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Meaning of social relations and functional independence of the elderly in Tabriz 

 

 
Abstract 

 

Successful aging, like any other social phenomenon, is affected by a number of causes and factors. 

Establishing social relations of the elderly in the community and family as well as the degree of 

independence of their performance can affect this. Accordingly, the purpose of this study is to 

identify the living relationships, functional status and functional independence of the elderly in 

Tabriz. The research method used in this research is qualitative and the interpretive 

phenomenological approach has been used. In this study, a semi-structured interview tool was 

used. The statistical population of the present study includes the elderly in Tabriz. Samples were 

selected by purposive sampling method appropriate to the research topic. The statistical sample 

included 15 elderly people in Tabriz. In this study, the trinity technique, as well as the technique 

of obtaining accurate parallel information and presenting data analysis were used to validate the 

research findings obtained from the interviews. The data obtained from the interview were 

analyzed by the method of interpretive phenomenology proposed by Colizzi and Giorgio (1985). 

Findings indicate that the elderly studied easily communicated with neighbors and family and their 

social relationships have improved compared to the past. Therefore, it can be said that the level of 

interaction and lived relationships of the interviewees is appropriate. 
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 چکیده

سالمندی موفق همچون هر پدیده ی اجتماعی دیگر، متاثر از یک سری علل و عوامل می باشد.  برقراری 

روابط اجتماعی سالمندان در جامعه و خانواده  و همچنین میزان استقالل عملکرد آنان می تواند بر این امر 

و میزان استقالل  وضعیت کارکردی هدف از این تحقیق شناسایی روابط زیسته،تاثیرگذار باشد. بر این اساس، 

ه و از رویکرد باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بودعملکردی سالمندان شهر تبریز می

در این تحقیق، از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده گردید.  استفاده شده است. تفسیری پدیدارشناسی

گیری هدفمند و متناسب باشد. نمونه با روش نمونهن شهر تبریز میجامعه آماری تحقیق حاضر شامل سالمندا

بود. در این تحقیق برای  از سالمندان شهر تبریز نفر 51با موضوع تحقیق انتخاب گردیدند. نمونه آماری شامل 

قیق تکنیک کسب اطالعات د، و نیز ها از تکنیک تثلیثهای تحقیق حاصل از مصاحبهاحراز قابلیت اعتبار یافته

های بدست آمده از مصاحبه به روش پدیدارشناسی دادهاستفاده گردید. های داده ای ی تحلیل موازی و ارائه

یافته های بدست آمده حاکی از آن ( تحلیل شدند. 5891توسط کولیزی و جورجیو  ) مطرح شدهتفسیری 

میزان رقرار کرده و نسبت به گذشته سالمندان مورد مطالعه به سهولت با همسایگان و خانواده ارتباط ب است که

بنابراین می توان گفت که سطح تعامل و روابط زیسته مصاحبه . آنان نیز بهتر شده استروابط اجتماعی 

 شوندگان در حد مناسب می باشد. 
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 مقدمه

معموال تصور  این مفهومرسید چون  به نظر می در ابتدا متناقض "سالمندی موفق"به نظر محققان، مفهوم 

شتر معرف پیشرفت، پیروزی یا شکند. در حالیکه موفقیت بیفقدان، کاهش و نهایتا مرگ را به ذهن متبادر می

شود که از طبیعت سالمندی به تعادل مثبت است. اما به اعتقاد آنها، این مفهوم به عنوان نیرویی مطرح می

. آنها با اذعان به پیچیدگی مفهوم سالمندی موفق، به چندین ویژگی می کندرد، استفاده گونه که وجود دا همان

آن همچون طول عمر، سالمت زیست شناختی، سالمت روانی، کارآمدی شناختی، صالحیت اجتماعی و مولد 

امل سه سالمندی موفق را ش1کنند. همچنین، راو و کانبودن، کنترل شخصی و رضایتمندی از زندگی اشاره می

دانند )نقل از عبدی زرین و رفتار عدم وجود بیماری، کنش باالی ذهنی و بدنی و درگیری فعال با زندگی می

باشد. در می سالمندی موفق راهکار مناسبی جهت کاهش مشکالت دوران سالمندی  .(282: 5391اکبری، 

واقع، سالمندی موفق به کسب توانایی بالقوه فرد و سطح بهینه توانایی جسمانی و اجتماعی و نیز سالمت 

برد. به عبارت دیگر، سالمندی اشاره دارد و از طریق آن، فرد سالمند از خویشتن و دیگران لذت میوی روانی 

که آرامش خاطر را تا انتهای رشد است دکامی موفق ترکیبی از عمر طوالنی، سالمتی )فقدان ناتوانی( و شا

 (.23: 5391دهد )پورجعفر و همکاران، گسترش می

سالمندی موفق همچون هر پدیده ی اجتماعی دیگر ابعاد از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد. توانایی فرد در 

بارتی، سالمت اجتماعی برقراری روابط اجتماعی درست در خانواده و جامعه یکی از این عوامل می باشد. به ع

به توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاکننده شخصی و به انجام رساندن 

. عامل دیگر موثر بر وقوع سالمندی موفق (89: 5382)سیف زاده،  شودهای اجتماعی اطالق مینقش

استقالل عملکردی فراتر از توانایی خودمراقبتی بوده و  برخورداری از استقالل عملکردی سالمندان می باشد.

 طوافیان (.358: 5381های روزانه اش اشاره دارد )معینی و همکاران، به حضور فعال سالمند در فعالیت

( بر اهمیت بررسی استقالل در عملکرد و داشتن روابط اجتماعی 5381) معینی و همکاران،( و 5383)

با توجه به آنچه که گفته شد، تقویت توجه به میزان استقالل  تاکید داشتند.مطلوب در دوران سالمندی 

عملکردی سالمندان و توانایی آنان در انجام کارهای روزمره و همچنین باال بردن کیفیت روابط زیسته 

سالمندان می توانند راه را برای وقوع سالمندی موفق در جامعه هموارتر بکنند. بررسی داده های آماری 

موجود نشان می دهد که شاخص ضریب جوانی در استان آذربایجان شرقی  و بخصوص شهر تبریز تغییر قابل 

توجهی کرده و به مرور از جمعیت جوان به جمعیت میان سال رسیده و در دهه های آینده به جمعیت 

جه به مسائل و (. این مساله لزوم تو5381سالخورده خواهد رسید )گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

مشکالت مرتبط با دوران سالمندی را متذکر می شود. با این حال، بررسی ادبیات موجود در این زمینه حاکی 

از آن است که مقوله های مورد نظر یعنی استقالل عملکردی و روابط زیسته در میان سالمندان شهر تبریز 

معناکاوی روابط  این تحقیق در نظر دارد اوال به ،انجام نگرفته است. بنابراین، با لحاظ خالء پژوهشی حاضر

پرداخته و ثانیاً عوامل اثرگذار بر آن را بررسی  سالمندان شهر تبریزدر میان  اجتماعی و استقالل عملکردی

 بکند.

 

                                                           
1  -  Rowe & Kahn  
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 مباني نظري و تجربي

سالمندی موفق مطالعه ی ادبیات نظری موجود در رابطه با نظریات مطرح شده در رابطه با بحث سالمندی و 

حاکی از این است که این مساله از زوایای گوناگون مورد توجه اندیشمندان و متفکران قرار گرفته است. یکی 

در کتابی تحت عنوان  1باشد. کامینگ و هنری از نظریات مطرح در زمینه سالمندی، دیدگاه کارکردگرایانه می

ی یک فرایند دو سویه کناره گیری  ه سالخوردگان نتیجهپایگا"کند که  استدالل می "پیرشدن و فرایند آزادی"

گیرد و از سوی دیگر،  ها را از سالخوردگان می است که طی آن، از یک سو، جامعه به تدریج نقش

های دفاعی درون گرایی و  کنند. در واقع، مکانیسم های خود را به اعضای جوان واگذار می سالخوردگان نقش

دهد تا تعادل جدیدی را برقرار کرده و با تغییرات متعدد دوران  ده اجازه میدرون گزینی به فرد سالخور

2نظریه عدم تعهد"(. دیدگاه کارکردگرایانه به 53: 5381سالمندی، سازگاری یابد )باولی بهمنی، 
نیز   "

د تا بخش کن کند که غیرقابل اجتناب بودن مرگ، فرد را وادار می معروف است. این نظریه به این امر اشاره می

توانند شامل کارکردن، خدمات داوطلبانه،  ها می های اجتماعی خویش را ترک کند. این نقش مهمی از نقش

(.  این دیدگاه چنین عقیده دارد که جامعه 52همسر بودن، کارهای تفننی و حتی خواندن مطالب باشند )همان،

نمایند. در واقع، بر اساس  دوجانبه را محدود می و فرد سالمند در رابطه با یکدیگر، بسیاری از روابط متقابل و

های اجتماعی خود  دارد تا بخش مهمی از نقش ی مرگ انسان را وا می این نظریه، غیر قابل اجتناب بودن پدیده

کشد و این کار با منزوی کردن آنها از نظر  را رها کرده و در این شرایط جامعه نیز خود را از سالمند کنار می

 (.25: 5381افتد )گلی،  وزش  و تفریح اتفاق میاقامت، آم

شود و در برابر نظریه بی تعهدی قرار دارد.  اشاره می "سالمندی فعال"در نظریه کارکردگرایانه بیشتر به مفهوم 

نظریه فعالیت را مطرح کرده اند که بر اساس آن افراد  5812در این میان، لمون، بنگسون و پترسون در سال 

های اجتماعی خود مشارکت داشته  رسند که فعال و کامال در نقش موفقیت به دوره سالمندی میدر صورتی با 

های غالب در مطالعات سالمندی است که تاکید دارد فعالیت اجتماعی، ماهیت  باشند. این نظریه یکی از نظریه

ی اجتماعی و ذهنی ها زندگی برای تمام سنین است. همچنین بر این باور است که سالمندی نرمال فعالیت

دهد و هر فعالیت و نقشی را که ناچار است از آن  خود را در دوران میانسالی تا زمانی که ممکن است ادامه می

 (.32: 5381کند )زنجری،  خارج شود با فعالیت دیگر جایگزین می

کنند و  طرفداران نظریه عدم تعهد در مورد تحقیقات آن و ارزش و هدف بدون سختگیری آن اغراق می

کنند )با این حال، این موضوع هنوز  یابی پژوهش پیری شناسی آن را نقل می ای و زمینه روشهای پرسشنامه

تواند به طور کلی و بدون توجه به نژاد، قومیت،  جای بحث دارد چون هوادارانش ادعا کردند که این نظریه می

 (.2118و همکاران،  3طبقه و یا جنسیت به کار برده شود )بنگستون

، جامعه شناس 4است. این نظریه را جیمز دیوید "نظریه مبادله"نظریه دیگر مطرح شده در زمینه سالمندی 

ارائه نمود. این دیدگاه به دنبال پاسخ به این سوال است که چرا سالمندان دارای  5891امریکایی، در سال 

ابط و عمل متقابل اجتماعی میان افراد کند که رو تعامل اجتماعی ضعیف تری هستند؟ این نظریه استدالل می

برند و همچنین از عشق و عالقه و تایید احترام  شود که افراد احساس کنند از این رابطه سود می وقتی انجام می

                                                           
1  - Commings & Henry 
2  - Disingagement Theory  
3 . Bengston 
4  - James David  
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(. توجیهات سنتی اعتقاد دارند که 25: 5381شوند )گلی،  مند می های غیرمادی نیز بهره و سایر پاداش

کنند و در مقابل پاداش هایی  متفاوت را بر  شوند و حتی خانه خود را ترک می یسالمندان از کار بازنشسته م

های پزشکی و چیزهای دیگر  حسب نوع و شرایط جامعه نظیر حقوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، مراقبت

ی آن  جهدانندکه در نتی ی یک سری از روابط مبادله ای می کنند. آنها کناره گیری اجتماعی را نتیجه دریافت می

(. در همین زمینه 51: 5381رود )باولی بهمنی،  شرایط و قدرت نسبی سالمندان به تدریج رو به کاهش می

 جورج توسط مبادله فرایند یک عنوان به اجتماعی های جورج هومنز نیز اشاره نمود. رفتار توان به دیدگاه می

تاثیر  روانشناختی و شناسی جامعه های هدیدگا از که هومنز. شد ارائه 5819 سال در شناس جامعه هومنز

 از افراد. کرد استفاده کننده تقویت یک عنوان به اجتماعی تبادل از توان می که معتقد است پپذیرفته است،

 یا است آور پاداش آنها رفتارهای آیا دانند که و می آموزند می خود چیزهایی را گذشته تعامل تجربیات

های  هزینه رساندن حداقل به و مطلوب نتایج به دستیابی برای رفتاری منفی یا مثبت پیامدهای این. پرهزینه

 ، هستند تعامل در دیگران با زمان طول در افراد. کند می اصالح یا کاهش ، تقویت را آینده رفتارهای رفتاری،

 خود تالش نهایت و باشد داشته مثبتی پیامدهای که کنند انتخاب را اجتماعی آن نوع تغییرات دارند تمایل آنها

ها  دیدگاه این در اساسی اصل یک .برسانند حداقل های درست خود به با انتخاب را منفی عواقب تا کنند می را

 تعامالت از افراد یادگیری با همزمان و یابند می توسعه زمان مرور به آنها که است این مبادله اجتماعی مورد در

 کرد استدالل 5811جیمز دیوید در سال . کنند تصمیم گیری می آینده رفتارهای مورد در و تجربیات گذشته

 اجتماعی آنها تعامالت با مرتبطهای  هزینه به پاداش نسبت رسند، سالخوردگی می هر چقدر افراد به سن که

 مثال، عنوان به) شخصی منابع و( بودن سالمند مثال عنوان به)اجتماعی آنان  وضعیت براساس است ممکن

 دادن دست از ، خود پیری تبادل نظریه در دیوید. بکند تغییر( دیگران از مراقبت یا کار توانایی قدرت، پول،

، 1نموده است )وان و آنتونوچی برجسته است، همراه پیری با کرد می تصور که را قدرت و وضعیت ادراک

2151 :2.) 

ارائه شده است. وی تغییرات سنی  2اسپنسی تکاملی است که بر اساس نظریه  نظریه مورد بحث دیگر نظریه

های فرد در برابر اجتماع،  را منتج از واکنش میان خصوصیات هر فرد، شرایط اجتماعی وی  و نحوه واکنش

داند. تاکید این نظریه بر وظایف و نقش هایی است که فرد در طول زندگی خود به عهده داشته است.  می

ظیفه خود را اصالح و متعادل کرده  و از نقشی به نقش دیگر بروند. این معموال افراد سعی دارند که نقش و و

 (.  این59: 5381های متفاوت را به خود بگیرند )باولی بهمنی،  شود که الگویی مرکب از نقش کار باعث می

 و پیر والدین با ارتباط در راها  خانواده مشکالت گرفته است و شکل انسان تکامل نظریه اساس بر دیدگاه

 مراقبت نظریه، این اساس بر. کند می بررسی پیر افراد سایر اوقات بعضی و آنها به خانواده تکاملی کمک

 میانسالی سنین در افراد برای مالی و عاطفی جسمی، فشارهای به منجر است ممکن ناتوان والدین از فرزندان

شود )پور جعفر  می مطرح دیگر افراد به آنان وابستگی مسئله سالمندان، تعداد با افزایش همزمان همچنین. شود

 (.22: 5398و همکاران، 

کند. یعنی از  های بطری این نظریه بر رویکرد تحولی تأکید می ( و بازبینی5811نظریه توسعه شغل سوپر )

های شغلی مشابه به صورتی برخورد کنند که گویی در شغل  ها و انتقال توان انتظار داشت با چالش افراد می

رسند. به طور خاص، سوپر مطرح کرد که افراد حین پیر شدن از پنج مرحله  ودشان به بلوغ و تکامل میخ

کنند. برای مثال، در مرحله چهارم بنام نگهداری،  های خودشان تجربه کسب می روند و در موقعیت پیش می

                                                           
1  -  Wan &Antonucci 
2 -Spence  
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شان در حالت رقابتی  های در شغل کنند تا های شان را توسعه داده و به روز می تر احتماالً مهارت کارگران مسن

رود بر اهداف تحکیم در سراسر مرحله نگهداری تأکید  تر نیز انتظار می باقی بمانند. بعالوه، از کارگران مسن

ور بودن، پیشرفته  کند که کارگران سالمند از تجربه و ارشد بودن خودشان برای بهره کنند. تحکیم تعیین می

تر  ای است که کارگران مسن اده کنند. هر یک از این اهداف بیانگر مالک بالقوهشان استف بودن و رشد در شغل

ممکن است برای ارزیابی این موضوع به کار برند که در محل کارشان تا چه حد عملکرد خوبی دارند 

 (.2111و همکاران،  1)روبسون

یعنی او معتقد است هر فردی  وپر در ارائه نظریه اش به شدت تحت تاثیر خویشتن پنداری قرار گرفته است.

ی خودش باشد. سوپر در ایجاد نظریه اش تحت  کند که متناسب با عقاید وپندارش درباره شغلی را انتخاب می

عقاید بوهلر در زمینه رشد نیز قرار گرفته است. بوهلر که یک متخصص روانشناسی رشد است، زندگی را 

تاسن  نامد که از لحظه تولد آغاز و دوره اول را دوره رشد می داند. های متعدد ومشخص می ترکیبی از از دوره

شود که سنین پانزده تا بیست وپنج سالگی را در بر  یابد. سپس دوره مکاشفه شروع می چهارده سالگی ادامه می

نامد که از سن بیست وپنج سالگی آغاز ودر حدود سن شصت وپنج سالگی  گیرد. دوره سوم را ابقاء می می

شود وتا پایان  پذیرد. دوره آخر به افول معروف است واز سن شصت وپنج سالگی به بعد آغاز می یپایان م

های دیگر  های انسان در هر دوره متفاوت وجداگانه با دوره ها و وظایف وفعالیت یابد. نقش زندگی ادامه می

تعیین مسیر تکاملی انتخاب  است. سوپر با تأسی بر عقاید بوهلر کامل ترین نظریه در زمینه انتخاب شغل و

بلوغ شغلی وحرفه ای بیشتر از  وپر به مسیر تکاملی انتخاب شغل و. سشغل وحرفه را پیشنهاد نموده است

انتخاب شغل توجه دارد. زیرا معتقد است انتخاب شغل یکی از نتایج تکامل وبلوغ شغلی وحرفه ای است . 

مشخص  گیرد و بررسی قرار می حرفه ای مورد مطالعه و بنابراین اگر مسیر تکاملی انتخاب وبلوغ شغلی و

حرفه ای فرد  گذرد، در این حالت هدایت شغلی و شود که فرد بطور کلی در طی این مسیر از چه مراحلی می

مراحل شناخته شده بسیار ساده تر وعملی تر خواهد بود. به نظر سوپر عوامل زیر مستقیماً  با توجه به مسیر و

 .(5392شفیع آبادی، ) حرفه دخالت دارد انتخاب شغل و در مسیر تکاملی

سازند. بعنوان  شود که در محیط نقش فرد را معین ومشخص می عوامل نقشی: کلیه عواملی را شامل می .5

توان مشخص کرد. هرکدام از این  مثال، نقش فرد را در جامعه بعنوان معلم، مهندس، مشاور، پلیس، وغیره می

زش واهمیت خاصی دارد که ممکن است همانند ویا مغایر با ارزش واهمیتی باشد که از نقشها برای فرد ار

طرف جامعه برای نقش مورد نظر تعیین گردیده است. به عبارت دیگر، احتمال دارد تصور فرد از شغل مورد 

برای  نظرش با تصور کلی جامعه از آن شغل یکسان نباشد. فرد با در نظر گرفتن ارزش واهمیتی که شخصاً

نقش هر شغل قائل است ونیز با توجه به ارزش اجتماعی نقش هر شغل به انتخاب یکی از مشاغل مورد عالقه 

 .نماید خود اقدام می

ی عوامل  ها در زمره ها وارزش های خاص، رغبت عوامل فردی: کلیه خصوصیات فردی نظیر هوش، توانائی .2

 .باشند در تعیین مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه موثر میگیرند. این عوامل نیز بدون شک  فردی قرار می

های خانوادگی، وضع اجتماعی واقتصادی ، رابطه عرضه وتقاضا، میزان دستمزد و  عوامل موقعیتی: زمینه . 3

آیند. این عوامل نیز در تعیین مسیر تکاملی شغل وحرفه و در  ی عوامل موقعیتی بشمار می حقوق در زمره

بر خویشتن پنداری تاکید زیاد  گفتیم که درنظریه تکاملی سوپر .اب شغل تأثیر قابل انکاری دارندنتیجه در انتخ

                                                           
1 . Robson 
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حرفه  ( اولین عامل موثر در تعیین مسیر تکاملی انتخاب شغل و5813) همکارانش شود. به نظر سوپر و می

ن مکتب اصالت انسان های پیروا باشد. با مرور مختصری در نوشته عقیده انسان درباره خودش می پندار و

ثانیاً . باشد شود که اوالً خویشتن پنداری مهمترین عامل تعیین کننده نوع رفتار انسان می بخوبی آشکار می

تعاریف جداگانه ومتعددی درمورد خویشتن پنداری توسط محققان ابراز شده است. گرچه تعاریف ارائه شده 

 کنند ی خویشتن پنداری بیان می دی یکسانی را دربارهبه ظاهر متفاوتند، ولی همگی معنی ومفهوم تا حدو

 .(5392شفیع آبادی، )

دیـن یـک  .اند داشته مذهب برابر در متفاوتی نسبتاًهای  گیری جهت برجسته شناسان روان نظری، سطح در

انسانها نظـام عمـل مبتنی بر اعتقادات است که در قلمرو و ابعاد فکـری و اجتمـاعی از جانب خداوند برای 

 در مسیر رشد و کمال بـه جانـب الوهیــت ارســال شــده و شــامل عقایــد، باورهــا، نگرشــها و

در سطح نظری . کند رفتارهاست که با هم پیوند داشته و در تدارک احساس جامعیت برای فرد عمل می

افرادی چون فروید بنیانگذار  روانشناسان برجسته جهت گیری های نسبتا متفاوتی در برابر مذهب داشته اند.

هیجانی نوعی ارزیابی منفی از نقش و تاثیر -مکتب روان تحلیل گری و الیس بنیانگذار درمانگری عقالنی

اند. اما افراد دیگری چون جیمز، یونگ، آلپورت، مازلو، آدلر،  ها داشته مذهب بر سالمت روان و رفتار انسان

رات سودمند اعتقادات مذهبی سخن گفته اند. در سطح پژوهشی نیز فرام، با نگرشی مثبت به مذهب از تاثی

نتایج نسبتا متناقضی ارائه شده است. هرچند در اکثریت مطالعات پژوهشی به نقش سودمند اعتقادات بر رفتار 

ها اذعان شده است در مواردی نیز به آثار منفی مذهب بر زندگی اشاره شده است؛ اما آنچه در مجموع  انسان

 ها است شود حاکی از نقش مثبت مذهب بر ابعاد مختلف زندگی انسان مرور تحقیقات مختلف حاصل میاز 

 .(5392)معتمدی، 

 نوعی هیجانی، - عقالنی درمانگری بنیانگذار الیس، و گری تحلیل روان مکتب بنیانگذار فروید، چون افرادی

 جیمز، چون دیگری افراد اما اند؛ داشتهها  انسان رفتار و روان سالمت بر مذهب تأثیر و نقش از منفی ارزیابی

 گفته سخن مذهبی اعتقادات سودمند تأثیرات از مذهب، به مثبت نگرشی با مازلو، آدلر و فروم ,یونگ، آلپورت

. است کودکی دوران وابستگی ادامه خداوند، با پیوند که بودند معتقد فروید تأثیر تحت گران، تحلیل روان .اند

 فروید. است والدین درباره کودکی وار آزرده رفتارهای تکرار مذهبی اعمال گری، تحلیل روان نظریه اساس بر

 تا است متعالی پدر یک پی در انسان باشد، بینی پیش قابل غیر و آمیز تهدید دنیا که زمانی تا: گوید می

 مقایسه در مذهبی افراد که بود معتقد نیز آورد. الیس وجود به درون در را ایمنی احساس و محافظت احساس

 در افراد بعضی برای بود هستند. پارگامت معتقد تری بیش هیجانیهای  اغتشاش دارای مذهبی غیر افراد با

 که این به مردم تشویق. باشد داشته آوری زیان آثار است ممکن مذهبی غلبه فرایندهای شرایطی برخی

 به نسبت قابل انعطاف غیر و خاصیت بیهای  پاسخ گیری کار به کنند، تحمیل دیگران بر را عقایدشان

، 1)مک فادن اند جمله آن از هستند آن مستحق که است تنبیهی هایشان رنج که این و روانی، فشارهای

5889.) 

کنند و ( به بررسی این مساله پرداختند که چطور افراد با سالمندی برخورد می2151) همکاران و 2گاسیورک

شود. با استفاده از تحلیل طبقات بر ارتباطی آیا با تجارب سالمندی موفق ربط داده میاین نوع  الگوهای 

های جمع آوری شده از کشورهای نیوزیلند و آمریکا، سه گروه از سالمندان با الگوهای رفتاری اساس داده

                                                           
1 - McFadden 
2  -  Gasiorek  
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های مختلف در هدهد که افراد با شیوهای این تحقیق نشان میسال به باال انتخاب شدند. یافته 11مشخص  

 کنند.فرایند سالمندی درگیر شده و تجارب متفاوتی را کسب می

سالمندی موفق و رفاه فردی در میان سالمندان بومی و  ی( به مطالعه2158) 1گاالردو پرالتا و سانچز مورنو

مشخص شد  نفر از سالمندان بومی و غیر بومی 911غیر بومی کشور شیلی پرداختند. در این تحقیق با بررسی 

که بین سالمندی موفق و روابط اجتماعی، رضایت با امنیت در آینده و رضایت با تجارب مذهبی همبستگی 

دهد که سالمندی موفق با زن بودن، جوان بودن و بومی بودن ها نشان میوجود دارد. همچنین بررسی

 همبستگی مثبت دارد.

 2الزامات جمعیت سالمند مواجه هستند )پروکورسکیت اخیراً بسیاری از کشورها با چالش طراحی مسکن برای

های سالمندان جز (. محیط2151؛ ابرامسون و اندرسون، 2151، 3؛ انجمن دولت محلی2151و همکاران، 

(؛ ادارة 2159و همکاران ) 4فاکتورهای کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و سالمت آنها شناسایی شدند )فنگ

 (.RIBA  ،2151(؛ 2151دولتی علوم )

دهد که ّاخیراً تمایل بیشتری در افراد به سکونت در محل زندگی خود در بررسی ادبیات موجود نشان می

 (.2151و همکاران،  6؛ فاکس 2151و همکاران،  5دوران سالمندی وجود دارد )کندیگ

ری و ( بر ضرورت توجه به شرایط مسکن )از نظر تعمیرات و نبود معایب ساختا2151) 7هربس و مولدر

 خطرات( به منظور مستقل زندگی کردن سالمندان تاکید کردند.

( نیز بر ضرورت مقرون به صرفه بودن مصرف 2151و همکاران ) 9( و  میلر2158) 8هافس و ناتاراجان

 انرژی در منازل سالمندان )عایق بندی دیوار، سیستم گرمایشی کارآمد( پرداختند.

( نیز بر لزوم توجه به ایمنی محیط زندگی 2151و همکاران ) 10( و التوونن2151محمد و همکاران )

سالمندان )مثل زنگهای هشدار و نورپردازی بیرون منزل( و نیز مواد کف زمین، سطوح صاف تاکید کردند. 

ها همینطور توجه به مسیریابی یا آرامش بهتر سالمندان؛ توجه به رنمگ و کنتراست دیوارها، کف و دربا

 (.2158؛ لیو و همکاران، 2151و همکاران،  11بومضروریست )اجکلن

های هشدار، مراقبت تلفنی، حسگرها برای نظارت بر سالمت از راه تکنولوژی یاری رسان در خانه مثل زنگ

( و 2151و همکاران،  13؛ پیک2158، 12دور در محیط زندگی سالمندان برای داشتن زندگی مستقل )آروپ

 ( الزم و ضروری است.2151و همکاران،  14ید بیرونی( )لیبینگنیز شرایط خصوصی بودن )دور از د

(؛ مجاورت به 2151، 1هایی برای نشستن( )بوگلی و باروگهایی برای تعامل اجتماعی )مثل تعبیه محلویژگی

( بایستی در محل زندگی 2151و همکاران،  2تران–های اجتماعی )زونیگا به خانواده و دوستان، شبکه

                                                           
1  -Gallardo-Peralta & Sánchez-Moreno 
2 - Prochorskaite 
3 - local government association 
4 - Feng 
5 - Kendig 
6  -  Fox 
7 - Herbes & Mulder 
8 - Hughes & Natarajan 
9 - Miller 
10 - Lotvonen 
11 - Eijkelenboom 
12 - Arup 
13 - Peek 
14 - Leibig 
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دهند که سالمندان با درآمد کم در بسیاری موارد تمایلی قرار گیرند. تحقیقات نشان می سالمندان مورد توجه

همکاران،  3اندازد )وان هوفبه استفاده بیشتر از سیستم گرمایشی ندارند که این امر سالمت آنها را به خطر می

2151.) 

کردند. آنها مطرح کردند که با  ( زندگی مستقل سالمندان را در محیط خانه مطالعه2151) 4گالوف و گریکار

های زندگی را ارزیابی کنند و این امر به توانند تغییرات موجود در طراحی محیطکمک درمانگر، سالمندان می

 کند تا فعالیتهای روزانه را انجام دهند و مستقل زندگی کنند.سالمندان کمک می

ترجیحی قوی برای زندگی مستقل در اواخر عمر  ( در مقاله خود ابراز داشتند که2121و همکاران ) 5مولینر

وجود دارد. شرایط مسکن، مقرون به صرفه بودن انرژی، راحتی منزل از نظر دمای آن و سازگار کردن خانه به 

های مهم مسکن برای سالمندان توانند ویژگیمنظور تسهیل زندگی سالمندی در محل زندگی خود افراد می

مثل مثل دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی و محیط تمیز بسیار مهم هستند باشند. شرایط محل زندگی 

(. ترجیحات بسته به سن متغیر هستند، ولی جنسیت تاثیر 2151و همکاران،  7؛ ایبیچ2151و همکاران،  6)لو

(. مطالعات در هلند و 2158و همکاران؛  9؛ اندرسون2158و همکاران،  8زیادی بر ترجیحات ندارد )هرست

شوند دهد طراحی خوب خانه و داشتن منزل در طبقه اول با گذشت سن بسیار مهم میوئد نشان میس

 (.2158)اندرسون و همکاران، 

 توسعه ی هایی همچون نظریه توان گفت در این مقاله نظریه در جمع بندی مطالب فوق، به طور کلی می

 المندی مطرح شدند.سوپر، نظریه های مربوط به مذهب در س ی تکاملی، شغل نظریه

به عنوان مثال، در مورد نظریه مذهب در دوران سالمندی گفته شده تقریبا همچنان که بر سن افراد سالمند 

شود، سرو کار داشتن رسمی یا سازمان یافته با مذهب پیش بینی کننده قوی تر سالمت بیشتر،  افزوده می

 شادمانی و رضایتمندی از زندگی خواهد بود.

رود روابط و  ر چه سن افراد باالتر میوابط اجتماعی در دوران سالمندی محققان مطرح کردند که در مورد ر

کند که بهبود کیفیت روابط با  اما این مطالعه با ما یادآوری می ،کند تعامالت اجتماعی آنها نیز کاهش پیدا می

توجه به  .وانی مفید و موثر باشدتواند برای حفظ توان ذهنی و قدرت ر خانواده و دوستان و خویشاوندان می

عنوان یک قشر آسیب پذیر به منظور بهبود و ارتقای  سالمندان به ه طور خاصب و تمام ابعاد وجودی انسان،

در این زمینه سالمندان با طردشدگی در معرض خطرات  ،رو کیفیت زندگی آنان مهم و ضروری است. از این

 های جسمانی قرار خواهند گرفت. ی و بیماریای از جمله مشکالت روحی و روان فزاینده

پذیر با مشکالت متعددی چون کمبودهای مالی، ناتوانی، بیماری، از کارافتادگی  عنوان قشری آسیب سالمندان به

و افول فعالیت اجتماعی دچار تضعیف  بازنشستگی خصوص زمانی که به علتعلی ال و... مواجه هستند؛ 

یابد و با توجه به روند  شان بسیار اهمیت می با سالمندان در این مرحله از زندگیشوند. نوع برخورد  روحیه می

 مولفه ی رفتن سن، توجه به دلیل باال های دوره سالمندی به رو به رشد جمعیت سالمندان و نیز افزایش ناتوانی

از  ت. بنابراینانزوای اجتماعی سالمندان و نقش سالمت در کاهش این پدیده از اهمیت خاصی برخوردار اس

                                                                                                                                                               
1 - Buckley & Brough 
2 - Zuniga-Teran 
3 - van Hoof 
4 - Galof & Gricar 
5 -Mulliner 
6 - Luo 
7 - Eibich 
8 - Hrast 
9 -Anderson 
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، ای معکوس وجود دارد بین سالمت و انزوای اجتماعی در سالمندان رابطه آن جایی که تحقیقات نشان دادند

پذیر اثر مثبتی  تواند بر کاهش انزوای اجتماعی این قشر آسیب برخورداری از سالمت روانی و اجتماعی می لذا

 .داشته باشد

اجتماعی  اجتماعی و کاهش حمایت  اجتماعی، پدیده انزوای  روابط ایده   کننده های مخدوش از جمله آسیب

نوبه خود، شیوع و توسعه پدیده  های اجتماعی در جامعه مدرن است که به  ناشی از سیالیت و تضعیف پیوند

ترین مسائل دوره سالمندی  ترین و شایع تنهایی را به همراه دارد. انزوای اجتماعی سالمند یکی از رایج احساس

گیرد. انزوای  رسد این عامل خود از فقدان نقش سالمندان در جامعه نشأت می آید. به نظر می به شمار می

کند. بارزترین نمونه انزوای اجتماعی عینی،  اجتماعی نزد سالمندان عموماً به دو شکل عینی و ذهنی بروز می

رت کاهش یابد. همچنین نمونه ارتباط و چگونگی ایجاد آن است که به سبب سالمندی ممکن است این قد

انزوای اجتماعی به شیوه ذهنی، شامل احساسات و تغییرات در آن است که موجب سردرگمی سالمند و در 

نتیجه انزوای تدریجی وی شود. انزوای اجتماعی به شیوه ذهنی برابر تنهایی و انزوای اجتماعی عینی برابر 

 .انزوا است

انجام فعالیتهای ابزاری که نیاز به توان جسمی بیشتری  کثریـت سالمندان درهـای ایـن پـژوهش ا براساس یافته

دارد به اطرافیان خود وابسته هستند که این وابستگی در سـالمندان مجرد با سن بیشتر، تحصیالت کمتر و 

کنـد مطالعـات تحلیلـی در خصـوص تأیید  وضعیت اقتصادی پایینتر بیشتر است. این مطالعه توصیه مـی

همان طور که طول عمر افراد افزایش د. عوامل مؤثر برانجام فعالیتهای فیزیکی در سالمندان صورت گیر

افراد و افزایش کیفیت  یابد، اهمیت رفتارهای ارتقادهنده سالمت نیز، با توجه به حفظ کارکرد و استقالل می

های ارتقاء دهنده سالمت در شود. رفتار زندگی و سالمت عمـومی آنهـا، روز بـه روز بیشتر آشکار می

سـالمندان تأثیر بالقوهای در پیشبرد سالمتی و کیفیت زندگی آنان داشته و به همان نسبت موجب کاهش 

داشتن یک زندگی فعال و مستقل از نظر . هـای بهداشتی خواهد شد هـای مربـوط بـه مراقبـت هزینـه

 کاهد. از بیماریهـا میداری از تلفات مربوط به برخی  اجتماعی، به شکل معنی

همه مرگ و میرهای مربوط به بیماریهای درصدی در همین راستا فعالیتهای جسمانی ناکافی مسئول تقریبأ 

قلبی، سرطان روده و دیابت شناخته شده است. صرف نظـر از سـن، فعالیـتهـای جسمانی منظم سبب بهبود 

دگی همچون فعالیتهای جسـمانی، تـرک سـیگار و گردد. در هرسـنی تغییر الگوی زن فیزیولوژیکی بدن می

 گردد کنترل فشارخون عوامل مرگ ومیر مذکور را به تأخیر انداخته و سبب افزایش طول عمر می

در نتیجه مطالعات گوناگون ثابـت شده است که با افزایش سن به علت اختالالتی که در سیستمهـای مختلف 

محـدودیتهـای حرکتی، وابستگی فرد به دیگران در انجام کارهای فرد صورت میگیرد، به خصوص به علـت 

روزانـه افـزایش مییابد، که این عوامل میتواند در احساس خوب بودن و در نتیجه بر کیفیت زندگی و سالمت 

در این زمینه سالمندانی که در زندگی  اتبراساس نتایج مطالع. عمومی فـرد اثـرات منفـی زیـادی ایجـاد نماید

تری برخوردار  روزمره نیاز به کمک اطرافیان و مراقبـان داشـتند از کیفیـت زندگی و سالمت عمومی پایین

 سازد، دارا بودند بوده و عالئم متعـددی که نیاز به مراقبت پرستاری را در آنها مطرح می

اهی و درک بـاالتری دلیل اینکه از آگ  مطالعات نیز نشـان دادنـد سـالمندان بـا تحصـیالت باالتر ـ به

بهـرهمنـد هسـتند و انجام بسیاری از فعالیتها نیاز به ادراک کافی و کسـب مهـارت الزم دارد ـ فعالیتها را 

منـد  دلیل اینکه از توانایی جسمی بـاالتری بهـره دهند. همچنـین افـراد بـا سن کمتر به بهنحو بهتری انجام می

نظر به اینکه فعالیتهای ابزاری زندگی در سالمندان مستلزم  .مور داشتندبودنـد استقالل بیشتری در انجام ا
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ها، مهـارتهـا و منـابع مختلفـی اسـت لـذا سالمندان برای انجام چنین رفتارهایی باید چگونگی  داشتن آگاهی

ایـن  انجام رفتـار را بدانند و مهارت انجام آن را کسب نموده باشد. از آنجایی که فـراهم کـردن همـه

یابـد و  ملزومـات تـا حـدی سـخت اسـت لـذا درک خودکارآمدی سالمندان نیز در این زمینه کاهش می

های ابزاری را نداشـته و  شود که آنها احساس کنند توانایی الزم بـرای انجـام فعالیت همـین عامل باعث می

های روزمره در مطالعات دیگـر دیـده شده  بـه اطرافیـان وابسـته شـوند. نقـش خودکارآمدی در انجام فعالیت

 است

 هـای جسـمانی منظم، در طول زندگی به رسد که زنـدگی مسـتقل و فعالیـت نظر می به هرحال چنین به

 کننده سالمتی و عمر طوالنی خواهد بود. خصوص سالمندی، تضمین

ودیم که محققان مختلف هر یک شاهد ب ،و مبانی نظری مطرح شده در این زمینه پس از بررسی ادبیات موجود

عملکردی پرداختند، ولی خأل پژوهشی در جامعه ایران و علی  استقالل و اجتماعی روابط به بررسی ابعاد

 شود. الخصوص شهر تبریز همچنان احساس می

 روش شناسي تحقیق:

تحت  یروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده است. پیچیدگی و چندوجهی بودن پدیده

مطالعه )سالمندی موفق( و زمینه مند بودن دریافت فرهنگی از یک سو و سازگاری ماهیت موضوع و انطباق 

کند. روش با اهداف و سواالت تحقیق از سوی دیگر، شرایط الزم را برای کاربرد روش کیفی مهیا می

کرده بودند، از رویکرد های پاسخگویانی که سالمندی را تجربه همچنین، برای بررسی نظرات و دیدگاه

 پدیدارشناختی استفاده شد.

 کیفی پژوهش الگوهای و قواعد است. این روش به روش به کار گرفته شده در این تحقیق پدیدارشناسی

 به بلکه شود، نمی تحقیق وارد کنش و رفتار گیری اندازه نیّت با محقق است. در این رویکرد وفادار کامال

 خود دنیای فعال خالقان مردم است معتقد همچنین،پدیدارشناسی. است رفتار در مستتر معنای درک دنبال

 اصلی هدفدر کل، (. ۱۵۱: ۱۹۳۱ ایمان،) اند ارتباط در آن با روزانههای  - تجربه و دانش در آگاهانه و هستند

 درک به دستیابی برای شده تجربه پدیده از جامع توصیف ارائه ی یک پدیدارشناسی، تحقیق روش یک

)امامی سیگارودی  باشد متغیر می( آن توصیف از بیش) پدیده درک از تفسیری مفهوم ارائه تا آن، ذاتی ساختار

 (.5385و همکاران، 

با روش نمونه گیری هدفمند مورد نظر باشد. نمونه جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سالمندان شهر تبریز می

در انتخاب مشارکت کنندگان از افراد ناهمگن و با شرایط مختلف و متناسب با موضوع تحقیق انتخاب گردید. 

حجم نمونه آماری تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا . گرددتنوع رعایت  استفاده شد تا اصل حداکثر

 نفر از سالمندان در مناطق مختلف شهر تبریز مصاحبه به عمل آمد. 51یافته و با 

ها بر احبه نیمه ساخت یافته استفاده گردید. پروتکل تهیه شده برای انجام مصاحبهدر این تحقیق، از ابزار  مص

اساس چارچوب نظری و تحقیقات تجربی جهت داده شده و از آنها برای ایجاد حساسیت موضوع استفاده 

 باشند:گردید. سواالت مطرح شده در پروتکل مصاحبه به شرح زیر می

یسته پاسخگویان به بررسی میزان روابط با دوستان و آشنایان و سواالت مربوط به شناسایی روابط ز

همسایگان، چگونگی برقراری ارتباط و اینکه آیا اینکه این روابط نسبت به گذشته کمتر شده است یا بیشتر، 

 باشد.می
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 سواالت مربوط به شناسایی وضعیت کارکردی و میزان استقالل عملکردی سالمندان به مواردی همچون انجام

کارهای شخصی مثل لباس پوشیدن، رفتن به حمام و دستشویی، غذا خوردن ، شانه کردن مو، کوتاه کردن 

 ها اشاره داشتند.ناخن

های انجام شده با سالمندان شهر های تحقیق حاصل از مصاحبهدر این تحقیق برای احراز قابلیت اعتبار یافته

های متعدد در طی وری که از منابع تایید گر، محققان و روشاستفاده شد. به ط 1تبریز  نخست از تکنیک تثلیث

ها افزایش یابد. همچنین در این تحقیق تالش شد ها استفاده شد تا اعتبار یافتهفرآیند جمع آوری و تحلیل داده

متخصصان امر که می استفاده ازدیدگاهای و های دادهتحلیل یتا از تکنیک کسب اطالعات دقیق موازی و ارائه

د. تکنیک دیگر به کار گرفته شده برای اعتباریابی دادهیبه غنای قابلیت اعتبار بیانجامد، استفاده گرد ستتوان

تا  بود ای و نتایج آن به پاسخگویانهای دادهتحلیل یهای تحقیق استفاده از تکنیک کنترل اعضا از طریق ارائه

ها آگاهی حاصل آید. آخرین مرحله در فرایند اعتیاریابی خود ارش نوشتهگز یهای آنان در مرحلهاز واکنش

کار گرفته شده  ههای بتکنیک ها بود. نتایج حاصل از بازبینی محقق در طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده

 باشد.های با اعتبار باال و فارغ از هر گونه سوگیری میکسب داده

( )مرادی 5891) 3و جورجیو 2ه روش پدیدارشناسی تفسیری کولیزیهای بدست آمده از مصاحبه بداده

(، به صورت زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: الف: در مرحله اول 11: 5383پرندجانی و صادقی، 

های آنان، نوارهای ضبط شده و دست نوشتهمحقق پس از مصاحبه با مشارکت کنندگان تحقیق، به صحبت

های آنان یک های آنان گوش داده و تالش گردید تا از مطالب بیان شده در روایتمصاحبههای تهیه شده از 

تا عبارتها و  کرد. ب: در ادامه محقق به بازخوانی مجدد متون پرداخته و تالش آوردمعنای کلی از کار بدست 

و تدوین معانی بود که با  . ج: مرحله بعد تعیین واحدهای تغییر تجربهبکندشناسایی را های مرتبط با هم مقوله

استفاده از موضوعات و معانی واحدها و درک ماهیت تجارب مشارکت کنندگان بدست آمد. ج: واحدهای 

معانی از طریق ایجاد ارتباط سازنده با یکدیگر پیوند داده شدند. د: در این مرحله بر اساس واحدهای معنایی 

 ا هر بخش شناسایی گردد .شناسایی شده تالش شد تا مقوالت اساسی مرتبط ب

 هايافته

 پاسخگويانمشخصات توصیفي 

سال  53/11دهد میانگین سنی پاسخگویان  بررسی مشخصات دموگرافیک پاسخگویان در این تحقیق نشان می

 وضعیت همینطور، بررسی باشند. نفر زن می 4نفر مرد و  11از میان افراد مصاحبه شونده، گزارش شده است. 

 .اند بوده متاهل تحقیق این در مطالعه مورد افراد تمام که حاکی از این است پاسخگویان تاهل

 شناسايي وضعیت كاركردي و میزان استقالل عملکردي سالمندان

در روابط و شرایط خاص مورد مطالعه یک مفهوم چند بعدی بوده و سالمندان در  "استقالل عملکردی"مفهوم 

بوده و به حضور فعال سالمند در فرد گیرد. در این بین استقالل عملکردی فراتر از توانایی خودمراقبتی قرار می

های مصاحبه شوندگان در (. بررسی پاسخ358: 5381های روزانه اش اشاره دارد )معینی و همکاران، فعالیت

دهد که تقریبا ندان نشان میرابطه با سواالت شناسایی وضعیت کارکردی و میزان استقالل عملکردی سالم

درصد پاسخگویان قادرند که به کارهای شخصی خود همچون رفتن به حمام و دستشویی، بیرون  33/83

                                                           
1
 -Triangulation  

2  - Colaizzi 
3  - Giorgi 
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درصد پاسخگویان قادرند که  11/91ها حاکی از آن است که رفتن و شانه کردن مو بپردازند. همچنین یافته

دیگر همچون لباس پوشیدن، غذا خوردن بدون نیاز های خود را خودشان کوتاه بکنند. کارهای شخصی ناخن

نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج شوند. انجام می این سالمندانبه کمک دیگران و توسط خود 

های مختلف فرد افزایش سن به علت اختالالتی که در سیستم ( که در آن تاکید می شود با5383طوفانیان )

های حرکتی، وابستگی فرد به دیگران در انجام کارهای روزانه محدودیت گیرد، بخصوص به دلیلصورت می

 ، همسویی ندارد.کندافزایش یافته و کیفیت زندگی آنها را متاثر می

 شناسايي روابط زيسته پاسخگويان

باشد. روابط زیسته سالم به روابط زیسته سالمندان می یمورد بررسی در این تحقیق مطالعه دیگر از مقوالت

معنای برخورداری از سالمت اجتماعی است. سالمت اجتماعی به توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و 

شود. بعد های اجتماعی اطالق میاجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاکننده شخصی و به انجام رساندن نقش

توانایی شناخت هر شخص  سطوح مهارتهای اجتماعی، عملکردی اجتماعی و یاجتماعی سالمت در برگیرنده

در این تحقیق روابط زیسته  (.89: 5382از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر است )سیف زاده، 

میزان روابط اجتماعی  ، سهولت برقراری ارتباط با دیگران، میزان ارتباطاتسالمندان در قالب مولفه های 

مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از آشنایان رضایت مندی از روابط با همسایگان و و  نسبت به گذشته

 آن به تفکیک در ادامه به تفصیل ارائه شده اند.

 میزان ارتباطات

از مولفه های بررسی شده ی روابط زیسته سالمندان، میزان ارتباطات این افراد و دالیل چگونگی وقوع آن می 

عده  ا میزان ارتباطات آنان حاکی از این است که های پاسخگویان در رابطه ببررسی نظرات و دیدگاهباشد. 

به حلقه نزدیک محدود  آنهادرصد  33/13میزان ارتباطات زیادی از پاسخگویان روابط محدود داشته و 

نها به مواردی همچون بیماری و آ ارتباطات، باشد. در پاسخ به دالیل این محدودیتمیخانواده و دوستان 

داشتن به دیگران اشاره کردند. گروه دیگری از پاسخگویان  بی اعتمادی و مالیهای مشکالت فیزیکی، دغدغه

های اجتماعی )مثل رفتن به روابط صمیمی، کمک به دیگران، اذیت نکردن دیگران، صداقت در روابط، فعالیت

 را از دالیل زمینه ساز روابط گسترده خود اعالم کردند.کوه(  

 خگويان: میزان ارتباطات پاس1جدول شماره 

 داليل 

 های مالی، بی اعتمادیمحدود بودن روابط به دوستان سابق،  بیماری و مشکالت فیزیکی، دغدغه کم

های اجتماعی )مثل روابط صمیمی، کمک به دیگران، اذیت نکردن دیگران، صداقت در روابط، فعالیت زیاد

 رفتن به کوه(

 

 سهولت برقراري ارتباط با ديگران

است. بررسی  "کنید؟آیا با دیگران براحتی ارتباط برقرار می"شده برای مصاحبه شوندگان  سوال دیگر مطرح

دهد که برخی از آنان در برقراری ارتباط با دیگران مشکلی نداشته های پاسخگویان نشان مینظرات و دیدگاه

تن به گذرا بودن این دنیا، و دلیل آن را داشتن روابط اجتماعی قوی، کمک به دیگران، مغرور نبودن، اعتقاد داش

 های عمومی مثل پارک، روابط عمومی باال ذکر نمودند.نوع شغل، حضور در مکان
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نیازی به دوستان جدید،  در حالی که برخی از پاسخگویان تمایلی به برقراری ارتباط با دیگران ندارند. بی

زمان و فرصت کافی، داشتن شخصیت  تمایل به گذران وقت با خانواده، دنبال مشکالت اقتصادی بودن، نبود

 باشد.محافظه کار از دالیل ذکر شده پاسخ گویان می

 : سهولت برقراري ارتباط با ديگران2جدول شماره 

 داليل 

داشتن روابط اجتماعی قوی، کمک به دیگران، مغرور نبودن، اعتقاد داشتن به گذرا بودن این دنیا، نوع  بله

 مثل پارک، روابط عمومی باال، های عمومیشغل، حضور در مکان

بی نیازی به دوستان جدید، تمایل به گذران وقت با خانواده، دنبال مشکالت اقتصادی بودن، نبود  خیر

 زمان و فرصت کافی، داشتن شخصیت محافظه کار،

 

 میزان روابط اجتماعي نسبت به گذشته

دهد اکثر روابط آنان در گذشته و حال نشان میهای پاسخگویان در رابطه با میزان بررسی نظرات و دیدگاه

پاسخگویان بر این باورند که روبط آنها نسبت به گذشته بیشتر شده است. دالیل زمینه ساز این شرایط از نگاه 

آنان داشتن روابط احترام آمیز، ارتباطات گسترده، پیاده روی در پارک ها، داشتن اوقات فراغت بیشتر، توانایی 

 باشند.سان، اجتماعی بودن فرد میدوست یابی آ

شود  و هر وقت  هر روز بیشتر می "گوید:  ساله در تایید افزایش میزان روابط وی با گذشته می 19خانم 

کنم. من معتقدم که به همه حتی دشمنت هم باید خوبی  رم دوستان جدیدی پیدا می بیمارستان یا  پارک می

 ."کند را آب می بکنی  تا او شرمنده شود. محبت حتی آهن

از طرفی، برخی از  پاسخگویان تاکید داشتند که روابط آنها به دلیل وقوع مواردی همچون بی اعتمادی به 

افراد، دور شدن از محیط کار، سالمند بودن، مشکالت اقتصادی، محدودیت زمان، کم حوصله شدن مردم، 

 ها نسبت به گذشته کمتر شده است.بیماری

روابط من نسبت به گذشته کمتر شده است چون از محیط کار "گوید:  در این مورد میساله نیز  15آقای 

خودم دور شده ام روابطم کمتر شده است. ولی با دوستان قدیمی همچنان در ارتباط هستم و یا مالقات 

 . "کنم کنم و یا تلفنی با آنها صحبت می می

 رضايت مندي از روابط با همسايگان و آشنايان

رات پاسخگویان در رابطه با میزان رضایت مندی آنان از نوع روابط با همسایگان و آشنایان نشان بررسی نظ

مندی به داشتن درک و شعور باالی دهد که اکثریت پاسخگویان از این مساله رضایت داشتند و این رضایتمی

دوسویه، صمیمیت،  همسایگان، خوش اخالق بودن آنها، مشارکت در مراسم مذهبی، درک متقابل، احترام

 شود.کمک به حل مشکالت همدیگر مربوط می

از طرف دیگر برخی از پاسخگویان به دلیل تغییر در سبک زندگی افراد، کاهش روابط با همسایگان، غز زدن 

 زیاد سالمندان از روابط خود با همسایگان رضایت نداشتند.

 بحث و نتیجه گیري:

شهر در و میزان استقالل عملکردی سالمندان  وضعیت کارکردی ،شناسایی روابط زیسته حاضر هدف تحقیق

در  بود که با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام گرفت. یافته های تحقیقتبریز 
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دهد که رابطه با سواالت شناسایی وضعیت کارکردی و میزان استقالل عملکردی سالمندان نشان می

، کارهای شخصی خود همچون رفتن به حمام و دستشویی، بیرون رفتن و شانه کردن مو پاسخگویان می توانند

بدون نیاز به کمک دیگران را شخصی دیگر همچون لباس پوشیدن، غذا خوردن  کوتاه کردن ناخن و کارهای

به عبارتی، وضعیت کارکردی و میزان استقالل عملکردی پاسخگویان مناسب گزارش شده  بدهند. انجام 

ی پیوستگی  باشد. مطابق نظریه از جمله عوامل اجتماعی، سبک زندگی سالمندان میتوان گفت  ت. میاس

ها و الگوهای زندگی  شود که افراد سالمند بتوانند نقش )استمرار( نوگارتن، سالمندی زمانی موفقیت آمیز می

جوانی بر سبک زندگی سالمندان  سابق خود را ادامه بدهند. به عبارتی، عادتها و سبک زندگی افراد در دوران

افتد که فرد بتواند در این دوره  تاثیر دارد. همچنین، مطابق نظریه کارکردگرایی، سالمندی موفق زمانی اتفاق می

های تحقیق حاضر با  های اجتماعی خود ادامه داده و مشارکت اجتماعی  داشته باشد. یافته از زندگی به نقش

( در انعکاس تاثیر سبک زندگی بر موفقیت آمیز بودن 5381دی و رزاقی )نتایج حاصل از تحقیق آهی ان

دهد که برقراری روابط اجتماعی برای سالمندان مورد  ها نشان می باشد. بررسی دوران سالمندی همسو می

باشد. مطابق با نظریه مبادله که در بخش چهارچوب  مطالعه منوط به به یک سری علل و عوامل متعدد می

یابند که بدانند از عشق و عالقه و تایید و احترام  ز بدان اشاره شد، زمانی افراد در رابطه تداوم مینظری نی

کنند تا از این نوع روابط کناره گیری بکنند. این درحالی است  برخوردار هستند. در غیر اینصورت تالش می

، داشتن فرصت و زمان یی، فرهنگکه پاسخگویان تداوم روابط اجتماعی خود را به عوامل اقتصادی، اجتماع

های پاسخگویان در رابطه با میزان روابط آنان  دهند. همچنین، بررسی نظرات و دیدگاه کافی و غیره نسبت می

دهد اکثر پاسخگویان بر این باورند که روابط آنها نسبت به گذشته بیشتر شده است.  در گذشته و حال نشان می

گاه آنان داشتن روابط احترام آمیز، ارتباطات گسترده، پیاده روی در پارک ها، دالیل زمینه ساز این شرایط از ن

باشند. از طرفی، پاسخگویان  داشتن اوقات فراغت بیشتر، توانایی دوست یابی آسان، اجتماعی بودن فرد می

کار، سالمند  تاکید کردند که روابط آنها به دلیل وقوع مواردی همچون بی اعتمادی به افراد، دور شدن از محیط

ها نسبت به گذشته کمتر شده  بودن، مشکالت اقتصادی، محدودیت زمان، کم حوصله شدن مردم، بیماری

است. بررسی نظرات پاسخگویان در رابطه با میزان رضایت مندی آنان از نوع روابط با همسایگان و آشنایان 

ند و این رضایتمندی به داشتن درک و دهد که اکثریت پاسخگویان از این مساله رضایت داشت نیز نشان می

شعور باالی همسایگان، خوش اخالق بودن آنها، مشارکت در مراسم مذهبی، درک متقابل، احترام دوسویه، 

شود. خیلی از سالخوردگان برای استقالل به قدری  صمیمیت، کمک به حل مشکالت همدیگر مربوط می

مگر اینکه بتوانند آن را جبران کنند  ،زیادی نمی خواهند ارزش قایل هستند که از افراد نزدیک به خود کمک

شود.  در صورتی که کمک بیش از اندازه باشد یا نتوان آن را جبران کرد، اغلب به ناراحتی روانی منجر می

شاید به همین دلیل، فرزندان بزرگسال بیش از آنچه که والدین سالخورده آنها توقع دارند خود را ملزم به 

هافس  نتایج تحقیق حاضر از نظر اهمیت استقالل عملکرد سالمندان با یافته های .دانند به آنها میکمک کردن 

و همکاران  3( و التوونن2151محمد و همکاران ) ؛2151و همکاران ) 2میلر  ؛(2158) 1و ناتاراجان

توجه به یافته های تحقیق باشد. با  های فعالیت و نظریه عدم تعهد، نظریه مبادله همسو می و نیز نظریه (2151)

حاضر در رابطه با استقالل عملکردی و روابط زیسته سالمندان موارد زیر جهت بهبود شرایط این افراد پیشنهاد 

 می گردد:

                                                           
1 - Hughes & Natarajan 
2 - Miller 
3 - Lotvonen 
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با توجه به درون گرایی و درون گزینی سالمندان در این دوره از زندگی و احتمال بروز یک سری موانع  -

شود فضاهای محیطی تفریحی مناسب یرات متعدد سالمندی، پیشنهاد میو مشکالت در سازگاری آنان با تغی

با نیازهای قشر سالمند و امکان معاشرت و رویارویی آنان جهت تقویت روابط اجتماعی سالمندان توسط 

 های متولی تهیه گردد.سازمان

حث مشکالت یکی از مشکالت اساسی مورد تاکید در این تحقیق که پاسخگویان بدان اشاره نمودند ب -

مالی بود. به اعتقاد آنان، مشکالت اقتصادی موجب  ایجاد فشارهای رواحی روانی برای سالمندان شده و 

های دهد، لذا سیاست گذاری دولت برای فراهم اوردن زمینهرضایت مندی آنان از این دوره را کاهش می

 رسد.مناسب جهت ارائه خدمات مالی از سالمندان امری ضروری به نظر می

های زندگی محسوب شده و هرکس به اقتضاء زمان این دوره را تجربه خواهد سالمندی یکی از دوره -

توانند کرد. اما واقعیت این است که بیشتر افراد توان سازگاری با تغییرات این دوره از زندگی را نداشته و نمی

های آموزشی مختص سالمندان وزشی و کارگاههای آمخود را با آن سازگار بکنند. بنابراین، با برگزاری برنامه

با این دوره را برای سالمندان  توان مسائل و مشکالت مرتبطها میو نیازهای آنان با تکیه بر توان بالقوه رسانه

ای به منظور انتقال نکات آموزشی های رسانهبرنامه از رهبرداری عبارتی،به داد.به آموزش آنان هایخانوادهو

 تواند در این زمینه مفید بوده باشد.ها جهت بهبود روابط با سالمندان میبه خانواده

، دسترسی ایجاد شده بودشیوع ویروس کرونا ه دلیل بیشتر ب در این پژوهش کههای موجود یکی از محدودیت

ها و پارکبه افراد سالخورده و سالمند بود. بطوریکه به دلیل ترس از ابتال به این ویروس سالمندان کمتر در 

ها و های مختلف )صبح، ظهر و عصر( به پارککردند. به همین دلیل در زمانهای عمومی حضور پیدا میمکان

معدود افراد حاضر در آنجا بتوان مصاحبه بعمل آورد. محدودیت  زهای عمومی مراجعه گردید تا بتوان امکان

ه نظرات شخصی آنها و ترس از افشای اطالعات و دیگر در این تحقیق عدم تمایل سالمندان به مصاحبه و ارائ

احساس ناامنی سالمندان بود. در نهایت، با تالش پژوهشگر و جلب اعتماد مصاحبه شوندگان و با تاکید بر 

 .برطرف گردد این محدودیت نیزعلمی و دانشگاهی بودن این تحقیق سعی گردید 
 

 

 منابع:

 زندگی سبک ساز زمینه موفق؛ سالمندی و احترام فرهنگ (.5381آهی اندی، محسن و رزاقی، محمد. )

 .11-77 ،11 ،کاربردی و تجسمی هنرهای فصلنامه سالمندان، برای محور مشارکت

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.روش شناسی تحقیقات کیفی(. 5385ایمان، محمدتقی. )

)مورد مطالعه: سالمندان شهر تبریز(. پایان  (. تبیین جامعه شناختی سالمندی موفق5381باولی بهمنی، فرزانه. )

 نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.

 ( ارائه5391پور جعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی اکبر؛ بمانیان، محمدرضا؛ صادقی، علیرضا؛ احمدی، فریال )

 ترجیحات بر با تأکید موفق سالمندی مشوق عمومی فضاهای گیری شکل بر مؤثر محیطی های انگاره

 .22-32، بهار، صص: 51، شماره 1شیراز، سالمند )مجله سالمندی ایران(، سال  شهر سالمندان

زنجری، نسیبه؛ شریفیان ثانی، مریم؛ حسینی چاوشی، میمنت؛ رفیعی، حسن؛ محمدی شاهبالغی، فرحناز 

ندی موفق، مجله دانشگاه علوم های متخصصان و سالمندان پیرامون سالم ی دیدگاه ( مقایسه5381)

 .218-281، ص ص: 8پزشکی خراسان شمالی، دوره



 

1132 

ي
رد

لك
عم

ل 
ال

تق
اس

و 
ی 

اع
تم

ج
ط ا

واب
 ر

ي
او

اك
عن

م
 

ن
دا

من
سال

 
یز

بر
ر ت

شه
 

 
(بررسی سالمت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن )مطالعه موردی شهر 5382سیف زاده، علی )

 .81-511(، 2)5 فصلنامه پرستاری سالمندان،آذرشهر(.  

. تهران: نشر های انتخاب شغل ای و نظریه راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه(. 5392شفیع آبادی، عبداهلل. )

 رشد.

(. وضعیت استقالل عملکردی جسمانی 5383طوافیان، صدیقه سادات؛ آقامالیی، تیمور؛ معینی، بابک. )

 .211-228 نشریه )پایش( پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی،سالمندان؛ یک مطالعه جمعیتی.  

 ینی )مقالهسالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دی .(5391) .عبدی زرین، سهراب؛ اکبریان، مهدی

 .283-288(، 2)2 مجله سالمند )مجله سالمندی موفق(،مروری(. 

 ( سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان آذربایجان شرقی.5381گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی )

( بررسی ارتباط بین سالمت معنوی سالمندی موفق در سالمندان شهر تهران، پایان نامه 1917گلی، میترا )

 ناسی ارشد گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.کارش

 ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استان آذربایجان شرقی.5381گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )

 (. پدیدارشناسی: رویکردی فلسفی و تفسیری و روش5383مرادی پرندجانی، حجت اهلل؛ صادقی، ستار. )

 .11-12(، 2)5 دوفصلنامه مطالعات روش شناسی دینی،لعات کارآفرینی. شناختی به مطا

(. مذهب در نگرش نظریه پردازان و در گستره پژوهش )تحلیلی روانشناختی از 5392معتمدی، عبداهلل. )

 .551-81، 5، 1 ،شناسیمطالعات تربیتی و روان مذهب(. 

های (. عامل مرتبط با وضعیت اسقالل عملکردی در فعالیت5381معینی، بابک؛ براقی، مجید؛ جلیلیان، فرزاد. )

 .321-3589(، 2)51، مجله پزشکی  سالمندانجسمانی سالمندان. 
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