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پیشگفتار مؤسسه
اند  یشمند   ان روش شناسی به نیکی توضیح د  اد   ه اند   که مواجهه با رخد   اد   هایی که با چارچوب 
ذهنی د  ر تضاد   قرار می گیرند  ، موجب شکل گیری »پرسش« شد  ه و این امر نقطه عزیمت 
این  پژوهش به شمار می رود . بر این اساس چنانچه توجه به پد  ید  ه سالمند  ی- بازنشستگی د  ر 
چارچوب قرار گیرد ، می توان پرســید  چرا د  ر د  هه های اخیر پد  ید  ه سالمند  ی و بازنشستگی 
توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود  جلب کرد  ه و اد بیات بسیار گران سنگی د ر این باره 
به وجود  آمد ه است. د ر توضیح این نکته می توان پرسید  مگر د ر د هه ها و سد ه های پیشین 
افراد  پیر و سالمند  نمی شد ند؛ پس چرا د ر آن د وران این پد ید ه منجر به شکل گیری مفاهیم 

و اد بیات نظری د ر این باره نشد ه است؟
اگر چه می توان پاســخ های مختلفی به این پرســش تمهید  کرد ، اما به نظر می رسد  
د گرگونی د ر ســاختار سنی جوامع یکی از مهم ترین عوامل تعیین کنند ه د ر جلب توجه ها و 
تأمل صاحب نظران بر پد ید ه سالمند ی- بازنشستگی باشد . زیرا بشر د نیای جد ید  به یاری 
علم نو، توانسته طول عمر بیشتری را تجربه کند  و امروز این د ستاورد  تاریخی د ر شاخص 
زند گی« مشاهد ه می شود . هر چه هست د ر د نیای امروز نه تنها سهم افراد  »پا به سن  »امید  
گذاشته« بسی بیشتر از سد ه های گذشته است بلکه »تعد اد « آنها نیز به میزان قابل توجهی 
افزایش د اشته است. از این روست که جوامع امروز با تعد اد  به مراتب بیشتری از شهروند ان 

مواجه هستند  که د وران سالمند ی- بازنشستگی خود  را سپری می کنند .
اما همه افراد  تجربه های یکســانی از این د وران ند اشته و مطالعات مختلف، از جمله 
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پژوهش های این مؤسسه، د اللت بر انواع مشکالت و چالش های این د وران از زند گی د ارد  
که می توان فهرست طوالنی آن چالش ها و آسیب ها را د ر چهار گونه طبقه بند ی کرد : حوزه 
مســائل اقتصاد ی و معیشتی، حوزه سالمت جســم و روان، چالش ها و آسیب ها د ر روابط 
اجتماعی و د شــواری های محیط فیزیکِی پیرامون. با این همه »زیست بوم« هر جامعه و 
تجربه زیسته هر یك از افراد  بازنشسته سبب می شود  تا سبك های مختلف زند گی د ر این 
د وران به عنوان موضوعی برای پژوهش مطرح شــود . زیرا مفهوم سبك زند گی ظرفیت و 
توانایی باالیی برای توضیح روابط چند گانه میان فرد ، جامعه و چالش های یاد  شد ه را د ارد . 
نکته کلید ی آنجاست که هرگونه سیاست گذاری و هرگونه د انش ورزی د ر حوزه بازنشستگی 
)سالمند ی( مســتلزم توجه به »تنوع و گونه های مختلف از تجربه زند گی د ر این د وران« 
است. روشــن است و بد یهی که سیاســت گذاری و د انش ورزی بد ون د قت د ر گونه های 

مختلف این تجربه، راهی به اثربخشی و کارایی بایسته نخواهد  د اشت.
از این رو مؤسسه راهبرد های بازنشستگی صبا به عنوان نهاد  پژوهشی وابسته به صند وق 
بازنشستگی کشوری، د ر اد امه مأموریت های تعیین شد ه پژوهشی د ر این باره به ثمر رساند  
که نتیجه آن کتاب حاضر است. این موضوع به پیشنهاد  اد اره کل امور فرهنگی و اجتماعی 
صند وق د ر شورای پژوهشی مؤسسه مطرح و با تأیید  آن شورا، انجام آن به پژوهشگر گرامی 
جناب آقای عباس گرگی محول شــد . نظارت بر حسن انجام این پژوهش را سرکار خانم 

زهرا زاد ه غالم، مد یرکل وقت فرهنگی و اجتماعی صند وق، برعهد ه د اشتند .
با ســپاس از همراهانی که ما را د ر انجام این پژوهش یاری کرد ند ، امید  است تد وین 
و عرضه این اثر ارزشــمند  گامی د ر مســیر ارتقای د انش د ر این حوزه برد اشــته و آغازگر 

پژوهش های آتی باشد .

مؤسسه راهبرد های بازنشستگی صبا



مقدمه
زمانی ارنست همینگوی1 نوشته بود ، بازنشستگی کریه ترین واژه د ر زبان است. واقعیت این 
است که امروزه نیز تصاویر و کلیشه های منفی از بازنشستگی و سالمند ی، به رغم تالش های 
روزافزون جهت ارائــه تصویری مثبت از این روید اد  مهم زند گی، د ر قالب مفاهیمی نظیر 
)ســالمند  موفق، فعال، مولد و ...(، همچنان امری رایج و متد اول است. از این رو، د رحالی که 
برای برخی از افراد ، بازنشســتگی تجربه لذت بخش و توام با رهایی و خویشتن یابی است 
برای گروهی د یگر، بازنشستگی به معنای محد ود یت و شروع چالش ها و مشکالت مالی، 
ارتباطی، هویتی، سالمتی و... د ر زند گی است. از سوی د یگر، بازنشستگی، روید اد  مهمی د ر 
زندگي کاری فرد  است که غالباً با تغییرات قابل توجهی د ر سبك زند گی افراد  و چالش ها و 

فرصت های نوینی همراه است.
این کتاب، کاوشــی د ر ســنخ شناسی سبك زند گی بازنشســتگان و شناخت فرایند  
شکل گیری و انتخاب سبك زند گی افراد  بازنشسته و پویایی های حاکم بر آن است. عنوان 
اصلی این کتاب، برگرفته از کتاب »بازنشستگی و ناخرسند ی های آن«2 اثر میکائیل سیلور3 
)2018( اســت. ســیلور د ر این کتاب، با الهام از کتاب »تمد ن و ناخرسند ی های«4 فروید ، 
به بررســی تجارب مختلف بازنشســتگان می پرد ازد . فروید  د ر کتابش، به نارضایتی های 
1.	 Ernest	Hemingway
2.	 Retirement	and	Its	Discontents
3. Silver
4.	 Civilization	and	Its	Discontents
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تعمیم یافته ای اشاره می کند  که ناشی از اعمال محد ود یت بر غرایز و اصل لذت، از طریق 
هنجارها و الزامات فرهنگی و اجتماعی اســت. ســیلور نیز د ر کتابش، ساخت اجتماعی 
بازنشستگی را مانع از مشــارکت بالقوه نیروی کار می د اند . او شرایطی را توصیف می کند  
که د ر آن فرد  بازنشسته با از د ست د اد ن هویت و منابع شخصی اش، د ر وضعیتی آنومیك 
گرفتار می شــود . با توجه به این مقد مه، مضمون اصلی کتاب پیش رو، د یالکتیك رهایی/

محد ود یت اســت. هد ف مؤلفان د ر این کتاب، گونه شناسی سبك زند گی بازنشستگان و 
کاوش د ر فرایند های حاکم بر شکل گیری سبك زند گی بازنشستگان بر اساس د یالکتیك 

»رهایی/ محد ود یت« و »عاملیت/ ساختار« است.
عــالوه بر این، د ر بخش کمــی این کتاب تالش گرد ید ه تا تأثیــر منابع و عوامل 
اجتماعی و اقتصاد ی بر انتخاب ســبك زند گی و پیامد های ناشی از سبك های زند گی 
انتخاب شد ه، مورد بررسی قرار گیرد . به اعتقاد  مؤلفان، وجه تمایز این مطالعه با د یگر آثار 
منتشرشد ه د ر زمینه سبك زند گی بازنشستگان، توجه به ماهیت د یالکتیکی بازنشستگی 
و پیامد های آن بر فرایند  شــکل گیری ســبك زند گی بازنشستگان است. از این رو، این 
کتاب به د نبال پاســخی به این پرسش است که آیا بازنشستگی، فصلی پایانی از کتاب 
زند گی اســت؟ یا آن را باید  فصل جد ید ی از زند گی و د یباچه ای بر فصول آیند ه یا عصر 
چهارم زند گی د انســت؟ بازنشســتگان، به عنوان عامالن اجتماعی تا چه حد  د ر نگارش 
ایــن فصــل از زند گی خود ، اراد ه و اختیار د ارند ؟ آن ها د ر ایــن فرایند ، با چه چالش ها و 

فرصت های ساختاری مواجه اند ؟ 
به عبارت د یگر، عاملیت و ســاختار یا انتخاب ها و شــانس های زند گی، چه نقشــی 
د ر نــگارش این فصــل از کتاب زند گی د ارد  که تجلی آن را می توان د ر ســبك زند گی 
بازنشستگان مشــاهد ه نمود ؟ از این منظر، کتاب پیش رو، کوششی علمی و اخالقی، د ر 
مقابل پروژه زیســت- سیاسی سالمند ی موفق است که د ر آن سالمند ی موفق، پروژه ای 
شــخصی فرض می شــود  که از طریق اقد امات و انتخاب های فرد ی به د ســت می آید . 
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برخالف پروژه زیســت- سیاسی سالمند ی موفق که با فرد ی کرد ن مشکالت، راه حل ها 
و پیامد ها و تقلیل مســائل سالمند ی و بازنشســتگی به مسئولیت پذیری فرد ی و عوامل 
بیولوژیك، نقش و تأثیر عوامل ساختاری کالن را ناد ید ه می گیرد، این مطالعه تالشی برای 
نشان د اد ن تصویری پارانومایی و همه جانبه از سبك زند گی بازنشستگان است. تصویری 
که د ر آن، بسیاری از نشانگان بازنشستگی، نظیر تنهایی و انزوای اجتماعی، بیش از آن که 
مخاطره ای فرد ی پند اشته شود ، مسئله ای اجتماعی قلمد اد  می شود . د ر این تصویر جد ید ، 
عالوه بر مسئولیت فرد ی بازنشســتگان د ر قبال سبك زند گی خود ، بر مسئولیت پذیری 
جمعی جامعه، لزوم به کارگیری راهبرد های مقابله ای جمعی د ر موقعیت های تنش زا و فرا 
رفتن از د وگانگی های موجود  د ر مطالعه سبك زند گی بازنشستگان، یا آنچه که »عاملیت 

د ر د رون ساختار« نام گرفته است، تأکید  می شود .
د ر پایان بر خود  واجب می د انم تا از جناب آقاي میکائیل عظیمي، مد یرعامل محترم 
مؤسســه راهبرد هاي بازنشســتگي صبا، جناب آقاي فرهاد  بزرافکن، کارشناس محترم 
مؤسسه راهبرد هاي بازنشستگي صبا و همچنین مسئولین و کارشناسان محترم صند وق 
بازنشستگي کشوري به ویژه، ســرکار خانم زهرا زاد ه غالم، مد یرکل محترم و سابق امور 
فرهنگي و اجتماعي صند وق بازنشســتگي کشوري و جناب آقاي رستمي، مشاور محترم 
اد اره کل امور فرهنگي و اجتماعي صند وق بازنشســتگي کشوري که د ر کمال سعه صد ر، 
با حســن خلق و فروتنی، هیچ کمکی را د ر تد وین این کتاب بر من د ریغ ننمود ند ؛ و هر 
یك به طریقی راهنمایی و حمایت های الزم را برای چاپ و انتشار کتاب تقبل نمود ه اند ، 

کمال تشکر را د ارم.
همچنین از همه بازنشستگان و مشارکت کنند گان د ر این مطالعه که هرکد ام به نحوی 
د ر تد وین این کتاب مرا یاری کرد ه  و صبورانه د ر جلســات مصاحبه شــرکت و اطالعات 
د قیق به این جانب ارائه نمود ند ، کمال تشکر را د ارم و از خد اوند  متعال برای آن ها موفقیت 

روزافزون را خواستارم.
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1-1- مقد مه
بازنشســتگی، روید اد ی مهم د ر زندگي کاری فرد  است که غالباً با تغییرات قابل توجهی 
د ر سبك زند گی افراد  همراه است و توام با چالش ها و فرصت های نوینی است )شوتس و 
وانگ، 2011( که همگی بر رفاه و کیفیت زند گی افراد  تأثیر می گذارند  )وانگ و شی، 2014(. 

به رغم این واقعیت، بازنشستگی د ر اکثر کشورها، به ویژه کشورهای د رحال توسعه، غالبًا 
موضوعی اقتصاد ی و محد ود  به پرد اخت مستمری و معیشت افراد ، بود ه است. د رنتیجه، 
سایر جوانب اجتماعی، روانی و فرهنگی این روید اد  مهم از سوی متولیان امر مورد  غفلت 
قرارگرفته است که پیامد های آن را می توان د ر روند  کاالیی شد ن بازنشستگی، فراغت، 

سالمت و د یگر جنبه های حیات اجتماعی بازنشستگان مشاهد ه نمود .
 از ســوی د یگر، کیفیت انتقال به مرحله بازنشســتگی، ضعف یا فقد ان برنامه های 
پیشــا بازنشســتگی1 و عد م آماد گی افراد  برای گذار به بازنشســتگی، ازجمله عواملی 
اســت که گذار به د وره بازنشســتگی و پذیرش و انطباق با شرایط جد ید  زند گی د ر این 
د وره را به امری د شــوار و آســیب زا تبد یل نمود ه اســت. این امر بحران ها و مخاطرات 
روانــی و اجتماعــی بســیاری را برای بازنشســتگان به وجود  آورد ه اســت و د ر عمل 
 آنان را به ســنخ اجتماعی حاشــیه ای بد ل نمود ه اســت. بحران هویت2، د اغ خورد گی3
1.	 Pre-Retirement	Program
2.	 Identity	Crisis
3.	 Stigmatization	Crisis
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و ازخود بیگانگی1 و بحران معیشــت و اشتغال مجد د ، ازجمله بحران هایی است که همراه 
با بازنشســتگی د ر زند گی فرد  ایجاد  می شود  و حیات انسانی را د ر د وره بازنشستگی تهد ید  
می کند  )نصرتی نژاد ، 1397: 14-18(. افزایش احســاس بی کفایتی و ســند روم ازکارافتاد گی 
اجتماعی2 د ر این د وره که از طریق الصاق و القاء برچســب هایی نظیر بیماری، وابستگی، 
ناتوانی و بی کفایتی به فرد  بازنشســته ایجاد  می شود ، چرخه معیوبی را تشکیل می د هد  که 

د رنهایت منجر به افسرد گی می شود  )بنگستون، 1973(.
پیامد  چنین بحران هایی د ر جمعیت بازنشسته ایران، طبق گزارش های پژوهشی موجود ، 
افزایش سطح نشانگان آسیب زای بازنشستگی بود ه است. پد ید ه ای که به لحاظ زمانی، از 
د وره قبل از بازنشستگي آغــاز و سپس د ر طي یك رونــد  تحولي پیش روند ه، به نشانگان 
بازنشستگي تبدیل می شــود  که مشتمل بر احساس د رماندگي، شکست، پیري، بطالت و... 
سرد رگمي و تعارض اســت )بزرگمهری و همکاران، 2009 به نقــل از گل پرور و همکاران، 1390(. 
عالوه براین، بازنشستگان د ر ایران، هم زمان د رگیر د و تجربه متفاوت از بازنشستگی هستند . 
آن ها از یك سو، احســاس می کنند  که از قید وبند  اد اره و محل کار خود  رها شد ه اند ؛ اما از 
سوی د یگر، نوعی احساس طرد شد گی را تجربه می کنند  که شاید  بتوان آن را اصلی ترین 

جوهره بازنشستگی د ر ایران د انست )د انایی فرد ، 1391(.
واقعیت این اســت که کیفیت گذار به بازنشســتگی، اد راک و ارزیابی مثبت یا منفی 
بازنشستگان از این د وره و میزان د سترسی آنان به منابع، تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری 
هویت و ســبك زند گی افراد  بازنشسته د اشته است؛ بنابراین، همانند  د یگر گذارهای مهم 
زند گی، گذار از کار به بازنشستگی نیز با چالش ها و فرصت های منحصربه فرد ی همراه است 
که د ر آن افراد  تالش می کنند  تا از طریق بازتعریف هویت، ســبك های زند گی متناسب 
با شــرایط عینی خویش را د ر چارچوب فرصت ها و الزامات نهاد ی و ســاختاری انتخاب 

1.	 Alienation	Crisis
2.	 Social	Breakdown	Syndrom
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کنند  )هاپکینز، 2006(. از این رو، ســبك زند گی به عنوان ســازوکاری جهت انطباق پذیری، 
نقش تعیین کنند ه ای بر سالمت و بقاء افراد  و گروه ها د ر سنین مختلف د ارد . هرچند ، پیامد  
رفتارهای ناشی از سبك زند گی ناسالم، د ر بین سالمند ان د ر مقایسه با د یگر گروه های سنی، 
بیشتر و مخرب تر است. این امر باعث گرد ید ه تا متغیر سبك زند گی د ر مطالعات سالمت، د ر 

زمره عوامل مخاطره آمیز قابل اصالح1 د سته بند ی شود  )ریزیتو و همکاران، 2014(.
 عالوه براین، توجه به سبك زند گی بازنشستگان، ازاین جهت که بازنشستگی سرآغازی 
برای ورود  به د وران پیری و عصر چهارم زند گی2 اســت، اهمیت بسزایی د ارد ؛ زیرا سبك 
زند گی بازنشستگان، نقش تعیین کنند ه ای د ر کیفیت زند گی آنان د ر د وره پیری و سالمند ی 
د ارد . از این نقطه نظر، شناســایی و اصالح ســبك زند گی، می توانــد  به کاهش تقاضای 
سالمند ان از نظام مراقبت های بهد اشتی و د رمانی و مقابله با سند روم سیزیف3 کمك کند . 
سند روم سیزیف، به عنوان پد ید ه ای د ر اقتصاد  سالمت، نخستین بار توسط زایفل4 و فراری5 
)1992( مطرح شــد ، اشاره به افزایش طول عمر افراد ، به ویژه پس از بازنشستگی د ارد  که 
عمد تاً به د نبال کاهش نرخ جمعیت یك کشــور و افزایش جمعیت ســالمند  آن، به د لیل 
تحوالت تکنولوژیك د ر پزشکی و مراقبت های بهد اشتی و رواج بازنشستگی های پیش از 
موعد  ایجاد  می شــود . روند ی که باعث افزایش فشار ناشی از تقاضای جمعیت سالمند  به 
نظام ســالمت یك جامعه، افزایش هزینه نظام سالمت، تخصیص بود جه عمومی بیشتر 
به نظام مراقبت های بهد اشــتی و د رنهایت تضاد های میان نســلی، بین جمعیت جوان و 
مســن بر سر تخصیص منابع کمیاب می شود . د ر این رابطه، شواهد  موجود  نشان می د هد  
که طول امید  به زند گی د ر 160 ســال گذشته پیوسته د ر حال افزایش بود ه است. د ر سال 
1970 انتظار می رفت که مرد ان پس از بازنشستگی د ر کشورهای عضو سازمان همکاری 
1.	 Modifiable	Risk	Factors
2.	 Fourth	Age
3.	 Sisyphus	Syndrome
4. Zweifel
5.	 Ferrari
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اقتصاد ی و توسعه، به طور متوسط یازد ه سال اد امه حیات د هند ؛ اما متوسط طول عمر افراد  
پس از بازنشستگی د ر این کشورها، به رغم افزایش سن بازنشستگی، روند ی افزایشی د اشته 
است. چنانچه، متوسط طول عمر زنان و مرد ان پس از بازنشستگی، مجموعاً به هجد ه سال 
افزایش یافته است )هنکنس و همکاران، 2018(. آمارهای جهانی نیز نشان می د هد  که نسبت 
افراد  60 ســال و باالتر د ر مقایسه با د یگر گروه های سنی د ر حال افزایش است. چنانچه، 
پیش بینی می شود  تا سال 2050 جمعیت افراد  باالی 60 سال د ر سراسر جهان به حد ود  د و 
میلیارد  نفر برســد  که 80 د رصد  از این جمعیت د ر کشورهای د رحال توسعه زند گی خواهند  
کرد . د ر حال حاضر، بر مبنای نتایج سرشــماری سال 1395 حد ود  9.3 د رصد  کل جمعیت 
ایران )حد ود  7.4 میلیون نفر( را ســالمند ان شصت ساله و باالتر تشکیل می د هند  )مرکز آمار 
ایران، 1395(؛ که این رقم، بنا بر پیش بینی های مرکز اطالعات سازمان ملل متحد  د ر تهران 

تا ســال 2050 به بیش از رقم 26 میلیون نفر، )26 د رصد  از کل جمعیت کشــور( افزایش 
خواهد  یافت. د ر این رابطه، بررســی های د یگر نیز روند  افزایشی جمعیت سالمند  کشور را 
تائید  می کند . نتایج این بررســی ها نشان می د هد  که تا سال 1425 جمعیت سالمند  کشور 
د رصد  خواهد  رســید . این د ر حالی است که بر اساس تعریف سازمان ملل، کشوری  به 22 
که بیش از 7 د رصد  جمعیت اش را افراد  ســالمند  تشکیل د هند ، کشوری سالمند  محسوب 
می شود  )کمیلی و همکاران، 1395 :672(؛ از این رو، یکی از چالش های آتی اقتصاد  سالمت د ر 
ایران، پد ید ه ســند روم سیزیف می باشد . د ر این زمینه، برخی از محققان، افزایش جمعیت 
را ابزار سیاســتی مؤثری د ر کاهش تبعات ناشی از سند روم سیزیف می د انند  )زایفل و فراری، 
1992(. بااین حال، به نظر می رســد  که شناسایی سبك های زند گی بازنشستگان، با هد ف 

بهبود  و اصالح آن و کمك به بازنشستگان جهت انتخاب سبك زند گی سالم، با توجه به 
افزایش طول عمر جمعیت ســالمند ، نقش به سزایی د ر کاهش فشارهای وارد ه بر اقتصاد  

سالمت و د یگر پیامد های اجتماعی آن خواهد  د اشت.
از این رو، د غد غه محققان د ر قرن بیســت و یکم، صرفاً نــه افزایش طول عمر افراد  
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جامعه، بلکه کیفیت بخشی به زند گی آن ها است. امری که ضرورت شناسایی سبك زند گی 
بازنشستگان و توجه بیشتر به مسائل و نیازهای روانی، اجتماعی و فرهنگی آن ها و تغییر د ر 
جهت گیری صند وق های بازنشستگی و نهاد های بیمه گر را د وچند ان نمود ه است. به ویژه به 
این د لیل که امروزه بسیاری از مسائل و چالش های بازنشستگان، ریشه د ر مسائل هویتی، 
اجتماعی، فرهنگی و الگوهای سبك زند گی د ارند . این امر لزوم توجه هرچه بیشتر متولیان 
را به جنبه های اجتماعی و فرهنگی بازنشستگی و پرهیز از نگاه صرف اقتصاد ی و کاالیی 
به موضوع بازنشستگی، ضروری می سازد  )نصرتی نژاد ، 1397(. عد م توجه به این موضوع، د ر 
غیاب نظام جامع رفاه د ر کشور و تفریط و کوتاهی د یگر نهاد های متولی د ر انجام وظایف و 
مسئولیت های خود ، می تواند  منجر به بحران افزایش مطالبات د ر صند وق های بازنشستگی 

و متعاقباً گسترش نابرابری ها و محرومیت ها انباشته شد ه د ر جمعیت بازنشستگان شود .
د ر مجمــوع، اگرچه، اقد امــات و برنامه های معاونت فرهنگــی و اجتماعی صند وق 
بازنشستگی د ر سال های گذشته، نظیر طرح »خانه های امید « و »برگزاری تورهای سیاحتی 
و زیارتی« گام مؤثری د ر راستای ایجاد  بازنشستگی شاد  و پویا و افزایش رفاه بازنشستگان 
از طریق کاالزد ایی از نحوه گذران اوقات فراغت بود ه اســت بااین حال، انجام پژوهش های 
علمی باهد ف طراحی اقد امات سیاســتی و مد اخله ای گسترد ه، به ویژه د ر راستای اصالح و 
بهبود  سبك زند گی بازنشستگان و جلب مشارکت آنان د ر این زمینه و توجه هرچه بیشتر به 
نیازهای اجتماعی، فرهنگی آنان از اهمیتی ضروری برخورد ار است؛ اما تلقی بازنشستگان، 
به عنوان گروهی همگن و بی توجهی به تنوعات ســبك زند گی آن ها، باعث شــد ه تا اکثر 
مطالعات و نیازسنجی های موجود ، نتوانند  واقعیت های موجود  د ر این زمینه را منعکس سازند .

د رحالی که ســبك زند گی بازنشســتگان، به رغم ماهیت جمعــی و متعین آن، د ارای 
جنبه هایی نامتجانس و متنوع است. بی توجهی به این واقعیت و ناد ید ه گرفتن تنوعات سبك 
زند گی و ماهیت ناهمگن و نامتجانس سبك های زند گی بازنشستگی، باعث شد ه تا بسیاری 
از خد مات اجتماعی و فرهنگی ارائه شــد ه از ســوی صند وق بازنشستگی به بازنشستگان، 
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نتواند  رضایت خاطر بازنشستگان د ر گروه های مختلف را تأمین نماید . اگرچه، این صند وق 
ســالیانه خد مات مختلفی د ر قالب تورهای ســیاحتی و زیارتی، جشنواره های مناسبتی و 
ورزشی، بیمه های تکمیلی، وام های ضروری و غیره، به بازنشستگان ارائه نمود ه است و د ر 
راستای رعایت اصل تناسِب د ر ارائه خد مات، اقد ام به نیازسنجی از بازنشستگان و گروه های 
هد ف نمود ه است؛ اما ازآنجاکه آگاهی از سنخ شناسی سبك زند گی بازنشستگان، با توجه 
به تنوع و ناهمگنی جمعیت بازنشســتگان، پیش شرط هرگونه نیازسنجی است، د رنتیجه 
خد مات ارائه شــد ه از سوی صند وق به رغم انجام نیازسنجی های مختلف، تاکنون نتوانسته 
است موجب رضایت کامل بازنشستگان د ر گروه های مختلف د رآمد ی و پایگاهی شود . از 
این رو، شناسایی سبك  زند گی بازنشستگان و ویژگی های آن امری ضروری برای هرگونه 
برنامه ریزی و متعاقباً ارزیابی اثربخش برنامه ها و اقد امات انجام شد ه است؛ زیرا بد ون توجه 
به نیازهای مربوط به هر یك از ســنخ های ســبك زند گی، برنامه ها و اقد امات موجود  د ر 
عمل قاد ر به تأمین رضایتمند ی جامعه هد ف و ارتقای سطح کیفیت زند گی آن ها نخواهند  
شــد . اهمیت این امر زمانی مشخص می شود  که بد انیم، یکی از مؤلفه های اصلی و مؤثر 
بر کیفیت زند گی بازنشستگان، سبك زند گی آنان است. از این رو، محد ود یت منابع ایجاب 
می کند  تا هرگونه اقد ام و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زند گی بازنشستگان با آگاهی و 

شناخت کامل از سبك های زند گی بازنشستگی و نیازهای متنوع آن ها انجام شود .
بااین حال، به رغم اهمیت این موضوع اکثر مطالعات ایرانی انجام شــد ه د ر حوزه سبك 
زند گی، مرتبط با گروه های ســنی نوجوان، جوان و بزرگ ســال است. د رنتیجه مطالعات 
انجام شــد ه بر روی گروه های سنی 90-65 به رغم رشــد  جمعیت سالمند ان د ر جهان و 
کشورهای د رحال توسعه، بسیار ناچیز اســت )ریزیتو و همــکاران، 2014(. ضمن آن که، اند ک 
مطالعات موجود  نیز که عمد تاً د ر سنت فرد گرایی روش شناختی و با روش کمی انجام شد ه، 
عماًل نتوانســته است، شــناخت و فهم عمیقی از نحوه تولید  و بازتولید  سبك زند گی، د ر 
چارچوب رابطه متقابل عاملیت- ساختار ارائه د هند . بسیاری از مطالعات سالمند پژوهی د ر 
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د هه های گذشــته، عمد تاً د ر چارچوب »عاملیت بد ون ساختار« یا بالعکس، »ساختار بد ون 
عاملیت«، انجام شد ه است. این د ر حالی است که بد ون واکاوی و شناخت د قیق سبك های 
زند گی و عوامل و زمینه های مؤثر د ر تولید  و بازتولید  آن ها د ر سطوح مختلف )خرد ، متوسط 
و کالن(، انجام هرگونه اقد ام مد اخله ای و اصالحی غیر مؤثر خواهد  بود ؛ زیرا رویکرد های 
که صرفاً بر »عاملیت بد ون ساختار« تأکید  د ارند . د رنهایت به سرزنش قربانی و رویکرد هایی 
که بر »ساختار بد ون عاملیت« تأکید  می کنند ، به سرزنش ساختار و نفی مسئولیت اجتماعی 
افراد  ختم می شوند . از این رو، امروزه بسیاری از صاحب نظران حوزه سالمند  پژوهی اجتماعی، 
بر پیوند  عاملیت و ســاختار و فرا رفتن از د وگانگی های موجود  د ر مطالعات ســالمند ی و 
بازنشســتگی یا آنچه که »عاملیت د ر د رون ســاختار« نامید ه می شود ، تأکید  می کنند . د ر 
این رابطه، برخی از محققان، ســبك زند گی را نقطه اتصالی، برای پیوند  عاملیت و ساختار 

می د انند  )مارشال و بنگستون، 2011(.
 این امر به خوبی بیانگر آن است که هرگونه مد اخله و برنامه ریزی برای اصالح سبك 
زند گی، منوط به شناســایی عوامل و نیروهای مؤثر د ر تولید  و بازتولید  سبك های زند گی 
د ر سطوح مختلف اســت. بااین حال، تأکید  بر اهمیت عوامل و نیروهای کالن ساختاری 
بر شــکل گیری ســبك زند گی نباید  موجب غفلت از د یالکتیك عاملیت و ساختار و نقش 
عامالن اجتماعی د ر شکل د هی به ســبك های زند گی مختلف، د ر چارچوب فرصت ها و 
محد ود یت ها شــود . با توجه به اهمیت این موضوع، د ر این تحقیق تالش گرد ید ه است تا 
ضمن اکتشاف و شناسایی مهم ترین و رایج ترین سنخ های سبك زند گی د ر میان جمعیت 
بازنشســتگان صند وق بازنشستگی کشوری، مکانیسم ها و عوامل مؤثر بر تولید  و بازتولید  
سبك های  زند گی آن ها، بر مبنای پویایی های حاکم بر روابط عاملیت و ساختار مورد  مطالعه 
قرار گیرد . عالوه براین، نظریه ســازی و مفهوم پرد ازی از سنخ ها و الگوهای سبك زند گی 
بازنشستگان و نشان د اد ن رابطه متقابل عاملیت و ساختار د ر شکل گیری سبك های زند گی 
و همچنین سنجش نقش عوامل اقتصاد ی، اجتماعی مؤثر بر انتخاب سبك های زند گی د ر 
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د وره بازنشستگی، از د یگر اهد افی است که د ر این مطالعه د نبال می شود .

1-2- نگاهی به گذشته
مؤلفین د ر تد وین این کتاب، به منظور آگاهی و اطالع مخاطبان، توسعه حساسیت نظري 
و آشــنایی با نظرات و تحقیقات قبلی د ر زمینه سبك زند گی بازنشستگان و سالمند ان، به 
بررســی عمد ه ترین تحقیقات د اخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد  مطالعه، پرد اخته اند . 
د ر رابطه با اهمیت مرور مطالعات پیشین، فلیک )1396( بر لزوم بررسی و کنکاش اد بیات 

نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق تأکید  می کند  )فلیك، 1396: 64(.
مروری بر پژوهش های انجام شــد ه د ر زمینه ســبك زند گی نشــان می د هد  که اکثر 
مطالعات موجود  د ر این حوزه، عمد تاً بر گروه های سنی )نوجوان، جوان و بزرگ سال( تمرکز 
د اشته اند  که د ر این رابطه می توان به پژوهش های ذکائی )1382( و فالح و زارع )1391( 
اشــاره نمود . به رغم وجود  مطالعات متعد د  د ر حوزه ســنخ شناسی سبك زند گی جوانان، 
مطالعات د اخلی انجام شد ه د رباره سنخ شناسی سبك زند گی سالمند ان و بازنشستگان بسیار 
اند ک است. بااین حال، ازآنجاکه معیار اصلی انتخاب تحقیقات پیشین د ر این بخش، نزد یکی 
و هم راستایی مطالعات پیشین با مسئله اصلی تحقیق است، د ر اد امه به برخی از مهم ترین 
تحقیقات موجود  اشاره می شود . همان گونه که خاطرنشان گرد ید ، اغلب مطالعات انجام شد ه 
د ر این زمینه، به بررسی تأثیر سبك زند گی سالمند ان بر ارتقای سالمت می پرد ازند  تا گونه 
شناسی سبك زند گی بازنشستگان و سالمند ان. به عنوان مثال، پژوهش رشید ی و بهرامی 
)1394( بــا عنــوان »عوامل مرتبط با سبك زندگي ارتقاء د هنده سالمتي د ر سالمندي« 
نمونــه ای از مطالعات اخیر اســت که د ر آن محققین تالش نمود ه انــد  تا با کاربرد  روش 
پیمایشی، رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت و عوامل مرتبط با آن را در بین سالمندان بستری 
در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، بررسی نمایند . یافته های این 
پژوهش نشان د اد  که سالمندان مورد بررسی، د ر حیطه های مسئولیت پذیری، تغذیه، فعالیت 
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فیزیکي و مد یریت اســترس، نمراتی پایین تر از میانگین و ازنظر رشد  معنوی و روابط بین 
فرد ی، نمرات باالتری را به د ســت آورد ه انــد . د ر مجموع، یافته های این پژوهش، نشانگر 
عــد م وجود  سبك زندگي ارتقاء دهنده سالمت د ر بین سالمندان مورد  مطالعه اســت. د ر 
همین زمینه، موحد  و همکاران )1394( نیز د ر پژوهشی با عنوان »سالمند ي سالم، تحلیل 
مقایســه های سبك زند گي ارتقاد هند ۀ ســالمت مرد ان و زنان سالمند  د ر شهر شیراز« با 
اســتفاد ه از روش کمی به تحلیل مقایسه ای ســبك زند گي ارتقاد هند ۀ سالمت مرد ان و 
زنان ســالمند  شهر شیراز و تفاوت های جنسیتی موجود  د ر این زمینه می پرد ازند . نتایج این 
تحقیق بیانگر وجود  تفاوت های معناد ار بین زنان و مرد ان د ر چهار بعد ، از شش بعد  سبك 
زند گی ارتقاد هند ه سالمت است. زنان د ر ابعاد ی نظیر مسئولیت پذیری سالمت و روابط بین 
فرد ی و د ر مقابل، مرد ان د ر ابعاد  مد یریت اســترس و فعالیت جسمانی، نمرات باالتری را 
کسب نمود ند . د ر د و بعد  تغذیه و رشد  روحی نیز تفاوت معناد اری بین د و جنس د ید ه نشد . 
د ر مجموع، یافته های این پژوهش نشان می د هد  که زنان میانگین باالتری را د ر شاخص 
سبك زند گی ارتقاد هند ه سالمت به د ست آورد ه اند . نتایج همچنین نشان د اد  که جد ای از 
تفاوت های زیست شــناختی زنان و مرد ان، شرایط اجتماعی نابرابر نیز می تواند  رفتارهای 
بهد اشتی متفاوتی را د ر زنان و مرد ان ایجاد  نماید . جوهری و همکاران )1393( نیز با بررسی 
ارتباط سبك زند گی و سالمتی د ر سالمند ان مراجعه کنند ه به بوستان های شهر تهران، به 
این نتیجه د ســت یافتند  که از بین جنبه های مرتبط با شیوه ی زند گی، اعم از تحصیالت، 
عاد ات خواب، مصرف ســیگار، عاد ات ورزشــی و تناسب جســمانی، تنها د و مورد  اخیر با 

وضعیت سالمت، رابطه ی معناد ار نشان می د هند .
برخی از مطالعات موجود  نیز به بررسی عوامل مؤثر بر سبك زند گی سالمند ان پرد اخته اند . 
به عنوان مثال، تقد یسی و همکاران )1391( د ر تحقیقی با عنوان »عوامل تأثیرگذار بر سبك 
زند گي ســالم، از د ید گاه سالمند ان«، به بررســی عوامل تأثیرگذار بر سبك زند گي سالم 
د ر میان ســالمند ان می پرد ازند . آن ها عواملی نظیر اقد امات احتیاطي، تعامالت اجتماعي، 
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معنویت گرایی، عاد ات روزمره زند گي، حمایت اجتماعی خانواد ه و د وســتان و د یگر عوامل 
تســهیل گر نظیر خود کارآمد ي سالمند ان را از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سبك زند گی 
ســالمند ان می د انند . برقی و همکاران )1396( نیز د ر تحقیقی با عنوان »ســبك زند گی، 
سرمایه های روان شناختی و رفتارهای خود  مراقبتی د ر پیش بینی بهزیستی ذهنی سالمند ان 
د یابتی« به بررســی رابطه  بین متغیر بهزیســتی ذهنی افراد  سالمند  با متغیر های سبك 
زند گی، سرمایه های روان شــناختی و رفتارهای خود  مراقبتی می پرد ازند . د ر همین رابطه، 
زارع و همکاران )1394( نیز د ر پژوهشــی با عنوان »عوامل جمعیتي، اجتماعي اثرگذار بر 

سبك زند گي سالمت محور سالمند ان تهراني« به بررسی تأثیر عوامل جمعیتی-اجتماعی 
بر انتخاب های فرد ی مؤثر بر ســبك زند گی سالمت محور سالمند ان تهرانی می پرد ازند . 
یافته های این تحقیق نشان می د هد  که سبك زند گی سالمند ان، برحسب متغیرهایی نظیر 
سن، تحصیالت و رضایت از زند گی متفاوت است. لذا، ارتباط معناد اری بین این متغیرها با 
سبك زند گی سالمت محور وجود  د ارد . بر طبق نتایج این تحقیق، بیش از د وسوم سالمند ان 

سبك زند گی متوسط و تنها 11.8 د رصد  سالمند ان سبك زند گی سالمت محور د اشته اند .
د رتحقیقــی د یگر، وفائی و همکاران )1394( به بررســی رابطــه ی بین راهبرد های 
مد یریت زند گی )انتخاب، بهینه ســازی و جبران( و ســبك زند گی سالم، به عنوان نشانگر 
اصلی ســالمند ی موفق می پرد ازند . نتایج نشان د اد  که راهبرد های مد یریت زند گی، رابطه 

مثبتی با سبك زند گی سالم د ارند .
عالوه براین، بخش عمد ه ای از مطالعات موجود ، معطوف به بررســی وضعیت زند گی 
سالمند ان بر اســاس مؤلفه های سبك زند گی سالم می باشــند . د راین زمینه، حشمتی و 
همکاران )1393( با بررســی سبك زند گی سالمند ان شهر کاشمر نشان د اد ند  که تنها 32 

د رصد  از افراد  د ر نمونه ی آماری، د ارای سبك زند گی مطلوب می باشند . پژوهش مروتی و 
همکاران )1382( نیز نشان می د هد  که رفتارهای ارتقاد هند ه سالمت د ر میان بازنشستگان 

و سالمند ان د ر سطح پایینی قرار د ارند .
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 رشید ی و بهرامی )1394( نیز د ر تحقیقی که با عنوان »عوامل مرتبط با سبك زند گی 
ارتقاء د هند ه ســالمتی د ر سالمند ان بستري د ر بیمارســتان های وابسته به د انشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، به این نتیجه د ست یافتند  که سالمند ان مورد بررسی د ر عوامل مرتبط با 
سبك زند گی ارتقاء د هند ه ی سالمتی، نظیر فعالیت فیزیکی، نوع تغذیه، روابط بین فرد ی 

و غیره وضعیت نامطلوبی د ارند .
د ر مجموع، همان گونه که خاطرنشان گرد ید  اکثر مطالعات انجام شد ه د رباره سالمند ان 
و بازنشســتگان، عمد تاً راجع به موضوعاتی نظیر پیامد های بازنشستگی )موسایی، 1383(، 
نگرش به بازنشستگی )مرتضوی و همکاران، 1390(، مقایسه کیفیت زند گي سالمند ان ساکن 
د ر خانواد ه و سراي سالمند ان )قاسمی و همکاران، 1389( کیفیت زند گی بازنشستگان )علی زاد ه 
اقد م و همکاران، 1392(، فهم تجربه بازنشستگی )د انایی فرد  و همکاران، 1391(، الگوهای گذران 

وقت سالمند ان ایرانی و هم بسته های اقتصاد ی )شریفیان ثانی و همکاران، 1395(، بود ه است. 
بخش عمد ه ای از این مطالعات، د ر رابطه با اوقات فراغت سالمند ان و بازنشستگان می باشد . 
ازآنجاکه اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از مؤلفه های سبك زند گی است، د ر اد امه به 
برخی از تحقیقات انجام شد ه د ر این زمینه اشاره می شود . د ر بین تحقیقات موجود ، رحیمی و 
همکاران )1389( د ر پژوهشی با عنوان »تجارب سالمند ان تهراني د ر زمینه اوقات فراغت و 

تفریحات« با بررسی تجربه سالمند ان از نحوه گذران فراغت، به این نتیجه د ست یافتند  که 
سالمند ان از الگوي فراغت رضایت بخشی برخورد ار نیستند . د ر رابطه با عوامل تأثیرگذار بر 
نحوه گذران فراغت، د واتی و جمالی )1383( نشان د اد ند  که د ر بین عوامل مختلف، شغل 
پس از بازنشســتگی، حقوق ماهیانه و مد ت زمان فراغت فرد  د ر طول روز، بیشترین ارتباط 
را با استفاد ه از خد مات فراغتی د ارند . مد اح )1388( د ر تحقیقی نشان د اد  که عواملي نظیر 
گسترش شهرنشــینی، کمبود  تسهیالت، عد م آشنایي یا عد م توجه به شیوه زند گي سالم 
سبب شد ه است که میزان رضایت سالمند ان ایراني از روابط اجتماعي و کیفیت گذران ایام 
فراغت، به مراتب پایین تر از سالمند ان د یگر کشورها باشد . قنبریان و همکاران )1390( نیز 
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نشان د اد ند  که متغیرهاي سن، میزان تحصیالت، نوع شغل قبل از د وره سالمندي و میزان 
د رآمد ، د ر انتخاب مکان فراغت توســط سالمندان اثرگذار می باشــند . د ر تحقیقی د یگری، 
چمن پیرا و همکاران )1393( د ریافتند  که پارک ها اولین اولویت، برای گذران اوقات فراغت 

سالمند ان است. د ر رابطه با برنامه ریزی فراغت نیز، آصف زاد ه و همکاران )1387( د ریافتند  
که اکثر ســالمند ان، هیچ برنامه ای برای گذراند ن فراغت ند ارند ، وضعیتی که نسبت به آن 
اظهار نارضایتی می کرد ند . صفاری )1385( نیز د ر مطالعه ای نشان د اد  که اکثر سالمند ان د ر 
اوقات فراغت خود ، عمد تاً به فعالیت های )کم تحرکی( نظیر تماشای تلویزیون )95 د رصد ( 

و مطالعه )کمتر از 7.1 د رصد( می پرد ازند .
از د یگــر مضامین مورد  مطالعه د ر اد بیات پیشــین، موضوعاتی نظیر هویت و تجربه 
سالمند ی، تنزل پایگاه اجتماعی سالمند ان و استراتژی های گذار و سازگاری با بازنشستگی 
است. به عنوان مثال، عابد ی د یزناب )1398( د ر پژوهشی با روش گراند د  تئوری به واکاوی 
اســتراتژی های گذار و پذیرش هویت ســالمند ی مرد ان بازنشسته شهر تبریز می پرد ازد . 
یافته هاي تحقیق د ر قالب شش مقوله هسته اعم از: 1. فراغت سرمایه محور، 2. برساخت 
عقالنیت: راه و بی راه روابط اجتماعی، 3. تنهایی زیسته، 4. د والیسم مشارکت: خود ِ فعال/ 
خود ِ قهری، 5. یوتوپیای ســالمت، 6. بازماند گی باز اند یشــید ه بد نی، نشان د اد  که مرد ان 
بازنشســته شــهر تبریز برای اد امه حیات خویش، جز مقابله با پروبلماتیك اقتصاد ی، راه 
د یگری ند ارند . آن ها برای حفظ اقتد ار و جایگاه و فعال باقی ماند ن و د اشــتن زند گی بهتر 
و راحت تر به اشــتغال مجد د  روی می آورند . نتایج همچنین نشان د اد  که بین ابعاد  مختلف 
زند گی مرد ان بازنشســته و عوامل اقتصاد ی و ناتوانی های بد نی د ر سنین باال رابطه وجود  
د ارد . حقیقتیان و همکاران )1394( نیز د ر پژوهشی با روش پد ید ارشناسی، به مطالعه تجربه 
سالمند ی و چالش های هویت نقشی ســالمند ان پرد اختند . آن ها د ر این مطالعه، به د رک 
تازه ای از تجارب افراد  د ر گذار به مرحله ســالمند ی د ســت یافتند . ازجمله مضامین اصلی 
مربوط به چالش های هویت نقش، د ر این تحقیق، »حس رهاشــد گی« و »حس کنترل 
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زد ایی« اســت که به زعم محققین، ریشه د ر تحوالت جمعیت شناختی و تغییرات به وجود  
آمد ه د ر ساختار اجتماعی جامعه د ارد .

ســام و همکاران )1394( نیــز د ر تحقیقی بر روی ابعاد  جســمی، روانی، اجتماعی، 

اقتصاد ی و معنوی بازنشســتگان شهر بابل نشان د اد ند  که احساس د رماند گی و شکست، 
بااحساس سرد رگمی و تعارض همبستگی مستقیم د ارد . نتایج این تحقیق نشانگر آن است 
که بازنشستگان شهرستان بابل، کمابیش از نشانگان بازنشستگی رنج می برند . د ر رابطه با 
سازگاری با بازنشستگی، نوبهار و همکاران )1392( د ر یك مطالعه مروری به این نتیجه 
د ســت یافتند  که سازگاري با بازنشستگي از طریق ایجاد  آماد گی قبلی برای بازنشستگی، 
هویت یابی افراد  بازنشسته، حفظ سالمتي و برخورد اري از حمایت های خانواد ه، مسئولین و 

سازمان ها و جامعه امکان پذیر می گرد د .
د رنهایــت، برخی از تحقیقات نیز به تأثیر بازنشســتگی بر کاهــش منزلت و پایگاه 
اجتماعی بازنشستگان اشاره نمود ه اند . به عنوان مثال، تحقیق ترابی )1389( نشان می د هد  
که بازنشستگان نیروهاي مسلح، به خاطر از د ست د اد ن موقعیت و جایگاه خود  د ر سازمان، 
کاهش شد ید  منزلت اجتماعي را احساس مي کنند . پژوهش غفاری )1384( د رباره وضعیت 
اشتغال بازنشستگان صند وق بازنشســتگی کشوري و عوامل مؤثر بر آن، به مشــکالت 
مختلفی نظیر کاهش اعتماد به نفس، افول منزلت و پایگاه اجتماعی و کاهش توجه د یگران 
و همچنین تمایل بازنشستگان به اشتغال مجد د ، به د لیل مشکالت خانواد گي و اقتصاد ی 

تأکید  می کند .
د ر مقایســه با تحقیقات د اخلی، مطالعات انجام شد ه خارجی، از تنوع و کثرت بیشتری 
برخورد ار است. هرچند  اکثر مطالعات انجام شد ه د ر این زمینه، با روش کمی و عمد تاً با هد ف 
سنجش و بررسی تجربی رابطه سبك زند گی با متغیرهایی، نظیر بهد اشت عمومی، کیفیت 
زند گی یا الگوهای مصرف انجام شد ه است تا شناسایی و اکتشاف سنخ های سبك زند گی 
بازنشســتگان به طور خاص. به عنوان مثال، هاپکینز و همکاران )2006( د ر مطالعه ای به 
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بررسی این موضوع می پرد ازند  که چگونه تجربه بازنشستگان، از طریق سبك زند گی  آن ها، 
بر الگوهای مصرفی شــان تأثیر می گذارد . نوینس1 و همکاران )2005( نیز د ر پژوهشی با 
روش کمی و بر اســاس د و شاخص »وزن و اند ازه د ور کمر« به بررسی تأثیر بازنشستگی 
بر سبك زند گی و تغییرات حاصل از آن بر روی سالمت بازنشستگان،  پرد اختند . نتایج این 
تحقیق نشان د اد  که بازنشســتگی از طریق تغییر د ر سبك زند گی، باعث افزایش وزن و 
اند ازه د ور کمر افراد  بازنشسته می شود . این مشکل د ر بین افراد ی که قبل از بازنشستگی، 

مشاغل سنگین و پرتحرک د اشته اند ، به مراتب بیشتر بود  )نوینس و همکاران، 2005(.
د ر پژوهشی د یگر، کارین و همکاران )2008( به ارائه توصیفی از تجربه سبك زند گی 
د ر میان زنان بازنشســته می پرد ازند . زنان مورد  مطالعه د ر این تحقیق، ســبك زند گی را 
به عنوان ابزاری برای سالم ماند ن، د اشتن نقش فعال د ر جامعه و انطباق خود  با محد ود یت ها 
می د انســتند . ســبك زند گی به مثابه یك د ارایی به آن ها کمك می کرد  تا از عهد ه زند گی 
روزمــره برآمد ه و روزهای بهتــری را خلق نمایند . یافته های این تحقیق نشــان د اد  که 
برای زنان، ســبك زند گی ابزاری است که د ر صورت برخورد اری آن ها از استقالل و حق 
تعیین سرنوشــت د ر زند گی، می تواند  به ســازگاری با محد ود یت ها و ارتقای سطح رفاه و 

بهزیستی شان کمك کند  )کارین، 2008(.
 د ر رابطه با ســبك زند گی ناسالم ســالمند ان، ُونگ2 و همکاران )2008( د ر تحقیقی 
مقایسه ای د ر د و کشور آمریکا و مکزیك، به این نتیجه د ست یافتند  که رفتارهای پرخطر 
ناشی از سبك زند گی، نظیر مصرف سیگار، الکل، چاقی و کم تحرکی فیزیکی، نقش مهمی 
د ر کم توانی ها و بیماری های د وران ســالمند ی د ارند ؛ نتایج تحقیق آن ها نشان د اد  که این 

رفتارها، د ر جوامع مختلف، تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد ی و جمعیت شناختی می باشند .
گرند ی و اسلوگت3 )2003( نیز د ر پژوهشی د رباره ی سالمند ان کشور انگلستان، به این 

1.	 Nooyens
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نتیجه د ست یافتند  که محیط محلی سالم و فعالیت های خارج از خانه، به عنوان د و شاخص 
سبك زند گی سالم، ارتباط مستقیمی با سالمت سالمند ان د ارند . د ر مجموع، اکثر مطالعات 
موجود ، سبك زند گی سالمند ان را واجد  ظرفیتی د وگانه می د انند . سبك زند گی سالمند ان، 
هم به عنوان یکی از عوامل خطر می تواند  د ر بیماری و مرگ ومیر ســالمند ان نقش د اشته 
باشد  و هم عاملی برای ارتقای ســالمت آن ها باشد . د ر این رابطه، اسپنسر1 و همکاران 
)2005( د ر تحقیقی با موضوع سبك زند گی سالمند ان، به این نتیجه رسید ند  که شاخص 
سبك زند گی، یکی از عوامل مهم مرگ ومیر د ر سالمند ان است. خوان2 و همکاران )2015( 
نیز د ر مطالعات خود ، روابط معناد اری را بین ســبك زند گی سالمند ان کم تحرک و مبتالبه 

د یابت، با چاقی و نشانه های افسرد گی د ر آن ها یافتند .
عالوه بر این، د ر میان مطالعات خارجی، پژوهش های گســترد ه ای د رباره سازگاری با 
بازنشســتگی و عوامل مؤثر بر آن انجام شد ه است. ریتز و موتران )2004( د ر پژوهشی به 
این نتیجه د ســت یافتند  که فرایند های روان شناختی، نظیر خود  پند اره )شامل عزت نفس، 
ارزیابی مثبت از خود  د رگذشته، احساس خود  ارزشمند ی و خود کارآمد ی( و تد اوم نقش های 
قبلی و هویت های واســطه ای غیر شغلی، می توانند  به ســازگاری و انطباق پذیری فرد  با 
بازنشستگی کمك کند . پژوهش ریچارد سون )1979( د رباره اثرات بازنشستگی نیز نشان 
می د هد  که اکثر بازنشستگان بر معایب بازنشستگی، به ویژه جنبه های اقتصاد ی آن تأکید  
می کنند . بر طبق یافته های این مطالعه، د رآمد  ناکافی و مشکالت مالی پس از بازنشستگی، 
ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر نارضایتی و ناسازگاری با بازنشستگی می باشد . مشکالت 
اقتصاد ی، نه تنها هزینه های خانواد ه و فرزند ان، بلکه هزینه های د رمانی و د امنه فعالیت های 

فراغتی فرد  را نیز محد ود  می کند .
وضعیت تأهل نیز مورد  د یگری است که پژوهش های مختلف تأثیر آن را بر سازگاری 
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با بازنشستگی نشــان د اد ه اند . د ر این رابطه، برخی از پژوهش ها، به نقش روابط زناشویی 
و خانواد گی، به عنوان منبع اجتماعی- ارتباطی د ر سازگاری با بازنشستگی اشاره نمود ه اند . 
نتایج این تحقیقات نشان می د هند  که روابط زناشویی نامطلوب، سازگاری فرد  بازنشسته را 
با شرایط زند گی جد ید ، کاهش می د هد  )اسزینوواکس و د یوی، 2005(. سالمت جسمی و روانی 
نیز منبع مهم د یگری د ر ســازگاری با بازنشستگی اســت که د ر اکثر مطالعات مورد اشاره 

قرارگرفته است.
د ر مجموع، به رغم تنوع و گسترد گی مطالعات خارجی، تنها مطالعات معد ود ی، به طور 
اختصاصی به گونه شناسی سبك زند گی بازنشستگان و سالمند ان پرد اخته اند . د ر این زمینه، 
اد بیات بازنشستگی عموماً چهار نوع سبك زند گی را د ر میان بازنشستگان شناسایی نمود ه 
است. واکر )1981(، هورنتشتاین1 و واپنر )1985( از نخستین محققانی بود ند  که این تصور 
که بازنشستگان گروه همگنی را تشکیل می د هند  را مورد  چالش قرارد اد ند . واکر )1981( د ر 
مطالعات خود  به چهار نوع سبك زند گی بازنشستگان اشاره می کند ، 1- سازمان د هند گان 
مجد د 2، سبك زند گی کسانی است که پس از بازنشستگی به جای انجام فعالیت های قبلی، 
به فعالیت های جد ید ی روی می آورند . 2- ســبك زند گی تد اومی، غالباً د ر بین کارکنانی 
رایج اســت که حتی پس از رسید ن به سن بازنشستگی، لزومی به کناره گیری از بازار کار 
نمی بینند . این گروه از بازنشســتگان بسیار فعال بود ه و تمایل به اد امه کار به طور نامحد ود  
د ارند . 3- سبك زند گی صند لی گهواره ای3، این نوع سبك زند گی د ر میان افراد ی رایج است 
که پس از بازنشستگی نه تنها اقد ام به کاهش فعالیت های خود  می نمایند ، بلکه از کاهش 
فعالیت های خود  نیز احساس رضایت خاطر د ارند . 4- سبك زند گی افراد  ناراضی که معمواًل 
به اجبار بازنشسته شد ه اند . این نوع سبك زند گی د ر میان بازنشستگان با فعالیت های محد ود  
رایج است، کســانی که د ر انجام فعالیت های روزمره خود  با محد ود یت ها و د شواری های 
1.	 Wapner	and	Hornestein
2.	 Reorganizers
3.	 Rocking	Chair
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متعد د ی مواجه اند  و فاقد  منابع الزم برای سازگاری با بازنشستگی می باشند . هورنشتاین و 
واپنر )1985( نیز د ر مطالعه ای د رباره ســازگاری با بازنشستگی، چهار نوع تجربه سازگاری 
با بازنشســتگی را شناســایی نمود ند . آنها د ر این مطالعه، به چهار نوع تجربه سازگاری با 
روید اد  بازنشستگی، اعم از 1- بازنشستگی به عنوان یك شروع جد ید ، 2- بازنشستگی به 
مثابه تد اوم زند گی گذشته، 3- بازنشستگی به عنوان اختالل تحمیل شد ه1، 4- بازنشستگی 

به عنوان انتقال به پیری و سالمند ی اشاره نمود ند  )هورنشتاین و واپنر، 1985(.
شالسبرگ2 )2004( نیز د ر مطالعه ای به پنج نوع سبك زند گی بازنشستگان اشاره می کند  

که افراد  از طریق آن خود  را با د وره بازنشســتگی سازگار می کنند : 1- سنخ ماجراجویان3، 
کســانی که به د نبال تجربه فعالیت های جد ید  می باشند ، 2- سنخ اد امه د هند گان4، کسانی 
که تمایل به تد اوم فعالیت های د وره میان ســالی، پس از بازنشســتگی د ارند ، 3- ســنخ 
جســتجوگران5، افراد  با انرژی که به صورت آزمون وخطا، به د نبال د ستیابی به گزینه های 
مناسبی هستند ، 4- سنخ گالید رهای سهل گیر6، )آسان گیرها( کسانی که به د نبال آرامش 
و استراحت اند  و د ر هرکجا که زند گی می کنند ، احساس رضایت و خشنود ی د ارند ، 5- سنخ 
عقب نشینی کنند گان7، )تسلیم شوند گان( کسانی که از کار و وضعیت قبلی خود  جد ا شد ه و 

تسلیم شرایط می شوند . )شالسبرگ، 2004 به نقل از هرشنسون8، 2015(.
د ر مجموع، همان گونه که مالحظه گرد ید ، اکثر مطالعات د اخلی انجام شــد ه د ر زمینه 
سبك زند گی سالمند ان و بازنشستگان با روش کمی و غالباً د ر چارچوب پاراد ایم زیستی-

پزشکی انجام شد ه است. تأکید  بر جنبه های فرد ی سبك زند گی و ناد ید ه گرفتن ابعاد  جمعی 
آن، ازجمله ویژگی های عمد ه مطالعات موجود  اســت. لذا، کمتر مطالعه ای را د ر این زمینه 
می توان یافت که د ر بررسی سبك زند گی سالمند ان و بازنشستگان، از روش های ترکیبی 

1.	 Imposed	Disruption
2.	 Schlossberg
3.	 Adventurers
4.	 Continuers

5.	 Searchers
6.	 Easy	Gliders
7.	 Retreaters
8.	 Hershenson
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یا تحلیل های چند  سطحی، اســتفاد ه نماید . تحلیل منابع خارجی مرتبط با سبك زند گی 
بازنشستگان نیز نشان می د هد  که اغلب مطالعات موجود  د ر این حوزه، تنها بر یکی از ابعاد  
و سطوح مسئله توجه نمود ه اند . د رنتیجه، د ر این مطالعات نیز به ند رت سطوح خرد  و کالن 
و رابطه عاملیت و ساختار د ر شــکل گیری سبك زند گی بازنشستگان و بازتولید  آن مورد 

 مطالعه قرار گرفته است.



فصل دوم:

بیان نظری





2-1- مفهوم شناسی بازنشستگی
به لحاظ مفهومی، بازنشستگي وضعیتي است که طي آن فرد  بر اســاس قانون بازنشستگي 
و بــه د لیل شرایط سني و سابقه خدمتي اش، از شغلي رسمي خود  با د ریافت حقوق و مزایای 
مشخص، کناره گیری می کند . د ر تمامی تعاریف ارائه شد ه د ر زمینه بازنشستگی بر قطع روابط 
کاري فرد  و سازمان و شروع زندگي جدید تأکیــد  شــد ه است. از این رو، واژه بازنشستگي با 
مفاهیمي نظیر استعفا، قطع رابطه یك جانبه، تعلیق و انفصال تفاوت د ارد  )عباسي ذاکاني، 1387(.

اِکرت و د ي وایني1 )1990( د ر تعریفی جامع و فراگیر از بازنشســتگي به پنج مؤلفه، 

ترک شغل، خروج از بازار کار، کاهش اشتغال، د ریافت حقوق بازنشستگي و ذهنیت اشاره 
می کنند . نخســتین شــاخص د ر این تعریف، ترک شغل است. بر اســاس این معیار، فرد  
زمانی به عنوان بازنشسته شــناخته مي شود  که موقعیت شغلي یا کارفرمایی را که سال ها 
با آن کارکرد ه اســت، رها کند . بنابراین، بازنشســتگي عمد تاً یك بــار براي هر فرد  اتفاق 
مي افتد . بر اســاس این تعریف، زمانی که یك فرد  شغل اصلي د وران زند گي خود  را ترک 
مي کند ، بازنشســته محسوب مي شود ؛ بااین حال، این تعریف د ارای ابهاماتی است. مشکل 
این است که همه کارکنان، شغلي ثابت و د ائمی د ر د وران اشتغال خود  ند ارند  و مد ام تغییر 
شــغل می د هند ؛ بنابراین، این که کد ام ترک شغل، مبناي تعریف بازنشستگي است، محل 
ابهام است. شــاخص د وم، خروج از بازار کار است. بازنشستگي طبق این شاخص، زماني 

1.	 Ekerdt	&	DeViney
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اتفاق مي افتد  که یك فرد  سالمند ، ساعت کار و د رآمد ش صفر شد ه باشد  و به د نبال شغل 
د یگری هم نباشــد ؛ هرچند ، این وضعیت با تصمیم فرد  برای اشتغال مجد د  پایان می یابد . 
شاخص ســوم، کاهش چشمگیر اشتغال، یعني کاهش ســطح د رآمد  و ساعت کار است 
که د ر واقع مکمل شــاخص خروج از بازار کار محسوب مي شود . شاخص چهارم، د ریافت 
مســتمری بازنشستگي است. بر اساس این شــاخص، کسي بازنشسته است که مشمول 
د ریافت مستمری، از صند وق های بازنشستگی باشــد . شاخص پنجم، د ر تعریف اِکرت و 
د ي وایني، بر تعریف ذهني از بازنشستگي استوار است. بر طبق این معیار، بازنشسته کسی 
است که خود  را بازنشسته تعریف کند  )اِکرت و د ي وایني، 1990 به نقل از عماد ي و نصر اصفهانی 
1397: 32(. برغم تعاریف مختلف، بازنشســتگی اساسا مفهومی چند وجهی است. از این رو، 

بازنشســتگی را می توان به عنوان یك نهاد ، فرایند  یا تجربه د ر نظر گرفت. بازنشســتگی، 
به عنوان یك نهاد  به ســاختارهای اجتماعی اشــاره د ارد  که با کنار گذاشتن افراد  مسن از 
بازار کار و ارائه مستمری به آن ها، به تعد یل نیروی کار می پرد ازد . د رحالی که بازنشستگی 
به عنوان یك فرایند ، اشــاره به تصمیم فرد  برای خروج از نیروی کار، به صورت د اوطلبانه 
)اختیاری( یا غیر د اوطلبانه )اجباری( د ارد . د رنهایت، بازنشســتگی به عنوان یك تجربه، با 
تغییرات ناشــی از ترک کار د ر زند گی فرد  مرتبط است )د یجوکانوویك و پترسون1، 2016(. د ر 
مجموع، ماهیت چند وجهی بازنشستگی، باعث شد ه تا محققان بر لزوم مطالعه بازنشستگی 
از طریق مد ل های چند  سطحی تأکید  نمایند . د ر مد ل چند  سطحی بازنشستگی2 که ریشه 
د ر د ید گاه های جامعه شــناختی د ارد . بازنشســتگی، پد ید ه ای چند  ســطحی است. د ر این 
مد ل، بازنشســتگی د ر سطح کالن به عنوان یك نهاد ، بازتاب د هند ه ارزش ها و هنجارهای 
فرهنگی جامعه و همچنین شــرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد  اســت که انعکاس آن را 
می توان د ر نظام های حمایتی از بازنشستگان مشاهد ه نمود . سطح میانه این مد ل، عمومًا 

1.	 Dgukanovic	&	Peterson
2.	 The	Multilevel	Model	of	Retirment



39فصل د وم: بیان نظری

شامل سیاست های یك ســازمان، د رباره مزایا و سن بازنشستگی و تصویری است که از 
بازنشستگی د ر محیط کار یا سازمان وجود  د ارد . سطح فرد ی نیز عمد تاً اشاره به نگرش ها 
و تصمیم های فرد ی برای خروج از نیروی کار د ارد . مد ل چند  ســطحی، نشان می د هد  که 
عملکرد  و رفتارهای فرد  د ر طول بازنشستگی، نه تنها متأثر از متغیرهای سطح فرد ی است، 

بلکه به متغیرهای سطح کالن و میانه نیز بستگی د ارد .
مســئله د یگری که د ر بحث از مفهوم شناسی بازنشســتگی مطرح می شود ، تعیین 
مرز مشــخصی بین بازنشستگی و سالمند ی است1. اگرچه، بازنشستگي و سالمندي اغلب 
پد ید ه هــای به هم مرتبطي هستند که د ر یك تقارن زماني با یکدیگر پدید آمــد ه و همراه 
با تغییر و تحوالتی د ر ابعاد  جسمی، روانی افراد  است )گل پرور و همکاران، 1390(؛ بااین حال، 
یکی از موضوعات مطرح د ر بحث از مراحل ســالمند ی، تفکیك های رایجی اســت که 
محققان بین مفهوم سالمند ی بهنجار و سالمند ی آسیب زا و عصر سوم2 و چهارم3 زند گی 
قائل اند . اید ه تفکیك مراحل سالمند ی د ر ابتد ا توسط نگارتن )1974( مطرح شد . او د ر آثار 
خود ، به د و د وره )پیر-جوان4( و )پیر-پیر5( اشــاره نمود . سپس این مفهوم سازی د وگانه، به 
نحو د یگری توســط پیتر لست لیت6 )1989( فیلسوف و مورخ انگلیسی، د ر قالب مفاهیم 
عصر سوم و عصر چهارم زند گی مطرح شد . لست لیت د ر آثار خود ، توجه ویژه ای به عصر 
ســوم د ارد  و آن را د وره خاصی از زند گی فرد  می د اند  که با پایان کار د ســتمزد ی مقارن و 
شروع د وره ای اســت که با آزاد ی و رهایی، فعالیت های فراغتی، فرصت های یاد گیری و 
مشارکت اجتماعی شناخته می شــود . به زعم وی، بازنشستگی به عنوان روید اد ی د ر عصر 
بازنشســتگی، به عنوان مقوله ای فرهنگی و اجتماعی، اساساً پد ید ه ای متمایز از سالمند ی است؛ زیرا بازنشستگی یك عمل   .1
نهاد ی و مرتبط با معیارهای شــغلی اســت. د رحالی که برچسب سالمند ی، عمد تاً بر اساس ســن تقویمی و یا کلیشه ها و 
هنجارهای سنی یك جامعه تعیین می شود . به لحاظ منطقی نیز رابطه بین بازنشستگی و سالمند ی از نوع عموم و خصوص 

من وجه است. با این حال، د ر این مطالعه مفهوم بازنشستگی و سالمند ی توامان با یکد یگر به کار رفته است.
2. Third Age
3.	 Fourth	Age
4.	 Young-Old
5.	 Old-Old
6.	 Laslett
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ســوم زند گی، فرصتی برای ایجاد  ســبك های زند گی متمایز و کاماًل شخصی است که 
اساساً متفاوت از سبك زند گی قبل از بازنشستگی است. لذا، او بازنشستگی را صرفاً گذاری 
از کار و اشــتغال به بیکاری نمی د اند ، بلکه، آن را پروژه ای اخالقی د ر نظر می گیرد  که از 
تن آسایی و روزمرگی ناشی از بیکاری متمایز است. ازنظر او، پذیرش حاشیه نشینی د ر د وران 

بازنشستگی، شکستی اخالقی و شخصی است.
د ر مجموع، لســت لیت، عصر چهارم زند گی را د وره ای کوتاه و نقطه مقابل عصر سوم 
می د اند  که مشــخصه آن زوال، ناتوانی، شکنند گی و مرگ است. آلزایمر یا مرگ اجتماعی، 
بیماری شایعی د ر این د وره از زند گی است. بااین حال، موضوعی که د ر بحث از تفکیك مراحل 
ســالمند ی اهمیت زیاد ی د ارد . گذار و انتقال از عصر سوم به عصر چهارم و مرزبند ی های 
موجود  بین آن ها است. انتقال به عصر چهارم زند گی می تواند  ناگهانی یا تد ریجی باشد . د ر 
این زمینه، وضعیت ســالمت فرد  عامل تعیین کنند ه د ر انتقال به د وره چهارم زند گی است. 
ابتال به بیماری های العالج و معلولیت و ناتوانی شد ید ، می توانند  نقطه عطفی برای پایان 
عصر سوم و ورود  به د وره چهارم زند گی باشند . انتقال ناگهانی به د وره چهارم زند گی ممکن 
است با حمله قلبی، زمین خورد ن و... اتفاق افتد ؛ بنابراین، ترس از حمله ناگهانی قلبی و زمین 
خورد ن و بیماری های العالج باعث می شــود  تا ترد ید  و عد م اطمینان فزایند ه به زند گی، 
به ویژگی بارز د وره انتقال از عصر ســوم به چهارم تبد یل شــود . رویکرد های روان شناسی، 
د ر تبیین این انتقال به د و رویکرد  جمعیت محور و شــخص محور اشاره نمود ه اند  )بالتس و 
اسمیت، 2003(. د ر رویکرد  جمعیت محور، انتقال از عصر سوم به چهارم، زمانی اتفاق می افتد  

که حد اقل 50 د رصد  از کوهورت ســنی د ر قید  حیات باشــند  که این رقم د ر کشــورهای 
توســعه یافته تقریباً شامل افراد ی است که د ر ســنین 80-75 سال قرار د ارند . این رویکرد  
با کاربرد  شــاخص امید  به زند گی، سن انتقال از نسل سوم به چهارم را بین سنین 75-80 
سال می د اند . برخی از محققان نیز بر اساس سن تقویمی، عصر چهارم را تعریف نمود ه اند . 
د ر این رابطه، واکر )1991( سن انتقال به عصر چهارم را 75 سال به باال می د اند . متقاباًل، د ر 
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رویکرد  شخص محور، به جای استفاد ه از شاخص هایی نظیر امید  به زند گی و سن تقویمی، 
بر شاخص بهینه سازی گستره عمر تأکید  می شود . از این منظر، سن انتقال به عصر چهارم، 
برحسب میزان تالش های یك فرد  برای بهینه سازی عمر خود ، می تواند  به طور قابل توجهی 
متفاوت و بین ســنین 60 تا 90 سال باشد . از این رو، به زعم برخی از محققان، شروع عصر 
چهارم را می توان با تالش های فرد ی و )اصالح و بهبود  ســبك زند گی( به تعویق اند اخت. 
این گروه از محققان بر سیاست مقاومت د ر برابر پیری تأکید  می کنند . به اعتقاد  بالتس، تقریبًا 
اکثر نسل ســومی ها د ر کشورهای توسعه یافته، به عصر چهارم زند گی خود  خواهند  رسید . 
بالتس، عصر چهارم زند گی را د وره )پیر-پیرترین1( می نامد . به اعتقاد  وی، افراد  د ر این د وره 
از زند گی خود  می توانند  از طریق منابع فرهنگی و اجتماعی، ضعف های بیولوژیك ناشی از 
افزایش سن و پیری را جبران نمایند . بااین حال، واقعیت این است که فرایند  بهینه سازی د ر 
د وره چهارم زند گی، ماهیتاً د شوارتر از عصر سوم است. به همین د لیل، راهبرد های سازگاری 
و انطباق پذیری که فرد  د ر عصر ســوم زند گی خود  به نحو موفقی از آن اســتفاد ه می کرد ، 
ممکن است با انتقال به عصر چهارم زند گی، با شکست مواجه شوند . د ر مجموع، برخی از 
محققان، رویکرد  لست لیت را به د لیل تأکید  بیش ازحد  بر عصر سوم و اخالق فرد گرایانه آن، 
مورد  انتقاد  قرار د اد ه اند . به عقید ه آن ها، طرفد اران رویکرد  عصر ســوم، به جای آن که تبعات 
ناشــی از بازنشستگی و سالمند ی را پیامد  ساختاری سیاست های د ولت بد انند ، آن را نتیجه 
انتخاب های بد  و ناد رســت فرد ی می پند ارند . د ر بین این گروه از منتقد ین، هیالرد  و هیگز 
)2010( از منظر سالمند پژوهی فرهنگی، عصر چهارم زند گی را نه مرحله ای اجتناب ناپذیر از 
زند گی و نه د وره ای متضاد  با عصر سوم می د انند ، آن ها عصر چهارم را صرفاً نوعی پند ار و 
تصور اجتماعی2 می د انند  که جوامع و فرهنگ های مختلف، د ر فرایند  معنا بخشی به مراحل و 
د وره بند ی های سنی، نسبت می د هند  که این معنا بخشی هم زمان می تواند ، خالقانه یا بیگانه 

1.	 Oldest-Old
2.	 Social	Imaginary



بازنشستگی و ناخرسند ی های آن؛ گونه شناسی سبک زند گی بازنشستگان42

کنند ه باشد 1. به زعم آن ها، مشخصه بارز و محوری عصر چهارم، د ر اکثر جوامع و فرهنگ ها، 
ساخت اجتماعی شکنند گی2 است. از این منظر، عصر چهارم زند گی، بسان سیاه چاله ای است 
که د ر آن خود کارآمد ی، کنترل بر خود  و عاملیت انسانی محو می شود  تا جایی که افراد ، د ر 
این د وره از زند گی د یگر قاد ر به کنترل و مد یریت زند گی خود  نمی باشند  )هیالرد  و هیگز، 2010 
:125(؛ بنابراین، عصر چهارم زند گی، نوعی پند ار و وضعیت خیالی است که با ترس از د ست 

د اد ن عاملیت و ناتوانی و شکست همراه می باشد . به رغم این واقعیت، اکثر محققان، نسبت به 
حفظ کیفیت زند گی د ر عصر چهارم، خوش بین نیستند .

 د ر مجموع، تبعات ناشــی از عصر چهارم زند گی، منجر به طرح این پرسش اخالقی 
می شود  که آیا تالش های صورت گرفته د ر د هه های اخیر برای افزایش طول عمر، باعث 
کاهــش تعد اد  افراد ی که آرزوی مرگ خوب و باوقار د ارند ، نمی شــود ؟ از این رو، برخی از 
محققان بر این باورند  که سیاســت افزایش طول عمر، ســهم افراد ی که می توانند  مرگ 
باوقار و خوبی را د اشته باشند ، کاهش می د هد . د ر مجموع، با توجه به وجود  تعاریف متنوع 
از بازنشســتگی د ر رویکرد های مختلف، د ر اد امه این بخش، تالش می گرد د  تا مهم ترین 

تعاریف موجود  د ر این زمینه، مورد  بررسی قرار گیرد .

واقعیت این است که افراد  تغییرات سنی خود  را متاثر از عوامل زیستی- فرهنگی، به گونه ای متفاوت تجربه می کند . از این   .1
منظر باید  بین سالمند ی اولیه و ثانویه تمایز قائل شد . برخالف سالمند ی اولیه که نتیجه تغییرات زیستی- مولکولی د ر افراد  
اســت، سالمند ی ثانویه، به د لیل عوامل قابل کنترلی نظیر فقد ان فعالیت های بد نی، تغذیه نامناسب... ایجاد  می شود . عالوه 
براین، سالمند ی ثانویه نتیجه د رک فرهنگی جوامع از پیری است. فرهنگی که بیش از حد  به جوانی و زیبایی اهمیت می د هد ، 
باعث د رک منفی از پیر بود ن می شــود . د رمقابل، فرهنگی که تجربه و خرد مند ی ســالمند ان را ارج می نهد ، د رک مثبتی از 
معنای پیر شد ن د ارد ؛ بنابراین، سازگاری افراد  با تغییرات جسمی و روانی ناشی از پیر شد ن تا حد  زیاد ی به معنای خاصی که 
یك فرهنگ از پیری د ارند  و نحوه اجتماعی شد ن افراد  بستگی د ارد . شواهد  علمی نیز نشان می د هد  که پیری اولیه )جسمانی( 
صرفا تحت تاثیر عومل ژنتیکی ایجاد  نمی شود ، بلکه عوامل، محیطی، فرهنگی، اجتماعی و مؤلفه های مربوط به شیوه زند گی 
نیز به همان نســبت نقش بسزایی د ر روند  پیری د ارد . این امر بیانگر مسئولیت اخالقی است که هر فرد  می بایست د ر قبال 

شیوه و سبك زند گی خود  برعهد ه گیرد  )رو و کان، 1999(. 
2.	 social	construction	of	failure
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2-1-1- تعریف قانونی بازنشستگی
د ر قانون تأمین اجتماعي، بازنشســتگي به معناي عد م اشــتغال بیمه شــد ه به کار، به 
د لیل رســید ن به سن قانونی بازنشستگي تعریف شد ه است. به تعبیر د یگر، بازنشستگي 
شرایطي اســت که د ر آن توان کاري فرد  به طور قابل توجهي کاهش مي یابد ؛ تا جایی 
که قد رت و توانایي سابق خود  را براي انجام فعالیت از د ست مي د هد  و به حمایت هایي 
بــراي اد امه زند گي نیاز د ارد  )فرتوک زاد ه و همــکاران، 1393: 9(. بر طبق ماد ه 103 قانون 
مد یریت خد مات کشوری، د ستگاه اجرایي با د اشتن یکي از شرایط زیر مي تواند  کارمند  

خود  را بازنشسته نماید :
الف( حد اقل سی سال سابقه خد مت براي مشاغل غیرتخصصی و سی وپنج سال براي 
مشاغل تخصصي با تحصیالت د انشگاهي کارشناسي ارشد  و باالتر با د رخواست 

کارمند ، براي سنوات باالتر از 30 سال.
حد اقل شصت سال ســن و حد اقل بیست وپنج سال سابقه خد مت با بیست و پنج  ب( 
روز حقوق.عــالوه براین، قانون گذار د ر قوانین و مقررات موجود  به انواع مختلفی 
از بازنشستگی توافقی1، اختیاری2، قهری3، اجباری4 و بازنشستگی جانبازان انقالب 

اسالمی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور اشاره نمود ه است.
عالوه براین، قانون گذار د ر مواد  )81، 82 و 83( قانون مد یریت خد مات کشــوری نیز 
به انواع د یگری از بازنشستگی، نظیر بازنشستگی ناشی از فوت عاد ی، بازنشسته متوفی و 
بازنشســته متوفی می پرد ازد  که عمد تاً راجع به بازماند گان و ورثه قانونی بازنشسته متوفی 
می باشد . بااین حال، عالوه بر تعریف قانونی از بازنشستگی، انواع د یگری از تعاریف نیز د ر 

این زمینه وجود  د ارد  که د ر اد امه به اختصار به برخی از آن ها اشاره می شود .
بند  الف و تبصره 1 ماد ه 2 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 68/12/13  .1

ماد ه 2 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 68/2/13 مجلس شورای اسالمی و همچنین بند های الف مواد    .2
74 و 103 قانون استخد ام کشوری

بند  ط ماد ه 9 قانون رسید گی به تخلفات اد اری، هیئت های رسید گی به تخلفات اد اری  .3
قانون مد یریت خد مات کشوری  .4
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2-1-2- تعریف تقویمي بازنشستگی
تعریف ارائه شــد ه د ر این رویکرد  عمد تاً بر سن بازنشستگان تأکید  می کند . د ر این تعریف، 
»سن« معیار بازنشستگي محسوب مي شود  و معمواًل بازنشسته به شخصي اطالق مي شود  
که باالي 65 ســال سن د اشته باشد  )گید نز، 1395: 642(. از این منظر، بازنشستگی متراد ف 

با سن خروج از فعالیت های کاری است که د ر اکثر کشورها د ر حد ود  65 سال می باشد .

2-1-3- تعریف روان شناختی بازنشستگی
از د ید گاه روان شــناختی، بازنشستگی مرحله ای طبیعی د ر رشــد  انسان است که د ر اد امه 
مراحل رشــد ی فرد  و به عنوان مرحله نهایی رشــد ، د ر نظر گرفته می شود . اد امه رشد ، د ر 
این مرحله از زند گی که تفاوت بســیاری با د یگر مراحل زند گی د ارد ، منوط به بازنگری د ر 
شیوه زند گی و استمرار نقش های پیشین و معنابخشی به زند گی است )تقی نژاد ، اقلیما، عرشی، 
پورحسین، 2016(. د ر رویکرد  های روان شناختی، بازنشستگی غالباً موضوعی مرتبط با فرایند  

تصمیم گیری1 اســت؛ بنابراین، د ر این رویکرد ها بر تصمیم فرد  برای بازنشســتگی تأکید  
می شود . رویکرد  روانشــناختی، تصمیم فرد  برای بازنشستگی را روید اد ی مهم د ر زند گی 
می د اند . هرچند ، به باور منتقد ان تصمیم گیری برای بازنشستگی، همواره امری اختیاری و 

د اوطلبانه نمی باشد .

2-1-4- تعریف اقتصاد ی بازنشستگی
تعاریف اقتصاد ی از بازنشستگی عمد تاً بر توقف فرد  از کار کرد ن تمرکز د ارد . د ر این رویکرد ، 
بازنشســتگي با مؤلفه هاي اقتصاد ي، ازجمله د رآمد زایي تعریف مي شود . طبق این تعریف، 
کسي که نتواند  د رآمد ي کسب کند ، بازنشسته محسوب مي شود . بر این اساس، بازنشستگي 
د وره ای غیرفعال و نامولّد  د ر زند گي فرد  شاغل است )ابوالحمد ، 1376: 198؛ د انایي فرد ، 1391: 157(؛ 

1.	 Retirment	as	Decision	Making
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بنابراین، بازنشسته به فرد ی اطالق می شود  که از کار و اشتغال بازایستاد ه و از حقوق و مزایای 
بازنشستگی اســتفاد ه می کند . د ر این رابطه، اچلی1 تعریف جامعی از بازنشستگی ارائه د اد ه 
است. به زعم وی، بازنشسته کسی است که د ر طول بازنشستگی خود  د ر حالت استخد ام نبود ه 
و از حقوق و مزایای بازنشســتگی استفاد ه می کند . این گروه از افراد ، د یگر بخشی از نیروی 
کار و جمعیت فعال کشور محسوب نمی شوند . با این حال، تعاریف اقتصاد ی بازنشستگی از 
سوی برخی از صاحب نظران مورد  انتقاد  قرارگرفته است. به زعم آن ها، تعاریف موجود  ماهیت 
چند گانه بازنشستگی و جنبه های فرهنگی و شخصیتی آن  را ناد ید ه می گیرند  )ارد بیلی، 1379(.

2-1-5- تعریف بازنشستگی د ر رویکرد  چرخة زند گي
برطبق این رویکرد ، بازنشســتگي مرحله اي از زند گي اســت که فرد  به آن وارد  مي شود . 
فرد  از مراحل، کود کي، نوجواني، جواني و میان ســالی گذر نمود ه و وارد  مرحله سالمند ي و 
بازنشستگي می شود . به عبارت د یگر، بازنشستگي مرحله ای هنجاري و د وره ای از زند گي فرد  
اســت که به لحاظ ساختاري از کار د ستمزد ی، متمایز بود ه و طی آن افراد  مسن، به عنوان 
گروهی مجزا برساخته می شوند . این رویکرد ، بر چرخه ای طبیعي تأکید  می کند  که د ر زند گي 
هر فرد  وجود  د ارد  و از الزامات ارزشي و هنجارهاي خاصی تبعیت می کند  و عمد تاً با مراحل 
و د وره های قبلي زند گي متفاوت اســت. طبق این رویکرد ، افراد  بازنشسته گروه همگن و 

منسجمی را تشکیل نمی د هند  )پلیپسون، 2016(.

2-1-6- تعریف پد ید ار شناختی بازنشستگی
این د ید گاه برای نظرات فرد  بازنشســته، ارزش ویژه ای قائل است و تجارب زیسته آن ها 
را که د ر اشکال مختلفی نظیر اید ه ها، احساسات و نماد ها تجلی می یابند  را می پذیرد . این 
رویکرد  د ر تعریف فرد  بازنشســته بر تجربه زیسته و نقطه نظرات بازنشستگان تأکید  د ارد . 

1.	 Atchley
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به عنوان مثال، افراد  بازنشسته ای که به مشاغل تمام وقت اشتغال د ارند ، ممکن است خود  را 
بازنشســته نپند ارند . د رحالی که سالمند  بیکاری که د ر جستجوی کار نیز نمی باشد ، خود  را 
بازنشسته بد اند . بر طبق این د ید گاه، ذهنیت و نگرش های بازنشستگان امری ایستا نیست 
و د ائماً د ر تغییر و پویایی است؛ بنابراین، بازنشستگی، پد ید ه ای پویا است که برحسب افراد  

و موقعیت مختلف آن ها، متفاوت خواهد  بود  )ارد بیلی، 1379(.

2-1-7- تعریف اجتماعی بازنشستگی
تعریف اجتماعی بازنشستگی، بیشتر ناظر به افراد  بازنشسته و نقش های شغلی و اجتماعی 
آنان اســت. لوی )1985( معتقد  اســت که بازنشستگی متراد ف با ســالمند ی است؛ زیرا 
بازنشستگی تحولی ساختاری و گفتمانی است که تقریباً همه افراد  سالمند ، به نحوی با آن 
مواجه می شوند . به زعم وی، بازنشستگی تغییر نقش و حالت عمد ه ای است که د ر زند گانی 
فرد  سالمند  رخ می د هد . خواه این رخد اد  اراد ی و نتیجه خواست فرد ی باشد  و خواه از قوانین 
و مقررات اجباری بازنشســتگی منتج شد ه باشد . از منظر جامعه شناختی، بارزترین ویژگی 
بازنشستگی و سالمند ی، تغییر د ر موقعیت و پایگاه اجتماعی فرد  است. نتایج اکثر مطالعات 
د ر این زمینه، نشان می د هد  که گذار از میان سالی به سالمند ی، همراه با از د ست د اد ن نقش 
و کاهش د ر منزلت و پایگاه اجتماعی است )بنگستون، 1973(. د ر این رابطه، اچلی معتقد  است 
که نقش فرد  بازنشسته د ر مرحله پایانی زند گی وی، همراه با تحول د ر هنجارهای فرهنگی 
است. به زعم وی، بازنشستگی معرف تغییری است که باعث انتقال از یك نقش اجتماعی 
به ایفای نقش د یگری د ر اجتماع می شود . اکرت1 نیز معتقد  است که بازنشستگی مستلزم 
انفصال از »اخالق کاری«2 و اتصال به نوعی »اخالق پرمشــغلگی«3 است. به اعتقاد  وی، 
اخالق پرمشغلگی انتظار اجتماعی است که به طور یکسان، از افراد  شاغل و بازنشسته وجود  
1.	 Ekerdt
2.	 Work	Ethic
3.	 Busy	Ethic
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د ارد . به این معنی که زند گی آن ها باید  توأم با فعالیت و مشــغولیت باشد . از این رو، اخالق 
پرمشغلگی د ر د وره بازنشستگی، با اخالق کاری حاکم د ر د وره اشتغال، مباینتی ند ارد ؛ زیرا 
کار و فعالیت، نوعی تد اوم اخالقی د ر فرد  ایجاد  می کند  که انتقال از د وره اشتغال به د وران 
بازنشستگی را میسر می سازد ؛ بنابراین، اخالق پرمشغلگی نه تنها پیگیری و د نبال نمود ن 
فعالیت های فراغتی را د ر د وره بازنشســتگی مشروعیت می بخشد ، بلکه به لحاظ اخالقی، 

چارچوبی مستمر برای کسانی که پیوسته د ر فعالیت بسر می برند ، ایجاد  می کند .
مؤلفه د یگری که د ر تعاریف اجتماعی بازنشســتگی وجود  د ارد ، د ید گاهی اســت که 
بازنشســتگی را فرایند ی تد ریجی و مرحله ای می د انــد . بر طبق این د ید گاه که به نظریه 
مرحله1 شهرت یافته است، افراد  د ر گذار به بازنشستگی از مراحل مختلفی عبور می کنند . 
انتقال به بازنشستگی، همانند  د یگر گذارهای زند گی، همراه با طیفی از احساسات و مراحل 
عاطفی مختلف است. اچلی )2000( به مراحل شش گانه ای اشاره می کند  که افراد  بازنشسته 
د ر فرایند  سازگاری با بازنشستگی آن را طی می کنند . به اعتقاد  اچلی، سطح سازگاری فرد  د ر 

هر مرحله از بازنشستگی متفاوت است. این مراحل به ترتیب عبارت اند  از:
مرحله آماد گی قبل از بازنشســتگی: این مرحله، به د و د وره زمانی تقســیم می شود .   -1
نخســت، د وره تخیل که د ر آن فرد  شاغل، بازنشســتگی را فرایند ی می بیند  که د ر 
آیند ه د ور اتفاق می افتد . لذا، نگرشــی مثبت به آن د ارد ؛ و جنبه های منفی و محتمل 
آن را به طور مجرد  و انتزاعی احســاس می کند . د ر این د وره که طبق یافته های اکرت 
و همکاران، از 15 ســال قبل از بازنشستگی آغاز می شود ، فرد  شاغل شروع به تفکر 
و خیال پرد ازی د رباره بازنشســتگی می کند  و تصوراتی را د ر رابطه با محل ســکونت 
و ســبك زند گی آیند ه خود  د ر ســر می پروراند . اکثر افراد  د ر مرحله خیالی، انتظارات 
زیاد ی از بازنشســتگی و توانمند ی های خود  د ر این د وره د ارند . آن ها د ر این د وره به 
 د نبال پس اند ار مالی و برنامه ریزی برای پیگیری ســبك زند گی آیند ه شان می باشند .

1.	 Stage	Theory
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د وم د ر این مرحله که از 5 ســال قبل از بازنشستگی آغاز می شود ، پیش بینی نام  د وره 
د ارد  که د ر آن فرد  شــاغل، بازنشستگی را د وره ای جذاب و قابل توجه د ر زند گی خود  
می د اند  و تصوراتی راجع به فعالیت های فراغتی آیند ه و پیگیری عالئق و سرگرمی های 
جد ید  د ر ذهن می پرورانند ؛ اما به تد ریج با نزد یك شد ن به زمان بازنشستگی، نگرانی ها 
و د غد غه هایی د رباره سالمت و هویت پس از بازنشستگی د ر آن ها ایجاد  می شود . لذا، 

یکی از چالش های مطرح د ر این د وره، تصمیم گیری برای بازنشسته شد ن می باشد .
مرحله رهایی )ماه عسل(: اکثر بازنشستگان د ر این مرحله که تنها یك سال به طول   -2
می کشد ، احساس رضایت و سرخوشی مضاعفی د ارند . د ر این د وره برای نخستین بار، 
بازنشســتگان احساس می کنند  که می توانند  کارها یا فعالیت هایی را عملی سازند  که 
د ر د وران اشــتغال خود ، هرگز قاد ر به انجام آن نبود ه اند . بازنشســتگان د ر این مرحله 
می توانند  به مســافرت و د ید ار اقوام و آشنایان رفته، یا به د یگر فعالیت های فراغتی و 
تفریحی بپرد ازند . بااین حال، آن د سته از بازنشستگانی که از منابع کمتری برخورد ار بود ه 
یا انتظارات و تصورات غیرواقع بینانه ای از بازنشستگی د اشته اند ، به سرعت وارد  مرحله 

بعد ی شد ه و نارضایتی و اختالل بیشتری را د ر زند گی خود  تجربه می کنند .
مرحله ناامید ی و یاس: د ر این د وره، رهایی و سرخوشــی اولیه به احساس بی هد فی،   -3
ند اشتن مسئولیت و احســاس ناامید ی و یاس تبد یل می شود . این احساسات ممکن 
است، ناشــی از کاهش د رآمد ، ند اشتن برنامه و هد ف مشخصی برای پرکرد ن اوقات 

فراغت یا شکاف بین انتظارات از بازنشستگی و واقعیت های موجود  باشد .
جهت یابی مجد د : بازنشســتگان با ورود  با ایــن مرحله، به ارزیابی مجد د  زند گی خود    -4
پرد اختــه و با پذیــرش محد ود یت ها و تغییر اولویت ها، تالش می کنند  تا بیشــترین 
ســازگاری را به د ست آورند . گرایش به فعالیت های اجتماعی و سرگرمی های جد ید  و 
انتخاب سبك زند گی جد ید  و رضایت بخش، یکی از اهد اف عمومی این د وره می باشد .

مرحله ثبات و عاد ی شد ن بازنشســتگی: د وره ای که طی آن زند گی بازنشستگی   -5
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روالمند  شد ه است و فرد  بازنشسته به ثبات و راحتی د ر زند گی د ست می یابد .
مرحله پایانی بازنشستگی: این مرحله با فرارسید ن مرگ یا بیماری و ناتوانی به پایان   -6
می رســد ، د وره ای که د یگر امکان زند گی مســتقل بد ون کمك د یگران وجود  ند ارد . 

د رنتیجه، نقش فرد  بازنشسته به نقش سالمند  معلول و ناتوان تغییر می یابد .

2-2- رویکرد های نظری د ر زمینه بازنشسـتگي
به طورکلی، رویکرد های نظری د ر جامعه شناســی ســالمند ی و بازنشســتگی را می توان 
به صورت پیوســتاری ارائه نمود  که د ر یك طیف آن، نظریه های ساختار محور و هنجارین 
و د ر طیف د یگر آن نظریه های عامل محور و تفسیری قرار د ارند . مارشال، د ر آثار خود ، به 
ســه نسل از نظریه پرد ازان سالمند  پژوهی اشاره می کند  که هر یك برآمد ه از رویکرد های 
کارکرد گرایی، تضاد  و کنش متقابل نماد ین د ر جامعه شناســی است. د ر اد امه این بخش، 

مهم ترین نظریه های سالمند  پژوهی اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد .

2-2-1- رویکرد  کارکرد گرایی
بــر طبق این رویکرد ، هر جامعه ای با ایجاد  مجموعــه ای از نقش ها و انتظارات برای هر 
گروه ســنی خاص، به نگهد اشــت و ثبات جامعه کمك می کند . این نقش ها را نهاد های 
اجتماعــی اصلی جامعه نظیر، آموزش، اقتصاد  و خانواد ه تقویت می کنند ؛ بنابراین، د ر کنار 
اشتغال و تشکیل خانواد ه، بازنشستگی نیز مرحله سنی مهمی است که نقش ها و انتظارات 
اجتماعی خاص خود  را د ارد . هر گروه سنی، کارکرد  و نقش خاصی بر عهد ه  د ارند . جوان ترها 
به مد رســه می روند  و زند گی خود  را می ســازند  و ســالمند ان بازنشسته می شوند . یکی از 
نظریه های رایج د ر این رویکرد ، نظریه رهایی از قیود 1 کامینگ و هنری )1960( اســت که 

د ر اد امه به آن اشاره می شود .

1.	 Disengagment	Theory
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2-2-2- نظریه رهایی از قیود 
بر طبق این نظریه، افراد  با رســید ن به ســن پیری به تد ریج از نقش های اجتماعی شــان 
کناره گیــری می کنند . این کناره گیری از نقش ها، واکنش طبیعی به پایین آمد ن ســطح 
توانایی ها و کاهش د ر انگیزه های مشارکت است. د ر این نظریه، سالمند  موفق کسی است 
که با میل و رغبت از زند گی شــغلی اش بازنشسته می شود  و به خانه و صند لی گهواره ای 
و فعالیت های فراغتی فرد ی روی می آورد . کاهش ارتباطات و تعامالت با د یگران ازجمله 
پیامد های این کناره گیری اســت. د رنتیجه، فرد  از گرد ونه زند گی اجتماعی خارج و عمد تًا 
بر خود  متمرکز می شود  )اســتریزنی، 2008(. بر طبق این نظریه، افراد  مسن به تد ریج به طور 
اجتناب ناپذیری از انواع نقش هایی که د ر د وره میان ســالی د اشــته اند ، کناره گیری نمود ه 
و ســطح فعالیت ها و نقش های اجتماعی آن ها کاهش می یابــد . د رنتیجه، آن ها تمایل و 
انگیزه ای برای خود  بیانگری و تائید  شــد ن از جانب د یگران ند ارند  و توجه شــان عمد تًا 
معطوف به د رون و تأمل د ر خویشــتن اســت. این د گرگونی و گرایش به د رون گرایی د ر 
اواســط و اواخر د وره سالمند ی افزایش می یابد . از این رو، اچلی معتقد  است که بازگشت و 
توجه به د رون ممکن است بازتابی از قبول خویشتن و د رک و شناخت بیشتر خود  باشد  تا 
کناره گیری اجتماعی )ارد بیلی، 1379 :68(. بااین حال، این نوع کناره گیری از اجتماع و بازار کار، 
توأم با حمایت های جامعه و صند وق های بیمه ای و بازنشستگی است. این نظریه، پیر شد ن 
را فرایند  طبیعی فراغت از مشارکت فعال د ر حیات اجتماعی می د اند  که بر اساس آن افراد  
از یك سری نقش ها خارج و به نقش های د یگری روی می آورند . این گذارها طبیعی است 
و برای جامعه کارکرد  د ارند . فرایند  پیر شد ن، فرایند ی منظم و ضروری برای بهزیستی کل 
جامعه اســت. فرایند ی که از طریق آن کارکنان مســن، جای خود  را به کارکنان جوان تر 
می د هند . کارکرد گرایان، فراغت از کار را امری مثبت برای سالمند ان می د انند ، زیرا آن ها را 
قاد ر می سازد  تا د ر سبك زند گی و فعالیت های فراغتی را انتخاب کنند  که قباًل قاد ر به انجام 
آن نبود ند . هرچند ، آخرین مرحله د ر این فرایند ، مرگ است )گوررو، 1398 :271-270(. بر طبق 
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این نظریه، افراد  مسن به تد ریج از فعالیت های شغلی خود  کنار می روند  و برای مرحله غایی 
یا مرگ آماد ه می شــوند ؛ بنابراین، رهایی از قیود  یکی از پیامد های اجتناب ناپذیر و طبیعی 
سالمند ی و بازنشستگی است. از این رو، سالمند انی که سرنوشت و تقد یر خود  را می پذیرند ، 
از رضایت مند ی و رفاه بیشتری برخورد ارند . بااین حال، این نظریه از بیان این نکته که افراد  
د ر د وران سالمند ی تا چه حد  آسیب پذیر و بی قد رت اند ، عاجز است و پاسخی به این پرسش 
نمی د هد  که آیا رهایی از قیود ، امری طبیعی است یا توسط جامعه تحمیل می شود . هرچند ، 

رویکرد  تضاد  تالش د ارد  تا به این پرسش پاسخ د هد  )گوررو، 1398 :271(.
د ر مجموع، ایــن نظریه نقش فرهنگ و عوامل فرهنگی را د ر بازنشســتگی ناد ید ه 
می گیرد  و غالباً رویکرد  منفی به افراد  مسن و فرایند  پیری د ارد . عالوه بر این، نظریه رهایی 
از قیود  نســبت به این موضوع بی توجه است که افراد  بازنشسته و سالمند  به د لیل کاهش 
د رآمد هایشان است که د ر بسیاری از فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کنند . این نظریه د ر 
گفتمان معاصر سالمند  پژوهی، نوعی تبعیض سنی محسوب می شود . فیلی برت1 )1995( 
این نظریه را به د لیل بی توجهی به رشد  و تکامل سالمند ان د ر مراحل پایانی زند گی، زمینه 
ساز تبعیض ســنی می د اند . این نظریه، همچنین به د لیل مخالفت با مشارکت اقتصاد ی 

سالمند ان و بازنشستگان د ر بازار کار و اشتغال مجد د  آن ها، مورد  انتقاد  قرارگرفته است.

2-2-3- نظریه قشربند ی سنی
بر اســاس این نظریه، ارزش و پایگاه یك فرد  د ر جامعه، به واســطه ویژگی های انتسابی 
نظیر ســن، جنسیت تعیین می شود  تا ویژگی های اکتسابی؛ بنابراین، ویژگی های انتسابی 
یــك فرد ، ارزش و جایگاه وی را د ر جامعه تعیین می کند ؛ زیرا گروه های ســنی مختلف، 
د سترسی متفاوتی به منابع اجتماعی، اقتصاد ی و سیاسی د ارند ؛ بنابراین، کاهش د سترسی 
افراد  مسن به منابع اجتماعی باعث می شود  تا موقعیت آن ها د ر ساختار سلسله مراتب سنی 

1.	 Philibert
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تنزل یابد . عالوه براین، افراد  مســن با پیر شد ن وابستگی بیشتری را تجربه می کنند  و د ر 
اغلب موارد  ناگزیر به تسلیم د ر برابر اراد ه د یگران می شوند . بر طبق این نظریه، د ر جوامعی 
که د ارای قشربند ی های سنی است، هنجارهای سنی متفاوتی برای هر گروه سنی وجود  
د ارد . به عنوان مثال، استفاد ه از لباس های نیمه برهنه برای زنان سالخورد ه نامناسب محسوب 
می شود ؛ بنابراین، جوامع بر اساس قشربند ی سنی، هنجارها و رفتارهای معینی را برای هر 
گروه سنی مشخص نمود ه اند  که بر اساس آن مشخص می شود  که هر فرد  د ر گروه سنی 
خود ش، مجاز به انجام چه نوع رفتارهایی است. مطالعه نگارتن1 بر روی هنجارهای سنی 
جامعه آمریکا، نشان د اد  که نوعی جد ول زمانی تجویزی برای نظم بخشید ن به روید اد ها 
و امور زند گی وجود  د ارد  که بر اساس آن، سن مناسب برای شروع و پایان یاد گیری و سن 
مناســب برای ازد واج، فرزند  آوری و بازنشستگی مشخص گرد ید ه است. بااین حال، نظریه 
قشربند ی ســنی به د لیل عد م توجه به د یگر منابع قشربند ی و روابط متقابل این منابع با 
سن، مورد  انتقاد  قرارگرفته است. به عنوان مثال، فمینیست ها د ر نقد  این نظریه معتقد ند  که 
یك مرد  سفید پوست مسن، د ر مقایسه با یك زن سفید پوست مسن، از نقش های بیشتر و 
مهم تری برخورد ار اســت. عالوه براین، به زعم منتقد ین، زنان د ر مقایسه با مرد ان با منابع 
مالی کمتری به مرحله بازنشستگی وارد  می شوند . د ر مجموع، قشربند ی و تفکیك سنی، 
پیامد های منفی برای جامعه د اشته و می تواند  زمینه ساز تبعیض های سنی د ر جامعه شود . 
از این رو، امروزه بر مزایای اد غام افراد  د ر گروه های ســنی مختلف و همبستگی های میان 
نســلی، د ر حوزه هایی نظیر یاد گیری، کار و زند گی تأکید  می شــود  تا از این طریق، روابط 
عمیق تری د ر بین نسل های مختلف جامعه ایجاد  شود ؛ بنابراین، برخالف تفکیك سنی که 
می تواند  منشــأ تضاد  د ر گروه های سنی مختلف شود ، اد غام سنی و همبستگی های میان 

نسلی، می تواند  به همکاری  نسل های مختلف با یکد یگر کمك کند .

1.	 Neugarten
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2-2-4- نظریه مد رنیزاسیون سالمند ی1
هد ف از نظریه مد رنیزاسیون، بررســی تغییراتی است که همراه با فرایند  نوسازی جامعه، 
د ر میزان حمایت خانواد ه ها از افراد  سالمند  ایجاد  می شود . این نظریه رایج ترین رویکرد  د ر 
توضیح علت کاهش حمایت های ماد ی خانواد ه ها از افراد  سالمند  است. برطبق این نظریه، 
مد رنیزاســیون و صنعتی شد ن باعث تنزل وضعیت ســالمند ان می شود . تا قبل از صنعتی 
شــد ن، هنجارها و پیوند های اجتماعی قوی، نسل جوان جامعه را ملزم به مراقبت از افراد  
مســن می کرد ، اما با صنعتی شد ن جوامع، خانواد ه هسته ای جایگزین خانواد ه گسترد ه شد  
و با فرد ی شــد ن جوامع، هنجارهای مرتبط با مراقبت از ســالمند ان، تغییر یافت. د ر یك 
جامعه صنعتی فرد گرا، مراقبت از خویشاوند ان سالمند ، تعهد ی د اوطلبانه تلقی می شود  که 
بد ون ترس از سرزنش اجتماعی، می توان آن را ناد ید ه گرفت. بر طبق نظریه مد رنیزاسیون 
تا زمانی که خانواد ه گســترد ه، استاند ارد  و معیار خانواد ه د ر جوامع انسانی بود ، سالمند ان و 
افراد  مســن د ر جامعه از جایگاه و نقش کاماًل مشخصی برخورد ار بود ند ؛ اما با تحول نظام 
خانواد ه د ر یك صد  ســال اخیر و تبد یل خانواد ه های گسترد ه به خانواد ه هسته ای، نگرش 
نسبت به افراد  مسن نیز تغییر یافت. د ر این د وره، صنعتی شد ن و مد رنیزاسون به شد ت د ر 
کاهش قد رت و نفوذ افراد  مسن نقش د اشته است. با مد رنیزاسیون جوامع، افراد  مسنی که 
د یگر قاد ر به اد امه اشتغال، تولید  و بهره وری نیستند ، به عنوان افراد ی سربار د ید ه می شوند . 
شــواهد  موجود  د رباره افراد  مسن د ر هر د و جوامع توسعه یافته و د رحال توسعه، مؤید  نظریه 
مد رنیزاسیون می باشد . شــواهد  موجود  نشان می د هد  که افراد  مسن د ر این جوامع، با جد ا 
شــد ن از بازار کار، عماًل به افراد ی غیر مولد  و سربار تبد یل شد ه و عمد ه حمایت خانواد گی 
خود  را از د ســت می د هند . با این حال، برخی از محققان، نظریه مد رنیزاسیون سالمند ی را 
غیر تاریخی بود ن و اید ه الیزه کرد ن گذشته مورد  انتقاد  قرار د اد ه اند . به اعتقاد  آنها، افزایش 
ســن و پیری همواره د ر همه جوامع با احترام و تکریم همراه نبود ه اســت؛ زیرا موقعیت و 

1.	 Modernization	Theory	of	Aging
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پایگاه افراد  مسن د ر جامعه، همواره متأثر از ساخت روابط قد رت است. آبود رین1 )2007( با 
نقد  نظریه مد رنیزاسیون، به د و د لیل اصلی کاهش منزلت سالمند ان، اشاره می کند . به اعتقاد  
وی، نظریه مد رنیزاسیون قاد ر به توضیح علت کاهش حمایت های ماد ی خانواد ه ها از افراد  
سالمند ، به ویژه د ر کشورهای د رحال توسعه نمی باشد . او ضمن تاکید  بر رویکرد  ماتریالیستی، 
رشــد  فرد گرایی د ر جوامع متاخر را عامل مؤثری د ر تضعیف هنجارهای سنتی و الزام آور 
مراقبت فرزند ان از والد ین می د اند . از سوی د یگر، تأکید  جامعه بر استقالل و خود مختاری 
سالمند ان، عامل د یگری است که باعث تضعیف الزامات و تعهد ات فرزند ان د ر قبال والد ین 

خود  می شود .

2-2-5- رویکرد  تضاد 
بــر طبق این نظریه، پایــگاه اجتماعی افراد  با نقش آن ها د ر نیــروی کار و رابطه آن ها 
با ابزار تولید ، پیوند  د ارد . د ر جوامع شــکار و گرد اوری خوراک، ســالمند ان منزلت پایینی 
د اشــتند ، زیرا آن ها رابطه نزد یکی با ابزار تولید  ند اشتند ؛ اما منزلت آن ها د ر د وران باثبات 
کشاورزی که د ر آن ســالمند ان کنترل مالکیت زمین را د ر اختیار د اشتند ، افزایش یافت. 
بااین حال، د ر جوامع صنعتی مد رن، به این د لیل که د انش تکنولوژیك، جای تجربه زیسته 
را می گیرد ، نقش و منزلت سالمند ان کاهش می یابد . این نظریه، همچنین بر تضاد  منافع 
بین گروه های سنی جوان و سالمند  تأکید  می کند . همان گونه که د انلد  کاویل )1974( بیان 
می د ارد ، جامعه به طور منظم به جوانان امتیازاتی را اعطاء می کند ، این روند  اعطای امتیاز 
به جوانان توسط آنچه کیش جوانی  خواند ه می شود ، تقویت می گرد د . کیش جوانی، نوعی 
نظام ارزشــی است که جوانی را به عنوان نماد  زیبایی، تند رستی و ترقی تکریم می کند  و 
د ر زمینه اشــتغال، تخصیص منابع، به نفع آن ها تبعیض قائل می شود . کاویل، به معرفی 
چهار جنبه از مد رنیزاسیون می پرد ازد  که منزلت سالمند ان را کاهش می د هد . اولین جنبه، 

1.	 Aboderin
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تکنولوژی سالمت است. پیشرفت های مد رن د ر زمینه سالمت، سالمت عمومی و طول 
عمر جمعیت را افزایش می د هد . این امر نیروی کار مســن تر و سالم تری را ایجاد  می کند  
که عمر کارکنان  آنجا که می تواند  برای مد ت طوالنی تــری د ر نیروی کار باقی بماند . از
افزایش یافته اســت، بنابراین، مرگ ومیر د یگر همانند  گذشته خالئی د ر نیروی کار ایجاد  
نمی کند ؛ بنابراین جامعه از طریق بازنشستگی به ایجاد  این جای خالی می پرد ازد  و افراد  را 
د رست د ر هنگامی که به باالترین نقش و مرتبه د ر نیروی کار می رسند ، از بازار کار بیرون 
می رانند . به این ترتیب، منزلت کارکنان مسن کاهش یافته و به منزلت بازنشستگی، با د رآمد  
و نفوذ کمتر تبد یل می شــود . عالوه براین، جوانان د ر جوامع مد رن، از فرصت بیشــتری 
برای علم آموزی و مهارت آمــوزی برخورد ارند  که این امر باعث افزایش منزلت و جایگاه 
آن ها د ر جامعه می شــود ؛ زیرا جامعه به سواد  روزافزون آن ها د ر محل کار وابسته است؛ و 
به طور مد اوم مشــاغل اطالعاتی و تکنولوژی محوری می آفریند  که عموماً جوانان د ر آن 
اشــتغال د ارند . د رحالی که کارکنان مسن د ر این جوامع، عمد تاً به ایفای نقش د ر مشاغل 
سنتی  مشغول هستند ، یعنی مشاغلی که برخی از آن ها از ارزش پایین تری برخورد ار بود ه 

و سرانجام منقضی خواهند  شد  )گوررو، 1398(.

2-2-6- رویکرد  کنش متقابل نماد ین
این رویکرد  بر نحوه ساخت وســاز جامعه و نظام معانــی ذهنی افراد  از طریق تعامالت و 
کنش متقابل نماد ین تأکید  می کنند . بر اســاس این رویکرد ، د رک افراد  از خود  و د یگران 
مبتنی بر نماد های فرهنگی اســت. انســان ها از طریق تعامالت نماد ین به هویت د ست 
می یابند . د رنتیجه شناخت و احساس یك فرد  از خود ش، متأثر از تعامالت اجتماعی وی با 
جامعه است. به همین منوال، د رک افراد  از پیری و افزایش سن نیز بیش از آن که ماهیتی 
بیولوژیك د اشــته باشد ، ریشــه د ر نحوه نگرش جامعه به مقوله پیری و سالمند ی د ارد . 
د رنتیجه، نقش های یك فرد  د ر هر گروه ســنی، همواره به طور اجتماعی تعریف می شود . 
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بر اســاس این رویکرد ، میان سالی تنها با تعد اد  ســالیان عمر سنجید ه نمی شود ، بلکه با 
مجموعه ای از انتظارات نقشی پیوند  د ارد . این انتظارات نقشی، گروه های سنی خاصی را 
انگ می زند . انگ )د اغ( مفهومی اســت که توسط اروینگ گافمن )1963( ساخته شد  و 
به معنای نوعی صفت بی اعتبار کنند ه اســت. سالمند ان د ر جامعه به د لیل وجود  تفکرات 
قالبی که آن ها را ناتوان، آسیب پذیر، ضعیف و ناتوان به تصویر می کشد ، بی اعتبار می شوند . 
تبعیض و کلیشه های سنی ممکن است به تصوری که سالمند ان از خود شان د ارند ، آسیب 
بزند ؛ و نوعی د ور باطل ترس د ر افراد  مسن و سالمند  ایجاد  کند  و بد ین ترتیب سالمند ی 
متراد ف با معلولیت، مرگ، رقابت بر ســر منابع و فرود ســتی برخی افراد  تلقی شود . این 
تصورات ممکن اســت انزوای اجتماعی، وابســتگی و آزار ســالمند ان را افزایش د هند  و 
ممکن است به نوعی پیش گویی خود  محقق ساز1 بد ل شوند  )گوررو، 1398(. نظریه »انتخاب، 
بهینه ســازی و جبران«، نظریه استعالی پیری و نظریه نقش، ازجمله نظریه های رایج د ر 

رویکرد  کنش متقابل نماد ین است که د ر اد امه، مورد بررسی قرار می گیرند .

2-2-7- نظریه انتخاب2، بهینه سازی3 و جبران4 )راهبرد های مد یریت زند گی(
همان طور که خاطرنشان گرد ید ، یکی از نظریه های رایج د ر رویکرد  کنش متقابل نماد ین، 
نظریه »انتخاب، بهینه سازی و جبران« بالتس و بالتس )1990( است که کاربرد  گسترد ه ای 
د ر مطالعات بازنشستگی و سالمند ی د ارد . اساس نظریه »انتخاب، بهینه سازی و جبران«، 
ارزیابی تأثیر ســالمند ی و تغییرات ناشی از آن بر ســطح منابعی است که افراد  د ر اختیار 
د ارند . این تغییرات ممکن است د ر رابطه با سالمت و منابع جسمی و روانی یا د یگر منابع 
مالی، حمایتی، عاطفی، انگیزشــی و ارتباطی باشد  که به د نبال بازنشستگی و سالمند ی، 

1.	 Self-	Fulfiling	Prophecy
2.	 Selection
3.	 Optimization
4.	 Compensation
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د چار نوسان می شوند . این نظریه، بر تأمل و بازنگری د ر اهد اف، تنظیم مجد د  منابع برای 
حفظ تعاد ل و همچنین تعاد ل بخشــی به تغییرات ایجاد شــد ه د ر منابع، د ر تمامی مراحل 
زند گی تأکید  می کند  )آلد وین، 2016(. از این منظر، »انتخاب، بهینه ســازی و جبران« نوعی 
فرایند  انطباقی و راهبرد  مقابله ای اســت که انسان ها د ر د وره های مختلف زند گی خود ، از 
آن به منظور غلبه بر چالش های زند گی روزمره، باألخص محد ود یت های ناشی از افزایش 
سن، استفاد ه می کنند . هرچند ، نوع راهبرد های مورد استفاد ه توسط افراد ، خود  تابعی از میزان 
منابعی اســت که آن ها د ر اختیارد ارند . یافته های موجود  نشان می د هند ، افراد ی که منابع 
بیشــتری برخورد ارند ، احتمال بیشتری د ارد  که از گزینه انتخاب استفاد ه نمایند . د ر مقابل، 
افراد ی که منابع کمتری د ارند ، احتمال بیشتری د ارد  که از راهبرد های بهینه سازی و جبران 

استفاد ه نمایند .
د ر مجموع، این نظریه که ریشــه د ر روانشناسی گستره عمر1 د ارد ، بر توانایی مد یریت 
و انطباق پذیری د ر طول مســیر زند گی تأکید  می کند . بــر طبق این نظریه، افراد ی که از 
توانایی انطباق پذیری بیشــتری برخورد ارند  و از راهبرد های انتخاب، بهینه سازی و جبران 
برای مد یریت زند گی شــان استفاد ه می کنند ، به میزان بیشتری به سالمند ی موفق د ست 
می یابند . از این رو، به لحاظ تاریخی مفهوم سالمند ی موفق از بطن روانشناسی گستره عمر 
سر برآورد ه است. فرض اصلی روانشناسی گستره عمر این است که تحول د ر بزرگ سالی 
به اتمام نمی رسد ، بلکه کل مسیر زند گی را تا زمان مرگ د ر برمی گیرد . از این رو، روانشناسی 
گستره عمر، تحول فرد ی را د ر کل مسیر زند گی، از مرحله جنینی تا د وره سالمند ی، مورد  
بررسی قرار می د هد . این نظریه، چارچوب کلی را برای د رک تغییرات و تحوالت ایجاد  شد ه 
د ر روند  گستره عمر فراهم می سازد . بر طبق این نظریه، افراد  د ر جریان گستره عمر، با یك 
سری فرصت های معین نظیر )آموزش( و محد ود یت های معین د ر منابع و توانمند ی ها، نظیر 
)بیماری( مواجهه می شوند  که می توانند  از طریق اتخاذ سه مؤلفه »انتخاب، بهینه سازی و 

1.	 Lifespan	Psychology
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جبران« به نحو ســازگارانه با آن ها برخورد  نمود ه و بر آن ها غلبه کنند  )اشمیت، زاچر و فریز، 
2012، به نقل از وفائی، 1394(.

 فرض اصلی نظریه این است که با افزایش محد ود یت های جسمی و شناختی ناشی از 
افزایش سن، تغییراتی د ر فرایند  سازگاری و انطباق پذیری ایجاد  می شود . این نظریه، معتقد  
است که افراد  مسن د ر مواجه با کاهش منابع باید  اهد اف و فعالیت های مشخصی را انتخاب 
و با تمرکز بر روی آن ها و بهینه ســازی تالش ها و بهبود  عملکرد  خود  د ر این فعالیت ها، 
محد ود یت های پیش روی خــود  را جبران نمایند . یکی از نمونه های موفق د ر کاربرد  این 
استراتژی ها، والد میر هوریتز1، پیانیست مشــهوری است که اجراهای مهیجی را د ر سن 
نود  سالگی و به رغم کهولت ســن انجام د اد ه است. او با انتخاب بهترین قطعات موسیقی 
و تمرکز بر تمرین )بهینه سازی( و جبران محد ود یت های سنی د ر نوازند گی پیانو، توانست 

عملکرد  خود  را د ر زمینه موسیقی به نحو موفقی حفظ کند .
د ر مجموع، این نظریه کاربرد  گســترد ه ای د ر مطالعات سالمند ی د اشته است. برطبق 
این رویکرد ، ســالمند ی نه یك پیامد ، بلکه نوعی فرایند  است. آن ها سالمند ی و پیری را 
نوعی فرایند  از د ســت د اد ن و به د ست آورد ن می د انند . از این رو، محققان د ر این رویکرد ، 
بر لزوم تعاد ل بین آنچه که ســالمند ان از د ست می د هند  و آنچه که آنان د ر این فرایند  به 
د ســت می آورند ، تأکید  می کنند . بر اساس این نظریه، اگرچه انرژی و توان افراد  با افزایش 
سن کاهش می یابد ، بااین حال، افراد  مسن می توانند  با تعیین اهد اف مشخص و بهینه سازی 
تالش هــای خود ، طیفی از فعالیت های ممکن و مورد عالقه شــان را انجام د هند  و از این 
فعالیت ها به عنوان جایگزینی برای جبران فعالیت های ازد ســت رفته خود  اســتفاد ه کنند ؛ 
بنابراین، برخالف نظریه رهایی از قیود  کــه طبق آن کاهش انرژی و فعالیت های بد نی، 
باعث افزایش وابســتگی افراد  می شــود ، این نظریه کاهش انرژی و فعالیت های بد نی د ر 
د وره ســالمند ی را لزوماً منفی نمی د اند ؛ زیرا افراد  می توانند  با ذخیره کرد ن و تجمیع انرژی 

1.	 Vladimir	Horowitz
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و همچنین تمرکز بر هد فی مشخص و معین، فعالیت های معنا بخش زند گی خود  را اد امه 
د هند . به عنوان مثال، اســتاد  د انشــگاهی که د ر ایام خد مت اش، به د لیل جذابیت د ر نحوه 
تد ریس، مورد عالقه و احترام د انشجویان بود ه است، می تواند  د ر د وران بازنشستگی با توجه 
به توان محد ود  جســمی خود ، به جای تد ریس تمام وقت، ساعاتی را د رهفته به تد ریس که 
برای وی فعالیتی معنا بخش است، اختصاص د هد . از این طریق، وی می تواند  خأل ناشی از 

د ست د اد ن فعالیت های معنا بخش د ر د وره بازنشستگی را جبران نماید .
فروند  )2008( د ر شــرح این نظریه، انتخــاب را گزینش اهد اف، تکالیف و حوزه های 

زند گــی و تصمیم گیری د رباره اولویت بند ی اهد اف تعریف می کند . به زعم وی، از آنجا که 
محد ود یت د ر منابعی نظیر زمان و انرژی، بخش جد ایی ناپذیری از زند گی انســان اســت، 
د رنتیجه ضروری اســت تا فرد  اهد اف و حوزه های عملکرد ی خاصی را انتخاب کند ، زیرا 
عماًل امــکان پیگیری و پرد اختن به همه اهد اف و فرصت ها وجود  نــد ارد . لذا، د ر د وران 
بازنشســتگی و سالمند ی که افراد  با کاهش منابع و تغییر د ر نیازهای شخصی مواجه اند ، 
انتخــاب اهد افی که باعث انطباق بین منابع و نیازها و نهایتا عملکرد  مثبت فرد  شــود ، از 
اهمیت ویژه ای برخورد ار اســت؛ زیرا افــراد ی که به د لیل کاهش منابع و محد ود یت های 
زمانی، به طور گزینشی اقد ام به انتخاب های موثری می کنند ، سالمند ی معناد اری را تجربه 

می کنند  )بالتس و بالتس، 1990(.
بــا این حال، فرآیند  انتخاب همواره متأثر از اهد اف، اولویت بند ی ها و ترجیحات فرد ی 
اســت. به عنوان مثال، اولویت والد ین د ر خانواد ه های پر جمعیت، به د لیل د ل مشــغولی به 
مسائل و مشکالت فرزند ان، غالبا معطوف به امور و نیازهای فرزند ان است تا نیازهای واقعی 
خود . لذا امکان استفاد ه والد ین از استراتژی انتخاب مبتنی بر تغییر، کاهش می یابد . د اشتن 
فرزند  زیاد  باعث می شود  تا انرژی و توجه والد ین عمد تاً صرف امور و نیازهای فرزند ان شود . 
د رنتیجه، تمرکز و توان ســازماند هی آن ها برای پرد اختن به نیازهای پایه و ضروری شان 
کاهش  یابد  )ستود ه و همکاران، 2018(. د ر مجموع، انتخاب های یك فرد  را می توان بر اساس 
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منشأ علّي و کارکرد ي، به د و نوع انتخاب گزینشي1 و انتخاب مبتني بر شکست یا فقد ان 
تقسیم نمود . انتخاب گزینشی، شامل تعیین اهد اف مطلوب بد ون تجربه شکست یا احساس 
کمبود  منابع اســت. د ر مقابل، انتخاب ناشــی از تجربه شکست یا فقد ان2، زمانی صورت 
می گیرد  که فرد  به د لیل ناکامی د ر د ستیابی به یك هد ف، از پیگیری آن هد ف منصرف و 

به جای آن سلسله مراتبی از اهد اف جد ید  را ایجاد  می کند  )بالتس و بالتس، 1990(.
فروند ، بهینه ســازی را سرمایه گذاری بر روی منابع و توانایی ها و تخصیص و پاالیش 
منابع د رونی و بیرونی برای د ســتیابی به اهد اف انتخاب شد ه می د اند ؛ این فرایند ، اهمیت 
بسیاری د ر رشد  موفقیت آمیز فرد  د ارد . بهینه سازی شامل به د ست آورد ن و تخصیص منابع 
مربوط به د ستیابي به هد ف، نظیر )زمان، تالش و د رخواست کمك از د یگر افراد ( می باشد . 
فروند ، استفاد ه بهینه از زمان، پاید اری و ثبات، تمرکز و توجه، تالش مضاعف، کسب منابع 
و مهارت های جد ید  و الگو قرار د اد ن افراد  موفق را نمونه ای از بهینه ســازی برمی شمارد . 
بهینه سازی به افراد  کمك می کند  تا د ر جستجو برای جنبه های مثبت زند گی تالش کنند . 
د ر نهایت فروند ، جبران را اســتفاد ه خالقانه از ســایر توانایی ها، برای د ستیابی به اهد اف 
اولیه، علیرغم ظرفیت های محد ود  تعریف می کند . جبران به فعالیت ها و سرمایه گذاری های 
اطالق می شود  که فرد  د ر شرایط سخت و د ر مواجهه با فقد ان ها انجام می د هد . د ر مجموع، 
جبران، شــامل جایگزیني منابع، استفاد ه از کمك های بیروني و کاربرد  مد اخالت د رماني 
است. به طور معمول، زمانی از راهبرد های جبرانی استفاد ه می شود  که یك فرد  د ر د ستیابی 
به هد ف خود  با فقد ان منابع یا رکود  د ر توانمند ی ها مواجه شــود . د ر چنین شرایطی، فرد  
به منظور حفظ سطوح عملکرد ی مورد نظر، از یك سری فرآیند های جایگزین نظیر )استفاد ه 
از عینك یا کمك گرفتن از د یگران( استفاد ه می کند . به عنوان مثال، افراد  مسن هنگامی که 
با کاهش حافظه و توانایی های شناختی مواجه می شوند ، با انتخاب آنچه اهمیت بیشتری 

1.	 Elective	Selection
2.	 Loss–Based	Selection
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د ارد  و استفاد ه از راهبرد های جبرانی، سطح عملکرد  قبلی خود  را حفظ می کنند . د ر مجموع، 
د ر بحث از راهبرد های جبرانی، می توان به د و نوع راهبرد  جبرانی اشاره نمود . نوع اول که 
به موجب آن از منابع و توانمند ی های جد ید ، به عنوان راهبرد ی جبرانی، برای د ســتیابی به 
همان اهد اف استفاد ه می شود . نوع د وم، راهبرد  جبرانی که د ر آن اهد اف تحولی فرد ، تغییر 
می یابند . پژوهش های بســیاری د رباره ارتباط بین استفاد ه از الگوی انتخاب، بهینه سازی 
و جبران و نشانگرهای سالمند ی موفق انجام شــد ه است. )وفائی، 1394(. به اعتقاد  بالتس 
و بالتس )1990( افراد ي که به میزان بیشــتری از راهبرد هاي مد یریت زند گي اســتفاد ه 

می کنند ، د ر مواجهه با شکســت ها و ناکامی های زند گی، تاب آوری بیشــتري د ارند . آن ها 
با اســتفاد ه از راهبرد هاي جبرانی می توانند ، رضایت خود  را د ر زند گي حفظ کنند ؛ بنابراین، 
راهبرد هاي مد یریت زند گي، نه تنها مقابله با افول منابع و فقد ان ها را تسهیل می کند ، بلکه 
باعث می شــود  تا فرد  با ارتقای توانمند ی های خود ، به طور فعــال اهد افش را د نبال کند  

)عباسیان و همکاران، 1394(.

بالتس و بالتس )1990( مد لی از سالمند ی فعال را بر اساس نظریه »انتخاب، بهینه سازی 
و جبران« ارائه نمود ند . آن ها ســالمند ی موفق را تحولی فرد ی می د انند  که با به کارگیری 
استراتژی های »انتخاب، بهینه سازی و جبران« تحقق می یابد . این سه فرایند ، برای تکامل و 
تحول سالمند ی فعال ضروری است. لذا، سالمند ی موفق شامل انتخاب حوزه های عملکرد ی 
بر پایه منابع قابل د سترس و بهینه سازی منابع بالقوه و افزایش و بهینه سازی سود  و جبران 
)زیان ها( می باشد ؛ به عبارت د یگر، با کاربرد  استراتژی های »انتخاب، بهینه سازی و جبران«، 
حفظ عملکرد  و کاهش زیان د ر سالمند ی تضمین می شود . فرض اصلی این نظریه این است 
که افراد  د ر طول زند گی شــان، د ر رابطه با منابع و توانایی های خود ، با فرصت ها، چالش ها 
و محد ود یت هایی مواجه هســتند . آن ها از طریق این استراتژی ها می توانند  بر این موانع و 
محد ود یت ها غلبه کنند . از این رو، بالتس سالمند ی موفق را فرایند  بهینه سازی د ستاورد ها و 
کمینه سازی زیان ها و فقد ان ها می د اند  که د ر تمام طول عمر یك فرد  جریان د ارد ؛ بنابراین، 
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سالمند ی موفق، فرایند ی فرد ی و خالقانه است که با به کارگیری ترکیبی از استراتژی های 
سه گانه »انتخاب، بهینه سازی و جبران« به د ست می آید . به عبارت د یگر، سالمند ی موفق از 
طریق جمع آوری و سرمایه گزاری بر منابع و کاربرد  اشکال مختلف سرمایه حاصل می شود . 
از این منظر، سالمند ی موفق با پیری و بازنشسته شد ن فرد  آغاز نمی شود ، بلکه فرایند ی است 
که کل گستره عمر یك فرد ، د ر د وره های مختلف زند گی را شامل می شود ؛ بنابراین، افراد  
د ر مرحله خاصی از زند گی خود  وارد  سالمند ی موفق یا ناموفق نمی شوند . سالمند ی موفق، 
سطحی از عملکرد  است که به یك فرد  اجازه می د هد  تا برای تحقق اهد اف شخصی و حفظ 
استاند ارد های زند گی تالش نماید . از این رو، رویکرد  گستره عمر د ر بحث از سالمند ی موفق، 
کل طــول عمر یك فــرد  را د ر بر می گیرد . د ر مجموع، با توجه به ضرر و زیان های مرتبط 
با ســالمند ی، مد یریت فقد ان ها و حفظ عملکرد ، جنبه مهمی از سالمند ی موفق را تشکیل 
می د هد ؛ زیرا رشد  انسان د ر هر مرحله از زند گی، شامل فرایند  از د ست د اد ن منابع و ظرفیت ها 
و د ستیابی به منابع و ظرفیت های جد ید  است. د رنتیجه، رشد  موفق یك فرد  د ر طول زند گی، 
منوط به مد یریت تغییراتی اســت که د ر منابع وی ایجاد  می شود  که این امر غالباً ازطریق 

راهبرد های سه گانه و به هم پیوسته انتخاب، بهینه سازی و جبران انجام می شود .
بااین حال، مد یریت منابع د ر ایام بازنشستگی و سالمند ی از اهمیت بیشتری برخورد ار 
است. به این د لیل که هم زمان با افزایش سن، تعاد ل بین د ستاورد ها و فقد ان ها )از د ست 
د اد ن ها( کمتر مثبت است، ضمن آن که بسیاری از منابع د ر این د وره از زند گی، تجد ید  ناپذیر 
بود ه یا به سختی تجد ید  می شوند . به همین د لیل، مد یریت منابع د ر این د وره از زند گی فرد ، 

از اهمیت بیشتری برخورد ار است.

2-2-8- نظریه استعالی پیری
این نظریه، برای نخستین بار توسط الرس تورنستام )1989( جامعه شناس سوئد ی مطرح 
گرد ید . به لحاظ مبانی فکری و پاراد ایمی، این نظریه ریشه د ر رویکرد  کنش متقابل نماد ین 
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د ارد . ایــن نظریه، ازنقطه نظر روانی- اجتماعی به مطالعه ســالمند ی می پرد ازد . به اعتقاد  
تورنستام، سالمند ی فرایند  رشد  طبیعی به سوی بلوغ و پختگی فکری و خرد مند ی است؛ 
زیرا با افزایش سن، تغییرات تد ریجی د ر پاراد ایم ذهنی افراد  سالمند  ایجاد  می شود  که توأم 
با نوعی استعال و تغییر د ید گاه از عقالنیت ابزاری و تفکر ماد ی گرایانه، به د ید گاهی جهان 
روایانه نسبت به زند گی و جهان است. این تغییر رویکرد  د ر ابعاد  مختلف شخصی، اجتماعی 
و کیهان شناســی فرد  صورت می پذیرد . از ویژگی هــای این نوع تغییر د ید گاه می توان به 
کاهــش خود مد اری، مقابله با نفس، مراقبه و تعالی خود ، معنویت گرایی، رواد اری و تحمل 
و ترس کمتر نســبت مرگ اشــاره نمود . این گروه از سالمند ان، احساس آرامش و ارتباط 
بیشتری با جهان طبیعی د ارند . آن ها ابهامات و تناقضات ظاهری را بیشتر تحمل نمود ه و 

از رواد اری و تساهل بیشتری برخورد ارند .
د ر مجموع، بر طبق این رویکرد  افراد  مســن د ر ســالمند ی، د ید گاه عقالنی و ماد ی 
خود  را به زند گی کنار گذاشــته و کمتر نســبت به آیند ه خود  نگرانی د ارند . از این منظر، 
بازنشستگی نه تنها رضایت مند ی از زند گی را کاهش نمی د هد ، بلکه د ر عمل نقطه عطف 
مثبتی د ر زند گی افراد  می باشد  که با افزایش د رون گری و تأمل و متعاقباً افزایش د ر کیفیت 
زند گی د رک شــد ه همراه اســت. مطالعات انجام شد ه د ر چین نشان می د هد  که د ستیابی 
ســالمند ان و بازنشستگان به تعالی و استعال د ر این د وره از زند گی، می تواند  به تاب آوری 
آنها د ر برابر چالش های زند گی کمك نماید . لذا، بر طبق این نظریه، افراد ی که د ر زند گی 

به معنایی د ست می یابند ، از سالمت جسمی و روانی بیشتری برخورد ارند .
با این حال، به زعم تورنســتام، تحقیقات سالمند ی عمد تاً متأثر از پاراد ایم اثبات گرایی 
بود ه است. به همین د لیل، همواره ارزش های اثبات گرایانه ای نظیر اثربخشی، بهره وری و 
عقالنیت بر اکثر این تحقیقات حاکم بود ه است. بر مبنای این ارزش ها، بازنشستگی و جد ا 
شــد ن از کار و اشتغال، امری منفی د ر زند گی است تا فرایند ی طبیعی. غلبه این ارزش ها 
د ر مطالعات ســالمند ی موجب بد فهمی و باورهای ناد رستی شد ه است. مفهوم سالمند ی 
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موفق، نمونه ای کالســیك از تأثیر این نوع از ارزش ها است. به اعتقاد  تورنستام، استعالی 
پیری، فرایند ی طبیعی است؛ زیرا زند گی برحسب قانون مند ی های طبیعی آن، د رنهایت به 

استعالی پیری ختم می شود .
د ر مجموع، نظریه استعالی پیری، رویکرد ی د رباره رشد  تکوینی سالمند ی مثبت است، 
به این معنی که رشد  انسان فرایند ی است که د ر طول زند گی و حتی د ر مرحله سالمند ی 
نیز اد امه د ارد ؛ بنابراین، اســتعالی پیری فرایند ی طبیعی د ر رشد  انسان تلقی می شود  که 
وقتی که به نقطه کمال خود  می رســد ، منجر به تغییر د ید گاه و جهان بینی افراد  مســن، از 

د ید گاهی ماد ی گرایانه و مبتنی بر عقل ابزاری، به د ید گاهی کیهانی و متعالی1 می شود . 
تورنســتام، غلبه ارزش های اثبات گرایانه را مانعی د ر تحقق این هد ف می د اند . نقطه 
قوت این نظریه، شواهد  تجربی مؤید  آن است، هرچند  این نظریه نیازمند  تعاریف د قیق تر 
و روشن تری است. بااین حال، تورنستام د رحالی که استعال و تعالی را محد ود  به د وره پیری 
و سالمند ی می کند  که مطالعات اخیر نشان می د هند  که استعال و تعالی به هیچ وجه محد ود  
به د وران ســالمند ی و پیری نیست، بلکه مصاد یق آن را می توان د ر د یگر گروه های سنی 
نیز بازیافت. تمرکز بر ســطح فرد ی و بی توجهی به تأثیر عوامل اقتصاد ی اجتماعی سطح 
کالن بر تجربه پیری و سالمند ی از د یگر انتقاد اتی است که به این نظریه وارد شد ه است. 
بااین حال، اگرچه این نظریه فرایند  پیری را تجربه ای مثبت و همســان با مرحله هشــتم 
اریکســون می د اند ؛ اما این فرض که همه ســالمند ان ناگزیر به تعالی و خرد مند ی د ست 
می یابند  را نمی پذیرد . از این رو، احساس انزوا، بی معنایی و طرد شد گی د ر برخی از سالمند ان، 
نقطه مقابل تجربه استعال و تعالی د ر سالمند ی است؛ بنابراین، ضروری است تا افراد  مسن، 
همانند  د یگر د وره های زند گی خود ، برای غلبه بر ناکامی ها و شکست های زند گی و تبد یل 

نقاط ضعف به نقاط قوت، تالش نمایند .
استعالی پیری ابعاد  سه گانه ای د ارد ، بعد  کیهانی که شامل احساس همراهی با کائنات و د ر نظر گرفتن خود  به عنوان بخشی   .1
از جهان هستی، بعد  انسجام که بر یکپارچگی و معناد اری زند گی اشاره د ارد  و د رنهایت بعد  خلوت گزینی مثبت که حاکی از 

تجد ید نظر د ر روابط فرد ی و اجتماعی است )ارجمند ، 1397(.
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2-2-9- نظریه نقش
این نظریه، معمواًل برای توصیف و تشریح سازگاری با بازنشستگی به کار می رود . برحسب 
این نظریه، جامعه مبتنی بر ایفای وظایف یا نقش هایی اســت که هر یك تابع انتظارات و 
هنجارهای معینی است. د ر این میان، نقش های شغلی، به عنوان یکی از منابع هویت ساز، 
از مهم ترین نقش هایی است که افراد  ایفاء می کنند . بر طبق این نظریه، بازنشستگی نوعی 
گذار و انتقال نقش اســت که می تواند  منجر به حذف نقش های قبلی یا ایجاد  نقش های 
جد ید ی برای فرد  د ر خانواد ه شود . به لحاظ مفهومی، »انتقال نقش« 1یا »خروج از نقش«2 
به تغییر نسبتاً د ائمی مجموعه ای از رفتارهای مورد  انتظار یك فرد ، به مجموعه د یگر اشاره 
د ارد  کــه به د لیل ورود  به نقش جد ید  یا خروج از نقش های قبلی صورت می پذیرد . از این 
منظر، گذار و انتقال به بازنشستگی را می توان فرآیند  آزاد  شد ن از نقش های شغلی و ورود  
به نقش »بازنشســته« نامید . پیامد های گذار و انتقال نقش به بازنشستگی ممکن است، 

مثبت یا منفی باشد .
د ر مجموع، نظریه نقش، بازنشستگی را نوعی گذار از نقش های شغلی، به نقش های 
خانواد گی می د اند  که ممکن اســت با پیامد های منفی، نظیر ناتوانی د ر حفظ تصویر مثبت 
از خود  به د لیل از د ســت د اد ن نقش های قبلی و متعاقباً افسرد گی و اضطراب همراه باشد . 
بااین حال، بازنشستگی می تواند  واجد  پیامد های مثبتی نیز باشد . هرچند ، میزان رضایت از 
بازنشستگی، خود  تابعی از میزان اهمیتی است که شغل قبلی برای فرد  د ارد . بر طبق نظریه 
نقش، زند گی افراد  حول نقش های مختلفی که د ر جامعه بر عهد ه د ارند ، ســاخت می یابد . 
لذا، توانایی و قابلیت ایفای نقش د ر زند گی، مستقیماً با هویت، اعتماد به نفس و رفاه افراد  
مرتبط است؛ بنابراین، از د ست د اد ن نقش های شغلی د ر زمان بازنشستگی، به منزله انقطاع 
و گسســت غیرمنتظره ای د ر حیات یك فرد  است که می تواند  موجب پریشانی، افسرد گی 
و کاهش رفاه و بهزیســتی فرد  شود ؛ بنابراین، بازنشستگی به انحاء مختلفی، عزت نفس و 
1.	 Role	Transmition
2.	 Role	Exit
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احترام به خویشــتن بازنشستگان را تهد ید  می کند . بازنشستگی فرصت های معمول برای 
تماس های اجتماعی با همکاران و وابســتگی و عضویت د ر گروه های حرفه ای، شغلی و 
صنفی را کاهش یا قطع می کند . بااین حال، افراد  پس از بازنشســتگی می توانند  نقش های 
خانواد گــی و اجتماعی جد ید ی را جایگزین نقش های قبلــی خود  کنند . نقش هایی نظیر 
پد ربزرگ و ماد ربزرگ که برخالف نقش های اســترس زای شغلی، می توانند  باعث آرامش 
فرد  بازنشســته شود . د رنتیجه، از طریق انتخاب نقش های جد ید ، فشارهای ناشی از د ست 
د اد ن نقش های قبلی، جبران می شود . بااین حال، اثربخشی چنین اقد اماتی، همان گونه که 
خاطرنشان گرد ید ، منوط به نگرش فرد  به شغل قبلی خود  و میزان رضایتی است که فرد  
از نقش های جد ید  خود  به د ست می آورد . به عنوان مثال، برای یك فرد  ممکن است، نقش 
پد ربزرگ، از جذابیتی مشــابه با نقش شغلی قبلی برخورد ار نباشد . د ر چنین حالتی، گذار به 

بازنشستگی و انتقال نقش می تواند  پد ید ه ای د رد ناک و ناراحت کنند ه باشد .
بنابراین، کیفیت نقش قبلی، عامل مهمی د ر گذار به بازنشســتگی است. لذا، میزان 
اهمیتی که نقش قبلی برای فرد  د ارد ، تعیین کنند ه میزان مشکالتی است که فرد  د ر گذار 
به بازنشستگی و فرایند  سازگاری با آن متحمل می شود . د ر این رابطه، از مفهوم محوریت 
نقش1 می توان به منظور تفکیك نقش های یك فرد ، بر اساس میزان اهمیت آن استفاد ه 
نمــود . این مفهوم کمك می کند  تا بیــن نقش های مهم و فرعی یا نقش هایی که فرد  با 
اکراه و اشتیاق انجام می د هد ، تمایز قائل شد ؛ بنابراین، پیامد های ناشی از ورود  یا خروج از 
یك نقش، تابعی از اهمیت و محوریت یك نقش می باشــد . لذا، ارزیابی یك فرد  د ر ورود  
و خروج به نقش هایی که از اهمیت باالیی برخورد ار است، متفاوت از زمانی است که یك 
فرد  نقش کم اهمیتی را می پذیرد  یا از آن خارج می شــود  )هاپکینــز و همکاران، 2006: 88(. 
)1( رابطه بین ارزیابی، محوری بود ن نقش و ماهیت گذار و انتقال به نقش  جد ول شماره 

)ورود  و خروج( را نشان می د هد .

1.	 Role	Centrality
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جد ول شماره )1(- ارزیابی گذار به نقش )هاپکینز و همکاران، 2006: 88(

خروج از نقش ورود  به نقش میزان اهمیت و محوری بود ن یک نقش

ارزیابی منفی ارزیابی مثبت باال

ارزیابی مثبت ارزیابی منفی پایین

د ر مجموع، بر اساس این نظریه، بازنشستگی می تواند  فرصتی برای تسکین نقش های 
اســترس زای قبلی و یا زمانی برای تجربه استرس و فشار ناشی از نقش های ازد ست رفته 
باشد . ضمن آن که، انتظار می رود  با گذار به بازنشستگی، تغییراتی د ر وضعیت رفاهی افراد  
ایجاد  شــود . بااین حال، به زعم منتقد ین کارایی این نظریه د ر تبیین فرایند  گذار و انتقال 
به بازنشســتگی و پیامد های ناشی از آن، به میزان کافی مورد  تائید  و آزمون تجربی قرار 

نگرفته است.

2-2-10- نظریه فعالیت1
نظریه فعالیت، نخســتین بار توسط هویگورســت2 )1963( مطرح شد . به زعم وی، افراد  
بازنشسته تمایلی به قطع رابطه با جامعه ند ارند . آن ها د ر د وران بازنشستگی، همان نیازهای 
روانی اجتماعی را د ارند  که د ر د وران میان ســالی د اشــته اند . نظریه فعالیت، بر لزوم یافتن 
فعالیت های ذهنی، جســمی و اجتماعی، به عنوان جایگزینی بــرای فعالیت های پس از 
بازنشستگی، تأکید  می کند . نظریه فعالیت، بر ایجاد  موازنه و تعاد ل از طریق جایگزین کرد ن 
فعالیت های جد ید ، به جای فعالیت های قبلی ازد ست رفته، تأکید  می کند . د رصورتی که این 
فعالیت ها متناســب با نیازهای فرد ی افراد  مسن باشد ، د رک و احساس مثبتی د ر زند گی 
آن ها ایجاد  می شود . برطبق این نظریه، بازنشستگی موفق منوط به حفظ فعالیت های د وره 
میان سالی، پس از بازنشستگی است؛ بنابراین، رفتارهای نامتناسب با ارزش ها و فعالیت های 

1.	 Activity	Theory
2.	 Havighurst
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د وره میان سالی، نشانگر ســازگاری ضعیف و عد م انطباق فرد  با بازنشستگی و سالمند ی 
اســت؛ اما افراد ی که فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود  را پس از بازنشســتگی حفظ 
می کنند ، رضایت مند ی بیشتری را د ر زند گی تجربه می نمایند . این نظریه، فعالیت را راهکار 
اصلی رفاه و بهزیستی سالمند ان و بازنشستگان می د اند ، بد ون آن که توجهی به د سترسی 
نابرابر افراد  به فرصت ها و فعالیت ها نماید . بر طبق این نظریه، افراد  بازنشســته و سالمند  
بایــد  د ر این مرحله از زند گی خود  نیز فعال باقی بماننــد . این نظریه که بازتاب موجی از 
اکتیویتیسم سالمند ی و رواج فعالیت های د اوطلبانه بازنشستگان و سالمند ان و سیاست های 
عمومی د هه های 1960 و 1970 اســت، سالمند  موفق را کسی می د اند  که د ر فعالیت های 
روزمره مشارکت می کند . از این رو، رسید ن به سالمند ی موفق، منوط به فعال ماند ن است 

)هویگورست، 1952(.

بر طبــق این نظریه، فعال بود ن برای حفظ رضایت مند ی فرد  و د اشــتن خود  پند اره 
مثبت، امری ضروری اســت؛ زیرا افراد  مسن تنها از طریق حفظ فعالیت، جوان و بانشاط 
باقی می مانند  و به د لیل افزایش سن از جامعه جد ا نمی شوند . بر اساس این نظریه، هرچقد ر 
افراد  د ر د وره بازنشستگی فعال تر باشند ، از رضایت مند ی بیشتری برخورد ار بود ه و توانایی 
بیشتری برای غلبه بر مشکالت و سازگاری با بازنشستگی خواهند  د اشت؛ بنابراین، نظریه 
فعالیت، نقطه مقابل نظریه رهایی از قیود  اســت. بااین حال، مفهوم فعالیت د ر این نظریه، 
طیف گســترد ه ای از فعالیت های فیزیکی و فکری را شامل می شود . چنانچه، حتی به زعم 
این نظریه، یك فرد  د ر صورت بیماری و افزایش ســن نیــز می تواند ، فعال باقی بماند  و 
احساس رضایت بخشی از زند گی خود  د اشته باشد . تأکید  بر محوریت فعالیت د ر این نظریه 
تا جایی است که برخی از محققان نظیر اکرت )1986( این فلسفه و باور فکری را اخالق 

پرمشغلگی نامید ه اند .
این حال، نظریه فعالیت مورد  انتقاد  قرارگرفته است. نخست، این فرض که افراد  سالمند   با
و بازنشسته تمایل به انجام همان اهد اف و فعالیت هایی را د ارند  که قبل از بازنشستگی انجام 



69فصل د وم: بیان نظری

می د انند ، مورد  مناقشــه قرار گرفته است. از ســوی د یگر، این نظریه نمی تواند  شکاف و 
مشــکالت ناشی از د ست د اد ن شغل و احساسات و عواطف مربوط به آن را توضیح د هد . 
همچنین این نظریه به این پرســش پاســخی نمی د هد  که چرا برخی از بازنشستگان د ر 
مقایســه با د یگران، د رترمیم این شکاف ها موفق تر عمل کرد ه اند . د ر مجموع، امروزه این 
نظریه د ر مطالعات ســالمند ی، به د لیل رویکرد  حمایتی جانب د ارانه اش، از یك نوع سبك 

زند گی خاص، کنار گذاشته شد ه است.
مطالعات مختلف نشان د اد ه اند  که افراد  سالمند  و مسن، اساساً گروه ناهمگنی را تشکیل 
می د هند . بسیاری از آن ها از سالمت و توانایی الزم برای انجام فعالیت های کامل و سطح باال 
برخورد ار نمی باشند ، عالوه براین، ممکن است فعالیت های مشابه آنچه فرد  د ر میان سالی انجام 
می د هد  د ر د وران سالمند ی یا بازنشستگی وجود  ند اشته باشد  و حتی فعالیت های جانشین با 
منابع کافی برای انواعی از فعالیت ها نیز د ر د سترس نباشند . ضمن آن که، بازنشستگانی که 
د رآمد  اند کی د ارند ، از انواع سرگرمی ها یا تفریحات و مسافرت ها، به  د لیل هزینه های گران و 
مخارج طاقت فرسا محروم اند . د ر ضمن افراد ی نیز هستند  که نمی خواهند  خیلی فعال باشند  
و ترجیح می د هند  که به استراحت بپرد ازند  و د ور از هیاهوی اجتماع بسر برند . از این رو، اغلب 

بازنشستگان، زند گی کمتر ساختاریافته را ترجیح می د هند  )اچلی، 1999(.

2-2-11- نظریه فعالیت و اخالق پرمشغلگی
د ر د هه های اخیر، مفهوم فعالیت به کلید واژه اصلی و عمومی روایت های خود  تبد یل شــد ه 
است. رابطه بین فعالیت و رفاه و بهزیستی سالمند ان د ر محافل سالمند  پژوهی چنان متقن 
و مبرهن است که زیر سؤال برد ن آن اساساً نوعی بد عت گذاری محسوب می شود . فعالیت 
و تأثیر آن بر طول عمر یکی از مضامین تکرارشــوند ه د ر مقاالت تخصصی و نوشتارهای 
عمومی از عصر روشــنگری تاکنون بود ه است و همواره به مثابه پاد زهری علیه د ید گاه ها 
و کلیشه های ســنی مربوط به افول و وابستگی سالمند ان، عمل نمود ه است. آن گونه که 
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فرانسین بیکن، عالج افراد  مسن را د ر فعالیت های ذهنی و فکری می د انست. د ر سالمند  

پژوهــی مد رن نیز فعالیــت، امری اید ه آل و مثبت برای کلیه ســالمند ان فارغ از مرزهای 
جغرافیایی اســت. بسیاری از محققان بر رابطه فعالیت با سالمند ی موفق و سالمت تأکید  
نمود ه اند  و فعالیت را منبعی مهم برای بهنجارسازی سالمند ی می د انند . بااین حال، به رغم 
فراگیر بود ن مفهوم فعالیت، همچنان تعریف عام و استاند اری از این مفهوم وجود  ند ارد . لذا، 
د ر مطالعات مختلف به انواع متفاوتی از فعالیت ها، نظیر فعالیت های بد نی و مشارکت های 
اجتماعی، اشاره شــد ه است. ســالمند پژوهان بر اهمیت فعالیت د ر فرایند های سازگاری و 
انطباق د ر د وران سالمند ی و بازنشستگی تأکید  می کنند . به زعم آن ها، سازگاری شخصی 
از طریق ســازگاری و انطباق اجتماعی به د ست می آید . آن ها، فعالیت را پاد زهری د ر برابر 
وابستگی، بیماری و انزوا می د انند  و بر این نکته تأکید د ارند  که سالمند ان می بایست همواره 

و تحت هر شرایطی، فعال بمانند .
با این حال، فعال ماند ن موضوعی بغرنج و پیچید ه است، به ویژه به این د لیل که بسیاری 
از فعالیت هایی که افراد  به طور روزمره انجام می د هند ، از نوع فعالیت های انفعالی اســت. از 
این رو، مفاهیمی نظیر فعالیت و فعال ماند ن، باز تولید کنند ه تضاد ها و د وگانگی هایی، نظیر 
مولد /غیرمولد  و فعال/منفعل است. امروزه، تأکید  بر »فعال ماند ن« و فعالیت به سازوکاری 
مؤثر برای د وره پیری و ســالمند ی و نوش د ارویی برای مشــکالت سیاســی اقتصاد ی 

د ولت های رفاهی تبد یل شد ه است )کاتز، 2000(.
د ر این رابطه، برخی از محققان اقتصاد  سیاســی، نظیر کارول استرز )1980(، نظریه 
فعالیت را به د لیل تأکید  بیش ازحد  بر ســازگاری فرد ی و ناد ید ه گرفتن تأثیر عوامل کالن 
اجتماعی و اقتصاد ی و تفاوت های جنسیتی، نژاد ی و طبقاتی، مورد  انتقاد  قرار د اد ه اند . برخی 
از منتقد ین فرهنگی نیز اید ئولوژی مصرف گرایانه حاکم بر مفهوم فعالیت را نقد  نمود ه اند . 
به عنوان مثال، د یوید  اکرت د ر بحث از بازنشستگی، به نوعی اخالق پرمشغلگی اشاره می کند  

که شکلی از انطباق و سازگاری با اخالق کار است )کاتز، 2000(.
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2-2-12- نظریه پیوستگی و تد اوم
مفهوم پیوستگی نخستین بار توســط ماد وکس1 )1968( به کار گرفته شد . زمانی که وی 
د ر مطالعه بازنشســتگان پی برد  که آن ها پس از بازنشســتگی عالقه مند  به حفظ و تد اوم 
الگوهای سبك زند گی و مشــارکت د ر فعالیت های مشابه اند . بااین حال، نظریه پیوستگی 
به طور رســمی، توسط اچلی )1989( مطرح گرد ید . نظریه اچلی، نسخه اصالح شد ه نظریه 
فعالیت می باشد . این نظریه، با رد  فرض اصلی نظریه نقش، مبنی بر محوری بود ن هویت 
شــغلی، براین باور است که بازنشستگی، فرصتی برای افراد  ایجاد  می کند  تا سبك زند گی 
قبلی خود  را حفظ نمــود ه و اد امه د هند  و از این طریق اعتماد به نفس و ارزش های د یرینه 

زند گی خود  را حفظ کنند .
این نظریه، به جای تأکید  بر بازنشســتگی به عنوان یك اختالل نقش، آن را به عنوان 
فرصتی برای حفظ روابط اجتماعی و الگوهای سبك زند گی می د اند . لذا، د رصورتی که گذار 
به بازنشستگی همراه با حفظ الگوهای قبلی زند گی و تد اوم سبك زند گی باشد ، نه تنها منجر 
به کاهش رفاه و بهزیستی فرد  نمی شود ، بلکه باعث افزایش رفاه و بهزیستی بازنشستگان 
نیز خواهد  شد  )اچلی، 1989(. برخالف نظریه پرد ازان نقش که گذار به بازنشستگی را د ر برخی 
از مواقع، توأم با بحران و کاهش سطح سازگاری می د انند ؛ نظریه پیوستگی، بر این باور است 
که افراد  پس از بازنشستگی با تد اوم سبك زند گی قبلی خود ، سطح مشابهی از رفاه را تجربه 
می کنند ؛ بنابراین، تد اوم ســبك زند گی، راهکاری برای ثبات و ســازگاری با بازنشستگی 
اســت )اچلی، 1999(. به این معنی که افراد  با تد اوم نقش های قبلی خود  بر مشــکالت و 
چالش های بازنشستگی، غلبه و با آن کنار می آیند ؛ لذا، همواره امکان تد اوم سبك زند گی و 
نقش های قبلی فرد ، پس از بازنشستگی وجود  د ارد ، مگر آن که روید اد  خاصی، نظیر بیماری 
شــد ید  جسمی-روانی، د ر زند گی فرد  ایجاد  شود . از این رو، اولویت ها و فعالیت های قبل از 
بازنشستگی، همواره تأثیر بیشتری بر زند گی سالمند ان د ارد  تا خود  بازنشستگی. این نظریه، 

1.	 Maddox
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د ر تبیین ثبات الگوهای رفتاری افراد  د ر میان ســالی و تد اوم آن د ر د وره سالمند ی، به د و 
نوع پیوستگی بیرونی )ثبات د ر عوامل محیطی( و پیوستگی د رونی )ثبات د ر هویت( اشاره 
می کند . نخست، پیوستگی بیرونی1 که اشــاره به ثبات د ر انتخاب های فرد ی، فعالیت ها، 
نقش های اجتماعی، روابط و انتظام زند گی د ارد ؛ به عبارت د یگر، افراد  پس از بازنشســتگی، 
به منظور حفظ ثبات د ر باورهای د رونی و ساختارهای بیرونی )روابط( انتخاب های خاصی را 

انجام د اد ه و تالش می کنند  تا همچنان د ر این د وره از زند گی خود ، فعال بمانند .
نوع د وم، پیوســتگی د رونی2 اســت که بیانگر ثبات د ر هویت، ارزش ها، خلق وخوی 
شخصی، خود  پند اره و د ید گاه ها و اید ه آل های فرد ، د رباره خود  و جهان است؛ د ر مجموع، 
این نظریه، بر پیوستگی و تد اوم نقش ها و فعالیت های فرد ، د ر طول زند گی تأکید  می کند  و 
بر این باور است که پیوستگی و تد اوم باید  د ر همه جنبه های زند گی اتفاق بیافتد ، نه تنها د ر 
فعالیت های فراغتی و تفریحی؛ بنابراین، تد اوم همه جانبه زند گی د ر حوزه های مختلف، وجه 
بارز تفاوت این نظریه با نظریه فعالیت است. بااین حال، هر د و نظریه، بر این فرض تأکید  
می کنند  که کاهش د ر تعامالت و روابط اجتماعی می تواند  باعث کاهش د ر عملکرد  جسمی 

و وضعیت سالمت سالمند ان شود .
از ایــن رو، گذارهای که د ر زند گی یك فرد  اتفاق می افتند ، نباید  تغییرات مهمی را د ر 
شیوه زند گی آن ها ایجاد  کند . اهمیت این موضوع باعث می شود  تا افراد  پس از بازنشستگی 
به منظور حفظ ســبك زند گی قبلی خود ، به اشتغال مجد د  روی آورند . بر این اساس، نظریه 
پیوســتگی با رد  نظریه رهایی از قیود ، معتقد  است که بازنشســتگان باید  برای پر کرد ن 
شکاف هایی که به د نبال کناره گیری از کار و اشتغال د ر زند گی شان ایجاد شد ه است، همانند  
قبل، ســبك زند گی خود  را اد امه د هند . از این رو، اشــتغال مجد د  و طرح های بازنشستگی 
تد ریجی به افراد  مسن کمك می کند  تا از طریق فعالیت های معناد ار تصویر و هویتی را که 

1.	 External	Continuty
2.	 Internal	Continuty
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از خود  د ارند  را حفظ کنند . از این رو، پژوهش د رباره اشــتغال مجد د  به د لیل اهمیتی که د ر 
حفظ هویت و تصویر از خود  د ارد ، یکی از مضامین اصلی نظریه پیوستگی است. بر طبق 
این نظریه، افراد ی که از شــغل و حرفه قبلی خود  لذت می برند  و د ر آن موفق اند ، پس از 
بازنشستگی نیز تمایل به اشــتغال مجد د  د ر همان حرفه را د ارند . د ر مجموع، این نظریه، 
افراد ی را سالمند  موفق می د اند  که بتوانند  عاد ات و ترجیحات سبك زند گی میان سالی را د ر 
د وره ســالمند ی اد امه د هند . د ر این رابطه، اچلی، بین د و نوع سالمند ی بهنجار و سالمند ی 
آسیب زا تمایز قائل است. به زعم وی، سالمند ی آسیب زا زمانی روی می د هد  که فرد  سالمند ، 

قاد ر به تأمین نیازهای خود  نباشد .
این حال، مطالعات اخیر نشان د اد ه است که کیفیت بازنشستگی و تد اوم سبك زند گی،  با
مشروط به منابعی است که افراد  د ر اختیار د ارند  که این امر لزوم د سترسی به منابع و اهمیت 
آن را د ر سازگاری با بازنشســتگی را نشان می د هد ؛ بنابراین، حفظ و تد اوم سبك زند گی 
این حال، تد اوم سبك زند گی قبلی، د ر مواقعی که  قبلی، منوط به د سترسی به منابع است. با
منابع فرد ، به د لیل بازنشستگی کاهش یافته است، د شوار می باشد . این امر باعث می شود  تا 
برخی از افراد  نتوانند  ســبك زند گی قبل از بازنشستگی خود  را اد امه د هند . از این رو، تد اوم 
و پیوســتگی الگوهای سبك زند گی، زمانی ممکن اســت که پیوستگی و تد اوم د ر منابع 
امکان پذیر باشد . د ر مجموع، نظریه پیوستگی، به د لیل تأکید  بر الگوی سالمند ی بهنجار و 
ناد ید ه گرفتن سالمند ی نابهنجار، به ویژه سالمند انی که د رگیر بیماری های مزمن هستند ، 

مورد  انتقاد  قرارگرفته است.
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جد ول شماره )2(- نظریه های رایج د ر زمینه بازنشستگی

شرحنظریه

نظریه 
نقش

این نظریه، معمواًل برای توصیف و تشــریح ســازگاری با بازنشســتگی به کار می رود . برحسب این 
نظریه جامعه مبتنی بر ایفای وظایف یا نقش هایی اســت که انتظارات یا هنجارهایی را د رباره رفتارها 
و نگرش ها مقرر می د ارد . اشترایب و اشناید ر جز کسانی هستند  که مفهوم تئوری نقش را برای د رک 
سازگاری با بازنشســتگی به کار برد ه اند . به اعتقاد  آنان نقش های شغلی یکی از مهم ترین نقش هایی 
است که افراد  ایفاء می نمایند  و یکی از منابع قوی برای ابراز هویت و شخصیت است. لذا، بازنشستگی 
یا به عبارت د یگر »خروج از نقش« گسست غیرمنتظره ای است که د ر حیات یك فرد  روی می د هد  و 

عموماً باعث عد م رضایت، اضطراب یا افسرد گی می شود .

نظریه 
رهایی از 

قیود 

بر طبق این نظریه که توسط کامینگ و هنری )1960( مطرح شد . افراد  بازنشسته پایگاه اجتماعی خود  
را به د لیل از د ســت د اد ن نقش های اجتماعی خود  از د ست می د هند  و د رنهایت از جامعه کناره گیری 
می کنند  )احمد ی، 1387 به نقل از نصرتی نژاد ، 1397(. د رنتیجه، به هنگام بازنشستگی، تعهد  متقابل 
فرد  و جامعه به تد ریج کاسته می شود  و فرد  بازنشسته از مد اخله د ر زند گی اجتماعی بازمی ایستد  و اجتماع 

نیز کم تر از قبل، انواع مختلف امتیازات را به وی عرضه می د ارد .

نظریه 
فعالیت

به لحاظ تاریخی، نظریه فعالیت د ر مقابل با نظریه رهایی از قیود ، مطرح شد . بر طبق این نظریه، افراد ی 
که د ر هنگام بازنشستگی فعــال می مانند ، غالباً ســازگاری بیشتری را از خود  نشان می د هند  )نیــك 
گهــــر، 1369:64(. کناره گیری بازنشستگان از نقش ها و وظایف پیشین و عد م جایگزینی وظایف و 
نقش های جد ید ، باعث عد م سازگاری فرد  بازنشسته با شرایط جد ید زند گی و نوعی بی نظمی می شود  و 
د رصورتی که نقش های جد ید ، جایگزین نقش های قد یمی نشود ، این بی نظمی د ائمی خواهد  شد  و فرد  

نه تنها با موقعیت جد ید  زند گی؛ بلکه با خود ش نیز ناسازگار و بیگانه خواهد  شد .

نظریه 
پیوستگی
)تد اوم(

بر طبق این نظریه، افراد  د ر هنگام بازنشســتگی، عاد ت، روابط و ترجیحاتی را که د ر سال های پیشین 
عمرشان ایجاد  کرد ه اند ، حفظ و تد اوم می بخشند . بنابراین، سبك زندگي فرد  قبل از بازنشسـتگي، به ویژه 
د ر زمینه فعالیت های غیر کاری، د ر برنامه ها و افکار مرتبط به بازنشسـتگي تأثیر می گذارد  )اچلی، 1999(.

نظریه 
منابع

این نظریه بر نقش و اهمیت د سترسی به منابع اعم از )منابع مالی، اجتماعی، انگیزشی...( و تأثیر آن بر 
کیفیت زند گی بازنشستگان و انتخاب نوع سبك زند گی از سوی آنان تأکید  می کند  )هابفول، 1989(. 
بر اســاس این نظریه، بازنشستگی تهد ید ی بالقوه برای رفاه و بهزیســتی افراد  است؛ زیرا د ر هنگام 
بازنشستگی، فرد  با کاهش منابع مواجه می شود . بااین حال، فرد  بازنشسته تالش می کند  تا حد  امکان، 
منابع خود  را حفظ یا به منابع جد ید ی د ســت یابد ؛ بنابراین، هرچقد ر د سترسی فرد  بازنشسته به منابع 
کاهش یابد ، فرایند  انطباق و سازگاری د ر این د وره از زند گی که عمد تاً از طریق فرایند  انتخاب سبك 

زند گی انجام می شود ، با مشکالت بیشتری مواجه می شود .
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2-2-13- رویکرد  چرخه زند گی
رویکرد  چرخه زند گی، بازنشســتگی را یکی از گذارهــای مهم د ر طول عمر فرد  می د اند . 
این رویکرد ، توجه خاصی به زمینه و بســتری د ارد  که گذارهای مهم زند گی د ر آن اتفاق 
می افتند . از این رو، بســترمند  کرد ن پد ید ه های مورد  مطالعه و توجه به جنبه های طولی و 
زمینه ای بازنشستگی، از ویژگی های اصلی رویکرد  چرخه زند گی د ر مطالعات بازنشستگی 
اســت. نگرش های شغلی، سوابق و سمت شغلی فرد ، قبل از بازنشستگی، ساختار خانواد ه 
و کیفیت زند گی زناشویی ازجمله زمینه هایی است که بر کیفیت گذار به بازنشستگی تأثیر 
می گذارند . این رویکرد ، بازنشستگی را روند ی پویا و زمان مند  می د اند  و د ر تبیین آن، شرایط 
حاکم بر کل چرخه زند گی و استرس ها و فشارهای وارد ه بر تعامالت افراد  را د ر بلند مد ت 
د ر نظر می گیرد . بر طبق این رویکرد ، سالمند ی د وره ای مجزا و مستقل از د یگر د وره های 
زند گی نیست؛ بنابراین، شناخت کامل یك بازنشسته و سالمند  زمانی ممکن است که زمینه 
زند گی وی د رگذشته، از کود کی و جوانی تا میان سالی مورد بررسی قرار گیرد ؛ زیرا کیفیت 
گذار افراد  به د وره های قبلی زند گی، اعم از ازد واج، تجارب د وره اشــتغال، عاد ت واره های 
شغلی و فراغتی آن ها و... همگی بر میزان سازگاری افراد  با بازنشستگی مؤثر است. عالوه 
براین، هرچقد ر فرد  شیوه منعطفی را د ر فرایند  گذار به بازنشستگی اتخاذ کند ، انتقال به د وره 
بازنشستگی راحت تر و سازگاری با آن نیز محتمل تر است. بر طبق این رویکرد ، انتخاب های 
فرد ی عامالن انسانی، همواره د ر بستر و زمینه زند گی اجتماعی آن ها شکل می گیرد . لذا، 
نوعی وابستگی و ارتباط متقابل بین مراحل و د وره های مختلف زند گی وجود  د ارد  تا جایی 
که تجارب مرتبــط با د وره معینی از زند گی، بر د یگر د وره هــای زند گی تأثیر می گذارند ؛ 
بنابراین، با توجه به پیوستگی مراحل رشد  انسان، د وره بازنشستگی و سالمند ی را نمی توان 
جد ای از د وره های د یگر بررســی و مطالعه نمود ؛ لذا، د وره ســالمند ی را بیش از هر د وره 

د یگری، باید  د ر ارتباط با گذشته طوالنی فرد  د رک و فهم نمود .
این نظریه، بر عاملیت انسان ها د ر د رون ساختارها تأکید  می کند  که تلویحاً به این معنی 
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است که انسان ها انتخاب ها و اقد امات خود  را د ر د رون ساختارها و د ر قالب محد ود یت ها 
و فرصت های زند گی شان انجام می د هند ؛ بنابراین تاریخ زند گی هر فرد ، به واسطه شرایط 
و زمینه های اجتماعی شــکل می گیرد . از سوی د یگر، میزان محد ود یت های ساختاری و 
کنترل د رک شــد ه1 تأثیر بسزایی د ر گذار به بازنشســتگی و سازگاری با آن د ارد . د ر این 
زمینه، تحقیقات بســیاری د رباره روابط بین احســاس کنترل و وضعیت سالمت جسمی 
و روانی افراد  انجام شــد ه اســت. فرض اصلی این تحقیقات این است که کسانی که بر 
روید اد های زند گی و پیامد های آن کنترل د ارند ، به لحاظ سالمت و بیماری و طول عمر، 

از وضعیت بهتری برخورد ارند .
یکی از د الیل عالقه مند ی مطالعات سالمند ی و بازنشستگی د ر کاربرد  رویکرد  چرخه 
زند گی، تمایزی است که این رویکرد  بین د وره های مختلف زند گی یك فرد  یا گروه قائل 
است. با به کارگیری این رویکرد ، عالوه بر تمایز بین د وره های مختلف زند گی، امکان بررسی 
روابط و تأثیر د وره های مختلف زند گی بر یکد یگر میسر می گرد د . این واقعیت، همان گونه 
که مایر2 )1990( نیز خاطرنشان می سازد ، چرخه زند گی را به نوعی نظام علی د رون زا3 تبد یل 
می کند . از این رو، سالمند  پژوهی نیازمند  استفاد ه از رویکرد  چرخه زند گی است؛ زیرا از طریق 
این رویکرد  می توان تأثیر طیف گســترد ه ای از نیروهای اجتماعی تاریخی فرهنگی را بر 
شکل گیری تجارب سالمند ان نشان د اد . این رویکرد  نگاهی پویا به تعامل فرد  و محیط د ارد  
و به مطالعه روابط د وسویه بین تغییرات فرد ی و محیطی عالقه مند  است. د ر مجموع، تحلیل 
چرخه زند گی ســالمند ی به محقق اجازه می د هد  تا نابرابری های ناشی از انباشت اشکال 
مختلف سرمایه د ر د وره سالمند ی را بررسی نماید . از طریق این رویکرد ، می توان تغییر د ر 
منابع و ســرمایه های فرد  را د ر طول زند گی توضیح د اد . این رویکرد  همچنین به محقق 
کمك می کند  تا نشان د هد  که چگونه ساختار و محتوای تجربه یك فرد  د ر د وره سالمند ی 
1.	 Perceived	Control
2.	 Mayer
3.	 Endogenous	Causal	System
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و بازنشستگی تحت تأثیر روید اد ها و د وره های پیشین زند گی اش شکل می گیرد ؛ بنابراین 
تجربه افراد  د ر د وره بازنشستگی تحت تأثیر وقایع و روید اد هایی است که افراد  د ر د وره های 
قبلی زند گی خود  تجربه نمود ه اند . از این رو، بد ون توجه به تأثیر نیروهای تاریخی، اجتماعی 
و اقتصاد  سیاسی بر چرخه زند گی، امکان بررسی تجربه بازنشستگان و نحوه گذار آن ها به 
این د وره و ارائه نظریه ای د رباره سبك زند گی آن ها وجود  ند ارد  )بنگستون و همکاران، 2016 :6(.

از د یگر مفاهیم اساســی د ر رویکرد  چرخه زند گی، مفاهیمی نظیر خانواد ه، سالمت و 
بیماری اســت. د ر رویکرد  چرخه زند گی، »خانواد ه« جایگاهی مرکزی و تعیین کنند ه د ارد ؛ 
زیرا خانواد ه محلی اســت که افراد  د ر سنین مختلف بخش قابل توجهی از زمان خود  را د ر 
آن سپری می کنند . عالوه براین بسیاری از فرصت های زند گی و انتخاب ها و د ستاورد های 
فرد ی افراد  نظیر پیشرفت تحصیلی، شغل، الگوی زناشویی و وضعیت سالمت عمیقاً به زمینه 
و موقعیت خانواد گی افراد  مرتبط اســت. تأثیر خانواد ه تا جایی است که حتی تجارب اجد اد  
خانواد گی و د رگذشتگان نیز تأثیر مواجی بر نسل های آتی خانواد ه خواهند  د اشت؛ بنابراین، 
سبك زند گی افراد  د ر د وره های قبلی زند گی، تعیین کنند ه چگونه پیر شد ن آن ها می باشد ؛ 
لذا، محرومیت های اجتماعی د ر هر د وره، باعث محد ود یت هایی د ر طول چرخه زند گی فرد  
می شود . به عنوان مثال، مشکالت اقتصاد ی یا بالعکس رفاه اجتماعی د ر یك نسل، به طور 
بالقوه تأثیر طوالنی مد تی بر نسل های بعد ی ایجاد  می کند . همچنان که تحوالت خانواد ه د ر 

د هه های اخیر نیز تأثیر بسزایی بر تجربه بازنشستگان و سالمند ان د اشته است.
به عنوان مثال، باال رفتن سن ازد واج فرزند ان و افزایش نرخ طالق د ر نسل جد ید ، نه تنها 
باعث بازگشــت فرزند ان به خانه و افزایش هزینــه والد ین می گرد د ، بلکه تبعات احتمالی 
د یگری نیز نظیر افزایش تضاد  و شکاف های بین نسلی را به همراه خواهد  د اشت. از این رو، 
ســبك زند گی بازنشستگان و تجربه آن ها از د وره بازنشستگی عمیقاً تحت تأثیر تحوالت 

نهاد  خانواد ه د ر د هه های اخیر می باشد .
برای د رک بهتر تأثیر د وره های زند گی بر یکد یگر، فهم مفهوم زمان د ر رویکرد  چرخه 
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زند گی اهمیت بسزایی د ارد . د ر رویکرد  چرخه زند گی، »زمان« مفهومی تعیین کنند ه است. 
به طورکلی، د ر بحث از خانواد ه د ر رویکرد  چرخه زند گی، ســه برد اشت از زمان را می توان 
شناسایی نمود . نخست، زمان فرد ی که با ابزاری نظیر ساعت و تقویم ارزیابی می شود . د وم، 
زمان خانواد گی که به واســطه موقعیت نسلی یك فرد  تعیین می شود  و با مرگ نسل های 
قد یمی تر و تولد  نســل های جد یــد  تغییر می یابد  و د ر نهایت، زمــان تاریخی که مفهوم 
کالن تری از زمان اســت و اهمیت بسزایی د ر رویکرد  چرخه زند گی د ارد . به این د لیل که 
اعضای نسل های مختلف خانواد ه، همگی د ر معرض شرایط و نیروهای کالن اقتصاد ی، 
سیاسی و اجتماعی قرار د اشته و نگرش ها و ارزش های آن ها تحت تأثیر این نیروها شکل 
می گیرد . از این رو، با بررســی و تحلیل خانواد ه می توان تأثیر پد ید ه های سطح کالن را بر 
افراد  بررسی نمود . از سوی د یگر، تحوالت تاریخی د ر پارامترهای جمعیت شناختی، نظیر 
نرخ مرگ ومیر و نرخ زاد و ولد  و بیماری نیز با تغییر د ر ســاختار و تجربه زند گی خانواد گی، 
فرصت ها و چالش های زیاد ی را د ر روابط خانواد گی ایجاد  نمود ه است. د ر مجموع، اگرچه 
رویکرد  چرخه زند گی، به د لیل ماهیت بین رشته ای خود  د ر مطالعه سبك زند گی و سازگاری 
با بازنشستگی از متغیرهای زمینه ای متعد د ی استفاد ه می کند ؛ اما این رویکرد  به د لیل ضعف 
د ر ارائه فرضیه ای قابل آزمون د رباره مکانیسم اثرگذاری این متغیرها بر بازنشستگی، مورد 

 انتقاد  قرارگرفته است )بنگستون و همکاران، 2016 :6(. 
مشکل د یگری که کاربرد  نظریه چرخه زند گی را د ر مطالعات سالمند ی د شوار می کند ، 
مطالعه روند  طوالنی زند گی و ربط و پیوند  د وره های مختلف زند گی با یکد یگر است. وجود  
این مشکالت باعث شد ه تا مطالعات طولی اند کی د ر رابطه با شناسایی و کشف روابط بین 
د وره پیری با د وره های اولیه زند گی انجام شود ؛ زیرا برای این منظور باید  تاریخچه کاملی از 
روید اد ها و طیف گسترد ه ای از اطالعات مربوط به زند گی فرد ی و اجتماعی یك فرد  را از بد و 
تولد  تا زمان حال جمع آوری نمود . از این رو، اغلب سالمند  پژوهان د وره پیری و سالمند ی را 
به عنوان د وره ای مجزا بررسی می کنند  و توجه اند کی به تجارب و وضعیت های پیشین زند گی 
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فرد  د ارند  که این خود ، نوعی بی توجهی به پویایی های ســالمند ی و مطالعات طولی د ر این 
زمینه است. از این رو، د ر سال های اخیر توجه به رویکرد  چرخه زند گی د ر مطالعات سالمند ی، 

برای د رک گذار به د وره های زند گی افزایش یافته است )بنگستون و همکاران، 2016 :10- 11(.

2-2-14- رویکرد  اقتصاد  سیاسی
هد ف از این رویکرد ، مطالعه تعامل بیــن د ولت، اقتصاد  و گروه های اجتماعی به ویژه د ر 
رابطه با تخصیص منابع و کاالهای اجتماعی کمیاب است. د ر این رابطه، اولسن )1992( 
و واکر )1983( به جای تعریف سالمند ی بر اساس شاخص های بیولوژیك و زمان تقویمی، 
بر روابط بین افراد  مســن و ابزار تولید  تأکید  می کنند . رویکرد  اقتصاد  سیاسی بر این باور 
اســت که روابط ســاختاری بین بازنشستگان و ســالمند ان، با جامعه و نهاد هایی که د ر 
آن مفهوم بازنشســتگی و سالمند ی تعریف می شــود ، وجود  د ارد ؛ بنابراین، بازنشستگان 
و ســالمند ان گروه هایی متمایز و جد ا از جامعه و زمینه های اجتماعی کالن نمی باشــند . 
د ر چارچــوب این رویکرد ، تونسند 1 )1981( ضمن تأکید  برساخت اجتماعی بازنشستگی، 
معتقد  اســت که وابستگی افراد  مسن د ر قرن بیســتم، برساختی اجتماعی است که وی 
آن را وابســتگی ساخت یافته2 می نامد . به زعم وی، بازنشستگی و سالمند ی به عنوان یك 
برســاخته اجتماعی، نتیجه سیاست های اجتماعی ســرمایه د اری رفاهی است که توسط 
د ولت و از طریق نهاد  بازنشستگی اجباری و نظام های مراقبتی بلند مد ت ایجاد شد ه است. 
سیاســت های د ولت د ر این زمینه باعث وابستگی، ناتوان سازی و طرد  و حاشیه ای شد ن 
هرچه بیشــتر جمعیت سالمند  می شود . بر این اســاس، واکر )1983( معتقد  است، فقر را 
نباید  پیامد  اجتناب ناپذیر سالمند ی و بازنشستگی د انست. د ر مجموع، رویکرد های انتقاد ی 
د ر ســالمند  پژوهی، همواره د ولت های رفاهی را به د لیل ارائه تصویر و برساختی منفی از 

1.	 Townsend
2.	 Structured	Dependency
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بازنشستگی و سالمند ی و تلقی آن به عنوان د وره افول و وابستگی مقصر د انسته اند . استرز 
)1979( نیز با مرتبط نمود ن نظریه ساخت اجتماعی واقعیت، با رویکرد  اقتصاد  سیاسی، بر 
کارکرد  برنامه ها و سیاست های اجتماعی د ر تحکیم مناسبات قد رت و حفظ وضع موجود  
تأکید  می کند . به اعتقاد  وی، نظریه های سالمند  پژوهی از طریق فرد ی کرد ن مشکالت و 
راه حل ها، از تد اوم وضع موجود  حمایت می کنند . د ر مجموع، رویکرد  اقتصاد  سیاسی، با فرا 
رفتن از نظریه های سنتی و متعارف سالمند  پژوهی، معتقد  است که جایگاه و موقعیت فرد  
د ر بازار کار عامل تعیین کنند ه ای د ر نابرابری های بعد ی زند گی، به ویژه د ر ایام سالمند ی و 
بازنشستگی است. این امر د ر رابطه با زنان، بویژه با توجه به ماهیت جنسیتی بازار کار از 
اهمیت بیشــتری برخورد ار است. به اعتقاد  واکر )1981( موقعیت ضعیف فرد  د ر بازار کار، 
قبل از بازنشستگی، باعث محد ود  شد ن د سترسی وی، به طیف متنوعی از منابع می شود . 
این نوع نابرابری های انباشت شد ه1 د رنهایت منجر به محرومیت سالمند ان و بازنشستگان 
می شــود . د ر مجموع، بر طبق این رویکرد ، ســبك زند گی افراد  د ر د وره بازنشستگی و 

سالمند ی، متأثر از ساختارهای اجتماعی د ر حال تغییر می باشد .

2-2-15- رویکرد  پویایی های مبتنی بر منابع2 و سازگاری با بازنشستگی
تأکید  این نظریه بر تبیین سازگاری با بازنشستگی د ر یك فرایند  طولی است که د ر طی آن 
میزان سازگاری و انطباق پذیری فرد  با بازنشستگی، برحسب د رجه برخورد اری وی از منابع 
مختلف و تغییرات ایجاد شــد ه د ر منابع، نوسان می یابد . بر طبق این رویکرد ، بازنشستگی 
گذار و انتقال اســترس زا د ر اواخر د وره بزرگ سالی اســت که با طیفی از تأثیرات مهم د ر 
زند گی فرد  نظیر کاهش پاید ار د رآمد ، جد ا شد ن از همکاران سابق و افزایش زمان فراغت 
همراه اســت. اگرچه، بسیاری از بازنشستگان خود  را با تغییرات این د وره سازگار می کنند ، 

1.	 Cumulitive	Inequality
2.	 Resource	Based	Dynamic	Process
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اما بسیاری از آن ها نیز از سازگاری ضعیف با بازنشستگی رنج می برند 1. د ر بین متغیرهای 
مؤثر بر سازگاری بازنشستگان، منابع شخصی ازجمله متغیرهای اثرگذار بر این فرایند  است 

)لیانگ و همکاران، 2012 :171(. 

د ر ایــن رویکرد ، مفهوم منابع شــخصی، به قابلیت هــا و توانایی های کلی یك فرد ، 
برای تحقق نیازهای اساسی اش اشــاره د ارد  )هابفول2، 2002(؛ بنابراین، منابع بازنشستگی3 
د ر این رویکرد ، به منابعی اطالق می شــود  که برخورد اری از آن ها، برای سازگاری بهتر با 
بازنشستگی، اهمیت بســزایی د ارد . از این رو، افراد ی که از منابع الزم و کافی برخورد ارند ، 
د ر ســازگاری با بازنشستگی با مشکالت کمتری مواجه اند . د ر مقابل، کاهش منابع، تأثیر 
منفی بر سازگاری فرد  با بازنشستگی د ارد . لذا، هرچقد ر منابع فرد  بازنشسته، د ر مقایسه با 
زمان قبل از بازنشســتگی اش کاهش یابد ، احتمال سازگاری وی، با بازنشستگی کاهش 
می یابد . به عنوان مثال، سالمت جسمی خوب، بازنشستگان را قاد ر می سازد  تا به فعالیت های 
مختلفی، نظیر باغبانی و خرید  مواد  غذایی بپرد ازند ، یا د سترســی به یك شبکه اجتماعی 
پاید ار به بازنشســتگان امکان می د هد  تا اطالعات مربوط به فرصت ها را جمع آوری و د ر 
زند گی خود  به کار برند . اگرچه، به اعتقاد  هابفول، اثر از د ســت د اد ن منابع، بسیار بیشتر از 
د ســتیابی به منابع است. بااین حال، فرد  بازنشسته به رغم از د ســت د اد ن برخی از منابع، 
همچنان قاد ر به ســرمایه گذاری بر روی منابع جایگزین اســت. هرچند ، سطح د سترسی 
آن ها به منابع، همواره متأثر از عوامل خرد ، میانه و کالن یك جامعه می باشد . د ر مجموع، 
به طورکلی، تعاریف متفاوتی از ســازگاری با بازنشســتگی ارائه شد ه است. برخی نظیر اچلی )1999( تجربیات مثبت د ر د وره   .1
بازنشســتگی را نشانه سازگاری فرد  با بازنشستگی می د اند . د رحالی که سولینگ و هنکنس )2008( سازگاری با بازنشستگی 
را فرایند  خو گرفتن و عاد ت نمود ن به شــرایط و تجارب جد ید  زند گی د ر د وره بازنشستگی تعریف می کنند . د ر این تعریف، 
اشــاره ای به تجارب مثبتی که نشانه سازگاری موفق فرد  با بازنشستگی است، نشد ه است. به این د لیل که د ر تعاریف اخیر، 
سازگاری با بازنشستگی الزاماً همراه با تجربیات مثبت نمی باشد . ازاین رو، بسیاری از محققان مفهوم سازگاری با بازنشستگی 
را متفاوت از رضایت مند ی از بازنشستگی می د انند ؛ زیرا رضایت مند ی مفهومی است که با تجارب مثبت از بازنشستگی مرتبط 
اســت. د رمجموع، به رغم تعاریف متفاوت از سازگاری با بازنشستگی، انتخاب یك سبك زند گی رضایت بخش د ر د وره پسا 

بازنشستگی از مهم ترین چالش های گذار به بازنشستگی می باشد  )سولینگ و هنکنس، 2008(.
2.	 Hobfoll
3.	 Retirement	Resources
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بر طبق این د ید گاه، میزان د سترسی بازنشستگان و سالمند ان به منابع و فرصت ها، عامل 
تعیین کنند ه ای د ر انتخاب نوع سبك زند گی و سازگاری آن ها با بازنشستگی است؛ بنابراین، 
رفاه و بهزیستی مثبت زمانی به د ست می آید  که فرد  مازاد ی از منابع را د ر اختیار د اشته باشد ؛ 
د رحالی که از د ست د اد ن منابع یا عد م وجود  منابع مورد  انتظار، می تواند  منجر به کاهش رفاه 
 شود . به عنوان مثال، افراد ی که از وضعیت مالی و سالمتی پایینی برخورد ارند ، د ر حفظ سبك 
زند گی خود  پس از بازنشســتگی و انجام فعالیت های جد ید  ناتوان می باشند . این رویکرد ، 
منابع را به عنوان عنصر اصلی د ر مقابله با استرس و د ستیابی به رفاه فرد ی و سازگاری با 
بازنشستگی حیاتی می د اند  )هابفول، 2002(. لذا، برخورد اری افراد  از حد اقل منابع، برای حفظ 
عملکرد  آن ها ضروری اســت. بر طبق این د ید گاه، منابع شخصی نظیر کنترل د رک شد ه، 
خود کارآمد ی و منابع اجتماعی، همانند  حمایت عاطفی و حمایت د رک شد ه، تأثیر بسزایی 

د ر مقابله با شرایط تنش زای زند گی د ارند .
بنابراین، تغییر د ر سطح سازگاری افراد  با بازنشستگی، نتیجه تغییر د ر منابعی است که 
آن ها د ر اختیارد ارند ؛ د رصورتی که منابع فرد  بازنشســته د ر پنج سال نخست بازنشستگی 
تغییر نکند  و فرد  قاد ر به حفظ الگوهای قبلی زند گی خود  باشــد ، د ر چنین حالتی، تغییری 
د ر ســطح انطباق و ســازگاری فرد  مذکور ایجاد  نمی شــود . بااین حال، بازنشستگی تأثیر 
د وسویه ای بر منابع فرد  د ارد . از یك سو، بازنشستگی می تواند  منجر به کاهش برخی از منابع 
و بالعکس افزایش منابع د یگری شــود . به عنوان مثال، بازنشستگی به فرد  اجازه می د هد  تا 
بخش قابل توجهی از منابع شــناختی خود  را که صرف شغل استرس زای قبلی اش می شد ، 
جهت انجــام فعالیت های جد ید  و مورد عالقه اش ســرمایه گذاری کند  و از این طریق به 
سطح باالیی از سازگاری با بازنشستگی د ست یابد ؛ بر اساس این رویکرد ، د ر هر زمانی از 
د وره بازنشستگی، امکان کاهش یا افزایش سازگاری با بازنشستگی، برحسب میزان منابع 
شخصی، وجود  د ارد . از این رو، سازگاری با بازنشستگی مستقیماً نتیجه میزان منابعی است 
کــه افراد  د ر اختیارد ارند . د رنتیجه، افراد  همواره بازنشســتگی را به گونه ای متفاوت تجربه 
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می کنند . وانگ و همکاران )2011( ویژگی های فرد ی، نظیر )ســالمت جســمی–روانی، 
وضعیت مالی و متغیرهای مربوط به شخصیت فرد (، متغیرهای مربوط به زند گی خانواد گی 
و شــغل قبل از بازنشســتگی، متغیرهای مرتبط با گذار به بازنشستگی و فعالیت های پسا 
بازنشســتگی را مهم ترین پیش بینی کنند ه های مؤثر بر کیفیت سازگاری با بازنشستگی 
می د انند  )وانگ و همکاران، 2011(. آن ها د ر مطالعات خود ، به سه الگوی متفاوت سازگاری با 

بازنشستگی اشاره می کنند . این سه الگو عبارت اند  از:
الگوی نخســت، د ر بین کسانی رایج است که با گذار به بازنشستگی، تغییری د ر   -1
سطح رضایت مند ی شان ایجاد  نمی شود . این الگو، با یافته های نظریه پیوستگی، 

مطابقت د ارد .
الگوی احیا شــوند گی، این الگو بیانگر افزایش تد ریجی ســطح رضایت مند ی از   -2
زند گی، د ر روند  گذار به بازنشستگی است. این الگو، با نظریه نقش و نظریه چرخه 

زند گی سازگار می باشد .
الگوی U شکل، بازنشستگانی که د ر این الگو قرار می گیرند ، د ر ابتد ا با کاهش سطح   -3
رضایت از بازنشستگی مواجه می شوند ، اما با گذشت زمان، به سطح رضایت مند ی 
قبل از بازنشستگی برمی گرد ند . این الگو با هر سه نظریه پیوستگی، نقش و چرخه 

زند گی منطبق می باشد .
بنابراین، فرایند  سازگاری با بازنشستگی، از الگوی واحد ی تبعیت نمی کند ؛ لذا، د رحالی که 
برخی از بازنشستگان د ر تمامی مد ت بازنشستگی خود ، راضی و خشنود  هستند ، برخی د یگر 
چنین احساسی را ند ارند ؛ زیرا عوامل و منابع مختلفی بر عواطف و احساسات بازنشستگان 
و میزان سازگاری آن ها با بازنشستگی مؤثر است. د ر این رابطه، وانگ و شولتز )2010( و 
وانگ و همکاران )2011( د ر مطالعاتشان، د سته بند ی شش گانه ای از انواع منابع شخصی 

ارائه می د هند . این منابع عبارت اند  از:
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2-2-15-1- منابع فیزیکی1

منابع فیزیکی، اشــاره به توانایی ها و سالمت جسمی و روانی فرد  د ارد . ضرورت و اهمیت 
برخورد اری از این منابع د ر د وره بازنشســتگی، موضوعی اســت که د ر اغلب پژوهش ها 
مورد  تأکید  قرارگرفته اند . مطالعات انجام شد ه نشان می د هد  که سالمت د رک شد ه، فقد ان 
معلولیت و ناتوانی و ســطوح باالی انرژی، به عنوان نمونــه ای از منابع فیزیکی، با رفاه و 
بهزیستی بازنشستگان همبستگی و رابطه معناد اری د ارد . عالوه بر این، سالمت- جسمی-

روانی یکی از متغیرهای پیش بینی کنند ه سازگاری با بازنشستگی است. مطالعات موجود  نیز 
نشان می د هند  که کاهش د ر سالمت جسمی با کاهش د ر میزان سازگاری با بازنشستگی 

مرتبط است )وانگ و همکاران، 2011(.

2-2-15-2- منابع مالی2

د رآمد  و د ارایی های فرد  پس از بازنشستگی و احساس کفایت د رآمد 3، ازجمله عوامل مؤثر 
بر بازنشستگی می باشد . د رآمد  پس از بازنشستگی، عموماً از منابع مختلفی نظیر پس اند از 

شخصی، سرمایه گذاری های شخصی و مستمری بازنشستگی ناشی می شود .

2-2-15-3- منابع اجتماعی4

منابع اجتماعی که غالباً تحت عنوان حمایت اجتماعی نیز شناخته می شوند  را می توان به سه 
د سته فرعی تقسیم نمود : تعامالت اجتماعی، کیفیت تعامالت اجتماعی و نوع حمایت اجتماعی.

د و مورد  از منابع اصلی حمایت اجتماعی د ر د وره بازنشســتگی، یکی روابطی اســت 
که فرد  با خانواد ه، همســر و د وستان خود  د ارد  و د یگری فعالیت های فراغتی5، پیوند های 

1.	 Physical	Resources
2.	 Financial	Resources
3.	 Sense	of	Income	Adequacy
4.	 Social	Resources
5.	 leisure	Engagement
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گروهی1، اشــتغال مجد د 2 و شبکه های د وستی3 است که همگی نقش بسزایی د ر ارتقای 
بهزیستی و رفاه بازنشســتگان د ارند . همچنین، نتایج تحقیقات نشان می د هد  که کیفیت 
تعامالت اجتماعی و نوع حمایت اجتماعی از اهمیت زیاد ی برخورد ار است. روابط و تعامالت 
حمایتی با خانواد ه و د وســتان و حس نزد یکی به همســر به ترتیب باعث ارتقای عملکرد  
روان شناختی و رضایت مند ی بیشتر بازنشستگان می شــود . حمایت اجتماعی د رک شد ه 

توسط بازنشستگان، می تواند  از نوع عاطفی، اطالعاتی باشد .

2-2-15-4- منابع عاطفی4

عواطف و احساســات مثبت و هوش هیجانی، ازجمله منابع عاطفی مهمی است که نقش 
مؤثری د ر بهزیستی بازنشستگان د ارد  )مایر و سالووی، 1997(. نتایج مطالعات نشان می د هد  که 
رابطه معناد اری بین احساسات مثبت و رضایت مند ی از زند گی د ر د وره بازنشستگی وجود  
د ارد . اسالسکی5 )2003( د ر مطالعات خود  د ریافت که رابطه معناد اری بین هوش هیجانی 

و کاهش استرس د رک شد ه با رفاه بیشتر بازنشستگان وجود  د ارد .

2-2-15-5- منابع شناختی6

به طورکلی، منابع شناختی به توانایی های ذهنی و قابلیت های اد راکی-حافظه ای فرد  اطالق 
می شــود . د و جنبه از منابع شناختی عبارت اند  از: شناخت های انطباقی7 نظیر )عزت نفس، 
تسلط8 و خوش بینی( و د یگری عملکرد های شناختی نرمال9 که همگی بر رفاه و بهزیستی 
بازنشســتگان مؤثرنــد . خوش بینی، مانع و حفاظی د ر برابر اســترس اســت و به فرد  د ر 
هد ف گذاری و پیگیری اهد اف زند گی کمك می کند . توانایی ها و قابلیت های شناختی نظیر 

1.	 Group	Affiliations
2.	 Bridge	Employment
3.	 Friendship	Networks
4.	 Emotional	Resource
5.	 Slaski

6.	 Cognitive	Resource
7.	 Adaptive	Cognitions
8.	 Mastery
9.	 Normal	Cognitive	Functioning.
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توانایی یاد گیری و مهارت حل مســئله، حافظه و سرعت پرد ازش نیز اهمیت بسزایی د ر 
بازنشستگی و سالمند ی موفق د ارند .

2-2-15-6- منابع انگیزشی1

این منابع، به نگرش ها و د ید گاه های مثبت یا منفی افراد  از بازنشســتگی اطالق می شود . 
میزان خود  کارآمد ی یك فرد ، ازجمله منابع انگیزشــی مؤثر بر ســازگاری با بازنشستگی 

می باشد .

2-2-16- نظریه های سبک زند گی

به لحاظ تاریخی، مفهوم سبك زند گی نخست د ر آثار روانشناس آلمانی، آد لر2 مطرح گرد ید . 
آد لر ســبك زند گی را الگویی اد راکی می د انست که بیانگر کلیت بی همتای زند گی فرد ی 
است. بر مبنای چنین تلقی فرد گرایانه ای از سبك زند گی به تعد اد  افراد  انسانی یك جامعه، 
ســبك های زند گی متمایزی وجود  خواهد  د اشــت )فاضلی، 1382(. د ر بین جامعه شناسان 
کالسیك، مفهوم سبك زند گی، از قرن نوزد هم و از طریق آثار مارکس، وبر، وبلن، زیمل، 
وارد  اد بیات جامعه شناســی شد  )مهد وی کنی، 1386 :205(. بااین حال، د ر بین جامعه شناسان 
کالســیك عمیق ترین بحث د رباره سبك زند گی، توسط ماکس وبر، مطرح گرد ید ه است 

)بلکستر3، 1990: 98 و کاکرهام4، 2008(. 

2-2-16-1- سبک زند گی د ر اند یشه ماکس وبر

بحث از مفهوم سبك زند گی د ر آثار وبر، عمد تاً د ر جامعه شناسی قشربند ی و حاصل تأمالت 
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او د رباره گروه های هم پایگاه است. وبر د ر بحث از قشربند ی اجتماعی، به سه شکل عمد ه 
توزیع قد رت )طبقه، گروه های هم پایگاه و حزب( د ر جامعه اشاره می کند  )پارکین، 1390(. د ر 
تحلیل وبر، طبقات پد ید ارهایی اقتصاد ی هستند  که د ر یك بازار پولی منظم و قانونی که 
د ر آن کسب د رآمد  و سود  هد ف عمد ه است، وجود  د ارند . به عبارت د یگر، وضع طبقاتی یك 
فرد ، نهایتاً وضع بازار است. وبر نیز همانند  مارکس، مناسبات طبقاتی را بر مبنای مناسبات 

مالکیت مورد بررسی قرار می د هد  )لهسایی زاد ه، 1374: 38(.
 د ر جامعه شناسی وبر، طبقات د ر واکنش به د و وضعیت، یعنی مالکیت د ارایی و فروش 
نیروی کار د ر بازار؛ پد ید ار می شوند ؛ بنابراین، د رصورتی که نظام توزیع مبتنی بر چیزی غیر 
از مالکیت خصوصی و نیروهای بازار باشــد ، طبقات اجتماعی امکان وجود  ند ارند ، لذا، آن 
د ســته از گروه ها و جمعیت هایی که سرنوشتشان بر اساس استفاد ه از کاالها و خد مات و 
بر مبنای بازار تعیین نمی شود ، به معنای حقوقی این اصطالح، طبقه محسوب نمی شوند . 
بلکه، آن ها گروه هم پایگاه و منزلتی می باشند  )پارکین، 1384: 132(. با توجه به این امر، د ر 
روایت وبر از قشــربند ی شاهد  کاهش اهمیت مالکیت و د ارایی و تقد م بخشید ن به نظام 
توزیعی د ر مقابل نظام تولید ی هستیم. همین تغییر د ر اولویت بخشید ن به نظام توزیعی، 
وجه ممیزه رویکرد  وبر نسبت به رویکرد های مارکسیستی است که بر شیوه تولید ، به عنوان 
یگانه عنصر حاکم د ر تمامی نظام های اجتماعی تأکید  می ورزند . از این رو، وبر د ومین پد ید ه 
از پد ید ه های ســه گانه قد رت د ر جامعه را گروه های هم پایگاه1 می د انست. گروه های هم 
پایگاه، مشــتمل بر افراد ی است که ارزیابی مثبت و منفی یکسانی از موقعیت اجتماعی 

خویش د ارند .
بنابراین، برخالف طبقه و عضویت طبقاتی که به طور عینی و بر مبنای محاسبه پول و 
توانایی خرید  کاال مشخص می شود . پایگاه و موقعیت اجتماعی ناشی از آن، همواره به طور 
ذهنی تعیین می شــود  )لهســایی زاد ه، 1374: 40( بد ین وسیله، وبر بین د و نوع نظم اقتصاد ی 

1.	 Status	Group
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)طبقه( و نظم اجتماعی )گروه های هم پایگاه( تمایز قائل شــد . د رحالی که نظم اقتصاد ی 
با نحوه توزیع و استفاد ه از کاالها و خد مات اقتصاد ی مرتبط است د ر نظم اجتماعی، افراد  
برحســب منزلت و شیوه های زند گی شان گروه بند ی می شــوند  )وبر، 1382: 214(. به اعتقاد  
بند یکس، تمایز بین طبقه و گروه های هم پایگاه د ر آثار وبر ریشه د ر جامعه شناسی د ین او 
د ارد . وبر د ر بررسی تأثیر اخالق پروتستان بر پید ایش روحیه سرمایه د اری، بر شیوه زند گی 
و مصرف اقلیت پروتســتان اشاره می کند  )بند یکس، 1382: 100(. وبر، با طرح گروه های هم 
پایگاه، به عنوان جایگزینی د ر برابر طبقات اقتصاد ی د ر تحلیل های مارکسیستی، نشان د اد  
که گروه های هم پایگاه، یکپارچه تر، اجتماعی تر و به لحاظ سیاسی آگاه تر از طبقات اقتصاد ی 
هستند  )ترنر، 1988: 8(. د ر مقایسه با طبقات، تد اوم گروه های هم پایه مستلزم بازتولید  میراث 
فرهنگی و حفظ و نگه د اشــت نوع خاصی از ســبك زند گی است که از طریق تأکید  بر 
خــاص بود گی فرهنگی، حفظ انحصارت فرهنگــی و فرآیند های حصر اجتماعی صورت 
می گیرد . این امر نشانگر آن است که ثروت و منابع اقتصاد ی تنها شاخص قد رت، برتری 
و نفوذ اجتماعی نمی باشــد . وبر د ر آثار خود ، مفهوم سبك زند گی را د ر ارتباط با گروه های 
هم پایگاه، به کار می برد . د ر نظریه او، ویژگی بارز پایگاه، پرستیژ، شأن و حرمت است که از 
طریق مصرف و سبك زند گی خاصی بیان می شود . اعضای یك گروه هم پایگاه، با توسل 
به ســبك زند گی خاصی ضمن متمایز ساختن خود  از سایر گروه ها به برتری های منزلتی 
و طبقاتی خود  مشــروعیت می د هند . د رنهایت، با تبد یل گروه های هم پایگاه به گروه های 
مرجع از طریق ســبك های زند گی، معیارهای قضاوت اجتماعی و ارزیابی اخالقی د ر یك 

جامعه تعریف و معین می گرد د  )وبر، 1382: 221(. 
وبر، ســبك زند گی را انتظاراتــی می د اند  که یك گروه هم پایــگاه، از اعضای خود  
د ارد . گروه های هم پایگاه، همچنین به وســیله سبك بخشید ن به زند گی از طریق تکوین 
جهت گیری های مشــترک د ر بین اعضا، باعث ایجاد  انسجام گروهی می شوند . گروه های 
هــم پایگاه، زمانی د ر معرض تهد ید  قرار می گیرند  که افراد  به د الیل غیر منزلتی و صرفًا 
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به واسطه توان اقتصاد ی خود  از همان اعتبار و منزلتی برخورد ار شوند  که افراد  هم پایگاه، به 
د لیل توسل به سبك زند گی مشترکی، مد عی برخورد اری از آن هستند . ازنظر وبر، گروه های 
هم پایگاه، تجمعی از افراد  با پایگاه های مشابه و زمینه های طبقاتی همسان هستند  که د ر 

سبك زند گی مشابهی با یکد یگر اشتراک د ارند  )کاکرهام، 2005: 55(.
از نظر وبر، ویژگی د یگر سبك زند گی ماهیت جمعی آن می باشد . هرچند ، رویکرد های 
کارکرد ی- ســاختاری، متأثر از پارسونز با مرتبط ساختن پایگاه اجتماعی با مفهوم نقش 
اجتماعی، عماًل بر پایگاه فرد ی1 تأکید  نمود ه اند ؛ اما وبر د ر آثار خود  پایگاه و مؤلفه اساسی آن 
یعنی سبك زند گی را اساساً پد ید ه اجتماعی می د انست و د ر آثار خود  تالش نمود  تا گروه های 
هم پایگاه را با ساختارهای کالن مرتبط  سازد . او د ر بخشی از کتاب »اقتصاد  و جامعه« تحت 
عنوان منش و سبك زند گی، به بررسی تفاوت های سبك زند گی، بر اساس اید ئولوژی های 
سیاســی اجتماعی مختلف می پرد ازد . به اعتقاد  وی، ساخت های سیاسی اجتماعی د ر هر 
جامعه، ســبك های زند گی متفاوت و متناســب با خود  را ایجــاد  می کنند . به عنوان مثال، 
فئود الیســم بر سبك زند گی که مبتنی بر شــرافت، افتخار و وفاد اری های شخصی است، 
تأکید  د ارد  و آن را انگیزه های بنیاد ین کنش می د اند . فئود الیسم به د لیل ماهیت نظامی اش 
به ترویج نوعی منزلت و آد اب مبتنی بر شرافت شوالیه ای که از سود اگرایی تجاری بورژوازی 
روی گرد ان اســت، می پرد ازد . فئود الیســم، روحیه تجاری بورژوازی و سبك زند گی آن را 
غیرعقالنــی و هویت خود  را د ر تضاد  با منش عقالنی آن تعریف می کند . متقاباًل، قائم به 
فرد  بود ن قد رت د ر نظام های پاتریمونیالی و د رنتیجه وجود  سازمان ها و مأموران د ولتی د ر 
جهت بسط قد رت، باعث گرد ید ه د ر طی قرن ها، نظام آموزشی و اد اری منبع اصلی د ستیابی 
به پایگاه د ر این جوامع باشد ؛ بنابراین، برخالف فئود الیسم که مبتنی بر هم پیمانی آزاد انه و 
وفاد ارانه است. پاتریمونالیسم بر رابطه مقتد رانه پد ر/ فرزند ان استوار است. پد ر مرد م، اید ه آل 
د ولت های پاتریمونیال و منبع مشروعیت آنان است. د رنهایت، پاتریمونالیسم به د لیل ماهیت 
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اقتد ارگرایانه اش، با هر نوع استقالل اجتماعی طبقات مبارزه می کند . د ر چنین وضعیتی، هر 
نوع احســاس افتخار، شرف و کرامت مستقل د ر نزد  رعایا به عنوان ضد یت با اقتد ار حاکم 
نگریسته می شود  )وبر، 1384 :452(. لذا، د ر این جوامع، سبك زند گی خاصی، جهت سازگاری 

با شرایط ایجاد  می شود .
بنابراین د ر جامعه شناسی وبر، پایگاه و سبك زند گی، پد ید ه هایی اجتماعی و مرتبط با 
ساختارهای کالن است. امری که لزوم چرخش از تعریف فرد ی پایگاه و سبك زند گی را 
با توجه به غفلت های جامعه شناسی معاصر د ر این زمینه، ضروری می سازد  )ترنر، 1992 :60(. 

د ر مجموع وبر د ر مفهوم سازی سبك زند گی نشان د اد  که:
سبك زند گی پد ید ه ای اجتماعی است تا فرد ی؛ بنابراین، سبك زند گی با گروه های   -1

هم پایگاه، مرتبط می باشد .
سبك زند گی، عمد تاً با الگوهای مصرف مرتبط است تا الگوهای تولید ، به نحوی که   -2

گروه های مختلف از طریق آن مرز خود  را از سایر گروه ها متمایز می سازند .
سبك زند گی، به واسطه تعامل د یالکتیکی بین انتخاب های زند گی و فرصت های   -3
زند گی، یا به عبارت د یگر عاملیت و ساختار شــکل می گیرد  )کاکرهام، 1997 :325(. 
موضوعی که جامعه شناســی معاصر به د لیل تفســیر فرد گرایانــه آثار وبر ناد ید ه 
می گیرد . با توجه به اهمیت این موضوع د ر بخش بعد ی، عناصر ســازند ه سبك 

زند گی د ر آثار وبر مورد بررسی قرار می گیرد .

2-2-16-2- عناصر تشکیل د هند ه سبک زند گی د ر نظریه وبر

وبر، د ر بیان مفهوم سبك زند گی و ابعاد  مختلف آن، از د و اصطالح متفاوت )انتخاب زند گی 
و فرصت ها یا شانس های زند گی(1 استفاد ه می کند . به رغم اهمیتی که وبر برای تعامل این 
د و مفهوم د ر شکل گیری سبك زند گی قائل بود . د ر اغلب تفاسیر موجود  از آثار وبر، صرفًا 
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بر رابطه بین انتخاب و سبك زند گی تأکید  شد ه است. د رنتیجه، رابطه بین سبك زند گی و 
فرصت های زند گی د ر آثار او مورد  غفلت قرارگرفته است )کاکرهام، 1993 :417(.

با این حال، وبر هیچ گاه مفهوم ســبك زند گی را د ر معنای محد ود  »انتخاب« به کار 
نبرد ه اســت و اهمیت شرایط ساختاری یا فرصت های زند گی را د ر رابطه با سبك زند گی 
ناد ید ه نمی گرفت. یکی از د الیل عمد ه این بد فهمی، همان طور که پیش تر نیز مطرح شد ، 
ترجمه نارســای آثار وبر به زبان انگلیسی اســت. به عنوان مثال، د ر ترجمه بخش هایی از 
کتاب اقتصاد  و جامعه تحت عنوان )طبقه، پایگاه، حزب( توسط رایت میلز، تمایز مفهومی 
و معنایی عمد ه بین د و عنصر ســازند ه سبك زند گی یعنی انتخاب زند گی و فرصت های 
زند گی ناشــناخته و مبهم باقی ماند ه اســت. میلز د ر ترجمه آزاد  خــود ، معنای متمایز د و 
اصطالح سبك زند گی و انتخاب زند گی را به معنایی واحد  تقلیل د اد . پیامد  این امر، ناد ید ه 
گرفتن ارتباط متقابل بین انتخاب زند گی و فرصت های زند گی یا عوامل ساختاری است. 
امری که باعث رواج تفسیر فرد گرایانه از سبك زند گی و پایگاه، به عنوان پد ید ه ای فرد ی 

شد  )کاکرهام، 1993 :417(.
د ر مجموع، وبر د ر بررســی ســبك زند گی به د و عامل انتخاب زند گی و فرصت های 
زند گــی و تعامل بین آن ها توجه نمود . اگرچه، د ر نظریه او عاملیت و انتخاب فرد ی، نقش 
مهم تری د ر عملیاتی شــد ن سبك زند گی د ارد ؛ اما د ر عمل همواره این انتخاب ها متأثر از 
فرصت ها و زمینه های اجتماعی اســت. بااین حال، به نظرمی رسد  که د ر آثار وبر بحث از 
عاملیت و انتخاب نســبت به مفهوم فرصت های زند گی از وضوح بیشتری برخورد ار است. 
د ر این رابطه، د ارند ورف با استناد  به آثار وبر به روشن نمود ن مفهوم فرصت های ساختاری 
پرد اخت. او مفهوم فرصت های ســاختاری را شــامل هنجارها، حقوق، روابط اجتماعی و 
فرصت هایی می د اند  که افراد  د ر جامعه برحسب موقعیت اجتماعی و ساختاری شان به د ست 
می آورند  )ابل و کاکرهام، 1993: 553(. د ارند ورف نیز همچون وبر، این فرصت ها را نه ویژگی 
فرد ی بلکه آن ها را به لحاظ اجتماعی، پد ید ه هایی ساخت یافته می د انست که با ساختارهای 
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اجتماعی مرتبط اند ؛ بنابراین، ســبك زند گی را نمی توان، پد ید ه ای تصاد فی و بی ارتباط با 
ســاختار د ر نظر گرفت )کاکرهام و روتن، 1997 :325(. د ر مجموع وبر، برخالف تفسیر سنت 
جامعه شناسی آمریکا، با تأکید  بر د و بعد  انتخاب زند گی و فرصت های زند گی ابعاد  اجتماعی 
ســبك زند گی را نشان د اد . به همین د لیل، آنچه که امروز تحت عنوان نقد  پاراد ایم سبك 

زند گی فرد ی مطرح می شود ، ریشه د ر آثار او د ارد  )کالیر، 2010 :93(.

شکل شماره )1(- مد ل مفهومی وبر از سبک زند گی

سبک زندگی

انتخاب زندگیفرصت های زندگی

2-2-16-3- سبک زند گی د ر جامعه شناسی معاصر

همراه با تحوالت جامعه مد رن و اهمیت یافتن مصرف د ر مقابل تولید ، به ویژه پس از جنگ 
جهانی د وم، چرخش پاراد ایمی عمد ه ای از شیوه تولید  و طبقه، به عنوان یگانه متغیر ساخت 
د هند ه به جامعه، صورت گرفت. چنانچه، برخی مفهوم سبك زند گی و مصرف را جایگزینی 
برای مفهوم طبقه می د انند  )اباذری و چاووشیان، 1381: 70(. د ر رابطه بااهمیت یافتن این مفهوم 
و تجد ید  حیات آن د ر جامعه شناســی معاصر می تــوان به برخی از د الیل عمد ه، همچون 
رشد  فرایند های فرد ی شد ن، رشد  طبقه متوسط شهری، پید ایش گفتمان پست مد رنیسم و 
همچنین سهم مؤثر آثار بورد یو، خصوصاً کتاب تمایز اشاره نمود  )ریمر، 1995: 24(. د ر اد امه 
این بحث، مفهوم ســبك زند گی د ر جامعه شناسی معاصر و مطالعات سالمت و سالمند ی، 

مورد بررسی قرار خواهد  گرفت.

فرصت های زندگی
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2-2-16-4- سبک زند گی د ر آثار گید نز

د ر بین جامعه شناسی معاصر، بورد یو و گید نز سهم بسزایی د ر تبیین رابطه متقابل عاملیت و 
ساختار د ر نظریه اجتماعی معاصر و به طور خاص مفهوم سبك زند گی د اشته اند ؛ بنابراین، با 
توجه به رابطه سبك زند گی و طبقه اجتماعی د ر بین جامعه شناسان معاصر، می توان به د و 
رویکرد  عمد ه اشاره نمود . نخست رویکرد ی که د ر بررسی سبك زند گی به ارتباط آن با طبقات 
اجتماعی توجه د ارد  که عمد تاً د ر آثار وبر و بورد یو د ید ه می شود  و د یگری، رویکرد هایی که 
سبك زند گی را متن تغییرات فرهنگی مد رنیته و رواج فرهنگ مصرف گرایی مورد توجه قرار 
می د هند . بر اساس رویکرد  اخیر، گید نز پید ایش سبك زند گی مد رن را نه د ر ارتباط با موقعیت 
طبقاتی فرد ، بلکه به د لیل قد رت یافتن عامل انسانی به واسطه فرآیند  بازاند یشی که مشخصه 
جامعه و فرهنگ مد رن اســت، می د اند . به عبارت د یگر، یکی از پیامد های عمد ه بازاند یشی 
د ر خویشــتن، پید ایش ســبك های زند گی مختلف د ر مد رنیته متأخر است. گید نز، ویژگی 
سبك های زند گی معاصر را ماهیت بازاند یشانه1 آن ها می د اند . بازاند یشانه بود ن، سبك های 
زند گی، به معنی عد م قطعیت ســبك زند گــی و هم چنین، عد م امکان تبیین آن بر مبنای 
نیروها و تعیین کنند ه های ساختاری است )گید نز، 1380 : 86(. این امر به د لیل تفاوت بنیاد ین 
مد رنیته، د ر مقایسه با د یگر اشکال زند گی و نظم های اجتماعی پیشین است. د ر نظریه گید نز، 
مد رنیته با تضعیف سنت ها و پید ایش کثرتی از سبك های زند گی و آزاد ی عمل کنشگران 
مرتبط است. از این رو، د ر جامعه پسا سنتی مبتنی بر سیاست های زند گی2 که د ر آن تالش 
و مبارزه برای د ســتیابی به زند گی شخصی د لخواه به فعالیتی روزمره تبد یل می شود ، افراد  
ترغیب می شوند  تا با روش و شیوه خود ، عمرشان را سپری نمود ه و پیر شوند  نه با الگوهای 
ســنتی بر جای ماند ه از گذشته. لذا شــاید  بتوان گفت که د ر زمانه کنونی، تنها انتخاب ما 
به عنوان موجود  انسانی این است که انتخاب کنیم. از این منظر، مفهوم سبك زند گی اهمیت 

1.	 Reflextivity
2.	 Politics	of	Life
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ویژه ای می یابد . به اعتقاد  گید نز، ســبك زند گی مفهومی رایج د ر جوامع پسا سنتی است و 
تنها زمانی مطرح می شود  که د یگر افراد  بر اساس شیوه های مالوف و الگوهای نقش سنتی 
بر جای ماند ه از گذشته، زند گی نمی کنند . بلکه افراد  از طریق انتخاب های خود  و د ر تعامل 
با شانس ها و فرصت های ساختاری، سبك زند گی خود  را برنامه ریزی و آیند ه شان را طراحی 
می کنند . لذا، د ر مد رنیته متاخر، افراد  د ر هر گروه سنی ناگزیر به زند گی برمبنای سبك های 
زند گی بازاند یشانه1 می باشند . اگر نهاد ینه شد ن چرخه زند گی را ویژگی بارز مد رنتیه بد انیم، 
بد ون شك نهاد  زد ایی از چرخه زند گی، وجه عمد ه مد رنیته متاخر است. به اعتقاد  گیالرد  و 
هیگز )2015( ساختارهای رفاهی که به نهد ینه شد ن چرخه زند گی و ایجاد  بازنشستگی و 

سالمند ی د ر قرن 19 و 20 کمك نمود ند ، به د نبال نهاد  زد ایی از چرخه زند گی، د ر حال تجزیه 
و فروپاشی هستند  که نتیجه آن پید ایش طیف گسترد ه ای از خرد ه فرهنگ های بازنشستگی 
و انتخاب های متنوع د ر زند گی، بازاریابی سبك زند گی و کاالیی شد ن مضاعف است. با نهاد  
زد ایی از چرخه زند گی، یا آنچه که گید نز آن را سیاســت زند گی د ر مد رنیته متأخر و لش و 
یوری2 )2002( آن را گذار از سرمایه د اری سازمان یافته به سرمایه د اری بی سازمان می نامند ، 

تأکید  بیشتری بر تنوعات سبك زند گی و فعالیت های فراغتی د ر بازنشستگی می شود . د ر متن 
چنین تحولی، خود  و هویت به پروژه ای برای بازاند یشی3 یا آنچه که مارگرت آرچر4 مکالمه 
د رونی5 می نامد ، تبد یل می شود 6. از سوی د یگر، با گسترش فرهنگ مصرفی و فرد ی شد ن 
فزایند ه انتخاب های زند گی، نیاز به بازاند یشی افزایش یافته و مسائل هویتی د یگر محد ود  به 
د وره نوجوانی و بلوغ نمی باشد . ازاین رو، نظریه پرد ازان پسامد رن، بازنشستگی و سالمند ی 

1.	 Reflexive	Lifestyle
2.	 Lash	&	Urie
3.	 Reflexivity
4.	 Margeret	Archer
5.	 Internal	Dialogue

ازنظرآرچر، »مکالمه د رونی«، ظرفیت ذهنی افراد ، برای بازبینی خود  با توجه به زمینه های اجتماعی و بالعکس بازنگری د ر   .6
زمینه های اجتماعی با توجه به خود  می باشد . از این منظر، مکالمه د رونی، فعالیتی است که از طریق آن ذهنیت و چشم اند از 

فرد  نسبت به زند گی، اصالح و پیرایش می شود .



95فصل د وم: بیان نظری

را فرصتی برای انتخاب، بازاند یشــی و عاملیت می د انند . مرحله ای از زند گی که افراد  مسن، 
فرصت تامل و پرد اختن به هویت خویشتن و نحوه زیستن را به د ست می آورند . از این منظر، 

بازنشستگی نه به معنای پایان زند گی، بلکه فرصتی برای گذار به زند گی جد ید  است.
این حال، به اعتقاد  گید نز انتخاب های سبك زند گی به وسیله ساختار و نظام اجتماعی  با
و منابع، یا آنچه وی شــانس های زند گی می نامد ، محد ود  و متعین می شوند . گید نز، سبك 
زند گی را د ر چارچوب نظریه ساخت یابی مورد بررسی قرار می د هد . او با رد  جد ایی عاملیت 
و ساختار و تأکید  بر تعامل بین آن ها، ساختار را هم زمان ابزار و پیامد  کنش می د اند . از این 
منظر، ســاختار هم توان بخش و هم محد ود کنند ه اســت. مفهوم مرکزی د یگر د ر نظریه 
ساخت یابی گید نز، مفهوم قد رت است. قد رت د ر این نظریه، عنصر سازند ه و بازتولید  کنند ه 
کنش متقابل و بخشــی از عاملیت است. لذا، عامل انسانی بود ن د ر این رویکرد ، به معنی 
قد رت د اشــتن و امکان ایجاد  تغییر د ر جهان است )گید نز، 1384: 34(. با توجه به د وسویگی 
مناسبات قد رت د ر نظریه ساخت یابی، حتی افراد  د ر گروه های فرود ست نیز قاد ر خواهند  شد  
تا با تأثیر بر جریان توزیع منابع و شکل گیری قواعد ، سبك زند گی خویش را انتخاب نمایند .

 به اعتقاد  گید نز، ســبك زند گی نیز مانند  »ســاخت« ماهیتی د وگانه د ارد ، بنابراین، 
به رغم آن که ســبك زند گی الگویی ساخت یافته از رفتارها، هنجارها و ارزش ها و مقید  به 
چارچوبی مشخص است. بااین حال، سبك های زند گی توسط عامالن اجتماعی، د ر فرآیند ی 
بازخورد ی د ر طول زمان، پیوســته بازتولید  و د ر معرض تحول و د گرگونی قرار می گیرند . 
اگرچه، گید نز تأثیر عوامل ســاختی را د ر انتخاب ســبك های زند گی ناد ید ه نمی گیرد ، اما 
همواره تأکید  بیشــتری بر عاملیت و انتخاب فرد ی سبك زند گی د ارد . د ر مجموع گید نز، 
سبك زند گی را مجموعه ای نسبتاً هماهنگ از رفتارها و فعالیت های روزمره فرد  می د اند  که 
مستلزم عاد ات و جهت گیری های معین و همچنین برخورد اری از نوعی از وحد ت است. تا 
از ایــن طریق ضمن ایجاد  و تد اوم امنیت وجود ی، انتخاب های فرد ی د ر چارچوب الگوی 

نسبتاً منظمی با یکد یگر مرتبط شوند  )کاکرهام و روتن، 1997: 33(.
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2-2-16-5- سبک زند گی د ر آثار بورد یو

پیر بورد یو، ازجمله تأثیرگذارترین نظریه پرد ازانی اســت که تحلیل نظری جامعی د رباره 

مفاهیم مصرف و سبك زند گی ارائه د اد ه است. بورد یو د ر کتاب »تمایز« به طور نظام مند ی، 
الگوهای فرهنگی مصــرف را برای تعریف ذوق و قریحه د ر بین طبقات اجتماعی جامعه 
فرانسه مورد  بررسی قرار می د هد . او د ر مقابل با تأکید  گید نز، بر عاملیت د ر بحث از سبك 
زند گی، توجه بیشــتری بر عوامل ساختاری و زمینه ای د ر تکوین سبك زند گی د ارد . برای 
فهم د ید گاه بورد یو د ر باب سبك زند گی مروری مختصر بر جامعه شناسی رابطه گرایانه او 
ضروری است. جامعه شناسی بورد یو، ریشه د ر تالش وی جهت غلبه بر تقابل ذهن گرایی و 
عین گرایی د ارد . او ریشه همه کاستی های علوم اجتماعی را به این تقابل نسبت می د هد . 
وی اگرچه د ر رابطه با برخی از مفاهیم، نظیر عمل، بازتولید ، تضاد  طبقاتی و نقش عالئق 
و منافع ماد ی، متأثر از ماتریالیسم تاریخی مارکس است. با این حال، هرگونه تقلیل گرایی 
طبقاتی د ر تفســیر زند گی فرهنگی را مورد  انتقاد  قرار می د هد . به همین د لیل او طبقه را 
محد ود  به موقعیت فرد  د ر روابط اجتماعی تولید  و نظم اقتصاد ی نمی کند  و ریشــه الگوی 

زیربنا- روبنا د ر مارکسیسم سنتی را د ر د والیسم عینیت- ذهنیت می د اند .
بر این اســاس، وی به جای مطالعه موضوع جامعه شناسی بر مبنای الگوی د ووجهی 
اختار، جهان اجتماعی را به مثابه فضایی اجتماعی و متشــکل از حوزه ها  زیر ســاختار- رو  
و مید ان های نســبتاً مســتقل د ر نظر می گیرد . او متأثر از وبر، به طــرح نظریه ای د رباره 
سبك زند گی و مصرف کاالهای فرهنگی می پرد ازد . به اعتقاد  بورد یو، وبر د ر تحلیل های 
جامعه شناســی اش د رباره مذهب بد ون آن که ابعاد  نماد ین مذهب را ناد ید ه بگیرد ، تحلیلی 
ماتریالیســتی از مذهب د ر چارچوب اقتصاد  سیاســی ارائه می د هد . به عبارت د یگر، وبر با 
استفاد ه از مد ل اقتصاد ی د ر تحلیل مذهب نقد  ماتریالیستی د ر حوزه مذهب را بسط د اد  و 
بد ین طریق ضمن اجتناب از تقلیل گرایی طبقاتی به نوعی از ماتریالیسم عام و تعمیم یافته 
د ست یافت. بورد یو، بر این باور است که از طریق این نوع از ماتریالیسم تعمیم یافته می توان 
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از د وگانگی عین گرایی و ذهن گرایی د ر جامعه شناســی معاصر فراتر رفت. بورد یو، با طرح 
مفهوم مید ان، متأثر از جامعه شناسی مذهبی وبر نشان می د هد  که عامالن اجتماعی همواره 
د ر بســتر ساختارهای اجتماعی و عینی به عمل می پرد ازد . او مید ان را عرصه ای اجتماعی 
می د اند  که همواره د ر د رون آن مبارزه بر سر د ستیابی به منابع صورت می گیرد . مید ان، نظام 
ســاخت یافته ای از موقعیت ها است که توسط افراد  و نهاد ها اشغال می شود . یك مید ان از 

د رون و  بر اساس روابط قد رت ساخت می یابد  )جنکینز، 1385 :136(.
بورد یو، جامعه را موجود یتی غیر یکپارچه می د اند  که د ر آن مد ل های کوچك متمایزی 
از قواعد ، مقررات و اشکال قد رت وجود  د ارد  که مید ان خواند ه می شوند . به اعتقاد  وی، مید ان 
عرصه رقابت برای کسب پایگاه د ر سلسله مراتب قد رت است )فاضلی، 1382(. هر مید ان یا 
حوزه ای به کنشگران و عامالن خود ، فضایی از امکانات عرضه می کند  که سبب می شود ، 
آفرینش گران د ر عمل هماهنگی یابند  )بورد یو، 1381(. از این رو، مید ان بیانگر شرایط اجتماعی 
عامالن است و د ر ساختارگرایی تکوینی بورد یو، نقش مهمی د ر تبیین ساختارهای اجتماعی 

د ارد  )خاد میان، 1388(.
د ر رویکرد  رابطه گرایانه بورد یو، جامعه سراسر فضایی اجتماعی است که د ر د رون آن 
تعــد اد ی از مید ان های همپوش و متد اخل کنش وجود  د ارد  که هر یك پویایی های خاص 
خود  را د نبال می کنند ؛ بنابراین، فضای اجتماعی متشــکل از مید ان های مختلفی است که 
به واســطه اشکال متنوع سرمایه و نسبت آن ها با یکد یگر ساخت می یابند . بورد یو، فضای 
اجتماعی را بر محور اشکال مختلف سرمایه اعم از سرمایة اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی 
ترسیم می کند  و معتقد  است که اشکال سرمایه به مید ان معنا د اد ه و حجم ترکیب آن ها نزد  
افراد ، جایگاه آن ها را د ر سلســله مراتب مید ان تعیین می کند . مید ان ها، با توجه به سرمایه 
موجود  د ر آن ها صحنه مبارزه برای مالکیت و بازتولید  منابع می باشند . از سوی د یگر، توزیع 
نابرابر منابع و سرمایه ها د ر میان موقعیت های مختلف یك مید ان، شالود ه مناسبات سلطه، 

تابعیت و ستیز را د ر د رون هر مید ان شکل می د هد  )لوپز و اسکات، 1385 : 137(.
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مفهوم ساختار نیز د ر اند یشه بورد یو با توجه به د و مفهوم مید ان و سرمایه شکل می گیرد ؛ 
به این معنا که ساختار عبارت است از مجموعه پایگاه هایی که با توجه به حجم و ترکیب 
ســرمایه های موجود  د ر آن ها، قابل مقایسه با یکد یگر هستند  )فاضلی، 1382(. به این ترتیب، 
بورد یو با بهره گیری از مفاهیم سرمایه اقتصاد ی و فرهنگی و استفاد ه از مفهوم منش که از 
آن به مثابه الگوهای اند یشــه، د رک، مصرف و سبك زند گی تعبیر می کند ، به تبیین مد لی 
جهت ساختار طبقاتی و بازتولید  طبقه می پرد ازد  و معتقد  بود  که افراد  موقعیت طبقاتی خود  
را د رونی می کننــد  و آن را از طریق انتخاب های فرهنگی خویش بیان می کنند  )خاد میان، 
1388(. با توجه به اهمیت مفهوم سرمایه و ارتباط عمد ه آن با مفاهیمی نظیر مید ان، عاد ت 

واره، سبك زند گی و طبقه ضروری است تا د ر این بخش اشکال متفاوت سرمایه )اقتصاد ی، 
اجتماعی، فرهنگی، نماد ین( مورد بررسی قرار گیرد .

2-2-16-6- سرمایه اقتصاد ی

به اعتقاد  بورد یو، سرمایه اقتصاد ي به د رآمد  پولی و همچنین سایر منابع و د ارایی های مالی 
گفته می شود  که تظاهر نهاد ینه آن را می توان د ر حقوق مالکیت مشاهد ه نمود  )بورد یو، 1984: 
137(. به زعم وی، معنا و مفهوم ســرمایه اقتصاد ی از پهنه اقتصاد ی سرچشــمه می گیرد . 

ســرمایه اقتصاد ی یا ثروت ماد ی، د ر واقع قد رت پرد اخت و شــکلی از سرمایه است که 
می تواند  تبد یل به کاالهای ماد ی شــود  )اکبر زاد ه و همکاران، 1392 :72(. د ر اغلب تحقیقات، 
از شــاخص هایی نظیر میزان د رآمد  ماهیانه خانواد ه، قیمت منزل مســکونی، پس اند از و 
اند وخته های مالی خانواد ه، قیمت اســباب و اثاثیه منزل و قیمت ماشین به منظور سنجش 

سرمایه اقتصاد ی استفاد ه می شود  )کوهی و همکاران، 1394(.

2-2-16-7- سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به مجموعه ای از موقعیت ها و روابط د ر گروه بند ی های اجتماعی اطالق 
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می گرد د  که به طور بالقوه با میزان روابط اجتماعی نســبتاً نهاد ینه شد ه افراد  بستگی د ارد . 
تقسیم بند ی های مختلفی د ر مورد  ســرمایه اجتماعی انجام گرفته است که یکی از آن ها، 
تقســیم سرمایه اجتماعی به د و نوع سرمایه اجتماعی د رون گروهی1، برون گروهی2 است. 
ســرمایه اجتماعی د رون گروهی، از پیوند های اجتماعی نیرومند  مبتنی بر روابط خانواد گی، 
خویشاوند ی، جنسیت، قومیت و د ینی ناشــی می شود  )چو، 2004 به نقل از رفیعی و همکاران، 
1394(. این نوع از ســرمایه اجتماعی د ر گروه های همگون، با هویت های محد ود  و د رون 

بسته د ید ه می شود . د ر مقابل، سرمایه اجتماعی برون گروهی، به روابط، پیوند ها و شبکه های 
اجتماعی اشاره د ارد  که افراد  غیر همگون از بخش های گوناگون جامعه را به یکد یگر مرتبط 
می کنــد  و می تواند  هویت های باز و فارغ از تعصب را ایجاد  نماید  )پاتنام، 1380(. ســرمایه 
اجتماعی د ر جوامع سنتی عمد تاً از نوع د رون گروهی، همراه با نوعی اعتماد  اجتماعی محد ود  
و خاص است. د رحالی که سرمایه اجتماعی د ر جوامع مد رن، غالباً از نوع بین گروهی، توأم 

با اعتماد  اجتماعی تعمیم یافته و عام است )موسوی و عبد الهی، 1385(.
ولکاک و نارایان3، د ر بحث از انواع ســرمایه اجتماعی، عالوه بر ســرمایه اجتماعی 

د رون گروهی، برون گروهی، به نوع ســومی از ســرمایه اجتماعی تحت عنوان ســرمایه 
اجتماعی ارتباطی4 اشاره می کنند . این نوع سرمایه، به رابطه میان افراد  و ساختارهای قد رت 
رسمی اشاره د ارد . از این منظر، میزان د سترسی افراد  و گروه ها به بخش های مختلف د ولتی، 
غیرد ولتی و بازرگانی، به مقد ار سرمایه اجتماعی ارتباطی آن ها بستگی د ارد  )غفاری، 1385؛ 

به نقل از موحد  و همکاران، 1378(.

د ر مجموع، به زعم بورد یو، ســرمایه اجتماعی به عنوان شبکه ای از روابط، یك ود یعه 
طبیعی یا اجتماعی نیست، بلکه چیزی است که باید  د ر طول زمان برای کسب آن تالش 

1.	 bonding
2.	 bridging
3.	 Woolcock	and	Narayan
4.	 linking
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کرد . به تعبیر بورد یو، ســرمایه اجتماعی محصول نوعی ســرمایه گذاری فرد ی یا جمعی، 
آگاهانه یا ناآگاهانه اســت که به د نبال تثبیت یا بازتولید  روابط اجتماعی است که مستقیمًا 
د ر کوتاه مد ت یا بلند مد ت قابل استفاد ه هستند  )بورد یو، 1986، به نقل از رفیعی و همکاران، 1394(؛ 
بنابراین، ســرمایه اجتماعی نوعی ابزار د سترسی به منابع اقتصاد ی و فرهنگی است که از 
طریق ارتباطات و مشارکت فرد  د ر شبکه های اجتماعی، به د ست می آید . نظریه بورد یو، به 
فهم این نکته کمك می کند  که چگونه فرد  می تواند  با استفاد ه از سرمایه اجتماعی، موقعیت 
اقتصاد ی خود  را د ر جامعه بهبود  بخشد ؛ بنابراین، سرمایه اجتماعی نوعی محصول اجتماعی 

است که از تعامالت اجتماعی ناشی می شود .

2-2-16-8- سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی اشاره به مهارت های فرد ی رسمی و غیررسمی، عاد ت ها، روش ها، سبك های 
زبانی، د رجات آموزشی، سلیقه ها و سبك های زند گی و مجموعه ای از ثروت های نماد ین د ارد  
که به طور اکتسابی به د ست آمد ه و د ر فرد  د رونی و جزء جد ایی ناپذیر شخص می شود . د ستیابی 
به سرمایه فرهنگی نیازمند  کوشش شخصی و صرف زمان و هزینه های مالی است. از این رو، 

سرمایه فرهنگی رابطه تنگاتنگی با سرمایه اقتصاد ی د ارد  )شویره، 1385 :97-98(.
از سوی د یگر، سرمایه فرهنگی نیز همانند  سرمایه اقتصاد ی د ر همه جوامع با تفکیك 
و تمایز همراه اســت. به عبارت د یگر، همچنان که بر اســاس سرمایه اقتصاد ی تفکیك و 
قشربند ی د ر قالب طبقات صورت می گیرد ، بر مبنای سرمایه فرهنگی نیز د ر جوامع مختلف، 
تفکیك و تمایز به شــکل سبك های زند گی تظاهر می یابد ؛ بنابراین، سرمایه فرهنگی د ر 
هر جامعه ای با نظام های ارزشــی تفکیك یافته مرتبط است. بورد یو، سرمایه فرهنگی را 
از شــاخصه های مهم سبك زند گی و برخاسته از ذائقه و قریحه فرهنگی می د اند  و معتقد  
اســت پیشــینه خانواد گی، آموزش و مد ت زمان قرار گرفتن افراد  د ر معرض آثار فرهنگی 
بر انتخاب های فرهنگی آن ها اثر می گذارد . ســرمایه فرهنگی به عنوان شاخصی ترکیبی، 
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شــامل بُعد  تجسم یافته )تمایل و گرایش های ذهنی افراد  به مصرف و استفاد ه از کاالهاي 
فرهنگی(، بعد  عینیت یافته، )مصرف مســتقیم کاالهای فرهنگی( و د رنهایت بعد  نهاد ي، 

نظیر )مد ارک و مد ارج تحصیلی افراد ( می باشد  )بورد یو، 1986 :246(.

2-2-14-9- سرمایه نماد ین

سرمایه نماد ین، عموما به توانایی کاربرد  و به کار گیری اشکال مختلف سرمایه برای د ستیابی 
به اهد اف فرد ی یا گروهی اطالق می شود . این نوع سرمایه که بورد یو آن را متأثر از مفهوم 
کاریزما و مشروعیت د ر آثار وبر، به کار می برد  )اسوارت، 1997 :47(، به معنی استفاد ه از نماد ها 
برای مشروعیت بخشید ن به د ارایی ها و د یگر اشکال سرمایه است که کارکرد  عمد ه ای د ر 

حفظ و تد اوم روابط قد رت د ارد  )ترنر، 2003 :495-496(.
د ر مجموع، به اعتقاد  بورد یو توزیع این چهار ســرمایه، ساختار عینی طبقات د ر د رون 
نظام اجتماعی را تعیین می کند  و موقعیت هر فرد ، گروه و نهاد  د ر فضای اجتماعی به وسیله 

سه ویژگی ترسیم می شود :
ترکیب سرمایه،  -1

حجم کلی سرمایه ای که آنان د ر اختیار د ارند،   -2
تغییر د ر حجم و ترکیب آن د ر طول زمان.  -3

این سه ویژگی روند  و مسیر افراد  و گروه ها را د ر فضای اجتماعی مشخص می سازند .
از سوی د یگر، تنوعات ســبك زند گی د ر جوامع معاصر تحت تأثیر تعیین کنند ه هایی 
اســت که هر یك  بخشــی از این پد ید ه چند وجهی را مورد  تبیین قرار می د هند . منابع د ر 
د سترس هر فرد  که د ر مباحث جامعه شناختی از آن به عنوان »سرمایه« یاد  می شود . ازجمله، 
عوامل مؤثر د ر این فرایند  است. ســرمایه های اقتصاد ی، فرهنگی و اجتماعی جزو منابع 
ارزشمند  د ر هر جامعه  محسوب می شــوند . ترکیب این سرمایه ها، عاملی تعیین کنند ه د ر 
باورها، نگرش ها و رفتارهای افراد  محسوب می شود . به عبارت د یگر، میزان برخورد اری افراد  
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از این ســرمایه ها، جایگاه آن ها را د ر فضای اجتماعی مشخص می کند  )احمد ی و همکاران، 
1395 :128(. به این معنی که هرچقد ر سرمایه و منابع یك فرد  بیشتر باشد ، موقعیت و جایگاه 

باالتری د ر فضای اجتماعی د ارد . امری که به نوبه خود ، بر رفتار و سبك زند گی فرد  نیز تأثیر 
می گذارد  )عباس زاد ه و همکاران، 1391(.

این حال، به رغم تأثیر وضعیت اقتصاد ی بر رفتار و سبك زند گی افراد ، بورد یو، همانند   با
وبر تلقی صرفاً اقتصاد ی از طبقه را مورد  انتقاد  قرار می د هد . بورد یو، مارکسیسم را به د لیل 
ناد ید ه گرفتن بعد  نماد ین روابط طبقاتی مورد  انتقاد  قرار می د هد . او از طریق بازسازی مجد د  
نظریه وبر د ر زمینه طبقه و پایگاه و پیوند  ابعاد  نماد ین و ماد ی زند گی اجتماعی تالش نمود  
تا بر د وآلیسم ذهن گرایی- عین گرایی فائق شود . بورد یو، همچنین با تلقی فرهنگ به عنوان 
یکی از مؤلفه های سازند ه طبقه اجتماعی و مفهوم سازی پایگاه به عنوان بعد  نماد ین طبقه 
به تحلیل متمایزی از طبقه د ســت یافت )وینی، 2000 :50(. به زعم وی، افراد ی که وضعیت 
طبقاتی همسانی د ارند ، از شیوه مشترکی د ر طبقه بند ی، ارزیابی، قضاوت و اد راک و رفتار 
برخورد ار بود ه و عاد ت واره1 مشــابهی د ارند . عاد ت واره، ناآگاهی جمعی کسانی است که 
د ر موقعیت مشــابهی قرار د ارند . عاد ت واره همچنین به مثابه نقشه و راهنمایی شناختی و 
عاطفی افراد  را بازنمایی، اد راک و عمل به شیوه ای مشابه د ر جهان اجتماعی قاد ر می سازد  
)ترنــر، 2003 :499(. عالوه براین، عــاد ت واره عامل میانجی و ارتباط د هند ه طبقه با اد راک، 

انتخاب و رفتار فرد ی اســت. عاد ت واره، ضمن ارتباط با شرایط عینی و ساختاری جامعه، 
متأثر از مقد ار سرمایه ای است که کنشگران د ر اختیار د ارند . د ر رویکرد  بورد یو، عاد ت واره 
همانند  مفهوم ساخت د ر جامعه شناسی گید نز، با د و ویژگی ساخت یافتگی و ساخت د هند گی 
مشخص می شود ؛ بنابراین، اگرچه عاد ت واره به عنوان پد ید ه ای جمعی، فهم و عملکرد  افراد  
را د ر جهان اجتماعی مقید  می سازد . بااین حال، آن را نمی توان تعیین کنند ه جبری عملکرد  
کنشگران د انست. د رنهایت، تعامل بین اشکال متفاوت سرمایه با عاد ت واره د ر مید ان های 

1.	 Habitus
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مختلف، الگوهای متفاوتی از عمل و پراکتیس را ایجاد  می کند . بر این اســاس، رابطه بین 
عاد ت واره، سرمایه و مید ان را می توان به صورت شکل شماره )2( نشان د اد . شکل شماره 
)2( مد ل مفهومی ســبك زند گی بورد یو را نشان می د هد . بر طبق این مد ل، شرایط عینی 
زند گی و موقعیت فرد  د ر ساختار اجتماعی، ایجاد کنند ه عاد ت واره خاصی است و متعاقباً این 
عاد ت واره نیز مولد  د و نوع نظام می باشد : 1- نظامی از اعمال و کرد ارها، 2- نظامی مبتنی 
بر اد راکات، ارزیابی ها )ذائقه ها( که تعامل این د و نظام، منجر به پید ایش کرد ارها و اعمال 

سازمان یافته قابل طبقه بند ی و د رنهایت سبك زند گی می شود  )کاکرهام، 2005 :62(.
شکل شماره )2(- مد ل مفهومی ساختار، عاد ت واره و سبک زند گی )کورتیس، 2004(

عمل= مید ان + )سرمایه+عاد ت واره(
مد ل مفهومی ساختار، عاد ت واره، سبك زند گی

سبك زند گی کرد ارهای
سازمان یافته

عاد ت واره
شرایط عینی 
و موقعیت د ر 
ساختار اجتماعی

ارزیابی و 
قضاوت )ذ ائقه(

اعمال و کرد ار

مفهوم د یگری که با عاد ت واره مرتبط اســت، ذائقه1 می باشد . ذائقه الگوهای فرهنگی، 
گزینشی و ترجیهی هســتند  که به وسیله گروهی از افراد  که د ر نظام قشربند ی، جایگاه 
مشابه ای د ارند ، به کار گرفته می شود . ذائقه تجسم عینی و عملی عاد ت واره است. سبك 
زند گی نیز فعالیت های نظام مند ی اســت که از ذائقه فرد  ناشــی می شود . بورد یو، سبك 
زند گی را فعالیت های نظام مند ی می د اند  که از ذائقه ها ناشی می شود  و بیشتر جنبه عینی 
و خارجی د اشــته و د رعین حال که به صورت نماد ین به افراد  هویت می بخشــد  د ر میان 
اقشــار جامعه تمایز ایجاد  می کند  )بورد یو، 1984: 285(. سبك های زند گی به بهترین وجه 
1.	 Taste
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خود  را د ر مجموعه متنوعی از فعالیت های فراغتی، مانند  ورزش، مطالعه، موسیقی، تئاتر، 
سینما و غیره نشان می د هند . از نظر او سبك زند گی ارتباط تنگاتنگی با مصرف فرهنگی 
د ارد . افراد  با خریــد  و مصرف محصوالت فرهنگی، خود  را از د یگران متمایز می کنند  و 
گروهی با سبك زند گی مشابه را تشکیل می د هند  )شعاع، 1396، به نقل از هی وود  و همکاران، 
1380: 355(؛ بنابراین، ســبك های زند گی محصول نظام مند  عاد ت واره هایی اســت که 

نه تنها بازتاب د هند ه تفاوت های گروهی اســت. بلکه بازتولید  کنند ه آن نیز می باشــد . از 
این رو، رابطه متقابلی بین عاد ت واره، ذائقه و سبك زند گی وجود  د ارد ، به نحوی که آن ها 

پیوسته یکد یگر را بازتولید  می کنند .
د ر مجموع، سهم بورد یو د ر شناخت سبك زند گی به د و د لیل عمد ه می باشد : 1- شناسایی 
نقش عاد ت واره د ر ایجاد  و بازتولید  سبك های زند گی، 2- تأکید  بر نقش و اهمیت ساختار 
یا فرصت های زند گی د ر انتخاب ســبك های زند گی. د ر این زمینه بورد یو، بیش از وبر بر 
ســاختار تأکید  د ارد . عالوه براین، بورد یو د ر بازسازی نظریه وبر تالش نمود  تا شکاف بین 
طبقه، پایگاه از یك ســو و فرصت های زند گی یا انتخاب سبك زند گی را از سوی د یگر با 
طرح مفهوم عاد ت واره کاهش د هد . د رحالی که بورد یو، سبك زند گی را ارتباط با ذائقه به کار 
می برد ، این مفهوم د ر آثار وبر با پایگاه و د ر آثار گید نز با مفهوم هویت مرتبط است. از نظر 
توجه به د و بعد  عاملیت و ساختار نیز به نظر می رسد  که وبر و گید نز بیش از بورد یو بر بعد  

عاملیت و انتخاب سبك زند گی تأکید  می نمایند  )کاکرهام و روتن، 1997: 330(.

2-2-16-10- سبک زند گی د ر مطالعات سالمت

ویلیام کاکرهام، ازجمله محققانی است که د ر د وره اخیر، به بسط مفهوم »سبك زند گی 
سالم1« د ر مطالعات سالمت پرد اخته است. کاکرهام، د ر ارائه مفهوم سبك زند گی سالم، 
تحت تاثیر آرای وبر، گید نز و بورد یو می باشــد . کاکرهام، عاملیت- ســاختار را به عنوان 

1.	 	Health	lifestyle
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چارچوبی، برای طرح نظریه سبك زند گی سالم به کار می برد . به زعم وی، مباحث مربوط 
به رابطه عاملیت و ســاختار د ر تعیین سبك زند گی سالم، حوزه ای مهم، اما توسعه نیافته 
د ر گفتمان نظری جامعه شناسی پزشکی است. ازجمله متغیرهای ساختاری که کاکرهام 
د ر رابطه با ســبك زند گی سالم به آن اشاره می کند ، »شرایط زند گی« است که با بحث 
سرمایه اقتصاد ی قرابت بسیاری د ارد . »شرایط زند گی« آن د سته از متغیرهای ساختاری 
است که با عواملی نظیر کیفیت مسکن، د سترسی به امکانات اولیه نظیر )برق، گاز، آب 
 لوله کشی ســالم، فاضالب(، امکانات موجود  د ر محالت سوپرمارکت ها، مراکز بهد اشتی 
و د رمانی، پارک ها و امکانات تفریحی و فراغتی( و امنیت شــخصی مشــخص می شود  
)کاکرهام، 2005(. د ر مد ل کاکرهام از ســبك زند گی سالم، رابطه متقابلی بین انتخاب ها و 

فرصت های زند گی وجود  د ارد . به زعم وی، ســبك زند گی سالم، مجموعه انتخاب هایی 
است که فرد  بنا بر موقعیت اجتماعی خود  برمی گزیند . این انتخاب ها، تحت تأثیر شرایط 
ساختاری شــکل می گیرند . د ر حقیقت، فرصت های زند گی یك فرد ، به واسطه موقعیت 
اجتماعی وی تعیین می شــود . کاکرهام، با تأســی از وبر و بورد یو بر عوامل ســاختاری 
تعیین کنند ه ســبك زند گی سالم و نقش انواع ســرمایه د ر تنوع بخشی به سبك زند گی 
و هد ایت آن د ر راســتای زیست ســالم تأکید  می کند  )احمد ی و همکاران، 1395(. او متأثر 
از ســنت جامعه شناختی وبر و بورد یو، سبك های زند گی را الگوهای رفتاری د اوطلبانه و 
اختیاری می د اند  که افراد  آن ها را بر مبنای گزینه های موجود  و شرایط عینی زند گی خود  

انتخاب می کنند  )کاکرهام، 2005(.
همان گونه که د ر شــکل شماره )3( مشاهد ه می شــود ، سبك زند گی سالم از یك سو 
حاصل موقعیت طبقاتی و اجتماعی افراد  و گروه های مختلف است و از سوی د یگر، متأثر 
از فرآیند  اجتماعی شد ن و تجربیات به د ست آمد ه د ر این ساختارها می باشد . د ر این مد ل که 
ترکیبی از نظریه های وبر و بورد یو د رباره ســبك زند گی است. هر د و مؤلفه سازند ه سبك 
زند گی )فرصت های زند گی و انتخاب های زند گی( مورد  اشاره قرارگرفته است. د ر این مد ل، 
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فرصت های زند گی ریشه د ر واقعیت های طبقاتی و ساختاری و متعاقباً انتخاب های زند گی 
نیز حاصل فرآیند  اجتماعی شد ن و تجربیات عامالن د ر د رون ساختارهای اجتماعی است. 
امری که نشان می د هد  تجربه عامالن اجتماعی، همواره د ر بستر زمینه های ساختاری شکل 
می گیرد . د ر این مد ل، عاد ت واره به صورت اعمال و کرد ار و د ر قالب ســبك های زند گی 
متفاوتی بازتاب می یابد . برطبق این مد ل، سبك های زند گی از یك سو محصول عاد ت واره 

و از سوی د یگر بازتولید  کنند ه آن می باشند .
د ر نهایت، کاکرهام د ر بحث از عوامل کالن، به تأثیر نهاد های د ولتی، اید ئولوژی ها و 
سیاست های عمومی بر سبك زند گی تأکید  می کند . اگرچه، به لحاظ سطح تحلیل، تفاوت 
این حال، تأثیر عوامل کالن  بارزی بین ســطح تحلیل د ولت و سبك زند گی وجود  د ارد . با 
بر سبك زند گی را می توان از طریق سیاست گذاری های د ولت د ر زمینه اشتغال، بازار کار، 
بازنشســتگی، آموزش و مراقبت های بهد اشتی جســتجو نمود . کاکرهام، با مطالعه سبك 
زند گی د ر روســیه پس از فروپاشی شــوروی، تالش نمود  تا تأثیر اید ئولوژی های کالن 
سیاســی را بر ســبك زند گی و رفتارهای بهد اشتی افراد  نشان د هد . به اعتقاد  وی، محیط 
روانی اجتماعی نامطلوب د ر یك جامعه، باعث افزایش احساس بی تفاوتی، ازخود بیگانگی و 
کاهش مسئولیت های شخصی می شود  که این امر می تواند ، منابع کنترل سالمت و شیوه 
زند گی مثبت و سالم را تحت الشعاع خود  قرار د هد . نتایج تحقیق وی، د رباره سبك زند گی 
د ر روســیه پس از فروپاشی نشان می د هد  که اید ئولوژی جمع گرایانه شوروی، باعث نوعی 
انفعال و د رنهایت غلبه رفتارهای غیرســالم می شــود . به زعم وی، سبك زند گی سالم د ر 
کشورهایی که عاد ات و رفتارهای سبك زند گی، مبتنی بر انتخاب های فرد ی است، رواج 

بیشتری د ارد .
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شکل شماره )3(- پاراد ایم سبک زند گی سالم د ر رویکرد  جامعه شناسی )کاکرهام، 2005(

تجربه
اجتماعی شد ن

انتخاب های
زند گی

موقعیت
طبقاتی

فرصت های
زند گی

الگوی
فراغت

مصرف
فرهنگی

عاد ت واره

کرد ارها

سبك زند گی
سالم

2-2-16-11- سبک زند گی د ر مطالعات بازنشستگی و سالمند  پژوهی اجتماعی1

ســبك زند گی، یکی از ویژگی های بارز زند گی اجتماعی و همچنین مفهومی محوری د ر 
سالمند  پژوهی اجتماعی است. از سبك زند گی هم به عنوان علت و هم به عنوان پیامد  یاد  
می شود ؛ بنابراین، از این مفهوم به عنوان سازه ای برای تبیین عالئق، ترجیحات و شیوه های 
زند گی و همچنین به عنوان نشانگری از وضعیت اجتماعی فرد  استفاد ه می شود . بااین حال، 
مفهوم ســبك زند گی، به رغم کاربرد  گسترد ه، همچنان مفهومی مبهم است تا جایی که 
1.	 Social	Gerontology
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تعریف آن د ر عمل د شوار است. به طورکلی، د ر مطالعه سبك زند گی فرض بر این است که 
سبك های زند گی متفاوت، نتیجه ویژگی های فرد ی، مهارت ها و شایستگی های یك فرد  

است که عمد تاً تحت عنوان سرمایه انسانی شناخته می شود .
د رعین حال، سبك زند گی یك فرد ، همواره متأثر از جنسیت، قومیت، پایگاه اجتماعی و 
همچنین سرمایه اجتماعی و اقتصاد ی است. بد ون ترد ید ، ویژگی های فرد ی- شخصیتی د ر 
شکل گیری سبك زند گی از اهمیت بسزایی برخورد ار است؛ اما تأکید  یك جانبه بر کنشگران 
فرد ی می تواند  موجب- بی توجهی به هویت های گروهی و پیامد های جمعی ناشی از عوامل 
اجتماعی و اقتصاد ی شود . لذا، رویکرد های جامعه شناسی د ر مطالعه سبك زند گی بر عواملی 
نظیر طبقه اجتماعی و پایگاه اجتماعی- اقتصاد ی افراد  تأکید  می کنند . بااین حال، آنچه د ر 
این زمینه اهمیت عمد ه ای د ارد ، توجه هم زمان به عاملیت و ساختار د ر تبیین سبك زند گی 
است. د ر این مطالعه، تالش می شود  تا تأثیر هم زمان عاملیت و ساختار د ر فرایند  شکل گیری 
سبك زند گی بازنشستگان نشان د اد ه شود . روش شناسی ترکیبی حاکم بر این پژوهش به 
محقق فرصت ترکیب نظریه ها و روش های مختلــف، به منظور د رک جامع و همه جانبه 
موضوع مطالعه را می د هد ؛ زیرا ارائه تبیینی جامع از ســبك زند گی بازنشستگان، منوط به 
توجه هم زمان به ســطوح مختلف موضوع مورد  مطالعه است؛ از سوی د یگر، بازنشستگی 
مرحله ای از فرایند  رشد  و تکامل فرد ی است که همواره از بستر و زمینه ای که د ر آن اتفاق 
می افتد ، متأثر می شود . از این رو، میزان کنترل فرد  بر این فرایند  و انطباق و سازگاری با این 
روید اد ، همواره تابعی از متغیرهای فرد ی، بیولوژیك، جمعیت شناختی، اجتماعی، فرهنگی 

و تاریخی است )هنکنس، وان سولینگ، 2011(.
 د رحالی که برطبق رویکرد های روان شــناختی )عاملیت محور( اقد ام به بازنشستگی و 
متعاقباً انتخاب سبك زند گی، کاماًل رفتاری اراد ی، د اوطلبانه و ناشی از تصمیم گیری فرد ی 
اســت که عماًل د ر راستای کاهش تعهد  روان شناختی فرد  نسبت به وظایف و فعالیت های 
این حال، شــواهد  موجود  نشان می د هد  که نه تنها تصمیم به  پیشــین صورت می پذیرد . با 
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بازنشســتگی همواره مقید  به عوامل مختلفی نظیر نظام بازنشســتگی حاکم و قوانین و 
مقررات... است، بلکه انتخاب سبك زند گی د ر این د وره نیز به عنوان نوعی مکانیسم انطباقی، 
همانند  د یگر د وره های زند گی، تابعی از امکانات و الزامات ساختاری یا فرصت های زند گی 
اســت. از این رو، فرایند  گذار و کیفیت انتقال به بازنشستگی، همواره می تواند  تصمیم های 
فرد ی را متاثر سازد . د ر این رابطه، افراد  بسیاری وجود  د ارند  که به رغم تصمیم های مشابه 
برای بازنشســته شد ن، به د لیل عد م آماد گی و د سترسی ناکافی به منابع الزم، فرایند  گذار 
به بازنشســتگی را به گونه ای متفاوت از د یگران تجربه نمود ه و سبك زند گی متفاوتی را 
برگزید ه اند  )وانگ و شوتس، 2010(. د ر مجموع، عد م توجه نظریه های موجود  به رابطه متقابل 
عاملیت و ساختار د ر تکوین ســبك زند گی، باعث رواج رویکرد های فرد گرایانه د ر تبیین 
بازنشستگی و پیامد های ناشی از آن شد ه است. این د رحالی است که بازنشستگی هم زمان 
د ربرد ارند ه فرصت ها و تهد ید های بالقوه ای است که سطح عاملیت فرد  و میزان د سترسی 
وی بــه منابع و قواعد ، نقش تعیین کننــد ه ای د ر فعلیت یافتن آنها د ارد ؛ بنابراین، هرچقد ر 
د رجه عاملیت و د سترسی به منابع یك فرد  بیشتر باشد ، راحت تر می تواند  خود  را با شرایط و 
موقعیت های جد ید  سازگار و بازتولید  نماید . د ر مقابل، هرچقد ر فرد  از عاملیت و منابع کمتری 

برخورد ار باشد ، بالتبع با بحران های بیشتری مواجه می شود  )نصرتی نژاد ، 1397: 2-24(.
د ر این پژوهش، از نظریه ســبك زند گی هند ریکس1 و هاتــچ و نظریه پویایی های 
منابع هابفول، جهت شناسایی الگوهای سبك زند گی بازنشستگان استفاد ه می شود . جان 
هند ریکس و ویکتور مارشال2 طیف گسترد ه ای از نظریه های متد اول د ر تبیین بازنشستگی، 
اعــم از )نظریه های نقش3، رهایی از قیود 4، فعالیت5، پیوســتگی6، منابع7 و نظریه اقتصاد  
سیاســی8( را بر اساس د و محور عاملیت و ســاختار، د سته بند ی نمود ه اند . آن ها از پیوستار 

1.	 Hendricks
2.	 Marshall
3.	 Role	Theory
4.	 Disengagment

5.	 Activity
6.	 Continuity
7.	 Resource	Theory
8. Political	Economy
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عاملیت و ساختار برای د سته بند ی نظریه های اجتماعی سالمند ی استفاد ه می کنند  که د ر 
یك سوی این پیوستار نظریه های سطح خرد  عامل محور همانند  )نظریه نقش( و د ر سوی 
د یگر آن، نظریه های سطح کالن ساختارمحور همانند  )نظریه های اقتصاد  سیاسی( قرار د ارند . 
به عنوان مثال، نظریه نقش ازجمله نظریه هایی است که د ر تبیین سبك زند گی بازنشستگان 
د ر بسیاری از پژوهش ها مورد استفاد ه قرارگرفته است. این نظریه د ر پیوستار عاملیت/ساختار، 
عمد تــاً د ر طیف نظریه های عامل محور قــرار د ارد . د رحالی که نظریه های کارکرد گرایی، 
مد رنیزاسیون و اقتصاد  سیاسی به د لیل تأکید  بر عوامل ساختاری و فرصت های زند گی د ر 
طیف رویکرد های ســاختار محور و کالن قرار د ارند . به زعم آن ها، نظریه سبك زند گی د ر 
میانه پیوستار عاملیت/ ساختار قرار د ارد  و اساساً نظریه ای با برد  متوسط است. هند ریکس 
و هاتچ1 )2009( از مفهوم سبك زند گی، به منظور ایجاد  پیوند  و پر کرد ن شکاف عاملیت 

و ساختار استفاد ه می کنند . از این نقطه نظر، سبك زند گی میانجی و نقطه اتصال عاملیت و 
ساختار می باشد . به اعتقاد  آنها مفهوم سبك زند گی، بیش از هرچیز نشانگر تعامالت موجود  
بین انتخاب ها و فرصت ها و شــانس های زند گی است. به این معنی که سبك زند گی هر 
فرد ، از یك سو، نشانگر انتخاب های شخصی د ر زند گی و از سوی د یگر، بیانگر تاثیر عوامل 

و شرایط ساختاری بر انتخاب های شخصی می باشد .
با این حال، به رغم اهمیت یافتن عاملیت و ساختار د ر مطالعات اخیر، اد بیات سالمند  پژوهی، 
غالبا رویکرد ی فرد گرایانه به مفهوم ســبك زند گی د اشته است. به همین د لیل، د ر سالمند  
پژوهی متعارف، مفهوم سبك زند گی د ر گفتمان سالمند ی موفق، اد غام گرد ید ه است. امری 
که باعث کمرنگ شد ن ابعاد  انتقاد ی و اجتماعی این مفهوم شد ه است. د ر گفتمان سالمند ی 
موفق، سبك زند گی به عنوان مجموعه ای از پراکتیس ها و فعالیت های فرد ی تعریف شد ه است. 
مقاالت موجود  د ر این زمینه عمد تاً د ر چارچوب نظریه های فرد گرایانه و کارکرد گرایانه، همانند  
نظریه فعالیت به تبیین سبك زند گی و سالمند ی موفق پرد اخته اند . این مطالعات د ر بررسی 

1.	 Hendrics	and	Hatch
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سبك زند گی، عمد تاً بر رفتارها و انتخاب های فرد  د ر زمینه مصرف سیگار، الکل، الگوی تغذیه 
و فعالیت های بد نی تمرکز د ارند  )کاتز، 2013(. ســالمند ی موفق بر این فرض مبتنی است که 
افراد  د ر انتخاب سبك زند گی خود ، از استقالل و آزاد ی عمل برخورد ارند . د ر این گفتمان، بر 
کنشگری افراد  و جنبه های عاملیت محور تأکید  می شود . به این معنی که افراد  می توانند  از 

طریق انتخاب شخصی خود  د ر راستای رسید ن به نتایج مطلوب اقد ام کنند .
رو و کان )1998( نیز د ر مطالعات خود  بر تأثیر ســبك زند گی و عوامل شخصیتی د ر 

د ستیابی به سالمند ی موفق تأکید  می کنند . آن ها سالمند ی موفق را نتیجه انتخاب سبك 
زند گی افراد  می د انند . لذا، افراد ی که د ر ســبك زند گی خود  از رفتارهای پرخطر و ناسالم 
د وری می کنند ، به نتایج سود مند ی د ر زمینه سالمت د ست می یابند . د ر مقابل، سبك زند گی 
ناسالم پیامد های ناگواری نظیر بیماری و ناتوانی، به همراه خواهد  د اشت. رو و کان )1998( 
سبك زند گی را به د و مؤلفه، یعنی شیوه زند گی افراد  و الگوی تغذیه آن ها تقلیل می د هند . 
آن ها ضمن تأکید  بر عاملیت فرد ی، رســید ن به سالمند ی موفق را منوط به انتخاب ها و 
رفتارهای فرد ی سالمت محور می د انند . آن ها پس از شناسایی و تعیین رفتارهای پرخطر، بر 
لزوم کاهش این نوع رفتارها و مفاهیمی نظیر احساس کارآمد ی و خوش بینی عاطفی تأکید  
می کنند 1 )هند ریکس، 2016: 308(. د ر برخی از منابع مطالعاتی نیز سبك زند گی و سالمند ی 
موفق، متراد ف و جایگزینی برای یکد یگر فرض شد ه اند . اگرچه، جنبه های مختلف سبك 
زند گی عمد تاً از طریق رفتارهای فرد ی بازتاب می یابند ، بااین حال، نمی توان گفت که سبك 

زند گی صرفاً ریشه د ر عوامل سطح فرد ی د ارد .
 د ر مجموع، پاراد ایم ســالمند ی موفق، توجه اند کی به افراد  ناتوان و بیماری د ارد  که 
سبك زند گی شــان، از انتخاب های آزاد  و اراد ی شان ناشی نمی شود  )کاتز، 2013(. گفتمان 
ســالمند ی موفق، افراد  ناتوان و بیمار را به عنوان ســالمند انی ناموفق می شناسد . تعریف 
تفاوت اساســی بین اید ئولوژی سبك زند گی و ســبك زند گی سالمت محور وجود  د ارد . د رحالی که اید ئولوژی سبك زند گی   .1
ســالم، مفهومی سیاســی و مرتبط با استراتژی های بازار و برند  سازی اســت، مفهوم سبك زند گی سالمت محور، عمد تاً با 

تالش ها و انتخاب های فرد ی افراد  مرتبط می باشد  )رو و کان، 1998 :37(.
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موفقیت د ر این گفتمان، بیش از آن که مبتنی بر تجارب و واقعیت های زیسته افراد  سالمند  
باشــد ، برساخته متخصصانی است که خود ، ســالمند ی را تجربه نکرد ه اند .1 این د ر حالی 
اســت که یافته های موجود  نشــان می د هد ، تفاوت بارزی بین تجربه زیسته سالمند ان و 
بازنشستگان با گفتمان سالمند ی موفق وجود  د ارد ؛ بنابراین، معنایی که افراد  از بازنشستگی 
موفــق د ارند  عماًل بــا گفتمان و اید ئولوژی غالب د ر این زمینه متفاوت می باشــد  )هولمز، 
2006(. گفتمان غالب، صد ای افراد  مســن و ســالمند  را ناد ید ه و آن ها را مسئول وضعیت 

سالمتشــان، د ر د وره ســالمند ی می د اند . از این طریق، بســیاری از انتقاد ات و انتظارت 
ســالمند ان از د ولت و صند وق های بازنشستگی و نهاد های بیمه گر ناد ید ه گرفته می شوند . 
مفهوم سالمند ی موفق، عالوه بر ترویج ارزش های طبقه متوسط غربی، تالش می کند  تا 
ارزش های مربوط به د وره میان ســالی، نظیر موفقیت و بهره وری را حفظ و تد اوم بخشد ؛ 
به عبارت د یگر، ویژگی هایی که رو و کان، از آن ها به عنوان مؤلفه های سالمند ی موفق نام 
می برند ، قابلیت تعمیم به د وره میان سالی را د ارند  و لذا نمی توان آن را صرفاً مختص به د وره 
سالمند ی د انست. د ر مجموع، مفاهیمی نظیر سالمند ی موفق و سالمند ی خوب، بخشی از 
اید ئولوژی گسترد ه تری است که به د ید گاه های طبقات حاکم مشروعیت می د هد . از این رو، 
بســیاری از اد بیات مربوط به سالمند ی موفق و سبك زند گی، ممکن است به نفع افراد ی 
باشد  که گزینه ها و امکانات بیشتری را برای انتخاب سبك زند گی د ر اختیارد ارند . تأکید  بر 
اراد ه شــخصی عامالن د ر انتخاب سبك زند گی موفق و سالمند ی خوب و سرزنش د یگر 
بازنشسته ها و سالمند ان کمتر موفق، باعث سرزنش د یگر سالمند ان به ویژه زنان می شود . 

واژه موفق د ر مفهوم ســالمند ی موفق مبهم است و تعریف واحد  و پذیرفته شد ه ای د رباره آن وجود  ند ارد . هویگورست، واژه   .1
موفق را به معنای افزایش طول عمر و افزایش رضایت مند ی از زند گی به کار برد ه اســت. رو و کان، این مفهوم را از منظر 
متغیرهای فیزیوژیك و روان شناختی تعریف نمود ه اند . مك آرتور )1982( این مفهوم را برحسب عملکرد های بد نی و فیشر 
)1992( برحسب نوع راهبرهای مقابله ای تعریف نمود ه است. برخی نیز همانند  گیبسون )1995( سالمند ی موفق را به معنای 
رسید ن به سطحی از سالمت جسمی، روانی، اجتماعی د ر سنین پیری می د انند . پالمور )1995( د ر تعریف جامعی سالمند ی 
موفق را ترکیبی از طول عمر، سالمت و عد م معلولیت و ناتوانی و رضایت مند ی از زند گی تعریف نمود ه است. برخی از سالمند  
پژوهان نیز به د لیل ابهام د ر تعاریف موجود  از واژگان متفاوتی، برای تعریف سالمند ی موفق استفاد ه نمود ه اند . آن ها از مفهوم 

سازگاری با سالمند ی برای توصیف سالمند ی موفق استفاد ه می کنند .
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تأکید  بر عوامل فرد ی باعث بی توجهی به تأثیر عوامل ساختاری و کالن مؤثر بر انتخاب 
سبك زند گی می شــود  )هند ریکس، 2016 :310(. از این رو، مد ل سالمند ی موفق رو و کان، 
به د لیل تأکید  بیش ازحد  بر رویکرد های زیستی-پزشکی و بی توجهی به علل روان شناختی 
و نظام معانی ذهنی سالمند ان و بازنشستگان مورد نقد  قرارگرفته است. این مد ل، با تأکید  
صرف بر مسئولیت پذیری فرد ی برای سالمت، اهمیت و تأثیر عوامل ساختاری سطح کالن 

د ر این زمینه را ناد ید ه می گیرد  )بیرن، 1996(.
این حال، رویکرد  ارتباطی هند ریکس و هاتچ، برخالف رویکرد های فرد گرایانه ای که  با
د ر بحث از سبك زند گی، بر عاملیت و انتخاب های شخصی تأکید  می کنند ، بر حك شد گی 
عوامل سطح فرد ی و بسترمند ی این عوامل د ر زمینه های اجتماعی و محیطی تأکید  د ارد . 
بر طبق این رویکرد ، سبك زند گی یك فرد  تحت تأثیر وضعیت اقتصاد ی و اجتماعی وی 
قرار د ارد ؛ زیرا عوامل اقتصــاد ی و اجتماعی تقریباً بر همه جنبه های زند گی فرد ، اعم از 
مرگ ومیر و بیماری تأثیر می گذارد . از این رو، تالش د ر جهت کنترل و چیرگی بر شرایط 
و محد ود یت های زند گی، تأثیر عمد ه ای بر سبك زند گی و ماهیت آن د ارد . توانایی اعمال 
کنترل بر محیط که د ر قابلیت هایی نظیر خود  کارآمد ی و تحقق بخشید ن به خود ، بازتاب 
می یابد ، نقش بسزایی د ر سازگاری موفق فرد  با مسائل و مشکالت بازنشستگی د ارد . د ر 
این رابطه، رو و کان )1998( معتقد ند  که بین کنترل شــخصی و سالمند ی موفق ارتباط 
وجــود  د ارد . به زعم آن ها شــناخت روابط بین این د و متغیر بــه فهم بهتر د الیل تغییر و 
تطور سبك زند گی د ر افراد  کمك می کند . بااین حال، نتایج تحقیقات هیوارد  و همکاران 
)2000( نشــان د اد  که توانایی افراد  د ر کنترل بر شــرایط زند گی روزمره، استرس، رژیم 
غذایی، رفتارهای پرخطر و... عمیقاً ریشــه د ر وضعیــت اقتصاد ی و اجتماعی آن ها د ارد . 
به زعم آن ها، وضعیت اقتصاد ی اجتماعی، نه تنها رفتارهای پرخطر و ناسالم بهد اشتی، بلکه 
مرگ ومیر و شرایط مزمن سالمت را نیز تبیین می کند . بااین حال، تأثیر وضعیت اقتصاد ی 
و اجتماعی بر طبقات اجتماعی، غالباً به صورت مد رج و افتراقی است. به نحوی که هرچه، 
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سطح برخورد اری از منابع بیشتر یا کمتر شود ، به همان نسبت نیز وضعیت سالمت افراد  
تحت تأثیر قرار می گیرد . د سترســی به منابع و کنترل آن ها، یکی از سازوکارهایی است 
که تفاوت د ر ســطح استرس را بین افراد  و گروه های مختلف توضیح می د هد . این منابع، 
عناصر تشکیل د هند ه سبك زند گی د ر روند  چرخه عمر یك فرد  می باشند ؛ بنابراین، تجارب 
افراد  د ر د وره بازنشســتگی و نوع واکنش آن ها به فشارهای وارد ه، همگی تابعی از میزان 
منابعی است که افراد  د ر اختیارد ارند ؛ بنابراین، سالمند ی و چگونگی پیر شد ن افراد ، صرفًا 
نتیجه انتخاب های فرد ی آن ها نمی باشد ، بلکه نتیجه پارامترهای ساختاری است که عماًل 
انتخاب های فرد ی بازنشستگان و سالمند ان را متعین می سازد  )هند ریکس، 2016 :307-308(.

بنابراین، موقعیت و پایگاه اقتصاد ی و اجتماعی افراد  و میزان د سترسی شان به منابع 
تأثیر عمد ه ای بر واکنش های انطباقی و ســازگارانه آن ها د ر د وران بازنشستگی د ارد ؛ زیرا 
انتخاب های فرد ی د ر خأل انجام نمی شــود ، بلکه همواره مشــروط به زمینه و بسترهای 
اجتماعی اســت. شــواهد  موجود  نیز اهمیت فرصت ها و شرایط ســاختاری و همچنین 
انتخاب های فرد ی افراد  د ر شــکل گیری سبك زند گی را نشان می د هد ؛ بنابراین، این که 
انســان ها موجود اتی شکل د هند ه و شکل پذیر هســتند ، تأثیر تعاملی عاملیت و ساختار را 
برکنش های انسانی نشان می د هد . به همین د لیل، عاملیت و ساختار عناصر سازند ه سبك 
زند گی می باشــند . )هند ریکس، 2016 :303(. بااین حال، محققان سالمند  پژوهی د ر مطالعات 
خود  به ند رت توجه صریح و آشــکاری به مفهوم عاملیت د اشته اند . د ر این مطالعات، غالبًا 
مفاهیمی نظیر، خود  بیانگری1، خود کارآمــد ی2، خود  تعیین گری3، منبع کنترل4، تالش، 
ذهن آگاهی5، تســلط و غلبه6 و خود مختاری7 به جای مفهوم عاملیت به کار رفته اســت 

)مارشال و بنگستون، 2011(. 

1.	 Self	Expersion
2.	 Self-Efficacy
3.	 Self-	Determination
4.	 Locus	of	control

5.	 Mindfulness
6.	 Mastery
7.	 Autonomy
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جد ول شماره )3(- مفاهیم روان شناخی و سالمند  پژوهی متناظر با رویکرد های عاملیت و ساختار 
د ر اد بیات جامعه شناختی

رویکرد  ساختار محوررویکرد  عاملیت محور

کنترل د رک شد ه پایینکنترل د رک شد ه باال

محد ود یت د رک شد ه باالمحد ود یت د رک شد ه پایین

راهبرد  های مقابله ای انفعالیراهبرد  های مقابله ای فعال

کانون کنترل بیرونی کانون کنترل د رونی

اسناد  علی بیرونی )ساختار محور(اسناد  علی د رونی )عامل محور(

د ر مد ل هند ریکس، ســطح عاملیت و توان انتخاب گری کنشگران، نقش مؤثری بر 
شکل گیری سبك زند گی د ارد . هرچند  به اعتقاد  وی، میزان عاملیت و سطح د سترسی افراد  
به انتخاب های مختلف، همواره به واسطه میزان د سترسی آن ها به منابع تعیین می شود . از 
این منظر، تفاوت های مهمی د ر میزان عاملیت افراد  بازنشسته د ر د وره اولیه بازنشستگی و 
مرحله پایانی آن وجود  د ارد . به این معنی که عاملیت انسانی د ر مراحل پایانی بازنشستگی و با 
ورود  به عصر چهارم زند گی، به واسطه کاهش ظرفیت های جسمانی، شناختی، روان شناختی 
و د یگر قابلیت های اجتماعی، محد ود  می گرد د . د رنتیجه، با افزایش سن بازنشستگان، میزان 
وابستگی آنان به د یگران افزایش و متعاقباً فرصت های کنشگری آن ها نیز کاهش می یابد . 
لــذا، د ر این مرحلــه از زند گی کمتر تعاد ل مثبتی بین د ســتاورد های یك فرد  با آنچه که 
وی از د ســت می د هد ، وجــود  د ارد ؛ بنابراین، هرچقد ر طول عمر فــرد  به حد اکثر مرزهای 
بیولوژیك نزد یك تر می شــود ، انعطاف پذیری بالقوه انسان، کاهش یافته و بهینه سازی رشد  
و توســعه د شوارتر می شود  )بنگســتون و همکاران، 2016 :9(. امری که اهمیت مفهوم ساختار 
را نشــان می د هد . بااین حال، د رک د قیق ســاختار اجتماعی امری د شوار است. لذا، تعریف 
واحد ی از مفهوم ســاختار اجتماعی وجود  ند ارد ؛ زیرا تعریف ساختار اجتماعی، بد ون توسل 
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به مفهوم ساختار، امری د شوار است. به اعتقاد  سیول1 )1992( د ر رویکرد  گید نز، ساختارها 
ماهیتی مجازی و انتزاعی د اشــته و به طور انضمامی و واقعی د ر فضا و زمان وجود  ند ارند . 
ســیول، ســاختارها را متناظر با منابع می د اند . د رنتیجه، او از مفهوم منابع، به جای ساختار 
استفاد ه می کند ؛ بنابراین ساختار اجتماعی، نظام الگومند ی از قواعد  و منابع است. د ر سالمند  
پژوهی اجتماعی، مفهوم ساختار معاد ل با ویژگی های عینی جهان اجتماعی است که خارج 
از کنترل و اراد ه فرد  قرار د ارد ؛ بااین حال، ســاختارها تنها از طریق عمل و کنش موجود یت 
می یابند . عالوه بر این، ساختار هم محد ود کنند ه و هم توانمند  کنند ه هستند . از سوی د یگر، 
ســاختار را نباید  صرفاً متناظر با سطح کالن د انست؛ زیرا واقعیت های ساختاری، د ر سطوح 
خــرد  تعامالت اجتماعی نیز وجود  د ارند ؛ بنابرایــن، کاربرد  مفاهیمی نظیر ذهنیت گرایی و 
عینیت گرایی و یا ســطوح خرد  و کالن د ر توضیح و معرفی ویژگی های عاملیت و ساختار 
گمراه کنند ه است. هرچند  د ر اغلب مطالعات، ساختارها با نهاد های اجتماعی سطح کالن و 

عاملیت نیز با فرد  انسانی مرتبط است.
این حال، عاملیت را نمی توان صرفاً به کنشگران فرد ی تقلیل د اد ؛ زیرا عاملیت جمعی  با
مفهومی فراتر از کنشــگران و عامالن فرد ی است. همان طور که بنز )1986( خاطرنشان 
می ســازد ، گروه های سازمان یافته، ســازمان ها و حتی ملت ها نیز همانند  عامالن انسانی، 
عاملیت د ارند . از سوی د یگر، اد راکات و حتی کاربرد  زبان توسط کنشگران نیز ساختاریافته 
است؛ زیرا کنشگران د ر ساخت وساز معانی و توجیه کنش های خود ، عماًل ساختارها را به کار 
می گیرد . به عنوان مثال، ســالمند ان د ر توجیه سبك زند گی، انتخاب ها و کنش های روزمره 
خود  به قشربند ی و هنجارهای سنی جامعه توجه د ارند . آن ها د ر توجیه انتخاب های سبك 
زند گی بر هنجارها و انتظارات سنی تأکید  می کنند . از این طریق، آن ها از ساختارها د ر توجیه 
کنش های خود  بهره می گیرند ؛ بنابراین، عالوه بر منابع، کنش گران از ساختارها نیز به منظور 
انتخاب و توجیه سبك زند گی خود  استفاد ه می کنند ؛ بنابراین، تحقیقات سبك زند گی باید  

1. Sewell
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بتوانند  ســطوح خرد  و کالن و فرایند های د یالکتیکی عاملیت و ســاختار را د ر شکل گیری 
سبك های زند گی شناسایی نماید  )هند ریکس، 2016 :309(.

از این رو، یك برنامه تحقیقاتی مؤثر د رباره ســبك زند گی و سالمند ی باید  با اد غام 
سطوح خرد  و کالن، ساختار )منابع( و عاملیت، چگونگی شکل گیری سبك های زند گی 
را نشــان د هد . ســبك زند گی، محل تالقی و ترکیب عناصر و مؤلفه های سطح خرد  و 
کالن است. عرصه ای که کنش ها و انتخاب های فرد ی د ر تعامل با مؤلفه های ساختاری 
سطح کالن، به تجربیات شکل می د هند . نکته مهم د یگری که د ر مطالعه سبك زند گی 
باید  به آن توجه نمود ، تعریف سبك زند گی و عناصر تشکیل د هند ه آن می باشد . به لحاظ 
مفهومی، سبك زند گی ویژگی های متمایزکنند ه یا الگوهای قابل تشخیص رفتاری است 
که بازتابی از ارزش ها و نگرش ها، عالئق و جهت گیری های مشترک است که هویت های 
اجتماعی مشــخص و متمایزی را ایجاد  می کند . آلپورت، سبك زند گی را شیوه بود ن د ر 
جهان توصیف می کند . لذا، ســبك زند گی فقــط مجموعه ای از ویژگی ها و قابلیت های 
رفتاری نیست، بلکه شامل ابعاد  نگرشی نیز می باشد ؛ بنابراین، د ر تعریف عملیاتی سبك 
زند گــی، توجه به ویژگی های عینی )الگوهــای قابل تمیز رفتاری( و جنبه های ذهنی و 
نگرشی )ارزش ها، نگرش ها و جهت گیری ها و هویت ها( اهمیت بسیاری د ارد . از این رو، 
ســبك زند گی، تنها به رفتار و اعمال فرد ، اطالق نمی شود ، بلکه طیف وسیعی از باورها، 
عقاید ، نگرش ها تمایالت، آرزوها و ترس های یك فرد  را شامل می شود ؛ بنابراین، ترس 
و نگرانی ناشــی از کاهش کنترل د ر زند گی و تسلیم شد ن د ر برابر اموری که نمی توان 
آن ها را کنترل نمود ، جنبه هایی از ســبك زند گی می باشــند . به اعتقاد  هند ریکس، د ر 
مطالعه ســبك زند گی، عالوه بر جنبه های عینی و رفتاری قابل مشاهد ه، ضروری است 
تا جنبه های ذهنی و نگرشــی آن نیز مورد بررســی و مطالعه قرار گیرد . به این د لیل که 
جنبه های ذهنی، اعم از ارزش ها، نگرش ها، اد راکات، هویت ها و جهت گیری ها، ازجمله 
مؤلفه های ذهنی ســازند ه سبك زند گی است؛ به عنوان مثال، د رک و تفسیر افراد  از وضع 
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سالمت و شــیوه زند گی د ر بازنشستگی، جنبه های ذهنی سبك زند گی بازنشستگان را 
تشکیل می د هد . د رحالی که الگوهای رفتاری قابل مشــاهد ه افراد  د ر د وره بازنشستگی، 
سازند ه جنبه های عینی سبك زند گی می باشد . د ر مد ل هند ریکس و هاتچ، )شکل شماره 
4( رابطــه د یالکتیکی بین جنبه های عینی و ذهنی ســبك زند گی، از طریق فلش های 

د وسویه نشان د اد ه شد ه است.
هند ریکس )1986( د ر بحث از منابع شــخصی، به سه د سته از منابع جسمی-روانی، 

منابع خانواد گی- اجتماعی و منابع مالی اشاره می کند  که به زعم وی، از اهمیت بسزایی د ر 
روند  شــکل گیری سبك زند گی سالمند ان و بازنشستگی برخورد ار است. به زعم وی رابطه 
د وسویه ای بین منابع و سبك زند گی وجود  د ارد . از یك سو، این منابع به عنوان عوامل علی، 
د ر انتخاب های فرد ی و شکل گیری سبك زند گی مؤثرند  و از سوی د یگر، این منابع را باید  
پیامد  ســبك زند گی د انست. به عنوان مثال، سبك زند گی سالم می تواند  بر سطح و میزان 
منابع جســمی- روانی فرد  تأثیر گذارد . رابطه د وســویه منابع شخصی و سبك زند گی د ر 
مد ل هند ریکس و هاتچ، با فلش معکوسی که از پیامد های سبك زند گی به منابع شخصی 
برمی گرد د ، مشخص شد ه است. بر این اساس، رابطه د وسویه منابع با سبك زند گی از نوع 
علی/پیامد ی است. د ر مجموع، منابع شخصی عناصر حیاتی، چند بعد ی و به هم پیوسته ای 
اســت که نحوه و کیفیت گذران زند گی افراد  را تعیین می کنند . اگرچه د ر ســطح واقعیت، 
منابع شــخصی یك فرد ، د رهم تنید ه شد ه است، اما د ر این تحقیق منابع مذکور از یکد یگر 
این حال، هیچ یك از این منابع، به تنهایی برای د ستیابی به سبك زند گی  تفکیك شد ه اند . با
پاید ار و د ورنمای مثبت از سالمند ی کافی نمی باشند ؛ زیرا این منابع د ر تعامل با یکد یگر به 

تجربه افراد  از بازنشستگی و سالمند ی شکل می د هند .
د ر اد امه، منابع سه گانه ای که به زعم هند ریکس، نقش تعیین کنند ه ای د ر تکوین سبك 

زند گی سالمند ان و بازنشستگان د ارد ، معرفی می شوند .
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منابع جســمانی- روانی1: که برخی از محققان آن را سرمایه روان شناختی می نامند .   -

این نوع منابع، اشــاره به شرایط عملکرد ی، قابلیت ها و شایستگی هایی د ارد  که برای 
مشــارکت و د رگیری د ر افراد  د ر روید اد های زند گی ضروری است. سالمت جسمانی 
و روانــی و توانایی انجام فعالیت های روزمره ازجمله مصاد یق منابع جســمی- روانی 
است. وانگ سولینگ و هنکس )2008( سالمت را منبعی کلید ی برای افراد  بازنشسته 
می د انند ؛ بنابراین، افراد ی که قبل از بازنشســتگی به لحاظ سالمت، از وضع مطلوبی 
برخورد ار نیستند ، پس از بازنشستگی نیز از عملکرد  جسمی روانی پایین تری برخورد ارند . 
مطالعات نشان می د هد  که سالمت جسمی- روانی با رضایت مند ی و کیفیت زند گی 
قبل و بعد  از بازنشستگی مرتبط است. از سوی د یگر، سالمت جسمی–روانی نیز نقش 

بسزایی د ر سازگاری با بازنشستگی د ارد .
منابع خانواد گی- اجتماعی2: مجموعه ای از روابط و اجتماعی و شبکه های بین فرد ی   -

که نقش مهمی د ر سازگاری افراد  با بازنشستگی د ارند . این پیوند ها سرمایه اجتماعی 
را تشکیل می د هند . د سترسی افراد  مسن به حمایت های بین فرد ی و تعامالت سازند ه، 
باعث می شود  تا آن ها به نحو بهتر و مؤثرتری با بازنشستگی و چالش های آن انطباق 
یابند . د ر مجموع، اگرچه منابع خانواد گی- اجتماعی اثرات مثبتی بر ســالمت جسمی 
و روانی افراد  د ارند . بااین حال، همه منابع اجتماعی را نمی توان ســرمایه د انست؛ زیرا 
روابطی که مزایای حمایتی د ارند ، ممکن اســت منبعی استرس زا نیز باشند ؛ بنابراین، 

آنچه مهم است چگونگی د رک افراد ، از این روابط و پیوند ها و عمل بر پایه آن است.
منابع مالی: د رآمد  و د ارایی های فرد  پس از بازنشســتگی و احســاس کفایت د رآمد ،   -

ازجمله عوامل مؤثر بر بازنشستگی می باشد . د رآمد  پس از بازنشستگی، عموماً از منابع 
مختلفی نظیر پس اند از شخصی، سرمایه گذاری های شخصی و مستمری بازنشستگی 

1.	 Psycho-	Physical	Resources
2.	 Social-	Familial	Resources
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ناشی می شود .
- عوامل برون زا: تأکید  بر عوامل بــرون زا د ر مد ل هند ریکس و هاتچ، به این معنی 

است که مد ل منابع انسانی خود بسند ه و مستقل از زمینه نیست و این منابع ریشه د ر عوامل 
برون زا د ارد . به عبارت د یگر، منابعی که افراد  د ر اختیارد ارند  را می توان د ر سطوح کالن، میانه 
و خــرد  رد یابی نمود ؛ زیرا میزان منابعی که یك فرد  د ر اختیار د ارد  همواره متأثر از عوامل 
ســطح کالن، میانه و خرد  می باشــد . به همین د لیل، منابع شخصی و سبك های زند گی 
همواره ماهیتی تجمعی و انباشــتی د ارند  و با چرخه های زند گی افراد  و زمینه های کالن 
سیاسی، اقتصاد ی، اجتماعی و تاریخی مرتبط و از آن ها متأثر می باشند . به عنوان مثال، منابع 
جسمی و روانی ریشه د ر عوامل سطح فرد ی، ژنتیك و عوامل وراثتی د ارد . د ر سطح میانی، 
موقعیت اجتماعی فرد ، نظیر طبقه اجتماعی، ســن، قومیت، جنسیت... و د ر سطح کالن، 

نظام های فرهنگی و ساختارهای سیاسی و اقتصاد ی جامعه و سیاست های اجتماعی د ارد .
د ر مد ل هند ریکس و هاتچ، فلش های معکوس، به صورت نقطه چین از نتایج ســبك 
زند گی، به عوامل برون زا نشــان د اد ه شد ه است که نشانگر تغییر د ر موقعیت طبقاتی فرد  و 
یا اقد امات جمعی و مشــترک کنشگران است که می تواند  باعث تغییر د ر عوامل برون زا یا 
همان ساختارهای کالن شوند  و بد ین ترتیب، ساختارهای کالن را تحت تأثیر قرار د هند . 
به عبارت د یگر، فلش های معکوس نشان می د هند  که کنش های افراد  و سبك زند گی آن ها، 
نه تنها می تواند  منابع شــخص، بلکه حتی ساختارهای کالن جامعه را نیز تحت تأثیر قرار 
د هند . بااین حال، این مد ل همه ابعاد  و جنبه هایی که بر نتایج سبك زند گی تأثیر می گذارند  
را شامل نمی شود . بعد  زمان د ر این مد ل، برخالف رویکرد  چرخه زند گی، روشن نمی باشد . 
د رحالی که نتایج و پیامد های سبك زند گی و منابع شخصی فرد ، ماهیتی تجمعی و تراکمی 
د ارد  و وابسته به د وره های خاصی از زند گی فرد ی، خانواد گی و شرایط محیطی، فرهنگی و 
سیاسی گسترد ه تری است. د ر مجموع، مسیری که د ر آن افراد  به پیری و سالمند ی می رسد ، 
از پیش تعیین شــد ه نیست. بلکه بازتابی از رفتارهای ســبك زند گی، منابع، انتخاب های 
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شخصی و شرایط اجتماعی است. د ر مجموع، فعالیت ها و رفتارهای سبك زند گی از شرایط 
اجتماعی ناشی می شود . سبك زند گی د ر میانه پیوستار عاملیت/ساختار قرار د ارد . د رنتیجه، 
تأثیر عوامل کالن ســاختاری بر افراد  مسن، همواره از طریق سبك زند گی و به میانجی 
آن صورت می گیرد . از این رو، عوامل ساختاری از طریق سبك زند گی باعث آسیب پذیری 
افراد  بازنشسته و سالمند  می شوند . د رنهایت، سبك زند گی هم زمان از انتخاب های فرد ی و 

محد ود یت های ساختاری متأثر می شود .

شکل شماره )4(- مد ل مفهومی سبک زند گی براساس نظریه منابع شخصی )هند ریکس و هاتچ، 2009(

عوامل سطح کالن
فرهنگ، اقتصاد
سیاسی، برنامه ها
و سیاست های 

اجتماعی

سطح میانه
موقعیت فرد د ر

ساختار اجتماعی 
شامل

طبقه اجتماعی، سن،
قومیت، جنسیت و
تقاطع و تعامل آنها

سطح خرد
وراثت و ژنتیك افراد

ابعاد ذهنی 
)ارزش ها، 
نگرش ها، 

جهت گیری ها 
و هویت ها(

سبک زندگی منابع شخصی
عوامل برون زا

گزینه ها و انتخاب ها
درک شده

گزینه ها و انتخاب
در دسترس

ابعاد عینی 
)ویژگی ها 
و الگوهای 

رفتاری متمایز 
و عینی(

انتخاب ها و 
گزینه های
د رک شد ه

انواع انتخاب ها 
و گزینه های د ر 

د سترس

منابع 
خانواد گی- 

اجتماعی

منابع مالی 
)تملکی و امانی(

منابع 
جسمی- روانی

د ر مجموع، بازنشســتگی و سالمند ی موقعیتی از پیش تعیین شد ه و غیرقابل انعطاف 
نمی باشــد ؛ زیرا افراد  د ر این د وره از زند گی خود  نیز امکان تغییر شرایط محیطی و انتخاب 
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ســبك های زند گی جد ید  را د ارند . تحقیقات طولی، رابرتز و د ل وکیو )2000( نیز نشــان 
می د هد  که اگرچه شخصیت یك فرد  با گذشت زمان، ثبات قابل توجهی می یابد ؛ اما امکان 
تغییر شــخصیت و بالتبع آن سبك زند گی، د ر میان سالی افزایش می یابد . بااین حال، تغییر 
د ر ســبك زند گی می تواند  اراد ی و آگاهانه و نتیجه انتخاب ها و تصمیم گیری های فرد ی 
باشد  و یا نتیجه عوامل غیراراد ی، نظیر خطرات د رک شد ه، ترس و احساس آسیب پذیری 
باشــد . تغییر سبك زند گی، د ر بسیاری از بازنشستگان ســالمند  از نوع غیراراد ی و نتیجه 
احساس آسیب پذیری و مخاطرات د رک شد ه است. به عنوان مثال، هرگونه کاهش و افول 
ظرفیت های حسی یا عملکرد های جسمی می تواند  باعث تغییراتی د ر سبك زند گی افراد  
شود . نتایج مطالعات مختلف د ر این زمینه نشان می د هد  که ترس و احساس آسیب پذیری 
ناشــی از کاهش ظرفیت های جسمانی یا د یگر شرایط محد ود کنند ه بیرونی، نظیر شرایط 
اقتصاد ی یا ترس از بزه د ید گی و قربانی شد ن می تواند  منجر به تغییر سبك زند گی د ر افراد  

شود  )هند ریکس، 2016 :305(.
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3-1- روش شناسی مطالعه
مطالعه حاضر از نوع تحقیق ترکیبی متوالی کیفی- کمی است. د ر این روش، یافته های 
کمی و کیفی به کمك یکد یگر تشــریح و بسط د اد ه می شوند  تا د رک بهتری از مسئله 
پژوهشی از طریق انطباق د اد ن )همسوسازی( د اد ه های تفصیلی د ر بخش کیفی و د اد ه های 
عد د ی گسترد ه د ر بخش کمی، به د ست آید  )کرس ول، 1397(. لذا، روش شناسی حاکم د ر 
این پژوهش، با توجه به روش ترکیبی آن، پراگماتیســم می باشد . د ر این پژوهش، ابتد ا 
از روش گراند د  تئوری1 که نوعی روش تحقیق کیفی مبتنی بر پاراد ایم تفســیری است، 
استفاد ه شد ه است. هد ف از کاربرد  این روش، شناسایی و واکاوی سنخ های سبك زند گی 
بازنشســتگان است. د ر پاراد ایم تفسیری، پژوهش علمی د رصد د  فهم معنای کنش های 
متقابل معناد ار افراد  اســت. بر این اساس، د انش د ر کنش های هرروزه افراد  وجود  د ارد  و 
د ر واقــع، معرفت و د انش چیزی فراتر از کنش های متقابل افراد  و زند گی روزمره آن ها 
روش گراند د  تئوری، توســط گلیزر و اشــتراوس د ر ســال )1967( د ر کتاب کشــف نظریة زمینه ای مطرح شد . اهمیت این   .1
روش شناسي، از یك سو به قابلیت آن د ر نظریه سازي و از سوی د یگر به د لیل ایجاد  ظرفي براي تحلیل د اد ه هاي کیفي است. 
این روش د ر پي د ستیابي به سطحي باالتر از توصیف، به د نبال تولید  یا کشف نظریه است. محقق با کاربرد  این روش، به د نبال 
توسعة نظریه از طریق بررسي و مطالعة کساني است که د ر فرایند  کنش یا تعامل مشترکي د رگیرند . د رواقع، نظریه تولید شد ه 
د ر این روش، از خارج بر یك تحقیق تحمیل نمي شود ، بلکه تولید شد ه و متکي بر د اد ه هاي اخذشد ه از مشارکت کنند گان است 
که فرایند ي را تجربه کرد ه اند . به همین د لیل، روش گراند د  تئوری را نظریه ای د اد ه مبنا یا نظریه پد ید ار شد ه از تجربه نامید ه اند . 
بنابراین، روش گراند د  تئوری یك طرح تحقیق کیفي است که محقق بر اساس آن، اقد ام به تولید  یك تبیین عام )نظریه( از یك 
فرایند ، کنش یا تعامل مي کند  که بر اساس د ید گاه شمار بسیاري از مشارکت کنند گان شکل مي گیرد  )ایمان، 1391: 71-70(. د ر 
این مسیر، د و رویکرد  اصلي د ر نظریة زمینه ای وجود  د ارد  که عبارت است از: رویکرد  عینی گرایی اشتراوس و کوربین و رویکرد  

سازند ه گرایی چارمز )ایمان، 1391: 71(. د ر این پژوهش، از رویکرد  عیني گرایي اشتراوس و کوربین استفاد ه شد ه است.
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نیســت؛ بنابراین، د انش و معرفت عامیانه، منبع اصلی پژوهش است و روش های علمی 
باید  بر این منبع اســتوار شــوند . د رنتیجه، بر اســاس این پیش فرض، د انش و معرفت 
به وسیله د انشــمند ان و نخبگان تولید  نمی شود ، بلکه د انش از طریق همة مرد م، به طور 
مد اوم و پیوســته د رحال تولید  شد ن اســت )کرس ول، 2007؛ ترنر، 1 2003(. لذا، محقق د ر 
پاراد ایم تفسیري به د نبال آن است که خلق و معنا بخشی واقعیت اجتماعي توسط مرد م 

را فهم و تفسیر کند  )ایمان، 1387: 18-32(.
د ر مجموع، رویکرد  تفسیری بر خالقیت، فعال بود ن، سازند گی، واقعیت سیال، قابلیت 
ساخت معنا و قابلیت ساخت و تغییر محیط توسط انسان و به طورکلی بر »کنشگر فعال 
و معنا ســاز« تمرکز د ارد  )پتن، 2001؛ کرس ول، 2007؛ نیومن، 2 2006(. د رنتیجه، انسانی که 
فعال و کنشــگر است و توان ســاخت معنا را د ارد ، می تواند  به ساختارها را شکل د هد . 
از این منظر، ســاختارها بد ون حضور کنشگر معنایی ند ارند . به عبارت د یگر، این کنشگر 
اســت که ساختارها را می ســازد . واقعیت مد ام د ر حال تولید  و »شد ن« است و واقعیت 
یکسان، فراگیر و جهان شــمولی وجود  ند ارد . لذا، انسان ها نه با واقعیتی یکسان، بلکه با 
واقعیت هایی چند گانه مواجه اند . بد ین سان، رویکرد  تفسیری د ر مقابل رویکرد  اثبات گرایی 
قرار می گیرد  که د ر پی کشــف قوانین از پیش  موجود  جهان اجتماعی اســت. رویکرد  
تفسیری، با اصل قرار د اد ن »شرایط«، بر این تصور است که انسان ها با توجه  به شرایط 
متفاوت، معانی متفاوتی را می سازند  و امکان شناسایی مد ل عام و فراگیری از کنش های 
انسانی وجود  ند ارد ، مگر بر اساس شرایط، تجربیات منحصربه فرد  زند گی افراد ، موقعیت ها 

و وضعیت های خاص )پتن، 2001؛ نیومن، 2007(.

1.	 Turner
2.	 Neuman
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3-2- روش و مراحل انجام تحقیق
این مطالعه، با توجه به روش ترکیبی آن د ر د و بخش انجام شــد ه است. د ر بخش کیفی این 
پژوهش، بر اســاس موضوع و مسئله تحقیق و همچنین اهد اف و سؤاالت تحقیق، از روش 
تحقیق گراند د  تئوری استفاد ه شد ه است. مهم ترین د الیل به کارگیری این رویکرد  عبارت اند  از:

موضوع تحقیق حاضر د ر پی بررســی فرایند های اجتماعی مؤثر د ر شکل گیری   -1
سبك زند گی د ر مرحله ای از حیات انسانی، تحت عنوان بازنشستگی است. روش 
گراند د  تئوری، بهترین روش برای بررســی فرایند ها است؛ بنابراین، د ر مقایسه با 
سایر روش های کیفی، مانند  پد ید ارشناســی، مرد م نگاری و مطالعه مورد ی، تنها 
روش گراند د  تئوری است که به طور خاص، فرایند  شکل گیری موضوعی را به طور 

سیستماتیك بررسی می کند .
همچنان که د ر مطالعات پیشــین نیز اشاره شد . به د لیل کمبود  اد بیات نظری د ر   -2
زمینه سنخ شناسی سبك زند گی بازنشستگان، کاربرد  روش گراند د  تئوری د ر چنین 
بستری می تواند  از یك سو، نظریه ای د اد ه مبنا از واقعیت مورد مطالعه د ر جامعه ارائه 
کند  و از ســوی د یگر، بستری برای نظریه سازی و د ر پی آن، فرضیه سازی برای 
بخش کمی این پژوهش فراهم ســازد . د رواقع با استفاد ه از روش گراند د  تئوری، 
هم اد بیات تجربی تحقیق د ر این زمینه غنی می شود  و هم اد بیات نظری جد ید ی 
برای مطالعه ســنخ شناسی سبك زند گی بازنشستگان تولید  می شود . نشان د اد ن 
تحوالت ســبك زند گی د ر د وران بازنشســتگی و گونه شناسی انواع آن، ازجمله 
اهد اف تحقیق حاضر اســت. د ر این رابطه، روش گراند د  تئوری و منطق بررسی 
سیستماتیك و فرایند  مد ار آن، نقش بســزایی د ر نشان د اد ن کیفیت تحوالت و 
چگونگی شکل گیری سبك زند گی د وران بازنشستگی د ارد . د رنتیجه، به واسطه این 
روش می توان عوامل مؤثر و تســهیل گر د ر شکل گیری گونه های سبك زند گی 
بازنشستگان و همچنین عوامل تقویت کنند ه یا تضعیف کنند ه مؤثر د ر ایجاد  سبك 
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زند گی سالم و پیامد های حاصل از آن را مطالعه نمود . د ر این میان، انتخاب شیوه 
اشتراوس و کوربین به د لیل نزد یکی با روش کمی، سیستماتیك ترین روش برای 
مطالعه موضوع تحقیق حاضر است. به این د لیل که نظم فرایند ی و نحوه طراحی 
تحقیق د ر آن، بســیار د قیق تر و جزئی تر از سایر روش های تحقیق کیفی است؛ 
بنابراین، د ر بخش نخست این تحقیق به منظور اکتشاف و شناسایی سبك زند گی 
بازنشســتگان و چگونگی شکل گیری و تغییر سبك زند گی د ر د وره بازنشستگی 
از روش کیفی و روش گراند د  تئوری اســتفاد ه می شــود ؛ زیرا بررســی چگونگی 
شکل گیری سبك زند گی بازنشستگان مستلزم قبول این واقعیت است که آن ها 
د ر خلق معناها و کنش ها، انســان هایی فعال و معنا ساز هستند ؛ ماهیت فرایند ی 
سبك زند گی نشان د هند ه این واقعیت است که سبك زند گی بازنشستگان، همواره 
توسط کنشگران و از طریق فرایند  های اجتماعی، تولید ، بازتولید  و تغییر می یابند . 
ازاین رو، رویکرد  تفســیری الگوی مناســبی برای مطالعه فرایند  ساخت و ساز معنا 
توســط کنشگران است. از طریق این روش، می توان جنبه های عینی )رفتاری( و 
ذهنی )نگرشی( سبك زند گی بازنشستگان و همچنین نحوه تعامل آن ها با زمینه و 
شرایط کالن و د الیلی که از آن برای انتخاب سبك زند گی خود  استفاد ه می کنند  را 
شناسایی نمود . عالوه بر این، ناشناخته بود ن سنخ های سبك زند گی بازنشستگان، 
انتزاعی بود ن و نوپایی موضوع پژوهش، محققان را بر آن د اشت تا از روش کیفی 
گراند د  تئوری اســتفاد ه نمایند . از طریق ایــن روش، می توان افراد ی را که د رگیر 
فرایند  مشابهي هستند ، به خوبی مطالعه نمود  و نظریه اي د اد ه مبنا یا پد ید ار شد ه از 
تجربه ارائه نمود . از د الیل د یگر انتخاب روش کیفی گراند د  تئوری د ر این مطالعه، 
وجود  عامل زمان و فرآیند ی بود ن مسیر تجربه پد ید ه بازنشستگی است. استفاد ه از 
روش گراند د  تئوری، به خوبی می تواند  سیر تغییرات را د ر جریان زند گی با تمرکز بر 

عامل زمان نشان د هد .
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د ر مجمــوع، پس از انتخاب روش گراند د  تئوری، مشــارکت کنند گان د ر این تحقیق 
انتخاب شد ند . مشارکت کنند گان د ر این تحقیق، بر اساس نمونه گیری نظری1 و هد فمند  و 
معیار اشباع نظری2 انتخاب شد ند . بد ین ترتیب، 30 نفر از مرد ان و زنان بازنشسته بر اساس 
د هك های د رآمد ی و پایگاه اقتصاد ی و اجتماعی آن ها، انتخاب و مورد  مصاحبه قرار گرفتد . 
شــایان ذکر است که فرایند  نمونه گیري تا رســید ن به اشباع نظري اد امه یافت؛ همچنین 
به منظور گرد آوری د اد ه های این پژوهش، از مصاحبه کیفی عمیق استفاد ه شد ه است. روش 
مصاحبه عمیق، مهم ترین فن گرد آوری د اد ه های زمینه ای محســوب می شــود  و تناسب 
بیشــتری با نظریه زمینه ای د ارد  )محمد پور، 1389: 323(. د ر مصاحبه عمیق، محقق کنترل 
بیشتری بر روی ساخت د اد ه ها د ارد . این نوع مصاحبه، حاصل کار محقق و مشارکت کنند ه 
و د ر واقع نوعی گفت وگوی جهت د اد ه شد ه است )ابراهیمی نیا، 1396: 45(. د ر تحقیق حاضر، 
برای جمع آوری د اد ه ها از مصاحبه ی عمیق اســتفاد ه شد . به منظور این هد ف، د ر آغاز کار 
مصاحبه های اکتشافی اولیه ای، با چند  تن از مشارکت کنند گان صورت گرفت که نتیجه ی آن 
خلق مفاهیم، محورها و آشنایی بیشتر با مید ان تحقیق، توسط محققان بود . زمان مصاحبه 
تلفنی با مشارکت کنند گان بین 1 تا 2 ساعت متغیر بود . با گرفتن اجازه از مصاحبه شوند گان 
برخی از مصاحبه ها ضبط شــد  و بقیه به د لیل عد م رضایت مصاحبه شــوند گان، با نوشتن 
کلید واژه های مهم حین مصاحبــه و بازگرد اند ن متن مصاحبه بالفاصله پس از مصاحبه، 

مکتوب شد ند .
 بعد  از آن که مفاهیم و مقوله های اولیه آشــکار شد ند ، با استفاد ه از رویکرد  راهنمای 

نمونه گیري نظری مبتنی بر این اید ه است که محقق د ر فرایند  تحقیق براي جمع آوري اطالعات، به کجا توجه کند  تا بتواند    .1
به توســعه نظریه بپرد ازد . محقق د ر این نوع نمونه گیري، از افراد ي نمونه گیري می کند  که د ر توسعه نظریه مشارکت کنند . 
منطق نمونه گیری هد فمند ، عبارت از انتخاب موارد  غنی از اطالعات، یعنی انتخاب موارد ی است که امکان مطالعه عمیق را 
فراهم می سازند  )حریری، 1385: 133(. به منظور این هد ف، نمونه گیری د ر ابتد ا با نمونه اي از افراد  شبیه به یکد یگر شروع 
مي شود  و هم زمان  که اطالعات جمع آوري و مقوله ها ظاهر شد ند ، محقق به سوی نمونه هاي گوناگون و متفاوت از یکد یگر 

تمایل پید ا مي کند  تا د ریابد  که تحت چه شرایطي مقوله ها پاید ار مي شوند  )ایمان، 1391: 87(.
اشباع نظری )اطالعاتی( از تکراری بود ن د اد ه ها ناشی می شود ، بد ین معنی که با انجام مصاحبه های جد ید ، د یگر اطالعات   .2

جد ید ی به د ست نمی آید  و د اد ه ها تکراری می شوند .
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مصاحبه، مقوله ها و مفاهیم د ر فرایند  مصاحبه پیگیری شد ند . این امر د ر راستای نمونه گیری 
نظری انجام شد  که با ماهیت روش گراند د  تئوری سازگاری زیاد ی د ارد . پس ازآن که خطوط 
کلی مصاحبه ها، به وسیله مفاهیم و مقوله ها شکل گرفتند ، سؤاالت بازی طراحی گرد ید  و 

فرایند  مصاحبه و جمع آوری د اد ه ها تا مرحله اشباع نظری اد امه یافت.
عــالوه بر این، با توجه به ماهیت روش گرانــد د  تئوری، تالش گرد ید  تا جمع آوری و 
تحلیل د اد ه ها به طور هم زمان انجام  شــود . به طوری که با انجام هر مصاحبه، محققین به 
تجزیه وتحلیل د اد ها می پرد اختند  و با پایان یافتن تجزیه وتحلیل، مصاحبه بعد ی را شروع 
می کرد نــد ؛ زیرا انجام هم زمان جمع آوری و تحلیل د اد ه ها، به پید ایش نظریه مســتقر د ر 
د اد ه ها کمك می کند  )اشــتروس و کوربین، 1998؛ گلیزر و اشتروس، 1967(. د ر مجموع، به منظور 
تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از مصاحبه بر مبنای ســؤاالت و اهد اف تحقیق از ســه نوع 

کد گذاری متد اول د ر نظریه زمینه ای )باز، محوری و گزینشی( استفاد ه  شد .
به منظور تجزیه وتحلیل د اد ه ها، د ر اولین گام، فایل های صوتی جمع آوری شد ه، به طور 
د قیق پیاد ه و به ترتیب زمانی مرتب ســازی  شد ند . سپس متن مصاحبه ها توسط محققان، 
به طور د قیق و کامل و چند ین بار خواند ه شــد . از این طریق تالش گرد ید  تا د رکی کلی از 
متن مصاحبه ها و منطق حاکم بر آن به د ست آمد ه و با غوطه ورشد ن د ر د اد ه ها، فهمی کلی 
از آن ها کســب شود . وقتی سه یا چهار مرتبه متن مصاحبه ها خواند ه شد ، محققان فرایند  
کد گذاری را شــروع کرد ند . اگرچه، تجزیه وتحلیل د اد ها با کد گذاری باز شروع گرد ید ، اما 

به طورکلی هر سه نوع کد گذاری باز1، محوری2 و گزینشی3 باهم استفاد ه شد .
فرایند  کد گذاری باز با راهنمایی شیوه  اشتراوس و کوربین )1391( انجام شد . د ر این 
مسیر، وقتی متون کلی مصاحبه ها خواند ه  شد ، تالش گرد ید  تا ابتد ا مقوله های کلی استخراج 
شود . به عبارت د یگر، محقق سعی نمود ، ابتد ا بیست تا سی مقوله اطالعاتی کلی را استخراج 
1.	 Open	Coding
2.	 Axial	Coding
3.	 Selective	Coding
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کند . سپس، د وباره به متن د اد ه ها مراجعه و سعی گرد ید  تا تعد اد  مقوله های اطالعاتی کاهش 
یابد . این مسیر، چند ین بار به طور رفت و برگشتی از د اد ه ها تا مقوله ها اد امه یافت و از تعد اد  
مقوله های اطالعاتی کاسته شد  تا د رنهایت 4 مقوله هسته استخراج شد  که چگونگی مسیر 

این فرایند  د ر اد امه به تفصیل توصیف می شود .
د ر این  میان، شیوه رفت وبرگشت از د اد ه ها به مقوله های اطالعاتی و بالعکس، به وسیله 
کد گذاری سطر به  سطر انجام شد . این نوع تحلیل، د ر واقع، د قیق ترین و جزئی ترین شیوه 
تحلیل د ر کد گذاری باز است که گاه به تحلیل عبارت به عبارت و کلمه به کلمه می انجامد . 
محقق، با این شــیوه تالش نمود ه است تا متون تحلیل را به صورت سطر  به  سطر و کلمه 
به کلمه تحلیل کند . د رنتیجه، تالش گرد ید  تا عبارت ها یا کلمه ها را کد گذاری و حاشیه ها 
و توضیحات مفصلی د ر کنار متون مصاحبه یاد د اشت شود . د ر این مسیر، سعی شد  بیشتر 
از مفاهیم جنینی و اولیه1 اســتفاد ه شود  تا معنای کنش ها و د ید گاه های مشارکت کنند گان 
حفظ شود . عالوه  بر این، از مفاهیم موجود  د ر اد بیات تحقیق نیز استفاد ه شد . د ر مرحله بعد ، 
مفاهیم تبد یل به زیر مقوالت و مقوله های اصلی شــد . د ر این مسیر، تالش اصلی محقق 
د ر برچســب گذاری مقوله ها با استفاد ه از شناسایی ویژگی ها و ابعاد  مفاهیم تشکیل د هند ه 
آن ها صورت گرفت. د ر این  میان، از تکنیك مقایسه مد اوم نیز استفاد ه شد . به طورکلی، با 
شناسایی ویژگی ها و ابعاد  مفاهیم، زیر مقوالت و مقوله های اصلی برچسب گذاری شد ند  و 
د رنهایت، با استفاد ه از تکنیك مقایسه مد اوم، مقوله هسته برساخت گرد ید . این فرایند  برای 

هر چهار مقوله  هسته ظهور یافته از د اد ه ها انجام شد .
د ر مرحلــه بعد ، مقوالت تحقیــق به گونه ای د یگر د ر کنار هم قرار د اد ه  شــد . د ر این 
مرحله که د ر اصطالح به آن کد گذاری محوری می گویند ، محقق ســعی نمود  بر اســاس 
راهنمایی های اشتراوس و کوربین )1391( و کرس ول )1391( مقوله های اصلی و فرعی 
را حول یك مقوله سازمان د هی کند  و پد ید ه مرکزی تحقیق را نشان د هد . د ر واقع، محقق 

1.	 In	Vivo
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برای د رک ساختار و فرایند  تحقیق، نیازمند  ترسیم مد ل پاراد ایمی است. د ر این  میان، پد ید ه 
مرکزی آن چیزی اســت که مشارکت کنند گان با آن مواجهه د اشته و به نحوی خود  را بر 
مشارکت کنند گان تحمیل می کند . کد گذاری محوری، با شناسایی شرایط علی )عواملی که 
به طور مشخص منجر به ظهور پد ید ه می شوند (، شرایط زمینه ای )عواملی که استراتژی های 
مشارکت کنند گان د ر بستر آن رخ می د هد (، شرایط مد اخله گر )شامل عوامل گسترد ه و کالنی 
که بیشتر با نیروهای کالن سیاسی، اجتماعی، اقتصاد ی و فرهنگی مربوط است و جنبه ای 
بیرونی و از پیش  موجود  د ارد . این شــرایط، پد ید ه مرکزی را تخفیف یا تشد ید  می کنند  و 
د ر انتخاب استراتژی های مشارکت کنند گان تأثیر می گذارند (، استراتژی ها )شامل کنش و 
 واکنش های مشــارکت کنند گان د ر پاسخ به پد ید ه مرکزی و تحت تأثیر شرایط زمینه ای و 
مد اخله گر رخ می د هند ( و د رنهایت پیامد ها )که نتیجه و پیامد  به کارگیری استراتژی ها توسط 
مشارکت کنند گان است( ترسیم می شود . کل این فرایند ، د ر قالب کد گذاری محوری انجام 

 گرد ید  که د ر اصطالح نیز به آن مد ل پاراد ایمی1 می گویند .
شایان ذکر است که د ر پژوهش حاضر، محقق برای آن که ساختار و فرایند  تحقیق را د ر هر 
مقوله  هسته نشان د هد ، مد ل های پاراد ایمی برای هریك از مقوله های هسته استخراج نمود . 
د ر مرحله بعد ، کد گذاری گزینشی انجام شد . از طریق کد گذاری گزینشی، مقوله های هسته 
به یکد یگر مرتبط شد ند . سپس خط د استان2 کلی و روایت تحقیق، از ارتباط تمامی مقوله ها 
به همد یگر و نتیجه آن ها اســتخراج شد  و د رنهایت، مد ل نظری نهایی تحقیق با قضایای 
مفهومی آن ارائه گرد ید . د ر بخش د وم این پژوهش، از روش کمی )پیمایش( جهت سنجش 
تجربی مفاهیم و نظریه های به د ست آمد ه از مرحله نخست )تحقیق کیفی( استفاد ه شد ه است. 
د ر این مرحله، تأثیر متغیرهای اقتصاد ی، اجتماعی بر انتخاب الگوهای سبك زند گی از سوی 
بازنشستگان مورد بررســی قرار گرفت. جامعه آماري این پژوهش، بازنشستگان حقوق بگیر 

1.	 Paradigmatic	Model
2.	 Story	Line
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صند وق بازنشستگي استان تهران است که بر طبق گزارش نشریه آماري صند وق بازنشستگي 
300.867 نفر می باشد  )نشریه آماري صند وق بازنشستگي، 1386: 11(. حجم نمونه د ر این تحقیق، 
اســاس جد ول کوهن و با 95 د رصد  اطمینان و خطــاي نمونه گیری 5 د رصد  384 نفر  بر 
می باشد . روش نمونه گیری د ر این تحقیق از نوع نمونه گیری تصاد فی طبقه بند ی شد ه است 
که بر اســاس چهارچوب نمونه گیری پایگاه های د ه گانه اقتصاد ی و اجتماعی بازنشستگان 

صند وق انجام شد ه است.
همچنین، به منظور جمع آوری اطالعات د ر این بخش، از پرسشــنامه و مقیاس های 
استاند ارد شــد ه نظیر مقیاس سازگاری با بازنشستگی1، مقیاس سبك زند گی بازنشسته ها، 
مقیاس اضطراب مرگ، مقیاس راهبرد های مقابله ای و ســؤاالت محقق ســاخته استفاد ه 
گرد یــد . د ر مرحله بعد  پس از جمع آوری د اد ه های کمــی، به منظور تجزیه وتحلیل د اد ها، 

به تناسب از آماره های توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاد ه  شد .

3-3- مشخصات فرد ی پاسخ گویان
تمامی پاســخ گویان د ر این تحقیق بازنشستگان صند وق بازنشستگی کشوری ساکن د ر 
استان تهران می باشند . به لحاظ توزیع جنسیتی، 65.3 د رصد  از بازنشستگان مورد  مطالعه 
مرد  و 34.7 د رصد  زن بود ه اســت. ازنظر توزیع ســنی، 38.2 د رصد  از نمونه مورد  مطالعه 
د ر ســنین )50-59( سال، 35.8، د رصد  از نمونه د ر ســنین )60- 69( سال، 21 د رصد  از 
بازنشستگان مورد  مطالعه د ر سنین )70-79( سال و مابقی، د ر حد ود  5 د رصد ، بیش از 80 
ســال سن د اشته اند . به لحاظ وضعیت تأهل نیز 89.8 د رصد  از بازنشستگان مورد  مطالعه، 
متأهل و مابقی به تنهایی زند گی می کرد ند  که از این میان، 2.7 د رصد  از بازنشستگان مورد  
مطالعه، د لیل تنهایی خود  را فوت همســر، 1.4 د رصد  طالق و 1.6 د رصد  تجرد  د انسته اند . 
ازنظر وضعیت تحصیلی نیز 13.6 د رصد  از بازنشســتگان مورد  مطالعه د ارای کارشناســی 

1.	 Ritirement	Adjustment	Scale
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ارشــد  و د کتری، 56.4 د رصد  د ارای فوق د یپلم و لیسانس، 20.2 د رصد  د ارای د یپلم و 9.8 
د رصد  از نمونه مورد  مطالعه، تحصیالتی کمتر از د یپلم د اشته اند . د ر رابطه با وضعیت اشتغال 
مجد د  پس از بازنشستگی، د رحد ود  71.9 د رصد  از بازنشستگان مورد  مطالعه غیر شاغل و 
29.1 د رصد  از بازنشســتگان مورد  مطالعه شــاغل بود ه اند  که از بین شاغلین 81.4 د رصد  
اشــتغال پاره وقت و 18.6 د رصد  اشتغال تمام وقت د اشته اند . د رنهایت، توزیع بازنشستگان 
مورد  مطالعه، برحســب نوع سبك زند گی انتخابی نیز نشــان می د هد  که 26.3 د رصد  از 
مشــارکت کنند گان د ر این تحقیق، سبك زند گی گوشــه گیر و 31.7 د رصد  سبك زند گی 
مختل شــد ه ریاضتی را انتخاب نمود ه اند . به عبارت د یگر، 58 د رصد  از نمونه مورد  مطالعه، 
این د و نوع سبك زند گی را انتخاب کرد ه اند  که بیشترین قرابت و همبستگی را با هم د ارند . 
بااین حال، از مجموع بازنشستگان مورد  مطالعه، نزد یك به یك سوم یا 30.2 د رصد  از آن ها، 

سبك زند گی مستمر و 11.8 د رصد  نیز سبك زند گی خالق را انتخاب کرد ه اند .



فصل چهارم:

یافته های
بخش کمی و کیفی مطالعه





4-1- مقد مه
د ر این فصل، به منظور د ستیابی به یك فرا استنتاج، نتایج و یافته های حاصل از بخش های 
کمی و کیفی این مطالعه، با یکد یگر ترکیب خواهد  شــد . د ر ابتد ا، به منظور ارائه یافته های 
کیفــی، مفاهیم مســتخرج از گزاره های متنی و مصاحبه ای و مقــوالت فرعی، اصلی و 
هسته ای برآمد ه از این مفاهیم د ر قالب جد اولی ارائه و د ر مرحله بعد ، خط د استان  مربوط به 
هر یك از مقوالت اصلی و هسته و مد ل پاراد ایمی استخراج شد ه آن، بر اساس شرایط علی، 
زمینه ای، مد اخله گر، پد ید ه مرکزی، استراتژی ها و پیامد ها بیان گرد ید ه و د رنهایت با توجه 
به افزایش ســطح انتزاع، طرح واره نظری تحقیق ترسیم می شود . د ر این بخش همچنین، 
نتایج آزمون های آماری فرضیات برآمد ه از بخش کیفی، به تناسب مباحث مطرح شد ه، ارائه 
خواهند  شد . به طورکلی، د ر این تحقیق چهار مقوله هسته که معرف چهار نوع سبك زند گی 
د ر میان بازنشســتگان است، کشف و شناسایی شد  که د ر اد امه به طور مبسوط و د قیق به 

آن پرد اخته می شود .

4-2- خط د استان
خط د اســتان، مسیر کلی تجربه های مشــارکت کنند گان د ر جریان پژوهش و رابطه بین 
مقوله های مختلف را نشان می د هد  )ایمان، 1388(. اشتراوس و خوربین )1391: 169( هم برای 
یکپارچه سازی نظریه، نوشتن خط د استان را توصیه می کنند . به همین د لیل، د ر این بخش، 
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مفاهیم و مقوله های استخراج شد ه د ر فرایند  کد گذاری باز ارائه و توضیح د اد ه شود . د ر این 
مسیر، سعی می شود  با ارائه نمونه هایی از متن مصاحبه ها، مقوالت اصلی و هسته تحقیق 

تشریح شوند .

4-3- اولین مقوله هسته: سبک زند گی گوشه گیر/ خانه نشین
سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین، اولین مقوله هسته کشف شد ه از د اد ه ها است. به طورکلی، 
این مقوله یکی از گونه های رایج سبك زند گی د ر میان بازنشستگان است که د ر 26.3 د رصد  
از نمونه مورد  مطالعه رایج بود ه است. این مقوله، پس از بررسی متن مصاحبه های تحقیق، 
مفاهیــم و مقوله های فرعی واصلی، د ر فرایند ی طوالنی، د قیق و جزئی، مفهوم پرد ازی و 
تحت عنوان »ســبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین« استخراج و کد گذاری شد ه است. د ر 
اد امه، به منظور بررسی د قیق و جزئی این مقوله هسته، یافته های تحقیق د ر د و بخش خط 

د استان و مد ل پاراد ایمی ارائه می شوند .

4-4- خط د استان
ســبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشــین، عمد تاً د ر بین بازنشستگان ســالمند ، زنان و افراد  
بازنشســته ای که د ارای بیماری های مزمن و ناتوانی های حرکتی می باشند  و کسانی که 
به تنهایی زند گی می کنند ، رایج اســت. این گروه از بازنشستگان، بیشترین کسانی هستند  
که این نوع ســبك زند گی را د ارا می باشــند . مقوالتی نظیر، تجربه بازنشستگی به عنوان 
ســرآغازی برای پیری و ناتوانی، د رماند گی آموخته شد ه، پذیرش کلیشه های هویتی سن 
گرایانه، د والیســم وابستگی/ اســتقالل، تجربه فراغت انفعالی و خانه محور، تعلیق رژیم 
زمانی کرنومتریك، عواطف منفی و خلق وخوی ناپاید ار، سطح پایین منابع جسمی- روانی، 
مشارکت ناپذیری فعال، پایین بود ن سطح منابع خانواد گی- حمایتی، ازجمله ویژگی های 

مرتبط با این نوع سبك زند گی است.
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تجربه بازنشستگی به عنوان سرآغازی برای پیری و ناتوانی

سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین، عمد تاً د ر بین بازنشستگانی رایج است که بازنشستگی 
را ســرآغازی برای پیری، ناتوانی و د رنهایت مرگ می د انند ، آن ها بازنشستگی را فرصتی 
برای استراحت، کناره گیری از کار و کاهش سطح فعالیت ها، تأمل د ر خود  و زند گی گذشته 
و آماد ه شد ن برای پیری و مرگ می د انند  تا شروع فعالیت های جد ید . د رنتیجه این گروه از 
بازنشستگان، تمایلی به توسعه عالئق و یاد گیری مهارت های جد ید  ند ارند . آن ها به د لیل 
سواد  رسانه ای پایین، عالقه ای به کاربرد  فن آوری های نوین ارتباطی و سرگرمی های جد ید  
ند ارند . برای آن ها، بازنشستگی گسستی از فعالیت های کاری گذشته است. این نوع سبك 

زند گی، با مفروضات نظریه رهایی از قیود  منطبق است.
بر طبق این نظریه، افراد  با رسید ن به سن پیری به تد ریج از نقش های اجتماعی شان کناره گیری 
می کنند . این کناره گیری از نقش ها، واکنش طبیعی به پایین آمد ن سطح توانایی ها و کاهش 
د ر انگیزه های مشارکت است. لذا، بازنشسته موفق و بهنجار کسی است که با میل و رغبت 
از زند گی شغلی اش کناره گیری نمود ه و به خانه و صند لی گهواره ای و فعالیت های فراغتی 
فرد ی روی می آورد . کاهش منابع ارتباطی و تعامالت اجتماعی با د یگران، ازجمله پیامد های 
این کناره گیری است که باعث می شود  تا فرد  از گرد ونه زند گی اجتماعی خارج و عمد تاً بر 
خود  متمرکز  شود . د رنتیجه بازنشستگانی که د ارای این نوع سبك زند گی هستند ، به تد ریج 
از نقش های د وره میان سالی کناره گیری نمود ه و سطح فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود  
را کاهش می د هند . این گروه از بازنشستگان، تمایل و انگیزه ای برای خود  بیانگری و تائید  
شد ن از جانب د یگران را ند ارند  و توجهشان عمد تاً معطوف به د رون و تأمل د ر زند گی گذشته 
است. آن ها، بازنشستگی را فرایند  طبیعی فراغت از مشارکت فعال د ر حیات اجتماعی و خروج 
از نقش های شغلی و رهایی از فشارهای کاری می د انند ؛ بنابراین، مفهوم نقش بی نقشی1، 
به خوبی وضعیت این گروه از بازنشســتگان را توصیف می کند . ســبك زند گی این گروه از 

1.	 Role	of	Roleness
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بازنشستگان، پیامد  کناره گیری و انفصال  د ائمی آن ها از فعالیت های شغلی و اجتماعی، آماد ه 
شد ن و انتظار برای مرحله غایی زند گی یا مرگ است؛ که ویژگی های آن را می توان د ر عد م 
تمایل به اشتغال مجد د ، د وری گزینی از اجتماع، کاهش روابط اجتماعی و د ل بستگی به خانه 
و ترجیح تنهایی یا نوعی مشارکت ناپذیری فعال، مشاهد ه نمود . لذا، برخالف بازنشستگانی 
که اشتغال مجد د  برای آن ها نوعی استراتژی جهت بازیابی مجد د  هویت و پایگاه اجتماعی و 
ترمیم منابع مالی، ارتباطی و... است، سبك زند گی گوشه گیر فاقد  انگیزه الزم برای شرکت 

د ر فعالیت اقتصاد ی و اجتماعی است.
از ســوی د یگر، پذیرش هنجارها و کلیشه های ســنی مربوط به بازنشستگی و تلقی 
بازنشستگی، به عنوان د وره انزوا و افول توانایی های جسمی، روانی و شناختی با پیامد های 
محتوم و اجتناب ناپذیر، به این گروه از بازنشســتگان کمك می کند  تا تبعات و پیامد های 
منفی ناشی از بازنشستگی را به عنوان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر د ر نظر گرفته و نوعی 

سازگاری منفی با بازنشستگی را تجربه نمایند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»از یك سنی به بعد ، آد م اسمش را هم فراموش می کند . باید  قبول کرد  که تا سن خاصی 
می توانی کار کنی. با افزایش سن، خیلی از کارها را د یگر نمی توانی انجام بد هی. از یك 
سنی به بعد ، باید  کار را کنار گذاشت. بد ن ما د یِگ فرسود ه شد ه است، د ر این سن، د یگر 

حوصله و وقتی برای هیچ فعالیتی باقی نمی ماند ، به جز استراحت کرد ن«.

تلقی بازنشستگی، به عنوان پایان زند گی، تبعات جبران ناپذیری را بر کیفیت زند گی این 
گروه از بازنشســتگان، به ویژه د ر د وره پیری و عصر چهارم زند گی شان خواهد  د اشت. این 
نوع ســازگاری منفی، مانع از سرمایه گذاری د ر حوزه منابع شخصی، به منظور د ستیابی به 
منابع جد ید  یا انجام اقد اماتی برای جبران منابع ازد ست رفته می شود . لذا، سازگاری منفی با 
بازنشستگی و انتخاب سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین توسط این گروه از بازنشستگان 
را باید  نتیجه ضروری کاهش منابع شــخصی و عد م د سترسی به منابع جایگزین د انست. 
فقر، بیماری، بازنشســتگی و د یگر روید اد های منفی د ر چرخه زند گی، اعم از نابرابری ها و 
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محرومیت های انباشت شــد ه ازجمله عوامل مؤثر د ر این زمینه است. نبود  انگیزش برای 
جبران منابع ازد ست رفته و سرمایه گذاری بر منابع جد ید  و هم زمان ضعف نظام های حمایتی، 
باعث گرد ید ه تا بازنشستگی برای این گروه از بازنشستگان، به روید اد ی آسیب زا تبد یل شود .

کاهش شــد ید  منابع جســمی، روانی، مالی، حمایتی، ارتباطی و اجتماعی و تغییر د ر 
ترکیب آن باعث می شود  تا فرد  بازنشسته، سبك زند گی خاصی را برای سازگاری با شرایط 
جد ید  زند گی، انتخاب کند . به عبارت د یگر این شــرایط، زمینه را برای شکل گیری نوعی از 
سازگاری منفی با بازنشستگی، از طریق انتخاب سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین فراهم 
می سازد . نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که بین میزان برخورد اری از منابع 
و سرمایه های جسمانی )سالمت و تند رســتی(، روان شناختی، حمایتی، مالی، اجتماعی و 
فرهنگی و انتخاب سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین، رابطه منفی و معکوسی وجود  د ارد . 
به این معنی که بازنشســتگانی که از منابع و سرمایه های پایین تری برخورد ارند ، به میزان 

بیشتری سبك زند گی گوشه گیر را انتخاب می کنند .
د ر نهایت، کاهش شــد ید  منابع و ناتوانی این گروه از بازنشستگان د ر حفظ و ارتقای 
ســبك زند گی قبل از بازنشستگی، باعث کاهش منزلت و پایگاه اجتماعی آن ها می شود . 
نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك های 
زند گی گوشه گیر با کاهش منزلت اجتماعی وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که 
سبك های زند گی گوشــه گیر را انتخاب می کنند ، به میزان بیشتری پس از بازنشستگی، 

کاهش د ر منزلت اجتماعی را تجربه می کنند .

تجربه فراغت انفعالی و خانه محور

یکی از مقوالت اصلی د ر این مطالعه که خود  از مفاهیم و مقوالت فرعی استخراج شــد ه 
اســت، »تجربه فراغتی انفعالی و خانه محور« است. مهم ترین عاملی که باعث می شود  تا 
افراد  بازنشسته با سبك زند گی گوشه گیر به فراغت انفعالی و خانه محور روی آورند ، کاهش 
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منابع، به ویژه منابع مالی و جســمانی است. د ر بسیاری از موارد ، کاهش د رآمد ، خستگی و 
فرسود گی مزمن شغلی، بیماری ها و ناتوانی های جسمی- حرکتی و د وری گزینی از اجتماع 
و عد م تمایل به مشارکت د ر فعالیت های اجتماعی و مد نی، د ر کنار هنجارها و کلیشه های 
سنی جامعه، باعث می شود  تا این گروه از بازنشستگان به فعالیت فراغتی کم تحرک، فرد ی 
و خانه محور روی آورند . اگرچه، د وری گزینی از اجتماع و خانه نشــینی تجربه مشــترک 
بازنشستگانی است که د ارای ســبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین هستند . بااین حال، این 
گروه از بازنشستگان اغلب، تجارب متفاوتی از خانه نشینی د ارند . برای برخی از بازنشستگان، 
خانه نشینی تجربه ای منفی است که با تجربه روزمره د رد  و ناتوانی همزاد  است. تجربه منفی 
از خانه نشــینی عمد تاً د ر میان بازنشستگانی رایج است که به د لیل عواملی نظیر بیماری، 
ناگزیر به خانه نشینی شد ه اند  و هیچ گاه نتوانســته اند ، به طور کامل خود  را با شرایط جد ید  

سازگار نمایند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»بازنشستگی، با د رد  و بیماری و با یك حقوق بسیار پایین و خانه نشین شد ن د ائمی آغاز شد . 
همه اوقاتم را د ر خانه می گذرانم، روحیه ام خیلی افسرد ه شد ه است. هیچ اید ه ای برای تحمل 

خانه نشینی ند ارم. مد ام غصه می خورم و به گذشته فکر می کنم، امید ی به آیند ه ند ارم«.

د ر مقابل، گروه د یگری از بازنشستگانی معتقد ند  که خانه نشینی و سبك زند گی مرتبط 
با آن، امری اجتناب ناپذیر بود ه و کناره گیری د ائمی از کار و فعالیت و فشــارهای ناشی از 
آن، فرصتی برای اســتراحت د ر خانه فراهم نمود ه اســت. برای این گروه از بازنشستگان، 
خانه فضایی برای تعلیق فشار و عاد ات د ل نشین است. برای آن ها خانه زیست گاهی برای 
استراحت و خانه نشینی، نظم جد ید ی است که به روالمند  شد ن زند گی پس از بازنشستگی 

کمك می کند .
»د ر اوایل بازنشستگی، ماند ن د ر خانه سخت بود ، اما بعد  از مد تی به آن عاد ت می کنی. 
هیــچ کجا خانه آد م نمی شــود . همان طور کــه قباًل به محل کار عــاد ت کرد ه بود یم. 

بازنشستگی یه جور تغییر عاد ت است«.
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بخش عمد ه ای از فعالیت های فراغتی این گروه از بازنشستگان، صرف امور روزمره و 
مشــغولیت های خانگی، نظیر نظافت و آشپزی، خواب و استراحت، نرمش د ر خانه، گوش 
د اد ن به تلویزیون و راد یو و عباد ت و نیایش می شود . یکی از ویژگی های اصلی فعالیت های 
فراغتی د ر این گروه از بازنشستگان ماهیت بد نمند  فعالیت های فراغتی و مرزهای جسمانی 
آن است که پیوند  تنگاتنگی با افول منابع جسمی- روانی د ارد . به د لیل کاهش شد ید  منابع 
جسمی و روانی، فرصت های فراغت برای این بازنشستگان محد ود یت بیشتری نسبت به 

د یگر بازنشستگان د ارد . یکی از زنان بازنشسته د ر بیان تجربه خود  می گوید :
»تفریح و ســفر که اصاًل نمی توانم بروم. این ور و آن ور که می رم پاهایم د رد  می گیرند ، 
نمی توانــم بیرون بروم. برخی مواقع توی خانــه نرمش می کنم. پارک نزد یك خانه هم 
ســرباالیی است. اگر بخواهم ســرباالیی راه بروم، قلبم به شد ت می زند  و لب هایم تیره 

می شود . بیشتر فعالیت هایم توی خانه بشور و بساب است«.

د ر مجموع، بازنشســتگان با سبك زند گی گوشــه گیر/ خانه نشین، به د لیل فرصت ها 
و انتخاب های فراغتی محد ود  و عد م د سترســی به فعالیت هــای فراغتی ناب، ناگزیرند ، 
بــه فعالیت های روتین و یکنواخت روزمره عاد ت نماینــد . نتایج بخش کمی این مطالعه 
نیز نشــان می د هد  که رابطه منفی و معکوسی بین سبك های زند گی گوشه گیر و کیفیت 
فراغت، وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که سبك های زند گی گوشه گیر را انتخاب 
می کننــد ، کیفیت فراغتی کمتری را تجربه می کنند  و بــه میزان کمتری د ر فعالیت های 
فراغتی معنا بخش د رگیر می شــوند . د ر این میان، بخش عمــد ه ای از اوقات فراغت این 
گروه از بازنشســتگان، به ویژه زنان بازنشســته، صرف پرد اختن به مناسك و اعمال د ینی 
می شــود . جهت گیری د ینی اغلب این بازنشستگان، از نوع مناسکی است. تأکید  و اهتمام 
بر انجام فرایض و واجبات د ینی، نظیر نماز، روزه، توسل به اذکار و اوراد  د ر حل مشکالت 
و د ل مشغولی به ظواهر مذهب، از مؤلفه های اصلی جهت گیری د ینی بازنشستگان د ر این 
نوع سبك زند گی است. یکی از زنان بازنشسته، د ر بیان نحوه گذران فراغت خود  می گوید :



بازنشستگی و ناخرسند ی های آن؛ گونه شناسی سبک زند گی بازنشستگان144

»اغلــب د ر وقت آزاد  خود م، مفاتیح و قرآن آرامم می کنــد . زیارت فاطمه حضرت زهرا 
می خونم و شبکه قرآن گوش می د هم. یکی از کارهایی که معمواًل هر روز انجام می د هم، 
خواند ن نمازهای مستحب و نمازهایی است که به عنوان خیرات برای پد ر و ماد رم و د یگر 

اموات می خوانم«.

 برخی از این بازنشســتگان، د لیل مذهبی بود ن خود  را جامعه پذیری مذهبی و گذشته 
خانواد گی می د انستند . یکی از این بازنشستگان د ر بیان د الیل مذهبی بود ن خود  می گوید :

»پد ر و ماد ر من، افراد  متشرعی بود ند ، به همین د لیل ما رو طوری بزرگ کرد ند که حتمًا 
احکام و واجبات د ینی را به جا آوریم. تا جایی که به خاطر می آورم، از سن تکلیف به بعد ، 

نماز نخواند ه ای ند اشته ام«.

بااین حال، برخی از ســالمند پژوهان، گرایش روزافزون ســالمند ان به معنویت گرایی 
د ر مفهــوم عام آن را نتیجه کاهش احســاس کنترل بر روید اد هــای زند گی می د انند . به 
اعتقــاد  آن ها، کاهش احســاس کنترل د ر این د وره از زند گی، بــه د لیل ضعف، ناتوانی و 
وابســتگی، باعث می شود  تا فرد  با توسل به معنویت گرایی، کنترل بر زند گی روزمره را به 
نیروهای متافیزیکی واگذار نماید . یکی از بازنشستگان سالمند  د ر بیان د الیل گرایش خود  

به معنویت گرایی می گوید :
»هرچقد ر پیرتر می شوم، احساس تنهایی و انزوای بیشتری د ارم. سعی می کنم احساس 
تنهایــی و انزوایم را کنترل کنم. اوایل به د عا و توکل فکر نمی کرد م؛ اما اآلن که زمان 

بیشتری د ارم، اکثر اوقاتم را با د عا و نماز و ذکر گفتن می گذرانم«.

تعلیق رژیم زمانی کرنومتریک
از د یگر مقوالت اصلی استخراج شــد ه د ر این مطالعه که با سبك زند گی گوشه گیر مرتبط 
است، مقوله »تعلیق رژیم زمانی کرنومتریك« است؛ که بیانگر ماهیت تجربه و د رک زمان 
از سوی بازنشستگانی اســت که د ارای سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین هستند . تعلیق 
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رژیم زمانی »کرنومتریك« بخشی از تجربه روزمره کسانی است که پس از بازنشستگی از 
فعالیت و اشتغال مجد د  بازمی ایستند ؛ د ر جهانی که بخش اعظمی از تجارب و فعالیت های 
زند گی روزمره، تحت فشار کرنومتریك قرار د ارد  و فشار زمان1 به بخشی از تجربه روزمره 
افراد  تبد یل شــد ه است، بازنشستگی را می توان نوعی رهایی از فشار کرونومتریك قلمد اد  
نمــود . با تعلیق رژیم زمانــی کرنومتریك که کارکرد  اصلی آن ســنجش زمان د ر قالب 
سنجه هایی نظیر ثانیه، د قیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و سال است، حجم مازاد ی از زمان از 
سیطره فشار کرنومتریك خارج می شود ؛ بنابراین، تعلیق رژیم زمانی کرنومتریك و مفهوم 
کارکرد ی زمان، می تواند ، چالش ها و فرصت های جد ید ی را برای بازنشستگان ایجاد  کند ؛ 
بنابراین، پرسشــی که د ر این میان مطرح می شــود ، این است که آیا پس از بازنشستگی، 
امکان یك زند گی خوب با فشــار کرنومتری کمتر، توأم با تأمل بیشتر و آگاهی عمیق تر 
از د یگر د وره های زمانی زند گی وجــود  د ارد ؟ یا بالعکس، تعلیق رژیم زمانی کرنومتریك، 
به واسطه کناره گیری و انفصال د ائمی از کار و اشتغال د ستمزد ی، منجر به فرسایشی شد ن 
تجربه زمان می شــود . برخالف زمان استعالیی که مفهومی فلسفی است، تجربه زمان د ر 
رویکرد های جامعه شناختی، اساساً تجربه ای انضمامی و بد نمند  و متأثر از زمینه های ماد ی، 

اجتماعی، فرهنگی و... است.
از این رو، تجربه بازنشســتگان از زمان د ر د وره بازنشســتگی، عمیقاً متأثر از وضعیت 
جسمی و سالمتی آن ها و میزان منابعی است که د ر اختیارد ارند . عالوه بر این، زمینه های 
کالن تری، همانند  نظام فرهنگی و اجتماعی و سیاست های عمومی ناظر بر بازنشستگی 
و همچنین کلیشــه های ســنی مثبت یا منفی یك جامعه، نسبت به بازنشستگان د ر کنار 
بسترهای موجود  برای مشارکت فعال بازنشستگان د ر فعالیت های د اوطلبانه و معنا بخش، 
نقش بســزایی د ر تجربه زمان د ر این د وره از زند گی د ارنــد . د ر مجموع، تجربه زمان د ر 

فشار زمان، به طور روزمره توسط افراد  تجربه می شود . به ویژه د ر مواقعی که افراد  به د لیل وقت اند ک، عجله می کنند  یا نگران   .1
آن هستند  که نتوانند  به موقع و د ر موعد  مقرر، د ر جلسه مهمی حضور یابند .
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د وره بازنشستگی نیز همانند  د یگر د وره های زند گی، تابعی از چگونگی مصرف زمان است؛ 
بنابراین ازآنجاکه مصرف زمان توسط افراد ، متأثر از میزان د سترسی به منابع و فرصت های 

ساختاری است. یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»همیشه فکر می کرد م، زمان بازنشستگی می توانم قالیبافی کنم؛ اما اآلن به خاطر آرتروز 
گرد ن و د رد  نمی توانم. خیاطی و بافتنی هم که نمی توانم انجام بد هم. د ستم د رد  می کند  
و چشمم نمی بیند  ... د وست د ارم که فعالیتی د اشته باشم، اما تنم نمی کشد ، شرشر عرق 

می کنم... یائسه هم که شد ه ام«.

 د ر مجمــوع، د رک و تجربه زمان د ر میان این گروه از بازنشســتگان، با ویژگی هایی 
نظیر رهایی از فشــار زمان، گذشته نگری، زمان مرد ه و نامولد ، کارکرد  غیراقتصاد ی زمان، 
سترون شد گی زمان، کند ی و یکنواختی زمان و عاد ت به روزمرگی و بی معنایی د ر تجربه 

زمان مشخص می شود . 

کاهش منابع اجتماعی- حمایتی

از د یگر مقوالت اصلی استخراج شــد ه د ر این مطالعه که با سبك زند گی گوشه گیر مرتبط 
است، مقوله »کاهش منابع اجتماعی- حمایتی« است که نشانگر کاهش روابط اجتماعی 
افراد  پس از بازنشستگی است. امری که پیامد های متفاوتی نظیر، انزوای اجتماعی، احساس 
تنهایی و کاهش حمایت های اجتماعی د رک شــد ه1، د ر بین بازنشستگان با سبك زند گی 
گوشــه گیر د ارد . این گروه از بازنشســتگان، اغلب فاقد  روابط پاید ار و معناد اری با د یگران 
هستند . به د لیل انزوای اجتماعی پس از بازنشستگی، روابط و پیوند های عینی آن ها با د یگر 
1.   به طورکلی، مفهوم حمایت اجتماعی، د ر د و د ســته حمایت اجتماعی د ریافتی و حمایت اجتماعی د رک شد ه طبقه بند ی شد ه 
اســت. حمایت اجتماعی د ریافتی، شامل رفتارهایی اســت که توسط اعضای شبکه های اجتماعی، به منظور کمك به افراد  
نیازمند  انجام می شــود .. د رحالی که حمایت اجتماعی د رک شــد ه، به قضاوت های ذهنی افراد  د رباره روابط و حمایت های 
اجتماعی اشــاره د ارد  )حاجی حسینی و ناد ری، 1399(. نظریه پرد ازان حمایت اجتماعی د رک شد ه، معتقد ند  که تمام روابطی 
که یك فرد  با د یگران د ارد ، حمایت اجتماعی محسوب نمی شود . بنابراین، ارتباطات اجتماعی، زمانی یك منبع حمایتی است 
که فرد  آن را به عنوان منبعی د ر د سترس یا مناسب برای رفع نیاز خود  اد راک نماید ؛ از این رو، اد راک فرد  از حمایت، اهمیت 

بیشتری از خود  حمایت د ارد  )چاد ویك و کالینز، 2015، به نقل از جبه د اری و همکاران، 1397(.
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افراد  جامعه منفصل شد ه و عضویت و مشارکتشان د ر گروه های رسمی و غیررسمی تضعیف 
یا قطع می شود 1. آن ها، معمواًل د چار تنهایی و انزوای اجتماعی می شوند  که این امر اغلب 
باعث ایجاد  مشکالتی نظیر، افســرد گی و کاهش سطح اعتماد به نفس، د ر آن ها می شود  

)سیف زاد ه و همکاران، 1396(. یکی از بازنشستگان د ر این زمینه می گوید :

»شــد ید اً احســاس تنهایی د ارم، د وســتی ند ارم. قبال،ً  خیلی اجتماعی بود م. د وستان و 
همکارانم رو می د ید م؛ اما با بازنشستگی رابطه ها تمام شد ، گفتن مشکالت هم که فاید ه 
ند ارد . کسی نیست که به د رد  د ل ها و مشکالتت توجه کنه. همه این روزها خود شان کلی 

مشکل د ارند «. 

 برخی از آن ها، به ویژه زنان بازنشســته، به د لیل احســاس تنهایی ناشی از جد ا شد ن 
فرزند ان و ترک آن ها از خانه و به سبب، د وری از فرزند ان و نوه ها، نوعی بحران عاطفی یا 
نشانگان سند روم آشیانه خالی را تجربه کنند ، وضعیتی که توأم با افزایش سطح افسرد گی، 
احساس تنهایی و اضطراب د ر افراد  بازنشسته با سبك زند گی گوشه گیر است. د ر مجموع، 
انزوای اجتماعی مانع از مشــارکت رسمی و غیررسمی این گروه از بازنشستگان د ر جامعه 
گرد ید ه و باعث تقویت احســاس تنهایی و کاهش تــاب آوری و تحمل اجتماعی و ایجاد  
خلق وخوی ناپاید ار د ر آن ها می شود . د ر این رابطه، برخی از مطالعات اخیر نیز رواج گسترد ه 
انزوای اجتماعی را د ر بین ســالمند ان شهر تهران را تائید  نمود ه اند . نتایج مطالعه ای د ر این 
زمینه نشان می د هد  که نزد یك به یك سوم از سالمند ان تهرانی، انزوای اجتماعی را نه تنها 
د ر پیوند های اجتماعی، بلکه د ر روابط خانواد گی نیز تجربه نمود ه اند . یافته های این تحقیق 
نشان می د هد  که بین منابع جسمانی )سالمت( و انزوای اجتماعی سالمند ان رابطه مستقیم و 
معکوسی وجود  د ارد ، به نحوی که با افزایش سالمت سالمند ان، میزان انزوای اجتماعی آن ها 

یکی از ســنجه های مورد  اســتفاد ه برای سنجش انزوای اجتماعی، اند ازه شــبکه اجتماعی افراد  است. برای سنجش اند ازه   .1
شبکه های اجتماعی، از شاخص شبکه اجتماعی بریکمن و همکاران، استفاد ه می شود . این شاخص از 0تا 4 نمره گذاری شد ه 
است و چهار نوع ارتباط را د ر بر می گیرد . 1- وضعیت تاهل 2- ارتباط نزد یك با فرزند ان، د وستان و خویشاوند ان 3- عضویت 

د ر گروه های مذهبی و انجمن ها 4-عضویت د ر سازمان های د اوطلبانه )وارد  و همکاران، 2019(. 
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کاهش می یابد  )سیف زاد ه و همکاران، 1396(. نتایج پژوهش کالینز )2015( نیز نشان می د هد  که 
هرچقد ر حمایت اجتماعی د رک شد ه افزایش یابد ، رفتارهای مرتبط با سالمت و بهزیستی 
روانی افراد  نیز بیشتر می شود . یافته های بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه 
منفی و معکوسی بین د و نوع حمایت اجتماعی د ریافتی و د رک شد ه و انتخاب سبك زند گی 
گوشه گیر وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که از حمایت اجتماعی د ریافتی و د رک 

شد ه پایین تری برخورد ارند ، به میزان بیشتری این نوع سبك زند گی را انتخاب می کنند .
از د یگر پد ید ه های شــایع د ر بین بازنشسته های سالمند ، اضطراب مرگ می باشد . این 
عارضه د ر بین بازنشســتگان با سبك زند گی گوشه گیر، عمد تاً به شکل ترس از مرد ن د ر 
تنهایی، پیش بینی مرگ خود ، ترس از د ســت د اد ن عزیزان، نگرانی از زمین گیر شــد ن و 
وابستگی به د یگران به د لیل ناتوانی، معلولیت و بیماری های العالج، بازتاب می یابد . یکی 

از زنان بازنشسته د ر بیان نگرانی هایش می گوید :
»مد ام به این فکر می کنم که اگر شــوهرم بمیرد ، چه کار کنم؟ اگر پیش پسرم بروم و با 
عروسم زند گی کنم زند گی شان به هم می خورد . اگر هم پیش د خترم بروم، د اماد م صد ایش 

د رمی آید . فکر مرگ شوهرم، آزارم می د هد . به هیچ وجه، د لم نمی خواهد  زمین گیر بشوم«.

د ر مجموع، اگرچه تجربه مقد اری از اضطراب مرگ، امری طبیعی اســت اما اضطراب 
بیش ازحد  د ر مورد  مرگ می تواند  مشکالت متعد د ی را به همراه د اشته باشد . لذا، اضطراب 
مرگ به عنوان یکی از پیامد های سبك زند  گی گوشه گیر می تواند ، منجر به کاهش عملکرد  
و بروز هیجانات متفاوتی نظیر افسرد گی شــود  )حاجی حسینی و همکاران، 1399(. یافته های 
بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك های زند گی 
گوشه گیر و اضطراب مرگ وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که سبك های زند گی 
گوشه گیر را انتخاب می کنند ، به میزان بیشتری پس از بازنشستگی، اضطراب مرگ را تجربه 
می کنند . د ر مجموع، انتخاب ســبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین را باید  نوعی سازگاری 
منفی با بازنشستگی و چالش های آن د انست که با پیامد هایی نظیر احساس تنهایی عاطفی 
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و اجتماعی- احساس پیری و ناتوانی- عاد ت به بی معنایی و عواطف و احساسات منفی و 
تغییرات خلقی )حساسیت و زود رنجی و کم طاقت شد ن( همراه می باشد . نتایج بخش کمی 
این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه منفی و معکوسی بین سبك های زند گی گوشه گیر 
با مثبت اند یشی وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که سبك های زند گی گوشه گیر 

را انتخاب می کنند ، نگرش مثبت کمتری به زند گی خود  د ارند .

د رماند گی آموخته شد ه1

از سوی د یگر، کاهش ســطح عاملیت و وابستگی به د یگران، به د لیل ناتوانی، بیماری و 
ضعف جســمانی، یکی از ویژگی های سبك زند گی گوشه گیر است که د ر عمل منجر به 
کاهش احســاس کنترل می شود . وضعیتی که د ر حاد ترین شکل آن، به صورت د رماند گی 
آموخته شــد ه ظهور می یابد  که معرف منفی ترین حالت د رک از خود  و کنترل ناپذیر بود ن 
روید اد ها اســت )قائد ی و همکاران، 1395 :36(. این نوع د رماند گی آموخته شد ه، بیشتر د ر بین 
بازنشســتگانی رایج است که د رک مناســبی از توانایی های خود  ند ارند  و د ر موقعیت های 
عاطفی و تنش زا، کنترل خود  را از د ســت می د هند . د رماند گی آموخته شــد ه، زمانی ایجاد  
می شود  که فرد  بازنشسته به این نتیجه می رسد  که عماًل قاد ر به انجام هیچ کاری برای تغییر 
د ر وضعیت خود  نمی باشد . چنین فرد ی، تالشی برای سرمایه گذاری بر منابع ازد ست رفته و 
جبران منابع، انجام نمی د هد . این گروه از بازنشستگان، نوعی تعاد ل منفی را بین د ستاورد ها 
و فقد ان ها، تجربه می کنند ، به این معنی که میزان فقد ان ها و منابع ازد ست رفته، به مراتب 
بیش از د ستاورد ها است. بازنشستگانی که د ارای چنین ویژگی هایی هستند ، رهایی از شرایط 
تنش زا و پیامد های منفی بازنشستگی را غیرممکن د انسته و تالشی برای تغییر وضع موجود  
نمی کنند  و منفعالنه و د رماند ه تســلیم شرایط موجود  می شــوند  و به آن عاد ت می کنند . 
آن ها، حتی د ر شــرایطی هم که می توانند  اوضاع را کنترل نمود ه و یا از شرایط نامطلوب 

1.	 Learned	Helplessness
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اجتناب کنند ، همچنان خــود  را به آن وضعیت عاد ت د اد ه و به آن خو گرفته و فاقد  منابع 
انگیزشی الزم، برای تغییرات اراد ی وضع موجود  می باشند  )قد سی و همکاران، 1393(. یکی از 

بازنشستگان د راین باره می گوید :
»خیلی از فعالیت ها را به خاطر محد ود یت های جسمی نمی توان انجام د اد . محد ود یت های 
جســمی مربوط به ســن و سال است، نمی شــود  کاریش کرد . من بعد  از شصت وهفت 
ســالگی د یگر رانند گی هم نکرد م. با باال رفتن سن، آد م د یگر آن توان فیزیکی سابق را 
ند ارد ... نگاه جامعه هم به بازنشسته ناجور است. همین که ببینند  بازنشسته ای، یه جوری 
می خواهند  سوءاستفاد ه کنند . فرقی هم نمی کند  که خانواد ه ات باشند  یا د وستان و کارفرما 
باشد . هرچقد ر از این فضا د ورتر باشی راحت تری. باید  یك جوری با بازنشستگی و تنهایی 
و روزمرگی آن عاد ت کنی، خیلی از چیزها را نمی شــود  تغییر د اد . مجبوری اد امه بد هی، 

حتی اگر هد ف مشخصی هم ند اشته باشی«. 

د ر مجموع، کاهش شد ید  احساس کنترل و متقاباًل افزایش د ر محد ود یت د رک شد ه1، 
باعث می شــود  تا این گروه از بازنشستگان، فاقد  میل و انگیزه الزم و پاید ار، برای شرکت 
د ر فعالیت های فرد ی و اجتماعی باشــند . احساس کنترل، خود کارآمد ی، منبعی مهم برای 
کنشگری و عاملیت می باشــد  و نقش تعیین کنند ه ای د ر انتخاب نوع سبك زند گی د ارند . 
چنانچه، نتایج بخش کمی این پژوهش هم نشان می د هد  که همان گونه که بین احساس 
کنترل و انتخاب سبك زند گی گوشه گیر رابطه منفی و معکوسی وجود  د ارد . به این معنی که 
بازنشستگانی که احساس کنترل پایین تری د ر زند گی خود  د ارند ، به میزان بیشتری سبك 

زند گی گوشه گیر/خانه نشین را انتخاب می کنند .

اسناد  علی ساختار محور
از ســوی د یگر، عواطف منفی نظیر بد بینی، بی اعتماد ی و ناامید ی به آیند ه که خود  پیامد  
محد ود یت د رک شد ه، به این نکته اشاره د ارد  که یك فرد  تا چه حد ، عوامل و محد ود یت های بیرونی خارج از کنترل را مانعی   .1

د ر د ستیابی به اهد اف خود  می د اند .
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کاهش منابع و سطح پایین احساس کنترل است، باعث می شود  تا بازنشستگانی که د ارای 
سبك زند گی گوشه گیر هستند ، توصیف مبالغه آمیزی از ناتوانی های خود  ارائه کنند ؛ آن ها 
اوضاع واحــوال زند گی شــان را تحت کنترل و نفوذ نیروهای بیرونی د انســته و د ر توجیه 
شکست ها و ناکامی های خود ، عموماً تمایل به کاربرد  اسناد های علی ساختار محور )بیرونی( 
د ارند . د رنتیجه، آن ها شکست ها و ناکامی های خود  را به عوامل خارج از کنترل خود ، نسبت 
د اد ه و مسئولیت اعمالشان را نمی پذیرند . یکی از بازنشستگان د ر بیان د الیل شکست ها و 

ناکامی های خود  می گوید :
»بازنشســتگی می توانست به معنای پایان نباشد . می توانست شروع یك د نیای جد ید  و 
فرصتی برای انجام کارهای مورد عالقه ات باشد . اگر د ولت به بازنشستگان کمك می کرد ، 
هیچ کد ام از مشکالت بازنشستگی وجود  ند اشت. من به تنهایی هرگز نمی توانم شرایط را 
خوب کنم این د ولت است که می تواند  برای ما برنامه ریزی کند ، حقوق ما را باال ببرد  و 

رفاه ما را تأمین کند  و مشکالتمان را حل کند «.

نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك 
زند گی گوشه گیر، با اسناد  علی ساختار محور وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که 
سبك زند گی گوشه گیر را انتخاب می کنند ، به میزان بیشتری مشکالت و ناکامی های خود  

را به منابع بیرونی خارج از کنترل خود  نسبت می د هند .
د ر مجموع، بازنشســتگانی که د ارای سبك زند گی گوشه گیر هستند ، به این د لیل که 
روید اد های زند گی را نتیجه کنش های خود  ند انســته و مسئولیت آن را نمی پذیرند ، تمایل 
کمتری به اصالح و بهبود  ســبك زند گی و د رگیرشد ن د ر رفتارهای ارتقاء د هند ه سالمت 
د ارند . نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه منفی و معکوسی، بین سبك 
زند گی گوشه گیر و تمایل به اصالح و بهبود  سبك زند گی و د رگیرشد ن د ر رفتارهای ارتقاء 
د هند ه ســالمت وجود  د ارد . این امر به خوبی، تأثیر احساس کنترل بر روید اد ها را به عنوان 
عاملی تعیین کنند ه د ر اصالح و تغییر ســبك زند گی نشان می د هد . لذا، احساس کنترل و 
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چیرگی بر شرایط و محد ود یت های زند گی، تأثیر عمد ه ای بر انتخاب سبك زند گی و ماهیت 
آن د ارد . توانایــی اعمال کنترل بر محیــط که د ر قابلیت هایی نظیر خود  کارآمد ی، تحقق 
بخشی به خود  بازتاب می یابد ، نقش بسزایی د ر سازگاری موفق فرد  با مسائل و مشکالت 
بازنشستگی د ارد . رو و کان )1998( نیز معتقد ند  که بین کنترل شخصی و سالمند ی موفق 
ارتباط وجود  د ارد . به زعم آن ها شــناخت روابط بین این د و متغیر به فهم بهتر د الیل تغییر 
و تطور ســبك زند گی د ر افراد  کمك می کند . این امر به خوبی نشــان می د هد  که چگونه 
انتخاب سبك زند گی، به عنوان روید اد ی به ظاهر فرد ی و اراد ی، خود  متأثر از د یگر بسترها 
و زمینه های کالن تر زند گی است. نتایج این مطالعه نیز نشان می د هد  که تغییرات مقطعی 
د ر ســبك زند گی گوشه گیر / خانه نشین، بیش از آن که تصمیمی اراد ی و آگاهانه از سوی 
بازنشستگان یا نتیجه برنامه ریزی قبلی آنان باشد ، ناشی از احساس آسیب پذیری، خطرات 
د رک شــد ه و نگرانی های مربوط به زند گی بازنشستگی است. نتایج مطالعات مختلف د ر 
این زمینه نیز نشان می د هد  که ترس و احساس آسیب پذیری ناشی از کاهش ظرفیت ها و 
عملکرد های جسمی و شناختی و د یگر شرایط محد ود کنند ه بیرونی، نظیر شرایط اقتصاد ی 
یا ترس از بزه د ید گی و قربانی شد ن د ر اماکن عمومی، می تواند  منجر به تغییراتی د ر سبك 
زند گی بازنشستگان و سالمند ان شود  )هند ریکس، 2016 :305(. به عنوان مثال، هرگونه کاهش 
و افول ظرفیت های حسی یا عملکرد های جسمی می توانند ، باعث تغییراتی د ر سبك زند گی 
افراد  شوند . بااین حال، خطرات د رک شد ه، به تنهایی برای بهبود  سبك زند گی کافی نیست. 
د الیــل مختلفی د ر این زمینه وجود  د ارد ، یکی از د الیل این امر، عاد ی شــد ن مخاطرات 
باگذشت زمان است. د لیل د یگر، ماهیت جمعی سبك زند گی است، به این معنی که سبك 
زند گی و رفتارهای مرتبط با آن، صرفاً نتیجه نگرش و انتخاب فرد ی نیســت، بلکه ریشه 
د ر زمینــه، منابع و فرصت هایی د ارد  که افراد  د ر اختیار د ارند ؛ بنابراین، تأثیر مثبت یا منفی 
بازنشســتگی بر سبك زند گی، به میزان زیاد ی تابعی از بستر و زمینه ای است که افراد  د ر 
آن زند گی می کنند ؛ بنابراین، گذار به بازنشستگی، به طور بالقوه هم می تواند  فرصتی برای 
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تغییرات مثبت د ر وضعیت سالمت و بهبود  سبك زند گی باشد  و هم می تواند  باعث تغییراتی 
منفی د ر سبك زند گی و سالمت یك فرد  شود .

د والیسم وابستگی/ استقالل
یکی از مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی گوشــه گیر، د والیسم وابستگی/ استقالل 
اســت که عمد تاً ویژگی بازنشستگانی اســت که د ر مرحله پایانی بازنشستگی بود ه و د ر 
مســیر انتقال به عصر چهارم زند گی قرار د ارند . اگرچه، این گروه از بازنشســتگان کنترل 
اند کــی بر روید اد های زند گی خود  د ارند  و همین امر نیز باعث وابســتگی روزافزون آن ها 
به د یگران می شــود . بااین حال، آن ها خواستار حفظ ســطحی از استقالل و خود مختاری 
د ر زند گی می باشــند . از این منظر، حفظ اســتقالل و خود مختاری د ر مد یریت زند گی و 
کاهش نگرانی های ناشــی از وابستگی روزافزون به د یگران، خواستی مشترک برای همه 
بازنشستگان است. هرچند  بازنشستگان با سبك های زند گی مختلف، از تمهید ات متفاوتی 
برای رفع این نیاز و مقابله با استرس های ناشی از آن استفاد ه می کنند . بااین حال، د والیسم 
وابستگی/ استقالل، به عنوان نوعی تنش د وقطبی برآمد ه از واقعیت های زیستی و فرهنگی، 
عمد تاً د ر مراحل پایانی بازنشستگی و د ر آستانه ورود  به عصر چهارم زند گی به موضوعی 
پرابلماتیك تبد یل می شود . به عبارت د یگر، د والیسم وابستگی/ استقالل، از یك سو ریشه د ر 
واقعیت زیستی- مولکولی پیری و از سوی د یگر، بازتاب ارزش های فرهنگی است که د ر 
آن حفظ استقالل و خود مختاری د ر زند گی ستایش می شود 1؛ اما ازآنجاکه انتقال به عصر 
چهارم زند گی، همواره امری تد ریجی و ناشــی از افزایش و کهولت ســن نمی باشد  و این 
انتقال ممکن اســت به طور ناگهانی و به واســطه یك حمله قلبی یا به د لیل معلولیت ها و 
اهمیت این موضوع تا جایی اســت که برخی از محققان نظیر، ویلیامز و ویرث )1965( سبك زند گی مبتنی بر استقالل   .1
و پاید اری را به عنوان نشانگرهای سالمند ی موفق به کار برد ه اند  )وفای و همکاران، 1394(. سازمان بهد اشت جهانی نیز 
خود مختاری )توانایی تصمیم گیری د رباره چگونه زیســتن(، استقالل )عد م وابستگی- توانایی انجام فعالیت های روزانه 
بد ون وابســتگی به د یگران(، کیفیت زند گی و امید  به زند گی سالم را ازجمله، مؤلفه های کلید ی سالمند ی فعال  معرفی 

نمود ه است.
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ناتوانی های ناشــی از سوانح و بیماری ها رخ د هند ، د رنتیجه یکی از ترس ها و نگرانی های 
شــایع د ر این د وره از زند گی، ترس از د ست د اد ن استقالل و وابستگی فزایند ه به د یگران 
است. چنین تهد ید  د ائمی د ر این مرحله از زند گی، باعث رواج ترد ید  و عد م اطمینان فزایند ه، 
نســبت به نظم و پیش بینی پذیری زند گی می شــود . از این رو، نگرانی از پیری و احساس 
شکنند گی و ترد ید  و عد م اطمینان فزایند ه نسبت به زند گی و باور به پیش بینی ناپذیر بود ن 
آن، وجه ذهنی ســبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین می باشد ؛ بنابراین، یکی از د غد غه ها و 
نیازهای بازنشستگان سالمند  د ر این مقطع از زند گی، حفظ استقالل و خود مختاری و رفع 
نگرانی های آنان از وابستگی به د یگران و از د ست د اد ن عاملیت است. یکی از بازنشستگان 

د راین باره می گوید : 
»خد ایا شکر که د ستم پیش کسی د راز نیست و محتاج کسی نیستم. از خد ا عمر با سعاد ت 

خواستم. عمر طوالنی که باعث شود  زیرد ست بچه ها شوم را د وست ند ارم«.

نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که نگرانی از پیری، پد ید ه ای شایع د ر 
میان بازنشستگان با سبك زند گی گوشه گیر و ریاضتی است. یافته های این بخش نشان 
می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك های زند گی گوشه گیر و ریاضتی با نگرانی 
از پیر شــد ن وجود  د ارد . به این معنی که بازنشســتگانی که سبك های زند گی گوشه گیر 
و ریاضتی را انتخاب می کنند ، نســبت به پیری و ســالمند ی خود  د ر آیند ه نگران هستند . 
بااین حال، بیشــترین میزان نگرانی از پیری و تبعات آن د ر آیند ه، مربوط به سبك زند گی 

گوشه گیر/ خانه نشین است. 
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جد ول شماره )4(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله اول

مقوله هستهمقوله اصلیمقوله فرعیمفاهیم

مرور خاطرات گذشته

فعالیت های 
فراغتی خانه 

محور

تجربه فراغت 
انفعالی و خانه 

محور

ین
نش

انه 
/ خ

گیر
شه 

 گو
گی

زند 
ک 

سب

مشغولیت های خانگی
خرید  روزانه و آشپزی

خواب و استراحت د ر منزل
نیایش و عباد ت
تماشای تلویزیون

فعالیت های نرمشی د ر خانه
کمك به همسر

فعالیت های فراغتی کم تحرک

ویژگی 
فعالیت های 

فراغتی

فرصت ها و انتخاب های فراغتی محد ود 
بد نمند ی فعالیت های فراغتی

عد م د سترسی به فعالیت های فراغتی ناب
خانه زیست گاهی برای پیر شد ن

عاد ت به گذران اوقات فراغت د ر منزل
عاد ت به زند گی یکنواخت

فعالیت های فراغتی روتین و تکراری
فرد ی شد ن فعالیت های فراغتی

زمان مرد ه و نامولد 

جهت گیری 
نسبت به 

زمان

تعلیق رژیم 
زمانی 

کرنومتریك

گذشته نگری
عاد ت به روزمرگی و بی معنایی زمان

سترون شد گی زمان
کارکرد  غیراقتصاد ی زمان
کند ی و یکنواختی زمان

رهایی از فشار زمان
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اد امه جد ول شماره )4( 

مقوله هستهمقوله اصلیمقوله فرعیمفاهیم

حس ناخوشایند  از ناتوانی

تجربه انتقال به 
بازنشستگی

تجربه 
بازنشستگی 

به مثابه سرآغازی 
برای پیری و 

ناتوانی

ین
نش

انه 
/خ

گیر
شه 

 گو
گی

زند 
ک 

سب

ناخوشایند  د انستن کم توانی
محد ود یت های حرکتی

کاهش قد رت جسمانی

احساس آرامش د ر خانه
انزوای

اجتماعی
مشارکت

ناپذیری فعال
پیر شد ن د ر تنهایی
اجتماع گریزی مد اوم

عد م تمایل به فعالیت های اجتماعی 
سند رومد وری از فرزند ان و نوه ها

آشیانه خالی

کاهش منابع 
اجتماعی حمایتی

تنهایی ناشی از جد ا شد ن فرزند ان
کاهش د رد وری از د وستان صمیمی

حمایت اجتماعی 
د رک شد ه

وابستگی به همسر
روابط اجتماعی محد ود 
احساس انزوا و تنهایی

تنهایی عاطفی

حساس ترک شد گی و جد ایی از د یگران
اجتماع گریزی

ند اشتن همد م و هم صحبت قابل اعتماد 
کاهش د ر روابط و تعامالت اجتماعی

مشارکت گریزی
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اد امه جد ول شماره )4(

مقوله هستهمقوله اصلیمقوله فرعیمفاهیم

احساس بی معنایی

عواطف منفیعواطف منفی

ین
نش

انه 
/خ

گیر
شه 

 گو
گی

زند 
ک 

سب

اضطراب مرگ
احساس تنهایی

روزمرگی مضاعف
ناامید ی به آیند ه

احساس پیری و ناتوانی
احساس وابستگی

نگرانی از زمین گیر شد ن
ترس از مرد ن د ر تنهایی
حساسیت و زود رنجی

خلق وخوی
منفی

)بد خلقی(
خلق وخوی 

ناپاید ار

کم طاقت شد ن
بی حوصلگی
بهانه گیری
کژ خلقی

ناتوانی جسمی- حرکتی
وضعیت نامناسب 

سالمت
سطح پایین

منابع فیزیکی
خستگی و فرسود گی مزمن شغلی
د رگیری با بیماری های مختلف

تجربه روزمره د رد 
خانه نشین شد ن

انزوای اجتماعی
مشارکت
ناپذیری
فعال

عد م تمایل به اشتغال مجد د 
کناره گیری د ائمی از بازار کار
فقد ان همد م و هم صحبت
د وری گزینی از اجتماع
روابط اجتماعی پایین

د ل بستگی به خانه و ترجیح تنهایی
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4-4-1- مد ل پاراد ایمی مقوله هسته اول
مد ل پاراد ایمی تحقیق، نشــان د هند ه جریان فرایند ها و فعالیت هایی اســت که د ر بستر 
تحقیق رخ د اد ه است. این مد ل، از پنج بخش شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط 
مد اخله گر، راهبرد ها و پیامد ها تشکیل شــد ه اســت. د ر مرکز مد ل نیز پد ید ه مرکزی قرار 
د ارد  که فعالیت ها حول محور آن شــکل می گیرند . جریان فرایند ها و فعالیت هایی که د ر 
بستر این تحقیق اتفاق افتاد ه است، نشان می د هد  که د ر مقوله هسته اول، پد ید ه مرکزی 
»سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین« است که مشارکت کنند گان د ر مواجهه با این پد ید ه 
اســتراتژی ها و واکنش هایی نیز از خود  نشان می د هند . د ر واقع د اد ه های تفسیر شد ه د ر 
بخش خط د استان د ر قالب جد ید ی که می تواند  جریان و فرایند  رخد اد ها را نشان د هد  د ر 

مد ل پاراد ایمی نشان د اد ه شد ه است.

4-4-2- شرایط علی
شــرایط علی، به وجود  آورند ه پد ید ه مرکزی هستند  که مشــارکت کنند گان با آن مواجه 
می شوند ؛ به عبارت د یگر، ســبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین به عنوان یکی از پد ید ه های 
مرکزی د ر این مطالعه، به واســطه شــرایط علی ایجاد شد ه است؛ بنابراین، شرایط علی، از 
اصلی ترین د الیل شکل گیری سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین، به عنوان پد ید ه مرکزی، 
بود ه اســت؛ شــرایط علی مد ل پاراد ایمی مقوله هســته اول عبارت اند  از: کاهش منابع و 
ســرمایه ها به د لیل روید اد های چرخه زند گی، نظیر بازنشســتگی، افزایش سن، بیماری 

)کاهش منابع مالی، جسمی، روان شناختی، حمایتی- اجتماعی، فرهنگی(.

4-4-3- شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای، بافت و بستری هستند  که استراتژی های تحقیق د ر آن به وقوع می پیوند ند . 
د ر واقع این شرایط، شرایط خاص و ویژه ای هستند  که با استراتژی های مشارکت کنند گان 
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د ر ارتباط می باشند . شرایط زمینه ای مد ل پاراد ایمی مقوله هسته اول عبارت اند  از:
افزایش د ر محد ود یت د رک شد ه- د رماند گی آموخته شد ه )احساس کنترل پایین(-   -
بد نمند ی فعالیت های فراغتی )به د لیل بیماری و ناتوانی جســمانی و خستگی و 
فرسود گی مزمن شغلی(-تعلیق رژیم زمانی کرنومتریك-کاهش منابع اجتماعی-
حمایتی )سند روم آشیانه خالی(، تجربه روزمره د رد -د وآلیسم وابستگی/ استقالل-

تجربه بازنشستگی به عنوان سرآغازی برای پیر شد ن و ناتوانی-عد م برنامه ریزی 
قبلی و آماد گی الزم برای گذار به بازنشستگی.

4-4-4- شرایط مد اخله گر
شــرایط مد اخله گر، شرایطی گسترد ه تر و کالن تر )گسترد ه تر از شرایط زمینه ای( است که 
اســتراتژی ها د ر آن به وقوع می پیوند ند . د ر واقع، این شرایط بیشتر به نیروهای کالن تری 
مربوط است که استراتژی های مشارکت کنند گان را تحت تأثیر قرار می د هند . به بیانی د یگر، 
برخالف شرایط زمینه ای، شرایطی خاص و ویژه نیستند ، بلکه از شمولیت و انتزاع بیشتری 
برخورد ار هســتند  که پد ید ۀ اصلی را تشد ید  یا تخفیف می کنند . شرایط مد اخله گر د ر این 
تحقیق، عوامل برون زا د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه و کالن می باشد  که تأثیر بسزایی بر 
شــرایط علی و تشد ید  یا تخفیف منابع د ارد . شرایط مد اخله گر مد ل پاراد ایمی مقولة هسته 

اول عبارت اند  از:
هنجارها و کلیشه های سنی جامعه- ساخت اجتماعی بازنشستگی- اقتصاد  سیاسی   -
چرخــه زند گی )محرمیت ها و نابرابری های انباشــت شــد ه(-کاهش ارزش پول 
ملــی و افزایش نرخ تورم-حاکمیت نظام بازار و کاالیی شــد ن ابعاد  و جنبه های 
مختلــف زند گی )عواطف، مراقبت و د رمان(- نبود  قوانین و مقررات حمایتی )ضد  
کاالیی شد ن(- فقد ان صد ا و نبود  راهبرد های مقابله ای جمعی برای مقابله جمعی 
بازنشستگان با موقعیت های تنش زا-موانع اکولوژیك و عد م تناسب زیرساخت های 
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شــهری با نیازهای بازنشســتگان-روید اد های ناگوار زند گی نظیر مرگ همسر و 
فرزند ان، طالق و... بیماری های مزمن و العالج-عوامل وراثتی و ژنتیکی بیماری زا.

4-4-5- استراتژي ها
استراتژی های تحقیق، کنش هایی هستند  که مشارکت کنند گان د ر پاسخ به پد ید ه و تحت 
تأثیر شرایط زمینه ای و شرایط مد اخله گر انجام می د هند . استراتژي هاي مشارکت کنند گان 
د ر مقوله هسته اول، د ر قبال پد ید ه مرکزي تحقیق و تحت تأثیر شرایط مد اخله گر و شرایط 

زمینه اي، عبارت اند  از:
تسلیم و پذیرش کلیشه های سنی و هویتی- تجربه فراغت انفعالی و خانه محور،   -
د ل بستگی به خانه و ترجیح تنهایی- د وری گزینی از اجتماع- تلقی خانه به عنوان 
زیست گاهی برای پیرشد ن-عد م تمایل به فعالیت های اجتماعی و گروهی-عد م 
تمایل به اشتغال مجد د -کناره گیری د ائمی از بازار کار- مشارکت ناپذیری فعال- 
عاد ت به زند گی یکنواخت- اسناد  علی ساختار محور-راهبرد های مقابله ای انفعالی 
)اجتنابی و عاطفه محور(-د ین د اری مناسك گرا- الگوی تغذیه ای نامناسب-استفاد ه 
محد ود  از راهبرد های مد یریت زند گی )انتخاب، بهینه سازی و جبران( و جهت گیری 

معطوف به گذشته.

4-4-6- پیامد ها
پیامد ها، نتایج راهبرد هایی هســتند  که کنشگران آن ها را د ر مواجهه با پد ید ه ی مرکزی و 
شرایط زمینه ای و مد اخله گر اتخاذ می کنند  و به شکل مثبت و منفی یا خنثی بیان می شوند . 
پیامد هاي منتج شد ه از به کارگیري استراتژي هاي مشارکت کنند گان د ر مقوله هسته اول را 

د ر قالب نمونه زیر می توان این گونه برشمرد :
احســاس تنهایی عاطفی و اجتماعی- اد راک پیــری و ناتوانی- ارزیابی منفی از   -
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بازنشســتگی- اضطراب مرگ )ترس از مرد ن د ر تنهایی(- کاهش ســازگاری با 
بازنشستگی- نگرانی از زمین گیر شد ن- عاد ت به بی معنایی- عواطف و احساسات 

منفی و تغییرات خلقی )حساسیت و زود  رنجی و کم طاقت شد ن(.

شکل شماره )5(- مد ل پاراد ایمی سبک زند گی گوشه گیر/خانه نشین

هنجارها و کلیشه های سنی جامعه- اقتصاد  
سیاسـی چرخه زند گـی )اسـتاند ارد زد ایی 
ارزش پـول  از چرخـه زند گی(-کاهـش 
رسـمی، افزایش نـرخ تـورم، بحران های 
پیاپـی اقتصاد ی-حاکمیـت نظام بـازار و 
کاالیی شد ن عرصه های مختلف زند گی- 
قوانیـن و مقـررات تبعیض آمیـز- ضعـف 
حکمرانـی صند وق بازنشسـتگی- فقد ان 
صد ا و نبود  راهبرد های مقابله ای جمعی 

افزایـش سـطح محد ود یـت د رک شـد ه- 
سـطح پایین تسـلط د رک شـد ه- کاهش 
منزلـت و احتـرام اجتماعـی- بد نمنـد ی 
فعالیت های فراغتی- خانه زیستگاهی برای 
پیر شد ن- تعلیق رژیم زمانی کرنومتریك- 
سند  روم آشیانه خالی- د وآلیسم وابستگی/ 
فرد شـد گی- جامعه پذیری غیر ورزشـی- 
تجربه بازنشستگی به مثابه آماد گی برای 
پیر شد ن- عد م برنامه ریزی قبلی و آماد گی 

الزم برای گذار به بازنشستگی

شرایط زمینه ای )بستر(

تسـلیم و پذیـرش کلیشـه های سـنی و 
هویتـی- تجربـه فراغت انفعالـی و خانه 
محـور- فعالیت های فراغتی کم تحرک- 
د وری گزینی از اجتماع- انزوای اجتماعی- 
مشـارکت پذیری فعال- عاد ت به زند گی 
یکنواخـت- اسـناد علـی سـاختارمحور- 
راهبرد هـای مقابله ایـی انفعالـی )اجتنابی 
و عاطفـه محـور(- د ینـد اری عاطفه گرا- 

الگوی تغذیه ای نامناسب

پیرشد ن د ر تنهایی- تنهایی عاطفی- 
سند روم د بوژن )غفلت از خود(- اد راک 
پیـری و ناتوانـی- ارزیابـی منفـی از 
بازنشستگی- اضطراب مرگ عواطف 
و احساسات منفی- د رماند گی آموخته 
شد ه- کاهش سازگاری با بازنشستگی

کاهش منابع و سرمایه ما به د لیل روید اد های 
چرخـه زند گـی نظیر بازنشسـتگی، افزایش 
سـن، بیماری )کاهش منابع مالی، جسمی، 

روانشناختی، حمایتی- اجتماعی، فرهنگی(

سبك زند گی گوشه گیر 
)خانه نشین(

استراتژی ها

پیامدها

شرایط مداخله گر

شرایط علی

پدیده مرکزی
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4-5- د ومین مقوله هسته: سبک زند گی مختل شد ه/ ریاضتی
این مقوله، د ومین مقوله هســته کشف شــد ه از د اد ه هاســت. به طورکلی این مقوله، یکی 
از گونه های رایج ســبك زند گی د ر میان بازنشستگان اســت که د ر 31.7 د رصد  از نمونه 
مورد  مطالعه رایج بود ه اســت. این مقوله، پس از بررسی د قیق متن مصاحبه های تحقیق، 
گزاره هــای اصلی، مفاهیم، مقوله های فرعی، مقوله های اصلی د ر فرایند  طوالنی، د قیق و 
جزئی، مفهوم پرد ازی و تحت عنوان »ســبك زند گی مختل شــد ه/ ریاضتی« استخراج و 
کد گذاری شد . د ر اد امه، به منظور بررسی جزئی و د قیق این مقوله هسته، یافته های تحقیق 

د ر د و بخش خط د استان و مد ل پاراد ایمی ارائه می شود .

4-5-1- خط د استان
ســبك زند گی ریاضتی/ مختل شد ه، عمد تاً د ر بین بازنشســتگانی رایج است که انتقال 
به مرحله بازنشســتگی را به مثابه نوعی اختالل تحمیل شد ه تجربه می کنند . این گروه از 
بازنشســتگان، ورود  به مرحله بازنشســتگی را نوعی اختالل تحمیل شد ه بر زند گی خود  
می د انند . برخالف نظریه  اچلی )1999( که بازنشســتگی را تد اوم هویت و ســبك زند گی 
قبلی فرد  می د اند  و اعتقاد ی به گسســت هویتی فرد  پس از بازنشستگی ند ارد . بسیاری از 
مشــارکت کنند گان د ر این تحقیق، از د ست د اد ن نقش های قبلی و گذار به بازنشستگی را 
توأم با ابهام نقش و بحران و گسست هویتی می د انستند . اغلب بازنشستگان د ر این گروه، 
به د لیل انتقال قهری و ناگهانی به بازنشستگی و ند اشتن آماد گی و برنامه ریزی قبلی برای 
ورود  به بازنشستگی، تجربه ناخوشایند ی از گذار به بازنشستگی د اشتند . اختالل تحمیل شد ه، 
عمد تاً توسط د و گروه از بازنشستگان تجربه می شود . نخست کسانی که پس از بازنشستگی 
با کاهش شد ید  د رآمد ، افزایش مشکالت و بیماری  مواجه می شوند  و گروه د یگر کسانی که 
قبل از بازنشستگی، د ل بستگی ویژه ای به فعالیت شغلی خود  د اشته اند  و کار و اشتغال برای 
آن ها منبعی هویت ساز بود ه است. لذا، بازنشستگی و کناره گیری از شغل، برای این گروه از 
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بازنشستگان زمینه ساز بحران است. از این رو، سبك زند گی مختل شد ه / ریاضتی، با نظریه 
بحران ریچارد سون1 )1993( انطباق د ارد . ریچارد سون نیز بازنشستگی را انتقالی مهم د ر 
زند گی فرد  می د انست که باعث بحران د ر زند گی می شود . د ر اد امه، مقوالت اصلی مرتبط 
با این نوع سبك زند گی که حاصل کد گذاری و مفهوم پرد ازی د اد ه های مصاحبه ای است، 
به تفصیل مورد  اشاره قرار می گیرد . ازجمله، مقوالت اصلی د ر این زمینه می توان به تجربه 
فراغتی ارزان، توأم با انتخاب گری محد ود ، د والیســم آزاد ی/ محد ود یت د ر تجربه زمان، 
جامعه پذیری نسلی غیر ورزشی، رژیم غذایی ضرورت، تجربه بازنشستگی به مثابه اختالل 
تحمیل شد ه، د والیسم رهایی/ طرد شد گی، د ین د اری عاطفه گرا، انتساب علی بیرونی، کنترل 

د رک شد ه پایین، محد ود یت د رک شد ه باال و غفلت از خود  اشاره نمود .

تجربه فراغتی ارزان، توأم با انتخاب گری محد ود 

یکی از مقوالت اصلی د ر این مطالعه که خود  از مفاهیم و مقوالت فرعی استخراج شــد ه 
اســت، »تجربه فراغتی ارزان، توأم با انتخاب گری محد ود « است. این مقوله اصلی، بیانگر 
این مسئله است که مهم ترین عاملی که باعث می شود  تا مشارکت کنند گان فراغت ارزان 
و کم تحــرک، توأم با انتخاب گری محــد ود  را تجربه کنند ، کاهش د رآمد ی آن ها پس از 

بازنشستگی می باشد .
آقای محمود ی می گوید :

»همه این بازنشســته هایی را که می بینید  هــر روز پارک می آیند ، اگر به فرض که فرد ا 
شــهرد اری مبلغی برای ورود  به پارک تعیین کند ، یا مثاًل، از فرد ا شطرنج بازی د ر پارک 

پولی شود ، د یگرکسی به پارک هم نمی آید «.

از ســوی د یگر بارتکفل خانواد ه و هزینه های فرزند ان د رکنار نبود  فرصت های اشتغال 
برای آن ها و بیکاری فزایند ه، فشار مضاعفی را بر بازنشستگانی که تنها از یك منبع د رآمد ی 
1.	 Richardson	Crisis	Theory
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برخورد ارند ، وارد  نمود ه است. به نحوی که اولویت بند ی نیازها بر اساس ضرورت های معیشتی 
زند گی، مانع از هرگونه فعالیت های فراغتی جد ی یا مصرف فراغتی و تجملی1 د ر بین این 

گروه از بازنشستگان می شود . د راین باره آقای محمود ی می گوید :
»مسافرت من، بعد  از بازنشستگی شد ه رفتن خانه د خترم. اگر مشکالت اقتصاد ی نبود ، 
خیلی خوب بود . آد م می توانســت بره سفر و روحیه اش باز شــه؛ اما همش باید  نگران 
باشی که حقوقت وسط ماه تمام نشود ، به خاطر همین باید  از خیلی نیازهای شخصی ام 
بگذرم. من د ختر بیست وهفت ســاله ی د انشجو د ارم که خرج د انشگاه د اره، هر زمان که 
وقت پرد اخت شــهریه اش میشه روز عزای ماست. چون اون ماه به شد ت فقیر می شیم و 
می د ونیم، روزهای ســختی د ر پیش د اریم. ما اول هرماه از فروشگاه خرید  می کنیم و تا 
آخر ماه باید  با آن سر کنیم. به همین خاطر، جایی برای سفر، تفریح، گشت وگذار، سینما 

نمی ماند ، حقوق ماهیانه من صرفاً د ر حد  زند ه ماند ن و نیازهای تحصیلی بچه هاست«.

محد ود یت منابع مالی و د ر اولویت بود ن د یگر نیازهای ضروری زند گی، باعث گرد ید ه تا 
گرایش به فعالیت های فراغتی ارزان و کم هزینه، به وجه غالب زند گی بازنشستگان با سبك 
زند گی ریاضتی تبد یل شود ؛ بنابراین، مهم ترین عامل محد ود کنند ه د ر انتخاب سبك های 
متنوع فراغتی د ر این د وره، محد ود یت منابع مالی و ضرورت های ناشــی از آن است. این 
امر د ر کنار تجاری شــد ن و کاالیی شد ن فعالیت های فراغتی و لزوم پرد اخت هزینه برای 
برخورد اری از خد مات فراغتی ســود مند  و معنا بخش، عامل اصلی د ر تمایل بازنشستگان 
به فعالیت های فراغتی ارزان و کم هزینه می باشــد . د واتی و جمالی )1383( و قنبریان و 
همکاران )1390( نیز د ر رابطه با عوامل تأثیرگذار بر نحوه گذران فراغت، بر تأثیر د رآمد  و 

حقوق بازنشستگان بر د سترسی افراد  به خد مات فراغتی تأکید  می کنند . یکی از بازنشستگان 
د رباره موانع و محد ود یت د سترسی به خد مات فراغتی می گوید :

»هــر کاری که بخواهم انجام بد م، نیاز به پول د ارد  و وقتی می بینم باید  پول براش خرج 
مصرف تجملی از آن افراد ی است که شرایط ماد ی زند گی آن ها با فاصله گیری از ضرورت ها، با آزاد ی ها یا امکانات ناشی از   .1

سرمایه تعریف می شود  )مراد ی، 1378: 72(.
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کنم منصرف میشم. هیچ اید ه ای برای تحمل خانه نشینی ند ارم مد ام غصه می خورم و توی 
فکر میرم، به جز پیاد ه روی و وقت گذرانی د ر پارک محل، فعالیت خاص د یگری ند ارم«.

وجه د یگر فعالیت های فراغتی د ر این نوع سبك زند گی، فی البد اهه بود ن و اتفاقی بود ن 
آن است که این امر نشان می د هد  که برنامه ریزی مشخصی و منظمی برای گذران فراغت، 
د ر بین بازنشســتگان با ســبك زند گی ریاضتی وجود  ند ارد ، امری که باعث شکل گیری 
نوعی فراغت اتفاقی و غیر جد ی و ســرد رگمی د ر انجام فعالیت های فراغتی د ر بین این 
گروه از بازنشســتگان شد ه است. لذا، اکثریت بازنشســتگان د ر این گروه، برنامه خاص و 
هد فمند ی برای گذران اوقات فراغت خود  ند ارند . به اعتقاد  استیبنز1 )2001( فراغت اتفاقی 
و غیر جد ی، فراغتی د اوطلبانه و آماتور است که پاد اش د رونی )لذت طلبی و فرصت طلبی( 
نیروی محرکه آن است، این نوع فراغت، سازماند هی منطقی ند ارد  و مشارکت د ر آن مسیر 
برنامه ریزی شــد ه ای را هد ف قرار نمی د هد  )ذکایی، 1391: 108- 109(. اهمیت تمایز استیبنز 
)2001 و 1992( بین فراغت جد ی و غیر جد ی، به د لیل پیامد های متفاوتی است که این 
د و نوع فعالیت با خود  به همراه د ارند ؛ بنابراین، د رحالی که فعالیت های فراغتی جد ی، نظیر 
فعالیت های فراغتی د اوطلبانه و جمعی می تواند  به گسترش شبکه های ارتباطی و سرمایه 
اجتماعی فرد  کمك کنند  و مزایا و کارکرد های مثبتی را برای فرد  و جامعه د اشــته باشند . 

فعالیت های فراغتی غیر جد ی، غالباً کارکرد ی متضاد  و نامطلوب د ارند .
از ســوی د یگر، کمیابی منابع و فرصت های فراغتی محد ود ، باعث شکل گیری نوعی 
فراغت منفعالنه و اتفاقی د ر بین این گروه از بازنشستگان گرد ید ه است. فعالیت های فراغتی 
که نه تنها از عمق و غنای الزم برخورد ار نمی باشــد ، بلکه نشانه های یکنواختی و تکراری 
بود ن آن را می توان د ر خستگی حضور د ر پارک و پرسه زنی های بی هد فی یافت که موجب 
مالل خاطر و روزمرگی مضاعف این گروه از بازنشستگان می شود . نتایج تحقیق آصف زاد ه 
و همکاران )1387( نیز نشــان می د هد  که اکثر ســالمند ان، هیچ برنامه ای برای گذراند ن 

1.	 Stebbins
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فراغت ند ارند  که این امر نشــانگر ماهیت اتفاقی فراغت را د ر بین ســالمند ان است. این 
موضوع باعث گرد ید ه تا پارک ها، به اولین اولویت، برای گذران اوقات فراغت ســالمند ان 

تبد یل شود  )چمن پیرا و همکاران، 1393(.
عالوه بر این، کاالیی شــد ن فراغت و د سترسی محد ود  به امکانات رفاهی و خد ماتی، 
نامناسب بود ن فضاهای عمومی شهری برای افراد  مسن، وجود  فضاهای بی د فاع شهری 
به ویژه د ر پارک ها و اماکن عمومی و متعاقباً احساس عد م امنیت و د رنهایت، آلود گی های 
زیست محیطی شهری، از د یگر موانع د سترسی بازنشستگان به فعالیت های فراغتی عمومی 

و رایگان است. آقای خیری د راین باره می گوید :
»اینجــا )پارک( هیچ گونه امکانات رفاهی و تفریحی خاصی برای بازنشســتگان وجود  
ند ارد ، من معمواًل ســرم رو با گوشی، شــطرنج و پارک گرم می کنم. زمانی که سرکار 
بود م، پینگ پنگ بازی می کرد م؛ اما اآلن امکان اش نیســت. د وست د ارم بازی کنم، کو 
راکت؟ کو توپ؟ هیچی نیست. اینجا حتی یه المپ رو هم می د زد ند ، مجبوریم یه جوری 
خود مان را توی این پارک ها سرگرم کنیم. د ر ساختن این پارک ها اصاًل به نیازهای افراد  
بازنشســته توجهی نشد ه است. پارک ها شــد ه محل یه مشت خالف کار و مواد فروش، 
تازه خیلی از روزها هم که هوا آلود ه و ســرد  است، نمی شه اینجا اومد ، ما اینجا چند  نفر 
بازنشسته ایم که معمواًل تو این آالچیق د ورهم جمع می شویم و شطرنج بازی می کنیم. 
حتی توی این آالچیق هم یه د انه المپ نگذاشتند ، ما هر روز با خود مان المپ می آوریم 
و شــب ها آن را با خود مان می بریم. زمستان پارسال که هوا سرد  بود ، چند  تا از د وستان 
بازنشسته، از فرهنگ سرای کنار پارک خواستند  که موقتاً اتاقی د ر اختیارشان قرار بد هند ، 

اما آن ها قبول نکرد ند «.

د ر مجموع، ازآنجاکه د سترسی بازنشستگان به فرصت های فراغتی، تابعی از منابع د ر اختیار 
آن ها، اعم از منابع مالی، فیزیکی، اجتماعی و حمایتی... و شرایط زیست محیطی است نوعی 
توزیع نابرابر فرصت های فراغتی را می توان بر اساس منابع د ر اختیار بازنشستگان مشاهد ه 
نمود . د ر این مطالعه، بســیاری از بازنشستگان با خاستگاه طبقاتی متوسط و پایین که از 
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سرمایه های اجتماعی و فرهنگی پایینی برخورد ار بود ند ، عماًل هیچ گونه فعالیت لذت بخش 
و معناد اری را د ر اوقات فراغت خود  انجام نمی د اد ند . از این رو، فراغت آنومیك را باید  پیامد  
اجتناب پذیر کاهش منابع و عد م د سترسی به فرصت های فراغت د انست که باعث ایجاد  
نوعی سبك زند گی د ر میان بازنشستگان می شود  که سازگاری اند کی با نیازهای افراد  د ر 
د وره بازنشستگی د ارد ؛ بنابراین، افراد ی که د ر د وره بازنشستگی از مهارت های فراغتی و 
سرگرمی های متنوعی برخورد ار هستند ، به نحو بهتری، با بازنشستگی سازگار می شوند . 
فراگیری مهارت های فراغتی د ر این د وره به افراد  برای ســازگاری بهتر با بازنشســتگی 

کمك می کند .
از ســوی د یگر، فراغت آنومیك که نشانه های آن را می توان د ر سرد رگمی و بیگانگی 
بازنشستگان د ر نحوه گذران فراغتشان بازیافت، عماًل نتیجه ناتوانی آن ها د ر برنامه ریزی 
هد فمند  اوقات فراغت است؛ بنابراین، بیگانگی، مفهومی مختص به قلمرو کار نمی باشد ، 
بلکه نشانگان آن را می توان د ر رابطه با کیفیت فراغت، به عنوان یکی از پیامد های انتخاب 
ســبك زند گی د ر د وره بازنشستگی، مشــاهد ه نمود . د ر مجموع، پر کرد ن زمان فراغت، 
د غد غه عمد ه بازنشســتگانی است که د ارای ســبك زند گی مختل شد ه ریاضتی هستند . 
نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه منفی و معکوسی بین سبك های 
زند گی مختل شد ه ریاضتی و کیفیت فراغت، وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که 
سبك های زند گی مختل شد ه ریاضتی را انتخاب می کنند ، کیفیت فراغتی کمتری را تجربه 

می کنند  و به میزان کمتری د ر فعالیت های فراغتی معنا بخش د رگیر می شوند .

د والیسم آزاد ی/ محد ود یت د ر تجربه زمان

از د یگر مقوالت اصلی استخراج شد ه د ر این مطالعه که با سبك زند گی مختل شد ه ریاضتی 
مرتبط است، مقوله »د والیســم آزاد ی/ محد ود یت د ر تجربه زمان« است؛ به عبارت د یگر، 
د رک و تجربــه د وگانه از زمان، وجه د یگری از ســبك زند گی ریاضتی اســت که اغلب 
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بازنشستگانی که د ارای این نوع سبك زند گی هستند ، آن را تجربه نمود ه اند . شواهد  موجود  
نشان می د هد  که بازنشستگی اگرچه منجر به بسط یافتگی زمان فراغت و افزایش اوقات 
فراغت افراد  بازنشســته می شــود  و عماًل فرصتی برای تحقق رؤیاها و آرزوهای تعویق 
افتاد ه بازنشستگان می باشد ؛ اما محد ود یت های ساختاری د ر بسیاری از موارد  مانع از تحقق 
عملی این رؤیاها، حتی پس از بازنشســتگی می شود . از این رو، »تجربه مصرف زمان« د ر 
د وره بازنشســتگی، همانند  د یگر الگوهای مصرف د ر د وره های مختلف زند گی، اساساً د ر 
بســتر د یالکتیك عاملیت/ ساختار و تابعی از میزان د سترســی افراد  به منابع و سرمایه ها 
می باشد ؛ زیرا صرف برخورد اری از زمان آزاد ، به عنوان یك منبع، به تنهایی و بد ون د ر نظر 
گرفتن د یگر منابع نمی تواند ، منجر به افزایش سطح عاملیت افراد  بازنشسته د ر این د وره از 
زند گی شان شود . لذا، برخورد اری از زمان مازاد  به تنهایی برای پروژه »خود  تحقق بخشی« 
پس از بازنشستگی کافی نمی باشد . د رنتیجه، د ر غیاب د سترسی به د یگر منابع، زمان بالقوه 
فراغت، به زمان مرد ه و به عاملی فرسایند ه و تهی تبد یل می شود ؛ بنابراین، د رک از زمان 
نوعی »امید  ذهنی« است که با »بخت های عینی« و فرصت های زند گی مرتبط می باشد  
)جنکینز، 1385(. بســیاری از مشــارکت کنند گان د ر این تحقیق، عد م د سترسی به منابع و 

همچنین وقوع روید اد ها و اتفاقات خارج از کنترل خود  را علت شکست برنامه ها و اهد اف 
خود  می د انستند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :

»اوایل بازنشستگی که جوان بود م، د وست د اشتم با پولی که پس اند از کرد ه بود م و بابت 
ســنواتی که گرفته بود م، کارآفرینی کنم. به این فکر بود م که توی شمال پرورش قارچ 
بزنم. ولی خب سرمایه می خواست. بد هکاری و ورشکستگی بچه ها، تمام برنامه هایم را 
نقــش بر آب کرد . یکی د و بار هم برای کارهای خانگی اقــد ام کرد م که آن هم نیاز به 

سرمایه د اشت«.

از سوی د یگر، شکست ها و ناکامی های افراد  د ر د یگر مراحل زند گی آن ها د رگذشته، 
عامل تعیین کنند ه ای د ر شکل گیری ســبك زند گی و ماهیت آن می باشد . این امر نشان 
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می د هد  که چگونه بازنشســتگی به عنوان یکــی از گذارهای مهم د ر طول عمر یك فرد ، 
عمیقاً از د یگر روید اد های زند گی متأثر اســت. لذا، د وره بازنشستگی را نمی توان، د وره ای 
مجزا و مستقل از د یگر د وره های زند گی تصور نمود . این امر بیانگر ماهیت پویا و زمانمند  
بازنشستگی است. از این رو، نوعی وابستگی و ارتباط متقابل بین مراحل و د وره های مختلف 
زند گی وجــود  د ارد  تا جایی که تجارب مرتبط با د وره معینی از زند گی، بر د یگر د وره های 

زند گی تأثیر می گذارند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»مــا هیچ وقت نتوانســتیم پس اند از کنیــم. د ر ایام اشــتغال قرار بود  به مــا از طرف 
آموزش وپرورش، د ر هشتگرد  خانه بد هند . با چه مصیبتی پول جمع وجور کرد یم. خانه ها 
هرگز ساخته نشد ن و پول ما رو خورد ن. تمام پس اند از ما رفت و د یگر نتوانستیم قد  راست 
کنیم. من خیلی نگران اتفاقات غیرمنتظره ی اقتصاد ی هســتم. اتفاقاتی که از حوزه ی 
کنترل من خارج اســت. گرانی و بیکاری فرزند انم من را خیلی نگران می کند . اگر وسع 
مالی ام می رسید ، د وست د اشتم، کار تولید ی راه اند ازی کنم؛ اما به پول نیاز د ارد  و من هم 

که پس اند از ند ارم و همه چیز هم رو به گرانی هست«.

این حال، ناتوانی و شکست د ر تحقق رؤیاها و د ستیابی به سبك زند گی اید ه آل پس  با
از بازنشســتگی، باعث افزایش شکاف بین انتظارات از بازنشستگی و واقعیت های موجود  
می شود ، شــکاف بین انتظارات و واقعیت های موجود  بازنشستگی، شرایط استرس زایی را 
برای افراد  بازنشســته ایجاد  می کند  و فشار مضاعفی را بر آن ها تحمیل می نماید . بسیاری 
از بازنشســتگان، محد ود یت های د رک شد ه پس از بازنشستگی را پایانی بر رؤیاهای خود  
می پند ارند . امری که ســازگاری با بازنشســتگی را برای این گروه از بازنشستگان د شوار 
می ســازد ؛ زیرا بازنشستگان به زود ی د رمی یابند  که جد ا شد ن و رهایی از کار و د ستیابی به 
زمان مازاد ، لزوماً به معنای رهایی از محد ود یت های ساختاری که د رگذشته، مانع از تحقق 

اهد اف و اید ه آل های آن ها بود ، نمی باشد .
این نوع سترون شد گی و عقیم ماند ن زمان مازاد  د ر د وره بازنشستگی باعث می شود  تا 
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»تهــی بود گی و روزمرگی مضاعف« به ویژگی های الینفك تجربه زمان د ر د وره فراغت 
پس از بازنشستگی تبد یل شود . نوعی روزمرگی مضاعف که بازنشستگان د ر سبك زند گی 
ریاضتی، به رغم میل باطنی خود ، ناگزیر به پذیرش و خو گرفتن به آن می باشند . این گروه 
از بازنشســتگان، انتقال به بازنشستگی را توأم با نوعی اختالل تحمیل شد ه به زند گی خود  
تجربه می کنند . د ر مجموع، بازنشســتگانی که د ر سبك زند گی ریاضتی قرار د ارند ، به د و 
گروه تقسیم می شوند . گروهی که از جستجوی کار و اشتغال مجد د  ناامید  شد ه، هرچند  خود  
را هم خانه نشین نمی د انند  و حضور د ر پارک و اماکن عمومی را به رغم تکرار و روزمرگی آن 
بر خانه نشینی ترجیح می د هد  و نوعی استراتژی د وری گزینی از خانه و فراغت پارک محور 
را برای گذران د وره بازنشستگی انتخاب نمود ه اند . د وری گزینی از خانه و انزوا گریزی نوعی 
استراتژی برای مقابله با احساس بی ارزشی و بیهود گی ناشی از بیکاری و خانه نشینی است. 
لذا، پارک نشینی و فراغت های پارک محور، استراتژی رایج این گروه از بازنشستگان برای 
فعال ماند ن و گریز از احســاس ایستایی ناشی از خانه نشینی است. پارک نشینی همچنین 
فرصتی برای د وســت یابی و گسترش روابط اجتماعی است. بازار گرد ی و گرد ش د ر شهر 
نیز از د یگر فعالیت هایی است که توسط این گروه از بازنشستگان با اهد اف مختلفی، نظیر 
گریز از خانه نشــینی، سرگرم شد ن و پیاد ه روی و تحرک بد نی انجام می شود . این گروه از 
بازنشســتگان، عد م خانه نشینی را نشانه فعال بود ن خود  می د انند . بااین حال، د ر بسیاری از 

موارد ، چنین فعالیت هایی فاقد  محتوایی معنا بخشی هستند .
گروه د یگر، کسانی هستند  که همچنان د ر جستجوی کار بود ه و به اشتغال مجد د  د ر 
بازار کار امید وارند . این گروه، رفع مشکالت و اختالالت تحمیل شد ه بر زند گی خود  را منوط 
به بازگشت مجد د  به بازار کار و کسب د رآمد  می د انند . آن ها زمان مازاد  بازنشستگی را زمان 
مرد ه و ازد ســت رفته ای می د انند  که تنها با اشتغال مجد د  به زمانی ارزشمند  و مولد  تبد یل 
می شود . د ر مجموع، استراتژی مشترک هر د و گروه را باید  د ر تمایل آن ها به د وری گزینی 

از خانه و عد م پذیرش خانه نشینی جستجو نمود . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
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»د ر زمان بازنشستگی، با یك روزمرگی تکراری و انفعالی روبه رو می شوی که مجبوری 
آن را اد امه بد هی، هیچ هد ف مشخصی هم نیست. من تصور می کرد م تا بازنشسته شوم، 
کار پید ا می کنم. بیکاری خیلی خسته کنند ه است. د رسته شطرنج د وست د ارم، اما د یگر این 
هم تکراری شــد ه، توی خانه هم که بمانم د ق می کنم. خانه آزارد هند ه است، بی حوصله 
می شم، به خاطر همین از خانه بیرون می زنم، پارک هم خسته کنند ه و تکراری است، اما 

چاره ای نیست، باید  به آن عاد ت کنیم«.

عالوه بر این، د رک جنسیتی مرد ان بازنشسته از خانه نشینی و تلقی آن ها از زنانه بود ن 
خانه و همچنین تعلق خاطر آن ها به اجتماع بیرونی، عامل عمد ه ای د ر انتخاب استراتژی د وری 

گزینی از خانه، توسط این گروه از بازنشستگان بود . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»توی خانه ماند ن برای من خیلی خسته کنند ه است. احساس می کنم فسیل شد م. خانه 
متعلق به زن ها اســت. آن ها می توانند  خود شان را توی خانه سرگرم کنند ، اما مرد ها به 

بیرون تعلق د ارند «.

جامعه پذیری نسلی غیرورزشی

»جامعه پذیری نســلی غیرورزشــی« مقوله اصلی د یگری است که از مفاهیم و مقوالت 
فرعی استخراج شد ه است اگرچه، بازنشستگان د ر سبك زند گی ریاضتی، از زمان و فراغت 
زیــاد ی د ر طــول روز برخورد ارند ؛ اما ازآنجاکه نحوه گــذران فراغت آن ها به د لیل عد م 
د سترسی به منابع و امکانات ورزشی و تفریحی، فاقد  هد فمند ی و برنامه ریزی مشخصی 
است، د رنتیجه، این گروه از بازنشستگان اکثراً با فعالیت های هد فمند  ورزشی که د ر قالب 
ورزش های حرفه ای و باشگاهی و تحت نظارت مربیان مجرب انجام می شود ، بیگانه اند . 
از این رو، اغلب مشارکت کنند گان با سبك های زند گی مختلف، پیاد ه روی را یگانه فعالیت 
بد نی خود  می د انستند . بسیاری از آن ها د لیل استقبال خود  از پیاد ه روی را مشکالت مالی 
و اقتصاد ی و هزینه بر بود ن فعالیت های ورزشی می د انستند . از این رو، تلقی بازنشستگان 
از ورزش، عمد تــاً محد ود  به پیاد ه روی د ر فضاهای عمومــی یا نرمش های خانگی بود . 
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بااین حال، مشــکالت مالی را نباید  یگانه عامل امتناع بازنشســتگان د ر فعالیت ورزشی 
د انست؛ زیرا د ر موارد ی هم که امکان استفاد ه از فضاهای ورزشی د ولتی و کم هزینه برای 
آن ها فراهم بود ، همچنان بســیاری از بازنشستگان عالقه ای به استفاد ه از آن را ند اشتند ؛ 
بنابراین، عد م استقبال بازنشستگان از فعالیت های ورزشی باشگاهی و حرفه ای را باید  د ر 
عاد ت واره غیرورزشــی و نحوه جامعه پذیری ورزشی آن ها د ر د وره های قبلی زند گی شان 

جستجو نمود . آقای خیری می گوید :
»کســی که از ابتد ا د ر زند گی اش عاد ت به انجام ورزش و رفتن به باشــگاه و استخر... را 
ند اشته باشد  و ورزش کرد ن، به عنوان بخشی از برنامه زند گی، برایش ضرورت ند اشته باشد ، 
بعد  از بازنشســتگی هم حوصله آن را ند ارد . من د ر تمام سال هایی که وزارت کار مشغول 
به کار بود م یك بار هم از مجموعه ورزشی تالش استفاد ه نکرد م. حتی زمانی هم که اد اره 
سرویس رایگان رفت وآمد ، د ر اختیار کارمند ان گذاشته بود ، کسی از آن استقبال نمی کرد «.

د ر برخــی از موارد  نیز کلیشــه های ســنی رایج د ر فرهنگ ورزشــی و هنجارهای 
ســنی جامعه عاملی بازد ارند ه د ر تمایل بازنشستگان به انجام فعالیت های ورزشی بود ند . 
هنجارهای ســنی یك جامعه، نحوه فعالیت های بد نی افراد  د ر سنین مختلف و کمیت و 
کیفیت آن را معین می سازد . چنانچه، د ر بسیاری از جوامع، فعالیت های بد نی پرتحرک و 
انجام ورزش های حرفه ای، خاص د وره جوانی می باشد . از این رو، ماهیت قشربند ی سنی و 
کلیشه های سنی مثبت و منفی د ر هر جامعه بر د سترسی افراد  به منابع و گزینه های موجود  
تأثیر گذاشته و از این طریق به سبك زند گی افراد  شکل می د هد . یکی از مشارکت کنند گان 

د ر این باره می گوید :
»هر وقت قصد  انجام فعالیت های بد نــی د ارم، خانواد ه و اطرافیان می گویند  که فعالیت 
بد نی برای تو خیلی د یر شد ه است. آن ها فکر می کنند  با انجام فعالیت های بد نی، وضعیت 

سالمت من بد تر می شود . به همین خاطر، نگران سالمتم می شوند «.

بســیاری از عقاید  و باورهای منفی جامعه، نسبت به بازنشستگان، با گذشت زمان د ر 
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اعضای جامعه د رونی شد ه و ماهیتی بد نمند  و تنانه1 د ر بازنشستگان می یابد . د ر اغلب موارد ، 
ترد ید  بازنشستگان نسبت به توانایی های جسمی خود  و ترس و نگرانی آن ها از آسیب های 
ورزشــی و پرهیز از انجام، فعالیت های ورزشــی و بد نی پرتحرک، ریشــه د ر هنجارها و 
کلیشه های ســنی جامعه د ارد . پژوهش های اخیراً د ر نظریه بد نمند ی و تنانگی کلیشه ها2 
نیز نشان می د هد  که افراد  د ر طول چرخه زند گی، اقد ام به د رونی سازی کلیشه های سنی 

می کنند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»ســن و سال ما د یگر برای انجام خیلی از فعالیت های ورزشی باال رفته است. بد ن ما 
د یگر کشش ند ارد ، حتی ممکن است باعث صد مات جسمی شود . این ورزش ها مناسب 

جوان ترها است«.

تجربه بازنشستگی به مثابه اختالل تحمیل شد ه

از د یگر مقوالت اصلی د ر این مطالعه که نقش بســزایی د ر شــکل گیری سبك زند گی 
ریاضتی د ارد ، مقوله »تجربه بازنشستگی به مثابه اختالل تحمیل شد ه« است؛ به عبارت د یگر، 
تجربه گذار و انتقال به بازنشســتگی از مهم ترین تجاربی اســت که اغلب افراد  د ر طول 
چرخه عمر خود  با آن مواجه می شوند . کیفیت گذار و انتقال د ر این د وره، نقش بسزایی د ر 
سازگاری افراد  با بازنشستگی و میزان رضایت مند ی آنان د ارد . بازنشستگانی که د اری سبك 
زند گی ریاضتی هستند ، غالباً انتقال و گذار به مرحله بازنشستگی را به مثابه نوعی اختالل 
تحمیل شد ه تجربه نمود ه اند . این گروه از بازنشستگان، ورود  به مرحله بازنشستگی را نوعی 
اختالل تحمیل شد ه بر زند گی خود  می د انند ؛ بنابراین، برخالف نظریه هایی که بازنشستگی 
را تد اوم هویت و ســبك زند گی قبلی فرد  می د انند  و اعتقاد ی به گسست هویتی فرد  پس 
از بازنشستگی ند ارد . بسیاری از مشارکت کنند گان د ر این مطالعه، از د ست د اد ن نقش های 

1.	 Embodiment
2.	 Stereotype	EmbodimentT	(SET)
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قبلی و گذار به بازنشستگی را توأم با ابهام نقش و بحران و گسست هویتی و کاهش منزلت 
اجتماعی می د انســتند . یکی از پیامد های مهم بازنشستگی که د ر اکثر مطالعات نیز به آن 
اشاره گرد ید ه است، کاهش منزلت اجتماعی بازنشستگان است. ازآنجاکه کار و اشتغال، از 
مهم ترین منابع هویت سازی فرد  می باشد ، د رنتیجه کناره گیری از کار و نقش های شغلی که 
د ر اغلب موارد  نیز با کاهش د رآمد  و منابع مالی توأم می باشد ، تأثیر بسزایی د ر کاهش منزلت 
اجتماعی بازنشستگان د ارد . تنزل منزلت اجتماعی بازنشستگان، منجر به کاهش پذیرش 
اجتماعی آنان د ر خانواد ه و اجتماع می شود ؛ بنابراین، انتقال به بازنشستگی د رصورتی که کار 
و اشــتغال، منبعی مهم د ر روند  هویت یابی فرد  باشد ، فقد ان آن می تواند ، نتایج آسیب زایی 
را برای فرد  بازنشســته به همراه د اشته باشد . ازآنجاکه برای بازنشستگان با سبك زند گی 
ریاضتی، کار و اشتغال، منبعی مهم و هویت ساز است. لذا، این گروه از بازنشستگان، بیش از 
د یگران از انتقال نابهنگام به بازنشستگی د چار آسیب می شوند . انتقال به بازنشستگی، برای 
آن ها توأم با کاهش شد ید  سرمایه ها و منابع شخصی و سرآغاز مواجهه با طیف گسترد ه ای 

از هنجارها و کلیشه های سنی تبعیض آمیز است. یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»زند گی د ر د وره بازنشســتگی خون د ل خورد ن است، کاماًل رو به افول و ریاضتی است. 
ریاضتی که هیچ لذتی د ر آن نیست. کاماًل تحمیلی و اجباری است. هیچ احترامی برای 
بازنشسته قائل نیستند . من تا اآلن، از کارت منزلت د ر مترو و اتوبوس استفاد ه نکرد ه ام. 
چون مرد م به آد م بد  نگاه می کنند ، خجالت می کشم به آد م مثل فقیر و گد ا نگاه می کنند . 
توی مغازه ها و هنگام خرید  هم همین طور است. با جوان ها بهتر برخورد  می کنند . خیلی 

ناراحت کنند ه است«. 

نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  رابطه مثبت و معناد اری بین سبك 
ریاضتی با کاهش منزلت اجتماعی وجود  د ارد . به این معنی که بازنشســتگانی که سبك 
زند گی ریاضتی را انتخاب می کنند ، به میزان بیشتری پس از بازنشستگی، کاهش د ر منزلت 
اجتماعی را تجربه می کنند . اغلب بازنشستگان د ر این گروه، به د لیل انتقال قهری و ناگهانی 
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به بازنشستگی و ند اشــتن آماد گی و برنامه ریزی قبلی برای ورود  به بازنشستگی، تجربه 
ناخوشایند ی از گذار به بازنشستگی د اشتند . اختالل تحمیل شد ه، عمد تاً توسط د و گروه از 
بازنشستگان تجربه می شود . نخست بازنشستگانی که به د نبال بازنشستگی با کاهش شد ید  
د رآمد  و افزایش مشکالت و بیماری ها مواجه می شد ند  و د یگری بازنشستگانی که به د لیل 
د ل بستگی های شغلی، کار برای آن ها منبعی هویت ساز می باشد . یکی از بازنشستگان د رباره 

تجربه خود  از بازنشستگی چنین می گوید :
»بازنشسته که شــد م، ناگهان متوجه شــد م که بیماری قلبی د ارم. برای معالجه اقد ام 
کرد م، خواستم عمل کنم که باز فهمید م د یابت د ارم و د یابتم بد ون عالئم بود ه است. د ر 
د نیایی از بیماری ها و ناتوانی ها غرق شد م که مرا به شد ت ناامید  کرد . پس از بازنشستگی، 
مشکالت مختلف یك د فعه زند گی ام را مختل کرد ند . بازنشستگی برای من هیچ تجربه ی 
خوشایند ی ند اشت. ورود  من به بازنشستگی با کاهش حقوق و انواع بیماری ها و جراحی ها 

آغاز شد  و با خانه نشین شد ن خاتمه یافت«.

د والیسم رهایی / طرد شد گی )تحول منفی مفهوم رهایی(

از د یگر مقوالت اصلی استخراج شــد ه د ر این مطالعه، مقولــه »د رک مبهم و متناقض از 
بازنشستگی« است. این مقوله، مشخصه بازنشستگانی است که د ارای سبك زند گی ریاضتی 
هستند . این گروه از بازنشستگان د رک متعارضی از پیامد ها و نتایج بازنشستگی د ارند . د رکی 
که باگذشت زمان و به تد ریج تحول می یابد . احساس رهایی از قیود  و محد ود یت های شغلی 
وجه بارز تجربه بازنشســتگی د ر سال نخست بازنشستگی است. با این حال، گذشت زمان 
و پید ایش مشــکالت و چالش ها بازنشستگی، به تد ریج احساس رهایی و سرخوشی اولیه، 
رنگ باخته و حس رهاشد گی و طرد شد گی، به احساس غالب بازنشستگان تبد یل می شود . 
این نوع تحول منفی مفهوم رهایی، نتیجه تبعیض های نظام مند  و شکاف بین انتظارات از 
بازنشستگی و واقعیت های عینی بازنشستگی است. یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید .

»اوایل بازنشستگی، خیلی خوشــحال بود م که می توانم وقتم را کنار خانواد ه ام بگذرانم. 
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د وست د اشتم همراه خانواد ه سفر بروم، ولی نمی شد ، شرایط مالی اجازه نمی د اد . ما د ر این 
چند  سال، فقط یك بار توانستیم به مشهد  برویم«.

برخی از مشــارکت کنند گان نیز د ر بیان حس طرد شد گی خود ، به وجود  تبعیض های 
نظام مند ، طرد  مبتنی بر قانون و بی توجهی عامد انه نهاد های د ولتی مسئول اشاره می کرد ند . 
آن ها سیاســت های د ولت د ر زمینه بازنشســتگی را نوعی خشونت نماد ین و طرد  قانونی 
می د انستند . به زعم این گروه از بازنشســتگان، سیاست های د ولت د ر زمینه بازنشستگی، 
باعث ناتوان سازی، بی اعتماد ی به توانایی بازنشستگان و تحمیل نوعی انفعال ناخواسته به 
آن ها می شــود . بسیاری از بازنشستگان د ر این مطالعه، بازنشستگی را واقعیتی برساخته 
شد ه می د انستند  که هیچ گونه انطباقی با توانایی ها و واقعیت های بیولوژیك آنان ند ارد . این 
ناهماهنگی شــناختی که توأم با حس کنار گذاشته شد ن است، به خوبی ساخت اجتماعی 

بازنشستگی و ماهیت برساخته آن را نشان می د هد . د راین باره آقای کرمی می گوید :
»د ر ایران نخبه کشی به مد لی برای اد اره کشور تبد یل شد ه، اشکال مختلفی از نخبه کشی 
وجود  د ارد  و اآلن هم متمرکز بر بازنشستگان شد ه است. همین قانون منع به کار گیری 
بازنشســتگان که د ر مجلس قبلی تصویب شد ، باعث شد ه تا بسیاری از افراد  مجرب را 
از چرخه مد یریت کشــور برای همیشــه خارج کنند . اگر این قانون تصویب نمی شد ، با 
رو  رزومه و ســوابقی که من د اشتم، اآلن باید  سفیر یا استاند ار بود م؛ اما حاال هیچ جا ما 
به حال، هیچ قانونی به نفع بازنشســته ها تنظیم نشد ه، نه د ر مجلس و نه  نمی خواهند . تا
د ر هیئت د ولت. بازنشســته ها همیشه توســری خورند . همین که بازنشسته شد ی د یگر 
از غلتك خارج می شــوی. انگار چیز اضافه و زائد ی هســتی که بایــد  به بیرون پرت 
شوی. این انفعال به شما تحمیل می شود ، چیزی نیست که خود ت انتخاب کرد ه باشی؛ 
اما ســؤال من این اســت که چگونه فرد ی د ر آمریکا، د ر سن هشتاد سالگی به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب می شــود ؟ یا د ر کشور خود مان افراد ی د ر رأس امورند  که د ر سن 
هشــتاد ، نود ســالگی، قانون وضع می کنند ؟ چطور این ها از توان نیفتاد ن، اما کسی که 
پنجاه وپنج، شصت یا شصت وپنج سال سن د ارد ، ازکارافتاد ه اعالم می شود ؟ اولین مانع بر 
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سر راه بازنشستگانش، سازمان برنامه وبود جه است که بازنشسته ها را ازکارافتاد ه و ناتوان 
می د انند . ازنظر ســازمان برنامه وبود جه، وقتی فرد ی به سن بازنشستگی می رسد ، د یگر 

نیرویی ناکارآمد  و فسیل شد ه می باشد «.

جهت گیری د ینی عاطفه گرا

جهت گیری د ینــی عاطفه گرا، از د یگر مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی ریاضتی 
است. بسیاری از صاحب نظران، جهت گیری د ینی و بالتبع آن گونه های د ین د اری را یکی 
از مؤلفه های سبك زند گی می د انند . د ر این رابطه، معیارها و مالک های متنوعی از سوی 
د ین پژوهان، د رباره گونه های د ین د اری ارائه شد ه است )موحد یان عطار، 1397(. بر این اساس، 
انواع متفاوتی از د ین د اری و معنویت گرایی را می توان د ر ســبك زند گی بازنشســتگان 
شناسایی نمود . اگرچه، اغلب مشــارکت کنند گان د ر این تحقیق، گونه های آمیخته ای از 
د و یا ســه نوع د ین د اری را د ر سبك زند گی خود  به نمایش می گذارند . بااین حال، د ر مقام 
نظر می توان انواع مشخصی از د ین د اری و جهت گیری های د ینی را د ر میان بازنشستگان 
شناســایی و تفکیك نمود ؛ اما جهت گیری د ینی بازنشستگان د ر سبك زند گی ریاضتی، 
عمد تاً از نوع د ین د اری عاطفه گرا اســت. وجه بارز این نوع د ین د اری، تکیه بر عواطف و 
احساسات د ینی، کم توجهی به اعمال و آموزه های د ینی و گرایش به تشکیل د سته جات و 
هیئت های مذهبی و اصالت د اد ن به اعجاز، توکل و فیض و عنایت الهی، به جای تالش 
د ر انجام مناسك های فرد ی است )موحد یان عطار، 1397(. اکثر بازنشستگان با سبك زند گی 
ریاضتی، د ر عین نارضایتی از شــرایط خود ، معتقد  بود ند  که باورهای د ینی شان، از قبیل 
اعتماد  و توکل به خد ا، به آن ها د ر تحمل پذیر ســاختن رنج ناشی از بحران بازنشستگی 

کمك نمود ه است. آقای خیری می گوید :
»هر وقت به مشکالتی که از سر گذراند م فکر می کنم، خد ا را شکر می کنم، خد ا تا اینجا 
به من خیلی کمك کرد ه است. همین که بچه هایم سالم اند  و سرزند گی شان رفتند ، جای 

شکرش باقی است. خد ا را شکر می کنم که د ستم پیش کسی د راز نیست«.
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باور و اتکا به خد ا، د ر مقابل روید اد های تنش زا، نمونه ای از راهبرد های مقابله ای عاطفه 
محور یا انفعالی1 نوع مثبت است که این گروه از بازنشستگان، به منظور مد یریت فشارها 
و اســترس های زند گی از آن استفاد ه می کنند . بااین حال، طیف گسترد ه ای از راهبرد های 
مقابله های عاطفــه محور و انفعالی، به ویژه از نوع منفی آن وجــود  د ارد  که این گروه از 
بازنشســتگان د ر مواجهه با موقعیت های تنش زا از آن اســتفاد ه می کننــد . یکی از این 
بازنشستگان، د ر توصیف واکنش ها و احساسات خود  د ر هنگام مواجه با مشکالت می گوید :

»د ر مواجهه با مشــکالت زند گی، خیلی ناراحت و آشــفته می شــوم. مد ام توی خود م 
فرومی ریزم، خود خوری می کنم. خیلی وقت ها، هنگامی که انتظاراتم برآورد ه نمی شــود ، 

عصبانی می شوم و کنترلم را از د ست می د هم«.

نتایج بخش کمی این تحقیق نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك 
زند گی مختل شــد ه و ریاضتی با راهبرد های مقابله ای عاطفه محور )انفعالی( وجود  د ارد . 
به این معنی که بازنشســتگانی که سبك زند گی ریاضتی را انتخاب می کنند ، د ر مواجهه 
با موقعیت های تنش زا، به میزان بیشــتری از راهبرد های مقابله ای هیجان محور )انفعالی( 

استفاد ه می کنند .

کنترل د رک شد ه پایین

کنترل د رک شــد ه پایین، از د یگر مقوالت اصلی مرتبط با سبك زند گی ریاضتی است. به 
لحاظ معنایی، مفهوم کنترل د رک شد ه2، یا باورهای کنترل )تسلط د رک شد ه و محد ود یت 
به طورکلی، راهبرد های مقابله ای، اشــاره به تالش هایی د ارند  که از ســوی یك فرد ، به منظور کاهش یا مهار تأثیر تنش ها   .1
و فشــارهای ناشی از یك موقعیت اســترس زا بر سالمت و بهزیستی روانی انجام می شــود . الزروس و فولکمن، )1984( 
استراتژی های مقابله ای را به د ود سته، مقابله مسئله محور و مقابله عاطفه محور یا به عبارت د یگر، راهبرد های مقابله ای فعال/ 
انفعالی تفکیك می کنند . راهبرد  مقابله ای عاطفه محور، اشاره به حفظ و ارتقای سالمت و بهزیستی فرد  از طریق فعالیت هایی 
د ارد  که با هد ف کاهش عالئم و نشانه های استرس انجام می شود  تا رفع علل ریشه ای استرس. رفتارهایی نظیر جستجوی 
حمایت عاطفی )د رد  د ل کرد ن(، کنار آمد ن با شــرایط، اتکا و توکل به خد ا و جهت گیری د ینی د ر مقابل مشــکالت، انکار، 
رهاسازی ذهنی، عد م مشارکت، عد م تعهد  رفتاری، و حواس پرتی تعمد ی، ارزیابی شناختی مجد د ، نمونه هایی از راهبرد های 
مقابله ای عاطفه محور است که با هد ف کاهش فشارها و تنش های عاطفی انجام می شوند . به عقید ه الزروس و فولکمن، 

افراد  زمانی از راهبرد  مقابله ای عاطفه محور استفاد ه می کنند  که شرایط و موقعیت خود  را قابل اصالح و تغییر نمی د انند .
2.	 Perceived	control
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د رک شد ه( اشاره به ارزیابی یك فرد ، از میزان توانایی خود ، برای د ستیابی به نتایج مطلوب، 
با د ر نظر گرفتن موانع و محد ود یت های پیش رو د ارد 1. سبك زند گی ریاضتی، با ویژگی هایی 
نظیر کنترل د رک شــد ه پایین و منبع کنترل بیرونی2، شناخته می شود 3. به این معنی که 
آن ها مسئولیت اعمالشان را به بیرون نسبت می د هند  و زند گی خود  را تحت کنترل و نفوذ 
نیروهای بیرونی می د انند  که خارج از کنترل آن ها قرار د ارند . احساس بی قد رتی، بی کفایتی، 
ناکارآمد ی و ناتوانی د ر حل مشکالت و عد م کنترل بر روید اد ها و اتفاقات زند گی، به ویژه د ر 
رابطه با وضعیت سالمت، ازجمله مضامین و مفاهیم تکرارشوند ه د ر مصاحبه با بازنشستگانی 
است که سبك زند گی ریاضتی د اشتند . به لحاظ سنجش کمی، سطح کنترل د رک شد ه یا 
باورهای کنترل را هم می توان به عنوان یك متغیر مستقل و هم به عنوان یك متغیر میانجی 
سنجش نمود . د ر این مطالعه، کنترل د رک شد ه به عنوان یك منبع شخصی و متغیر مستقل، 
سنجش شد ه است. نتایج بخش کمی د ر این زمینه نشان می د هد  که بین کنترل د رک شد ه 
)احســاس کنترل( و انتخاب سبك زند گی ریاضتی، رابطه منفی و معکوسی وجود  د ارد . به 
این معنی که بازنشســتگانی که احساس کنترل پایین تری د ر زند گی خود  د ارند ، به میزان 

بیشتری، سبك زند گی ریاضتی را انتخاب می کنند .
د ر مجموع، بازنشستگان با سبك زند گی ریاضتی، به این د لیل که روید اد های زند گی را 
این مفهوم، با عناوین د یگری نیز، همانند  خود  کارآمد ی، احســاس کنترل، تســلط شخصی، باورهای کنترلی، منبع کنترل،   .1
د رماند گی آموخته شد ه و کنترل اولیه و ثانویه... مطرح شد ه است. به رغم، تفاوت های جزئی، این مفاهیم همگی اشاره به باور 
و ارزیابی یك فرد  از توانایی ها و تالش های خود  و همچنین د رک و انتظاراتی است که وی از موانع و محد ود یت های پیش 
روی خود  د ر د ستیابی موفق به یك هد ف د ارد . ازاین رو، تمرکز سنجه ها و مقیاس های خود ارزیابی د ر سنجش این مفهوم، بر 
میزان توانایی است که یك فرد  د ر خود  برای د ستیابی به اهد اف یا غلبه بر موانع و محد ود یت ها احساس می کند .. د رمجموع، 
کنترل د رک شد ه یا باورهای کنترل را می توان د ر پیوستاری از بیشترین کنترل د رک شد ه تا کمترین کنترل د رک شد ه که 
جنبه ای آسیب شناختی د اشــته و خود  را به صورت د رماند گی آموخته شد ه نشان می د هد  که معرف د رک کنترل ناپذیر بود ن 

روید اد ها و منفی ترین حالت د رک از خود  است.
2.	 External	locus	of	control

منبع یا کانون کنترل، به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی، منبع روان شناختی مهمی، برای سازگاری با بازنشستگی است   .3
)گال و همکاران، 1997( و همانند  کنترل د رک شد ه، نیز به د رکی که افراد  از میزان کنترل خود  بر روید اد های زند گی د ارند ، 
اطالق می شود .. منبع کنترل، به د و صورت بیرونی و د رونی وجود  د ارد . د ر مقابل با منبع کنترل بیرونی، افراد  با منبع د رونی، 
مسئولیت اعمالشان را می پذیرند . آن ها، روید اد ها زند گی را نتیجه اقد ام و کنش های خود  می د انند  و به میزان کمتری، د چار 

اختالالت روانی، نظیر افسرد گی و اضطراب می شوند  و رضایت مند ی و شاد کامی بیشتری نسبت به زند گی خود  د ارند .
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نتیجه اقد ام و کنش های خود  نمی د انند  و به د لیل، عد م مسئولیت پذیری د ر این زمینه، تمایل 
کمتری به اصالح ســبك زند گی و د رگیرشــد ن د ر رفتارهای ارتقاء د هند ه سالمت د ارند . 
یافته های بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه منفی و معکوسی بین سبك 
زند گــی ریاضتی و تمایل به رفتارهای ارتقاء د هند ه ســالمت وجود  د ارد . به این معنی که 
بازنشستگانی که سبك زند گی ریاضتی را انتخاب می کنند ، تمایل کمتری به د رگیر شد ن 
د ر رفتارهای ارتقاء د هند ه سالمت د ارند . اگرچه، د ر د انش روانشناسی، کنترل د رک شد ه و 
باورهای کنترلی، جنبه ای از شخصیت فرد  محسوب می شود . بااین حال، کنترل د رک شد ه 
و باورهای کنترل، به عنوان یکی از جنبه های ذهنی و نگرشی سبك زند گی بازنشستگان، 
بازتابی از سطح عاملیت آن ها نیز می باشد . به این د لیل که سبك زند گی، تنها به رفتارهای 
عینی یك فرد ، اطالق نمی شــود ، بلکه طیف وسیعی از باورها، عقاید ، نگرش ها تمایالت، 
آرزوها و ترس های یك فرد  را شــامل می شود ؛ بنابراین، ترس و نگرانی ناشی از کاهش 
کنترل د ر زند گی و تسلیم شد ن د ر برابر اموری که نمی توان آن ها را کنترل نمود ، جنبه هایی 
از ســبك زند گی است؛ بنابراین، میزان احساس کنترل به عنوان یك منبع، تابعی از میزان 
منابعی اســت که یك فرد  د ر اختیار د ارد . افزایش سن و انتقال به بازنشستگی، تغییراتی را 
د ر میزان و ترکیب منابع فرد  بازنشسته ایجاد  می کند . از این رو، سطح کنترل د رک شد ه یا 
باورهای کنترل یك فرد ، همواره تابعی از وضعیت اقتصاد ی، اجتماعی و جمعیتی است. د ر 

این رابطه یکی از بازنشستگان می گوید :
»ماه های اول بازنشستگی احساس خوبی د اشتم، اما به تد ریج مشکالت شروع شد . تا قبل 
از بازنشستگی وضعیت بهتر بود . مخارج به حقوقمان نزد یك بود . بعد  که بازنشسته شد یم، 
همه چیز گران تر شد . سفره هامون کوچك تر شد . اآلن ما سفر نمی رویم، رفت وآمد مون د ر 
حد  رفتن به خانه بچه ها اســت. هرچقد ر هم که سن باالتر می رود ، مشکالت بیماری و 
هزینه ها هم بیشتر می شود . امنیت مالی ند اریم، همش به این فکر می کنم که اگر اوضاع 

بد تر از این شود ، چه کار کنیم؟«
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نتایج مطالعات طولی نیز نشان می د هد  که سطح کنترل د رک شد ه یا باورهای کنترلی 
یك فرد  د ر طول چرخه زند گی اش، الگویی U شکل د ارد . به این معنی که سطح کنترل فرد  
د ر میان سالی به اوج خود  می رسد ؛ اما با افزایش سن و کاهش د ر منابع مالی، جسمی-روانی، 
اجتماعی و ارتباطی، ســطح کنترل د رک شد ه فرد  نیز تنزل می یابد . د ر مجموع، احساس 
کنترل و عاملیت و توان انتخاب و کنشگری افراد ، به تد ریج با افزایش سن و ورود  به د وره 
بازنشســتگی کاهش می یابد . هرچند ، میزان این کاهش د ر مراحل پایانی بازنشستگی و با 
ورود  به عصر چهارم زند گی، به د لیل کاهش شد ید  د ر منابع جسمی- روانی و ظرفیت های 
شــناختی و قابلیت های اجتماعی، روند ی فزونی می یابــد . چنانچه، برخی از محققان این 
مرحله از زند گی را د وره ای می د انند  که د ر آن خود کارآمد ی، کنترل بر خود  و مد یریت زند گی 

و عاملیت انسانی محو می شود  )هیالرد  و هیگز، 2010 :125(.
از این رو، تغییر د ر رفتارهای سبك زند گی، د ر بازنشستگانی که سبك زند گی گوشه گیر 
و ریاضتی د ارند ، عمد تاً غیراراد ی و نتیجه احســاس آسیب پذیری و مخاطرات د رک شد ه 
اســت. به عنوان مثال، هرگونه کاهش و افول ظرفیت های حسی یا عملکرد های جسمی 
می تواند  باعث تغییراتی د ر ســبك زند گی افراد  شود . نتایج مطالعات مختلف د ر این زمینه 
نشــان می د هد  که ترس و احساس آسیب پذیری ناشی از کاهش ظرفیت های جسمانی یا 
د یگر شــرایط محد ود کنند ه بیرونی، نظیر شرایط اقتصاد ی یا ترس از بزه د ید گی و قربانی 
شد ن می تواند ، منجر به تغییر سبك زند گی د ر افراد  شود  )هند ریکس، 2016 :305(. رژیم غذایی 
ضرورت، نمونه ای از این نوع تغییرات ســبك زند گی است که غالباً د ر واکنش به شرایط 

مخاطره آمیز ایجاد  می شود . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»از وقتی عمل قلب باز انجام د اد م، رژیم غذایی ام تغییر کرد ه است، خیلی از غذاها را د یگر 

نمی توانم بخورم. سعی می کنم، هر روز یك ساعت پیاد ه روی کنم«.
د ر مجموع، تغییرات ســبك زند گی د ر میان بازنشستگانی که سبك زند گی گوشه گیر 
و ریاضتی د ارند ، غالباً واکنشــی و ناشی از ضرورت است. جهت این تغییرات، عموماً منفی 
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و رو به افول اســت. د ر موارد ی هم که تغییرات مثبتی د ر رفتارهای ســبك زند گی ایجاد  
می شود . این تغییرات عمد تاً واکنشــی و به د لیل ضرورت های ناشی از بیماری و افزایش 
سن ایجاد  می شوند . بااین حال، احساس آسیب پذیری د ر برابر مخاطرات و بیماری ها، لزومًا 
باعث تغییرات مثبت د ر سبك زند گی بازنشستگان نمی شود . مخاطرات د رک شد ه، زمانی 
منجر به بهبود  و اصالح رفتارهای ســبك زند گی می شود  که فرد  از میزان قابل قبولی از 
منابع و فرصت های ساختاری برخورد ار باشد . تنها د ر این صورت، رفتارهای خود  مراقبتی1 
و شــناخت نیازهای خود  و گام برد اشــتن برای رفع آن ها، به هد فی مهم د ر زند گی فرد  
تبد یل می شــود 2. د ر مقابل با خود  مراقبتی، مفهوم غفلت3 از خود  قرار د ارد . غفلت از خود  
یا ســند روم د یوژن، ممکن است، به صورت عمد ی و اراد ی یا غیرعمد ی و ناآگاهانه اتفاق 
 افتد . اگرچه، غفلت از خود  ممکن اســت د ر د وره های مختلف زند گی روی د هد . بااین حال، 
این وضعیت د ر بین بازنشســتگان و سالمند ان رواج بیشتری د ارد . غفلت از خود ، می تواند ، 
باعث کاهش تالش های فرد ی، برای حفظ ســبك زند گی ســالم شود . افزایش مصرف 
سیگار، عد م انجام ورزش و فعالیت های بد نی، عد م مصرف د ارو، بی توجهی به وضع ظاهر 
و پوشش، بیماری های د رمان نشد ه، بی توجهی به بهد اشت د هان و د ند ان و وضعیت بینایی، 
عد م انجام آزمایش ها و غربالگری های د وره ای، تغذیه نامناســب، عد م رعایت بهد اشــت 
شخصی و سکونت گاه نامناسب برای زند گی، ازجمله مصاد یق عملی غفلت از خود  است. 
1.	 Self-care

به لحاظ مفهومی، خود  مراقبتی به شــناخت نیازهای خود  و گام برد اشــتن برای رفع آن ها بــد ون اتکا به د یگران اطالق   .2
می شود . این مفهوم نخستین بار توسط اورم، مطرح و د ر سال 1959 انتشار یافت. طبق این تعریف خود  مراقبتی، رفتارهای 
آموخته شــد ه ای است که شخص برای حفظ یا ارتقای زند گی، سالمت، خوب بود ن، پیشگیری و د رمان انجام می د هد . خود  
مراقبتی، ساختاری چند بعد ی د ارد  که انجام آن نیازمند  شرایطی است که خود  تحت تأثیر عواملی باورهای سالمتی، موقعیت 
اقتصاد ی و روید اد های زند گی اســت. توانایی خود  مراقبتی، به عنوان مکانیسمی برای بهبود  کیفیت زند گی و ارتقای سبك 
زند گی شــناخته می شــود . یاد گیری نحوه صحیح غذا خورد ن، کاهش اســترس، ورزش منظم و استراحت د ر صورت نیاز، 
نمونه ای از رفتارهای خود  مراقبتی اســت. عالوه بر این، مد یریت سبك زند گی سالم، د رمان ناخوشی های جزئی، مد یریت 
بیماری های مزمن طوالنی مد ت و مراقبت پس از ترخیص از بیمارستان، چهار مؤلفه اصلی خود  مراقبتی می باشند . توان خود  
مراقبتی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی، نظیر ســن، جنسیت، تحصیالت، وضعیت سالمت، تجربیات زند گی و آگاهی های 

اجتماعی، فرهنگی و عوامل خانواد گی و محیطی قرار د ارد  )آوازه و همکاران، 1397(.
3. Self Neglet



183فصل چهارم: یافته های بخش کمی و کیفی مطالعه

یکی از پیامد های کاهش منابع و انتخاب ســبك زند گی گوشــه گیر و ریاضتی از سوی 
بازنشســتگان، کاهش رفتارهای خود  مراقبتی و بالعکس، افرایش غفلت از خود  می باشد . 

یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»ظاهــرم خیلی ژند ه و کهنه پوش به نظر می آید . کفش هایم خیلی کهنه شــد ه اند . د لم 
می خواهد  برای خود م کفش و لباس بخرم، اما اگر بخرم، د یگر برای بچه ها پولی نخواهد  
ماند . اآلن نزد یك چهار است که هیچ  چکاپ و آزمایشی ند اد ه ام. وضعیت د ند ان هایم هم 
تعریفی ند ارد . رسید گی به این ها هزینه بر است. بیمه تکمیلی هم پس از چند  ماه د وید ن، 
فقط بخش ناچیزی از هزینه ها را طبق تعرفه د ولتی می د هد ، تازه اگر این خد مات تحت 

پوشش اش باشند«.

نتایج بخش کمی این مطالعه نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك های 
زند گی گوشــه گیر و ریاضتی با غفلت از خود  وجود  د ارد . به این معنی که بازنشســتگانی 
که ســبك های زند گی گوشــه گیر و ریاضتی را انتخاب می کنند ، به میزان بیشتری پس 
از بازنشســتگی، د چار بی توجهی و غفلت از خود  می شــوند . لذا، این گروه از بازنشستگان، 
رفتارهای خود  مراقبتی پایین تری د ارند . نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  
که رابطه منفی و معکوســی بین سبك های زند گی گوشه گیر و ریاضتی با مراقبت از خود  
یا رفتارهای خود  مراقبتی وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که سبك های زند گی 
گوشه گیر و ریاضتی را انتخاب می کنند ، به میزان کمتری پس از بازنشستگی، به رفتارهای 

خود  مراقبتی روی می آورند .

سطح پایین منابع حمایتی– اجتماعی

ســطح پایین منابع حمایتی- اجتماعی یکی از مقوله های اصلی مرتبط با ســبك زند گی 
ریاضتی است که نشانه های آن را می توان د ر کیفیت پایین روابط زناشویی و روابط پرتنش 
عاطفی، مشــاهد ه نمود . کاهش منابع مالی و د رآمد ی و پایین آمد ن جایگاه پد ر د ر خانواد ه 
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پس از بازنشســتگی، د ر کنار انتظارات مضاعف خانواد ه و رشد  فزایند ه تورم و بهای کاالها 
و خد مات، باعث گرد ید ه تا فرد  بازنشســته د ر ایفای نقش های متعارف خانواد گی و تأمین 
نیازهای فرزند ان با چالش هایی مواجه شود . چالش د یگری که برخی از مرد ان بازنشسته د ر 
خانواد ه خود ، با آن مواجه اند ، سند رم شوهر بازنشسته1، است که به معنای نارضایتی زنان 
خانه د ار، از حضور شوهر بازنشسته د ر خانه است. نارضایتی زنان از حضور شوهر بازنشسته 
د ر خانه باعث می شود  تا برخی از مرد ان بازنشسته، استراتژی د وری گزینی از خانه را انتخاب 
نمایند . برخی از بازنشســتگان، کاالیی شد ن عواطف و نفوذ ارزش های اقتصاد ی د ر روابط 
عاطفی زوجین را یکی از پیامد های کاهش منابع مالی پس از بازنشستگی می د انند . از این رو، 
کیفیت زناشویی و حمایت های خانواد ه، نقش مهمی د ر سازگاری افراد  با بازنشستگی د ارد . 
یکی از بازنشستگان، د رباره فشار انتظارات فرزند ان و ناتوانی د ر تأمین نیازهای آنان می گوید :

»با وقوع بازنشستگی انتظارات و د رخواست های خانواد ه کمتر نمی شود . انتظارات بچه ها 
بر د وش بازنشســته ها، سنگینی می کند . مخصوصاً زمانی که ماد ر خانواد ه هم از بچه ها 
طرفد اری می کند ، اوضاع بد تر هم می شود . بازنشستگی باعث می شود  تا آد م توسری خور 
بشود . وقتی د ر خانه می مانی، زنت مد ام غرغر می کند  و نارضایتی خود ش را یك جوری 
نشــان می د هد . بازنشسته د یگر مثل سابق، مورد پذیرش خانواد ه نیست. به همین د لیل، 
آن ها از طریق انجام کارهای خانه، ســعی می کنند  تا بیشــتر مورد پذیرش خانواد ه قرار 
بگیرند . اگر ماد ر خانواد ه بساز و خوب باشد ، اوضاع بهتر می شود . بچه ها را کنترل می کند . 
مشکالت مالی حرف اول را د ر بین بازنشستگان می زند . تمام همسران بازنشستگان د عا 
می کنند  که شوهرانشان سرکار بروند . چون د رآمد  بازنشستگی کفاف زند گی را نمی د هد ... 
اگر مشــکالت مالی حل شوند ، شما صد  تا عیب هم که د اشته باشی مهم نیست. وقتی 

بی پول باشی، حتی خوبی هایت هم د ید ه نمی شوند«.

د ر مجموع، یافته های بخش کمی این مطالعه نشان می د هد  که رابطه منفی و معکوسی 
بین ســطح حمایت اجتماعی د ریافتی و د رک شد ه با انتخاب سبك های زند گی ریاضتی 
1.	 Retired	Husband	Syndrome
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رابطه وجود  د ارد . به این معنی که بازنشســتگانی که از حمایت اجتماعی د ریافتی و د رک 
شــد ه پایین تری برخورد ارند ، به میزان بیشتری سبك زند گی ریاضتی را انتخاب می کنند . 
عالوه بر این، بازنشستگانی که د ارای سبك زند گی ریاضتی هستند ، به لحاظ منابع مالی، 
روان شناختی، جسمانی، ارتباطی و د یگر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی د ر سطح پایینی 
قرار د ارند . نتایج یافته کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  که رابطه منفی و معکوســی 
بین انواع منابع و ســرمایه ها و انتخاب سبك زند گی ریاضتی وجود  د ارد ، به این معنی که 
با کاهش د ر منابع و ســرمایه های فرد ، پس از بازنشستگی، امکان انتخاب سبك زند گی 

ریاضتی، به عنوان شکلی از سازگاری منفی با بازنشستگی بیشتر می شود .
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جد ول شماره )5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم
د ید ن برنامه های تلویزیونی و ماهواره ای

فعالیت های 
فراغتی خانه 

محور

تجربه فراغت 
ارزان و توأم با 
انتخاب گری 

محد ود 

تی
اض

 ری
د ه/

 ش
تل

مخ
ی 

د گ
ک زن

سب

گوش د اد ن به راد یو و پاد کست
خواند ن کتب مذهبی و اد عیه
شبکه های اجتماعی پیام رسان

مشغولیت با تلفن همراه
وقت گذرانی با اعضای خانواد ه

رسید گی به امور منزل و فرزند ان
خرید  روزانه

کمك به همسر
سرگرم شد ن با نوه ها
استراحت د ر منزل

پیاد ه روی و نرمش د ر پارک
فعالیت های 

فراغتی پارک 
محور

معاشرت با همساالن د ر پارک
د ور همی های پارک محور

پرسه زنی و وقت گذرانی د ر پارک
وقت گذرانی با کمترین هزینه

ویژگی 
فعالیت های 

فراغتی

جستجوی فعالیت های فراغتی ارزان
سرد رگمی د ر نحوه گذران اوقات فراغت

هزینه بر بود ن فعالیت های فراغتی
خستگی حضور د ر پارک

کاالیی شد ن فراغت
فرد ی شد ن فعالیت های فراغتی

فعالیت های فراغتی اتفاقی
فرصت ها و انتخاب های فراغتی محد ود 

عد م د سترسی به فعالیت های فراغتی ناب
فعالیت های فراغتی روتین و تکراری
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جد ول شماره )1-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

اختالل د ر نظم زمانی زند گی روزمره

جهت گیری 
نسبت به زمان

د والیسم آزاد ی/ 
محد ود یت د ر
تجربه زمان

تی
اض

 ری
د ه/

 ش
تل

مخ
ی 

د گ
ک زن

سب

د ورنمای منفی نسبت به زمان آیند ه
حسرت زمان گذشته

رهایی از نظم زمانی تحمیل شد ه شغلی
د ر اختیار گرفتن زمان )مد یریت زمان(

شخصی شد ن زمان
فشار متناقض زمان

کارکرد  غیراقتصاد ی زمان
گسستگی د ر زمان

د غد غه مصرف زمان مازاد 
تقال برای پر کرد ن زمان

زمان مازاد 
حس بازند گی ناشی از یك عمر کار بی حاصل

ارزیابی منفی از 
بازنشستگی

نارضایتی از 
بازنشستگی

نارضایتی از سطح د رآمد 
نارضایتی از وضعیت بازنشستگی

شکاف بین انتظارات و واقعیت های موجود 
جستجوی کار برای اشتغال مجد د 

تنزل د ر پایگاه و 
منزلت اجتماعی

تنزل د ر پایگاه و 
منزلت اجتماعی

ناتوانی د ر حفظ سبك زند گی قبل از بازنشستگی
کاهش استاند ارد های زند گی
افول اقتد ار پد ر د ر خانواد ه
کاهش پذیرش اجتماعی
سبك زند گی رو به افول
عد م پذیرش اجتماعی
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جد ول شماره )2-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

استقالل و آزاد ی عمل

د رک مبهم 
و متناقض از 
بازنشستگی

د والیسم رهایی / 
طرد شد گی

تی
اض

 ری
د ه/

 ش
تل

مخ
ی 

د گ
ک زن

سب

رهایی از استرس های شغلی
رهایی از قیود  و مسئولیت های شغلی
ناد ید ه گرفتن تجارب بازنشستگان

احساس طرد شد گی و کنار گذاشته شد ن
بی اعتماد ی به توانایی افراد  بازنشسته

سیاست های تبعیض آمیز د ولت
اهمیت ند اد ن به بازنشستگان

تلقی از بازنشسته به عنوان پسماند  نظام اد اری
القای حس انقضاء و مصرف شد گی به بازنشسته ها
قد رناشناسی و برخورد  ابزاری د ولت با کارمند ان

احساس بی معنایی
عاد ت به بی معنایی
ناامید ی به آیند ه

احساس طرد شد گی
روزمرگی مضاعف

حس خشم و عصبانیت ناشی از افول پایگاه
حس بیهود گی و گم گشتگی

استقالل و آزاد ی عمل
رهایی از استرس های شغلی

رهایی از قیود  و مسئولیت های شغلی
ناد ید ه گرفتن تجارب بازنشستگان

احساس طرد شد گی و کنار گذاشته شد ن
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جد ول شماره )3-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

فقر ریزمغذی ها

الگوی تغذیه ای
نامناسب

سیطره رژیم 
غذایی ناسالم

تی
اض

 ری
د ه/

 ش
تل

مخ
ی 

د گ
ک زن

سب

تغذیه ناسالم و پرکالری
تغذیه پرحجم و شکم پرکن

مصرف محد ود  میوه و سبزیجات
مصرف محد ود  پروتئین ها

بی توجهی به حقایق تغذیه ای د ر خرید  مواد  غذایی
بی مباالتی د ر خورد ن
عاد ات غذایی ناسالم

عاد ت واره بی عالقگی به ورزش و فعالیت های پرتحرک
غیرورزشی

جامعه پذیری 
غیرورزشی

بی توجهی به ورزش د ر د وره های قبلی زند گی
هزینه بر بود ن فعالیت د ر رشته های ورزشی

عد م د سترسی به 
امکانات ورزشی

و باشگاهی

محد ود یت های جسمی و حرکتی
نبود  ورزش های محله ای و اجتماع محور

عد م د سترسی به امکانات ورزشی و باشگاهی
پیوند  ورزش حرفه ای با جوانی

کلیشه های سنی کلیشه های سنی د ر فرهنگ ورزشی
پیوند  ورزش حرفه ای با جوانی
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جد ول شماره )4-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

بحران و گسست هویتی )ابهام نقش(

تجربه انتقال به 
بازنشستگی

تجربه 
بازنشستگی 

به مثابه اختالل 
تحمیل شد ه

تی
اض

 ری
د ه/

 ش
تل

مخ
ی 

د گ
ک زن

سب

شوک ناشی از د ست د اد ن کار
کار به عنوان منبع هویت بخش

جستجوی منابع جایگزینی برای کار
بازنشستگی به مثابه محد ود یت تحمیل شد ه
تجربه ناخوشایند  از انتقال به بازنشستگی

فقد ان برنامه ریزی برای ورود  به بازنشستگی
انتقال قهری و ناگهانی به بازنشستگی

ند اشتن آماد گی قبلی برای ورود  به بازنشستگی
کاهش استقالل و افزایش وابستگی

مشکالت ناشی از کاهش د رآمد 
محد ود  شد ن روابط اجتماعی

د غد غه های منزلتی
کاهش منزلت و احترام اجتماعی

کاهش روابط اجتماعی

تعامالت اجتماعی 
محد ود 

افول سرمایه 
اجتماعی

روابط اجتماعی د رون بسته و محد ود 
عد م تمایل به برقراری تعامل و ارتباط با د یگران

احساس عد م امنیت
بی اعتماد ی تعمیم یافته
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جد ول شماره )5-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

ساد ه زیستی قهری-اجباری

عد م امنیت 
اقتصاد ی

کاهش منابع 
مالی

تی
اض

 ری
د ه/

 ش
تل

مخ
ی 

د گ
ک زن

سب

قناعت پیشگی
اولویت بند ی نیازها

د ر اولویت بود ن نیازهای پایه و معیشتی
تعویق نیازها

عد م تناسب د خل وخرج
کاهش حقوق و مزایا پس از بازنشستگی

فقد ان د رآمد های مکمل و جایگزین
ناتوانی د ر تأمین هزینه های زند گی

تنگناهای معیشتی
نگرانی از تورم و کاهش قد رت پول

نگرانی از هزینه های غیرمنتظره
کاهش عملکرد  جسمی

کاهش عملکرد  
جسمی

سرمایه جسمانی 
پایین فرسود گی شغلی

بیماری و ناتوانی جسمانی
مصرف سیگار، الکل و سوءمصرف مواد 

نحوه مواجهه
یا شرایط پرتنش 

و استرس زا

راهبرد های 
مقابله ای هیجان 

محور )انفعالی(

مصرف د اروهای آرامش بخش
تسلیم و پذیرش

جستجوی حمایت اجتماعی
استیصال و د رماند گی

د ور شد ن از موقعیت تنش زا
کنار آمد ن با شرایط و مشکالت

انجام د عا و مناسك مذهبی
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جد ول شماره )6-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

ژند ه پوشی

سند روم د یوژنغفلت از خود 

تی
اض

 ری
ه /

شد 
ل 

خت
ی م

د گ
ک زن

سب

بی توجهی به ظاهر زند گی
عد م پیگیری معالجات و د رمان های ضروری

بی توجهی و بیگانگی با نیازهای شخصی
انکار خود 

خویشتن د اری مضاعف
به تعویق اند اختن نیازهای شخصی

اولویت د اد ن به فرزند ان و د یگران مهم
نارضایتی از حضور شوهر بازنشسته د ر منزل

سند روم همسر 
بازنشسته

سطح پایین 
منابع حمایتی- 

اجتماعی

اختالف سلیقه با همسر
افزایش مشاجره با همسر

فشار همسر برای ترک منزل و اشتغال مجد د 
انتظارات مضاعف خانواد ه

روابط پرتنش 
عاطفی

پیوند های ضعیف خانواد گی
نارضایتی خانواد ه به د لیل ناتوانی د ر ایفای نقش

مشکالت ناشی از بیکاری فرزند ان
فرزند محوری خانواد ه

بار مشکالت و هزینه های فرزند ان
اختالف سلیقه با فرزند ان

نگرانی نسبت به آیند ه فرزند ان
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جد ول شماره )7-5(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله د وم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

احساس بی قد رتی

کاهش تسلط و 
کنترل بر امور 

زند گی

کنترل د رک شد ه 
پایین

تی
اض

 ری
ه /

شد 
ل 

خت
ی م

د گ
ک زن

سب احساس بی کفایتی و ناکارآمد ی
احساس عد م کنترل بر وضعیت معیشتی
احساس عد م کنترل بر وضعیت سالمت

حس تسخیرشد گی
عد م کنترل بر روید اد ها و اتفاقات زند گی

ناتوانی د ر حل مشکالت
فرافکنی شکست ها و ناکامی ها به بیرون

4-5-2- مد ل پاراد ایمی مقوله هسته د وم
مد ل پاراد ایمی تحقیق، نشان د هند ه جریان فرایند ها و فعالیت هایی است که د ر بستر تحقیق 
رخ د اد ه است. این مد ل، از پنج بخش شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مد اخله گر، 
راهبرد ها و پیامد ها تشکیل شد ه است. د ر مرکز مد ل نیز پد ید ه مرکزی قرار د ارد  که فعالیت ها 
حول محور آن شکل می گیرند . جریان فرایند ها و فعالیت هایی که د ر بستر این تحقیق اتفاق 
افتاد ه است، نشان می د هد  که د ر مقوله هسته د وم، پد ید ه مرکزی »سبك زند گی مختل شد ه/ 
ریاضتی« است که مشارکت کنند گان د ر مواجهه با این پد ید ه استراتژی ها و واکنش هایی نیز 
از خود  نشان می د هند . د ر واقع د اد ه های تفسیر شد ه د ر بخش خط د استان د ر قالب جد ید ی 

که می تواند  جریان و فرایند  رخد اد ها را نشان د هد  د ر مد ل پاراد ایمی نشان د اد ه شد ه است.

4-5-3- شرایط علی
شــرایط علی به وجود  آورند ه پد ید ه مرکزی هستند  که مشــارکت کنند گان با آن مواجه 
می شوند ، شرایط علی، ازجمله د الیل اصلی شکل گیری سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین 
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د ر میان بازنشســتگان، به عنوان پد ید ه مرکزی بود ه است؛ بنابراین، پد ید ه اصلی د ر این 
مقوله هسته، همچنان که ذکر شد ، سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین است. شرایط علی، 

مد ل پاراد ایمی مقولة هسته د وم عبارت اند  از:
کاهش منابع و سرمایه ها به د لیل روید اد های چرخه زند گی، نظیر بازنشستگی، افزایش   -
سن، بیماری )کاهش منابع مالی، جسمی، روان شناختی، حمایتی، اجتماعی، فرهنگی(.

4-5-4- شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای، بافت و بستری هستند  که استراتژی های تحقیق د ر آن به وقوع می پیوند ند . 
د ر واقع این شرایط، شرایط خاص و ویژه ای هستند  که با استراتژی های مشارکت کنند گان 

د ر ارتباط هستند . شرایط زمینه ای مد ل پاراد ایمی مقولة هسته د وم عبارت اند  از:
افزایش د ر محد ود یت د رک شد ه، کاهش د ر تسلط د رک شد ه )احساس کنترل   -
پاییــن(، کاهش منزلــت و احترام اجتماعی، عد م تناســب د خل وخرج، روابط 
پرتنش عاطفی د ر خانواد ه، ســند روم همسر بازنشســته، کیفیت پایین روابط 
زناشــویی و انتظارات خانواد ه، تجربه فراغت آنومیك، )ســرد رگمی د ر نحوه 
گذران اوقات فراغت(، فرصت ها و انتخاب های فراغتی محد ود ، عد م د سترسی 
بــه فعالیت های فراغتی ناب، هزینه بر بــود ن فعالیت های فراغتی لذت بخش، 
جامعه پذیری غیرورزشی، کلیشه های سنی د ر فرهنگ ورزشی- عد م د سترسی 
به امکانات ورزشــی و باشگاهی، شوک ناشــی از گذار به بازنشستگی، عد م 
برنامه ریزی قبلــی و آماد گی الزم برای گذار به بازنشســتگی تجربه، انتقال 
قهری به بازنشستگی، تجربه بازنشستگی به مثابه اختالل تحمیل شد ه، د والیسم 
آزاد ی/ محد ود یــت د ر تجربه زمان- د رک مبهم و متناقض از بازنشســتگی، 

د والیسم رهایی/ طرد شد گی.
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4-5-5- شرایط مد اخله گر
شــرایط مد اخله گر، شرایطی گسترد ه تر و کالن تر )گسترد ه تر از شرایط زمینه ای( است که 
اســتراتژی ها د ر آن به وقوع می پیوند ند . د ر واقع، این شرایط بیشتر به نیروهای کالن تری 
مربوط است که استراتژی های مشارکت کنند گان را تحت تأثیر قرار می د هند . به بیانی د یگر، 
برخالف شرایط زمینه ای، شرایطی خاص و ویژه نیستند ، بلکه از شمولیت و انتزاع بیشتری 
برخورد ار هســتند  که پد ید ۀ اصلی را تشد ید  یا تخفیف می کنند . شرایط مد اخله گر د ر این 
تحقیق، عوامل برون زا د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه و کالن می باشد  که تأثیر بسزایی بر 
شــرایط علی و تشد ید  یا تخفیف منابع د ارد . شرایط مد اخله گر مد ل پاراد ایمی مقولة هسته 

د وم عبارت اند  از:
هنجارها و کلیشه های سنی جامعه، اقتصاد  سیاسی چرخه زند گی )استاند ارد  زد ایی   -
از چرخــه زند گی(، کاهش ارزش پول ملــی و افزایش نرخ تورم، حاکمیت نظام 
بازار و کاالیی شد ن ابعاد  و جنبه های مختلف زند گی )عواطف، مراقبت و د رمان(، 
نبود  قوانین و مقررات حمایتی )ضد  کاالیی شد ن(، فقد ان صد ا و نبود  راهبرد های 
مقابله ای جمعی، موانع اکولوژیك و عد م تناسب زیرساخت های شهری با نیازهای 

بازنشستگان، عوامل وراثتی و ژنتیکی بیماری زا.

4-5-6- استراتژي ها
استراتژی های تحقیق، کنش هایی هستند  که مشارکت کنند گان د ر پاسخ به پد ید ه و تحت 
تأثیر شرایط زمینه ای و شرایط مد اخله گر انجام می د هند . استراتژي هاي مشارکت کنند گان 
د ر مقوله هسته د وم، د ر قبال پد ید ه مرکزي تحقیق و تحت تأثیر شرایط مد اخله گر و شرایط 

زمینه اي، عبارت اند  از:
برنامه ریزی  جستجوی فعالیت های فراغتی ارزان،  فعالیت های فراغتی اتفاقی )غیر   -
شد ه(، وقت گذرانی با کمترین هزینه، د وری گزینی از خانه، فعالیت های فراغتی 
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پارک محور، پرســه زنــی و د ورهمی د ر پارک، فعالیت هــای فراغتی روتین و 
تکراری، اســناد  علی ســاختار محور، راهبرد های مقابله ای انفعالی )اجتنابی و 
عاطفه محور(، غر زد ن و بیان احساســات منفی، سرزنش خود ، د یند اری عاطفه 
گرا، الگوی تغذیه ای نامناســب، ســاد ه زیســتی قهری، عاد ات غذایی ناسالم، 
بی توجهی بــه حقایق تغذیــه ای د ر خرید  محصوالت غذایــی، عد م پیگیری 
معالجات و د رمان های ضروری، بی عالقگی به ورزش و فعالیت های پرتحرک، 
جستجوی کار برای اشتغال مجد د ، غر زد ن و بیان احساسات منفی، اولویت بند ی 

نیازها، تعویق نیازها.

4-5-7- پیامد ها
پیامد ها، نتایج راهبرد هایی هســتند  که کنشگران آن ها را د ر مواجهه با پد ید ه ی مرکزی و 
شرایط زمینه ای و مد اخله گر اتخاذ می کنند  و به شکل مثبت و منفی یا خنثی بیان می شوند . 
پیامد هاي منتج شد ه از به کارگیري استراتژي هاي مشارکت کنند گان د ر مقوله هسته د وم را 

د ر قالب نمونه زیر می توان این گونه برشمرد :
ســند روم د یوژن )غفلــت از خود (، رفتارهای ناســالم بهد اشــتی، نارضایتی از   -
بازنشســتگی، احســاس بی معنایی، احساس طرد شــد گی، روزمرگی مضاعف، 
حس گم گشــتگی، د رماند گی آموخته شد ه، حس بازند گی ناشی از یك عمر کار، 
نارضایتی از وضعیت بازنشســتگی، عد م امنیت اقتصاد ی، شکاف بین انتظارات 
از بازنشســتگی و واقعیت های موجود ، بحران و گسســت هویتی )ابهام نقش(، 
احســاس بی قد رتی، احساس بی کفایتی و ناکارآمد ی، کاهش تسلط و کنترل بر 
امور زند گی د ورنمای منفی نسبت به زمان آیند ه، کاهش سازگاری با بازنشستگی، 

خستگی حضور د ر پارک.
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شکل شماره )6(- مد ل پاراد ایمی سبک زند گی مختل شد ه/ریاضتی

 هنجارها و کلیشه های سنی جامعه-  اقتصاد  
زد ایی  سیاسـی چرخه زند گی )اسـتاند ارد  
از چرخـه زند گـی(، کاهـش ارزش پـول 
رسـمی- افزایش نرخ تورم- بحران های 
پیاپـی اقتصـاد ی- حاکمیـت نظـام بازار 
و کاالیـی شـد ن عرصه هـای مختلـف 
زند گـی-  قوانین و مقررات تبعیض آمیز- 
صند وق هـای  حکمرانـی  د ر  ضعـف 
نبـود   و  صـد ا  فقـد ان  بازنشسـتگی- 

راهبرد های مقابله ای جمعی

محد ود یت د رک شد ه- سطح پایین تسلط 
د رک شـد ه- کاهـش منزلـت و احتـرام 
اجتماعـی- بیـکاری فرزنـد ان و انتظارات 
خانـواد ه- د والیسـم آزاد ی/ محد ود یـت د ر 
تجربـه زمـان- درک مبهـم و متناقض از 
بازنشستگی- د والیسم رهایی/ طرد شد گی- 
جامعه پذیری غیر ورزشـی- عد م د سترسی 
به امکانات ورزشـی و باشـگاهی- شـوک 
ناشـی از گـذار بـه بازنشسـتگی- عـد م 
برنامه ریزی قبلی و آماد گی الزم برای گذار 

به بازنشستگی تجربه

شرایط زمینه ای )بستر(

بـا  تـوأم  و  ارزان  فراغـت  تجربـه 
انتخاب گـری محـد ود- فعالیت هـای 
فراغتـی پـارک محـور، - اسـناد  علی 
سـاختار محور- راهبرد های مقابله ای 
انفعالـی )اجتنابـی و عاطفـه محور(-  
د ینـد اری عاطفه گرا، الگـوی تغذیه ای 

نامناسب، ساد ه زیستی قهری

سـند روم د یـوژن )غفلـت از خـود (-
رفتارهای ناسالم بهد اشتی- نارضایتی 
از بازنشسـتگی- عواطف و احساسات 
آموخته شـد ه-  د رماند گـی  منفـی- 
دورنمای منفی نسبت به زمان آیند ه- 

کاهش سازگاری با بازنشستگی

کاهـش منابـع و سـرمایه ها بـه د لیـل 
نظیـر  زند گـی،  چرخـه  روید اد هـای 
بازنشسـتگی، افزایـش سـن، بیمـاری 
)تنزل منابع مالی، جسمی، روان شناختی، 

حمایتی، اجتماعی، فرهنگی(

سبك زند گی مختل شد ه/
ریاضتی

استراتژی ها

پیامدها

شرایط مداخله گر

شرایط علی

پدیده مرکزی
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4-6- سومین مقوله هسته: سبک زند گی مستمر/تد اومی
سبك زند گی مستمر/ تد اومی، سومین مقوله هسته کشف شد ه از د اد ه هاست. به طورکلی، این 
مقوله، یکی از گونه های رایج سبك زند گی د ر میان بازنشستگان است که د ر 30.2 د رصد  
از نمونه مورد  مطالعه رایج بود ه اســت. این مقوله، پس از بررسی د قیق متن مصاحبه های 
تحقیق، گزاره های اصلی، مفاهیم، مقوله های فرعی، مقوله های اصلی د ر فرایند  طوالنی، 
د قیق و جزئی، مفهوم پرد ازی و ارائه شد ه است. د ر اد امه، به منظور بررسی جزئی و د قیق این 

مقوله هسته، یافته های تحقیق د ر د و بخش خط د استان و مد ل پاراد ایمی ارائه می شود .

4-6-1-خط د استان
سبك زند گی مستمر، عمد تاً د ر بین بازنشستگانی رایج است که پس از بازنشستگی، عاد ات، 
هویت، نگرش ها و فعالیت های کاری و شــغلی خود  را حفظ و اد امه می د هند . ویژگی های 
این نوع ســبك زند گی، عمد تاً با نظریه تد اوم و پیوســتگی اچلی منطبق است. بر طبق 
این نظریه، افراد  د ر هنگام بازنشســتگی، عاد ات، روابط و ترجیحاتی را که د ر ســال های 
پیشین عمرشان ایجاد  کرد ه اند ، حفظ و تد اوم می بخشــند . بنابراین، سبك زندگي فرد  قبل 
از بازنشستگي، به ویــژه د ر زمینه فعالیت هــای غیر کاری، د ر برنامه هــا و افکار مرتبط به 
بازنشستگي تأثیر می گذارد  )اچلی، 1999(؛ بنابراین، برخالف نظریه هایی که بازنشستگی و از 
د ســت د اد ن نقش های شغلی را عاملی برای بحران هویت می د انند ، این نظریه بر تد اوم و 
پیوستگی هویت تأکید  می کند . بر طبق این نظریه، افراد  پس از بازنشستگی به منظور تد اوم 
رفتار و شیوه های زند گی و حفظ خصوصیات روان شناختی خود ، انتخاب های سازگارانه ای 
را انجام می د هند  )اچلی، 1989(. این انتخاب ها به ســازگاری افراد  با بازنشستگی و استمرار 
امنیت هستي شناختي آن ها کمك می کند ؛ زیرا حفظ و تد اوم، امنیت هستي شناختي فرد ، 
منوط به تد اوم روالمند ی زند گي روزمره اســت. چنانچــه، با کوچك ترین تخطي از روال 
عاد ي زند گی، سراسر وجود  فرد  د چار اضطراب می شود  )گید نز، 1385 :119(. به همین د لیل، 
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به اعتقاد  وایالنت )2002( بازنشســتگی آن گونه که بسیاری از مرد م می پند ارند ، منجر به 
تغییرات اساسی د ر زند گی افراد  نمی شود . به زعم وی، محققان د رباره تغییرات هویتی پس 
از بازنشســتگی اغراق نمود ه اند ، به این د لیل که تد اوم و استمرار سبك زند گی فرد  پس از 
بازنشستگی همواره امری محتمل است. از این رو، یکی از مقوالت هسته کشف شد ه د ر این 
تحقیق سبك زند گی مستمر می باشد . د ر اد امه، برخی از مهم ترین مقوالت اصلی مرتبط با 

این نوع سبك زند گی معرفی می گرد د  )وایالنت، 2002(.

تد اوم فعالیت های فراغتی گذشته

یکی از مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی مستمر، تد اوم فعالیت های فراغتی گذشته 
است. بازنشستگانی که سبك زند گی قبلی خود  را اد امه می د هند ، غالباً پس از بازنشستگی 
تغییــری د ر میزان و کیفیت فعالیت های فراغتی خود  نمی د هند . آن ها فعالیت های فراغتی 
را که قبل از بازنشســتگی انجام می د اد ند  کماکان اد امه می د هنــد . ازآنجاکه این گروه از 
بازنشســتگان به فوریت جذب بازار کار می شوند  و د ر مشاغل پاره وقت و تمام وقت مشغول 
به کار می شــوند ، د رنتیجه بخش عمد ه ای از زمان فراغت آن ها صرف فعالیت های شغلی 
می شود . آن ها برخالف د یگر بازنشستگان، فاقد  زمان کافی برای انجام فعالیت های فراغتی 
هستند . برای آن ها پرد اختن به فعالیت های فراغتی، با توجه به مشغله های کاری، همواره 
د ر اولویت هــای بعد ی قرار د ارد . از ســوی د یگر، به د لیل حجم باالی فعالیت های کاری، 
عماًل مرز د قیقی بین فراغت و کار د ر زند گی روزمره این گروه از بازنشستگان وجود  ند ارد . 
عالوه بر این، زمان ناکافی و اولویت د اشــتن کار بر فراغت، باعث می شود  تا فرصت ها و 
انتخاب های فراغتی این گروه از بازنشســتگان محد ود  شود . یکی از د الیل این امر تفاوت 
ماهوی کار و اشتغال د ر بخش خصوصی با بخش د ولتی است. اشتغال مجد د  بازنشستگان 
د ر بخش خصوصی، به د لیل تفــاوت ماهوی آن با بخش د ولتی، چالش ها و فرصت های 
جد ید ی را برای این گروه از بازنشستگان ایجاد  می کند . آقای عبد ی د ر بیان تجربه اشتغال 
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مجد د  پس از بازنشستگی د ر بخش خصوصی می گوید :
»من قباًل که کار می کرد م خیلی راحت تر بود م. اآلن برای گرفتن یك ساعت مرخصی 
اذیت می شوم. اآلن که د و سال است د ر بخش خصوصی کار می کنم به اند ازه سی سال 
کــه کارمند  بود م، کارکرد ه ام.چه ازنظر بهــره وری چه ازنظر حجم کار. بخش خصوصی 
بیشتر نتیجه گرا است. از کارمند  د ولتی که سی سال کارکرد ه نمی پرسند ، آقا تو کارکرد ه ای 
یا نه؛ اما د ر بخش خصوصی هرروز باید  مشخص کنی که چه کار می کنی. من اصاًل زمان 
کافی برای فراغت ند ارم. پنج شنبه ها هم سرکار هستم. جمعه ها تعطیل هستم که آن هم 
به خاطر کرونا بیرون نمی روم. قباًل که کرونا نبود ، مهمانی و ســفر می رفتیم. به هرحال، 

برای رسید گی به کارهای شخصی ام حتماً باید  از محل کارم مرخصی بگیرم«.

د ر مجموع، به نظر می رســد  که به د لیل تد اوم فعالیت هــای فراغتی و عد م تغییر د ر 
کمیت و کیفیت فعالیت های فراغتی پس از بازنشســتگی، به د لیل اشتغال مجد د  و د یگر 
مشغولیت های کاری، تفاوت معنی د اری بین کیفیت فراغت قبل و بعد  از بازنشستگی وجود  
ند ارد . لذا، فعالیت های فراغتی قبل از بازنشســتگی، کماکان د ر د وره بازنشستگی نیز اد امه 
می یابند . نتایج، بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که تفاوت معناد اری بین کیفیت 
و کمیت فعالیت های فراغتی این گروه از بازنشســتگان، د ر د وره قبل و بعد  از بازنشستگی 

وجود  ند ارد .

تجربه خطی و ممتد  از زمان

تجربه خطی و ممتد  از زمان، یکی از مقوالت اصلی مرتبط با سبك زند گی مستمر است که 
ریشه د ر حفظ و تجد ید  منابع و تد اوم هویت و سبك زند گی فرد  پس از بازنشستگی د ارد ؛ 
بنابراین، به د لیل حفظ منابع و عد م گسست د ر هویت و سبك زند گی پس از بازنشستگی، 
د رک و تجربه بازنشستگانی که سبك زند گی مستمر د ارند ، به طور ماهوی، خطی و یکنواخت 
اســت. به نحوی که زمان حال، تد اوم گذشته و زمان آیند ه نیز تد اوم حال خواهد  بود . د رک 
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ممتد  و خطی از زمان به کاهش اضطراب هستی شناختی و تد اوم و انسجام خود  و هویت 
کمك می کند . از سوی د یگر، معنا و کارکرد  اقتصاد ی زمان برای این گروه از بازنشستگان 
باعث می شــود  تا اغلب آن ها، به د لیل ارزش آفرینی، احساس مفید  و مولد  بود ن نمایند . از 
این رو، تجربه افراد  از بازنشستگی عمیقاً متأثر از د رک و تجربه می باشد . بازنشستگانی که 
د ارای سبك زند گی مستمر هستند ، تجربه متفاوتی از انتقال به بازنشستگی د ارند . آن ها، نه 
همانند  افراد  با سبك زند گی گوشه گیر و ریاضتی، بازنشستگی را گسستی از زند گی قبلی و 
نه همانند  افراد  با سبك زند گی خالق، بازنشستگی را افقی نوین د ر زند گی خود  می د انند . 
آن ها بازنشســتگی را به عنوان تد اوم فعالیت های قبلــی تجربه می کنند . د رنتیجه آن ها با 
چالش هایی کمتری د ر زمینه سازگاری با بازنشستگی مواجه اند . عد م کناره گیری د ائمی از 
بازار کار و نپذیرفتن انگ بازنشستگی، به د لیل تأکید  بر توانمند ی های شغلی خود  و اشتغال 
مجد د  د ر بازار کار، باعث می شود  تا این گروه از بازنشستگان، تجربه متفاوتی از بازنشستگی 
د اشته باشند . آن ها، با رد  تعاریف قانونی و نهاد ی از سن بازنشستگی، زمان بازنشستگی یك 
فرد  را با توجه به ظرفیت ها و توانایی های وی تعریف می کنند . بر این اســاس، یك فرد  تا 
زمانی که قاد ر به کار کرد ن است، بازنشسته محسوب نمی شود . یکی از بازنشستگان د رباره 

تجربه خود  از زمان بازنشستگی می گوید :
»من اصاًل احســاس بازنشســتگی از کار ند ارم. بازنشســتگی برای من شروع یك کار 
مورد عالقــه بود  که برایش برنامه ریزی کرد ه بود م و تالش کرد ه بود م و با خوشــحالی 
آن را شــروع کرد م. من معنای بازنشســتگی را متفاوت د رک می کنم. چون هم زمان با 
بازنشســتگی، شــغل مورد عالقه ام را آغاز کرد م. هر روز د ر شغل جد ید یم پیشرفت های 
بیشتری می کنم. آنچه گذشــته من را به حال و آیند ه وصل می کند ، کار است. از وقتی 
خود م را شناختم، د ر حال کار کرد ن هستم و بعد ازاین هم تا زمانی که توانایی د اشته باشم 

به کارم اد امه می د هم«.
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تد اوم منزلت و پایگاه اجتماعی

یکی د یگر از مقوالت اصلی مرتبط با سبك زند گی مستمر، تد اوم منزلت و پایگاه اجتماعی، 
می باشــد . به طورکلی، بازنشســتگی از طریق کاهش د ر منابع مالی، اجتماعی، حمایتی و 
انگیزشی باعث تنزل منزلت و پایگاه اجتماعی بازنشستگان می شود . جد ایی از کار و از د ست 
د اد ن نقش های شــغلی، ازجمله د الیل اصلی این فرایند  است. د ر این میان، اشتغال مجد د  
و د یگر فعالیت های اجتماعی و د اوطلبانه ازجمله راهبرد های جبرانی است که از طریق آن 
افراد  بازنشســته می توانند ، به منظور جبران منابع کاهش یافته خود  استفاد ه نمایند . یکی از 

بازنشستگان د راین باره می گوید :
»کار جد ید م نوعی کسب پایگاه اجتماعی جد ید  است و می د انم کمی که بگذرد  من حقوق 

و پول خوبی از آن کسب می کنم«.

 از طریق این نوع راهبرد های جبرانی، بازنشستگان می توانند  به رغم کاهش د ر منابع 
و ظرفیت ها، به نحو خالقانه ای از ســایر توانایی ها و منابع جایگزین استفاد ه کنند . از این 
منظر، اشتغال مجد د  نوعی راهبرد  جبرانی و جایگزین برای کاهش منابع پس از بازنشستگی 
است. د رآمد های حاصل از اشتغال مجد د ، نه تنها جایگزینی برای کاهش منابع مالی پس از 
بازنشستگی است. بلکه افراد  بازنشسته، از طریق اشتغال مجد د ، قاد ر به حفظ و تد اوم روابط 
اجتماعی خود  و همچنین بازیابی هویت و منزلت خود  پس از بازنشستگی می شوند . یکی از 

بازنشستگان د راین باره می گوید :
»محل کار جد ید  من طوری اســت که برای بازنشســتگان باتجربــه، اهمیت و احترام 
بیشــتری قائل اند . توی بخشــی به من کار د اد ند  که همیشه مشکل وجود  د اشته است. 
د یروز جلسه ای د ر سازمان د امپزشکی د اشتم، آن ها خیلی ابراز رضایت از موفقیت کاری 
ما د اشــتند . می گفتند ، قباًل اوضاع خراب بود ه، اما اآلن خیلی خوب شد ه است. آن ها قد ر 

تجربه ما رو بیشتر می د انند «.

نتایــج بخش کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  که رابطه منفی و معکوســی بین 
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سبك های زند گی مستمر با کاهش منزلت اجتماعی وجود  د ارد ، به این معنی که بازنشستگان 
د ر این نوع ســبك زند گی، به میزان کمتری پس از بازنشستگی، کاهش منزلت اجتماعی 

را تجربه می کنند . 

د والیسم اخالقی اشتغال مجد د  قهری/ غیر قهری

یکی از مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی مســتمر، د والیسم اخالقی اشتغال مجد د  
قهری/ غیر قهری اســت. بازنشســتگانی که د ارای سبك زند گی مستمر هستند ، پس از 
بازنشســتگی به اشــتغال مجد د  روی می آورند . آن ها، د الیل و انگیزه های متفاوتی برای 
فعالیت های خود  د ارند ؛ که شامل طیفی متنوعی از انگیزه ها و د غد غه های مالی، هویتی و 
منزلتی است. برای این گروه از بازنشستگان، اشتغال مجد د  نوعی استراتژی بقا، یا ابزاری 
برای خود  شکوفایی و تحقق بخشی به خود ، است. د ر برخی از مواقع نیز اشتغال مجد د  با 
هد ف سرگرمی، د وری گزینی از خانه و نگرانی از کاهش کنترل و بی قد رتی انجام می شود . 
بااین حال، اکثر بازنشستگان با سبك زند گی مستمر، انجام کار و فعالیت فارغ از محتوای آن 
را امری ارزشمند  می د انند . د ر این رابطه، گفتمان غالب سالمند  شناسی نیز یکی از نشانگان 
سالمند ی مثبت را فعال بود ن می د اند . د ر این گفتمان، مفهوم سالمند ی مثبت، متراد ف با 
سالمند ی فعال و د ر تضاد  با سالمند ی منفعل است. بااین حال، پرسش اساسی این است که 
آیا صفت فعال بود ن د ر مفهوم سالمند ی فعال، فی نفسه د ارای معنای مثبتی است؟ آیا مراد  
از فعال بود ن، صرفاً فعالیت های د ســتمزد ی است؟ آیا صرف فعال بود ن را می توان نوعی 
فضیلت و ارزش قلمد اد  نمود ؟ بنابراین پرســش اساسی د ر مفهوم سالمند ی فعال، ناظر بر 
معنا و مفهوم فعال بود ن و محتوای آن اســت. پرسش این است که آیا صفت فعال بود ن 
د ر مفهوم ســالمند ی فعال، اساساً محتوایی مثبت د ارد ؟ بنابراین رویکرد ی که بر فضیلت 
فعال بود ن تأکید  می کند ، باید  مرز فعالیت های معنا بخش و فعالیت های ناشی از ضرورت 
را شناسایی نماید . مشارکت کنند گان د ر این تحقیق د رباره فضیلت فعالیت و اشتغال مجد د  
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پس از بازنشستگی نظرات متفاوتی د اشتند . اکثر بازنشستگانی که به د الیل منزلتی و هویتی 
د ر فعالیت های مورد عالقه خود ، اعم از فعالیت های د ســتمزد ی و غیر د ستمزد ی، مشغول 
به کار بود ند ، احساس خوشایند ی از فعالیت های پس از بازنشستگی خود  د اشتند . برای این 
گروه از بازنشستگان، »کار و فعالیت« ابزاری برای خود  بیانگری، اثبات توانایی های خود  و 
نوعی مقابله ضمنی با کلیشه های سنی رایج، د رباره توانمند ی های بازنشستگان و سالمند ان 

است. آقای عبد ی د راین باره می گوید :
»خیلی ها د ر جامعه فکر می کنند  که بازنشســته ها افراد ی ناتوان و ازکارافتاد ه اند ؛ اما این 
تصور اشتباه است. چون بازنشسته ها، تجارب ارزشمند  زیاد ی د ارند . محل کار من، اهمیت 
بیشــتری برای تجارب و مهارت های کاری من قائل است. آن ها د ر واحد ی به من کار 
د اد ند  که همیشه مشکل د اشته است. د یروز جلسه ای د ر سازمان د امپزشکی د اشتم، آن ها 
ابراز رضایت زیاد ی از موفقیت کاری من د اشتند . آن ها می گفتند ، قباًل اوضاع خراب بود ه 

است؛ اما اآلن خیلی خوب شد ه است. آن ها قد ر تجربه من را بیشتر می د انند «.

د ر مقابل، بازنشســتگانی که به د لیل ضرورت و نیازهای مالی، ناگزیر به فعالیت های 
د ستمزد ی خارج از تخصص و عالقه خود  می باشند ، تجربه ای منفی از فعالیت های شغلی 
پس از بازنشســتگی د اشتند . برای آن ها کار و اشتغال مجد د ، نه یك فضیلت، بلکه نوعی 
شــر ضروری و استراتژی بقاء بود . نوعی زحمت1 و فعالیت »ســیزیف وار«2 و ناتمام که 
هیچ گاه به هد ف و سرمنزل مقصود  نمی رسد ؛ اغلب این بازنشستگان از تبعیض های سنی 
د ر محیط کار، به ویژه تبعیض د ر پرد اخت حقوق و مزایا رنج می برند ؛ بنابراین، تجارب متنوع 
بازنشستگان از کار و اشتغال مجد د  را باید  د ر د والیسم اخالقی کار و فعالیت جستجو نمود . 

آرنت د ر کتاب »وضع بشــر« از شکل های مختلف فعالیت بشــری صحبت می کند . وی سه بعد  از فعالیت انسان را از هم   .1
تفکیك می نماید ؛ 1- زحمت، 2- کار، 3-عمل آزاد . از نظر آرنت »زحمت« ابتد ایی ترین سطح فعالیت آد می است و با مسئله 
بقا و تد اوم زیست انسان مرتبط است. انسان د ر این سطح اسیر الزامات زند گی و تأمین معاش است. د ر زحمت انسان چیزی 
از خود  برجای نمی گذارد  و حاصل زحمت فقط و فقط عرق ریختن است. انسان د ر این سطح زند گِی شبیه به سایر جاند اران 

د ارد  )پناهی، 1398(. 
اشاره به یکی از اساطیر یونان باستان و کنایه از کار بی حاصل و تمام نشد نی.  .2
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د وگانه اخالقی که د ر یك ســوی آن کار وسیله ای برای خود شکوفایی و تحقق بخشی به 
خود  و د ر ســوی د یگر، کار به مثابه زحمت، ابزاری برای تأمین معاش و نوعی شر ضروری 

محسوب می شود . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»بعد  از بازنشستگی، ازیك طرف د رآمد م کاهش یافت، از طرف د یگر هزینه های زند گی 
باال رفت. من از سر اجبار د ر فعالیتی که عالقه ای هم به آن ند ارم، کار می کنم. براد رهای 
من بعد  از بازنشســتگی تفریح و فراغت زیاد ی د ارند ، د نبال کار نرفتند ، چون به پول نیاز 
ند ارند  ، وضعشان خوب است. یه کارمند  با حقوق بخور نمیر، اگر د ر تمام طول زند گی اش 
هم کار کند، باز هم عقب اســت. من اآلن که باید  استراحت کنم، مجبور به انجام کارم، 
اگر کار نکنم امورات زند گی ام نمی گذرد . معمواًل شــرایط شغل اول )شغل د ولتی قبل از 
بازنشستگی( د یگر تکرار نمی شود . آد م با شغل اولش خیلی راحت تر است؛ اما من مجبورم 
شغل د ومم را اد امه بد هم. نگاه خوبی به کار بازنشسته ها وجود  ند ارد ، بخشی از حقوقم را 

به این بهانه که مستمری بگیر هستم، نمی د هند «.

اخالق پرمشغلگی

اگرچه، افراد  د ر ســبك زند گی مســتمر، د الیل متفاوتی برای اشتغال مجد د  خود  د ارند ، 
بااین حال، اغلب بازنشســتگان د ر این نوع ســبك زند گی بــر فضیلت فعال بود ن تأکید  
می کنند . آن ها، فعالیت را پاد زهری د ر مقابل انفعال و بیماری های ناشی از افزایش سن و 

بازنشستگی می د انند .
»برای من فعالیت و کار د اشــتن حیاتی است. من فقط به کار فکر می کنم، اصاًل نگران 
پیری و مرگ نیستم. اگر اآلن کارم را از من بگیرند ، د نبال کار جد ید  می گرد م. برای من 
بازنشستگی به معنای د ر خانه ماند ن و به د رود یوار نگاه کرد ن نیست. بازنشسته د ر راستای 
عالقه مند ی هایش، می تواند  هزاران فعالیت د اشته باشد . اینکه، بازنشسته د ر خانه بیند  و 

مهر باطل به خود ش بزند ، قابل قبول نیست«.
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تد اوم الگوی تغذیه ای گذشته

از د یگر مقوالت اصلی مرتبط با سبك زند گی مستمر، تد اوم الگوی تغذیه ای گذشته است. 
بازنشستگانی که د ارای سبك زند گی مستمر هستند  و پس از بازنشستگی، به اشتغال مجد د  
روی می آورند ، به لحاظ ســنی غالباً د ر گروه )پیر- جوان( قرار د ارند . د رنتیجه، اغلب آن ها 
محد ود یت های جســمی و حرکتی سالمند ان و گروه های ســنی )پیر- پیر( را ند ارند . این 
گروه از بازنشســتگان، نه تنها احساس پیری نمی کنند ، بلکه اغلب خود  را افراد ی جوان و 
میان سال می پند ارند . از سوی د یگر، تد اوم فعالیت های کاری گذشته و تجربه متفاوت آن ها 
از بازنشستگی، باعث می شود  تا آن ها نیازی به تغییر الگوی تغذیه ای خود  احساس نکرد ه 
و همچنان عاد ات غذایی مألوف قبل از بازنشستگی را اد امه د هند . یکی از بازنشستگان د ر 

این زمینه می گوید :
»من همان غذاهایی را که قباًل می خورد م، اآلن هم می خورم، چون اآلن هم مثل قبل 

فعالیت د ارم، نیازی به تغییر نمی بینم«.

راهبرد های مقابله ای ترکیبی )فعال-انفعالی(

از د یگر مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی مســتمر، راهبرد هــای مقابله ای ترکیبی 
)فعال- انفعالی( اســت. به این معنی که بازنشســتگان با سبك زند گی مستمر، عموماً از 
انواع مختلفی از راهبرد های مقابله ای، برای مد یریت استرس و مقابله با روید اد های تنش زا 
اســتفاد ه می کنند . عالوه بــر این، ازآنجا که این گروه از بازنشســتگان، طیف متنوعی را 
تشکیل می د هند از سبك های اسناد ی د و کانونی )ساختار محور/ عاملیت محور(، د ر توجیه 
موفقیت ها و شکست های خود  استفاد ه می کنند . به عنوان مثال، بازنشستگانی که به د الیل 
قهری، به اشــتغال مجد د  روی می آورند  و تصمیم آن ها برای تد اوم سبك زند گی پس از 
بازنشستگی، غیراراد ی و ناشی از ضرورت است، به میزان بیشتری از راهبرد های مقابله ای 
انفعالی و اســناد  علی ساختار محور اســتفاد ه می کنند . آن ها، کنترل د رک شد ه پایین تر و 
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بالعکس، محد ود یت های د رک شد ه بیشتری را تجربه می کنند . د ر مقابل، بازنشستگانی که 
انگیزه آن ها برای اشــتغال مجد د ، خود شکوفایی است و د ر تد اوم سبك زند گی از اختیار و 
عاملیت بیشتری برخورد ارند ، به مراتب کنترل د رک شد ه بیشتر و محد ود یت های د رک شد ه 
کمتری را تجربه می کنند . این گروه از بازنشســتگان، د ر مواجه با موقعیت های تنش زا، از 
راهبرد های مقابله ای فعال و د ر توجیه شکست ها و ناکامی های خود ، از اسناد  علی عاملیت 

محور استفاد ه می کنند .

اسطوره والد گری1

یکی از مقوالت اصلی ســبك زند گی مستمر، اســطوره والد گری است که د ر عمل باعث 
بی توجهی و غفلت اراد ی بازنشستگان نسبت به خود  می شود ؛ بنابراین، بی توجهی و غفلت 
اراد ی بازنشســتگان نســبت به خود ، نه تنها به د لیل مشکالت اقتصاد ی و معیشتی است، 
بلکه د الیل و ریشه های فرهنگی آن ها را باید  د ر فرهنگ فرزند  محور خانواد ه ها و اسطوره 
والد گری جستجو نمود . به طورکلی، د ر یك فرهنگ فرزند  محور، فرزند ان د ر کلیه مناسبات 
د رونی و بیرونی خانواد ه، د ر مرکز و کانون توجه قرار د ارند . د ر چنین زمینه ای، ارزش شخصی 
والد ین به شــد ت به وضعیت فرزند ان گره خورد ه است. بسیاری از مشارکت کنند گان د ر این 
مطالعه، د ر بیان د الیل موفقیت خود ، به وجود  فرزند ان خوب و موفق اشــاره می کرد ند . از 
این حال، آنچه  این رو، این همانی والد - فرزند  یکی از مؤلفه های اصلی چنین فرهنگی است. با
قوام بخش و بازتولید  کنند ه فرهنگ فرزند  محوری است، اسطوره والد گری می باشد . اسطوره 
والد گری، اید ه آل های ذهنی، افراطی و فراگیری هســتند  که سهم عمد ه ای د ر شکل د هی 
به ســبك فرزند  پروری و نحوه برخورد  والد ین با فرزند ان ایفا می کند . این اسطوره ها بیشتر 
حول مفهوم والد  خوب و آرمانی و الگوهای برتر تربیت فرزند ان شکل می گیرد . بسیاری از 
والد یــن ارزش خود  را به عنوان پد ر و ماد ر د رگرو رفتار فرزند ان می بینند . این نوع این همانی 

1. Parenting
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والد - فرزند  باعث می شــود  تا والد ین، فرزند ان را نســخه د یگــری از خود  بد انند  و تالش 
نمایند  تا این نسخه، هرچه بیشــتر مورد  تائید  و تحسین د یگران قرار گیرد . باور والد ین به 
مســئولیت های آرمانی خود  و مسئولیت پذیری افراطی آن ها د ر این زمینه، باعث می شود  تا 
رشد  مسئولیت پذیری فرزند ان د چار مشکل شود . متعاقباً، عد م تحقق عملی این اید ئال ها نیز 

باعث می شود  تا والد ین احساس شکست و ناکامی کنند  )صید ی و همکاران، 1395(.
بســیاری از مشــارکت کنند گان د ر این مطالعه، والد ین را حالل مشــکالت فرزند ان 
می د انســتند  و معتقد  بود نــد  که بد ون کمك آن ها، فرزند ان قاد ر به حل مشــکالت خود  
نمی باشند . به زعم آن ها، وظیفه اصلی پد ر و ماد ر این است که د ر تمامی موقعیت ها خود  را 
بین مشکالت و فرزند ان قرار د هد . این باور ریشه د ر د ید گاهی د ارد  که به موجب آن والد ین 
خود  را مقصر و مسبب مشکالت پیش آمد ه برای فرزند انشان می د انند . از این رو، د ر اولویت 
بود ن فرزند ان از مضامین مرتبط با اســطوره والد گری اســت. بر این اساس، والد ین تمام 
توان خود  را صرف رسید گی به امور فرزند ان می کنند  و رسید گی به نیازهای خود  و همسر 
د ر اولویت های بعد ی آن ها قرار می گیرد ، نوعی ازخود گذشــتگی آسیب زا و آرامش بخشی 
افراطی به فرزند ان که باعث می شود ، بازنشستگان با سبك زند گی مستمر، به طور آگاهانه 
و اراد ی، اولویت بخشــی به نیازهای فرزند ان و غفلت و بی توجهی نسبت به خود  را امری 
طبیعی و ارزشمند  بپند ارند . د ر این نوع سبك زند گی، تالش بی وقفه و مستمر والد ین برای 
رفع نیازهای فرزند ان حتی پس از ازد واج و جد ایی فرزند ان از خانواد ه، وظیفه طبیعی والد ین 
و نوعی فضیلت محسوب می شود . اسطوره والد گری، بر تصویر آرمانی از پد ر خستگی ناپذیر 
استوار اســت که تنها مأموریت اش د ر زند گی، تأمین انتظارات فرزند ان است. از این رو، د ر 
بســیاری از موارد  تمایل افراد  بازنشسته به اشتغال مجد د ، ریشه د ر نقش والد گری آن ها و 
انتظــارات فزایند ه فرزند ان د ارد  که د ر نبود  نهاد های حمایتی و رفاهی از جوانان و بیکاری 
ســاختاری د ر جامعه، باعث وابستگی هرچه بیشتر جوانان به خانواد ه، به عنوان یگانه منبع 
حمایتی می شــود . د ر مجموع، فشارهای ناشی از نقش والد گری، بار مضاعفی را بر د وش 
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بازنشستگان تحمیل می کند  که استرس و خستگی مزمن و »اضطراب والد گری« ازجمله 
پیامد های آن می باشد  )صید ی و همکاران، 1355(.

بازنشستگانی که د ر نظام شناختی شان به نوعی ازخود گذشتگی آسیب زا باور د ارند ، د ر 
پرد اختن به نیازهای شخصی خود ، احساس گناه می کنند . آن ها معتقد ند  که اگر تمام توجه 
و تمرکز خود  را به فرزند انشان معطوف نکنند ، خود خواه و گناهکار خواهند  بود . د رحالی که 
»والد گری مســئوالنه« مســتلزم برقراری تعاد ل بین مراقبت از خود  و مراقبت از د یگران 
می باشــد  )صید ی و همکاران، 1395(. یکی از بازنشستگان د ر بیان نگرانی ها و اضطراب های 

»والد گری« خود  می گوید :
»بزرگ ترین اضطراب من راجع به آیند ه این است که نتوانم برای خانواد ه ام کاری کنم. ما 
همیشه باید  به فکر آیند ه بچه هایمان باشیم. آیند ه مشخص نیست. من اآلن هر کاری که 
انجام می د هم، برای خود م نیســت. برای من خانواد ه، اولین اولویت است. نیازهای خود م 
د ر مرحله بعد  قرار د ارد . گاهی وقت ها، خود م را فراموش می کنم. اول به آن ها رســید گی 
می کنم، پول هایم خرج نیازهای آن ها می شــود . گاهی که فکر می کنم، می بینم که د ر 
همان ایام جوانی هم برای راحتی پد ر و ماد رم کار می کرد م. هرگز کود کی و جوانی نکرد م. 
تمام زند گی ام صرف کارکرد ن و تالش شــد ه است. پسر آخری ام را خیلی د وست د ارم. 
می خواهم آن قد ر زند ه باشم تا عروسی او را ببینم. خیلی نگران وضعیت بچه ها هستم... 
بهشون کمك می کنم، گاهی براشون وام می گیرم. مجبورم آن ها را د ر اولویت قرار بد هم 
و کمك کنم. بخش عمد ه ای از مشکالت من، مربوط به بچه ها است. احساس می کنم، 

برای خود م زند گی نکرد ه ام«.

حفظ منابع به مثابه راهبرد ی برای تد اوم سبک زند گی

د ر مجموع، بازنشســتگانی که سبك زند گی مستمر د ارند ، پس از بازنشستگی و د ر برخی 
مواقع، ســال ها قبل از آن، تالش می کنند  تا بــرای جبران منابع کاهش یافته خود  پس از 
بازنشستگی، به منابع جایگزینی د ست یابند . آن ها، به د لیل اد امه فعالیت های خود  پس از 
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بازنشستگی، عالوه بر آن که از احساس یکپارچگی و انسجام هویتی بیشتری برخورد ارند ، 
سرمایه اجتماعی و شــبکه های ارتباطی و حمایتی خود  را حفظ می کنند . ازآنجاکه تد اوم 
سبك زند گی قبلی منوط به حفظ و تجد ید  منابع و سرمایه ها و د سترسی به سطح معینی 
از فرصت های ساختاری اســت. د رنتیجه، برای این گروه از بازنشستگان، حفظ و تجد ید  
منابع، راهبرد ی برای حفظ سبك زند گی و حتی المقد ور جلوگیری از تنزل آن می باشد . لذا، 
نگرانی از افول ســبك زند گی و تالش جهت حفظ و تد اوم یا ارتقای سبك زند گی، یکی 
از د غد غه های بازنشستگانی است که سبك زند گی مستمر د ارند . از این رو، اشتغال مجد د ، 
راهبرد ی برای جبران منابع ازد ست رفته و بازیابی احساس کنترل است که د رنهایت می تواند  
به حفظ و تد اوم ســبك زند گی کمك کند . از این رو، حفظ و تد اوم سبك زند گی، هم زمان 
نتیجه د ستیابی به فرصت های ساختاری و برخورد اری از سطح معینی از عاملیت و احساس 

کنترل است. یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»با حقوق بازنشستگی اصاًل نمی شــود پیری موفقی د اشت، باید  د ر رشته ای که عالقه 
د اری اد امه کار بد هی. ســال اول که بازنشسته شد م بیکار بود م، به زود ی متوجه شد م با 
این حقوقی که به عنوان مستمری می د هند ، مخارج زند گی ام تأمین نمی شود . چون مجبور 
می شوم از خیلی چیزهایی که قباًل د اشتم، بزنم. ترس از این مسئله باعث شد  تا مجد د اً 
وارد  بازار کار شــوم. اآلن د خل وخرج می رسه، اما با قناعت. البته ما از اول هم به قناعت 

عاد ت د اشتیم«.

عــالوه بر ایــن، نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  که رابطه مثبت و 
معناد اری بین منابع و سرمایه های فرد  بازنشسته و سبك زند گی مستمر وجود  د ارد  به این 
معنی که افراد  با سبك زند گی مستمر پس از بازنشستگی، به میزان کمتری با کاهش منابع 
مواجه می شوند . د رنتیجه می توان نتیجه گرفت که رابطه معناد اری بین حفظ منابع شخصی 

و تد اوم سبك زند گی وجود  د ارد .
د ر مجموع، ســبك زند گی مستمر د ارای پیامد های مختلفی است، این پیامد ها عمد تًا 
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نتیجه راهبرد هایی است که افراد  با این نوع سبك زند گی، جهت سازگاری با بازنشستگی 
از آن استفاد ه می کنند . احساس جوانی و کارآمد ی، انسجام و یکپارچگی هویتی، احساس 
کنترل بر روید اد های زند گی، ســازگاری با بازنشســتگی، مراقبت از خود ، مثبت اند یشی، 
ســطح پایین اضطراب مرگ و عد م نگرانی از پیر شد ن، ازجمله پیامد های مثبت این نوع 
سبك زند گی می باشــد . نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت 
و معناد اری بین ســبك زند گی مستمر و متغیرهایی نظیر اضطراب مرگ، مراقبت از خود ، 
مثبت اند یشــی، ســطح پایین اضطراب مرگ و عد م نگرانی از پیر شد ن وجود  د ارد ؛ یعنی 
افراد ی که ســبك زند گی مستمر را انتخاب می کنند ، کمتر نگران پیر شد ن خود  بود ه و از 
اضطــراب مرگ پایین تری برخورد ارند . آن ها، مثبت اند یش بود ه و رفتارهای خود  مراقبتی 
بیشــتری د ارند . به لحاظ جهت گیری های د ینی نیز اغلب بازنشســتگان با سبك زند گی 
مســتمر، جهت گیری های د ینی قبلی خود  را پس از بازنشســتگی حفظ می کنند  و عمومًا 
تغییری د ر جهت گیری د ینی آن ها ایجاد  نمی شود . جهت گیری و نوع د ین د اری این گروه 
از بازنشستگان عمد تاً از نوع ترکیبی است و طیفی متنوعی از انواع د ین د اری مناسك گرا، 

عاطفه گرا و اخالق محور را شامل می شود .
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جد ول شماره )6(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله سوم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

کاهش زمان فراغت به د لیل اشتغال مجد د 

ویژگی 
فعالیت های 

فراغتی

تد اوم فعالیت های 
فراغتی گذشته

می
د او

ر/ ت
ستم

ی م
د گ

ک زن
سب

زمان ناکافی برای فعالیت های فراغتی

استمرار فعالیت های فراغتی قبل از بازنشستگی

د ر اولویت نبود ن فعالیت های فراغتی

زمان ناکافی برای استراحت و بازتوانی

نامشخص بود ن مرز بین فراغت / کار

فرصت ها و انتخاب های فراغتی محد ود 

مشغولیت های مد اوم کاری

فضیلت فعال 
بود ن

اخالق
پرمشغلگی

عالقه و تالش وافر برای فعال ماند ن

اولویت کار بر فراغت

عاد ت واره کار مد اوم

ارزشمند  بود ن فعالیت و کار

تد اوم و پیوستگی زمان

جهت گیری 
نسبت به زمان

تجربه خطی و 
ممتد  از زمان

تجربه یکنواخت از زمان

کارکرد  اقتصاد ی زمان

تجربه خطی از زمان

آیند ه به مثابه تد اوم گذشته

یکپارچگی و انسجام هویتی
یکپارچگی و 
انسجام هویتی

تد اوم و پیوستگی 
هویت احساس مفید  و مولد  بود ن

احساس تد اوم د اشتن
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ادامه جد ول شماره )6(

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

استرس های ناشی از اشتغال مجد د 

تجربه متناقض
از اشتغال مجد د 

د والیسم اخالقی 
اشتغال مجد د  
قهری / غیر 

قهری

می
د او

ر/ ت
ستم

ی م
د گ

ک زن
سب

احساس تعلق به محل کار جد ید 
اشتغال مجد د  به مثابه استراتژی بقا

کار به عنوان منبع هویت و خود شکوفایی
تجربه متفاوت کار د ر بخش غیرد ولتی

عد م ارتباط شغل جد ید  با تخصص های قبلی
تجربه نابرابری و تبعیض سنی د ر محل کار

احترام د ر محل کار به د لیل تجربه باال
رضایت نسبی از اشتغال مجد د 

نارضایتی از اشتغال مجد د 
اشتغال مجد د  به د لیل کاهش د رآمد 

د الیل اشتغال 
مجد د 

اشتعال مجد د  به د لیل نیاز روحی
اشتغال مجد د  به د لیل ترس از بی قد رتی

اشتغال مجد د  به د لیل فشار هزینه های زند گی
عالقه به اشتغال مجد د  به د لیل سرگرم شد ن
اشتغال مجد د  به د لیل ترس از خانه نشینی
تد اوم الگوی بی توجهی به حقایق تغذیه ای د ر مصرف

تغذیه ای
گذشته

تد اوم الگوی 
تغذیه ای
گذشته

بی توجهی به عامل سن د ر الگوی تغذیه
تد اوم عاد ات غذایی

احساس عد م نیاز به تغییر الگوهای تغذیه ای
عد م تغییر د ر منزلت و پایگاه اجتماعی

تد اوم منزلت و 
پایگاه اجتماعی

تد اوم منزلت و 
پایگاه اجتماعی حفظ جایگاه و اقتد ار د ر خانواد ه

پذیرش اجتماعی د ر جامعه
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ادامه جد ول شماره )6(

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

عد م کناره گیری د ائمی از بازار کار

تجربه انتقال به 
بازنشستگی

تجربه 
بازنشستگی 

به عنوان تد اوم 
فعالیت های قبلی

می
د او

ر/ ت
ستم

ی م
د گ

ک زن
سب

عد م پذیرش انگ بازنشسته شد ن
تأکید  بر توانمند ی های شغلی خود 

حس متفاوت بازنشستگی به د لیل اشتغال مجد د 
مشارکت اقتصاد ی د ر بازار کار

عد م باور به بازنشسته شد ن د ائمی از کار
عد م تجربه پیامد های مربوط به بازنشستگی
معنا د اشتن زند گی به خاطر آیند ه فرزند ان

اهد اف 
اسطوره والد گریفرزند محورانه

هد فمند ی زند گی صرفاً برای آیند ه فرزند ان
برنامه ریزی برای آیند ه فرزند ان

آیند ه نگری برای فرزند ان
این همانی والد - فرزند 

مسئولیت پذیری افراط والد ین
تصویر آرمانی از والد ین
آرامش بخشی افراطی
 ازخود گذشتگی آسیب زا

4-6-2- مد ل پاراد ایمی مقوله هسته سوم
مد ل پاراد ایمی تحقیق، نشان د هند ه جریان فرایند ها و فعالیت هایی است که د ر بستر تحقیق 
رخ د اد ه است. این مد ل، از پنج بخش شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مد اخله گر، 
راهبرد ها و پیامد ها تشکیل شد ه است. د ر مرکز مد ل نیز پد ید ه مرکزی قرار د ارد  که فعالیت ها 
حول محور آن شکل می گیرند . جریان فرایند ها و فعالیت هایی که د ر بستر این تحقیق اتفاق 
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افتاد ه است، نشان می د هد  که د ر مقوله هسته سوم، پد ید ه مرکزی »سبك زند گی مستمر /
تد اومی« است که مشارکت کنند گان د ر مواجهه با این پد ید ه استراتژی ها و واکنش هایی نیز 
از خود  نشان می د هند . د ر واقع د اد ه های تفسیر شد ه د ر بخش خط د استان د ر قالب جد ید ی 

که می تواند  جریان و فرایند  رخد اد ها را نشان د هد  د ر مد ل پاراد ایمی نشان د اد ه شد ه است.

4-6-3- شرایط علی
شرایط علی به وجود  آورند ه پد ید ه مرکزی هستند  که مشارکت کنند گان با آن مواجه می شوند  
شرایط علی، ازجمله د الیل اصلی شکل گیری سبك زند گی مستمر/ تد اومی، به عنوان پد ید ه 
مرکزی د ر میان بازنشستگان بود ه است؛ بنابراین، پد ید ه اصلی د ر این مقوله هسته، همچنان 
که ذکر شد ، سبك زند گی مستمر/تد اومی می باشد . شرایط علی مد ل پاراد ایمی مقوله هسته 

سوم عبارت اند  از:
حفظ و تد اوم نســبی منابع و سرمایه ها پس از بازنشستگی )منابع مالی، جسمی،   -

روان شناختی، حمایتی- اجتماعی، فرهنگی(.

4-6-4- شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای، بافت و بستری هستند  که استراتژی های تحقیق د ر آن به وقوع می پیوند ند . 
د ر واقع این شرایط، شرایط خاص و ویژه ای هستند  که با استراتژی های مشارکت کنند گان 

د ر ارتباط هستند . شرایط مد ل پاراد ایمی مقولة هسته سوم عبارت اند  از:
تجربه بازنشستگی به عنوان تد اوم فعالیت های قبلی، تجربه خطی و ممتد  از زمان-   -
تجربه نابرابری و تبعیض ســنی د ر محل کار، تالش برای حفظ منزلت و تد اوم 
سبك زند گی، محد ود یت د رک شد ه پایین، سطح نسبتاً باالی تسلط د رک شد ه- 
د وآلیسم اشتغال مجد د  قهری/ غیرقهری- تجربه نابرابری و تبعیض سنی د ر محل 

کار، اسطوره والد گری، عاد ت واره کار مد اوم.



بازنشستگی و ناخرسند ی های آن؛ گونه شناسی سبک زند گی بازنشستگان216

4-6-5- شرایط مد اخله گر
شــرایط مد اخله گر، شرایطی گسترد ه تر و کالن تر )گسترد ه تر از شرایط زمینه ای( است که 
اســتراتژی ها د ر آن به وقوع می پیوند ند . د ر واقع، این شرایط بیشتر به نیروهای کالن تری 
مربوط است که استراتژی های مشارکت کنند گان را تحت تأثیر قرار می د هند . به بیانی د یگر، 
برخالف شرایط زمینه ای، شرایطی خاص و ویژه نیستند ، بلکه از شمولیت و انتزاع بیشتری 
برخورد ار هســتند  که پد ید ۀ اصلی را تشد ید  یا تخفیف می کنند . شرایط مد اخله گر د ر این 
تحقیق، عوامل برون زا د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه و کالن می باشد  که تأثیر بسزایی بر 
شــرایط علی و تشد ید  یا تخفیف منابع د ارد . شرایط مد اخله گر مد ل پاراد ایمی مقولة هسته 

سوم عبارت اند  از:
هنجارها و کلیشه های سنی جامعه، اقتصاد  سیاسی چرخه زند گی )استاند اد زد ایی   -
از چرخــه زند گی(، کاهش ارزش پول ملــی و افزایش نرخ تورم، حاکمیت نظام 
بازار و کاالیی شد ن ابعاد  و جنبه های مختلف زند گی )عواطف، مراقبت و د رمان(، 
نبود  قوانین و مقررات حمایتی )ضد  کاالیی شد ن(، فقد ان صد ا و نبود  راهبرد های 
مقابله ای جمعی، موانع اکولوژیك و عد م تناسب زیرساخت های شهری با نیازهای 
بازنشســتگان. عوامل فورس ماژور روید اد های ناگوار زند گی نظیر مرگ همسر و 

فرزند ان، طالق، پاند می کرونا- عوامل وراثتی و ژنتیکی بیماری زا.

4-6-6- استراتژي ها
استراتژی های تحقیق، کنش هایی هستند  که مشارکت کنند گان د ر پاسخ به پد ید ه و تحت 
تأثیر شرایط زمینه ای و شرایط مد اخله گر انجام می د هند . استراتژي هاي مشارکت کنند گان 
د ر مقوله هسته سوم، د ر قبال پد ید ه مرکزي تحقیق و تحت تأثیر شرایط مد اخله گر و شرایط 

زمینه اي، عبارت اند  از:
نفی کلیشــه های هویتی ســن گراینه از طریق کار متــد اوم و عد م پذیرش انگ   -
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بازنشســتگی، تالش برای حفظ منزلت و تد اوم سبك زند گی، تد اوم فعالیت های 
فراغتی پس از بازنشستگی، نامشــخص بود ن مرز بین فراغت / کار، اسناد  علی 
د و کانونی )ســاختار محور/ عاملیت محــور(، راهبرد های مقابله ای فعال/ انفعالی 
)حل مسئله ای و عاطفه محور(، استفاد ه از راهبرد های مد یریت زند گی، تد اوم عاد ات 
و الگوی تغذیه ای گذشته، د وآلیســم اخالقی اشتغال مجد د  قهری / غیر قهری، 

)د الیل متفاوت بازنشستگان برای اشتغال مجد د (.

4-6-7- پیامد ها
پیامد ها، نتایج راهبرد هایی هســتند  که کنشگران آن ها را د ر مواجهه با پد ید ه ی مرکزی و 
شرایط زمینه ای و مد اخله گر اتخاذ می کنند  و به شکل مثبت و منفی یا خنثی بیان می شوند . 
پیامد هاي منتج شد ه از به کارگیري استراتژي هاي مشارکت کنند گان د ر مقوله هسته سوم را 

د ر قالب نمونه زیر می توان این گونه برشمرد :
احساس جوانی و کارآمد ی، انسجام و یکپارچگی هویتی، احساس کنترل بر روید اد های   -
زند گی، سازگاری بیشتر با بازنشستگی، گرایش به رفتارهای خود  مراقبتی، احساس 
مثبت اند یشی، احســاس مفید  و مولد  بود ن، کاهش اضطراب مرگ و نارضایتی از 

تبعیض های شغلی.
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شکل شماره )7(- مد ل پاراد ایمی سبک زند گی مستمر/ تد اومی

تبعیـض سـنی د ر محیـط کار- اقتصاد  
سیاسـی چرخه زند گی )استاند ارد زد ایی 
از چرخـه زند گـی(- کاهش ارزش پول 
ملـی و افزایـش نـرخ تـورم- حاکمیت 
نظـام بازار و کاالیی شـد ن عرصه های 
مختلـف زند گـی-  قوانیـن و مقـررات 
حکمرانـی  دـر  ضعـف  تبعیض آمیـز- 
نبـود   و  صـد ا  فقـد ان  بازنشسـتگی- 

راهبرد های مقابله ای

محد ود یت د  رک شـد ه پایین- سـطح نسـبتا 
بـاالی تسـلط د رک شـد ه- د وآلیسـم مجد د 
قهـری/ غیرقهـری- تـالش بـرای حفـظ 
منزلـت و تـد اوم سـبك زند گـی- اسـطوره 
والد گری- اهد اف فرزند محورانه- عاد ت واره 
کار مـد اوم- د الیـل متعارض برای اشـتغال 
مجد د- تجربه خطی ممتـد از زمان- تجربه 
نابرابری و تبعیض سنی د ر محل کار- تجربه 
بازنشستگی به عنوان تد ارک فعالیت های قبلی

شرایط زمینه ای )بستر(

تـالش بـرای منزلـت و تد اوم سـبك 
زند گـی- نفـی کلیشـه های هویتـی 
سن گرایانه- تد اوم فعالیت های فراغتی 
گذشته- اسناد علی د و کانونی )ساختار 
محـور/ عاملیت محـور(- راهبرد های 
مقابله ای فعال/ انفعالی )حل مسأله ای 
و عاطفـه محـور(- اسـتفاد ه از راهبرد 
جبرانی مد یریت زند گی- تد اوم الگوی 
نغذیه ای گذشته- اولویت کار بر فراغت

احساس جوانی- عد م تجربه بازنشستگی 
بـا  سـازگاری  متعـارف-  معنـای  د ر 
بـرای  ناکافـی  زمـان  بازنشسـتگی- 
استراحت و بازتوانی، یکپارچگی و انسجام 

هویتی-  احساس مفید بود ن

تـد اوم نسـبی منابـع و سـرمایه ها د ر 
فراینـد چرخـه زند گـی )منابـع مالی، 
حمایتـی-  روانشـناختی،  جسـمی، 

اجتماعی، فرهنگی(

سبك زند گی مستمر
)تد اومی(

استراتژی ها

پیامدها

شرایط مداخله گر

شرایط علی

پدیده مرکزی
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4-7- چهارمین مقوله هسته سبک زند گی خالق / بازاند یشانه
»ســبك زند گی خالق/ بازاند یشانه«، چهارمین مقوله هســته کشف شد ه از د اد ه هاست. 
به طورکلی، این مقوله، یکی از گونه های رایج ســبك زند گی د ر میان بازنشستگان است 
که د ر 11.8 د رصد  از نمونه مورد  مطالعه، رایج بود ه است. این مقوله، پس از بررسی د قیق 
متن مصاحبه های تحقیق، گزاره های اصلی، مفاهیم، مقوله های فرعی، مقوله های اصلی 
د ر فرایند  طوالنی، د قیق و جزئی، مفهوم پرد ازی و ارائه شد ه است. د ر اد امه، به منظور بررسی 
جزئی و د قیق این مقوله هسته، یافته های تحقیق د ر د و بخش خط د استان و مد ل پاراد ایمی 

ارائه می شود .

4-7-1-خط د استان
بازنشستگانی که د ر سبك زند گی بازاند یش/خالق، قرار د ارند ، بازنشستگی را نه یك پیامد ، 
بلکه آن را نوعی فرایند  می د انند . به زعم آن ها بازنشســتگی نوعی فرایند  از د ست  د اد ن و 
به د ســت آورد ن است. از این رو، برای آن ها برقراری تعاد ل پاید ار و پویا بین آن چه که د ر 
این فرایند  از د ســت می د هند  و آنچه که به د ست می آورند ، اهمیت بسیاری د ارد ؛ بنابراین، 
بیشینه سازی هم زمان د ستاورد ها و به حد اقل سازی ناتوانی ها، ویژگی بازنشستگانی است 
که د ر ســبك زند گی خالق قرار د ارند . آن ها، ضمن پذیرش واقعیت ها و محد ود یت های 
بازنشســتگی بر این باورند  که افراد  بازنشسته می توانند  با اولویت بند ی انتخاب های خود ، 
تعیین اهد اف مشــخص و بهینه ســازی تالش های خود ، طیفی از فعالیت های ممکن و 
مورد عالقه شان را انجام د هند  و از این فعالیت ها به عنوان جایگزینی برای جبران فعالیت های 
ازد ست رفته خود  استفاد ه کنند ؛ بنابراین، برخالف نظریه رهایی از قیود  که طبق آن کاهش 
انرژی و فعالیت های بد نی، باعث افزایش وابســتگی افراد  د ر د وره بازنشســتگی می شود ، 
بازنشســتگان د ر این نوع ســبك زند گی، معتقد ند  که کاهش انرژی و فعالیت های بد نی 
د ر د وره بازنشســتگی لزوماً د ر همه جوانب، همراه با پیامد های منفی نمی باشد ؛ زیرا افراد  
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می توانند  با ذخیره کرد ن و تجمیع انرژی خود  و همچنین تمرکز بر هد فی مشخص و معین، 
فعالیت های معنا بخش زند گی خود  را اد امه د هند . از این منظر، سبك زند گی خالق با نظریه 

استعالی پیری و نظریه انتخاب، بهینه سازی و جبران منطبق است.
از این رو، ســبك زند گی خالق، هنر زیستن با فقد ان است. بازنشستگانی که سبك 
زند گی خالق د ارند ، ضمن قبول محد ود یت ها و د رک پایان پذیری منابع، تالش می کنند  
تــا به منابع و انتخاب های جایگزین د ســت یابند . از این منظر، ســبك زند گی خالق با 
سبك زند گی اخالقی1 که مبتنی بر اخالق محد ود یت و کرانمند ی2 است، مشابهت د ارد . 
سبك زند گی خالق / بازاند یشــانه، فرایند  بهینه سازی انتخاب های سالم و مشارکت د ر 
فعالیت های اجتماعی به منظور ارتقای کیفیت زند گی د ر ســالمند ی است. فعالیت د ر این 
نوع ســبك زند گی، تنها به معنی مشارکت د ر بازار کار یا فعالیت فیزیکی نمی باشد . بلکه 
به مشــارکت بلند مد ت د ر زند گی مد نی، روحی، معنوی، فرهنگی، اقتصاد ی و اجتماعی 

اطالق می شود .

تجربه پارانومایی و گسترد ه بین از زمان
یکی از ویژگی های بارز بازنشستگان با سبك زند گی خالق / بازاند یشانه، تجربه پارانومایی 
و گســترد ه بین از زمان است که به معنای تجربه متفاوت زمان و گسست اد راکی از فهم 
و تجربه بازنشســتگی، د ر معنای مرسوم و کلیشــه ای آن است. این گروه از بازنشستگان 
د رک غیرخطی از زمان د ارند . آن ها، با فرا رفتن از د رک بیولوژیکی زمان و محد ود یت های 
سنی، جهت گیری معطوف به آیند ه ای د ر زند گی خود  د ارند  و پیوسته د ر حال طرح افکنی و 
برنامه ریزی برای آیند ه و تالش برای تحقق بخشی به امکان های آیند ه می باشند . ویژگی 
بــارز تغییر د ر تجربه زمان را می توان، د ر نگاه »پانورامایی و گســترد ه بین« این گروه از 
بازنشستگان به زند گی و اهد افشــان یافت. از طریق تجربه »پانورامایی یا گسترد ه بین« 
1.	 Moral	Lifestyle
2.	 Finitude	Ethic
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زمان، فرد  بازنشســته از مرزها و محد ود یت های بیولوژیکی که باعث اضطراب می شوند ، 
فراتر می رود . عالوه بر این، د رک پیوسته از زمان، با ایجاد  نوعی انسجام و یکپارچگی، به 
کاهش اســترس و اضطراب کمك می کند . این نوع تحول پاراد ایمی که د ر ابعاد  مختلف 
شخصی، اجتماعی و کیهان شناسی فرد  صورت می پذیرد ، می تواند  به کاهش خود مد اری، 
مراقبه و تعالی خود ، جهت گیری د ینی اخالق گرایانه، تســاهل و رواد اری و کاهش سطح 
اضطــراب مرگ کمك نماید . نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  که رابطه 
منفی و معکوسی بین سبك زند گی خالق، با اضطراب مرگ وجود  د ارد ، به این معنی که 
بازنشستگان د ر این نوع سبك زند گی، پس از بازنشستگی، به میزان کمتری اضطراب مرگ 

را تجربه می کنند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»من فقط به زند گی فکر می کنم به مرگ فکر نمی کنم تا افســرد ه شوم. شما اگر توی 
د نیای خود ت باشــی، د نیا برات تیره وتار میشه. خسته و افسرد ه میشی. باورت میشه که 
چیزی نیســتی؛ اما من احســاس جوانی می کنم. ناهار و شــام و میوه خورد ن و تفریح 
ام همیشــه برقرار اســت. فراموشــی ند ارم. برای فرد ا صبر نمی کنم از قبل برای آیند ه 

برنامه ریزی می کنم«.

از ســوی د یگر، تفکر و ذهنیت پویا، فرا رفتن از کلیشه های هویتی سن گرایانه، زند ه 
نگه د اشــتن خیال ها و آرزوها و فرصت پند اری بازنشستگی، از مشخصه های اصلی سبك 
زند گی خالق / بازاند یشــانه است که به این گروه از بازنشستگان کمك می کند  تا نه تنها 
تسلیم کلیشه های سنی جامعه نگرد ید ه، بلکه به طور فعال به برنامه های مورد عالقه خود ، 
روی آورد ه و د وره بازنشســتگی را به فرصتــی برای طرح افکنی و انجام فعالیت های معنا 
بخش، تبد یل نمایند . برای آن ها، بازنشستگی به مثابه بازآفرینی و پنجره ای برای ورود  به 
زند گی جد ید  است. از این رو، آن ها شناخت و فهم متفاوتی از بازنشستگی د اشته و به جای 
ایفای نقش های د رونی شــد ه، عامالنی خالق و نقش آفرین هســتند . آن ها، بازنشستگی 
را فرصتی برای هویت یابی، خود  بیانگری و انتخاب ســبك زند گی جد ید  و فرد یت یافته 
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می د انند . لذا، برخالف کسانی که ســبك زند گی گوشه گیر د ارند ، آن ها بازنشستگی را نه 
به معنای ناتوانی و پیر شــد ن، بلکه آن را فرصتی بــرای زند گی جد ید  و پیگیری عالئق 
خود  می د انند ؛ بنابراین، بازنشســتگی نه تنها پایانی بر روند  رشــد  و تکامل طبیعی نیست، 
بلکه ســرآغاز جد ید ی د ر زند گی افراد  و فرصتی برای خود  شــکوفایی است. یکی از این 

بازنشستگان د ر بیان تجربه خود  از بازنشستگی می گوید :
»به نظر من بازنشســتگی بهتر از شــاغل بود ن است. شــما بعد  از کلی د رس خواند ن 
و ســربازی و آزمون د اد ن و کار پید ا کرد ن، تازه یك انســان مسخ شــد ه هستید . شما 
مثاًل، کارمند  بایگانی با فالن شــماره پرسنلی می شــوید . برات شماره گذاری می شود ؛ 
اما بازنشستگی فرصتی برای خویشــتن یابی و بهتر زند گی کرد ن است. این چند  سال 
بازنشســتگی را اگر کسی د ریابد ، هم عمرش طوالنی تر می شود ، هم رفاه و سالمتی اش 
بیشــتر خواهد  شد . من بعد  از بازنشستگی، تازه خود م را پید ا کرد م. تا قبل از آن، سی ود و 
سال د ر یك اد اره د ولتی کار می کرد م. تمام این مد ت من خواب بود م. جو محیط د ولتی 
این طوری اســت، انگار به کارمند ان والیوم می د هند ، یعنی چشمشان به زور باز است، اما 

مغزشان خواب رفته است، برای من بازنشستگی فرصتی برای احیا شد ن بود «.

د ر مجموع، برای این گروه، بازنشســتگی و بالتبع آن افزایش سن، همراه با تغییرات 
تد ریجــی د ر پاراد ایــم ذهنی و تغییر د ید گاه از عقالنیت ابــزاری و تفکر ماد ی گرایانه به 
د ید گاهی جهان روایانه نسبت به زند گی و جهان است. پیامد  چنین تحولی، افزایش سطح 
تاب آوری و ســازگاری مثبت با د وران بازنشستگی است؛ بنابراین، بازنشستگانی که سبك 
زند گی خالقی د ارند ، برخالف د یگران، تجربه رضایت بخش تری از د وران بازنشستگی خود  
د ارند . آن ها، به د لیل رواد اری و تحمل تفاوت ها، از همبستگی بین نسلی بیشتری برخورد ار 
بود ه و شــکاف نسلی کمتری را تجربه می کنند . از این منظر، بازنشستگی نه تنها منجر به 
کاهش رضایت مند ی د ر افراد  نمی شود ، بلکه د ر عمل نقطه عطف مثبتی د ر زند گی آن ها 
می باشــد  که با افزایش د رون نگری و تأمل و متعاقباً افزایش د ر کیفیت زند گی د رک شد ه 
همراه می باشد . این گروه از بازنشستگان، احساس آرامش و ارتباط بیشتری با جهان طبیعی 
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د ارند . آن ها ابهامات و تناقضات ظاهری را بیشــتر تحمل نمود ه و از رواد اری و تســاهل 
بیشتری برخورد ارند . یکی از زنان بازنشسته د ر این زمینه می گوید :

»من د ر یك گروه تلگرامی که همه جوان هستند  حضور د ارم. تنها کسی هستم که سنش 
باال است. وقتی د ختران جوان گروه به سفرهای مجرد ی می روند ، د ر جریان کارهایشان 
هســتم. باالخره جوان ها هم حق د ارند  مجرد ی جایی بروند . من آن ها را د رک می کنم. 
محرمشان هستم. جوان ها وقتی بتوانند  به کسی اعتماد  کنند ، همه چیز را به او می گویند «.

د ر مجموع، جهت گیری د ینی د ر ســبك زند گی خالق و بازاند یشــانه، عمد تاً از نوع 
د ین د اری اخالق گرایانه اســت. ازآنجاکه تأمل و بازاند یشــی وجه غالب این نوع از سبك 
زند گی می باشــد . د رنتیجه افراد  با این نوع سبك زند گی، اهمیت کمتری برای مناسك و 
شــعائر د ینی قائل اند . تأکید  بر اخالقیات و پاکی د رون و تالش د ر جهت کاستن از د رد  و 
رنج انســان ها و شفقت بر خلق و همچنین گرایش به »خود  مرجع انگاری« از مهم ترین 
ویژگی های این نوع د ین د اری اســت )موحد یان عطار، 1397(. یکی از بازنشســتگان د ر بیان 

تجارب خود  د راین باره می گوید :
»ما صند وق خیریه برای شیمی د رمانی ها ایجاد  کرد یم که همه کمك می کند . بهترین 
عباد ت این اســت که آد م به خلق خد ا کمك کند . همین که آد م مطلبی بنویسد  و به 
د ســت د انش آموزان سیستان و بلوچستان برساند  که امکانات کنکور ند ارند ، خود ش 
عباد ت هســت. عباد ت فقط د وال و راســت شد ن نیســت. من با همکارانم سیستان 
بلوچســتان رفتیم. همه همکارانم برای خرید  به بازار رفتند . من با کتاب هایی که برد ه 
بود م، به یکی از مد رســه ها رفتم و چهار ســاعت برای آن ها برنامه اجرا کرد م. خیلی 
آرامش د اشــتم. هنوز هم د انش آموزان آن مد رســه با من د ر ارتباط اند  و آن روز را به 
خاطر د ارند . شما با هر شیوه ای می توانی د رراه خد ا قد م برد اری. اگر شما با کمك این 
تحقیق بتوانید  به بازنشســتگان کمك کنید ، انگار عباد ت کرد ه اید . عباد ت که فقط به 

خواند ن نماز و روزه نیست«.
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فعالیت های فراغتی معنا بخش و اجتماع محور توأم با انتخاب گری

از د یگر مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی خالق، فعالیت های فراغتی معنا بخش و 
اجتماع محور توأم با انتخاب گری اســت. ازآنجاکه برای این گروه از بازنشســتگان، زمان 
مازاد  د ر بازنشســتگی، فرصتی برای خود  شکوفایی است د ر نتیجه آن ها بیشترین استفاد ه 
و بهره منــد ی را از زمان فراغت خود  د ارند . فرصت ها و انتخاب های فراغتی گســترد ه و 
متنوع و د سترسی این گروه از بازنشستگان به فعالیت های فراغتی ناب، امکان پرد اختن به 
فعالیت های فراغتی مورد  عالقه و د ستیابی به لذت و آرامش را برای آن ها میسر می سازد . به 
همین د لیل، این گروه از بازنشستگان تجربه رضایت بخشی از بازنشستگی خود  د ارند . برای 
آن ها نحوه گذران فراغت و مصرف زمان، نوعی سیاســت تمایز و مرزبند ی هویتی است 
که از طریق آن مرز خود  را با د یگر بازنشستگان متمایز می کنند . یکی از زنان بازنشسته د ر 

این زمینه می گوید :
»به نظر من، بازنشستگی به معنای خانه نشینی و به د رود یوار نگاه کرد ن، خیلی عجیب 
است. بازنشسته ها د ر راستای عالقه مند ی های خود می توانند  هزاران فعالیت د اشته باشند . 
اینکه طرف توی خانه بشینه و مهر باطل به خود ش بزند ، قابل قبول نیست. من و خواهرم 
به فعالیت های خیلی مختلفی مثل پیاد ه روی، کوهنورد ی، کالس ورزش و موسیقی، خانه 
فرهنگ، وظایف خانه د اری، گرد ش های د سته جمعی با د وستان و خانواد ه می رویم. خیلی 
از کارهای د اوطلبانه ای را که قباًل وقت آن را ند اشتم، انجام می د هم. با گروه خیاطی برای 

»کمپین د ست« کار می کنم«.

بازنشسته د یگری د ر بیان نحوه گذران فراغت خود  می گوید :
»برای گذراند ن اوقات فراغتم برنامه ریزی د ارم. آد م منضبطی هستم. هر صبح زود  بید ارم 
و برای هر ســاعت از روز برنامه مشخصی د ارم. بازنشستگی برای من لذت بخش است. 
چون از زیر بار مسئولیت سنگینی خارج شد م. حاال، هر چه د لم بخواهد  را می توانم د نبال 
کنم، د ر هر زمینه ای مطالعه کنم، مقاله بنویسم. به کارهای روزمره و جنبی زند گی ام هم 

می رسم. هیچ احساس بد ی هم از بازنشستگی و کناره گیری از شغل سابقم ند ارم«.
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 نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك 
زند گی خالق و کیفیت فراغت وجود  د ارد . به این معنی که بازنشستگانی که سبك زند گی 

خالقی د ارند ، از کیفیت فراغت باالتری برخورد اند .

راهبرد های مقابله ای مسئله محور )فعال(

یکی از مقوالت اصلی مرتبط با ســبك زند گی خالق، راهبرد های مقابله ای مسئله محور 
)فعال( می باشد . به این معنی که بازنشستگانی که سبك زند گی خالقی د ارند  د ر مد یریت 
استرس و مواجه با موقعیت های تنش زا، عمد تاً از راهبرد های مسئله محور )فعال( استفاد ه 
می کنند . آن ها، همچنین از عاملیت و کنترل د رک شــد ه باالتری برخورد ارند . د ر مجموع، 
افراد  با ســبك زند گی خالق، د ر مواجه با مشکالت، نخســت مزایا و معایب راه حل های 
مختلف را بررســی نمود ه و د رنهایت، بهترین گزینه و اقد ام مقتضی را برای حل مســئله 
انتخاب می کنند . آن ها، به این د لیل که شــرایط و موقعیت خود  را قابل اصالح د انســته و 
امید وار به تغییر و بهبود  وضع موجود  می باشــند ، د ر مقایســه با د یگر بازنشستگان، تمایل 
بیشتری به کاربرد  راهبرد های مقابله ای فعال د ارند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :

»هرگاه با مشکلی مواجه می شوم، سعی می کنم آن را حل کنم و راه حل آن را پید ا کنم. 
د ر برابر مسائل نمی توانم با بی تفاوتی رد  شوم. خد ا به آد م نعمت عقل را د اد ه است. آد م د ر 

برابر مشکالت باید  از عقلش استفاد ه کند «.

د ر تائید  این یافته ها، نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و 
معناد اری بین سبك زند گی خالق و راهبرد های مقابله ای مسئله محور )فعال( و همچنین 
کنترل د رک شد ه وجود  د ارد . به این معنی که افراد  با سبك زند گی خالق، احساس کنترل 
بیشتری بر روید اد های زند گی د اشته و د ر مد یریت استرس و مواجه با موقعیت های تنش زا، 

به میزان بیشتری از راهبرد های فعال استفاد ه می کنند .
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اسناد  علی عاملیت محور

از د یگر مقوالت اصلی مرتبط با سبك زند گی خالق، اسناد  علی عاملیت محور می باشد . به 
این معنی که بازنشستگان با سبك زند گی خالق د ر توجیه شکست ها و موفقیت های خود  د ر 
زند گی، به میزان بیشتری به منابع د رونی تحت کنترل خود  استناد  می کنند  آن ها، محد ود یت های 

د رک شد ه کمتری را احساس می نمایند . یکی از بازنشستگان د راین باره می گوید :
»به نظر من، اگر بازنشسته ای د ر زند گی اش د رماند ه شد ه است، مد یریتش ضعیف است. 
چون نتوانسته برای زند گی اش برنامه ریزی د اشته باشد . معمواًل، افراد  باهوش د رنمی مانند . 
هوش سازگاری فرد  با محیط است. بازنشسته ها خود شان این طور می خواهند . خود شان 
پذیرفتند  که آد م مفلوکی باشــند . من به حقوق مستمری اکتفا نکرد ه ام. من همین اآلن 
که اینجا نشســته ام و کار اجرایی هم ند ارم، د ه برابر مستمری بازنشستگی ام د رآمد  د ارم. 
علت فشار مضاعف بر بازنشستگان این است که خود شان را الی منگنه گذاشته اند . من 
که کمتر از گنجشك نیستم. گنجشك روی یه د رخت ساکن نمی نشیند . می پرد  و مد ام 
روی شاخه های د یگر می نشیند . بازنشسته ها خود شان، زند گی ثابت و یکنواختی را انتخاب 
کرد ه اند . انســان باید  خود ش تالش کند . یکی سال ها خورد ه و خوابید ه. معلوم است که 

اآلن هیچی برایش نمی ماند«. 

نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك 
زند گی خالق با اسناد  علی عاملیت محور وجود  د ارد ، به این معنی که بازنشستگان با این 
نوع سبك زند گی، به میزان بیشتری د ر توجیه مشکالت و ناکامی هایشان، به منابع د رونی 

تحت کنترل خود  استناد  می کنند .
اســتناد  این بازنشستگان، به منابع د رونی تحت کنترل خود ، نشانگر مسئولیت پذیری 
آن ها د ر برابر ســبك زند گی انتخابی و پیامد های ناشــی از آن اســت. لذا، این گروه از 
بازنشســتگان د ر مقایســه با د یگران تمایل بیشــتری به رفتارهای خود  مراقبتی د ارند . 
نتایج بخش کمی این مطالعه نیز نشــان می د هد  که رابطه مثبت و معناد اری بین سبك 
زند گــی خالق و رفتارهای خود  مراقبتی وجود  د ارد . عالوه بر این، ســبك زند گی خالق 
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با ویژگی هایی چون ســطح باالی حمایت اجتماعی د رک شد ه، مثبت نگری و احساس 
جوانی، برنامه ریزی و آماد گی قبلی برای گذار به بازنشستگی و مقاومت د ر برابر کلیشه ها 

و تبعیض های سنی شناخته می شود . 
د ر مجموع، احساس جوانی و شاد ابی، احساس آرامش د ر پرد اختن به عالقه مند ی ها، 
امید واری به آیند ه، ارزیابی مثبت از بازنشستگی، مثبت نگری و شفقت برخود ، حس مثبت 
حضور د ر اجتماع، ســازگاری موفق با بازنشستگی، یکپارچگی و انسجام هویتی، احساس 

مولد  بود ن و خوش خلقی، ازجمله پیامد های سبك زند گی خالق می باشند .



بازنشستگی و ناخرسند ی های آن؛ گونه شناسی سبک زند گی بازنشستگان228

جد ول شماره )7(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله چهارم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

سفرهای سیاحتی

ویژگی 
فعالیت های 

فعالیت های فراغتی
فراغتی معنا 

بخش و اجتماع 
محور توأم با 
انتخاب گری

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

د وره همی های د وستانه و خانواد گی
بازد ید  از مراکز تاریخی و فرهنگی
خرید  و تفریح خانواد گی با د وستان

یاد گیری مهارت های جد ید 
انجام فعالیت های هنری

پیگیری آرزوها و فعالیت های عقب افتاد ه
مطالعه کتب اد بی و تاریخی
مصرف کاالهای فرهنگی
انجام فعالیت های جد ید 

مشارکت د ر امور منزل و کمك به همسر
استفاد ه بهینه و هد فمند  از فضای مجازی و رسانه ها

انجام فعالیت های ورزشی منظم
مشارکت د ر فعالیت های د اوطلبانه و عام المنفعه
خلوت گزینی مثبت توأم با تأمل و بازاند یشی

کمك و مشورت به د وستان و آشنایان
مصاحبت د ل نشین با فرزند ان توأم با یاریگری

شرکت د ر انجمن ها و گروه های اجتماعی
تالش برای غنی سازی اوقات فراغت

کیفیت 
فعالیت های 

فراغتی

مد یریت بهینه زمان فراغت
برنامه ریزی زمانی برای گذران فراغت

جستجوی فعالیت های فراغتی معنا بخش
تمایل به فعالیت های فراغتی گروهی
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اد امه جد ول شماره )7( 

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های  فرعیمفاهیم

فعالیت های فراغتی پرتحرک

کیفیت 
فعالیت های 

فراغتی

فعالیت های 
فراغتی معنا 

بخش و اجتماع 
محور توام با 
انتخاب گری

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

فرصت ها و انتخاب های فراغتی گسترد ه و متنوع

د سترسی به فعالیت های فراغتی ناب

لذت برد ن از فعالیت های فراغتی

احساس آرامش د ر پرد اختن به عالقه مند ی ها

جهت گیری معطوف به آیند ه

جهت گیری 
نسبت به زمان

تجربه پارانومایی 
و گسترد ه بین

از زمان 

آیند ه مملو از فرصت های جد ید 

تالش برای تحقق بخشی به امکان های آیند ه

نظم و قاعد ه گذاری برای زمان روزمره

مد یریت بهینه زمان

طرح افکنی و برنامه ریزی برای آیند ه

فرصت های یاد گیری از گذشته

فرا رفتن از د رک بیولوژیکی زمان

د رک غیرخطی از زمان

عد م تطابق سن ذهنی با سن تقویمی

احساس مفید  بود ن

عواطف مثبت
سطح باالی
منابع عاطفی
و انگیزشی

احساس غرور و افتخار

امید واری به آیند ه

احساس کارآمد ی

ارزیابی مثبت از رضایت ناشی از د وری از استرس های شغلی
بازنشستگی

رضایت از 
بازنشستگی وضعیت روحی مناسب د ر بازنشستگی



بازنشستگی و ناخرسند ی های آن؛ گونه شناسی سبک زند گی بازنشستگان230

اد امه جد ول شماره )7( 

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های  فرعیمفاهیم

شفقت بر خود 

خلق وخوی مثبت
)خوش خلقی(

خلق و خوی 
پاید ار

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

مثبت اند یشی
روحیه مثبت

سخت کوشی و تالش
حزم و د وراند یشی
صبر و برد باری
سیری سلولی

الگوی
تغذیه ای مناسب

رژیم غذایی
سالم و مغذی

رعایت تنوع و تعاد ل د ر تغذیه روزانه
پرهیز از پرخوری

 توجه به حقایق تغذیه ای د ر خرید  محصوالت غذایی
خود  مراقبتی تغذیه ای
عاد ات غذایی سالم



231فصل چهارم: یافته های بخش کمی و کیفی مطالعه

جد ول شماره )7-1(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله چهارم

مفاهیم مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعی 

 عالقه به ورزش و فعالیت های پرتحرک

عاد ت واره 
ورزشی

جامعه پذیری 
ورزشی

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

عاد ت به انجام ورزش د ر د وره های مختلف زند گی
توانایی پرد اخت هزینه های ورزشی

د سترسی به امکانات ورزشی و باشگاهی
عد م پذیرش کلیشه های سنی ورزشی

انجام منظم فعالیت های ورزشی
ند اشتن اضافه وزن

سطح مطلوب وضعیت سالمت
سرمایه فیزیکی

فقد ان بیماری های مزمن و د رد  جسمانی
خواب شبانه منظم و راحت

ند اشتن ناتوانی های جسمی و حرکتی
پیشگیری از بیماری های جسمی و روانی

سالمت جسمانی
اهمیت د اد ن به حفظ سالمت خود 

توانایی حفظ 
خود  مراقبتیسالمت خود 

پیگیری د رمان و معالجه بیماری های جزئی
مهارت های مراقبت از خود 

توانایی جسمانی انجام فعالیت های روزمره
توانایی تغییر د ر شیوه زند گی برای حفظ سالمت

انجام آزمایشات و معاینات منظم پزشکی
تالش برای حفظ و بازآفرینی هویت

تالش برای خوب 
پیر شد ن

مقابله با 
کلیشه های 
هویتی سن 

گرایانه از طریق 
تحقق خویشتن

مقاومت د ربرابر تصورات قالبی جامعه
شکوفا نمود ن استعد اد های نهفته

شناسایی توانمند ی های خود 
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ادامه جد ول شماره )1-7(

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

جستجوی اطالعات جد ید 

نحوه مواجهه یا 
شرایط پر تنش 

واسترس زا

راهبرد های 
مقابله ای مسئله 

محور )فعال(

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

تجزیه وتحلیل کرد ن مشکل
بازنگری د ر روش های حل مشکل

واقعیت نگری
تسلط یافتن بر مشکالت
انجام اقد امات اصالحی
انتخاب بهترین تصمیم

سازماند هی و برنامه ریزی برای رفع مشکل
ارزیابی راه حل ها

پند  گیری از اشتباهات
فکر کرد ن به مشکل

 برنامه ریزی قبلی برای بازنشستگی

تجربه انتقال به 
بازنشستگی

بازنشستگی 
به مثابه بازآفرینی 
و پنجره ای برای 
ورود  به زند گی 

جد ید 

تجربه خوشایند  از انتقال به بازنشستگی
استقبال از تجارب و فعالیت های جد ید 

سرحال شد ن بعد  از بازنشستگی
خوشایند  بود ن بازنشستگی

یاد گیری مستمر
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جد ول شماره )7-2(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله چهارم

مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم

حمایت عاطفی د وستان

حمایت اجتماعی 
د رک شد ه

سطح باالی 
منابع حمایتی- 

اجتماعی

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

د ریافت احترام از جانب همسر و خانواد ه
صحبت و همفکری با اعضای خانواد ه

 ارتباط با د وستان و آشنایان
وجود  همد می د ر زند گی برای بیان احساسات
روابط نزد یك با خانواد ه و عد م حس تنهایی

عد م احساس تنهایی به د لیل تعامالت اجتماعی
آرامش ناشی از د رک همسر

آرامش ناشی از مورد  د رک واقع شد ن
آرامش به د لیل د وری از استرس محیط کار

سرمایه اجتماعی 
باال

سرحال شد ن بعد  از بازنشستگی
حس آرامش د ر منزل

آرامش د ر منزل
خانه نشینی لذت بخش

خوشایند  بود ن بازنشستگی
تسلط د رک شد ه

احساس کنترل 
و تسلط بر امور 

زند گی
عد م محد ود یت زمان و آزاد  بود ن
رها شد ن از مسئولیت های کاری
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جد ول شماره )7-3(- مفاهیم، مقوله های فرعی، اصلی و هسته مقوله چهارم

مفاهیم مقوله هستهمقوله های اصلیمقوله های فرعی 

عاد ت به شرایط ناخوشایند  بازنشستگی

اعتقاد
 به توانمند ی

و تسلیم نشد ن
د ر برابر کم 

قد رتی

احساس
توانمند ی

انه
یش

اند 
باز

ق / 
خال

ی 
د گ

ک زن
سب

بی توجهی و کم محلی به ناتوانی با باال رفتن سن
عد م پذیرش ناکارآمد ی خویش

توانمند  پند اشتن خود  با وجود  تمام مشکالت
مهم پند اشتن خود  و تسلیم نشد ن
تسلیم نشد ن د ر برابر کم قد رتی
اعتقاد  به قد رتمند ی و روحیه باال

سالمند  نپند اشتن خود 
عالقه مند  به فعالیت های د اوطلبانه

مشارکت
د ر امور د اوطلبانه

مشارکت پذیری 
فعال

فعالیت د ر امور خیریه
شرکت د ر فعالیت های د اوطلبانه

مشارکت و عضویت د ر انجمن های مختلف
همکاری با سازمان ها د ر مواقع مورد نیاز

4-7- 2- مد ل پاراد ایمی مقوله هسته چهارم
4-7-3- شرایط علی

شرایط علی به وجود  آورند ه پد ید ه مرکزی هستند  که مشارکت کنند گان با آن مواجه می شوند  
شــرایط علی، ازجمله د الیل اصلی شکل گیری سبك زند گی خالق/ بازاند یشانه، به عنوان 
پد ید ه مرکزی د ر میان بازنشســتگان بود ه اســت. د ر مجموع، شرایط علی مد ل پاراد ایمی 

مقولة هسته چهارم عبارت اند  از:
حفظ و بازتولید  منابع و ســرمایه ها د ر فرایند  چرخــه زند گی اعم از: منابع مالی و   -
د ارایی ها، منابع جسمی )سالمت و تند رستی(، منابع خانواد گی و حمایتی، سرمایه 
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اجتماعــی د رون گروهی و برون گروهی و اعتماد  فرد ی و تعمیم یافته، ســرمایه 
فرهنگی، سرمایه روانشناختی، سرمایه خالقیت.

4-7-4- شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای، بافت و بستری هستند  که استراتژی های تحقیق د ر آن به وقوع می پیوند ند . 
د ر واقع این شرایط، شرایط خاص و ویژه ای هستند  که با استراتژی های مشارکت کنند گان 

د ر ارتباط هستند . شرایط زمینه ای مد ل پاراد ایمی مقولة هسته چهارم عبارت اند  از:
تجربه بازنشستگی به مثابه بازآفرینی و فرصتی برای ورود  به زند گی جد ید ، تسلط   -
و کنترل بر شــرایط و روید اد های زند گی، ســطح باالی حمایت اجتماعی د رک 
شــد ه، محد ود یت های د رک شــد ه پایین، حفظ منزلت و پایگاه اجتماعی، تجربه 
پارانومایی و گسترد ه بین از زمان و فرا رفتن از د رک بیولوژیك زمان، عاد ت واره 
ورزشی و جامعه پذیری ورزشی، د سترسی به امکانات ورزشی و باشگاهی، د سترسی 
به فعالیت های فراغتی ناب، فرصت ها و انتخاب های فراغتی گســترد ه و متنوع، 

برنامه ریزی و آماد گی قبلی برای گذار به بازنشستگی.

4-7-5- شرایط مد اخله گر
شــرایط مد اخله گر، شرایطی گسترد ه تر و کالن تر )گســترد ه تر از شرایط زمینه ای( است که 
اســتراتژی ها د ر آن به وقوع می پیوند ند . د ر واقع، این شــرایط بیشتر به نیروهای کالن تری 
مربوط است که استراتژی های مشارکت کنند گان را تحت تأثیر قرار می د هند . به بیانی د یگر، 
برخالف شرایط زمینه ای، شرایطی خاص و ویژه نیستند ، بلکه از شمولیت و انتزاع بیشتری 
برخورد ار هستند  که پد ید ۀ اصلی را تشد ید  یا تخفیف می کنند . شرایط مد اخله گر د ر این تحقیق، 
عوامل برون زا د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه و کالن می باشد  که تأثیر بسزایی بر شرایط علی 
و تشد ید  یا تخفیف منابع د ارد . شرایط مد اخله گر مد ل پاراد ایمی مقولة هسته سوم عبارت اند  از:



بازنشستگی و ناخرسند ی های آن؛ گونه شناسی سبک زند گی بازنشستگان236

هنجارها و کلیشــه های سنی جامعه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم،   -
حاکمیت نظام بازار و کاالیی شــد ن ابعاد  و جنبه هــای مختلف زند گی )عواطف، 
مراقبت و د رمان(، نبود  قوانین و مقررات حمایتی )ضد  کاالیی شــد ن(، فقد ان صد ا 
و نبود  راهبرد های مقابله ای جمعی، موانع اکولوژیك و عد م تناسب زیرساخت های 
شهری با نیازهای بازنشستگان- عوامل فورس ماژور روید اد های ناگوار زند گی نظیر 
مرگ همسر و فرزند ان، طالق... پاند می کرونا- عوامل وراثتی و ژنتیکی بیماری زا.

4-7-6- استراتژي ها
استراتژی های تحقیق، کنش هایی هستند  که مشارکت کنند گان د ر پاسخ به پد ید ه و تحت 
تأثیر شرایط زمینه ای و شرایط مد اخله گر انجام می د هند . استراتژي هاي مشارکت کنند گان 
د ر مقوله هســته چهارم، د ر قبال پد ید ه مرکزي تحقیق و تحت تأثیر شرایط مد اخله گر و 

شرایط زمینه اي، عبارت اند  از:
تالش بی وقفه برای اصالح و بهبود  سبك زند گی، طرح افکنی و برنامه ریزی برای   -
آیند ه، فعالیت های فراغتی معنا بخش و اجتماع محور توأم با انتخاب گری، خلوت گزینی 
مثبت توأم با تأمل و بازاند یشی، فرصت های یاد گیری از گذشته، شناسایی توانایی ها و 
استعد اد های نهفته، د ر لحظه زیستن، مقابله با کلیشه های هویتی سن گرایانه از طریق 
تحقق خویشتن، سیطره رژیم غذایی سالم، عاد ات غذایی سالم، خود  مراقبتی تغذیه 

ای، اسناد  علی عاملیت محور، راهبرد های مقابله ای فعال )حل مسئله ای(.

4-7-7- پیامد ها
پیامد ها، نتایج راهبرد هایی هســتند  که کنشگران آن ها را د ر مواجهه با پد ید ه ی مرکزی و 
شرایط زمینه ای و مد اخله گر اتخاذ می کنند  و به شکل مثبت و منفی یا خنثی بیان می شوند . 
پیامد هاي منتج شد ه از به کارگیري استراتژي هاي مشارکت کنند گان د ر مقوله هسته چهارم 
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را د ر قالب نمونه زیر می توان این گونه برشمرد :
احساس جوانی و شاد ابی، احساس آرامش د ر پرد اختن به عالقه مند ی ها، امید واری   -
به آیند ه، ارزیابی مثبت از بازنشســتگی، مثبت نگری و شفقت برخود ، حس مثبت 
حضور د ر اجتماع، ســازگاری موفق با بازنشستگی، یکپارچگی و انسجام هویتی، 

احساس مولد  بود ن، خوش خلقی.

شکل شماره )8(- مد ل پاراد ایمی سبک زند گی خالق/بازاند یشانه

 اقتصاد سیاسی چرخه زند گی )استاند ارد زد ایی 
از چرخه زند گی(- کاهش ارزش پول ملی 
رسمی- تأثیر معکوس افزایش نرخ تورم- 
بحران های پیاپی اقتصاد- حاکمیت نظام 
بـازار و کاالیی شـد ن عرصه های مختلف 
زند گی- قوانین و مقـررات تبعیض آمیز- 
ضعف حکمرانی بازنشستگی- فقد ان صد ا 

و نبود راهبرهای مقابله ای جمعی

و  شـرایط  بـر  کنتـرل  و  تسـلط  احسـاس 
زند گـی- حفـظ منزلـت و پایـگاه اجتماعی-

اعتمـاد تعمیم یافته- تجربه غیرخطی از زمان 
و فـرا رفتن از د رک بیولوژیکی زمان- تجربه 
بازنشستگی به مثابه زند گی جد ید- عاد ت واره 
ورزشی- جامعه پذیری ورزشی- د سترسی به 
امکانات ورزشی و باشگاهی- وضعیت مطلوب 
سالمت برنامه ریزی و آماد گی قبلی برای گذار 

به بازنشستگی

شرایط زمینه ای )بستر(

احسـاس جوانـی و شـاد ابی- امیـد واری 
به آینـد ه- ارزیابی مثبت از بازنشسـتگی 
مثبت نگـری- شـفقت بـر خـود- حس 
مثبت حضور در اجتماع- سازگاری موفق 
بـا بازنشسـتگی- یکپارچگی و انسـجام 

هویتی- احساس مولد  بود ن

تالش پیوسته برای اصالح و بهبود  سبك 
زند گی- فعالیت های فراغتی معنا بخش 
و اجتماع محـور تـوأم بـا انتخاب گـری- 
خلوت گزینـی مثبـت تـوأم بـا تأمـل و 
بازاند یشـی- د ر لحظـه زیسـتن- نفـی 
کلیشـه های هویتی سـن گرایانه- تغذیه 
سـالم- اسـناد  علـی عاملیـت محـور- 
راهبرد های مقابله ای فعال و حل مسئله ای

 تد اوم و حفظ منابع و سرمایه ها
د ر فرایند  چرخه زند گی

)منابع مالی، جسمی، روانشناختی، 
حمایتی، فرهنگی(

سبك زند گی خالق
و بازاند یشانه

استراتژی ها

پیامدها

شرایط مداخله گر

شرایط علی

پدیده مرکزی
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4-8- قضایای مستخرج
د ر مسیر طراحی و توسعه نظریه تجربی پژوهش، باید  خط د استان، مد ل پاراد ایمی و مد ل د ید اری، 
نظری تر و انتزاعی تر شوند  و وارد  مرحله نظریه سازی1 شوند . به بیان د یگر، باید  تئوریزه شوند  و د ر 
قالب قضایا مطرح شوند  )اشتراوس و کوربین، 1391؛ کرس ول، 1391(. پژوهش حاضر نیز سعی کرد ه 

است این فرایند  را طی کند . قضیه اصلی استخراج شد ه را می توان به شکل زیر بیان کرد .

قضیه شماره یک:

هرچقد ر میزان د سترسی افراد  به منابع جایگزین پس از بازنشستگی افزایش یابد ، میزان   -
عاملیت بازنشستگان د ر انتخاب سبك های زند گی افزایش می یابد .

همچنان که مشاهد ه می شود ، قضیة شــماره یك تحقیق، شامل د و جزء کلی است:   
جزء اول آن میزان د سترســی افراد  به منابع جایگزین پس از بازنشستگی است. منابع 
بازنشستگی ازجمله شرایط علی و تعیین کنند ه سبك زند گی است. جزء د وم این قضیه، 
چگونگی شــکل گیری پد ید ه مرکزی را نشان می د هد . د ر واقع، آن چیزی که رخ د اد ه 
است، سبك های زند گی پس از بازنشستگی و چگونگی شکل گیری و انتخاب آن است. 
ازآنجاکه بازنشســتگی توأم با کاهش و از د ســت د اد ن برخی از منابع است، بنابراین، 
هرچقد ر د ســتیابی بازنشستگان به منابع جایگزین و ســرمایه ها افزایش یابد ، میزان 

عاملیت آن ها د ر انتخاب سبك زند گی بیشتر می شود .
قضیه شماره د و:

هرچقد ر عاملیت بازنشستگان به سبب د سترسی آنان به منابع جایگزین افزایش یابد ،   -
احتمال انتخاب سبك زند گی خالق/ باز اند یش افزایش می یابد .

به عبارت د یگر، احتمال انتخاب ســبك زند گی خالق/ باز اند یش توسط بازنشستگان،   
تابعی است از:

1.	 Theorizing
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1- »میزان عاملیت و سطح انتخاب گری آن ها« است که خود :

تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع مالی؛ الف. 
تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع روان شناختی؛ ب. 

تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع حمایتی- خانواد گی؛ پ. 
تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع جسمانی؛ ث. 

تابع مثبتی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه اجتماعی؛ ج. 
تابع مثبتی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه فرهنگی؛ چ. 
تابع مثبتی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه خالقیت؛ ح. 

تابع مثبتی است از خود  کارآمد ی بازنشستگان؛ د . 
تابع مثبتی است از سطح تسلط د رک شد ه )احساس کنترل باال(؛ ذ. 

تابع مثبتی است از میزان حمایت د رک شد ه؛ ر. 
تابع منفی است از میزان محد ود یت د رک شد ه؛ س. 

تابع مثبتی است از پیامد های ناشــی از روید اد های چرخه زند گی و سبك های  ش. 
زند گی قبلی؛

تابع مثبتی است از راهبرد های مورد استفاد ه بازنشستگان د ر مد یریت زند گی؛ ص. 
2- احتمال انتخاب سبک زند گی مستمر/تد اومی توسط بازنشستگان، تابعی است از:

تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع مالی؛ الف. 
تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع روان شناختی؛ ب. 

تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع حمایتی- خانواد گی؛ پ. 
تابع مثبتی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع جسمانی؛ ث. 

تابع مثبتی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه اجتماعی؛ ج. 
تابع مثبتی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه فرهنگی؛ چ. 
تابع مثبتی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه خالقیت؛ ح. 
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تابع مثبتی است از خود  کارآمد ی بازنشستگان؛ د . 
تابع مثبتی است از سطح تسلط د رک شد ه )احساس کنترل باال(؛ ذ. 

تابع مثبتی است از میزان حمایت د رک شد ه؛ ر. 
تابع منفی است از میزان محد ود یت د رک شد ه؛ س. 

تابع مثبتی اســت از پیامد های ناشی از روید اد های چرخه زند گی و سبك های  ش. 
زند گی قبلی؛

تابع مثبتی است از راهبرد های مورد استفاد ه بازنشستگان د ر مد یریت زند گی؛ ص. 
3- احتمال انتخاب سبک زند گی گوشه گیر/ خانه نشین و سبک زند گی مختل شد ه/

ریاضتی توسط بازنشستگان، تابعی است از:

تابع منفی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع مالی؛ الف. 
تابع منفی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع روان شناختی؛ ب. 

تابع منفی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع حمایتی- خانواد گی؛ پ. 
تابع منفی است از میزان د سترسی بازنشستگان به منابع جسمانی؛ ث. 

تابع منفی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه اجتماعی؛ ج. 
تابع منفی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه فرهنگی؛ چ. 
تابع منفی است از سطح برخورد اری بازنشستگان از سرمایه خالقیت؛ ح. 

تابع منفی است از خود  کارآمد ی بازنشستگان؛ د . 
تابع منفی است از سطح تسلط د رک شد ه )احساس کنترل باال(؛ ذ. 

تابع منفی است از میزان حمایت د رک شد ه؛ ر. 
تابع مثبتی است از میزان محد ود یت د رک شد ه؛ س. 

تابع منفی است از پیامد های ناشــی از روید اد های چرخه زند گی و سبك های  ش. 
زند گی قبلی؛

تابع منفی است از راهبرد های مورد استفاد ه بازنشستگان د ر مد یریت زند گی؛ ص. 
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قضیه شماره سه:

هرچقد ر عاملیت بازنشستگان د ر انتخاب سبك زند گی بیشتر باشد ، احتمال استفاد ه آن ها   -
از اسناد  عامل محور و عوامل د رونی تحت کنترل خود  د ر توجیه مشکالت بیشتر می شود .

قضیه شماره چهار:

هرچقد ر عاملیت بازنشستگان د ر انتخاب سبك زند گی کمتر باشد ، احتمال استفاد ه آن ها از   -
اسناد  ساختار محور و عوامل بیرونی خارج کنترل خود  د ر توجیه مشکالت بیشتر می شود .

قضیه شماره پنج:

میزان افزایش منابع و ســرمایه های د ر اختیار یك فرد  د ر د وره های مختلف زند گی،   -
باألخص د ر د وره بازنشستگی، مستقیماً:

تابع مثبتی است از عوامل برون زا د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه و کالن؛ الف. 
تابع مثبتی اســت از پیامد های ناشی از روید اد های چرخه زند گی و سبك های  ب. 

زند گی فرد ؛
قضیه شماره شش:

میزان کاهش منابع و ســرمایه های د ر اختیار یــك فرد  د ر د وره های مختلف زند گی،   -
باألخص د ر د وره بازنشستگی، مستقیماً:

تابع منفی است از عوامل برون زا د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه و کالن الف. 
ب. تابع مثبتی اســت از پیامد های ناشــی از روید اد های چرخه زند گی و سبك های 

زند گی فرد ؛
قضیه شماره هفت:

هرچقد ر میزان منابع و ســرمایه های د ر اختیار یك فرد  پس از بازنشســتگی، بیشتر   -
باشد ، سطح سازگاری با بازنشستگی افزایش می یابد ؛ بنابراین سطح باالی سازگاری با 

بازنشستگی )سازگاری مثبت(:
تابع مثبتی است از میزان منابع و سرمایه های د ر اختیار یك فرد  پس از بازنشستگی؛ الف. 
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تابع مثبتی است از ارزیابی و تجربه )مثبت( فرد  د ر گذار به بازنشستگی؛ ب. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی انتخاب شد ه توسط بازنشستگان؛ پ. 

سطح پایین سازگاری با بازنشستگی )سازگاری منفی(:

تابع منفی است از میزان منابع و سرمایه های د ر اختیار یك فرد  پس از بازنشستگی؛ الف. 
تابع منفی است از ارزیابی و تجربه )مثبت( فرد  د ر گذار به بازنشستگی؛ ب. 

تابع منفی است از سبك زند گی انتخاب شد ه توسط بازنشستگان؛ به این معنی که  پ. 
سازگاری انفعالی یا پذیریش منفعالنه پیامد های بازنشستگی یکی از ویژگی های 

رایج سبك زند گی گوشه گیر و ریاضتی می باشد .
قضیه شماره هشت:

هرچقد ر تجربه و ارزیابی بازنشســتگان د ر گذار به بازنشستگی مثبت تر باشد ، احتمال   -
انتخاب سبك زند گی خالق/ باز اند یش افزایش می یابد ؛

بنابراین، انتخاب سبك زند گی خالق/ باز اند یش؛  
تابع مثبتی است از تجربه و ارزیابی بازنشستگان د ر گذار به بازنشستگی؛ الف. 

و د ر سبك زند گی مستمر/ تد اومی؛
تابع مثبت یا منفی است از تجربه و ارزیابی بازنشستگان د ر گذار به بازنشستگی؛ ب. 

قضیه شماره نه:

هرچقد ر تجربه و ارزیابی بازنشســتگان د ر گذار به بازنشستگی منفی تر باشد ، احتمال   -
انتخاب سبك زند گی مختل شد ه ریاضتی و سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین افزایش 

می یابد ؛ بنابراین، انتخاب سبك زند گی د ر این د و سنخ از سبك زند گی؛
تابع منفی است از تجربه و ارزیابی بازنشستگان د ر گذار به بازنشستگی. پ. 

انتخاب سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین؛
تابع منفی است از تجربه و ارزیابی بازنشستگان د ر گذار به بازنشستگی؛ ث. 
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قضیه شماره د ه:

نوع راهبرد های مقابله ای مورد استفاد ه توسط بازنشستگان د ر موقعیت های تنش زا،   -
تابعی از سبك زند گی آن ها می باشد ؛ بنابراین، 

استفاد ه از راهبرد های مقابله ای حل مسئله ای )فعال( د ر مواجهه با موقعیت های تنش زا:
تابع مثبتی اســت از سبك زند گی خالق / بازاند یشــانه است. به این معنی که  الف. 
بازنشستگان با سبك زند گی خالق / بازاند یشانه، به میزان بیشتری از راهبرد های 
مقابله ای حل مسئله ای )فعال( د ر مواجهه با موقعیت های تنش زا استفاد ه می کنند .
استفاد ه از راهبرد های مقابله ای ترکیبی )فعال و انفعالی( د ر مواجهه با موقعیت های تنش زا:

تابع مثبتی اســت از ســبك زند گی مســتمر/ تد اومی اســت. به این معنی که  ب. 
بازنشستگان سبك زند گی مستمر/ تد اومی، احتمال بیشتری د ارد  که د ر مواجهه با 
موقعیت های تنش زا، از راهبرد های مقابله ای ترکیبی )فعال و منفعل( استفاد ه کنند .

استفاد ه از راهبرد های مقابله ای اجتنابی و عاطفه گرا )انفعالی( د ر مواجهه با موقعیت های   
تنش زا:

تابع مثبتی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی و سبك زند گی گوشه گیر/   
خانه نشــین است. به این معنی که بازنشستگان د ر این د و نوع سبك زند گی، به 
میزان بیشتری از راهبرد های مقابله ای عاطفی یا اجتنابی )انفعالی( د ر مواجهه با 

موقعیت های تنش زا استفاد ه می کنند .
قضیه شماره یازد ه:

نشانگان و پیامد های د وره بازنشستگی، تابعی از نوع سبك زند گی بازنشستگان می باشد .  -
سطح باالی مثبت اند یشی بازنشستگان  -1

تابع مثبتی است از سبك زند گی خالق / باز اند یش الف. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

پ. تابع منفی از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی
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تابع منفی از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ث. 
سطح باالی اضطراب مرگ د ر بین بازنشستگان  -2

تابع منفی است از سبك زند گی خالق / باز اند یش الف. 
تابع منفی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

تابع مثبتی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ث. 

میزان انجام رفتارهای مرتبط با سالمت توسط بازنشستگان  -3

تابع مثبتی است از سبك زند گی خالق / باز اند یش الف. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

تابع منفی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع منفی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ث. 

کیفیت باالی فراغت د ر د وران بازنشستگی  -4

تابع مثبتی است از سبك زند گی خالق / باز اند یش الف. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

تابع منفی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع منفی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ت. 

کاهش منزلت اجتماعی بازنشستگان د ر د وره بازنشستگی  -5

تابع منفی است از سبك زند گی خالق / بازاند یش الف. 
تابع منفی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

تابع مثبتی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ت. 

میزان غفلت از خود  د ر میان بازنشستگان  -6

تابع منفی است از سبك زند گی خالق / بازاند یش الف. 
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تابع منفی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ت. 

سطح باالی خود  مراقبتی د ر میان بازنشستگان  -7

تابع مثبتی است از سبك زند گی خالق / بازاند یش الف. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

تابع منفی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع منفی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ت. 

سطح باالی اد راک پیری د ر بین بازنشستگان  -8

تابع منفی است از سبك زند گی خالق / بازاند یش الف. 
تابع منفی است از سبك زند گی مستمر/تد اومی ب. 

تابع مثبتی است از سبك زند گی مختل شد ه/ریاضتی پ. 
تابع مثبتی است از سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین ت. 

قضایای یازد ه گانه ارائه شــد ه د ر این تحقیــق و توابع زیرگروه هر یك از قضایا، نحوه 
شکل گیری سبك های زند گی بازنشستگی و پیامد های آن را به طور نظری بیان می کنند . 
شــایان ذکر است که توابع زیرگروه قضایای یازد ه گانه، د ر بعضی موارد  توابعی منفی بود ند  
که نشان د هند ه اثرات منفی ناشی از کاهش منابع د ر شکل گیری سبك زند گی و همچنین 
پیامد های منفی برخی از ســنخ های سبك زند گی است که عمد تاً د رمیان بازنشستگان با 

سطح پایین عاملیت و منابع محد ود  رواج د ارد .
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4-9- طرح واره نظری پژوهش )استعاره فضایی از ساختار و جریان تحقیق(
د ر مطالعات انجام شــد ه با روش گراند د  تئوری، چگونگی مســیر و فرایند  طی شــد ه را 
می توان از طریق طرح وارۀ نظری نشــان د اد . از طریق ایــن طرح واره نظری می توان، 
نظریه برآمد ه از زمینه را بر اساس مقوالت هسته کشف شد ه مطرح نمود . نظریه تولید شد ه 
د ر ایــن مرحله یا د ر قالب طرح واره نظری و به صورت د یاگرام یا به شــکل روایت بیان 
می شــود . د ر این تحقیق، طرح واره نظری با استفاد ه از فلش های یك سر و د وسر نشان 
د اد ه شــد ه است. فلش های یك سر نشان د هند ۀ تأثیر علی و فلش های د وسر نشان د هند ۀ 
تأثیر رفت وبرگشتی و غیرخطی است. جهت مسیر و طی فرایند  طرح واره از سمت راست 
شــروع می شــود  و به ســمت چپ اد امه می یابد . توضیحات تکمیلی و جزئی طرح وارۀ 

پژوهش د ر اد امه می آید .
همان گونه که د ر شکل شمارۀ )8( مشاهد ه می شود ، جعبة اول سمت راست، عوامل 
برون زا را د ر سه سطح کالن، میانه و خرد  نشان می د هد . ویژگی عوامل برون زا د ر این سه 
سطح، ماهیت ساختاری و بیرونی بود ن آن نسبت به کنشگران است که به صورت الزامات 
ساختاری بر منابع د ر د سترس افراد  تأثیر می گذارند . عوامل برون زا، عموماً خارج از کنترل 
کنشــگران است. تأکید  بر عوامل برون زا د ر این طرح واره نظری، به این معنی است که 
منابعی که کنشگران د ر اختیارد ارند ، نه تنها مستقل از زمینه نبود ه، بلکه این منابع ریشه 
د ر عوامــل برون زا د ارند ؛ زیرا میــزان منابعی که یك فرد  د ر اختیار د ارد ، همواره متأثر از 
عوامل سطح کالن، میانه و خرد  است. به همین د لیل، منابع شخصی و سبك های زند گی 
همواره ماهیتی تجمعی و انباشــتی د ارند  و با چرخه های زند گی افراد  و زمینه های کالن 
سیاسی، اقتصاد ی، اجتماعی و تاریخی مرتبط اند  و از آن ها متأثر می شوند . به عنوان مثال، 
منابع جســمی و روانی ریشه د ر عوامل ســطح فرد ی، ژنتیك و عوامل وراثتی د ارند . د ر 
ســطح میانی، موقعیت اجتماعی فرد ، نظیر طبقه اجتماعی، سن، قومیت، جنسیت... و د ر 
سطح کالن، نظام های فرهنگی و ساختارهای سیاسی و اقتصاد ی جامعه بر میزان منابعی 
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که یك فرد  یا گروه د ر اختیارد ارند ، تأثیر می گذارند . از این رو، میزان منابعی که یك فرد  
د ر د وره های مختلف زند گی  د ر اختیار د ارد ، پیوسته نوسان می یابد ؛ بنابراین، تصور منابع 
به عنوان صفر مطلق1 و غیرقابل تغییر، امری محال است؛ زیرا میزان منابع، پیوسته تحت 
تأثیر عوامل برون زا و روید اد های زند گی یك فرد  تغییر می کنند . د ر این تحقیق، عوامل 
برون زا د ر بحث از مد ل های پاراد ایمی مقوالت هسته، ذیل عنوان شرایط مد اخله مطرح 
گرد ید . جعبه د وم، د ر طرح واره نظری این تحقیق، به منابع اختصاص یافته است که شامل 
انواع مختلفی، اعم از منابع مالی، روان شناختی، جسمی- روانی و... می باشد . منابع، عناصر 
حیاتی چند بعد ی و به هم پیوسته ای هستند  که نحوه و کیفیت گذران زند گی افراد  را تعیین 
می کنند . اگرچه، د ر سطح واقعیت، منابع شخصی یك فرد  د رهم تنید ه می باشد ، اما د ر این 
طرح واره نظری برای فهم بهتر موضوع، این منابع از یکد یگر تفکیك شد ه اند . بااین حال، 
هیچ یك از این منابع به تنهایی برای د ســتیابی به سبك زند گی پاید ار و د ورنمای مثبت 
از بازنشستگی کافی نمی باشــند ؛ زیرا این منابع نه به تنهایی، بلکه د ر تعامل با یکد یگر 
به تجربه افراد  از بازنشســتگی و سالمند ی شکل می د هند . جعبه سوم، د ر این طرح واره 
نظری به ارزیابی و تجربه عامالن از گذار به بازنشستگی اختصاص یافته است که به د و 
صورت منفی و مثبت نمایش د اد ه شــد ه است. از یك سو، کیفیت و چگونگی تجربه افراد  
د ر گذار به د وره بازنشســتگی تحت تأثیر منابعی است که آن ها د ر اختیارد ارند  و از سوی 
د یگر، تجربه گذار به بازنشســتگی و د رک و تلقی افراد  از بازنشستگی، بر سبك زند گی 

انتخاب شد ه مؤثر می باشد .
بنابراین، افراد ی که پس از بازنشســتگی د سترسی بیشتری به منابع جایگزین د ارند ، 
تجربه و ارزیابی مثبت تری د ر گذار به بازنشستگی د ارند . د ر مقابل، کاهش د سترسی افراد  
به منابع جایگزین پس از بازنشستگی، باتجربه و ارزیابی منفی همراه است. عالوه بر این، 

د مای صفر کلوین یا صفر مطلق )Absolute zero( به د مایی اطالق می شود  که د ر آن د ما، آنتروپی به صفر می رسد . حرکت   .1
اتم ها د ر صفر مطلق، به کلی متوقف می شود .
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ســطح عاملیت و توان انتخاب گری بازنشســتگان، عاملی تعیین کنند ه د ر انتخاب سبك 
زند گی اســت، اگرچه، سطح عاملیت بازنشستگان، خود  تابعی از میزان د سترسی آن ها به 
منابع است. از سوی د یگر، سطح عاملیت و کنترل د رک شد ه د ر بین بازنشستگان د ر سبك 
زند گی خالق/ بازاند یشــانه به مراتب بیش از د یگر سبك های زند گی است. سطح عاملیت 
و کنترل د رک شد ه د ر بازنشستگانی که د ارای سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین هستند ، 
د ر مقایسه با د یگر ســبك های زند گی به مراتب پایین تر است. همچنین، میزان سازگاری 
بازنشستگان د ر د وره بازنشستگی، تابعی از سبك زند گی انتخابی و میزان منابع د ر د سترس 
آنان اســت. د ر مجموع، اگرچه افراد  پس از بازنشســتگی، ســبك زند گی خود  را انتخاب 
می کنند ، با این حال، این انتخاب همــواره د ر چارچوبی از فرصت ها و محد ود یت ها انجام 
می شود . به عنوان مثال، بازنشستگان با سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشین و سبك زند گی 
مختل شد ه/ ریاضتی، د ر فرایند  انتخاب سبك زند گی خود ، بیشترین محد ود یت د رک شد ه 

و متعاقباً کمترین تسلط د رک شد ه را تجربه می کنند .
د ر مجموع، همان گونه که مشــاهد ه می شــود ، رابطه د وسویه ای بین منابع و سبك 
زند گی وجود  د ارد . رابطه د وسویه منابع شخصی و سبك زند گی د ر طرح واره نظری زیر، 
با فلش معکوســی که از سبك زند گی به منابع شخصی برمی گرد د ، مشخص شد ه است 
که این امر نشــان می د هد  که رابطه د وسویه منابع با سبك زند گی از نوع علی/پیامد ی 
اســت. به این معنی که منابع و میزان د سترسی به آن، از یك سو تأثیری علی بر سبك 
زند گی انتخاب شد ه د ارند  و از ســوی د یگر، همین منابع را می توان پیامد  سبك زند گی 
د انســت. به عنوان مثال، سبك زند گی سالم می تواند  بر نوع و سطح منابع د ر اختیار یك 

فرد ، تأثیر گذارد .
د ر این مد ل، فلش معکوســی که به صورت نقطه چین از انواع سبك های زند گی، به 
ســمت عوامل برون زا نشان د اد ه شد ه است، نشــانگر تغییری است که احتمااًل با انتخاب 
ســبك زند گی، د ر موقعیت طبقاتی فرد  ایجاد  می شود ؛ به عبارت د یگر، این فلش  معکوس 
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نشان می د هد  که کنش های افراد  و سبك زند گی آن ها، نه تنها منابع شخصی، بلکه حتی 
ســاختارهای کالن جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می د هد . بااین حال، این مد ل همه ابعاد  
و جنبه هایی که بر نتایج ســبك زند گی تأثیر می گذارند  را شــامل نمی شود . بعد  زمان د ر 
این مد ل، برخالف رویکرد  چرخه زند گی، روشــن نمی باشد . این د ر حالی است که نتایج 
و پیامد های ســبك زند گی و منابع شــخصی که هر فرد  د ر اختیار د ارد ، ماهیتی تجمعی 
و تراکمی د ارد  و وابســته بــه د وره های خاصی از زند گی فرد ی، خانواد گی و شــرایط و 
زمینه های محیطی، فرهنگی و سیاسی گسترد ه تری است. د ر مجموع، مسیری که د ر آن 
افراد  به پیری و ســالمند ی می رسند ، از پیش تعیین شد ه نیست، بلکه بازتابی از رفتارهای 
سبك زند گی، منابع، انتخاب های شخصی و شرایط اجتماعی است. ازآنجاکه سبك زند گی 
د ر میانه پیوستار عاملیت/ساختار قرار د ارد . د رنتیجه، تأثیر عوامل ساختاری کالن بر سطح 
خرد  یا افراد  مســن، همواره از مســیر ســبك زند گی و به میانجی آن صورت می گیرد . 
به عبارت د یگر، عوامل ساختاری از طریق سبك زند گی باعث آسیب پذیری افراد  بازنشسته 
و ســالمند  می شــوند . د ر مجموع، اگرچه ســبك زند گی و رفتارهای ناشی از آن همواره 
متأثر از شــرایط اجتماعی است. بااین حال، سبك زند گی هم زمان از انتخاب های فرد ی و 

محد ود یت های ساختاری متأثر می شود .
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شکل شماره )9(- طرح واره نظری، گونه شناسی سبک  زند گی بازنشستگان،
بر مبنای عاملیت و ساختار و پویایی منابع شخصی

عوامل برون زا

کمترین سطح عاملیت
کنترل درک شد ه و سازگاری

پویایی فرآیندهای انطباقی از 
طریق انتخاب سبک زندگی 

متناسب با فرصت ها

بیشترین سطح عاملیت،
کنترل درک شد ه و سازگاری

سبک زندگی
بازاندیش/ خالق

سبک زندگی
مستمر/ تداومی

سبک زندگی
مختل شده/ ریاضتی

سبک زندگی
گوشه گیر/ خانه نشین

 منابع سرمایه ها
- منابع جسمانی

- منابع مالی
- منابع خانواد گی- حمایتی

- سرمایه اجتماعی
- سرمایه فرهنگی

- سرمایه روانشناختی
- سرمایه خالقیت

سطح کالن
- فرهنگ و هنجارهای 

سنتی
 - اقتصاد سیاسی

چرخه زند گی
- برنامه ها و سیاست های 

اجتماعی

سطح میانه
- موقعیت فرد د ر ساختار 

اجتماعی شامل:
طبقه اجتماعی، سن، 

قومیت، جنسیت، شبکه ها 
و انجمن ها

سطح فرد
- ژنتیك و وراثت فرد و...

افزایش سطح
دسترسی به منابع

پس از بازنشستگی

جهت گیری و ارزیابی عامالن

کاهش سطح دسترسی
به منابع پس از بازنشستگی

ین
یش

 و پ
وه

الق
ی ب

رها
ختا

سا

ارزیابی منفی
از تجربه بازنشستگی

)-(

ارزیابی مثبت
از تجربه بازنشستگی

)+(
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5-1- نتیجه گیری و بحث
بازنشســتگی مرحله ای از زند گی فرد  اســت که از اواخر بزرگ سالی شروع و با تغییرات و 
پیامد های اساسی د ر زند گی روزمره، نقش های اجتماعی، روابط اجتماعی، مسائل اقتصاد ی 
و تصویر فرد  از خود  همراه است که این تغییرات می تواند  بر سبك زند گی فرد  مؤثر باشد . 
مطالعات موجود  نیز نشــان می د هد  که بازنشستگی ممکن است با تغییر د ر سبك زند گی 
افراد  همراه باشــد . بااین حال، بازنشستگی د ر مرحله ای از چرخه زند گی اتفاق می افتد  که 
ظرفیت سازگاری افراد  با شرایط جد ید  زند گی، به د لیل کاهش د ر سرمایه ها و منابع شخصی 

محد ود  می شود . امری که تأثیر بسزایی بر سبك زند گی افراد  پس از بازنشستگی د ارد .
به طورکلی، مطالعات مربوط به بازنشستگی از سه منظر به بررسی روید اد  بازنشستگی 
پرد اخته اند . این مطالعات، بازنشستگی را به عنوان یك نهاد  یا به عنوان یك فرایند  تصمیم گیری 
و یا به مثابه یك تجربه مطالعه نمود ه اند . از این منظر، مطالعه پیش رو، عمد تاً با هد ف فهم 

تجربه بازنشستگی و تغییرات سبك زند گی افراد  د ر د وره بازنشستگی انجام شد ه است.
عالوه براین، مطالعات انجام شــد ه د ر زمینه سبك زند گی بازنشستگان و سالمند ان را 
می توان د ر د و جریان فکری د نبال نمود . نخســت جریان اصلی سالمند  پژوهی که د ر آن 
مفهوم سبك زند گی د ر گفتمان ســالمند ی موفق اد غام شد ه است. د ر این جریان فکری، 
بحث از سبك زند گی عمد تاً د ر قالب گفتمان سالمند ی موفق مطرح می شود . این گفتمان، 
بر نقش عاملیت فرد ی د ر انتخاب سبك زند گی موفق تأکید  نمود ه و موفقیت را نه به عنوان 
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یك فرایند ، بلکه به عنوان یك پیامد  تعریف می کند . از این رو، گفتمان ســالمند ی موفق، 
اساساً پروژه ای زیست- سیاسی است، به این د لیل که سالمند ی موفق را پروژه ای شخصی 
می د اند  که از طریق اقد امات و انتخاب های فرد ی به د ست می آید . گفتمان زیست- سیاسی 
ســالمند ی موفق، با فرد ی کرد ن نابرابری ها و محرومیت های انباشت شد ه، نقش و تأثیر 
عوامل ســاختاری کالن را ناد ید ه می گیرد  )کاتز، 2011(. د رحالی که هد ف از مطالعه سبك 
زند گی بازنشستگان و سالمند ان د ر جریان فکری د وم، نشان د اد ن کاستی ها و نقصان های 
د انش سالمند  پژوهی د ر مطالعه سبك زند گی است. این گروه د ر بحث از سبك زند گی، بر 
تأثیر عاملیت / ســاختار بر شکل گیری سبك زند گی تأکید  می کنند  )کاتز، 2011(. برای این 
گروه از محققان، مفهوم ســبك زند گی نقطه اتصال پیوند  عاملیت و ساختار است. به زعم 
آن ها، اگرچه افراد  بازنشســته و ســالمند ، ســبك زند گی خود  را انتخاب می کنند ؛ اما این 
انتخاب ها، همواره به وسیله ساختار و نظام اجتماعی و میزان منابعی که فرد  د ر اختیار د ارد ، 

محد ود  و متعین می شوند  )مارشال، 1991 و هند ریکس، 2002(.
مطالعه پیش رو، با تأسی از جریان فکری د وم، تالش نمود ه است تا فرایند  شکل گیری 
ســبك های زند گی بازنشستگان با توجه به رابطه د وسویه عاملیت و ساختار و پویایی های 
منابع، مورد بررســی قرار د هد . از آنجا که بر طبق این رویکرد ، ســبك زند گی را هم زمان 
می توان به عنوان علت یا پیامد  د ر نظر گرفت. د رنتیجه د ر بخش کمی این تحقیق تالش 
شــد ؛ تا عمد ه ترین الگوهای سبك زند گی د ر میان بازنشســتگان صند وق بازنشستگی 
کشوری، شناسایی و تأثیر عوامل و متغیرهای اجتماعی و اقتصاد ی و همچنین پیامد های 
ناشی از هریك از ســبك های زند گی، مورد بررسی قرار گیرد . به منظور این هد ف، د ر این 
مطالعه از روش شناسی ترکیبی، به عنوان استراتژی پژوهش و از روش کیفی گراند د  تئوری، 
به منظور د رک فرایند  شکل گیری سبك زند گی بازنشستگان و گونه شناسی آن استفاد ه شد ه 
اســت. به طورکلی، نتایج این مطالعه د ر بخش کیفی، بیانگر وجود  چهار نوع سبك زند گی 

متد اول د ر بین بازنشستگان است که به ترتیب عبارت اند  از:
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سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین؛  -1
سبك زند گی مختل شد ه / ریاضتی؛  -2

سبك زند گی مستمر/ تد اومی و  -3
سبك زند گی خالق / بازاند یشانه.  -4

د ر بخــش کمی ایــن مطالعه نیز قضایا و فرضیات حاصــل از بخش کیفی تحقیق، 
مورد ســنجش و آزمون تجربی قرار گرفت. یافته ها و نتایج این بخش از مطالعه، نشــان 
می د هد  که عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصاد ی نقش تعیین کنند ه ای د ر انتخاب سبك  
زند گی از سوی بازنشســتگان د ارند . د راین بخش، سبك زند گی هم به عنوان علت و هم 
به عنوان پیامد  د ر نظر گرفته شــد ه است. د رنتیجه، با توجه به اهمیت سبك زند گی و تأثیر 
آن بر رفاه و ســالمت بازنشستگان، د ر این مطالعه تالش گرد ید ه تا عمد ه ترین الگوهای 
سبك زند گی د ر میان بازنشستگان صند وق بازنشستگی کشوری، شناسایی و تأثیر عوامل و 
متغیرهای اجتماعی و اقتصاد ی و همچنین پیامد های ناشی از هریك از سبك های زند گی، 

مورد بررسی قرار گیرد .
د ر مجمــوع، بر طبق نتایج این مطالعه، اگرچه ســطح عاملیت و توان انتخاب گری 
بازنشستگان، عاملی تعیین کنند ه د ر انتخاب سبك زند گی است. بااین حال، سطح عاملیت 
بازنشســتگان، خود  تابعی از میزان د سترســی آن ها به منابع است. از سوی د یگر، سطح 
عاملیت و کنترل د رک شــد ه د ر بین بازنشستگان د ر ســبك زند گی خالق/ بازاند یشانه 
به مراتب بیش از د یگر ســبك های زند گی است. ســطح عاملیت و کنترل د رک شد ه د ر 
بازنشســتگانی که د ارای سبك زند گی گوشه گیر/خانه نشــین هستند ، د ر مقایسه با د یگر 
سبك های زند گی به مراتب پایین تر است. همچنین، میزان سازگاری بازنشستگان د ر د وره 
بازنشســتگی، تابعی از ســبك زند گی انتخابی و میزان منابع د ر د ســترس آنان است. د ر 
مجموع، اگرچه افراد  پس از بازنشستگی، سبك زند گی خود  را انتخاب می کنند ، بااین حال، 
این انتخاب همواره د ر چارچوبی از فرصت ها و محد ود یت ها انجام می شود . به عنوان مثال، 
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بازنشستگان با سبك زند گی گوشه گیر/ خانه نشین و سبك زند گی مختل شد ه/ ریاضتی، د ر 
فرایند  انتخاب سبك زند گی خود ، بیشترین محد ود یت د رک شد ه و متعاقباً کمترین تسلط 
د رک شــد ه را تجربه می کنند ؛ بنابراین اگرچه، بازنشستگی به د لیل رهایی از قید وبند های 
اشتغال، توأم با فرصت های نوینی د ر زند گی فرد  است. بااین حال، فرایند  شکل گیری سبك 
زند گی د ر این د وره از زند گی نیز، تابعی از فرصت ها و محد ود یت های زند گی می باشــد . از 
این رو، بازنشستگی الزاماً منجر به بهبود  سبك زند گی افراد  نمی شود . لذا، د رحالی که برای 
برخی از افراد ، بازنشستگی فرصتی برای انتخاب سبك زند گی جد ید  است، برای د یگران، 
بازنشســتگی باعث تحمیل نوع خاصی از ســبك زند گی و د رنهایت برای گروهی د یگر، 

بازنشستگی منجر به تد اوم سبك زند گی قبلی و یا افول و تنزل آن می شود .
ماهیت د یالکتیکی بازنشستگی، زمینه ساز فرصت ها و چالش های نوینی است. لذا، از 
یك سو بازنشستگی نقطه عطف مهمی د ر سبك زند گی افراد  و د وره ای برای تجد ید  ساخت 
زمان است که تا پیش از آن به وسیله کار و اشتغال پرشد ه است. این زمان، برحسب د ستیابی 
افراد  به منابع و فرصت ها و کاربرد  موفق راهبرد های مد یریت زند گی می تواند  د ر راســتای 
توسعه و رشد  شخصی، اجتماعی شد ن مجد د  و پیگیری فعالیت های فراغتی مورد استفاد ه 
قرار گیرد . از سوی د یگر، بازنشستگی می تواند  زمینه ساز آنچه که د ورکیم آنومی می نامید ، 
شود . د ر این معنا، بازنشستگی می تواند  باعث، انزوا، انفعال، د وری گزینی از جامعه و احساس 

بی هویتی گرد ید ه و به روید اد ی آسیب زا د ر زند گی فرد  تبد یل شود .
واقعیت این اســت که با توجه به سالخورد گی جمعیت ایران، تضاد  بر سر تخصیص 
منابع بین جمعیت جوان و مســن جامعه، بزرگ ترین پیشــران د ر تحوالت اقتصاد ی و 
اجتماعی آیند ه ایران خواهد  بود . امری که می تواند  چالش ها و فرصت های متفاوتی را برای 
جمعیت سالمند  و بازنشسته کشور ایجاد  نماید . بااین حال، تبد یل چالش های بازنشستگی 
به فرصت، نه تنها مســتلزم د سترســی فرد  به میزان معینی از فرصت ها و منابع شخصی 
است، بلکه با توجه به ماهیت اجتماعی و کالن این مشکالت، مستلزم تقویت راهبرد های 



257فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

مقابله ای جمعی )عاملیت جمعی( است. بسیاری از مشکالت بازنشستگان د ر این مطالعه، 
بیش از آن که ناشی از عوامل فرد ی باشد ، ریشه د ر اقتصاد  سیاسی بازنشستگی د ر ایران 
و همچنین روند  استاند ارد  زد ایی از چرخه زند گی افراد  د ر د هه های پیشین زند گی د ارد  که 
د ر قالب محرومیت ها و نابرابری های انباشته شد ه انعکاس می یابد . این امر لزوم فرا رفتن 
از تبیین های فرد ی و پیوند  بین پیامد های ناخوشــایند  بازنشستگی نظیر فقر، محرومیت، 
نابرابری، احساس تنهایی، اضطراب، ناامید ی به آیند ه و طرد  و رهاشد گی را با امر سیاسی 
ضروری می ســازد . از این رو، توجه به نگرش ها و کلیشــه های مثبت و منفی یك جامعه 
نسبت به بازنشستگی و ســالمند ی و همچنین نقد  و ارزیابی سیاست های حاکم بر نهاد  
بازنشستگی از اهمیت بسزایی د ر این زمینه برخورد ار است. کلیشه های سنی، تأثیر بسزایی 
بر سالمت جسمی و روانی و سالمت افراد  بازنشسته و سالمند  د ارد . بسیاری از کلیشه های 
ســن گرایانه که ریشه د ر خاســتگاه فرهنگی جامعه د ارند ، د ر طول زمان د ر افراد  د رونی 
می شــود . این کلیشــه ها، با توجه به ماهیت مثبت یا منفی آن، می توانند  محد ود کنند ه یا 
توانمند  کنند ه باشــند . د ر رابطه با سیاســت های بازنشستگی و سالمند ی نیز شاید  بتوان 
ســبك زند گی خالق / بازاند یشانه را نمونه ای از یك ســبك زند گی اید ه آل د انست که 
د ر بین ســبك های زند گی شناسایی شد ه د ر این مطالعه، بیشترین شباهت و مقارنت را با 
سیاســت بازنشستگی خالق د ارد . این امر لزوم مد اخله برای توسعه سبك زند گی خالق/ 
بازاند یشانه د ر میان بازنشستگان را ضروری می سازد . هرچند ، مد اخله برای توسعه سبك 
زند گی خالق/ بازاند یشانه، مســتلزم وجود  جامعه ای خالق و همچنین بسترسازی برای 
اجرا و پیاد ه سازی سیاست های بازنشستگی و سالمند ی خالق است. د ر مجموع، با توجه 
به اهمیت این موضوع، د ر اد امه به اختصار مهم ترین ابعاد  و جنبه های سیاســت خالق و 
مهم ترین مد اخالت پیشنهاد ی برآمد ه از نتایج این مطالعه، د ر سطوح سه گانه خرد ، میانه 

و کالن مورد اشاره قرار می گیرد .
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5-2-پیش به سوی سیاست بازنشستگی و سالمند ی خالق
قبل از آن که به بحث از سیاست سالمند ی خالق و ویژگی های آن بپرد ازیم، ضروری است 
تا مفهوم سرمایه خالقیت، به عنوان کانون اصلی سیاست سالمند ی خالق، مورد بررسی قرار 
گیرد . به طورکلی، خالقیت به عنوان توانایی خلق اید ه ها و راه حل های جد ید  و متناسب با یك 
وضعیت خاص تعریف شد ه است. د ر این تعریف، بر تخیل و بد اهه نوازی، به جای تفکر منطقی 
تأکید  می شــود . بر طبق این تعریف، جامعه پذیری و د رونی سازی ارزش ها، فرایند ی است 
که خالقیت را محد ود  می ســازد . از این رو، برخی از محققان حوزه سالمند  پژوهی، بر فرایند  
اجتماعی شد ن مجد د  د ر عصر سوم1 زند گی یا د وره بازنشستگی تأکید  می کنند . به زعم آن ها، 
فرایند  اجتماعی شد ن د ر این د وره از زند گی، مستلزم تأکید  بر خالقیت است؛ پرورش سرمایه 
خالقیت د ر این د وره از زند گی که از طریق مشارکت د ر فعالیت های فرهنگی و هنری تحقق 
می یابد ، ابزاری برای معناسازی د ر د وران پیری یا عصر چهارم زند گی است. عالوه بر هنر، 
عنصر د یگر د ر بحث از سرمایه خالقیت، »خرد « می باشد . »خرد « د ر این مفهوم، نوعی روش 
تفکر و عمل اســت که د ر آن بر اد غام اید ه ها و ابتکارات مختلف تأکید  می شــود ؛ از این رو، 
»خرد مند ی« ویژگی افراد ی است که قاد ر به د رک و حل وفصل مشکالت پیچید ه هستند . 
این نوع از خرد  که بر جنبه های عملی زند گی، متمرکز است و با خرد  عملی2، خود آگاهی3، 
تأمل د ر خویشتن4 و خود کنترلی5 مرتبط است، خالقیت عملی6 نامید ه می شود ؛ که د ر مقابل 

با خرد  استعالیی7 است )کلیمچاک8، 2017(.
مطالعات کوهن9، اهمیت خرد  عملی را د ر فرایند  رشد  انسان و زند گی افراد  مسن نشان 
می د هد . خرد  عملی، ترکیبی از د انش، تجارب عاطفی و عملی مختلف و عملکرد های مغزی 
است که برای افراد  امکان اد غام تفکر و عمل را فراهم می سازد ؛ چنین تفکری د یالکتیکی 
1.	 Tertiary	Socialization
2.	 Pragmatic	Wisdom
3.	 Self-Awareness
4.	 Self-Reflection
5.	 Self-Reflection

6.	 Wisdom	Pragmatic
7.	 Transcendent	Wisdom
8.	 Klimczuk
9.	 Cohen
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و انعطاف پذیر اســت تا آن که تفکری انتزاعی و فرضی قیاسی و د ر سیطره هوش کالمی 
باشد . این نوع خرد  که مبتنی بر تجربه و د انش ضمنی است با هوش عملی مرتبط است. 
یکی از نتایج کاربرد  این نوع از خرد ، تعاد ل بین منافع خصوصی و عمومی اســت. استعاره 
»پیر خرد مند « د ر بسیاری از جوامع و فرهنگ های کهن، مصد اق این نوع سرمایه خالقیت 
اســت. بســیاری از این فرهنگ ها، زند گی د ر د وران پیری را زمانی مناسب برای کاوش 
معنوی و رشد  هنری می د انند . هرچند ، گفتمان زیستی-پزشکی حاکم بر سالمند  پژوهشی، 
مباحث بســیاری را د رباره کاهش یا ثبات فعالیت فکری افراد  مسن، به د لیل فزایش سن 
مطرح نمود ه است. از سوی د یگر، این باور که افراد  مسن قاد ر به تولید  مازاد  و ارزش اضافه 
اقتصاد ی و اجتماعی جد ید ی نمی باشند ، د ید گاهی رایج د ر بسیاری از جوامع است که د ر آن 

صرفاً بر نبوغ و کارآفرینی جوانان تأکید  می شود .
با این حال، کشورهایی که نگرشی منفی به خالقیت و کارایی افراد  مسن د ارند ، ناگزیر 
با چالش های اقتصاد ی مواجه خواهند  شــد ؛ زیرا امروزه »خالقیت« به عنوان یك سرمایه، 
جایگاه ویژه ای د ر اقتصاد  جهانی یافته است. تا جایی که از آن، به عنوان یکی از شاخص های 
محوری اقتصاد  جهانی یاد  می شود . د ر این میان، افراد  مسن، به واسطه سرمایه خالقیت خود ، 
نقش بسزایی د ر ارزش آفرینی و خلق ارزش های اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی د اشته اند . د ر 
این رابطه، شواهد  تاریخی نیز نشان می د هد  که بسیاری از آثار خالقانه اد بی، هنری، فلسفی 
و علمی جهان توسط افراد  مسن نگاشته شد ه است. به عنوان مثال، سوفوکل، نمایشنامه نویس 
یونان باستان آنتیگونه را د ر سن 55 سالگی و افالطون، کتاب قوانین را د ر حد ود  70 سالگی 

و ویکتور هوگو بزرگ ترین رمان خود  را د ر سن 60 سالگی نوشت.
د ر بین آثار هنری نیز جیووانی بلینی، آخرین اثر شناخته شد ه خود  را به نام »مستی نوح« 
د ر ســن 85 ســالگی نقاشی کرد  و کامیل پیســارو د ر 62 ســالگی، د ر نقاشی های خود ، 
تکنیك های امپرسیونیستی و پسا امپرسیونیستی را به کار گرفت. اختراعات توماس اد یسون 
سالگی نیز نمونه بارزی د ر قلمرو علم و فن آوری است. عالوه بر این، بسیاری از  د ر سن 63 
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مناصب سیاسی مهم د ر طول تاریخ توسط افراد  مسن اد اره شد ه اند .
موارد  فوق، تنها نمونه کوچکی از ارزش آفرینی و فعالیت خالقانه افراد  مســن، د ر د وره 
سالمند ی اســت. اگرچه، بیان این شــواهد ، به معنای نفی کاهش توانایی های جسمی و 
شناختی افراد  مسن، به ویژه د ر فراگیری موضوعات جد ید  نیست )کلیمچاک، 2017(. بااین حال، 
اشاره به محد ود یت های ســنی را نباید  تأیید ی بر کلیشه های سن گرایانه د انست. شواهد  
موجود  نیز نشان می د هد  که افزایش سن، به این د لیل که باعث انباشت د انش و تجربه د ر 
فرد  می شود ، تأثیر مثبتی بر خالقیت د ارد . امروزه، این فرض که افراد  مسن به د لیل افزایش 
ســن، خالقیت های خود  را از د ست می د هند ، مورد  انتقاد  قرارگرفته است. به همین د لیل، 
امکان پرورش و رشد  خالقیت د ر انسان ها، حتی د ر د وران بازنشستگی و سالمند ی نیز وجود  
د ارد . از این رو، پرورش و رشد  خالقیت د ر د وره بازنشستگی، گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت 

زند گی د ر د وران پیری و عصر چهارم زند گی است.
د ر مجموع، ســرمایه گذاری بر روی »اشکال مختلف ســرمایه«، اعم از سرمایه های 
انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد ی، خالقیت و نماد ین، نقش بسزایی د ر رفاه و بهزیستی 
افراد  د ر د وره بازنشســتگی و ســالمند ی د ارد . د ر اینجا، باید  خاطرنشان ساخت که مفهوم 
»اشکال مختلف ســرمایه« برای نخستین بار توسط ســازمان ملل )1990( د ر چارچوب 
»جامعه برای همه سنین1« مطرح و سپس د ر سال های بعد ، به عنوان بخشی از برنامه اقد ام 
بین المللی ماد رید 2 )2002( که حاوی توصیه هایی برای د ولت های ملی بود ، مورد اســتفاد ه 
قرار گرفت. ســرمایه گذاری بر روی »اشکال مختلف سرمایه« د ر طول چرخه زند گی فرد ، 
ازجمله مفروضات اصلی این رویکرد  بین نسلی است. ترکیب این سرمایه ها، امکان سازگاری 

زیرساخت ها را برای خانواد ه ها و جوامع سالمند  فراهم می کند .
تقویت و ســرمایه گذاری بر اشــکال مختلف ســرمایه، به ویژه سرمایه خالقیت د ر 
طول چرخه زند گی از جمله مؤلفه های اصلی سیاســت سالمند ی خالق می باشد . بد ون 
1.	 	society	for	all	ages
2.	 	The	Madrid	Plan	of	Action
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برخورد اری از ترکیب مناسبی از منابع و سرمایه های مختلف، امکان توسعه سبك زند گی 
خالق / بازاند یشــانه و تحقق اهد اف سیاست سالمند ی خالق غیرممکن است. لذا، این 
تصور که ســرمایه گذاری جهت ارتقای منابع و ســرمایه های افراد  بازنشسته و سالمند ، 
عملی غیراقتصاد ی و نامولد  و نوعی هزینه و اتالف بود جه جوانان اســت؛ امری مغایر با 
سیاست های سالمند ی خالق است. لذا، این نوع سرمایه گذاری های اجتماعی، برای حفظ 
و صیانت از توان کنشگری افراد  مسن، به عنوان بازیگران فعال د ر حوزه جامعه و اقتصاد ، 
امری ضروری می باشد  )کلیمچاک، 2017(. د ر اد امه، عمد ه ترین اهد اف سیاست سالمند ی 
خالق، به عنوان یکی از مهم ترین اقد ام سیاســتی د ولت ها، د ر راستای بسترسازی برای 
اصالح و بهبود  ســبك زند گی بازنشستگان و سالمند ان و توسعه سبك زند گی خالق / 

بازاند یشانه مورد اشاره قرار می گیرد .

5-3- اهد اف و ویژگی های سیاست سالمند ی خالق
مفهوم ســالمند ی خالق، د ر اد بیات سالمند  پژوهی برای نخســتین بار د ر د هه )1960( 
مطرح گرد ید . بااین حال، برنامه ریزی برای ســالمند ی خالق، د ر برخی از کشــورها نظیر 
آمریــکا، از د هه )1970( آغاز گرد ید . زمانی که نظریه رهایی از قیود ، رویکرد  مســلط د ر 
مطالعات و برنامه های ســالمند ی د ر این کشــور بود . د ر ســال های اخیر، به ویژه از د هه 
)1990( به بعد ، جنبش ســالمند ی خالق و فعالیت های مربوط به آن د ر سراســر جهان 
گســترش یافته اســت. نوآوری های فنی و اجتماعی، فعالیت های هنری و خالقیت و فرا 
رفتن از محد ود یت های سنی، ازجمله مضامین اصلی مفهوم سالمند ی خالق است. برخی 
از محققان ایتالیایی، تعریف متفاوت و موســعی از سالمند ی خالق ارائه د اد ه اند . آن ها د ر 
این تعریف، بر انعطاف پذیری ذهنی، گشود گی د ر احساسات و عواطف، توانمند سازی افراد  
برای ایجاد  و گسترش ســرمایه اجتماعی، استفاد ه خالقانه از فضاها و مکان ها به منظور 
رشــد  و استقالل فرد ی، اســتقبال از افکار، اید ه ها و راه حل های نوین و مراقبت از خود  و 
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مسئولیت پذیری مشترک تأکید  می کنند  )کلیمچاک، 2017(.
برخی از محققان نیز د ر تعریف ســالمند ی خالق، از شاخص هایی نظیر، آموزش های 
هنری به سالمند ان، هنر د رمانی، ایجاد  فرصت هایی برای کسب وکار و د رآمد زایی از طریق 
هنر استفاد ه نمود ه اند . د ر برخی از تعاریف نیز بر نقش سالمند ی خالق، د ر مقابله با کلیشه ها 
و تبعیض های سنی د ر جامعه تأکید   شد ه اســت. د ر مجموع، د ر تمامی تعاریف ارائه شد ه، 
»خالقیت« به معنای توانایی و قابلیت افراد  مســن، برای به کارگیری سرمایه های بالقوه، 

به جای بزرگ نمایی مشکالتشان، تعریف شد ه است )کلیمچاک، 2017(.
این حــال، به زعم اکثر محققــان، وجود  جامعه ای خالق و مشــوق د ر نوآوری و  با
خالقیت، پیش نیازی ضروری، برای تحقق برنامه سالمند ی خالق است. جامعه ای که از 
نوآوری، تنوع فکری، پرسش گری و تفکر انتقاد ی و تغییر د ر روال های مرسوم د ر همه 
زمینه ها اســتقبال می کند . چنین تلقی از مفهوم خالقیت و سالمند ی خالق، اساساً فراتر 
از تعاریــف محد ود  د ر این زمینه بود ه و اشــاره به کلیه نوآوری ها و ابتکارات خالقانه ای 
د ارد  که افراد  مسن د ر همه زمینه های زند گی، ازجمله باورها، عاد ات، هنجارها و ارزش ها 
به کار می گیرند . ســالمند ی خالق، همچنین با مشارکت مد نی، مسئولیت پذیری د ر قبال 
د یگران، خانواد ه، محله و اجتماع، گشــود گی نســبت به فن آوری های نوین و یاد گیری 

ماد ام العمر مرتبط است.
د ر برنامه ها و سیاست های ســالمند ی خالق، افراد  مسن و سالمند  به عنوان حافظان 
و حامالن میراث فرهنگی و انتقال د هند ه ارزش ها و میراث فرهنگی به نســل های آیند ه 
د ر نظر گرفته می شــوند . د ر این برنامه ها، بر ارتقای روحیه سالمند ان جهت بهبود  سالمت 
جسمی و روانی، گسترش روابط و سرمایه های اجتماعی، برنامه ها و فعالیت های میان نسلی، 
فعالیت های د اوطلبانه و مشارکت های مد نی و همچنین ایجاد  فرصت هایی برای ابراز وجود ، 
خود  بیانگری و بیان خالقانه خود ، یاد گیری مهارت های جد ید  و آموزش های ماد ام العمر د ر 

مراحل و چرخه های مختلف زند گی تأکید  می شود  )کلیمچاک، 2017(.
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د ر مجموع، هد ف اصلی سیاســت های سالمند ی خالق، د رگیر نمود ن افراد  مسن د ر 
فعالیت های خالقانه باهد ف بهره گیری از سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه به جای بزرگ نمایی 
و برجسته نمود ن مشکالت است. توان بخشی، بهبود  سالمت جسمی و روانی، د ستیابی به 
فرصت های یاد گیری ماد ام العمر، ایجاد  محیط های د وستد ار سالمند ان1، کمك به سالمند ان 
جهت به کارگیری اشکال مختلف سرمایه، کاهش نابرابری های بین نسلی، سیاست گذاری 
برای مقابله با کلیشه ها و تبعیض های سنی، استفاد ه از رسانه های جمعی برای ارائه تصویری 
مثبت و جد ید  از بازنشستگان و سالمند ان، ارتقاء و توسعه همبستگی های بین نسلی، ارتقای 
ســواد  و مهارت های افراد  مسن د ر زمینه فن آوری های اطالعات، استفاد ه از نوآوری ها د ر 
ارائه خد مات اجتماعی-مراقبتی به ســالمند ان و اد غــام اقتصاد  نقره ای2 د ر اقتصاد  خالق، 

ازجمله محورهای سیاست سالمند ی خالق است )کلیمچاک، 2017(.
هد ف از اجرای برنامه های ســالمند ی خالق، ایجاد  این احســاس د ر ســالمند ان 
اســت که افزایش طول عمــر و د وره زند گی، عماًل فرصتی برای د ســتیابی به آمال و 
آرزوهای تحقق نیافته اســت. د ر راســتای این هد ف، ایجاد  زیرســاخت های الزم برای 
اجرای سیاست های سالمند ی خالق، گسترش فعالیت های فراغتی معنا بخش و رویکرد  
خالقانه به اوقات فراغت و د رنهایت، اشــاعه و گســترش سبك های زند گی جد ید  بین 
سالمند ان امری ضروری است، به ویژه به این د لیل که انتخاب سبك های زند گی جد ید ، 
همان گونه که گید نز خاطرنشان می سازد  به تعمیق د موکراسی د ر زند گی روزمره کمك 
می کند . د ر مجموع، سیاســت ســالمند ی خالق بر ایجاد  فرصت ها و نوآوری های فنی 
و اجتماعی برای همه ســالمند ان تأکید  می کند . د ر ســطح جهانی، برخی از مفروضات 
اصلی سیاســت ســالمند ی خالق، د ر برنامه اقد ام بین المللی ماد رید  سازمان ملل متحد  
گنجاند ه شد ه اســت که د ر این میان می توان به مفاهیمی نظیر سالمند ی فعال و جامعه 
1.	 Age	Friendly	Environment

Silver Economy اقتصاد  نقره ای، به نظام تولید ، توزیع و مصرف کاالها و خد ماتی اطالق می شــود  که برای تأمین   .2
نیازهای افراد  مسن و سالمند  طراحی شد ه است.
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برای همه سنین، اشاره نمود . د ر مجموع، برنامه های سالمند ی خالق، با د ر نظر گرفتن 
موانع و محد ود یت های مالی و اقتصاد ی سالمند ان، فرصت هایی را برای تحقق اهد اف و 

آمال آن ها فراهم نمود ه است )کلیمچاک، 2017(.

شکل شماره )10(- نتایج و مزیت های بالقوه سیاست سالمند ی خالق )کلیمچاک، 2017(

توسعه 
حرفه های مرتبط 
با سالمند پژوهی

کاهش 
د ر تبعیض سنی 

و ارتقا

نتایج 
مثبت د ر سالمت 
و افزایش طول عمر

استفاد ه 
بهینه از اوقات 
فراغت، سرمایه 

فرهنگی

کاهش 
شکاف های 
د یجیتالی

مشارکت، 
توانمند سازی و 
سرمایه اجتماعی

تغییر 
د ر الگوهای 

مصرف

کسب 
و کارهای مسئول 
و حمایت گر د ر حوزه

VSR. VSV

تقویت 
یاد گیری ماد ام العمر 

و سرمایه انسانی

سیاست 
بازنشستگی
و سالمندی

خالق
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5-4- پیشنهاد ت
به طورکلی، برنامه مد اخالتی سبك زند گی و اقد امات و فعالیت های موجود  د ر این زمینه را 

می توان د ر سه سطح کالن، میانه و خرد  معرفی نمود .

5-4-1- مد اخالت سطح کالن
کاهش نرخ تورم و افزایش اعتبار پول ملی و اقد امات د یگری نظیر تحقق اشــتغال   -1
کامل و کاهش بیکاری، اگرچه هد فی و کالن و خارج از صالحیت و مأموریت سازمانی 
صند وق بازنشستگی کشوری می باشد ؛ اما تحقق آن نقش مهم و تعیین کنند ه ای د ر 
ارتقای منابع مالی بازنشســتگان د ارد . افزایش نــرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی 
کشــور نه تنها هرگونه پس اند ازی را غیرممکن می ســازند ، بلکه، د ر عمل ارزش و 
اعتبار پس اند ازها و سپرد ه های بانکی بازنشستگان را کاهش می د هد . عالوه براین، 
کاهش نرخ بیکاری و ایجاد  فرصت های اشتغال نیز نه تنها برای مشارکت اقتصاد ی 
بازنشســتگان د ر بازار کار ضروری است، بلکه از طریق جذب فرزند ان تحت تکفل 
بازنشســتگان د ر بازار کار و افزایش منابع مالی خانوار، باعث کاهش فشارهای مالی 

ناشی از هزینه فرزند ان به والد ین بازنشسته می شود .
افزایش سطح مستمری های متناسب با استاند ارد های معیشتی و نرخ تورم ساالنه نیز   -2
از طریق کاهش شکاف بین هزینه-د رآمد  و افزایش قد رت خرید  بازنشستگان، نقش 
بسزایی د ر ارتقای منابع مالی بازنشستگان و پاید اری سبك زند گی آنان خواهد  د اشت؛ 
بنابراین، هرچقد ر شکاف موجود  بین هزینه و د رآمد  بازنشستگان افزایش یابد ، امکان 
شکل گیری سبك زند گی پاید ار و متعاقباً حفظ منزلت اجتماعی بازنشستگان نیز کاهش 
خواهد  یافت. د ر این میان، تد اوم سیاست همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز عامل 

مؤثری د ر کاهش نابرابری های د رآمد ی بین بازنشستگان و شاغلین خواهد  بود .
اتخاذ سیاســت های ضد  کاالیی د ر حوزه هــای مختلف زند گی اجتماعی و مقابله با   -3
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سیاست های کاالیی ســازی رفاه و سالمت د ر تمامی مراحل و چرخه های زند گی. 
این امر ازآن جهت حائز اهمیت است که کیفیت و استاند ارد های حاکم بر یك د وره از 
زند گی، بر د یگر د وره های زند گی تأثیر می گذارد . د رحال حاضر، اجرای سیاست های 
نئولیبرال، د ر حوزه سالمت و رفاه عمومی، نه تنها باعث استاند ارد  زد ایی از مراحل و 
چرخه های زند گی افراد  گرد ید ه اســت، بلکه عماًل محیط سیاسی جد ید ی را ایجاد  
نمود ه که د ر آن مسئولیت پذیری د ولت ها برای سالمت و رفاه عمومی کاهش یافته 
است. د ر چنین فضایی بر مسئولیت پذیری افراد  د ر ارتقای سالمت، خصوصی شد ن 
مراقبت های بهد اشتی، کاالیی شد ن سالمت و گسترش بازارها و انتخاب های فرد ی 
و مد اخالت سطح فرد ی د ر برنامه های پیشگیری از بیماری و ارتقای سالمت، تأکید   
می شــود  )ناوارو، 2009: 425(. از این رو، هد ف سیاست های ضد  کاالیی شد ن، کاهش 
وابستگی بازنشستگان به بازار، به ویژه د ر تأمین نیازهای ضروری و پایه ای خود ، نظیر 
ســالمت، رفاه و معیشت می باشــد . از طریق این نوع سیاست ها، اتکا به بازار برای 
بقاء کاهش یافته و برخی از خد مات و استاند ارد های زند گی به حق شهروند ی تبد یل 

می شوند  )رایت، 2012 :67(.
کاهش نابرابری های موجود  بین بازنشستگان از طریق اجرای برنامه های مد اخالتی   -4
اصالح و بهبود  ســبك زند گی. اگرچه، نابرابری های اقتصاد ی و د سترســی نابرابر 
به منابع مالی، عامل تعیین کنند ه ای د ر انتخاب ســبك زند گی د ر د وره بازنشستگی 
اســت. بااین حال، به د لیل رابطه متقابل و د وسویه بین منابع و سبك زند گی، اجرای 
برنامه های بهبود  سبك زند گی نیز می تواند  اثرات مهمی را د ر حفظ منابع و جلوگیری 

از بازتولید  نابرابری ها به همراه د اشته باشد .
ایجاد  محیطی حمایت گر و توانمند  کنند ه برای ترغیب بازنشســتگان به رفتارها و   -5
انتخاب های سالمت محور. هد ف از این اقد ام، کاهش موانع و محد ود یت های د رک 
شد ه و افزایش سطح عاملیت و د سترسی بازنشستگان به انتخاب های سالم می باشد . 
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د ر این رابطه، ضروری اســت تا رویکرد  صند وق از سیاســت ها و برنامه های د رمان 
محور به برنامه های سالمت محور ارتقاء یابد .

حذف تبعیض های سنی و مقابله با کلیشه های سن گرایانه، از طریق آگاهی بخشی به   -6
جامعه د رباره تبعیض های سنی و کلیشه های سن گرایانه. پیاد ه سازی و اجرای موفق 
سیاست های ســالمند ی د ر یك جامعه، اعم از سالمند ی موفق، مثبت، مولد  و فعال 
همگی منوط به تغییرات فرهنگی و تحول د ر نگرش جامعه نســبت به سالمند ان و 
بازنشستگان و حذف تبعیض ها و کلیشه های سن گرایانه ای است که باعث حاشیه ای 
شد ن سالمند ان و انکار حق آن ها برای مشارکت کامل به عنوان شهروند  می شود . از 
این رو، فرا رفتن از کلیشه های سنی تبعیض آمیز و عد م پذیرش آن، یکی از مؤلفه های 
ســالمند ی مثبت، می باشد . ازآنجاکه نهاد ها و ســازمان ها د ر خأل ایجاد  نمی شوند  و 
زمینه های تاریخی و فرهنگی یك جامعه تأثیر بســزایی د ر جهت گیری آن ها د ارد ، 
بســیاری از ارزش ها و رویکرد های حاکم بر صند وق های بازنشســتگی د ر امتد اد  و 
تد اوم فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به بازنشستگان است. به عنوان مثال، جامعه ای 
که ســالمند ان و بازنشســتگان را افراد ی غیر مولد ، مصرف کنند ه و هزینه می د اند ، 
بالتبع ســازمان های متولی آن نیز تحت تأثیر چنین رویکرد ی قرار خواهند  د اشت؛ 
بنابراین، عالوه بر مد اخالت فرهنگی کالن د ر جامعه، تغییر د ر رویکرد های صند وق 
بازنشستگی نسبت به بازنشســتگان ضروری است. د ر این رابطه، ضروری است تا 
رویکرد  اقتصاد ی و هزینه ای صند وق نســبت به سالمند ان و بازنشستگان به عنوان 

د ریافت کنند گان منفعل خد مات تغییر یابد .
فرهنگ سازی و تشویق بازنشســتگان به مراقبت از خود  و مسئولیت پذیری فرد ی   -7
د ر قبال ســالمت و رفتارهای ســبك زند گی، هد ف از این اقد ام، اعتالی فرهنگ 
بازنشستگی و ســالمند ی از طریق برقراری تعاد ل بین مســئولیت پذیری فرد ی و 

پاسخ گویی و شفافیت نهاد های مسئول می باشد .
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سیاســت گذاری برای ایجاد  شهرهای د وستد ار ســالمند  و بازنشسته. ازجمله اهد اف   -8
این اقد ام، طراحی فضاهای مصنوع شهری متناسب با نیازها بازنشستگان، به منظور 
ترغیب آن ها به فعالیت و مشارکت اجتماعی می باشد . محیط مصنوع شهری نقش 
مهمی د ر سبك زند گی بازنشستگان و سالمند ان د ارد ، تراکم زیاد  تقاطع ها، ترافیك 
شهری، نزد یکی به فضای ســبز، تأثیر زیاد ی بر تحرک افراد  د ر خارج از خانه د ارد . 
وجود  فضاهای باز و ســبز مناسب برای پیاد ه روی و توانایی تحرک د ر خارج از خانه، 
یکی از پیش نیازهای مشارکت فعال سالمند ان د ر جامعه می باشد . جنبه های مختلف 
محیط مصنوع، کیفیت وسایل حمل ونقل عمومی و د سترسی به فضای های ورزشی 
و تفریحی، بر توانایی بالقوه افراد  مسن و بازنشسته د ر خارج خانه مؤثر است؛ و ظرفیت 
آن ها را برای مشارکت د ر جامعه تحت تأثیر قرار می د هد . از این رو، ویژگی های محیط 
مصنوع، بر تصمیم افراد  برای پیاد ه روی... تأثیر می گذارد . یك شهر د وستد ار سالمند ، با 
ایجاد  یك فضای حمایتی، افراد  مسن را تشویق به مشارکت فعاالنه د ر جامعه می کند .

گفتمان سازی جهت معرفی و ترویج مفهوم بازنشستگی و سالمند ی خالق و مؤلفه های   -9
آن، بر اساس الگوها و ارزش های بومی و د رون زاد . الگوسازی از بازنشستگان موفق 

و مستند سازی تاریخ زند گی آن ها یکی از اقد امات مؤثر د ر این زمینه می باشد .
ایجاد  اجتماعات و ســکونت گاه های بازنشســتگی )اعم از روستاها و شهرک های   -10
بازنشســتگی فراغت محــور و مراقبت محور( ازجمله اقد اماتی اســت که از طریق 
آن امکان مد اخله فراگیر جهت اصالح و بهبود  ســبك زند گی بازنشستگان فراهم 
می گرد د . بازنشســتگی و جد ایی فرد  از محل کار، زمینه الزم را برای تصمیم گیری 
جهت تغییر د ر سکونتگاه و محل زند گی پس از بازنشستگی، فراهم می سازد ، روند ی 
که گرانبوم و همکارانش )2014( آن را »اســتد الل و د الیل ســکونتی«1 نامید ه اند . 
برای بازنشســتگان د ر این د وره از زند گی خود  مهم اســت که بد انند  د وران پیری 

1.	 Residential	Reasoning
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خود  را د ر کجا می گذرانند . با توجه به این نیاز از د هه های گذشــته ایجاد  اجتماعات 
بازنشستگی و مجتمع های مسکونی برای بازنشستگان، ازجمله اقد امات و برنامه های 
رایج د ر کشــورهای توســعه یافته می باشــد . به عنوان مثال، تنها د ر ایالت فلورید ای 
آمریکا، بیش از د و هزار اجتماع و روســتای بازنشســتگی وجود  د ارد . وجود  امکانات 
و خد مات اقامتــی و مراقبتی از ویژگی های بارز این نوع اجتماعات می باشــد . این 
اجتماعات، فرصت پیر شــد ن د ر یك مکان واحد  د ر بین همگنان، امکان اجتماعی 
شــد ن مجد د  و تشریك مساعی برای غلبه بر مشکالت ناشی از د وره بازنشستگی را 
فراهم می کند . ساکنان این اجتماعات، د ریافت کنند گان منفعل خد مات نیستند ، بلکه 
فعاالنه با یکد یگر جهت مد یریت زند گی و غلبه بر مشکالت همکاری می کنند . انواع 
مختلفی از این اجتماعات با کارکرد های متفاوت وجود  د ارد . برخی از این اجتماعات 
با کارکرد های فراغتی و ســرگرمی و برخی با هد ف بهبود  ســبك زند گی و یا ارائه 
خد مات مراقبتی به بازنشستگان ایجاد شد ه اند . اجتماعات بازنشستگی فراغت محور1 و 
مراقبت محور2 د و نوع از اجتماعات مذکور می باشند . هد ف اجتماعات فراغتی، فراهم 
نمود ن فرصت های فراغتی و د سترسی بازنشستگان به فعالیت های فراغی متنوع و 
معنا بخش می باشد . بازنشستگان ســاکن د ر این اجتماعات، سبك زند گی فعال را 
د نبال می کنند . د ر مجموع، اگرچه تجربه استفاد ه از روستاها و اجتماعات بازنشستگی، 
عمد تاً به محد ود  به کشورهای توســعه یافته بود ه است. بااین حال، به نظر می رسد ، 
استفاد ه از تجارب موجود  د ر این زمینه، د ر کالن شهرهای کشورهای د رحال توسعه، 

مفید  و سود مند  می باشد .
گذار از بوروکراسی د ر مد یریت امور صند وق ها به حکمرانی صند وق های بازنشستگی،   -11
از طریق پیاد ه ســازی اصول حاکمیت شرکتی و توجه به منافع ذینفعان مختلف، به 

1.	 Leisure	Oriented	Retirment	Community
2.	 Care	Oriented	Retirment	Community
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بازنشســتگان و ســالمند ان به عنوان گروهی که از چرخه قانون گذاری و حکمرانی 
حذف شد ه اند ، کمك می کند  تا به چرخه قانون گذاری و حکمرانی بازگرد ند . حکمرانی 
صند وق های بازنشستگی باعث تقویت عاملیت جمعی بازنشستگان گرد ید ه و به آن ها 
اجازه می د هد  تا از استراتژی های مقابله ای جمعی برای غلبه بر فشارهای ساختاری 
و موقعیت های تنش زا اســتفاد ه نمایند . سازمان ملل متحد ، حکمرانی اعمال قد رت 
اقتصاد ی، سیاســی و اجرایی برای اد اره امور کشور د ر تمام سطوح است. بر اساس 
تعریف این نهاد ، حکمرانی شــامل ســازوکار، روند ها و نهاد هایی است که از طریق 
آن ها شــهروند ان و گروه ها منافع خود  را بیان می کنند ، حقوق قانونی خود  را اعمال 
می کنند  با تعهد ات خود  مواجه می شوند  و اختالفات خود  را حل وفصل می کنند  )سازمان 
ملل متحد ، 1997(. سازوکار حکمرانی د ر نظام های بازنشستگی باید  به گونه ای باشد  که 

گروه های ذی نفع بتوانند  به تناسب اثرپذیری از عملکرد  نظام، بر آن نظارت د اشته باشند  
و یا حتی د ر برخی تصمیم گیری ها مشارکت کنند . همچنین این سازوکار باید  شرایطی 

ایجاد  کند  که نظام بازنشستگی د ر مسیر اهد اف تعیین شد ه برای آن حرکت کند .
تقویت کانون های بازنشستگی از طریق وضع قوانین حمایتی و رفع موانع اد اری موجود    -12
د ر زمینه فعالیت کانون ها و تشکل یابی بازنشستگان، به منظور ارتقای سطح مشارکت 

و عاملیت جمعی و توانمند ی ذینفعان صند وق د ر راستای تحقق اهد اف حکمرانی.
اصالح قانون مد یریت خد مات کشوری به منظور ارائه حق مذاکره و چانه زنی و حق   -13

ایجاد  تشکل های صنفی برای کارمند ان د ولت د ر ایام اشتغال به خد مت.
سیاســت گذاری و اجرای برنامه های عملی جهت تقویت همبستگی های بین نسلی   -14
و کاهش شکاف های نســلی از طریق توسعه فعالیت های بین نسلی. از طریق این 
فعالیت ها، شناخت و آگاهی افراد  د ر گروه های سنی از یکد یگر افزایش یافته و زمینه 
برای د رک و احترام متقابل، د وســت یابی، فرا رفتن از کلیشــه های سن رایانه و به 
اشتراک گذاشتن تجربیات فراهم می گرد د . د ر این راستا، اولویت قرار د اد ن فعالیت های 



271فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

چند  نسلی و بین نسلی، نظیر برنامه مراقبت از کود کان توسط بازنشستگان، به جای 
فعالیت های تك نسلی، از اهمیت بسزایی برخورد ار است؛ زیرا انجام فعالیت های بین 

نسلی، بهتر از فعالیت هایی است که صرفاً برای افراد  مسن طراحی شد ه است.
جامعه پذیری مجد د  افراد  بازنشسته و اد غام آن ها د ر د یگر گروه های سنی، از طریق   -15
ترویج فعالیت های بین نسلی، به منظور کاهش شکاف های نسلی. انجام این اقد امات 
نه تنها باعث افزایش همد لی و صمیمیت و کاهش تضاد  بین نســلی بر سر د ستیابی 
منابع می شود ، بلکه سازگاری بازنشستگان و افراد  مسن را با تغییرات د وره بازنشستگی 
و د یگر تحوالت زند گی سازگار می سازد . کاهش شکاف بین نسلی و آگاهی از شرایط 
و محد ود یت های افراد  بازنشسته، نقش مهمی د ر تعد یل انتظارات فرزند ان از والد ین 
بازنشسته خود  د اشته و تضاد  و اختالف بر سر منابع را کاهش می د هد ، موضوعی که 

تأثیر مهمی بر کیفیت زند گی بازنشستگان و سبك زند گی آنان د ارد .
ترویج و بازشناسی ارزش های کار د اوطلبانه و توسعه ظرفیت ها و فرصت هایی برای   -16

مشارکت د ر فعالیت های د اوطلبانه معنا بخش.
اجرا و پیاد ه سازی برنامه فعالیت های د اوطلبانه )RSVP( به عنوان یکی از برنامه های   -17
مد اخالتی پسابازنشستگی، نقش مؤثری د ر غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط 
اجتماعی و بازسازی هویت اجتماعی بازنشستگان و ارتقای کیفیت زند گی آنان د ارد . 
این برنامه ها، جایگزینی برای گذار بازنشستگان از مشاغل د ستمزد ی است و عمد تًا 
مبتنی بر نظریه تد اوم اچلی است. برنامه فعالیت های د اوطلبانه د ر انگلستان د ر انجمن 
)RSVP( انجام می شود  و صرفاً افراد  باالی 55 سال حق مشارکت د ر آن د ارند . این 
برنامه به افراد  بازنشسته کمك می کند  تا به طور غیرانتفاعی، توانایی و تجربه خود  را 

د ر اختیار د یگران قرار د هند .
بهره گیری از ســازوکار مشاوره بازنشستگی1 به عنوان یکی از برنامه های مد اخالتی   -18

1.	 Retirement	Counseling
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پیشا بازنشستگی اســت که از آن به منظور آماد ه سازی کارکنان برای ورود  به د وره 
بازنشستگی استفاد ه می شود . مشاوره بازنشستگی، اشاره به برنامه های بلند مد تی د ارد  
که گاه حتی 10 ســال قبل از بازنشستگی آغاز می گرد د . مشاوره پیشا بازنشستگی 
کــه به د و صورت فرد ی یا گروهی انجام می شــود ، بــه کارکنان کمك می کند  تا 
برنامه های بلند مد تی را برای بازنشســتگی خود  فراهم کنند . د ر برنامه های مشاوره 
پیشا بازنشستگی، می توان از متخصصان مختلفی جهت د ریافت مشاوره د ر زمینه های 
مالی، حقوقی، تغذیه، بهد اشت جســمی و روانی، ورزشی، فراغت، خانواد ه، بیمه و... 
استفاد ه نمود . برنامه های مشاوره بازنشستگی را د ر د و نوع مشاوره محد ود  و مشاوره 
جامع می توان برگزار نمود ، مشــاوره محد ود  صرفاً به موضوعات اقتصاد ی می پرد ازد  
و معمواًل د ر قالب مشــاوره فرد ی صورت می گیرد  و د ر هنگامی که فرد  د ر شــرف 
بازنشستگی اســت؛ اما برنامه مشاوره جامع د رصد د  کمك به افراد  برای اماد ه سازی 
خود  برای یکی از مهم ترین گذارهای زند گی است و ابعاد  مختلف بازنشستگی اعم از 
اقتصاد ی، اجتماعی، روانی، جسمی و غیره را پوشش می د هد  و د ر اغلب اوقات همسر 

و سایر اعضای خانواد ه فرد  را نیز د ر برمی گیرد  )مورو1، 1981(.
اجرا و پیاد ه ســازی برنامه های مد اخالتی پیشا بازنشستگی، نظیر »برنامه ریزی برای   -19
زند گی«2 این برنامه توسط کارفرمایان بخش د ولتی و خصوصی و با هد ف آماد ه سازی 
کارکنان شاغل برای ورود  به بازنشستگی استفاد ه می شود . برنامه ریزی برای زند گی، 
فرایند ی کل نگر اســت. بد ین معنی که د ر آن کلیت زند گی و چرخه عمر یك فرد  و 
همچنین جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد ی و روانی حیات فرد  مورد توجه قرار 
می گیرد . برنامه ریزی برای زند گی، ابزار سود مند ی برای مد یران و متخصصان منابع 
انسانی است و آن ها را قاد ر می سازد  تا زمان بازنشستگی و زند گی کاری کارکنان خود  

1.	 Morrow
2.	 Life	Planning	Program
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و قصد  و تصمیم آنان برای بازنشســتگی را مد یریت نمایند . ازآنجاکه تصمیم گیری 
د رباره بازنشستگی غال با فرایند ی پیچید ه است، وجود  این نوع برنامه ها نقش بسزایی 
د ر توانمنــد ی کارکنــان د ارد . پروژه برنامه ریزی برای زند گــی، د ر متن نظریه های 
چرخه عمر1 بسط و توسعه یافته است. بر طبق این نظریه مراحل و د وره های زند گی 
برساخته هایی نهاد ی، اقتصاد ی و اجتماعی می باشند . این نظریه د وره های زند گی هر 
فرد  را د ر سه مقطع 15-5 سالگی، 15 تا 65 سالگی و 65 به باال د سته بند ی می کند . 
د ر مجموع، پروژه برنامه ریزی برای زند گی، برنامه ای پیشــا بازنشستگی است که د ر 
این حال، موفقیت این برنامه  آن بر آموزش افراد  قبل از بازنشستگی تأکید  می شود . با
منوط به تسهیل د ر فرایند  یاد گیری است. از این رو، د ر این برنامه به جای روش های 
سنتی آموزش نظیر سخنرانی و... بر فرایند های تعاملی و آموزش بزرگ ساالن تأکید  
می شود . د ر این رابطه، برنامه های پیشا بازنشستگی نیز از د یگر روش هایی است که به 
افراد  و کارکنان یك سازمان کمك می کند  تا گذار موفقی به مرحله بازنشستگی د اشته 
و د ر عمل بتوانند  با پیامد های منفی ناشی از د وره بازنشستگی مقابله نمایند . برنامه های 
پیشا بازنشستگی د ر سطح فرد ی به افزایش سال های زند گی سالم مورد  انتظار کمك 
می کند . د ر سطح ملی نیز نقش بسزایی د ر د ستیابی افراد  به اطالعات و مهارت های 
مورد نیاز برای گذار به مرحله بازنشستگی د ارند . برنامه های پیشا بازنشستگی د ر استرالیا 
عمد تاً د ر چارچوب اســتراتژی یاد گیری ماد ام العمر2 و به طور منظم د ر سطح ملی و 
منطقه ای اجرا می شود . تأکید  این برنامه د ر استرالیا بر برنامه سالمند ی فعال و بهبود  
سبك زند گی است. برنامه )AHA.SI( نمونه ای د یگر از برنامه های پیشا بازنشستگی 
است که د ر اســلونی اجرا می گرد د  و شامل خد مات گســترد ه ای د ر زمینه اشتغال، 
بازنشستگی و بیمه های معلولیت، فراگیری مهارت های حفظ شبکه های اجتماعی و 

1.	 Life	Cycle
2.	 Life	Long	Learning	Strategy
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مشاوره د ر زمینه اصالح سبك زند گی است.
ارائه طرح های بازنشستگی متنوع و منعطف )نظیر طرح های بازنشستگی مرحله ای   -20
و تد ریجی(1. یکی از راهکارهای ســوق د اد ن بازنشستگان به سمت گزینش سبك 
زند گی بهینه د ر د وران بازنشستگی بهره گیری از فرایند  بازنشستگِی تد ریجی است. 
فرایند ی که د ر حال حاضر د ر شماری از کشورها همچون سوئد ، د انمارک و فنالند ، 
به کار بسته می شود  و طی آن کارکنان، نه به صورت ناگهانی که به شیوه ای گام به گام 
د ســت از کار می کشند  و گام د ر د وران بازنشستگی می گذارند . فرایند ی که کارکنان 
را قاد ر می سازد  تا د ر سال های آخر زند گی کاری خود  را با حجم کمتری از کار اد امه 
د هند . تحقیقات موجود  د ر خصوص بازنشستگِی تد ریجی بر این نکته تأکید  می کنند  
که برنامه های بازنشستگِی تد ریجی می تواند  منافع و مزیت های قابل توجهی هم د ر 
سطح خرد  و هم د ر سطح کالن د اشته باشد  به عنوان مثال، د ر سطح فرد ی برنامه ها ی 
بازنشســتگی تد ریجی می توانند ، کیفیت زند گی فرد ی را افزایش د هد ؛ زیرا امکان 
اجتناب از شوک مواجهه با بازنشستگی را که پیامد  گذار ناگهانی از کار تمام وقت به 
بازنشستگی تمام وقت است را فراهم می کنند  )رید ی و د یلسن، 1996 و رید ی، 2000(. د ر 
این سطح، بازنشستگِی تد ریجی همچنین با کاستن از حجمِ  کار می تواند  استرس های 
مرتبط با کار را کاهش د اد ه و وضعیت روانی کارکنان را بهبود  بخشد  و آن ها را قاد ر 
سازد  تا کار کرد ن و فعالیت اجتماعی را حتی د ر سنین باالتر نیز اد امه د هند  )کانتارسی و 
همکاران، 2008(. د ر سطح کالن، برنامه های بازنشستگی تد ریجی می توانند  با تسهیل 

کار پس از سن تعیین شد ه ی بازنشستگی، سن بازنشستگی واقعی را افزایش د هند و 
د رنتیجه خروج زود هنگام از بازار کار را محد ود  سازند .

سیاســت گذاری و وضع مقرراتی برای حذف تبعیض ســنی د ر استخد ام و پرد اخت   -21
حقوق و مزایا و حمایت از حقوق بازنشستگان د ر بازار کار.

1.	 Gradual	Retirement
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5-4-2- مد اخالت سطح میانه
مقابله با کاالیی شد ن د رمان، از طریق افزایش سطح پوشش بیمه های تکمیلی  -22

مقابله با کاالیی شــد ن فعالیت های فراغتی از طریق ارزان ســازی و اخذ تخفیف از   -23
مراکز عرضه کنند ه فعالیت های تفریحی و تخصیص یارانه و کمك هزینه ثبت نام د ر 
د وره های آموزشــی، هنری، ورزشی و گسترش فرصت های فراغتی از طریق، انعقاد  

قرارد اد  با مراکز تفریحی، ورزشی و رفاهی.
افزایش د ر تعد اد ، تنوع و کیفیت تورهای گرد ش گری و ایران گرد ی و گسترش خانه های   -24

امید  د ر تمامی استان های کشور با هد ف توسعه فعالیت های فراغتی معنا بخش.
توجه ویژه به ســالمت و بهد اشــت روان از طریق پوشــش خد مات مشــاوره ای   -25
و توان بخشــی، نظیر خد مــات روان د رمانی و مــد د کاری و همچنین انجام منظم 

غربالگری های مربوط به بهد اشت روانی، به ویژه د ر د وره پاند می کرونا.
مد اخالت روانشناسی مثبت نگر با هد ف ارتقای سرمایه روان شناختی )افزایش میزان   -26

امید واری، نشاط، خوش بینی(.
فراهم نمود ن فرصت های یاد گیری ماد ام العمر برای بازنشستگان و سالمند ان، به منظور   -27
فراگیــری مهارت ها و راهبرد های مد یریت زند گی، د ر هر مرحله از زند گی. یاد گیری 
ماد ام العمر، به افراد  کمك می کند  تا مهارت هایی را که برای ســازگاری بهتر خود  با 

مشکالت نیاز د ارند ، فراگیرند .
پرهیز از سیاست ها و تصمیمات پترنالیستیك )قیم مابانه( د ر ارائه خد مات رفاهی به   -28

بازنشستگان و توجه به و عالئق و نیازهای متفاوت ذینفعان.
ایجاد  گروه های خود یاری برای کمك به افراد  ســالمند ، جهت تغییر عاد ات ناسالم   -29

مد یریت استرس و مراقبت از نفس.
اجرا و پیاد ه سازی برنامه زند گی مستقل برای سالمند ان 1		LIFE به منظور حفظ استقالل   -30

1.	 Living	Independence	for	the	Elderly
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و کاهش وابستگی بازنشستگان سالمند . این برنامه ها، به بازنشستگان سالمند  کمك 
می کند  تا زند گی مولد  و مستقلی د اشته باشند . از د یگر برنامه های رایج د ر این زمینه 
طرح مراقبت های خانگی از سالمند ان و همچنین برنامه »بازد ید کنند ه محلی« است. 
د ر این برنامه، د ید ارهای د وستانه و منظمی با سالمند انی که د ر انزوا و تنهایی به سر 

می برند ، انجام می شود .
بهره گیری از فناوری نظارت بر ســالمت1 این فن آوری ها امکان نظارت بر سالمت   -31
بازنشســتگان سالمند  را د ر شــرایط اضطراری و از راه د ور ممکن می سازد . فناوری 
نظارت بر ســالمت می تواند  نظارت بر تناسب اند ام افراد  سالمند  را افزایش د هد . این 
نوع فناوری، می تواند  سال های بازنشستگی سالم را تسهیل کند . گرایش به »سالمت 
الکترونیکی«2 می تواند  باعث افزایش اثربخشــی مراقبت های پیشگیرانه و ارتقای 
سالمت جسمی بازنشستگان شود . د رنتیجه، فن آوری های نوین می توانند  به سازگاری 

با بازنشستگی کمك نمایند  )شی و وانگ، 2014(.

5-4-3- مد اخالت سطح خرد 
آموزش مهارت های مقابله ای حل مســاله ای به منظور مد یریت استرس د ر مواجه با   -32

روید اد های تنش زا.
آمــوزش راهبرد های مد یریت زند گی و نحوه کاربــرد  آن د ر زند گی روزمره با هد ف   -33
جبران فقد ان ها و منابع ازد ســت رفته و بهینه ســازی تالش ها جهت ارتقای سطح 

سالمت و مشارکت اجتماعی.
آموزش، مشاوره و ارائه تسهیالت مالی به بازنشستگان جهت ایجاد  کسب وکارهای   -34

خانگی.

1.	 Health	Monitoring	Technology
2.	 eHealth
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آموزش شیوه زند گي سالم د ر تمامی مراحل چرخه زند گی به ویژه د ر د وره سالمند ی   -35
و بازنشستگی.

آموزش استفاد ه از فن آوری های ارتباطی نوین و د یگر مهارت های اجتماعی- ارتباطی.  -36
آموزش خود  مراقبتی و مســئولیت پذیری فرد ی د ر قبال انتخاب ســبك زند گی و   -37

پیامد های ناشی از آن.
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بوستان های شهر تهران. مجله مطالعات ناتوانی. د وره 4. شماره 9.
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چلپی و همکاران )1383( تحلیل چند  سطحی انزوای اجتماعی. مجله جامعه شناسی ایران. د وره 5   -
شماره 2، صص: 3-31.

چمن پیرا، محبوبه، مجید  جاللی فراهانی، ابوالفضل فراهانی )1393(. »بررســی نحوه گذران اوقات   -
فراغت و فعالیت هاي بد ني ســالمند ان با تأکید  بر د ستگاه های بد ن سازی شهرد اري شهر تهران د ر 

سال 1389«. مجله سالمند . د وره 9. شماره 3. پاییز 1393. صص 179-245.
حشــمتی و د یگران )1393( سبك زند گی شهروند ان شهر کاشــمر د ر سال 1391. مجله توسعه   -

پژوهش د ر پرستاری و مامایی. بهار و تابستان. د وره یازد هم. شماره 1، صص 39-50.
حقیقتیان، منصور، علی هاشمیان فر و زهیر مصطفی بلورد ی )1394(. »تجربه سالمند ی و چالش های   -
هویت نقشی سالمند ان: یك پژوهش کیفی«، مجله تحقیقات کیفی د ر علوم سالمت، سال 4، شماره 

3، صص 339-350.
حاجی حســینی، مهرد اد  و همکاران )1399( اضطراب مرگ د ر سالمند ان، نقش سالمت معنوی و   -

حمایت اجتماعی د رک شد ه. فصلنامه روانشناسی پیری. د وره 6، شماره 4. ص: 309-319.
حریری، نجال )1385( اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: د انشگاه آزاد  اسالمی  -

خاد میــان، طلیعه )1390( ســبك زند گی و مصرف فرهنگی )مطالعه ای د ر حوزه جامعه شناســی   -
فرهنگی و د یباچه ای بر سبك زند گی فرهنگی ایرانیان( تهران: موسسه فرهنگی – هنری جهان 

کتاب، چاپ سوم.
خواجه نــوری، بیژن و همکاران )1387( بررســی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان گذران   -
اوقات فراغت؛ مورد  مطالعه: د انش آموزان د بیرســتانی شهرستان آباد ه، پژوهش نامه علوم انسانی و 

اجتماعی، صص: 133-155.
د انایی فرد  و همــکاران )1391( فهم جوهره تجربه بازنشســتگی کارکنان بخش د ولتی، پژوهش   -

پد ید ارشناسانه. فصلنامه اند یشه مد یریت راهبرد ی. سال ششم، شماره 2 ص: 153-176.
د واتی، علی و اختر جمالی )1383(. »بهره مند ی ویژه بازنشستگان شهر تهران از خد مات ویژه اوقات   -

فراغت«. رفاه اجتماعی، زمستان 1383، شماره 15، صص 123-138.
ذکایی، محمد  سعید  )1391( فراغت، مصرف و جامعه، گفتارهای انتقاد ی. تهران: انتشارات تیسا.  -

رحیمی و همکاران )1389( تجارب ســالمند ان تهرانــي د ر زمینه اوقات فراغت و تفریحات. مجله   -
سالمند ي ایران، سال پنجم، شماره پانزد هم.

رشــید ی، ساناز و بهرامی مســعود  )1394( عوامل مرتبط با سبك زند گی ارتقاء د هند ه سالمتی د ر   -
سالمند ي. مجله د انشکد ه پرستاري و مامایی ارومیه، د وره سیزد هم، شماره د وم، پی د رپی 67، صص: 

.90-98
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رفیعی و همکاران )1394( ساخت و رواسازی پرسش نامه سنجش سرمایه اجتماعی د رون گروهی و   -
برون گروهی. فصلنامه رفاه اجتماعی. سال شانزد هم، شماره 61، صص: 161-179.

ریتزر، جورج )1374( نظریه  جامعه شناسی د ر د وران  معاصر. ترجمه محسن ثالثی، انتشارات علمی.  -
ریتزر، جورج )1389( مبانی نظریه جامعه شناســی معاصر و ریشه های کالسیك آن، ترجمه شهناز   -

مسمی پرست، انتشارات ثالث.
زارع و همکاران )1394(. عوامل جمعیتي اجتماعي اثرگذار بر سبك زند گي سالمت محور سالمند ان   -

تهراني. مطالعات و تحقیقات اجتماعی د ر ایران. د وره 4 شماره 2. صص: 119-144.
زحمتکشان، نسرین )1391( بررسی کیفیت زند گی و عوامل مرتبط با آن د ر سالمند ان شهر بوشهر.   -

مجله د انشکد ه علوم پزشکی فسا د وره 2، شماره 5. صص: 253-258.
ســام، شیما، یاســمن محمود ی و آرام تیرگیر )1394(. مجله ســالمند ، د وره 10، شماره 3، صص   -

.100-109
سیف زاد ه و همکاران )1396( رابطه انزوای اجتماعی و سالمت د ر سالمند ان تهرانی. د وره 4، شماره   -

3، صص: 19-25.
شــریفیان ثانی و همکاران )1395( الگوهای گذران وقت ســالمند ان و هم بسته های اقتصاد ی و   -

اجتماعی آن. فصلنامه سالمند . د وره 11، شماره 3. صص: 401-415.
شــعاع، صد یقه و همکاران )1396( مطالعه کیفي سبك های فراغتي جوانان شهر شیراز. فصلنامه   -

جامعه شناسی سبك زند گی، سال سوم، شماره 9، صص: 35-70.
شویزه، کریستان و همکاران )1385( واژگان بورد یو. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.  -

صفاری، معصومه، فریبا مراد ی و علی روستایی )1385(. »بررسی وضعیت اوقات فراغت و توانمند ی   -
سالمند ان شهر شیراز د ر انجام فعالت های روزمره زند گی د ر سال 1385«. فصلنامه بیمارستان. سال 

هفتم. شماره 1 و 2. صص 7-10. بهار و تابستان 1387.
صید ی، محمد  سجاد  و همکاران )1395( شناسایی اسطوره های والد گری د ر بافت فرهنگی و اجتماعی   -

شهرستان کرمانشاه. مجله تحقیقات کیفی د ر علوم سالمت. د وره 5 شماره )2( صص: 188-201.
عابد ی د یزناب، محد ثه )1398( واکاوی استراتژی های گذار و پذیرش هویت سالمند ی د ر بین مرد ان   -
بازنشســته، با تأکید  بر بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد  

جمعیت شناسی، د انشکد ه علوم اجتماعی، د انشگاه یزد .
عریضی و همکاران )1393( رابطه سالمت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد  د ر پذیرش   -
مشاغل میانی د ر میان افراد  بازنشسته. فصلنامه مطالعات روان شناختی. د وره د هم، شماره 1، صص: 

.138-160
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علی زاد ه اقــد م و همــکاران )1392( بررسي رابطه سرمایه اجتماعي باکیفیت زندگي بازنشستگان   -
دانشگاه تبریز. فصلنامه فرایند  مد یریت توسعه، شماره 85، صص: 63-78.

عماد ي، محمد حســین و نصر اصفهاني، آرش )1397( بازاند یشي د ر راهبرد هاي نظام بازنشستگي.   -
تهران: مؤسسه راهبرد هاي بازنشستگي صبا.

عباسیان، مینا و همکاران )1394( نقش باورهای اساسی و راهبرد های مد یریت زند گی د ر بهزیستی   -
ذهنی د انشجویان. فصلنامه پژوهش های کاربرد ي روان شناختی. د وره 3، شماره 6، صص:100-87.

غالم زاد ه، سکینه؛ و همکاران )1397( بررسی ارتباط بین راهبرد های مقابله مذهبی مثبت و منفی با   -
میزان امید  د ر سالمند ان مراجعه کنند ه به مراکز روزانه سالمند ی د ر شیراز. مجله علوم پزشکی صد را. 

د وره ششم، شماره 2 صص: 125-136.
غفــاری، غالم رضا و امید ی رضــا )1387( کیفیت زندگي در برنامه هــای عمراني و توسعه ایران.   -

فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، صص: 13-14.
فلیك، اووه )1396(. د رآمد ی بر تحقیق کیفی، ترجمه هاد ی جلیلی، تهران، نشر نی.  -

فرنام، علی )1395( تأثیر آموزش مثبت نگری د ر افزایش کیفیت. پژوهشنامه روانشناسی مثبت. سال   -
د وم، شماره اول. صص: 75-88.

فاضلی، محمد  )1382( مصرف و سبك زند گی. تهران: صبح صاد ق.  -
فاضلی، محمد  )1386( تصویری از ســبك زند گی فرهنگی جامعه د انشجویی، فصلنامه تحقیقات   -

فرهنگی، سال اول، شماره 1. صص: 157-198.
فرتــوک زاد ه، حمید رضا و همکاران )1393(. بازنمایي مفهوم بازنشســتگي د ر گفتمان هاي پس از   -
انقالب اسالمي د ر ایران )با تأکید  بر قانون برنامه هاي توسعه د ر کشور(. نشریه بهبود  مد یریت، 8)3(، 

صص: 5-32.
فکوهی، ناصر )1382( اوقات فرهنگی و شکل گیری شخصیت فرهنگی، نامه انسان شناسی، شماره   -

4، صص: 61-89.
قاسمی و همکاران )1389( مقایسه کیفیت زند گي سالمند ان مقیم خانواد ه و سالمند ان مقیم سراي   -

سالمند ان د ر شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال د هم. شماره 39.
قاد ی، فهیمه و همکاران )1395( تمایزیافتگی و تفکر ارجاعی نقش واسطه ای د رماند گی آموخته شد ه.   -

د و فصلنامه علمی– پژوهشی شناخت اجتماعی. سال پنجم. شماره 1.
قد ســی، علی محمد  و همکاران )1393( بررسی جامعه شناختی د رماند گی آموخته شد ه د ر نهاد های   -

پزشکی. فصلنامه جامعه شناسی نهاد های اجتماعی. د وره 1، شماره 3، صص: 7-31.
قبیتــی، فهیمــه )1397( سبك زندگي فعال د ر د وران سالمندي و بازنشستگی. امور زنان و خانواد ه   -
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وزارت نفت.
قنبریان، شیوا، حمید رضا وارثی و حسن بیگ محمد ی )1390(. »بررسي انتخاب مکان گذران اوقات   -
فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فرد ي )مطالعه مورد ي مناطق 3 و 5 اصفهان(«. مجله جغرافیا و 

برنامهریزي محیطي، سال 22. شماره پیاپي 42، شماره 2، 1390 تابستان. صص 159-170.
کرســول، جان د بلیو )1397( طرح پژوهش، رویکرد هــای کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه: علیرضا   -

کیامنش. تهران، جهاد  د انشگاهی د انشگاه عالمه طباطبایی.
کوهی، کمال و همکاران )1394( مطالعه جامعه شناختی تعیین کنند ه های سرمایه ای سبك زند گی   -

د ینی. فصلنامه جامعه شناسی سبك زند گی، سال اول، شماره 4، صص: 223-253.
کیوان آرا، م )1386( اصول و مبانی جامعه شناسی پزشکی. اصفهان: د انشگاه علوم پزشکی و خد مات   -

بهد اشتی د رمانی اصفهان.
کرســول، جان )1391(. روش و طرح تحقیق کیفی انتخاب از میان پنج رویکرد ، ترجمة طهمورث   -

حسن قلی پور، اشکان الهیاري و مجتبی براري، تهران: انتشارات نگاه د انش.
کمیلی، زهرا و همکاران )1395( بررسی سبك زند گی د ر بازنشستگان باالی 60 سال د انشگاه علوم   -

پزشکی سبزوار د ر سال 1393. مجله د انشگاه علوم پزشکی سبزوار، د وره 23، شماره، 4.
کرس ول، جان )1391(، پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد  )روایت پژوهی،   -
پد ید ارشناســی، نظریه د اد ه بنیاد ، قوم نگاری، مطالعه مورد ی(، ترجمه حســن د انایی فرد  و حسین 

کاظمی، تهران، نشر اشراقی.
گل پرور و همکاران، )1390( رابطه ترکیبي مؤلفه های نشانگان بازنشستگي با نشــانه های سالمت   -

عمومي د ر سالمندان بازنشسته. مجله سالمند ی ایران، سال ششم، شماره 20، صص: 15-25.
گید نز، آنتونی )1380( پیامد های مد رنیته. ترجمه محسن ثالثی. تهران: نشر نی.  -

گید نز، آنتونی )1383( تشــخص و هویت.: جامعه و هویت شــخصی د ر عصر جد ید . ترجمه ناصر   -
موفقیان، تهران: نشر نی.

گید نــز، آنتونی )1384( مســائل محوری د ر نظریه اجتماعی، کنش، ســاختار و تناقض د ر تحلیل   -
اجتماعی ترجمه محمد  رضایی، تهران انتشارات سعاد .

گید نز، آنتوني )1395(. جامعه شناسي. ترجمة منوچهر صبوري، تهران: نشر ني.  -
لعلی، محســن و همکاران )1391( ساخت و اعتبار یابی پرسشــنامه سبك زند گی )ISQ(. نشریه   -

پژوهش های روان شناختی، د وره پانزد هم، شماره 1.
لهسایی زاد ه، عبد العلی )1374( نابرابری و قشربند ی اجتماعی. شیراز: انتشارات د انشگاه شیراز.  -

محمد ی مهر، محمد  و همکاران )1397( تأثیر آموزش مبتنی بر ســبك زند گی سالم، بر شاد کامی   -



285فهرست منابع

و رضایت از زند گی د ر ســالمند ان: کار آزمایی کنترل شــد ه تصاد فی. ســالمند ، د وره 13، شماره 4، 
صص:443-451.

محمد پور، احمد  )1392( روش تحقیق کیفی ضد  روش 1، منطق و طرح د ر روش شناســی کیفی.   -
تهران: انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، احمد  )1389( ضد  روش. چاپ اول، تهران، جامعه شناسان.  -
موحد  و همکاران )1394( سالمند ي ســالم؛ تحلیل مقایسه های سبك زند گي ارتقاد هند ۀ سالمت   -
مرد ان و زنان ســالمند  د ر شهر شیراز. مجلة علوم اجتماعي د انشکد ۀ اد بیات و علوم انساني د انشگاه 

فرد وسي. سال د وازد هم، شماره 1، صص: 197-223.
موحد  و همکاران )1394( سالمند ي سالم؛ تحلیل مقایسه ای سبك زند گي ارتقاد هند ۀ سالمت مرد ان   -
و زنان سالمند  د ر شهر شیراز. مجله علوم اجتماعي د انشکد ه اد بیات و علوم انساني د انشگاه فرد وسي 

مشهد ، بهار و تابستان، صص: 197-223.
موحد ، مجید  و همکاران )1378( بررســی رابطه میان ســرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان.   -

پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، صص: 161-190.
موسایی، میثم )1383( آثار اجتماعی روحی بازنشستگی اعضای هیئت علمی: مورد  مطالعه د ر د انشگاه   -

تهران. فصلنامه مد رس علوم انسانی، ویژه نامه مد یریت.
مجذوبی و همکاران )1391( اثربخشی خاطره پرد ازی ساختارمند  گروهی بر ارتقای کیفیت زند گی و   -

شاد کامی سالمند ان. فصلنامه روانشناسی تحولی. د وره 9، شماره 34. صص: 189-202.
موســوی، م. ط و عبد اللهی، م )1385( سرمایه اجتماعی د ر ایران، وضعیت موجود  د ورنمای آیند ه و   -

امکان شناسی گذار. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25، صص: 195-233.
مهد وي کنی، محمد  ســعید  )1386( مفهوم سبك زند گی و گستره آن د ر علوم اجتماعی. فصلنامه   -

تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 11، صص: 193-230.
موحد یان عطار، علی )1397( انواع د ین د اری، ویژگی ها، آســیب ها و اقتضائات. فصلنامه مطالعات   -

معنوی. سال هفتم، شماره 25، صص: 7-35.
مد اح، ســید  باقر )1388(. »وضعیت فعالیت های اجتماعي ونحوه گذران اوقات فراغت د ر سالمند ان   -
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پیوست
نمونه پرسشنامه

بازنشستة گرامي
 با سالم

پرسشنامه ای که پیش روي شماست، مربوط به طرح مطالعاتی است که با همکاري صند وق 
بازنشستگي کشوري و مؤسسه راهبرد هاي بازنشستگي صبا اجرا می شود . هد ف از این تحقیق، 
شناسایی و د سته بند ی سبك های زند گی بازنشستگان صند وق بازنشستگي کشوري می باشد . 
امید  است با همکاري صمیمانة شما د ر پاسخگویي به این پرسشنامه، مسائل و مشکالت 
بازنشستگان به نحو احسن شناسایي و د ر برنامه ریزی های آتی مورد  توجه قرار گیرد . پیشاپیش 

از همکاری شما د ر اجراي این طرح صمیمانه سپاسگزاري می شود .
 با تشکر عباس گرگی- مجري طرح

جنسیت:  -1
زن □		مرد 	□  
وضعیت تأهل:  -2

متأهل □		مجرد  □		مطلقه □		بیوه □  
آیا کسی د ر منزل به طور مرتب با شما زند گی می کند :  -3

فرزند ان □		براد ر و خواهر □  
پد ر یا ماد ر □		سایر خویشاوند ان □		نوه ها □		همسر	□  

سن بازنشسته شد ن:   -4
طول  زمان بازنشستگی:   -5

نوع بازنشستگی:  -6
پر شد ن سنوات خد مت )30 سال( □		بازنشستگی پیش از موعد  □  
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د لیل بازنشستگی پیش از موعد :  -7
د الیل خانواد گی □		بیماری و ناتوانی □		خستگی و عد م عالقه به کار	□  

سنوات خد مت:   -8
سن:  -9

وضعیت تحصیالت:  -10
بی سواد  □		راهنمایی □		د یپلم □		فوق د یپلم و لیسانس □		فوق لیسانس و د کتری	□  

شغل همسر:  -11
شاغل □		خانه د ار □		بازنشسته □  

وضعیت مالکیت مسکن:  -12
اجاره ای □		تملکی □  

سمت و پست اد اری قبل از بازنشستگی:  -13
آیا قبل از بازنشستگی، د وره های آماد گی برای بازنشستگی را گذراند ه اید ؟  -14

وضعیت شغلی پس از بازنشستگی:  -15
اشتغال پاره وقت □		اشتغال ساعتی □		اشتغال تمام وقت	□  کار د اوطلبانه بد ون مزد 	□  

بیکار )خانه نشین( □		خویش فرما	□  
اگر د ر د وره بازنشســتگی کار می کنید ، هد ف اصلی شما از اشتغال مجد د  بیشتر کد ام یك از   -16

گزینه های زیر است؟
کسب احترام و منزلت اجتماعی	□  د رآمد  بیشتر □		حس مفید  بود ن	□  

سرگرم شد ن	□  فرار از خانه نشینی □		سایر موارد 	□  
چقد ر احساس شاد ابی و نشاط می کنید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -17

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
چقد ر نسبت به زند گی و آیند ه امید وار هستید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -18

خیلی زیاد 	□  زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
چقد ر به تیپ و ظاهر خود  د ر این سن و سال توجه د ارید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -19

خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
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چقد ر روحیه خود  را جوان می د انید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -20
خیلی زیاد 	□  زیاد  □		متوسط □		کم	□  خیلی کم	□  

تا چه اند ازه به کسب تجربیات و یاد گیری مهارت های جد ید  عالقه مند  هستید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -21
خیلی زیاد 	□  زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم □  

تا چه اند ازه برای آیند ه خود  برنامه د ارید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -22
خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط □		کم	□  خیلی کم	□  

تا چه حد  د ر زند گی خود  را فرد ی مفید  می د انید ؟ )سرمایه روان شناختی(  -23
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط	□  کم □		خیلی کم	□  

تا چه حد  انجام تغییرات کوچك د ر خانه )مثاًل تغییر د کوراسیون یا تعمیر منزل( برای شما با   -24
اهمیت است؟ )سرمایه روان شناختی(

خیلی زیاد 	□  زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
چقد ر از خانواد ه خود  حمایت عاطفی د ریافت می کنید  )به عنوان مثال، حمایت، احترام، عشق   -25

و تشویق(؟ )حمایت اجتماعی(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط	□  کم □		خیلی کم	□  

خانواد ه شما د ر هنگام بیماری چقد ر از شما مراقبت می کنند ؟ )حمایت اجتماعی(  -26
خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط	□  کم	□  خیلی کم	□  

تا چه میزان خانواد ه شما، زمینه را برای یك بازنشستگی خوب و لذت بخش فراهم کرد ه است؟   -27
)حمایت اجتماعی(

خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط	□  کم	□  خیلی کم	□  
چقد ر د ر زند گی خانواد گی خود  احساس آرامش و امنیت د ارید ؟ )حمایت اجتماعی(  -28

خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
چقد ر احساس تنهایی می کنید ؟ )حمایت اجتماعی(  -29

خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط	□  کم □		خیلی کم	□  
به طور کلی، وضعیت مالی خود  را چگونه ارزیابی می کنید ؟ )منابع مالی(  -30

خیلی خوب	□  خوب	□  متوسط	□  بد 	□  خیلی بد 	□  
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تا چه اند ازه د رآمد  بازنشستگی تمام هزینه های زند گی تان را پوشش می د هد ؟ )منابع مالی(  -31
خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط	□  کم □		خیلی کم	□  

تا چه میزان پس اند از کافی برای د وران پیری خود  د ارید ؟ )منابع مالی(  -32
خیلی زیا د 	□  زیاد 	□  متوسط	□  کم	□  خیلی کم	□  

چقد ر نگران هزینه های پزشکی خود  و خانواد ه د ر زمان بیماری هستید ؟ )منابع مالی(  -33
خیلی زیاد  □		زیاد 	□  متوسط	□  کم □		خیلی کم	□  

وضعیت سالمت خود  را چگونه ارزیابی می کنید ؟ )منابع جسمانی(  -34
خیلی خوب	□  خوب □		متوسط □		بد  □		خیلی بد 	□  

چقد ر مشکل شنوایی، بینایی د ارید ؟ )منابع جسمانی(  -35 
خیلی زیاد 	□  زیاد 	□  متوسط	□  کم	□  خیلی کم	□  

د ر طول یك ماه گذشته چقد ر استرس و اضطراب د اشته اید ؟ )منابع جسمانی(  -36
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تا چه اند ازه شب ها راحت می خوابید ؟ )منابع جسمانی(  -37
خیلی زیاد 	□		زیاد  □		متوسط □		کم	□  خیلی کم	□  

د ر طول یك ماه گذشــته چقد ر د رد  جسمی د اشته اید ؟ )به عنوان مثـــال کمرد رد  یا پا(   -38
)منابع جسمانی(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
انجام معاینات منظم پزشــکی و آزمایش های د وره ای تا چه اند ازه برای شما اهمیت د ارد ؟   -39

)رفتارهای مرتبط با سالمت(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تا چه حد  به حفظ سالمت جسمی و روانی خود  اهمیت می د هید ؟ )رفتارهای مرتبط با سالمت(  -40
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تا چه حد  مصرف منظم و روزانه میوه و سبزیجات برای شما اهمیت د ارد ؟ )رفتارهای مرتبط   -41
با سالمت(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط	□  کم □		خیلی کم	□  
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تــا چه حد  رژیم غذایی ســالم، یعنی کم چرب و کم نمك و کم شــکر را انتخاب می کنید ؟   -42
)رفتارهای مرتبط با سالمت(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
چقد ر برای د وره بازنشستگی خود ، برنامه ریزی د اشته اید ؟ )برنامه ریزی پیشابازنشستگی(  -43

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
تا چه حد  برای گذران اوقات فراغت و زمان بیکاری خود  برنامه ریزی می کنید ؟ )کیفیت فراغت(  -44

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
تا چه حد  از ایام فراغت بازنشستگی به نحو احسن استفاد ه می کنید ؟ )کیفیت فراغت(  -45

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
چقد ر د ولت و صند وق بازنشســتگی را د ر مشــکالت امروز بازنشستگان مسئول و مقصر   -46

می د انید ؟ )اسناد  علی ساختارمحور(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

چقد ر بازنشسته ها را د ر مشکالت امروزشان مسئول می د انید ؟ )اسناد  علی عاملیت محور(  -47
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

چقد ر د ولت و صند وق بازنشســتگی را د ر مشــکالت امروز بازنشستگان مسئول و مقصر   -48
می د انید ؟ )اسناد  علی ساختارمحور(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
تا چه حد  بازنشستگی باعث کاهش منزلت، احترام و پذیرش اجتماعی فرد  می شود ؟ )منزلت اجتماعی(  -49

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
د وستانی د ارم که می توانم شاد ی ها و غم هایم را با آن ها د ر میان بگذارم )حمایت اجتماعی   -50

د رک شد ه(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی  نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

د وستانی د ارم که می توانم د ر هنگام نیاز به آن ها تکیه کنم. )حمایت اجتماعی د رک شد ه(  -51
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

د ر زند گی ام افراد ی هستند  که به احساسات من اهمیت می د هند . )حمایت اجتماعی د رک شد ه(  -52
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کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
تا چه حد  اولویت د اد ن به نیاز فرزند ان... باعث بی توجهی و غفلت شما به خود تان شد ه است؟   -53

)غفلت از خود (
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

وقتی به پیر شد ن فکر می کنم نگران می شوم. )اد راک پیری(  -54
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

تا چه حد  د ر برخورد  با اتفاقات بد  به جنبه های مثبت آن نگاه می کنید ؟ )مثبت اند یشی(  -55
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

من همیشه راهی برای موفقیت د ر کارهایم پید ا می کنم؟ )تسلط د رک شد ه(  -56
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

آنچه د ر آیند ه برای من اتفاق می افتد  به خود م بستگی د ارد ؟ )تسلط د رک شد ه(  -57
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

من غالباً د ر مواجهه با مشــکالت زند گی احســاس د رماند گی می کنم و راه حلی برای رفع   -58
مشکالت نمی یابم؟ )محد ود یت د رک شد ه(

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
توان من برای انجام تغییرات اساســی د ر امور مهم زند گی ام ناچیز می باشــد ؟ )محد ود یت   -59

د رک شد ه(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

زمانی که می خواهم برنامه و هد ف مهمی را د نبال کنم با موانع بســیاری مواجه می شوم؟   -60
)محد ود یت د رک شد ه(

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
کنترل کمی بر اتفاقاتی که برایم می افتد ، د ارم. )محد ود یت د رک شد ه(  -61
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

بازنشستگی فرصتی برای د نبال کرد ن فعالیت های مورد عالقه و کسب تجارب جد ید  است.   -62
)خالق و بازاند یشانه(
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کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
بازنشستگی فرصتی برای شکوفایی و شناخت بیشتر از استعد اد ها و توانایی ها است. )خالق   -63

و بازاند یشانه(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

برنامه ها و اهد اف جد ید ی برای د وره بازنشستگی ام د ارم. )خالق و بازاند یشانه(  -64
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

بازنشستگی فرصتی برای شروع زند گی جد ید ی است که همیشه آرزویش را د اشتم. )خالق   -65
و بازاند یشانه(

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
شیوه زند گی من د ر بازنشستگی د قیقاً مثل گذشته اد امه یافته است. )مستمر/ تد اومی(  -66

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
فعالیت های کاری و تفریحی ام را مثل قبل از بازنشستگی انجام می د هم. )مستمر/ تد اومی(  -67

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
برای من تفاوتی بین د وره بازنشستگی با قبل از آن وجود  ند ارد.  )مستمر/ تد اومی(  -68

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
د ر شاغل بود ن ارزشی هست که د ر بازنشستگی نمی توان یافت. )اختالل تحمیل شد ه(  -69

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
د ر د وره بازنشستگی نمی د انم اوقات فراغت و بیکاری ام را چگونه پرکنم. )مختل شد ه/ ریاضتی(  -70

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
پس از بازنشستگی احساس خد ا و گم گشتگی می کنم. )مختل شد ه/ ریاضتی(  -71

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
بازنشستگی و جد ا شد ن از شغلم برایم خیلی د شوار بود . )مختل شد ه/ ریاضتی(  -72

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
برای من شروع بازنشستگی همراه با فشار زیاد ی بود ؟ )مختل شد ه/ ریاضتی(  -73

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
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بازنشستگی فرصتی برای مرور زند گی گذشته و خلوت کرد ن با خود  است. )گوشه گیر/ خانه نشین(  -74
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

بازنشستگی آماد ه شد ن برای پیری است. )گوشه گیر/ خانه نشین(  -75
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

بازنشســتگی فرصتی برای یاد آوری مرگ، انجام عباد ت و جمع آوری توشه ای برای آخرت   -76
است.  )گوشه گیر/ خانه نشین(

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
بازنشســتگی د وره ای برای استراحت است، انگیزه ای برای شروع فعالیت های جد ید  ند ارم.   -77

)گوشه گیر/ خانه نشین(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

تا چه حد  به اعضای خانواد ه و خویشاوند ان خود  اعتماد  د ارید ؟ )سرمایه اجتماعی(  -78
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تا چه حد  به خاطر بازنشستگی رابطه شما با د وستان، خویشاوند ان و همکاران سابق کاهش   -79
یافته است؟ )سرمایه اجتماعی(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
تا چه حد  د ر گروه های اجتماعی و فعالیت های د اوطلبانه و خیریه مشــارکت د اشــته اید ؟   -80

)سرمایه اجتماعی(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تا چه حد  د ر جلسات و نشست ها و برنامه های کانون بازنشستگان مشارکت و همکاری د ارید ؟   -81
)سرمایه اجتماعی(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
تا چه حد  به اقد امات و فعالیت های کانون بازنشستگان د ر جهت افزایش رفاه بازنشستگان   -82

اعتماد  د ارید ؟ )سرمایه اجتماعی(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تا چه حد  به د وستان و همکاران، همسایگان و سایر اهالی محله خود  احساس تعلق و همد لی   -83
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د ارید ؟ )سرمایه اجتماعی(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

با افزایش سن و پیر شد ن اوضاع بد تر می شود.  )اد راک پیری(  -84
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

هرچه از سال های اول بازنشستگی می گذرد  احساس شاد ابی و نشاط کمتری د ارم. )اد راک پیری(  -85
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

سعی می کنم د ر برخورد  با مشکالت، از آن ها فاصله بگیرم. )اجتناب(  -86
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

خیلی مشکالت را جد ی نمی گیرم یك جوری از کنار آن ها رد  می شوم. )اجتناب(  -87
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

د ر برخورد  به مشکالت به خد اوند  توکل می کنم و از او یاری می خواهم. )هیجان مد ار(  -88
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
د ر برخورد  با مشکالت د چار استرس و سرد رد  می شوم. )هیجان مد اری(  -89
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

د ر برخورد  با مشکالت خود م را به خاطر ند انم کاری سرزنش می کنم. )هیجان مد اری(  -90
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

د ر برخورد  با مشکالت تالشم را صرف یافتن راه حلی برای آن می کنم. )مسئله مد اری(  -91
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

د ر برخورد  با مشکالت، سعی می کنم از اشتباهتم پند  بگیرم. )مسئله مد اری(  -92
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

قبل از هرگونه پاسخی به مشکالت، سعی می کنم، مسئله را تجزیه وتحلیل کنم؟ )مسئله مد اری(  -93
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

از زمانی که بازنشسته شد م احساس تنهایی و ترک شد گی د ارم؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -94
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

برای گذران زند گی د ر ایام بازنشستگی به شغل و د رآمد  د یگری نیاز د ارم؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -95
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کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
اعضای خانواد ه ام به حمایت های من حتی د ر د وره بازنشستگی نیاز د ارند ؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -96

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
احترامی که فرزند انم د ر د وره بازنشستگی برای من قائل اند  تفاوتی با زمانی که شاغل بود م ند ارد ؟   -97

)سازگاری با بازنشستگی(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

از زمانی که بازنشسته شد م اوقات زیاد ی را با د وستان قد یمی ام می گذرانم؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -98
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

من از بازنشستگی ام لذت می برم. )سازگاری با بازنشستگی(  -99
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

از زمانی که بازنشسته شد م، همسرم احترام زیاد ی به من می گذارد ؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -100
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
بازنشستگی انتظاراتم را برآورد ه نکرد ه است. )سازگاری با بازنشستگی(  -101
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

102- د لم برای انگیزه و جنب وجوش قبل از بازنشستگی تنگ  شد ه است؟ )سازگاری با بازنشستگی(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
103- من مجبور شد م خود م را با کاهش د رآمد  د ر بازنشستگی سازگار کنم؟
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

104- من واقعاً نگران وضعیت مالی ام هستم. )سازگاری با بازنشستگی(
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

از زمانی که بازنشسته شد م احترام زیاد ی از جانب اعضای جامعه د ریافت می کنم؟  -105
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

از زمانی که بازنشسته شد م وضع سالمتی ام بهتر شد ه است؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -106
کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  

بازنشستگی من تجربه ناخوشایند ی بود ه است؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -107
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کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
کاماًل می د انم که وقت اضافی ام را د وران بازنشستگی چگونه بگذرانم؟ )سازگاری با بازنشستگی(  -108

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
نگران مرگ ناگهانی هستم. )اضطراب مرگ(  -109 

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
نگرانم که قبل از مرگ، مد ت طوالنی د ر بستر بیماری بیفتم. )اضطراب مرگ(  -110

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
111- فکر مرگ عزیزان و د وستان آزارم می د هد . )اضطراب مرگ(

کاماًل موافقم □		موافقم □		بی نظر □		مخالفم	□  کاماًل مخالفم	□  
112-تا چه حد  د ر یك ماه گذشــته از اماکن فرهنگی نظیر موزه، تئاتر، سینما، کنسرت موسیقی 

کتابخانه ها بازد ید  کرد ه اید ؟ )سرمایه فرهنگی(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

113- چقد ر از د رآمد  خود  را صرف خرید  کتاب روزنامه مجالت و... می کنید ؟ )سرمایه فرهنگی(
خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  

تــا چه حد  از خواند ن کتاب های تاریخی، اد بــی و انجام فعالیت های هنری لذت می برید ؟   -114
)سرمایه فرهنگی(

خیلی زیاد  □		زیاد  □		متوسط □		کم □		خیلی کم	□  
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