسته دانشگاه در پاسخ به این سوال که 
سبزیجات  و  میوه  که  می کنم  »بیشتر تالش  می گوید:  غذایی تان چیست؟  ترجیحات 
باشه، گیاه خواری می کنم، گوشت خیلی کم باشه، گوشت فقط در این حد که مهمونی 
داشته باشیم یا مهمونی رفته باشیم، بقیه وقتا سعی می کنم میوه و سبزیجات و اگر 

احیانًا گوشت باشه، گوشت سفید انتخاب می کنیم« )ترجیحات غذایی سالمت محور (.
..........
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زن 79 ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته آموزش وپرورش در پاسخ به این سوال 
خیلی  سبزیجات  و  »میوه جات  می گوید:  می کنید؟  مصرف  بیشتر  غذاهایی  چه  که 
غذای  یکبار  روزی  درمیارم،  می خونم  کتاب  برداشتم،  کتاب ها  از  اینم  من،  می خورم 
مهمون  اگه  غذا،  سر  نمی رم  الکی  می خورم،  شدم  گشنه  وقت  هر  می خورم،  پختنی 
هم باشه من سیر باشم نمی رم سر غذا، می گم غذامو نگه دارید بعداً می خورم، بیشتر 
میوه جات، سبزیجات، لبنیات. همش از تره بار می خرم میوه هامو. چهار مغز بادوم، فندوق، 
برمی دارم هر روز  تا دونه(  )مثاًل 8  اینا رو خام می گیرم روزی یه مشت  پسته، گردو 
همه  می گیرم.  سبزه  چی  هر  هم  سبزیجات  باشه.  شب  باشه  روز  می تونه  می خورم، 
خاصیت داره. هفته ای دو بار غذای گوشتی و مرغی، گاهی هم ماهی. چکاپ می رم 
)ترجیحات غذایی سالمت محور و  و... می خورم، خیلی مراقبم  هر شش ماه، ویتامین 

خودمراقبتی(«.

در کنار عامل بسیار مهم سرمایه فرهنگی و سواد سالمت، ورود به سنین سالمندی و 
تهدید بیماری ها نیز در انتخاب سبک زندگی سالمت محور تاثیرگذار است. سالمندان سالمتی 
خود را در معرض تهدید می بینند و درنتیجه سعی می کنند خودمراقبتی پیشه بگیرند. فراتر 
از همه این ها، شرایط اقتصادی کشور و گرانی خدمات سالمت و درمان نیز بر این موضوع 
تاثیرگذار است و بازنشستگان آگاهانه در این زمینه تصمیم به خودمراقبتی می گیرند تا از فشار 

هزینه های سالمت در امان باشند.
زن بازنشسته 79 ساله می گوید: »من با همین حقوقم زندگی می کنم و می گم خداروشکر 
که سالمم، همش هم مراقب سالمتیم هستم که پول دوا درمون ندم چون پول دوا 
درمون ندارم بدم. چکاپ می رم هر 6 ماه، ویتامین می خورم، خیلی مراقبم. هیچی هم 
سرخ نمی کنم، همه چی آب پز می کنم. تو سن ما باید خیلی دقت کنی تا مریض نشی. 
من االن تو این سن خیلی قوی ام و سالم چون تو جوونی هم خیلی رعایت کردم« 

)خودمراقبتی و سبک زندگی سالمت محور (.
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اما در این میان، فقر و فشارهای اقتصادی در کنار فقر سرمایه فرهنگی و سواد سالمت، 
سبک غذایی افراد را به شدت متاثر می سازد. عواملی که در مواردی امنیت غذایی را به خطر 
می اندازد و ناامنی غذایی را گسترش می دهد. در بین بازنشستگان، افرادی هستند که ناامنی 
غذایی را به دلیل درآمد پایین و هزینه های باالی زندگی تجربه می کنند و از سالمت تغذیه 

مناسبی برخوردار نیستند.
ماه  در  اگر  زمینه می گوید: »من  این  در  دیپلم  با تحصیالت  بازنشسته 70 ساله  مرد 
نداریم  پول  خرابه،  اعصابمون  می مونم.  زنده  بلکه  زندگی  نه  باشم  داشته  میلیون   5
تغذیه نداریم. با این حقوقی که ما داریم می تونیم چلوکباب بخوریم؟ ماهی سرخ کرده 

بخوریم؟ باقالی قاتوق بخوریم؟«.
پس بیشتر چه غذاهایی می خورید؟ »هر چی که ارزون تر باشه، شاید در هفته سه روز 

نون و سیب زمینی می خوریم، برنج یه کیلو دو کیلو می خریم، نمی تونیم بیشتر«.
..........

مرد بازنشسته 66 ساله با تحصیالت ششم ابتدایی می گوید: »هر چی باشه می خورم. 
وقتی بچه هام کوچیک بودن خودم نمی خوردم که اونا بخورن، درسته. درس بخونن، 
بخورن، بزرگ بشن، االن من پیر شدم بازم همین کارو می کنم چون بچه هام اغلب کار 

درست حسابی ندارن، نوه دارم، من بازم باید از خودم بگذرم اونا بخورن«. 

و  زدن  مسواک  مانند  فردی  بهداشت  رعایت  شکل  در  خودمراقبتی  این ها  بر  عالوه 
دیده  جامعه  باالی  و  میانی  طبقات  بازنشستگان  بین  در  نیز  پزشکی  دوره ای  معاینه های 
می شود، درحالی که برخی از طبقات پایین و گروه های شغلی خدماتی و سطوح پایین کارکنان 

دولت درک خاصی از چنین خود مراقبتی هایی ندارند.
مرد 58 ساله با تحصیالت ششم ابتدایی و خدماتی بازنشسته دانشگاه که دندان های 
خراب، شکسته، زردرنگ و پوسیده ای دارد، می گوید: »خانومم ناراحتی قلبی داره ولی 

نمی تونیم پیگیری کنیم )حذف مصرف سالمت(.
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ایشان در پاسخ به این سوال که چندوقت یک بار چکاپ می روید؟ می گویند: »اصال ًتو 
عمرم نرفتم، اصاًل پیش نیومده که برم« )فقدان فرهنگ خودمراقبتی(.

2-4- رفتار مصرفی معطوف به فرزندان )حمایت محور- آموزش محور(

رفتار مصرفی معطوف به فرزندان در دو شکل رفتار مصرفی آموزش محور و رفتار مصرفی 
حمایت محور دیده می شود که هر دو معطوف به فرزندان و در برخی از موارد نوه ها است. 

یکی از ویژگی های مهم جامعه ایران پس از انقالب، گسترش آموزش عالی در سطوح 
دولتی، غیردولتی، آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی بوده است. درنتیجه »موقعیت دانشجویی« 
بسیار فراگیر شده و هزینه های آموزشی و تحصیلی فرزندان به سبد مصرفی اغلب خانواده های 
ایرانی اضافه شده است. عالوه بر این، رخداد دیگر در نتیجه طوالنی شدن دوره های آموزشی 
جوانان و تأخیر در ورود به بازار کار، افزایش تجرد و درنتیجه وابستگی به والدین برای تامین 
هزینه های تحصیلی است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد هزینه های آموزشی و تحصیلی 
فرزندان عمدتًا در سبد مصرفی اغلب بازنشستگان جوان )بازنشستگان زیر 65 سال( وجود 

دارد. والدین بازنشسته هزینه زیادی را صرف هزینه های آموزش فرزندان می کنند.
مرد 60 ساله بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی می گوید: »یکی از بچه ها علمی کاربردی 
بود، دوتای دیگه هم آزاد بود ولی اون موقع کم بود ولی االن شهریه اش سالی دو و نیم 
میلیون هست. چهار تا بچه دارم، پسرم دانشجوئه هزینه های زندگیش باالست )هزینه های 
آموزشی فرزندان(. پسر سوم گرافیک خونده و بیکاره و داره افسرده می شه، پسرچهارم 
هم دانشجوئه االن. پسرم بیکاره و استرس وارد می کنه به ما، داره افسرده می شه، 33 
سالشه )بیکاری و وابستگی فرزندان به والدین(. یه پسرمم دانشجوئه، اونم هزینه اش زیاده، 
ترمی یک و نیم هزینه شهریه دانشگاه آزادشه )هزینه های آموزشی فرزندان(. واسه سه تا 
بچه هام هر کدوم اون دوره دو سه میلیون هزینه کردم ولی برای این پسر آخرم نزدیک 

12 میلیون هزینه کردم، دانشگاه آزاده« )رفتار مصرفی آموزش محور(. 
..........
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مرد 66 ساله و بازنشسته وزارت بازرگانی نیز در این زمینه می گوید: »من بچه هام ازدواج 
نکردن و با من زندگی می کنن. دخترم فارغ التحصیل شده و اخیراً یه شرکت خصوصی 
مشغوله، پسرمم مهندسی برق می خونه و داره پایان نامه شو می نویسه و تموم شد باید 
بره سربازی. همین چند وقت پیش کم آوردم و واسه مخارج دانشگاه پسرم. 6 میلیون از 

دخترم قرض گرفتم باید بهش پس بدم« )هزینه های تحصیلی فرزندان(.
..........

مرد 66 ساله و بازنشسته هیئت علمی نیز در این زمینه می گوید: »هزینه های تحصیل 
بچه ها زیاد در میاد. با وجود این که بچه من دولتی قبول شده، دولتی زنجان قبول شد 
ولی انتقالش دادیم به تهران ولی چون انتقالش دادیم به تهران و امیرکبیر، شبانه حساب 
می شه و ترمی حدود ده میلیون تومان شهریه اش می شه. بیشتر به خاطر برند بودن 
دانشگاه دوس داشت که امیرکبیر بخونه چون قصد ادامه تحصیل داره. سالی بیست 

میلیون بابت هزینه دانشگاه پسرم می دم« )هزینه های تحصیلی فرزندان(.

نوع دیگر رفتار مصرفی معطوف به فرزندان، رفتار مصرفی حمایت محور از جانب والدین 
نسبت به فرزندان است. فرزندان بازنشستگان عمدتًا دهه شصتی هستند، هر چند بسته به سن 
بازنشستگان، فرزندان دهه پنجاهی و دهه هفتادی نیز در بین فرزندان دیده می شوند. تجربه 
زندگی فرزندان دهه شصتی که در معرض آموزش های طوالنی، بیکاری های باال، ناامنی های 
شغلی، افزایش طالق و تجرد بودند، همه این ها درنهایت وابستگی آنها به والدین بازنشسته 
را رقم می زند. در این راستا بیکاری فرزندان در جای جای روایت های بازنشستگان شنیده 
می شود. در چنین موقعیتی، بازنشستگان امیدی برای دریافت حمایت مالی از جانب فرزندان 

ندارند و بیشتر خودشان ارائه دهنده حمایت به فرزندان شان هستند.
یکی دیگر از نگرانی هایی که زندگی روزمره بازنشستگان را متاثر ساخته، »ناامنی های 
شغلی فرزندان« است. با گسترش مولفه های سرمایه داری در ایران، عرصه اشتغال، روزبه روز 
ناامن تر و بي ثبات تر مي شود. یکی از مولفه های مشاغل ناپایدار و ناامن، گسترش قراردادهای 
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شغلی موقت است. در دوران معاصر، استخدام بلندمدت در حال فراموشی است و همین امر، 
جهان مدرن را به جهان مخاطره آمیز بدل کرده و آرامش را از بین برده است. امنیت شغلي 
از بین رفته و آینده شخصی غیرشفاف شده و ثبات شغلی از زندگی روزمره ایرانی ها رخت 
بربسته است. در چنین وضعیتی، فرزندان با مشاغل ناپایدار و موقتی، توانایی و تمایلی برای 
پذیرفتن تعهد و مسئولیت در مقابل والدین سالمند ندارند و حمایت گری بین نسلی یک سویه 
و یک طرفه از جانب والدین سالمند به سمت فرزندان شکل می گیرد. درنتیجه بازنشستگان 
بخشی از درآمدهای خود را برای حمایت از فرزندان و نوه ها مصرف می کنند )پروائی، 1398(. 
هزینه ها و انتقاالت بین نسلی همواره بخشی از مصارف بازنشستگان است. والدین همچنان 
خانوادگی  زندگی  تشکیل  از  بعد  حتی  و  دارند  تعهد  و  وظیفه  احساس  فرزندان  به  نسبت 
فرزندان  از  والدین  فراهم می کنند. حمایت  مالی  و مساعدت  آنها کمک  برای  نیز  فرزندان 
در همه طبقات اجتماعی- اقتصادی دیده می شود؛ هر یک از بازنشستگان به فراخور میزان 

سرمایه هایی که دارند، به فرزندان خود کمک می کنند.
مرد 70 ساله، با تحصیالت لیسانس در این زمینه می گوید: »من هر کاری که می تونستم 
بکنم کوتاهی نکردم. بچه هارو اصاًل در تنگنا نذاشتم. من خونه مو به نام دخترم کردم چون 
دختر همیشه زیردسته و کار نمی کنه. همسرش هم وضعش خوبه ولی من به خاطر رضای 
دل خودم این کارو کردم. دخترم فوق لیسانس هستند ولی همسرش نمی ذاره کار کنه، 
گفتم خونه رو به نامش کنم یه پشتوانه ای داشته باشه )حمایت از فرزندان(. به پسرا هم 
کمک کردم، سهم همه شونو دادم و خودم رو پاک و تخلیه کردم. همه شونو راضی کردم«. 

..........

زن 60 ساله با تحصیالت فوق دیپلم در زمینه حمایت از فرزندان به این نکته اشاره می کند: 
»من خودم با قسط یه خونه تو کرج خریده بودم به نام خودم ولی وقتی دیدم بچه ها نیاز 

دارن فروختم براشون. یا طال داشتم همه رو فروختم براشون )حمایت از فرزندان(«.
..........
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زن 68 ساله با تحصیالت دیپلم و بازنشسته آموزش وپرورش در این زمینه اشاره می کند: 
جوونن  اینا  گفتیم  بچه هامون.  واسه  کردیم  هزینه  فروختیم  ولی  داشتیم  خونه  »قباًل 
نمی تونن اجاره نشینی کنن، واسه پسرمون خونه گرفتیم. ما هم اجاره نشینی کردیم االن 
تقریباً 20 ساله )حمایت از فرزندان/ رفتار مصرفی حمایت محور(. بچه هام کار می کنن ولی 
واسه خودشونه هر چی درمیارن، من که زیر بار کسی نمی رم. پول بازنشستگی مو هم دادم 
به پسرم عروسی کرد، اون موقع نزدیک 6 میلیون بود )پنج میلیون و هشتصد تومن بود(. 

اونا جوون بودن نمی تونستن کاری کنن« )رفتار مصرفی حمایت محور(.
..........

مرد 68 ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته جهاد کشاورزی می گوید: »ما یه ارث 
بهمون رسید خونه خریدیم ولی پسرمون رفت نشست اون جا. االن اجاره نشینیم ولی 
)رفتار مصرفی  داره تموم می شه«  داره واسمون می سازه، کم مونده تموم بشه.  اداره 

حمایت محور(.
..........

زن 53 ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته آموزش وپرورش هم در مورد تجربیات 
حمایت از فرزندانش می گوید: »من همیشه احساسی فکر می کردم، همکارام بهم می گفتن 
که این جوری نباش، اون ها منطقی بیشتر تصمیم می گرفتن، جدی تر برخورد می کردن، 
من همش خرج بچه هام کردم، همش حمایت می کنیم از بچه هامون. اونا می گفتن ما از 
نظر مالی پشت بچه هامونو نمی گرفتیم که خودشون مستقل باشن ولی ما همش واسه 
بچه هامون هزینه کردیم، ازشون حمایت کردیم، پسرم ورشکست شد چند سال پیش و من 
و شوهرم نزدیک یک میلیارد کمکش کردیم، خونه فروختیم، قرض کردیم، وام گرفتیم، 

کم مونده بود ببرنش زندون« )حمایت از فرزندان/ رفتار مصرفی حمایت محور(.
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2-5- رفتار مصرفی مبتنی بر فعالیت های خیرخواهانه و مذهبی

به  میانی رو  باالی جامعه و همچنین طبقات  کنش مصرفی خیرخواهانه عمدتًا در طبقات 
باالی جامعه است که شکل می گیرد؛ چرا که بعد از گذر از نیازهای معیشتی است که فرصتی 
برخی  می دهد  نشان  میدانی  یافته های  می شود.  فراهم  باالتر  نیازهای  برآورده سازی  برای 
در  بتوانند  که  داشته اند  را  امکان  این  هستند  خوبی  سرمایه های  دارای  که  بازنشستگان  از 
فعالیت های خیرخواهانه )خانوادگی و مردمی( و همچنین فعالیت های مذهبی مشارکت کنند 

و بخشی از درآمد خود را در این امور مصرف کنند. 
به  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  بازنشسته  و  مجرد  لیسانس،  تحصیالت  با  ساله   7۴ مرد 
فعالیت های خیرخواهانه خود برای خویشاوندان نزدیکش اشاره می کند: »یه آپارتمان 
برای خواهرم گرفتم خواهرم بشینه چون خونه شون هم کوچیک بود، محله شم پایین 
شهر بود، مرکز شهر براشون خونه گرفتم، شوهرش پاسدار بوده حقوق خیلی باالیی 
ندارن. ماهیانه هم به خواهرام 1 میلیون کمک می کنم. دوس دارم االن یه آپارتمان 
برای خواهرزاده ام بگیرم که هنوز نتونستم بگیرم. خواهرم فوت کرده و به خواهرزاده ام 
کمک می کنم ماهانه 300 تومن کمکش می کنم. مسن هست، هم سن خودم هست. 
خانه داره. من دوس دارم به فامیل کمک کنم حتی دوس دارم به فامیل دور هم کمک 

کنم ولی نتونستم تا االن« )حمایت مالی از خویشاوندان نزدیک(.
..........

زن 7۴ ساله بازنشسته آموزش وپرورش نیز اشاره می کند: من ماهی صد تومن به یه 
خانواده ای که اونم فرهنگی هست و جز همین دوستامون هست می دم ولی نمی ذاریم 
بدونه که ما کمک می کنیم، دو تا نوه اوتیسمی داره، دخترشم نابیناست. ماهی 500- 

600 تومنی می شه، ماهی صد تومن هر کدوم می دیم« )فعالیت های خیریه ای(.
..........

مرد 87 ساله با تحصیالت لیسانس نیز در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت های خیریه ای 
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هم می کنید؟ می گویند: »بله خانومم این کارارو می کنه. خانومم با چند تا انجمن خیریه 
کار می کنه، چند تا صندوق بهش دادن و ماهیانه به هر کدوم 150 تومن میده. مادرش 
در  )مشارکت  میده«  ادامه  داره  کارو  همین  خانومم  همیشه،  داشت  اینا  روضه خونی 

فعالیت های خیریه ای و مذهبی(.

و  تامین معیشت  میانی جامعه عمدتًا در پی  پایین و حتی طبقات  بازنشستگان طبقات 
به  از ساماندهی زندگی خود در بهترین حالت می توانند  بعد  ضرورت های زندگی هستند و 
سامان زندگی فرزندان بپردازند اما با این حال در برخی از موارد به فعالیت های مذهبی و نذری 

دادن در هیئت های مذهبی می پردازند که در بخشی از مصارف سالیانه شان قرار می گیرد.
اداره مخابرات در این زمینه می گوید:  مرد 72 ساله با تحصیالت سیکل و بازنشسته 
»بیمه امام حسین هستیم، هر سال عاشورا کله پاچه می دیم، شله زرد می دیم. امسال 
15 میلیون خرجش شد. خانومم همه کله پاچه هارو تمیز می کنه، با چند تا از خانوم ها 

که میان کمکش«.





فصل سوم: 
عوامل تبیین کننده رفتار مصرفی بازنشستگان

3-1- ویژگی های پدیده بازنشستگی و سالمندی
3-2- ویژگی های نظام خدمات بازنشستگی ایران
3-3- ویژگی های نظام اقتصادی جامعه ایران
3-4- ویژگی های سرمایه ای بازنشستگان
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این فصل پاسخی به این سوال است که رفتار مصرفی بازنشستگان را چگونه می توان تبیین 
بازنشستگی و سالمندی، ویژگی های  نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های پدیده  کرد؟ 
ویژگی های  درنهایت  و  ایران  اقتصادی  نظام  ویژگی های  ایران،  بازنشستگی  خدمات  نظام 
سرمایه ای بازنشستگان است که توضیح دهنده و تبیین کننده نوع رفتار مصرفی بازنشستگان 

است. 

جدول شماره 2. مضامین اصلی و فرعی عوامل تبیین کننده رفتار مصرفی بازنشستگان
مضامین فرعیمضامین اصلی

ویژگی های پدیده بازنشستگی و سالمندی
کاهش حقوق پس از بازنشستگی

سالمندی و افزایش بیماری ها و هزینه های سالمت
مسئولیت های خانوادگی

ویژگی های نظام خدمات بازنشستگی ایران

ناهمسانی حقوق های بازنشستگی

عدم کفایت حقوق بازنشستگی

عدم کفایت خدمات درمانی

عدم کفایت خدمات فراغتی- تفریحی

ویژگی های نظام اقتصادی جامعه ایران

تغییرات نرخ ارز

تورم و افزایش هزینه های زندگی

بیکاری و ناامنی شغلی فرزندان
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مضامین فرعیمضامین اصلی

ویژگی های سرمایه ای بازنشستگان

سرمایه اقتصادی

سرمایه فرهنگی

سرمایه خانوادگی

سرمایه اجتماعی

سرمایه سالمت

3-1- ویژگی های پدیده بازنشستگی و سالمندی

ویژگی های پدیده بازنشستگی و همچنین سالمندی، رفتار مصرفی بازنشستگان را تحت تاثیر 
قرار می دهد. تجربیات مشترک بازنشستگان مانند کاهش حقوق پس از بازنشستگی، سالمندی 
و افزایش بیماری ها و هزینه های سالمت و درمان و بار مسئولیت ها و انتظارات خانوادگی بر 
نوع رفتار مصرفی بازنشستگان تاثیرگذار است. بنابراین به نظر می رسد بازنشستگی به خودی 

خود به معنای کاهش قدرت خرید و کاهش قدرت مصرف بازنشستگان است.
برای بسیاری از بازنشستگان )به خصوص بازنشستگان کارکنان دولت(، بازنشستگی به 
معنای کاهش درآمد است؛ وقتی فردی بازنشسته می شود مزایای شغلی چون اضافه کاری، 
فقط  بازنشسته  فرد  به  و  می شود  حذف  کاال  و  خواروبار  بن  و  ماموریت  حق  ایاب وذهاب، 
حقوق بازنشستگی بدون مزایای شغلی پیشین تعلق می گیرد. درنهایت، از دست رفتن مزایای 
بازنشستگان در زمان اشتغال و  شغلی و همچنین مزایای رفاهی به تفاوت دریافتی نهایی 

بازنشستگی منتهی می شود و کیفیت زندگی دوران بازنشستگی کاهش می یابد. 
تغییرات درآمدی کاماًل بر الگوي مصرفي خانوارها تاثیرگذار است. کاهش درآمد خانوارها، 
سهم هزینههاي اقالم مصرفي ضروري مانند خوراکيها را افزایش ميدهد و درمقابل سهم 
هزینههایي مانند تفریحات، سرگرميها و حتي بهداشت و درمان را در کل هزینه خانوارها با 

کاهش روبهرو ميکند.
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از مهم ترین مشکالت  نتایج مطالعات میدانی نشان می دهد دغدغه های معیشتی یکی 
بازنشستگان است به نحوی که حضور بازنشستگان در مشاغل غیررسمی چون مسافرکشی، 
اسنپ و حتی دست فروشی نیز دیده می شود. بسیاری از بازنشستگان اشاره داشتند زمانی که 
شاغل بودند سنوات، عیدی، پاداش و اضافه کاری داشتند اما زمانی که بازنشسته می شوند 
هیچ یک از این مزایا را دریافت نمی کنند. آنها با این جمالت از دوران اشتغال به خوشی یاد 

می کنند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  هنرستان  بازنشسته  و  سیکل  تحصیالت  با  ساله   65 مرد 
بازنشستگی برای شما چطور بود؟ می گوید: »اولش آدم فکر می کنه که خیلی خوبه و 
آرامش پیدا می کنه. به قول خودمون زندگی نویی رو شروع می کنه ولی گرفتاری ها تازه 
شروع می شه. از نظر مخارج و از نظر زندگی. بچه ها بزرگ شدن، زندگی سخت تر شده. 
اون موقع که شاغل بودید زندگی چطور بود؟ اون موقع بهتر بود وضعیتمون، ارزون تر 
بود، همه چی فراوون بود، کار هم می کردیم و می تونستیم بخریم. اون موقع به بچه ها 
تو خونه هر کدوم می بردم، مشکالت  هم کمک می کردیم، مثاًل خواروبار می خریدم 

خیلی زیاده االن« )کاهش حقوق پس از بازنشستگی(.
..........

مرد 60 ساله بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی در این باره می گوید: »زمان شاغل بودن، 
ماموریت بود، اضافه کاری بود، حق مدیریت بود و با این ها زندگی می گذشت، االن اینا 

نیست و حقوق مون کمه« )کاهش حقوق پس از بازنشستگی(.

بعدی که ویژگی دوران  بازنشستگی، موضوع  از  بر کاهش درآمد و حقوق پس  عالوه 
سبد  در  درمان  و  هزینه های سالمت  افزایش  و  سالمندی  سنین  به  ورود  است،  سالمندی 
مختلف  بیماری های  درگیر  عمومًا  افراد  سالمندی،  زندگی  دوره  در  است.  خانواده  مصرفی 
می شوند که نیازمند درمان و صرف هزینه است. همچنین در این دوره سنی، سالمندان نیاز 
دارند تا مراقبت های بهداشتی و درمانی بیشتری در زندگی روزمره داشته باشند که همه این 
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مراقبت ها نیازمند صرف هزینه است.
زن بازنشسته 68 ساله در این زمینه می گوید: »هم مشکل قلبی دارم هم دیابتی هستم 
قرص می خورم. سینه عمل کردم، توده توش بود، دیسک کمر عمل کردم )سالمندی و 
افزایش بیماری ها(. من بیمه درمان همسرم هستم، تحت پوشش همسرم هستم، اینجا 
خوب نبود و من بیمه همسرم که ارتش هست هستم االن، اینجا خدماتش خوب نبود 
بخاطر همین رفتم بیمه ارتش. هر سه ماه می رم دکتر که آخرین بار فقط داروهام شد 

دویست تومن« )سالمندی و افزایش هزینه های سالمت و درمان(.
..........

مرد بازنشسته 78 ساله می گوید: »من 31 سال اداره کار کردم بعدش 7-8 سالی بیرون 
کار کردم، بعدش دیگه چالق شدم، خیلی هزینه کردم واسه پام ولی خوب نشد، 6 ماه 
اونارو  فیزیوتراپی می رفتم  ماساژ می داد،  دادم،  تومن  و چهارصد  میلیون  یه دکتر سه 
بیمه قبول می کرد یه کم شو می داد ولی این آزاد بود و همه شو خودم دادم. دارو گرونه، 
آزاده! داروهامون خیلی می شه. من هر 6 ماه می رم چکاپ و بعدش دکتر می رم، مطب 
افزایش  و  )سالمندی  می شه«  داروهام  هم  تومن   350-300 ازم،  می گیره  تومن   90

هزینه های درمانی(.

مسئله بعدی، بار مسئولیت ها و انتظارات خانوادگی است که در دوره زندگی بازنشستگی 
به بازنشستگان تحمیل می شود. بازنشستگان در همه گروه های سنی درگیر مسئولیت های 
زندگی و انتظارات خانوادگی بیشتری هستند؛ مسئولیت هایی که گاه موجب می شود بازنشسته 
افزایش سن  با  انتظارات خانوادگی کند.  و  را فدای مسئولیت ها  رفاه و کیفیت زندگی خود 
این  در  پدر-مادری  نقش  بر  آنها عالوه  و  می یابد  آنها گسترش  خانواده های  بازنشستگان، 
پدرخانم-مادرخانم  و همچنین  پدرشوهر-مادرشوهر  پدربزرگ-مادربزرگ،  نقش   دوره سنی 

نیز دارند. این نقش ها انتظارات و مسئولیت هایی را در زندگی بازنشستگان ایجاد می کند.
 بازنشستگان جوان )غیرسالمند( بیشتر مسئولیت فرزندان را بر عهده دارند، درحالی که 
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بازنشستگان سالمند )باالی 65 سال( عالوه بر مشکالت و دغدغه های فرزندان، گاهی درگیر 
مشکالت نوه ها نیز هستند و در مواردی مسئولیت هزینه های زندگی فرزندان و نوه های خود 
را به دوش می کشند. عالوه بر این ها، بزرگ بودن این قشر در خانواده، نقش های دیگری به 

آنها تحمیل می کند که در بسیاری از موارد نیازمند صرف هزینه است. 

مرد 72 ساله با تحصیالت سیکل و بازنشسته اداره مخابرات در این زمینه می گوید: »تو 
جشن تولد دخترا، عروس، نوه ها هدیه می دیم؛ گاهی می خریم یه چیزی؛ به نوه ها هدیه 
می دیم، پول می دیم بیشتر هدیه، واسه نوه ها گاهی صد تومن، یکی شون 200 تومن« 

)بار مسئولیت های خانوادگی(.
..........

مرد 60 ساله بازنشسته آموزش وپرورش در این زمینه می گوید: »بچه های االن می گن 
خونه مستقل باشه، ماشین زیر پا باشه، بعد ازدواج کنند. همین دیشب پسرم می گفت 
اینا باید باشه و بعد ازدواج کنم. از ما توقع دارن که کمکشون کنیم« )بار مسئولیت های 

خانوادگی(
..........

مرد بازنشسته 67 ساله نیز در این زمینه می گوید: »حقوق های بازنشستگی خیلی پایینه، 
اصاًل جوابگو نیست، اونایی که بازنشسته می شن عروس دارن دوماد دارن نوه دارن« 

)مسئولیت های خانوادگی(.

در فرهنگ جامعه ایرانی پدران و مادران -به خصوص پدران به دلیل فرهنگ مردساالرانه 
و  پسران  ازدواج  مراسم  هزینه های  برابر  در  ایرانی-  جامعه  در  حاکم  جنسیتی  فرهنگ  و 
دختران، جهیزیه دختران و در مواردی فراهم کردن مسکن فرزندان پسر احساس مسئولیت 
می کنند. همچنین در مواردی این انتظارات خانوادگی بر زندگی آنها حکمفرماست؛ انتظاراتی 
به  را  نمی کنند و خود  مقاومتی  انتظارات،  این  مقابل  در  موارد سالمندان  از  بسیاری  در  که 
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به  فرزندش که  تا  را مستأجر می کند  بازنشسته  انتظاراتی که گاه یک  دشواری می سپارند. 
تازگی در حال ازدواج است، در خانه سکونت کند و پدر مادر در سنین باال همچنان مستأجر 

باشند.
)رهن  پرند  به  تهران  از  مهاجرتشان  دلیل  از  آموزش وپرورش  بازنشسته  ساله  زن 68 
منزل( صحبت می کند. او می گوید: »ببینید فک و فامیالی همسرم از شهرستان مرتب 
میومدن نمی رسیدیم به خرج، می شه درو ببنیدیم نیان؟ می شه به نوه هام ندم چیزی؟ 
بچه ها نوه ها کادو می خوان، عیدی می خوان، اگه همه درآمدمو می دادم به کرایه خونه 
دیگه نمی رسیدیم به این کارا. کادو برای بچه هام نوه هام، عیدی شون، تولدشون، عید 
غدیر، همه رو می دم، دوس دارم کادو بدم. نوه ام شاگرد اول می شه بهش جایزه می دم، 
میره مدرسه جایزه بهش می دم، یا پول می دم یا می پرسم ببینم چی نیاز دارن، می گم 
به عروسم که برو براش اینو بخر. نوه بزرگم پارسال دانشگاه دولتی قبول شد دانشگاه 
سمنان، یه تومن به اون کادو دادم. بیشتر این هزینه هارو خودم می دم، هزینه داروهامو 
خودم می دم، هزینه سفرمو خودم می دم، واسه نوه ها هم عمدتًا من هزینه هارو از حقوق 
خودم می دم. ما حتی خونه داشتیم تو تهران ولی وقتی بچه ام ازدواج کرد دادیم اون 
بشینه گفتیم جوونن اذیت نشن، خودمون رفتیم و مستأجری کشیدیم، االن هم از بس 

تو تهران گرون شده بود خونه ها رفتیم پرند« )بار مسئولیت های خانوادگی(.

بازنشستگان در بسیاری از موارد عالوه بر زندگی شخصی خود، درگیر مشکالت فرزندان 
خود نیز هستند. مشکالت فرزندان در زندگی آنها نیز ایجاد چالش می کند و از کیفیت زندگی 

آنها در این دوره سنی می کاهد.
زمینه  این  در  محیط زیست  بازنشسته  و  ابتدایی  ششم  تحصیالت  با  ساله   66 مرد 
می گوید: »خودم و همسرم و دو تا از دخترام با من هستند، 6 تا بچه دارم )سه تا دختر 
از شوهرش جدا شده  تا بچه هم داره  ازدواج کرده دو  از دخترامم  تا پسر(. یکی  سه 
اونم بیمه تکمیلی اش کردم، اونا هم تحت تکفل منن. دخترم و بچه هاش با من هستن 
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)بار  سوم  یکی شونم کالس  پنجمه،  یکی شون کالس  نوه ها  می دم،  من خرجشونو  و 
مسئولیت های خانوادگی(. سخته، وقتی بچه هام کوچیک بودن خودم نمی خوردم که اونا 
بخورن، درسته. درس بخونن، بخورن، بزرگ بشن، االن من پیر شدم بازم همین کارو 
می کنم چون بچه هام اغلب کار درست حسابی ندارن، نوه دارم، من بازم باید از خودم 

بگذرم اونا بخورن« )مسئولیت های خانوادگی(.

3-2- ویژگی های نظام خدمات بازنشستگی ایران

خدمات  کفایت  عدم  بازنشستگی،  حقوق  کفایت  عدم  بازنشستگی،  حقوق های  ناهمسانی 
خدمات  نظام  ویژگی های  جمله  از  بازنشستگان  فراغتی-تفریحی  خدمات  فقدان  و  درمانی 

بازنشستگی کارکنان دولت است که بر رفتار مصرفی بازنشستگان موثر است.
اولین نکته قابل اهمیت درباره ناهمسانی حقوق های بازنشستگی بازنشستگان است. با 
بازنشسته  زمانی مختلف  در دوره های  افراد هم پایه که  بازنشستگی  این که حقوق  به  توجه 
هر  نیست،  کنونی  زمانی  دوره  با  مطابق  بازنشستگی  حقوق های  و  است  متفاوت  شده اند 
چند سال یک بار با وجود تورم های باالی سالیانه، ارزش پول ملی و درنتیجه قدرت خرید 
مصرفی  رفتار  آن  تبع  به  می یابد.  کاهش  به شدت  بازنشستگان،  جمله  از  شهروندان،  تمام 
بازنشستگان به سمت و سوی رفتار مصرفی معیشت محور سوق پیدا می کند. عالوه براین، نرخ 
افزایش مستمری های بازنشستگی نسبت به نرخ تورم پایین تر است. همچنین نرخ تورمی که 
در این خصوص -یعنی افزایش مستمری های بازنشستگی- در نظر گرفته می شود در بسیاری 
از موارد واقعی نیست. همه این ها درمجموع کفایت حقوق بازنشستگی برای زندگی بدون 
چالش اقتصادی را از بین می برد. در این خصوص، افرادی که در دهه های 70 و 80 بازنشسته 

شده اند، در مقایسه با افراد هم رده خود حقوق های بازنشستگی پایینی دریافت می کنند.
مرد 7۴ ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه 
کمه  خیلی  بخاطر همین حقوق هامون  بازنشسته شدیم   75 »ما چون سال  می گوید: 
االن. نظام بازنشستگی درست نیست به نظر من. االن اونایی که بازنشسته می شن حتی 
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در سمت های خیلی پایین، خیلی حقوق باالیی می گیرن نسبت به ما. یکی از معاونین 
بازنشستگی  از من هم کم تر حقوق  بازنشسته شده،  از من  زودتر  وزیر که چند سال 

می گیره« )ناهمسانی حقوق های بازنشستگی(.
..........

مرد 7۴ ساله، بازنشسته و با تحصیالت دکترا نیز در این زمینه می گوید: »من زمانی 
که شاغل بودم تو دوره احمدی نژاد یهو حقوق های ما دو برابر شد، کسایی که قبل از 
من بازنشسته شدن، کم تر از من می گیرن ولی الحمداهلل حقوق من بهتره، حدود 5.5 
میلیون هست حقوقم االن، اونایی که االن بازنشسته می شن خب خیلی بیشتر می گیرن، 
)ناهمسانی  می شن«  بازنشسته  االن  که  کسایی  با  نیست  هم تراز  ما  حقوق  متاسفانه 

حقوق های بازنشستگی(.

بحث بعدی که با ویژگی های نظام بازنشستگی کشور مرتبط است، عدم کفایت حقوق های 
بازنشستگی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی است؛ یکی از عوامل مهم که در مباحث باال 
نیز اشاره شد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است؛ درحالی که مستمری بازنشستگان 
ثابت است و در سال به میزان بسیار پایینی افزایش پیدا می کند. افزایش ها نیز متناسب با 
نرخ تورم و افزایش مداوم قیمت ها نیست. وابستگی به درآمدهای ثابت در اقتصاد ناامن و 
کیفیت  درنتیجه  و  می کند  هدف گیری  را  دولت  بازنشستگان  قشر  روزمره  زیست  بی ثبات، 
زندگی آنها را کاهش می دهد. عالوه بر تورم، افراد شاغل پس از بازنشستگی دچار کاهش 
درآمد می شوند و در این زمینه افرادی که تنها به منبع درآمدی بازنشستگی وابسته هستند، 
فشار زیادی را متحمل می شوند. عدم کفایت حقوق بازنشستگی موجب می شود افراد نتوانند 
به مصرف فراغتی، مصرف سالمت و بهداشت، خودمراقبتی و مصرف فرهنگی بپردازند و 

صرفًا به ضروریات زندگی بسنده کنند.
»بازنشستگی  زمینه می گوید:  این  در  وزارت جهاد کشاورزی  بازنشسته  مرد 60 ساله 
خیلی سخت می گذره با این حقوقایی که به ما می دن، کفاف زندگیو نمی ده )عدم کفایت 
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حقوق بازنشستگی(. حقوقم سه میلیون و سیصد و پنجاه تومنه که یه میلیونش بابت 
بیمه تکمیلی و وام و اقساطی که دارم کم می شه و ماهیانه دو میلیون و سیصد تومن 
دستم می رسه. وام ها هم بابت مشکالت زندگی بوده که از اداره و صندوق گرفتیم و از 

حقوقمون کسر می شه«.
..........

سوال  این  به  پاسخ  در  بیمارستان  بازنشسته  و  لیسانس  تحصیالت  با  ساله   6۴ مرد 
بازنشستگی برای شما چطور بود؟ می گوید: »بازنشستگی خوب نیست برا این که  که 

حقوق ها بخور و نمیره«. 
قبل از بازنشستگی وضعیت چطور بود؟ 

»خوب بود چون اضافه کار داشتیم، پاداش داشتیم، حق مدیریت داشتیم، حق فنی، طرح 
کارانه، مسکن داشتیم، حقوق من نزدیک به 6 میلیون بود یهو اومد شد سه میلیون. 
دریافتی زیاد داشتم، اضافه کاری زیاد می موندم، پاداش می گرفتم، حقوقم باال می شد« 

)عدم کفایت حقوق بازنشستگی(.
..........

زن 60 ساله بازنشسته بهداشت در این زمینه می گوید: »یکی از مشکالت ما بازنشسته ها 
کم بودن حقوق است. برای مثال کسی که اجاره نشین باشه و کرایه خونه بخواد بده، یا 
هزینه های تحصیل بچه ها، یا وقت ازدواجشون، واقعًا این حقوق کفایت نمی کنه. من و 
همسرم دوتایی حقوقمونو رو هم می ذاریم باز هم کم میاریم و گاهی الزم می شه وام 

بگیرم« )عدم کفایت حقوق بازنشستگی(.

نتایج پژوهش نشان می دهد عدم کفایت خدمات درمانی نیز بر رفتار مصرفی بازنشستگان 
تاثیرگذار است چرا که بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سالمند با توجه به افزایش سن 
و شروع بیماری ها و نیاز به پیشگیری و مراقبت، بودجه زیادی را صرف بهداشت و درمان 
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می کنند و درنتیجه در شرایط فقدان کفایت خدمات درمانی، ناچار می شوند که پرداخت از 
جیِب باالیی را صرف هزینه های سالمت و درمان کنند و درنتیجه توانایی و فرصت پرداختن 
به جنبه های دیگر زندگی خود را نداشته باشند. در برخی از موارد نیز عدم کفایت خدمات 
موجب  بازنشستگی،  حقوق های  کفایت  عدم  با  همراه  تورمی  اقتصادی  شرایط  در  درمانی 
می شود افراد از هزینه های درمانی و پیگیری سالمت خود امتناع ورزند، پیشگیری نکنند و 

به شکل ریاضتی زندگی کنند.
مرد بازنشسته 70 ساله با تحصیالت دیپلم در این زمینه می گوید: »من دو ساله 
نرفتم، نه وقتشو دارم نه پولشو. رایگان نیست حتی تو بیمارستان های دولتی، 60 
درصدشو می گیرن، اینارو خودم باید همون موقع بدم که ندارم، اول باید خودم 
بیمه تکمیلی )عدم کفایت خدمات درمانی(.  از  بتونم بگیرم  بعداً  خرج کنم که 
زمانی خوب می شه شرایط من که حقوقم برسه به 6 میلیون، اونوقت می تونم 

همه چی تهیه کنم، دکتر هم برم«.

دارد  حکایت  بازنشستگان  برای  درمانی  خدمات  کفایت  عدم  از  که  شواهدی  جمله  از 
می توان به عدم پوشش دارو، ویزیت، خدمات دندانپزشکی، خرید سمعک، عصا، عینک و دیگر 
تفاوت خدمات  به  بایستی  زمینه  این  در  کرد.  اشاره  سالمندان  پزشکی مخصوص  تجهیزات 
درمانی بازنشستگان و شاغلین نیز اشاره کرد. بین بیمه تکمیلی بازنشستگان و شاغلین تفاوت 
و  بهداشتی  مراقبت های  به  که  دارند  قرار  دوره سنی  در  بازنشستگان  درحالی که  دارد،  وجود 
درمانی بیشتری نیاز دارند. بخش زیادی از بازنشستگان در دوره زندگی سالمندی هستند که بار 
بیماری ها در سالمندی بیش از سایر گروه های سنی است. درنتیجه با سالمندی جمعیت بار مالی 
زیادی به خانواده ها به خصوص در بخش هزینه های بهداشتی و درمانی تحمیل می شود. در این 
راستا نتیجه مطالعه غالمی )1396( از دو برابر بودن سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد 
هزینه های خانوارهای دارای سالمند حکایت دارد. در روایت های سالمندان، خدمات سالمت و 

درمان بسیار شنیده می شود. به برخی از این روایت ها در این بخش اشاره می شود.
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باید  بریم  بخوایم  »دکتر  می گوید:  زمینه  این  در  سیکل  تحصیالت  با  ساله   72 مرد 
طول  خیلی  رو  پولش  تکمیلی  بیمه  دارو،  و  ویزیت  هزینه  بدیم،  هزینه شو  خودمون 

می کشه به ما بده، همه رو هم نمی ده که« )عدم کفایت خدمات درمانی(.
..........

زن 63 ساله با تحصیالت فوق دیپلم نیز درباره خدمات دندانپزشکی می گوید: »اینجا 
خدمات دندانپزشکی نداره و با هزینه خودمون باید بدیم، واسه عینک هم همینه، یه 
بار استفاده کردم که کاًل ده درصد اینا بهم دادن و گفتن که کاًل تو بازنشستگی فقط 

می شه یه بار استفاده کنیم«.
..........

مرد 78 ساله با تحصیالت سیکل و بازنشسته  اداره پست در این زمینه می گوید: »واسه 
قبول  رو  فاکتور  اون  پیشخوان  دفتر  اومدم  بعد  گرفتم  میلیون  ده  رو  خانومم سمعک 
ماه  دو  داد،  فاکتور رسمی  تومن  میلیون و صد هزار  برد 8  مادرشو  بعد دخترم  نکرد، 
اونور اینور زدیم تازه 810 هزار تومن بیمه دادن. حاال اون هفته اومدم خیلی دوندگی 
کردم، رفتم بیمه آتیه سازان تو میدون فردوسی اونها هم گفتن ما قبول نمی کنیم، بعد 
منو فرستادن اینجا گفتن اینجا یه مقدار میدن، 300 تومنم اینجا میدن« )عدم کفایت 

خدمات درمانی(.
..........

مرد 69 ساله کارمند بازنشسته آموزش وپرورش در زمینه خدمات دندانپزشکی می گوید: 
خودمون  بایستی  پولشو  کل  بریم  دندونپزشکی  بخوایم  االن  ما  نداریم.  امکانات  »ما 
بدیم، اصاًل هیچی قبول نمی کنن. االن بخوای دندان بذاری باید خودت هزینه شو بدی، 
بخوای دندون بکشی باید پول بدی. مطلقًا دندونپزشکی جز قرارداد بیمه شون نیست. 
خدمات دندانپزشکی هم خیلی گرونه، االن بخوای یه دندون بکشی کلی باید پول بدی، 

یه دندون بخوای بذاری ۴ میلیون باید پول بدی«.
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برخی از بازنشستگان در زمینه خدمات درمانی به تفاوت مزایای بازنشستگان و شاغلین 
اشاره داشته اند. 

مرد بازنشسته 60 ساله در این زمینه می گوید: »بیمه های ما متاسفانه خوب نیست. در 
زمان شاغل بودن خیلی بهتر بود نسبت به دوره بازنشستگی که برعکس هست درحالی 
بیشتر  بیمه  از  استفاده  و  درمانی  مراکز  به  مراجعه  و  باال می ره  دوره سن  این  در  که 
زیادی  تخفیف  است.  درمانی  خدمات  ما  بیمه  درمانی(.  خدمات  کفایت  )عدم  می شه 
نداریم. بیمه تکمیلی ما فقط برای بستری شدن و عمل جراحی است و آزمایشگاه ها و 
عکس های گرون قیمت. اینجاست که بیمه تکمیلی تاثیر داره که باید به بیمارستان های 
بدیم،  هزینه  هامونو  خودمون  باید  بریم  بیمارستان های خصوصی  رفت.  پوشش  تحت 
حدود ۴0 درصدشو میده. ولی ویزیت ربطی نداره به بیمه تکمیلی. در دفترچه مون که 
دارو می نویسن ولی بخش زیادی از داروها به صورت آزاد حساب می شه )عدم کفایت 
کم  تخفیف هامونو  از  خیلی  اخیر  سال های  طی  بازنشستگان(.  برای  درمانی  خدمات 
کردن، برای مثال قباًل برای عینک 50 تومن می دادن االن شده 20 تومن. خانوم من 
االن بیمه تکمیلی هست. بیمه اونا بهتر است نسبت به مال من. درحالی که بایستی 
برای بازنشسته ها بهتر باشه. خانوم من خیلی از کارایی که انجام میده رایگان انجام 
میده البته دنگ و فنگ های خودشو داره. برای مثال فیزیوتراپی برای ما نیست یا اگه 

باشه تخفیفش خیلی کمه« )عدم کفایت خدمات درمانی برای بازنشستگان(.
..........

مرد 66 ساله بازنشسته هیئت علمی در این زمینه می گوید: »وقتی من شاغلم سالمم 
من  که  زمانی  دوره.  اون  با  می کنم  فرق  آسمون  تا  زمین  می شم  بازنشسته  وقتی  و 
خدماتی  بدیم.  خودمون  رو  ویزیت  پول  باید  االن  نمی دادم،  ویزیت  پول  بودم  شاغل 
بازنشسته ها هست درحالی که وقتی سن می ره  از  بهتر  که به شاغالن می دن خیلی 
با شاغالن  نباید تفاوتی  بازنشسته ها  باال بیشتر مراجعه می شه به دکتر و دوا درمون. 
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داشته باشند مخصوصًا وقتی که شاغلی بازنشسته می شه که نیاز به مراقبت بیشتری 
هم داره. من شاغل هستم پول ویزیتمو میدن وقتی بازنشسته می شم خودم باید بدم، 
سقف پرداخت ها میاد پایین درحالی که ما 30 سال بیمه دادیم که االن استفاده کنیم و 
بهره بیشتری ببریم درحالی که وقتی بازنشسته می شیم کم می شه همه این ها به جز 
سازمان هایی که خودشون پوشش جداگونه دارن« )عدم کفایت خدمات درمانی برای 

بازنشستگان(.

اساس  بر  است.  بازنشستگان  برای  فراغتی  و  تفریحی  امکانات  فقدان  دیگر،  عامل 
روایت های بازنشستگان از جمله امکانات تفریحی فراغتی بازنشستگان می توان به تور زیارتی 
مشهد مقدس و تور آب درمانی محالت اشاره داشت که درمجموع هر یک از بازنشستگان در 
طول دوره بازنشستگی تنها قادرند از سه سهمیه برای مسافرت استفاده کنند. بازنشستگان در 

روایت هایشان به فقدان امکانات تفریحی و فراغتی اشاره داشته اند.
زن 60 ساله بازنشسته وزارت دارایی در این زمینه می گوید: »به ما بازنشسته ها کاًل در 
ایام بازنشستگی فقط 3 تا سفر می دن ولی بهتره واسه ما بیشتر سفر بذارن. ما راضی 
امکانات  و  سازمان  با  که  باشه  شرایطش  ولی  باشه  بیرون  مثل  قیمتش  که  هستیم 
سازمان بریم سفر. خب مطمئن هست سازمان و می تونیم اعتماد کنیم باهاش بریم سفر 
ولی خب بیرون خیلی سخته هم خیلی گرونه هم این که ما به بیرون اعتماد نمی کنیم 

و برامون سخت تره تا این که بتونیم با سازمان بریم سفر«.
..........

مرد 66 ساله بازنشسته هیئت علمی در این زمینه می گوید: »خدماتی که مثاًل بانک به 
بازنشسته هاش میده با ارگان های دیگه که به بازنشسته های خودشون می دن اصاًل قابل 
قیاس نیست؛ مثاًل یکیش دوره های سیاحتی شون هست؛ در طول دوره بازنشستگی مون 
نیست. من  اینطور  استفاده کنیم درحالی که سازمان های دیگه  بار می تونیم  کاًل سه 
خودم یه مرتبه استفاده کردم و محالت رفتم؛ دیگه استفاده نکردم چون دیدم با این 
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با هزینه خودم برم بهتره. خودم  با بچه ها بخوام برم،  قیمت هایی که هست نمی ارزه 
با یک نفر می تونیم از اینجا بریم، اون دو نفر باید آزاد حساب بشن که حساب کردم 
دیدم نمی ارزه. دیدم خودم با ماشین خودم و هزینه خودم برم بهتر می شه. گاهی حتی 
تورهای عادی رو می بینی این جوری بری خیلی راحت تر می شه. کاًل هم فقط سه تا سفر 
سهمیه داریم. وقتی سه تا سفر می ذارن واسه دوره بازنشستگی، یعنی هر بازنشسته فقط 
می خواد سه سال عمر کنه که هر سال هم یه سفر بره؟« )عدم کفایت امکانات فراغتی(.

..........

ببینم  اومدم که  زمینه می گوید: »امروز  این  در  نیز  بازنشسته هنرستان  مرد 65 ساله 
می تونیم مشهد بریم، دو ساله که نرفتیم، گفتن که نمی تونید برید و سهمیه تونو استفاده 
کردید. گفتند که شما فقط می تونید یه آب گرم محالت رو برید، اونم تازه با وسیله 
خودتون برید. وسیله دارم ولی با این قیمت بنزین نمی تونم برم. االن موندم که چی 

بگم به بچه ها« )عدم کفایت خدمات فراغتی(.

3-3- ویژگی های نظام اقتصادی جامعه ایران

عالوه بر این که ویژگی های دوره زندگی بازنشستگی و همچنین سالمندی، زیست روزمره 
بازنشستگان را متاثر می کند، ویژگی های نظام اقتصادی که بازنشستگان در آن زیست می کنند 
به خصوص در یک دهه اخیر به شدت بر زندگی اقتصادی-اجتماعی و همچنین زندگی فردی 
و خانوادگی بازنشستگان تاثیرگذار بوده است. از جمله ویژگی های نظام اقتصادی می توان به 
افزایش های شدید نرخ ارز در پی اعمال تحریم های بین المللی طی یک دهه اخیر و به دنبال 
آن بروز تورم های باال اشاره کرد. البته طی چند دهه اخیر جامعه ایران در دوره های مختلف 
همواره در معرض افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین در تمام دوره پس از انقالب، ایران 

متوسط نرخ تورم سالیانۀ دو رقمی را تجربه کرده است.
مرور تحوالت اقتصادی طی چند دهه اخیر نشان می دهد، اولین شوک ارزی در سال های 
1372 تا 1378 و مورد بعدی طی سال های 1389 تا اوایل دهه 90 شروع نوسانات شدید نرخ 
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ارز و رکوردزنی قیمت دالر بود. هر چند از اواخر سال 1392 تا پایان 9 ماهه سال 1395 از 
شدت رشد قیمت دالر کاسته شد اما مجدداً اواخر سال 1395 دورۀ افزایش رشد قیمت دالر 
و کاهش ارزش پول ملی و تورم و بحران های ناشی از آن بود )شهبازی و نجارقابل، 1396(. 
دورۀ بعدی نوسانات شدید نرخ ارز از سال 1396 شروع شد که تا به امروز هم ادامه دارد. در 
پي تشدید تحریم هاي آمریکا، زمینه افزایش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ 
تورم در کشور به وجود آمد. هزینه واردات در پی تشدید تحریم ها ]و نیز جهش های شدید 
نرخ ارز[ افزایش یافت و همه این ها به افزایش قیمت کاالهای اساسی منجر شد )عظیمی و 
دیگران، 1392(. افزایش قیمت کاالهای ضروری نیز به نوبۀ خود سبب کاهش قابل توجه 

قدرت خرید مردم شده است.
از سوی دیگر، در سال های 1357 و 1358 با وقوع انقالب اسالمی و بروز شوک دوم 
نفتی1 )1979( و کاهش میزان تولید، نرخ تورم به 10.7 درصد رسید. با شروع جنگ تحمیلی 
و اعمال تحریم های اقتصادی نیز این نرخ افزایش یافت؛ به طوری که در طول دوره جنگ، 
نرخ رشد تورم به طور متوسط ساالنه 19.7 درصد بود. با پایان جنگ نیز افزایش درآمدهای 
افزایش هزینه های دولت، موجب  و  تعدیل ساختاری  اجرای سیاست های  استقراض،  نفتی، 
رشد فزاینده نرخ تورم در طول برنامه اول توسعه )1368- 1372( شد؛ به نحوی که نرخ تورم 
به طور متوسط در این دوره، ساالنه 18.8 درصد بوده است )سلطان تویه و همکاران، 1391(. 
کاهش درآمدهای نفتی به همراه ناتوانی دولت در مهار نرخ ارز و دو برابر شدن هزینه های 
دولت در سال 1372، شوک تورمی سال 137۴ رخ داد و نرخ تورم به بیش از ۴9 درصد رسید 

که باالترین نرخ تورم در تمام دوره 1357 تا 1389 بوده )همان(. 
در پی تحریم های اقتصادی از مهرماه 1389 با افزایش نرخ ارز بازار آزاد، نظام تک نرخی 
ارز دچار اختالل شد و تا پایان همان سال بیش از 70 درصد افزایش پیدا کرد. این موضوع 
به گرانی کاالها و افزایش نرخ تورم نیز منجر شد )عظیمی و دیگران، 1392(. در این میان، 

1. شوک اول نفتی در سال 1353 بوده است.
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اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سه ماهه پایانی سال 1389 نیز بر افزایش نرخ تورم 
تاثیرگذار بود؛ به طوری که نرخ تورم از 13.2 درصد در فروردین ماه 1389 به 21.5 درصد 
با وقوع یک شوک ارزی دیگر در شهریور  نیز  پایان سال 1390 رسید. در سال 1391  در 
یارانه عمومی  افزایش گذاشت )همان(. قطع  و مهرماه همان سال، نرخ تورم دوباره رو به 
کاالهایی چون انرژی و سوخت موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی شد؛ کاالهایی که 
کاالهای  از  برخی  یارانه  حذف  با  داشت.  ایرانی  خانوارهای  مصرفی  سبد  در  باالیی  سهم 
اساسی در آن دوره و نقدی سازی یارانه ها، قیمت این کاالها افزایش یافت و درنتیجه قدرت 
خرید و رفاه خانوارهای کم درآمد و تهیدست کاهش پیدا کرد. زیرا مبلغ نقدی یارانه ها افزایش 
سطح عمومی قیمت ها را جبران نکرد و درنتیجه اقشار کم درآمد و فقیر جامعه تحت فشار 

اقتصاد تورمی قرار گرفتند.
درنهایت نزدیک ترین تجربه تغییرات نرخ ارز و افزایش شدید نرخ تورم به تغییرات نرخ 
ارز از سال 1396 تا به امروز برمی گردد که به شدت طبقات میانی و پایین جامعه را متاثر 
کرده است. بر اساس اعالم مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1397 برای 
خانوارهای کشور به حدود 27 درصد رسید. نرخ تورم در مهرماه 1398 )براساس سال پایه 95( 
نیز ۴2 درصد اعالم شده است. تورم باال )دو رقمی( همراه با نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین 
ایران در بلندمدت است. این تغییرات،  )حدود 3 تا ۴ درصد(، ویژگی اصلی نظام اقتصادی 
پیامدهایی را برای جامعه بازنشستگان ایران - همچون کل شهروندان کشور- به دنبال داشته 

که در ادامه به برخی روایت های بازنشستگان در این زمینه اشاره می شود.
زن بازنشسته 61 ساله می گوید: »همسرم همش می دوئه ولی خرجی نمی رسه. در ماه 
چقدر هزینه دارید؟ »شش تومن می شه هزینه هامون، ما ۴ نفریم تو خونه و حدود 6 

تومن می شه هزینه هامون فقط خورد و خوراکمون منهای قسط اینا«. 
االن این 6 میلیون هزینه های زندگی رو چه کسی تامین می کنه؟ »شوهرم همه رو. هر 

چی درمیاره همه رو خرج می کنه، یک ریال پس انداز نمی کنه«. 
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زندگی مون همینجوری  وارد شد؟ »این که  به شما  اخیر چه فشارهایی  این چند سال 
راکد بمونه و هیچ پیشرفتی نمی تونیم بکنیم. دیگه اصاًل نمی شه. دیگه نسل امروزی 
فک نمی کنم بتونن کاری کنن. شوهرم اگه قباًل دو شیفت کار می کرد االن سه شیفت 
کار می کنه تا بتونه هزینه های زندگی رو تامین کنه« )تورم و فشار هزینه های زندگی(.

..........

مرد 68 ساله بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تورم می گوید: »ما که تو 
رودکی، سلسبیل خونه اجاره کرده بودیم، 10 میلیون داده بودم ماهی یک میلیون تومن 
هم می دادم، خیلی هم صرفه جویی می کردیم. بعد دیدم که اجاره داره می ره باال، دو 
سال اون جا بیشتر نشستم، دیگه همه جا گرون شده بود، دخترم خیلی فداکاری کرد یه 
مدت کار می کرد ماهی 700 تومنی درمی آورد، 11 ماهی سرکار رفت وقتی سلسبیل 
بودیم. گفتم دخترم داستان اینطوریه، چیکار کنیم؟ گفتم تورو که نمی تونم بذارم تهران 
تنها بمونی، از اون جا هم که نمی ارزه که دو ساعت بیای و دو ساعت برگردی به پرند. 
گفت میام و بریم پرند. پرونده بچه رو هم گرفتیم و رفتیم. پیش خودم می گفتم من دو و 
سیصد می گیرم )پارسال 2300 می گرفتم االن شده 3 تومن(، دیگه یه تومن اجاره خونه 
رو نمی دم، بقیه شو هم خرج زندگی می کنیم، زندگی مون یکم بهتر می شه، هم چیزایی 
که نداریم رو کم کم بخریم، هم پولی که اجاره می دادیم رو می ذاریم تو جیبمون. زد 
و سه چهار ماهی گذشت و من دیگه که هشتم هر ماهی که می رسه می بینم که پول 
ندارم و تموم شد حقوقم. می گم کو این یه میلیون تومن! با این حرفا می تونید بفهمید 
که تورم چیکار کرد. این یه میلیون کجا رفت؟ رفت سر تورم« )تورم و افزایش قیمت ها 

و هزینه های زندگی(.
..........

زن بازنشسته 57 ساله می گوید: »با این که من بازنشسته هستم ولی مجدداً دارم کار 
تازه  دارم که  تا پسر  می کنم در مدارس غیرانتفاعی. واقعًا حقوقم خیلی کمه، من دو 
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ازدواج کردن، من نیاز مالی دارم که دارم می رم سرکار ولی با قناعت بسیار دارم زندگی 
می کنم )هزینه های باالی زندگی(. معلم های بازنشسته االن خیلی هاشون تو غیرانتفاعی 
هستن و کار می کنن. من دیگه وقتشه که خونه باشم و یه استراحتی بکنم، برم مسافرت 
و... من سه روز رفتم مشهد و اومدم حدود یه میلیون خرجم شد. درحالی که حکم من 
خورده دو میلیون و نهصد تومن که بعد از کسورات می مونه دو میلیون و سیصد هزار 
که.  نمی تونم  بشم  وارد  خوب  باید  عروسام  پیش  من  خب  میان  پسرام  وقتی  تومن. 
هفته ای یه بار میان، هزینه ها خب خیلی باالست« )هزینه های باالی زندگی(. االن هم 
روم فشار هست و با دست باز نمی تونم کار کنم. من خیلی قسط دارم، یه جا دارم ماهی 
650 می دم تو اداره، یه جا هم حدود 500 تومن دارم می دم، سال های گذشته و چند 
ماه پیش وام گرفتم، واسه عروسی پسرم و هدایایی که باید می دادم وام گرفتم و دارم 
قسط می دم. االن با این وضعیت اقتصادی و تورم اگه کار دوم نداشته باشم نمی تونم 
بازنشستگی ام تامین کنم هزینه هامو و مجبورم که کار کنم حتمًا« )تورم و  با حقوق 

هزینه های باالی زندگی(
..........

زن 68 ساله بازنشسته آموزش وپرورش نیز در این زمینه می گوید: »اینجوری من دیگه 
نمی تونستم تهران زندگی کنم و کرایه خونه بدم، رفتم حاشیه نشین شدم تو پرند خونه 
کرایه کردم، دیگه نتونستم تهران کرایه کنم )تورم و افزایش قیمت ها(. تهران ما هر جا 
رفتیم 100 تومن پول پیش می خواستن دست کم ماهی 3 تومن، خب من بچه دارم، 
نوه دارم برام سخته. االن هم تو پرند 80 متری نشستیم. اون جا 30 تومن دادیم ماهی 
و  )تورم  نمیاد دخترم«  نمی شه، گیر  تومن هم  با 200  اینجا  تومن هم می دیم.   300

افزایش قیمت مسکن(.

در این میان، موضوع مهم و قابل بحث، تغییرات اقتصادی و تاثیرات آن بر رفتار مصرفی 
باال  تورم های  آن  دنبال  به  و  ارز  قیمتی  تغییرات  و  اقتصادی  نوسانات  است.  بازنشستگان 
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تاثیرات خود را بر سبد مصرفی خانوارها گذاشته و قدرت خرید و ارزش دارایی ها و درمجموع 
مصرفی  رفتار  مجموع  در  تغییرات  این  است.  داده  کاهش  را  بازنشستگان  اقتصادی  رفاه 

معیشت محور را برای بسیاری از بازنشستگان رقم می زند.
تورم و افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی در کنار عدم کفایت حقوق بازنشستگی، 
برخی از بازنشستگان را از تامین حداقل نیازهای معیشتی و کاالهای ضروری ناتوان ساخته 
است؛ قیمت مواد غذایی افزایش یافته و به طور مستمر قدرت خرید مردم کاهش یافته است. 

درنتیجه حتی در برخی از موارد امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد نیز مورد تهدید است.
تورم زیاد موجب شده بعضی از محصوالت و کاالها از سبد خرید بازنشستگان حذف شود. 
در این زمینه می توان به گوشت، لبنیات، مصرف دارو، هزینه های سالمت و درمان و مصرف 
فرهنگی و فراغتی اشاره کرد. در تایید کاهش و حذف مصرف سالمت و درمان و عدم استفاده 
از خدمات درمانی توسط برخی از خانوارها اخیراً اعالم شده که میزان مراجعه مردم و استفاده 

از خدمات درمانی به میزان سی درصد کاهش یافته است.
تغییر رفتارهای مصرفی مردم ایران نه تنها در طبقات پایین بلکه در همه طبقات رخ داده، 
اما فشار بیشتری بر طبقات پایین جامعه گذاشته و دهک هاي پایین را در مصرف ضروریات 
زندگی ناتوان ساخته است. در این زمینه می توان به کاهش مصرف مواد غذایي چون گوشت 

قرمز، لبنیات، میوه و سبزیجات در بین خانوارها درنتیجۀ افزایش قیمت ها اشاره داشت.
مشکالتمون  »مهم ترین  می گوید:  کشاورزی  جهاد  وزارت  بازنشسته  ساله   60 مرد 
اقتصادی  )فشارهای  زندگی  هزینه های  و  هستش  که  تورمی  و  بچه ها  هزینه های 
زندگی(. تورم و تحریم ها خیلی به ما فشار آورد، خورد و خوراکمون خیلی کم شد، یه 
مدت اصاًل گوشت نتونستیم بخوریم )کاهش مصرف کاالهای ضروری(، بعدش دیگه 
نتونستیم سفر بریم، قباًل سالی یه مرتبه می رفتیم ولی دیگه اونم گذاشتیم کنار )حذف 
مصرف فراغتی(. مهمونی های خانوادگی مون خیلی کم شده، فقط خواهر من و خواهر 

خانومم میاد )کاهش مناسبات خانوادگی(. قباًل رفت وآمدهامون بیشتر بود«.
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ناگهانی و مداوم سطح عمومی قیمت ها بر زندگی روزمره مردم بسیار  افزایش  تورم و 
تاثیرگذار است و وضعیت رفاهي خانوارها با افزایش سطح قیمت کاالهای ضروری در سال هاي 
اخیر به ویژه براي طبقات میاني و فقیر جامعه کاهش یافته است. تورم و مشکالت اقتصادی 
موجب شده که بخش زیادی از مردم از همه طبقات اجتماعی، هزینه های غیرخوراکی خود 
را کاهش دهند. این تغییرات اقتصادی بر ترجیحات مصرفی طبقات باالی جامعه نیز بی تاثیر 

نبوده و آنها نیز از برخی از سبک های مصرفی خود عقب نشینی کرده اند.
این تاثیرات در طبقات مختلف متفاوت بوده است؛ اگر در طبقات پایین جامعه به صورت 
حذف مصرف سالمت و درمان، حذف فراغت و سالمت از سبد مصرفی خانوار و کاهش مناسبات 
خانوادگی انجامیده، رفاه و کیفیت زندگی طبقات میانی رو به باال و باالی جامعه نیز کاهش داشته 

و در مصرف فرهنگی و فراغتی و دیگر جنبه های زندگی شان تغییراتی رخ داده است.
بنابراین سالمندان طبقات میانی و همچنین طبقات باال نیز تغییراتی را در رفتار مصرفی 
تجربه می کنند. اگر سالمندی دو سفر خارجی در سبد مصرفی سالیانه اش بود، تحت تأثیر 
فرصت های  حذف  درصورت  یا  کوتاه تر  و  کم تر  خارجی اش  سفرهای  اقتصادی،  تغییرات 
مسافرت خارجی، مسافرت های داخلی جایگزین شده است. اما در این میان فرِد سالمندی 
که شاید به سختی در سال تجربه یک سفر داخلی را داشت، ناگزیر از حذف آن سفر از سبد 

مصرفی اش شده است.
زن 63 ساله بازنشسته علوم پزشکی درباره تاثیرات تورم می گوید: »همه چی گرون 
شده، اگر می خواستیم واسه خونه مون چیزی بگیریم نمی تونیم بگیریم، اگه می خواستیم 
واسه  االن  کنیم.  پس انداز  چیزی  نمی شه  نتونستیم.  بگیریم  چیزی  خودمون  واسه 
اختصاص  دندونمون  به  که  نمی مونه  پولی  کنیم،  هزینه  نمی تونیم  خودمون  دندونای 
نمی تونه  االن  واسش.  کشیده  دکتر  بوده  خراب  دندونش  دکتر،  رفته  همسرم  بدیم. 
درست کنه. االن همسرم دو تا دندون داره که نیازه ایمپلنت کنه ولی نتونستیم تا االن«.

..........
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ارز  نیز درباره کاهش مصرف فراغتی درنتیجه تغییرات نرخ  بازنشسته 7۴ ساله  استاد 
چنین می گوید: »االن مدتی هست که دیگه مسافرت خارجی نتونستیم بریم، همین 

مسافرت داخلی می تونیم بریم خب هزینه ها باالست، دالر گرون شده«. 
پس این اتفاقات اقتصادی، در زندگی شما هم تاثیرگذار بوده؟ »شکی نیست بله. بله 
من سفر خارجی زیاد می رفتم، همین 5 سال پیش من مالزی بودم سه سالی با بچه ها 
اون جا بودم، اون موقع دالر 1000 تومن بود االن دالر 12 برابر شده، دیگه نمی تونم 
اون جا حتی  بلیط می گرفتم واسه  اون موقع  برم. حقیقتًا االن خیلی سخت شده. من 
تور می گرفتم با 900 تومن االن بخوای تور بگیری هم رفت وبرگشت 7-6 تومن در 
میاد. االن خیلی مشکل شده« )تغییرات نرخ ارز(. »به ما هم فشار میاد مثاًل مهمونی 
نمی تونیم زیاد بگیریم قباًل بیشتر می گرفتیم حاال می گیم عیبی نداره همه همینجوری 
شدن دیگه. بچه ها که خودشون هفته ای یه مرتبه یا دو هفته ی میان مرتب ولی با فامیل 
)خواهر، برادر( خیلی رفت وآمد کم تر شده، قباًل ماهی یک مرتبه بود االن دو ماهی یک 
مرتبه هست. خیلی رفت وآمدها کم شده، قباًل خیلی زیاد بود رفت وآمدهامون« )کاهش 

مناسبات خانوادگی(.
..........

زن 69 ساله با تحصیالت فوق دیپلم و معلم ریاضی بازنشسته نیز می گوید: »االن دیگه 
ارز نمیدن و گرون شده نمی تونیم سفر بریم. دو میلیون و صد تومن حقوقم هست. 
اقتصادی مشکل داریم و  اینا رفت. به لحاظ  با حقوق معلمی نمی شد که خیلی سفر 
ارز بگیریم. من دلم می خواد سفر برم گردش برم، خیلی دوس  نمی تونیم سفر بریم، 

دارم« )تغییرات نرخ ارز بر رفتار مصرفی(.
..........

مرد 6۴ ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته بیمارستان نیز به تاثیرات نوسانات نرخ 
ارز و تورم بر روابط و مناسبات خانوادگی اشاره می کند: »االن روابط خانوادگی  قطع شده 
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از وقتی زندگی ها اینجوری شده از وقتی که همه چی گرون شده، دالر گرون شده. من 
9 تا خواهر برادر دارم که با همه شون تماس تلفنی دارم، رفت وآمد خرج داره خواهرم« 

)تورم و کاهش مناسبات خانوادگی(.

بحث بعدی، بیکاری و ناامنی های شغلی فرزندان بازنشستگان است که زندگی روزمره 
بازنشستگان و رفتار مصرفی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به این شکل که بازنشستگان را 
به سمت رفتار مصرفی معطوف به فرزندان در شکل حمایت محور و همچنین آموزش محور 

می کشاند.
سطح رفاه خانواده ها به سبب بیکاری جوانان و وابستگی به والدین تنزل پیدا می کند؛ 
این که فرزندان، والدین به خصوص والدین  تا  بیشتر سربار والدین هستند  درنتیجه جوانان 
از فرزندان  سالمند را تحت حمایت بگیرند. مسئله ای که موجب شده امید دریافت حمایت 
فرزندان  باال،  بیکاری  با  جامعه ای  در چنین  تبدیل شود.  از دسترس  دور  و  واهی  امری  به 
نمی توانند ارائه گر خدمات و حمایت های مناسب به سالمندان باشند و حتی خود فرزندان باری 

بر دوش والدین سالمند هستند. 
زن 63 ساله در این زمینه می گوید: »یکی از پسرام 36 ساله هست که نه کار داره نه 
هیچی، لیسانس حقوق داره از دانشگاه آزاد. یکی شونم دانشجوی دکتراست که دوره 
پایان نامه اش هست. دانشگاه آزاد مدیریت می خونه. خودش میره 6 روز در هفته تدریس 
می کنه، آخر ترم 6-5 میلیون بهش میدن تازه یک ساله بهش میدن و کلی هم طول 
می کشه پولش رو بدن. چون سربازی شم نرفته، کار هم که نیست. پسر بزرگم بیکاره و 

همش خونه هست« )بیکاری فرزندان(.
..........

مرد 60 ساله نیز می گوید: »پسرم بیکاره، رشته اش جوریه که بهتره مغازه باز کنه کار 
کنه ولی خب نتونستیم کاری کنیم، بیرون هم رفت کار کرد ولی حقوق نمی دادن بهش، 
ماهی 900 تومن بهش می دادن که دویست سیصد تومن کرایه می داد. پسرم گرافیک 
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خونده و بیکاره و داره افسرده می شه. پسرم بیکاره و استرس وارد می کنه به ما، داره 
افسرده می شه، 33 سالشه« )بیکاری فرزندان(. 

بازنشستگان را متاثر ساخته، نگرانی های  از نگرانی هایی که زندگی روزمره  یکی دیگر 
راستای  در  اخیر  دهه  چند  طی  است.  فرزندان«  شغلی  »ناامنی های  مورد  در  سالمندان 
در  اشتغال  از  دولت  خصوصی سازی،  گسترش  و  دولت  ساختار  کوچک سازی  سیاست های 
بخش رسمی و دولتی ممانعت ورزیده و عرصه اشتغال روزبه روز ناامن تر و بي ثبات تر شده 
از  ثبات شغلی  و  غیرشفاف شده  آینده شغلی،  و  رفته  بین  از  امنیت شغلي،  درنتیجه  است. 
زندگی روزمره ایرانی ها رخت بربسته است. در چنین وضعیتی، فرزندان با مشاغل ناپایدار و 
موقتی، توانایی و تمایلی برای پذیرفتن تعهد و مسئولیت در مقابل والدین سالمند ندارند و 
حمایت گری بین نسلی یک سویه و یک طرفه از جانب والدین سالمند به سمت فرزندان شکل 
و  فرزندان  را صرف  خود  درآمد  از  بخشی  بازنشستگان  درنتیجه   .)1398 )پروائی،  می گیرد 
مشکالت آن ها می کنند و در برخی از موارد از اولویت ها و هزینه های خود صرف نظر می کنند.

مرد 85 ساله، خدماتی بازنشسته با تحصیالت ششم ابتدایی در پاسخ به این سوال که 
زندگی بچه ها چطور است؟ می توانند به شما کمک کنند؟ می گوید: »شغالشون موقته 
دیگه، ثابت نیست که. اونا تامین نمی شن و تازه من باید کمکشون کنم. من در توانم 
نیست بهشون کمک کنم ولی می خوام کمک کنم« )موقتی بودن مشاغل و ناامنی های 

شغلی فرزندان(.
..........

مرد 66 ساله، بازنشسته با تحصیالت ششم ابتدایی  نیز در این زمینه می گوید: »بچه ها 
دانشگاه آزاد خوندن، خرج شون رو من دادم، دخترام شاید به سختی پول توجیبی  شونو 
دربیارن. پسرا دیپلم گرفتن و شغل شون آزاده. کار کنن حقوق دارن کار نکنن ندارن، 

امنیت شغلی ندارن، خونه ندارن« )ناامنی شغلی فرزندان(.
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3-4- ویژگی های سرمایه ای بازنشستگان

و  نیست  واحد و یک شکل  بازنشستگان، یک تجربه  برای همه  بازنشستگی  زندگی  تجربه 
انواع سرمایه ها می تواند تجربه ای متفاوت باشد. رفتار مصرفی  برحسب میزان دسترسی به 
بازنشستگان نیز مبتنی بر سرمایه های مختلفی است که از آن برخوردارند. یکی از نکات مهم 
در تحلیل سرمایه ها این است که سرمایه ها به تعبیر بوردیو، قابل تبدیل به یکدیگر هستند؛ 
یعنی افراد با داشتن سرمایه اقتصادی باالتر، می توانند کاالهای فرهنگی بیشتری را در اختیار 
داشته باشند. به عالوه، از امکانات بهداشتی و درمانی بیشتری نیز برخوردار باشند. همچنین 
افرادی که شبکه روابط گسترده ای دارند و از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند، بهتر از 
سایرین می توانند به موفقیت های مالی و اقتصادی دست یابند. این ها همه گویای آن است 
که سرمایه ها قابل تبدیل به یکدیگرند و فردی که از یکی از سرمایه ها مثاًل سرمایه اقتصادی 
به میزان قابل توجهی برخوردار است می تواند برای تثبیت و گسترش آن سرمایه، آن را در 
گذر زمان به انواع دیگر سرمایه )مانند سرمایه فرهنگی یا اجتماعی( تبدیل کند. به همین 
دلیل می توان گفت رفتار مصرفی بازنشستگان در جامعه، برحسب حجم و نوع سرمایه انباشت 

شده توسط آنها متفاوت است.
در میان اشکال سرمایه ها، سرمایه اقتصادی و فرهنگی، مهم ترین معیارهای تمایزگذاری 
دوره  در  زندگی  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  سرمایه های  سرمایه ها،  این  بر  عالوه  اما  است 
بازنشستگی و سالمندی را تحت تاثیر قرار می دهند و نمی توان در تحلیل کلی تنها به سرمایه 
ویژگی های سرمایه ای  اساس  این  بر  اتکاء کرد.  بازنشستگان  فرهنگی  اقتصادی و سرمایه 
بازنشستگان در شکل سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه خانوادگی 
و سرمایه سالمت در انتخاب نوع رفتار مصرفی شان تعیین کننده است )پروائی، 1398(. در 

بخش زیر به هر یک از ویژگی های سرمایه ای بازنشستگان اشاره شده است.

3-4-1- سرمایه اقتصادی بازنشستگان

یکی از ابعاد مهم سرمایه که بر رفتار مصرفی بازنشستگان به شدت تأثیر می گذارد، میزان 
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سرمایه اقتصادی آنها است. سرمایه اقتصادی شامل دارایی های مالی و به طورکلی انواع منابع 
مالی است که در قالب مالکیت جلوه نهادی پیدا می کند )بوردیو1، 138۴: 136(. سطح سرمایه 
اقتصادی هر یک از بازنشستگان، می تواند تجربه های متفاوتی را برای آنها رقم بزند. سطح 
و میزان سرمایه اقتصادی، بیانگر آن است که در دوران بازنشستگی، کیفیت زندگی افرادی 
باالتر خواهد بود که منابع اقتصادی باالتری داشته باشند. در این زمینه افرادی که به منابع 
درآمدی چندگانه دسترسی دارند می توانند کیفیت زندگی بهتری داشته باشند و رفتار مصرفی 

متمایزی را در زیست روزمره پیش بگیرند.
مرد 7۴ ساله بازنشسته وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه می گوید: »من به لحاظ 
مالی مشکلی ندارم، حقوقم برای من خوبه چون تنهام یه نفرم، خب من باغ هم دارم و 
می تونم سالی ده دوازده تومن درآمد داشته باشم از اون جا. خونه هم دارم هم تهران و 
هم ارومیه. ولی برای اونهایی که زن و بچه دارن و یه مقدار هزینه ها شون باالست و به 

موقع هم به فکر خونه زندگی نبودن، خیلی شرایط شون سخته االن«.
..........

زن 57 ساله بازنشسته بیمارستان می گوید: »اصاًل سبک زندگی خوبی نداریم دخترم، من 
مریضم، مستأجر هم هستم، خونه ندارم. االن اومدم وام مسکن بگیرم، االن نمی دونم به پول 
داروم برسم، به پول زندگیم برسم. بزرگترین مشکل من نداشتن پوله، هزینه ها هنگفته.من یه 

75 میلیون از همین جا گرفتم، پاداش بازنشستگیم بود، دادم دست صاحب خونه«.
..........

زن 78 ساله بازنشسته آموزش وپرورش و با تحصیالت لیسانس نیز در این باره می گوید: 
زندگی  تامین  از جهت  ولی  داشت  خود  که جای  اون  کمبود  مرگ همسرم،  از  »بعد 
روزمره پولی بود که بتونم خودمو نگه دارم و زندگی کنم. حقوق شوهرمو هم می گیرم، 

دو تا حقوق می گیرم«.

1. Bourdieu
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همان طور که داده های میدانی نشان می دهد سرمایه اقتصادی، تجربه زندگی بازنشستگان 
را متفاوت می سازد. سرمایه اقتصادی متفاوت موجب می شود هر یک از بازنشستگان کیفیت 
متفاوت  اقتصادی  سرمایه  همچنین  باشند.  داشته  متفاوتی  زندگی  از  رضایت  و  زندگی 
از  مهم تر  باشد.  متفاوت  بازنشستگان  از  یک  هر  دغدغه های  می شود  موجب  بازنشستگان 
بازنشستگانی که  بازنشستگان نیز تاثیرگذار است؛  همه، سرمایه اقتصادی بر رفتار مصرفی 
دارای سرمایه اقتصادی باالیی هستند عمدتًا رفتار مصرفی فراغتی-فرهنگی، رفتار مصرفی 
که  درحالی  دارند،  خیریه ای  فعالیت های  بر  مبتنی  مصرفی  رفتار  همچنین  و  سالمت محور 
بازنشستگانی که از سرمایه اقتصادی پایینی بهره مند هستند عمدتًا رفتار مصرفی معیشت محور 

دارند.

3-4-2- سرمایه فرهنگی بازنشستگان

بازنشستگان متفاوت می سازد،  بین  را در  بازنشستگی  از سرمایه های دیگر که تجربه  یکی 
سرمایه فرهنگی است. سرمایه فرهنگی، یکی از محوری ترین سرمایه ها است که از جنبه های 
متعددی چون سبک تغذیه و ترجیحات غذایی، مصرف فرهنگی، مصرف فراغتی و سبک 

زندگی سالمت محور می تواند بر کیفیت زندگی بازنشستگان و سالمندان تاثیرگذار باشد.
مهارت های  همچنین  و  دانش  و  سواد  از  برخورداری  فرهنگی،  سرمایه  ابعاد  از  یکی 
فرهنگی و هنری است. بازنشستگان با تحصیالت باال نسبت به دیگر بازنشستگان از کیفیت 
به یکدیگر،  تبدیل سرمایه ها  به خصلت  با توجه  برخوردار هستند. همچنین  بهتری  زندگی 
اغلب بازنشستگان با تحصیالت باال در مشاغل سطوح باال حضور داشته اند و درنتیجه امروز 

از موقعیت اقتصادی بهتری نیز برخوردار هستند. 
رفتار  و  زندگی  سبک  اتخاذ  در  بازنشستگان  فرهنگی  سرمایه  نقش  همه  از  مهم تر 
مصرفی متمایز است. بازنشستگان با سطوح باالی سرمایه فرهنگی همچنان در دوره زندگی 
بازنشستگی و سالمندی، مصرف فرهنگی و هنری و همچنین مصرف فراغتی دارند. چنین 

سبک زندگی آنها را از دیگر بازنشستگان متفاوت و متمایز می کند.
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زن 70 ساله با تحصیالت دکترای دامپزشکی در این زمینه می گوید: »من قبل از ازدواج 
و قبل از دانشگاه خیلی کالس زبان می رفتم، ماشین نویسی یاد گرفتم، کامپیوتر بلدم. 
پدر و مادرم معلم بودند، خاله و دایی همه تحصیل کرده. دوره ای هم که کار می کردم 
برامون بذارید، االن همه دارن می رن اون  اداره می گفتم که کالس یوگا  همیشه تو 
گرفتم،  دکترامو  و  خوندم  دامپزشکی  پهلوی  دانشگاه  من  می خندیدن،  من  به  موقع 
هیئت علمی هم شدم، خیلی کارا کردم. االن دیگه کار نمی کنم، بیشتر سعی می کنم 
به خودم برسم، یوگا می رم همچنان، شنا می رم، سنتور رو هم به تازگی شروع کردم 

دارم می زنم«.
..........

مرد 8۴ ساله با تحصیالت فوق لیسانس نیز درباره اوقات فراغتش می گوید: »فیلم ها 
مطلقًا مورد قبول من نیست. فیلم های سینما ارزش نداره، خیلی سبکه. من نمی تونم 
ببینم، برای من البته برای خیلی از مردم شاید خوب باشه، من یه مقدار در سطح باال 
فکر می کنم این فیلم ها منو نمی گیره. من بیشتر کتاب های فلسفی می خونم، کتاب های 
ایرانی رو که همه رو خوندم، خارجی هارو هم که همه رو خوندم. االن نه تنها در ایران 
بلکه در خارج هم این کتاب هایی که ما خوندیم دیگه چاپ نمی شه. بیشتر کتاب های 
اجتماعی و فلسفی. خودمم این چندسال دو تا کتاب نوشتم که اینترنت داشته باشید در 

دسترسه و می تونید بخونید. بیشتر زندگی مونو با کتاب سر می کنیم«.

تغذیه ای  از سواد سالمت و سواد  اغلب  باال  با سرمایه فرهنگی  بازنشستگان  همچنین 
باالتری برخوردار هستند. تحصیالت عامل مهمی است که سالمندان را در فائق آمدن و غلبه 
بر مسائل و مشکالت سالمندی از طریق سواد سالمت، تغذیه و سبک زندگی سالم توانمند 
می کند. بنابراین، سرمایه فرهنگی در قالب سواد سالمت و دانش تغذیه ای بر سبک زندگی 
سالمت محور در بازنشستگان و همچنین سالمندان بسیار تاثیرگذار است. سرمایه فرهنگی 
سالمت محور  غذایی  ترجیحات  شکل  در  سالمت محور  مصرفی  رفتار  موجب  بازنشستگان 
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عمر  طول  و  سالمت  زندگی،  کیفیت  درنهایت  که  می شود  سالمت محور  خودمراقبتی  و 
در سنین  آنها  درمانی  از هزینه های  این ها  بر همه  افزایش می دهد. عالوه  را  بازنشستگان 

سالمندی می کاهد.
زن 70 ساله با تحصیالت دکترا اشاره کرد که: »بیشتر غذاهای سالم دوس دارم، گیاهی 
برنج کم تر، روغن کم تر، سعی می کنم که روغن سالم  باشه.  بیشتر سبزیجات  باشه، 

انتخاب کنم. تا حاال سالم بودم و بیشتر برای چکاپ می رم«.
..........

مرد 7۴ ساله استاد بازنشسته نیز می گوید: »ورزش می کنم، ورزش های مختلف بیشتر 
پیاده روی، شنا، اسکی. بیشتر تالش می کنیم که میوه و سبزیجات بخوریم، گیاه خواری، 
گوشت خیلی کم باشه تو غذاهامون. گوشت فقط در این حد که مهمونی داشته باشیم 
یا مهمونی رفته باشیم. بقیه وقتا سعی می کنم میوه و سبزیجات و اگر گوشت باشه، 

گوشت سفید باشه«.

3-4-3- سرمایه اجتماعی بازنشستگان

یکی از جنبه های دیگری که بر زندگی بازنشستگان موثر است، کیفیت سرمایه اجتماعی آنها 
در دوران بازنشستگی است. به نحوی که می توان گفت کیفیت زندگی بازنشستگان با توجه 
به سطح دسترسی آنها به سرمایه اجتماعی تعیین می شود و سرمایه اجتماعی بازنشستگان بر 
نوع رفتار مصرفی شان نیز تعیین کننده است. منظور از سرمایه اجتماعی سالمندان، اشاره به 
موقعیت ها و روابط سالمندان در گروه ها و شبکه هاي اجتماعی مختلفی است که دسترسی آنها 

را به فرصت ها، اطالعات، منابع مادي و فرصت های حمایتی افزایش می دهد. 
سرمایه اجتماعی، انباشتی از روابط اجتماعی است که در صورت نیاز می توانند حمایت های 
مادی، ابزاری و عاطفی سودمندی را برای فرد بازنشسته فراهم کنند. سرمایه اجتماعی، شبکه 
باالتری  حامی گری  قدرت  شبکه  این  هرچه  دارد.  عضویت  آن  در  فرد  که  است  اجتماعی 
داشته باشد، بدین معناست که سرمایه اجتماعی فرد، قوی تر است. گسترش دامنه تعامالت 
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با شبکه های اجتماعی چون دوستان، خویشاوندان، همکاران و همسایگان، سرمایه اجتماعی 
سالمندان را افزایش می دهد که مولفه مهمی برای رفاه و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان 
است؛ چرا که فرد با داشتن پیوندهای صمیمی از منابع حمایتی بیشتری از خالل داشتن چنین 
شبکه های حمایتی برخوردار می شود و می تواند در زندگی سالمندی، کیفیت زندگی بهتری 
داشته باشد. سرمایه اجتماعی به خصوص در دوران زندگی بازنشستگی و همچنین سالمندْی 

در انتخاب رفتار مصرفی فراغتی نیز بسیار تاثیرگذار است.
زن 57 ساله بازنشسته آموزش وپرورش در این باره می گوید: »من وقتی پول کم آوردم 
از دوستای خوبم گرفتم؛ دو تا دوست خوب دارم که تا االن بارها از شون کمک گرفتم. 
اونا تا 20 تومن هم می تونن کمک کنن ولی من تا به حال نتونستم کمک شون کنم، 

نهایت تا یکی دو تومن من می تونم کمک کنم«.
..........

زن 7۴ ساله بازنشسته آموزش وپرورش در این زمینه می گوید: »با همکارایی که با هم 
تو یک مدرسه کار می کردیم همیشه با هم هستیم و ماهی یک بار همو می بینیم. پنج 
شش نفر هستیم که از دبیرستان با هم بودیم و االن هم هستیم. گاهی با هم سفر 

می ریم، استخر می ریم«.
..........

زن 79 ساله بازنشسته آموزش وپرورش نیز می گوید: »با دوستای عزیزم معاشرت دارم. 
با همکارا و دوستا هم دوره می ذاریم، هر سری خونه یکی. گفتیم هم که فقط چایی 
و میوه. بعضی ها هم عصرونه می ذارن. االن 15 نفریم، از سال 70 تا االن داریم این 

معاشرت ها رو. همکارای مدرسه ام هستن«.
..........

زن 63 ساله معلم تربیت بدنی بازنشسته دانشگاه نیز در این باره می گوید: »دوست خیلی 
دارم، سر می زنن یا من سر می زنم، یکی از دوستام هست که اونم همسرش فوت کرده 
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می ریم ویالش. با دوستام غذا درست می کنیم می ریم با هم بیرون، دوستم باغ داره تو 
کرج و می ریم اون جا، تعدادمون زیاده و اتوبوس می گیریم می ریم بیرون، هم دوست 
و هم همکار، همه جوره هست. پتو اینا هم می بریم با خودمون. بیشتر تفریحمون شنا 
هست. سفر هم می ریم با هم، کاشان می رفتیم، نیاسر به فصل گالب گیری. اگه این 

کارارو نکنیم اعصابم خیلی بهم می ریزه«.

3-4-4- سرمایه خانوادگی بازنشستگان

سرمایه خانوادگی، شکل مهمی از سرمایه است که از کمیت و کیفیت روابط بین فرد بازنشسته 
و اعضای خانواده اش شکل می گیرد. سرمایه خانوادگی بر حمایت بین نسلی تاثیرگذار است. 
باالیی برخوردار  اقتصادی و فرهنگی  از سرمایه های  یا سالمند  بازنشسته  چه بسا یک فرد 
نباشد اما به واسطه برخورداری از سرمایه خانوادگی باال از کیفیت زندگی خوب و مناسبی 
از  حکایت  که  می شد  شنیده  نکاتی  بازنشستگان  از  برخی  روایت های  در  باشد.  برخوردار 
را  خانوادگی  سرمایه  اجتماعی.  و  فرهنگی  اقتصادی،  سرمایه  نه  داشت  خانوادگی  سرمایه 
می توان بخشی از سرمایه اجتماعی دانست اما به دلیل اهمیت نقش خانواده در دوران زندگی 
بازنشستگی و سالمندی، به عنوان یک سرمایه مهم، به شکل مجزا در نظر گرفته شده است.

مرد 8۴ ساله با تحصیالت دیپلم و بازنشسته شرکت مخابرات دوره قبل از انقالب می گوید: 
»بچه هام اوضاع شون خوبه و به ما کمک می کنن، بچه ها کمک ان االن. یکی از پسرام 
معاون جواهرفروشای ایرانه، پسر دومم هم طالسازه و هم ماشین می فروشه، زمین می خره 
و کارای اقتصادی می کنه، اونا کمک می کنن. پسر اولم هرچی بخوایم، پسر دومم برنج تن 
تن می گیره میاره واسمون. لباس اینا هم نمی گیریم خیلی، دخترمون که کاناداست برامون 

میاره همش، هر روز بچه ها واسمون یه چیزی میارن، خیلی به ما می رسن«.
..........

مرد  78 ساله بازنشسته اداره پست با تحصیالت سیکل می گوید: »شهرستان می ریم 
با خود شون می برن.  بار می ریم گیالن، لنگرود، بچه ها میرن مارو  سفر، دو ماهی یه 
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اون جا زمین پدری داشتم، یه مقدار دادم به دختر بزرگم که اون جا خونه ساخت، قباًل که 
رفت وآمد می کردم مستاجر بودم ولی االن می رم خونه دخترم. داداشام هستن ولی خب 
نمی خواستیم که مزاحم اونا بشیم، اونم عروس داره دوماد داره، االن دیگه خونه هست 
و می ریم دو سه روز گاهی یه هفته دو هفته می مونیم. بچه هامون خیلی خوبن، اونا مارو 

می برن میارن، گاهی هم ماشین می گیرن واسه مون می ریم جایی«.
..........

مرد 87 ساله بازنشسته جهاد کشاورزی می گوید: »دخترم که آمریکاست به ما کمک 
می کنه، من هم می دم به پسرم که االن بیکاره. دخترم به ما کمک می کنه و ما هم 
به پسرمون، ماهی 8-7 میلیون بهش می دم ولی دخترمون نمی دونه که ما به برادرش 
هم  تومن  دارم، ۴-5  حقوق  اینجا  تومن   3 خودم  بده.  ما  به  داره  دوس  اون  می دیم 
یه  میاد  که  پولی  این  می کنه.  استفاده  می فرسته  دخترم  که  پولی  همون  از  خانومم 
قسمتش میره واسه پسرم، 5-۴ تومن هم می مونه واسه خانومم. ما به لحاظ اقتصادی 

مشکلی نداریم«.

همان طور که روایت های بازنشستگان نشان می دهد سرمایه خانوادگی موجب بهره مندی 
مالی،  حمایت  شکل  در  خویشاوندمحور  و  فرزندمحور  حمایتی  شبکه های  از  بازنشستگان 
حمایت ابزاری و مهم تر از همه حمایت عاطفی می شود. بازنشستگانی که از سرمایه خانوادگی 

برخوردار هستند، از رضایت مندی و کیفیت زندگی بیشتری در زندگی سود می برند.
مرد 68 ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال 
که بازنشستگی چطور بود؟ می گوید: »بازنشستگی بستگی به شرایط منزل داره، بستگی 
اگر حقوق هم بهم ندن،  قانع که  بنده همسرم همسری است  انسان داره،  به همسر 
اینقدر ایشون می سازه و همکاری می کنه که اگر حقوق هم بهم بدن می سازه با من. 
برادرم اینا بهم می گن چرا از خونه بیرون نمیای؟ می گم خب وقتی آسایش و آرامش 
دارم برای چی از خونه بیام بیرون، بستگی به خانم خونه دارن این چیزا، از قدیم گفتن 
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همشون  بچه هام  می کنه.  پادشاهی  است،  پادشاه  باشه  داشته  خوب  خانوم  که  کسی 
ازدواج کردن، مستقل هستن. من فقط همین حقوق بازنشستگیمو دارم، اونا خودشون 
نیاز به کمک ما ندارن، ما هم نداریم که بخوایم کمک شون کنیم. من نیاز داشته باشم 

اونا کمک می کنن«. 
زیارت   می برنمون،  مشهد  می برنمون،  »کربال  می کنند؟  کمک هایی  چه  بچه ها 
می برنمون، تابستون می شه شمال می برنمون. دخترا، دامادها، پسرم، برادرم، اینا همه 

مرتب مارو کربال و مشهد، تابستون بشه شمال می برن، مهمون اونا هستیم«. 
ایشان در پاسخ به این سوال که فشارهای اقتصادی و تورم ها چه فشارهایی در زندگی 
شما داشت؟ می گوید: »خانوم من چون اهل قناعته به ما فشار نیومد. چون خانوممون 
خوبه زندگی مون خوبه. حقوقم سه تومنه، خانومم چون خوبه زندگی می چرخه، چون 
خانوم مون خوبه فشار نمیاره به ما. نه از من طال می خواد، نه رخت و لباس می خواد، نه 
شام و ناهار می خواد، شام و ناهار نباشه روزه هست. خواهرا برادرا دومادها همه با هم 

خیلی گرمیم. االن من نزدیک 200 میلیون تومن به برادرم بدهکارم«.

یا شبکه های حمایتی  از سرمایه خانوادگی خوب  نیز هستند که  بازنشستگانی  درمقابل 
دارای  افراد  به  نسبت  زندگی شان  از  دوره  این  در  درنتیجه  و  نیستند  بهره مند  خانوادگی 
این  در  بودند.  برخوردار  پایین تری  رضایت مندی  و  زندگی  کیفیت  از  خانوادگی  سرمایه 
زمینه بازنشستگانی که در زندگی زناشویی از تنش های خانوادگی و عاطفی رنج می برند یا 

بازنشستگان مجردی که فاقد شبکه های حمایتی خانوادگی هستند، بیشتر آسیب می بینند. 
مرد بازنشسته 6۴ ساله می گوید: »من پول زنم رو نمی خوام، ازش پول نمی خوام، من 
فقط احترام می خوام ازش. احترام نمی ذاره، هر وقت می ری خونه فحش میده، کلیدو 
پشت در می ذاره همه رو بیرون می کنه. می گه این خونه مال منه باید بری بیرون. زنا 
االن اینجوری ان دیگه. منو بیرون می ذاره، منم می رم مسافرکشی می کنم، تا شب بشه 
هر وقت خودش زنگ بزنه برم. دیگه می مونم زنگ بزنه برم خونه، شب زنگ می زنه 
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هروقت دلش تنگ بشه، دلش واسه پوالم تنگ می شه، می گه پوالتو بیار خودتو نیار، 
می گه تورو می خوام چیکار. من همش بیرونم دیگه، خونه نمی تونم بمونم که، گفتم 
که کلید همیشه پشت دره، هر روز صبح بیرونمون می کنن. من تاریکی می رم بیرون، 

تاریکی میام خونه«.
..........

زن بازنشسته 57 ساله و مجرد می گوید: »من کسی رو اینجا ندارم، یه برادرم مشهده 
یکیش اصفهانه، دو تا از برادرام شیمیایی هستند و اونا هم خودشون گرفتارن. پدرومادرم 
خیلی وقته فوت کردن. من همش کار کردم همش سرکار بودم و ازدواج نکردم. من 
نه  اونایی که دارن پشت دارن، کس و کار دارن،  ندارم،  ندارم، کس و کار  کسی رو 
این که من که پشت ندارم، کس و کاری هم ندارم آنچنانی، پدر مادر اصل کارن که 
ارتباطی ندارم،  برادرزاده ها و خواهرزاده ها هم  با  برادرا که خودشون مریضن،  نیستن، 

دوست و رفیق هم ندارم«.

3-4-5- سرمایه سالمت بازنشستگان

مفهوم سرمایه سالمت اولین بار توسط گراسمن1 )1972( معرفی شده است )اولیوا-مورنو و 
دیگران2، 2006(. سرمایه سالمت، یک دارایی مهم است که می تواند به افزایش طول عمر 
و همچنین بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان منجر شود و سالمندی خوب و موفقی را برای 

بازنشستگان رقم بزند. 
سرمایه سالمت ثروت مهمی است که بر بهزیستی و رفاه افراد، بهره وری و مولدی و 
همچنین طول عمر افراد بسیار تاثیرگذار است )گیمارس3، 2007(. به عالوه، سرمایه سالمت 
هزینه های درمانی و بهداشتی را در سنین باال کاهش می دهد، وابستگی را رقم نمی زند و افراد 

1. Grossman
2. Oliva-Moreno, Osuna and Zozaya
3. Guimaraes
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با سالمت، فعاالنه و همچنین مستقل، اواخر دوران زندگی خود را سپری می کنند.
سرمایه سالمت به عنوان یک دارایی بسیار مهم در بازنشستگان، و به خصوص سالمندان 
باال،  سنین  در  می دهد. سالمتی  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها  مصرفی  رفتار  به شدت  بازنشسته، 
هزینه های کمی بر زندگی روزمره افراد تحمیل می کند؛ همچنین طول عمر با کیفیتی خواهند 
داشت. درحالی که در صورت فقدان سرمایه سالمت، افراد نه تنها طول عمر پایینی خواهند 
داشت بلکه از کیفیت زندگی پایینی در دوران حیات نیز برخوردار می شوند. به عالوه، ممکن 
از همه این ها، درحالی که  ازکارافتادگی را تجربه کنند. فراتر  ناتوانی و  با  است زندگی توأم 
سرمایه سالمت باال موجب کاهش هزینه های پزشکی، بهداشتی و درمانی می شود، فقدان 
هزینه های  جسمی،  ناتوانی های  و  افراد  در  مختلف  بیماری های  حضور  و  سالمت  سرمایه 

باالیی بر زندگی بازنشستگان و خانواده شان تحمیل می کند.
زن 78 ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشسته آموزش وپرورش در پاسخ به اینکه رمز 
سالمتی و موفقیت شما در زندگی چیست، می گوید: »من تا 12 سال پیش که خوردم 
زمین و مجبور شدم پامو عمل کنم، هفته ای یه مرتبه با شوهرم کوهمون برقرار بود، 
از نظر غذایی هم خیلی  یا درکه، شمال می رفتیم. کوهنوردیم برقرار بود،  یا ولنجک 
مراقب بودم که چرب و چیلی نخورم، شیرینی جات نخورم. خیلی مراقب بودم. هفته ای 
یه مرتبه کوه بود. االن هم هرکاری داشته باشم بیشتر سعی می کنم پیاده روی کنم، 

سعی می کنم از پاهام استفاده کنم«.
..........

مرد 8۴ ساله بازنشسته با تحصیالت فوق لیسانس می گوید: »همش پیاده روی می کنم، 
غذاهای سرخ شده خیلی کم می خورم، غذاهای بی روغن، کم ماشین سوار می شم، پیاده 
میام بیرون. قباًل خیلی ورزش می کردم، بدن سازی کار می کردم، والیبال هم می رفتم، 

االن دیگه بیشتر پیاده روی. االن خداروشکر مریضی خاصی ندارم«.
..........
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زن 79 ساله بازنشسته آموزش وپرورش می گوید: »االن من کاًل سالمم، دکتر گفت برو 
اسپند دود کن واسه خودت اینجوری سالمی. من آدم قانعی ام، اهل قر و فر نیستم من. 
خیلی به سالمتیم می رسم، چیزای سالم می خورم همیشه. همیشه شنا رفتم و هنوزم 

دارم می رم. پیاده روی کردم همیشه«.
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رفتار مصرفی بازنشستگان تنها محصول ترجیحات و انتخاب های فردی نیست، بلکه مجموعه 
عوامل اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی در رفتار مصرفی بازنشستگان تعیین کننده است. 
سالمندی،  و  بازنشستگی  پدیده  »ویژگی های  درمجموع  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
ویژگی های نظام خدمات بازنشستگی ایران، ویژگی های نظام اقتصادی ایران و ویژگی های 

سرمایه ای بازنشستگان« بر رفتار مصرفی آنها تاثیرگذار است.
 با توجه به این که بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سه ویژگی اول مشترک 
این سه زمینه تجارب زیسته مشترکی دارند، درنهایت ویژگی های سرمایه ای  هستند و در 
بازنشستگان، شامل سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه خانوادگی 
و سرمایه سالمت است که رفتار مصرفی بازنشستگان را متفاوت، متنوع و متکثر می سازد. 
به  دارند.  متفاوتی  مصرفی  رفتار  برخوردارند،  آن  از  که  سرمایه هایی  براساس  بازنشستگان 
بیان بوردیو، دارایی های سرمایه ای افراد در فضای اجتماعی است که عادت واره های آنها را 
شکل می دهد. آنها بر اساس همین سرمایه های انباشتی است که دست به انتخاب و مصرف 
می زنند. بنابراین سرمایه های افراد قبل از دوره بازنشستگی بر تجربه بازنشستگی و درنتیجه 
رفتار مصرفی و سبک زندگی بازنشستگان در دوره زندگی بازنشستگی بسیار تاثیرگذار است.

بازنشستگان  مصرفی  رفتار  تعیین کننده  مولفه های  در  بازنشستگان  مشترک  تجارب 
ویژگی های  و  بازنشستگی  نظام  ویژگی های  و سالمندی،  بازنشستگی  ویژگی های  همچون 
تغییرات  درمجموع  بازنشستگان  همه  تا  است  شده  موجب  ایران،  جامعه  اقتصادی  نظام 
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رفتار  و  زندگی  سبک  در  سالمندی  مخصوصًا  و  بازنشستگی  زندگی  دوره  در  را  مشترکی 
مصرفی خود تجربه کنند. 

را به شدت  افراد  با هم ترجیحات مصرفی  بازنشستگی و در کنار آن سالمندی هر دو 
آن رخ می دهد،  در  درآمدی  تغییرات  دوره هایی که مهم ترین  از  یکی  زیرا  متاثر می سازند، 
با  از طرفی،  را تجربه می کنند.  بازنشستگان کاهش درآمد  این دوره  بازنشستگی است. در 
افزایش سن و با ورود فرد به سنینی که هم زمان با ورود به دوره زندگی بازنشستگی است، 
از هزینه های  زیادی  و بخش  افزایش می یابد  به تدریج  درمان  و  بهداشت  سهم هزینه های 
ویژگی های  همچنین  می شود.  بهداشتی  و  درمانی  پزشکی،  هزینه های  صرف  فرد  روزمره 
بازنشستگان  مصرفی  رفتار  می شود،  ارائه  بازنشستگان  به  که  خدماتی  و  بازنشستگی  نظام 
تغییرات  ایران و  اقتصادی  را تاحدودی شکل و جهت می دهد. درنهایت، ویژگی های نظام 

اقتصادی نیز بر زندگی روزمره بازنشستگان بسیار تأثیرگذار است.

شکل شماره یک. عوامل تبیین کننده رفتار مصرفی بازنشستگان
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ویژگی مشترک تاثیر این سه حوزْه بر زندگی بازنشستگان -علی رغم وجود تفاوت ها و 
رفتار مصرفی  نوعی عقب نشینی در  بین طبقات گوناگون-  رفتارهای مصرفی  تمایزاتی در 
و سبک های زندگی آنها است. به عبارتی، هر یک از طبقات گوناگون بازنشستگان با ورود 
به دوره زندگی بازنشستگی و به خصوص سالمندی به نحوی ناچار می شوند تا از الگوهای 

مصرفی و شیوه های زندگی پیشین خود به تدریج عقب نشینی کنند. 
در  تمایزاتی  و  تفاوت ها  بیانگر  بازنشستگان  مصرفی  رفتار  سنخ شناسی  به عالوه، 
فراغت محور  مصرفی  رفتار  در  تمایزات  و  تفاوت ها  است.  گوناگون  طبقات  مصرفی  رفتار 
)مصرف فرهنگی- فراغتی(، رفتار مصرفی سالمت محور و همچنین رفتار مصرفی معطوف 
باال  و  باال  به  رو  میانی  بازنشستگان طبقات  رفتار  در  که  است  فعالیت های خیرخواهانه  به 
دیده می شود. در این میان، بازنشستگان تمام طبقات اجتماعی- اقتصادی در رفتار مصرفی 
ضرورت محور و رفتار مصرفی معطوف به فرزندان )رفتار مصرفی حمایت محور و آموزش محور( 
شباهت هایی دارند و در تجربیات زیسته به هم نزدیک می شوند. یکی از دالیل این نزدیکی به 
فرهنگ زندگی سالمندان بازمی گردد؛ سالمندان به نسلی تعلق دارند که بیشتر با ویژگی هایی 

چون قناعت، صرفه جویی، ساده زیستی و از این قبیل تعریف می شوند.
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شکل شماره دو. سنخ شناسی رفتار مصرفی بازنشستگان  

نزدیکی و شباهت تجربیات زیسته بازنشستگان به دلیل ویژگی های پدیده بازنشستگی 
و همچنین سالمندی، ویژگی های نظام بازنشستگی کشور و مهم تر از همه ویژگی های نظام 
اقتصادی جامعه ایران است که همه بازنشستگان در آن زندگی می کنند. همه این ویژگی ها 
موجب می شود که بازنشستگان امروز در همه طبقات اجتماعی- اقتصادی، تغییراتی را در 
رفتار مصرفی خود نسبت به دوران قبل از بازنشستگی یا مخصوصًا قبل از سنین سالمندی 

تجربه کنند. 
بازنشستگان در شرایط پیچیده ای قرار دارند؛ آنها از سویی در دوره سنی بازنشستگی و 
یا سالمندی که با کاهش درآمدها، افزایش بیماری ها و نیاز به مراقبت و هزینه های باالی 
سالمت و درمان و همچنین بار مسئولیت های خانوادگی که بر دوش سالمندان خانواده است، 
زندگی می کنند و از سوی دیگر در دوره زمانی قرار دارند که بودجه دولت، محدود است و 
سیاست های دولت به سوی کوچک سازِی نقش و وظایف دولت و کاستن از خدمات رفاهی و 
حمایت های دولتی پیش می رود. روایت های بازنشستگان با مضامینی چون عدم کفایت حقوق 
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بازنشستگی، عدم کفایت خدمات درمانی و عدم کفایت خدمات تفریحی و فراغتی به نحوی 
بازنمای آن است. البته الزم است اشاره شود در همین دوره زمانی بخش زیادی از بودجه 
رفاهی دولت صرف کمک به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری می شود، در حالی که 

همچنان نظام بیمه های درمانی پایه و تکمیلی دچار ناکارآمدی است.
را  بازنشستگان  روزمره  زیست  دیگر  از سویی  ایران  جامعه  اقتصادی  نظام  ویژگی های 
پیچیده تر می سازد. برای یک فرد بازنشسته که دارای حقوق ثابت است، زندگی در اقتصاد 
ناامن و بی ثبات سخت و دشوار می شود و ارزش مالی حقوق ثابت او در وضعیت بی ثبات 
اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم سال به سال کاهش می یابد و همه این ها او 
را بر آن می دارد که از سبک زندگی پیشین خود به تدریج عقب نشینی کند تا بتواند با حقوق 
یافته ها  این پژوهش در بخش  این عقب نشینی ها در  اقتصاِد بی ثبات زندگی کند.  ثابت در 
با جزئیات بیشتری شرح داده شده است. در اینجا می توان این گونه خالصه کرد که اقتصاد 
تورمی جامعه ایرانی، کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان را به همراه داشته و تورم به 
شدت بر ساختار و ترکیب هزینه ها و مصارف خانوارهای بازنشسته تاثیرگذار بوده است. در 
چنین شرایطی ضرورت دارد تا همسان سازی و ترمیم وضعیت مستمری های بازنشستگی در 

اولویت قرار گیرد.
سالمندی  و  بازنشستگی  ویژگی های  جنبه  از  بازنشستگان،  مشترک  تجربیات  وجود  با 
می زند  رقم  را  سالمندان  و  بازنشستگان  میان  تمایز  آنچه  ایران،  جامعه  اقتصادی  نظام  تا 
بازنشستگان است که رفتار مصرفی را شکل می دهد.  آنان است. سرمایه های  سرمایه های 
بازنشستگان بر اساس سرمایه هایی که دارند، از کیفیت زندگی متفاوتی برخوردار می شوند و 
در صورت برخورداری از سطوح باالی سرمایه ها می توانند رفتار مصرفی فراغتی و فرهنگی و 

در مواردی رفتار مصرفی معطوف به فعالیت های خیرخواهانه اتخاذ کنند. 
اما نکته مهم آن است که با وقوع تورم ها و ابرتورم ها قدرت انتخاب بازنشستگان در همه 
طبقات اجتماعی کاهش پیدا می کند و شاید بتوان از عقب نشینی سبک های زندگی پیشین 
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بازنشستگان سخن گفت. اثرات تورم ها و ابرتورم ها و دیگر تغییرات اقتصادی بر زیست روزمره 
بازنشستگانی که دارای حقوق ثابت هستند، به شکل حذف مصرف فرهنگی و فراغتی و برای 

برخی از بازنشستگان، در شکل تالش برای بقاء در سلسله مراتب نیازها ظهور پیدا می کند.
ورود به بازنشستگی و خروج از چرخه زندگی شغلی و کاهش مزایای شغلی، همگی بر 
سبک زندگی و رفتار مصرفی بازنشستگان بسیار تأثیرگذار است. عالوه بر آن بازنشستگان با 
ورود به سنین سالمندی، با افزایش هزینه های زندگی و همچنین کاهش توانایی شان برای 
اشتغال در اقتصاد غیررسمی و بخش خصوصی مواجه می شوند که درنهایت همه این ها به 

تغییرات سبک زندگی و رفتار مصرفی در این دوره می انجامد. 
می توان گفت بازنشستگی به خودی خود به معنای کاهش قدرت خرید و کاهش قدرت 
مصرف بازنشستگان است. درنتیجه تغییرات سبک زندگی در الیه های گوناگون بازنشستگان 

رخ می دهد.
طبقات  همه  در  بلکه  پایین  طبقات  بازنشستگان  در  تنها  نه  مصرفی  رفتارهای  تغییر 
اجتماعی دیده می شود. تورم دامان همه اقشار جامعه را گرفته و دغدغه همه طبقات اجتماعی 
زندگی  دوره  در  پیشین  زندگی  سبک های  عقب نشینی  از  می توان  درنتیجه  است.  شده 

بازنشستگی و سالمندی صحبت کرد. 
سالمندان در همه گروه های شغلی و درآمدی، زمانی که به دوره زندگی بازنشستگی و 
سپس سالمندی وارد می شوند، با توجه به این که منابع درآمدی شان کاهش پیدا می کند و در 
از رفتار مصرفی  کنار آن هزینه های زندگی و مسئولیت های خانوادگی شان بیشتر می شود، 
پیشین، ناچار به عقب نشینی می شوند. درواقع در دوره زندگی بازنشستگی، هر بازنشسته ای از 

الگوی مصرفی پیشین خود به تدریج عقب نشینی می کند.
اما با این حال تفاوت ها و تمایزها در رفتار مصرفی بازنشستگان همچنان وجود دارد و 
دارند.  متمایزی  و  متفاوت  رفتار مصرفی  انباشتی،  برحسب حجم سرمایه های  بازنشستگان 
مختلف(،  درآمدی  )منابع  اقتصادی  سرمایه  شکل  در  بازنشستگان  سرمایه ای  ویژگی های 
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سرمایه فرهنگی )نوع شغل، سطح تحصیالت، سواد سالمت، دانش تغذیه ای و برخورداری 
از  انواع مهارت ها، مصرف محصوالت فرهنگی و هنری(، سرمایه اجتماعی )برخورداری  از 
شبکه حمایتی دوستان، آشنایان و همکاران(، سرمایه خانوادگی )برخورداری از شبکه حمایتی 
از  )برخورداری  سرمایه سالمت  و  خویشاوندمحور(  و  فرزندمحور  حمایتی  شبکه  خانوادگی، 
سالمت، فعالیت و توانمندی، استقالل و عدم وابستگی( همگی بر رفتار مصرفی بازنشستگان 

تعیین کننده است و بازنشستگان را از همدیگر متمایز می سازد.
 بازنشستگان بر اساس حجم و نوع سرمایه های انباشتی شان، سنخ های گوناگون رفتار 
و  تفاوت ها  بازنشستگان  بین  اساس همچنان  این  بر  و  دارند  روزمره  زندگی  در  را  مصرفی 
تمایزات برجسته ای وجود دارد. باید توجه داشت علی رغم این که از عقب نشینی سبک های 
زندگی پیشین در دوره بازنشستگی صحبت می شود اما این عقب نشینی به معنای نبود تفاوت ها 
بین بازنشستگان در زندگی روزمره نیست. بازنشستگان طبقات پایین و میانی جامعه ایرانی 
از سبک های زندگی پیشین در این طبقات  بیشتر تحت فشار هستند و میزان عقب نشینی 
باالست. همچنین بیشترین تفاوت ها و تمایزات بین بازنشستگان طبقات گوناگون مربوط به 
رفتار مصرفی فراغت محور )رفتار مصرفی فراغتی و فرهنگی(، رفتار مصرفی سالمت محور 
پایین  به  پایین و طبقات میانی رو  بازنشستگان طبقات  رفتار مصرفی خیرخواهانه است.  و 
درگیر رفع نیاز و رفتار مصرفی ضرورت محور هستند اما طبقات میانی رو به باال و طبقات 
باال مصرف خود را گسترش می دهند و در کنار رفتار مصرفی ضرورت محور، به رفتار مصرفی 

فراغت محور، سالمت محور، حمایت محور و خیرخواهانه نیز می پردازند.
در پایان لزوم توجه به سواد سالمت بازنشستگان به خصوص بازنشستگان طبقات پایین و 
میانی پیشنهاد می شود چرا که سرمایه سالمت یکی از مولفه های مهم در بهبود کیفیت زندگی 
بازنشستگان است. در این زمینه الزم است برنامه ها تنها به بازنشستگان معطوف نشود بلکه برنامه ها 

بایستی بر شاغالن امروز نیز متمرکز باشد چرا که شاغالِن امروز، بازنشستگاِن فردا هستند.
به عالوه، ضرورت دارد تا بر تولید منابع درآمدی چندگانه و ایجاد سرمایه های مختلف در 
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دوره زندگی شغلی برای دوره زندگی بازنشستگی و سالمندی تاکید شود چرا که سرمایه ها 
بر تجربه زندگی بازنشستگی به شدت تاثیرگذار است. همچنین الزم است تأکید شود، دوره 
زندگی بازنشستگی و سالمندی تنها محصول این دوره نیست بلکه محصول تاریخ زندگی 
است. افراد باید در همه مسیر زندگی برای دوره زندگی بازنشستگی برنامه ریزی داشته باشند 

تا بتوانند بازنشستگی موفقی را تجربه کنند. 
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