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 چکیده:

به عنوان بخشی از نیز سالمندان  شود.مشارکت تمام افراد اجتماع توجه باید به  ،به منظور نیل به توسعۀ محلی

آفرینی مؤثر سالمندان در توسعۀ محلی یک شرط نقشپیشرسد، به نظر می. برخوردارنداز اهمیت باالیی ، جامعه

تر توانمندی آنان هرچه بیش یهای مناسب به منظور ارتقاهای مؤثر و اتخاذ استراتژیاجتماع، شناخت مؤلفه

کنندگان در کتاست. مشار شدهوضعیت توانمندی سالمندان بررسی  ۀارتقادهند مقوالتدر پژوهش حاضر،  است.

آوری اند. به منظور جمعپژوهش حاضر سالمندان روستای لریجان شهرستان محالت در استان مرکزی بوده

آوری اطالعات های جمعاطالعات از روش تحلیل موضوعی در رویکرد کیفی استفاده شده است. تکنیک

ها از نویسی. برای تحلیل داده زمینه هایو روش ساختاریافته نیمه ۀاند از: مشاهده مشارکتی، مصاحب عبارت

 شده،مصاحبۀ انجام 17ها از مجموع داده تربندی استفاده شده است. به منظور غنای هرچه بیش کدگذاری و مقوله

ترین عوامل است. بر اساس نتایج پژوهش، مهمشده تحلیل ه که بهترین کیفیت را داشته انتخاب و مصاحب 12

اطالعاتی، سالمت و توانایی انجام کار، دارا  ۀاند از: سرمای د توانمندی سالمندان عبارتارتقادهنده و مؤثر در رش

-دوست -حمایتی خویشاوند ۀحمایتی فرزندمحور، شبک ۀبودن همسر، سواد و تحصیالت، مشارکت مذهبی، شبک

های فرهنگ ، آموزهیتقدیرگرایتوقعی و زنی و نفوذ کالم، کممحور، استقالل فکری و استقالل عملی، قدرت چانه

ترکیب و  ،های پژوهش حاضراند. بر اساس یافتهروستایی و برخی از موارد دیگر که در ضمن پژوهش بیان شده

ناپذیر است. در نتیجه به  پیوستگی عاملیت و ساختار فرصت در ارتباط با ارتقا یا تضعیف توانمندی، تفکیک

 . سویه توجه شوده این ارتباط دوبایست بریزی میمنظور هرگونه تحلیل و برنامه
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 و بیان مسئله مقدمه

بود.  بایست به دنبال نیل به توسعه اجتماعات محلیمی توسعۀ محلیبه منظور حصول به یک 

ایفا کنند. با توجه به  را در توسعۀ محلیتوانند نقش مهمی  به بیانی، اجتماعات محلی می

گیرد تمام اعضا جامعه سرچشمه می انمندسازی که از مشارکت داوطلبانۀماهیت جامع تو

از طریق توانمندسازی هرچه  توسعۀ محلیبدیهی است نیل به  ؛(29: 1380)عارفی و توالیی، 

در این ای که نکته تری تسهیل خواهد شد.با کیفیت، سرعت و دقت بیشمحلی تر اجتماع بیش

 اجتماع در فرایند توسعۀ محلی است؛رسد توجه به تمام اقشار یک میان ضروری به نظر می

 از مواقع به فراموشی سپرده شده است.امری که شاید در ارتباط با سالمندان در برخی 

-های صورتبینیو پیشهای اخیر ههدر کشور طی دجمعیت سالمندان  رشدبا توجه به 

برای  سالمندانوضعیت های آتی لزوم توجه به روند این رشد در دهه ۀا ادامگرفته در ارتباط ب

های ایران  آمار حاصل از سرشماری رسد.ایفای نقش مؤثر آنان در توسعه ضروری به نظر می

میلیون نفر(  27درصد ) 5/4ساله و باالتر حدود  60تعداد افراد  1365دهد در سال نشان می

درصد  3/9ین تعداد به حدود هفت و نیم میلیون نفر رسیده است که ا 1395بوده، اما در سال 

در مناطق شاید توجه به سالمندان دهد )مرکز آمار ایران(. جمعیت کشور را تشکیل می

دلیل این اهمیت آن است که  ،تری باشددارای اهمیت بیشنسبت به مناطق شهری  روستایی،

به صورت کلی  همچنین. بسیار شدید است روستایی،وضعیت سالمندان فقر مطالعاتی در زمینۀ 

با  هاآنامکانات در دسترس سالمندان روستایی از نقاط شهری کمتر بوده و امکان ارتباط 

عالوه بر موارد یاد شده باید به این موضوع هم اشاره کرد  تر است.نهادهای گوناگون بسیار کم

به شهرها، در بسیاری از نقاط روستایی با که با توجه به روند مهاجرت جوانان از روستاها 

ایم و بر همین مبنا لزوم توجه به سالمندان در روستاها بیش از سالمندشدن روستاها مواجه

 پیش ضروری است.

سالمندان و روستاییان( ز جمله )اپذیر یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقشار آسیب

کردن ه منظور توانمندب های توانمندسازیژهانجام پرو، توسعۀ محلیبرای مشارکت مؤثرتر در 

 سالمندان روستاییبهبود وضعیت  موجبتواند که می است قشرِ درحاشیهتر این هرچه بیش

های توانمندسازی، ابزاری ؛ اما اگر تمامی پروژهکندتوسعۀ محلی را تسهیل نیل به  ۀشود و زمین

وضعیت توانمندی افراد تلقی شوند، فهم عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش  یجهت ارتقا

توانمندی از دید افراد به صورت بومی، عاملی بسیار مهم برای مدیریت زمان و هزینه این 

که ممکن است گاهی دیدگاه مردم محلی با دیدگاه کارشناسان  تر آنمهم ها خواهد بود.پروژه



 139  ...سالمندان یبوم درک یشناخت جامعه ۀمطالع/ یمالئو  طالب

 

 
 

در صورتی که درکی از چگونگی دیدگاه گروه هدف ؛ پس باشد داشته اساسی تفاوت بسیار

از بین خواهد رفت؛  فراهم نباشد، امکان کسب نتایج همسو با دیدگاه مردم محلی، عمالً

هرگونه تردیدی در اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش توانمندی از نابراین ب

شناسایی  به حاضر، ۀدر مطالع ،جه به این اهمیت. با توخواهد بود یران انکارناپذدیدگاه سالمند

عوامل تالش شده است و  ، توجهعوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش سطح توانمندی سالمندان

و نیز درک کنشگران اجتماعی یعنی سالمندان از توانمندی بررسی شود؛  این مفهوم مؤثر بر

اصلی سؤال . محلی مؤثر واقع شودتواند در پیشبرد توسعۀ بدیهی است درک این نگاه بومی می

تحقیق حاضر این است که سالمندان روستایی چه درک و تفسیری از توانمندی دارند و 

 ۀهای اصلی مفهوم توانمندی از نگاه این گروه چیست؟ بر این مبنا در مطالعها و مؤلفهویژگی

 حاضر تالش شده است تا به این پرسش اصلی پاسخ داده شود.

 

 تحقیق ۀپیشین

 ترشود. بیشمرتبط با پژوهش حاضر اشاره می نسبتاًهای در این بخش به تعدادی از پژوهش

مستقیم بر اط با مواردی است که به صورت غیر در ارتبسالمندان  بارۀدر موجودهای پژوهش

اجتماعی،  ۀشبک»معطوف به  ی داخلیهاتر پژوهشتوانمندی اثرگذار است. برای مثال بیش

؛ زائری لطف و 1391)محمدی، فکرآزاد و سجادی  «حمایت اجتماعی و حمایت خانوادگی

؛ 1390و جاراللهی،  زاده پهلوان؛ 1390؛ یزدانپور و سام آرام، 1391؛ قورچایی، 1391امانیان، 

توانند به طرق که می ( است1387؛ کوششی، 1388علی پور، سجادی، فروزان و بیگلریان، 

به طور مستقیم ی عمدتاً خارجی، هادر برخی از پژوهش ر توانمندی اثرگذار باشند.مختلف ب

گرچه ؛ انجام شده است «توانمندی و توانمندسازی سالمندان»ۀ بارتری درهای بیش بررسی

؛ اوین، تانگ و 2014، 1)آرمادانس، کودینا و پستنا رسدمحدود به نظر میتعداد این مطالعات 

، 6؛ ما و لو2007، 5؛ کامپ و کراسوک2009، 4؛ الم، الی و لی2010، 3د؛ بلو2013، 2ازمان

؛ 2002، 10؛ والتونن2004، 9؛ نورشیما2005، 8؛ پاسوان، پونیا و بالدا2006، 7؛ تیلور2006
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به  مزبور هایپژوهشتر بیشدر  (.2001، 2و به عنوان مورد آخر، فنگ 2001، 1گینزبرگ

 است. نشدهتوجه  توانمندیاز سالمندان و درک بومی 

و توجهی بر درک دیدگاه بومی سالمندان در ارتباط با  تأکیدطور که مشخص است همان

که در پژوهش  شود؛ حال آن، در مطالعات پیشین دیده نمیمندیهای توانوانع و محرکم

دیگر  بومی بوده است. یکی یفهم و دیدگاه ، دستیابی بههآنچه در مرکز توجه قرار گرفتحاضر 

میدان مطالعه است. در پژوهش حاضر  ،حاضر با مطالعات پیشین ۀاز وجوه افتراق مطالع

 اند، حال آنسالمندان روستایی، در روستای لریجان شهرستان محالت، مورد بررسی قرار گرفته

یکی دیگر از وجوه  شده است.سالمندان روستایی غفلت از شده، عمده مطالعات مرور که در

است.  (2006آلسوپ و همکاران ) ۀتوجه به عاملیت و ساختار فرصت، همسو با مطالع ،افتراق

-؛ حال آنکه در پژوهشاند گرفتهدر این پژوهش این دو مورد به طور همزمان مورد توجه قرار 

 خورد.تر به چشم میهای پیشین چنین ترکیب و چندجانبه نگری کم

 

 چارچوب مفهومی

که  یستن، دارای چارچوب نظری خاصی روش کیفی انجام شدهش حاضر با که پژوه آنجااز 

 یچارچوب ه صورت ضمنیب تالش شده است ؛ لیکنانجام شودآزمایی  بر اساس آن نظریه

. رویکرد آلسوپ و همکاران انجام شودگیری مفهومی داشته و بر اساس آن تحلیل و نتیجه

نمندی در گرو ارتباط عاملیت و بوده است. بر این اساس توا انمورد توجه پژوهشگر (2006)

های توانمندی نیز بر ساختار فرصت در نظر گفته شده و تالش شده است تا موانع و محرک

( به 1392زاده، متوسلی و طالب )گونه که در مطالعۀ فرضی همان د.نشو شریحهمین اساس ت

توانایی کنشگر یا گروه شود، عاملیت به ( دیده می2006آلسوپ و همکاران ) ۀپیروی از مطالع

این  ۀشود و ساختار فرصت آن چیزی است که زمینهای هدفمند اطالق میبرای انتخاب

. اگر کندها وارد میا بر این انتخابها و قیدهایی رها را فراهم کرده و محدودیتانتخاب

ی، مادی، مالی، اجتماع ۀهای گوناگون اعم از سرمایعاملیت، ترکیبی از انواع سرمایه

د کرآنگاه باید به این نکته توجه شناختی، اطالعاتی، سازمانی، انسانی در نظر گرفته شود،  روان

که  کند، چراها امکان توانمندی را برای افراد فراهم نمیکه صرف برخورداری از این سرمایه

ین ها و سایر موارد ان، عرفشامل باورها، قوانی ،ساختار فرصت تأثیرعاملیت همواره تحت 

کانونی  ۀنقطبه عنوان تواند  میدرک ارتباط عاملیت و ساختار اجتماعی  گیرد.، قرار مییچنین
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سترسن  (. به زعم3و گانون 2، سترستون1در نظر گرفته شود )دانفر مهمی برای زندگی سالمندان

ک الگوهایی از عامل در درون ساختار قابل شرح خواهد بود. الگوهایی که به دنبال در و گانون

های تنظیمات تعیین هدف، انجام اقدامات و خلق معانی توسط افراد در درون شاخص ۀنحو

، 4اجتماعی و حتی نحوه تغییر این موارد از طریق اقدامات افراد است )جویک و مک مولین

1394 :38.) 

 

 تحقیقروش 

روشی تحلیل موضوعی بوده است.  5«تحلیل موضوعی»حاضر  ۀدر مطالع روش مورد استفاده

های کیفی است. این روش فرایندی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

های غنی و تفصیلی های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهبرای تحلیل داده

مورد  آوری اطالعاتهای جمعتکنیک(. 79-82: 2006، 6کند )براون و کالرکتبدیل می

های یافته و روشساختارنیمه ۀمشارکتی، مصاحب ۀمشاهد از: اند عبارت همطالعاستفاده در 

 استفاده شده است. بندی و مقوله ها از کدگذارینویسی. به منظور تحلیل داده زمینه

-اند بر اساس منطق نمونهبیان کرده( 1997) هامرسلی ( و1993)طور که ارالتدسون همان

توان از ابتدا به طور مشخص در های کیفی نمیدر پژوهش گیری کیفی و معیار اشباع نظری،

 ۀدر مطالع (.240: 1392بینی زد )محمدپور، مورد تعداد افراد مورد مصاحبه دست به پیش

از شیوۀ هدفمند  استفاده شده است. نظری -گیری هدفمندنمونهاز گیری حاضر برای نمونه

نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل  گیریبرای گزینش افراد مورد مطالعه و از نمونه

؛ جانسون، 1967شود )گلیسر و دیگران،  های مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده میداده

سال به باالی روستای  65نفری افراد  73از میان جمعیت  (.1386به نقل از محمدپور،  1989

به دلیل اهمیت  ؛نفر مرد بودند 7زن و نفر  10نفر مصاحبه شد که از این تعداد  17لریجان با 

 6زن و  6مصاحبه ) 12 ،شده، تصمیم بر آن شد تا از این میان های حاصلقوت و غنای داده

مگن بودن هورد اتکا قرار گیرد. با توجه به مرد( که از قوت و غنای بیشتری برخوردار بودند، م

تاری، رسیدن به اشباع نظری با این ای و ساخآماری از نظر بسیاری از متغیرهای زمینه ۀجامع
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 86زیرمقوله از مجموع  16مقولۀ اصلی و  5این مقاله،  در مجموع درتعداد از افراد محقق شد. 

 مفهوم غیر تکراری استخراج شده است.

 

 تحقیقهای یافته

از مفاهیم موجود تشریح خواهد شد؛ در  بر مقوالت مستخرج تأکیدهای پژوهش حاضر با یافته

 شده خواهیم داشت. های حاصلزیر نگاهی بر مقوالت اصلی و زیر مقوله بخش

 :1اطالعاتی ۀسرمای

مقصود از مقولۀ سرمایۀ اطالعاتی، میزان آگاهی افراد از اخبار و جریانات است. این اخبار و 

تا سطوح باالتر مثل  توانند در مورد موضوعات مختلف باشند و از سطح روستاجریانات می

ها و مفاهیم کشور و حتی جهان را در بر گیرد. در مورد این مقوله بر اساس گزارهشهر و 

سرمایۀ »، «سرمایۀ اطالعاتی مبتنی بر جنسیت»موجود، سه زیرمقولۀ اصلی حاصل شد: 

 «.سرمایۀ اطالعاتی اندک»و « اطالعاتی گسترده

زنان و مردان  آن چیزی است که در بین هر دو گروه سرمایۀ اطالعاتیدسترسی اندک به 

اندک عدم برخورداری این گروه  سرمایۀ اطالعاتیخورد. یکی از دالیل  سالخورده به چشم می

 مطالعۀدر  کننده مشارکتافراد مورد مصاحبه و  ان سواد و تحصیالت الزم است. عمدۀاز میز

ا و سیما روزنامه و یا درک معنای اخبار صد مطالعۀبوده و به بیان خود توانایی  سواد بی حاضر

این  راد از این دو منبع است. در نتیجۀاین اف ۀرا ندارند. این عامل سبب عدم استقبال عمد

ت سینه به سینه است؛ تر در جریان است، رد و بدل کردن اطالعات به صوربیش آنچهمسئله، 

 .دهد این اقدام، امکان نیل به اطالعات موثق و رسمی را کاهش می بدیهی است

فقر اطالعات، از شدت کمتری برخوردار  ،2سالخوردگان به پل و پا )جوان(در بین گروه 

است. در بیانی دیگر اطالع سالخوردگان این گروه حتی از اخبار و اطالعات موجود در سطح 

توان تلقی فرزندان جوان به . دلیل آن را می3کشور نیز به مقدار قابل توجهی درخور توجه بود

                                                           
1. informational capital 

 70تا  65در سنین  های کسب شده، سالمندان به دو گروه سالمندان به پل و پا )جوان( )حدوداًدر میدان مطالعه حاضر با توجه به پاسخ. 2

ها مبتنی بر ارجحیت دیدگاه نگارندگان بر اند. انتخاب این واژهسال به باال( تقسیم شده 70از  سال( و سالمندان از پل و پا افتاده )پیر( )حدوداً

بر اساس میزان توانایی در ارتباط با سن کامالً  بندی یماین نوع از تقس یقاًاستفاده از الفاظ اجتماع محلی بوده است. در دیدگاه مردم محلی دق

 ها نیز همین الفاظ است.آن ۀشود و الفاظ مورد استفادرؤیت می

کنند،  می گوشرا  21شب به اخبار شبانگاهی ساعت  در طول اقامت در منزل یکی از روستاییان مشاهده شد همه اعضای خانواده هر. 2

گروه  فرزندان این خانواده هر سه دارای مدرک کارشناسی بوده و در حین پخش اخبار به تحلیل و تشریح آن برای والدین که هر دو در

 مشاهده() پرداختندسالخوردگان جوان قرار داشتند می
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در بین مردان نیز  روزنامه و تلویزیون( دانست.اخبار )یح و توضیح ای برای تشرعنوان واسطه

ارتباطی  خورد. دلیل این مسئله، حلقۀشم میتری به چبیش سرمایۀ اطالعاتینسبت به زنان 

تنگاتنگ مردان در قالب تجمع روزانه با یکدیگر و تعامل پایدار و مداوم ایشان است. این 

 .کند ر باب اخبار را بین اعضای گروه فراهم میتجمع روزانه امکان گفت و شنود د

-جمع می» :گوید می، در این مورد یسوادآموزبا سواد نهضت  ،ساله 81 سالخوردۀمرد 

سرمایۀ ) «دستمون میاد چی به چیه... شیم دور هم هرکی هرچی بدونه به بقیه میگه

 سواد» گوید:چنین می، در این باره سواد بیساله  81 ۀمرد سالخورد ؛(اطالعاتی گسترده

سرمایۀ ) «این اخبار و روزنامه چی چی میگه فهمیم ینم اصالًدرست حسابی نداریم، 

 .(اطالعاتی اندک

است، در مورد اهمیت انتقال  سوادآموزیساله که دارای سواد نهضت  65زن سالخورده 

از گاهی فهمیه )دختر مصاحبه شونده( هر »: گوید اطالعات به واسطه نسل جوان چنین می

سرمایۀ ) «میشینه واسه من و باباش از خبر و اخباری که تو دانشگاه یادشون میدن میگه

سال سن و دارای سواد نهضت آموزی  65همچنین زن سالمند دیگری با ؛ (اطالعاتی گسترده

تر سرشون میشه چی به چی حاال دیگه از ما بیش ها بچه»گوید: و همچنین فرزندان جوان می

سرمایۀ اطالعاتی ) «گهگن چی چی می واسه ما هم می شینیمتلویزیون که میهست، پای 

ساله در مورد اجتماعاتی که مردان سالخورده در روستا دارند و  83مرد سالخورده  ؛(گسترده

هر روز بیشتر نزدیک غروب میرم پای » :گویدمی ،کنندآن تبادل اطالعات می ۀبه واسط

 .«میشیم، کم و زیاد، هرکی هرچی بدونه به بقیه میگهدیوار، یه ده بیست نفری جمع 

 .(سرمایۀ اطالعاتی مبتنی بر جنسیت)
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 :1سرمایۀ انسانی

آن است که افراد به عنوان دارایی و یک منبع مهم دیده شوند و  سرمایۀ انسانیمقصود از  

-مقولهحاضر زیرایه دیده شود. در پژوهش ها و دانش آنان به عنوان یک سرمها، مهارتتوانایی

ارزش ذاتی »و « توانایی سالمت محور» از: اند عبارتهای مختلف های این مورد حاصل از داده

 «.و کارکردی سواد و دانایی

، در وضعیت سالمت و توانایی انجام سرمایۀ انسانییکی از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت 

تمایل به حفظ عزت نفس و شود. این مقوله در ارتباط با مفاهیمی چون کار خالصه می

 اساساًترین تکرار در میان مفاهیم، قابل شرح و بسط است. با بیش ،ارزشمندی کار به ذات

چیزی است که سالخوردگان روستای مذکور در قالب عبارات  تمایل به حفظ عزت نفس آن

های اساسی  که حفظ سالمتی و توانایی انجام کار از مؤلفه آنجامتعددی از آن یاد کردند. از 

تأمین این نیاز است، باید ارتباط آن با این مقوله مورد تدقیق قرار داده شود. از طرف دیگر کار 

رسد. به عنصر ذاتی برای اعتالی وجود افراد سالخورده این روستا به نظر می ارزشمندترین

تند، به طوری که حتی افرادی که از توانایی جسمی الزم برای درست راه رفتن برخوردار نیس

-گرفتن کاری متناسب با وضعیت سالمت خود بیان می عهده برشدت تمایل خود را به منظور 

رسد ارزش ذاتی کار تا جایی است که صرف انجام فعالیت، که به نظر می کردند. جالب آن

 .رسیدبه نظر می کننده قانعبدون دریافت حقوق، نیز برای آنان 

دوست »و  «به کول هیچکی نیستم خدا رو شکر» :گویدساله در این مورد می 83مرد 

ساله نیز در مورد  76زن سالخورده ؛ «فتمیندارم خیلی عمر کنم چون میترسم از دست و پا ب

از صبح تا شب بیکاریم، آدم »: گوید میاهمیت سالمتی و نقش آن در توانایی انجام کار چنین 

 85شوندگان، مرد  یکی دیگر از مصاحبه؛ «کنهیبیکار هرز میشه، ول میشه، کار آدمو ورزیده م

اما  و دیگه جون کار ندارم، برای خودمم نمیبره، از پا افتادمتیغم » گوید:ساله در این باره می

 «درختآدم به کار زنده است، تو این حیاط خودم رو سرگرم میکنم به این چهار تا 

 .(محور توانایی سالمت)

دسترسی  ،دو گروه زنان و مردان مشترک است در باب وضعیت سالمت آنچه در بین هر

رغم  بهحداقلی به مراکز درمانی معتبر است؛  تجهیزات و امکانات پزشکی و مراجعۀحداقلی به 

به کنترل به تفاوت موجود میان این دو جنس اشاره کرد. زنان این وجه تشابه الزم است 

تری به پزشک و مراکز مراجعه بیشکه  . چراکنندمیتوجه  وضعیت سالمت خود بیش از مردان

                                                           
1. human capital 
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شدن سالخوردگی در روستای حاضر این مسئله شاید یکی از علل پدیدۀ زنانه درمانی دارند.

قابل رؤیت بوده و در  کامالًدرصدی نسبت به مردان  15باشد که در شرایط فعلی با اختالف 

 .اشتهای آینده نیز ادامه خواهد دصورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب در سال

کم نیست، به پنجاه  هازحمت زن» گوید:ساله در این مورد چنین می 65زن سالمند 

 بیمارستان درست و درمون که نداریم، بازضی پیدا میکنه، یسالگی نرسیده هرکی یه مر

پشت هم میریم و میایم پیشش، اما  هابا همسایه جا میاد بد نیست،بهیار تو بهداشت همین

 .«زورم به این شوهره نمیرسه

 سواد بیدر پژوهش حاضر یا تماماً  کنندگان در مورد سواد و دانایی باید گفت مشارکت

بوده و یا دارای سواد قرآنی، سواد ریاضی و تعداد اندکی نیز دارای تحصیالت نهضت 

گرفته، ارزش ذاتی های صورتاحبهبودند. بر اساس مص چند کالس نهضت() سوادآموزی

که در بخش د، استخراج شد. جالب آنسواد و دانایی به عنوان یک مقوله از بین مفاهیم موجو

های دینی نقش مهمی در ایجاد این آموزه موجود ذکر این نکته اساسی است ساختار فرصت

؛ داردد کارکرد ابزاری نیز عالوه بر این ارزش ذاتی، سوا. کنندارزش ذاتی در باور افراد ایفا می

به این معنا که سبب افزایش حس خودباوری و اعتماد به نفس شده و در کسب منزلت و 

های در زیر به چند نمونه از نقل قول جایگاه اجتماعی برای افراد نیز نقش مهمی بر عهده دارد.

گفته که ز گهواره تا گور پیامبر » :سواد بیساله  69زن شود: مرتبط با این زیر مقوله اشاره می

اگه بارت باشه، سواد درست و حسابی داشته باشی » :سواد بیساله  65مرد  ؛«دانش بجوی

ارزش ذاتی و کارکردی سواد و ) «حرفت برو داره و سری میون سرا میتونی بلند کنی

 .(دانایی

 

 :1سرمایۀ اقتصادی

زیرمقولۀ اصلی دارد که  دوو مالی در پژوهش حاضر سرمایۀ مادی شامل  سرمایۀ اقتصادی

ها زن در مورد این زیرمقوله«. سرمایۀ منتج از ارث»و « مالکیت و استقالل مالی»اند از:  عبارت

هیچی به نام خودم ندارم، همه چی از شوهرمه، اصلش هم همینه، مرد »گوید: ساله می 65

مردا از حساب و کتاب » گوید:ساله هم در همین مورد می 85نین مرد چهم ؛«ساالر زندگیه

                                                           
1. economic capital 
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 «دونندی از مادیات نمیا چیزهسر در میارن، بازار و این طرف و اون طرف میرن، زن

 (.)مالکیت و استقالل مالی

تبط با این نوع از سرمایه، بین زنان و مردان تفاوت زیادی های مأخوذ از مفاهیم مرمقوله

ر مقابل و دشود دیده میفقدان مالکیت و استقالل مالی  در بین زنانبر این اساس دارد؛ 

در ارتباط  آنچه .از بین مفاهیم موجود استخراج کردتوان مردان را میمالکیت و استقالل مالی 

شده این مقوالت، با ساختار فرصت ذکر شود ارتباطبا مقوالت ذکر شده به ذهن متبادر می

به دلیل تلقی مرد به عنوان پشتیبان اقتصادی زن،  اساساًیعنی مردساالری است. به این معنا که 

تلقی  «ترین دارایی خودمهم»داند و وجود وی را به عنوان زن خود را شدیداً به آن وابسته می

 .1کندمی

مالی و مادی افراد تأثیرگذار است، به ارث  یکی از مواردی که در وضعیت سرمایۀ

است.  «منتج از ارث سرمایۀ»بحث مرتبط با این  مقولۀ به افراد است. ل یا سرمایهرسیدن پو

اندک و غیر  سرمایۀ اطالعاتیای که در این میان حائز توجه است؛ ارتباط این مقوله با  نکته

اندک در باب  سرمایۀ اطالعاتیشوندگان به دلیل که برخی مصاحبه موثق است. چرا

-ویش را احقاق کنند و یا به دلیل طاقتاند حقوق خسازوکارهای قانونی تقسیم ارث، نتوانسته

و  کرده اقدامبه تقسیم ارث رسمی  فرسا دانستن مجاری قانونی، به صورت توافقی و غیر

ای که در ضمن ساختارهای اند. نکتهدریافت کردهاز میزان سهمشان معتقدند چیزی کمتر 

سهم  سر ساالری،ه دلیل مردساالری و پاست این است که ب اثرگذارموجود در این مقوله 

تری به حقوق در هنگام تقسیم ارث توجه کم اساساًفرزندان دختر مورد اجحاف واقع شده و یا 

در ارتباط با پسر )تر دین به فرزند بیش گذاری ارزشدر ارتباط با این مقوله، . شودایشان می

 که هستۀگیرد، چیزی است قانون ارث( در باور ایشان که در ذیل ساختار فرصت قرار می

این  ۀو تمام افراد دیگر( برای این مقوله را شکل داده و به وسیل) اصلی دید سالخوردگان

 زنند.مفهوم به توجیه و اقناع دیدگاه خود دست می

-انقدر مال و اموال بابام داشت که بین خواستگارهام دعوا می» گوید:ساله می 80زن 

ام از خودم ندارم، پیش ن دیگه...االن خونههام همه رو بردن، باالخره پسر بودشد. داداش

خواستیم ارث بابامون رو تقسیم کنیم برادرم که اون موقعی که می»؛ «کنمپسرم زندگی می

                                                           
نیز در این مفهوم سهمی اساسی دارد که به دلیل عدم ارتباط آن با مقوالت مورد نظر در  «وجود عقاید قالبی در ارتباط با زنان بیوه»البته . 1

 اینجا، از ذکر آن صرف نظر شده است.
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کنه بلد بود چه کنه، ما چیزی بلد نبودیم و سر ما رو کاله گذاشت، تو شهر زندگی می

 از ارث(.)سرمایۀ منتج  «روستا کسی خبر از چه کنیم و چه نکنیم نداشت

 

 :سرمایۀ اجتماعی

ساختار روابط، تعامالت اجتماعی،  روابط و که در بردارنده مفاهیمی چون سرمایۀ اجتماعی

حاضر نقشی بسیار کلیدی دارد؛  ۀهای مطالعدر یافته استاعتماد بین افراد و سایر موارد مشابه 

سالخوردگان روستا دارد. ، نقشی بسیار اساسی در توانمندی آن یها مقولهیرزای که به گونه

فاصلۀ مکانی زدیکی ن»، «شبکۀ حمایتی فرزندمحور»از:  اند عبارت زیر مقوالتترین این مهم

 «.مشارکت»و « محور دوست -خویشاوندشبکۀ حمایتی »، «نسبت به والدین

 است. در این میان فرزندمحور عمدتاًحمایتی سالخوردگان روستای مذکور  ۀشبک

، سالخوردگان «حمایت عاطفی» و فرزند دختر با غلبۀ «حمایت اقتصادی» فرزندان پسر با غلبۀ

فرزند پسر منبع حمایتی اصلی  رسدند. با این حال؛ به نظر میدهرا مورد حمایت قرار می

از خود اختیار »، «تر بودن قوی» انیبومشود. دلیل این چیرگی در اصطالح والدین محسوب می

اختیارات فرزند دختر  ، در حالی کهبیان شد «توانایی استقالل عمل فرزندان پسر»و  «داشتن

بایست با رأی و نظر همسر خویش میزان خدمت و همسر خویش بوده و می تأثیرتحت 

این مورد پیوند تنگاتنگی با ساختار بدیهی است حمایت خویش نسبت به والدین را ارائه کند. 

 دارد. مؤید پسرساالری

، آبادی باشه بچه هاش هواشو دارنهرکی که تو » گوید:ساله در این مورد می 69 زن

گیرن...اینجا کنن و تحویلش نمییکی بخواد توجه پدر و مادرش نکنه همه چپ نگاش می

-ساله نیز می 65زن ؛ (شبکۀ حمایتی فرزندمحور. )«هنوز پیرها یه نیمچه احترامی دارن

هم از پسرام، دخترا از خودشون اراده ندارن، هر وقت ام هم از دخترام راضی»گوید: 

 (.)شبکۀ حمایتی فرزندمحور «شوهره اجازه بده می تونن بیان و برن و کمک کنن

توانسته است اهمیت جنسیت  «نسبت به والدینفاصلۀ مکانی نزدیکی » ۀمقولزیر 

فرزند دختر و  ۀفاصل شده را برهم زند؛ به طوری که اگر میزانفرزندان در میزان حمایت ارائه

شود؛ اما  یکسان باشد، فرزند پسر هنوز هم حامی اصلی تلقی می تقریباًپسر از مسکن والدین 

فرزند مجرد در خانه، فارغ از جنسیت، نسبت به سایر فرزندان در ارجحیت حمایتی برای 

تواند فارغ از دختر باشد، می ،والدین قرار دارد. به این معنا که حتی اگر فرزند مجرد در خانه

 جنسیت سایر فرزندان؛ حامی و پشتیبان اصلی والدین تلقی شود.
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دخترم و هنوز بیرون نکردم، سی سالش بیشتره، » گوید:ساله در این مورد می 70مرد 

همه کارای من و زنم با اونه... از پسرام هم راضی هستم، ولی باالخره زن و بچه خودشون 

نزدیکی فاصلۀ ) «کنن ره خدمتم میکنه، اونای دیگه نمیرو دارن، اونقدری که این دخت

 (.مکانی نسبت به والدین

بیشتر در بین مردان سالخورده و با میزان  محور با غلبۀ دوست -خویشاوندشبکۀ حمایتی 

کاالیی( ) چنین حمایت عاطفی و خدماتیزنان سالخورده قابل رؤیت بود. همکمتری در بین 

به صورت نقدی( کارکرد ) در مقابل حمایت عاطفی و اقتصادی زنان وشبکۀ حمایتی کارکرد 

مردان به  روزانۀتوان در تجمع  مردان در این زمینه را می ۀمردان است. دلیل غلبشبکۀ حمایتی 

صورت متوالی و برقراری تعامل روزانه به صورت پیوسته در مکان و زمان مشخص دانست. 

. 1شودمیان ایشان می سرمایۀ اجتماعیتشدید  برای یافتگی ساماناین مسئله سبب تشکل و 

حاضر با سرمایه مالی  و تدقیق نظر است، ارتباط دو مقولۀای که در همین میان قابل توجه نکته

اختیار عمل  و مادی است. به این معنا که مالکیت و استقالل مالی و مادی مردان سبب گسترش

ان قرض دادن این گروه به یکدیگر را مسائل مربوط به دخل و خرج و امک ۀمردان در حیط

 شود.زنان چنین موردی مشاهده نمی فراهم کرده است، حال آنکه به هیچ عنوان در بین کامالً

خیلی از این در و همسایه که دائم هوای همدیگه رو » گوید:ساله چنین می 81مرد 

روزی یک بار » گوید:ساله نیز می 70مرد ؛ «داریم فامیل ما هستند خیلی نسبت دوری داریم

ساله  65زن  ؛«مونه بینیم پای همین دیوار، کسی مشکلی داشته باشه تو دلش نمیهم و می

 :گویدچنین می محور دوستخویشاوند  ۀنیز در مورد عدم امکان حمایت اقتصادی در شبک

آشنات هم که باشه باید  شوهرت باید خرج کنی... ۀپول زن و مردش میده، با اجاز»

گاهی وقتی جنسی واسه ساخت غذا بهم »؛ «کتابش رو به شوهرت پس بدی حساب و

 -)شبکۀ حمایتی خویشاوند «مونیمکس نمیشینیم. بیمیدیم، پای درد و دل هم می

 .(محور دوست

نشدن فرهنگ مشارکت در امور مربوط به  در مورد زیرمقوله مشارکت باید گفت نهادینه

آن چیزی است که به وضوح در بین سالخوردگان روستا قابل  شناسی آسیبمدیریت، اداره و 

تا اجرا و از پیشنهاد ) هرگونه مشارکت در هر سطحی اساساًمشاهده است. به این معنا که 

گونه در اصل هیچ شود.در بین تمام افراد مورد مصاحبه با قطعیت مردود شمرده می ارزشیابی(،

                                                           
 . )مشاهده(«آیندمردان هر روز به مدت طوالنی بدون توجه به فصل در مکان مشخصی با تعداد کثیر و عمدتاً ثابت گرد هم می» .1
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شود. در صورت نیازمندی به هر سالخوردگان دیده نمیارتباطی میان نهادهای محلی موجود و 

از طریق واسطه ) ایبه صورت واسطه عمدتاًای دهی نشده دلیلی مراجعات پراکنده و سازمان

اما به طوری کلی هیچ یک از ؛ پذیردتر( به نهادهای موجود صورت میقرار دادن نسل جوان

. دلیل اصلی حتی پراکنده با این نهادها ندارندیا  هیافت سازمانارتباط تنگاتنگ،  مطالعهافراد مورد 

توان در عدم کفایت الزم مسئوالن این نهادها، جوان بودن ایشان و این امر از زبان ایشان را می

 های ایشان دانست.نسبت به توجه به خواسته اعتمادی بی

ا رو بلد ن هستن، راه و رسم شورواینا جو» گوید:ساله در اینباره چنین می 81مرد 

شون... اول جیب خودشون رو پر میکنن بعد نگاه ما شکاری ندارم که بخوام برم پی نیستن...

 .مشارکت(« )میکنن

شده در قالب مشارکت مذهبی قابل بررسی است. به این معنا که  تنها مشارکت رؤیت

به مناسک  گذاری ارزشو به دلیل  مشارکت مذهبی برای سالخوردگان دارای ارزش ذاتی است

اسالمی، سعی دارند تا در حد توان در این زمینه مشارکت الزم را داشته باشند.  -و مراسم دینی

از توان مالی و جسمی. به این معنا که  اند عبارتشده، ذار در سطح مشارکت دیدهموارد اثرگ

ر : صرف حضور فرد، کمک نقدی و غیرکت را در مراحل روبرو خالصه کردتوان طیف مشامی

اجرایی  ۀگرفتن وظیف بر عهدهاجرایی در مراسم همگانی روستا،  ۀگرفتن وظیف عهده برنقدی، 

شناختی ارتباط دارد؛ به  روان ۀاین مقوله با سرمایباید گفت  در مراسم شخصی و خانوادگی.

ت خاطر در بین و امنی این معنا که مشارکت مذهبی سبب کسب احساس آرامش، رضایت

نقل  شناختی قابل بسط و بررسی است. روان کامالً در ضمن سرمایۀکه  شود،سالخوردگان می

اگه فقط یه دونه »: گویدساله می 76زن  مثالًشود؛ های متعددی در این زمینه دیده میقول

سنگ ریزه هم به نیت امام حسین از برنج پاک کنی ثوابت رو بردی و اجرت و میگیری... 

 .(مشارکت« )کنه و اون دنیاش رو میخرههرکی هرچی ازش بربیاد کمک می

 

 :12شناختیروان سرمایۀ

و  ها ظرفیتتواند از طرق مختلف در زمینه توانمندی اثرگذار باشد؛ شناختی میروانسرمایۀ 

شود و احساس  منبعی غنی تلقی تواند به مثابۀشناختی افراد می های مرتبط با وجه روانپتانسیل

                                                           
1. psychological capital 

2
هوش بر اساس ابعاد (؛ پیش بینی رضایت از زندگی 1396جعفری، اصغر، حسامپور، فاطمه ) این مفهوم از منبع زیر اخذ شده است: . 

 90 -103(: 1) 12؛ 1396، مجله سالمندی ایران، شناختی در سالمندانمعنوی و سرمایه روان
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، «استقالل فکری و عملی» از: اند عبارتاین مقوله  های زیر مقولهتوانمندی آنان را باال برد. 

و « اعتماد به نفس»، «احساس رضایت، آرامش و امنیت خاطر»، «1و نفوذ کالم زنی چانهقدرت »

 «.منزلتی سرمایۀ»

 رسدمیشده به نظر  های اعمالقدرت عمل بر طبق تصمیمگیری و در باب قدرت تصمیم

خورد. سالخوردگان جوان ن پیر اختالف به چشم میمیان سالخوردگان جوان و سالخوردگا

 استقالل فکری عمدتاًکه سالخوردگان پیر  حال آن دارند. استقالل فکری گیریبرای تصمیم

ای برای فرزندان خود را به صورت واسطهاند. در نتیجه آنان  لی فاقد استقالل عملو دارند

اهمیت گیرند. همین مقوله سبب شده در نظر میهای اتخاذشیدن به افکار و تصمیمتحقق بخ

سالخوردگان جوان به دلیل همراهی استقالل شود؛ نفس در بین این گروه می اعتماد بهموضوع 

اعتماد به  ۀ باالیی دیده و در نتیجهگیری و استقالل عمل، توانمندی خود را در درجتصمیم

-. در حالی که سالخوردگان پیر به دلیل فقدان استقالل عمل، ضعف بیشتری دارندنفس بیش

 دارند.تری اعتماد به نفس کم ۀ این ضعفتری در توانمندی خود دیده و در نتیج

گفتم چه تر بودم به هیچکی نمی اونوقتی که جوون» گوید:ساله در این باره می 82زن 

. االن ازم برنمیاد، چیزی تو فکرم بیاد به ش رو میگرفتم..افکری دارم، میرفتم و خودم پی

 (.استقالل فکری و عملی) «رنیش رو بگاهام باید بگم و اونا پیبچه

فرهنگ روستایی  گذاری ارزشبه دلیل باید گفت « زنی و نفوذ کالم قدرت چانه»در مورد 

به جایگاه سالخوردگان، باور و هنجارهای موجود تماماً به نحوی است که لزوم حفظ احترام و 

توان در بخش کند. بدیهی است که این عامل را میادب را نسبت به سالخوردگان ایجاب می

بت مث جا دارای نتیجۀمن نهادهای غیر رسمی در نظر گرفت که در اینساختار فرصت و در ض

در  گان است. در همین جا الزم است به بحث تبعیض سنی اشاره شود.به نفع سالخورد

های روستای لریجان تبعیض سنی به هیچ عنوان دیده نشد و سالخوردگان در ذیل گزاره

گذاری  ارزشکرده و آن را متذکر شدند. در نتیجه این باورها و  تأکیدگوناگون بر این موضوع 

دانستند. البته م مصاحبه شوندگان خود را دارای قدرت نفوذ کالم میتما به سالخوردگان،

زنی و نفوذ کالم در بین از: قدرت چانه اند عبارتسطوح مختلفی برای این مقوله دیده شد که 

زنی ، قدرت چانهمحور دوست -خویشاوند ۀزنی و نفوذ کالم در بین شبکفرزندان؛ قدرت چانه

 .فرا محلیزنی و نفوذ کالم در اجتماع قدرت چانه و نفوذ کالم در محیط روستا،

                                                           
رسمی از جمله باورهای مرتبط با ر زنی و نفوذ کالم در محیط روستا عمدتاً تحت تأثیر ساختار فرصت و در گرو نهادهای غیقدرت چانه .1

گر روستا در سفید، میانجیجنسیت به نفع مردان است. به طوری که به صورت کلی افراد معتمد، مطلع، ریش ۀمردساالری در ارتباط با مسئل

 روند.به شمار می حل اختالفات، مردان سالخورده روستا
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شهر نشده، باالخره  لجا هنوز مثاین» گوید:ساله می 91در مورد این زیر مقوله زن 

ساله نیز  65زن ؛ «ترا تره خورد می کنند سوم یک جوری هست که برا حرف بزرگرسم و ر

تر تره، بیشسوادش بیشهرکی » گوید:در مورد اهمیت سواد برای قدرت نفوذ کالم می

 گوید:ساله در مورد این موضوع می 65مرد ؛ «تر خریدار دارهمیدونه چی به چیه حرفشم بیش

حاج یوسف معتمد ماست، همین االنش هم قاضی و دادگاه حرفشو میخونن، قبال رئیس »

 .(زنی و نفوذ کالم قدرت چانه) «... چی سر در میارهشورا بوده از همه

، آرامش و امنیت خاطر در بین سالخوردگان با مقوالت و مفاهیم احساس رضایت

 ن در شبکۀمجاورت مکانی با خویشاوندا از: اند عبارتمختلفی در ارتباط بود. این موارد 

شبکۀ خویشاوندی؛ احساس رضایت، آرامش و امنیت ناشی از وضعیت سالمتی؛ وجود 

 همسردارا بودن ؛ تقدیرگراییها؛ خواستهتوقعی نسبت به آرزوها و ؛ کمحمایتی فرزندمحور

ها های مرتبط با این زیر مقوله از ذکر نقل قول. به دلیل زیاد بودن گزاره1متأهل بودن()

 شود.خودداری می

توانایی  مانندبرخی از موارد ذکر شده  تأثیرتحت  کامالً« اعتماد به نفس» ۀزیر مقول

 زنی و نفوذ کالم.قدرت عمل، قدرت چانهگیری و سالمت محور، سواد، قدرت تصمیم

اگه سرپا باشی و حرفت برو داشته باشه خودت و » گوید:ساله در این مورد می 65زن 

« باالخره سواد که داشته باشی سرتر هستی به بقیه یه جزئی سوادی دارم،»؛ «قبول داری

 اعتماد به نفس(.)

                                                           
 بندی خواهد بود. یمهای رایج قابل تقستوان به عنوان مقولۀ منتج از بوم یاد کرد که در ذیل عاملیت و خارج از سرمایهرا می . این مورد1

دانستند. شاید کننده جهت نیل به بسیاری از موارد می سالخوردگان در هر دو گروه زن و مرد دارا بودن همسر را یک مؤلفه بسیار مهم و تعیین

میان تفاوت قابل  اما در این؛ گذاری ذاتی ازدواج در افکار ایشان و نقش همسر در جلوگیری از تنهایی دانست بتوان این مورد را در ارزش

خورد، به این معنا که تأکید زنان بر لزوم داشتن تأهل و وجود همسر در پی غلبه تفکرات و باورهای موجود در جامعه که توجهی به چشم می

ر گرو وجود تر ددر ضمن ساختار فرصت قابل بررسی است، با مردان تفاوت دارد. تأکید زنان بر داشتن همسر عالوه بر موارد بیان شده، بیش

شود. های یک زن دیده میچنین تلقی شوهر به عنوان پشتیبان اقتصادی و تمام داراییباورهای نادرست و عقاید قالبی درباره زنان بیوه و هم

دیگر از  شود. یکیچنینی هم در بین گروه زنان درباره خودشان و هم در بین گروه مردان درباره زنان مشاهده میکه باورهای این جالب آن

آور است و  عهدۀ مرد است، وی نان زند، مدیریت اقتصادی خانواده است که همواره برعواملی که بر شدت این باور در بین افراد دامن می

اما آنچه در بین مردان لزوم داشتن همسر ؛ دخل و خرج زیر نظر اوست در نتیجه حضور وی اطمینان خاطری برای امنیت اقتصادی زنان است

تر از آن جلوگیری از احساس تنهایی است. چرایی این گذاری ذاتی به ازدواج و مهم کند همان دو مورد مشترک یعنی ارزشتوجیه میرا 

تفاوت بار دیگر به صورت موجز و خالصه شرح داده خواهد شد. وجود مرد در روستای حاضر به دلیل ساختار موجود برای زنان دارای 

تر در جلوگیری از تنهایی اثرگذار بوده و ارتباطی به ساختار فرصت موجود اما وجود زن، برای مردان بیش؛ اهمیت درخور توجهی است

ولی هرچی بود از االن که انقدر تنها  نهکردیم یه وقتی هم تا وقتی حاج خانوم زنده بود جفت هم بودیم، یه وقتی بگو مگو می»ندارد. 

غم و غصه و تنهایی که امون رو برید از »(. 9)کد  «امتحان پس میدم و هنوز باید صبر کنم شدم خیلی بهتر بود اوضاعم... شاید دارم

 (.1کد ) «یک طرف داغونم میکرد، حرفای بقیه هم از یه طرف دیگه... ایشااهلل سایه مردت همیشه به سرت باشه به حق علی
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مرتبط با مقوالت مختلف قابل اخذ بود. به های سالخوردگان بر گزاره تأکیدمنزلتی از  سرمایۀ

این معنا که صرف داشتن منزلت، شأن، جایگاه، عزت نفس، تمایز و سایر موارد مشابه برای 

مقوالت شد. در نتیجه محقق بر آن شد یسالخوردگان به عنوان یک ارزش و دارایی تلقی م

منزلتی را  سرمایۀای به نام مقولهها مرتبط با این نوع سرمایه را شناسایی کرده و از مجموع آن

یک از  که در ذیل کدام . در نتیجه تمام مقوالت مرتبط با این نوع سرمایه فارغ از آنکنداخذ 

شود. خوشبختانه در منزلتی در نظر گرفته می سرمایۀاز  جزئیاند به عنوان انواع سرمایه آمده

طول اقامت محقق در میدان مطالعه، آشکار شد که شأن و منزلت سالخوردگان به دلیل 

-و توجه بوده و از این بابت می تأکیدمورد  کامالًارزشمندی سالخوردگان در فرهنگ روستا 

 1.یت این گروه را مناسب قلمداد کردتوان وضع

برم این ام شهید شده، التماسم رو کردن که بچه» گوید:ساله در این مورد چنین می 83مرد 

ساله نیز در همین  80زن  «.کنم. دستم رو جلوی هیچکی دراز نمیبنیاد شهید بهم پول بده

اونی که سواد » کند:یت سواد و دانایی در زمینه زیر مقولۀ مورد نظر اشاره میاهممورد به 

 (.سرمایۀ منزلتی) «رش میدوننداره ارزش و احترامش رو جور دیگه نگه میدارن، برت

 

 گیری و نتیجه بحث

 .مرور شودای از آنچه گفته شد خالصهشود تالش می 1جدول در 
 کنندۀ ارتقای توانمندی عوامل تسهیل -1جدول 

 توانمندی یارتقا کنندۀ تسهیلعوامل  توانمندی یارتقا ۀکنند عوامل تسهیل

ساختار فرصت )باورها، هنجارها و  عاملیت
 نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود(

 گستردهسرمایۀ اطالعاتی  -

 و زنان( سالمندان جوان) قوت سالمتی و توانایی انجام کار -

 کنترل مرتب وضعیت سالمت )زنان( -

 دارا بودن همسر -

 داشتن سواد و تحصیالت )معنای بومی( -

 (مردان)برای مالکیت و استقالل مالی  -

 مشارکت مذهبی -

 )عمدتاً سالمندان جوان(استقالل فکری و عملی  -

 محور -شبکۀ حمایتی فرزند -

 محور دوست -شبکۀ حمایتی خویشاوند -

 مجاورت مکانی خویشاوندی -

 زنی و نفوذ کالم سالمندانقدرت چانه -

 تقدیرگراییتوقعی و احساس رضایت، آرامش و امنیت خاطر به دلیل ساختارهایی چون کم -

 سرمایۀ منزلتی باال -

)احساس توقعی رگرایی و کمیقدت -
رضایت حاصل از آن و مؤثر در سرمایۀ 

 روانشناختی(

-های دینی )اهمیت سواد در آموزهآموزه -

تر مردان منتج از ییدکننده سهم بیشأت ؛ها
قانون ارث و در نتیجه مؤثر بر وضعیت 

 در سرمایۀ اقتصادی( سالمندان مردبهتر 

های فرهنگ روستایی )ارزشمندی آموزه -
 تا(سالخورده در فرهنگ روس

ای در محیط روستا ازدواج درون شبکه -
 تر فرزندان پسر()مؤثر در حمایت بیش

                                                           
ل سالخوردگان مراجعه کرده و مراسم را در کنار ایشان سپری مراسم شب یلدا محقق در میدان مطالعه حضور داشت، نسل جوان به منز. 1

 ها یلدا را سپری کنند )مشاهده(.کردند. برخی والدین سالخورده خود را به منزل خود بردند تا در کنار آن
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 های پژوهش قابل مشاهده است:در شکل زیر شبکۀ مضامین یافته

 
 های پژوهششبکۀ مضامین یافته -1شکل 

 

ای مختلف و از جمله هتوانمندی گروه یهای ارتقایکی از مکانیسمبدیهی است 

های محرک آنان و شناسایی جامع و کامل از وضعیت فعلی توانمندیتوصیف سالمندان، 

حاضر این موارد  ۀتوانمندی این گروه است. با توجه به این موضوع، در مطالع کنندۀ تسهیل

توانمندی  یطور که ذکر شد عوامل مؤثر در ارتقا هماناست. شناسایی و توصیف شده 

- ۀاجتماعی و سرمای ۀانسانی، سرمای ۀا سرمایحول محور مقوالت مرتبط ب عمدتاًسالمندان، 

-بعدی اهمیت قرار می ۀدر درج ه بیان دیگر سرمایۀ اقتصادیشود. بروانشناختی خالصه می

سرمایۀ مقوالت مرتبط با  تأثیرروانشناختی تحت  ۀکه بسیاری از مقوالت سرمای آنجاگیرند. از 

شاید بتوان شوند، ایجاد و تقویت میها قرار داشته و در پی آن سرمایۀ اجتماعیو  انسانی

وضعیت  یاهمیت قوت و برتری این دو نوع از سرمایه را در بحث عاملیت به منظور ارتقا

توان چنین نتیجه گرفت با این تفسیر می توانمندی، نسبت به سایر انواع سرمایه برتر دانست.

از طریق اقدامات گوناگون  اجتماعی سالمندان روستایی ۀانسانی و سرمای ۀکه تقویت سرمای

محور(  الگوهای حمایت خانواده تأثیر)هم در پی اقدامات نهادهای متولی و هم تحت 

 توانمندی سالمندان خواهد بود. یترین مکانیسم جهت توانمندسازی و در پی آن ارتقااساسی
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به صورت چند مورد های پژوهش حاضر با مطالعات پیشین تشابه و افتراق یافته در باب وجوه

 شود:خالصه ذکر می

همسو . کرداجتماعی مشاهده شبکۀ حمایتی توان در ارتباط با موضوع را می مورداولین 

های اجتماعی جزو ( شبکه1391( و محمدی و دیگران )1391با نتایج زائری لطف و امانیان )

موجود برای  های حمایتیشود؛ اما شبکهترین منابع حمایتی سالمندان در نظر گرفته میمهم

های حمایتی نامبرده شده توسط محمدی و دیگران سالمندان روستای حاضر به نسبت شبکه

محور( گوناگونی  و خانواده محور دوست( اعم از )متنوع، خویشاوند محور، 136: 1391)

شبکۀ )ابداع محقق( و  محور دوست -خویشاوندشبکۀ حمایتی و در دو نوع  داردکمتری 

شبکۀ را نوعی از  شبکۀ حمایتی فرزندمحورشود. همچنین اگر خالصه می رحمایتی فرزندمحو

( حمایت 1390و جارالهی ) زاده پهلوانخانواده محور تلقی نماییم، آنگاه همسو با نظر حمایتی 

خانواده محور برای روستاییان را باید در وضعیت سالمت شبکۀ حمایتی خانوادگی ناشی از 

( 1391دیگران ) م تلقی کنیم. بر همین اساس نظر محمدی واساسی و مه ،روان سالخورده

-ترین میزان حمایت را دارد، رد میای که کممحور به عنوان شبکه خانواده ۀمبنی بر تلقی شبک

بایست در اینجا( می فرزندمحوربه دلیل اهمیت بسیار زیاد این نوع از شبکه )با نام  اتفاقاًشود. 

شبکۀ توان در نتیجه میحمایت برای سالمندان در نظر گرفت. ترین میزان آن را دارای بیش

وضعیت توانمندی افراد  یاجتماعی را یکی از عوامل بسیار اساسی جهت ارتقاحمایتی 

های ساختار فرصت در قالب مواردی چون آموزهدر نظر گرفت. الزم به ذکر است سالخورده 

به شمار  کننده تسهیلعامل نگ روستا، ندی سالخورده در فرهفرهنگ روستایی به معنای ارزشم

 آید.می

های قابل بررسی بحث همسایگی قومی است. در این مطالعه یکی از یکی دیگر از حیطه

« احساس رضایت و آرامش معطوف به مجاورت مکانی خویشاوندی»ای، مقوالت میان سرمایه

زندگی در  روانشناختی قابل شرح است. ۀاجتماعی و سرمای ۀبه طور مشترک میان سرمایکه 

گیرد، سبب جای می سرمایۀ اجتماعیدر ضمن  که  خویشاوندی و تعامالت رایج در آن ۀشبک

افراد سالخورده  شناختی سرمایۀ روانبهبود وضعیت  و در نتیجهافزایش حس رضایت و آرامش 

نیز سالمندان مهاجر  ( در باب2002والتونن ) ۀشده است. این همان بحثی است که در مطالع

ان در نظر گرفته همسایگی قومی به عنوان مکانیسمی برای توانمندی سالمندشود. دیده می

 حاضر نیز تأیید شده است. ۀ، این نتیجه در مطالعشده
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مشاهده توان وجوه تشابه و افتراق متفاوتی را مشارکت نیز می ۀمقولزیر در ارتباط با 

تر توانمندی سیاسی و توانمندی حقوقی و فرهنگی در همیت کم. در ابتدا الزم است به اکرد

میدان روستایی نسبت به توانمندی اجتماعی، اقتصادی و روانی اشاره کرد )میرزایی، غفاری و 

بایست عدم وجود مشارکت رسمی در روستای حاضر را در (؛ بنابراین می102: 1389کریمی، 

یجه اگرچه در بین سالمندان روستای حاضر . در نتکردو بیان  گذاری ارزشهمین حیطه 

اهمیت آن نسبت به سایر انواع توانمندی  ۀ، درجدارد مشارکت رسمی ضعف و فقدان شدیدی

است؛ بنابراین اگرچه فقدان مشارکت رسمی و ضعف در آن یکی از عوامل  ترپایین

تر خواهد توانمندی سالمندان است، اما میزان اهمیت آن برای روستاییان پایین کنندۀ تضعیف

تر در قالب مشارکت مذهبی در بین سالمندان بود. در ارتباط با مشارکت غیر رسمی که بیش

با دیدگاه الم و همکاران نتیجه به صورت نسبی  رسدبه نظر می ،روستای حاضر وجود دارد

مشارکت سبب ایجاد حس ارزشمندی در  ،ایشان ۀنتایج مطالع ست. بر اساس( همسو2009)

 ۀکند. همین عامل نیز در مطالعسالمندان شده و در پی آن فرد احترام به خویشتن را کسب می

توان چنین نتیجه گرفت که مشارکت مذهبی یکی از عوامل حاضر تأیید شد؛ بنابراین می

 است.توانمندی برای سالمندان  کنندۀ تسهیل

شده کمی با مطالعات پیشین متفاوت است. بر  کسب ۀنتیج ارتباط با سرمایۀ اقتصادی در

ساختار فرصت میان وضعیت زنان و مردان  تأثیرهایی که تحت این اساس عالوه بر تفاوت

وضعیت مالی بر وضعیت سالمندان با برخی از مطالعات متفاوت است.  تأثیرشود، دیده می

ای از مجموعه تحت تأثیرجذب سالمند در خانواده را  تأثیر( 1391ی )قورچای ۀبرای مثال مطالع

ها وضعیت مالی فرد سالمند )دارایی و درآمد وی( است؛ اما در که یکی از آن عوامل دانسته

حاضر پیوندی میان وضعیت مالی فرد و میزان جذب وی در خانواده دیده نشد و  ۀمطالع

خود  ۀهای موجود میان فرزندان و خانواددلیل ارزش سالمندان فارغ از وضعیت مالی خود به

در روستای حاضر وضعیت سواد و رسد اند. به نظر مییکسان جذب شده تقریباًبه میزانی 

زنی و نفوذ کالم و سایر موارد مشابه بیش از وضعیت مالی در دانایی، اطالعات، قدرت چانه

 ماندن فرد در اجتماع اثرگذار است.

های مناسب برای استفاده حداکثری از ریزیعدم برنامهوان چنین گفت ت در نهایت می

تواند به صورت مشترک سبب حضور و مشارکت مؤثر سالمندان در یک اجتماع محلی، می

در یک اجتماع و از جمله یک  توسعۀ محلیضرر جامعه و سالمندان شود. بر این اساس نیل به 

 ۀتوان انتظار رسیدن به توسعروستا بدون توجه به این گروه، رویکردی ناقص بوده که نمی
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بر همین مبنا به منظور داشتن سالمندانی پویا و پر فعالیت  محلی ناب و کامل را از آن داشت.

های مختلف ارتقا داد و پس  بایست سطح توانمندی آنان را در ابعاد گوناگون از طریق برنامهمی

 ها در اجتماع شد. از آن شاهد بروز و ظهور مشارکت و حضور چشمگیر آن

بایست بر طبق لیکن نکتۀ مهم آن است هرگونه برنامه توانمندسازی برای این گروه می

ها و ابعاد آن تعریف شود و از اقداماتی درک و تفسیر آنان از چیستی توانمندی و ویژگی

ای جز اتالف هزینه و و خواست بومی اجتناب شود، چرا که در این صورت نتیجهخالف درک 

 توان انتظار داشت.وری و کارایی مؤثر را نمیزمان و عدم بهره

 

 نابعم

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سالمت روان سالمندان  .(1390زاده، فرهاد و جاراللهی، عذرا ) پهلوان

 .84 -65، صص: 1، شماره 1390دوره سوم، بهار و تابستان ، توسعه روستایی .روستایی

(؛ پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و 1396حسامپور، فاطمه ) و جعفری، اصغر

 ، صص:1، شماره 12دوره  ؛1396شناختی در سالمندان، مجله سالمندی ایران، سرمایه روان

103- 90 

 ژاکلین آنجل، و ریچارد .سترستن در سالمندی، و یادگیری .(1394) مولین، جولی مک و جویک، امیلی

 و امیری مجتبی ترجمه اجتماعی، نهادهای سالمندی شناسی جامعه نامه دست(: ویراستاران)

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران صفاری، مرجان

اجتماعی بر کیفیت های حمایت بررسی تأثیر شبکه .(1391زائری لطف، حسن و امانیان، ابوالفضل )

، صص: 1391، پاییز 1، شماره فصلنامه مددکاران اجتماعی متخصص .زندگی سالمندان در تهران

111-134. 

 .مبنا برای توسعه اجتماع محلی –به سوی رویکرد دارایی  .(1380عارفی، مهیار و توالیی، نوین )

 .33-22، صص: 1380، زمستان 10، شماره هنرهای زیبا

های اجتماعی در  نقش حمایت .(1388فردین، سجادی، حمیرا، فروزان، آمنه و بیگلریان، اکبر )پور، علی

، صص: 1388، تابستان 33، سال نهم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی .کیفیت زندگی سالمندان

147-166. 

تماعی شناختی توانمندی اجبررسی جامعه .(1392فرضی زاده، زهرا، متوسلی، محمود و طالب، مهدی )

توسعه  .و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل مؤثر بر رشد آن و موانع در جامعه زنان روستایی
 .40-1، صص: 1392، بهار و تباستان 1، دوره پنجم، شماره روستایی

 هادی جلیلی، نشر نی، تهران، چاپ ششم. :ترجمه .درآمدی بر تحقیق کیفی .(1392فلیک، اووه )
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