روایت زنان سالمند از زندگی در دنیای مدرن
سهیال صادقی فسایی
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امــروزه پدیــده ســالمندی ،پدیــدهای جهانــی اســت کــه در کنــار ســایر تغییــرات فرهنگــی و الگوهای
ً
اقتصادی به مســئلهای قابل تأمل تبدیل شــده اســت .یقینا هر فرهنگی در مورد سالمندی انتظارات
و فرضیــات خــاص خــود را دارد ،از طرفــی فرایندهــای پیــری میتوانــد توســط زنــان و مردان ســالمند،
متفــاوت تفســیر گــردد .پژوهــش حاضــر با اتخــاذ رویکردی اســتقرایی بــه دنبال این اســت تــا درک و
ً
تصــور زنــان ســالمند را نســبت بــه ســالمندی در یک جامعه شــهری و نســبتا مــدرن را دریابــد .داده
های تحقیق از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با  18زن سالمند در بازه سنی
 60تــا  80ســال ،حاصل شــده اســت .بر اســاس یافته هــا ،زنان ســالمند بر این باورنــد که تغییرات
اجتماعــی ،روابــط و مناســبات خانوادگــی آنهــا را درهــم ریختــه و آنهــا را بــه لحــاظ اجتماعــی ،کنــار
گذاشــته اســت .پیچیدگی زندگی شهری باعث شده تا بســیاری از زنان سالمند ،ادغام در فضاهای
اجتماعــی را مشــکل و یــا حتی غیر عملی ببینند و بیشــتر خــود را در فضای خانگی محصور ســازند
و بعضــا یــک نوع ســالمندی مرضی را تجربه میکننــد که درقالب مفاهیمی چون حقارت ،از دســت
دادن منزلت ،باراضافی بودن و واماندگی بیان می شود.
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مقدمه و طرح مسئله
شهرنشــینی و صنعتی شــدن تحوالت عمدهای را در نهادهای مختلف اجتماعی از جمله خانواده ایجاد
ت زندگی از یک ســو و کاهش
کــرده اســت .از جملــه ایــن تغییرات ارتقاء شــاخصهای بهداشــتی و کیفی ـ 
نــرخ بــاروری از ســوی دیگــر اســت ،کــه این بــه نوبه خود موجب رشــد جمعیت ســالمندان گشــته اســت.
بنابر گزارش ســازمان ملل در ســال  ،2008جمعیت ســالمندان در میان کشــورهای توســعه یافته در فاصله
ســالهای  2009تــا  50 ،2050درصــد افزایــش مییابــد و از  264میلیــون به  416میلیون نفر خواهد رســید.
براساس همین گزارش ،این افزایش برای کشورهای در حال توسعه به مراتب باالتر است و از  475میلیون
نفــر در ســال  2009بــه  1/6میلیــارد نفر در ســال  2050خواهد رســید .به عبارت دیگر در آینــدهای نزدیک،
حدود  80درصد از جمعیت پیر ،تا سال  2050در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد (سازمان
ملل)2009 ،
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از محققــان حــوزه ســالمندی بــر ایــن باورنــد کــه مدر نشــدن و
شهرنشــینی ،در بســیاری از کشورهای درحالتوسعه ،ســنتهای حمایتی خانواده از افراد سالمند را در هم
میریزد و اگر چه به یمن پیشــرفتهای پزشــکی و تکنولوژی ،سالمندان از خدمات پزشکی بیشتری نسبت
به گذشــتگان خود اســتفاده می کنند ،اما به دســت آوردن این امتیازات به هزینه از دســت دادن قدرت،
احترام و اعتباری اســت که ســالمندان نس ـلهای پیشــین از آن برخوردار بودند (ســیلورمن ،هچت و مک
میلین)2000،1
امــروزه علــم پیریشناســی 2ســعی میکنــد کــه فراینــد پــا بــه س ـنگذاری و چالشــهای مربوط بــه آن را
بفهمد .محققان در این رشــته به این نتیجه رســیدهاند که ،مســن شــدن فقط منعکس کننده فرایندهای
بیولوژیکــی نیســت بلکــه منعکــس کننــده باورهــا و نگرشــهای مــا راجــع بــه فراینــد ســالمندی نیز هســت
(روتبــام ،)1983 ،3برخوردهــای چندگانــه در مقابــل ســالمندی خــود بیانگــر ایــن موضوع اســت کــه عالوه
بــر جنبــه هــای بیولوژیــک ،جنبه هــای اجتماعی مهمــی وجود دارد که قابل بررســی اســت .از ســوی دیگر
مســئله ســالمندی ،زنان و مردان را یکســان متأثر نمیسازد و فرایندهای پیری میتواند توسط زنان و مردان
سالمند ،متفاوت تفسیر گردد .مطالعه حاضر با تمرکز بر روی زنان سالمند برآن است تا درک و تصور آنها
ً
را نســبت به ســالمندی در یک جامعه شــهری و نســبتا مدرن دریابد .لذا با انجام تحقیقات کمی و کیفی
یســازد ،شناســایی کرد.
یتــوان آن دســته از فاکتورهایــی را کــه الگوهــای زندگــی را در ســالمندی متأثر م 
م 
اینگونه تحقیقات میتواند معرفیکننده راهکارهایی باشد تا فضای زندگی سالمندان را ارتقاء دهد.
1. Silverman, Hecht and McMillin
2. Gerontology
3. Rothbaum
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پیشینهی تجربی موضوع
شهــای انجام شــده بــا رویکردهای کمی
در ارتبــاط بــا تأثیــر مدرنیتــه بــر زندگی زنــان ســالمند اغلب پژوه 
ً
صرفــا بــه شناســایی وضــع موجود ســالمندان در قالــب ارقام و اعــداد پرداختــه و در اکثر پژوهشــها هدف،
ایجــاد انطبــاق و ســازگاری زندگــی ســالمندان بــا پیامدهای ناشــی از حضــور مدرنیته بدون لحــاظ نمودن
درک و تصور سالمندان میباشد ،و از سوی دیگر نیز این مسئله کمتر با رویکرد جنسیتی مورد توجه قرار
گرفته اســت و کمتر پژوهشــی اســت که از منظر جامعه شناســانه به حوزه ی سالمندان پرداخته باشد .در
هرحــال اشــاره بــه برخــی از پژوهشهای صــورت پذیرفتــه در ارتباط با ســالمندان به غنــای پژوهش فوق و
اســتفاده از دادههای موجود در جهت ترســیم افقی شــفاف از درک و تصور زنان ســالمند از زندگی مدرن و
نحوهی مواجه ه با آن کمک مینماید
بــرای نمونه حقگو ( )47 :1378در پژوهشــی با عنوان« ســالمندی ،زمســتان زندگی» بــا رویکرد کمی
بــه برخــی از مشــکالت ســالمندان اشــاره مــی نمایــد .طبق یافتــه های ایــن پژوهــش 8/3 ،درصــد مردان
ســالمند و  46درصــد زنــان ســالمند بــه صــورت تنهــا زندگی مــی کنند .نداشــتن منبــع درآمد مســتقل و
میــزان درآمــد پاییــن ،عامل عمده ای در تنها بودن ســالمندان اســت 76 .درصد ســالمندان تنها شــده از
بیماری های جســمی شــکوه دارند امید به زندگی برای ســالمندان متأهل  35درصد و برای تنها شــدگان
 7درصد است.
پژوهــش دیگری در بین ســالمندان منطقــه  13تهران ،با روش توصیفی-پیمایشــی صورت پذیرفت.
بر اســاس نتایج این پژوهش  25/6درصد از ســالمندان در انجام فعالیتهای روزانه مشــکل داشــته اند،
21درصــد از شــرایط جــاری زندگــی اظهــار نارضایتــی کردهانــد27/3 ،درصد بیمــه نبودهانــد و  24درصد از
پاسخگویان دارای نوعی از مشکالت روانی بودهاند (کلدی.)1383،
در پژوهشــی دیگــر (علــی پــور  ،ســجادی ،فــروزان ،بیگلــران )1388 ،بــه بررســی نقــش حمایتهــای
اجتماعــی در کیفیــت زندگــی ســالمندان پرداختنــد .نتایــج آن حاکــی از ایــن بــود کــه حمایــت عاطفــی،
بیشــترین تأثیر را بركیفیت زندگی ســالمندان داشــت و انواع حمایت های اجتماعی بیشترین همبستگی
را با بعد اجتماعی كیفیت زندگی داشتند.
در پژوهشــی که با موضوع »امنیت اجتماعی و آســیب شناســی ســالمندان شــهر تهران« انجام شــد،
یافتــه هــای تحقیــق ،حاکی از آن بــود كه ســالمندان جدید یا متولدین ســالهای  1320به بعد ،درشــرایط
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی عصرحاضــر ،درمقایســه بــا ســالمندان نســلهای پیــش از آن ،بهویــژه در
شــهرتهران دارای نیازها و انتظارات جدیدی هســتند ،كه میبایســت توســط مؤسســات ذیربط پاســخ داده
شوند (شیخی.)1386 ،
در ورای پژوهــش هــای مطــرح شــده به نظر میرســد زندگی مردان و زنان ســالمند برحســب كیفیت،
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چگونگــی ،نحــوهی مدیریــت امــور و تعامل با اطرافیــان از تفاوتهای خاصی برخوردار اســت .در این مورد
یتــوان بــه پژوهشــی کیفی که توســط باقــری نســامی ( )1386با عنــوان تبیین تجــارب زیســته و تغییرات
م 
روانــی -عاطفــی زنــان ســالمند انجــام شــده ،اشــاره نمــود ،یافت ههــای حاصــل در ایــن پژوهــش مشــخص
میکندکــه تغییــرات روانــی -عاطفــی در زنــان ســالمند مربــوط بــه پدیــده ســالمندی نمیباشــد ،بلكه این
تغییرات پیامد شرایط زندگی و چگونگی سازگاری با عوامل تأثیرگذار در طی این دوران میباشد.
مالحظات نظری
آنچــه در تحقیقــات کیفــی اهمیــت مییابــد ،دیــدگاه ســوژه و درک و تصــور وی از دنیای اجتماعی اســت
کــه در آن زندگــی میکند،لــذا در این گونه پژوهش ها محقــق الزامی به کاربرد تئوری هــای موجود ندارد ،از
اینــرو میتوانــد کار خــود را با جمــع آوری دادهها آغاز کند ،اما ذکر این نکته ضروری اســت که کار کیفی در
خــاء نظــری صورت نمــی پذیرد و محقــق نمیتواند نقــش تئوریهای موجود را در ســاخت مــرور ادبیات،
شــکلگیری ســواالت و در مقــام اســتناد و مقایســه نادیــده بگیــرد ،لــذا مــروری بــر نظریاتی کــه در حوزه ی
ســالمندی صــورت گرفتــه بــه منظــور بیــان ادبیــات نظــری و تکنیکــی کار مفید اســت ،از طرفــی در بخش
تحلیل دادهها نیز بعضا به صورت ارجاعی و استنادی مورد استفاده قرار می گیرد .اما قابل ذکر است که
یشــوند
بیشــتر مطالعــات مربــوط به حوزه ســالمندی به صورت واضح توســط تئوری اجتماعی هدایت نم 
و بســیاری از مقاالتــی کــه در این حــوزه به چاپ میرســند ،معموال فاقد چهارچوبهای نظری میباشــند.
چنانچــه پــاول )2001(1نیــز مــی گویــد در این حیطه بــا یک فقر نظــری روبرو هســتیم ،البته این بــدان معنا
ً
نیســت کــه در ایــن قلمرو ،نظریهای وجود ندارد.اتفاقا ایدههای نظری مهمــی در این حوزه وجود دارد که در
فهم سالمندی میتواند موثر واقع شود ،در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود.
نظریــه انفصــال یکــی از نظریاتــی اســت کــه در دهــه  1960 ،1950مطــرح شــد.کامینگو هنری2بــه ایــن
یشــوند و برای انفصال نهایی
موضوع نگاه کردند که افراد مســن چگونه از نقشهای کاری خود منفصل م 
شهــای کاری و ارتباطات
آمــاده میگردنــد ،آنهــا مطــرح میکنند کــه کنارگــذاری تدریجی افــراد مســن از نق 
ً
اجتماعی یک پروســه اجتناب ناپذیر کامال طبیعی اســت (هاویقرســت ،1950 ،آلبرشــت 1953 ،به نقل از
پاول  .)2001تئوری انفصال دربرگیرنده جهتگیری کالن میباشــد ،لذا قادر به حل آن دســته از تنشهایی
که بین گروههای سنی و با توجه به ارتباط میان طبقه ،نژاد ،جنسیت و سن تحمیل میشد ،نیست.
نظریــه اقتصــاد سیاســی از دیگر نظریات اســت کــه در مقابل رویکردهــای کارکردگرایانه ،بــه عنوان یک
یشــود کــه پیچیدگــی جامعــه مــدرن را مــورد تحلیل قــرار می دهــد .نظریــه اقتصاد
نظریــه انتقــادی ظاهــر م 
سیاسی ،این ایدئولوژی را که مردم پیر ،متعلق به یک گروه همگن و یکدست هستند و متأثر از ساختهای
مســلط نمیباشــند را بــه چالــش میکشــد و بــر روی تحلیــل دولــت در مناســبات جامع ـهی معاصــر تأکید
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میکند .برای نمونه ایستس 1به این مسئله نگاه میکند که دولت چگونه تصمیم میگیرد که منابع به چه
کســانی تعلــق بگیرد و یا به چه کســانی تعلق نگیرد .فیلیپســون نیز به این مســئله نــگاه میکند که چگونه
یســازد تا افراد ســالمند در حوزههایی چون توزیع مســتمری ،به عنوان افراد
ســرمایهداری این امر را ممکن م 
حاشیهای برساخت شوند .به عبارتی دیگر نظریه اقتصاد سیاسی برعدم تساوی در توزیع منابع و ارتباط آن
با توزی ع قدرت در درون جامعه تأکید میکند (استس  ،1979فیلیپسون ،1982 2تانزد)1981 ،3
نظریــه فمنیســتی و پســت مــدرن نیــز به تأثیر جنســیت بــر فرایند ســالمندی تأکیــد میکننــد و فرایند
ســالمندی را بــرای زنــان متفــاوت ارزیابــی میکننــد .آنهــا بــه ایــن مطلــب اشــاره میکننــد کــه در جوامــع
پدرســاالری بــا تأکیــد بــر اشــتغال مــردان و بــاروری زنــان ،اســتانداردهای مضاعفــی در رابطــه با ســالمندی
4
یشــوند (آربر
یشــود .و زنــان بــا از دســت دادن زیبایی و بــاروری ،بی ارزش و یــا کم ارزش تلقی م 
نمــودار م 
و جیــن )1991 ،5زنــان ســالمند نســبت بــه زنان جــوان ،مردان و ســایر گروههای ســنی به لحــاظ اقتصادی
جایگاه پایینتری را اشغال میکنند و به لحاظ نظری نیز کمتر به آنها پرداخته میشود (همان)
از ســالهای  ،1990رویکردهــای پســت مــدرن عالقــه وســیعی را نســبت بــه ســن و هویت ســالمندان
نشــان دادهان د با توجه به کاربرد تکنولوژیهای زیســتی و طوالنی شدن زندگی بشر ،آنها بر گفتمان و سبک
زندگــی بهتــر و افزایش فرصتهای فراغتی تأکید می کنند (بلیکی ،1999 6فدرســتون و هپ ورث،1993 7
فدرستون و ونسنیچ ،1995 8پاول و بیگ ،2000 9همه به نقل از پاول )2001
یشــود که هویــت اصلی شــخصی که زیر
مطابــق ایــن رویکــرد ،پیــری به عنــوان یک ماســک دیده م 
آن اســت را میپوشــاند ،بــرای فدرســتون و هــپ ورث ( ،)1993دو موضــوع مهم وجود دارد که باید توســط
پیریشناســی پســت مدرن فهمیده شــود .اول آنکه موضوع ماســک ،پیرشناســان اجتماعی را نســبت به
ایــن موضــوع حســاس میکند که امــکان وجود تنش ،میان ظاهــر بیرونی و توانایی کارکــردی و حس درونی
ً
و ذهنی نســبت به تجربه هویت شــخصی وجود دارد که احتماال با گذشــت ســن و دوره زندگی بارزتر می
ً
ً
گردد .ثانیا افراد ســالمند معموال وصل به نقشهایی هســتند که علیرغم تجربیات فردی و غنی ،منابعی
در اختیار ندارند.
Estess
Phillipson
Townsed
Arber
Gin
Blaiki
Featheston & Hepwosth
Wesnich
Bigg
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نظریــه پس ـتمدرن برایــن موضوع تأکید میکند که امــروزه اطالعات و تکنولوژی قابل دســترس ،وعده
بدنهای کامل را میدهند و برآنند تا بدن را دوباره شــکلبندی کنند ،اســتفاده از جراحیهای پالســتیک
و زیباســازی ،چیــزی در ورای یــک ترمیــم ســاده بــدن اســت ،گویــی قــرار اســت که یــک خود جدیــد درون
یک گفتمان خاص اجتماعی خلق گردد .نظریهپردازان پســت مدرن برآنند تا با ساختا رشــکنی جنســیتی
واقعیتها ،ســن را به عنوان یک امر ســیال ،مشــاهده کنند و خود را محدود به مدل گفتمانی پزشکی که
بر ضعف پیری تأکید میکند ،محدود نسازند.
در نظریــه مدرنیزاســیون بــه عنــوان آخریــن نظریــه مطــرح در ایــن پژوهــش عنوان مــی گردد کــه انقالب
صنعتی و توسعه ملت تبعات منفی برای سالمندان داشته و آنها را در "نقش -نقش کمتر" گرفتار ساخته
است (برگس ،)1960 ،به این صورت که با انتقال کارها از خانه به کارخانه ،و مهاجرت جوانان به شهرها،
ســالمندان شــانس کار کردن در کنار جوانان و اســتقالل اقتصادی خود را از دست داده و منزوی شده اند.
ایــن نظریــه توضیح می دهد که چگونه ویژگیهای جامعه مدرن ،افراد ســالمند را به حاشــیه میکشــاند و
یشــوند .در این
قــدرت و نفــوذ آنهــا را کاهــش میدهــد و آنها کمتر از گذشــته در حیــات اجتماعی درگیر م 
نظریــه ،کنــار گــذاری افــراد ســالمند از زندگی اجتماعی فعــال به عنوان امــری اجتناب ناپذیــر که محصول
مدرنیزاسیون است ،دیده می شود.
جمــع بنــدی نــکات نظــری نشــان مــی دهــد که جامعــه شناســی ســالمندی ســعی دارد تا مســائل و
واقعیت هایی را که افراد سالمند و جامعه سالمندی با آن مواجهند ،را پوشش دهد ،اما یکی از چالش
های اصلی نظریه های رایج ســالمندی آن اســت که آنها کمتر به نقش مناســبات قدرت و تنوع تجربیات
تهــا ی مختلــف پرداختــه انــد .بعبــارت دیگــر نظریه های پیشــین ســالمندی ،بــه اندازه
در میــان کوهور 
کافی به آن دســته از مناســبات قدرت چون طبقه ،ســن ،جنســیت ،نژاد و قومیت توجه نکرده اند (مک
مولیــن ،) 12000و در صــورت توجــه بــه آن ،بیشــتر به عنــوان ویژگی های فردی دیده شــده انــد که تفاوت
ایجــاد میکنــداز اینــرو انجام تحقیقات کیفی در دســتیابی به یــک فهم نظری و به دس ـتآوردن نظریههای
غیررســمی ،جایگاه خاص خود را دارد .تحقیق کیفی حاضر ،براســاس منطق اســتقرایی و تکیه بر دادهها
عمل کرده اســت و در بخش تحلیل دادهها از تحلیل تماتیک اســتفاده نموده تا محورهای مشترک در کل
مجموعه داده ها شناسایی گردند.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــا اتخــاذ رویکردی اســتقرایی بــه دنبال کشــف ابعــادی از زندگی زنان ســالمند اســت که
نیازمنــد مدیریــت زندگــی در جامع ـهی مــدرن اســت .همچنیــن فهــم عمیــق از نحــوه مواجهــه ســوژههای
1. McMullin
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اجتماعــی بــا پیامدهــای مدرنیتــه و چگونگــی درک و مدیریت این پیامدهــا با نگاهی جنســیتی ،از دیگر
رســالتهای ایــن پژوهش اســت که نیازمنــد مطالعهای کیفی با رویکــردی امیک 1اســت ،بنابراین با توجه
بــه ماهیــت موضوع مــورد مطالعه ،دغدغهها و ســواالت تحقیق ،اســتفاده از روششناســی کیفی انتخابی
صحیح به نظر میآید.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،تحقیق حاضــر در بخش تحلیــل دادهها از تحلیــل تماتیک اســتفاده نموده
اســت .تحلیــل تماتیک اساســا یک اســتراتژی توصیفی اســت که جســتجوی مــا را در یافتــن الگوهایی از
تجربیــات در میــان مجموعه داده های کیفی امکان پذیر می ســازد .محصــول تحلیل تماتیک ،توصیفی
از آن الگوها و طرح کلی و مرکزی اســت که آنها را بهم پیوند می دهد و هم در برگیرنده الگوهای جامع از
تجربــه که بواســطه آنها مفاهیم و فرایندها آشــکار شــده اند .اگر چه تحلیل تماتیــک در حد توصیفی باقی
مــی مانــد و طــوری طراحی نشــده اســت که از یک ســاخت اساســی پــرده برداری کنــد و نمی توانــد تئوری
زمینــه ای 2را توســعه بخشــد ،بــا این حال محققان موظف هســتند یافته هایی را ارائه کننــد که مفید و با
معنا باشند (گیون.)867-868 :2008 3
جامعه یا میدان مورد مطالعه در این پژوهش ،زنان سالمند  60سال به باال ساکن در مناطق  22گانه
شــهر تهــران مــی باشــد از آنجا که کالن شــهر تهران بیش از هر شــهر دیگری در معــرض پیامدهای زندگی
مدرن قرار دارد ،بهترین نمونه برای واکاوی مسئلهی مورد پژوهش میباشد.
در روشهای کیفی حجم نمونه مانند روشهای ّکمی از پیش تعیین شــده نیســت و بســتگی به روند
یتــوان از دو نــوع نمونهگیــری به صورت
شهــای كیفــی م 
تحقیــق و مقــوالت در حــال تکویــن دارد .در پژوه 
5
همزمان اســتفاده کــرد؛ نمونهگیری هدفمند4و نمونهگیری نظری (ایثــاری )1390،239،در نمونهگیری نظری
از قاعــده «انتخــاب تدریجی» 6پیــروی میکند .نمونهگیری نظری نوع خاصی از نمونهگیری هدفمند اســت
کــه در آن محقــق از رویدادهــا ،افــراد یــا واحدهــا بــر مبنــای ســهم بالقــوه آنهــا در توســعه و آزمون ســازههای
نظــری نمونهگیــری میکنــد .فرآینــد ایــن نــوع نمونهگیــری ماهیتی تکــراری دارد .بــه این صــورت که محقق
یــک نمونــه اولیــه را برگزیند ،دادهها را تحلیل میکند و ســپس نمونههای بیشــتر را بــرای پاالیش مقولهها و
ً
نظری ههــای در حــال ظهــور خود مجددا انتخــاب می کند .این فرآینــد تا زمانی ادامه مییابــد که محقق به
 .1رویکرد امیک یکی از مفاهیم بنیادی در پارادایم تفســیری و روششناســی کیفی اســت و به معنای درک ،تفســیر و بازنمائی
پدیده یا موضوع مورد بررسی از «نقطه نظر افراد درگیر» با آن است.
Grounded theory
Given
Purposive Sampling
Theoretical Sampling
Gradual Selection
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مرحله اشــباع دادهها 1میرســد ،یعنی به مرحلهای که در آن هیچ ایده جدیدی از گســترش بیشتر نمونهها
حاصل نمیشود(محمدپور .)41/2 :1390 ،در این پژوهش پس از انجام  18مصاحبه کیفی عمیق با زنان
سالمند ،اشباع دادهها حاصل آمد.
مشخصات و ویژگی های جمعیتی مصاحبه شوندگان در جدول  ،1قابل مشاهده است.
جدول .1توزیع فراوانی و برخی ویژگی های جمعیتی نمونه تحقیق

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ

ﻃﺒﻘﻪ

ﺷﻐﻞ

ﻓﺮزﻧﺪان

65-60

ﻓﺮاواﻧﻲ
2

 80ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

3

اﻛﺎﺑﺮ-اﺑﺘﺪاﻳﻲ

5

ﻣﺠﺮد

0

13

80-65

12

ﺑﻴﺴﻮاد

1

دﻳﭙﻠﻢ

ﻣﺘﺎﻫﻞ

6

اﺳﺘﻴﺠﺎري

6

ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ

8

ﺧﺎﻧﻪ دار
ﺷﺎﻏﻞ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
داراي ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ

18
0
0
17
1

12

ﺑﻴﻮه

12

ﺷﺨﺼﻲ

10

ﭘﺎﻳﻴﻦ

0

ﺑﺎﻻ
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یافته های تحلیلی
در تحقیقــات كیفــی جم ـعآوری دادهها و تحلیــل آنها به صورت همزمان صورت میگیــرد .بازخوانی و مرور
یســازد و ایــن امكان را به وجود م ـیآورد تا دادهها حول
مصاحب ههــا ،زمین ـهی گمانــه زنی نظری را فراهم م 
محورهای خاصی به نظم کشیده شوند .در زیر سعی می شود تا با توجه به سواالت تحقیق و محور هایی
کــه در حین تحقیق ظاهر شــدند ،موضوع تحقیق توضیح داده شــود .با توجه بــه داده های تحقیق ،یافته
های تحلیل شامل  4دسته آسیب کلی در زندگی زنان سالمند می باشد.
 آسیب پذیری جسمی و فیزیکی زنان سالمند:اگــر چــه ســالمندی بیمــاری نیســت امــا حجــم بیمــاری هــا در آن بســیار چشــمگیر اســت .ســازمان
جهانــی بهداشــت در آوریــل  1995برنامه ای را در زمینه ســالمندی و ســامت تدوین کــرد و در آن پیش از
ســالمندی بر ســالم پیر شــدن تأکید کــرد (پوررضا ،خبیــری نعمتی.)1385،این در حالی اســت که برطبق
آمار و ارقام زنان سالمند از وضعیت جسمانی مطلوبی برخوردار نیستند و دوران سالمندی خود را اغلب
بــا بیمــاری به ســر می برند .برای نمونه در پژوهشــی در این خصوص مشــکل جســمی زنــان  43/1درصد
بــوده درحالیکــه در مردان  39/9درصد عنوان شــده اســت (شــیرازی خواه ،موســوی ،صحاف ،ســرمدی،
.)1390در ایــن شــرایط زنان ســالمند با تحمل بیماریهای مختلف از یکســو و عدم برخــورداری از امکانات
بهداشــتی و درمانــی مطلــوب از ســوی دیگــر ،دریافــت نامطلوبــی از زندگــی خــود دارند و نوعی ســالمندی
مرضــی را تجربــه میکننــد .زنان ســالمند در این پژوهش اغلــب در اولین واکنش در شــروع مصاحبهها به
آســیب هــای فیزیکــی و ناتوانــی در کنترل و درمان اشــاره داشــتند و اکثرا نســبت به وضعیت رســیدگی به
بهداشت و درمان خود توسط دولت و خانواده ناراضی بودند.
برای نمونه سلیمه  60ساله در بیان مشکالتش می گوید:
"ما پیرزنها مدام مریض هســتیم پادرد و کمردرد امان ما رو بریده پیری همش درد و مرضه ما حقوق
نداریــم ،بیمــه نداریم.دولــت برای دوا و درمان ما کاری نمیکنه.خرج و مخارج دوا باالســت .بچه ها بتونن
شکم خودشون رو سیر کنن .اگه مریض بشی باید سرتو بزاری بمیری"
همچنین طوبی  72ساله درباره مشکالت خودش و هم سن و سالهایش معتقد بود:
"مــا تــو کوچــه دور هــم میشــینیم از درد و مریضــی هامــون میگیــم .همــه مریضــن از کار افتــاده اند.بــا
دردهاشــون میســوزن و میســازن .شــوهر من وقتی مرد یک دفترچه بیمه هم برای من نذاشت من االن باید
چکار کنم؟کی به داد من میرسه؟"
اکثر زنان ســالمند نســبت به بیماریهای خود با نوعی درماندگی مواجه هســتند ،ریشه این درماندگی
را می توان در عدم ســازماندهی مســئله درمانی ســالمندان(خصوصا زنان بدون سرپرست)توســط دولت و
باال بودن هزینه های درمانی دانست.
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 آسیب پذیری روحی و عاطفی زنان سالمند در عرصه زندگی خصوصی:شهــای ســنتی خانــواده رنــگ باختــه ،بطوریکه این
بــا فرآینــد نوســازی و تجددگرایــی ،بســیاری از ارز 
امر موجب آســیب های جدی عاطفی و روانی شــده اســت .چنانچه بعضی از تحقیقات نشــان میدهد
«میانگین مقیاس خانوادهگرایی در ایران ( )۸/۴۴می باشــد که از میانگین هر دو گروه کشــورهای با سطح
توســعه پایین ( )۸/۸۹و متوســط ( )8/65کمتر اســت .شاید دلیل این امر آهنگ باالی نوسازی در ایران
باشــد (آزاد ارمکی،ملکی.)۱۱۲ :۱۳۸۶،در زیر به بعضی از این آســیب ها اشــاره می شــود .اکثر این آسیب
های ریشه در زندگی خصوصی و خانوادگی زنان سالمند دارد .
 منزلت زداییاگــر چــه در جوامــع ســنتی تعــداد افراد کمتری به ســن ســالمندی میرســیدند اما از قــدرت و منزلت
بیشــتری برخوردار بودند،اما امروزه افراد بیشــتری به ســن ســالمندی میرســند و حال آنکه بعضا از منزلت
کمتری برخوردارند .مهری  62ساله در این رابطه می گوید:
«قدیــم احتــرام بزرگترهــا رو داشــتن االن ایــن احتــرام هــا رو نــدارن بچــه هــا میگن تــو بیســوادی مدام
سرزنشــم میکنن به حرف ما گوش نمیدن االن احترام نمیزارن تا حرف میزنیم کلی حرف به ما میزنن.
نمیتونیــم کــج و راســت رو بهشــون بگیم مــا وقتی کوچک بودیم احترام میزاشــتیم االن نمیشــه باهاشــون
حرف بزنی هرطوری میخوایم نصیحت کنیم نمیشه».
بتول  72ساله نیز میگوید:
"االن بچه ها ســواد دارن من کارهای نیســتم االن مملکت پیشــرفته اســت بچه ها خودشــون تصمیم
میگیــرن از مــن نظــر نمیخــوان زنهــای ه مســن من همــه همینطور هســتن همــه تو خودشــون میریــزن کاری
نمیتونیم بکنیم تو خودمون میریزیم .جوانیم من تو ســری خور بودم ،االن هم تو ســری خور هســتم بچهها
هر کدام یک چیزی میگن عزت و احترام ندارم».
 طرد شدنیکــی دیگــر از آســیب های عاطفی و روانی زنان ســالمند ،پدیده ی «طردشــدن» اســت .هســته ای
شــدن ســاخت خانــواده و كاهــش تعــداد فرزنــدان از یك ســو و رشــد فــرد گرایــی از ســوی دیگــر زمینه طرد
سالمندان را فراهم می سازد.
فاطمه  78ساله در اشاره به طرد شدنش در فضای خانوادگی میگوید:
«روابطــم بــا فرزندانم خوب نیســت هیچکدام از بچههام مهربان نیســتن پســرم یه آپارتمــان برام خرید
کــه منــو بنــدازه داخلــش و ســال به ماه یــه خبر تلفنی ازم بگیــره .فقط پارک میام االن هم هوا ســرد شــده.
البد گرونیه نمیان نمیرن .دیگه جوانها مثل من رو نمیخوان میخوان برن تئائر ،رقاصی،دورهی بدی شده
خدا کنه دست اندرکاران درست کنن".
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 فرزند ساالری و تبعیت مضاعف زناننگاهــی بــه طــول مدت زندگی زنان ســالمند نشــان می دهد ،که آنهــا همواره در موضــع فروتری بوده
اند ،زنان در نقش همســر مطیع شــوهران خود بوده و در دوره ســالمندی نیز پس از مرگ همســر باید امور و
خواسته ها ی خود را به فرزندان بسپارند
در زندگــی مــدرن پــدر و مــادر بواســطهی توقعات بیــش از حد فرزندان ،مورد ســرزنش قــرار میگیرند و
یشــوند .احســاس ناتوانی در امر والدگری منجر به پذیرش پدیدهی فرزند ســاالری
دائما به حاشــیه رانده م 
یگــردد .فرزنــدان در اکثــر مــوارد مطابــق بــا اســتانداردهای جامعــه مــدرن در مــورد ســبک زندگــی والدین
م 
و تصمیمــات آنهــا قضــاوت میکننــد و حال آنکــه والدین احتمــاال مطابــق باهنجارهای زمــان خود عمل
مینمایند.
معصومــه  65ســاله از جملــه پاســخگویانی بــود کــه بــا ایــن پدیــده مواجه بــود و بــا حالتــی از دلهره و
اضطراب از ترس فرزندش که مبادا به بیان این مطالب از سمت وی پی ببرد بیان می کند:
«زندگی خیلی ســخت میگذره دیگه اعصاب ندارم .زندگی ســخت شده همش دعوا و مرافه .روابط
ً
من با بچهام اصال خوب نیست فرار میکنم پارک .تو خونه جرأت ندارم از ترس پسرم حرف بزنم اگه حرف
بزنم روزگارم ســیاهه .مثل یک کنیز میمونم میگه هرچی من میگم بگو چشــم اما من مادرم نمیتونم بگم
چشم .تلفن رو قطع کرده با کسی تماس نگیرم عوض اینکه به ما برسه».
 آسیب پذیری زنان سالمند در عرصه مناسبات اجتماعی:مسائل اجتماعی سالمندی را می توان از طریق دگرگونی درجایگاه اجتماعی سالمندان مورد بررسی
قرار داد .در حالی که در جوامع ســنتی ،ســالمندان به عنوان افرادی صاحب نظر و با تجربه در کلیه ابعاد
اقتصادی و اجتماعی حیات جامعه حضور داشــتند اما در جوامع مدرن با اضمحالل خانواده گســترده از
یکســو و تغییرات ســریع جوامع از ســوی دیگر ،پایگاه اجتماعی ســالمندان دگرگون شــده است .علی رغم
آنکــه در جوامــع مدرن جمعیت ســالمندان به بیشــترین حد خود در طول تاریخ میرســد امــا اقتدار ،اعتبار
و منزلــت اجتماعــی آنان به کمترین حد خود رســیده اســت (احمدی .)1379:244،بــا توجه به مصاحبه
های عمیق در زیر به پاره ای از مشکالت زنان سالمند در این زمینه اشاره می شود.
 عدم آشنایی با فضای مدرن وحاشیه ای شدناكثــر زنــان ســالمند بــه علت عــدم آشــنایی با فضای مــدرن كه شــاید متأثــر از رویكردهای ســلبی در
بدنهی اجتماعی و خانوادگی اســت ،با این گونه فضاها بیگانه هســتند .بســیاری از آنها قادر به هماهنگ
کردن خود با اقتضائات زندگی مدرن نیستند .عدم آموزش سالمندان و عدم دسترسی آنها به اطالعات
و نحــوه اســتفاده از امكانــات خــاص (تكنولــوژی) موجــب شــده تا آنهــا بیــش از پیش در حاشــیه زندگی
اجتماعی قرار گیرند.
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طوبی (م)  80ساله می گوید:
« 50ســاله در تهــران زندگــی میکنــم پامــو از چهــار راه لشــگر اون طــرف تر نزاشــتم من بلد نیســتم از
وســایل جدیــد اســتفاده کنم حقوقم با کارت شــده من بلد نیســتم .هیچکــس رو ندارم شــوهرم فوت کرده
بچهدار هم نشدم پدر ،مادر ،خواهر و برادرم ندارم یک آقای همسایه است کارامو انجام میده»
ً
انــزوای اجتماعــی بــرای زنــان مســئله آفریــن اســت زیرا طــول عمر آنــان عموما بیــش از همســران آنان
اســت و همیــن امر آنها را در زمینههای مختلف آســیب پذیــر مینماید (شــیخی .)1386،الزم به یادآوری
اســت كــه شــكلگیری انــزوا اجتماعــی در بین ســالمندان به دلیــل ویژگی هــای تحمیلی زندگــی مدرن،
اغلــب از روی ناچــاری صورت میپذیرد زیرا اكثر زنان ســالمند به علت عدم آگاهی از نحوهی اســتفاده از
وســایل جدید در اجتماع ،ترجیح میدهند درحاشــیه به سر ببرند ،از سوی دیگر نیز در محیط خانوادگی
بــه لحــاظ روحــی و روانــی بــا هجم ـهای از برخوردهای ســلبی مواجه هســتند زیرا بــه علت كهولت ســن و
یســوادی از ســوی خانواده تمایلی برای آموزش دادن به ســالمندان وجود ندارد در این حالت ســالمند تا
ب 
حدودی به صورت اختیاری به حاشیه كشیده می شود.
بــرای نمونــه زهــرا  78ســاله که مانند اکثــر زنان ســالمند به علت عدم شــناخت و آگاهــی از نحوهی
استفاده از وسایل جدید به نوعی انزواگزینی دچار شده میگوید:
«از وسایل جدید استفاده نمیكنم .میترسم .مترو  1ساعته آدمو هرجا بخوای میبره اما من میترسم
نمیتونم ســوار بشــم.برا حقوقم هم كه میرم بانك به من میگن عابر بانك بگیر اما من بلد نیستم استفاده
كنــم .مــا هم انســان هســتیم میخوایــم بریم بیایم دولت باید به فكر ما باشــه من كســی نــدارم كارهامو برام
انجام بده».
در پاسخ به این سوال که آیا فرزندانتان به شما کمک میکنند؟ میگوید:
«االن بچــه هــا میگن بشــین تو خونت حــرف نزن .تو نمیدونی .خبر از اجتماع نداری .من تا با پســرم
صحبت میكنم از مشكالتم میگم میگه من چكار كنم .دخترم من برم آویزون كی بشم؟»
 مشکل گذران اوقات فراغتنحــوه گــذران اوقــات فراغــت نیــز بــرای بعضی از ســا لمنــدان امــری جدی اســت که خــود میتواند
حاکــی از «روابــط فاصلــه دار» بیــن نس ـلهای مختلــف باشــد .ســالمندان به عنوان نســل گذشــته دارای
ً
بهــرهوری متفاوتــی از زمــان بودنــد .بــرای آنهــا ،اســتفاده از اوقــات فراغــت عمومــا در فضایــی خانوادگــی و
یشــد .آنهــا بهتریــن حالت گــذران اوقــات فراغت را
منطبــق بــر هنجارهــای ارزشــی و دینــی برنامهریــزی م 
در تعامــل بــا دوســتان و خویشــان و مســافرتهای زیارتــی میدانســتند امــا در زندگــی مــدرن عالئــق جوانــان
تفــاوت یافتــه اســت ،بــرای مثال آنها مســافرت و گــردش را بر دیدار اقــوام ترجیح می دهنــد و یا بر خالف
ســالمندان ،از شــیوههای وقتگذرانــی و معاشــرت بــا همســایه و اهــل محل کمتر اســتفاده میکننــد (آزاد
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ارمکی ،زند ،خزایی .)۱۳۷۹ ،تفاوت در عالئق موجب عدم اجرای برنامهریزیهای مشــترک می شــود و در
نتیجه ســالمندان را به ســمت انزوا و تنهایی می کشــاند .در پژوهش حاضر عموم پاســخگویان در حالتی
از بیهودگی و عدم بهره وری مطلوب از عمر و زمان به سر میبردند.
مریم  70ساله برنامه ی روزانه اش رو اینطور توضیح میدهد:
"میشــورم جمــع میکنــم کاری هــم نمیتونــم بکنــم .آدم وقتــی پیــر میشــه ضعیــف میشــه .عصــر هــم
از تنهایــی میــام بیــرون .نــه یــک جایی واســه تفریح بــرا پیر زنها هســت که 2ســاعت برن اونجا ،گذشــت
دوران جوانــی چــه زود .بچــه هــام هــم دورن ،كــرج ،تهــران پارس ،یك وقت شــب میــان دو روز منــو میبرن
برمیگردونن اما دیر به دیر ،دو ماهی یكبار .مشــكل من االن تنهاییه تا  11شــب كه بخوابم تنهام .چارهای
نــدارم نصــف پیرز نهــا مثــل من هســتند چــكار كنم دوســت داشــتم حقوق داشــتم هر طرفی میخواســتم
یشــدیم و مراقب پیرها بودن اینطور
یشــدیم پشــتیبانی م 
میرفتم .اگر ما مثل كشــورهای دیگه حمایت م 
یشــن كه پدر و
یشــد وضــع مــا این نبــود .اینجا فقط تنــدی میبرن خانه ســالمندان بچهها مهندس م 
نم 
مادرهاشون رو ببرن خانه سالمندان".
 تقابل ارزشهای سنتی و مدرنســالمندان در این دوران بیش از هر دوره ی دیگر ،شــاهد تقابل ارزشهای ســنتی و مدرن می باشند
یشــود .كــه نتیجه اصلی چنیــن تقابلی،
یســابقه باعث افزایش تضاد با ســنت م 
تســریع ایــن پروس ـهی ب 
ایجاد مجموعه ها و ارزش های تركیبی است (مورشیتان 61:؛.)1380
زنــان ســالمند تغییــر و تحــول ارزشــها و اعتقادات حاكــم در جامعه و شــکل گیری ســبكهای جدید
ً
رفتاری و ظاهری را مثبت ارزیابی نمی کنند .این نگاه كامال منطبق بر اصل شــكلگیری شــكاف ارزشــی
در تقابل ســنت و مدرنیته در جوامع در حال توســعه محســوب میگردد .البته آن دســته از پاسخگویان كه
بــا اصــل پیشــرفت مشــکل ندارند باز بر همخوانی پیشــرفت بــا مبانی ارزشــی و اعتقادی تاکید مــی ورزند.
زنــان ســالمند زندگــی مــدرن را با مفاهیمی چون تجمــل گرایی ،مصرف گرایی و تنــوع طلبی توصیف می
کننــد کــه بــا روحی ـهی قناعتگرایــی و ســنت گرایــی آنها ســازگار نیســت و همین امر مــی تواند بــه روابط
فاصله دار آنها در عرصه اجتماعی دامن بزند.
فرنگیس  68ساله با توجه به هنجارها و ارزشهای سنتی و عقیدتی خود می گوید:
«زندگی امروز برا جوانها بد شــده ماهواره اومده ،قرتی گری اومده ،اما تو بســاط ما اینا نیســت ،آرایش
نیست ،من به بچه هام میگم از این کارا نکنن .اونها هم میدونن من حساسم میان پیشم درست میان.
میدونــن مــن اهل ریخت و پاش و پیتزا نیســتم یه آبگوشــت ســاده مثــل قدیمها میزارم.خــودم هم که تنها
باشــم نون خشــکم باشــه میخورم تو قید شــکم نیســتم به جاش پول ماشــین میدم میام زیارت ،من زیارتو
دوست دارم».
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مــوارد فــوق بیانــی از مشــکالت زنــان ســالمند در عرصــه اجتماعــی بــود که با نوعــی یــأس و ناراحتی
عمیق از آینده اظهار شد.
 آسیب پذیری زنان سالمند در بعد اقتصادی:در ارتبــاط بــا آســیب های ســالمندی از منظــر اقتصادی باید گفت کــه به علت نابرابریهــای بین دو
جنــس در مالکیــت دارایها ،اشــتغال و حتی کنتــرل بردرآمد و دارایی ها ،ســالمندی برای زنان مشــکالت
اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد .و با توجه به تأثیر توان اقتصادی بر میزان رضایت از سالمندی،
زنان ،دوران سالمندی را با دشواری و مشکالت بیشتری سپری مینمایند (احمدی.)1379،
عــدم پشــتوانهی مالی برای زنان ســالمند باعث شــده عموم آنان در شــرایط فعلــی ،توانایی مدیریت
زندگی خویش را نداشــته باشــند .آن دســته از پاســخگویانی که دارای اســتقالل مالی بودند در بعد فردی به
لحاظ روحی روانی و در بعد خانوادگی به لحاظ جایگاه و منزلت از موقعیت مطلوب تری برخوردار بودند.
پاسخگوی  87ساله از طبقه نسبتا مرفه در مقایسهی خود با دیگر زنان سالمند میگوید:
"زنان ســالمند دیگه باید اســتراحتی که من میکنم بکنن و کاری که من انجام میدم بدن .من پارک
یســودام بچــه هام خارج رفتن با ســواد شــدن بــه جایی
میــام و چیزهــای زیــادی یــاد میگیــرم .مــن اگه ب 
رســیدن .مــن در رفــاه هســتم .االن هــم 600متــر خونه تــو آریاشــهر دارم به نامم هســت یک دنــگ تعمیرگاه
پسرهام هم به نامم هست بچه ها منو توی سرشون میزارن" .
امــا بــر خــاف افــراد مرفه ،عــدهای از پاســخگویان از ضعــف و عدم اســتقالل مالی به عنــوان یکی از
اساسیترین مشکالت در زندگی نام بردهاند .برای نمونه عصمت  70ساله از طبقه ضعیف میگوید:
«خرجیــم رو بچــه هــا میدن اینطور آبرو آدم میــره .همه پول میدن ،هرکدوم دستشــون میاد ،خرجیمو
میــدن ...راحــت نیســتم .کاری هم نمیتونم بکنم .کاش بافتنــی می بافتم میآمــدم میفروختم .آدم وقتی
پیــر میشــه ضعیف میشــه... .دوســت داشــتم از خودم حقوق داشــتم دســتم تــو جیب خودم بــود محتاج
کســی نبــودم ....حاال علــی مونده و حوضش .در کل قدیم به پیرزنها احترام میذاشــتن االن کامپیوتر اومده
میرن تو سایت .ماهواره اومد ،زهرمار اومده همه چی رو به هم ریخته».
نتیجهگیری
رشــد ســریع شهرنشــینی و مدر نشــدن در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه ،مناســبات اجتماعــی و
خانوادگی را در هم ریخته اســت و موجب تضعیف بســیاری از ســنتهای مربوط به حمایت از ســالمندان
گشــته اســتبرای نمونــه در چهــار دســته از نظریات مرتبط با ســالمندی و ابعــاد مختلف آن کــه در پژوهش
فــوق بــه عنــوان مالحظات نظری به آنها اشــاره گردید این مســئله برجســته اســت کــه دوران ســالمندی با
ویژگی های خاصی قابل شناســایی اســت که در اغلب آنها وجود مشــکالت برای سالمندان نمود عینی
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دارد .بــرای نمونــه انفصال ســالمندان از نقــش های کاری و ارتباطــات اجتماعی خــود در «نظریه انفصال»
به ایجاد شــکافی عمیق میان قشــر ســالمندان با دیگر گروههای ســنی فعال در جامعه اشاره می نماید که
این امر انزوای اجتماعی ســالمندان را به دنبال خواهد داشــت .و یا در نظریات فمنیســتی و مدرنیزاســیون
نیــز ،هــر دو با تأکید بر تحوالت نقشــی ســالمندان ،به دنبال برجســته ســازی مفهوم ســالمندی در دنیای
مدرن ،به عنوان یک امر رو به رشــد می باشــند مضاف بر اینکه در نظریات فمنیســتی تأکید بر جنســیت
و تفاوتهــای جنســیتی در مدیریــت دوران ســالمندی مشــهود تــر مــی باشــد .عالوه بــر این ،توجــه به نقش
دولــت و نحــوه تخصیــص امکانــات و خدمــات در میــان گرو ههــای ســنی مختلــف در جامعــه ،در نظریه
اقتصــاد سیاســی نیــز در ایجاد دقت نظر به این مســئله مهم که دولتها تا چه میــزان می توانند به مدیریت
زندگــی ســالمندان بپردازند حائز اهمیت اســت .در نهایت تمامی رویکردها و نظریــات مختلف در ارتباط
با ســالمندی موید اهتمام بیشــتر به مقوله ســالمندی به عنوان یک مســئله پیش رو در دنیای مدرن می
باشــند که باید مورد توجه قرار گیرد .بیتردید مســئله ســالمندی زنان و مردان را به صورت یکســانی متأثر
نمیسازد.
ً
مصاحب ههــای عمیــق حاکی از آن اســت که زنان ســالمند بعضا حس مفید بــودن ،کارآیی ،احترام و
منزلت اجتماعی را از دست دادهاند و این امر به نوبه خود بر کیفیت زندگی آنها اثر میگذارد .آنها بر این
باورنــد کــه تغییــرات اجتماعی ،روابط و مناســبات خانوادگی آنها را درهم ریخته اســت و آنهــا را به لحاظ
اجتماعی ،کنار گذاشــته اســت.پیچیدگی زندگی شــهری باعث شــده اســت تا بســیاری از زنان ســالمند،
ادغــام در فضاهــای اجتماعــی را مشــکل و یــا حتی غیــر عملی ببینند و بیشــتر خــود را در فضای خانگی
محصــور ســازند.کلمه ســالمندی در نــگاه زنــان با مســائل مختلفی چــون کاهش تــوان فیزیکــی ،تغییر در
نقش های خانوادگی ،تغییر در نقش های کاری ،انزوا ،از دست دادن منزلت اجتماعی یا حتی فراموشی
و آلزایمر همراه است
تحلیــل تماتیــک داد ههــای کیفــی نشــان میدهــد زنــان ســالمند احســاس شــکنندگی ،واماندگــی و
ً
غیرمولــد بــودن دارنــد .البتــه ایــن مســائل با توجــه بــه متغیرهایی چــون طبقــه و موقعیت اقتصــادی کامال
متفاوت اســت .برای مثال زنانی که به منابع اقتصادی بیشــتری دسترســی دارند افکار کلیش ـهای در مورد
ســالمندی را بــه چالش میکشــند و با آن به عنــوان امری طبیعی و پویا برخورد میکننــد و حال آنکه زنان
سالمندی که برای بقاء ناچارند به فرزندان خود تکیه کنند ،یک نوع سالمندی مرضی را تجربه میکنند.
ایــن دســته از زنــان فاقــد آرزو میباشــد و نســبت بــه اطرافیــان خود بــا حس بیاعتمــادی برخــورد میکنند
و معتقدنــد کــه دولــت بایــد سرپرســتی و مراقبت آنهــا را برعهده گیــرد .بنابرایــن تجربه ســالمندی و اینکه
افراد چگونه به ســالمندی خود واکنش نشــان میدهند ،تا حدی زیاد بســته به بســتر اجتماعی و معانی
فرهنگــی از ســن داد .بــا توجــه بــه یافتــه های تحقیق به نظر می رســد ســامان دهــی زندگی زنان ســالمند
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نیازمنــد توجــه در تمامــی جوانــب و ابعــاد می باشــد .زنان ســالمند در زندگی خصوصــی و اجتماعی خود
دارای مشــکالت عدیــده ای بــه واســطه زندگی مدرن می باشــند که متأســفانه مورد غفلت واقــع گردیده و
یــا در برنامــه ریــزی و مدیریت به نیازمندیها و درک و تصور این قشــر از زندگی شــان توجهــی نمی گردد.لذا
فرهنگ ســازی در ارتباط با زندگی ســالمندان به عنوان یک واقعیت پیش روی جامعه ایران در ســالهای
آتــی امــری ضــروری اســت چراکه اغلب مشــکالت روحــی و روانی ســالمندان به عدم درک شــرایط خاص
زندگــی آنــان در فضــای زندگــی خصوصــی و اجتماعــی آنــان بازمــی گــردد از ســوی دیگــر نهادهــای دولتی
مســول بایــد بــا اهتمــام به فراهــم آوری شــرایط ویــژه برای زنــان ســالمند در ابعــاد خدماتی ،امــکان حضور
زنــان ســالمند را در اجتمــاع فراهم نماید که در این میان برای پوشــش دهی بــه برخی نیازهای روحی زنان
ســالمند در بهره وری از خدمات رفاهی و تفریحی نهادهایی مانند شــهرداریها و ســراهای محله از قابلیت
باالیی برخوردار می باشــند .در کل ســاماندهی به وضعیت زنان ســالمند به عنوان سرمایه های اجتماعی
نیازمند برنامه ای هدفمند و چشم اندازی غنی میباشد.
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