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چکیده
خانواده به عنوان گروه نخستین ،متولی امور حضانت از اعضای خود است  .این مقاله در صدد یافتن علل ساختاری خانوادههایی است کهه
با دفع یا طرد سالمند خود ،این وظیفه را مغفول گذاشته و سالمند را به سرای سالمندان میسپارند .مقایسه عوامل سهاختاری در دونهو
خانواده که پذیرای مراقبت سالمند خود هستند و خانوادهای که سالمند را به سرای سالمندان میفرستند ،مهمترین ههد ایهن پهشوه
بوده است .روش پشوه توصیفی ه تبیینی ،ا زنظر هد کاربردی ،از نظر میزان ژرفایی پهنا نگرواز نظر زمانی مقطعی بوده است .دادهها
باروش پیمای و ابزار پرسشنامه محقق ساخته در بین دو گروه  022نفره ازسالمندان مقیم منزل(با نمونهگیری خوشههای چنهد مرحلهه-
ای)در مقایسه با ساختار خانوادگی سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک(با روش نمونهگیری تصادفی)انجام شده است .اعتبار ابزار نیز
با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از پایایی همسانی درونی(آلفای)2/8سنجیده شده است .یافته های پهشوه نشهان مهی
دهد که نگه داشت یا طرد سالمند از خانواده ،تابعی از نحوه ارتباطات ،مفاهمه ،وفاق و هنر مدیریت گفتگودر خانواده است .بین ساختار
خانواده در زمینه اعتماد درون خانوادگی و جایگاه سالمند در خانواده ارتباط وجود دارد .میزان همهدلی در درون خهانواده ،عنصهر معنها
داری در نگه داشت یا طرد سالمند است .وضعیت پایگاه اجتماعی ه اق تصادی سالمند در جایگاه او موثر بوده است و باالخره اندازه مکهان
زندگی خانواده در "جذب" یا "دفع و فرستادن سالمند به سرای سالمندان" موثر است.

واژه های کلیدی :سالمند ،ساختار خانواده ،سرای سالمندان ،همدلی ،اعتماد ،پایگاه اجتماعی هاقتصادی ،شهر تهران.
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مقدمه

خانواده به عنوان گروه نخستین ،در تمام ديدگاههای موجه همواره پرچم دار حراست از نسل هاست .حراست از فرزندان بهه وهور
غريزی هم زمان با والدت هر کودک  ،فرض مسلمی در اولويت های هر خانواده محسوب می شود .به وريق اولی سالمندان نیهز
به واسطه اشتراک نسلی و نیز ناتوانی اجتناب ناپذيردر رده سنی خاص ،وبق توصیههای دينی و فرهنگی قاعهدتا مشهمول عنايهت و
مراقبت خانوادگی قرار می گیرند .در جوامع امروزی ،همزمان با رشد پديده توسعه يافتگی و اعمال سیاست ههای مبتنهی بهر کنتهرل
موالید ،وول عمر و امید به زندگی در سالمندان بیشتر شده ودر آينده ای نه چندان دور از هر پنج نفر ،يک نفر سالمند خواهد بود.
انتظار می رود جمعیت سالمندان جهان در وی سالهای 0332تا 0111میالدی از رقم 3درصد بهه  01در صهد برسهد ،کهه در آسهیا از
1/3درصد به 1/01در صد ،در اروپای شرقی از 07/7درصد به 02/0درصد ،در فرانسه از 01/3درصد به 17/1درصهد ،در آلمهان
از 00/1درصدبه 10/1درصد ،در ژاپن از 01/0درصدبه  17درصد ،و در ايران از  2/1درصد به07/2درصد خواهد رسید .مقايسه
آمار نشان می دهد که روند پیری در آسیا به مراتب سريع تر از کشورهای ذکر شده است(رضايی ومنوچهری .)0117 ،باتوجه به
کثرت جمعیت سالمندان در راستای توسعه ا جتماعی و اقتصادی؛ برای مراقبت از جسم و روان سالمندان و تامین امنیت و آرامه
فکری در کنار تامین بهداشت و رفاه اين قشر از بدنه خانواده ،مسئولیت متوجه خانواده هايی است که با سهالمند يها سهالمندانی در
ارتباط هستند .مساله اصلی در اين مقاله واکاوی مشکالت سالمندانی است که باخالی شدن سبد خانواده در پايیز زندگی ،دچار
وضعیتی پی

بینی نشده و پیامدهای ناخواسته ورد شدگی می شون د .هدف ،پاسخ به اين سوال است که چه عوامل علی و چه نوع

ساختار خانوادگی موجب ورد سالمند از خانواده می شود .اين پذيرفتنی اسهت کهه در وهول يهک دوره تهاريخی ،خهانواده دسهت
خوش تغییرات اساسی و بنیانی شده که از عوامل مختلفی چون تغییر شیوه زندگی ،نهوع معیشهت ،تکنولهوژی ،مصهرف و تغییهر
نگرش نسبت به زندگی متاثر است .تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه مناسهبات درونهی خهانواده را نیزدسهتخوش
تحوالت ساختاری و ايدئولوژيکی کرده و نگرش به سالمند نیز تغییر کرده است .سرای سالمندان از نهادهای جديدی است که با
تقسیم کار اجتماعی ،همراه صنعتی شدن به ياری برخی خهانواده هها آمهده؛ گرچهه ايهن نهوع نههاد ههای خهدماتی گهاه در مهوارد
اضطراری سعی در پر کردن جای خانواده برای سالمند را دارد ،اما با توجه به برخی مطالعات در مورد احساس سالمندان از اقامهت
در سرای سالمندان(رضايی و منوچهری0117 ،؛ علیزاده و همکاران0113 ،؛ صابريان و همکهاران0112 ،؛ میرزايهی و شهم،،
0111؛ مختاری و قاسمی ) 0113 ،حاکی از اين حقیقت اسهت کهه ،سهالمندان سهاکن در سهرای سهالمندان از وضهعیت روانهی و
عاوفی نامطلوب تری نسبت به سالمندان ساکن در خانه و در بین خانواده برخوردارند  .اين مقالهه بها توجهه بهه وضهعیت آنومیهک
جامعه در حال گذار ايران و باالخص تغییرات ساختار خانواده هسته ای به واسطه تحصیالت و اشهتغال زنهان بهه عنهوان تیمهارداران
سالمندان در خانواده با روشی توصیقی-تبیینی و هدف مقايسه ساختار "دو گونه خانواده جاذب و خانواده دافهع سهالمند" ،سهعی
در پاسخ به اين سوال دارد که چه عوامل ساختاری در ا نواع خانواده های ايرانی موجب حمايت و جذب و يا دفع و ورد سهالمند يها
فرستادن او به سرای سالمندان میشود.
ادبیات و چارچوب نظری

سالمندی همواره با دستاورد محتوم کم توانی بدنی ،فکری و روحی ،گرچه امری نسبی است ،اما دير يا زود بهه سهراه همهه بهه
شرط وول عمر می آيد .با نگاه به گذشتگان ،جايگاه سالمندی حاوی سرمايه فردی با بار تجربی رهنمودی برای جامعه تلقهی مهی
شده است ،حال آنکه امروزه با تمديد وول عمر سالمندان در جوامع صنعتی ،نه تنها از تکريم تجارب آنهان خبهری نیسهت ،بلکهه
پديده عصر حاضر به نام دوران بازنشستگی به آنان نوعی انگ پايان تاريخ مصرف وجودی در ايفای نق

اجتماعیاشان را می زند.

معموال در دوران بازنشستگی به خصوص مردان با برهوت انزوا سخت کنار میآيند .در صحبت از سالمندی و حمايهت از سهالمند
همیشه نقطه اتکا و مشارکت مثبت در حمايت از سالمند به عهده خانواده است .در نگاه سنتتی و نظريه نق

پارسونز ،تقسیم آمرانه
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کار در خانه و بیرون معین بوده ،وظیفه حضانت از اوفال و سالمندان را به زنان می سپردند .پارسونز معتقد است کهه بهرای دسهت
يابی به حداکثر کارکردهای خانواده هسته ای بايستی دو شرط پايه ای وجود داشهته باشهد .اولهین شهرط وجهود دو قطهب مخهال
رهبری و زيردستان است و دومین شرط عبارت است از وجود اختالف در میان نق

ها .وی معتقد است تنها با وجود تقسیم نق

براساس جن ،،امکان بقا و همبستگی خانواده ايجاد میشود .از نظر پارسونز با تقسیم نق
شود و براين اساس از رقابت ناشی از عدم تعري

وظاي

محدود ،وظاي

والدين مشخص مهی

کاسته می شود .از نظر وی اين يک هنجار اسهت کهه بايسهتی از سهوی

اعضای خانواده شناخته شود(اعزازی .)70 :0110 ،همچنانکه مالحظه میشود از نظر پارسهونز ،اولهین شهرط دسهتیابی بهه حهداکثر
کارکرد در خانواده تفکیک دو وظیفه «تصمیم گیری» و «انجام» و ايفای وظیفه «تصمیم گیری» از سوی رهبر (مرد) و ايفای وظیفهه
«انجام» از سوی زيردستان (زن و فرزندان) بی آنکه بین دو بخه

رهبهری و زيردسهتان مشهارکت وجهود داشهته باشهد ،اسهت .امها

مطالعات رابرت  0و هلن لیندر  ،0در میدل تاون  1و آزمون مجدد آن توسط کاپال 1بعد از حدود  21سال ،که از پژوهشهای مشهور
در زمینه مشارکت بر اساس الگوی نقشها در خانواده بوده است ،نتیجه ای متفاوت با نظر پارسونز را نشان میدهد .دگرگونی های
اخیر در خانواده اهمیت مشارکت نقشها در اين نظام را تشديد کرده است .فنتاکی ،2،اعتقاد دارد کهه يهک «انقهالب نهرم» باعه
دگرگونی در نظام نقشی در خانواده شده است(صادقی پور .)0130 ،امروزه با تغییرات در حوزه خهانواده ثابهت شهده کهه کیفیهت
ارتبا وات انسانی ،اعتماد درون خانوادگی و همدلی در درون خانواده عامل شکل گیری همکاری خانوادگی است  .اگهر بهه تعبیهر
يان کرايب  1جامعه شناسی را علم فهم تفسیری کن

اجتماعی در راه رسیدن به تبیین علی بدانیم" ،کن

انسانی است که در آن فرد کنشگر م عنای ذهنی به رفتارش نسبت می دهد .کن

عبارت از تمام رفتارهای

در اين معنا ممکن است مشهود يا صرفا درونی يها

ذهنی باشد ،ممکن است شامل مداخله مثبت در يک موقعیت ،يا خودداری عمدی از چنین مداخله ای با پذيرش منفعالنه وضعیت
باشد .کن

در صورتی اجتماعی است که به صرف معنای ذهنی که فرد يا افراد کنشگر به آن نسبت می دهند ،رفتار ديگران را به

حساب آورده و بدين ترتیب بر اساس آن جهت گیری شود"(يان کرايب .)31 :0111 ،وبر ، 7به عنوان نظريه پرداز کالسهیک و
جبر گرای فرهنگی در تفسیر کن

انسانی که مشخصا از حی

معنا و بار فرهنگی با رفتار متفاوت است ؛ چهار نوع کن

معنها دار

را از هم تشخیص می دهد ،گفتنی است که تفاوت اين کنشها در درجه معناداری شان و بنا براين در درجهه عقالنیهت شهان اسهت.
کن

اول کن

اند به اين نوع کن

سنتی است که به مرز امر عقالنی نزديک است ،قسمت اعظم تمام کنشهای روزانه که مردم به آنهها عهادت کهرده
نزديک است .نوع دوم کنشی که اساس آن عاوفی است امری کامال انفعالی و در حاشهیه امهر عقالنهی اسهت،

ولی هر چه بیشتر کنترلی بر آن اعمال شود بیشتر عقالنی می شود .سومین نوع کن

ارزشی و به دنبال ارضای خوي

و به شیوه-

ای خودآگاهانه به سوی کسب ارزش غايی است .چهارمین و عقالنیترين نوع کن ؛ زمانی است که هدف ،وسهیله و پیامهدهای
فرعی همگی به حساب آمده و سنجیده شده  ،به ورزی عقالنی به سوی نظامی از اهداف خاص مجزا متمايل شود(همان.)011:
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جدول :0انواع کن
انواع کن

در نظم نزولی عقالنیت

معنای ذهنی موارد زير را در بر می گیرد:
وسیله

هدف

ارزش

پیامدها

عقالنیت هدفمند

+

+

+

+

عقالنیت ارزشی

+

+

+

-

عاوفی

+

+

-

-

سنتی

+

-

-

-

(پیوزی)11 :0173 ،

وبر واژه فهم همدالنه  1را به معنی نوعی احساس يگهانگی عهاوفی بها کنشهگری کهه در صهدد درک او هسهتیم ،بهه کهار مهی بهرد
(همان . )010:وبر با نمونه آرمانی کن

در نظريه پردازی جامعه شناسی کالسیک به تفهم و همهدلی دربرداشهت درسهت از معهانی

ذهنی کنشگران تاکید فراوانی دارد .وی با الهام از ديلتای ،توجه به گذشته تاريخی و روانشناسی کنشهگران را در فههم درسهت از
اعمال آنها شرط اساسی کن

ارتباوی توام با مفاهمه و همدلی می داند .در باره هنر مديريت گفتگو در خانواده ،در اين پژوه

از مفهوم مفاهمه و همدلی در خانواده از نظرهابرماس که از جمله متفکران حلقة انتقادی مکتب فرانکفورت اسهت ،اسهتفاده شهده،
راهکاری که وی برای رسیدن به کن

ارتباوی سازنده توام با در ک متقابل و تفهم ارايه می کنهد ،تنهها راه رههايی از تنگناههای

مدرنیته ،عقالنیت ارتباوی است که او عقالنیت انتقادی را در گهرو ايهن عقالنیهت میدانهد .هابرمهاس بها الههام از مهاک ،وبهر 3و
مارک 01،و فرويد 00با انتقاد از مدرنیته و با بررسی جوامع سنتی و سرمايهداری اولیه ،نظريه کن

ارتباوی  00را در مقام مقابله بشهر

(سلطه قف ،آهنین مدرنیته ) ،سکه زد .01دراين راستا هابرماس راهکار خروج از بحران عقالنیت مهدرن را تمسهک بهه "عقالنیهت
ارتباوی" به مفهوم ارتباط رها از سلطه ديده و بدين چاره به نظر وی "انسان از خود بیگانه شده عصهر مهدرن"مهی توانهد از "قفه،
آهنین بورکراسی مدرن" آزاد و رها شود .او معتقد است برای رسیدن به جامعه ای عقالنی بايد به ارتباوی رهها از سهلطه بهرای از
بین بردن موانع تحري

ارتباط انسانها در بیان آزادانه افکارشان کمک کرد .ريشه انديشه هابرماس از تفسهیر عقالنیهت کهن

گرفته شده و وی به مغفول ماندن کن

معطوف به ارزش که می توانست هم پای کن

معطهوف بهه ههدف پهی

وبهر

بهرود ،معتهرض

است .هابرماس می گويد :با پی شرفت تکنولوژی و علم ،بشر در دنیای امروزهر چه بیشترعنان خود را به دست عقالنیهت معطهوف
به هدف داده و خود را در قف ،آهنین سرمايه داری محبوس کرده است .عرصه زيست جهان تحت سلطه نظام سرمايه داری خالی
از کن

ارتباوی شده وسلطه زور و پول نظام ،زيست جهان بشر را با فراگیری عقالنیت ابزاری ،دچهار از خهود بیگهانگی سهاخته

است .سلطه عقالنیت ابزاری در بوروکراسی ،عقالنیت ذاتی يها عقالنیهت معطهوف بهه ارزش را مهورد هجهوم قهرار داده و آزادی
انسانها را سلب کرده است به نحوی که ارزشهای اخالقی که موجب معنا بخشیدن به زندگی انسانها می شود تحت الشعاع عقالنیت
معطوف به هدف وعقالنیت ابزاری قرار گرفته وتحري
پروژة مدرنیته ناتمام است .راهکار او کهن

شده است .او معتقد است مدرنیته بهوور کامهل اجهرا نشهده و بهه عبهارتی

ارتبهاوی اسهت کهه آن را در مقابهل کن ههای راهبهردی وهری میکنهد .در کهن

ارتباوی ،کن های افراد درگیر ،نه از وريق حسابگریهای خودخواهانة موفقیت ،بلکه از وريق کن های تفاهمآمیز هماهنگ
میشود .افراد دخیل در کن

ارتباوی اساساً در بند موفقیت شخصیشان نیستند ،بلکه هدفهايشان را در شرايطی تعقیب میکنند

که بتوانند برنامههای کنشیشان را بر مبنای تعري هايی از موقعیت مشترک ،هماهنگ سهازند(ريتزر  .)000 :0111 ،در حالیکهه
هدف کن

معقوالنه و هدفدار دستیابی به يک هدف است ،هدف غايی کن

جايی که يکی از عناصر مهم کن
ارتباط را تحري

ارتباوی ،دستیابی به تفاهم ارتباوی است .از آن

ارتباوی ،عنصر گفتار است ،در اينجا عقالنیت به معنای از میهان برداشهتن مهوانعی اسهت کهه

میکنند ،اما به معنايی کلی تر ،نظامی ارتباوی است که در آن  ،افکهار ،آزادانهه ارايهه مهی شهوند و در برابهر

انتقاد حق دفاع دارند؛ وی اين نوع استدالل ،توافق غیر تحمیلی توسعه می يابد(همان .)000:موضوع رسیدگی خانواده به سالمند
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و روابط فیمابین خانوادگی از عواو

و جامعه شناسی احساس که حوزه جديدی در جامعه شناسی است نشات می گیرد.

کمپر01

يکی از پیشگامان در جامعه شناسی احساسات است .او چهار احسهاس اصهلی و اولیهه را :تهرس ،عصهبانیت ،شهادی ،رضهايت و
ناراحتی ،و افسردگی می شمارد که ،میتوانند به ترکیبات و اشکال پیچیده تری بسط يابند و احساسات پیچیده تر و مهمتری مانند
احساس گناه ،شرم ،افتخار ،حسادت و عشق را در مشارکت خانوادگی پديد آورند .يکی از مهمترين نیازهای روحهی سهالمندان
نیاز به اعتماد است :افراد در همه موقعیت ها نیازمند آن هستند که احساس کنند :ال ) رفتارهای ديگران قابل پی
های ديگران مطابق با رفتار فرد است ج) واکن

واکن

های ديگران صادقانه است و د) واکن

بینی اسهت ب)

های ديگران داللت بر احترام بهه

«خود» دارد .هنگامی که برای افهراد ايهن اجهزای اعتمهاد در يهک رابطهه دوسهويه تحقهق يافهت ،احساسهات مثبتهی را تجربهه مهی
کنند(صادقی پور .)0130 ،نتايج مطالعات در باره دوران سالمندی و بازنشستگی نشان می دهد کهه  ،ايهن دوره انتقهالی کهه کهم و
بی

با تغییرات در عملکردهای بیولوژيک ،شناختی و رفتاری همراه است ،متضمن کاه

در آمد و گهاه فقهر بهرای خهانواده ،بها

پايیز زندگی همراه بوده و بالقوه غم انگیز است.
آهنگ سريع فن آوری و تکنولوژی امروزه نقشهای تخصصی جديدی را اقتضا می کند که نیاز سالمندان به جوانان را بی

از پی

ايجاب می کند .ديدگاه کارکردگرايی با نگرشی خوش بینانه به رفع نیاز سالمندان در جهت ايجاد تعادل و ثبات در خانواده نگهاه
می کند ،و به نظر ويلیام کامینگ 02و هنری 01فرايند دو سويه واگذاری نقشها از سوی سالمندان به اعضای جهوان جامعهه بهه وهور
مسالمت آمیز پذيرفته شده است از آن جا که جامعه بايد سر پا و زنده به فعالیت ادامه دهد ،لذا کارها بايد از سالمندان بهه جوانهان
تفويض شده و افراد نا توان با سپردن نقشهای خود ،جا را بهرای اشهغال سهمتها در جامعهه بهه جوانهان سهپرده و خهود بهه اسهتراحت
بپردازند .اين در حالی است که ديدگاه کشمک

07نظری غیر از اين دارد و تبعیض سهنی اعمهال شهده از سهوی نظهام اجتمهاعی را

نوعی نا برابری ساختاری در جامعه می بیند که وی آن قدرت میانسا الن با کنترل منابع کمیاب در جامعهه سهالخوردگان را منهزوی
کرده و باع

افت پايگاه اجتماعی و اقتصادی آنان شده و فرودستی را با برچسبهايی نظیر بازنشسته در اين قشر تثبیت مهی کنهد تها

منابع را در اختیار بگیرد .اصحاب نظريه کشمک

جامعه را عرصه رقابت و تنازع بقا می بینند که برای حق بايد جنگیهد و ضهعی

پامال می شود .از اين نظريه در مورد ارتباط پايگاه اجتماعی ه اقتصادی با جايگاه سالمند در خانواده استفاده شد .فرانوگرايان 01بها
ديد تحول يافته معتقدند که در جوامع صنعتی معاصر میانسالی و پیری به لحاظ اجتماعی دگرگون شده است .بدين معنی که مفاهیم
متداول س ن ،ثابت و تغییر نا پذير نیستند بلکه بی ثبات و متغیرند .میشل فوکو 03از نظريه پردازان فرا ساختارگرا با توصهی

امهر بهه

هنجار سازی و از بین بردن بی انضباوی اجتماعی و روانی و با هدف تربیت انسانهايی مطیع و سود آور در جامعه  ،سرای سالمندان
را جزء روشهای انضباوی به ذهن می آورد  .رفتارهای آمرانه ،خشهک و يکنهواختی کهه در گهروه ههای اجبهاری از جملهه سهرای
سالمندان اعمال می شود مشمول ادعای فوکو در اعمال نظارت بر سالمندان در جوامع مدرن است .در فحوای شهکايات سهالمندان
مقیم در آسايشگاه سالمندان می توان بی اخ تیاری و از بین رفتن سوژگی و قدرت را در رويه نظم سراسر بین آسايشگاه که توام بها
تلقین انفعال و له شدن سوژگی در فرد است به وضوی با مشاهده مشارکتی لم ،کرد .در مورد نظريه های مرتبط بها متغیهر مسهتقل
ساختار خانواده ضمن بررسی اين نظريات به تقابل نظريه پارسونز از رويکرد کهارکردگرايی بها نظزيهات فمینیسهم بهر مهی خهوريم.
کارگردگرايان به نق

و سمت در کمک به ثبات جامعه تاکید دارند در حالیکه فمینیستها خانواده را بستری بهرای مناسهبات سهلطه

می دانند که می تواند به برخورد ،خشونت ،و توزيع غیر منصفانه کار و منابع بیانجامد" .خانواده صحنه ای نا برابر است که زنهان
در آن به انقیاد کشیده می شوند و نق

ايشان تداوم می يابد .به نظر فمینیستها موقعیت فرودستی زن يا مادر نسبت به شوهر يا پدر تا

حدی معلول وابستگی اقتصادی است(اعزازی . )0110:001 ،از اين نظريه در توضیح چرايی تغییر نگرش زنان شهاغل در جامعهه در
جهت خدمت رسانی و تیمار داری از سالمندان استفاده شده به اين معنا که تغییراتی در جامعه رخ داده که نگرش زن سنتی و نقه
و تعري

وظاي

زن به عنوان پرستار و تیمار دار سالمندان را تغییر داده است .در نظريه خانواده پست مدرن با تغییر در تعريفی کهه
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در دور ان سنتی و مدرن از خانواده می شده مواجهیم که نوعی بی نظمی و آشفتگی در عرصه اخالق را ايجاد کرده .از اين نظريهه
در مورد تضعی
وظاي

نق

زنان شهری در تیمار داری از سالمندان خانواده و تمسک به نهادهای اجتماعی بهه جهای خهانواده در برخهی

و از آن مهمتر کاه

میزان همدلی و افزاي

فرد گرايی در خانواده استفاده شده است.

ابزار و روش

روش پژوه

از نظر مسیر توصیفی ه تبیینی ،از نظر هدف کاربردی و از نظر میزان ژرفايی ،پهنا نگر و از نظر زمان مقطعی اسهت و

روش گرد آوری داده ها نیز پیماي

کلیه ساکنان سرای سالمندان کهريزک در يک گروه

بوده است .جامعه آماری اين پژو ه

و در مقايسه با کلیه سالمندان ساکن تهران در مناوق 00گانه شهر تهران بوده است .حجم نمونه  111نفر در کل بوده که دو گروه
 011نفری از سالمندان سرای کهريزک و سالمندان مقیم خانواده در شهر تههران بها تهدوين دو پرسشهنامه جداگانهه محقهق سهاخته،
مورد بررسی قرار گرفتند .روش نمونه گیری در گروه اول(سالمندان کهريزک) تصادفی ساده ودر گروه دوم(خانواده ههای شههر
تهران) خوشهای چند مرحله ای بوده است .ابزار به کار رفته برای گرد آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده است کهه در
جدول زير اعداد بدست آمده برای سنج

پايايی ابزارها ارائه شده است ،همچنین برای سهنج

استفاده شده است .در جدول زير میزان پايايی همسانی درونی متغیرهای پژوه

اعتبهار ابزارهها از اعتبهار صهوری

که در ابزار مهورد بررسهی قرارگرفتههانهد ،ارائهه

شده است.
جدول  :0میزان آلفای بدست آمده برای هر يک از شاخصهای تحقیق
ضريب آلفای کرونباخ
متغیرها

پرسشنامه سالمندان در منزل

پرسشنامه سالمندان در سرای سالمندان

کیفیت ارتباوات انسانی

312 .1

311 .1

اعتماد درون خانوادگی

111 .1

731 .1

همدلی در درون خانواده

722 .1

771 .1

پايگاه اقتصادی اجتماعی

711 .1

700 .1

کل پرسشنامه

113 .1

173 .1

یافتهها

از مجموع  111پاسخگو که از دو گروه پاسخگو ،سالمندان مقیم منزل و سالمندان مقیم سرای سالمندان کهريزک انتخاب شدند،
از سالمندان منزل 20درصد مردو 11درصدزن می باشند ،میانگین سن پاسخگويان مرد 71و میانگین سن پاسخگويان زن  70سال
بوده .در بین سالمندان مقیم سرای سالمندان  21در صد مرد بوده اند که میانگین سن مردان  77و زنان 73سال است .میانگین سن
مردان ساکن سرا77و سال و زنان ساکن سرا  73سال بوده است .در مورد وضعیت تاهل ،باالترين در صد مربوط به مردان متاهل
ساکن منزل 23 ،درصدو در سالمندان سرا باالترين در صد مربوط به همسر فوت کردگان زن حدود 71درصد بوده است .قومیت
غالب پاسخگويان فارس ها 11در صد مرد و 21در صد مرد و پ ،از آن قومیت آذری بوده که 11در صد مردان و  01در صد را
زنان تشکیل داده اند .باالترين تعداد نما را در وضعیت تحصیالت در سالمندان ساکن منزل  11در صد و در سالمندان مقیم سرای
سالمندان کهريزک 11در صد بی سواد بوده اند .درآمد ماهیانه ،در بین سالمندان منزل 71در صد از در آمد ماهیانه برخوردار بوده
اند و میانگین در آمد آنها يک میلیون و ششصد هزار تومان در ماه بوده ،در حالی که در بین سالمندان مقیم سرای سالمندان
کهريزک 30در صدشان اعالم کرده اند که از در آمد برخوردار نیستند و میانگین درآمد آنان سیصدوده هزار تومان است .در
مورد شغل پاسخگويان ساکن در منزل ،بیشترين تکرار "خانه داری"بوده و برای ساکنین سرا سالمندان بی

از يک چهارم

پاسخگويان(01درصد) کارگر فنی بوده که در سرای سالمندان کهريزک مشغولند .در مورد داشتن يا نداشتن اتومبیل شخصی،
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نیمی از سالمندان مقیم منزل اتومبیل شخصی داشتند در حالیکه31درصد از سالمندان ساکن سرا فاقد وسیله نقلیه اند .وضعیت
مسکن سالمندان مقیم منزل نشان میدهد که12درصد پاسخگويان منزل شخصی داشتند ولی در بین گروه دوم سالمندان مقیم
کهريزک اکثرا فاقد مسکن بوده و گزينه ساير را انتخاب کرده اند .موضوع بعدی مورد پرس

سالمت جسمانی بوده که در

ساکنین منزل10درصد سالمت کم10 ،درصدمتوسط و 07درصد اظهار داشته اند که از سالمت جسمانی خوبی برخوردارند اما در
مورد ساکنین سرای سالمندان نتايج حاکی است که سالمت آنان 13درصد کم 10 ،درصدمتوسط و01درصد گفته اند که از
سالمتی در حد زيادی برخوردارند .سوالی در مورد رسیدگی اعضای خانواده به امور سالمت جسمانی سالمندان پرسیده شد که
سالمندان مقیم منزل1/2درصد اظهار کردهاند که خیلی زياد به سالمت آنان رسیدگی می شود در حالی که در بین ساکنین سرای
سالمندان 0/2در صداين رسیدگی را خیلی زياد و 03در صد خیلی کم دانستهاند .در ساکنین منزل در مورد استمداد از ديگران
برای تامین سالمت0/2در صد خیلی زياد از ديگران استمداد می خواهند ولی در ساکنین سرای سالمندان 07/2در صد خیلی زياد از
ديگران استمداد میجويند .سالمندان ساکن منزل در مورد احساس بزرگسالی11/2درصد احساس بسیار خوبی داشتهاند ،ولی در
بین ساکنین سرای سالمندان فقط01/2در صد دارای احساس بسیار خوب بودهاند .در گويه مهم ارزيابی از وضعیت زندگی در
سالمندان مقیم منزل12درصد زندگی خود را هدفدار ،منظم ،و شاد ارزيابی کردهاند ،در حالی که در سالمندان ساکن سرا
اکثريت سالمندان يعنی73در صد زندگی خود را شلوه و بهم ريخته و يا کسالتآور و خستهکننده ارزيابی کردهاند .از جمله
مهمترين نتايج پژوه

میتوان به موارد زير اشاره کرد:

ه يکی از مهمترين ارکان ساختار خانواده کیفیت ارتباوات انسانی است ،به اين معنا که نگه داشت يا ورد سالمند تابعی از نحوه
ارتباوات ،مفاهمه ،وفاق و هنر مديريت گفتگو در خانواده است.
ه بین کیفیت ارتباوات انسانی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و به عبارت ديگر میتوان گفت نگه داشت يا ورد سالمند
تابعی از نحوه ارتباوات ،مفاهمه ،وفاق و هنر مديريت گفتگو در خانواده است.
ه بین نوع ساختار خانواده در زمینه اعتماد درون خانوادگی و جايگاه سالمند در خانواده ارتباط وجود دارد.
ه بین اعتماد درون خانوادگی در خانواده دو گروه سالمندان مقیم منزل و سرای سالمندان تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت
ديگر میتوان گفت که بین نوع ساختار خانواده در زمینه اعتماد درون خانوادگی و جايگاه سالمند در خانواده ارتباط وجود دارد.
يعنی در خانوادههايی میزان اعتماد درون خانوادگی کمتر است ،سالمندان بیشتر به سرای سالمندان فرستاده میشوند .يکی از
مهمترين نیازهای روحی سالمندان نیاز به اعتماد است :افراد در همه موقعیت ها نیازمند آن هستند که احساس کنند :ال ) رفتارهای
ديگران قابل پی

بینی است ب) واکن

های ديگران مطابق با رفتار فرد است ج) واکن

های ديگران صادقانه است و د) واکن

های ديگران داللت بر احترام به «خود» دارد .هنگامی که برای افراد اين اجزای اعتماد در يک رابطه دوسويه تحقق يافت،
احساسات مثبتی را تجربه می کنند(صادقی پور.)0130 ،
ه میزان همدلی در درون خانواده ،عنصر موثر و معنا داری در نگه داشت يا ورد سالمند از خانواده است .به عبارت ديگر میتوان
گفت که میزان همدلی در درون خانواده ،عنصر موثر و معنا داری در نگه داشت يا ورد سالمند از خانواده است .وبر فیلسوف و
تئوريسین کالسیک از نگاه کوزر معتقد است با تفسیر کردارها و گفتارهای انسانها ،می توان انگیزه هايی را به اعمال آنان در بافت
فرهنگ و کهکشان معانی ذهنی کنشگر معنا کرد" .ما تنها در ص ورتی می توانیم به فهم کن

انسانی برسیم که به درون آن معانی

ذهنی ای راه بريم که کنشگران به رفتارشان و نیز رفتار ديگران باز می بندند"(کوزر .)111: 0173 ،همدلی با سالمند در بطن
خانواده که شاهد تغییرات بیولوژيک ،فرساي

جسمی و ناتوانی سالمند هستند با توجه به اشتراک فرهنگ و اوالع ازمنظومه نیاز

روحی و جسمی سالمند ،امری سهل و ممتنع است و اين مهم است که خانواده برای خود اين رسالت را تا چه حد قايل بوده و
اولويت را به سالمند در خانواده بدهد.
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ه پايگاه اقتصادی-اجتماعی سالمند بر جايگاه او در خانواده موثر است بدين نحو که سالمندانی که شخصاً دارای پايگاه اجتماعی-
اقتصادی باال هستند ،در خانه پذيرايی می شوند و آن سالمندی که دارای پايگاه اجتماعی-اقتصادی پايین است به سرای سالمندان
فرستاده می شود.
ه بین پايگاه اقتصادی-اجتماعی در خانواده دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد ،به عبارت ديگر میتوان گفت که پايگاه
اقتصادی-اجتماعی سالمند بر جايگاه او در خانواده موثر است.

بدين نحو که سالمندانی که شخصاً دارای پايگاه اجتماعی-

اقتصادی باال هستند ،در خانه پذيرايی میشوند و آن سالمندی که دارای پايگاه اجتماعی-اقتصادی پايین است به سرای سالمندان
فرستاده میشود .نتايج تحقیق صوفی نژاد()0171حاکی است که زن بودن ،بی سوادی يا کم سوادی ،بی همسری ،بی فرزندی،
عدم تأمین مالی ،بی مسکنی ،نارضايتی از وضعیت محل سکونت ،اختالف اعضای خانواده ،اعتقادات مذهبی ضعی

فرزندان

در سپردن سالمند به آسايشگاه مؤثر است .در جدول زير و با استناد به تحلیل مسیر صورت گرفته می توان به تاثیر مستقیم و غیر
مستقیم هر يک از متغیر های پژوه

اشاره کرد:

جدول : 1میزان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر ورد سالمندان
متغیر مستقل

متغیر وابسته

همدلی درون خانوادگی
اعتماد درون خانوادگی
مفاهمه و مديريت گفتگو
تفاهم درون خانوادگی
وفاق درون خانوادگی
پايگاه اقتصادی اجتماعی

ورد سالمندان

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

-710 .1
-070 .1
-107 .1
-001 .1
-011 .1
-011 .1

-171 .1
-010 .1
-100 .1
-011 .1
-017 .1

-710 .1
-121 .1
-103 .1
-210 .1
-131 .1
-011 .1
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12 .0
77 .0

-21 .0

اعتماد

-21 .0

12 .0

پایگاه
طرد سالمندان

-21 .0
56 .0

-11 .0
-17 .0

11 .0

مفاهمه

همدلی

20 .0

-27 .0

75 .0

وفاق

مدل شماره :0تحلیل مسیر بین متغیرهای مستقل و وابسته
برای انجام تحلیل مسیربر روی ورد سالمندان تمامی متغیرهای مستقل به برنامه رگرسیونی معرفی شدند .متغیرهای «اعتماد درون
خانوادگی »« ،همدلی درون خانوادگی» « ،وفاق درون خانوادگی » « مفاهمه و مديريت گفتگو »  « ،پايگاه اقتصادی اجتماعی » و
«تفاهم درون خانوادگی » به عنوان متغیرهای مستقل معرفی شدند و متغیر وابسته اصلی و نهايی اين تحقیق « ،ورد سالمندان» است
که در اين قسمت ،به بررسی نتايج حاصل از آزمون تحلیل مسیر عواملی پرداخته میشود که بر ساختار خانواده تأثیر گذاشتهاند.
البته قبل از اشاره به اين نتايج ،بايد گفت که متغیرهای مستقل به سه شیوه (ال
ج -اثر مستقیم و هم غیرمستقیم) و با ضريب بتاهای مختل

 -اثر صرفاً مستقیم ،ب -اثر صرفاً غیرمستقیم،

بر ورد سالمندان(بعنوان متغیر وابسته) تأثیر داشتهاند که در زير به

ترتیب سهم نسبی تأثیر هر يک از اين سه شیوه ،به نتايج اشاره میشود:
متغیرهایي که بطور مستقیم بر متغیر وابسته تأثیر مي گذارند.

متغیر " همدلی درون خانوادگی " (با ضريب  )-710 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .به عبارت ديگر با افزاي

همدلی

درون خانوادگی ،میزان ورد سالمندان کمتر میشود.
متغیر " اعتماد درون خانوادگی " (با ضريب  )-070 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .به عبارت ديگر با افزاي
خانوادگی ،میزان ورد سالمندان کمتر میشود.

اعتماد درون
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متغیر " تفاهم درون خانوادگی " (با ضريب  )-001 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .به عبارت ديگر با افزاي

تفاهم درون

خانوادگی ،میزان ورد سالمندان کمتر میشود.
متغیر " مفاهمه و مديريت گفتگو " (با ضريب  )-107 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .به عبارت ديگر با افزاي

کیفیت

مفاهمه و مديريت گفتگو در خانواده  ،میزان ورد سالمندان کمتر میشود.
متغیر " وفاق درون خانوادگی " (با ضريب  )-011 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .به عبارت ديگر با افزاي

وفاق درون

خانوادگی  ،میزان ورد سالمندان کمتر میشود.
متغیری که عالوه بر تأثیر مستقیم

بصورت غیر مستقیم( با واسطه سایر متغیرها ) بر طرد سالمندان تأثیر

ميگذارند:

متغیرهايی که عالوه بر تأثیر مستقیم ،بصورت غیرمستقیم و از وريق متغیرهای وابسته میانی بر متغیر وابسته نهايی (ورد سالمندان)
تأثیر میگذارند ،عبارتنداز:
متغیر " اعتماد درون خانوادگی " عالوه بر تأثیر مستقیم ( با ضريب  )-070 .1با واسطه متغیر همدلی درون خانوادگی (با ضريب .1
 )122تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد.
متغیر " تفاهم درون خانوادگی " عالوه بر تأثیر مستقیم ( با ضريب  )-001 .1با واسطه متغیر همدلی درون خانوادگی (با ضريب .1
 )100تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .همچنین اين متغیر با واسطه متغیر اعتماد درون خانوادگی (با ضريب  )013 .1تأثیر
کاهنده بر ورد سالمندان دارد.
متغیر " وفاق درون خانوادگی " عالوه بر تأثیر مستقیم ( با ضريب  )-011 .1با واسطه متغیر همدلی درون خانوادگی (با ضريب .1
 )117تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد.
متغیر " مفاهمه و مديريت گفتگو " عالوه بر تأثیر مستقیم ( با ضريب  )-107 .1با واسطه متغیر همدلی درون خانوادگی (با ضريب
 )017 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .همچنین اين متغیر با واسطه متغیر اعتماد درون خانوادگی (با ضريب  )701 .1تأثیر
کاهنده بر ورد سالمندان دارد.
متغیر " پايگاه اقتصادی اجتماعی " عالوه بر تأثیر مستقیم ( با ضريب  )-011 .1با واسطه متغیر اعتماد درون خانوادگی (با ضريب
 )000 .1تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد.
بحث و نتیجه گیری

خانواده به عنوان نمادی از کوچکترين نهاد اجتماعی پیوندی است که با ازدواج و آمال هر انسانی شکل می گیرد و با بسط آن به
واحدی اجتماعی تبديل می شود که در چرخه زندگی و فراز و نشیب های کم و بی  ،عرصه آزمونی برای ابناء بشر در موضع
گیری های مختل

است .در واقع اين فرايند نوعی مسابقه کن

گروه نخستین در عرصه کشمک

های پی

استراتژيک در پايداری وايثار برای اعضائ خود است .اين

بینی نشده با وظیفه شناسی و گذشت  ،بر خالف گروه های ثانوی که کنشهای پر از

رقابت و تنازع بقا را از سر می گذراند ،سر شار از کن

عقالنی عاوفی و معطوف به ارزش بوده و در شرايط بحران و آن گاه که

عضوی از ارگان خانواده دچار بد کارکرد و نیاز ،يا حتی کژکارکرد شود؛ بدون تاخیر و ترديد آستین باال زده و به مصلحت کل
اين پیکر ،میانديشد .سالمند در خانواده گسترده جايگاهی ويژه دارد و به عنوان عضوی از خانواده گسترده توقع اين پايمردی از
خاتواده را مسلم می پندارد .اما در خانواده هسته ای که به واسطه صنعتی شدن و توسعه شهر نشینی در دهه های گذشته رو به فزونی
داشته  ،اين هم بستگی شرط الزم است اما شرط کافی داشتن امکانات مادی و معنوی در ايفای نق

در راستای خود بسندگی

خانواده و حمايت مشارکتی از فرد مددجو می باشد .حال چنانچه سالمند خانواده که پیشکسوت خانواده است در گذر الجرم عمر
و با افزاي

سن دچار کهولت و نیازمند کمک باشد ،در فرهنگ ما اکثريت قاوعی از خانواده ها علیرغم مضیقه هايی در زندگی
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پر آشوب امروزه در کالنشهر ها بی درنگ فداکاری می کنند .در پاره ای از خانواده ها تمرين هم بستگی و ايثار يا با جامعه
پذيری نادرست به خصوص در خانواده های فرزند عزيز القاء و تفهیم نشده و گاه آموزش بوده ولی مقدورات اجازه نمی دهد که
خانواده از سالمند ناتوان خود تیمار داری و پرستاری کند .اين مسئله ولو با فراوانی کم در منظومه فرهنگی ما جزء کژکارکرد های
خانواده هسته ای محسوب می شود .اين مقاله گامی در ساخت دو گونه آرمانی از خانوادهايی است که در تکريم و نگه داشت
سالمند می کوشد ،در مقابل گروه دومی که سالمند خود را به عللی به سرای سالمندان می فرستند .همان وور که در نتايج پژوه
ذکر شد ،مهمترين تاثیر در کاستن از عوامل ريسک سپردن سالمند به سرا و دفع او از مراقبت خانوادگی ،متغیر همدلی با (ضريب
تاثیر حدود) ./7در رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داده شده  ،با اين مضمون که " همدلی درون خانوادگی " (با ضريب )-710 .1
همدلی درون خانوادگی ،میزان ورد سالمندان کمتر میشود.

تأثیر کاهنده بر ورد سالمندان دارد .به عبارت ديگر با افزاي

"خانواده زيستی خانواده ای است برخوردار از مشروعیت اجتماعی ولیک فاقد توان يا قصد حضانت از فرزندان و (سالمندان )،
زمانی است که پدر و مادر به صورت والد و والده ايفای نق

نمايند ،يعنی فقط رابطه زيستی با فرزندانشان داشته باشند؛فرزندان از

خون و تبار آنان پديد آمده اند ،اما در راه اجتماعی کردن فرزندانشان اقدامی صورت نمی دهند و مسئولیتی در اين جهت احساس
نمی کنند .بی هیچ شبهه ،خانواده ،در اين صورت فقط ابعاد زيستی خواهد داشت " .به نظر ما خانواده فاقد همدلی که در آن
ضمن اوفاء نیازهای زيستی  ،توجهی به آموزش مسئولیت پذيری در کن

های متقابل خانوادگی و اجتماعی مبذول نمی شود،

بذر ايجاد فردگرايی و مغفول گذاشتن والدين در سالمندی را پايه گذاری می کند .ما در بخ

نظری با الهام از کن

معطوف به

ارزش وبر  ،برتفهم کنشهای متقابل و حساس بودن به درک معانی ذهنی کنشگران در خانواده در مسیر ايجاد همدلی وايثار در
خانواده اشاره کرديم .وجود اعتماد در خانواده ايجاد پیوند عمیق عاوفی در میان اعضاء خانواده نموده و موجب امنیت خاور برای
سالمند می شود .وجود اعتماد ،وفاق ومفاهمه نیز از شروط الزم در يک خانواده عاوفی-عقالنی است .از آن جا که يکی از
فرضیه ها در رابطه با کوچک شدن فضای سکونت و ورد سالمند بود اشاره يی بر آن می شود .در کالن شهر های کشور ما پديده
آپارتمان نشینی به واسطه مهاجرت از روستا به شهر زياد شده و همین تغییر مکان از شهرهای کوچکتر به بزرگتر زمینه تغییر
روحیات و نگرشها عالوه بر تغییر سبک زندگی می شود .دورکیم اين رويکرد را درقالب گرايشی تطوری قرارمیدهدکه
گذارجوامع انسانی ازدوران پی

صنعتی(پی

از شهرنشینی) به دوران صنعتی(شهرنشینی) را در قالب گذران همبستگی ارگانیکی

بررسی میکند .به عقیده دورکیم دلیل تبديل وضعیت از همبستگی مکانیکی سازکارهای تقسیم است .تقسیم کار واکنشی است
در کنترل منابع محدود .دورکیم همچنین به درونی شدن اخالقیات از وريق آموزش و به ويژه جذب اخالق اجتماعی از وريق
جامعه پذيری فرد معتقد است  .يعنی اخالق اجتماعی ابتدادرسطح فرهنگی وجود دارد ولی افرادآنرا درونی می کنند در اصطالی
دورکیمی اخالقیات عام در ما نفوذ میکند وقسمتی ازشخصیت ما را شکل می دهد .محیط شهری و فرآيند شهر نشینی در ديدگاه
دورکیم يکی از بسترهايی هستند که به دلیل شدت گرفتن فرآيند تغییراجتماعی ،سبب فراهم شدن موقعیت برای پديده «بی
هنجاری» می شوند .ناتوانی انطباق با تغییر به صورت خروج ازدايره آگاهی وجدان جمعی و از دست دادن همبستگی های
اجتماعی خودرانشان میدهد واثر اجتماعی آن عوارض و بیماريهای متفاوت است(جهانگیری .)0112 ،نتايج بدست آمده از اين
پژوه

 ،پیشینه مبانی فرهنگی ما را تايید می کند :کن " هدفمند اما معطوف به ارزش" الزمه مبادالت اجتماعی و خانوادگی و

باالخص کن

متقابل با سالمندان است .ارتباوات عاوفی مثبت و کن

است که عاملی که در کن

ارتباوی خانواده در تحلیل مسیر نق

ارتباوی موجب مفاهمه و همدلی می شود .الزم به تاکید

حداکثری داشته ،همدلی در بین اعضای خانواده با سالمند است.

داشتن شخصیت انتقالی و خود را به جای سالمند گذاشتن ،مانع ايجاد رنج

در برخورد های توام با عصبانیت ،شکاک بودن،

ترديد و کندی عک ،العمل سالمند با اورافیان می شود .چنا ن چه مفاهمه ،وفاق و در يک کالم هنر مديريت گفتگو در
خانواده اعمال شود؛ منافع و يکپارچگی خانواده موجب فراهم شدن آرام

همه اعضای خانواده است.
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