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 چکيده
هاای گونااگون زنادگی     عنوان دوران آسايش و رهاشدن از کاار و فعالیات و مشا له    هرچند سالمندی به

آيد، اما دارای مسائل و مشکالت متعددی است که بايد ازسوی کارشناسان و کارگزاران اماور   شمار می به
ديشی شود. امروزه، در سراسار جااان، جمعیات    ان ها چاره سالمندان مورد شناسايی قرار گرفته و برای آن

های علمی شناساايی   ها با استفاده از روش رو، الزم است مشکالت آن گسترش است؛ ازاين سالمندان روبه
شود. در اين پژوهش، مسئلۀ رضايت از دوران سالمندی، در بین سالمندانِ مقایِِ آسايشاگاه و ساالمندانِ    

و ابازار   پيمايشیي  روشپژوهش، در اين مطالعاه،  روش فته است. ساکن در خانه، مورد بررسی قرار گر
ساالمندان  ايان پاژوهش عراارت اسات از     جامعۀ آمااری   است.بوده  نامه پرسشگردآوری اطالعات نیز 

برای تعیین  پژوهش، در اين .1388-89ساکن در خانۀ شار کاشان در سال و سالمندان گالبچی  آسايشگاه
تعاداد   ،فرماول کاوکران  با استفاده از  ری تصادفی ساده استفاده شده است.گی نمونهز روش ا ،حجِ نمونه

ايان تعاداد،   نفر از  110اند.  عنوان حجِ نمونۀ پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته نفر از سالمندان، به 300
در ايان پاژوهش، بارای     .ساکن در خاناه هساتند  سالمندان ها  نفر ديگر از آن 190سالمندان آسايشگاه و 

   .استفاده شده است SPSSافزار آماری  ها از نرم وتحلیل داده هتجزي
ت از اقامات در  رضااي و هال  أوضاعیت ت در آزمون فرضیات پژوهش، مالحظه شد کاه باین جنسایت و    

؛ اماا باین مت یرهاای نحاوۀ زنادگی،      وجود نادارد  رابطۀ معنادار ،دورۀ سالمندی رضايت ازآسايشگاه، با 
، دورۀ ساالمندی  رضاايت از وندی، رواباط دوساتی و تقاديرگرايی، باا     ، روابط خويشارضايت از زندگی

ماوازات بااالرفتن میازان مت یرهاای ماذکور، میازان        رابطۀ معنادار و مستقیِ وجود دارد؛ بدين معنا که باه 
نیز مالحظه شد که مت یر رواباط   حلیل چندمت یرهکند. در ت رضايت از دوران سالمندی نیز افزايش پیدا می

دارای رابطۀ معنادار با رضايت از سالمندی بوده و بیشترين تأثیر را بر رضايت ساالمندان از   خويشاوندی
درصد بر رضايت از سالمندی اثرگاذار باشاد. در   52دورۀ سالمندی داشته است. اين مت یر توانسته است 

اناد   اهمیت، عراارت ترتیب  ترين مت یرهای اثرگذار بر مت یر وابسته، به تحلیل مسیر نیز مالحظه شد که ماِ
 .تقديرگرايی. 4و  زندگیۀ رضايت از دور. 3؛ روابط دوستی. 2؛ روابط خويشاوندی. 1از: 
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 مسئلهبيان طرح و 
 شناسی، کمتر به آن پرداختاه شاده اسات.    تی است که در حوزۀ جامعهسالمندی ازجمله موضوعا

شناسای نیاز در کشاور ماا االراا  و       ويژه در کشور ما نمود بیشتری دارد؛ زيرا جامعه اين کاستی به

شناختی حرکت کرده است؛ الرته ذکار چناین واقعیتای بادان      حتی با تأخیر، در سنت رايج جامعه

وياژه، در بسایاری از    اين زمینه انجام نشده است. در ايران و باه معنا نیست که هیچ پژوهشی در 

اقتصاادی،  ای درزمیناۀ ساالمندی و مساائل و مشاکالت      هاای عماده   کشورهای اربی، پاژوهش 

هاای   هاا االراا  در حاوزه    است. ايان پاژوهش    ... انجام شدهدرمانی و اجتماعی، فرهنگی، باداشتی

 است. باداشتپزشکی و  شناسی، علوم شناسی، جمعیت روان

اتاريش کاه باه مساائل ساالمندان       1982سازمان ملال متحاد در اجالسایۀ جااانی تابساتان      

اختصاص داشت، حقايقی در مورد افزايش سريع تعداد و نسرت سالمندان، در جمعیت جااانی،  

چناد دهاۀ آيناده، جااان باا      »مطرح کرد. در ارائۀ دلیل برگزاری اين اجالس، چنین آمده اسات:  

که در ساال   رو خواهد شد؛ درحالی عی در تعداد و نسرت در جمعیت سالمندان روبهافزايش سري

، تعداد 2025سال بوده است، در سال  60میلیون سالمند باالی  350، جمعیت جاان دارای 1975

سالمندان به رقمی معادل يك میلیارد و يك صد و ياك میلیاون نفار خواهاد رساید کاه حادود        

تاوان   داليال ايان رشاد را مای    « ر آن زماان تشاکیل خواهاد داد.   درصد جمعیت جاان را د7/13

گاردد؛   ومیر دانست که موجب ادامۀ زنادگی افاراد بیشاتری مای     ازطرفی، نتیجۀ کاهش نرخ مرگ

تاوان باا کااهش نسارت      ازطرف ديگر، افزايش نسرت سالمندان در کل جمعیت جاانی را نیز می

د جمعیت سالمندان شده است، در برخای از  زادووَلد مربوط دانست. اين ت ییرات که موجب رش

خورده هساتند، مساائل و مشاکالت اجتمااعی خاصای را       جوامع که دارای ساخت جمعیتی سال

 (.115تا114: 1386ايجاد کرده است )سام آرام و احمدی نری، 

هاای اجتمااعی رسامی و ایررسامی هساتند.       سالمندان نیازمند توجه ويژۀ ناادها و ساازمان 

شود، اماا   خی از کشورهای جاان، توجه بیشتری به نیازهای گوناگون سالمندان میهرچند، در بر

که شايسته است، جوامع کنونی به ساالمندان توجاه ندارناد. گوياا بیشاتر       چنان رسد آن نظر می به

ها فرزندان و نوجواناان و   اند. آن سمت ترعیض سنی حرکت کرده لحاظ سنی، به جوامع معاصر، به

ِ    انجام امور گوناگون در اولويت قرار مای  جوانان را برای تارين علال چناین     دهناد. يکای از ماا

هاايی جسامی و فکاری خاود را از دسات       ای اين است که سالمندان االرا  بیشاتر تواناايی   پديده
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شاود کاه    ها چنین تصوری دارند. اين امر باعث می دهند، يا الاقل جوامع امروزی در مورد آن می

 ل پیشین خود را از دست بدهند.ها اقتدار و استقال آن

ها فاقاد   آورند، امروزه، آن عمل می هايی که ناادهای گوناگون از سالمندان به راِ حمايت علی

نظران عوامال زيار را در    منزلت و اقتدار و استقاللِ پییشینِ خود در جوامع سنتی هستند. صاحب

ها و ارزشمندبودن ساالمندی؛   به سنت . کاهش میزان اعتقاد1دانند:  ای مؤثر می ظاور چنین پديده

. کاهش مشاارکت ساالمندان در فرايناد تولیاد     3. ت ییر سازوکارهای انتقال دانش و تجربیات؛ 2

. اشت ال زناان؛  6های جديد؛  . کاهش کارکردهای خانواده5ها؛  شدن خانواده ای . هسته4اقتصادی؛ 

. ت ییر 9اهر فیزيکی و جسمی افراد؛ . ارزشمندشدن جوانی و ظو8ها؛  . افزايش شکاف بین نسل7

؛ تقاوی،  279تا269: 1386در معماری و فضای زندگی منازل مسکونی )سام آرام و احمدی نری، 

: 1383؛ کلاادی و همکاااران، 87تااا80: 1385؛ پوررضااا و خریااری نعمتاای، 1376؛ گیادنز،  1375

؛ 75تاا 57: 1381ان، ؛ آزاد ارمکای و چاوشای  90تاا 81: 1385زاده،  ؛ کشاورز و سالطانی 244تا222

 (.15تا12: 1387رياحی، 

 و چگاونگی گاذران زنادگی   مساائلی همچاون   باا   االرا باتوجه به شرايط موجود، سالمندان 

قاوانین   ، کشورهای مختلفئلیمساچنین . برای کاهش پیامدهای رو هستند روبه یيبیماری و تناا

حلای   راه کوشاند  ها می دولت ،در کشورهای مختلف. ندا های ايجاد کرد های ويژه خاص و حمايت

در دوران  بیابناد. ازآنجاکاه  هاا   آنهاای درماانی    ، هزيناه وياژه  ی سالمندان، بهها مین هزينهأبرای ت

و ذهنی ساالمندان تحلیال رفتاه ياا دچاار آسایب        روحی و یمجسهای  ، بیشتر توانايیسالمندی

 ماعی ضرورت دارد. های اجت ها برای همۀ ناادها و سازمان شود، توجه به مشکالت آن می

شايد برخی تصور کنند که خانۀ سالمندان، مکانی امن و همراه باا امکاناات رفااهی مناساب     

هاا و هیاهوهاای خاانوادگی، در مکاانی آرام،      دور از کشامکش  هاا باه   برای سالمندان است و آن

و ساالن  کنند؛ اما واقعیت اين است که خانۀ سالمندان بیشتر به ياك اقامتگااه ماوقتی     زندگی می

بخش خواهد باود کاه فارد، هاِ      انتظار شریه است، تا مکانی برای زندگی. زندگی در جايی لذت

لحاظ روانای، دارای احسااس امنیات و آساايش باشاد. تجرباه نشاان         لحاظ جسمانی و هِ به به

ها و نیازهايی  دهد که در درون چاارديواری خانه و زير چتر خانواده است که چنین ضرورت می

هاای ساالمندان،    دهد که خاناه  های تجربی نشان می که تجربیات و يافته شود؛ درحالی ه میبرآورد

هاای ساالمندان    هاا و نیازهاايی نیساتند. خاناه     های مناساری بارای تاأمین چناین ضارورت      مکان
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ای تراکِ جمعیتی، افراد احساس انازوا و تنااايی دارناد؛     هايی هستند که درضمنِ گونه سکونتگاه

ا دارای ارتراطاات شخصای باا هماديگر باشاند، بیشاتر بارای کااهش احساساات          ه حتی اگر آن

هاا   ای است که تجربۀ جدايی از اعضای خانواده و سکونت در خانۀ سالمندان برای آن آزاردهنده

رسد، حالتِ طریعیِ زنادگیِ انساانی، زنادگی در درون خاانواده و باا       نظر می آورد. به وجود می به

شود که زندگی در تناايی را به زنادگی جمعای و    متر انسانی يافت میاعضای خانواده است و ک

وياژه در درون خاانواده، تارجیه دهاد. حتای در جواماع مادرن کناونی کاه روحیاۀ            گروهی، به

طور چشمگیری، گسترش يافته است، افراد زندگی با ديگران را بر زنادگی هماراه    به 1فردگرايی،

امعی، رخداد ماِ در حاوزۀ خاانوادگی، تراديل خاانوادۀ     دهند. در چنین جو با تناايی ترجیه می

 ای بوده است.   گسترده به خانوادۀ هسته

های جوان تحت سیطرۀ والدين نروده و  مسایر زنادگی    امروزه، در جوامع مدرن اربی، زوج

وجاود   ای نتايج مثرت زيادی برای خانوادۀ مدرن باه  کنند. چنین پديده خود را مستقالنه تعیین می

های اجتماعی متعددی نیز بوده است. اماروزه، در بخاش    است؛ اما دارای پیامدها و آسیب آورده

جای آنکاه فرصاتی بارای رشاد و      های جوان، به های مدرن، استقالل زوج چشمگیری از خانواده

هاا   گیاری آن  های جوان و جرااه  ها باشد، به موقعیتی برای خودمداری زوج پیشرفت مستقالنۀ آن

ويژه، اعضای سالمند خانواده ترديل شده است. اگر در گذشاته ساالمندبودن،    ن و بهدربرابر والدي

آمد و سالمندان دارای منزلات باااليی در    شمار می ای ارزش به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، گونه به

جامعه بودند، تحت تأثیر برخی ت ییرات پديدارشده در جامعۀ مادرن ساالمندان جايگااه پیشاین     

های جديد، به عناصری سربار و مضر و مزاحِ ترديل  داده و حتی، در نظر نسل خود را از دست

کنند باه هار قیمتای کاه شاده، خاود را از زيار باار          های جوان تالش می رو، زوج اند؛ ازاين شده

هاا سادردن    حال بارای آن   تارين راه  مسئولیت مراقرت از سالمندان آزاد کنند. باتارين و منصافانه  

کنناد کاه از ايان طرياه، باه       ها تصور مای  لمندان است. هرچند برخی از آنسالمندان به خانۀ سا

دانند که فرستادن سالمندان به  خوبی می ها به کنند، اما بیشتر آن سالمندان خانوادۀ خود خدمت می

معنای بريدن رشتۀ ارتراطات انسانی و اجتمااعی ساالمندان و محصاورکردن     هايی، به چنین مکان

هاای   طاورکلی، پاژوهش   د و ایرصمیمی، با حداقل امکانات زندگی است. بهها، در فضايی سر آن

دهند که سالمندان از زنادگی در خاناۀ ساالمندان رضاايت ندارناد. هماین        تجربی االرا  نشان می

                                                           
1. Individualism 
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های زندگی سالمندان را تحت تاأثیر قارار داده و حتای باعاث باروز       نارضايتی، بسیاری از حوزه

که ساالمندان سااکن در خاناه، تجرباۀ ديگاری       شود؛ درحالی گی میبه زند ها نسرت بدبینی در آن

دهناد و حتای    ها االرا  با شور و نشاط بیشتر و امیدواری بیشتر به زندگی خود ادامه می دارند: آن

های گوناگون، افرادی خاال  و مولاد باشاند. باتوجاه باه       توانند، در زمینه در سنین سالمندی می

ايِ تجربۀ زيستۀ هر دو گوناه ساالمند، يعنای     ين پژوهش تالش کردههايی، ما در ا چنین واقعیت

سالمندان ساکن در خانۀ سالمندان و ساالمندان سااکن در خاناه را در جامعاۀ آمااری پاژوهش،       

 ای، مورد بررسی قرا دهیِ. صورت مقايسه به

 پژوهش دربارۀ سالمنديضرورت و اهميت 
و  درماانی  اجتماعی، فرهنگای، باداشاتی  اقتصادی، ی  ا با ورود به هزارۀ جديد، سالمندی به مسئله

شناختی ترديل شده است. در آااز قرن بیستِ، امید به زندگی در ثروتمنادترين کشاورها    جمعیت

سال رسیده است. طره برآورد سازمان جاانی  75که اين رقِ به  سال نرود؛ درصورتی 50بیش از 

برابر افزايش  9سال آينده،  50ان، در طی باداشت، در کشورهای درحال توسعه، جمعیت سالمند

ساله و بیشتر،  75يافته نیز جمعیت سالمندان پیر، يعنی افراد  خواهد يافت و در کشورهای توسعه

(. يکای از داليال ضارورت و    www.who.org 1388 ,باالترين میزان رشاد را خواهاد داشات )   

ت اجتماعی سالمندان، آن است که اين افراد، باتوجه به رويادادهايی مانناد   اهمیت بررسی وضعی

پايان دوران اشت ال و بازنشساتگی، احسااس تنااايی، طردشادگی و همچناین، فشاار ناشای از        

شاود، درمعارخ خطارات     شدنِ جوامع که به جدايی عااطفی و روانای افاراد منجار مای      صنعتی

ساالن، برای تمامی  ويژه جمعیت کان . پیرشدن جمعیت، به(1376ای قرار دارند )اعزازی،  فزاينده

رشاد افاراد ساالمند خاود      آوردن امنیت و رفاه بارای تعاداد روباه    کشورهايی که خواستار فراهِ

 شود. هستند، يك چالش واقعی محسوب می

در اند که  وجود داشتهسال در ايران  65بیش از  میلیون نفر سالمندِ 5/1حدود ، 1365در سال 

ازلحااظ کال جمعیات     ،رقِ زنان بیشتر از رقِ مردان است. اين جمعیت در کشاور ماا   ،ن آماراي

جمعیات کشاورهای   بارخالف  جمعیات کشاور ماا،     دهاد و  رقِ ناچیزی را تشکیل مای ، کشور

ماا   کشاور  درحاال،   ؛ باااين (208: 1369است )قائمی، ، االرا  يك جمعیت جوان پیشرفتۀ صنعتی

، هااای اخیاار در دهااه ،جمعیتاای اقتصااادی و  اجتماااعی و د فرهنگاایابعااا ت ییاارات ايجادشااده در

http://www.who.org/
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دنراال داشاته    جمعیت ساالمندان را باه   رشد ،نوبۀ خود هايی بوده است که به آورندۀ فرصت فراهِ

 از عوامال جمعیتای   اياران عراارت   رسد عوامل اصلی رشد جمعیت سالمندی در نظر می به است.

(، ديگار  ، ازساوی میار  و مرگ کاهش میزان و سو يك از، خیرا های  دهه )سیر نزولی میزان موالید در

سانی   . نگاهی به ساختاراند بوده شارنشینی شتابان صنعت و درمانی، رشد بارود خدمات باداشتی

جمعیات کشاور    درصد ساالمندان در  نشانگر افزايش تعداد و ،طی نیِ قرن اخیر ،جمعیت ايران

المندان در اياران نشاان داده شاده اسات     جمعیت سا صعودی  سیرشمارۀ يك، جدول در  .است

 (.12: 1387، )رياحی

 در ايران 1386تا  1355. آمار سالمندان از سال 1جدول شمارۀ 

 سال 1355 1365 1375 1385

 تعداد سالمندان 1770614 2686350 3978127 5121043

 سالمندان درصد 2/5 4/5 6/6 3/7

باه رقاِ    ،2050سال  داد سالمندان ايرانی دربه گزارش مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، تع

تاوان گفات کاه     خواهد رساید. مای   کل جمعیت درصد از 26يعنی ، نفر هزار 393 میلیون و 26

باه   ،زودی به سال است و حال گذار از جمعیت جوان به جمعیت میان در ،در شرايط فعلی ،ايران

رشد ساالمندی   (.13تا12: 1387، رياحی) پیوست ترکیب جمعیتی پیر خواهد جمع کشورهای با

(. هرچناد اماروزه، در   www.aftab.ir, 1388) ثیر قارار دهاد  أتواند ساختار جامعه را تحت تا  می

دهناد،   بسیاری از کشورهای جاان، مراکزی وجود دارند که سالمندان را تحت حمايت قارار مای  

ن هماۀ ساالمندان   اما اوال  حتی در چنین کشورهايی، امکانات موجود برای تحت پوشش قرارداد

رسد حتی، درصورت تحت پوشش قرارگرفتن سالمندان در مراکزی  نظر می کافی نیستند و ثانیا  به

ها، االراا  ساالمندان از زنادگی در چناین مراکازی رضاايت        همچون خانۀ سالمندان يا آسايشگاه

تاأمین باشاند،    لحاظ مادی و کمی، در چنین مراکازی  بیان ديگر، حتی اگر سالمندان، به ندارند. به

لحاظ کیفی و کیفیت زندگی، سالمندان تجربۀ مناسری از چنین مراکزی ندارناد. هرچناد گفتاه     به

هاا باه مراکاز حمايات از ساالمندان، خااص        دنرال سدردن آن کردن سالمندان، به شود فراموش می

اماع ماذکور   ويژه جوامع اربی است، اما گويا در اين زمینه کشور ما نیاز از جو  جوامع ديگر و به

هاای   عقب نمانده است. تأسیس مراکز متعدد خانۀ سالمندان يا آسايشگاه سالمندان توسط بخاش 
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های اخیر در ايران، گواهی بار ايان داعیاه     دولتی يا خصوصی يا ترکیری از اين دو بخش، در دهه

 است.

ان نظران مختلف به ساالمند  های اخیر، در سراسر جاان، توجه خاصی ازسوی صاحب در دهه

ها صورت گرفته است. در اين زمینه، آثار مکتوب فراوانی تألیف شده و سمینارها  و مشکالت آن

 تاوان  میاند که  المللی در سراسر جاان برگزار شده های متعددی در سطوح ملی و بین و کنفرانس

انس کنفر، در جزيرۀ مالی 1992ی سال ي، کنفرانس آسیا1982المللی وين در سال  کنفرانس بینبه 

المللای   اولاین کنفارانس باین   ، در کدنااا   1995سران کشورها درزمینۀ توسعۀ اجتماعی در سال 

اشااره   2002 کنفرانس جاانی سالمندی سازمان ملل در سالو  1999در سال  سالمندی در ايران

، اجتمااعی و  رفااهی درماانی،   باداشاتی  ل و مشکالتئحل مساها، بر  کرد. در همۀ اين کنفرانس

 کید شده اسات أها ت دولتويژه  ازسوی ناادهایِ گوناگونِ رسمی و ایررسمی، بهسالمندان روانی 

 (.14: 1387، )رياحی

 معاصر جوامع گذشته و جايگاه سالمندان در
د که مستلزم بروز رفتارها و برخوردهاای  کن برای آدمی ايجاد می پديدۀ سالمندی شرايطی را

لاذا  اسات؛  ها تابع فرهنگ و اعتقاادات جامعاه    انسانتعامالت  . ازآنجاکه رفتارها واستخاصی 

از يکاديگر   ،هاای جواماع مختلاف    متناساب باا فرهناگ    ،نحوۀ برخورد افراد با پديدۀ سالمندی

کنناد و   مای  گیاری  مرور از زندگی اجتمااعی کنااره   ها، افراد به . در برخی از فرهنگاستمتفاوت 

دلیل کوچ دائمی، افراد معلول ياا   د اقوام بدوی که بهمانن؛ کند در می ها را از میدان به جامعه نیز آن

در برخای   ند. اما سالمندانگذاشت میشده از طايفه کنار  براساس رسوم پذيرفتهرا پیران ازکارافتاده 

احتارام  کنفسایوس  و جوامع باستان دارای منزلت اجتمااعی باااليی بودناد. تعاالیِ      ها از فرهنگ

ايران نیز تحت تأثیر تعالیِ اديان باستانی و همچناین ديان    خاصی برای سالمندان قائل است. در

تاوان گفات در بخاش     اسالم، سالمندان همواره دارای منزلت اجتماعی بااليی باوده و حتای مای   

های مامی از قلمروهای سرزمینی ايران، نقش مامای در توزياع    مامی از تاريخ ايران و در بخش

مقام زيادی به پیاران   جوامع سنتی قدرت و ند. اصوال ا و بازتوزيع قدرت و ثروت و منزلت داشته

ايان   ازآنجاکاه در  دانساتند.  عقل می را ذخاير فرهنگ محلی، دانش، تجربه وها  زيرا آن؛ دادند می

 هاا  و آموزش برای انتقال تجربیاات انساان   سواد تکنولوژی و عدم توسعۀ علِ وعلت  جوامع، به
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 ،خوردگاان خاانواده   رو ساال  ازاين نداشت؛وجود  دانعملی فرزن ای جز آموزش مستقیِ و وسیله

خوردگان باتوجاه باه سان     سال ،اين جوامع در ند.دش جامعه محسوب می ۀو تجربِ تناا منرع عل

 ندبود احترام خاصی برخوردار ، ازاستنفوذشان  قدرت و و کنندۀ پايگاه اجتماعی تعیینها که  آن

 د.شتنیت داهای اجتماعی حاکم تمام زمینه درو همچنین، 

ارزشی، موقعیت  های فرهنگی و نیز دگرگونی اقتصادی و تحوالت اجتماعی موازات ت ییر و به

شاارهای   ساالمندان سااکن در   .يافات جوامع معاصر ت ییار   ارزش سالمندی در خوردگان و سال

علات سایطرۀ تکنولاوژی در اناوا       عصار جدياد، باه    در .جديد دارای منزلات کمتاری هساتند   

ِ  عاملی بارای ارزشامندی و   ،دانش پیران و انراشتگی تجربهانسانی، های  فعالیت هاا   باودن آن  ماا

ممکان اسات میازان     وشده ازمدافتاده تلقی  ها کانه و های آن بسا دانستنی چه ؛دشو محسوب نمی

 تجارب يك نسل ارترااط و  ،جوامع صنعتی باشد. در شان کمتر نوادگان فرزندان و ها از دانايی آن

باه   رساوم جدياد را   کاه آداب و  اين جوانان هساتند  ،درنتیجه رای نسل بعد دارد وکمی ب ۀفايد

 (.15تا14: 1387، رياحی) اجدادشان مادران و نه پدران و دهند و کودکان انتقال می

اناد. ايان    ها داشته اصوال  همۀ اديان توجه خاصی به سالمندان و حقو  و منزلت اجتماعی آن

وجاود ساالمندان باین    »: فرموده است پیامرر اسالم. یار مامی داردامر در دين اسالم جايگاه بس

فرماوده اسات:    صااد   اماام « اسات.  هاای الاای   شما باعث افزايش فیض ربوبی و بسط نعمات 

، لازوم تجلیال و تکاريِ ساالمندان     .«الای در بین امتش استپیامرر همانند ، سالمند در خانواده»

 و رواياات اساالمی صاريحا    کاريِ  در قارآن  ، زرگپدر و ماادر، پادربزرگ و ماادرب    خصوص به

 اناد  موظاف سااخته  هاا   پیروان خود را باه حفاح حقاو  آن    ،اسالم بزرگان دينو يادآوری شده 

تاوجای باه    ، بیدار ريشههای اعتقادی و مذهری  در ايران، باتوجه به ارزش (.56: 1368)مجیدی، 

 اسات  تالش فراوانی صورت گرفته ،بهای پس از انقال سالمندان امری پذيرفتنی نیست. در سال

با تشکیل سازمان بازيستی، ، 1359آيد. در سال عمل  به های مادی الزم از افراد سالمند تا حمايت

در ساراهای ساالمندان   ، الاويه و گاه معلول روانی اقداماتی درزمینۀ نگاداری از سالمندان مجاول

هاایِ   هاا و ارزش  علت وجود برخای سانت   الرته در ايران، به (.11: 1375، )تقویگرفت صورت 

هاا و باورهاای دينای، مشاکالت حاادی کاه در برخای         ويژه ارزش اجتماعیِ حامی سالمندان، به

ها و  حال، در کشور ما نیز چنین سنت رو هستند، وجود ندار؛ بااين ها روبه کشورها سالمندان با آن

 به گذشته تنزل پیدا کرده است.   رنگ شده و جايگاه سالمندان نسرت ها و باورهايی کِ ارزش
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 مشکالت دوران سالمنديمسائل و 
شاان   بیمه ياا بازنشساتگی   درآمد ناشی از؛ سالمندان موقعیت خوبی ندارند، در االب نقاط جاان

هاا   آن فرزنادان قادردانی هاِ بارای     ؛توان و امکان کار و فعالیت را ندارناد ؛ حد کفايت نیست به

ِ ؛ دنین کنمأها را اداره و ت نیست که آن  ؛ناوايی ندارناد   همسر خود را از دست داده و همدل و ها

شاان را   مین کناد و زنادگی  أتا  را از هار جاات  هاا   برای دولت هِ اين امکان وجود ندارد که آن

ناد از:  ا عراارت  سالمندیبرخی از مسائل دورۀ طورکلی،  به (.209: 1369)قائمی،  سروسامان دهد

درد مفاصال،   مشاکالت حرکتای، معماوال    . 2؛ و شانیداری ويژه ديداری  بهجسمی، مشکالت . 1

علات ت ییارات    کااهش نیارو باه   . 3؛ شاود  خوردگاان مای   نشینی سال موجب عدم تحر  و خانه

علات   کمراود درآماد باه   . 5؛ علات ت ییارات فیزيولوژياك م از     فراموشی به. 4؛ فیزيولوژيك بدن

شدن  کاسته و  ت خالی و بدون برنامهبازنشستگی، اوقا. 6؛ وقت ازکارافتادگی و نداشتن ش ل تمام

طردشادن  علات   احسااس تنااايی، باه   . 7؛ از عزت نفس و ارزشی که فرد برای خود قائل اسات 

 احساااسِ. نداشااتن مساائولیت در خااانواده و درنتیجااه، 8؛ رسااماارگ هم يااا فرزناادانازسااوی 

یاۀ ماواد   تاباه   مرباوط  مشاکالت . 9؛ (www.salmandan.blogsky.com 1388 ,نرودن؛ )ثمرمثمرِ

روانای در  هاای   یهاای بسایاری از بیماار    گرفتن نشاانه  اديده. ن10؛ اذايی و تدار  اذا در منزل

علت کمرود وقات   به ،موقع به مراکز درمانی عدم مراجعۀ به. 11؛ ها شدن آن همیتا    سالمندی يا کِ

: 1381ی ابرقاويی،  يزندگی در محال ساکونت فرزنادان )رجاا    محل کمرود فضا و . 12؛ نزديکان

يی صاورت گرفتاه اسات،    مريکاا ا انبا جوانای که دربارۀ مشکالت دوران سالمندی  مطالعه (.69

 ،يعنای حاضارند  ؛ حاضر نیستند دورۀ پیری را تجربه کنند ها درصد از آن25 حدوددهد  نشان می

فرساا   ؛ بنابراين، دوران ساالمندی دورانای بسایار طاقات    عمرشان خاتمه يابد ،قرل از شرو  پیری

 ی سالمندان است.  برا

 آسايشگاه سالمندانو  بازنشستگيسالمندي و 
 آياد.  شمار می که تجربۀ انتقالی مامی به بازنشستگی است ،يکی از رويدادهای ماِ دوران پیری»

هماراه داشاته    تواند مشکالت متعددی را به بلکه می؛ منزلۀ کارنکردن نیست شدن تناا به بازنشسته

ت ییار   فارد شاود، هويات شا لی     از میزان درآمد فرد کاسته مای  ،یگاهی پس از بازنشستگ باشد.

به شا ل   نگرش افراد جامعه نسرت، يابد. بدون شك ش شکل ديگری میا مقام اجتماعیو  کند می
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بازنشساتگی را ناوعی    ،گااهی ماردان ساالمند    ثر اسات. ؤما  فارد در وضعیت روانی  ،و کارکردن

با شرو  بازنشستگی دچاار خاالر روانای     د و طریعتا کنن ازکارافتادگی و انزوای اجتماعی تلقی می

های رويارويی با مسئلۀ بازنشستگی و پیامادهای   حل يکی از راه (.65: 1368)مجیدی،  «شوند می

تاوان در دو عراارت خالصاه     سیس آسايشگاه را مای أاساس فکر ت»آن، تأسیس آسايشگاه است. 

ساخن   ،در مورد رفاه و آسايش اطرافیان دان.رفاه و آسايش سالمن و کرد: رفاه و آسايش اطرافیان

بیمارناد کاه ايان     .هايی مواجاه هساتند   اين است که بسیاری از سالمندان با مشکالت و دشواری

شود. پس باتار اسات آناان از خاناه دور باشاند. در       بیماری موجب سلب آسايش از خانواده می

ای اسات کاه باه     گوناه  ال آنان بهبحث اين است که وضع و ح ،رابطه با رفاه و آسايش سالمندان

پرسااتاری و مراقراات خاااص نیاااز دارنااد و اگاار در محیطاای دور از جنجااال خااانواده و تحاات 

عاواملی کاه   » (.50: 1381)سایام،  « کنناد  تر زندگی می ای باشند، راحت های درمانی ويژه مراقرت

باشاد:   ت ذيل میسرب پديدآمدن آسايشگاه سالمندان شده است، عرارت از ت ییر و تحوال ،درکل

ت ییرات فرهنگی ناشای از  . 2؛ درآمد کافی و مسکن و کار ۀت ییر و تحوالت اقتصادی درزمین. 1

و  ت ییرات اجتماعی ناشای از برخوردهاا، رواباط   . 3؛ ورسوم آداب و ها ارزش و دگرگونی فکرها

دهای صاورت سیساتِ واحا    ت ییارات خاانوادگی باه   . 4؛ جويی معیارهای اخالقی، آسايش و رفاه

، ازلحااظ روانای   (.268: 1369قاائمی،  « )..و. لد، تنظیِ خاانواده، میال باه آراماش    زادووَ محدود

هاا تلقای    ونۀ گوياای تمايال جامعاه باه طارد آن     مسمرل انزوا و ن ،درنظر سالمندان ،ها آسايشگاه

در  ايان نکتاه   .اناد  هاا داشاته   سالمندان همواره واکنش منفی درقرال آسايشاگاه ، رو ازاين؛ شود می

نیاز   های مختلفی که در مورد نظرات ساالمندان در کشاورهای ديگار انجاام شاده اسات       بررسی

ها به عنوان بستر مرگ، ايستگاه آخار   (. دوبوار از اين مکان129: 1355)زنجانی،  شود مشاهده می

 (.408: 1365)دوبوار،  برد يا آخر خط نام می

مندان ساکن در آسايشگاه، عراارت اسات   شده، درزمینۀ مسائل سال های انجام يکی از پژوهش

سااله و بااالتر    65ثر بار آن در ساالمندان   ؤکیفیت زندگی و عوامال ما  » تحت عنواناز پژوهشی 

افراد مورد بررسای  ه است. انجام شد 1382در سال که « خیريۀ کاريز  تاران ساکن درآسايشگاه

بااالتر سااکن در آسايشاگاه     سااله و  65نفر از ساالمندان   202عرارت بودند از در اين پژوهش، 

گويی  ماه که قادر به در  و پاسخ 6 با طول مدت اقامت حداقل، خیريۀ سالمندان کاريز  تاران

نفار   118هاا مارد و    از نموناه درصاد(  6/41)نفار   84 ،االت بودناد. طراه نتاايج حاصاله    ؤبه سا 
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کار در کارگااه  بین سطه تحصیالت، در اين پژوهش، مالحظه شد که  .اند ه( زن بوددرصد4/58)

هاا و ت ییار    موجود در آسايشگاه، دريافت حقو  بازنشستگی، ابتال به يکای از اناوا  شکساتگی   

نقال از:   ؛ به1385پور،  علیوجود دارد )دار  ارتراط معنی ،ها و آرتروز با کیفیت زندگی اندام شکل

www.kahrizak.com هاای ساالمندان، ضامن     دهاد آسايشاگاه   ها نشاان مای   پژوهش(. برخی از

هاای مامای نیاز هساتند؛ ازجملاه اينکاه در چناین         برخورداربودن از برخی مزايا، دارای کاستی

لحاظ رفاه و آسايش وضعیت مناسری فراهِ آيد، سالمندان همچناان برخای    مراکزی، حتی اگر به

 کنند. می خالرهای عاطفی و روحی و روانی را احساس و تجربه

 تعريف سالمندي يا پيري
سالمندی ت ییاری اسات کاه باا گذشات زماان       »در يك تعريف از پیری يا سالمندی آمده است: 

های مثرات و منفای باوده و پوياايی فراينادهای زيساتی،        اين روند دارای جنره گیرد. صورت می

شاود   ای تصور مای  مرحله طور عامیانه سالمندی به.. گیرد. ادرا ، رشد، تکامل و بلوغ را دربر می

 (.1: 1379)اسماعیلی شیرازی، « پیوندد وقو  می شخص به زوال جسِ و فکر کاهش و ،آن که در

مرحلاۀ ساوم حیاات هاِ      و خوردگی، سان ساوم، عمار ساوم     پیری را به عناوين مختلف سال»

ی را در آن ساالگ  60کنند و دوران پاس از  آن به کاولت ياد می از ،در موردی اند و معموال  نامیده

ت ییار شاکل    باا  بیشاتر  ،گذشته در ،پیرشدن»ازنظر گیدنز،  (.39: 1369)قائمی، « دارند منظور می

 عموماا   ،صورت هر که در نه با سن زمانی، شد های جسمانی تشخیص داده می توانايی ظاهری و

 کاه در  شاود  به اين معنا که به سنی اطال  می ؛پیری يك تعريف قانونی دارد ،امروز نامعلوم بود.

از اناوا  خاصای از مزاياای رفااهی، مانناد حقاو         و شاوند  کار بازنشسته مای  اکثر مردم از ،آن

پیاری را اماری نساری، درونای،     برخای   (.653: 1376)گیادنز،  « گردند بازنشستگی برخوردار می

سالگی هِ تحر   80يك شخص ممکن است در  معتقدنددانند و  روانی، اجتماعی و جسمی می

ساالگی   50تاا   40که فارد ديگاری در سان     درحالی؛ وجوش و فعالیت کافی داشته باشد و جنب

(. از اين منظار،  www.salmandan.blogsky.com, 1388) احساس ضعف و سستی و پیری نمايد

براسااس تقاويِ مشاخص    کاه   ()قانونی سن زمانی. 1شود:  ر انسان سه نو  سن شرح داده مید

سان  . 3و  شاود  برحسب تحوالت بدنی در انسان تعیین میکه  )جسمی( سن فیزيکی. 2؛ شود می

چنانچه  بنابراين؛ شود ساير عوامل روانی تعیین می هوش، عواطف، احساس وکه برحسب  روانی

http://www.kahrizak.com/
http://www.kahrizak.com/
http://www.salmandan.blogsky.com/
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ِ ، بايد عوامل فاو  را درنظار بگ  را تعريف کنیِتر سالمندی  طور دقیه بخواهیِ به )مجیادی،   یاري

بیاان  خاوردگی   ساال عناوان آاااز سان     را باه  سالگی 65 و 60سن  شناسان (. جمعیت11: 1368

 (.11: 1387، رياحی)کنند  می

 شناختي سالمندي هاي جامعه نظريه
شناساان،   دانان، جامعاه  شناسان، حقو  شناسان، روان شناسان، پزشکان، جمعیت طورکلی، زيست به

خدماتی و کارگزاران سیاسی و اجرايی، هرکدام از زاويۀ نگارش خاود،   کارگزاران امور رفاهی و 

اند. آنچه در اين  به آن سخن گفته سالمندی را تعريف کرده و درمورد فرايندها و پیامدهای مربوط

شناختی اسات. در ايان بخاش،     پژوهش موردنظر است، تحلیل پديدۀ سالمندی از ديدگاه جامعه

 شوند:  طور خالصه ارائه می اختی سالمندی بهشن های جامعه ترين نظريه ماِ

   1. نظريۀ عدم مشاركت يا عدم تعهد1

اجتنااب    الیان کامینگ و ويلیام هنری اين نظريه را مطرح نمودند. براسااس ايان نظرياه، ایرقابال    

کاردن،   های اجتماعی خود مانند کاار  های مامی از نقش کند تا بخش بودن مرگ، فرد را وادار می

تار   ها را به افراد جوان تدريج رها نموده و آن اوطلرانه، همسربودن و کارهای تفننی را بهخدمات د

سازد، در حالت عدم تعاد قرار  های خود را يکی پس از ديگری رها می واگذار کند. سالمند نقش

کند. نظريۀ عدم تعاد، تأکید دارد که ثراات جامعاه زماانی     گیرد و خود را برای مرگ آماده می می

های اجتماعی از نسلی به نسل ديگر انتقال يابند. در اين فرايند، ساالمندانِ   شود که نقش حفح می

حاال،   گردناد. در هماین   گیری کرده و جذب شرايط ایرفعال مای  شده، از جامعه کناره از کار منع

هاا، از   های مخصاوص و آماوزش آن   ها در مکان جامعه نیز با جداکردن سالمندان و نگاداری آن

کند. ايدۀ اصلی نظريۀ عدم تعاد اين است که جامعه بايد باه ساالمندان،    گیری می المندان کنارهس

اند، کمك کند. انتقادات وارد بر نظريۀ عدم تعاد تأکیاد   هايی که آموخته گیری از نقش برای کناره

پرمعناا بار   گیری اجراری و دردنا  از کار، با مزد و مناسرات اجتماعی  دارد که جامعه برای کناره

عدم تعهد متقابل فرد و کلی، بنابر نظريۀ عدم تعاد، پیرشدن با  طور آورد. به سالمند فشار وارد می

رسید که فرايند عدم تعاد متقابل، چاه بارای فارد و     نظر می همراه است. نخست، چنین به جامعه

                                                           
1. Disengagement Theory 
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يافات و تناو     چه برای جامعه، مزايايی دارد؛ ولی اين نظريه، پس از چند سال پاژوهش، ت ییار  

های  های بعدی، بیشتر روی تفاوت بندی سرك زندگی فردی سالمندان را منعکس ساخت. فرمول

 فردی در سازگاری با پیری تأکید کرد.

 . نظريۀ فعاليت2

سالمندي كیه فعیال   اين نظريه در تقابل با نظريۀ عدم تعاد بوده و بر اين مسئله تأکید دارد که  

هاای زنادگی فارد،     . براساس اين نظريه، فعالیات باق را خواهد داشتماند، بهترين انط باقي مي

تار باياد آزادی    درپی، درحال ت ییر هستند؛ بنابراين، سالمندان مثل ساير مردم در سانین پاايین   پی

هاای   گیاری از فعالیات   های جديد داشته باشند. کنااره  شان را با حرفه های قرلی جايگزينی فعالیت

ان و هِ برای جامعه، مضر است؛ سالمندان تناا وقتی احسااس رضاايت   جامعه، هِ برای سالمند

(؛ 51تاا 48: 1386زاده و ديگاران،   کنند که بتوانند، از ديد جامعه، مفید و مولد باشاند )حساین   می

شاود.   هنجاری مای  های اجتماعی از سالمند باعث دچارشدن او به حالت بی رو، سلب نقش اين از

هنجاری دائمای شاده و    های قديمی نشود، اين بی ی جانشین نقشهای جديد درنتیجه، اگر نقش

 (.67تا66: 1367فرد دچار ناسازگاری و ازخودبیگانگی خواهد شد )میشارا و رايدل، 

 . نظريۀ محيط اجتماعي3

رفتار دوران پيري، بیه برخیي از شیرايط بيولیوژيکي و اجتمیاعي      اين نظريه معتقد است که 

نظران اين رويکرد، معتقد است که رفتار دوران پیری به برخای   حب. گوبريوم، از صابستگي دارد

کناد،   شرايط بیولوژيکی و اجتماعی بستگی دارد. درواقع، محیطی که ساالمند در آن زنادگی مای   

گیرد، بلکه موانعی از نو  مادی و مشاال را نیز که به افراد مسن  تناا بافت اجتماعی را دربر می نه

شود. براساس اين نگرش، سه عامل ماِ بر ساطه فعالیات فارد مسان      گردد، شامل می عرضه می

. درمجماو ، باتوجاه باه ايان     هاي اجتمیاعي  پشتيبانيو  اوضاع ماليو  سالمتيگذارد:  تأثیر می

شود و قادر اسات بار درجاۀ فعالیات تاأثیر بگاذارد، اثار         رويکرد، عواملی که از محیط ناشی می

 نامساعدی بر پیری دارد.
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 اوم  . نظريۀ تد4

آخیرين  کند، اَشلی عقیده دارد که  ای که نظريۀ محیط اجتماعی ترسیِ می در تضاد با تصوير تیره

توانناد معارف ناوعی عادم      های اجتماعی می . موقعیتمرحلۀ زندگي، دنبالۀ مراحل قبلي است

هاايی کاه    ها و عاادات و ذو   پیوستگی باشند؛ اما سازگاری و سرك زندگی اصوال  ازطريه سرك

هیا و   عیادات، سیليقه  شود. بنابر نظريۀ تداوم،  تمام طول زندگی کسب شده است، تعیین میدر 

اي كه در جريان زندگي، كسب و فراهم شده است، تا زمان پيیري بیاقي    هاي شخصي سبک

. سازگاری اجتماعی با پیری و بازنشستگی و رويدادهايی از همین ناو ، اصاوال  توساط    مانند مي

هاای زنادگی رخ    ای کاه در جرياان آخارين ساال     رويادادهای اجتمااعی   شود. گذشته تعیین می

آورد؛ ولای ايان    دنرال مای  کند و پذيرش برخی رفتارها را به شك فشارهايی وارد می دهند، بی می

: 1367کنند که قرال  در زندگی انتخاب شده است )میشاارا و رايادل،    رفتارها مسیری را دنرال می

 (.68تا67

 . نظريۀ مبادله5

توسط جیمز داود، با استفاده از نظرياۀ جاورج هاومنز مطارح شاد. در       1980ين نظريه در سال ا

روابط و عمل متقابل اجتماعي ميیان افیراد، وقتیي    شود که  گونه استدالل می نظريۀ مرادله، اين

كنندگان در آن، احساس كنند كیه از روابیط ميیان خیود سیود       كامل است كه تمام شركت

و سااير   تأييد و احتیرام ، عشق و عالقههاای   ، بلکه از جنرهماديتناا ازنظر  ه. اين سود نبرند مي

هاا   مطرح است. موقعیت سالمندان در جامعه، تابعی از منفعتی است کاه آن  هاي غيرمادي پاداش

دسات   توانند برای جامعه داشته باشند و همچنین، منفعتی که سالمندان از ارتراط با جامعاه باه   می

که در جريان ارتراطِ متقابلِ سالمند و جامعه منفعتی دوجانره وجود داشته باشاد،   میآورند. مادا می

چنین ارتراطی تداوم خواهد داشت؛ اما اگر يکی از طرفین، يا هر دو طرف، منفعتی از اين رابطاه  

مرور زماان از باین بارود. باتوجاه باه چناین        ای به رود که چنین رابطه دست نیاورند، انتظار می به

بینی کرد که در يك جامعۀ ساودمحور کاه از فارد، انتظاارِ کساب       توان پیش کردی، منطقا  میروي

ها نقاش چنادانی    درآمد و سود دارد، سالمندان منزلت اجتماعی خود را از دست بدهند؛ زيرا آن

 های مادی جامعه ندارند. يا هیچ نقشی در افزايش دارايی
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 . نظريۀ تضاد6

طبقیۀ   وياژه  ، باه تیأیير سیاختار اجتمیاعي   سرب عدم توجه به  ا بهنظريه تضاد، نظريات ديگر ر

دهد. موقعیت ممتاز طرقۀ باال معموال  باعث  ، مورد انتقاد قرار میالگوهاي سالمندي ، براجتماعي

ها ظاهر شود. در ايان ديادگاه، رفتاار     ها باتر باشد و عالئِ پیری ديرتر در آن شود سالمت آن می

ها در جامعاه اسات: پايگااه پاايین ساالمند، ترعایض        سیاری از اختالفکنندۀ ب سالمندان منعکس

اناد   های ديگر مورد توجه قرار نگرفته کدام در نظريه به سالمندان، تفکیك سنی و... که هیچ نسرت

 اجتمیاعي  هیاي  نابرابرينظر تضادگراها، بدون توجه به  (. به198تا195: 1379)محسنی ترريزی، 

در جامعه را بررسی کرد. يکی از رويکردهايی که در تقابل با چناین   توان وضعیت سالمندان نمی

رويکردی قرار گرفته است، رويکرد ماکس وبر است. وبار منزلات اجتمااعی افاراد را تاابعی از      

موقعيیت اجتمیاعي   رو  داناد؛ ازايان   مای  قدرتو  منزلتو  طبقهگرايی سه عامل ماِ، يعنی  هِ

اسات. طراه ايان     قیدرت و منزلیت  و  یروتايی سه عامل گر در جامعه، تابعی از هِ سالمندان

رويکرد، هرچند شايد سالمندان موقعیت اقتصادی يا سیاسی بااليی نداشته باشند، اما، درعاوخ،  

رو، فقدان ثروت و قدرت  ها دارای منزلت اجتماعی بااليی در جامعه باشند؛ ازاين ممکن است آن

 شود. جرران می در بین سالمندان با داراشدن منزلت اجتماعی

 . رويکرد كاركردگرايي7

باياد جزئای از    ،دنا کن اموری که داللت بار دوران ساالمندی مای   ، یيکارکردگرارويکرد براساس 

، تر های جوان دادن نقش و سدردن آن به نسل ازدستشمار آورد؛ زيرا  بهپذيری افراد  يند جامعهافر

 بار نظاِِ  کارکردگراياان کاه   رسااند.   میياری به حفح کلیت نظام اجتماعی يك جامعه  ،درناايت

کاارکردی مشاابه سااير     ،امروزه ،کید دارند، معتقدند پديدۀ سالمندیأهای ضمنی ت بر توافه مرتنی

و هاِ  اجتمااعی را دارد  هاا و هنجارهاای    ی انتقاال ارزش يهِ توانا؛ زيرا دارد اجتماعیناادهای 

رسااندن باه    واساطۀ يااری   ساالمندی باه   پديادۀ ، تواند مرین تداوم وفا  جامعه باشد. درواقاع  می

ها و تقويت حس تعلاه اجتمااعی در    به کاستن تنش، شده ازسوی نظام فرهنگی الگوهای طراحی

 د.شو نزد شاروندان منتای می

هاای اجتمااعی دوران    طورکلی، ازآنجاکه رويکرد کارکردگرايی توجاه چنادانی باه آسایب     به

ن رويکرد برای تریاین ساالمندی اساتفاده کارد: هماواره      توان از اي تناايی نمی سالمندی ندارد، به
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زنی رخ دهد.  های جديد، بدون چالش و چانه گونه نیست که انتقال نقش از سالمندان به نسل اين

مثابۀ جوهرۀ وجودی وی است؛ حتای   های ش لی برای هر فردی، به کار و فعالیت و داشتن نقش

کند و هنگامی که قرار است نقاش   در زندگی میاز اين طريه است که فرد احساس معناداربودن 

ای يا فعالیت خود را از دست دهاد، ايان امکاان وجاود دارد کاه دچاار احسااس انازوا و          حرفه

 ازخودبیگانگی و افسردگی شود.

 . نظريۀ كيفيت زندگي 8

ِ  ،معتقد است که پرسش از کیفیت زندگی سالمندی مار  کروگر آن  از پرساش از خاودِ   تار  ماا

 .های مثرت و منفی از سالمندی وجاود دارد  جوامع، ديدگاه قعیت اين است که در االباست. وا

های گذشته است و برخای   دادن توانايی دست سالمندی برابر با از کنند که بعضی از مردم فکر می

الگاوی  ، جدای از ايان دو رويکارد  . خوانند خرد و لذت می و دورۀ آزادی ديگر نیز سالمندی را

يکی از مشااورترين  . و حتی قرل از آن، توسعه يافته است 1960دهۀه از ک ود داردنیز وجسومی 

است کاه   استفاده برای توصیف يك سالمندی خوب، اصطالح سالمندی موفه اصطالحات مورد

 شناسای  مفاوم به موضوعی محاوری در ساالمندی  اين است.  شده مطرح رستفهوي ازسوی قرال 

ارچوب مفاومی را برای ايان موضاو    اچ اولین، رستفهوي مراحثو  ترديل شده( شناسی پیری)

های زنادگی   افزودن به سال همان، الگوی سالمندی موفه، اصطالح موفهطره  فراهِ کرده است.

 و فیزيکای  هاای  عملکارد مناساب در زمیناه    ساالمندی موفاه را   و رضايت از آن است. گیرسون

در تشاريه ساالمندی    ،درياس  خواناد.  مای در ارتراط با خود و ديگران  شناختی اجتماعی و روان

 معماوال  باا ساالمت    ،کند که ايان اصاطالح   کید میأکند و ت استفاده می Wellness موفه، از تعریر

Health اين اصاطالح تعاادلی باین ابعااد فرهنگای، اجتمااعی، روانای،         ،شود. ازنظر او شتراه میا

 Wellness ت بخشای از ساالم ؛ در واقاع،  عاطفی، فیزيکی و محیطی زندگی يك شاخص اسات  

 .  است

رضیايت از  چاون  هم هاای ذهنای   موفه باا شااخص   سالمندی، كيفيت زندگي رويکرددر  

 شاود. گالنزونیاك   .. مطالعاه مای  .و اخالقیي  سالمت، رضايت خاطر، شادابي و نشاط، زندگي

بودن، براسااس  معناادار ه اسات:  معناداربودن آن نیز سخن گفتا  از ،در کنار سالمندی موفه ،روگ 

 رو ازايان  ؛همچاون موفقیات   خارجی شود و نه فقط برمرنای معیارهای آن تعريف می راگردهایف
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منادی از   عناوان معیارهاای رضاايت    باه را  موفقيیت و  معنیاداري توان ترکیری از دو الگاوی   می

  (.www.iranianaging.ir, 1388)گرفت درنظر سالمندی 

و رضاايت از ايان دوران از زنادگی،    در اين پژوهش، برای بررسی و تریین پديدۀ ساالمندی  

ترکیری از نظريات مذکور مورد نظر قرار گرفته اسات؛ الرتاه ذکار ايان نکتاه ضارورت دارد کاه        

باتوجه به موضو  اين پژوهش، نظريۀ کیفیت زندگی برای تریین موضو  مورد پاژوهش تناساب   

ه سالمندان سااکن در  بیشتری دارد؛ زيرا آنچه در اين پژوهش بیشتر مورد نظر است، اين است ک

آسايشگاه يا خانۀ سالمندان و سالمندان ساکن در خانه، باه چاه میازان از کیفیات زنادگی خاود       

رضايت دارند و همچنین، رضايت و عدم رضايت خود از سالمندی را در ارتراط با چاه مت یرهاا   

 گیرند. و عواملی درنظر می

 پژوهشهاي  فرضيه
نحیوۀ زنیدگي   ، هیل أوضیعيت ت ، جنسیيت باین  در اين پژوهش، فرخ بر اين اسات کاه   

روابیط   ،روابط خويشاونديشاامل   روابط اجتماعي، مندي از دورۀ زندگي رضايت، سالمندان

رضیايت  و  عنوان مت یرهای مستقل پژوهش ، بهاقامت در خانۀ سالمندان، تقديرگرايي، دوستي

 وجود دارد. نادارمعرابطۀ عنوان مت یر وابستۀ پژوهش،  ، بهدورۀ سالمندي سالمندان از

 شناسي پژوهش روش
 ناماه  پرساش بوده و ابزار گردآوری اطالعات نیاز  پیمايشی پژوهش، در اين مطالعه، روش روش 

اساتفاده شاده    SPSSافزار آمااری   از نرم ،ها وتحلیل داده تجزيهدر اين پژوهش، برای  است.بوده 

هاايی همچاون    ت یرهای پژوهش، آماره، برای سنجش رابطۀ بین مافزار با استفاده از اين نرم .است

در  .اند ها مورد استفاده قرار گرفته و کای اسکوئر و سطه معناداری آن بستگی پیرسون ضريب هِ

آزمون، اجرای آزمون قابلیت اعتماد، اجرای آزمون تحلیل  های انتخابی پس از انجام پیش يهاين پژوهش، گو

عناوان   ناايتاا  باه  پاژوهش،  هاای   نجش مت یرها و تشکیل شااخص س ها در يی آنايافتن از کار عامل و اطمینان
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که مقادير آمارۀ آلفا برای  نشان دادند های آماری کار گرفته شدند. آزمون به پژوهشابزارهای سنجش مت یرهای 

 1.قرار دارند 92/0و  71/0تمامی مت یرهای اين پژوهش بین 

 جامعۀ آماري و جمعيت نمونه
ساكن در خانیه  و سالمندان گالبچي  سالمندان آسايشگاهعرارت از اين پژوهش جامعۀ آماری 

گیاری تصاادفی سااده     از نموناه  ،برای تعیین حجِ نموناه  پژوهش، در ايناست.  در شهر كاشان

 ،گیری تصاادفی سااده   روش نمونه گیری به های نمونه ترين فرمول استفاده شده است. يکی از رايج

 300آزمون در فرمول مذکور، عدد  به پیش های مربوط آماره . پس از قراردادنفرمول کوکران است

سیالمندان آسايشیگاه   ايان تعاداد،   نفار از   110دسات آماد.    عنوان جمعیت نمونۀ پژوهش به به

الزم به يادآوری است  .هستندساكن در خانه سالمندان ها  نفر ديگر از آن190 و گالبچي كاشان

و فاروردين و ارديراشات    1388نامه، در اسافند   سشهای آماری اين پژوهش، ازطريه پر که داده

 .گردآوری شده است 1389

 تعريف مفاهيم و متغيرهاي پژوهش
هاای اصالی پاژوهش،     کردن مت یرهای پژوهش و ساختن شاخص در اين پژوهش، برای عملیاتی

هاای   هاای خاصای درنظار گرفتاه شادند. در زيار، گوياه        پس از انجام مطالعات مقدماتی، گويه

 اند:  ای اصلی پژوهش آمدهه شاخص

 زندگی خانوادگی خاود  ازدارم؛ احساس خوشرختی ، زندگی خود درزندگي:  رضايت از. 1

فرزنادان  دارم؛ از رضايت ؛ از همسر خود شدِ خواه زندگی مطلوبی برخوردار ازِ؛ راضی هست

يگان( همساا  )همکاران وخود  روابط اجتماعی ازدارم؛ رضايت دارم؛ از ش ل خود رضايت خود 

ی تساایالت  ازدارم؛ رضايت خود  تحصیالت ازدارم؛ رضايت خود  رآمددمیزان دارم؛ از رضايت 

 دارم.رضايت ام در اختیارم گذاشته است،  که خانواده

                                                           
؛ 71/0 روابط دوستی؛ 80/0 روابط خويشاوندی عرارت است از: مت یرهای پژوهش. مقدار آمارۀ آلفای کرونراخ برای 1

 دوران سالمندی رضايت از؛ 65/0آسايشگاه  اقامت در رضايت از؛ 65/0 زندگی رضايت از؛ 92/0 تقديرگرايی

67/0. 
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مثال   بساتگان نزدياك   ديادار  باه میاماانی و  ، بار وقت يك چند هرخويشاوندي:  بطوار. 2

، خويشااوندان درجاۀ دو   اقاوام و  باا  آيند؟ شما می ديداربه  ها آن يا، رويد می خواهرها برادرها و

دل  و کسای درد  بخواهیاد باا   اگار  دارياد؟  وآمد رفت چقدر، شاننفرزندا و ها خالهها و مثل عمو

صاندوقی وام   باناك ياا   از نتوانیاد  و به پاول داشاتید   نیاز اگر رويد؟ چه کسی می نزد ،کنید، اول

 کنید؟ بگیريد، اول به چه کسی مراجعه می

دوسات   هاا  آن از نفار  چناد  دوست هساتید؟  نفر چند بگويید با توانید می: دوستيوابط . ر3

باه   باار  وقات ياك   چند هر خانوادگی داريد؟ مدآو رفت ها آن از نفر باچند هستند؟ صمیمی شما

 همکارانتان راضی هستید؟ محیط و آيا از رويد؟ خانۀ هِ می

هماان  ، هرچاه باشاد  ، تقادير ؛ ص استمشخ ،اول هرکس اقرالی دارد که از: تقديرگرايي. 4

قناداقش   بند از ،هرکس هرچه دارد؛ کند آن فرار تواند از هرکس سرنوشتی دارد که نمی؛ شود می

ش ا روی پیشاانی  ،اول کسای از  سرنوشات هار  ؛ قسمتی دارد يك روزی و ،هرکس از اول؛ است

 نوشته شده است.

 چگوناه اسات؟   شاما  لمندان باا رفتارمسئولین خاناۀ ساا  اقامت درآسايشگاه: . رضايت از 5

هاای اوقاات    برناماه  آسايشگاه گرفته شد، چاه احساسای داشاتید؟   به که تصمیِ به آمدن  هنگامی

سیساات  أت وضع سااختمانی و از  است؟بخش  رضايتآسايشگاه  تفريه در سرگرمی و و فراات

يشاگاه  وضع باداشاتی آسا از  ؟رضايت داريدوضع اذای آسايشگاه از  ؟رضايت داريدآسايشگاه 

 اقامات در  ازدرمجماو ،   ؟رضاايت دارياد  ماديريت آسايشاگاه    نحاوۀ رفتاار  از  ؟رضايت داريد

 ؟رضايت داريدآسايشگاه 

ساالمندان  ؛ های خوب زندگی اسات  سالمندی يکی از دورهسالمندي:  وران. رضايت از د6

در سالمندان نقشای اساسای   ؛ سالمندان ماربان و صمیمی هستند؛ موجب وحدت خانواده هستند

حمايات   هاا  توسط خانواده خوبی سالمندان بهشود؛  میاستفاده  اناز تجربۀ سالمند؛ درنخانواده دا

؛ تندنیسا  باه ديگاران بادبین    سالمندان نسارت ؛ ندنیستمین مالی خود أسالمندان نگران ت؛ شوند می

 خاود ۀ سالمندان مزاحِ افراد خاانواد ؛ خود هستند ۀسالمندان باترين راهنما برای اعضای خانواد

 نیستند.
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 هاي پژوهش اطالعات و يافتهوتحليل  تجزيه
 گويان . مشخصات عمومي پاسخ1

به سالمندان، همچون جنسایت،   در اين پژوهش، برخی مشخصات عمومی و اطالعات مربوط

 زنادگی در پسر و دختار، ناو     فرزندانسن، وضعیت تأهل، تحصیالت، وضعیت اشت ال، تعداد 

شادن از وجاود    ، چگاونگی مطلاع  ساالمندان  آسايشاگاه اقامات در  ، مدت زماان  دورۀ سالمندی

 اند:   آسايشگاه و علت آمدن به آسايشگاه سالمندان مورد بررسی قرار گرفته

نفار   160گويان، سالمند مارد و   درصد( از پاسخ7/46نفر ) 140در اين پژوهش، . جنسيت: 1

اين پژوهش، بیشتر از ساالمندان مارد   اند. بنابراين، تعداد سالمندان زن، در  درصد( زن بوده3/53)

 بوده است؛

ساال،   70تاا   60درصد( بین 3/37نفر ) 112شده،  نمونه سالمند بررسی 300از بین . سن: 2 

ساال و بیشاتر، سان     82درصاد(   3/17نفار )  52ساال و   81تاا   71درصد( بین 3/45نفر ) 136

ساال   81تاا   71ن در گاروه سانی   شود که بخش مامی از سالمندا اند. بنابراين، مالحظه می داشته

 قرار دارند؛

اند؛  درصد( از سالمندان مورد بررسی، همسرشان فوت کرده64نفر ) 192: هل. وضعيت تأ3 

کنناد و   درصد( مجرد زندگی مای 7/12نفر ) 38کنند؛  درصد( با همسرشان زندگی می19نفر ) 57

شاان   مامای از ساالمندان، همسار   اند؛ بنابراين، بخش  درصد( نیز ازدواج مجدد کرده3/4نفر ) 13

شاود   اند. اگر تعداد سالمندان مجرد را به اين رقِ اضافه کنیِ، اين واقعیت نمايان مای  فوت کرده

 کنند. درصد( بدون همسر و تناا زندگی می7/76نفر،  230که اکثريت سالمندان اين پژوهش )

 42تحصایالت ابتادايی،   سواد ياا دارای   درصد( از سالمندان، بی78نفر ) 234. تحصيالت: 4

 ديادلِ و درصاد( دارای تحصایالت   7/6نفار )  20درصد( دارای تحصایالت راهنماايی،   14نفر )

اناد؛ بناابراين، مالحظاه     باوده  بااالتر  لیسانس و درصد( دارای تحصیالت3/1نفر ) 4و  ديدلِ فو 

 سواد يا دارای تحصیالت ابتدايی هستند؛ شود که بخش مامی از سالمندان، بی می

کارمناد،  درصاد(  7/10)نفار   32شده،  بررسی سالمند  نمونه 300بین  از: اشتغالوضعيت  .5 

بازنشسته، درصد( 7/5) نفر 17ش ل آزاد، درصد( دارای 11) نفر 33کارگر، درصد( 7/16) نفر 50

طاورکلی، ازنظار شا لی،     اند. به بودهدار  خانهدرصد( 3/47) نفر 142و  بیکاردرصد( 7/8)نفر  26
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 7/5)آن  تارين کمدار و  خاناه وضاعیت اشات ال   ( متعله باه  درصد3/47)راوانی مشاال فين بیشتر

 بوده است؛( متعله به وضعیت اشت ال بازنشسته درصد

 نفاار 106سااالمند مااورد بررساای،   300از بااین : دورۀ سییالمندي زنییدگي در. نییوع 6 

فرزندان،  يکی از با درصد(8) نفر 24همسر،  بادرصد( 17)نفر  51تناا، درصد( به صورت 3/35)

خاناۀ   دردرصاد( نیاز   7/36)نفار   110 خاناۀ فرزنادان و   صورت چرخشی در هب درصد(3) نفر 9

 ؛کنند زندگی می )آسايشگاه( سالمندان

 1شده دارای  درصد( از سالمندان بررسی7/59) نفر 179پسر و دختر:  تعداد فرزندان. 7 

بیش  دارایدرصد( 7/4)نفر  14، پسر زندفر 6تا  4 دارایدرصد( 7/15)نفر  47فرزند پسر،   3تا

درصد( 57) نفر 171پسر هستند. همچنین، بدون فرزند درصد( نیز 20)نفر  60پسر و  فرزند 7از 

نفر  7، دختر فرزند 6تا  4 دارایدرصد( 3/19)نفر  58فرزند دختر،  3تا  1ها دارای  از آن

 دختر هستند. بدون فرزند د( نیز درص3/21)نفر  64دختر و  فرزند 7بیش از  دارایدرصد( 3/2)

ساالمند مقایِ آسايشاگاه     110از مجماو   : سیالمندان  آسايشیگاه اقامت در . مدت زمان 8

درصد( بین دو تا چااار  9/41نفر ) 46مدت يك سال و کمتر،  درصد( به9/11نفر ) 13سالمندان، 

 اند؛ اقامت داشتهمدت پنج سال و بیشتر در آسايشگاه سالمندان  درصد( به4/46نفر ) 51سال و 

واساطۀ   درصد( از ساالمندان، باه  4/56نفر ) 62شدن از وجود آسايشگاه:  . چگونگي مطلع9

 2درصد( توسط صدا و سایما،  7/2نفر ) 3درصد( ازطريه دوستان، 5/25نفر ) 28ادارۀ بازيستی، 

اه های ديگار، از وجاود آسايشاگ    درصد( از شیوه6/13نفر ) 15درصد( توسط روزنامه و 8/1نفر )

 اند؛ مطلع شده

نفاار،  48بخااش چشاامگیری از سااالمندان ). علییت آمییدن بییه آسايشییگاه سییالمندان: 10

هاا   درصد( از آن5/24نفر ) 27اند؛  شان به آسايشگاه ذکر کرده را علت آمدن بيماريدرصد( 6/43

درصاد( نیاز   3/7نفار )  8و  سربار خیانواده بیودن  درصد( احسااس  5/24نفر ) 27، بودن كس بي

 اند. ای ذکر کرده در زندگی شخصی را علت چنین مسئله ناتواني
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 . توصيف متغيرهاي اصلي پژوهش2
از سالمندی، رضاايت از دورۀ   رضايتدر اين بخش از پژوهش، مت یرهای اصلی پژوهش، يعنی 

از اقامات در   رضاايت زندگی، رضايت از روابط خويشااوندی، رواباط دوساتی، تقاديرگرايی و     

 د: ان بررسی شده آسايشگاه

از سالمندي و  رضايتميزان برحسب  ،گويان توزيع فراواني پاسخ. 2جدول شمارۀ 

 رضايت از دورۀ زندگي و روابط خويشاوندي
 متغيرهاي اصلي 

 

 سطوح متغير 

 روابط خويشاوندي زندگي از رضايت سالمنديان دور از رضايت

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 7/14 44 7/45 137 3/20 61 کِ

 0/48 144 7/47 143 7/53 161 متوسط

 3/37 112 6/6 20 26 78 زياد

 100 300 100 300 100 300 جمع

 

درصاد(  7/53نفار،   161دهد که بیش از نیمی از سالمندان مورد بررسی ) جدول باال نشان می

نفار،   143هاا )  ، رضايت در سطه متوسط دارند؛ همچنین، حدود نیمای از آن دوران سالمندياز 

خااود، ازجملااه روابااط خاانوادگی، همساار، فرزناادان، شاا ل، درآمااد،   زنییدگيدرصاد( از  7/47

 137تحصیالت و... رضايت در سطه متوسط دارند. اگر در اين زمینه، رضاايت در ساطه کاِ )   

شده،  شود که بخش مامی از سالمندان بررسی درصد( را نیز درنظر بگیريِ، مالحظه می7/45نفر، 

روابیط  درصاد( از  48نفار،   144ی خود ناراضی هستند. حدود نیمی از سالمندان )از دورۀ زندگ

لحااظ   ها، به خود، رضايت در سطه متوسط دارند. اين واقعیت بدان معناست که آن خويشاوندي

 شوند. عاطفی، چندان ازسوی خويشاوندان خود حمايت نمی
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بط دوستي و تقديرگرايي ميزان رواگويان برحسب  توزيع فراواني پاسخ. 3جدول شمارۀ 

 از اقامت در آسايشگاه رضايتو 
 متغيرهاي اصلي 

  

 سطوح متغير 

 از اقامت رضايت تقديرگرايي روابط دوستي

 در آسايشگاه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 7/3 11 7/6 20 0/11 33 کِ

 3/67 202 3/27 82 0/33 99 متوسط

 0/29 87 0/66 198 0/56 168 زياد

 100 300 100 300 100 300 جمع

 

زيااد هساتند. شاايد ايان بادان      روابط دوستي درصاد( دارای  56بیش از نیمی از سالمندان )

های جرران  دهند، يکی از مکانیسِ معناست که وقتی سالمندان روابط خويشاوندی را از دست می

مچناین، بخاش مامای از    هاا، برقاراری رواباط باا دوستانشاان اسات. ه       ای برای آن چنین پديده

اقامیت در  درصاد( از  3/67هاا )  هساتند؛ بخاش مامای از آن    تقیديرگرا درصاد(  66سالمندان )

ها نیاز از اقامات در آسايشاگاه     درصد از آن29دارای رضايت متوسط هستند؛ هرچند  آسايشگاه

اه از اقامات در آسايشاگ   رضايت نسبيدهندۀ  دارای رضايت زياد هستند، اما چنین واقعیتی نشان

ديگر، شايد همین رضايت نسری نیز به اين دلیل است که در فقادان هایچ حمايات     است. ازسوی

 ای جز اقامت در آسايشگاه ندارند.  خانوادگی يا اجتماعیِ ديگر، سالمندان چاره

 . آزمون فرضيات پژوهش3
ن شاود کاه بای    ا در اين پژوهش، ازنظر رابطۀ بین جنسیت و رضايت از سالمندی، مالحظاه مای  

های اين  سطوح مختلف رضايت از سالمندی، تفاوت چندانی بین زنان و مردان وجود ندارد. داده

دارای درصد 6/58، از سالمندی رضايت کِدارای  ،مرداناز درصد 20دهند که  پژوهش نشان می

دارای زناان  از درصاد  6/20، همچنینهستند؛ رضايت زياد دارای درصد 4/21 رضايت متوسط و

رضاايت زيااد   دارای درصاد  30 رضاايت متوساط و  دارای  درصد4/49، سالمندی از رضايت کِ

 رابطۀ معناادار دورۀ سالمندی  رضايت ازارقام مذکور، بین جنسیت و باتوجه به بنابراين،  هستند؛
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و ساطه   058/0سامرز برای سنجش میزان رابطۀ اين دو مت یر  dبستگی  )ضريب هِ وجود ندارد

 بوده است(. 409/0ها  بستگی آن معناداری هِ

دهند کاه   های آماری نشان می ، دادهرضايت از سالمنديو  وضعيت تأهلازنظر رابطۀ بین  ی

از درصاد  7/16 کاه  دنا ده نشان میهای آماری  بین اين دو مت یر، رابطۀ معنادار وجود ندارد. داده

د دارای درص30و  درصد دارای رضايت متوسط3/53کِ،  دارای رضايت، افرادی که همسر دارند

ساالمندانی کاه همسرشاان فاوت     درصد از 4/22. در اين زمینه، هستنداز سالمندی رضايت زياد 

؛ درصاد دارای رضاايت زيااد   25و  درصد دارای رضايت متوساط 6/52 ؛دارای رضايت کِ ،شده

درصد دارای رضاايت  2/56؛ دارای رضايت کِ، اند از سالمندانی که ازدواج مجدد کرده درصد25

دارای ، ساالمندانی کاه مجارد هساتند    از درصاد  5/12؛ درصد دارای رضايت زياد8/18و  متوسط

؛ درصاد دارای رضاايت زيااد هساتند    1/28 درصاد دارای رضاايت متوساط و   4/59؛ رضايت کِ

)ضاريب   وجاود نادارد   سالمندی رابطاۀ معناادار  از دورۀ رضايت  هل وأوضعیت تدرنتیجه، بین 

ِ  015/0اين دو مت یر  سامرز برای سنجش میزان رابطۀ dبستگی  هِ بساتگی   و سطه معناداری ها

 بوده است(. 980/0ها  آن

رابطۀ معناادار وجاود نادارد     رضايت از سالمنديو  ت از اقامت در آسايشگاهرضايبین  ی

هاا   بساتگی آن  و سطه معناداری هِ 080/0بستگی پیرسون برای اين دو مت یر  )مقدار ضريب هِ

 بوده است(. 310/0

از درصاد  1/32شود که  ، مالحظه میرضايت از سالمنديو  نحوۀ زندگيبین  ازنظر رابطۀ ی

 دارای رضايت متوساط و ها  از آندرصد 3/62کِ،  دارای رضايت، کنند افرادی که تناا زندگی می

 درصد6/21، کنند زندگی می ازمیان سالمندانی که با همسر. درصد دارای رضايت زياد هستند7/5

دارای رضاايت زيااد   هاا   درصاد از آن 6/21 د رضاايت متوساط و  درصا 9/56دارای رضايت کِ، 

درصد دارای 8/20، کنند شان زندگی می فرزندان يکی از میان سالمندانی که با از، همچنینهستند؛ 

؛ درصاد دارای رضاايت زيااد هساتند    7/41درصاد دارای رضاايت متوساط و    5/37رضايت کِ، 

درصاد دارای   2/22، کنند ندان زندگی میخانۀ يکی از فرز صورت چرخشی دره سالمندانی که ب

؛ درصاد دارای رضاايت زيااد هساتند    2/22 درصد دارای رضاايت متوساط و   6/55، رضايت کِ

دارای درصاد   3/47درصد دارای رضايت کِ،  2/8، کنند خانۀ سالمندان زندگی می افرادی که در

تاوان   ماذکور، مای  ارقاام  باتوجاه باه    درصد دارای رضايت زياد هستند. 5/44 رضايت متوسط و
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؛ يعني رابطۀ معناداري وجود دارد، سالمندي رضايت از زندگي ونحوۀ بين رضايت از گفت، 

، ميزان رضايت از سالمندي نيیز افیزايش   زندگينحوۀ رضايت از موازات باالرفتن  اينکه، به

 (.000/0بستگی  و سطه معناداری هِ 380/0بستگی  )با ضريب هِ كند پيدا مي

 

رضايت از هاي روابط ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته ) نتايج آزمون .4شمارۀ  جدول

 (سالمندي

هاي آماري و نتايج  آزمون 

  ها آن

 متغيرهاي مستقل

 بستگي ضريب هم

 پيرسون

سطح 

معناداري 

 بستگي هم

 نتیيجۀ نهیايي آزمون شدت رابطه

 معنااادار وۀ رابطااد وجااو قوی 000/0 380/0 زندگينحوۀ  رضايت از

 مستقیِ

معنااادار و ۀ رابطااد وجااو قوی 000/0 361/0 تقديرگرايي

 مستقیِ

معنااادار و ۀ رابطااد وجااو نسرتا  قوی 000/0 292/0 روابط دوستي

 مستقیِ

معنااادار و ۀ رابطاا وجااود نسرتا  قوی 001/0 197/0 زندگياز رضايت 

 مستقیِ

معنااادار و ۀ رابطاا وجااود متوسط 045/0 116/0 روابط خويشاوندي

 ِمستقی

 اقامت در رضايت از

 آسايشگاه

 عدم رابطۀ معنادار - 310/0 080/0

 عدم رابطۀ معنادار - 409/0 058/0 جنسيت

 عدم رابطۀ معنادار - 980/0 015/0 هلأوضعيت ت

 

میوازات   : بهرابطۀ معناداري وجود دارد سالمندي رضايت از بين رضايت از زندگي و ی

)باا ضاريب    كنید  ايت از سالمندي نيز افزايش پيدا مي، ميزان رضرضايت از زندگيباالرفتن 

 (.001/0بستگی  و سطه معناداری هِ 197/0بستگی  هِ
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میوازات   : بهرابطۀ معناداري وجود دارد سالمندي رضايت از و روابط خويشاونديبين  ی

)باا ضاريب    كند باالرفتن روابط خويشاوندي، ميزان رضايت از سالمندي نيز افزايش پيدا مي

 (.045/0بستگی  و سطه معناداری هِ 116/0ستگی ب هِ

میوازات   : بیه رابطیۀ معنیاداري وجیود دارد    سالمندي رضايت از و روابط دوستيبين  ی

)باا ضاريب    كنید  باالرفتن روابط دوستي، ميزان رضايت از سالمندي نيز افیزايش پيیدا میي   

 (.000/0بستگی  و سطه معناداری هِ 292/0بستگی  هِ

موازات باالرفتن  : بهرابطۀ معناداري وجود دارد سالمندي رضايت از و تقديرگراييبين  ی

ِ    كنید  ميزان تقديرگرايي، ميزان رضايت از سالمندي افزايش پيدا مي بساتگی   )باا ضاريب ها

 (.000/0بستگی  و سطه معناداری هِ 361/0

 مسيرتحليل و  تحليل چندمتغيره. 4
شاود، بلکاه میازان     مت یرهای مستقل مشاخص مای   تناا روابط بین خودِ نه 1در تحلیل چندمت یره،

زيار، مالحظاه   جادول   شاود. در  تأثیر خالص مت یرهای مستقل بر مت یر وابسته نیز نشان داده می

اند، تنااا مت یار    بوده رضايت از سالمنديشود که از بین مت یرهايی که دارای رابطۀ معنادار با  می

درصد( با رضايت 99ی رابطۀ معنادار )با احتمال ، داراچندمتغيره تحليل، در روابط خويشاوندي

بیان ديگر، ضمن آنکاه هماۀ مت یرهاایِ مساتقلِ ماذکور دارای رابطاۀ        از سالمندی بوده است. به

اند، اما فقط مت یر روابط خويشااوندی بیشاترين تاأثیر را بار      معنادار با رضايت از سالمندی بوده

 رضايت سالمندان از سالمندی داشته است.  

 . نتايج تحليل چندمتغيره براي متغيرهاي مستقل و متغير وابستۀ پژوهش5ل شمارۀ جدو
 .Beta T Sig متغيرهاي مستقل

 236/0 192/1 110/0 زندگيۀ رضايت از دور

 053/0 946/1 190/0 روابط خويشاوندي

 524/0 639/0 062/0 تقديرگرايي

 907/0 118/0 011/0 روابط دوستي

 

                                                           
1. Multivariate Analysis 
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 f Sig. B Sig. R R 2 رگرسيون

 52/0 72/0 000/0 181/20 004/0 425/8 روابط خويشاوندی

 

در  رضیايت از سیالمندي  با مت یار   روابط خويشاونديباتوجه به جدول باال، ارتراط مت یر 

است. در ايان   رضايت از سالمنديدارای رابطۀ معنادار با مت یر  (= .004/0Sigدرصد )99سطه 

بیاان   درصد( است. باه 52) 52/0د( و ضريب تعیین خالص درص72) 72/0جدول، ضريب تعیین 

 روابیط خويشیاوندي  ديگر، از بین همۀ مت یرهای اثرگذار بر رضايت از سالمندی، فقاط مت یار   

درصد بر رضايت از سالمندی اثرگذار باشد. اين واقعیت بدين معناست که اگار  52توانسته است 

باشند، از دوران سالمندی خاود نیاز رضاايت     سالمندان دارای روابط مستمر با خويشاوندان خود

 بیشتری خواهند داشت.

دهندۀ چگونگی تأثیرات علّای   های پیشرفتۀ آماری است که نشان يکی از روش 1تحلیل مسیر،

مت یرهای مستقل بر مت یر وابسته و همچنین تأثیر مت یرهای مستقل بار يکاديگر اسات. در ايان     

ياا   نمیودار رهاای پاژوهش، در تحلیال رگرسایونی،     شدن رابطۀ بین مت ی ، پس از مشخصروش

میازان تاأثیر مساتقیِ و    (. در اين روش، 224تا223: 1382شود )کالنتری،  ترسیِ می دياگرام مسير

شود. ضرايب مسیر همان  مشخص می مسير ضرايبایرمستقیِ مت یرهای مستقل بر مت یر وابسته، ازطريه 

د که میزان تأثیرِ خالصِ هر مت یر بر مت یار وابساته را نشاان    ها يا ضرايب استانداردشدۀ رگرسیون هستنبتا

اجرا شد و نتايج آن نشان داد کاه از   گام به گامبرای ترسیِ نمودار مسیر، ابتدا، رگرسیون  دهند. می

اند، فقط چاار مت یر،  میان پنج مت یر مستقلی که دارای رابطۀ معنادار با مت یر وابستۀ پژوهش بوده

دارای ، تقیديرگرايي  و روابیط دوسیتي  ، روابیط خويشیاوندي  ، زندگيۀ دور رضايت از يعنای 

 ( هستند. رضايت از سالمندي) بستگی مستقیِ با مت یر وابستۀ پژوهش هِ

 

                                                           
2. Path Analysis 
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تأیير مستقيم و غيرمستقيم و تأیير كل متغيرهاي مستقل پژوهش بر رضايت از . 6شمارۀ  جدول

 سالمندي

 تأیير كل قيممستر تأیير غي تأیير مستقيم نام متغير

 177/0 067/0 110/0 زندگيۀ رضايت از دور

 215/0 025/0 190/0 روابط خويشاوندي

 096/0 034/0 062/0 تقديرگرايي

 205/0 194/0 011/0 روابط دوستي

 

صورت  اند و هِ به دهد که چاار مت یر اول، هِ دارای تأثیر مستقیِ بر مت یر وابسته جدول باال نشان می

 ِ دهد که در ارزيابی تأثیر مت یرها بر مت یر  بر مت یر وايسته تأثیر دارند. آزمون تحلیل مسیر نشان میایرمستقی

بسا با محاسرۀ مجمو  تأثیر ایرمساتقیِ و تاأثیر    ها را درنظر گرفت؛ چه وابسته، صرفا  نرايد تأثیر مستقیِ آن

ِ يك مت یر بر مت یر وابسته، میزان تأثیر کل آن مت یر، به که  طور چشمگیری، افزايش پیدا کند؛ همچنان مستقی

بیان ديگر، با محاسرۀ تأثیر ایرمستقیِ ايان   شود. به ای مالحظه می در مورد مت یر روابط دوستی چنین قضیه

افزايش  205/0به  011/0واسطۀ مت یرهای روابط خويشاوندی و رضايت از دورۀ زندگی، از میزان  مت یر، به

شود که ازنظر میزان اهمیات و تاأثیر مت یرهاای     باتوجه به جدول باال، مالحظه میطورکلی،  يافته است. به

ترتیب، به قرار  ترين مت یرها، به مستقل بر مت یر وابستۀ پژوهش در رگرسیون چندمت یره و تحلیل مسیر، ماِ

رضاايت  . 3(؛ 205/0)با تأثیر کال   روابط دوستی. 2(؛ 215/0)با تأثیر کل  روابط خويشاوندی. 1زيرند: 

 .(096/0)با تأثیر کل  تقديرگرايی. 4( و 177/0)با تأثیر کل  زندگیۀ از دور
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 نمودار. عوامل اجتماعي مؤیر بر رضايت از سالمندي، همراه با ضرايب مسير

 
 گيري پژوهش نتيجهخالصه و 

اين پژوهش درصدد بوده است کاه رضاايتمندی ساالمندان مقایِ آسايشاگاه را باا رضاايتمندی        

ای بررسی کند. در بررسی مت یرهاای   صورت مقايسه لمندان ساکن در خانه، در شار کاشان، بهسا

 دوران سیالمندي اصلی پژوهش، مالحظه شد که بیش از نیمای از ساالمندان ماورد بررسای، از     

خاود، همچاون رواباط     زنیدگي هاا از   درحد متوسط رضايت دارند؛ همچنین، حدود نیمی از آن

ندان، ش ل، درآماد، تحصایالت و...، رضاايت در ساطه متوساط دارناد.       خانوادگی، همسر، فرز

ها از دورۀ زندگی خود ناراضی هستند. حدود نیمی از سالمندان از  درمجمو ، بخش مامی از آن

هاا،   خود، رضايت در سطه متوسط دارند؛ اين واقعیت بدان معناست کاه آن  روابط خويشاوندي

شوند. همچنین، بایش از نیمای از    دان خود حمايت نمیلحاظ عاطفی، چندان ازسوی خويشاون به

زياد هستند. شايد ايان بادان معناسات کاه وقتای ساالمندان رواباط        روابط دوستي ها دارای  آن
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تارين   کند، يکی از ماِ دهند يا روابط خويشاونديشان کاهش پیدا می خويشاوندی را از دست می

قراری روابط با دوستانشان است. بخاش مامای   ها بر ای برای آن های جرران چنین پديده مکانیسِ

دارای  اقامیت در آسايشیگاه  هاا از   هستند؛ همچنین، بخاش مامای از آن   تقديرگرااز سالمندان 

 رضايت متوسط هستند.

ت از رضیاي و  هیل أوضعيت تو  جنسيت، مالحظه شد که بین آزمون فرضيات پژوهشدر 

. اما بین مت یرهای وجود ندارد بطۀ معناداررا ،دورۀ سالمندي رضايت از، با اقامت در آسايشگاه

باا  تقیديرگرايي،   و روابیط دوسیتي  ، روابط خويشیاوندي ، رضايت از زندگي، نحوۀ زندگي

موازات باالرفتن  رابطۀ معنادار و مستقیِ وجود دارد؛ بدين معنا که به ،دورۀ سالمندي رضايت از

حليیل  تکناد. در   ايش پیادا مای  مت یرهای ماذکور، میازان رضاايت از دوران ساالمندی نیاز افاز      

 رضايت از سیالمندي نیز مالحظه شد که از بین مت یرهايی که دارای رابطۀ معنادار با  چندمتغيره

دارای رابطۀ معنادار با رضايت از ساالمندی باوده اسات.     روابط خويشاونديتناا مت یر ، اند بوده

رواباط  ، ايت از دوران زنادگی رضا بیان ديگر، ضمن آنکه همۀ مت یرهای مستقل مذکور، يعنی  به

، دارای رابطاۀ معناادار   تقديرگرايیو  رضايت از اقامت درآسايشگاهدوستی،  روابط، خويشاوندی

اند، اما، از بین مت یرهای مذکور، فقط مت یر روابط خويشاوندی  با مت یر رضايت از سالمندی بوده

از باین هماۀ مت یرهاايی کاه بار       بیشترين تأثیر را بر رضايت سالمندان از سالمندی داشته اسات. 

درصاد بار   52توانساته اسات    روابط خويشاوندياند، فقط مت یر  رضايت از سالمندی مؤثر بوده

باه رضاايت از    درصاد از ت ییارات مرباوط   52بیان آمااری،   رضايت از سالمندی اثرگذار باشد. به

عناسات کاه اگار    شود. اين واقعیات بادين م   می تعيينسالمندی توسط مت یر روابط خويشاوندی 

سالمندان دارای روابط مستمر با خويشاوندان خود باشند، از دوران سالمندی خاود نیاز رضاايت    

 بیشتری خواهند داشت.

علت افزايش جمعیت سالمندان، توجه به مسائل پیری و ساالمندی جازر    در جامعۀ جديد، به

تاوجای باه مساائل و     بیتوجای يا  های کارشناسان و کارگزاران اجتماعی شده است. کِ اولويت

توجای به نسلی است که آرامش و آسايش و رفااه   توجای يا بی معنای کِ مشکالت سالمندان، به

دادن  معنای ازدست های پس از خود کرده است. همچنین، به خود را صرف زندگی و تربیت نسل

ناد؛  ا دسات آماده   هاای گونااگون باه    دانش و تجربیاتی است که با صرف تالش و تحمل ساختی 
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رو، ضرورت دارد که برای حل مسائل و مشکالت سالمندان، باا تکیاه بار داناش نظاری و       ازاين

 تجربی اقدام کنیِ.

اناد   هرچند، بنا به علل تاريخی و فرهنگی، سالمندان در جامعۀ ما همواره منزلت بااليی داشته

وياژه   عاه، باه  وبایش در باین اقشاار مختلاف جام     و حتی درحال حاضر نیز اين قشر از جامعه کِ

های اخیر، در اين زمیناه، برخای    نوجوانان و جوانان، منزلت خود را حفح کرده است؛ اما در دهه

ت ییرات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در جامعاۀ ماا پديادار شاده اسات. ايان گفتاۀ ماا کاه          

د اند، بدين معناست که ماا همچناان شااه    وبیش منزلت خود را حفح کرده سالمندان، امروزه، کِ

لحاظ نظری و ارزشی، حفح احترام سالمندان در جامعۀ  چنین اصلی در جامعه هستیِ و الاقل، به

باه   هاا و هنجارهاای مرباوط    هاای اخیار، ماا نیاز از ارزش     ما جايگاه مامی دارد؛ اما گويا در دهه

ی هاا  وياژه، در بخاش   ايِ. اين قضایه، باه   سالمندان که در برخی از جوامع رواج دارند، متأثر شده

بساا فرزنادان، در ايان بخاش از      اصطالح مدرن جامعۀ ما رواج بیشتری پیدا کرده اسات. چاه   به

جامعه، پدران و مادران خود را در سنین سالمندی عناصری ایرمفید و مزاحِ و حتی مضر بارای  

تارين   بیناناه  کنناد؛ خاوش   ها را به اشکال گونااگون از خاانواده طارد مای     خانواده تلقی کرده، آن

ها به خانۀ ساالمندان و پرداخات مرل ای،     ها سدردن آن گونه خانواده ت برای سالمندان اينسرنوش

کاه بسایاری از    عنوان ماهیانه، به خانۀ سالمندان ازسوی فرزندان است. خانۀ سالمندان، همچنان به

کاردن   گويند، مکان مناسری برای زندگی نیست و صرفا  يك اقامتگاه برای سدری نظران می صاحب

دهناد، ساالمندان    های تجربی اين پژوهش نشان می که نتايج داده ماندۀ زندگی است. همچنان قیبا

ويژه دورۀ سالمندی و اقامت در خانۀ سالمندان، رضايت ندارند. بیشاتر   چندان از زندگی خود، به

 دهند. های ديگر نیز نتايج مشابای را نشان می های تجربی پژوهش داده

ی مرفه و  ها به خانواده منزلت سالمندان در جامعۀ کنونی ما صرفا  مربوط نظر ما، اصوال  افت به

هاای   ای درحال سرايت به طرقات و اقشار و بخش طرقات باالی اجتما  نیست؛ بلکه چنین پديده

رسد، در اين زمینه، ظااور شاکل ناوينی از شاکاف نسالی کاه        نظر می ديگر جامعه نیز هست. به

هاا شاده، نقاش مامای داشاته       ها و مادربزرگ از والدين و پدربزرگ گرفتن فرزندان باعث فاصله

است. هرچند برخی از نويسندگان تالش دارند که نشان دهند، در جامعۀ ما، پديدۀ شکاف نسلی 

ی در  ا وجود ندارد، اما تحقیقات چشمگیری نیز وجود دارند کاه حااکی از وجاود چناین مسائله     

هاا، هنجارهاا و سارك     فتاادن در داناش، تجربیاات، ارزش   ا علت شاکاف  ايران هستند. امروزه، به
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طاور چشامگیری، در بسایاری از     های جديد، شاکاف نسالی باه    های قديمی و نسل زندگی نسل

هاای   ای باعاث باروز گفتماان    جوامع ازجمله ايران، نمايان شده است. مسلما  بروز چناین پدياده  

گفتۀ متفکرانی همچون فوکاو دارای   ههايی که ب متعارضی در حوزۀ خانوادگی خواهد شد: گفتمان

هیچ نو  اشترا  يا قدر مشترکی نیستند که همديگر را بفامناد ياا در کناار هاِ زنادگی کنناد.       

زعاِ   حال منطقای و باه    ای است: فرايندی که در آن، فرزندان راه گزينی نتیجۀ چنین پديده جدايی

هاا و هاِ    يد: جايی که هِ دولات خود، اخالقی را در سدردن والدين به خانۀ سالمندان خواهند د

های مالی فرزنادان افاراد ساالمند     کنند و هِ متکی به حمايت بخش خصوصی از آن حمايت می

های جديد پیدا کارده اسات    هستند. گويا، امروزه، حسابگری در زندگی اهمیت زيادی برای نسل

کاه   نگرناد. ماادامی   ی میعنوان منرع تولید ثروت و دارايی ماد ها به هر عضوی از خانواده به و آن

هااا در اياان زمینااه دارای توانمناادی باشااند، در خااانواده، دارای ارزش و اعترااار هسااتند و در  آن

انگیز و طنز قضیه در اين است که  صورت، بايد از خانواده کنار گذاشته شوند. نکتۀ تأسف ایراين

اماع ديگار، فرزنادان والادين     های اخیر، به تقلید از برخی جو مدرن ما نیز، در دهه در جامعۀ شره

اصاطالح، از دسات    آيند خاود را باه   سالمند خود را عناصری ایرمفید تلقی کرده و درصدد برمی

ای مختص قشر خاصی از جامعه نیسات؛ بلکاه اقشاار     ها خالص کنند. به نظر ما، چنین قضیه آن

 .گیرد ويژه اقشار متعله به طرقۀ متوسط و پايین را نیز دربر می مختلف، به

هاا و   توانناد پادران و ماادران ياا پادربزرگ      های امروزی چنادان نمای   اين واقعیت که زوج

ای،  های پیر يا ازکارافتاده را تحمل کنند، نقش مامی در اين زمیناه دارد؛ چناین قضایه    مادربزرگ

تر و  ويژه، در مورد افرادِ سالمندِ متعله به خانوادۀ همسر بیشتر مصدا  دارد. اگر بخواهیِ عینی به

تری صحرت کنیِ، بايد بگويیِ که اين قضیه در ماورد والادين ماردان مصادا       با مصدا  روشن

ها، هماواره وظیفاۀ ماردان باوده اسات کاه از        بیشتری دارد. در جامعۀ ما، براساس عرف و سنت

 گونه بوده اسات؛ اماا در   والدين سالمند و پیر خود نگاداری کنند و االرا  نیز تا دوران معاصر اين

 فردگرايیي   ای چرخش ارزشی در ايان زمیناه رخ داده اسات. تحات تاأثیر      های اخیر، گونه دهه

ای  گوناه  کنناد باه   های امروزی در ايران نیز تالش مای  پديدارشده در بخش مامی از جاان، زوج

نظار   وياژه در ايان زمیناه باه     مستقالنه و به دور از زحمت يا مزاحمت ديگران زندگی کنناد؛ باه  

عراارت باتار،    فشاارهای همساران خاود، تسااهل و باه        هاا و  دان درمقابال خواساته  رسد، مر می

راحتای از والادين    هاا باه   دهند؛ يعنی برای جلب توجاه آن  کاری بیشتری از خود نشان می سازش
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هاا را باه خاناۀ ساالمندان      کنند و در باترين حالات، آن  پوشی می خورده و ناتوان خود چشِ سال

بخش مامی از عمر خود را برای رشد و پرورش هماان فرزنادان سادری     سدارند: والدينی که می

 اند. کرده

های اخیر، تحت تأثیر برخی تحاوالت اجتمااعی و    درناايت، بايد گفت که جامعۀ ما، در دهه

ها و هنجارهای خود در حوزۀ خانوادگی را به فراموشی  فرهنگی داخلی و خارجی، برخی ارزش

ها توجه ندارد. در جامعۀ ما، در طاول تااريخ، ساالمندان     است، بدان که شايسته چنان سدرده يا آن

توان گفت در بخش مامی از تاريخ جامعاۀ   که حتی می دارای منزلت بسیار بااليی بودند؛ تا جايی

حاکِ باوده اسات. مسالما  پیرسااالری،      پيرساالريای  های گوناگون اجتماعی، گونه ما، در حوزه

فراموشای سادردن و کنارگذاشاتن     ، مطلوب و پسنديده نیست؛ اما بهباتوجه به خرد بشری کنونی

وجاه مطلاوب و درسات     هایچ  وياژه تجرباه را دارد، باه    باری از دانش و به نسلی که با خود، کوله

هاای جدياد    ای، ضمن آنکه عمیقا  متأثر از نوانديشی و نوگرايی نسال  نیست. پیشرفت هر جامعه

باای گازاف ماادی و معناوی     های گذشته به یاتی نیست که نسلنیاز از تجرب گاه بی است، اما هیچ

يافته است کاه از داناش     ای موفه و سعادتمند و توسعه رو، جامعه اند؛ ازاين دست آورده ها را به آن

هاای گذشاته    ويژه، با اين تصور که تاريخ مصرف نسال  ها باره گیرد و به و تجربیات تمامی نسل

 راموشی نسدارد. ها را به ف سدری شده است، آن

 پژوهشپيشنهادهاي 
ترين عاملی که باعث خشنودی سالمندان  دهد که ماِ های اين پژوهش نشان می طورکلی، يافته به

داشیتن روابیط مسیتمر بیا     شاان در دوران ساالمندی خواهاد شاد،      ها از زندگی و رضايت آن

دادن مسیائل   نسبتآمادگي ذهني براي و  زندگيۀ رضايت از دور، خويشاوندان و دوستانشان

اسات. در باین چااار مت یار      و مشکالت زندگي، در دورۀ سالمندي، به تقدير يیا سرنوشیت  

دارای ثأثیر بیشتر بر رضاايت ساالمندان از    روابط دوستیو  روابط خويشاوندیمذکور، دو مت یر 

است کاه   معنای دوری از کسانی اند. اساسا  جداماندن از خويشاوندان و دوستان، به سالمندی بوده

کارده   ها مطرح مای  ها دارای روابط عاطفی بوده و مسائل و مشکالت خود را با آن فرد مرترا  با آن

هاای عااطفی خاود را در دوران ساالمندی از دسات بدهاد،        است. مسلما  اگر فرد چنین پشتوانه

اهاد  تدريج دچار احساس تناايی و افسردگی شده و ناايتا ، رضايت از زندگی را از دسات خو  به
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گزارانِ رسمیِ اماور اجتمااعی و    ها و کارگزاران و سیاست رو ضرورت دارد که خانواده داد؛ ازاين

های ایردولتی، برای افزايش رضاايت ساالمندان از زنادگی و دوران ساالمندی،      همچنین تشکل

الرتاه،   و اطرافیانشان فراهِ کنناد؛   های الزم را برای ارتراط مستمر سالمندان با خويشاوندان زمینه

هاا ممکان اسات دارای     اين بدان معنا نیست کاه ساالمندان دارای نیازهاای ديگاری نیساتند. آن     

رو الزم  درمانی و نیاز به تفاريه و سارگرمی نیاز باشاند؛ ازايان      نیازهای مادی، خدماتی، باداشتی

گوناگون  کار گیرند تا نیازهای هایِ اجتماعی، امکانات خود را به است که تمامی ناادها و سازمان

ها هستند، برطرف کنند.  دار آن عنوان قشر مامی از جامعه که تمامیِ اقشار جامعه وام سالمندان، به

های نوجوان و جوان، تصور و تصويری از آيندۀ خود داشاته باشاند کاه در بسایاری از      اگر نسل

ساتند، آنگااه   اند و نیازمند ياری ديگاران ه  های جسمی، ذهنی، روحی و روانی تحلیل رفته زمینه

تر، با سالمندان و پیران برخاورد کنناد. حمايات از     تر و همدالنه ای انسانی گونه رسد، به نظر می به

طاورکلی، ناادهاا و    ها نیازمند همکاری تماامی افاراد جامعاه و باه     سالمندان و حل مشکالت آن

هاای   های رسمی و ایررسمی اسات. هرچناد، در برخای از کشاورهای جااان، ساازمان       سازمان

هاا دارناد، اماا     ایردولتی نقش قابل توجای در حمايت از سالمندان و کاهش مشکالت و آالم آن

تاوان انتظاار داشات کاه نیازهاا و       ها، نمی ويژه دولت مسلما  بدون پشتیرانی همۀ افراد جامعه و به

 مشکالت سالمندان برطرف شوند.

 موجاب سارباز   نرايد هرگز، دکن نقش اساسی که خانواده در نگاداری سالمندان خود ايفا می

اهِ اقداماتی که دولت باا   .شودآوردن امکانات الزم برای سالمندان  فراهِ ن دولت اززدن مسئوال

، ها و ناادهای تحت نظارت خود در جات بازيستی سالمندان بايد انجام دهاد  استفاده از سازمان

ارزيابی امکاناات ماالی   ؛ ردرمانیخدمات پی دادن سیستِ باداشت عمومی و سازماناند از:  عرارت

؛ هاای نیازمناد   های مالی به خاانواده  جات کمك، کنند مسن نگاداری می افراد ی که ازيها خانواده

خوردگاان بارای    نمودن ساال  آماده؛ سیس مراکز مراقرت از سالمندانأايجاد امکانات الزم جات ت

ازنظار   ،ی ياك بازنشساتگی بااثمر   سااالن بارا   نمودن بزرگ آماده؛ استفادۀ خال  از وقت آزادشان

ايجااد تساایالت الزم جاات    ؛ باه ساالمندان   مین بودجاۀ آماوزش مرباوط   أتا ؛ ش لی و اجتماعی

حمايت از ايجاد و توساعۀ مناسارات   ؛ گیری از خدمات و تجربیات مفید سالمندان در جامعه باره

ن در چااارچوب  سااال  گسترش آموزش بزرگ؛ های زندگی میان والدين و فرزندان در کلیۀ زمینه

طرح منازلی برای رفااه   اقدامات الزم درخصوص باداشت مسکن ومستمر در زندگی؛ تعلیمات 
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حال مشاکالت خااص زناان     ن باه  توجاه وياژۀ مسائوال   ؛ هايشاان  هخانواد خورده و سال یاعضا

به مزايای سواد  ها دشوارتر آن دسترسی وبه مردان  تر زنان نسرت عمر طوالنیعلت  ، بهخورده سال

هاای   تشاکیل گاروه  ؛ خوردگاان  باه ساال   پیشررد تحقیقات و مطالعاات مرباوط  ؛ تعلیِ و تربیت و

هاای سانی    گروه امکانات آموزش برای سايرکردن  ازسوی دولت و فراهِ خوردگان سالهمیاری 

 بارای هاای اجتمااعی    باه بیماه   هاای مرباوط   طارح کاارگیری   ؛ باه ساالخوردگان  حمايت ازبرای 

ازساوی دولات؛ فاراهِ     ی دارای عضو ساالمند ها ی مستقیِ به خانوادهکمك مال خوردگان يا سال

 اقدامات الزم در؛ خورده در زندگی اقتصادی جامعه برای شرکت افراد سالمالی  تسایالتآوردن 

هاايی   ارائاۀ برناماه  ؛ های کارکنان مسان  یيمشاورين ش لی از توانا ساختن کارفرمايان و مورد آگاه

اقادامات الزم جاات   ؛ خوردگاان  مورد پديدۀ پیری و مسائل ساال  جات آموزش افراد جامعه در

ازطريه ت ییر در شرايط کاری و محیط شا لی و نیاز    ،های آخر اشت ال در سال ،کاهش فشار کار

 (.210: 1364کاهش تدريجی در ساعات کار روزانه )شاملو، 

يج تجربای ايان   وياژه نتاا   به زنادگی ساالمندان، باه    های مربوط درمجمو ، باتوجه به واقعیت

امکاناات الزم   شرايط وجامعه بايد ، ها توانمندسازی آن بارود موقعیت سالمندان وپژوهش، برای 

در  .کناد منزلت برای سالمندان فراهِ  همراه با عزت، احترام، اقتدار و جات زندگی آبرومندانه و

 توان به شرح زير برشمرد:   ترين پیشناادها را می ماِ برخی ازاين زمینه، 

سطه ، برای افزايش خوردگان در جامعه منزلت سال نقش و و از ارزش نوين ی. ارائۀ تعريف1

جايگاه اجتمااعی شايساته در   تثریت به ها  و مطمئن ساختن آن به سالمندان اجتماعی نسرت اعترار

 و جامعه؛خانواده 

باردن   ازبینازطريه  ،های منفی موجود دربارۀ سالخوردگان و دورۀ سالمندی . ت ییر نگرش2 

هاای   وياژه رساانه   ها و به دانشگاه و هايی همچون مدارس سازمان. به سالمندان عقايد قالری مربوط

 ؛اين زمینه داشته باشند توانند نقش مامی در جمعی می ارتراط

وياژه قادرت و حیثیات، در باین جواناان و       تر منابع ارزشمند جامعه، باه  . بازتوزيع عادالنه3

 ؛سالمندان

های روحای ساالمندان و    دادن به جوانان جات در  فرايند پیری، شناخت ويژگی . آموزش4

 ؛خوردگان در خانواده و جامعه يادگیری نحوۀ برخورد محترمانه با سال
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 هاا  آماادگی ذهنای و روانای در آن   و  شاناخت  منظاور ايجااد   ساالن به دادن به میان . آموزش5

 ها؛ آنن پیری و نحوۀ رويارويی با به مسائل و مشکالت جسمی و روحی خاص دورا نسرت

 دبستان و های آموزشی )مادکود  آوردن شرايط حضور سالمندان در مراکز و مکان . فراه6ِ

و  نسالی  ايجاد و تقويت ارترااط میاان  منظور  ، بهموزه و...( و ...( و فرهنگی و تفريحی )کتابخانهو

 ؛انان و جوانانبه سالمندان درمیان کودکان و نوجو نگرش مثرت نسرت ايجاد

منظاور تربیات نیروهاای     . تقويت گروه آموزشی طب ساالمندی در مراکاز دانشاگاهی باه    7

درزمینۀ مسائل و مشکالت جسمی و روانی سالمندان، همراه با تأسیس و تجایز مرکز  ،متخصص

 ؛منظور نیازسنجی سالمندان پژوهش سالمندی، به

 ؛ه ری از سالمندان در خانواداای نگادکردن شرايط فیزيکی و فرهنگی مناسب بر . فراه8ِ

منظاور تقويات    . ايجاد مشاال سرك و متناسب با توانايی جسمی و روحای ساالمندان، باه   9

 ؛ها بازيابی استعدادها و نیز بارود وضعیت مالی آن و نفس اعتمادبه

های خودياری توسط سالمندان جاات برقاراری ارترااط متقابال و مساتمر       . تشکیل گروه10

 با يکديگر.ها  آن

رسد، اينکاه   ترين پیشناادی که در مورد بارود زندگی سالمندان به نظر ما می طورکلی، ماِ به

های سالمندان نفرساتیِ. فرساتادن ساالمند باه      که مقدور است، سالمندانِ خود را به خانه تا جايی

ون است: دنیايی که معنای قطع ارتراط يا تضعیف شديد ارتراط او با دنیای پیرام خانۀ سالمندان، به

کرد و حه طریعی اوست که همواره در چناین دنیاايی زنادگی کناد و      او زمانی در آن زندگی می

توانناد و باياد    توان گفت سه نااد ماِ مای  بندی کلی می نفس بکشد. در اين زمینه، در يك دسته

هادهیاي  نو  حکومیت و  خانوادهاندرکار رسیدگی به مسائل و مشکالت سالمندان باشاند:   دست

 .غيردولتي

ها تماايلی   رو اگر آن ترين افراد به سالمندان هستند؛ ازاين : اعضای خانواده نزديكخانواده. 1

های ديگر نرايد انتظاار داشات کاه     به مراقرت از سالمندان، از خود نشان ندهند، از افراد و تشکل

ا ایردولتای حاضار باه    های دولتی ي ها را در حد مطلوب انجام دهند؛ حتی اگر تشکل وظايف آن

مراقرت از سالمندان باشند و امکانات الزم در اين زمیناه را مانناد آنچاه در کشاورهای پیشارفتۀ      

ها فراهِ کنند، باز هِ خدمات و امکاناات   صنعتی و برخی کشورهای ديگر وجود دارد، برای آن

ان و اعضای خاانواده  توانند جايگزينی باشند برای خدمات و امکاناتی که ازسوی فرزند ها نمی آن
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وياژه چیازی کاه ناادهاای خاارج از خاانواده        شود. در ايان زمیناه، باه    برای سالمندان فراهِ می

توانند برای ساالمندان فاراهِ کنناد، صامیمیت و عاطفاه و محرات انساانی اسات و چناین           نمی

م اسات  رو الز شاوند؛ ازايان   هايی االراا  در درون خاانواده و ازطرياه خاانواده تاأمین مای       مقوله

المکان، حتی با وجود امکانات رفاهی کمتر، ساالمندان را در خاانواده نگااداری کنایِ و از      ا حتی

 ها به خانۀ سالمندان خودداری کنیِ. سدردن آن

های مختلف جامعه دارای نفاوذ   ها، در بخش مامی از تاريخ، در بخش : حکومتحکومت. 2

اند که ارادۀ خود را بر تودۀ ماردم تحمیال کنناد.     شتهاند و همواره اين توانايی را دا و کارکرد بوده

هاای   ها دارای منابع مادی و حمايت شود که حکومت بخش مامی از اين قضیه از اينجا ناشی می

های خود را  ويژه در حوزۀ خانواده، همواره تدابیر و سیاست ها، به اند. آن ای بوده همگانی گسترده

اناد. در دوران معاصار،    دايت و ترسیِ سیمای خاانواده داشاته  اند و نقش مامی در ه کار گرفته به

ها، توجاه باه حقاو  ساالمندان و بازنشساتگان، تاأمین خادمات         کنترل جمعیت، کنترل بیماری

اند کاه   های دولتی و... از اقداماتی بوده ها در آسايشگاه باداشتی و درمانی سالمندان و پذيرش آن

توانناد و باياد، بخشای از     هاا مای   رو دولات  اناد؛ ازايان   دهها در حوزۀ خانوادگی اعمال کر دولت

هاا   عاده بگیرناد. الرتاه، يکای از اقادامات مامای کاه دولات        مسئولیت مراقرت از سالمندان را به

جمعای متعاددی    های ارترااط  توانند درزمینۀ سالمندان انجام دهند، اين است که ازطريه رسانه می

هاای جدياد ياادآور     طور مکرر باه نسال   به سالمندی را به های مربوط که در اختیار دارند، ارزش

های  ها را به مراقرت از سالمندان خود ترایب کنند. در اين زمینه، گويا متأسفانه رسانه شوند و آن

کنناد کاه باه زياان      ای عمال مای   گوناه  کنند، بلکه حتی به تناا خوب عمل نمی جمعی ما نه ارتراط

های سینمايی ياا   ها، فیلِ ای ما، سريال امی از محصوالت رسانهانجامد؛ مثال  بخش م سالمندان می

تلويزيونی ما، دارای مضامینِ سالمندستیزانه يا مضامینی است که حاکی از شاکاف نسالی اسات.    

ادبانه، دربرابار والادين    ای جسورانه و بی گونه ای ما، االرا  به های رسانه های جديد، در برنامه نسل

آرايای   گذاری هستند، صاف  دلیل گذار سن و داشتن تجربه، شايستۀ حرمت خود يا ديگرانی که به

لحاظ مادی و  دهند. بنابراين، ضرورت دارد که در جامعۀ ما دولت، هِ به کرده و واکنش نشان می

 لحاظ معنوی، شرايط و امکانات الزم را برای مراقرت و حمايت از سالمندان فراهِ کند. هِ به

 



 

 

 

 

 

 223-262(: 1) 19شناختی مطالعات جامعه   260 

 

 

امروزه، ناادهای ایردولتی نقش مامی در حیاات اجتمااعی جواماع،     :نهادهاي غيردولتي .3

ها و تأمین خدمات باداشتی و درمانی  ويژه در جوامع پیشرفتۀ صنعتی دارند. تأسیس آسايشگاه به

بینناد.   هايی برای سالمندان تدار  مای  و ديگر امکانات زندگی از اقداماتی است که چنین تشکل

نامۀ دولتای تأسایس کارد؛ اماا      توان با دستور حکومتی و آيین ا نمیهای ایردولتی ر مسلما  تشکل

ها  ها فراهِ کرد. در اين زمینه، هِ خانواده توان شرايط الزم را برای تشکیل و فعالیت آن الاقل می

بیان ديگر، اگر برای ناادهای مذکور امکان  توانند نقش مامی داشته باشند. به ها می و هِ حکومت

های مادی و ایرماادیِ خاود را    توانند حداقلِ حمايت دان وجود ندارد، الاقل میحمايت از سالمن

برای تشکیل ناادهای ایردولتی درزمینۀ سالمندان فراهِ کنند. چنین ناادهايی نیز، پس از شاکل  

هاا توجاه کنناد.     گرفتن، بايد به تمامی نیازهای سالمندان و نه صرفا  نیازهای مادی و باداشتی آن

د توجه خاصی به نیازهای معنوی سالمندان، ازجمله نیاز به ارتراطات انسانی با ديگران و ها باي آن

طاورکلی،   ويژه اعضای خانواده داشته باشند و در اين زمیناه، شارايط الزم را فاراهِ کنناد. باه      به

هاای گونااگون فرهنگای و آموزشای و برخای       ناادهای دولتی و ایردولتی بايد ازطرياه برناماه  

ويژه اعضای خانواده قارار دهناد    ی اجرايی، سالمندان را در ارتراط مستمر با جامعه، بهها ضمانت

 ها دچار احساس جداماندگی از جامعه و بیگانگی اجتماعی نشوند. تا آن

 

   كتابنامه
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