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 چکیده
 انجـام  سـالمندان  سـازگاري  در خـانوادگی  تجـارب  نقـش  کیفی بررسی هدف با حاضر تحقیق

 ایفـا  سـالمندان  پـذیري  آسـیب  کـاهش  در مهمی نقش کنونی عصر در که عواملی از یکی شد.
 دارد، اهمیـت  دسـالمن  فـرد  بـراي  خـانواده  وجود که اندازه همان به است. خانواده نهاد کند، می

 نظریـۀ  روش بـه  کیفـی  مطالعـۀ  ایـن  اسـت.  مفیـد  و ارزشمند خانواده براي نیز سالمند فرد بودن
 و کشـاورزي،  جهـاد  سـالمندان،  خصوصـی  مراکز به مراجعه با شد. انجام 1396 سال در مبنایی
 یافتهسـاختار  نیمـه  هـاي  مصاحبه سال 82 تا 65 سنی دامنۀ در سالمند 18 با تهران شهر هاي پارك
 کـه  داد نشـان  را اصـلی  مقولـۀ  8 پـژوهش  هـاي  یافتـه  برسند. اشباع مرحلۀ به ها داده تا شد انجام
 بـا  عـاطفی  و سـازنده  تعامـل  والـدین،  مثبـت  رفتـار  و شـناخت  خوشایند، و مثبت تجارب شامل
 مطلـوب  شرایط متعالی، و موفق ازدواج خانواده، درونی و عاطفی بخش رضایت انسجام همسر،
 نظیر عواملی داد نشان پژوهش این نتایج است. زندگی از رضایت و جسمی، سالمت ي،اقتصاد
 هستند. سالمندان سازگاري بر خانوادگی تجارب اثرگذار هاي مؤلفه از یادشده هاي عامل

 ناسازگاري. تجارب، سازگاري، سالمند، خانواده، ا:ه کلیدواژه
                                                                                                                                        

، ایـران  تهـران  طباطبـائی، ه عالمـ  دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده، مشاوره ارشد کارشناسی .1
)ebrahimshirmohammadi1369@gmail.com.(نویسندة مسئول) ( 

 ، ایران.تهران، طباطبائیه عالم دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده مشاوره، گروه استادیار .2
 .، ایرانتهران طباطبایی، عالمه دانشگاه بیتی،تر علوم و شناسی روان دانشکده مشاوره، گروه استادیار .3



 1، سال چهارم، شماره 1399شناسی فرهنگی،  روان      36

 

Qualitative study of the role of family experiences in the elderly adjustment 
 

Ebrahim Shirmohammadian1  
Ebrahim Naeimi2  
Somayeh Kazemian3  

 
Abstract 
The aim of this study was to qualitatively investigate the role of family experiences 
in  the adjustment of the elderly. One of the factors that plays an important role 
in  reducing the vulnerability of the elderly in the current era is the institution 
of  family. Just as having a family is important to the elderly, the presence of an 
elderly person is also  valuable and rewarding to the family. This qualitative study 
was conducted in 2017 using the  Basic Theory Method. The researchers conducted 
semi-structured interviews with 18  elderly people in the age range of 65-82 years; 
referred to nongovernment funded residential aged care facilities, Organization of 
Agriculture Jahad, and municipal parks in Tehran, so that the data reached 
the  saturation stage. Findings showed 8 main categories including positive 
and  pleasant experiences; recognizing and positive behaviors of  parents; 
constructive and  emotional interaction with spouse; satisfactory emotional and 
internal cohesion of  family; successful and transcendent marriage; favorable 
economic conditions; physical  health; and satisfaction with life. The results of this 
study showed that such factors are the components of family experiences that affect 
the adjustment of  the elderly.  
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 افرادي اقتصادي و اجتماعی و علمی عمیق تحوالت سبببه امروز سالمندان اغلب که حالی
 هـم  آن کـوچکی،  گـروه  تنهـا  و هسـتند  عـه جام و خانواده امور در مشارکت مشتاق و سالم
 یـا  و مـزمن  شـدید  هـاي بیمـاري  بـه  اسـت  ممکـن  دارنـد،  سـال  75 از بیش که افرادي بیشتر
 موقعیـت  و خودشـان  تواننـد مـی  سـالمند  افـراد  اریکسـون  نظر طبق شوند. مبتال کننده ناتوان
 دیگـران  بـا  ارتبـاط  در کلـی  طـور بـه  هـا آن زندگی که کنند احساس و بپذیرند را شان سنی

 کننـد  ناامیدي احساس آینده دربارة بخورند، را گذشته افسوس اینکه و است بخشرضایت
 را سـالمندي  ).1390 فروغـان،  ترجمـۀ  ،2001 ،1(رایـس  بهراسـند  یـأس  نقطـۀ  تا مرگ از و

 در نـاتوانی  و فیزیولـوژیکی  سـازوکارهاي  تدریجی فرسایش با که دانست فرایندي توان می
 سـابقۀ  یابـد.  مـی  خاتمـه  زنـدگی  پایـان  با و شودمی آغاز حیاتی هايارگان توانمندي احیاي
 جمعیـت  افـزایش  گـردد. بـازمی  اخیـر  قـرن  نـیم  بـه  سـالمندي  بـه  مربـوط  مطالعات تاریخی
 زمینـه  ایـن  در تحقیقـات  لزوم و جمعیت از بخش این به مربوط مسائل بروز سبب سالمندان

  ).1386 (میرزایی، شد
 معطـوف  خـود  بـه  را خاصـی  توجـه  پـذیر آسـیب  هـاي ازگـروه  یکی منزلۀبه سالمندان

 بـه  امیـد  افـزایش  و ومیـر  مـرگ  وکاهش بهداشتی شرایط بهبود با اخیر هايسال طی. کنند می
 زنـدگی  کیفیـت  دارد اهمیـت  میـان  ایـن  در آنچه است. یافته افزایش سالمندان شمار زندگی،
 بسـیار  جدیـد،  انتظـارات  و نیازهـا  بـا  ندانسالم امروزه دهدمی نشان هاپژوهش است. سالمندان
 هماننـد  ایـران  جمعیـت  حاضـر  در ).1397 همکـاران،  و (قهـاري  هسـتند  خود نسل از متفاوت
 کنـد  مـی  تجربه خود سنی ساختار در را اساسی تغییرات توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري

 و اقتصـادي  گذاريسیاسـت  ازنظـر  مهمی اجتماعی اقتصادي، مالحظات داراي تغییرات این که
 و اسـت  کـاهش  بـه  رو سـال  15 زیـر  سـنین  در واقـع  جمعیـت  اخیـر،  دهۀ طی است. اجتماعی
 سـرعت  همچنـین،  اسـت.  نهـاده  افـزایش  بـه  رو کـار  سـن  در و جـوان  جمعیت تعداد درمقابل

 سـن  موجـود،  قـوانین  اسـاس  بـر  اسـت.  افـزایش  بـه  رو آرام آهنگی با جمعیت خوردگی سال
 جـوانی  دوران در کـه  صـورتی (بـه  فرد روزانۀ منظم تالش و فعالیت هک است زمانی سالمندي

 شـود. مـی  متوقـف  - خوانندمی بازنشستگی سن را آن که - سن رفتن باال دلیلبه شد) می انجام
 تعـداد  هـر  با سالگی 60 سن یا و خدمت سال 30 با سالگی 55 سن ایران در بازنشستگی شروع
 سایر در دانند.می سالمندي شروع و کارافتادگی از سن را سالگی 65 سن و است خدمت سال

 ).1394 (ضرغامی، دارد وجود بنديتقسیم همین بیشوکم نیز جهان کشورهاي
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 اجتماعی، فیزیولوژیکی، تغییرات به که زیستی است ینديافر سالمندي پدیدة
 تري دهگستر و جدید ابعاد روز هر اجتماعی خاص ةپدید این مسائل و دشومی منجر روانی
 پیدایش سالمندي امروزه .کند می مطرح را خود جهانی نوین واقعیت یک منزلۀبه و یابد می

 و زمان گذر با و دشو می محسوب عمومی فرهنگ و جمعیت در نوین وضعیت و شاخصه
 جایگاه تدریج به ،مختلف هاي حوزه در و شناختیجمعیت بعد از جدید قرن در گرفتن قرار
 منزلۀ به بلکه ،نیست زندگی از هدور یک سالمندي حاضر عصر در .است تهیاف را خود ةویژ
 زمان بستر در را خود راه ،نوین هاي ویژگی و خصایص با و مهم یجایگاه با واقعیت، یک
 مختلف هاي حیطه با تنگاتنگ و نزدیک بسیار تعامل در خود تکامل روند در و گسترد می

 به توجه با .گیرد می قرار اقتصادي ،بخشی توان پزشکی، اجتماعی، علوم جمله از علوم
 و ویژه نیازهاي با فزاینده و رشد روبه جمعیت یک منزلۀ به سالمندان جمعیت گسترش
 این مسائل و ها شاخص شناخت و بررسی مناسب، خدمات ۀارائ جهت همچنین و خاص
 از یکی ید:آ می وجودبه طریق دو از جمعیت خوردگیسال است. ناپذیر اجتناب گروه
 جمعیت کل در جوانان نسبت شدن کم و باورها نتیجۀ که سنی هرم پایۀ در تغییر طریق
 و  مرگ کاهش در بهبود نتیجۀ در آن شدن متورم و سنی هرم نوك در تغییر دیگر و است
 ).1389 کمال، محققی ترجمۀ ،2011 ،1کرونر و (بوند افتد می اتفاق خوردگانسال میر

 کند می درگیر را زنده موجودات تمام که است ناپذیري اجتناب بیولوژیکی فرایند سالمندي
 ).2013 ،2هاشمی و (فخري است ناخوشایند تجربیات با همراه موارد برخی در و

 دنیا، در باروري میزان کاهش و زندگی به امید افزایش دلیلبه حاضر عصر در
 در بهداشت جهانی سازمان آمارهاي اساس بر است. شده  تبدیل جهانی ايپدیده به سالمندي

 میلیارد 1,2 به ،2025 سال در که داشت وجود جهان در سالمند میلیون ششصد ،2000 سال
 سنی مختلف هاي گروه بین در را جمعیت رشد نرخ سالمندان اساس، این بر رسید. خواهد نفر

 ازقبیل توسعه  حال در درکشورهاي دنیا سالمند جمعیت دوسوم حدود حاضر حال در دارند.
 بود. خواهد کشورها این در سالمند جمعیت افزایش بیشترین که کنند می زندگی ایران
 که دهد می نشان آماري هاي شاخص رسید. خواهد درصد 80 به ،2050 سال در که نحوي به

 ).1388 کاخکی، و پوردرویش( است شده آغاز نیز ایران در سالمندان جمعیت افزایش روند
 نقش سالمندان نامناسب شرایط بهبود و توانمندسازي در خانواده که رسدمی نظربه
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 همواره و کنندمی بازي سالمندانشان براي را حمایتگر نقش هاخانواده درواقع دارد. مثبتی
 داشتن با ).1383 (کلدي، کنند ایفا خوبیبه را خود نقش حمایتی زمینۀ در دارند سعی

 خاطر آرامش و امنیت توانمی سالمندان بهنسبت مناسب رفتارهاي اتخاذ با و مثبت نگرش
 اجتماعی حمایت ).1395 مقدم، (سهیلی کرد فراهم جامعه و خانواده سالمند، فرد در را

 طرف از حمایت منزلۀبه سنتی شکلبه و است آمیزموفقیت سالمندي در مهمی عامل
 ابتدا از اجتماعی نجارهايه و سنن است. شده گرفته درنظر آشنایان و دوستان خانواده،
 این زمان طول در و است نهاده هاخانواده عهدة بر را سالمندان از مراقبت مسئولیت

 نقش خانواده هايمراقبت نیز امروزه اند.شده ترمحکم اسالمی و خانوادگی هاي سنت
 مراقبت و حمایت که است داده نشان تحقیقات کند. می ایفا سالمندان زندگی در مهمی

 است دلیل همین به دارد. تأثیر سالمندان شادکامی و سالمت عمومی، وضعیت بر انوادهخ
 شود می تلقی مهمی مسئلۀ خانوادگی حمایت سالمندان، کلی زندگی کیفیت بررسی در که

 کردند تشریح ارتباطات از ايشبکه منزلۀبه را اجتماعی حمایت محققان ).2009 ،1(کاالچر
 بر عالوه اجتماعی حمایت آورد. می فراهم را احساسی ویتتق و همکاري رفاقت، که

 اهداف به نیل و کاهش را زندگی زايتنش حوادث سالمت، ارتقاي رفتارهاي تسهیل
 اهمیت سالمندان قشر در اجتماعی ازنظر و صرفهبه منبع این لذا کند. می تشویق را شخصی
 اجتماعی حمایت که دهند می نشان نیز پژوهش سایر ).2004 ،2واي (وانگ دارد بسیاري
 پیدایی به اجتماعی، انزواي بروز و آن نبود و دارد جامعه افراد سالمت در مهمی بسیار نقش

 ).1393 همکاران، و (نبوي شود می منجر مختلف هايبیماري
 خانواده اصلی وظایف و است انسانی شخصیت پرورش اولیۀ پایگاه خانواده محیط

 و اقتصادي رفاه تدارك و آن اعضاي اجتماعی روانی، جسمی، سالمت کردن فراهم
 نهاد ذاتاً خانواده الف) است: طرح قابل سطح دو در خانواده اهمیت هاست.آن از حمایت

 است برآن گواه بسیاري تحقیقات شود.می شمرده مقدس نهادي هانگرش بعضی در و مهم
 خانواده دارد. وجود ممستحک و منسجم هايخانواده در شادکامی و روانی آرامش که

 بستر بهترین و است خانواده اعضاي معنوي و مادي نیازهاي تأمین براي مکان ترینمناسب
 بعد در خانواده اهمیت ب) کند.می مهیا افراد روانی - روحی آرامش و امنیت براي را

 اجتماعی ساخت که شودمی ترروشن زمانی خانواده اهمیت است. مطرح تروسیع اجتماع
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 آن کنندةمتعادل وظیفۀ در باید را خانواده مفهوم خاص اهمیت شود.می مربوط آن به کامالً
 ربط تربزرگ اجتماعی ساخت به را فرد خانواده کرد. جووجست تروسیع اجتماع در
 چون آن، نیازهاي و هاخواسته که دهدمی ادامه خود حیات به زمانی تنها اجتماع و دهد می
 اجتماعی قانون، قبول باردار، زنان و ضعفا پیران، جوانان، حمایت غذا، توزیع و تولید به نیاز

 ).1352 ناصحی، ترجمۀ ،1،1930(گود شود برآورده هااین غیر و جوانان کردن
 واحد یک منزلۀ به خانواده است. حیاتی سالمند براي خانواده و همسر نقش

 توان می را خانواده .است شده  شکیلت یئاجزا از که است یکپارچه کلیتی داراي اجتماعی
 اجتماعی واحد یک منزلۀ به اینکه حین در و کرد بررسی اجتماعی سازمان یک مانند به

 از یک هر که دارد یئاجزا اجتماعی سازمان همانند شود می تلقی تنیده درهم کلیتی داراي
 و طول و باطارت .است خاص هاي روش و اهداف، کارکرد، وظایف، شرح داراي ءاجزا آن

 ةخانواد عنوان به آن از که هددمی دستبه همگون و یکپارچه تشکیالت ءاجزا این عرض
 ).1389 فر،(میالنی شود می یاد واحد

 اند،بوده سازگار خانه در کودکی دوران از که نوجوانانی است شده ثابت تجربه به
 تطبیق و پذیريانعطاف بلیتقا و اندداده نشان خود از مناسب هايسازگاري هم اجتماع در
 بین ارتباط چنانچه ).1386 فرد، (خدایاري است داشته وجود مختلف اوضاع با هاآن

 همدلی و همکاري استقالل، به توجه با همچنین و نیاز احترام، اساس بر خانواده اعضاي
 گراییمردم روحیۀ و آید می وجودبه دیگران با ارتباط به میل کودك در باشد، اعضا

 شکل کودك در را دیگران از گریز به میل خانواده اعضاي ناسالم ارتباط یابد.می افزایش
 (پروین، سازد می روروبه مشکل با دیگران با مؤثر و سالم سازگاري در را او و دهدمی

 فرایند از ناشی تغییرات با سالمندان از برخی ).1388 کدیور، و جعفري ترجمۀ ،2001
 که هستند سالمندي افرادي از دسته آن گروه این کنند.می برخورد زندهسا طوربه سالمندي

 وضعیت آرامش و شادي با و دارند خوبی سازگاري برند،می لذت خود هايارتباط از
 عوامل از بسیاري که دهد می نشان تحقیقات ).1392 نژاد،(نوابی کنندمی قبول را سالمندي

 و شناختیروان اجتماعی، جنبۀ سالمندان سازگاري و بهتر عملکرد سالمت، کنندةبینیپیش
 در موفقیت که دهد می نشان هایافته این تغییرند. قابل بالقوه صورتبه و دارد رفتاري

 بدنی فعالیت سطح چون عواملی بیشتر بلکه نیست، فرد ژنتیکی عوامل تأثیر تحت سالمندي
 خواهد مؤثر سالمند عمومی متسال و سازگاري بر اجتماعی هايحمایت و تعامالت فرد،

                                                                                                                                        
1. Goode 
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 جانب از که است حمایتی یا کمک اجتماعی هايحمایت از منظور ).1998 ،1(سیمن بود
 ).2003 ،2(هلگسون شود می فراهم فرد بهنسبت خانوادگی و اجتماعی هايشبکه اعضاي

 نفس، عزت بودن، عالقه مورد مراقبت، احساس فرد که شود می سبب حمایتی منابع
 که جایی آن از ).1393 همکاران، و (نبوي باشد داشته زندگی از رضایت و بودن ارزشمند
 نقش تواندمی خانوادگی هايحمایت پذیرند،آسیب استرس بهنسبت ویژه طوربه سالمندان
 این کند. ایفا است، عمومی سالمت ابعاد از یکی که اضطراب، و استرس کنترل در مهمی
 در شخص توانایی افزایش به و است مؤثر سالمندان اجتماعی روانی عملکرد بر همچنین امر

 از عبارت سازگاري ).2009 ،3(میلر شود می منجر زندگی زاياسترس تجارب با سازگاري
 با تنها که ايگونهبه است، روانی و فیزیکی محیط با تطبیق در آدمی مؤثر و مفید رفتار

 تواندمی نیز خود بلکه کند،نمی کفایت نآ از پیروي به و ندارد رنگیهم محیطی تغییرات
 با ارتباط در متعدد تحقیقات دهد. تغییر مناسب ايگونهبه را آن و بگذارد اثر محیط در

 بستگی محیطی و شخصی متعدد عوامل به سازگاري درجۀ که دهندمی نشان سازگاري
 فرد سازگاري در درونی منابع و شخصی شرایط که معتقدند نیز محققان از برخی دارد.
 ازبین حتی و دهد کاهش را افراد بیرونی نامطلوب عوامل اثر تواندمی حتی و است مؤثر
  ).1383 (شاملو، ببرد

 روانی جسمانی، تغییرات با سازگاري خوردگی،سال دورة مهم هاي ویژگی از یکی
 در مشهود هاي تفاوت اساس بر گذارند می پیري سن به پا که افرادي است. اجتماعی و

 نشان متفاوتی هاي واکنش سالمندي و پیري تغییرات به عالیق، ها، نگرش شخصیت،
 مشکالت با بتوانند سالمندان اگر است. متفاوت مسائل از آنان ادراك درواقع دهند. می

 برخورد مثبت اي گونه به دوره این ویژة شرایط با شوند، هماهنگ خویش، سنی دورة خاص
 مسائل با که شود می گفته دراصطالح ببرند، لذت ذشتهگ همچون زندگی از و کنند
 کنند، هماهنگ پیري خاص مسائل با را خود نتواند اگر اما دارند، سازگاري خوردگی سال
 سالمت رسدمی نظربه ).1375 نژاد،(شعاري ناسازگارند دوره این مسائل با که شود می گفته

 ناسازگاري و سازگاري درمورد مهمی کنندةبینیپیش جوانی، زمان در روانی و جسمانی
 سازگاري یعنی دارد. وضعی چنین نیز ازدواج در سازگاري است. خوردگیسال در افراد
 خوردگیسال در سازگاري درمورد مهمی گوکنندة پیش جوانی وسن ازدواج در خوب

                                                                                                                                        
1. Seeman 
2. Helgeson 
3. Miler 
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 .)1381 حقیقی، و قهرخی ازکیانپور نقلبه ،1985 ،1ماس( است
 که منفی عمدة تغییرات و سهمگین و غیرعادي وقایع هک معتقدند شناسانروان

 و باالتر سنین در افراد سازگاري توانایی بر توانند می اند،داده روي افراد جوانی هنگام
 که است ايبازدارنده عامل فرزند مرگ مثال براي بگذارند، تأثیر سالمندي دورة در ویژه به
 مطالعات همچنین شود. می ناسازگاري موجب و دارد منفی تأثیر سالمندي در سازگاري بر

 شخصیت، اصلی هايعامل و سالمندي دورة در زندگی از رضایت بین که اندداده نشان
 که رسد می نظربه دارد. وجود نزدیکی ارتباط جوانی، در آرامش با توأم هیجانی ثبات مثل

 در سازگاري ددرمور مهمی کنندهبینیپیش جوانی، زمان در روانی و جسمانی سالمت
 سازگاري به مربوط عوامل مطالعات در ).1381 حقیقی، و قهرخی پور(کیان است سالمندي

 ازدواج)، و (شغل مؤثر و مفید هاينقش داشتن و مثبت خودپندارة اهمیت بر پیري، در
 آینده، به امیدواري گوناگون، هايفعالیت به پرداختن اجتماعی، خوشایند ارتباط برقراري
 این که اندکرده ثابت اخیر هايپژوهش است. شده تأکید مالی حمایت وجود و تیتندرس
 این در محققان ).1378 شیرازي، (اسماعیلی اندمربوط مطلوب سازگاري به معموالً عوامل
 در نقشی چه خانوادگی تجارب که هستند پرسش این به گوییپاسخ درپی پژوهش

 دارد. سالمندان سازگاري
 

 مطالعه روش
 از آن اجـراي  بـراي  و انتخـاب  کیفـی  روش تحقیق اصلی سؤال پاسخ به رسیدن راستاي رد

 آزمـودن  صدد در محقق حاضر پژوهش در شد. استفاده تئوري) (گراند مبنایی نظریۀ روش
 خـالل  از کـه  کـرد  خواهـد  ایـن  بـر  سـعی  بلکه نیست، شدهتعیین قبل از فرضیات و نظریات
 در یابـد.  دسـت  مطالعه مورد واقعیت از نظري درکی و اشتبرد به موردنظر افراد با مصاحبه

 نگهـداري  مرکـز  (ازجملـه  سـالمندان  خصوصـی  مراکـز  شـامل  مطالعـه  میـدان  پژوهش این
 دانشـجو،  شـقایق،  (پـارك  تهـران  شـهر  هـاي پـارك  و کشـاورزي  جهـاد  سازمان مهرگل)،
 65 بـاالي  که سالمند 18 هدفمند گیرينمونه روش از استفاده با بود. ملت) و الله هنرمندان،

 و کافی زمان همچنین و داشتند فارسی زبان به صحبت توانایی و زن) 6 و مرد 12( سن سال
 اشـباع  تـا  گیـري نمونـه  و شـدند  مصـاحبه  وارد داشـتند  مصـاحبه  انجـام  براي کامل رضایت

 مصــاحبۀ تکنیـک  از هـا داده آوريجمـع  بـراي  تحقیـق  ایـن  در کـرد.  پیـدا  ادامـه  اطالعـات 
                                                                                                                                        
1. Moss 
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 کسـب  هـدف  بـا  بـاز  و کلـی  سـؤال  معینـی  تعـداد  اسـت.  شـده  گرفته بهره اختاریافتهس نیمه
 طراحـی  محقق توسط قبل از نظر مورد تحقیق زمینۀ در شوندگانمصاحبه از عمیق اطالعات

 از و گرفـت  قـرار  بیشـتر  بررسـی  مورد وارسی، هايسؤال با شوندگانمصاحبه پاسخ هر شد.
 بدهنـد  خود هايپاسخ درمورد بیشتري توضیح شد ستهخوا هاییسؤال با کنندگانمشارکت

 هـاي گفتـه  بـه  دادن جهـت  بـدون  محقـق  یابـد.  دسـت  تحقـق  در خـود  اهـداف  به محقق تا
 در کننـده مشـارکت  افـراد  تجربیات و درونی دنیاي به است کرده تالش کنندگانمشارکت

  یابد. دست مطالعه مورد هايحوزه
 کرده دریافت دانشگاه از که اينامهمعرفی به توجه با محقق مصاحبه، شروع از پیش

 مانـدن  محرمانـه  دربـارة  بـود،  داده انجـام  سـالمندان  مرکـز  بـا  کـه  الزم هايهماهنگی و بود
 کـرد  بیـان  و داد توضـیحاتی  اطالعات از حفاظت نیز و پژوهش اهداف شده،مطرح مباحث

 اسـتفاده  هـویتی  تمشخصـا  ذکـر  بـدون  و مطالعـه  اهـداف  راستاي در فقط اطالعات از که
 ازجملـه  پـژوهش  از گیـري کنـاره  و زمـان  هـر  در مصـاحبه  تـرك  حـق  داشـتن  شد. خواهد

 و حسـنه  رابطـۀ  برقـراري  به مصاحبه هر ابتداي دقایق شد. رعایت که بود اخالقی مالحظات
 بنـابراین  برسـد.  بـاالیی  سـطح  به سالمندان توضیحات و هاپاسخ کیفیت تا گذشت همدالنه
 تسـهیل  را مصـاحبه  انجـام  تا شد تهیه پژوهش مورد موضوع دربارة وکلی ازب سؤال تعدادي

 پاسـخ  نوع و هامصاحبه پیشرفت با ولی شد، شروع ترعمومی سؤاالت با مصاحبه روند کند.
 و فـردي  هـاي ویژگـی  بـر  تأکیـد  بر عالوه محقق شد. ترجزئی سؤاالت کنندگان،مشارکت
 کرد تالش اینکه ضمن بود، افراد میان همگانی و ركمشت نقاط دنبال به افراد، فردمنحصربه

 کنـد.  خـودداري  سالمندان شرایط و وضعیت بهنسبت داوريپیش و منفی تصور گونه هر از
 هـــايواکـــنش و غیرکالمـــی رفتارهـــاي مشـــاهدة بـــه پژوهشـــگر مصـــاحبه، جریـــان در

 شـوندگان همصـاحب  گفتـار  و رفتـار  از بهتري درك بتواند تا داشت توجه کنندگان مشارکت
 اسـتفاده  با بود، شده طراحی ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ صورتبه که مصاحبه این باشد. داشته

 سـؤاالت  شـد.  انجام مصاحبه راهنماي عنوان با خاص، توالی یک در سؤاالت از فهرستی از
 بـراي  هـا پرسش توالی شدند. گنجانیده مدنظر مسائل روي بر تمرکز با مصاحبه راهنماي در
 شـوندگان مصـاحبه  شـرایط  و هـا پاسـخ  بـه  توجه با ولی است، یکسان کنندگانشرکت همۀ

 صـورت  در اما بودند، آزاد خود نظرات ارائۀ در هاکنندهمشارکت شد. داده جزئی تغییرات
 داده بـازخورد  شـخص  بـه  شـده برداشت مفهوم فرد، مطالب درك در ابهامی نوع هر وجود
 ايدقیقـه  چهـل  الـی  بیسـت  زمـانی  بازة یک در هاحبهمصا شود. ترروشن موضوع تا شد می
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 بـراي  مناسـب  زمـان  داشـتن  و هـا کننـده مشـارکت  شـرایط  بـه  تناوب این البته که شد انجام
 هـا پاسـخ  کـه  معنـی  بـدین  رفت؛ پیش اطالعات اشباع تا هامصاحبه داشت. بستگی مصاحبه
 را پیشـین  هـاي داده قبلی نتایج تنها مطالب و شد نمی مطرح جدیدي مطالب و شد می تکرار
 رسید. پایان به مصاحبه انجام ترتیببدین کردند، می تکرار

 هـا پاسـخ  و پرداخـت  می هامصاحبه تحریر و ثبت به مصاحبه هر ضبط از پس محقق
 اسـاس  بـر  سـپس  شـد.  مـی  پیـاده  کاغـذ  روي بـر  مشـترك  هايحوزه و عوامل بررسی براي

 و شـد  اسـتخراج  آنـان  دیـدگاه  از کلیـدي  و مهـم  هـاي نکتـه  سـالمندان  هـاي پاسـخ  بررسی
 بـا  کدها مقایسۀ با سپس شدند. گنجانده باز کدگذاري در شدهبیان مهم وقایع و موضوعات
 فرعـی  موضـوعی  هـاي دسـته  بنـدي طبقـه  به ها،مصاحبه از آمده دستبه هايداده یکدیگر،
 در شـد.  پرداختـه  مقـوالت  میـان  تناسب و مشترك وجوه مشابه، هايمؤلفه مبناي بر طبقات

 رسیدن با شد. تعیین فرعی طبقات میان روابط محوري، کدگذاري از استفاده با مرحله، این
 انتخـابی،  کدگـذاري  از گیـري بهـره  بـا  طبقـات  و هـا مقولـه  تمـام  هـا، داده اشـباع  مرحلـۀ  به

 شدند. ترکیب و سازيیکپارچه
 

 هایافته
 سـاکن  دیگر نفر 3 و اجتماع در ساکن نآنا از نفر 15 پژوهش در کنندگانمشارکت بین از
 کـه  داشـتند  قـرار  سـال  82 تـا  65 سنی دامنۀ در کنندگانمشارکت بودند. سالمندان خانۀ در

 پـژوهش  در کنندگانمشارکت از نفر 16 بودند. بازنشسته نفر 6 و غیربازنشسته نفر 12 شامل
 زنـدگی  خود همسر با تنها دیگر نفر 3 و خانواده با آنان از نفر 15 بودند. بیوه نفر 2 و متأهل
 هايتحلیل اساس بر بود. متفاوت دکتري تا دیپلم از سالمندان تحصیالت میزان و کردندمی

 کـه  شـد  اسـتخراج  هـا مصـاحبه  از مفهـوم  92 محـوري،  و بـاز  کدگـذاري  در گرفتهصورت
 و فرعـی  مقولۀ 29 مفاهیم، بنديمقوله و تحلیل با بود. متغیر ده تا یک از مفاهیم این فراوانی

 رفتـار  و شـناخت  مثبـت،  تجارب از اندعبارت اصلی هايمقوله شد. استخراج اصلی مقولۀ 8
 درونـی  و عـاطفی  بخـش رضـایت  انسـجام  همسـر،  بـا  عاطفی و سازنده تعامل والدین، مثبت

 اقتصـادي  شـرایط  و جسـمی  سـالمت  زنـدگی،  از رضایت متعالی، و موفق ازدواج خانواده،
 مطلوب.

 قبـل  دوران خـاطرات  و تجـارب  زیرمقولـۀ  سـه  از اصلی مقولۀ این مثبت: تجارب .1
 دهنـدگان پاسـخ  اسـت.  شـده  تشـکیل  خـاطرات  مرور و خاطرات بودن خوشایند سالمندي،
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 مثبت تجربیات و خاطرات کردن بازگو و مرور خوب، خاطرات آوردن یادبه کردند عنوان
 بیـان  اسـت.  سـالمندي  دورة در اريسـازگ  بر خانوادگی تجارب تأثیر اصلی عوامل از یکی

 تـأثیر  جسـمی  سـالمت  بهبـود  درنتیجـه  و روانـی  سالمت بهبود در تواندمی خوب خاطرات
 کسـب  زنـدگی  طول در فرد که قبل هايتجربه« گفت: سالمندان از یکی بگذارد. مستقیمی

 قبلـی  خـاطرات  با رسدمی سالمندي به فرد وقتی کند.می کمک سازگاري به خیلی کندمی
 سبب تواندمی خوشایند و مثبت تجربیات و خاطرات مرور و آوردن یادبه ».کندمی زندگی
 تجربـۀ  اسـاس  بـر  شـود.  آنـان  در گراییمنفی بروز از جلوگیري و افراد در بینیخوش حس

 ایـن  مـرور  و گذشـته  از بخـش لـذت  و خوب خاطرات داشتن پژوهش در کنندگانشرکت
 زمینـه  ایـن  در سـالمندان  از یکـی  شود.می سالمندي در نآنا راحتی و بهبود باعث خاطرات

 بعضـی  بـري، مـی  لذت پیري در باشی داشته گذشته از خوشی خاطرة و تجربه وقتی« گفت:
 داره یعنـی  ایـن  کنـد، مـی  اخم فرد اوقات بعضی یا بینیدمی سالمند یک لب رو لبخند مواقع

 ».کندمی مرور رو خاطراتش
 سـه  از والـدین  مثبـت  رفتـار  و شناخت اصلی مقولۀ دین:وال مثبت رفتار و شناخت .2
 است. شده تشکیل والدین تجربۀ از استفاده و مناسب الگوي فرد، در نگرش ایجاد زیرمقوله
 نقـش  عـاطفی  و اجتمـاعی  سازگاري فرایند در والدین عمیق و مثبت رفتار شناخت و تعامل
 بـا  والـدین  مناسـب  و مؤثر ارتباط ونمره ابعاد تمام در فرد سالم و مطلوب رشد دارد. مثبتی

 در نگـرش  گیـري شـکل  در مـادر  و پـدر  رفتـار « کرد: بیان سالمندان از یکی است. فرزندان
 شکل آینده به نسبت رو فرد دید و نگرش که هستند والدین این و است مؤثر بسیار فرزندان

 را صحیح و الزم آموزش و هستند خود فرزندان براي مناسبی الگوي که والدینی ».دهندمی
 این در سالمندان از یکی کنند.می کمک فرد سازگاري فرایند به دهند،می خود فرزندان به

 سـازگار  هـا بچـه  تـا  باشـند  مناسـبی  الگـوي  خود هايبچه براي باید والدین« کرد: بیان زمینه
 باشـه  حصحی باید هابچه به والدین آموزش والدینمه، خاطربه سازگارم من امروز اگر باشند،

 و والـدین  تجربـۀ  از اسـتفاده  ».شـوند  سـازگار  سـخت  شـرایط  در و نشـوند  مشـکل  دچار تا
 سازگاري در و است کنندهکمک بسیار زندگی سخت شرایط با مواجهه در آن کارگیري به
 سالمندان از یکی هستند. خود والدین نمايتمام آینۀ هابچه درواقع دارد بسزایی نقش هاآن

 کـه  زنـدگی  نکـات  از خیلـی  مـن  داره. اساسـی  اهمیـت  والـدین  تجربـۀ  از اسـتفاده « گفت:
 فـرد  سازگارشـدن  در مادر و پدر کردار و رفتار گرفتم، یاد والدینم از رو بوده کننده کمک
 ».داره تأثیر
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 8 از همسـر  بـا  عـاطفی  و سـازنده  تعامـل  مقولـۀ  همسـر:  بـا  عاطفی و سازنده تعامل .3
 بـا  همکـاري  همسـر،  از حمایـت  همسـر،  بـا  دوستانه رابطۀ همسر، با صمیمی رابطۀ زیرمقولۀ
 تشـکیل  همسـر  از رضـایت  و همسر به عالقه همسر، با مشترك نقاط همسر، گذشت همسر،
 و صـمیمیانه  ارتبـاط  یـک  داشـتن  پـژوهش  در کننـدگان شرکت تجربۀ اساس بر است. شده

 درنتیجـه  و ودشـ مـی  روحی و جسمی سالمت بهبود باعث زندگی طول در همسر با دوستانه
 تعامـل  در فـرد  با خانوادگی زندگی در که کسی ترینمهم کند.می کمک فرد سازگاري به

 قدر و هستیم صمیمی خیلی همسرم با من« گفت: سالمندان از یکی است. انسان همسر است
 رابطـۀ  ایـن  و کنـیم  حفـظ  رو صـمیمی  و خـوب  رابطۀ این کنیممی سعی و دونیممی رو هم

 و همکـاري  حمایـت،  ».کنـیم  درسـت  رو زندگی زیاد و کم شده باعث هدوستان و صمیمی
 در سالمندان پیشرفت و عملکرد بهبود در نیز زندگی سخت شرایط در همسر با یکپارچگی

 و خالصـانه  هايحمایت که کردند بیان دهندگانپاسخ است. بوده مهم و مؤثر زندگی طول
 است. کنندهکمک بسیار زندگی شکالتم تمام در او همکاري و همراهی و همسر دریغبی
 بـوده  مـن  همراه زندگی مشکالت تمام در خانمم« کرد: بیان سالمندان از یکی زمینه این در

 انسـان  اگـر  کـنم. می وقفش رو خودم منم کرده، حمایت ازم همیشه و کشیده سختی خیلی
 از خیلـی  و کنهمی پیشرفت کار و زندگی در باشه داشته یکپارچگی و همکاري همسرش با

 افـزایش  سـبب  مسـتقیم  صورتبه همسر از رضایت و عالقه ».کنه حل تونهمی رو مشکالت
 سـبب  سـالمندي  سـخت  دوران در همسـر  وجـود  شـود. می فرد سازگاري و زندگی کیفیت
 سـالمت  و منـدي رضـایت  افـزایش  و دوران ایـن  در زندگی بهنسبت مثبت احساس افزایش

 وجـود  از مـن « اسـت:  شـده  اشـاره  کننـدگان شـرکت  ظـرات ن از برخـی  به ادامه در شود.می
 خـوبی  حـس  همسـرم  وجـود  بـا  باشـم.  کنـارش  همیشه دارم دوست و راضیم خیلی همسرم
 کنیممی عالقه ابراز هم بهنسبت هنوزم ما و عالیه همسرم با من رابطۀ« ؛»دارم زندگی بهنسبت

 دعـا  مـادرش  و پـدر  رايبـ  همسـرم  خـاطر بـه  همیشـه « ؛»دارم مهربـانی  همسر شکر خدارو و
 ».هست من همسر و کردند تربیت رو دختري همچین که کنم می

ــجام .4 ــایت انس ــش رض ــاطفی بخ ــی و ع ــانواده: درون ــن خ ــۀ ای ــلی مقول ــامل اص  ش
 خـانواده،  اعضـاي  وابسـتگی  خـانواده،  در آرامـش  خانواده، در صمیمی رابطۀ هاي زیرمقوله
 صمیمانه و نزدیک رابطۀ .است خانواده فضاي بودن مقدس و امن و خانواده حمایت وجود
 در مـؤثر  گـامی  بلکـه  شـود، مـی  سـالمندان  امنیت و سالمت موجب تنهانه خانواده درون در

 بـاالیی  بخـش رضـایت  انسجام که ايخانواده است. خانواده سالمت و پایداري دوام، جهت
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 ایفـا  ريمـؤث  نقـش  آنـان  سـازگاري  درنتیجـه  و سـالمندان  روحـی  و جسمی بهبود در دارد،
 آرامـش  و بیشـتر  انسـجام  و آنـان  اعضـاي  نیازهـاي  رفع سبب خانواده در صمیمیت کند. می

 خانواده در آرامش و صمیمیت نقش به پژوهش این در کنندگانمشارکت شود.می تر عمیق
 صمیمیت من نظر به« است: آمده کنندگانمشارکت نظرات از برخی ادامه در کردند. اشاره

 باشـند  صـمیمی  هـم  بـا  خـانواده  اعضـاي  چـه  هـر  و اسـت  خانواده صۀمشخ وجه نزدیکی و
 در صـمیمانه  و نزدیک ارتباط و میشن اذیت ترکم بشن پیر وقتی و دارند تريکم مشکالت

 ماننـد  خـانواده « ؛»است کرده کمک خیلی من سازگاري به و است همیشگی خانواده درون
 رو زنـدگی  خـانواده  اون افـراد  بـودن  صـمیمی  و کنـه می متصل هم به رو اعضا زنجیر یک

 چیـزي  هـر  از تـر مهـم  خـانواده  در آرامـش  شـه. مـی  آرامش باعث و کنهمی شیرین براشون
 خـانواده  جمـع  در مـن  و اسـت  خـانواده  آخـر  تـا  اول از زنـدگی  اسـاس  من نظر به« ؛»است

 رو شـماها  وقتـی  من که گممی هامبچه و همسر به همیشه و دارم آرامش که هست صمیمی
 ».دم می ترجیح چیز همه به رو آرامش و دارم آرامش بینممی نزدیکم از

 از حمایـت  دریافـت  و خـانواده  اعضـاي  بـه  وابستگی داشتند بیان کنندگانمشارکت
 دوران ایـن  در مشـکالت  بـا  مبـارزه  براي انگیزه و امید و بینیخوش حس ایجاد در خانواده
 در باشـد.  داشـته  پیشـرفت  و رشد ندگیز در کندمی کمک فرد به و است رسانیاري بسیار
 و امنیـت  سـبب  خـانواده  هـاي حمایـت  وجود که شودمی ایجاد زیادي مشکالت دوران این

 هـاي نگرانـی  و هـا دغدغه کاهش و دوران این هايفعالیت از لذت افزایش و خاطر آرامش
 حفـظ  و احتـرام  افـزایش  سـبب  خـانواده  در مقـدس  و امـن  فضاي وجود شود.می سالمندان
 هـاي گفتـه  شود.می دوران این در زندگی به آنان مثبت نگاه و خانواده در سالمندان جایگاه
 و امخـانواده  به امزندگی تو من« است: شرح بدین زمینه این در کنندگانمشارکت از برخی
 امخانواده به همچنان ولی اومدم، کنار باهاش و شدم بازنشسته البته بودم، وابسته خیلی کارم
 کنـارم  زنـدگی  شرایط تمامی در امخانواده« ؛»کنم زندگی تونمنمی هااون بدون و امستهواب

 اگـر « ؛»شـد  مـون زنـدگی  در پیشـرفت  باعث هاحمایت این همیشه و کردند حمایتم و بودن
 جـایی  در بـودم.  شسته زندگی از دست بیماري خاطربه نبود امخانواده خالصانۀ هايحمایت

 کـه  کنـه می کمک فرد به خیلی عاطفی چه مالی چه خانواده حمایت تهس نیاز و الزمه که
 داشـته  مثبتـی  نگـاه  زنـدگی  به فرد شهمی باعث خانواده امن فضاي« ؛»باشه سالم و کنه رشد
 ».ببینه بخشلذت و خوشایند رو چیز همه و باشه

 زیرمقولــۀ پــنج از متعـالی  و موفــق ازدواج اصــلی مقولـۀ  متعــالی: و موفـق  ازدواج .5
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 و ازدواج بـا  شـدن  تکمیـل  و شدن متحول احساس مناسب، انتخاب ازدواج، با شدن مستقل
 در کـه  موفـق  ازدواج نظیـر  خوشـایندي  رویـدادهاي  اسـت.  شده تشکیل ازدواج با رضایت
 ازنظـر  هـم  ازدواج کنـد. مـی  کمک فرد سازگاري فرایند به افتدمی اتفاق فرد زندگی طول

 و اضـطراب  کـاهش  سـبب  همچنـین  و عمر طول و متسال سبب روانی ازنظر هم و جسمی
 فـرد  استقالل سبب موفق ازدواج کردند بیان کنندگانمشارکت از برخی شود.می افسردگی

 و موفقیـت  باعـث  مناسـب  انتخـاب  یـک  البتـه  کنـد. مـی  موفقیـت  احسـاس  انسان و شودمی
 ازدواج« اسـت:  آمـده  کنندگانمشارکت از برخی نظرات ادامه در شود.می ازدواج پایداري
 مـالی  لحاظ به تونستم و شد نصیبم اصیل و مهربون همسر یه چون بود خوبی اتفاق من براي

 بـه  توننـد نمـی  و نیستند موفقی آدماي اندنکرده ازدواج که کسانی من نظر به« ؛»بشم مستقل
 تـازه  کـنم مـی  درك رو همسـرم  خـوب  هـاي حمایـت  وقتـی  مـن « ؛»باشند متکی خودشون

 شـکر  رو خدا نکردم اشتباه انتخابم در اینکه از داشتم مناسبی و درست ازدواج که فهمم می
 بسـزایی  نقـش  ازدواج تـداوم  در ازدواج از رضـایت  ».باطله مجرد انسان من نظر به کنم.می

 دارد. خـوبی  اسـتحکام  خـانواده  باشـند  داشته رضایت خود ازدواج از مرد و زن وقتی دارد.
 بـر  دهـد. مـی  زنـدگی  بـراي  دوبـاره  امیـد  سالمندان به لمنديسا دورة در ازدواج از رضایت
 نیازهـاي  از بسـیاري  شـود مـی  موجـب  ازدواج از رضـایت  کننـدگان مشارکت تجربۀ اساس
 داشته تريکم افسردگی و استرس سالمندان شودمی سبب و شود رفع آنان روحی و عاطفی
 بـه  کننـد. می شدن تکمیل و شدن متحول احساس ازدواج با که کردند بیان سالمندان باشند.
 تکمیـل  کنـه مـی  ازدواج وقتـی  انسان« شود:می اشاره کنندگانمشارکت هايپاسخ از برخی
 یـک  مثـل  کـردم  احسـاس  کـردم  ازدواج وقتـی  من ده.می تشخیص رو جهت تازه و شهمی

 ؛»دارم آرامـش  احسـاس  امـروز  و کـردم  طی رو زندگی درست مسیر و شدم بارور درخت
 داریم بخشیرضایت رابطۀ و کنممی عالقه ابراز همسرم به هنوزم داشتم. خوبی ازدواج من«
 ».همسرم کنار در دارم تريکم استرس و کنممی آرامش احساس واقعاً من و

 عملکـرد  از رضـایت  هـاي زیرمقولـه  شـامل  اصـلی  مقولـۀ  این زندگی: از رضایت .6
 و موفقیـت  و حضـور  ولـد، ت اسـت.  زنـدگی  در فـرد  موفقیـت  و فرزنـدان  از رضـایت  خود،

 است. سالمند فرد سازگاري کنندةبینیپیش عوامل از سالمند فرد خود و فرزندان شایستگی
 بـه  یـا  و اشزنـدگی  شـرایط  و عملکـرد  درمـورد  فـرد  احسـاس  معنايبه زندگی از رضایت
 کـه  است راضی اشزندگی از زمانی فرد هر است. آسایش و سالمت ارزیابی دیگر عبارت
 اسـاس  بر باشد. داشته خود زندگی مختلف هايجنبه به پایایی نسبتاً و مثبت درونی احساس
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 فـرد  مثبت ارزیابی و سالمندان در زندگی از رضایت پژوهش، در کنندگانمشارکت تجربۀ
 چـون  زندگی مختلف هايزمینه از منديرضایت شخص، هايتوانایی به زندگی، کیفیت از

 کننـدگان مشـارکت  اسـت.  معطـوف  شخصـی  اهداف به یدستیاب و خانوادگی روابط شغل،
 را خـود  و دارنـد  را خـود  زندگی رویدادهاي بر کنترل احساس که سالمندانی داشتند اظهار

 رضـایت  احسـاس  عملکـرد،  نظـر  از بیشـتر  موفقیـت  کسـب  بـر  عالوه پندارندمی کارآمدتر
 برخـی  به ادامه در ند.مندبهره باالتري روانی و جسمی سالمت از و دارند زندگی از بیشتري

 و دارم رضـایت  عملکـردم  از اوقـات  اغلـب « شود:می اشاره کنندگانمشارکت هايگفته از
 من وجدان و قلب کردم. تالش خانواده رفاه براي و کردم تکیه خودم هايتوانایی به همیشه
 لذت دانمتکی خودشون به و هستند موفق بینیمی وقتی هستن. هابچه زندگی ثمرة« ؛»راضیه
 ارتقـاي  وقتـی  کـردم مـی  کـار  سخت بودم دانشجو من« ؛»هستند هابچه امدلخوشی بري.می

 خیلـی  گـرفتم  تخصـص  وقتـی  مـن « ؛»شـدم  شـاد  و داشـت  اهمیـت  برام خیلی گرفتم شغلی
 سـختی  شـرایط  واقعـاً  چـون  بخشه،لذت برام کنممی فکر بهش وقتی هنوزم شدم. خوشحال
 تونسـتم  کـردم  تـالش  خونـدم  درس مـن  کنی.می درو ريکامی که آنچه هر شما« ؛»داشتم
 ».کردم که تالشی از امراضی و بشم دانشگاه استاد

 و زیـاد  جسـمانی  انرژي زیرمقولۀ دو شامل جسمی سالمت مقولۀ جسمی: سالمت .7
 تـأثیر  و اهمیـت  سـالمندي  دورة در جسـمانی  سـالمت  اسـت.  جسـمانی  وضعیت از رضایت
 افـزایش  نظیـر  ايبـالقوه  تهدیدات معرض در آنان زیرا دارد، سالمندان سازگاري در زیادي
 دلیـل بـه  و هسـتند  اجتماعی حمایت از بهره عدم و انزوا، و تنهایی مزمن، هايبیماري به ابتال

 گیـرد. مـی  قـرار  تهدید مورد شانفردي استقالل نیز زیادي موارد در ذهنی و جسمی ناتوانی
 براي انرژي حفظ روزانه، هايفعالیت انجام براي دنب بودن توانمند معنايبه جسمی سالمت
 در فعـال  زنـدگی  داشـتن  است. جسمی کلی تناسب و هابیماري از دوري اضطراري، موارد
 جسـمی،  هـاي بیمـاري  آورد.مـی  ارمغان به آنان براي را استقالل و سالمت سالمندي دوران
 وضـعیت  سـالمند  بـراي  و کنـد مـی  اخـتالل  دچـار  را بـدن  عملکـرد  و جسمانی هايتوانایی

 خواهـد  منجـر  او امیـدواري  و نفس به اعتماد کاهش به که آوردمی وجودبه ايناامیدکننده
 سـازگاري  و هاتوانایی افزایش سبب پرتحرك زندگی داشتن و داشتن فعالیت بنابراین شد.
 هـا تننـه  فیزیکی فعالیت داشتن جسمانی، سالمت تقویت و حفظ براي و شودمی سالمند فرد
 توانـد مـی  نیـز  سـالم  زنـدگی  کیفیـت  و روان سـالمت  در بلکـه  جسمانی، سالمت تأمین در

 بـودن  فعـال  سـبب  جسـمی  مشکالت و بیماري نداشتن کردند بیان سالمندان باشد. اثرگذار
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 و خالقانـه  هـاي فعالیـت  به و دهند انجام را خود روزمرة کارهاي توانندمی که شودمی آنان
 اینکه از« است: آمده کنندگانمشارکت از برخی نظرات ادامه در زند.بپردا خود عالقۀ مورد
 من مهمه. خیلی سالمتی من نظر به خوشحالم. بدم انجام خودم کارامو تونممی و هستم سالم
 کمـک  امسـالمتی  بـه  خیلـی  دونـم مـی  و دهمـی  بهـم  خـوبی  حـس  کنم،می ورزش روز هر
 دونسـت.  رو سـالمتی  قـدر  بایـد  مهمـه.  لـی خی روح و جسم سالمتی سنین این تو« ؛»کنه می

 کنـار  سـنین  ایـن  مشکالت با شهمی باعث این و سازيمی زندگی با باشی سالم وقتی مسلماً
 ام شخصـی  کـاراي  خـودم  و نیستم کسی محتاج کارام انجام برا وقتی« ؛»باشم سازگار و بیام
 ».نیفتادم پا و دست از که امراضی و دارد شکر جاي دممی انجام رو

ــۀ مطلــوب: اقتصــادي شــرایط .8  دو شــامل مطلــوب اقتصــادي شــرایط اصــلی مقول
 تأمین براي کافی درآمد که سالمندانی است. مناسب مالی وضعیت و کافی درآمد زیرمقولۀ

 برخوردارنـد،  مناسـبی  مالی و اقتصادي وضعیت از دوران این در و دارند زندگی هايهزینه
 روانـی  و جسـمی  سـالمت  بینـی پـیش  هـاي راه از کـی ی درآمـد  بـودن  کافی هستند. سازگار
 احتمـال  و شـود مـی  منجر بهتر بهداشت به عمدتاً اقتصادي مطلوب وضعیت است. سالمندان

 مـالی  تـوان  درواقـع  دارد. وجـود  پیـري  سنین در وابستگی با آنان شدن مواجه براي تري کم
 پـذیر  تحمـل  شـوند یمـ  مواجـه  آن بـا  پیـري  سـنین  در افـراد  که را اقتصادي مشقت مناسب،

 آنـان  سـازگاري  در بسـزایی  نقـش  اقتصـادي  مناسب شرایط کردند بیان سالمندان سازد. می
 بـا  بیشـتر  و بیننـد می آسیب ترکم دارند خوبی مالی وضعیت دوران این در که کسانی دارد.

 در سالمندان است شده سبب وضعیت این کنند.می پیدا سازگاري سالمندي دوران تغییرات
 صـمیمیت  و ببرند لذت مسافرت از باشند. داشته بیشتري آرامش و ترکم دغدغۀ دوران این

 نظــرات از برخــی بــه ادامــه در باشــند. داشــته خــانواده جمــع در حضــور بــا بیشــتري
 دیگـران  بـه  احتیاج بدون معین درآمد انسان کنممی فکر« شود:می اشاره کنندگان مشارکت

 کنـه.  زنـدگی  خـوب  تونـه مـی  و مناسـبیه  وضعیت اشه.ب داشته خود امکانات و توان حد در
 بـودم  کارمنـد  مـن « ؛»ببـره  لـذت  مسـافرت  به رفتن از و باشه داشته تريکم دغدغۀ همچنین
 مـالی  لحـاظ بـه  آدم اگـه  مـن  نظـر  به بود. کافی اندازة به مزایا و حقوق داشتم، کافی درآمد
 آرامـش  و شـه مـی  اذیـت  ترکم سال و سن این تو باشه، نداشته هابچه به نیازي و باشه تأمین

 انتظـارات  و بودند قانع آدما بود، پایین درآمدهام البته بود پایین هاهزینه قبالً« ؛»داره بیشتري
 پیـري  در سـازگاري  مؤثر عوامل از یکی مناسب مالی وضعیت داشتن امروزه داشتند. پایینی
 ».سخته خیلی سالمندي نباشه مناسب مالی وضع اگه هست.
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 گیري نتیجه و بحث
 نتـایج  است. سالمندان سازگاري در خانوادگی تجارب نقش بررسی هدف با حاضر مطالعۀ
ــه ــرور داد نشــان مطالع ــات و خــاطرات م ــی خــوش و خــوب تجربی ــدم  ایجــاد ســبب توان
 تجربیات همچنین شود. مشکالت با مواجهه هنگام ویژهبه افراد ذهن در روشن اندازي چشم
 تقویـت  و عملکـرد  تقویـت  نفس، به اعتماد حس رفتن باال سبب اندتومی خوشایند و مثبت
 را بخشـی لـذت  و خوشـایند  تجـارب  و خـاطرات  کـه  سـالمندانی  شود. سالمندان در حافظه
 نـژاد مرادي هايپژوهش با پژوهش این نتایج دارند. باالي سازگاري اندکرده مرور و تجربه

ــحابی و ــانی )،1389( زارع ص ــزدان و )1388( فراه ــه )1394( بخشی ــه ک ــی ب ــأثیر بررس  ت
 میـزان  کـاهش  بـر  آن تـأثیر  و خوشـایند  خـاطرات  و تجـارب  مـرور  و تداعی گویی، خاطره

 عمیـق  و مثبـت  رفتار و شناخت دارد. همخوانی اند،پرداخته سالمندان اضطراب و افسردگی
 فـرد  يسـازگار  در زندگی مهم رویدادهاي با مواجهه براي آنان تجربۀ از استفاده و والدین

 ابعـاد  تمـام  در فـرد  سـالم  و مطلوب رشد است. مؤثر سالمندي در شدن سازگار خصوصبه
 و تربیتـی  واحـد  منزلـۀ بـه  خـانواده  اسـت.  فرزنـدان  بـا  والدین مطلوب و مؤثر ارتباط مرهون

 شخصـیت  بـه  دادن شـکل  در خود اعضاي روانی و زیستی نیازهاي تأمین حین در اجتماعی
 گیـرد،  مـی  شـکل  خـانواده  محـیط  در فـرد  شخصیت خمیرمایۀ زیرا دارد، اساسی نقش آنان

 باشـد.  رشـد  مراحـل  در بازدارنده یا کنندهتشویق عامل تواندمی خانوادگی شرایط و محیط
 و اسـت  فرزنـدان  رفتاري سرمشق مؤثرترین و بهترین سویک از والدین مثبت تفکر و رفتار
 کننـد، می فراهم او زندگی براي که ایطیشر و فرزند با والدین برخورد نحوة دیگر سوي از

  دارند. سازگارانه رفتارهاي ایجاد در زیادي تأثیر
 بـر  تأثیرگـذار  خـانوادگی  تجـارب  عوامـل  از یکـی  همسر با عاطفی و سازنده تعامل

 )،1394( همکـاران  و خجسته هايپژوهش نتایج با یافته این است. سالمندي دورة سازگاري
 زناشـویی  رضـایت  دادنـد  نشـان  که )1393( همکاران و حیدرنیا )،1393( همکاران و نبوي
 اسـت.  همخـوان  دارد، مثبـت  تأثیر سازگاري در همسر فداکارانۀ رفتارهاي ادراك با همراه
 سـالمندانی  اوسـت.  همسـر  اسـت  تعامل در خانوادگی زندگی در فرد با که کسی ترینمهم
 سـطح  در جسـمی  و روحـی  المتسـ  ازنظـر  دارنـد،  خـود  همسران با ايصمیمانه روابط که

 اضـطراب  و استرس دچار ترکم زندگی مهم رویدادهاي با مواجهه در و دارند قرار باالتري
 در نفس عزت و خودباوري افزایش سبب صمیمانه رابطۀ و سازنده تعامل همچنین شوند.می

 ارتقاي در را تأثیر بیشترین کندمی دریافت همسرش از فرد که حمایتی و شودمی سالمندان
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 و تعامل این و هستند مشترکی هايتجربه و هاارزش داراي همسران زیرا دارد، او سازگاري
 زنـدگی  کیفیت افزایش سبب مستقیم صورتبه تواندمی همسر با صمیمانه و سازنده ارتباط

 کـه  شـود  رفتارهـایی  انجـام  بهنسبت مثبت نگرش ایجاد سبب نیز و سالمند فرد سازگاري و
 هستند. سالمتی دةکننتقویت

 زنـدگی  پایـداري  و بشـر  نسـل  اسـتمرار  بـراي  اجتمـاعی  نهادهـاي  تـرین مهـم  از یکی
 رشـد  و اجتمـاعی  و فـردي  عظـیم  تحـوالت  منشـأ  توانـد مـی  کـه  اسـت  خانواده نهاد اجتماعی
 سـبب  خـود  فرزنـدان  بـا  آنـان  ارتبـاط  و خـانواده  در سـالمندان  وجود باشد. انسانی هاي ارزش
 اینکـه  بر عالوه خانواده کنار در سالمندان حضور بنابراین، شود.می المندانس امنیت و سالمت
 امنیـت  و سـالمت  زمینـۀ  است، فرهنگی انتقال و روانی بهداشت خانواده، دوام به کمک نوعی

 اهمیـت  سـالمند  فـرد  بـراي  خانواده وجود که اندازه همان به و آوردمی فراهم نیز را سالمندان
 خـانواده  بخش رضایت انسجام است. مفید و ارزشمند خانواده براي نیز دسالمن فرد بودن دارد،
 نقـش  سـالمندان  و شـود  حفـظ  خـانواده  در آنـان  جایگـاه  و سالمندان به احترام شودمی سبب
 خـانواده  در انسـجام  وجود کنند. ایفا را خانواده کلی سیاست تنظیم و مشی خط دادن و راهنما
 و خـانواده  فضـاي  بـودن  امـن  آن، اعضـاي  آرامـش  و ترضای خانواده، بیشتر صمیمیت سبب

 یافتـه  این شود.می فرد سازگاري باعث که است سالمند فرد خصوصبه آن اعضاي از حمایت
 شــکوهی )،1389( شــیرانی و زادهقلــی )،1393( هوشــمند هــايپــژوهش از حاصــل نتــایج بــا
 در خـانواده  انسـجام  و دگیخـانوا  حمایـت  تأثیر به که )1392( همکاران و نژادنوابی )،1391(

   است. همسو دارند، اشاره سالمندان سازگاري و روان سالمت
 نتــایج بــا یافتــه ایــن شــود.مــی ســالمند فــرد ســازگاري ســبب موفــق ازدواج تجربــۀ

 عنـوان  کـه  )1396( همکـاران  و زادهایمان و )1384( همکاران و نوده احمدي هاي پژوهش
 است. همخوان است، سالمندي در سازگاري کنندةنیبیپیش ازدواج، در سازگاري کنندمی

 ازدواج و دارد مثبـت  تـأثیر  سـنی  هـاي گـروه  پیرتـرین  سـالمت  در سـازگار  و موفق ازدواج
 جـاي  بـه  منفـی  اثـرات  صـورت بـه  سالمندان سالمت روي بر را تأثیر بیشترین نیز ناخوشایند

ــی ــذارد. م ــک در گ ــق ازدواج ی ــه موف ــیاري ب ــاي از بس ــرفین نیازه ــها ط ــاي زجمل  نیازه
 حرمـت  و احتـرام  بـه  نیـاز  ورزیـدن،  عشـق  بـه  نیـاز  آرامش، و امنیت احساس فیزیولوژیک،

 و شـود می دیده بیشتر طرفین هايتوانمندي ازدواج در همچنین شودمی داده پاسخ گذاشتن
 کردنـد  عنـوان  انـد داشـته  مـوفقی  ازدواج تجربـۀ  کـه  سـالمندانی  گیـرد. می قرار توجه مورد

 بسـزایی  نقـش  سـازگاري  ارتقـاي  و عمـر  طول در درنتیجه، که دارند بیشتري نروا آرامش
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 و شـود مـی  مرور سالمند فرد زندگی طول در خوشایند ايتجربه منزلۀبه موفق ازدواج دارد.
 منزلـۀ بـه  موفق ازدواج تجربۀ بنابراین برند.می لذت آن کردن بازگو و پرداختن از سالمندان

 وضـعیت  کنـد.  کمـک  سـالمندان  سـازگاري  بـه  تواندمی دگیزن در خوشایند رویداد یک
 اجتمـاعی  روابـط  بهبـود  و فـردي  رضـایت  میـزان  در مثبتی نقش تواندمی مطلوب اقتصادي
 بـراي  کـافی  مالی توان و نیستند نگران آینده دربارة سالمندان بنابراین باشد. داشته سالمندان
 فرزنـدان  بـه  آنان نیاز کاهش دارند. را جسمی هايبیماري بروز صورت در خود از مراقبت
 و نیسـتند  شـاغل  کـه  اسـت  سالمندانی از بیشتر زندگی بهنسبت آنان امیدواري و مالی ازنظر
 خـتم  زنـدگی  در معنـاداري  و انگیـزه  ایجـاد  بـه  امیـد  داشـتن  همچنـین  دارند. پایینی درآمد

 دیـد  و ازگاريسـ  ارتقـاي  در بسـزایی  نقـش  شناختیروان هايمؤلفه این دو هر که شود می
 در مطلـوب  اقتصـادي  وضـعیت  البتـه  کننـد. می ایفا افراد سالمندي دورة در زندگی به مثبت
 وجـود  و اقتصـادي  مشکالت نداشتن اما نشود، منجر سازگاري به است ممکن موارد بعضی
 نتایج با مؤلفه این شود.می سالمندي با سازگاري درنهایت و بیشتر آرامش سبب مالی امنیت

 بیـان  کـه  )1393( همکـاران  و بلـوکی  لشـکر  و )1386( بنـی  احمد و آرام سام هايپژوهش
 زنـدگی  بـا  سالمندان سازگاري و منديرضایت با معناداري رابطۀ اقتصادي وضعیت کردند
 و منـدي رضـایت  کاهش یا افزایش سببب اقتصادي عوامل نزول یا صعود که طوري به دارد

 تجـارب  تأثیرگـذار  عوامل از زندگی از رضایت است. همسو شود،می سالمندان سازگاري
 از دارنــد رضــایت زنــدگی از کــه ســالمندانی اســت. ســالمندان ســازگاري بــر خــانوادگی

 مثبـت  احساسـات  و عواطـف  کننـد، مـی  اسـتفاده  تـر مناسـب  و مـؤثرتر  ايمقابلـه  هاي سبک
-بـه  زندگی زا رضایت مندند.بهره باالتري عمومی سالمت از و کنندمی تجربه را تري عمیق
 میـان  توازن درواقع است؛ سالمندان زندگی مختلف ابعاد بر سازگاري از بارز اينشانه منزلۀ

 انجـام  توانـایی  و اسـتقالل  سالمندان اندازه هر و اوست کنونی وضعیت و شخص آرزوهاي
 اجتمـاعی،  هـاي تمـاس  افـزایش  دارنـد.  بـاالتري  سـازگاري  باشـند  داشـته  را خـود  کارهاي

 مشـارکت  فرزندان، با همراهی و خانواده خصوصبه پرمهر و گرم هايمحیط رد قرارگرفتن
 و روحـی  مشـکالت  کـاهش  بـر  عـالوه  خودکارآمـدي  احساس و اجتماعی هايفعالیت در

 نـژاد تقـی  هايپژوهش نتایج با یافته این شودمی سالمندان در سازگاري افزایش سبب روانی
 سـالمت  است. همسو )1391 ( همکاران و وقابین )،1394 ( زادهسیف )،1396 ( همکاران و

 فعـال  زنـدگی  داشـتن  دارد. سالمندان سازگاري در زیادي تأثیر سالمندي دوران در جسمی
ــراي را اســتقالل و ســالمت ســالمندي دوران در ــان ب ــه آن  موجــب کــه آوردمــی ارمغــان ب
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 رضایت و سازگاري میزان دارند روحی و جسمی سالمت که سالمندانی شود.می سازگاري
 بیشـتري  شـادابی  و نشـاط  و باالسـت  آنـان  در زندگی از داشتن خوب احساس و زندگی از

 سالمت تأمین در تنهانه فیزیکی فعالیت داشتن جسمانی سالمت تقویت و حفظ براي دارند.
 فعالیـت  باشـد.  اثرگـذار  تواندمی نیز سالم زندگی کیفیت و روان سالمت در بلکه جسمانی،
 در حمـایتی  عامـل  یـک  منزلۀبه شودمی عمر طول افزایش موجب اینکه زا گذشته جسمانی
 تهدایـدات  معـرض  در سـالمندان  اسـت.  تأثیرگـذار  افسردگی و استرس حذف یا و کاهش
 حمایت از برخورداري عدم انزوا، و تنهایی مزمن، هايبیماري به ابتال افزایش نظیر ايبالقوه

 مـورد  شـان فردي استقالل زیادي موارد در ذهنی و جسمی ناتوانی دلیلبه و هستند اجتماعی
 بـا  دارد. مـؤثري  نقـش  سـازگاري  در جسمانی سالمت داشتن بنابراین گیرد،می قرار تهدید
 نیازهـاي  بـا  فزاینـده  و رشد  به رو جمعیت یک عنوانبه سالمندان جمعیت گسترش به توجه
 ایـن  مسـائل  و هـا اخصشـ  شناخت و بررسی مناسب، خدمات ارائۀ همچنین و خاص و ویژه
 رضـایت  و سـالمت  افـزایش  و بهبـود  براي الزم تسهیالت و امکانات شودمی پیشنهاد گروه

 سالمندان وضعیت از آگاهی افزایش براي مناسب زمینۀ سازگاري، افزایش جهت سالمندان
 فـراهم  و پـذیر آسـیب  گـروه  ایـن  سـازگاري  بهبود جهت خانوادگی هايحمایت افزایش و

 از رضـایت  و روانـی  جسـمانی،  سـالمت  افـزایش  جهـت  ورزشـی  تفریحی تتسهیال کردن
 شود. گرفته درنظر سالمندان سازگاري افزایش هدف با زندگی
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