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چکیده
گذار به دوران بازنشستگی فرایندی است که بهدنبال خود چالشهای متنوعی را در ابعاد مختلف
به این سؤال بود که «بازنشستگان مرد تبریزی چگونه با احساس تنهایی مواجه میشوند و عواطف
خود را مدیریت میکنند؟» پژوهش به روش کيفی با رویکرد نظریه دادهبنياد درميان مردان بازنشسته
سازمان تأمين اجتماعی انجام گرفت با روش «نمونهگيری هدفمند و نظری» و «مصاحبه عميق»
اطالعات تحقيق گردآوری شد و پس از مصاحبه با  23نفر اشباع نظری حاصل شد .تحليل دادهها با
رویکرد «اشتراوس و کوربين» صورت گرفت و از سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
استفاده شد .یافتهها نشان میدهند تنهایی زیسته مردان بازنشسته بهطور عمده بهدنبال حس بیقدرتی،
اختالفات نسلی ،اضطراب بیقدرتی شغلی و غيره برساخته میشود .مردان بازنشسته در مقابل زیست
تنهایی راهبردهای متفاوتی را برمیگزینند .خوشخویی ،مدیریت صحنه و فرار از تنهایی ازجمله این
راهبردهایی است که بين مردان بازنشسته فعال شده و با خود پيامدهایی مانند ارتقای حوصله اجتماعی
به همراه داشته است .نتایج همچنين نشان میدهند افزایش تنهازیستی در این دوره از زندگی اثرات
سوء بر نحوه تعامالت و کنش افراد در این سنين میگذارد .در نتيجه در صورت وجود روابط عاطفی
و دوستانه بيشتر و فراهم کردن شرایط برای ارتباط مداوم با آنان و رفع کمبودهای مادی ،تقویت قوای
جسمانی و سالمتی و همچنين کاهش اضطراب ناشی از خانهنشينی و بیقدرتی ،این مردان تنهایی را
کمتر و دیرتر لمس خواهند کرد.
واژگان کلیدی :مدیریت عواطف ،بازنشستگان ،نظریه زمينهای ،احساس تنهایی ،روابط اجتماعی
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 271بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،21شماره  ،1پاییز و زمستان 2011

مقدمه و بیان مسئله
بازنشستگی و سالمندی اغلﺐ پدیدههای به هم مرتبطـی هـستند که تقریبا در یﻚ تقارن زمانی
با یکدیگر پدید میآیند .به همين جهت ،معموالً افزایش جمعيت سالمندان ،افزایش جمعيت
بازنشستگان را در پی دارد (سام و همکاران 1331 ،و معتمدی و همکاران .)1331 ،براســاس
شــواهد موجــود ،بازنشستگی بـه صـورت یﻚ فرایند مبتنی بـر مشخـصههـای روانـیـ
اجتمـاعی ،شـامل آمادگی روانی-اجتماعی قبل از بازنشستگی ،هنگام بازنشستگی و بعد از
بازنشـستگی بهوقـوع مـیپيونـدد (ژان1و همکاران .)2003 ،در سطح فردی ،بازنشستگی یﻚ
گذار نقش مهم در مسير زندگی است که تغييرات متعددی را در الگوهای زندگی فرد به دنبال
دارد .بسترها و شرایطی که این «تجربه انتقال زندگی» 2افراد را شکل میدهند ،ممکن است کامالً
متنوع باشند .بهگونهایکه برای هر فرد ،بسترها و شرایط سازمانی ،مالی و خانوادگی در تعامل با
عوامل اقتصادی-اجتماعی و روانشناختی قرار میگيرند تا گذار به دوران بازنشستگی را رقم
بزنند .با این وجود ،معموالً دو چالش عمده و جدی در تجربه گذار به بازنشستگی مطرح است:
نخست ،وفقیابی و سازگاری با از دست دادن نقش شغلی و پيوندهای اجتماعی شغل؛ و دوم،
توسعه یﻚ سبﻚ زندگی رضایتبخش در دوره پس از بازنشستگی (ونسولينگ و هنکنز

3

2003؛ هاروی و ميلر1333 1؛ عسکریندوشن ،روحانی و عابدیدیزناب  .)1331بازنشستگی به
منزله پایان کار و به تعبيری آزاد شدن از فشارهای ناشی از مسئوليتها و مشقتهای کاری
است و تجربه کردن آزادی بعد از یﻚ دوره طاقت فرساست ولی بيشتر مردم خود را با تغييرات
این پدیده آماده نکردهاند (ریچاردسون.)1332 5
بازنشستگی نه تنها به معنای از دســت دادن شغل ،بلکه به مفهوم از دست دادن تماس با
دیگران در محل کار نيز هســت .عدم توانایی افراد در برقراری ارتباط و حفظ روابط رضایت
بخش با دیگران منجر به تجربه حس محروميت و در نهایت تجربه احساس تنهایی میگردد
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(هنریچ و گولون .)2002 ،1بازنشستگانی که درآمد پایين و وضعيت نامطلوب سالمتی دارند از
بازنشستگی خود ناخشنود هستند و این امر موجﺐ افسرده شدن آنان گردیده و در مراحل بعد
ممکن است وضعيت جسمانی افراد را بدتر کند (کيانپورقهفرخی و زندیان .)1333 ،بازنشستگی
با استرس جدایی از شغل منجر به ترک عادت ،ایجاد احساس خالء ،ناراحتی ،نگرانی از ندیدن
دوستان و همکاران ،کسالت و گریه کردن ،نااميدی ،افسردگی و حتی ترس از مرگ میشود
(نوبهار .)1332،ژیلها )2001( 2گزارش نموده است که در دوران سالمندی به علت ناتوانیهای
جسمی و کاهش تعامالت اجتماعی ،احساس تنهایی افزایش مییابد.
احساس تنهایی در دوران بازنشستگی مسألهای است ک ه بسياری از سالمندان در جوامع
مختلف آن را تجربه میکنند (ژو 3و همکاران .)2012 ،به نظر می رسد تنهایی ،از تغييرات
زندگی اجتماعی و همچنين رویدادهای زندگی طبيعی ناشی از پيری حاصل میشود
(ساویکو 1و همکاران .) 2005 ،مسائلی چون نوع رابطه با فرزندان و اعضای خانواده ،تجربه
بازنشستگی و بازتاب روانی از دست دادن همسر از جمله مسائل عمده زندگی فردی و
اجتماعی بازنشستگان به شمار می رود .کيفيت رابطه اجتماعی ،نقش مهم تری نسبت به فراوانی
رابطه اجتماعی در بروز احساس تنهایی دارد (کاسيپو 5و همکاران  .)2002احساس تنهایی
مجموعهای پيچيده از احساسها و شناختها ،پریشانیها و تجربه هيجان های منفی است که
از کمبودهای ادراک شده فردی در روابط خصوصی و اجتماعی ناشی میشود (وایسمن 2و
همکاران .) 2002 ،با توجه به تحوالت جمعيتی کشور ما و آثار و پيامدهای انتقال ساختار سنی
جمعيت ،انتظار میرود که در دهه های آینده تعداد بازنشستگان در جامعه ما همچنان روند
افزایشی را تجربه نماید .آمارها و اطالعات موجود ،نشان می دهد که تعداد بازنشستگان کشور
در حال افزایش هستند .بهطوری که تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعی تا پایان اسفند سال
 1331نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ،افزایش  1/2و تعداد مستمری بگيران این سازمان
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در همين مدت رشد  1/2درصدی را نشان می دهند (دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و
اجتماعی سازمان تامين اجتماعی.)1333 ،
دراینميان ،تجربه بازنشستگان از احساس تنهایی و چگونگی مدیریت عواطف آنان در
مواجهه با این مسئله ،موضوعی است که تحقيق حاضر بر آن متمرکز شده است .از نظر مفهومی،
اندرسون (« )1333تنهایی» را نقطه مقابل «حمایت اجتماعی» تعریف میکند .بهطوریکه،
حمایت اجتماعی به درجه ارضاء نيازهای اجتماعی بنيادین یﻚ فرد از طریق تبادل منابع مادی،
اطالعاتی یا عاطفی در فرآیند تعامل با دیگران اشاره دارد .حال آنکه ،تنهایی ،عموماً فقدان
طوالنیمدتِ روابط رضایتبخش اجتماعی و فردی با دیگران است و زمانی پدید میآید که یﻚ
فرد احساس کند از جانﺐ اجتماع یا دیگران مورد بیتوجهی یا گاه سوءتفاهم یا طرد واقع شده
است .فرد از نظر ذهنی احساس میکند موقعيت مناسبی برای ایجاد شبکهای از پيوندهای
صميمانه اجتماعی و عاطفی با دیگران ندارد.
از دست رفتن بخشی از شبکههای اجتماعی و ارتباطی فرد ،وضعيت تازهای را ایجاد میکند
که در برخی موارد با احساس نوميدی و تنهایی همراه است و تجربه ناخوشایند و رنجآوری
برای فرد محسوب میشود .البته مواجهه بازنشستگان برای مقابله با چنين چالشهایی ،احتماالً
تحت تأثير مهارتهای اجتماعی فرد و همچنين منابع در دسترس افراد نظير منابع مالی ،وضعيت
تأهل ،تعداد فرزندان ،اوقات فراغت ،شبکههای اجتماعی و نظایر آن متفاوت باشد
(عسکریندوشن ،روحانی و عابدی دیزناب 1331؛ اسميت و موئن .)2001 1با اینحال،
راهبردهای مواجهه افراد با این چالشها ،چگونگی شبکهسازی و بازآفرینی شبکه جدیدی از
روابط اجتماعی ،بازتعریف شرایط و مدیریت موقعيت اجتماعی جدید و سایر موارد تاکنون
کمتر مدنظر پژوهشهای اجتماعی در ایران قرار گرفته است .پژوهش حاضر در پی آن است که
اینگونه چالشها را در ميان بازنشستگان مرد براساس یﻚ رویکردی کيفی فهم کند و به این
سوال اصلی پاسخ دهد که بازنشستگان مرد احساس تنهایی خود را در دوران بازنشستگی و نيز
چالش عاطفی مربوط به آن را چگونه مدیریت میکنند؟

چارچوب مفهومی
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هرچند چارچوب نظری در رویکردهای تفسيری همانند رویکردهای پوزیتویستی وجود ندارد،
به هر صورت رویکردهای تفسيری آزاد از نظریه و مفاهيم حساس نيستند .پژوهش حاضر سعی
میکند به منبع دانش ،یعنی مردان بازنشسته طبقه متوسط شهر تبریز رجوع و فرایندهای
اجتماعی مدیریت چالشهای روابط عاطفیشان را واکاوی کند .اما برای ورود به عرصه و ميدان
تحقيق ،راهنمایی و شناخت پيشينه نظری مرتبط با موضوع ضروری است .به همين دليل ،سعی
شده است نظریههای موجود که در رابطه با موضوع تحقيق هستند مرور شوند .در اینجا بهطور
بسيار اجمالی رویکردهای موجودی که به محققان در طراحی حساسيت نظری پژوهش یاری
رساندند ،ذکر میشود.
گيدنز ( )1331بازنشستگى را وضعيت جدیدى میداند که در غالﺐ موارد براى افراد و
خانوادهها همراه با مسائل و مشکالت اجتماعى ،اقتصادى و روانى است .ضمن اینکه
بازنشستگى عالوه بر پيامدهاى اجتماعى و روانى ،هميشه متضمن از دست دادن درآمد و شغل
بوده و در جامعهاى که اشتغال در آن داراى ارزش اساسى است ،بازنشستگى اغلﺐ به معناى از
دست دادن منزلت میباشد .هندری و مﻚویتی2001( 1؛ به نقل از :گروسى و نقوى )1331 ،بيان
میدارند سالمندانی که سرمایه اجتماعی بيشتری دارند و ضمن قرار گرفتن در شبکههای وسيع و
عميق اجتماعی با اعضای قابل اعتماد این شبکهها ارتباطات مستمری داشتهاند ،در برخی از
شاخصهای کيفيت زندگی هم چون سالمت روانی و جسمانی و رضایت از ابعاد مختلف
زندگی ،وضعيت بهتری را نسبت به همتایانی که فاقد تجربه اجتماعی مشابهی بودهاند ،گزارش
کردهاند .بنابر نظریه تحليل شبکه ،روابط و پيوندهای اجتماعی در چارچوب این اجتماعات ،به
منزله نوعی سرمایه اجتماعی و دارایی فردی تلقی گشته که افراد به واسطه آنها ،به منابع و
حمایتهای موجود در این پيوندها دسترسی مییابند .بر این مبنا ،چگونگی و ميزان روابط
اجتماعی کنشگران و حمایت اجتماعی کسﺐ شدهی کنشگران اهميت مییابد (باستانی و
صالحی هيکویی .)1332 ،کاهش قوای جسمی و سالمتی و فوت نزدیکان ،سالمندان را در
معرض خطر انزوا قرار میدهد و برای بسياری از سالمندان تنهایی در آخر عمر پدیدهای
ناخوشایند و فرساینده است .هسته اصلی بيشتر اختاللهای عاطفی ،احساس انزوا و تنهایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hendry & McVittie
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است ،زیرا آدميان موجودات اجتماعی هستند و به پشتيبانی ،آرامش و اطمينان خاطری که در
همکاریهای گروهی از جانـﺐ دیگـران فـراهم مـیشـود نيـاز دارند (شيبانیتذرجی و
همکاران .)1333 ،بعضی از جامعهشناسان و پيریشناسان با بررسی آمارهای در حال تغيير
جمعيتشناختی ،به خاکستریشدن جمعيت اشاره میکنند .این تحول مهم در ساختمان سنی
جمعيت ،چالشهای خاصی را پيش آورده است .عدهای از آنان با داغ ننگ سالمندی مواجه می-
شوند و ممکن است جمعيت جوان و ميانسال افراد سالمند را طرد کنند و آنها گوشهگير می-
شوند .در هرحال داغ ننگ معموالً بر پایه درک و شناخت درست و معتبری استواری نيست
(گيدنز.)1331 ،
احساس تنهایی منشأ بسياری از حاالت نامتعادل روانی سالمندان چون خودکشی ،افسردگی و
یاس و نااميدی است .احساس تنهایی به طور قابل مالحظهای با افسردگی ،وضعيت سالمت
عمومی ،ضعف و نقایص کارکردی رابطه دارد .به طور کلی احساس تنهایی با مشکالت روانی-
اجتماعی نظير عزت نفس پایين ،شایستگی پایين ،تعامالت اجتماعی ضعيف و مشکالتی نظير
اضطراب ،افسردگی و سالمت جسمانی نظير عملکرد ایمنی و مشکالت خواب مرتبط است
(شمسایی و همکاران .)1333 ،البته احساس تنهایی میتواند تحت تأثير عوامل موقعيتی و اجتماعی
مانند جابجایی ،تغيير در سالمت و شبکه اجتماعی باشد و میتواند به عنوان گذار و واکنشی
توصيف شود (مایرز و اسوارتبرگ ،2001 1تيکاینن و هيکينن .)2005 2اریکسون رشد شخصيت را
به هشت مرحله روانی–اجتماعی تقسيم کرد .اریکسون بر همبستههای روانی–اجتماعی تأکيد
داشت ،او معتقد است تحول روانی فرد بستگی به روابط اجتماعی خاصی دارد که وی در
زمانهای گوناگون در سراسر زندگی خود برقرار میکند .اریکسون معتقد است فرد در هر یﻚ از
این مراحل با بحرانهایی مواجه میشود که ناگزیر از حل آنهاست .از نظر اریکسون در مرحله آخر
رشد روانی-اجتماعی ،یعنی پختگی و پيری ،با انتخاب بين انسجام خود و نااميدی روبهرو
میشویم .این نگرشها بر نحوهای که کل زندگی خود را ارزیابی میکنيم ،تأثير میگذارند .در این
دوره ،تالشهای عمده ما به اتمام رسيده یا نزدیﻚ به اتمام است .ما زندگی خود را بررسی
میکنيم و به آن میاندیشيم (شولتز .)1332 ،اندیشهپردازی اساسی در افسردگی سه موضوع را در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Mayers & Svartberg
2 . Tiikkainen & Heikkinen
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بر دارد که بﻚ ( )1310آنها را مثلث شناختی مینامند .1 :رویدادها به صورت منفی تعبير
میشوند  .2افراد افسرده خود را دوست ندارند و  .3آینده به صورت منفی ارزیابی میشود .بﻚ،
این عقاید اساسی را بسيار مطلق ،گسترده و افراطی یا بسيار اختياری میداند .این مثلث شناختی
موجﺐ خودگوییهای ناسازگارانه یا احتمال تصورات دیداری میشوند .با استفاده از این تئوری،
میتوان احساس تنهایی در دوران بازنشستگی را زمينهساز پارهای از مسائل عاطفی دانست که
ممکن است فرآیند مثلث شناختی را در ميان بازنشستگان تقویت نماید.
همانگونه که مالحظه میشود ادبيات نظری مرتبط با پژوهش حاضر ،از چشماندازهای
متفاوتی به بازنشستگی و چالشهای مربوط به احساس تنهایی تأکيد داشتهاند .با این حال ،با
توجه به اینکه پژوهش حاضر براساس رویکرد کيفی و روش نظریه دادهبنياد تعریف شده است،
تالش شده تا از ادبيات نظری موجود صرفاً به منظور تفسير بهتر یافتههای تحقيق استفاده شود.

تمرکز معدود تحقيقات موجود ،بيشتر بر روی اشخاص سالمند بوده است که ممکن است
به لحاظ تعریف ،متفاوت از بازنشستگان باشد .عالوه براین تحقيقات پيشين ،کمتر بر روی
احساس تنهایی و روابط عاطفی بازنشستگان در ایران تمرکز نمودهاند .موضوع بازنشستگی در
داخل کشور بيشتر در ارتباط با سياستهای صندوق بازنشستگان مورد توجه بوده است در
حاليکه در خارج از ایران زندگی پس از بازنشستگی بسيار مورد توجه است و در این باره
تحقيقات متعددی صورت گرفته است .در ایران نيز اکثر تحقيقات در ارتباط با حمایت اجتماعی
و سالمت سالمندان است .حال آنکه ،سایر ابعاد از جمله ابعاد اجتماعی ،جمعيتی و روانشناختی
مسأله بازنشستگی کمتر مد نظر محققين بوده است .همچنين ،به لحاظ روششناسی نيز به ندرت
از روششناسی کيفی برای بررسی مشکالت بعد از بازنشستگی این افراد استفاده شده است .در
ادامه ،یافتههای تعدادی از تحقيقات پيشين ارائه شده است.
خدابخشی کوالیی و فروزان ( )1331پی بردند که احساس تنهایی و اضطراب مرگ در
سالمندانی که غيرفعال هستند ،بيش از همتایان فعال خود میباشد .تحقيق آنها بر داشتن فعاليت و
تحرک برای ارتقای کيفيت زندگی تأکيد دارد .معتمدی و همکاران ( )1331نشان دادند سالمندان
با تحصيالت باال ،متأهل ،درآمد باال و سالمت اجتماعی باال کمتر احساس تنهایی میکنند .همچنين
احساس تنهایی ارتباط مستقيمی با زیرمقياسهای سالمت اجتماعی نظير شکوفایی ،انسجام،
پذیرش و مشارکت دارد .مطالعه محوالتی و همکاران ( )1331نشان داد افرادی که دارای
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جهتگيری مذهبی هستند ،در مقایسه با کسانی که جهتگيری مذهبی ندارند ،افسردگی و
احساس تنهایی کمتری را تجربه میکنند .جعفری و بهبودی ( )1332نشان دادند که تمرینات
ورزشی هوازی میتواند احساس تنهایی را کاهش و سطح شادکامی را ارتقا دهد .حسينیرمقانی و
همکاران ( )1332دریافتند که مهارتهای ارتباطی ،حمایت اجتماعی و تجارب معنوی روزانه نقش
معناداری در پيشبينی احساس تنهایی سالمندان دارد .مطالعه ميرزایی و خدابخشی کوالیی ()1332
بر نقش عمده حمایت اجتماعی در تأمين سالمت روانی ،کاهش احساس تنهایی و مشکالت
خواب سالمندان تأکيد دارد .معتمدی و همکاران ( )1332دریافتند که جایگاه شغلی و اجتماعی
تجربه احساس تنهایی را تحت تأثير قرار میدهد ،بهگونهای که هر چه کيفيت این جایگاه و
ارزشگذاری اجتماعی آن پایينتر باشد ،افراد احساس تنهایی بيشتری میکنند.
اوسيلبان 1و همکاران ( )2013به این نتيجه رسيدند که تنهایی عاطفی در بين مردان مسنی که
تنها زندگی میکردند باال است و فوت نزدیکان برای اشخاصی که با دیگران زندگی میکردند،
چندان خطرناک نبود .هاواکلی و کوچرجينسکی )2011( 2نشان دادند که تنهایی افراد مسن با
حمایت کم خانوادهها و محدود شدن عملکردشان در ارتباط بوده و وضعيت سالمت بهتر و تنهایی
کمتر با سطح باالتری از معاشرت همراه بود .نتایج تحقيق باسانينی و کارولی )2015( 3نشان داد که
بازنشستگی داوطلبانه اغلﺐ تأثير مثبتی بر سالمت روان دارد اما از دست دادن شغل به یکباره تأثير
منفی بر احساسات و سالمت روان افراد دارد .براساس نتایج پژوهش بخت و زازنيسکی)2012( 1
احساس تنهایی یﻚ عامل کليدی در سالمت روان بازنشستگان به ویژه در تجربه اضطراب و
افسردگی کمتر آنهاست .همچنين باورهای کليشهای مهمی در مورد کارگرانی که به بازنشستگی
نائل گردیدهاند ،وجود دارد .کمتر به آموزش و رشد شغلی خود عالقمندند ،نسبت به تغيير مقاوم-
اند و در کار آســيﺐپذیرنــد .همــه ایــن موارد میتواند بر کيفيت زندگی آنها ،رضایت آنها از
زندگی و چگونگی تجربه آنها از احســاس تنهایی نقش داشته باشد.
در تحقيق حاضر برای روشن شدن فضای نظری و تجر بی موضوع ،به مرور مطالعات
صورت گرفته در این حوزه پرداخته شده است .بخش مهمی از ادبيات موضوع ،بر یافتههای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. O'Súilleabháin
2. Hawakley and Kocherginsky
3. Bassaninin
4. Bekhet and Zauszniewski
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کليدی زیر تأکيد دارند :احساس تنهایی در سالمندانی که فعاليت کمتری دارند ،باالتر است و
درمقابل ،برخواداری از سالمت اجتماعی و تحصيالت باالتر و جهتگيری مذهبی قویتر ،در
اغلﺐ موارد با احساس تنهایی کمتر مرتبط است .تحقيق حاضر نيز در امتداد مطالعات پيشين،
چگونگی مدیریت چالش های روابط عاطفی مردان بازنشسته را با استفاده از نظریه زمينهای
واکاوی نموده است.

روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش ،روش کيفی برای اجرای فرایند تحقيق استفاده شده است .در این
پژوهش ،از «نظریة دادهبنياد» بهره جستيم .نظریه دادهبنياد پژوهش کيفی را انعطافپذیر و تعامل
ميان نظریه و داده را فراهم میکند .این روش با تجربه و فهم مشارکتکنندگان همراه است و با
هدف پژوهش که دستیابی به معانی ذهنی مشارکتکنندگان است ،سازگاری دارد .به دليل
تأکيد بر دقت روششناختی از یکسو ،و نيز تالش برای ایجاد الگوی مطلوب با پرسشهای
ساختارمند ،به منظور تحليل دادهها ،رویکرد کوربين و اشتروس انتخاب شد .روش نمونهگيری
در نظریة دادهبنياد ،به صورت «نمونهگيری هدفمند و نظری» است .نمونهگيری ضمن فرایند
پژوهش و بر اساس مفاهيمی صورت گرفت که در خالل نمونهگيری هدفمند حاصل شدند.
پيشبرد روند نمونهگيری و انجام مصاحبهها نيز بر اساس «اشباع نظری» انجام گرفت .جامعه
هدف ،مردان بازنشسته ساکن در شهر تبریز هستند که تجربه حداقل یﻚ سال بازنشستگی را
داشتهاند .برای این منظور ،از  23نفر مردان باالی  50سال (که ميانگين سنی این افراد حدود 53
سال است) در تابستان  1331مصاحبه عميق گرفته شد (هرچند بازنشستگی در سازمان تأمين
اجتماعی از  25سالگی به بعد تعریف شده است اما در برخی از سازمانها بر حسﺐ سابقه کار،
بازنشستگی زودتر از آن سن صورت میگيرد) .از سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
برای تحليل دادهها استفاده شده است .ابتدا جمالت به طور جداگانه نوشته شده و مفاهيم
استخراج شدند ،در مرحله بعدی مفاهيم مشابه و مترادف دسته بندی شده و در ستون مقوالت
فرعی جای گذاری شدند ،هرچه سطح انتزاع مفاهيم باالتر میرفت تعداد کلمات کمتر میشد در
نتيجه مقوالت اصلی در هم ادغام شده و در نهایت به یﻚ مقوله هسته رسيد .در این پژوهش به
مالحظات اخالق پژوهش همچون پيشگيری از آسيﺐ قانونی ،رضایت آگاهانه ،رعایت حریم
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شخصی و حفظ گمنامی توجه شد .رضایت و اطمينان مصاحبهشوندگان برای همکاری جلﺐ
شد و تنها با کسانی مصاحبه انجام شد که رضایت کامل داشتند .از طریق تماس طوالنی 1و
مشاهده مستمر بازنشستگان ،تبادل نظر همتایان ،توصيف غنی و تأیيد مشارکتکنندگان ،بر
قابليت اعتماد یافتههای پژوهش تأکيد شد .با رعایت اصول و نکات مصاحبه مطلوب ،ثبت کامل
رخدادها و پيادهسازی آنها ،پایایی پژوهش تأیيد میگردد.

یافتههای پژوهش
ابتدا ،جدول کلی مشخصات مشارکت کنندگان ارائه میشود و در ادامه جدول مفاهيم ،مقوالت
اصلی و هسته ارائه میشود .سپس یافتههای اصلی در قالﺐ مقوالت اصلی و بر اساس مدل
پارادایمی ارائه میگردند.
جدول  -1مشخصات مشارکتکنندگان
سابقه کار

مدت بازنشستگی

شغل سابق

سطح تحصیالت

1

رئيس بانﻚ

فوق ليسانس

30

2

مدیر امور فنی

فوق دیپلم

30

3

3

راننده شهرداری

پنجم ابتدایی

30

3

21

4

تراشکار تراکتور سازی

دیپلم

11

2

53

10

5

کارگر تراتورسازی

ششم ابتدایی

25

1

25

13

6

حسابدار تعاونی روستایی

فوق دیپلم

31

3

20

10

7

تأسيساتی

پنجم ابتدایی

30

2

20

3

8

کنترل کيفی شرکت آهنگری

دیپلم

30

2

52

11

9

کارمند وزارت نفت

دیپلم

30

1

22

2

11

قاليباف

دیپلم

30

2

52

3

11

کارگر تراکتورسازی

سيکل

30

2

51

5

12

سرهنگ نيرویانتظامی

ليسانس

23

2

50

3

(به سال)

تعداد فرزند

سن

2

52

1

51

12
1

(به سال)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Prolonged Engagement
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سابقه کار

مدت بازنشستگی

شغل سابق

سطح تحصیالت

13

بانکدار

ليسانس

33

14

کارمند اتحادیه

دیپلم

30

1

15

کارمند دارایی

ليسانس مالياتی

33

2

53

16

گچکار

بيسواد

15

2

23

3

17

پيمانکار

سوم راهنمایی

35

2

22

2

18

تأسيسات

ششم ابتدایی

33

5

22

3

19

دبير

دیپلم

21

3

21

11

21

کارگرماشين سازی

سيکل

30

1

22

1

21

آبدارچی

سيکل

31

3

53

10

22

تراشکار

سيکل

35

2

53

3

23

راننده

سيکل

31

1

21

1

(به سال)

تعداد فرزند

سن

3

53

2

51

1
5

(به سال)

جدول  2فرایند استخراج مقوالت فرعی ،اصلی و هسته را نشان میدهد .همچنان که
مشخص است مقوله هستهای نهایی پژوهش «زیست تنهایی» بوده است.
جدول  -2فرایند استخراج مقوله هسته (مفاهیم ،مقولههای فرعی ،اصلی و هسته)
مقوالت فرعی

مقوالت اصلی

پارادایم

مقوله

پژوهش

هسته

مشغلههای فراوان و کمرنگ شدن روابط
کاهش ارتباطات با فرزندان و شکلگیری
حس تنهایی

بحث با همسر
بیمعنایی زندگی در اثر روابط نامناسب
خانوادگی
روابط نامناسب خانوادگی و تنها شدن پدر

شرایط علی

مشاجرههای افزایشی در منزل

تنهایی در روابط

زیست تنهایی

نارضایتی ناشی از روابط نامناسب
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مقوالت فرعی

مقوالت اصلی

پارادایم

مقوله

پژوهش

هسته

خستگی و یکنواخت بودن بازنشستگی
بیقدرتی بعد از بازنشستگی
کم قدرتی در برابر سختیهای زندگی
بیمعنا شدن زندگی

حس بیقدرتی

انتظار برای فرا رسیدن مرگ
یاد کردن اموات
دل تنگی برای فعالیت اجتماعی
ترس ذهنی از بازنشستگی و مشغولیت
مجدد
ترس از بیقدرتی و فعالیت مجدد

اضطراب بیقدرتی شغلی

سردرگمی در ابتدای بازنشستگی ناشی از
عدم آمادگی
مشاجرههای ناشی از افزایش سن
کم طاقتی و بهانهگیریهای ناشی از باال
رفتن سن

کم طاقتی ناشی از سن

کم حوصلگی و افزایش بحث در محیط کار
با باال رفتن سن
خوش اخالقی ذاتی
صلح طلبی و ترجیح به آرامش
مثبت اندیشی
حس ناخوشایند ناشی از مشکالت مالی
خانه نشینی اجباری دردآور
نارضایتی از زندگی به دلیل مشکالت و
کمبودها
درماندگی و در عذاب بودن ناشی از
دریافتی کم
ناکافی بودن دریافتی و اشتغال مجدد
وضع نامناسب مالی و ناتوانی در تغییر مکان

درماندگی مالی

شرایط زمینهای

خوش اخالقی ناشی از تحصیالت زیاد

خوشخویی
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مقوالت فرعی

مقوالت اصلی

پارادایم

مقوله

پژوهش

هسته

اعتقاد به عدم وجود بازنشستگی در شغل
آزاد

عدم تجربه بازنشستگی

عدم حس آزادی ناشی از داشتن شغل آزاد
حمایت مالی از سوی فرزندان
وضع مالی مناسب
توانمندی ناشی از روابط مناسب خانوادگی

قدرت مالی مناسﺐ

مدیریت مالی و سپرده گذاری
وابستگی به آشنایان
عدم تغییر مکان به دلیل وابستگی همسر

تعلق مکانی

وابستگی به خاطرات گذشته
عادت به شرایط ناخوشایند بازنشستگی
تفاوت نسلی فرهنگی و روابط سرد با
فرزندان

اختالفات نسلی

بحث با فرزند به دلیل تفاوت نسلی
تبعیض عاطفی

شرایط مداخلهگر

رضایتمندی در حین مشکالت و کمبودها

عادت به زیست پرمخاطره

تبعيض عاطفی

هدفمندی زندگی صرفا برای آینده فرزندان
ترجیح به فرستادن فرزندان به خارج از

اهداف فرزندمحورانه

کشور
تفکرات منفی و فرار از تنهایی
ترجیح به رفتن صرفا برای فرار از تنهایی

فرار از تنهایی

تغییر مکان برای فراموش کردن تنهایی
راز و نیاز با خدا
حال خوب ناشی از حضور در طبیعت
خوش رفتاری در بیرون از منزل
مشغولیتهای روزمره و بها ندادن
اعتقاد به توانمندی و تسلیم نشدن در برابر
کم قدرتی

ایجاد روزمرگیهای خوش

راهبردها

پناه بردن به اطرافیان

تکيه به دیگران
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مقوالت فرعی

مقوالت اصلی

پارادایم

مقوله

پژوهش

هسته

مشغولیت با پیادهروی صبحگاهی
سالمند نپنداشتن خود
کنترل شرایط برای جلوگیری از ایجاد بحث
دوری از جر و بحث به دلیل کم حوصلگی

مدیریت صحنه

حضور کم در اجتماع و عدم تجربه درگیری
کاهش استرس شغلی و افزایش روابط با
فرزندان
وقت آزاد بیشتر برای مالقات فرزندان
روابط دوستانه با همسر
زندگی راحت به کمک حقوق همسر
رضایتمندی کامل از زندگی

بهبود مناسبات خانوادگی

تداوم رابطه خوب با فرزندان
روابط ایدهآل خانوادگی
آرامش ناشی از مورد درک واقع شدن
تالش برای ایجاد روابط بهتر با فرزندان
ترجیح به مهاجرت معکوس
مهاجرت معکوس

مهاجرت معکوس

کلیشههای سالمندی
خوش رفتاری ناشی از کلیشههای سالمندی
درگیری و عدم شکل گیری حس تنهایی

حفظ ظاهر سالمندی

خوش رفتاری برای حفظ احترام
پیامدها

خوش اخالقی به خاطر الگو بودن
با حوصلگی بعد از بازنشستگی
رهایی لذتبخش از مسئولیتهای کاری

ارتقای حوصله اجتماعی

حضور عالقمند در اجتماع
برنامه ریزی برای زندگی در خانه سالمندان

برنامه ریزی برای زندگی در خانه
سالمندان
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مقوله هستهای (محوری) :زیست تنهایی
بر اساس کدگذاری باز و محوری پژوهش ،سعی شد مقوله هستهای انتخاب شود (کدگذاری
گزینشی) .مقوله هستهای در کدگذاری گزینشی «زیست تنهایی» است .این مقوله از سطح انتزاع
باالتری برخوردار است و میتوان آن را هستة اصلی کدگذاریها تلقی کرد .زیست تنهایی باعث
زوال قدرت و شکلگيری افسردگی و خانهنشينی هرچه بيشتر و کاهش روابط اجتماعی و سرد
شدن روابط عاطفی در مردان بازنشسته میشود .این حس عينا قابل لمس بوده و به آسانی قابل
رؤیت است؛ یعنی هم بهلحاظ عينی و هم بهلحاظ ذهنی مردان بازنشسته را درگير میکند.
بازنشستگان مرد یقين دارند که این زیست صرفاً یﻚ حس نيست بلکه هر روز آن را تجربه می-
کنند .درواقع این مقوله بهنوعی ترکيﺐکننده و بازنمایاننده تمامی مقوالت است و میتواند در
انتزاعیترین شکل ممکن روایت پژوهش را ارائه کند و وضعيت بازنشستگان مرد تبریزی را
نمایش دهد .این وضعيت را میتوان بهبهترین شکل در گزارهای که مشارکتکننده شماره 10
(قاليباف ،دیپلم 52 ،ساله) ما ارائه داده است بهتصویر کشيد:
«بنده اونقدری تنها هستم که دیگه نيازی به حس کردنش ندارم ،واضح و آشکاره».

در ادامه به توضيح روند شکلگيری تجربه زیست تنهایی بر اساس مقوالت اصلی و فرعی
مستخرج از تحقيق پرداخته میشود.

شرایط علی
شرایط علی در پژوهش حاضر ،با ایجاد فشارهای روانی پدیده زیست تنهایی در مردان
بازنشسته برمیسازد.
■ تنهایی در روابط :در تعریف احساس تنهایی آمده است که احساس تنهایی مترادف با
زندگی کردن به تنهایی نيست .احساس تنهایی هنگامی رخ میدهد که تعامالت مهم و معنادار
اجتماعی از نظر کمی یا کيفی دچار نقصان گردد .در روند مصاحبهها مشخص شد مردان
بازنشسته در زندگی خود تجربه تنهایی را در انواع مختلفی لمس کردهاند ،افزایش تنهایی با باال
رفتن سن رخ داده است .مشغلههای فراوان و کمرنگ شدن روابط ،کاهش ارتباطات با فرزندان
و شکلگيری حس تنهایی ،نارضایتی ناشی از روابط نامناسﺐ ،افزایش مشاجرهها در منزل ،بحث
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با همسر ،بیمعنایی زندگی در اثر روابط نامناسﺐ خانوادگی و تنها شدن پدر ،همه مفاهيمی
هستند که حکایت از شکلگيری تنهایی در روابط عاطفی مردان بازنشسته سالمند دارند.
مشارکت کننده شماره ( 22تراشکار ،سيکل 53 ،ساله) این چنين بيان میکند:
«زندگيم خيلی بیمعنی هست و هر روزم الکی سپری ميشه و من هرچند سالمم و توانا اما
چون توی خونه ارزشی ندارم فکر میکنم بیمعنا هستم براشون ».

بازنشستگانی بودند که این تنهایی را با طردشدگی تجربه کرده بودند ،در مقابل آنان ،کسانی
بودند که هرچند اطرافشان شلوغ بود اما با نوزایش حس تنهایی مواجه گشته بودند .مشارکت-
کننده شماره ( 13تأسيسات ،ششم 22 ،ساله) میگوید:
«درسته اطرافم شلوغه ولی شبا که ميام خونه حداقلش موقع خواب میبينم دیگه انگار کسی
با من کاری نداره و من تنها موندم».

■ حس بیقدرتی :بازنشستگی و خانهنشينی جدایی از جامعه را در پی دارد که این جدایی
عاملی برای دلتنگی برای فعاليتهای اجتماعی و شکلگيری حس تنهایی است که البته باعث
شکلگيری حس بیقدرتی در مردان نيز شده است .خستگی و یکنواخت بودن بازنشستگی،
بیقدرتی بعد از بازنشستگی ،کم قدرتی در برابر سختیهای زندگی ،بیمعنا شدن زندگی ،انتظار
برای فرا رسيدن مرگ ،یاد کردن اموات و دلتنگی برای فعاليت اجتماعی مقوالت فرعیای بودند
که تشکيل حس بیقدرتی در این مردان را نمایان ساختند .مشارکتکننده شماره (20کارگر
ماشين سازی ،سيکل 22 ،ساله) مطرح میکند:
«دقيقاً از وقتی که خونهنشين شدم ناکارآمد شدم و زندگی بیمعنیای دارم که فقط هر روز
بيشتر بیقدرت و ناتوان میشم و نمیتونم هم که کاری برای بهتر شدنش انجام بدم».

■ اضطراب بیقدرتی شغلی :در پی آگاهیای که عدهای از آنان از شرایط بعد از
بازنشستگی دارند با اضطراب بیقدرتی مواجه گردیدهاند .ترس ذهنی از بازنشستگی و
مشغوليت مجدد ،ترس از بیقدرتی و فعاليت مجدد و سردرگمی در ابتدای بازنشستگی ناشی از
عدم آمادگی ،زیرمقوالتی بودند که ترس و اضطراب شکل گرفته در مصاحبهشوندگان را مطرح
میکردند .مشارکتکننده شماره ( 2مدیر امور فنی ،فوقدیپلم 51 ،ساله) میگوید:
«دوست ندارم از محيط کاری جدا بشم چون حس جدایی از جامعه بهم دست ميده و فکر
میکنم بیقدرت هستم و نمیتونم کاری انجام بدم».
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بسترها یا زمینهها
وجود ویژگیهای درونی افراد ،ایجادکننده شرایط زمينهای تأثيرگذار بر زیست تنهایی است .لذا
میتوان گفت شرایط زمينهای در سطح خرد مطرح شده و با پدیده مرکزی و استراتژیهای
مشارکتکنندگان در ارتباط است.
■ کم طاقتی ناشی از سن :بازنشستگان از نظر عاطفی به شدت تحت تأثير قرار میگيرند.
حساس شدن در این برهه از زندگی در شکلهای مختلفی از جمله (مشاجرههای ناشی از
افزایش سن ،کم طاقتی و بهانهگيریهای ناشی از باال رفتن سن و کم حوصلگی و افزایش بحث
در محيط کار با باال رفتن سن) نمود پيدا میکند این افراد کم حوصلهتر شده و دچار بحثهای
فراوانی میشوند .مشارکتکننده شماره ( 12گچکار ،بيسواد 23 ،ساله) چنين میگوید:
«سر ساختمون دیگه حوصله حرف بيخودی ندارم و اگه کسی چيزی بگه باهاش بد برخورد
میکنم».

■ خوشخویی :در نزد عدهای از مردان بازنشسته آرامش ارجحيت داشته و برای همين در
مواقع بحرانی صلحطلبی را انتخاب میکردند .البته خوشاخالق بودن امری ذاتی بوده و آنان از
ابتدای زندگی آموخته بودند که مثبتاندیش باشند .باید گفت تحصيالت نيز تأثير بسزایی در
صبور بودن و خوشرفتاری داشته و مردان با تحصيالت باالتر بهتر با مسائل زندگی برخورد
میکردند .مشارکتکننده شماره ( 3کارمند وزارت نفت ،دیپلم 22 ،ساله) مطرح کرد:
«جامعه مون به آدمهای خوش اخالق نياز داره منم بدم مياد با کسی بدرفتاری کنم حتی اگه
بیحوصله باشم».

■ درماندگی مالی :فشارهای اقتصادی تأثير بسزایی در شکلگيری عواطف و احساسات
منفی در مردان بازنشسته دارند .مقوله حس درماندگی مالی با زیر مقوالت (حس ناخوشایند
ناشی از مشکالت مالی ،خانه نشينی اجباری دردآور ،نارضایتی از زندگی به دليل مشکالت و
کمبودها ،درماندگی و در عذاب بودن ناشی از دریافتی کم ،ناکافی بودن دریافتی و اشتغال
مجدد ،وضع نامناسﺐ مالی و ناتوانی در تغيير مکان) آشکار ساختند که این مردان با تحمل
کردن موقعيتهای سخت زندگی از لحاظ روحی بار سنگينی را متحمل میشوند .مشارکتکننده
شماره ( 1تراشکار تراکتورسازی ،دیپلم 53 ،ساله) میگوید:
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«حس بد برای مرد همينه که حقوقش کم باشه و من هر روز بيشتر از قبل درمانده هستم».

■ عدم تجربه بازنشستگی :با توجه به درماندگی مالی و وضعيت مالی نامناسﺐ ناشی از
نداشتن بيمه و کم بودن حقوق بازنشستگی تعدادی از مصاحبهشوندگان معتقدند هنوز
بازنشستگی را به معنای واقعی کلمه تجربه نکردهاند ،چرا که همچنان در جامعه فعاليت دارند.
اعتقاد به عدم وجود بازنشستگی در شغل آزاد و عدم حس آزادی ناشی از داشتن شغل آزاد
مقوالت فرعیای بودند که این گفته را تأیيد میکرد .مشارکتکننده شماره ( 11پيمانکار ،سوم
راهنمایی 22 ،ساله) بيان میکند:
«درسته بازنشسته هستم اما هنوز کار میکنم و سر ساختمون ميرم و با کارگرهام و شاید
بيشتر از اونا هم کار میکنم .هم عادت کردم که کار کنم و هم حقوق بازنشستگی کافی
نيست پس نمیدونم کار نکردن چه جور حسی داره».

■ قدرت مالی مناسب :بازنشستگانی که آمادگی مواجهه با این مرحله از زندگیشان را
نداشتند با تحمل کردن فشارهای روانی بيشتر نسبت به بقيه زندگی خود را میگذرانيدند
درحالیکه عدهای که از قدرت مالی مناسﺐ بهخاطر حمایت مالی از سوی فرزندان ،وضع مالی
مناسﺐ ،توانمندی ناشی از روابط مناسﺐ خانوادگی و مدیریت مالی و سپردهگذاری برخوردار
بودند ،آرامش خيال داشتند و مجبور به فعاليت مجدد و تحمل فشارهای جسمی و روحی
نبودند .مشارکتکننده شماره ( 13بانکدار ،ليسانس 53 ،ساله) مطرح میکند:
«من وقتی سرکار ميرفتم حقوقم خيلی بيشتر از چيزی بود که االن حقوق بازنشستگيم هست
اما خﺐ من همون موقع ميدونستم که قراره حقوقم کم بشه و دوست نداشتم دوباره سر کار
برم پس پولم رو سپرده گذاری کردم و از سودش استفاده میکنم و با آرامش زندگی میکنم
و دغدغه کار و پول درآوردن ندارم».

عوامل مداخلهگر
این شرایط نيز عالوه بر این که بر پدیده اصلی تأثيرگذارند ،بر استراتژیهای کاربردی برای
مقابله با پدیده زیست تنهایی نيز مؤثر هستند .شرایط مداخلهگر خارج از حوزه ویژگیهای
شخصی و زمينهای حضور دارد .به همين دليل در سطح خرد دارای معنی نيستند .بلکه به سطوح
کالن و ميانی خارج از بستر مورد بررسی مربوط هستند.

تحلیل دادهبنیاد از احساس تنهایی و چالشهای مدیریتی عواطف در بین بازنشستگان 211

■ تعلق مکانی :مصاحبهشوندگان بهخاطر وابستگیهای موجود در زندگیشان تعلق مکانی
پيدا کرده بودند و به مرور زمان دیگر قدرت ترک نداشته و نتوانستهاند تغييری در سبﻚ و روند
زندگی خویش ایجاد کنند .وابستگی به آشنایان ،عدم تغيير مکان به دليل وابستگی همسر و
وابستگی به خاطرات گذشته همگی نشاندهنده این واقعيت هستند که این وابستگیها مانعی
برای پيشرفتشان بوده و اکنون از تصميمات خود راضی نيستند .مشارکتکننده شماره 11
(پيمانکار ،سوم راهنمایی 22 ،ساله) این چنين میگوید:
«من چند سالی آذربایجان زندگی کردم و دوست داشتم همونجا بمونم اما همسرم به
خونواده ش وابستگی داشت و برگشتم اما تبریز رو دوست دارم و راحتم اینجا اما همه رو
تشویق ميکنم که از ایران برن چون اونجا بهتره».

■ عادت به زیست پرمخاطره :مردان بازنشسته با توجه به نسلی که در آن دوره
شخصيتشان شکل گرفته است یاد گرفتهاند کمتر شاکی باشند و با شرایط موجود زندگی حتی
در سختترین روزها و لحظات خم به ابرو نياورند و با آن شرایط کنار بيایند .عادت به شرایط
ناخوشایند بازنشستگی و رضایتمندی در حين مشکالت و کمبودها به خوبی نشان داد که آنان
حاضر به تحمل سختیها هستند و حتی در مواقعی اظهار رضایت نيز میکنند .مشارکتکننده
شماره ( 11کارگر تراکتورسازی ،سيکل 51 ،ساله) مطرح میکند:
«زندگی بدی ندارم و با تمام سختیهاش ازش رضایت خاطر دارم».

■ اختالفات نسلی :گذر زمان باعث تغيير فرهنگ میشود .جامعهپذیری گذشتگان با
جامعهپذیری نسلهای امروزی متفاوت است چرا که آگاهی افراد در کنار سایر عوامل دخيل نيز
افزایش یافته است .لذا تفاوت نسلیفرهنگی باعث سرد شدن روابط بين والدین و فرزندان گشته
است و این تفاوت و سردی روابط در مواقعی به شکل جر و بحث نمود پيدا میکند و این امر
طبيعی است چرا که هم برای والدین و هم فرزندان تحمل و درک تفاوتها سخت است و در
نهایت برای اینکه بحثی پيش نياید سکوت میکنند و رفتهرفته روابطشان سردتر میشود.
مشارکتکننده شماره ( 20کارگر ماشين سازی ،سيکل 22 ،ساله) میگوید:
«من با بچههام خيلی فاصله فرهنگی داریم و نمیتونم هيچ وقت باهم رابطه نزدیﻚ و خوبی
داشته باشيم».
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■ تبعیض عاطفی :مردان بازنشسته بخاطر نوع جامعهپذیری و فرهنگ غالﺐ در زمان
خودشان که یاد گرفته بودند با دخترانشان بدون مهر و محبت برخورد کنند همچنان با
کليشههای جنسيتی با اطرافيان خود رابطه برقرار میکنند .برخی از مردان بازنشسته مسن بين
ابراز عاطفه برای فرزندان خود تبعيض قائل میشوند به این معنا که ارتباط برقرار کردن با
فرزندان پسر برایشان راحتتر و در اولویت است .مشارکتکننده شماره ( 5کارگر
تراکتورسازی ،ششم ابتدایی 25 ،ساله) بيان میکند:
«من با دخترام زیاد راحت نيستم مخصوصاً که مسنتر ميشم فاصله پيدا ميکنيم».

■ اهداف فرزندمحورانه :اگرچه مصاحبهشوندگان با فرزندان خود رابطه سرد و نامناسبی به
دالیل مختلفی از جمله تفاوتهای نسلی و فرهنگی داشتند ،اما نگران آینده آنان بودند و برای
آینده آنان برنامهریزی میکردند و اهداف فرزندمحورانهای در ذهن خود داشتند .هدفمندی زندگی
صرفاً برای آینده فرزندان و ترجيح به فرستادن فرزندان به خارج از کشور به خوبی حاکی از همين
اهداف بودند .مشارکتکننده شماره ( 2حسابدار ،فوقدیپلم 20 ،ساله) این چنين میگوید:
«من که هنوز ناتوان و کم قدرت نشدم هرچند مادر بچه ها توی خونه بيشتر از من حرفش
برو داره اما بخاطر اینکه بچه هام سر و سامان بگيرن هنوز من برنامه و هدف دارم و خودم
رو نمیبازم».

راهبردهای کنش
استراتژیهای کاربردی مشارکتکنندگان در برابر پدیده مرکزی به صورتهای گوناگون خود را
نشان میدهد.
■ فرار از تنهایی :مصاحبه شوندگانی که از تنهایی رنج میبردند و ترس از تنها ماندن دارند
به دنبال فرار از این حس و موقعيت بودند و سعی داشتند با دور شدن از آن محيط و یا مشغول
کردن خود با کارهای جدید این حس را فراموش کنند .تنها ماندن برای آنان تفکرات منفیای را
در ذهنشان پررنگتر میکرد لذا آنان هم تصميم به تغيير مکان گرفتند یا خودشان را با کارهای
مختلفی مشغول ساختند که همه اینها حاکی از تالش برای دور شدن از حس تنهایی را نشان
میدهند .مشارکتکننده شماره ( 2حسابدار ،فوق-دیپلم 20 ،ساله) میگوید:
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«من چون احساس تنهایی بهم دست ميده ترجيح دادم که دوباره بعد بازنشستگيم مشغول
باشم .خيلی این حس آزاردهنده هست و گاهی اوقات حتی فکر میکنم اگه با این چند تا
دوستمم ارتباط نداشتم کامالً تنها بودم و منزویتر از این هم میشدم».

■ تکیه به دیگران :معدود افرادی هم بودند که از راههای معنوی سعی به فراموش کردن
تنهایی خود داشتند .چرا که افراد مسن اعتقادات دینی قویتری نسبت به نسل جوان دارند آنان
اکثر اوقات به راز و نياز با خدا مشغول میشدند و یا از روش پناه بردن به اطرافيان استفاده
میکردند .مشارکتکننده شماره ( 3راننده شهرداری ،پنجم ابتدایی 21 ،ساله) بيان میکند:
»وقتی دلم ميگيره و حس میکنم خيلی تنها موندم با حرف زدن با خدا آروم میشم شایدم
بعضی وقتا به دوستانم پناه ببرم و با یکيشون درد و دل کنم«.

■ ایجاد روزمرگیهای خوش :مصاحبهشوندگانی هم بودند که سعی داشتند از زندگی خود
لذت ببرند و خود را با کارهایی مشغول میکرند که شادی بخش زندگیشان باشد و معتقد
بودند هنوز زود است که خود را ناتوان و تنها بپندارند .حال خوب ناشی از حضور در طبيعت،
خوشرفتاری در بيرون از منزل ،مشغوليتهای روزمره و بها ندادن به مشکالت و تنهایی ،اعتقاد
به توانمندی و تسليم نشدن در برابر کمقدرتی ،مشغوليت با پيادهروی صبحگاهی و سالمند
نپنداشتن خود عواملی بودند که نشان دادند که مردان بازنشستهای هم وجود دارند که تالش
میکنند با ذهن مثبت به زندگی خویش ادامه دهند .مشارکتکننده شماره ( 15کارمند دارایی،
ليسانس 53 ،ساله) این چنين میگوید:
«من هيچ وقت کم نميارم و نميذارم فکرهای منفی من رو از زندگی کردن و لذت بردن
بندازه اگه حس کنم ناتوان شدم یا قدرتم داره کم ميشه ميرم تفریح ميکنم هر چند هم که
مشغله زیادی داشته باشم».

■ مدیریت صحنه :مشارکتکنندگان با همه درگيریها و مشکالت بعد از بازنشستگی و
تحمل سختیها و فشارهای روانی ناشی از وضع اقتصادی نامناسﺐ به دنبال آرامش در
زندگیشان بودند و چنانچه در منزلشان هم مشکلی پيش میآمد به مدیریت آن مشکل و صحنه
میپرداختند .کنترل شرایط برای جلوگيری از ایجاد بحث ،دوری از جر و بحث به دليل
کمحوصلگی و حضور کم در اجتماع و عدم تجربه درگيری نشان میداد که آنان دیگر حوصله

 211بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،21شماره  ،1پاییز و زمستان 2011

جر و بحث کردن ندارند و حداقل تالش میکنند در محيط خانه از آرامش روانی برخوردار
باشند .مشارکتکننده شماره ( 3کنترل کيفی شرکت آهنگری ،دیپلم 52 ،ساله) بيان میکند:
«هرچقدرم بيرون از خونه مشکل داشته باشم اصالً توی خونه مطرح نمیکنم و سعی میکنم
خوش باشيم و بحث و جدل پيش نياد».

■ بهبود مناسبات خانوادگی :با شروع دوران بازنشستگی و کم شدن مسئوليتهای کاری مردان
نسبت به قبل آرامش بيشتری پيدا میکنند و این آرامش تأثير زیادی در نوع ارتباطشان میگذارد.
کاهش استرس شغلی و افزایش روابط با فرزندان ،وقت آزاد بيشتر برای مالقات فرزندان ،روابط
دوستانه با همسر ،زندگی راحت به کمﻚ حقوق همسر ،رضایتمندی کامل از زندگی ،تداوم رابطه
خوب با فرزندان ،روابط ایدهآل خانوادگی ،آرامش ناشی از مورد درک واقع شدن و تالش برای ایجاد
روابط بهتر با فرزندان بيان کننده همين امر بودند که مردان بازنشسته تبریزی از رابطه خوبی با
اطرافيان به ویژه خانوادهشان برخوردار شدهاند که این امر ناشی از رهایی از مسئوليتهای
استرسزای شغلی است .مشارکتکننده شماره ( 10قاليباف ،دیپلم 52 ،ساله) میگوید:
«از آنجایی که دیگه بيشتر خونه هستم بيشتر ميتونم دخترهامو ببينم و روابطمون گرم و بهتر
شده آخه دیگه خسته نيستم».

■ مهاجرت معکوس :مصاحبهشوندگان بعد از چندین سال کار و تحمل فشارهای گوناگون
به دنبال آرامش در زندگیشان هستند برخی از آنان معتقدند که باید تغيير مکان بدهند ،آنان
تمایل زیادی به مهاجرت معکوس داشتند .ترجيح به مهاجرت معکوس نشان داد مردان
بازنشسته تمایل به زندگی در روستاها و شهرستانهایی دارند که آنجا زادگاهشان هست یا
اقوامشان آنجا هستند چراکه محيط شهر برایشان آزاردهنده شده است .مشارکتکننده شماره
( 13دبير ،دیپلم 21 ،ساله) مطرح میکند:
«تصميم گرفتم برگردم روستا آخه توی شهر تنها موندن روحيهم رو اذیت ميکنه».

پیامدها
پيامدها ،نتيجه استراتژیهایی هستند که مردان بازنشسته در مواجه با پدیده مرکزی ،شرایط
زمينهای و شرایط مداخلهگر اتخاذ میکنند.
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■ حفظ ظاهر سالمندی :بازنشستگان مورد مطالعه ،سعی بر این داشتند که زندگی و رفتارشان
را بر اساس کليشههای موجود در ارتباط با سالمندی پيش نبرند چراکه آن دسته از کليشهها مطرح
میکنند که سالمندان کمحوصلهتر و ناتوانتر هستند پس این مردان دست به انتخاب دیگری زده
بودند .خوشرفتاری ناشی از کليشههای سالمندی ،درگيری و عدم شکلگيری حس تنهایی،
خوشرفتاری برای حفظ احترام و خوشاخالقی بهخاطر الگو بودن نشان دادند که آنان تالش
میکنند تا خوش برخورد باشند تا هم مورد احترام واقع شوند و هم معتقد بودند ریش سفيدان
هيچ زمانی نباید وارد بحث شوند تا بتوانند شرایط را مدیریت کنند و حرفشان نزد بقيه موثر واقع
شود .مشارکتکننده شماره ( 5کارگر تراکتورسازی ،ششم ابتدایی 25 ،ساله) بيان میکند:
«به همه احترام ميذارم زشته با این سنم با بقيه بدرفتاری کنم».

■ ارتقای حوصلۀ اجتماعی :رهایی لذتبخش از مسئوليتهای کاری سبﺐ با حوصلگی
بعد از بازنشستگی و حتی حضور عالقمند در اجتماع شده است .مصاحبهشوندگان اذعان داشتند
بعد از بازنشستگی و رسيدن به آرامش با ارتقای حوصله اجتماعی مواجه شدهاند .مشارکتکننده
شماره ( 13بانکدار ،ليسانس 53 ،ساله) این چنين میگوید:
«در کل دور شدن از این استرسها و محيط خونه آرامش داره و خوشحالم که ميدونم در
اختيار کسی نيستم چون مسئوليت سنگينی داشتم».

■ برنامهریزی برای زندگی در خانه سالمندان :برخی از مصاحبهشوندگان با آگاهی از این
موضوع که در آخر عمرشان قرار است تنها زندگی کنند و اطرافيانشان گرفتار مسائل خودشان
هستند و چون تمایل داشتند به مشکل خاصی برنخورند و همينطور باعث دردسر فرزندان و
اطرافيانشان نشوند به دلخواه خودشان از اکنون برای زندگی در خانه سالمندان برنامهریزی کرده
بودند .مشارکتکننده شماره ( 13دبير ،دیپلم 21 ،ساله) بيان میکند:
«هرچقدرهم که تالش کنی این حس ازت دور بشه چون سنت باال رفته تند تند حسش
ميکنی و من و خانمم تصميم گرفتيم یا پرستار بگيریم که خونمون رفت و آمد داشته باشه یا
با هم بریم سرای سالمندان».

مدل پارادایمی پژوهش
همانطور که اشتراوس و کوربين اشاره میکنند ،در کدگذاری محوری باید مقوالت اصلی
پژوهش در قالﺐ مدل پارادایمی ارائه شود که در طی آن جریان روندها و ارتباطات موجود بين
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مقوالت مشخص شود و مشخص شود که چه شرایطی ،چه پدیدهای را خلق کرده است و
مشارکتکنندگان چه پاسخی به آن دادهاند و چه پيامدهایی را متحمل شدهاند .درهمينمسير مدل
پارادایمی زیر ترسيم شد.

شرایط مداخلهگر:
تعلق مکانی ،عادت به زیست
پرمخاطره
اختالفات نسلی ،تبعيض عاطفی
اهداف فرزند محورانه

شرایط علی:
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نتیجهگیری و بحث
در جوامع امروزی با افزایش اميد زندگی ،روند رو به رشد جمعيت سالمندان را شاهد هستيم؛
سالمندانی که دوست دارند اطرافيان به آنان توجه کنند و وجودشان برای خانواده و اجتماع مهم
و باارزش باشد .وقتی افراد پا به سن میگذارند ،به تدریج از بازار کار خارج و بازنشسته
میشوند .بنابراین بازنشستگی و سالمندی تقریبا در مراحل پایانی چرخه زندگی نمود پيدا
میکند .سالمندان به عنوان بخش مهمی از جامعه ،مورد غفلت واقع شدهاند ،حال آنکه مسائل و
مشکالت مربوط به سالمندی با افزایش روزافزون جمعيت آنان بيش از پيش اهميت مییابد.
پس جامعه در سطح کالن و خانواده در سطح خُرد الزم است شرایطی را فراهم کنند که افراد
بازنشسته و سالمند احساس تنهایی نکنند و از همين رو ،توجه به نيازهای غيرمادی و عاطفی
این افراد ضرورت دارد .در پژوهش حاضر ،چالشهای عاطفی و مواجهه و مدیریت آنها توسط
مردان بازنشسته تبریزی واکاوی شد .بازنشستگی به عنوان آغاز مرحلهای جدید در زندگی هر
فردی تأثير عميقی بر شکلگيری عواطف مختلف در فرد بازنشسته دارد چرا که شرایط زندگی
هر فردی متفاوت است ،اما در کل ،هر فرد مسن و بازنشستهای به علت حضور کمرنگ در
جامعه با تنهایی مواجه میشود و این تنهایی با شدتهای متفاوتی برای آنان رخ میدهد.
بهطوریکه برخی از آنان با شرایط جدید یعنی از دست دادن شغل و کاهش پيوندهای اجتماعی
به سختی وفق مییابند و عدهای از آنان یﻚ سبﻚ زندگی رضایتبخش را در این مرحله از
زندگی توسعه میدهند.
همانگونه که مطرح شد بازنشستگی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسایل و
نيازهای این دوره یﻚ ضرورت اجتماعی محسوب میشود .احساس تنهایی منشأ بسياری از
حاالت نامتعادل روانی سالمندان چون خودکشی ،افسردگی و یاس و نااميدی است که اریکسون
نيز در نظریه خود بيان کرده است در مرحله آخر رشد روانی -اجتماعی ،یعن پختگی و پيری،
با نااميدی روبرو میشویم و تالشهای عمده افراد به پایان رسيده است .براساس یافتههای
پژوهش نيز مشخص گردید روابط عاطفی سالمندان بازنشسته در این دوران دچار نقصان
گردیده و کمتر از قبل مورد توجه قرار میگيرند .ازاینرو ،تنهازیستی در این دوره از زندگی
افزایش مییابد که اثرات سو بر نحوه تعامالت و کنش افراد در این سنين میگذارد .در نتيجه
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میتوان بيان نمود که در صورت وجود روابط عاطفی و دوستانه بيشتر و فراهم کردن شرایط
برای ارتباط مداوم با آنان و رفع کمبودهای مادی ،تقویت قوای جسمانی و سالمتیشان و
همچنين کاهش اضطراب ناشی از خانهنشينی و بیقدرتی ،این مردان تنهایی را کمتر و دیرتر
لمس خواهند کرد.
نتایج پژوهش حاضر ،را می توان به عنوان یافته های اکتشافی و اوليه در حوزه احساس
تنهایی در روابط اجتماعی و چالش های مدیریت عواطف در دوران بازنشستگی در نظر
گرفت .یافته های مطالعاتی که بر مبنای پيمایش های کمی بتوانند نتایج تعميمپذیری را در
رابطه با احساس تنهایی در دوره بازنشستگی را روشن نماید ،می تواند به تکميل فهم ما از
موضوع یاری رساند.
تنهایی زیسته مردان بازنشسته به طور عمده به دنبال عواملی چون حس بیقدرتی ،اختالفات
نسلی ،تنهایی در روابط ،وضعيت مالی نامناسﺐ و موارد دیگر برساخته شده است .این تنهایی
ساخته ذهن افراد هست و فرد از نظر ذهنی حس میکند دیگر موقعيت مناسبی برای ایجاد
شبکهای از روابط دوستانه و اجتماعی با دیگران ندارد .از دست دادن شغل برای آنان حس بی-
قدرتی را در پی دارد و شکلگيری این حس ،ترک شغل و کمرنگ شدن کنشگری اجتماعی،
احساس تنهایی را درآنها افزایش میدهد .از طرفی مردان بازنشسته تنهایی در روابط را تجربه
میکنند که ناشی از ارتباط کمتر با اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خود بعد از تشکيل
خانواده هست .البته در مواقعی هم فرزندان در خانه هستند اما همچنان ارتباط گرم و صميمی در
بين والدین و فرزندان وجود ندارد که به دليل فاصله سنیای که وجود دارد اختالفات نسلی
چشمگير میشود و امکان برقراری رابطه آرام و تحریف نشده کمتر میشود .یافتههای تحقيق
حاضر نشان داد راهبردهای مواجهه افراد با این چالشها ،چگونگی شبکهسازی و بازآفرینی
شبکه جدید از روابط اجتماعی و باز تعریف شرایط و همچنين مدیریت موقعيتها به دنبال
ورود به این مرحله که برای عدهای از آنان ویرانشهرِ (دیستوپيا) بازنشستگی تلقی میشود
یکسان نيست .بهطوریکه در مقابلِ مردانی که با ویرانشهر در این دوران مواجه میشوند ،مردان
بازنشستهای هم وجود دارند که به دليل قدرت مالی مناسﺐ ذهنشان درگير نيست و اضطراب
کمتری دارند و در موقعيتهایی که بازنشستگان از منزلت اجتماعی-اقتصادی و سرمایه فرهنگی
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باالتری برخوردارد بودند احساس تنهایی کمتری را تجربه کردند .با همه این اوصاف ،در کل
ورود به دوران بازنشستگی کاهش تعامالت را در پی دارد ،اما در عين حال ،بستگی به توانایی
خود فرد دارد که بتواند همچنان با دیگران در ارتباط بماند یا بر تنهاییاش بيفزاید .این عامل
فردی میتواند ارتباط را در آنها پایدارتر و پویاتر بگرداند .حمایت عاطفی و اجتماعی از آنان نيز
میتواند به مهارت برقراری ارتباط و حفظ پيوندهای آنان کمﻚ کند .اما مسئله اصلی در
اینجاست که سياستگذار اجتماعی باید این یافته مهم را در نظر بگيرد و یکی از اصلیترین
راهحلهای موجود ارتقا سبد معيشتی بازنشستگان است .البته هرچند بازنشستگان در زمانهایی
مدیریت صحنه میکنند و در این زمينه مهارت خوبی دارند اما مسئله اساسی آنها در برقراری
پيوند تنگناهای مالی است .فراتر از تمامی این موارد ،آنچه مشخص است تحميل درد توسط
سياستگذار اجتماعی بهواسطه سياستهای تورمی ،غيرحمایتی ،مبتنی بر منطق بازار آزاد و ...
رخ میدهد اما در عين حال بازنشسته را به دنيای فردی و راهکارهای فردی و شخصی تشویق
میکند .که با توجه به وضعيت اقتصادی و تنگناهای متنوع در زندگیشان راهکارهای فردی هم
تا حد زیادی پاسخگو نيستند و در مقایسه با سایر بازنشستگان در کشورهای توسعه یافته،
مدیریت چالشهای عاطفی و اجتماعیشان با مشکل مواجه است و معموالً بازنشستگی در ادامه
دورههای شغلی آنان تصویر شده ،و آنان بهسادگی وارد دوره و گذار بازنشستگی نمیشوند.
در نهایت شایان ذکر است که تحليل تفاوتهای اقتصادی-اجتماعی ،جغرافيایی و استانی
چالشهای مدیریت عواطف در بين بازنشستگان در سطح ملی ،امکان تدوین بستههای سياستی
را متناسﺐ با شرایط و نيازهای بازنشستگان فراهم میآورد که الزم است در تحقيقات آتی مورد
توجه قرار گيرد.
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