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  چکیده
ک زندگی سالمندان شناختی نقش کیفیت زندگی در سب مقاله حاضر به بررسی جامعه

مقاله حاضر با روش پیمایش در بین شهروندان سالمند . پردازد شهرستان بندر ماهشهر می

بندي گیري طبقه عنوان نمونه آماري تعیین، از طریق نمونه شهروند به 396. شده استانجام

شده  تحلیل افزار اس پی اس اس آوري و با استفاده از نرم ها جمع شده و ابزار پرسشنامه داده

گرچه طبق آمارهاي توصیفی، کیفیت زندگی عینی، ذهنی و جمعی : دهد نتایج نشان می. است

اند؛ اما کیفیت زندگی جمعی،  در بین شهروندان به ترتیب بیشترین درصد تحقق را داشته

توان  اند که می ذهنی و عینی به ترتیب بیشترین اثرگذاري کل را روي سبک زندگی داشته

فت سبک زندگی شهروندان سالمند بیشتر تحت تأثیر ابعاد جمعی و ذهنی کیفیت نتیجه گر

همچنین براي تحقق سبک زندگی در مفهوم کلی، ترکیبی از به . زندگی است تا بعد عینی آن

تبدیل به  هاي قابل ترتیب کیفیت زندگی جمعی متشکل از سرمایه اجتماعی و یا سایر سرمایه

تبدیل به آن، و  هاي قابل ل از سرمایه ذهنی و یا سایر سرمایهآن، کیفیت زندگی ذهنی متشک
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کیفیت زندگی، سبک زندگی، کیفیت زندگی جمعی، کیفیت زندگی عینی، :هاي کلیدي واژه

  کیفیت زندگی ذهنی

  

  مقدمه و طرح مسئله

هاي مطالعه جامعه است که مفاهیم بسیاري را در دل  ترین حوزه توسعه یک از اصلی

هاي  تر از آن کیفیت ا و مهمه جلو در سبک فرآیندي که ماهیت آن تغییر روبه. خود دارد

هایی است که  ها و گونه حسب تعاریف سبک زندگی، روش. مختلف جامعه است

گزینند  ها و افراد یک جامعه براي زندگی و تعامل فردي و اجتماعی خود برمی انسان

هاي اصلی بشر در طول  که یکی از دغدغه درحالی). 131: 1394گنجی و همکاران، (

بر جهان پهناور، کیفیت زندگی خود بوده است؛ و گاهی در تضاد و  دوران فرمانروایی

گاهی با یکپارچگی با همنوعان سعی در جلوگیري از تنزل، تثبیت و در نهایت ترقی و 

که بشر در این کره  از هنگامی. ها را در زندگی خود داشته است بدست آوري بهترین

هایی بهتر براي زندگی کردن و کرده است هرروز آن به دنبال راه خاکی زندگی می

  .آرامش بوده است

رفته با تعدد جمعیت و عالقه به استفاده از امکانات و وسایل  این خواسته رفته 

که محدودیت آنها وجود داشت تضادها و  بیشتر و بهتر براي خویش درحالی

مردم را تفاوت نیازها عامل خوبی بود تا . هایی را در میان بشر به وجود آورد نابرابري

در . به هم همبسته کند تا بتوانند نیازهاي متفاوت خود را با کمک یکدیگر برآورده کنند

پی آن، این اندیشه به وجود آمد که هرچه تولید بیشتر شود و درآمد باال رود کیفیت 

زندگی بهتر خواهد شد؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاده است تا جایی که در برخی از 

درآمد ملی باال، کیفیت زندگی همچنان در سطح مطلوبی نیست کشورها باوجود 

گراس، (هاي اجتماعی  رهبر اولیه جنبش شاخص).38: 1379رجوع شود به نراقی، (

عنوان یک کل بر ارزش پولی کاالها و خدمات تأکید  بهآمار اقتصادي : گوید می  )1996

  . دارد
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پولی و خدمات عمومی بیشتر با انجام این کار تمایل به تبعیض علیه مقادیر غیر 

هاي ملی نادیده گرفته  ازآنجاکه ارقام سالمت و امید به زندگی در حساب. شود می

شده و چه در ارزیابی عملکرد  ها چه در اهداف تنظیم شوند، پیشرفت در این حوزه می

متحده  هاي ایاالت این تغییر با بحث در سیاست. شوند جدي نادیده گرفته میطور به

هاي  ها براي تولید گزارش زمان شد و تمایل زیادي در دولت هم» جامعه بزرگ«براي 

طورکلی،  به. اجتماعی منظم در سطوح مختلف ملی، ایالتی و شهري ایجاد کرد

هاي اجتماعی ممکن است با رفاه کل جامعه یا حتی با رفاه افرادي که در  شاخص

ها ممکن  همچنین این شاخص. کنند همبستگی داشته باشند جوامع مختلف زندگی می

هاي  پس ترکیب شاخص. است با رفاه گروه خاص درون جامعه همبستگی داشته باشند

تواند یک تصویر جامع از رفاه افراد و جامعه ارائه  هاي اجتماعی می اقتصادي با شاخص

  .دهد

شروع   )blossom(  از بلوسوم 1970هاي اجتماعی در دهه  هاي شاخص پژوهش

این . هاي پژوهش آن وجود دارد ات اندکی در مورد اهداف و روششد، اما توافق

شناسی و اهداف  هاي مختلف با رویکردهاي نظري، روش ها خیلی زود در زمینه پژوهش

اي براي تعریف مسئله، انتخاب موضوع و  شده عیار شناختهم. مختلف گسترش یافت

ي اجتماعی متعاقبًا در ها به همین دلیل جنبش شاخص. ها وجود ندارد آوري داده جمع

هاي جدید در این زمینه مفهوم کیفیت زندگی  یکی از عرصه. نواحی دیگر رایج شد

اول نگرانی مسائل ذهنی : در پدیدار شدن این عرصه دو عامل، نقش کلیدي داشتند. است

گیري، رشد و  شکل  شناسی آن  هاي اجتماعی و دیگري روش از پژوهش شاخص

قرن اخیر، آن را به مفهومی کلیدي و مهم در  گی در طی نیمگسترش مفهوم کیفیت زند

که امروزه در کنار  طوري عرصه مباحث جهانی و مسائل انسانی تبدیل کرده است، به

اي که بشر  شده است؛ کیفیت زندگی فهوم کیفیت زندگی مطرحمفاهیم توسعه پایدار، م

اي اعم از  ی در هر زمینههمیشه دغدغۀ آن را داشته است و اگر تغییر و تحول و حرکت

منظور تغییر مثبت در زندگی بوده  داد به اقتصاد، سیاست، تکنولوژي و غیره صورت می
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تر رفاه  هاي گسترده است و بدون در نظر گرفتن وضعیت فقر، بیکاري، نابرابري و نگرانی

و  Clarke, 2003رجوع شود به (توان به آن نگاه کرد  اجتماعی و نماگرهاي اجتماعی نمی

  ).100: 1373و زاهدي اصل، 27: 1382و میر و استیلکینز، 80- 81: 1385لفت ویچ، 

توان در شکستن انحصار  رو یکی از اشتراکات سبک و کیفیت زندگی را می ازاین

تري دید؛  رویکردهاي اقتصادي به جامعه و مشاهده این مفاهیم از رویکردهاي متفاوت

گیري تا حدود زیادي واکنشی به رویکردهاي جایی که هر دو مفهوم در زمان شکل

باره  یک شناختی بودند که البته به هاي جامعه اقتصادمحور مسلط در نظریات و تحلیل

طور که گیدنز همچنین سبک زندگی آن. شکل نگرفته است
1

نیز اشاره دارد مجموعه  

-22: 1394نگاه کنید به رضایی و همکاران، (عملکردهایی براي تأمین نیازهاي جاري 

نوري و همکاران،  ؛ خواجه162-163: 1396؛ افشارکهن و رضایی کرماجانی، 23

 :Bayangani, 2013(هاي پیش رو است  شامل انتخاب بسیاري از انتخاب) 83: 1393

؛ چیزي که با این رویکرد آمارتیا سن).199
2

با عنوان قابلیت رسیدن به عملکردهاي  

همخوانی دارد و هر دو ) Morris, 2010: 7(دگی دسترس براي ارزیابی کیفیت زن قابل

.اند گرفته هاي کیفی و با هدف غایی زندگی افراد جامعه شکل به جنبه

هاي جمعیتی مهم در جوامع، گروه سنی سالمندان است؛  از سوي دیگر یکی از گروه

هاي بهداشتی و باال  واسطه پیشرفت گروه سنی که سهم آن در ترکیب جمعیتی جهان به

شده است که پیري جمعیت  خوبی مشخص به. تن امید به زندگی در حال افزایش استرف

 17حدود  85-75، تعداد افراد در گروه 2010در آمریکا، در سال . یک پدیده جهانی است

به  2050میلیون نفر این صدمین سالگرد تا سال  2,5شود با  بینی می میلیون نفر بود و پیش

 60میلیون نفر جمعیت بیش از  360بینی  چهره چین با پیش. دمیلیون نفر برس 30بیش از 

جمعیت این گروه . )Bosman, 2012: 157. (انگیزتر است حتی حیرت 2030سال تا سال 

                                                  
1. Georg Simmel
2. Amartya Sen
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 17,3میلیون نفر افزایش یعنی  1حدود  1395تا  1385از سرشماري  1سنی در ایران

  هاي عمده سنی  گروه توجه اینکه در مقایسه با درصد رشد داشته است و نکته قابل

توجه در مقایسه با دو  این گروه رشد قابل) سال به باال 65، 30-64، 15-29، 0-14(

تر از آنکه گروه عمده  گروه عمده سنی اول بین دو سرشماري اخیر داشته است و مهم

درصد رشد داشته که طی چند دهه آینده  30,6سال  64-30سنی سوم یعنی گروه سنی 

سال به باال با در نظر داشتن جدول  65سنی هدف این تحقیق یعنی  به جمعیت گروه

  .زندگی اضافه خواهند شد

دانند که مسکن و خدمات مراقبت از  دهندگان می گذاران و ارائه امروز، سیاست

تحوالت . پذیري، نوآوري و فراگیري بیشتري نیازمند است افراد مسن به انعطاف

تر کاوش و  ئه انتخاب و ترویج استقالل افراد مسنشده براي توانمندسازي، ارا طراحی

تحقیقات نشان داده است که افراد ). Bernard and et al, 2004: 1(تشویق شده است 

سالمتی و عملکرد آنها، : مسن تمایل دارند چهار چیز را با بهزیستی ارتباط نزدیک دهند

اي آنها براي رشد و ه وجود روابط و پشتیبانی اجتماعی؛ شرایط مادي آنها و فرصت

رسد که این عوامل در اجتماعات بازنشستگی محوري  به نظر می. پیشرفت شخصی

که سه عامل اول از این عوامل بر  شود که درحالی اخیراً نیز چنین استدالل می. است

دهنده کیفیت  گذارد، چهارمین، موردي است که خود نشان کیفیت زندگی تأثیر می

.)Ibid, 2004: 24-25. (زندگی است

بنابراین آنچه مهم است این است که چگونه کیفیت زندگی شهروندان به سبک 

زندگی آنها در جامعه ارتباط دارد؟ تحقیق حاضر بر این خواهد بود که بامطالعه دقیق 

هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی هم در سبک و هم کیفیت، به بررسی نقش  جنبه

. هاي زندگی بپردازد ی و ذهنی آن در تحقق سبککیفیت زندگی و ابعاد عینی، جمع

تواند بر سبک زندگی اثرگذار باشد و این اثرگذاري در  اینکه چگونه کیفیت زندگی می

                                                  
1 - هاي سنی به سایت مرکز آمار ایران رجوع شود براي مشاهده جمعیت تفکیکی گروه.  



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      226

هاي  گیرد؟ و از آنجائی که گروه سنی سالمندان از گروه تر شکل می چه ابعادي قوي

به تحوالت سنی تأثیرگذار و بااهمیت در ساختار جمعیتی جامعه است و با توجه 

جمعیتی کشور که طی آن جمعیت این گروه سنی رو به افزایش است؛ بنابراین این 

  .بررسی از چند منظر موردتوجه خواهد بود

  

  پیشینه مطالعه

پورتاس
1

گذاري و  و همکاران در پژوهشی با عنوان نوآوري، سبک زندگی، سیاست 

-DEAوپا، با استفاده از وتحلیل کیفیت زندگی ار تجزیه: اجتماعی -عوامل اقتصادي 

Bootstrap و شاخص جهانی مالم کویست
2

هاي ملی تحقیق و توسعه در  ، کارایی هزینه

کشورهاي  23تعداد  2017-2009وري که در دوره  بخش بهداشت و تغییرات در بهره

سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
3

اند  اند نشان داده اروپا طی دو سال را بررسی کرده 

. شود یافته به نوآوري در سالمت تعیین نمی با توجه به میزان منابع اختصاص که کارایی

دهد تنها  اي که نروژ در بخش بهداشت و درمان به تحقیق و توسعه اختصاص می بودجه

چهارم بودجه آلمان است؛ اما با کارآیی بیشتري این هزینه را به کیفیت زندگی  یک

هاي سالمتی  بختی، ثروت کشور و هزینهعالوه بر این، سطح خوش. کند تبدیل می

عواملی هستند که بیشترین تأثیر را بر وضعیت بهداشتی درك شده مردم اروپا دارند 

)Puertas and et al, 2020.(  

فریرا و همکاران
4

اي تحت عنوان ارزیابی سبک زندگی و کیفیت زندگی  در مطالعه 

هاي اطالعاتی اسکوپوس ر پایگاهمروري بر ادبیات با بررسی ادبیات د: در افراد مسن
5

 ،

                                                  
1. Puertas
2. Global Malmquist Index
3. OECD
4. Ferreira and et al
5. Scopus
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پاپ مد
1

، کتابخانه مجازي سالمت
2

و جستجوي متقابل چهار مترادف  PsycINFOو  

با اصطالحات ) "سالمند"و  "مسن"، "پیري"، "سالخورده"("سالمند"انگلیسی کلمه 

اند که فعالیت بدنی، رژیم  به این نتیجه رسیده "سبک زندگی"و  "کیفیت زندگی"

عنوان  کیب بدن، مصرف الکل، استعمال دخانیات و روابط اجتماعی بهغذایی، تر

عالوه . گذارند هاي اصلی سبک زندگی بر درك کیفیت زندگی سالمندان تأثیر می مؤلفه

هاي اجتماعی جمعیت، ظرفیت عملکردي، کیفیت خواب و  بر این عوامل، ویژگی

گذارند  سالمندان تأثیر میهاي مشترك نیز عواملی هستند که بر کیفیت زندگی  بیماري

)Ferreira and et al, 2018: 616.(  

هاکس و همکاران
3

آوري اطالعات و ارتباطات  در پژوهشی با عنوان فن) 2014(

نتایج  -براي ارتقاء و حفظ کیفیت زندگی، سالمتی و خودکفایی در جوامع پیري 

) GAL(دگی حاصل از طراحی شبکه تحقیقاتی ساکسونی پایین محیط براي سالخور

با توجه به کیفیت زندگی و ) ICT(هاي اطالعات و ارتباطات  آوري معتقد هستند که فن

هاي بهداشتی ممکن است به حمایت مناسب  کیفیت و کارآیی فرایندهاي مراقبت

براي تحقیق، طرح شبکه تحقیقاتی . شهروندان سالخورده در جامعه سالمند کمک کند

 5عنوان یک پروژه تحقیقاتی  به) GAL(سالخوردگی  هاي مربوط به زاکسن نوري محیط

هاي زندگی با کمک به  فناوري. اند تأسیس کرده 2013تا  2008ساله، از سال 

اي برخوردار  هاي شخصی و خانگی از اهمیت ویژه در محیط) AAL(زیست  محیط

خاص بود، و  "GALآوري  فن"آپارتمان از سالمندان مجهز به  79در کل . ... بودند

هاي هوشمند فراهم  هاي حسگر براي خانه بینش جدیدي در مورد استفاده از داده

هاي کامالً  هایی که باید با آنها روبرو بودند، برخورد سازنده با جنبه عمده چالش. کرد می

، GAL، با توجه به تحقیق در مورد سناریوهاي کاربردي GALاي  بین و چند رشته
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دهی بود  هاي میدانی و پیچیدگی سازمان شگاهی به تستتغییر از تئوري و آزمایش آزمای

-Haux et al, 2014: 167. (و از نظر آنها مدیریت چنین پروژه بزرگی با موفقیت بود

168.(  

یینگ هانگ و سونگ لو
1

ترین جمعیت پیر  با اشاره به اینکه تایوان سریع) 2014(

دوستانه با افراد سالخورده و  را در جهان دارد؛ با هدف ترویج جامعه سالمندي به رفتار

پژوهش روي سبک "اي تحت عنوان  ترغیب یادگیري هماهنگ در میان آنها مطالعه

روي افراد سالخورده که در دانشگاه براي  "زندگی سالم، پیري فعال و تنهایی سالمندان

وپرورش تایوان  توسط وزارت آموزش 2012تا  2010هاي سالخوردگی از سال  برنامه

نتایج نشان داد که بیشتر دانش آموزان بزرگ، زن و . اند اند، انجام داده دهشرکت کر

دانش آموزان بزرگ نسبت . دانند داراي تحصیالت دبیرستانی هستند و خود را سالم می

. به کیفیت کلی ارزیابی زندگی و میزان رضایت از سالمت کلی، درك مثبت دارند

نسیتی را در بین سالمندان که در یادگیري یا ها همچنین عدم تعادل ج حال، یافته بااین

همچنین ). Hung and Lu, 2014: 353(کنند، نشان داد  هاي اجتماعی شرکت می فعالیت

هاي بیولوژیکی، روانی و  ویژه جنبه مشخص شد که سبک زندگی سالم سالمندان، به

  ).Ibid: 360(گذارد  اجتماعی بر عالقه و انگیزه آنها براي مشارکت اجتماعی تأثیر می

کاریل بسمن
2

مسکن خطرناك براي : Gerotopia"اي با عنوان  در مقاله) 2012(

به بررسی تأثیر ترجیحات سبک زندگی بومر کودك "جمعیت مسن
3

هاي  روي جنبه 

وتحلیل بر پدیده در  این تجزیه. مسکن هنگام ورود به دوران بازنشستگی پرداخته است

) AALC(هاي سبک زندگی بزرگساالن فعال  ند، انجمنحال ظهور، در استرالیا و نیوزل

هاي زندگی خوب و خطرناك براي ایجاد زمینه  وي با استفاده از تئوري. تمرکز دارد

                                                  
1. Jui-Ying Hung and Kuo-Song Lu
2. Caryl Bosman

3-د توجه نرخ تول که موقتاً افزایش قابل هاي پس از جنگ جهانی دوم متولدشده است، هنگامی فردي که در سال

  .وجود دارد
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هاي مهمی در  متحده بررسی و بینش را در ایاالت AALCوتحلیل، تأثیرات  براي تجزیه

حقیقات او نشان ت. ریزي و تهیه مسکن براي سالمندي ارائه کرده است مورد برنامه

فروش هستند و سهم مثبتی در ایجاد سالمت و رفاه  ها کاالهاي قابل AALCدهد که  می

  ).Bosman, 2012: 157. (ساکنان دارند

در یک پژوهش تحت عنوان رابطه امنیت ) 247: 1393(جانبانی و همکاران  -

 384نمونه  اجتماعی و سبک زندگی باکیفیت زندگی و شادکامی زنان شهر کرمانشاه با

نفر از زنان آن شهر به این نتیجه رسیدند که هرگونه اقداماتی که در راستاي بهبود 

امنیت اجتماعی و سبک زندگی صورت گیر؛ ارتقاء بیشتر کیفیت زندگی و شادکامی را 

  .در پی خواهد داشت

در پژوهشی با عنوان ) 172-171: 1395(نصرالهی قلعه عبدشاهی و همکاران 

محور؛  هاي ساختاري و طبقاتی با سبک زندگی سالمت ه موقعیتبررسی رابط

نفري به این نتیجه  377دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با نمونه : موردمطالعه

هاي ساختاري و طبقاتی با سبک زندگی یک رابطۀ معنادار  رسیده است که بین موقعیت

ویانی که از موقعیت ساختاري و گیري کرد که دانشج توان چنین نتیجه وجود دارد و می

ها و  طبقاتی باالتري برخوردارند؛ با انتخاب سبک زندگی متمایز، خود را از دیگر گروه

  .سازند طبقات جدا می

تأثیر موقعیت شغلی بر سبک "اي با عنوان  در مقاله) 159-137: 1387(رفعت جاه 

و روش تحقیق  "نیاي در زنان شاغل در وزارت بازرگا زندگی زنان شاغل؛ مطالعه

پیمایشی و پرسشنامه به این نتیجه رسیده است که درمجموع هر چه موقعیت شغلی و 

کند، روابط اجتماعی آنان کاهش  سرمایۀ اقتصادي زنان موردمطالعه، ارتقا پیدا می

دهد، در زنانی که داراي موقعیت شغلی باالتر  در نهایت این مطالعه نشان می. یابد می

ویژه  گرایی به هاي شغلی پایین، سبک زندگی از مصرف ت به زنان ردهاند، نسب بوده

اي و کاربردي  هاي فایده گیرد و توجه به جنبه مصرف تظاهري و تجملی فاصله می

همچنین نتایج حاکی از آن است که سبک زندگی و الگوهاي . شود کاالها بیشتر می
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اً از روي موقعیت شغلی آنان توان صرف مصرف و درنتیجه تمایزهاي هویتی زنان را نمی

ها و  شناخت؛ بلکه باید تأثیر سایر عوامل فرهنگی ازجمله جنسیت، تحصیالت و ارزش

  .گیري هویت و سبک زندگی زنان موردمطالعه قرارداد ها را در شکل نگرش

در یک پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه ) 176-129: 1394(گنجی و همکاران 

نفر از  196ی در بین مردان شهر زاهدان، که از میان سرمایه فرهنگی و سبک زندگ

ساله انجام شد به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فرهنگی مدرن با  29-20مردان 

سو و سرمایه فرهنگی سنتی با سبک زندگی سنتی از سوي  سبک زندگی مدرن از یک

مایه اجتماعی از سوي دیگر سر. داري وجود دارد دیگر، رابطه مستقیم، مثبت و معنی

دار و مستقیم با سبک زندگی سنتی است اما رابطه آن با سبک زندگی  داراي رابطه معنی

  .دار نبوده است مدرن معنی

سبک زندگی و مصرف "اي با عنوان  در مقاله) 28-7: 1395(نواح و همکاران 

آنان کنند که هدف اساسی  بیان می "با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز: فرهنگی

بررسی تأثیر انواع سرمایه بر سبک زندگی و همچنین تأثیر سبک زندگی بر مطالعۀ آزاد 

دهد که  نتایج تحقیق آنان نشان می. سال شهر اهواز است 15در بین شهروندان باالي 

سبک زندگی بر میزان مطالعه، اثر مثبت و معنادار دارد و همچنین سرمایۀ فرهنگی، 

ۀ اجتماعی نیز بر سبک زندگی اثر مثبت و معناداري را نشان سرمایۀ اقتصادي و سرمای

  .دهند می

هاي دیگر که هرکدام جداگانه به ابعاد روانشناسی،  این پژوهش برخالف پژوهش 

بهداشتی، مدیریتی، فن آورانه، اقتصادي، فرهنگی و مصرف بنیان به مقوله ارتباط بین 

اي ارائه کرده  رشته تر و بین جانبه مهاند؛ دیدي ه کیفیت زندگی و سبک زندگی پرداخته

ها و  ها و نگرش ها که با رویکردي ذهنی، ارزش برخالف برخی پژوهش. است

دانند؛ پژوهش حاضر با  هاي ذهنی را نیز بخشی از سبک زندگی می گیري جهت

کند؛ چرا که سبک  داند بررسی می رویکردي که سبک زندگی را از جنس کنش می

ست منشأ ذهنی داشته باشد اما از نظر چیستی نمودي بیرونی زندگی اگرچه ممکن ا
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هاي  از سوي دیگر بررسی سبک. کنیم دارد و ما آنچه هست و نه دلیل آن را بررسی می

هاي اجتماعی  هاي زندگی مرتبط با میدان زندگی منحصر به یک سبک نمانده و سبک

ف برخی مطالعات همچنین برخال. هاي زندگی را در برگرفته است همگی و کل کنش

جانبه و با رویکردهاي  بعدي کیفیت زندگی پژوهش حاضر کیفیت زندگی را همه تک

  .ذهنی، عینی و فردي و اجتماعی دیده است

شناس  آلفرد آدلر، روان. م 1922اصطالح سبک زندگی را نخستین بار در سال 

یک دورة شناسی مطرح کرد و پس از  عنوان موضوعی مطالعاتی در روان اتریشی به

. ویژه جامعه شناسان قرار گرفت مورد اقبال اندیشمندان به. م 1961افول، دوباره از سال 

دو . جامعه شناسان در این توجه جدید، رویکرد دیگري به سبک زندگی یافته بودند

در . آمده است عمل سازي متفاوت از مفهوم سبک زندگی به برداشت و دو گونه مفهوم

گردد؛ سبک زندگی، معرّف  بازمی. م 1920پیشینۀ آن به دهۀ بندي نخست که  فرمول

عنوان شاخصی براي تعیین طبقۀ اجتماعی  ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالبًا به

بندي دوم، سبک زندگی، به راهی براي تعیین طبقۀ  در فرمول. ... کاررفته است به

ا در متن تغییرات فرهنگی شود که تنه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته می

  ).174-175: 1394جباران، (یابد  گرایی معنا می مدرنیته و فرهنگ مصرف

شود، به مفاهیمی نو براي درك کردن آن  وقتی دنیاي اجتماعی متحول می 

ترین تحول پدید آمده در قرن اخیر گسترش  مهم"رسد  نیازمندیم و حال که به نظر می

اهیم جدیدي نیاز داریم که بتوانند تحول پدید آمده را به مف"تاریخی مصرف بوده است

در خود بروز داده و برنامه پژوهشی جدیدي را نیز پیش روي علوم اجتماعی قرار 

. عنوان متغیري مناسب چنین تحولی را تبیین کند تواند به ظاهراً سبک زندگی می. دهند

  ).162-163: 1396افشارکهن و رضایی کرماجانی، (

  :کند دلیل عمده زیر را در تجدید حیات این مفهوم شناسایی می ریمر چهار

خصوص  که آزادي و حق انتخاب بیشتري را به "فردي شدن"فرایندهاي : یک

رشد طبقه متوسط : دوم. اند سرعت رو به تغییر جهان داشته براي جوانان در شرایط به
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عمدتًا جوانان  سوي سرگرمی و مصرف است و گیري آنها آشکارا به جدیدي که جهت

سوم افزایش روزافزون مباحثات . گیرد اي را در برمی هاي حرفه شهري داراي مهارت

هاي زندگی  ها و سبک که در آن، ظهور ارزش "مدرنیسم پست "آکادمیک در خصوص

هاي  سهم مؤثر آثار بوردیو در موضوع سبک: چهارم. کنند جدید، نقش کلیدي را ایفا می

؛ 133: 1394گنجی و همکاران، . ("تمایز"او در موضوع  خصوص کتاب زندگی و به

  ).22-20: 1392رستمی و اردشیر زاده، 

هایی هستند که شخص نسبت به  ها و گزینش هاي زندگی نتیجه همه انتخاب سبک

هاي خالقی هستند که بر پایه  هاي زندگی برنامه سبک. دهد زندگی خود انجام می

شوند  گر تأمل فزاینده قلمداد می استوارند و نشان کننده نمایش توان و شایستگی مصرف

رضایی و همکاران، (گذارند  که افراد در عمل و دادوستدهاي روزمره به نمایش می

زند این ویژگی  آنچه مفهوم سبک زندگی را به کیفیت زندگی پیوند می).5-6: 1394

یک فرد  اي از رفتارها و عملکردهایی است که سبک زندگی است که شامل مجموعه

گیرد و کیفیت و شیوة زندگی  منظور تأمین نیازها و احتیاجات روزمره خود به کار می به

  ).208: 1395نیازي و همکاران، (هر فردي بیانگر هویت و معرف شخصیت او است 

هاي زندگی نیروي توانمندي هستند که بر رفاه و بهزیستی افراد و  سبک 

. شوند ها دگرگون می دگی افراد در سایۀ این سبکزن. گذارند اجتماعات بشري تأثیر می

بخشند و در پرتو آنها  هاي خود را ارتقا می هاي زندگی، افراد توانایی از خالل سبک

. آورند هاي مختلف زندگی خود به دست می بینش، آگاهی و معنایی بیشتر براي تجربه

و تأمل و همچنین هایی براي تعمق  ها همچون فراغت، فرصت ها و اجزاي آن این سبک

ها، اشکال  در اغلب موارد، روابط جدید، دوستی. کنند خالقیت براي افراد فراهم می

هاي زندگی در  هاي سبک جدید تماس اجتماعی و پیوندها، در خالل انجام فعالیت

این روابط که بخشی از سرمایه اجتماعی افراد را تشکیل . گیرد دسترس افراد قرار می

گی کیفیت زندگی و اجزاي سازنده آن نقش مهمی دارند دهند، در چگون می

  ).27-26: 1393نوري و سروش،  خواجه(
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این مفهوم سابقه در فلسفه یونان دارد . کیفیت زندگی مفهوم جدیدي نیست 

ها یا  به صفت "کیفیت"شناسی، واژه  از دیدگاه علم معنی). 3: 1388غفاري و امیدي، (

یک طبقه  "زندگی "گردد و  برمی) ر اینجا زندگید(هاي معین موضوع موجود  ویژگی

تواند از  مشکل اینجاست که زندگی می. باشد گسترده شامل همه هستی زندگانی می

اي  هاي مختلف تحلیل شود؛ و بنابراین کیفیت زندگی یک مفهوم چند زمینه جنبه

-Fernandez(شود  می Ballesteros, 1998: 388 .(زندگی هاي مربوط به کیفیت  نوشته

دهد که در خصوص سازة کیفیت زندگی با تعدد تعاریف مواجهیم که این امر  نشان می

یکی چندبعدي بودن این سازه، دیگري کاربرد : تواند ناشی از سه عامل مختلف باشد می

اي متفاوتی چون پزشکی، روانشناسی، جغرافیاي انسانی،  هاي حرفه آن در حوزه

تواند مربوط به  شناسی و در نهایت سطح تحلیل که میمطالعات توسعه، اقتصاد، جامعه

  ).3: 1388غفاري و امیدي، (ها و یا ساختارها باشد  عامالن، فرایندها، موقعیت

، "انتزاعی"عنوان یک مفهوم  وسیله نویسندگان مختلفی به کیفیت زندگی به"  

 "عنوان شده است؛ یا به بررسی) Birren and Dieckmann, 1991("شکل بی"، "سست"

"ازحد مشکل بوده است که براي تعریفی دقیق بیش) Hughes, 1990("حدومرز بی

)Andesen, Davidson & Ganz, 1994( مشکل براي کاربردي شدن"؛ و")Lawton, 

"باشد اش وابسته به، بکاربرنده واژه می معنی"عنوان چیزي که و حتی به) 1991

)Fowlie & Berkely, 1987 .(عنوان معادل خوشبختی در حوزه  به کیفیت زندگی

همچنین (پزشکی  -، وضع بهداشتی در زمینه زیست)Campbell, 1981(اجتماعی 

، )Naughton & Wiklund, 1993: بهداشت کیفیت زندگی نامیده شده است؛ براي مثال

"شده استتعریف) Palys & Little, 1983(و رضایت زندگی در زمینه روانشناسی 

)Fernandez- Ballesteros, 1998: 390 .(  

جرج برناردشاو
1

بعدي بودن این تعریف، اظهار  در واکنش به تک 1900در سال  

داشتند که زندگی خوب و مناسب صرفًا زندگی توأم با شادي و خوشحالی نیست و 

                                                  
1. Georg Bernard Shaw
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 Fayers and(را جایگزینی براي آن نمودند  "کیفیت زندگی"بدین منظور عبارت 

Machi, 2000: 4- کیفیت "ما پیگو اولین دانشمند اجتماعی بود که اصطالح ا). 8

 ,Walker & Van der Maesen(را در مبحثی از اقتصاد و رفاه اشاره کرد  "زندگی

2003: 15; Draper, 1997: 17 ؛ و همچنین نگاه کنید بهMoons & et al, 2006.(  

اجزایش کیفیت زندگی بسته به حوزه علمی نویسنده با تأکید روي برخی از   

-Fernandez(شده است  تعریف Ballesteros, 2011: 23 .( بنابراین در رویکردهایی که

اي از علوم  شده است؛ بسته به اینکه در چه حوزه در مورد کیفیت زندگی مطرح

جنبه ذهنی، عینی، فردي : خوبی مشاهده کرد توان چهار جنبه را به شده باشند؛ می ارائه

شده  اما اکثر تعاریفی که در مورد کیفیت زندگی ارائه). نیبیرو(و اجتماعی ) درونی(

طور که والکر و  همان. باشند هاي ذهنی و فردي این مفهوم می است؛ گویاي جنبه

مائسن
1

اند بیشترین تحقیقات اخیر در زمینه کیفیت زندگی در آمریکا و با  یادآور شده 

 ,Walker & Van der Maesen(شده بود  تأکید بر رضایت، خوشنودي و رفاه انجام

2003: 14.(  

هایی که دو  اند؛ آن دو رویکرد نسبتًا مخالف برجسته"در میان این رویکردها   

نهایت جدا از هم روي محوري پیوسته از مفاهیم رایج در دسترس تعریف  موقعیت بی

 ;Erikson, 1993(رویکرد سطح زندگی اسکاندیناوي ): Noll/ Zapf, 1994(کنند  می

Uusitalo, 1994 ( و رویکرد کیفیت زندگی آمریکایی)Campbell/ Converse/ 

Rodgers, 1976 .(عنوان دو ادراك و تحلیل عملکرد متمایز از رفاه و کیفیت زندگی،  به

طور ویژه بر منابع و شرایط زندگی عینی تأکید دارد؛  رویکرد اسکاندیناوي تقریبًا به

عنوان نتیجه نهایی شرایط و روندها  نی افراد بهکه رویکرد آمریکایی بر رفاه ذه درحالی

حال، تا به امروز هیچ اجماعی حاصل نشده  بااین). Genov, 2004: 156("کند تأکید می

 & Zeng(است که آیا کیفیت زندگی باید محدود به اقدامات عینی یا ذهنی باشد یا خیر 

                                                  
1. Walker & Van der Maesen
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et al., 2020: 241 .( یک شخص زندگی  "رفاه ذهنی بر این فرض استوار است که

,Diener & Suh("کند اي از معیارهایش چگونه احساس می خود را با زمینه 1997: 

191( .  

طبق نظر اینوگوچی و فوجی در ارزیابی کیفیت زندگی افراد همه مواردي را که 

عنوان یک کل  گیرند و کیفیت کلی زندگی خود را به برایشان مهم است در نظر می

هاي زندگی خود  هاي خاصی را در حوزه زمان جنبه که هم لیکنند؛ درحا قضاوت می

کنند  طور جداگانه قضاوت می ها به کنند و در مورد هر یک از این حوزه انتخاب می

)Inoguchi and Fujii 2013: 4 .(افراد در مرکز قضاوت  "نظر دیگر از این نقطه عبارت به

 Walker & Van der("شوند در مورد کیفیت زندگی شخصی خویش قرار داده می

Maesen, 2003: 15 .(تورس کاریلو
1

معتقد است که ذهنیت فراتر از زندگی ) 2006(

هاي اجتماعی زندگی روزمره، چه در فضاهاي خرد  اجتماعی است و در همه پویایی

اجتماعی و چه کالن و همچنین در تجربه روزانه ذهنی و اجتماعی وجود دارد 

)Tonon, 2015: 23 .("هایی هستند که  هاي اجتماعی عینی آماره که شاخص یدرحال

 :Genov, 2004("کنند هاي اجتماعی را مستقل از ارزیابی شخصی ارائه می واقعیت

156.(  

کنند بر این  از سوي دیگر رویکردهایی که از دید فردي به کیفیت زندگی نگاه می 

ن کمک را به کیفیت مردم آن چیزهایی را انتخاب خواهند کرد که بیشتری"نظرند که 

بنابراین، در این عقیده، تعریف کیفیت زندگی یک جامعه بر این . کند شان می زندگی

"اند دست یابند یا نه توانند به چیزهایی که مایل اساس است که آیا شهروندان می

)Diener & Suh, 1997: 190 .( در مقابل این رویکرد، رویکردهاي کیفیت اجتماعی

شمول شهروندانی که قادر به مشارکت در زندگی  ": اند شده نه تعریفگو هستند که این

شان  هاي فردي اجتماعی و اقتصادي جوامعشان هستند در شرایطی که به رفاه و ظرفیت

                                                  
1. Torres Carrillo
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طور که مشخص است  همان).Walker & Van der Maesen, 2003: 4("کنند کمک می

در این ". شود داده می هاي جمعی گونه رویکرد اصالت به جامعه و شاخص در این

رویکردها، کیفیت زندگی نه به تجارب ذهنی مردم و نه به انجام آرزوهایشان بستگی 

,Diener & Suh("دارد کیفیت اجتماعی به  "به عقیده برخی پژوهشگران). 190 :1997

تنها فردي دیده  شده است؛ و به دلیل اینکه اجتماعی و نه طور نظري مطرح دلیل اینکه به

شود؛ و به دلیل اینکه شامل ابعاد جدیدي از نماگرهاست که توانایی فرهنگی و می

 & Wallace("دهد کند؛ پیشرفتی در کیفیت زندگی ارائه می فردي را منظور می

Abbott, پیوندي اساسی بین نیاز، عمل و "دیگر کیفیت اجتماعی عبارت به). 10 :2009

 ,Abbott & Wallace("کند ی ارائه میها در میان توسعه اقتصادي و اجتماع سیاست

2012: 155 .(

آمارتیا سن "قابلیت"توان به نظریه  ازجمله این رویکردها می
1

سن فکر  ". اشاره کرد 

بایست  ها مخصوصاً آنهایی که مربوط به سیاست هستند؛ می کند که در تعدادي از زمینه می

کیفیت زندگی باید با اصطالح  فقط عملکردهایشان باشیم؛ هاي مردم و نه مراقب قابلیت

). Morris, 2010: 7("دسترس ارزیابی شود قابلیت رسیدن به عملکردهاي قابل

افزایش  هاي شهروندانش را بایست توانایی دیگر سن معتقد است که جامعه می عبارت به

  .دهد

دهد  فیلیپس کیفیت زندگی را در ابعاد فردي و جمعی مورد بررسی قرار می 

هاي موردي حال به بحث درعین). 9-10: 1388میدي، غفاري و ا(
2

و کاستانزا هم باید  

اجتماعی  -موردي براي کیفیت زندگی سه شاخص امنیت اقتصادي. اشاره کرد

اما ). 118: همان(همبستگی اجتماعی و در نهایت تداوم پذیري در نظر گرفته است 

بینی و  فیت زندگی یا همان پیشکند که در آن شرایط ایجابی کی کاستانزا مدلی ارائه می

وي از نظر . اند شده ها و سازه کیفیت زندگی جداي از هم در نظر گرفته گذاري سیاست

                                                  
1. Amartya Sen
2. Murdie
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سازه کیفیت زندگی، به نیازهاي انسان و دوم اینکه این نیازها چگونه ادراك شوند یعنی 

، از معیشت، تولید نسل، امنیت، عاطفه. بهزیستی ذهنی را مدنظر قرار داده است

عنوان نیازهاي  شناخت، مشارکت، اوقات فراغت، معنویت، خالقیت، هویت، آزادي به

انسان اشاره دارد و بهزیستی ذهنی را شامل شادکامی، مطلوبیت، رفاه براي افراد و 

بایست از روي چگونگی تأمین نیازهاي اساسی توسط فرد درك  داند که می ها می گروه

).107: همان(شود 

رضایت ناشی از داشتن که متأثر از - 1: بعد رضایت زندگی شاملهمچنین از سه 

رضایت ناشی از ارتباط که معطوف به  -2باشد  میزان برخورداري افراد از امکانات می

رضایت ناشی از دستیابی به اهداف و بعد جمعی کیفیت زندگی  -3روابط اجتماعی است 

اعتماد اجتماعی، احترام اجتماعی،  اي، در قالب متغیرهاي انسجام اجتماعی، ارتباط شبکه

  ).4: همان(دوستی و عدالت اجتماعی هم، صحبت شده است  دگرخواهی و نوع

  

  چارچوب نظري

سه نوع دیدگاه در ارتباط دهی بین سبک و کیفیت زندگی در ادبیات نظري و پیشینه 

بیند  یدیدگاهی که سبک زندگی را متأثر از کیفیت زندگی م. تفکیک است مطالعاتی قابل

داند و دیدگاه سوم که  و دیدگاه دیگر که کیفیت زندگی را متأثر از سبک زندگی می

هر سه . داند هاي زندگی معاصر می بهزیستی و کیفیت زندگی را یک ویژگی سبک

  .دیدگاه نشان از وجود ارتباط بین این دو مفهوم دارند

که بر رفاه و هاي زندگی نیروي توانمندي هستند  از نظر دیدگاه اول، سبک

ها  زندگی افراد در سایۀ این سبک. گذارند بهزیستی افراد و اجتماعات بشري تأثیر می

بخشند  هاي خود را ارتقا می هاي زندگی، افراد توانایی از خالل سبک. شوند دگرگون می

هاي مختلف زندگی خود به  و در پرتو آنها بینش، آگاهی و معنایی بیشتر براي تجربه

هایی براي تعمق و  ها همچون فراغت، فرصت ها و اجزاي آن این سبک. ندآور دست می
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در اغلب موارد، روابط جدید، . کنند تأمل و همچنین خالقیت براي افراد فراهم می

هاي  ها، اشکال جدید تماس اجتماعی و پیوندها، در خالل انجام فعالیت دوستی

وابط که بخشی از سرمایه این ر. گیرد هاي زندگی در دسترس افراد قرار می سبک

دهند، در چگونگی کیفیت زندگی و اجزاي سازنده آن  اجتماعی افراد را تشکیل می

  ).27-26: 1393نوري و سروش،  خواجه(نقش مهمی دارند 

در دیدگاه دوم بینکلی
1

داري و مطالعات سبک  اي با عنوان حکومت در مقاله 

بین  کند که از طریق ذره یان میشده است ب زندگی که بر محور نظریات فوکو ارائه

عنوان عناصر  هاي روزمره سبک زندگی افراد به داري، انتخاب مطالعات حکومت

هاي درمانی مدیریت ریسک، خود  تر خودسازي، که توسط گفتمان هاي بزرگ پروژه

اي از  پس از خالصه. شوند تحقق بخشیدن و بهبود بهزیستی شخصی اجراشده؛ دیده می

داري  هاي حکومت شناسی سبک زندگی که توسط تئوري ر جامعهمباحث موجود د

هایی در مورد جهات جدید در پژوهش  شوند؛ تفسیرها و توصیه رسانی می اطالع

عنوان  به» خوشبختی«شود که با تمرکز بر بهزیستی ذهنی یا  داري ارائه می حکومت

ناختی ارائه ش عنوان یک هدف از پژوهش جامعه هاي زندگی معاصر و به ویژگی سبک

مطالعات "اي  رشته یک بررسی کوتاه از تحقیقات جدید که شامل حوزه بین. شود می

تنها براي پژوهش در مورد سبک  دهد که جهت جدیدي نه است؛ نشان می "خوشبختی

). Binkley, 2007: 111(داري نیز وجود دارد  زندگی، بلکه براي مطالعات حکومت

دگی در نقطه انتخاب، مشارکت، ارتباط و پیوند رو سبک زندگی و کیفیت زن ازاین

  .کنند اجتماعی، خواست و نیاز و ادراك نیازها با یکدیگر ارتباط پیدا می

طور که وبلن در نظریه خود آورده است سبک زندگی متأثر  در دیدگاه سوم، همان

عه هاي او از طبقه مرفه جام سبک زندگی با تحلیل"در نظریه وبلن . از سطح رفاه است

  ).148: 1394کوهی نصرآبادي و همکاران، (".خورد آمریکا پیوند می

                                                  
1. Binkley
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وبیش جامع از  اي کم از سوي دیگر به باور گیدنز، سبک زندگی مجموعه 

گیرد براي برآورده شدن نیازهاي جاري  عملکردهایی است که فرد آن را به کار می

هن و رضایی کرماجانی، ؛ افشارک23-22: 1394نگاه کنید به رضایی و همکاران، . (خود

او معتقد است که سبک ). 83: 1393نوري و همکاران،  ؛ خواجه163-162: 1396

 ).Bayangani, 2013: 199. (هاي پیش رو است زندگی شامل انتخاب بسیاري از انتخاب

هایی ازجمله غذا، پوشاك،  همچنین گیدنز در مباحث خود از سبک زندگی به شاخص

کاري، اشکال مختلف تفریح یا فراغت و انواع دیگري از رفتار  مسکن، اتومبیل، عادات

کند که از  منزلت جویانه، محیط دلخواه براي مالقات کردن دیگران اشاره می

هاي  هایی است که طبق نظریاتی که حول کیفیت زندگی وجود دارد از شاخص شاخص

یی و همکاران، نگاه کنید به رضا. (دهد کیفیت زندگی و آن را تحت تأثیر قرار می

  ).147: 1394؛ خانی، 20: 1394

هاي زندگی افراد جامعه به دلیل موقعیت  رفتارها و سبک... "طبق نظر بوردیو  

هاي اجتماعی گوناگون میان آنها  متفاوتشان از لحاظ سرمایه و قرار گرفتن در میدان

و سرمایه هاي زندگی  سبک"و  ")16-20: 1392رستمی و اردشیر زاده، (شود  ظاهر می

بوردیو معتقد است  ").36-35: 1396آتشین صدف و خیري، (پیوندي نزدیک دارند 

میدان یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانینش، شکل خاصی از سرمایه در "

کنند اما امکان کسب  افراد همواره براي کسب سرمایه تالش می"و  "شود آن انباشته می

پیربابایی (".که فرد در آن قرار دارد مقدور است) میدان(اي آن سرمایه فقط در محدوده

از طرف دیگر بوردیو نیز سبک زندگی را محصول ). 76-75: 1394زاده،  و سلطان

دهد اما معتقد است که این  داند؛ که مصرف را جهت می اي می هاي سلیقه "انتخاب"

نوري و سروش،  خواجه(شوند  انجام می "موقعیت ساختاري"ها تحت تأثیر  انتخاب

ها  آن "ثروت/ سرمایه "بوردیو معتقد است که قدرت انتخاب مردم به ). 30-31: 1393

مثال آموزش، آگاهی  عنوان به(تنها مادي، بلکه فرهنگی است  این ثروت نه. بستگی دارد

Hatami(، و همچنین نمادین است )فرهنگی و هنر & Bagheri, 2015: 3026 .( از نظر
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ر سرمایه فرد بیشتر باشد در فضاي اجتماعی در موقعیت باالتري قرار هر قد"بوردیو

  ).149-148: 1388عیوضی، (گیرد  می

کنند بر این نظرند که  رویکردهایی که از دید فردي به کیفیت زندگی نگاه می 

شان  مردم آن چیزهایی را انتخاب خواهند کرد که بیشترین کمک را به کیفیت زندگی"

ن، در این عقیده، تعریف کیفیت زندگی یک جامعه بر این اساس است که بنابرای. کند می

,Diener & Suh("اند دست یابند یا نه توانند به چیزهایی که مایل آیا شهروندان می

ها در  پیوندي اساسی بین نیاز، عمل و سیاست"همچنین کیفیت اجتماعی). 190 :1997

). Abbott & Wallace, 2012: 155("کند میان توسعه اقتصادي و اجتماعی ارائه می

به نظر کاستانزا، از نظر سازه کیفیت زندگی، به نیازهاي انسان و دوم اینکه این 

غفاري و (نیازها چگونه ادراك شوند یعنی بهزیستی ذهنی را مدنظر قرار داده است 

 شمول ": اند شده گونه تعریف رویکردهاي کیفیت اجتماعی این). 107: 1388امیدي، 

شهروندانی که قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادي جوامعشان هستند در 

 Walker & Van der("کنند شان کمک می هاي فردي شرایطی که به رفاه و ظرفیت

Maesen, 2003: 4 .( بطورکلی، آنچه مفهوم سبک زندگی را به کیفیت زندگی پیوند

اي از رفتارها و عملکردهایی  موعهزند این ویژگی سبک زندگی است که شامل مج می

گیرد و  منظور تأمین نیازها و احتیاجات روزمره خود به کار می است که یک فرد به

نیازي و (کیفیت و شیوة زندگی هر فردي بیانگر هویت و معرف شخصیت او است 

  ).208: 1395همکاران، 

مایه  درون از سوي دیگر به گفته کاستلز، مصرف عملکردي اجتماعی است که با  

و روابط توزیع و همچنین تضادهایی که با روابط تولید تعیین ) ایدئولوژي(خاص 

فضاي مفهومی مصرف در ). 32: 1396حسنی و همکاران، (یابد  شود عینیت می می

مقایسه با سبک زندگی محدود است، زیرا سبک زندگی، عالوه بر مصرف، شامل 

مستند به اینکه پیر بوردیو عالوه بر ). 39: نهما(شود  هاي تولید محور نیز می فعالیت
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حوزه تولید فرهنگی"ترین آثار خود را با عنوان  بحث از مصرف، یکی از مهم
1

منتشر  "

پردازانی چون  و همچنین تعاریفی که نظریه) 55-51: 1383رضایی، (نموده است 

تولید  دهند همگی نشان از هابرماس، گیدنز، فوکو و بوردیو از ساخت اجتماعی می

هاي معطوف به  هاي ارتباطی و کنش الي کنش فعاالنه ابعاد اجتماعی است که از البه

زمان و مکان، فضا و میدان اجتماعی و بر اساس اطالعاتی که افراد در دسترسشان 

  ).91: 1387نگاه کنید به موسوي، (گیرد  دارند؛ شکل می

ابسته مبتنی بر تعریف عنوان متغیر و بنابراین سبک زندگی موردنظر تحقیق به

ترکیبی است از بوردیو از میدان در نظریه تمایز و تعریف گیدنز از سبک زندگی و 

لذا سبک زندگی موردنظر متشکل از سبک . تر به آن اشاره شد ساخت اجتماعی که پیش

زندگی اقتصادي، سبک زندگی اجتماعی و سبک زندگی فرهنگی که هرکدام از این 

طورکلی به  هاي تولیدي و مصرفی هستند که آنها را به ها و کنش ها شامل فعالیت سبک

هاي  طور خردتر سبک هاي زندگی مصرفی و به هاي زندگی تولیدي و سبک سبک

هاي زندگی مصرفی اقتصادي،  زندگی تولیدي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سبک

  .کنند اجتماعی و فرهنگی تقسیم می

عنوان متغیر مستقل مبتنی بر نگاهی  یق بههمچنین کیفیت زندگی موردنظر تحق

. ترکیبی است از رویکردهاي اسکاندیناوي، آمریکایی و رویکرد کیفیت اجتماعی

رو کیفیت زندگی عبارت است از برخورداري و دسترسی فرد به نیازهاي اساسی  ازاین

و عینی فرد و تأمین و توسعه ابعاد جمعی زندگی او و رضایت ذهنی از 

هاي مادي و اجتماعی زندگی خویش که ممکن است این رضایت ذهنی در برخورداري

گذاري کرده بود  نگاهی به مقایسه خود و جامعه و مقایسه آنچه هست و آنچه هدف نیم

کیفیت زندگی موردنظر با در کنار هم قرار گرفتن سه رویکرد . شده باشد نیز حاصل

زیست،  ، بهداشت، آموزش، محیطعینی، ذهنی و جمعی شامل متغیرهاي درآمد و اشتغال

                                                  
1 -  ،کتاب ماه علوم اجتماعی 55- 51: 1383رجوع شود به حوزه تولید فرهنگی پیر بوردیو، رضایی  
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عنوان مقوله کیفیت عینی، امنیت اجتماعی،  اوقات فراغت، مسکن، امکانات زندگی به

ارتباط اجتماعی، حمایت اجتماعی، احترام اجتماعی، آزادي، اعتماد اجتماعی، عدالت 

عنوان مقوله کیفیت  عنوان مقوله کیفیت اجتماعی و رضایت از زندگی به اجتماعی به

  .نی به شکل یک سازه نمود مفهومی و عملیاتی داردذه

  

  
  مدل نظري تحقیق -1شکل 
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  فرضیات تحقیق

  فرضیه اصلی

  .داري روي سبک زندگی سالمندان اثرگذار است طور معنی کیفیت زندگی به -

  هاي فرعی فرضیه

زیست، اوقات فراغت، مسکن، امکانات زندگی،  درآمد، آموزش، بهداشت، محیط -

تماعی، روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احترام اجتماعی، امنیت اج

بینی  داري پیش طور معنی آزادي، عدالت اجتماعی، رضایت از زندگی، سبک زندگی را به

  .کنند می

کیفیت زندگی عینی، کیفیت زندگی جمعی، کیفیت زندگی ذهنی، سبک زندگی  -

  .دکنن بینی می داري پیش طور معنی را به

  

  شناسی پژوهش روش

مقاله حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است که در بین جامعه آماري شهروندان سالمند 

نفر طبق آمار  9241حجم جامعه آماري . شده است شهرستان بندر ماهشهر انجام

شهروند  396تعداد . باشد می 1397مدیریت بهداشت و درمان شهرستان در سال 

شده و  بندي گیري طبقه فرمول کوکران تعیین، از طریق نمونه عنوان نمونه آماري با به

آوري و در نهایت با استفاده از  ها جمع تایی، داده 7ابزار پرسشنامه در طیف لیکرت 

هاي آماري توصیفی و استنباطی رگرسیون و  افزار آماري اس پی اس اس و آزمون نرم

پانل و  2از نتایج روش دلفی با  پرسشنامه تحقیق برگرفته. شده است تحلیل مسیر تحلیل

نفر مطلع و اساتید بوده که بخشی از تحقیق دانشگاهی مقطع دکتري رشته  30نظر 

شناسی اقتصادي و توسعه محقق است و براي ارزیابی پایایی آن از آزمون آلفاي  جامعه

  .شده استکرونباخ استفاده
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  آزمون آلفاي کرونباخ-1جدول 

  گویه ها
آلفاي 

  کرونباخ
  گویه ها

آلفاي 

  کرونباخ

  0,800  سبک زندگی  0,836  کیفیت زندگی

  0,796  سبک زندگی اقتصادي  0,802  کیفیت زندگی عینی

  0,868  سبک زندگی اجتماعی  0,820  کیفیت زندگی جمعی

  0,737  سبک زندگی فرهنگی  0,886  کیفیت زندگی ذهنی

  

  و عملی متغیرها تعریف نظري

هاي  هاي الگومند تولیدي و مصرفی در حوزه شاند از کن عبارت سبک زندگی -

هاي سبک زندگی تولیدي اقتصادي، سبک  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي با مؤلفه

زندگی تولیدي اجتماعی، سبک زندگی تولیدي فرهنگی، سبک زندگی مصرفی 

نگاه کنید به (اقتصادي، سبک زندگی مصرفی اجتماعی و سبک زندگی مصرفی فرهنگی 

نوري و  ؛ خواجه31-30: 1392ز در مورد سبک زندگی از فیضی، نظریات گیدن

-20: 1392و همچنین نظریات بوردیو از رستمی و اردشیر زاده،  79: 1393همکاران، 

Ritzer؛ و نگاه مارکس به رابطه تولید و مصرف 19: 1394؛ رضایی و همکاران، 16

and et al, 2001: 411 ( هرچقدر . امتیاز 6تا  0سؤال در طیف لیکرت از 35مشتمل بر

  .تر خواهد بود ها باالتر رود سبک زندگی فرد فعاالنه میزان این کنش

هاي تولیدي و مصرفی در  عبارت است از کلیه کنش سبک زندگی فرهنگی-

هاي سبک زندگی تولیدي فرهنگی، سبک زندگی  میدان و زمینه فرهنگی با مؤلفه

: 1392نز در مورد سبک زندگی از فیضی، نگاه کنید به نظریات گید(مصرفی فرهنگی 

و همچنین نظریات بوردیو از رستمی و  79: 1393نوري و همکاران،  ؛ خواجه30-31

؛ و نگاه مارکس به رابطه 19: 1394؛ رضایی و همکاران، 16-20: 1392اردشیر زاده، 
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Ritzerتولید و مصرف  and et al, 2001: 411 ( سؤال  8مشتمل بر) 14تا  7سؤاالت 

  .امتیاز 6تا  0در طیف لیکرت از ) پرسشنامه سبک زندگی

هاي تولیدي و مصرفی  عبارت است از کلیه کنش سبک زندگی اجتماعی-

هاي سبک زندگی تولیدي اجتماعی، سبک  جمعی که بروز بیرونی و عینی دارند با مؤلفه

فیضی،  نگاه کنید به نظریات گیدنز در مورد سبک زندگی از(زندگی مصرفی اجتماعی 

و همچنین نظریات بوردیو از  79: 1393نوري و همکاران،  ؛ خواجه30-31: 1392

؛ و نگاه مارکس 19: 1394؛ رضایی و همکاران، 16-20: 1392رستمی و اردشیر زاده، 

Ritzerبه رابطه تولید و مصرف  and et al, 2001: 411 ( سؤال  21مشتمل بر) سؤاالت

  .امتیاز 6تا  0در طیف لیکرت از ) پرسشنامه سبک زندگی 35تا  15

هاي رقابتی تولیدي و مصرفی  عبارت است از کلیه کنش سبک زندگی اقتصادي-

هاي سبک زندگی تولیدي اقتصادي، سبک زندگی  در میدان و زمینه اقتصادي با مؤلفه

: 1392نگاه کنید به نظریات گیدنز در مورد سبک زندگی از فیضی، (مصرفی اقتصادي 

و همچنین نظریات بوردیو از رستمی و  79: 1393نوري و همکاران،  اجه؛ خو30-31

؛ و نگاه مارکس به رابطه 19: 1394؛ رضایی و همکاران، 16-20: 1392اردشیر زاده، 

Ritzerتولید و مصرف  and et al, 2001: 411 ( سؤال  6مشتمل بر) 6تا  1سؤاالت 

  .تیازام 6تا  0در طیف لیکرت از ) پرسشنامه سبک زندگی

هاي تولیدي اقتصادي، اجتماعی و  اند از کلیه کنش عبارت سبک زندگی تولیدي-

فرهنگی در زمان و مکان خواه مبتنی بر نیازهاي واقعی، کاذب و یا زیبایی شناسانه 

هاي سبک زندگی تولیدي اقتصادي، سبک زندگی تولیدي اجتماعی،  با مؤلفه. باشد

ید به نظریات گیدنز در مورد سبک زندگی از نگاه کن(سبک زندگی تولیدي فرهنگی 

و همچنین نظریات بوردیو  79: 1393نوري و همکاران،  ؛ خواجه31-30: 1392فیضی، 

؛ و نگاه 19: 1394؛ رضایی و همکاران، 16-20: 1392از رستمی و اردشیر زاده، 

Ritzerمارکس به رابطه تولید و مصرف  and et al, 2001: 411 ( ل سؤا 19مشتمل بر



  

  

  

  

247     ... شناختی نقش کیفیت زندگی در سبک  بررسی جامعه

 6تا  0در طیف لیکرت از ) پرسشنامه سبک زندگی 27تا  15، 9تا  7، 3تا  1سؤاالت (

  .امتیاز

اند استفاده و مصرف کلیه تولیدات اقتصادي،  عبارت سبک زندگی مصرفی-

اجتماعی و فرهنگی در زمان و مکان خواه مبتنی بر نیازهاي واقعی، کاذب و یا زیبایی 

سبک زندگی مصرفی اقتصادي، سبک زندگی مصرفی هاي  با مؤلفه. شناسانه باشد

نگاه کنید به نظریات گیدنز در مورد سبک (اجتماعی و سبک زندگی مصرفی فرهنگی 

و همچنین  79: 1393نوري و همکاران،  ؛ خواجه31-30: 1392زندگی از فیضی، 

: 1394؛ رضایی و همکاران، 16-20: 1392نظریات بوردیو از رستمی و اردشیر زاده، 

Ritzer؛ و نگاه مارکس به رابطه تولید و مصرف 19 and et al, 2001: 411 ( مشتمل بر

در طیف ) پرسشنامه سبک زندگی 35تا  28، 14تا  10، 6تا  4سؤاالت (سؤال  16

  .امتیاز 6تا  0لیکرت از 

عبارت است ترکیبی از برخورداري و دسترسی فرد به ابعاد عینی  کیفیت زندگی -

ابعاد جمعی زندگی او و کیفیت ذهنی که رضایت ذهنی از  و تأمین و توسعه

هاي مادي و اجتماعی زندگی خویش که ممکن است این رضایت ذهنی در  برخورداري

گذاري کرده بود و آنچه هست  نگاهی به مقایسه خود و جامعه و مقایسه آنچه هدف نیم

موردي و کاستانزا  نگاه کنید به تعاریف فیلیپس،(شود  شده باشد را شامل می و حاصل

و همچنین  118، 107، 9-10، 4: 1388در مورد کیفیت زندگی از غفاري و امیدي، 

 ,Genovرویکردهاي عینی اسکاندیناوي و ذهنی آمریکایی، کیفیت اجتماعی و قابلیت 

2004: 156, Diener & Suh,1997: 190- 191, Inoguchi and Fujii 2013: 4, 
Walker & Van der Maesen, 2003: 4, Abbott & Wallace, 2012: 155, Tonon, 

2015: 23, Morris, 2010: 7, .(  

اند از بهداشت، آموزش،  دهند عبارت هایی که کیفیت زندگی را تشکیل می مؤلفه

عنوان کیفیت عینی،  زیست، درآمد، اوقات فراغت، مسکن، امکانات زندگی به محیط

اجتماعی، حمایت اجتماعی، عدالت اجتماعی،  روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احترام
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عنوان  عنوان کیفیت جمعی و در نهایت رضایت از زندگی به آزادي، امنیت اجتماعی به

امتیازي  6تا  0سؤالی طیف لیکرت  63این متغیر با استفاده از پرسشنامه . کیفیت ذهنی

راي سنجش کیفیت آن ب 63تا  7اي و سؤاالت  آن زمینه 6تا  1سنجیده شده که سؤاالت 

  .سؤال بوده است 57زندگی با 

عبارت است از برخورداري و دسترسی فرد به نیازهاي  کیفیت زندگی عینی -

زیست، اوقات فراغت،  هاي درآمد، آموزش، بهداشت، محیط اساسی و عینی با مؤلفه

نگاه کنید به رویکردها و تعاریف عینی به کیفیت زندگی از (مسکن، امکانات زندگی 

 :Genov, 2004: 156, Morris, 2010و همچنین  118و  10-9: 1388فاري و امیدي، غ

در ) پرسشنامه کیفیت زندگی 34تا  19و  17تا  7سؤاالت (سؤال  27مشتمل بر ). 7

امتیاز 6تا  0طیف لیکرت از 

عبارت است تأمین و توسعه ابعاد جمعی زندگی فرد با  کیفیت زندگی جمعی -

جتماعی، ارتباط اجتماعی، حمایت اجتماعی، آزادي، احترام اجتماعی، هاي امنیت ا مؤلفه

نگاه کنید به رویکردها و تعاریف جمعی به کیفیت (اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی 

 ,Genov, 2004: 156و همچنین  118و  10-9: 1388زندگی از غفاري و امیدي، 

Diener & Suh,1997: 190, Wallace & Abbott,2009: 10, Abbott & Wallace, 

2012: 155, Walker & Van der Maesen, 2003: 4, Morris, 2010: 7 ( مشتمل بر

 6تا  0در طیف لیکرت از ) پرسشنامه کیفیت زندگی 57تا  35و  18سؤاالت (سؤال  24

.امتیاز

هاي مادي و  عبارت است رضایت ذهنی از برخورداري کیفیت زندگی ذهنی -

نگاهی به مقایسه  که ممکن است این رضایت ذهنی در نیماجتماعی زندگی خویش 

شده باشد  گذاري کرده بود نیز حاصل خود و جامعه و مقایسه آنچه هست و آنچه هدف

 4: 1388نگاه کنید به رویکردها و تعاریف ذهنی به کیفیت زندگی از غفاري و امیدي، (

 Genov, 2004: 156, Diener & Suh,1997: 191, Inoguchi andو همچنین  107و 

Fujii 2013: 4, Walker & Van der Maesen, 2003: 15, Tonon, 2015: 23, 
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Morris, 2010: 7 .( سؤال  6با مؤلفه رضایت از زندگی مشتمل بر) 63تا  58سؤاالت 

  امتیاز 6تا  0در طیف لیکرت از ) پرسشنامه کیفیت زندگی

  .سال به باال 65اند از شهروندان  ان عبارتسالمند -

  

  هاي پژوهش یافته

نفر  232پاسخگو تعداد  396بر اساس نتایج حاصل از جداول توافقی پیمایش، از میان 

نفر  164درصد شهرنشین و  87,9درصد روستایی و  12,1درصد مرد که  58,6یعنی 

درصد آنها  86,6درصد روستانشین و  13,4درصد زن که از این تعداد  41,4یعنی 

درصد به ترتیب متأهل، مجرد،  1,5و  23,7، 0,5، 74,2ین تعداد از ا. شهرنشین بودند

 12,6سواد،  درصد بی 36,4در شرایط فوت همسر و طالق گرفته بودند و از این میان 

 3درصد دیپلم،  20,7درصد تحصیالت ابتدایی،  25,3درصد سواد خواندن و نوشتن، 

درصد  49س تفکیک قومی، همچنین بر اسا. درصد لیسانس بودند 2دیپلم و  درصد فوق

  .اند درصد بلوچ بوده 0,5درصد ترك و  3,5درصد کرد،  5,6درصد لر،  41,4عرب، 

  

  میانگین کیفیت و سبک زندگی و ابعاد آنها -

با توجه به خروجی جدول آمار توصیفی که میانگین کیفیت زندگی و ابعاد آن را 

فیت زندگی عینی با میانگین دهد؛ مشخص است که سالمندان به ترتیب با کی نمایش می

درصد از حداکثر میانگین بالقوه این بعد کیفیت زندگی است،  61,69امتیاز که  148,07

درصد از حداکثر میانگین بالقوه  52,3امتیاز که  18,83کیفیت زندگی ذهنی با میانگین 

 41,2امتیاز که  64,28این بعد کیفیت زندگی است، کیفیت زندگی جمعی با میانگین 

درصد از حداکثر میانگین بالقوه این بعد کیفیت زندگی است؛ بیشترین درصد 

توان گفت که  دیگر می عبارت به. اند برخورداري در آن ابعاد کیفیت زندگی خود را داشته

کیفیت زندگی عینی، ذهنی و جمعی در بین سالمندان منطقه به ترتیب بیشترین درصد 
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دهد که سالمندان درمجموع از کیفیت  نشان می نتایج همچنین. اند تحقیق را داشته

درصد از حداکثر میانگین بالقوه کیفیت  53,51امتیاز که  231,19زندگی با میانگین 

اند که درمجموع این میزان برخورداري از کیفیت زندگی  زندگی است؛ برخوردار بوده

  .حدود کمی بیش از نیمی از سطح کیفیت زندگی مورد انتظار بوده است

هاي زندگی را نمایش  ا توجه به خروجی جدول آمار توصیفی که میانگین سبکب

دهد؛ مشخص است که سالمندان به ترتیب با سبک زندگی اجتماعی با میانگین  می

درصد از حداکثر میانگین بالقوه این سبک زندگی است، سبک  45,36امتیاز که  57,156

درصد از حداکثر میانگین بالقوه این  40,45امتیاز که  53,404زندگی مصرفی با میانگین 

درصد از  33,17امتیاز که  25,878سبک زندگی است، سبک زندگی تولیدي با میانگین 

حداکثر میانگین بالقوه این سبک زندگی است، سبک زندگی اقتصادي با میانگین 

 درصد از حداکثر میانگین بالقوه این سبک زندگی است، سبک 32,15امتیاز که  11,575

درصد از حداکثر میانگین بالقوه این  21,98امتیاز که  10,55زندگی فرهنگی با میانگین 

. اند سبک زندگی است؛ بیشترین درصد استفاده و بکارگیري در زندگی خود را داشته

توان گفت که سبک زندگی در بین سالمندان منطقه موردتحقیق به  دیگر می عبارت به

  . ي، اقتصادي و فرهنگی استترتیب اجتماعی، مصرفی، تولید

هاي  بندي حوزه طور خالصه سبک زندگی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی از تقسیم به

بندي دیگر به ترتیب بیشترین  اجتماعی و سبک زندگی مصرفی و تولیدي از تقسیم

طورکلی سالمندان،  به. درصد استفاده را در بین سالمندان منطقه موردتحقیق داشته است

درصد از حداکثر میانگین بالقوه خود  37,75امتیاز که  79,28با میانگین  سبک زندگی

سوم درصد امکان استفاده و  است؛ را برخوردار بوده است که تقریبًا کمی بیشتر از یک

شود نتیجه گرفت سبک زندگی سالمندان منطقه  بکارگیري در زندگی است؛ که می

  .منفعالنه بوده است
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  فیآمارهاي توصی -1جدول 

تعداد حداقل  دامنه حداکثر میانگین انحراف معیار

کیفیت زندگی عینی 396  98.00 102.00 200.00 148.0707 21.39289

کیفیت زندگی جمعی 396 95.00 20.00 115.00 64.2828  15.74708

کیفیت زندگی ذهنی 396 36.00 .00 36.00  18.8333  6.59632

کیفیت زندگی 396 215.00 124.00 339.00 231.1919 35.70659

سبک زندگی اقتصادي 396 27.00 .00 27.00  11.5758 5.84455

سبک زندگی اجتماعی 396 87.00 11.00 98.00 57.1566 13.61573

سبک زندگی فرهنگی 396 30.00 .00 30.00 10.5505 5.75755

سبک زندگی تولیدي 396 46.00 5.00 51.00 25.8788 8.49515

صرفیسبک زندگی م 396 89.00 10.00 99.00 53.4040 13.88081

سبک زندگی 396 123.00 17.00 140.00 79.2828  21.38379

Valid N (listwise) 396

  

کیفیت زندگی عینی، کیفیت زندگی جمعی، کیفیت زندگی ذهنی، سبک  -

  .کنند بینی می داري پیش طور معنی زندگی را به

خالصه مدل آزمون رگرسیون که در جدول  0,656با توجه به ضریب همبستگی 

بایست گفت که بین مجموعه متغیرهاي مستقل کیفیت  شود می مشاهده می 2شماره 

زندگی عینی و کیفیت زندگی جمعی، کیفیت زندگی ذهنی و متغیر وابسته سبک زندگی 

 0,427شده که برابر با  اما مقدار ضریب تعین تعدیل. همبستگی خوبی وجود دارد

متغیر  3درصد از کل تغییرات سبک زندگی وابسته به  42,7دهد که  باشد نشان می یم

دیگر مجموعه متغیرهاي مستقل، کمی کمتر از نیمی  عبارت به. باشند مستقل ذکرشده می

از سوي دیگر با توجه به . کنند بینی می از واریانس متغیر سبک زندگی را پیش

=F(داري آزمون  معنی  3برگرفته از جدول  0,01تر از  خطاي کوچک در سطح) 98.949

متغیر مستقل و یک متغیر  3توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از  می
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وابسته سبک زندگی مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات 

  . بینی کنند سبک زندگی را پیش

یفیت زندگی جمعی، کیفیت متغیر ک 3دهد که  نشان می 4اما ارزیابی جدول 

، .477زندگی عینی و کیفیت زندگی ذهنی به ترتیب با ضرایب بتاي استاندار شده 

دار و بدون واسطه را با متغیر وابسته یعنی  بیشترین همبستگی مثبت معنی. 121، .177

دهد که کیفیت زندگی جمعی با تأثیر  نتایج پیمایش نشان می. اند سبک زندگی داشته

تأثیر کل، کیفیت زندگی ذهنی با  0,477و بدون تأثیر غیرمستقیم و با  0,477مستقیم 

تأثیر کل، کیفیت زندگی عینی  0,434تأثیر غیرمستقیم و با  0,313و  0,121تأثیر مستقیم 

طور که شکل  تأثیر کل، همان 0,419تأثیر غیرمستقیم و  0,242و  0,177با تأثیر مستقیم 

؛ به ترتیب بیشترین اثرگذاري را روي سبک زندگی دهد تحلیل مسیر نشان می) 2(

  .اند داشته

  

  خالصه مدل -2جدول 

  مدل
  ضریب همبستگی

R
ضریب تعیین   تخمین خطاي استاندارد  شده ضریب تعیین تعدیل

1 .656� .431 .427 16.19280

a. ها بین پیش: (Constant), کیفیت زندگی جمعی ,کیفیت زندگی عینی ,کیفیت زندگی ذهنی  

b. سبک زندگی :متغیر وابسته  

  

  آنوا -3جدول 

جمع اسکوارها  مدل F  میانگین اسکوارها  درجه آزادي   مقدار ویژه

1 Regression 77835.246 3 25945.082 98.949 .000�

Residual 102785.077 392 262.207

Total 180620.323 395

a. سبک زندگی :متغیر وابسته  

b. ها بین پیش: (Constant), کیفیت زندگی جمعی ,کیفیت زندگی عینی ,کیفیت زندگی ذهنی
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  اثرات متقابل -4جدول 

مدل

اثرات متقابل 

غیراستاندارد

اثرات متقابل 

استاندارد
T

مقدار 

ویژه

  ها همبستگی

B
خطاي 

استاندارد
بتا

مرتبه 

صفر
تفکیکی

نیمه 

تفکیکی

1

(Constant) 4.079  6.298  .648 .518

کیفیت زندگی 

  عینی
.177 .046  .177  3.849 .000 .410 .191  .147  

کیفیت زندگی 

جمعی
.648 .068 .477 9.548 .000 .617  .434 .364

کیفیت زندگی 

ذهنی
.392 .183 .121 2.142 .033  .528 .108 .082

a. سبک زندگی :متغیر وابسته  

  

  
  وي سبک زندگی سالمنداننقش ابعاد و گویه هاي کیفیت زندگی ر -2شکل 
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زیست، اوقات فراغت، مسکن، امکانات زندگی،  آموزش، بهداشت، محیطدرآمد،  -

امنیت اجتماعی، روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احترام اجتماعی، 

بینی  داري پیش طور معنی آزادي، عدالت اجتماعی، رضایت از زندگی، سبک زندگی را به

  .کنند می

خالصه مدل آزمون رگرسیون که در جدول  0,764ا توجه به ضریب همبستگی ب

بایست گفت که بین مجموعه متغیرهاي مستقل درآمد،  شود می مشاهده می 5شماره 

زیست، اوقات فراغت، مسکن، امکانات زندگی، امنیت  آموزش، بهداشت، محیط

احترام اجتماعی، آزادي، اجتماعی، روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، 

عدالت اجتماعی، رضایت از زندگی و متغیر وابسته سبک زندگی همبستگی خیلی 

باشد نشان  می 0,567شده که برابر با  اما مقدار ضریب تعیین تعدیل. خوبی وجود دارد

متغیر مستقل  15درصد از کل تغییرات سبک زندگی وابسته به  56,7دهد که  می

دیگر مجموعه متغیرهاي مستقل، بیش از نیمی از واریانس  عبارت هب. باشند ذکرشده می

 Fداري آزمون  از سوي دیگر با توجه به معنی. کنند بینی می متغیر سبک زندگی را پیش

توان نتیجه گرفت  می 6برگرفته از جدول  0,01تر از  در سطح خطاي کوچک) 35.550)

و یک متغیر وابسته سبک زندگی متغیر مستقل  15که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 

بینی  مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات سبک زندگی را پیش

  .کنند

متغیر آموزش، رضایت از زندگی، روابط  9دهد که  نشان می 7اما ارزیابی جدول   

ي زیست، عدالت، امنیت به ترتیب با ضرایب بتا اجتماعی، آزادي، مسکن، درآمد، محیط

بیشترین . 073، .101، -.116، .155، -.157، .175، .209، .236، .309استاندار شده 

اند که  دار و بدون واسطه را با متغیر وابسته یعنی سبک زندگی داشته همبستگی معنی

تحلیل ) 3(شکل . زیست با سبک زندگی معکوس بوده است همبستگی مسکن و محیط

  .دهد ی بر سبک زندگی را نشان میمسیر اثرگذاري گویه هاي کیفیت زندگ
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  خالصه مدل -5جدول 

  مدل
  ضریب همبستگی

R
ضریب تعیین   تخمین خطاي استاندارد  شده ضریب تعیین تعدیل

1 .764� .584 .567 14.06334

a. ها بین پیش: (Constant), عدالت  ,آموزش ,مسکن ,امنیت اجتماعی ,درآمد ,رضایت از زندگی

اوقات  ,احترام اجتماعی ,ارتباط اجتماعی ,آزادي ,بهداشت ,عتماد اجتماعیا ,زیست محیط ,اجتماعی

  حمایت اجتماعی ,امکانات زندگی ,فراغت

b. سبک زندگی :متغیر وابسته

  

  آنوا -6جدول 

جمع اسکوارها  مدل درجه آزادي F  میانگین اسکوارها مقدار ویژه

1 Regression 105464.863 15 7030.991 35.550 .000�

Residual 75155.460 380 197.778

Total 180620.323 395

a. سبک زندگی :متغیر وابسته  

b. ها بین پیش: (Constant), عدالت  ,آموزش ,مسکن ,امنیت اجتماعی ,درآمد ,رضایت از زندگی

اوقات  ,احترام اجتماعی ,ارتباط اجتماعی ,آزادي ,بهداشت ,اعتماد اجتماعی ,زیست محیط ,اجتماعی

,امکانات زندگی ,فراغت

  

  اثرات متقابل -7جدول 

مدل

اثرات متقابل 

غیراستاندارد

اثرات متقابل 

استاندارد

T
مقدار 

ویژه

  ها همبستگی

B

خطاي 

استاندار

د

بتا
مرتبه 

  صفر
  تفکیکی

نیمه 

  تفکیکی

1
(Constant) 34.194 7.347 4.654 .000

1.826  درآمد .440 .155  4.151 .000 .143 .208  .137
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آموزش 1.340 .182 .309  7.351 .000 .521 .353 .243  

بهداشت .185 .186 .045 .996 .320 .409 .051 .033

زیست محیط -.717 .288 -.116 -2.487 .013 .243 -.127 -.082

اوقات فراغت .548 .461  .056 1.190 .235 .374 .061 .039

مسکن -.720 .198 -.157 -3.647 .000 .024 -.184 -.121

امکانات 

زندگی
-.116 .099 -.058 -1.174 .241 .190 -.060 -.039

امنیت 

اجتماعی
.588 .286 .073 2.055 .041 .199 .105 .068

ارتباط 

اجتماعی
.943 .206 .209 4.577 .000 .549  .229 .151

حمایت 

اجتماعی
.517 .274 .094  1.885  .060 .446 .096 .062

آزادي 

اجتماعی
.769 .184 .175 4.180 .000 .420 .210 .138

احترام 

اجتماعی
-.086 .422 -.009 -.204 .839 .375 -.010 -.007

اعتماد 

اجتماعی
.047 .331 .006 .141 .888 .356 .007 .005

عدالت 

اجتماعی
.834 .326 .101 2.555 .011 .364 .130 .085

رضایت از 

زندگی
.765 .170 .236 4.502 .000 .528 .225 .149

a. سبک زندگی :متغیر وابسته  
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  .داري روي سبک زندگی سالمندان اثرگذار است طور معنی کیفیت زندگی به -

بایست گفت  می) 8(خروجی آزمون پیرسون جدول  Sig:0,000با توجه به مقدار 

گی و سبک زندگی سالمندان درصد بین کیفیت زند 99داري در سطح  که رابطه معنی

 0,615میزان ضریب همبستگی . شود وجود دارد و بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می

 1دیگر با  عبارت به. دهد که این همبستگی مستقیم و در حد متوسط است نشان می

  .شود تر می واحد فعاالنه 0,615واحد افزایش در کیفیت زندگی، سبک زندگی سالمندان 

  

  بستگی پیرسونهم -8جدول 

سبک زندگی  کیفیت زندگی

همبستگی پیرسون  کیفیت زندگی 1 .615**

)Sig. (2-000.  طرفه

396  تعداد 396

سبک زندگی همبستگی پیرسون .615** 1

)Sig. (2-طرفه .396

تعداد 396 396

  

هاي زندگی اقتصادي،  مسیر اثرگذاري ابعاد کیفیت زندگی روي سبک -

  ، فرهنگی سالمنداناجتماعی

و بدون  0,336دهد که کیفیت زندگی عینی با تأثیر مستقیم  نتایج پیمایش نشان می

و  0,233تأثیر کل، کیفیت زندگی جمعی با تأثیر مستقیم  0,336تأثیر غیرمستقیم و با 

تأثیر کل، کیفیت زندگی ذهنی بدون تأثیر مستقیم و  0,357تأثیر غیرمستقیم و با  0,124

نشان ) 4(طور که شکل تحلیل مسیر  تأثیر کل همان 0,192تأثیر غیرمستقیم و 0,192

گرچه . اند دهد؛ به ترتیب بیشترین اثرگذاري را روي سبک زندگی اقتصادي داشته می

صدم  2کیفیت عینی بیشترین اثر مستقیم را روي سبک زندگی اقتصادي دارد اما تنها با 
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ین رتبه در اثرگذاري کلی روي سبک زندگی کمتر نسبت به کیفیت جمعی دوم) 0,02(

از سوي دیگر در مدلی دیگر کیفیت زندگی جمعی با تأثیر مستقیم . اقتصادي دارد

تأثیر کل، کیفیت زندگی ذهنی با تأثیر  0,550و بدون تأثیر غیرمستقیم و با  0,550

عینی تأثیر کل، کیفیت زندگی  0,485تأثیر غیرمستقیم و با  0,361و  0,124مستقیم 

طور که شکل  تأثیر کل همان 0,201تأثیر غیرمستقیم و  0,201بدون تأثیر مستقیم و 

دهد؛ به ترتیب بیشترین اثرگذاري را روي سبک زندگی  نشان می) 4(تحلیل مسیر 

  . اند اجتماعی داشته

و بدون تأثیر  0,235همچنین در مدلی دیگر کیفیت زندگی جمعی با تأثیر مستقیم 

 0,086و  0,199تأثیر کل، کیفیت زندگی عینی با تأثیر مستقیم  0,235ا غیرمستقیم و ب

و  0,133تأثیر کل، کیفیت زندگی ذهنی با تأثیر مستقیم  0,285تأثیر غیرمستقیم و با 

نشان ) 4(طور که شکل تحلیل مسیر  تأثیر کل همان 0,287تأثیر غیرمستقیم و  0,154

گرچه . اند وي سبک زندگی اجتماعی داشتهدهد؛ به ترتیب بیشترین اثرگذاري را ر می

کیفیت جمعی بیشترین اثر مستقیم را روي سبک زندگی فرهنگی دارد اما کیفیت ذهنی 

طور کل، ترکیب این سه  به. بیشترین اثرگذاري کلی را روي سبک زندگی فرهنگی دارد

  .دهد مدل، به شکل مدل زیر خود را نشان می
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  هاي زندگی روي سبک نقش ابعاد کیفیت زندگی -4شکل 

  

  گیري بحث و نتیجه

با توجه به نتایج بدست آمده از پیمایش مشخص شد که سبک زندگی اجتماعی از 

درصد فراوانی کنش بیشتري در بین سالمندان برخوردار است؛ و سبک زندگی 

برابر بیشتر از  1,5اجتماعی بیش از دو برابر بیشتر از سبک زندگی فرهنگی و حدود 

ها ضمن نمایان  این یافته. ی اقتصادي داراي فراوانی فعالیت و کنش استسبک زندگ

کردن اجتماعی بودن سبک زندگی سالمندان منطقه تا اقتصادي و فرهنگی بودن سبک 

هاي عشایري، قومی و خانوادگی  زندگی آنها در پاسخ به این سؤال از تحقیق، با ریشه

ب و متناظر خود را ایجاد کند؛ منطبق تواند سرمایه متناس واحد تحلیل تحقیق که می
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هاي زندگی افراد  رفتارها و سبک... "تواند با این نظر بوردیو مبنی بر اینکه  است که می

هاي اجتماعی  جامعه به دلیل موقعیت متفاوتشان از لحاظ سرمایه و قرار گرفتن در میدان

 "و  ") 16-20: 1392رستمی و اردشیر زاده، (شود  گوناگون میان آنها ظاهر می

-35: 1396آتشین صدف و خیري، (هاي زندگی و سرمایه پیوندي نزدیک دارند  سبک

  .هماهنگ باشد ").36

در بررسی این فرضیه که کیفیت زندگی عینی، کیفیت زندگی جمعی، کیفیت 

کنند؛ نتایج رگرسیون و  بینی می داري پیش طور معنی زندگی ذهنی، سبک زندگی را به

هاي توصیفی کیفیت زندگی عینی، ذهنی و  دهد گرچه طبق آماره ن میتحلیل مسیر نشا

اند؛ اما کیفیت  جمعی در بین سالمندان منطقه به ترتیب بیشترین درصد تحقیق را داشته

زندگی جمعی، کیفیت زندگی ذهنی، کیفیت زندگی عینی به ترتیب با بیشترین تأثیر 

توان نتیجه گرفت که  اند که میکل، بیشترین اثرگذاري را روي سبک زندگی داشته

سبک زندگی شهروندان سالمند بیشتر تحت تأثیر ابعاد جمعی و ذهنی کیفیت زندگی 

است تا ابعاد عینی آن و این نتایج منطبق با نماي سبک زندگی سالمندان منطقه است که 

طی آن سبک زندگی سالمندان منطقه با اختالف نماي اجتماعی دارد تا اقتصادي و 

اکنون در رده سالمندي قرار دارند؛ حسب زمان و  گی، چرا که این رده سنی که همفرهن

هاي جمعی و بازخوردهاي آن  اند؛ به ارزش پذیر شده نوع جامعه سنتی که در آن جامعه

نسبت به خود بیشتر اهمیت داده و براي آنها از اهمیتی و اولویت بیشتري براي 

هاي جمعی و ذهنی  رو اهداف و ارزش ینازا. گذاري و تحقق برخوردار است هدف

هاي زندگی اجتماعی است که به آن  تري براي سبک کنش و فعالیت محرك پراهمیت

  . گوییم سبک زندگی می

در واقع با توجه به اینکه هدف کیفیت زندگی است؛ هر کنش و فعالیتی که بتواند 

امعه که در اینجا تر از نظر ج تر و مهم کیفیت زندگی و مخصوصًا کیفیات با ارزش

شود فعالیت و  کیفیات جمعی و ذهنی و سپس عینی است را تأمین نماید؛ باعث می

. شود کنش بیشتر صورت گیرد و در غیر این صورت ضریب احتمال کنش کمتر می
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دیگر براي سالمندان ارزش سرمایه اجتماعی بیشتر است و بنابراین کنش و  عبارت به

وردن آن سرمایه و کیفیت جمعی نیز بیشتر خواهد فعالیت اجتماعی براي بدست آ

توان از آن  توانیم طبق نتایج به سبک زندگی برسیم که می طورکلی ما می لذا به. داشت

اي که هدف آن کیفیت زندگی  سبک زندگی. عنوان سبک زندگی کیفیت محور نام برد به

توان  می خواهد شکل بگیرد است و میزان کیفیت محوري فعالیت و کنشی که می

  .بینی کند احتمال وقوع آن را پیش

ها در جامعه است که  این در انطباق با نظر بوردیو در خصوص میدان و سرمایه

  . هاي زندگی دارند گیري سبک گوید نقش مهمی در شکل می

هاي زندگی افراد جامعه به دلیل موقعیت  رفتارها و سبک... "طبق نظر بوردیو  

هاي اجتماعی گوناگون میان آنها  یه و قرار گرفتن در میدانمتفاوتشان از لحاظ سرما

هاي زندگی و سرمایه  سبک"و  ")16-20: 1392رستمی و اردشیر زاده، (شود  ظاهر می

بوردیو معتقد است  ").36-35: 1396آتشین صدف و خیري، (پیوندي نزدیک دارند 

صی از سرمایه در میدان یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانینش، شکل خا"

کنند اما امکان کسب  افراد همواره براي کسب سرمایه تالش می"و  "شود آن انباشته می

پیربابایی (".که فرد در آن قرار دارد مقدور است) میدان(اي  آن سرمایه فقط در محدوده

از طرف دیگر بوردیو نیز سبک زندگی را محصول ). 76-75: 1394زاده،  و سلطان

دهد اما معتقد است که این  داند؛ که مصرف را جهت می اي می ي سلیقهها "انتخاب"

نوري و سروش،  خواجه(شوند  انجام می "موقعیت ساختاري"ها تحت تأثیر  انتخاب

1393 :30-31 .(  

ها بستگی  آن "ثروت/ سرمایه "بوردیو معتقد است که قدرت انتخاب مردم به  

مثال آموزش، آگاهی فرهنگی  عنوان به(گی است تنها مادي، بلکه فرهن این ثروت نه. دارد

Hatami(، و همچنین نمادین است )و هنر & Bagheri, 2015: 3026 .( از سوي دیگر

گوید سبک زندگی  در راستاي نظریه گیدنز در خصوص سبک زندگی است که می

گیرد براي  وبیش جامع از عملکردهایی است که فرد آن را به کار می اي کم مجموعه
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؛ 23-22: 1394نگاه کنید به رضایی و همکاران، . (ورده شدن نیازهاي جاري خودبرآ

: 1393نوري و همکاران،  ؛ خواجه162-163: 1396افشارکهن و رضایی کرماجانی، 

هاي پیش رو  او معتقد است که سبک زندگی شامل انتخاب بسیاري از انتخاب). 83

  ). Bayangani, 2013: 199. (است

هایی ازجمله غذا،  در مباحث خود از سبک زندگی به شاخصهمچنین گیدنز 

پوشاك، مسکن، اتومبیل، عادات کاري، اشکال مختلف تفریح یا فراغت و انواع دیگري 

کند که از  از رفتار منزلت جویانه، محیط دلخواه براي مالقات کردن دیگران اشاره می

هاي  دارد از شاخص هایی است که طبق نظریاتی که حول کیفیت زندگی وجود شاخص

: 1394نگاه کنید به رضایی و همکاران، (دهد  کیفیت زندگی و آن را تحت تأثیر قرار می

و با رویکردهایی که از دید فردي به کیفیت زندگی نگاه ) 147: 1394؛ خانی، 20

مردم آن چیزهایی را انتخاب خواهند کرد که بیشترین کمک را به "کنند و معتقدند  می

و دیدگاه وبلن که معتقد ) Diener & Suh,1997: 190("کند  شان می یکیفیت زندگ

هاي او  سبک زندگی با تحلیل"گوید  است سبک زندگی متأثر از سطح رفاه است و می

: 1394کوهی نصرآبادي و همکاران، (".خورد از طبقه مرفه جامعه آمریکا پیوند می

  .هم نظر است) 148

که تنها به نیازهاي جاري و رفاه براي تأثیر بر البته برخالف نظر گیدنز و وبلن 

تنها کیفیت عینی که  سبک زندگی اشاره دارند؛ نتایج این پژوهش نشان دادند که نه

اند  کرده هایی است که گیدنز و وبلن براي تأثیر بر سبک زندگی به آنها اشاره شامل مؤلفه

زندگی اثرگذار هستند؛ بلکه کیفیت جمعی و ذهنی نیز پیش و عالوه بر آن روي سبک 

اي از زندگی قرار دارند که  طور که مشخص است سالمندان در مرحله چرا که همان

نهند تا کیفیت زندگی  بیشتر به کیفیت زندگی جمعی و ذهنی نیازمندند و ارزش می

اما دلیل باال بودن کیفیت عینی سالمندان نسبت به سایر ابعاد کیفیت زندگی آنها . عینی

ی با رونق اقتصادي، اشتغال و رقابت کم در بدست آوردن سرمایه و مایملک دورة زندگ

هاي مربوط به کیفیت  هاي اقتصادي و شاخص اند برخی از سرمایه بوده است که توانسته
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هایی هستند که دولت و  عینی را بدست آورند و برخی دیگر از آن نیز شاخص

... خابرات، گاز، آب و برق و حاکمیت توسط توسعه زیرساخت و خدمات نظیر راه، م

  . در اختیار قرار داده است

رغم ارزشمندتر بودن نزد  اما ممکن است گفته شود که چرا کیفیت جمعی علی 

پذیري بیشتر نتوانسته است بیشتر افزایش یابد؛ که دلیل  این رده سنی و از هنگام جامعه

تواند نقش خانواده،  می این. توان شکاف نسلی و گذر از پیرساالري دانست آن را می

هاي ذهنی سالمند از  دوستان، آشنایان، همسایگان، محله و همشهریان و برداشت

هاي خود در گذشته و حال را براي  وضعیت فردي و اجتماعی و رضایت از برخورداري

نتایج تأییدکننده . تر کند تر و پراهمیت تر کردن سبک زندگی سالمندان پررنگ فعاالنه

رفتارها و ... "یو در خصوص میدان و سرمایه مربوطه است مبنی بر اینکه نظریه بورد

هاي زندگی افراد جامعه به دلیل موقعیت متفاوتشان از لحاظ سرمایه و قرار گرفتن  سبک

: 1392رستمی و اردشیر زاده، (شود  هاي اجتماعی گوناگون میان آنها ظاهر می در میدان

20-16 (".  

طور جداگانه براي  اجتماعی و فرهنگی هرکدام به هاي زندگی اقتصادي، سبک

که  طوري به. هاي زندگی عینی، جمعی و ذهنی هستند تحقق نیازمند ترکیبی از کیفیت

دهد اگر هدف سبک  هاي برگرفته از آن در پیمایش نشان می نتایج تحلیل مسیر و مدل

شترین زندگی اقتصادي باشد؛ کیفیت زندگی جمعی، عینی و ذهنی به ترتیب بی

صدم درصد  2اثرگذاري براي تحقق آن را دارد؛ که البته کیفیت زندگی عینی تنها با 

همچنین اگر هدف . کمتر از کیفیت زندگی جمعی در رتبه دوم ما قرار گرفته است

سبک زندگی اجتماعی باشد؛ کیفیت زندگی جمعی، ذهنی و عینی به ترتیب بیشترین 

ز سوي دیگر اگر هدف سبک زندگی فرهنگی باشد؛ ا. اثرگذاري براي تحقق آن را دارد

کیفیت زندگی ذهنی، عینی و جمعی به ترتیب بیشترین اثرگذاري براي تحقق آن را 

دیگر ترکیبی از کیفیت زندگی جمعی که با توجه به نتایج پژوهش که در  عبارت به.  دارد

هاي  یا سایر سرمایه هاي اجتماعی و بندهاي قبلی به آنها اشاره شد؛ به ترتیب از سرمایه
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هاي  شده است؛ کیفیت عینی به ترتیب متشکل از سرمایه تبدیل به آن تشکیل قابل

تبدیل به آنها، کیفیت ذهنی به ترتیب از  هاي قابل فرهنگی، اقتصادي و سایر سرمایه

هاي  گانه سرمایه هاي سه که سرمایه تبدیل به آن هاي قابل سرمایه ذهنی و یا سایر سرمایه

هاي تولیدي و  دهند؛ منجر به کنش اعی، فرهنگی و اقتصادي آن را شکل میاجتم

  .کنند شود که سبک زندگی اقتصادي را محقق می مصرفی در میدان اقتصادي می

هاي اجتماعی  از سوي دیگر ترکیبی از کیفیت جمعی متشکل از به ترتیب سرمایه

ترتیب از سرمایه ذهنی و یا  تبدیل به آن، کیفیت ذهنی به هاي قابل و یا سایر سرمایه

هاي اجتماعی، فرهنگی  گانه سرمایه هاي سه که سرمایه تبدیل به آن هاي قابل سایر سرمایه

هاي فرهنگی،  دهند؛ کیفیت عینی به ترتیب متشکل از سرمایه و اقتصادي آن را شکل می

مصرفی در  هاي تولیدي و تبدیل به آنها، منجر به کنش هاي قابل اقتصادي و سایر سرمایه

همچنین ترکیبی از . کنند شود که سبک زندگی اجتماعی را محقق می میدان اجتماعی می

که  تبدیل به آن هاي قابل کیفیت ذهنی به ترتیب از سرمایه ذهنی و یا سایر سرمایه

دهند؛  هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن را شکل می گانه سرمایه هاي سه سرمایه

هاي  هاي فرهنگی، اقتصادي و سایر سرمایه متشکل از سرمایه کیفیت عینی به ترتیب

هاي اجتماعی و یا سایر  تبدیل به آنها، کیفیت جمعی متشکل از به ترتیب سرمایه قابل

هاي تولیدي و مصرفی در میدان فرهنگی  تبدیل به آن، منجر به کنش هاي قابل سرمایه

  .کنند شود که سبک زندگی فرهنگی را محقق می می

ال اگر هدف تحقق سبک زندگی در مفهوم کلی باشد؛ ترکیبی از به ترتیب ح  

هاي  هاي اجتماعی و یا سایر سرمایه کیفیت زندگی جمعی متشکل از به ترتیب سرمایه

هاي  تبدیل به آن، کیفیت ذهنی به ترتیب از سرمایه ذهنی و یا سایر سرمایه قابل

هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن را  یهگانه سرما هاي سه که سرمایه تبدیل به آن قابل

هاي فرهنگی، اقتصادي و  دهند؛ و کیفیت عینی به ترتیب متشکل از سرمایه شکل می

هاي تولیدي و مصرفی اجتماعی،  تبدیل به آنها، منجر به کنش هاي قابل سایر سرمایه

کنند؛  شود که سبک زندگی را محقق می هاي اجتماعی می فرهنگی و اقتصادي در میدان
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وضوح مشخص است که حلقه  به. توان به آن سبک زندگی کیفیت محور گفت که می

هاي چهارگانه اقتصادي،  وصل کیفیت زندگی و سبک زندگی و ابعاد آنها سرمایه

دهنده کیفیت زندگی و ابعاد آن است که منجر به  اجتماعی، فرهنگی و ذهنی تشکیل

ها و سبک زندگی و ابعاد آن در  زتعریف کنشهاي بعدي بازتولید و با تولید و در چرخه

شود که در انطباق با نظریه بوردیو در مورد سبک زندگی و  طول زندگی اجتماعی می

  .نظریه گیدنز در خصوص ساخت یابی اجتماعی است

مدل ارتباطی سبک زندگی و کیفیت زندگی به این صورت است که کیفیت   

فیت زندگی بدو تولد عامل شروع مدل ارتباطی زندگی خانواده زمینه تولد فرد یعنی کی

هاي چهارگانه  که این کیفیت زندگی در بدو تولد که از سرمایه طوري است؛ به

شود که فرد  پذیري خاص فرد می ها باعث جامعه شده است از طریق این سرمایه تشکیل

هاي  کنش(هاي رقابتی خاصی  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کنش در میدان

ها  را انجام دهد که مجموعه این کنش) لیدي و مصرفی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیتو

  .کند بندي می سبک زندگی خاصی را صورت

هاي تحقیق باید نتیجه گرفت که سبک زندگی جمعی به دلیل نوع  بر اساس یافته  

هاي درونی شده سالمندان و همچنین کیفیت موردنظر و دلخواه  پذیري و ارزش جامعه

خواهند به آن برسند و در زمان حاضر براي وضعیت سالمندي که در آن قرار  آنها که می

دارند کاربردي است که تا حدود زیادي همان کیفیت جمعی است؛ نماي سبک زندگی 

شهروندان واحد تحلیل تحقیق، سبک زندگی جمعی است و همین موضوع باعث شده 

عی کیفیت زندگی باشد جایی که کیفیت که بیشترین اثرپذیري سبک زندگی از بعد جم

حساب  تر به تر و مطلوب جمعی براي سالمندان از ارزش بیشتر و نوعی سرمایه باارزش

اما اینکه چرا کیفیت عینی بیشترین نماي کیفیت زندگی را دارد به این دلیل . آید می

 است که عالوه بر کنش و فعالیتی که سالمندان در سبک زندگی خود براي بدست

عنوان یک ارزش و سرمایه متناسب براي کیفیت زندگی انجام  آوردن کیفیت عینی به

زایی،  توجهی از کیفیت زندگی و عمدتًا بعد عینی آن نظیر اشتغال دهند؛ بخش قابل می
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توسط عوامل ... سازي و  هاي آب، برق، گاز و تلفن و مخابرات و راه و جاده زیرساخت

شود  گردد که باعث می و حاکمیت هست؛ محقق می ها دولت ترین آن دیگر که مهم

  .نماي کیفیت زندگی سالمندان عینی باشد

، فریرا و )2020(و همکاران هاي دیگر نظیر پورتاس این پژوهش برخالف پژوهش

، کاریل )2014(، یینگ هانگ و سونگ لو )2014(، هاکس و همکاران )2018(همکاران 

، دوئل و همکاران)2004(، برنارد و همکاران )2012(بسمن 
1

، آگاه هریس )72: 2010(

، نصرالهی قلعه عبدشاهی و )1393(، جانبانی و همکاران )2: 1391(و همکاران 

که هرکدام ) 1395(، نواح و همکاران )1394(، گنجی و همکاران )1395(همکاران 

 جداگانه از بعد خاص و تکی روانشناسی، بهداشتی، مدیریتی، فن آورانه، اقتصادي،

پرداختند؛  فرهنگی و مصرف بنیان به مقوله ارتباط بین کیفیت زندگی و سبک زندگی می

  .اي ارائه کرده است رشته تر و بین جانبه دیدي همه

  

  پیشنهادها

ها در حوزه کیفیت جمعی را از  هاي خود مخصوصاً حمایت ها حمایت خانواده -1

  .سالمندان خانواده محدود نکنند

افزارهاي کاربردي براي کمک به  ارگیري تکنولوژي و نرمک طرح و اجراي به -2

  انجام امور سالمندان و خدمات به آنها از سوي دولت

ها از سالمند  هاي قانونی براي نگهداري خانواده ها و یا مشوق ایجاد محدودیت -3

هاي سالمندي و کمک رایگان به سالمندان فقیر و تنها از سوي  خود و تأسیس شهرك

  دولت

  نهاد با محوریت کمک به سالمندان هاي مردم وسعه نهادهاي مدنی و انجمنت -4

                                                  
1. Doyle and et al
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جا انداختن گفتمان سودمندمحور بودن سالمند و ناشایسته انگاري اجتماعی و  -5

  اي هاي پایه سازي و آموزش نفی گفتمان سربار بودن سالمندان از طریق فرهنگ

یا دریافتی مالی مکفی،  هاي درآمد ها و دولت به شاخص توجه ویژه خانواده -6

، احترام، حمایت اجتماعی )تنها نبودن(بهداشت و سالمت، مسکن، ارتباطات اجتماعی 

  هاي با تأثیرگذاري باال عنوان شاخص نفس سالمندان به و عزت

  :کرد این پژوهش را موارد زیر محدود می

ضوع و شیوع بیماري کرونا باعث شد تا مراکز دانشگاهی و مطلع در زمینه مو -1

هاي دسترسی ایجاد شود که  متغیرهاي تحقیق و سالمندان تعطیل شوند و یا محدودیت

آوري  هاي بسیاري هم در بخش دلفی و هم پیمایش در جمع پیامد آن محدودیت

پرسشنامه از سالمندان ایجاد کرد و باعث شد زمان بسیاري بیش از آنچه مورد انتظار 

  .و درمجموع کل تحقیق صرف شودها  بود براي انجام هرکدام از بخش

مانند عموم  راحتی به خاص بودن واحد تحلیل تحقیق که سالمندان بودند که به -2

  .راحتی در دسترس نبودند شهروندان و یا جوانان به
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  منابع

بررسی نقش هویت اجتماعی در تعیین )1396. (افشارکهن، جواد و رضایی کرماجانی، ملیحه ،

مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، )همدان شهر(سبک زندگی جوانان 

  .188-157: 1، سال چهاردهم، شماره دانشگاه فردوسی مشهد

هاي نظري سبک زندگی در اندیشه  ، بنیان)1396. (آتشین صدف، عبدالرضا و خیري، محمد

سال سوم، ، نامه سبک زندگی دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشبوردیو با رویکرد انتقادي، 

  .9- 44: 5شماره 

آگاه هریس، مژگان ؛ علی پور، احمد ؛ جان بزرگی، مسعود ؛ موسوي، الهام و نوحی، شهناز .

گروه درمانگريوزندگیسبکاصالحبردرمانگري مبتنیگروهتأثیر، مقایسه)1391(

انشناسی فصلنامه رووزن،  داراي اضافهزنانزندگیکیفیتوزن و ارتقايمدیریتدرشناختی

  .15- 1: 1، شماره سالمت

بندي میدان معماري  اي بر صورت ، مقدمه)1394. (زاده، محمد پیربابایی، محمدتقی و سلطان

، دوره معماري و شهرسازي -نشریه هنرهاي زیبامعاصر ایران بر اساس نظریه میدان بوردیو، 

  .84-73: 1بیستم، شماره 

سبکواجتماعیامنیت، رابطه)1393. (ی، جهانگیرجانبانی، پریسا ؛ مؤمنی، خدا مراد و کرم

مجله تحقیقات بالینی در علوم کرمانشاه، شهرزنانشادکامیوبا کیفیت زندگیزندگی

  .256-247: 4، سال سوم، شماره پیراپزشکی

سال بیستم،شماره؟؟؟؟مجله قبسات، تحلیل مفهومی سبک زندگی، )1394. (جباران، محمدرضا ، :

173-187.  

سازي  مفهوم) 1396.(سنی، محمدحسین ؛ ذکایی، محمد سعید ؛ طالبی، ابوتراب و انتظاري، علیح

فرهنگی، مطالعاتوانسانیعلوم، پژوهشگاهفرهنگیپژوهیجامعهسبک زندگی فرهنگی، 

  .45-1:23سال هشتم، شماره 

و اسالمی،  هاي غربی شناسی مفهوم سبک زندگی در تمدن ، تحلیل جامعه)1394. (خانی، حسین

  .160-145: 1، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل و پنجم، شماره فصلنامه سیاست

مطالعه سبک زندگی و هویت )1393. (نوري، بیژن ؛ پرنیان، لیال و همت، صغري خواجه ،

دوره،ایرانفرهنگیتحقیقاتفصلنامه، )جوانان شهر بندرعباس: مطالعه موردي(اجتماعی 

  .94-69: 1هشمارهفتم،
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فصلنامه هاي سبک زندگی،  ، نگاهی به نظریه)1392. (رستمی، احسان و اردشیر زاده، مرجان

  .31- 9: 3، سال دوم، شماره مطالعات سبک زندگی

سبک )1394. (رضایی، احمد ؛ محمد زاده، حمیده ؛ محمد زاده، فاطمه و رضایی، حسین ،

فصلنامه ، )سال در شهر مرند 29-15موردمطالعه جوانان (زندگی و مدیریت بدن 

  .50-1: 2، سال اول، شماره شناسی سبک زندگی جامعه

78، شماره کتاب ماه علوم اجتماعی، حوزه تولید فرهنگی پیر بوردیو، )1383. (رضایی، محمد :

51 -55.  

اي در زنان  ، تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل؛ مطالعه)1387. (رفعت جاه، مریم

  .159-137: 11، شماره فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطاتغل در وزارت بازرگانی، شا

1370آذر (شناسی و توسعه  هاي سمینار جامعه مجموعه مقاله، )1373. (زاهدي اصل، محمد(،

  .سمت: ، تهران2جلد 

دفاعی  -فصلنامه فرهنگی، سبک زندگی تلویزیونی و مصرف، )1388. (عیوضی، غالمحسن

  .167-143: 16، سال پنجم، شماره و خانوادهزنان 

تهرانکیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی ،)1388. (غفاري، غالمرضا و امیدي، رضا ، :

  .شیرازه

عوامل مؤثر بر )1394.(کوهی نصرآبادي، محسن ؛ واحدیان، مرتضی و غیوري ثالث، ساعده،

شناسی  فصلنامه جامعه، )نشهر کاشا: موردمطالعه(خودآرایی زنان در سبک زندگی مدرن 

  .157-137: 1، سال اول، شماره سبک زندگی

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی )1394. (گنجی، محمد ؛ حسین بر، محمد عثمان و کریمیان، مینا ،

اول،سال،زندگیسبکشناسی جامعهفصلنامه، و سبک زندگی در بین مردان شهر زاهدان

  .176-129: 2شماره

پیرامون اهمیت سیاست در  -گرا هاي توسعه دولت، )1385. (انلفت ویچ، آدری

  .نی نگار و مرندیز: جواد افشار کهن، تهران:،ترجمهتوسعه

شناسی،  در عرصه بررسی نوین جامعه "ساخت اجتماعی"، مفهوم )1387. (موسوي، یعقوب

  .91-88: 11، شماره کتاب ماه علوم اجتماعی

ترجمهانداز پیشگامان اقتصاد توسعه آینده در چشم،)1382. (میر، جرالد و استیگلیتز، جوزف ، :
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