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  چکیده

سالمندان، از نگاه خود تجربه سالمندي از. هاي هدف مددکاران اجتماعی هستندسالمندان یکی از گروه

که بر ما پوشیده است و از سوي دیگر درکی عمیق، فراگیر و معنادار  دارد یهایی برم پرده از واقعیت سو یک

فهم بر همین مبنا، شناسایی و. سازداجتماعی سالمندي در جامعه را براي ما فراهم می-از موقعیت فرهنگی

هاي مناسب تدوین برنامهندان با آن مواجه هستند، جهت اتخاذ وهایی که سالم نیازها و چالش، عمیق مسائل

 ۀایـن مطالعـه بـه بررسی تجرب. محور، ضرورتی کارکردي داردبه سالمنديِ پویا و سالمت یافتنبراي دست 

و با  شده انجامگیري نظري مبتنی بر هدفنمونه به روش نمونه. سالمندان شهر اصفهان، پرداخته است ۀزیست

هاي حاصل از مصاحبه با داده .شده است نیمه ساختاریافته انجاممصاحبه 30به منطق اشباع نظري،  اتکا

هاي این  بر اساس یافته. وتحلیل قرار گرفتند به شیوه کالیزي مورد تجزیه یدارشناسیاستفاده از روش پد

مضمون  چهارن در سالمنداهاي دوران سالمندي درك شده توسط خودپژوهش، مشکالت، نیازها و آسیب

ادراك ذهنی و  و) دردهاي استخوانی و عضالنی، دردهاي قلبی و عروقی(ادراك جسمانی سالمندشدگی 

درماندگی سالمندان، تنهایی و احساس طردشدگی،  یماندگ یدهاحترامی و نادبی(شدگی سالمندروانی 

عدم سازگاري (ایی همچونه مندي حیات زیستی سالمندان با زیرمفهوم ئلهو همچنین مس) شده آموخته

هاي معنایی و تعامالتی  صورتو ) بخش، تنگدستی معیشتی فقدان فراغت فرح، تطبیقی با حیات تکنولوژیک

نگري و  انتخاب و گزینش گري روابط، آینده، یرگراییعدم رضایت و تقد(با محوریتحیات سالمندي

.شناسایی گردید) برساخت معنا

.، پدیدارشناسی، سالمندي، تجربه زیسته، شهر اصفهانتحقیق کیفی:يکلیدهاي  واژه
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  مقدمه و بیان مسئله

که بدنه پیازي شکل هرم سنی  افتهیشیافزايا گونه بهجمعیت سالمندان در جهان ، هاي اخیردر سال

جوامع که نشانگر جوانی جمعیت است به هرمی با قاعده بلند از اقشار مسن تغییر شکل داده است و از 

همین تغییر ). Harrefors & et al, 2009(شود یاد می»انقالب ساکت«تحت عنوان ندهیفزارشداین 

در فضاي زیستی موجب توجه فضاي پژوهشی به واکاوي تبیینی و تفسیري مسائل مرتبط با سالمندي 

 مطالعات کیفی و)Harwood, 2011(هاي کمی همچون مطالعات توان در پژوهششده که می

Crocker, 2006; Kjølseth, 2010 & Rurupet(هاي همچون پژوهش  مجموع.یافت )2011 ,

شناختی کیفی و کمی بیانگر این است کهگرفته در هر دو دستگاه روشصورت مطالعات

در ساحت  اضطراب و تنهاییگسترش ، هاي فیزیکی فعالیت تجربه سالمندان همراه با نقصان

  .)et al, 2015Unalan(ی است تجربه مستمر مالل در زندگروانی وجود و

تعاریف رایج  اما، از حیث معنایی گرچه سالمندي دربرگیرنده معانی متکثري است

است گذر از دوره بزرگسالی به دوره بازنشستگی  در معناي»سالمندي«پیرامون مفهوم

)Victor, 2005( .ادر اما چنین نگاهی بیشتر معناي فیزیولوژیک و زمانی را از سالمندي متب

فرآیندهاي دهد که سالمندي  شناسی نشان مینتایج علم پیري کهیدرحال. سازدمی

هاي ما راجع به فرآیند سالمندي نیز کننده باورها و نگرشبلکه منعکس، بیولوژیکی نیست

این نگاه در  موازات به .)1392، صادقی و خادمیبه نقل از Rothbaum, 1983:171(هست 

باشد وعضوي اجتماعی است که نیازمند حمایت می سالمند، تیشناخرویکردهاي جامعه

در واقع، از این منظر). 68: 1390، فرد نیازي و بابایی(همچنان جزِئی از نظام اجتماعی است

ستینمستقلطور بهخودیزندگادامهبهشخص قادرهکاستیزندگازیدورانيسالمند

  ).1: 1384، ایمقصودن(باشد  یمگرانیدکمکبهمحتاجو

چراکه . دار تبدیل شده استاما موضوع فوق با همه طبیعی بودنش به موضوعی مسئله

با پیري  شدن مواجههاي آتی احتمال  دهد در سال سیر تحوالت جمعیتی نشان میاز سویی 

 ).241: 1389، معیدفر(همچون ایران نیز وجود دارد  توسعه درحالجمعیت در کشورهاي 

درصد رسیده  35/24به  90در دهه  1365درصدي سال  68/6يمندسالچنانکه ضریب 
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ینی آماري منتهی به سال ب پیشاز سوي دیگر ). 59:1394، الریجانی و تاج مزینانی(است 

درصد  16درصد به  9ت سالمندان جهان از رقم ینیز حکایت از افزایش جمع يالدیم 2030

مسیر است که متخصصین جمعیتی براي در همین ). 34: 1387، بذرافشان و همکاران(دارد

را به میان  2050گرفتن تعـداد سـالمندان بـر جـوانان در سال  یـشیسخن از پ بار نیاول

  ).2009، سازمان ملل متحد(آورندمی

زایی این موضوع ناشی از عدم توانمندي دولت در توزیع از سوي دیگر مسئله

عالوه بر این . هاي مدون استان سیاستخدمات عمومی به سالمندان است که نتیجه فقد

سالمندان نقش  مسئلهردن کر در برجسته یچند دهه اخ یط ژهیو بهته یبرخورد سنت و مدرن

 يهاانیر بنییتغي، نظام اقتصاد يهار شالودهییه تغکآنجا است  مسئله. است داشتهیاساس

 يهایدگرگون و يسرعت تحوالت تکنولوژلیبه دل ین نسلیش شکاف بیافزا، تیمالک

 یکارکرد اجتماعدر کاهش... و يشاوندیف نظام خویر شکل خانواده و تضعییتغي، هنجار

  ).17: 1389، شیخی(اندافتاده مؤثرها آنت یف موقعیسالمندان و تضع

هاي زیسـتی ایـن قشـر    انجام پژوهش پیرامون وضعیت تجربی و نیازمندي، از همین رو

هـا و  اکثـر پـژوهش  توان دیـد کـه    می، نگاه به میدان پژوهشیاما با ، رسدضروري به نظر می

مثـال   طـور  بـه صورت گرفته که »اتیک«نتایج آن از منظري بیرونی و با تکیه بر رویکردهاي 

علـی پـور و   ، )1386(شـیخی  ، )1383(هایی از قبیـل کلـدي و همکـاران    توان به پژوهشمی

درسـت حیـات    درك امـا . شـاره نمـود  ا)1393(برهانی نژاد و همکـاران  ، )1388(همکاران 

محقـق خـود   ، در این معنـا . باشدمی» امیک«نیازمند رویکردهاي همدالنه و  سالمندان زیستی

مطالعه حاضر با تمرکز بر  باید به عضوي از موقعیت میدانی پژوهش بدل شود و از همین رو

بـد و احسـاس و   دریاآن است تا درك و تصور آنها را نسبت به سالمنديروي سالمندان بر

این مطالعـه  . ان را واکاوي و تفسیر نمایدتجارب آنگرید عبارت بهادراك واقعی سالمندان و

اي از سـالمندي  زیسـته  تجربـۀ اسـت کـه سـالمندان چـه      سؤاالتبه دنبال پاسخگویی به این 

، چیسـت؟ سـالمندان  خـود   يسـالمند خویش دارند؟ احسـاس و ادراك سـالمندان از دوران   

  ؟کشندیمرا چگونه به تصویر خود  هاي ناشی از سالمنديو آسیبازهانی، مشکالت
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  پیشینه پژوهش

بـا روش کمـی صـرفاً بـه      شده انجامهاي  در رویارویی با پدیده زندگی سالمندي اکثر تحقیق

شناسانه و مددکاري اجتمـاعی  و با منطق جامعه انداختهشناسایی ماهیت کنونی سالمندان پرد

هـاي  هـاي اخیـر حرکـت   هرچنـد در سـال  .انـد مشـغول پـژوهش بـوده   در موضوع سالمندي 

در اینجا به برخی . به سمت رویکردهاي تفسیري و کیفی حرکت نموده است یشناخت روش

  .گرددیمدر حوزه سالمندي اشاره  شده انجاماز تحقیقات 

هـاي  مفـاهیم و شـاخص  «عنـوان  بـا اي  در مطالعـه ) 1399(و همکاران  فاطمه استبصاري

رونـد  سالمندي جمعیت و شهرنشـینی دو  اند که  به این نتیجه رسیده»شهر دوستدار سالمندان

. دهنـد  هاي قرن بیست و یکم را شکل می یکی از چالش، جهانی هستند که همراه با یکدیگر

اي جهـت طراحـی شـهرهاي دوسـتدار سـالمند      پایـه  عنـوان  بـه تواند  هاي مطالعه فوق می یافته

  .ارتقاي کیفیت زندگی سالمندان و ترویج سالمندي فعال توجه قرار گیرند منظور به

نقـش بخشـش و جنسـیت در    «عنـوان   بااي  در مطالعه) 1398(می باللی دهکردي و سلی

 120بـا اسـتفاده از یـک نمونـه      »پذیري سالمت روان سالمندان شهرستان شهرکرد ینیب شیپ

هاي سالمندان و با استفاده از روش رگرسیون چندگانـه بـه   نفري از سالمندان ساکن در خانه

ــی   ــر بخشــش م ــا ایــن نتیجــه رســیدند کــه متغی ــد چه ــالمندان  توان ــی س ر بعــد ســالمت روان

ولـی متغیـر   ، بینـی کنـد  را پـیش ) افسردگی و عملکـرد اجتمـاعی  ، اضطراب، سازيجسمانی(

سـالمندان را  ) سـازي و افسـردگی  جسـمانی (تواند دو بعـد از سـالمت روان    جنسیت فقط می

  .قرار دهد ینیب شیپمورد 

بر  تأثیرگذارررسی عوامل ب«در پژوهش خود با عنوان ) 1394(الریجانی و تاج مزینانی 

طـرد اجتمـاعی زنـان بیشـتر از     به این نتیجه رسیده بودند کـه  » مطرودیت اجتماعی سالمندان

گیـري   اجتمـاعی و جهـت  -پایگـاه اقتصـادي  ، مردان است و سالمندانی که سرمایه فرهنگی

بیشـترین تغییـرات   . طـرد اجتمـاعی کمتـري خواهنـد داشـت     ، ارزشی بـاالتري داشـته باشـند   

اجتمـاعی و سـرمایه فرهنگـی تبیـین      -رودیت اجتماعی نیز با متغیرهـاي پایگـاه اقتصـادي   مط

  .شود می
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منـدي از خـدمات    وضعیت بهـره «با عنوان در پژوهشی )1393(برهانی نژاد و همکاران 

 انـد کـه  بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه     » بر آن در سالمندان شـهر کرمـان   مؤثرسالمت و عوامل 

تأهل، وضعیت ، تحصیالت، جنسیت، مندي از خدمات سرپایی سن رهبه درفاکتورهاي مؤثر 

ــالمندي اســت   ــالمندي از وضــعیت س ــر  . بیمــه و درك س ــین مشــکالت ســالمتی نظی همچن

تقاضـا جهـت دریافـت خـدمات     ، هاي عضالنی اسکلتی و قلبی عروقی در سـالمندان بیماري

  .سالمت را در این قشر افزایش داده است

به دنبال کشـف ابعـادي از زنـدگی زنـان     ) 1392(و خادمی صادقی ، در پژوهشی دیگر

، هاي تحقیق این دو پژوهشگر بر اساس یافته. اند با نگاه جنسیتی بودهمدرن جامعۀسالمند در 

روابـط و مناسـبات خـانوادگی آنهـا را     ، زنان سالمند بر این باور بودند که تغییرات اجتماعی

پیچیـدگی زنـدگی شـهري    . کنـار گذاشـته اسـت   ، درهم ریخته و آنها را به لحاظ اجتمـاعی 

ادغـام در فضـاهاي اجتمـاعی را مشـکل و یـا حتـی       ، باعث شده تا بسـیاري از زنـان سـالمند   

  .سازندغیرعملی ببینند و بیشتر خود را در فضاي خانگی محصور 

هـاي پـژوهش مشـخص     یافته) 1390(باقري نسامی در مطالعات دیگر همچون پژوهش 

، باشـد  ینمـ  يده سـالمند یـ در زنان سالمند مربـوط بـه پد   یعاطف -یوانرات رییکه تغکند می

 یدر طـ  تأثیرگـذار بـا عوامـل    يسازگار یو چگونگ یط زندگیامد شرایرات پیین تغیه اکبل

  .باشد ین دوران میا

هاي خارجی به موضوعات مختلفی در حیطه سالمندي پرداخته شده اسـت   در پژوهش

بـر روي سـالمندان چینـی نشـان     ) 2022(1و همکـاران   نتـایج پـژوهش لئـو   ، که در ایـن میـان  

نتیجـه ایـن مطالعـه    . درصد از سالمندان وجـود داشـت   20,1عالئم افسردگی در دهد که می

زمـان کوتـاه خـواب در بزرگسـاالن چینـی بـا عالئـم         تحرك و مـدت  نشان داد که رفتار کم

.افسردگی مرتبط است

به این نتیجه دسـت یافتـه اسـت کـه تنهـایی بـا       ) 2022(جوسین یه، در پژوهشی دیگر

و اسـتفاده از   ریـ وم مـرگ با افزایش ، تر کیفیت زندگی پایین، تر عملکردهاي شناختی ضعیف

                                               
1. Leo & et al



  

  1400زمستان، 30، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |142  

کـاهش تمـاس   ، سـالمتی  و تنهایی ممکن است با کـاهش هاي بهداشتی همراه است مراقبت

.اجتماعی و کاهش تعامل تشدید شود و با یادآوري خاطرات و انتظار کاهش میابد

دهد که  نشان مینتایج ناپیوستگی رگرسیون فازي) 2022(1در پژوهش لیانگ و دنگ

ــه  ، و تعامــل پــایینتجربــه طــرد شــدن از ارتبــاط اجتمــاعی  ــان ســالمند ب احتمــال ابــتالي زن

درصـد   1,6دهـد و سـالمت روان آنهـا را     درصـد افـزایش مـی    6,9را تـا  هاي مـزمن   بیماري

هـاي تعامـل اجتمـاعی و     تجربه پیوند یافتن و بازگشت میان شـبکه ، عالوه به. دهد کاهش می

بر سـالمت زنـان در دوران   ، فراهم شدن امکان تعامل بین زنان سالمند با سایر اعضاي جامعه

  .گذارد ها در ادامه زندگی تأثیر مثبت میپیري و وضعیت اجتماعی و رفاه ذهنی آن

دهد که مـداخالت مشـارکتی    نشان می) 2022(2نتایج پژوهش پیت چاالرد و همکاران

هـا و خـدمات    سیسـتم ، باید توسط اعضاي خانواده فرد سالمند تقویت شود و از سوي دیگـر 

ش کیفیـت  افـزای  منظـور  بهو حفظ سالمت جسمانی  یتیریخودمد، حمایتی براي بهبود دانش

.باید افزایش یابدزندگی سالمندان

بـه مسـئله تجربـه حیـات شـهري بـراي سـالمندان        ) 2022(3در پژوهش لوپز و همکاران

 شـونده  مصـاحبه افـراد  نتایج این پژوهش بیانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه    . پرداخته شده است

تم درونـی  تخریب فضاي معماري شـهري و اکوسیسـ  ، شهري يها بافتسالمند با تغییر سریع 

احساسی و انـزواي اجتمـاعی ناشـی از عـدم درك عـاطفی محیطـی        يها بیآسدچار ، شهر

نماینـد و همچنـین منـابع حمایـت      ها اثـرات منفـی بـر سـالمتی ایجـاد مـی       این زیان. شوندیم

  .کنند اجتماعی را تضعیف می

بـه ایـن نتیجـه دسـت     ، در پژوهشی مرتبط با پژوهش قبلـی ) 2022(4چنگ و همکاران

اند که پدیده اقامت سالمندان شهري در روستاهاي چین یـک سـبک زنـدگی در حـال      افتهی

دهـد کـه سـالمندان چینـی      کیفـی ایـن پـژوهش نشـان مـی      وتحلیـل  تجزیهنتایج . ظهور است

                                               
1. Liang & Dong
2. Pitchalard
3. Lopez & et al
4. Cheng & et al
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اکثر ساکنان روستایی سـالخورده بـا اجتمـاعی شـدن گسـترده      ، همتایان غربی خود برخالف

کامـل از زیـر بـار     طـور  بـه تواننـد خـود را    نمـی ، چینی والدین عنوان بهاما ، شوند مشخص می

  .خانواده گسترده خود رها کنند

تـرین شـکاف جنسـیتی در     دهنـد کـه عمـده    نشـان مـی  ) 2021(سومان میترا و همکاران 

هاي پزشکی و پس از آن خوشه کارگران با درآمد باال و خوشه  خوشه سالمندان با وضعیت

زنان در خوشه سالمندان مجـرد  ، در مقابل.شودمی دهمشاهساکنان شهري با درآمد متوسط 

  .داري با همتایان مرد خود برخوردار بودند هاي تحرك مثبت معنی از تفاوت درآمد کم

مورد سند و کتـاب در   96پژوهشی اسنادي با مطالعه ) 2019(1سوزل آلنسو و همکاران

بر اساس . المندان انجام دادندها و تعامالت اجتماعی براي س حوزه سالمندي با عنوان فعالیت

دهـد کـه    نشـان مـی  ، اکثر مطالعـاتی کـه پیرامـون سـالمندان انجـام گرفتـه      ، هاي اسنادي یافته

نتیجـه پـژوهش آنهـا حـاکی از     . ها و تعامالت اجتماعی مورد پذیرش سالمندان است فعالیت

ام انجــ، هـا و تعـامالت اجتمـاعی روشـی مثبـت بـراي حفـظ اسـتقالل         آن اسـت کـه فعالیـت   

  .امنیت و کاهش استرس است نیتأم، هاي اساسی و پویا فعالیت

تـوان   مـی ، زبان در حوزه سالمندي هاي فارسی زبان و انگلیسی با نظر به کلیت پژوهش

هـا   پیمـایش بـه آزمـون نظریـه     صـورت  بـه کمی بـوده و   عمدتًاهاي ایرانی  گفت که پژوهش

قیـق پیرامـون سـالمندان بـا توجـه بـه       تح کـه یدرحـال . پرداخته و عموماً محقق محور هسـتند 

عـدم عالقـه بـه    ، در پـر کـردن پرسشـنامه    یحوصـلگ  کـم ، کهولت سـن و ضـعف جسـمانی   

 يریکــارگ بــهمســتلزم ، نــامفهوم بــودن برخــی اصــالحات پرسشــنامه ، هــاي نوشــتاري پاســخ

ــدگی ســالمندان اســت  هــاي کیفــی و تکنیــک روش از ســوي دیگــر . هــاي غیرمخــل در زن

شـهري و عمـومی    گـذاري  سیاسـت بـر موضـوعات    عمـدتًا زبان  لیسیهاي کیفی انگ پژوهش

هـاي   سیاسـت ، تمرکز دارند و یا از حیطه پزشکی صورت گرفته و بیش از خود افراد سالمند

  .هاي جسمی مسئله پژوهش بوده است اجتماعی و بیماري

                                               
1. Susel Alonso & et al.
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  چارچوب مفهومی

اه سـوژه و  دیـدگ ، هاي کیفی بجاي الـزام محقـق بـه نگـارش تئوریـک مضـامین      در پژوهش

نظـري صـورت    خـأل کـار کیفـی در    حـال  نیباا.یابد اهمیت میاجتماعی  از حیاتشتصور

دهـی مـتن   گیـري و نظـام  جهـت را در پیشین و موجـود  هاي  نقش تئوريپذیرد و محققنمی

صـورت   لـذا مـروري بـر نظریـات    .)126:1392، صـادقی و خـادمی  (گیردنمینادیده، سؤال

از طرفی در ، بیان ادبیات نظري و تکنیکی کار مفید است منظور بهسالمندي  حوزةدر  گرفته

در  و گیـرد ارجاعی و استنادي مورد استفاده قرار می صورت بهبعضاًها نیز  بخش تحلیل داده

همچون نظریاتی که پدیده سالمندي را  واقع شود؛ مؤثرتواند  سالمندي میحوزه مسائل فهم 

، سالمندي مثبت، عاطفی-پذیري اجتماعیگزینش، لیسالمندي متعا، سالمندي فعالدر ذیل 

  .اندتشریح نمودهفمینیستیانفصال و نظریات 

 و بـا تکیـه بـر مفـاهیمی    ) 2005(1تورنسـتم هاي اندیشه به واسطۀنظریه سالمندي متعالی 

سـالمندي  . طرح شـد همچون خودشکوفایی و ترکیب عناصر نظریه فعالیت و نظریه استمرار 

توجـه  روابـط فـردي  هـم  اجتمـاعی و  هم از حیثشناختی تغییرات هستی بهاز سویی متعالی 

بر اساس این نظریه . کند می فرد توجهبلوغ و خردمندي  دارد و از سوي دیگر به سیر تکاملی

وفاداري و مراقبت از دیگران از مراحل قبلی زندگی ظهور ، کیفیت امید، در دوره سالمندي

، یرود و در چرخـه نسـل  اجتماعی به شـمار مـی   شناختی نرواکند که از جمله نقاط قوت  می

  ).10: 1397، زنجري(شود  در سالمندان میاحساس انسجام خودسازه  منجر به برساخت

3وســط کارستنســن و همکــارانکــه ت2عــاطفی–پــذیري اجتمــاعی نظریــه گــزینشدر 

یـرد و اعتقـاد بـر    گمورد توجه قرار میماندهیباقدرك فرد از زمان و میزان زمان ، شده طرح

 ربیشـت ، ایـن تئـوري  .کنـد  تعقیـب اهـداف اجتمـاعی تغییـر مـی     ، با افـزایش سـن   این است که

کند و معتقـد اسـت    هاي پایانی عمر را طرح میدوره استدالل انگیزشی براي تجارب عاطفی

                                               
1. Tornstam
2. Socioemotional Selectivity Theory
3. Carstensen & et al.
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به اهداف متمرکز به آینده بیشتر تـرجیح  نسبت را زمان اکنون بربتنیسالمندان اهداف م که

Urry and(در پی معنادارسازي احساس خوب هستندو  دهندمی Gross, 2010.(

و کمتـر گـرایش دارنـد   ، هـاي اجتمـاعی جدیـد   به تماسسالمندان ، مطابق با این نظریه

در کـل بـر مبنـاي    . شود که معناي عاطفی دارند تمرکز آنها به اهدافی معطوف میبجاي آن 

کننـد و   درك می انیپایبموضوعی عنوان  ان را بهتر زم که افراد جوان باید گفتتئوري  نیا

افـراد  ، در مقابـل . کننـد  بنـدي کـرده و دنبـال مـی     بنابراین اهداف مرتبط با دانـش را اولویـت  

.کنندهاي عاطفی را جایگزین اهداف عقالنی میاولویت ودانسته تر زمان را محدودتر  مسن

)Da Jiang & Helene H. Fung, 2019: 135-153 .(    در نقطه مقابل این نظریـه کـه بیشـتر

مفروضـات خـود را   ، بر عاملیـت  تأکیدو از سویی با دارد  تأکیدگرایانه سالمندانبر جنبه اراده

و منبعث از  متأثررا  سالمندسوژه رفتار گیرد که نظریه محیط اجتماعی قرار می، بردپیش می

و  ســالمت روحــی، عامــل امکانــات مـالی 3بـر   و دانــدمــیشـرایط بیولــوژیکی و اجتمـاعی   

  ). 56:1390، توحیدي(کند می تأکیدهاي اجتماعی  حمایت

باید گفت که این پژوهش سعی دارد هر دو جنبـه  ، هاي فوقل با طرح موجز اندیشهحا

فردي و ساختاري را درون حیات سوژه سالمند واکاوي نماید و این واکاوي از خالل تفسیر 

آورده شـده   يهـا  نهیشـ یپبا توجه به  .پذیردکنندگان پژوهش صورت میتوصیفات مشارکت

 ییهـا  تیـ واقعتا مشـکالت و   کندیمسالمندي تالش  شناسی جامعهاستنباط کرد که  توانیم

اصـلی   يهـا  چـالش اما یکی از ، را که جامعه سالمندي با آن در روبرو هستند را پوشش دهد

کمتر به نقش سالمند در تفسیر سـالمندي   ها هینظرمتداول سالمندي این است که  يهايتئور

مبتنی بر رویکرد کیفـی   يها پژوهشانجام  ور نیازااند پرداختهو یا احساس و فهم سالمندان 

جایگـاه  ، هـاي جدیـد   آوردن تئـوري  در حصول نتیجه بـه یـک درك تئوریـک و بـه دسـت     

.دارد يا ژهیو
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روش پژوهش

سالمندان و از سـوي دیگـر    ۀتجربدرك  سو کیبا توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق از 

روش رویکـرد کیفـی و  ، باشـد مـی حیـات  فهم معنـا و نـوع معنابخشـی سـالمند از وضـعیت      

براي انجـام  ، به اطالعات و تولید محتوا در حوزه سالمندي افتنیدست پدیدارشناسی جهت 

جهـت دسـتیابی   است که جهت نیازابه رویکرد کیفی  اتکا.استانتخاب شده این پژوهش 

اســتراس و (آگـاهی پیشـینی در مـورد آن وجـود دارد    چیزهـایی کـه    دربـارة نگـاهی نـو   بـه  

همچنین هنگامی که هـدف بررسـی تجربیـات زنـدگی افـراد و فهـم       و )19: 1387، وربینک

، ادیـب حـاج بـاقري   (مناسـب اسـت   یدارشناسیپدکیفی و  روش، کامل این تجربیات باشد

1385 :9.(  

در این تحقیق تجربه زیسـته سـالمندان و درك و فهـم عمیـق آنهـا از سـالمندي مـورد        

 60مـرد  سـالمندان زن و ، میدان مورد مطالعه در این پـژوهش  جامعه یا .ردیگیممطالعه قرار 

 و منطق حجم نمونه مبتنی بر منطـق  است 1398سال به باالي ساکن در شهر اصفهان در سال 

هیچ یابد کهمصاحبه و گردآوري داده تا زمانی ادامه می، است که بر طبق آن1ها دادهاشباع 

در این پژوهش پس از انجام بر این مبنا . دول نشحاص ها نمونهایده جدیدي از گسترش بیشتر 

  .حاصل آمد ها دادهاشباع ، سالمندانبا و نیمه ساختاریافته مصاحبه کیفی عمیق 30

وري اطالعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود کـه هـر کـدام بـا اسـتفاده از      آ روش جمع

رعایـت حـال   احتـرام و  ، ایجاد پـذیرش محقـق از طـرف پاسـخگوي سـالمند     ، معرفی محقق

بـا  (قـه یدق 120الـی  45منازل آنهـا در مـدت زمـانی    و ها پاركهایی مانند در مکان، سالمند

از . انجـام گرفـت  ) توجه به تمایل بیشتر سالمندان به صحبت کردن از آنچـه دوسـت داشـتند   

اینکـه در حـال   به نظر شما سالمند بـودن یعنـی چـه؟ شـما از    :از قبیل یسؤاالتاین سالمندان 

هـایی از زنـدگی آدم اثـر    چه احساسی داریـد؟ پیـر شـدن بـر چـه جنبـه      ، ه پیري هستیدتجرب

پیگیـري بـراي کشـف واقعیـات بیشـتر از       سـؤاالت بـا  ، و بعد از ایـن گذارد؟ پرسیده شدمی

  .یافتزندگی سالمندان فرآیند مصاحبه ادامه می

                                               
1. Data Saturation
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رح طـ م یناسـدارشیدر پد هاي تحلیل متنوعیاگرچه روش، در اتخاذ استراتژي تحلیلی

ـــه وان کــام  کاســت  ــوط ب ـــه اهــم آنهــا مرب ـــورج، )1966(1ـ ـــزیال، ک)1970(2یجــ 3يــ

از ، در این پـژوهش . )Burns and Grove, 2007: 18(باشند یم) 1990(4پارســی، )1978(

اسـت و   شـده  انجـام  يزیالکل یتحل يانـد هفـت مرحلـهیفرآو استفاده شدهيـزیالکروش 

شکل اي درمرحله 7کدگذاري شده است که فرآیند  maxqdaافزار نرمستفاده از ها با ا داده

  .طرح شده است) صفحه بعد(1شماره 

. ها از تکنیـک ارزیـابی اعتبـار بـه روش ارتبـاطی اسـتفاده شـد        براي ارزیابی اعتبار داده

پـس از  ، در دومـین دیـدار   ودیگر درگیر تحقیق نمودیم  بار کیبدین طریق که سالمندان را 

ایـن   .جویـا شـدیم  کردن متن، موافقت سالمندان را با محتویات اظهاراتشـان   ادهیمصاحبه و پ

اي که نمونه از آن انتخاب جامعه. نوع اعتبارسنجی به اعتبار روایی تفسیري نیز معروف است

  .هاي مذهبی و عرفی استاي سنتی با ریشهشده است، جامعه

سـالمندان  ی بـه نمونـه بـوده کـه بایـد گفـت       بخش عتنودر بستر دیگر اعتباري، سعی در 

انتخاب شده با توجه به تنوع در جنسیت، شغل، درآمد و سـطح تحصـیالت مـانع از تـورش     

هـاي پـژوهش شـده اسـت، از ایـن روي حضـور        ها و یافتـه  یک گروه خاص و هدایت داده

نمـوده  را غنـی  ) سـالمندي (هاي متفاوت با جنسیت متفـاوت پدیـده مـورد مطالعـه     شخصیت

هـاي مـرتبط بـا موضـوع      هاي تحقیق این است که داده نکته مهم در قابلیت اعتبار یافته. است

منــد در قالــب مفــاهیم آورده شــده و تمــام مفــاهیم مــرتبط هــم در   صــورت نظــام تحقیــق بــه

  .ها قرار گرفتند، بدون اینکه داده یا مفهوم نامرتبطی پوشش داده شده باشدزیرمجموعه تم

  

                                               
1. Van Kaam
2. Giorgi
3. Colaizzi
4. parse
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  نقشه شماتیک مراحل کدبندي به روش کالیزي -1شکل 

  ).1391؛ ایمان، 280: 1389محمدپور، (:منبع

  

  

توصیفات  سازي پیاده: مرحله اول
سکونت / و بازخوانی کنندگان مشارکت

ها محقق در داده

کشی و  خط: مرحله دوم

هاي اساسی  استخراج گزاره

مرتبط با پدیده

بندي کردن  دسته: مرحله سوم

معانی

بندي مضامین به  خوشه: مرحله چهارم

متصلها و خوشه دهی سازمانهمراه 

خوشه و متن سازي

تلفیق نتایج: مرحله پنجم

ترسیم تصویر کلی : مرحله ششم

از ساختار ذاتی پدیده

دهی به باراعت: مرحله هفتم

ها از طریق مراجعه مجدد  داده
کنندگان به مشارکت

بندي  مرحله

روش 

کالیزي
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  ها افتهی

 يهـا  هاي جمعیتی نمونه مورد مصاحبه در جدول زیر به تفکیک گـروه  مشخصات و ویژگی

داد مـد و تعـ  آسنی، جنس، تحصیالت، وضـعیت تأهـل، وضـعیت مسـکن، طبقـه، شـغل، در      

.فرزندان آمده است

  هاي جمعیتی نمونه تحقیق توزیع فراوانی و برخی ویژگی -1جدول 

  فراوانی    اي متغیرهاي زمینه

  هاي سنی گروه

60 -65  10  

65 -70  8  

70 -75  7  

  5  به باال 75

  جنس
  18  زن

  12  مرد

  تحصیالت

  5  سواد بی

  10  ابتدایی تا دیپلم

  15  دیپلم به باال

  وضعیت تأهل

  0  مجرد

  10  متأهل

  20  بیوه

  وضعیت مسکن

  8  استیجاري

  12  شخصی

  10  همراه فرزندان

  اجتماعیطبقه

  12  پایین

  10  متوسط

  8  باال

  میزان درآمد

  12  پایین

  10  متوسط

  8  باال

  وضعیت شغل

  15  دار خانه

  5  شاغل

  10  بازنشسته

  وضعیت فرزندان
  28  داراي فرزند

  2  بدون فرزند
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 کننـده  مشـارکت 30از  هاهاي حاصل از مصاحبه وتحلیل داده تجزیهدر مجموع مرور و 

سـازگاري  مفـاهیم عـدم    استخراج شد کهمضمون  4مفهوم و  11اشاره شده در جدول قبل، 

بخـش، دردهـاي   معیشـتی و فقـدان فراغـت فـرح     ، تنگدسـتی تطبیقی با حیـات تکنولوژیـک  

و  یاحترامـ ی، بـ يمنـد  تیتقدیرگرایی، رضـا عروقی، استخوانی و عضالنی، دردهاي قلبی و 

ــدگی  ــده مان ــایی ونادی ــاس ، تنه ــدگیاحس ــه طردش ــدگی آموخت ــده ، درمان ــاب و ، ش انتخ

از جملـه مفـاهیم تلخـیص شـده      و برساخت معنـاي زنـدگی   نگري یندهآ، گزینشگري روابط

هـاي  ذکر روایتدر ادامه به  .اندهستند که در زیرمجموعه مضامین مرتبط با خود قرار گرفته

که ، بـه   پردازیمسالمندان از دوران سالمندي در قالب مضامین و مفاهیم زیرمجموعه آن می

  .1اشاره شده است ) 2(خالصه آن در جدول شماره 

  

  مضامین و مفاهیم پژوهش -2جدول 

  ادراك جسمانی احساس سالمندشدگی  مضمون اول
  دردهاي استخوانی و عضالنی

  قیدردهاي قلبی و عرو

  ادراك ذهنی و روانی احساس سالمندشدگی  مضمون دوم

  سالمندان نادیده ماندگیو  احترامی یب

  سالمندان طردشدگیتنهایی و احساس 

  شده درماندگی آموخته

  مضمون سوم

  

  سالمندان مندي حیات زیستی مسئله

  

عدم سازگاري تطبیقی با حیات 

  تکنولوژیک

  بخش فرحفراغت فقدان

  شتیمعی تنگدستی

  چهارممضمون 
ي معنایی و تعامالتی حیات ها صورت

  سالمندي

  انتخاب و گزینشگري روابط

  و برساخت معناي زندگی نگري یندهآ

  یرگراییعدم رضایت و تقد

  

                                               
هاي سالمندان از دوران سالمندي نیستیم و تنها به  با توجه به محدودیت تعداد صفحات مقاله قادر به ذکر تمام روایت1-

  .د مورد براي هر مضمون برحسب وسع مقاله خواهیم پرداختذکر چن
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  جسمانی احساس سالمندشدگی ادراك: مضمون اول

ن ها مشخص شد یکی از منظرهایی که در فرد، احساس سالمند شـد  با مرور مکرر داده

کند، امراض و دردهاي جسمانی اسـت کـه فـرد سـالمند درون خـود احسـاس        را پدیدار می

کنندگان نقطه شروع احساس سالمندي را زمان مشخصی بیـان  برخی از شرکت البته. کند می

رسـد آنـان از ایـن    مـی بـه نظـر   به هـر روي،  . نکردند و تنها روند آن را تدریجی بیان نمودند

در آغـاز   د، هرچنـد همگـی آنـان   انـ ردهدي جسـمی را تجربـه کـ   طریق، وقوع نـوعی سـالمن  

از دیگـر عوامـل    دهـد کـه   میها نشان یافته. احساس سالمندي، شرایط سنی یکسانی نداشتند

یـا  مؤثر به مشکالت جسمی کـه بـر حـس سـالمندي جسـمی تأثیرگـذار اسـت، صـدمات و        

سالی که موجبات ابتال به نهاي دوران جوانی و میاهاي گذشته است؛ از جمله بیماريبیماري

دربـاره تـأثیر تعـدد     )سـاله  69(رضـوان   چنانچـه . کنـد در سـالمندي را فـراهم مـی    ها یماريب

  :صدمات گذشته با تغییرات منفی در سالمندي گفت

چندین بار تو جوونی دست و پام شکسـت و اهمیـت زیـادي بهـش     ): ساله 69(رضوان 

مدت دوباره روز از نو و روزي از نو و ه بعد ی گذشتم وو به سادگی از کنارش می دادم ینم

، همونجاهـایی کـه شکسـته شـدن     یقـًا دق، امـروز کـه پیـر شـدم    . به فکر سالمتی بدنم نبـودنم 

  ....کالفم کردن. استخونام، دارن اذیت میکنن و همیشه درد میکنن

 هاي فیزیکـی و نـاتوانی در کنتـرل و درمـان و    ها به آسیباغلب سالمندان در مصاحبه

، اما آنچه که در قالب یک تیپولوژي کلی خودش ها اشاره داشتندمشکالت مربوط به هزینه

  :از اند عبارتشده است که بندي یمدر دو دسته تقسداد،  را نشان می

دردهاي استخوانی و عضالنی-

بیشـتر  . ترین دردهاي سالمندان، درد ستون فقرات، گردن، زانـو و مفاصـل اسـت   یکی از شایع

سـالمندان، یـک نـوع     يهـا  قول با توجه به نقل. اند یبانیان با یکی از این دردها دست به گرپاسخگو

سـاله در   65چنانچـه علـی   . نارضایتی از وضعیت جسمی در بین سالمندان مورد مطالعه مشهود است

  :گویداش میبیان وضعیت جسمی
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ستم، یاد سرپا باتوانم زیکند، دیگه نمی کمروپاهامم درد میکنه، زانوهایم درد می"

باالتر این دردها بیا د سراغم، اما خیلی زود، یا اینکه من خیلی پیر  يها انتظار داشتم در سال

  "...شدم، باورم نمیشه

  

دردهاي قلبی و عروقی-

اینکه دردهاي قلبی و عروقـی در دوران سـالمندي عمومیـت دارد، امـا بـراي       رغم یعل

کـه شـیوع بیمـاري قلبـی و فشـارخون در       يا گونه هب. زنان و مردان این مقدار متفاوت هست

در مردان اسـت  درصد  42در برابر 42/6و این رقم  زنان سالمند از مردان سالمند بیشتر است

  ).70: 1390شیرازي خواه و همکاران، (

  :گویدمی چنین از دردهاي خود در همین بارهساله 67شهناز  

 هم هزینه دارویی من و شوهرم .کم شده مشکل قلبی دارم و هم دید چشمامه چند سال"

باید ، قلبها ومن به خاطر مشکل قلبی که دارم و نارسایی اکسیژن به سلول .بسیار باالست

اگر نتونم و میلیون تومان هست بخرم و استفاده کنم ) 8(از دستگاه که قیمتش هشت 

تري بشم و بهم اکسیژن به بیمارستان برم و بس بار یکاي دستگاه رو بخرم باید حداقل هفته

  ".وصل کنن

صورت پراکنده در سایر  عالوه بر دردهاي اشاره شده، گستره دیگري از دردها به

کمردرد، ضعف عضالنی،  :از اند عبارتیص بود که این دردها تشخ قابلها  مصاحبه

خوابی شبانه، درد مفاصل و ضعف و ناتوانی مشکالت استخوانی، باال بودن فشارخون، بی

  .انیجسم

  

  ادراك ذهنی و روانی احساس سالمندشدگی :مضمون دوم

از ابعاد دیگري که احساس سالمند شـدن را در قالـب دوران جدیـد زنـدگی در افـراد      

در سـاحت روان و ذهـن قــرار    عمـدتًا هــایی اسـت کـه    کنـد، مشخصـه   سـالمند، پدیـدار مـی   

 واسطه بهفیزیکی درد، بلکه از طریق عالئم ملموس و  فقط نهدر این معنا سالمندي . گیرند می
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حسـاس و  مثـال،   عنـوان  بـه . شـود  هـاي ذهنـی، درك مـی    تغییر در رفتارهاي مرتبط با دیدگاه

. هاي رفتاري شایع در بین سـالمندان اسـت   حوصلگی از ویژگیزودرنج بودن و همچنین کم

هـا  هـا و بـدرفتاري  هاي رفتاري باعث شده است تا آنهـا در مقابـل نـامالیمتی   همین خصیصه

هرچنـد  . پـذیرتر باشـند  هـاي سـنی از لحـاظ روانـی و عـاطفی آسـیب       نسبت بـه سـایر گـروه   

اس پـژوهش  سـ ولـی بـر ا  ، هاي روانی و عاطفی در زنان و مردان سـالمند وجـود دارد  آسیب

درصد  3/25میزان مشکالت عاطفی و روانی در زنان ) 68: 1390(شیرازي خواه و همکاران 

  .است 8/17و در مردان 

ها، سه مضمون مجزا تلخیص شده است که  و با مرور متن مصاحبه مضمون ل ایندر ذی

وجه اشتراك همگی این مفاهیم، عطف ارتباط آنها با ساحت روحـی و روان اسـت کـه در    

مانـدگی سـالمندان، تنهـایی و احسـاس طردشـدگی       احترامی و نادیده بی«ادامه تحت عناوین

  .شود ین مفاهیم پرداخته میبه ا» شده سالمندان و درماندگی آموخته

  نادیده ماندگی سالمنداناحترامی و بی-

دهد و از سوي دیگـر   هاي روحی سالمندان را نشان می یکی از مسائل عمده که رنجش

کند، رفتارهایی است که در خـود   وقوع رخدادهایی که به فرد، سالمندشدن را یادآوري می

سـاله در   74رضا  مثال عنوان به .دارندرا احترامیبی وتوجهی شدن، بیگرفته یدهنادنشانی از 

  :گویداین خصوص می

تازه صبر و حوصله ما  .جووناي حاال دائمًا از یک چیزي و یک دردي دارن می نالن"

قدیمیا رو هم ندارن تا میاي دو کلمه باهاشون حرف بزنی هی غر می زنن که پدر جان 

تو رانندگی عجله  .اصًال صبور نیستن .ا پرهنصیحت نکن و اینا که ما گوشمون از این حرف

گه ادونم با این همه عجله چرا؟ نمی .تو کارشون میخوان دو روزه به نتیجه برسن .دارن

 یزچ جا و همه هاي ما استفاده کنن به همهکمی صبر و حوصله داشته باشن و از حرفا و تجربه

دونیم مانع و هاش رو رفتیم و میخوان برن رو ما خیلیهایی که اونا میراه. رسنهم می

  ".اما گوش نمیکنن، سختیش چیه
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تنهایی و احساس طردشدگی سالمندان-

از دیگر مسائل مرتبط با جنبه روانی احساس سالمندي، تشدید تنهاشدگی و دورافتـادن  

کـه   يا گونـه  بـه . هاي پیرامـونی ارتبـاطی اسـت    از ساحت تعلقات عاطفی خانوادگی و شبکه

این . دانندیا بد از سالمندي خویش را ناشی از نوع نگاه و رفتار دیگران می احساس خوب و

نها که مقیم آنسبت به کنند  یمی که با خانواده زندگی لمندانامهم است که س يقدر مسئله به

.کنندسایشگاه هستند طول عمر بیشتري را تجربه میآ

  :گویدساله در این مورد می 67چنانچه احمد  

د یعنی فردي که هم ازلحاظ ظاهري و جسمی فرسوده است و مثل سابق فرد سالمن"

ولی سختیش زمانی کم ، دوران سختی باشه کنم یفک م. توانایی و انرژي الزم رو نداره

در این صورت دوران سخت  کنم یفک م. میشه که خانواده ترکت نکن و تنهات نزارن

  ".سالمندي بهتر طی بشه

:یدگوساله می 82و یا احترام 

ولی براي کسایی که پیش اعضاي خانوادشون زندگی ، سالمندي دوران بدي نیست "

خوبه به شرطی که پیش . کنند نه من که چه از نظر مالی و چه از نظر عاطفی کمبود دارم

  "اعضاي خانوادت باشی

  :کند یبیان م گونه ینساله این موضوع را ا 75و مخالف با نظر دو سالمند فوق، توران 

دوام خرج دکتر واگر چه من شوهرم فوت کرده و .مندي دوران بدي نیسسال"

چون تنها نیستم و .بهتره، اما وضع من نسبت به خیلی سالمندا که دور و ورم هستند، زیاده

  ".هام میان سرم و دوسم دارنبچه

  

  شده آموختهدرماندگی -

دي سوژه سالمند سلب قدرت فر، سالمندشدگی به فرد ةکنند يادآوریاز دیگر مسائل 

در . اي اسـت فرزندان فرد سالمند به چنین سوژه یدستور دهکنترل و ، تسلط، و قدرت یافتن

و همچنـین  کننـد هـایی کـه سـالمندان تجربـه مـی     هـا و ناتوانـایی  با توجه به محـدودیت واقع 
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متفاوت با فرزندان و بروز شـکاف   اکثرًاهاي شخصی و و نگرش ها از ارزشمتأثررفتارهاي 

کـه   شـده  آموختهشود به نام درماندگی اي حاصل میدهیپد مرورزمان به، نسلی میان دو نسل

ایـن پدیـده   . نهاسـت آن سـلب اختیـار از سـالمندان و اسـتیالي فرزنـدان بـر زنـدگی        آنتیجه 

باعث مطرودیت اجتماعی و محرومیت از منابع و امکانات و تعامالت اجتمـاعی   مرورزمان به

  :گویدمی ساله 66ناهید . شود مندي در سالمندان میو کاهش حس خود ارزش

، یا با دوستات نرو ییتنها به، هایم میگن دلواپسیماما بچه، دوس دارم به مسافرت برم"

هر کار ، برام آپارتمان خریدندو فروختند ور بدون نظر من خونه کلنگی یادگار همسرم

چیت .یزنیمتازه میگن تو چرا غر .دممآکه منم  انگار انگارنه.کنندیمخواستند خودشون 

  ".ذارن ازدواج کنم؟ دارم افسرده میشماصلن چرا نمیکمه؟

  

  سالمندان مند شدن حیات زیستی مسئله: مضمون سوم

اخیـر اتفـاق افتـاده، تغییـر      يها ها و جوامع طی سالبا توجه به تحوالتی که در خانواده

هـاي رسـمی در   مـوزش آرکردهـاي خـانواده،   اي، تغییر کاشکل خانواده از گسترده به هسته

گرایـی و کمرنـگ   گرایی، مـدرك تخصص تشدید و مشاغلشدن مراکز موزشی، تخصصی

 یسالمندان بعضاً مسائلو شده یفپایگاه اجتماعی سالمندان تضع، شدن کارکردهاي خانواده

 کارکرديکفایتیمصرفی و یا بیمانند کاهش منزلت اجتماعی، سرباري یا اضافی بودن، بی

در پـژوهش خـویش مانـدن زنـان     ) 1392(صـادقی و خـادمی    که چنان آن، کنندرا تجربه می

هـایی از  نمونـه  .سالمند در فضاي خانه را در دنیاي مدرن امـروزي مـورد اشـاره قـرار دادنـد     

  .شود مسائل اجتماعی سالمندان در زیر اشاره می

  

  عدم سازگاري تطبیقی با حیات تکنولوژیک-

و در واقـع سـازوکار تعامـل     ارتبـاط  ةکننـد  فـراهم مـروز، یکـی از بسـترهاي    در دنیاي ا

 .باشـد هاي خدماتی آنالین مـی  و فضاهاي مجازي و سامانهآشنایی با تکنولوژي روز انسانی، 

هاي گذشـته، آمـوزش    هاي جدید بیش از نسل هاي کاربرد آن در نسل موضوعی که مهارت
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دچار مشکالتی در ، دلیل عدم آشنایی با این امکاناتسالمندان به  و انتقال داده شده است و

نـوعی در اسـتفاده از   ه هـاي خـویش شـده و بـ    ها و تعامالت، انجـام کارهـا و برنامـه    مالقات

 آشــنایی، موجــب محــدودیت همــینو انــد  هــا بــا محــدودیت مواجــه شــدهبســیاري فرصــت

د اکثر زنان سـالمند بـه   ساله که مانن 78براي نمونه زهرا  .آنان شده است مطرودیت اجتماعی

دچـار   ینـی انـزوا گز  ینـوع  علت عدم شناخت و آگاهی از نحوة استفاده از وسایل جدید بـه 

  :گوید می، شده

با و  پسرم تهران زندگی میکنه.زندگی خودشونبچه هام همه رفتند سر خونه و"

ما صبح تا ا.دانشگاهن، تعارف میکنه بیا تهرانعروسم سر کارمیرند، بچه هاشونم مدرسه و

شب تنهام آگه برم، شبم که میان خونه با تلفنن، درس دارن، مشغول خودشونن، تهران 

دو تا همسایه با کس  یرازغ همین جاشم به.جایی رو هم بلد نیسم که برم .آشنایی ندارم

 .سواد ندارم .نمیتونم جایی برم .کردم یخوبه اینا هسن وگرنه دق م.بیامدیگه نمیرم و

.هفته یه بار میاد سرمدو و کنهکرده فریدن زندگی می دخترمم ازدواج .بلد نیسمآدرسا رو 

".اندازه کافی گرفتارن به کی دردسر بدم اما خودشون به .میگه کاري داري بگو

  :گویدساله در رابطه با فضاي مجازي می 78یا تقی و

رئیس ، اق افتادمکه که رفته بودم حادثه منا اتفآورم،  یدوست دارم ولی سر درنم"

دوست داشتم  شدیدًازدم،  یها که حرف مبا بچه .کاروان براي همه نصب کرد و یادمان داد

هایی هم بود که بوس یه شکل .نهاآفرستادند و من براي را برایم می یشانها عکسکه 

  ."رود یولی زود یادم مفرستادند،  یها برایم مبچهکردند،  یم

  

  بخش فرح فراغت فقدان-

در دروان  خصـوص  بـه ه موضوع وجـود فراغـت درون سـاختار حیـات روزمـره،      اگرچ

وجـود اهمیـت فراغـت در حیـات روزمـره سـالمندان        ینبـاا مدرن، موضوعی اساسی اسـت،  

شود، چراکه آنان از بسترهاي تعامالتی چون محیط کار و یا فعـال بـودن نقـش     دوچندان می

ایـن یکـی از   . انـد  شـده  گذاشـته ار والد در خانه و گردش آسـان در فضـاهاي شـهري بـه کنـ     

هـا، بـه شـکل روشـنی مشـخص       عنوان مسئله درون بافت متنی مصاحبه موضوعاتی بود که به
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ــا   ــا در اینجــا ب ــهدر نظرگبــود، ام ــوعی تفــاوت را مــی یــري متغیرهــاي زمین ــد،  اي ن ــوان دی ت

رزنـدان و مراقبـت از ف کارهـاي منـزل و   ازنان معموالً اوقات فراغـت خـود را بـ   مثال  عنوان به

هاي بدون شغل به گذراندن بخشی از وقت خود در پـارك بـا   ها سپري کرده و بازنشستهنوه

  .شوندهمکاري در منزل مشغول میدوستان و

نحوه گذران اوقات فراغت براي بعضی از سالمندان امري جدي اسـت  از سوي دیگر، 

هـا بهتـرین    آن. ف باشـد هـاي مختلـ   بین نسـل  "دار روابط فاصله"تواند حاکی از  که خود می

هـاي زیـارتی   حالت گذران اوقـات فراغـت را در تعامـل بـا دوسـتان و خویشـان و مسـافرت       

ها مسـافرت   آن، براي مثال .اما در زندگی مدرن عالئق جوانان تفاوت یافته است، دانستند می

ــی   ــرجیح م ــوام ت ــدار اق ــر دی ــرخالف ســالمندان، از شــیوه و گــردش را ب ــا ب ــد و ی هــاي  دهن

آزاد ارمکـی، زنـد،   (کننـد   گذرانی و معاشرت با همسایه و اهل محل کمتر استفاده مـی وقت

).134:1392به نقل از صادقی و خادمی،  1379خزایی، 

  :گویدساله بازنشسته ارتش در این مورد می 67احمد 

و معموًال وقتی مسافر داخل شهر  کنم یصورت شیفتی کار م ژانس بهآاآلن هم که "

و معموًال روزهاي پنج شنبه و جمعه صبح به  کنم یودم براي خونه خرید مداشته باشم خ

و بقیه اوقات که کار نداشته باشم رو در  زنم یساعت قدم م 3الی  2پارك میام و حدود 

  ".کنم یاختیار خانواده هستم و در منزل کاري هم باشه کمک م

  :گویداش میوزانهساله دبیر بازنشسته در رابطه با گذراندن برنامه ر 66اکرم 

، کاري داشته باشم هیشوم بعد از خواندش اگرصبح براي نماز از خواب بیدار می"

من زیاد از بیکاري خوشم .مثل بافتنی چون من عالقه زیادي به بافتن دارم .دهم یانجام م

تا  خوانم ین و دعا مآها قروقت بعضی .ذهنم و دستم مشغول باشد دهم یم یحترج .یدآ نمی

هایم بعضی روزها نوه.وهرم بیدار شود و برود نان تازه بگیرد و باهم صبحانه بخوریمش

ذارند زیاد کار کنم گ ها نمین روزها کارهایم بیشتر است با اینکه بچهآپیشم هستند و 

چون مسجد  بینم یها را منجا تمام همسایهآ.روم یاي یکبار به جلسه قران مهفتهدرهرحال و

  ."مان استهار خاندیوار به دیو
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  معیشتیتنگدستی -

هــاي سـالمندي از منظــر اقتصــادي بایـد گفــت کـه مســئله فقــر و    در ارتبـاط بــا آسـیب  

علیـرغم اینکـه نیازهـاي غـذایی، دارویـی،      .تنگدستی از مسائل مهم دوران سـالمندي اسـت  

 هـاي  ینـه هز کـه  کنـد  نها ایجاب مـی آوآمد فرزندان، ازدواج فرزندان و موقعیت خاص  رفت

بلکــه ، شــودنهــا اضــافه نمــیآمــد اکثــر آتنهــا در امــا نــه، بیشــتري را ســالمندان متقبــل شــوند

بـه علـت    ینچنـ  هـم . کنـد  و سالمندان را با مشکالت و تنگناهاي مالی مواجه می یافتهکاهش

، سالمندي براي زنان مشکالت اقتصادي بیشتري بـه  یدر مالکیت دارای یتیهاي جنسنابرابري

احمــدي و بهشــتی (.کننــد ایــن میــان زنــان فشــار بیشــتري را احســاس مــی  رد و درهمــراه دا

عموم آنـان در   که باعث شده، عدم پشتوانۀ مالی براي زنان سالمندعالوه بر این، ). 1386:20

ــدگی خــویش را نداشــته باشــند     ــدیریت زن ــایی م ــی، توان ــادم(شــرایط فعل : یصــادقی و خ

1392:124.(  

  :گویدساله می 78تقی  

اگر زنم،  یهایم سر ممن صبح به صبح به مزارع و باغ .الی مشکلی ندارماز نظر م"

ها ها مجبور هستم در باغاکثر وقت .بیشتر کار دارم، کشت محصول یا برداشت داشته باشم

.من چند باغ هلو و آلبالو دارم مزارع کشت برنج .بخوابم تا مراقبت محصوالت باشم

اما خانوم مخالفت ، خواستم اموالم را تقسیم کنمار میچندین ب.... چغندر دارم. زمینی یبس

  ."کنهمی

عنـوان   اي از پاسخگویان از ضعف و عدم استقالل مالی بـه  اما برخالف افراد مرفه، عده

  :گویدساله می 67براي نمونه شهناز . اند ترین مشکالت در زندگی نام برده یکی از اساسی

الحسنه رفتم تا وام بگیرم  کسیژن رو بخرم به قرضالبته براي اینکه بتونم این دستگاه ا"

چون داره ، بتونم حداقل دستگاه رو تهیه کنمو چند وقتی هست که پیگیر هستم تا

نتونستم تو نونوایی ، روز حال من بدتر میشه و به خاطر اینکه مشکل قلبی پیدا کردم روزبه

و روغن شترمرغ درست  اآلن چند وقتی هست که به روستا پیش خواهرم میرم .کار کنم

بهزیستی هست و خودم مد من کمک خیرین وآاآلن هم تنها در. فروشمکنم و میمی

گه گداري هم . مد اندکی که از ترشی درست کردن و روغن شترمرغ به دست میارمآدر
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که آگه بتونم براي دخترم سیسمونی  کنم یولی اآلن دارم پول جمع م، دختر کمک میکنه

."تهیه کنم

  هاي معنایی و تعامالتی حیات سالمنديصورت :ون چهارممضم

به اشکال گوناگونی توان هاي زیسته آدمی  هاي اجتماعی مختلف و تجربه پدیده

هاي باالتر  و این تجربه زیسته متفاوت در سن دارندبینی و نوع نگاه انسان را  جهان تغییردهی

وع انتخاب در حوزه سبک زندگی تواند نوع نگاه به هستی و ن و مشخصًا در کهنسالی می

هاي متفاوت هاي دیگر آدمی در برههدستخوش تغییراتی کند که با انتخاب را شخصی

هاي  یکی از مصادیق این موضوع، تغییر در ساحت معانی و دیدگاه. زندگی، یکسان نباشد

 این دوره ازبه با ورود بعضی از سالمندانذهنی فرد سالمند از زندگی است، چنانکه 

گردند و یا در فرمی زندگی، به دلیل تغییر معناي زندگی، یا دچار تزلزل ذهنی و معنایی می

تر، این تغییر معناي زندگی براي آنان منجر به ایجاد نوعی آرامش ذهنی و پذیرش متفاوت

کنندگان  در ارتباط با همین موضوع، توصیفات اکثر مشارکت.گرددهاي موجود می واقعیت

بعضی چنانکه . شناختی در ساحت ذهنی داشت ان از وجود تغییرات معرفتاین پژوهش نش

نسبت به کنند و  انگار پیدا می نگاهی نیستیاز سالمندان در این دوره از عمر خود، 

  .دارندمتزلزل و متفاوت ادراکی وجودمندي در این هستی، 

:که گفت یدر مصاحبه م )ساله 78(افشین 

ها فرسوده میشن قدرت  باالخره تمام این سلول، نیست این هست و شکی در این مسئله

اینا واقعیتن باید قبول کنیم که بوي الرحمان من . قبل رو دیگه ندارن چه بخواي چه نخواي

  .داره میاد و باید بریم اون دنیا

  

  نگري و برساخت معناي زندگی آینده-

 طور بهی زمان و از جمله موضوعات مرتبط با تغییرات در ساحت معنا، تغییر در معن

است، در واقع سرعت زمان براي افراد سالمند از حیث فیزیکی دچار » آینده«ویژه زمان 

از سوي . آورد شود که این موضوع نوعی هراس را براي آنان پدید می شتاب شدیدي می
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یشی، عقالنیت، اند عاقبت«اي است که در آنان نوعی  دیگر، زمان حامل تجارب زیستی

سازد و همین موضوع به آنان آرامش  را برمی» مند لبی و عمل تجربهط کاهش هیجان

هاي کننده در پژوهش در خالل مصاحبهبسیاري از سالمندان شرکتدر این زمینه . دهد می

ها با تکیه بر تجارب قبلی خود و  آن. نگري دارندخود نشان دادند که چگونه توانایی آینده

، و مشکالتی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتدچشیدن سرد و گرم روزگار از مسائل 

.آگاهی داشتند

کردند اندیشی میبراي مسائل آتی چاره، اندیشیعاقبت با تکیه بر ها آن، عالوه بر این

که از بروز مشکالت احتمالی  کردند یاي عمل مهاي خود به شیوهگیريو در فضاي تصمیم

اي اشاره یکی از سالمندان به شیوه. شود يجلوگیردر آینده براي خودشان و دیگران 

و اختالفات مالی بعد از فوت هاکند تا از بروز درگیريداد او تالش میکرد که نشان میمی

  .خودش در میان فرزندان جلوگیري نماید

  :سالمندي بیان داشت

 به بچه هام گفتن اموال رو تقسیم کنید بین خودتون تا بعد من، فوت همسرم بعد .....

که از هم دور بشید و برادر خواهري  یددعوا نکنخدایی نکرده به خاطر چندرغاز پول با هم 

  ....بره کنار 

روابط ینشگريانتخاب و گز-

، ايشناس کالسیک آلمانی معتقد بود که در هر نسلی و در هر جامعهجامعه، زیمل

هاي افراد را شکل حاکم است که نوع کنش و رفتار و انتخاب، هاي خاصی از تعامالتفرم

تواند  عدم انطباق و درك و فهم تغییرات اجتماعی مبتنی بر تغییر فرم می، به باور او. دهد می

، فانی(هاي متعدد به وجود بیاوردهاي تعاملی گوناگونی را براي یک نسل یا نسلاختالل

 جتماعی جدیدهاي اها و فرمبا شیوهدر کهنسالی توان انطباق، رو ینازا. )123:1393-119

با تجربه بهتري این  تواند میچراکه از این طریق فرد کهنسال، کند بسیار مهم جلوه می

  .دوران را سپري کند
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فرد سالمند و  مابین یفترمیم و حفظ روابط اجتماعی ، موضوعی که در حوزه ساخت

ن دوران چراکه سوژه سالمند در ای، کند سایر کنشگران اجتماعی اهمیت به سزایی پیدا می

بیش از هر زمانی به وجود تعامل اجتماعی نیازمند است و از سوي دیگر در این دوران بیش 

دچار چالش در حفظ و تولید فرم جدید در حیطه روابط اجتماعی ، از هر دوران دیگري

 گونه ینااز تفاوت حس سالمندي در عصر حاضر ، )ساله 81(طاهره ، مثال عنوان به.شود می

  :گوید کهمی

یعنی دوست داره که . انتظاراتش زیاد میشه، آدم سنش که باال میره: ساله) 81(طاهره 

امروز با  .امروز بیا پیش من بشین .و تلف من کنر بگه که امروز وقتت .بچش مطیعش باشه

درد و دل منو گوش بده و از من انتظار نداشته باشه که دیگه مهمونش  و من درد دل کن

  ..درکم کنند نمیتونن واقعًا.کنم

اشاره تر،  جذابتر و فهمی با دیدي متفاوت، ساله 65، با نام فاطمه سالمندي دیگر

  :کند که می

تر بزرگ .تر میشهآدم هم پخته. باالخره سالمندي تغییر توي زندگی گفتار کردار داره

گی ولی تغییر اونجور که بخواي ب .دیدش نسبت به زندگی عوض میشه، تر میشهعاقل، میشه

اینطور  .همون زندگیه ادامۀاین هم باالخره  .تغییر اساسی باشه که خیلی مشخص باشه نه

درجه تغییر رفتار و رویه داشته  180نیست که آدم فکر کنه چون وارد سالمندي شده باید 

  !باشه خب نه

  یرگراییعدم رضایت و تقد-

در » معنا و ارتباط«مفهوم دیگري که در ارتباط با مسئله ، در ادامه مضمون چهارم

مضامینی بود که به رضایتمندي و ، ها تلخیص شد زندگی سالمندان از بطن مصاحبه

 اما پیش از ورود به این مفهوم الزم است که گفت شود کلیت. تقدیرگرایی ارجاع داشتند

تجربی و تفسیري فرد از فرآیندهاي زندگی در این ، احساسی، ادراکی، معنایی هايجنبه

میزان رضایتمندي فرد هم تفاوت و تغییر ، آن تبع بهشود و  ر تغییرات بزرگ میدوران دچا

، اقتصاديو شرایط  سالمتیوضعیت، نگرشنوعبرحسبالبته این موضوع . کند پیدا می

 خانوادگیواجتماعیروابطو تنوع نوگرایی، سالمنديبهآگاهیی و مذهبگرایش 
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صادق مقدم و (یري در فرد سالمند شکل بگیرد شود نوع متفاوتی از ادراك به پ موجب می

  ). 202: 1394، همکاران

بسیاري از دهد که کنندگان نشان می مرور چندباره پاسخ مشارکت، در این زمینه

باید پشت ناچار بهند که نکهاي زندگی تصور مییکی از دورهدوره سالمندي را، سالمندان

خود را ، بهبودتغییر و یزةانگو لذا بدون هیچ بپذیرند ش رایهاسر بگذارند و همه سختی

دیگر چندان آرزو و ، از همین منظرو  پذیرند می» دهنده شده و تطبیق تسلیم«اي  سوژه مثابه به

آنان در ارجاع به  بستگی دلو غالب سطوح رضایت و  یستندنبراي خویش متصور  یاییرؤ

ساله احساسش را نسبت به  65علی ل، مثا عنوان به.یابد وجود ارتباط با فرزندان معنا می

  :دکنبیان می گونه یناسالمندي 

اي که باید پشت سر ولی باالخره مرحله، کسی از این دوران خوشش نمیاد یحًاترج"

مهمه و اینکه چطور خانواده از ، ولی چطور این مرحله در کنار عزیزات سپري بشه .بذاري

  ".لحاظ روحی حمایتت کنه

  :گویدساله می 67شهناز 

به حمایت و توجه بیشتر ازواقعاً دوره زندگیه بنظرم که  ینتر سختخب راستش "

نه وها نه ازشون کاري برمیاددمآاین دوران که . ها نیازمندن پدر مادراي سالمندسمت بچه

ادا ها حقشون رو با توجه کردن و مراقبت از والدینشونولی اینجاست که بچه .چیزي

من از مادر شوهرم از زمانی که مریض شدن تا زمانی که فوت کردن که  خود مثًال.میکنن

ها بیشتر به والدینشون و این ولی چه خوبه که بچه، مراقبت کردم، سال بود 11حدوداً 

  ".دوران اهمیت بدن

مکانیکی و ، جبرباور«توان یافت که فارغ از نگاه  هایی را می در سوي مقابل اما دیدگاه

یک فرد سالمند  عنوان بهخود را ، در سنین سالمندي قرار داشتنرغمیعل» تقدیرگرا

تر از  بلکه تصویري پویاتر و امیدوارانه، پذیرند نمی، که باید به تقدیر تن دهد ازکارافتاده

سرگرمی و از شغل ویی، داراامالك وو داراي  داراي درآمد باال غالبًاافراد  .اند خود ساخته

در ذیل این دسته قرار ، مند از ارتباط خانوادگی و فامیلی و بهره سرهم داراي تر مهمهمه 

با کمی مکث و در مورد سالمندي پرسیدیمرا ساله نظرش 78تقی مثال عنوان به.گیرند می
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تواند روي پاي خودش یعنی کسی که نمی .کارافتادهسالمند یعنی از":گویدمی یرتأخ

  "یسالمندي مساوي است با ناتوان، بایستد

  :گویدساله می 81یا مراد و

اگرچه بیمارم اما من که پیر نیستم) خندد یم(سالمه 81من که سنی که ندارم تازه "

، تاجر فرشمکنم وبیزینس می، اممطالعهاهل سفر و، دهمهمه کارهامو خودم انجام می

  ".بیشتر شهراي دنیا رو گشتم

سن را یک عدد  المندان است کهگر وجود نوعی از س حکایت، هامعدود روایتاین

وضعیت مطلوب سالمتی نشانگر و همین موضوع کننددانند و اظهار یاس و پیري نمیمی

که خود نشات گرفته از وجود  عاطفی از آنهاست هاي یتحماروحی و جسمانی و همچنین 

آن تمامی مضامین و مفاهیم مرتبط با در ادامه.شبکه تعامالتی خوب و فعالیت کاري است

اشاره  1در قالب شکل شماره  maxqdaافزار نرماز طریق سیستم کدبندي سلسله مراتبی در 

  .شده است
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  maxqdaافزار نقشه شماتیک خروجی نرم-2شکل 

  گیري یجهنت

هاي حیات زیستی سالمندان و گـردآوري توصـیفات    یابی به الیهراهپژوهش حاضر با هدف 

شده اسـت کـه ضـرورت     تخاذ رویکردي تفسیري انجامسالمندان از تجارب زیستی خود با ا

و توصیفات تنیـده بـه ذهنیـت و عملکـرد      معناهارو بود که فهم  ینازااتخاذ رویکرد تفسیري 

سالمندان، نقش مهمی در فرآیند شناخت وضعیت سالمندان بویژه براي مـددکاران   انضمامی

بـا   .دارداجتمـاعی   گـذاران یاسـت اجتماعی، برنامه ریزان، پژوهشگران حـوزه سـالمندي و س  

بایـد گفـت کـه    maxqdaافزار  ارجاع به نقشه شماتیک حاصل از فرآیند کدگذاري در نرم

ادراك جسمانی احساس سالمندشـدگی، ادراك ذهنـی   «مضمون تحت عنوان  4ی طورکل به
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هـاي معنـایی و    ، صورتسالمندان مندي حیات زیستی و روانی احساس سالمندشدگی، مسئله

  . ها تلخیص شده است از متن مصاحبه» حیات سالمندي تعامالتی

مضمون نخست حاکی از آن است که فرد سالمند با گذر از دوران جوانی و میانسـالی  

و ورود به دوران کهنسالی، در ساحت تجربه جسمانی و بدنمند از زیست خود، وارد تجربـه  

درد عضـالنی،  «جملـه  شود که همراه است با پیوسـتاري از دردهـاي جسـمی از     جدیدي می

کـه  »خوابی شبانه و ضعف جسـمانی  هاي قلبی و عروقی، بی درد استخوانی، آرتروز، بیماري

دهـد بـا کـاهش شـاخص تـوده بـدنی در        نیز نشان می) Jannini  et al, 2011(نتیجه تحقیق 

شـود کـه نتـایج     دوران سالمندي، دردهـاي لگـن، زانـو و جسـمی در سـالمندان تشـدید مـی       

براي بهبود ایـن دردهـا بـر تمرینـات مقـاومتی تأکیـد       ) 1395(رفانیان و همکاران تحقیقات ع

  . دارد

شود، ایـن موضـوعی اسـت     اما مسئله ادراك سالمندي تنها از منظر جسمی محقق نمی 

در واقع مضمون ادراك ذهنی و روانی . که مضمون دوم مدل این پژوهش به آن اشاره دارد

، »ارزشمندي«، »مديآکار«سالمندان حس که برخی از  دهد احساس سالمندشدگی نشان می

تشـدید احسـاس تنهـایی،    «نوبه خود بر  اند و این امر به را از دست داده» مولد بودن«و » تعلق«

و ایـن موضـوع    گـذارد  هـا اثـر مـی    آن» کیفیـت زنـدگی  تقویت حس طردشدگی و کاهش 

  .شود کننده بیش از مردان مشاهده می برحسب جنسیت در زنان مشارکت

آسـیب بیشـتري را تجربـه    زنـان سـالمند   دهد که  در این زمینه، نتایج پژوهشی نشان می 

حبیب پور و همکـاران،  (هستند مردان داراي منابع اجتماعی و مالی بیشتري  کنند، چراکه می

هـاي جـدي    اما در مسئله تجربه تنهـایی هـر دو جـنس تقریبـاً در معـرض آسـیب      ). 83:1398

دهنـد کـه    هـاي دیگـر نشـان مـی     نه و همسو با نتایج این پژوهش، پـژوهش در این زمی. هستند

کاهش روابـط اجتمـاعی فـرد اعـم از کمـی و کیفـی و عـدم         در دوران سالمندي، ازتنهایی 

احساس تنهایی افـراد درگیـر    گیرد و نشات میدسترسی به روابط نزدیک و مطلوب دیگران 

مــرادي و قــدرتی میرکــوهی، (نــد کمواجــه مــی تــوجهی و بــی بــودن ینرا بااحســاس غمگــ

181:1398.(  
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ــاقري نســامی     ــق ب ــا اســتنتاج تحقی ــژوهش ب ــایج ایــن پ ) 1390(در مقابــل، برخــی از نت

به این دلیل که باقري نسـامی تغییـرات روانـی و عـاطفی را ناشـی از پدیـده       . ناهمخوان است

. دانـد آن مـی بلکـه آن را تـابع شـرایط زنـدگی و عوامـل تأثیرگـذار بـر        ، داندسالمندي نمی

روایات و تجربیات سالمندان این پژوهش نشان داد که کنـار گذاشـتن و طـرد    که یدرصورت

هـاي جسـمی و   ها ناشی از پیر شدن، ناکارآمد شدن و اظهار درد و عجز از ناراحتی شدن آن

گیـري خـانواده و محـور تمـامی     در متن تصـمیم  نآنا، قبل از سالمندشدنتا و  استفیزیکی 

هـا بـه    براي تعدیل احساس تنهایی در سالمندان، برخی پژوهش .اندر خانواده بودهمناسبات د

سـرمایه اجتمـاعی و مشـارکت    برخی به تقویـت  و) Lee & Shin, 2011(مایت اجتماعی ح

البتـه تقویـت ایـن موضـوعات از دو وجـه      . تأکید دارنـد ) Rashedi  et al, 2014(اجتماعی 

  .شود می متأثرساختاري و فردي 

هـاي حـاکم بـر آن     فرهنـگ  ین معنا که نگرش اطرافیان و جامعه به سـالمند و خـرده  بد

معنـا  نگـري و قـدرت    ینـده آي که در مواردي سـالمندان داراي  ا گونه بهجامعه بستگی دارد، 

باشند تا بتوانند بر تنهـایی خـود    هاي تعاملی جدید می ی به زندگی و خلق و پذیرش شیوهده

مـوارد در تعـداد   ایـن . ي را در این جهـان زنـدگی تجربـه نماینـد    غلبه کنند و سوژگی بیشتر

ي را تجربـه  تـر  مطلـوب اندکی از سالمندان مشاهده گردیـد و نشـان داد کـه آنهـا سـالمندي      

نیازمنـد  ، هـاي اجتمـاعی  عنـوان سـرمایه   در کل ساماندهی به وضعیت سـالمندان بـه  . کنند می

تـوان از سـالمندي   نها در این صورت است که میباشد، تاندازي غنی میاي هدفمند و چشمبرنامه

  .صحبت نمودعنوان پنجره فرصت  بلکه به، عنوان زمستان پر چالش و سرد زندگی نه به

يااین پژوهش براي توجه به سـالمندان بـه دنبـال توسـعه رهیافـت موسسـه      ، در نهایت

سـت، بلکـه تأکیـد بـر     براي نگهداري و مراقبـت از سـالمندان نی  ) طور مثال خانه سالمندان به(

 يا گونه به. هاي زندگی اجتماعی در قالب خانواده و ساختار خویشاوندي داردتقویت ارزش

که سالمندان خود را از لحاظ هویتی، متعلق به خانواده، فرزندان و خویشاوندان خود بداننـد  

  .خاطر خود را به شبکه خویشاوندي حفظ کنند انحاءمختلف تعلق و به
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  ها یشنهادپ

هـا و نتـایج   هـا، یافتـه  اینک با توجه به تجربه این تحقیق بـا در نظـر گـرفتن محـدودیت    

  :گرددپژوهش حاضر چند پیشنهاد به شرح زیر ارائه می

استفاده از (کسانی که در حرفه مددکاري اجتماعی مشغول هستند، به نحوي از انحاء -

رصدد توانمندسازي سـالمندان  د) یا فراهم کردن خدمات دولتی یررسمیغو  داوطلبانه منابع

کـه در ایـن    يا گونه در جهت تقویت تعامالت اجتماعی و حضور در کنار خانواده باشند، به

که داراي افراد سالمند هستند، چنان اقنـاع شـوند کـه     ییها هم سالمندان و هم خانواده، مسیر

تـا حـد    د وبه شرایط عادي حرکت کننـ  تر یکطرف زندگی هرچه نزد در حد امکان باید به

.سالمت اجتماعی گرددامکان شرایط زندگی سالمند برخوردار از رفاه نسبی و

بایـد بـدان   » مندي حیات زیستی سالمندان مسئله«نکته دیگري که با توجه به مضمون  -

گـري بیشـتر    توجه کرد، این واقعیت است که در بهبود کیفیـت زنـدگی سـالمندان، مداخلـه    

رسـد، چراکـه ایـن     زمان بهزیستی و شهرداري ضروري به نظر میي متولی مانند ساها سازمان

هاي زیسـتی سـالمندان    توانند موقعیت یی امکانات در دسترس خود، میافزا همدو سازمان در 

هـاي آموزشـی    در فضاهاي اجتماعی را جهت بهبود بخشند و از سویی بـا برقـراري کارگـاه   

  .اکی آنان نقش مهمی ایفا کنندهاي ادر براي خانواده سالمندان، در تقویت مهارت

مشـکالت مـالی و معیشـتی     انـد  داشـته اشاره  آنیکی از موارد مهمی که سالمندان به  -

ي هزینه بري که در ایـن دوره زنـدگی دارنـد،    ها درمانطبیعی است که با توجه به . آنهاست

تظـارات و ان.... هاي غذایی مناسب، استفاده از وسایل کمکی ماننـد سـمعک، ویلچـر و    یمرژ

 درشـان فرزندان و بستگان از آنها در رابطه بـا داشـتن یـک زنـدگی در حـد متوسـط بـاال و        

را بشـدت   هـا  آنی زندگمهم سالمندان است که کیفیت  مسائلسالمندي مسئله مالی یکی از 

در  مسـئول ي متـولی و  هـا  سـازمان هـاي   گـذاري  یاستسشود در  یمکند لذا پیشنهاد  یممتأثر

توان به افـزایش   یمهاي مناسبی را داشته باشند ، که  یزير برنامهمالی سالمندان ین تأمرابطه با 

یی براي بهبـود  ها طرححقوق بازنشستگان در این راستا اشاره کرد و همچنین برخورداري از 

دار و افـراد داراي مشـاغل    زنـان خانـه  هـاي معیشـتی   یتنگدسـت از  رفـت  بـرون شرایط مالی و 

  .ح کردیردولتی سالمند را مطرغ
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بـا مفـاهیم    یافتههاي ساختازآنجاکه پر کردن پرسشنامه و پاسخ به سؤاالت مصاحبه -

شود  تخصصی و علمی کاري سخت و خارج از حوصله سالمندان است، بنابراین پیشنهاد می

صورت تجربه زیسته آنها، موردپژوهش و تحقیق قرار  مسائل سالمندان را با روش کیفی و به

هـاي اجتمـاعی بـه     کند کـه پـژوهش   شناسی کیفی در واقع کمک می وشکاربست ر. بگیرد

ها و ضروریات زندگی سالمندان راه یابند و سالمندان را نه از منظر  هاي درونی نیازمندي الیه

هـاي   هاي استاندارد، بلکه از منظر موقعیت زیستی خود سالمند درك نمایند و سیاست سنجه

  .انگاري بیشتري هستند و واقع شده بدین شکل، داراي کارایی تدوین

مطالعاتی شده است یمعرف"دوست دار سالمند"شهر  عنوان بهشهر اصفهان  ازآنجاکه-

بـر   هـا  آني بند طبقهپیرامون سالمت اجتماعی، کیفیت زندگی، شهروندان سالمند اصفهان و 

اده در اجتماعی، قومیت، منطقه مسـکونی جهـت اسـتف    طبقهیی مانند جنسیت، ها مؤلفهمبناي 

  .گردد یمها پیشنهاد  یزير برنامه

رفتـار   يا گونه پژوهشگر باید به بنابراینکنند، ها اعتماد میندرت به غریبه سالمندان به -

خوشـرویی، صـبوري،    یـل هـایی از قب کند که بتواند اعتمـاد سـالمند را جلـب کنـد، تکنیـک     

هـاي شـما   تـذکر اینکـه تجربـه   پذیري و همچنین گذران وقت نسبتاً زیاد با سالمند و انعطاف

توانـد در   تواند کمکی به رفع مشکل شما و سایر سالمندان بکنـد، مـی   استفاده بوده و می قابل

  .ساز باشد جلب اعتماد سالمندان چاره
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، امـا بـه دسـت آوردن    .(ز آن برخوردار بودنـد ).HechtandMilin :2000نگ 

  منابعم و اعتباري است كاین امتیازات به هزینه از دست دادن قدرت، احترا

بررسی تحوالت اجتماعی و «). 1379. (خزایی، طاهره و آزاد ارمکی، محمدتقی؛ زند، مهناز-

فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی با تأکید بر مقایسه مراسم آداب و کارکردهاي 

  .29-3: 16، سال هشتم، شماره نامه علوم اجتماعی، »حمایتی

نامه ، »سنتی و مدرن در سطوح خرد و کالن يها تحلیل ارزش«). 1386(. آزاد ارمکی، محمدتقی-

  .121-97: 30، شماره علوم اجتماعی

  .، انتشارات سمت، چاپ اولشناسی خانواده ایرانی جامعه). 1380. (ی، محمدتقیآزاد ارمک-

و در علوم انسانی  پردازي یهراه و روش نظر: گراندد تئوري). 1385. (ادیب حاج باقري، محسن-

  .تحفه: نشر و تبلیغ بشره :، تهرانبهداشتی

و  ها یهنظریه مبنایی، رو: اصول روش تحقیق کیفی). 1387. (استراس، انسلم و کوربین، جولیت-

  .انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :، ترجمۀ بیوك محمدي، تهرانها یوهش

قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و  ،تحقیقات کیفی یشناس روش). 1391. (یایمان، محمدتق -

  .دانشگاه

مطالعۀ (بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان ) 1381. (کیذقان، طاهره ی وایمان، محمدتق-

، سال دوازدهم و پژوهشی علوم انسانی الزهرا-فصلنامه علمی، )موردي زنان شهر شیراز

  .107-79: 45-44سیزدهم، شماره 

 -فصلنامه علمی، »شناسی نظریه بنیادي روش«). 1387. (منیژهایمان، محمدتقی و محمدیان، -

.54-31: 56، سال چهارم شماره شناسی علوم انسانی پژوهش روش

هاي جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان  بررسی ویژگی«). 1386. (احمدي، وکیل؛ بهشتی، صمد-

  .38-19: 62-61، سال دوم، شماره فصلنامه جمعیت» در ایران

تبیین تجارب زیسته روانی، عاطفی زنان سالمند یک مطالعه «). 1390. (ی، معصومهباقري نسام -

  .216-203: 1، سال بیست و یکم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، »کیفی
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، آبادي یض؛ راشدي، وحید و یزدي فیدحمیدبرهانی نژاد؛ نقیب زاده تهامی، احمد؛ نبوي، س-

ندي از خدمات سالمت و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان شهر م وضعیت بهره«.)1393. (وحید

  .240-229: 2، سال هفتم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، »کرمان

) 1387. (سادات مداح، باقر و مهدي ،راهگذر ی؛حسینی، محمدعل ؛بذرافشان، محمد رفیع-

مجله سالمندي ، »یدگان شهر شیرازکیفیت زندگی در زنان سالمند عضو کانون روزانۀ جهان د«

  .41-33: 7، سال سوم، شماره ایران

نشریه » اقتصاد بهداشت و سالمندي«). 1385. (خبیري نعمتی، رقیه و پور رضا، ابوالقاسم-

.80-77: 2، سال اول، شماره سالمندي

.، نشر تیسا، تهرانبررسی وضعیت سالمند در تهران). 1390. (توحیدي، مریم-

سالمندي و ناخشنودي در روابط خانوادگی، ). 1398. (ابی، کرم و همکارانپور گت حبیب-

  .79-129، 19، سال ششم، شماره پژوهشنامه مددکاري اجتماعی

، تهران، شدن یرمروري بر مفاهیم و ابعاد خوب پ: خوب يسالمند ).1397. (زنجري، نسیبه-

.انتشارات طرح نقد

، سال هفتم، مجله حقوق زنان، »مستان زندگیسالمندي، ز: پژوهش«). 1377. (حقگو، فاطمه-

  .51-48: 8شماره 

مجله ، »سالمندان در شهر تهران شناسی یبامنیت اجتماعی و آس«). 1386. (شیخی، محمدتقی-

.461- 454: 6، سال دوم، شماره سالمندي ایران

  .نشر حریر :، تهرانشناسی سالمندي جامعه). 1389. (شیخی، محمدتقی-

مطالعه ) 1392(.سرمدي، مجید و صحاف، رباب ؛طاهریرموسوي، م ؛هشیرازي خواه، مرضی-

، سال ششم، مجله سالمندي ایرانبهداشتی و اجتماعی زنان سالمند در ایران،  يها شاخص

  .209-202: 26شماره 

مجله زنان سالمند از زندگی در دنیاي مدرن،  یتروا). 1392. (یم، مریخادم یال وصادقی، سه-

  .140-123: 15، سال هشتم، شماره ایران شناسی یتجمع

صادق مقدم، لیبل؛ فروغان، مهشید؛ محمدي شاهبالغی، فرحناز؛ احمدي، فضل اله؛ فرهادي، -

ادراك پیري در سالمندان؛ یک مطالعه ). 1394. (نرجس خاتون ،اکرم؛ نظري، شیما و صادقی

  .209-202: 4، سال دهم، شماره فصلنامه سالمندمروري، 
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، نقش )1388. (بیگلران، اکبر و فروزان آمنه، ستاره ؛سجادي، حمیرا ؛علی پور، فردین-

سال هشتم، شماره نشریه رفاه اجتماعی، اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان،  هاي یتحما

33 :149-167.

تمرینات مقاومتی با باند الستیک بر تعادل ایستا  یرتأث ).1395(عرفانیان ظروفی، فرزانه و همکاران -

هد، مش یبخش مجله علوم پیراپزشکی و توان، ان سالمند داراي آرتروز و واروس زانوو درد زن

  .13-24، 2شماره پنجم، دوره 

مسائل و مشکالت جسمانی، ). 1383. (کلدي، علیرضا؛ اکبري، کامران و فروغان، مهشید-

: 14ه ، سال چهارم، شمارفصلنامه رفاه اجتماعیتهران،  13اجتماعی و روانی سالمندان منطقه 

233-249.  

اولین کنفرانس ، )کلیات طب سالمندي(يمجموعه مقاالت سالمند). 1379. (ینگروه مؤلف-

.، گروه بانوان نیکوکار، چاپ اولسالمندي در ایران المللی ینب

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت ). 1394. (اکبر یعلالریجانی، مهدیه؛ تاج مزینانی، -

، دوره بیست و ششم، شماره شناسی کاربردي فصلنامه جامعه، )شهر ورامین(اجتماعی سالمندان 

3 ،74-57.

، سال فصلنامه علوم مدیریت ایرانفرم،  مثابه بهشناسی سازمانی  یباییز). 1393. (فانی، مصطفی-

  .117-142، 35م، شماره نه

شناسی  ، منطق و طرح در روش)ضد روش یک(یفیروش تحقیق ک). 1390. (محمدپور، احمد-

.، انتشارات جامعه شناسانکیفی

برنامه مرور زندگی بر احساس  یاثربخش ).1398. (مرادي، شهرزاد؛ قدرتی میرکوهی، مهدي-

، دوره مجله روانشناسی پیري، ندانتنهایی، سازگاري اجتماعی و انسجام و یکپارچگی در سالم

.179-199، 3شماره پنجم، 

، با )پذیر هاي آسیب شناسی اقشار و گروه جامعه(مسائل اجتماعی ایران ). 1389(.عیدمعیدفر، س-

: ، چاپ اول، تهرانپذیر و همکاري دانشجویان استفاده از تحقیقات کالس درس اقشار آسیب

  .نشر علم

.، انتشارات چاپخشو ایران شدن یدرنیته جهانم، )1380. (مورشتیان، عطا-
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پژوهشکده مهندسی و : ، تهرانکلیات سالمندشناسی و طب سالمندان. )1384. (مقصودنیا،  شجاع-

.علوم پزشکی جانبازان
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