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Abstract
Introduction: Poverty and low life quality of poor elderly people are among the most important 
social and economic problems in societies and the goal of supporting organizations is to empower, 
develop social participation and improve the life quality of the elderly people. Therefore, this study 
seeks to design a model to improve the life quality of poor elderly who are under the support of Imam 
Khomeini Relief Committee in Fars province.
Methods: This research has a qualitative inductive approach and has an applied orientation which 
has been conducted by Analytical theme method. The statistical population of the study consists of 
university professors in the fields of social sciences and sociology, as well as managers and social 
workers active in the field of elderly people who work in Imam Khomeini Relief Committee of 
Fars Province. Statistical samples of the research were purposefully selected and the analytical data 
were collected through semi-structured interviews with open-ended questions that occurred up to the 
theoretical saturation stage in the eighteenth interview.
Results: The results show that "maintaining physical health and providing mental health", "skills 
training and employment", "providing livelihood and biological needs", “adaptation of physical 
places and spaces of the living environment "," maintaining intergenerational cultural balance”, 
"providing and planning for leisure time", "providing emotional support and social communication".
Conclusions: The culturally and socially life quality of elderly people is also seriously threatened 
by poverty and poor economic conditions. According to the findings of this study, various factors 
improve the life quality of poor elderly people. Supporting organizations and the government can 
help to improve the life quality of poor elderly people by applying the models and indicators obtained 
from this study in formulating their policies.
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چکیده
مقدمــه: فقــر و پاییــن بــودن ســطح كیفیــت زندگــی ســالمندان بــی بضاعــت از مهمتریــن معضــالت اجتماعــی و اقتصــادی در جوامــع 
بــه شــمار مــی رود و هــدف ســازمان هــای حمایتــی توانمندســازی، توســعه مشــاركت اجتماعــی و بهبــود كیفیــت زندگــی ســالمندان 
اســت. پــس، ایــن پژوهــش بــه دنبــال طراحــی الگــوی ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر تحــت پوشــش كمیتــه امــداد امــام 

خمینــی »ره« در اســتان فــارس مــی باشــد.
ــل  ــه روش تحلی ــه ب ــردی اســت ك ــری كارب ــی و دارای جهــت گی ــوع كیف ــن پژوهــش دارای رویکــرد اســتقرایی از ن روش کار: ای
ــه شناســی و  ــی و جامع ــوم اجتماع ــای عل ــته ه ــاتید دانشــگاه در رش ــاری پژوهــش را اس ــه آم ــده اســت. جامع ــون  انجــام ش مضم
همچنیــن مدیــران و مــددكاران اجتماعــی فعــال در حــوزه ســالمندی شــاغل در كمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان فــارس تشــکیل مــی 
دهنــد. نمونــه هــای آمــاری تحقیــق بــه روش هدفمنــد انتخــاب شــدند و داده هــای تحلیلــی از طریــق مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه 

بــا ســواالت بــاز و تــا مرحلــه اشــباع نظــری كــه در مصاحبــه هجدهــم رخ داد، جمــع آوری گردیــد.
یافتــه هــا: تحلیــل داده هــا نشــان مــی دهــد كــه »حفــظ ســالمت جســمی و تامیــن بهداشــت ذهــن و روان«، »مهــارت آمــوزی 
و اشــتغال«، »تامیــن معیشــت و نیازهــای زیســتی«، »منطبــق ســازی اماكــن و فضاهــای فیزیکــی محیــط زندگــی«، »حفــظ تعــادل 
ــات  ــی و ارتباط ــای عاطف ــت ه ــن حمای ــت«، »تامی ــات فراغ ــرای اوق ــزی ب ــه ری ــازی و برنام ــم س ــلی«، »فراه ــن نس ــی بی فرهنگ

اجتماعــی«، مهمتریــن مضامیــن فراگیــر جهــت ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر هســتند.
نتیجــه گیــری: كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی نیــز تحــت تاثیــر فقــر و شــرایط نامناســب اقتصــادی 
بــا تهدیــدات جــدی مواجــه اســت. بــر اســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش عوامــل مختلفــی باعــث ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان 
فقیــر مــی شــود. ســازمان هــای حمایتــی و دولــت مــی تواننــد بــا بکارگیــری و اســتفاده از مــدل و شــاخص هــای بــه دســت آمــده از 

ایــن مطالعــه در تدویــن خــط مشــی هــای خــود بــه ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر كمــک كننــد.
کلید واژه ها: كیفیت زندگی، سالمندان، فقر، تحلیل مضمون.

مقدمه
ــث  ــه باع ــت ك ــر اس ــی و اجتناب ناپذی ــدی طبیع ــالمندی فرآین س
ایجــاد تفــاوت در توانایی هــای ذهنــی، اجتماعــی و شــرایط روانــی 
افــرادی می شــود كــه تغییــرات خاصــی را در ســاختار آناتومیکــی و 
كاركردهــای فیزیولوژیکــی خــود تجربــه می كننــد )1( و بــر اســاس 

گــزارش گــروه برنامــه ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملل  
)2015(، جمعیــت جهــان درحــال پیــر شــدن اســت و از هر هشــت 
نفــر یــک نفــر دارای ســن 60 ســال یــا 60 ســال بــه بــاال اســت و 
پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال 2030، بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
بشــر، جمعیــت افــراد پیــر از جمعیــت كــودكان )صفــر تــا 9 ســال( 
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فزونــی یابــد و تــا ســال 2050 از جمعیــت نوجوانــان و جوانــان )10 
ــن موضــوع یــک  ــر خواهــد رفــت )2(. ای ــز فرات ــا 14 ســال( نی ت
چالــش مهــم جمعیتــی قلمــداد می شــود كــه مشــکالت متعــددی 
ــت  ــا در وضعی ــه تنه ــت را  ن ــاص اس ــی خ ــی از تغییرات ــه ناش ك
ســالمت عمومــی بلکــه در وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی جامعه به 
وجــود مــی آورد )3(. آمارهــا نشــان مــی دهنــد كــه 760 میلیــون 
ــر  ــه كمت ــا درآمــد روزان ــق ب نفــر از جمعیــت جهــان در فقــر مطل
1/90 دالر زندگــی مــی كننــد، 270 میلیــون نفــر هر شــب گرســنه 
بــه خــواب مــی رونــد، 261 میلیــون نفــر بــه آب آشــامیدنی ســالم 
دسترســی ندارنــد و 264 میلیــون نفــر بیســواد و 100 میلیــون نفــر 
بــی خانمــان هســتند )4(. بــر همیــن اســاس گزارشــات حاكــی از 
آن اســت كــه، در ســال 2019 حــدود ده درصــد از جمعــت جهــان 
زیــر خــط فقــر قــرار داشــته انــد. نزدیــک بــه 36 درصــد از ایــن 
جمعیــت فقیــر، ســالمندان مــی باشــند. از نظــر پراكندگــی ســنی 
جمعیــت ســالمندان فقیــر 11/1 درصــد آنهــا 80 ســال و 80 ســال 
بــه بــاال، 9/2 درصــد بیــن 79-75 ســال، 7/4 درصــد بیــن 70-74 
ســال 8/4 درصــد بیــن 69-65 ســال ســن داشــته انــد )5(. رونــد 
جمعیــت ســالمندی دركشــور ایــران نیــز ســیر صعــودی دارد. بــر 
اســاس پیــش بینــی هــای انجــام شــده تــا ســال 1429 جمعیــت 
ســالمندان كشــور بــه حــدود 24% مــی رســد و ایــران نیــز هماننــد 
سایركشــورها بــا چالــش هــای مرتبــط بــا پدیــده ســالمندی روبــه 
رو خواهــد شــد )6(. اكنــون در ایــران نیــز بیــش از 6 میلیــون نفــر 
ســالمند وجــود دارد كــه 25% از آنــان تحــت پوشــش كمیتــه امــداد 
امــام خمینــی ره قــرار دارنــد. همچنیــن، 58% از ســالمندان تحــت 
ــا  ــد و 63% آنه ــی می كنن ــی زندگ ــه تنهای ــاد ب ــن نه ــش ای پوش
ــتند. در  ــالمند هس ــان س ــا زن ــهری و 60% آنه ــتایی، 37% ش روس
ــه امــداد 41 هــزار ســالمند  بیــن ســالمندان تحــت پوشــش كمیت
ــالمندان از  ــدی س ــر درآم ــزان فق ــود دارد )7(. می ــر وج زمین گی
5/7% در اســتان البــرز تــا 69/5% در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
در نوســان اســت. بطوركلــی، ســالمندان اســتان هــای سیســتان و 
بلوچســتان، آذربایجــان غربــی، هرمزگان، خراســان شــمالی و ایالم 
ــر اســاس سرشــماری  ــد )8(. ب ــرار دارن ــر ق بیشــتر در معــرض فق
ــال و  ــالمند 60 س ــت س ــال 1395، جمعی ــکن س ــوس و مس نف
ــر اســت  ــداد 458756 نف ــارس تع ــاالی اســتان ف ــه ب 60 ســال ب
ــه دوم جمعیــت ســالمندی را در بیــن اســتان- ــن اســتان رتب و ای
هــای كشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن بر اســاس 
ــی »ره«،  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــاری ســال 1398 كمیت ــزارش آم گ

جمعیــت ســالمند 60 ســال و 60 ســال بــه بــاالی تحــت حمایــت 
ایــن نهــاد در اســتان فــارس تعــداد 125364 نفــر مــی باشــد كــه 
38% از كل جمعیــت ســالمندان اســتان را بــه خــود اختصــاص داده 
ــت  ــالمند تحــت حمای ــت س ــن اســتان بیشــترین جمعی اســت. ای
ــن  ــر ای ــالوه ب ــته اســت. ع ــای كشــور داش ــتان ه ــن اس را در بی
15430 نفــر از ســالمندان اســتان فــارس، بدلیــل داشــتن حداقــل 
ــت ســازمان بهزیســتی اســتان  ــت تحــت حمای ــوع معلولی یــک ن

قــرار دارنــد )9(.
ــدی مناســب  ــع تولی ــدان مناب ــوان فق ــر به عن ــه فق ــت ك ــد گف بای
بــرای تأمیــن درآمــد و بودجــه پایــدار تعریــف می شــود و از آنجــا 
ــش                        ــتگی كاه ــس از بازنشس ــژه پ ــه وی ــالمندان، ب ــد س ــه درآم ك
مــی یابــد احتمــال گرفتــار شــدن آن هــا در تلــه فقــر بیشــتر اســت. 
در شــرایط همــه گیــری  فقــر، افــرادی كــه یــک عمــر از فقــر جان 
ــر و  ــا فقــری عمیق ت ــد معمــواًل در پیــری ب ــرده ان ــه در ب ســالم ب
شــدیدتر مواجــه می شــوند بــه عــالوه رابطــه بیــن ســن و فقــر بــه 
شــکل »U« اســت پــس در مقایســه بــا گروه هــای دیگــر، جمعیت 
ســالخورده بیشــتر در معــرض فقــر و تنگدســتی قــرار دارنــد )10(. 
ــر ناشــی از آن نگریســته  ــه ســالمندی و فق ــردی ب ــد ف اگــر از بع
شــود مهمتریــن مســئله افســردگی ناشــی از نبــودن در محیــط كار 
اســت زیــرا فــرد ســالمند زمانــی توانمنــد بــوده اســت امــا اكنــون 
توانایــی انجــام كار هــای ســابق را نــدارد و باالجبــار خانــه نشــین 
گشــته، از ایــن روی احســاس بــی مصــرف بــودن مــی كنــد، مــورد 
بعــد، بیماری هایــی اســت كــه در ســالمندی فــرد گرفتــار آنهــا مــی 
ــاره  ــی اش ــیانه خال ــندروم آش ــه س ــوان ب ــی ت ــن م ــردد همچنی گ
نمــود زیــرا فرزنــدان مســتقل شــده اند و خانــه خالــی مانــده اســت 
ــد  ــره می خورن ــادی گ ــائل اقتص ــا مس ــکالت ب ــن مش ــه ای و هم
ــه ای  ــا جامع ــی ب ــطح كالن وقت ــادی و در س ــر اقتص )11(. از نظ
رو بــه رو هســتیم كــه بخــش بزرگــی از آنــرا بازنشســته تشــکیل 
داده اســت قاعدتــاً صنــدوق هــای بازنشســتگی تــوان پاســخگویی 
بــه چنیــن جمعیتــی را نداشــته و ایــن، دو نتیجــه مهــم بــه دنبــال 
ــد و دو  ــر می رون ــط فق ــر خ ــه زی ــته ها ب ــه بازنشس دارد: اول اینک
اینکــه افــرادی كــه امــروز شــاغل هســتند و وضعیــت اقتصــادی 
ــد  ــگاه می كنن ــروز ن ــته های ام ــه بازنشس ــی ب ــد وقت ــری دارن بهت
ــد در نتیجــه تعهــد  ــده خــود می دانن ــرای آین آن هــا را آیینــه ای ب
ــد  ــده مانن ــه در آین ــرس اینک ــه و از ت ــش یافت ــان كاه ــغل ش ش
ــد و  ــای ضدتولی ــه رفتاره ــروزی شــوند ب ــر ام بازنشســته های فقی
غیرســانده نظیــر رشــوه، اختــالس و دزدی بــرای تامین آینــده خود 
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ــد )12(. روی مــی آورن
ــان ســالمند نســبت  ــن زن ــر در بی ــودن فق ــر بیشــتر ب ــات ب مطالع
ــر از عواملــی ماننــد  ــد متأث ــه مــردان داللــت دارد كــه مــی توان ب
ــاوت جنســیتی، مشــاركت  ــر تف ــی ب طرح هــای بازنشســتگی مبتن
ــان خــود اشــتغال ،  ــداد زن ــش تع ــروی كار، افزای ــان در نی كــم زن
فرزنــدآوری و فرزندپــروری و گرایــش بــه داشــتن مشــاغل كوتاه و 
موقــت باشــد )13(. بعــالوه، تحقیقــات نشــان می دهــد خانوارهایــی 
كــه زنــان مســن )مجــرد، مطلقــه و بیــوه(، سرپرســت آن هاســت 
نســبت بــه خانوارهایــی كــه مــردان مســن سرپرســت می باشــند، 
بــه ویــژه در مناطــق بــا فرهنــگ پدرســاالرانه، بیشــتر مســتعد فقــر 
ــان مســن  ــز زن و تنگدســتی هســتند. در كشــورهای پیشــرفته نی
كــه بــه  تنهایــی در خانه هــای یــک نفــره زندگــی می كننــد بیشــتر 
ــد و در بســیاری از كشــورها،  ــه ســر مــی برن ــر ب از مــردان در فق
ــوهر  ــتگی ش ــوق بازنشس ــق حق ــه از طری ــدگان ك ــای بازمان مزای

ــان مســن اســت )2(. ــع درآمــد زن پرداخــت می شــود، تنهــا منب
در ادامــه مــوارد بیــان شــده، كیفیــت زندگــی ایــن گونــه تعریــف 
می شــود: »درک یــک فــرد از موقعیــت، اهــداف، انتظــارات، 
توجــه  بــا  زندگــی  در  خویــش  دغدغه هــای  و  اســتانداردها 
ــت  ــه در آن زیس ــی ك ــی و ارزش ــتم  فرهنگ ــرایط و سیس ــه ش ب
ــاد  ــد ابع ــت و بای ــا اس ــی پوی ــی مفهوم ــت زندگ ــد«. كیفی می كن
ــغلی را در  ــوی و ش ــی، معن ــی، اجتماع ــی- روان ــی، عاطف فیزیک
ــا و خواســته  ــع اهــداف، انتظــارات، معیاره ــرد )14(. در واق ــر گی ب
ــی،  ــت جســمانی، روان ــر وضعی ــزان وســیعی ب ــه می ــرد ب هــای ف
میــزان اســتقالل، روابــط اجتماعــی و اعتقــادات او تأثیرگــذار اســت 
ــن اســت  ــد ای ــان ســالخوردگی مــی افت ــه در زم ــی ك )15(، اتفاق
كــه بــا افزایــش ســن در افــراد حــس شــادی و ســالمتی كاهــش 
مــی یابــد. دوره انتهایــی زندگــی، زمانــی اســت كــه افــراد در آن 
ــال  ــه دنب ــی و ب ــود را ارزیاب ــای خ ــت ه ــا و شکس ــت ه موفقی
ــر بهــره  ــان ب ــرای زندگــی خــود هســتند )16(. محقق مفهومــی ب
ــد  ــه جــای ناامیــدی تأكیــد داشــته و معتقدن گیــری از كمــاالت ب
كــه اگــر پیــران بتواننــد مفهومــی بــرای زندگــی خــود بیابنــد مــی 
تواننــد بــا احســاس كمــال بــه پشــت ســر و بــه زندگــی خــود نگاه 
ــل  ــر باط ــود را دوره ای سراس ــی خ ــه زندگ ــالمندانی ك ــد. س كنن
دانســته كــه هیــچ مفهومــی بــرای شــان نــدارد ممکــن اســت امید 
خــود را از دســت بدهنــد و ســفر حیــات خــود را بــا احســاس پوچــی 
بــه پایــان برســانند بــرای پیشــگیری از چنیــن حالــت هایــی كــه 
منتــج بــه عــدم شــادی و وقوع دلســردی و پوچــی در ســالخوردگی 

مــی شــود بایــد تــالش نمــود تــا كیفیــت زندگــی شــان را در ایــن 
دوران افزایــش داد )17(.

پژوهشــگران ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر را متأثــر از 
ــه: اســتولز و همــکاران  ــرای نمون ــد ب ــی مــی دانن ــل مختلف عوام
)2017(، در تحقیقــی بــا موضــوع: شناســایی اثــر فقــر بــر ضعــف 
ســالمندی در اروپــا، )عوامــل مــادی، روانــی- اجتماعــی و رفتاری(؛ 
كــه در یــک نمونــه 11390 نفــری از افــراد 65 ســال ســن بــه بــاال 
در 10 كشــور از ســال 2004 تــا 2013 انجــام دادنــد؛ دریافتنــد كــه 
وقــوع خطــر فقــر پیــری بــا متغیرهــای ســطح آمــوزش، وضعیــت 
مالــی، داشــتن همســر، محــل اقامــت مناســب، در دســترس بــودن 
خدمــات بهداشــتی، مشــکالت بــا همســایه، مصــرف زیــاد الــکل 
ــده، ورزش و  ــرل درک ش ــی، كنت ــت اجتماع ــات، مقبولی و دخانی
ســالمت فیزیکــی، تنهایــی و مشــاركت اجتماعــی قابــل توضیــح 
اســت )18(. همچنیــن نــووال و اولیویــا )2017(، در پژوهــش 
خــود بــا عنــوان: عملکــرد شــناختی در میــان افــراد مســن فقیــر: 
شــواهدی از پــرو؛ كــه در یــک نمونــه 3884 نفــری از افــراد فقیــر 
ــا  ــه وجــود رابطــه میــان فقــر ب ــد، ب ــا 80 ســال اجــرا نمودن 65 ت
عملکــرد شــناختی و بازنشســتگی، تحصیــالت، تغذیــه، قومیــت و 
جنســیت دســت یافتنــد )19(. آدیانجــو و همــکاران )2015(، نیــز در 
مطالعــه ای كــه بــا عنــوان: بیــوه هــای فقیــر ســالخورده در یاناگوآ، 
نیجریــه؛ بــه شــیوه كیفــی و مطالعــه تجربــه زیســته در یــک نمونه 
13 نفــری انجــام داده انــد، دریافتنــد كــه، فقر ســالمندان زن ناشــی 
از عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت. زنــان بیــوه بــه 
بدلیــل طــالق، عــدم حمایــت اجتماعــی، تهمــت هــای اجتماعــی، 
برچســب زدن، طــرد شــدن و بــی خانمانــی، بــی بضاعــت و منزوی 
مــی شــوند. از نظــر اقتصــادی، زنــان بیــوه بــه دلیــل بیــکاری، عدم 
تأمیــن اجتماعــی و نداشــتن ارث، دچار فالكت شــده انــد. همچنین 
ــر  ــر، تحقی ــط همس ــتفاده توس ــوء اس ــری، س ــه جادوگ ــتغال ب اش
اجتماعــی، تعــدد زوجــات، ازدواج مجــدد و نافرمانــی از هنجارهــای 
اجتماعــی مــی توانــد از دالیــل فرهنگــی فقــر باشــند. اكثــر زنــان 
بیــوه مســن در ســاختمان هــای متروكــه یــا اتوبــوس هــای خراب 
زندگــی مــی كننــد و هیــچ منبعــی مالــی بــرای بهداشــت و درمــان 
شــان وجــود نــدارد كــه ســالمت جســمانی و روانــی آنهــا را تأمیــن 
كنــد )20(. كتزمــن و همــکاران )2012(، در یــک پژوهــش كیفــی 
كــه بــه شــیوه نظریــه پــردازی داده بنیــاد و بــا عنــوان: تصویــری 
از ســاكنان معلــول مســن كالیفرنیایــی كــه بــرای مســتقل مانــدن 
بــه خدمــات عمومــی اعتمــاد مــی كننــد، در بیــن یــک نمونــه 33 



رضا زارع و همکاران

69

نفــری از افــراد بــاالی 65 ســال انجــام شــده بــود، دریافتنــد كــه 
آنهــا در هــر دو زمینــه جســمی و روحــی نیازهــای ثابتــی ندارنــد و 
دائــم در حــال تغییــر اســت و اگــر ارائــه خدمــات عمومــی بــه آنهــا 
قطــع شــود محــل درآمــد دیگــری بــرای شــان وجــود نــدارد. همه 
ــه و داشــتن  ــدن در خان ــتند، مان ــک هــدف مشــترک داش ــا ی آنه

اســتقالل )21(.
ــه  ــا موضــوع: پاســخگویی ب اونولمهمهــن  )2009(، مطالعــه ای ب
چالــش هــای پیــری شــهری: روایــت هــای زنــان مســن فقیــر در 
دیترویــت، میشــیگان؛ بصــورت كیفــی و بــه روش پدیدارشناســی 
در یــک نمونــه 15 نفــری از زنــان مســن فقیــر 60 ســال بــه بــاال 
ــراد مســن،  ــان اف ــه، در می ــد ك ــی كن ــان م ــج بی ــام داد. نتای انج
درصــد زنــان فقیــر نســبت بــه مــردان بیشــتر اســت. بســیاری از 
زنــان اقلیــت ســالخورده فقیــر در مناطــق شــهری آمریــکا زندگــی 
مــی كننــد. مصاحبــه هــای عمیــق از زنــان بــی بضاعــت شــهری 
پتانســیل و نقــاط قــوت شــخصی )بازگشــت از مشــکالت زندگــی، 
معنویــت و تعهــد بــه كلیســا، بهتریــن اســتفاده از آنچــه كــه دارنــد، 
ــهر،  ــی در ش ــی )زندگ ــب( و محیط ــوی و مراق ــای ق ــواده ه خان
ــی و  ــای اجتماع ــت ه ــت، حمای ــای دول ــه ه ــدی از برنام بهرمن
مدنــی( را از آنهــا بــه نمایــش گذاشــت كــه مــی تــوان از آن بــرای 
ــوت را  ــاط ق ــن نق ــرد و ای ــره ب ــان به ــردی ش ــی ف ــود زندگ بهب
مــددكاران اجتماعــی در عمــل مــی تواننــد بــرای مبــارزه بــا فقــر 

در ایــن افــراد اســتفاده كننــد )22(.
بــر اســاس مطالــب بیــان شــده بایــد گفــت كــه ســالمندان ضمــن 
ــند از  ــر باش ــع مؤث ــادی در جوام ــر اقتص ــد از نظ ــه می توانن اینک
ــد در انتقــال ســنت ها، گویش هــا، آداب  ــز قادرن نظــر فرهنگــی نی
 و رســوم اجتماعــی ایفــای نقــش كننــد ؛ لــذا داشــتن ســالمندانی 
ســالم و دارای تــوان مشــاركت عمومــی بــاال در جامعــه می توانــد 
بــه حفــظ ســرمایه های اجتماعــی و فرهنگــی كشــور كمــک كنــد؛ 
امــا فقــر و محرومیــت هــای اجتماعــی از مهم تریــن موانــع پیــش 
روی بــرای بهــره منــدی از توانایــی هــا و ظرفیــت های ســالمندان 
اســت. بــرای ریشــه كنــی فقــر ســالمندی و ارتقــاء كیفیــت زندگی 
ــی از  ــت ســالمندی تحــت پوشــش نهادهــای حمایت ــان، جمعی آن
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، زیــرا اغلــب آنــان در فقــر مطلــق 
بــه ســر مــی برنــد و دارای مشــکالت متعــدد جســمانی، اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی هســتند در نتیجــه توجــه بــه ارتقــای كیفیت 
ــی  ــای حمایت ــش نهاده ــت پوش ــر تح ــالمندان فقی ــی س زندگ
ــب  ــه در اغل ــد ك ــر چن ــت. ه ــوردار اس ــی برخ ــت خاص از اهمی

مطالعــات پیشــین، جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه ســالمندان بــوده 
اســت امــا در ایــن مطالعــه ســالمندان فقیــر تحــت پوشــش كمیتــه 
ــددكاران  ــران و م ــب نظ ــدگاه صاح ــی ره از دی ــام خمین ــداد ام ام
خانــواده هــای ســالمند كــه بطــور مســتقیم بــا ســالمندان فقیــر در 
ارتبــاط هســتند بــه مســئله ارتقــاء كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیر 
نگریســته شــده اســت كــه در مطالعــات گذشــته بــه ایــن موضــوع 
ــا  ــر آن اســت ت پرداختــه نشــده اســت. در نتیجــه ایــن مطالعــه ب
ــی  ــه و مدل ــر پرداخت ــت زندگــی ســالمندان فقی ــه بررســی كیفی ب
بــرای رفــع چالش هــای موجــود در جهــت بهبــود كیفیــت زندگــی 
ــد  ــی مانن ــر تحــت پوشــش ســازمان هــای حمایت ســالمندان فقی

كمیتــه امــداد امــام خمینــی »ره« اســتان فــارس ارائــه نمایــد.

روش کار
ایــن مطالعــه، دارای رویکــرد اســتقرایی و از نظــر روش شــناختی، 
پژوهشــی كیفــی اســت كــه بــا بکارگیــری شــیوه تحلیــل مضمون 
ــه طراحــی الگــوی ارتقــای  ــر رویکــردي اكتشــافي ب ــد ب ــا تأكی ب
كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر تحت پوشــش كمیتــه امــداد امام 
ــه اســت. تحلیــل مضمــون،  ــارس پرداخت خمینــی »ره« اســتان ف
ــل و گــزارش الگوهــاي موجــود در  ــراي شــناخت، تحلی روشــي ب
داده هــاي كیفــي و متنــی اســت، همچنیــن ایــن روش، داده هــاي 
پراكنــده و متنــوع را بــه داده هایــي غنــي و تفصیلــي تبدیــل مــی 
ــز  ــن نی ــبکه مضامی ــل ش ــن و تحلی ــب مضامی ــل قال ــد. تحلی كن
ــه كار                                                                                                    ــون ب ــل مضم ــواًل در تحلی ــه معم ــتند ك ــي هس از ابزارهای
مــي رونــد. قالــب مضامیــن، فهرســتي از مضامیــن را بــه صــورت 
سلســله مراتبــي نشــان مــي دهــد. شــبکه مضامیــن نیــز 
ــي شــبیه تارنمــا نشــان                    ــگاره های ــن را در ن ــان مضامی ــاط می ارتب
مــي دهــد )23(. فراگــرد تحلیــل مضمــون زمانــی آغــاز می شــود 
ــت  ــه جذابی ــی ك ــی و موضوعات ــای معنای ــر الگوه ــه تحلیل گ ك
ــل شــامل  ــن تحلی ــرار می دهــد. ای ــورد نظــر ق ــد را م ــوه دارن بالق
یــک رفــت و برگشــت مســتمر بیــن مجموعــه داده هــا و مجموعــه 
كدگذاری هــا و تحلیــل داده هایــی اســت كــه بــه وجــود  آمده انــد. 
در ایــن پژوهــش از روش شــش مرحلــه ای بــراون و كالرک  
)2006( )24(، اســتفاده شــده اســت. مرحلــه اول( آشــنایی بــا 
ــی  ــتره محتوای ــق و گس ــا عم ــان ب ــه محقق ــرای اینک ــا: ب داده ه
داده هــا آشــنا شــوند بعــد از انجــام هــر مصاحبــه و ضبــط گفتگوهــا 
متــن مصاحبــه هــا پیــاده، و بازخوانــی مکــرر داده هــا و مصاحبــه 
ــرای جســت وجوی معانــی و الگوهــا انجــام  هــا بصــورت فعــال ب
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شــد. مرحلــه دوم( ایجــاد كدهــای اولیــه: محققــان بعــد از خوانــدن 
داده هــا و آشــنایی بــا آنهــا شــروع بــه اســتخراج و ایجــاد كدهــای 
ــای  ــت وجوی كده ــوم( جس ــه س ــد. مرحل ــا كردن ــه از داده ه اولی
ــر  ــا در نظ ــا و كده ــل داده ــگام تحلی ــان در هن ــی: محقق گزینش
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــف می توانن ــای مختل ــه كده ــه چگون ــد ك گرفتن
ــه كدهــای ناقــص  ــن مرحل یــک مضمــون تركیــب شــوند. در ای
ــته  ــار گذاش ــراری را كن ــای تک ــن كده ــط و همچنی ــا نامرتب ی
شــدند تــا بــه كــد گزینشــی دســت یافتــه شــود. مرحلــه چهــارم( 
ــان ضمــن ایجــاد  ــده: محقق ــن ســازمان دهن شــکل گیری مضامی
مجموعــه ای از مضامیــن آنهــا را مــورد بازبینــی و بررســی مجــدد 
ــد. ایــن مرحلــه شــامل دو مرحلــه بازبینــی و تصفیــه و  قــرار دادن
ــه  ــت. مرحل ــده اس ــازمان دهن ــای س ــه مضمون ه ــکل دهی ب ش
ــم  ــه پنج ــر: مرحل ــن فراگی ــذاری مضامی ــف و نام گ ــم( تعری پنج
ــش از  ــت بخ ــر رضای ــک تصوی ــه ی ــود ك ــاز می ش ــی آغ زمان
مضامیــن وجــود داشــته باشــد. محققــان در ایــن مرحلــه، مضامیــن 
فراگیــر را كــه بــرای تحلیــل ارائــه كــرده تعریــف نمــوده و مــورد 
ــد ســپس داده هــای مرتبــط را تحلیــل  ــرار دادن بازبینــی مجــدد ق
كردنــد. بــه  وســیله تعریــف و بازبینــی كــردن، ماهیــت آن چیــزی 
ــخص و  ــد مش ــث می كن ــورد آن بح ــون در م ــک مضم ــه ی ك
تعییــن شــد كــه هــر مضمــون فراگیــر كــدام جنبــه از داده هــا را در 
خــود جــای داده اســت. مرحلــه ششــم( ترســیم شــبکه مضمــون: 
ــن  ــبکه مضامی ــیم ش ــون، ترس ــل مضم ــای تحلی ــی از ابزاره یک
ــهیل  ــن را تس ــازی از مضامی ــاختاردهی و تصویرس ــه س ــت ك اس
ــده  ــای ای ــا كشــف معن ــد و هــدف از آن، ادراک موضــوع ی می كن
ــت  ــب دارای جه ــر مخاط ــش از نظ ــن پژوه ــن ای ــت. همچنی اس
گیــری كاربــردی اســت زیــرا بــه دنبــال طراحــی الگویــی جهــت 
ــه  ــت )25(. نمون ــر اس ــالمندان فقی ــی س ــت زندگ ــای كیفی ارتق
آمــاری پژوهــش شــامل اســاتید دانشــگاه و همچنیــن مدیــران و 
مــددكاران اجتماعــی شــاغل در كمیتــه امــداد امــام خمینــی »ره« 
اســتان فــارس اســت كــه بــا اســتفاده از شــیوة هدفمنــد انتخــاب 
ــه نیمــه ســاختار  ــاز از طریــق مصاحب شــدند. داده هــای مــورد نی
ــا زمــان اشــباع و  ــاز جمــع آوری گردیــد و ت ــا ســواالت ب یافتــه ب

ــه انجــام شــد.  ــا 18 نفــر مصاحب كفایــت موضوعــی داده هــا ب
ســواالت اولیــه بــا ایــن موضوعــات شــروع شــد كــه: مهــم تریــن 
ــا آن  مشــکالتی كــه ســالمندان تحــت پوشــش ســازمان شــما ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه مصاحب ــد چیســت؟ در ادام ــه گریبانن دســت ب
پاســخ هــای متخصصان ســواالت جدیــدی در راســتای موضوعات 

ــذ  ــرگان اخ ــا از متخصصــان و خب ــن و پاســخ آنه ــه تدوی مطروح
گردیــد. بــرای نمونــه وقتــی مصاحبــه شــونده به مشــکالت خاصی 
ــود؛  ــی نم ــاره م ــی اش ــا ذهن ــی ی ــی، روان ــکالت روح ــد مش مانن
ــه نظــر شــما، از نظــر  ــه ب ــی شــد ك مجــدداً ســئوال پرســیده م
ــالمندان  ــرای س ــد ب ــی بای ــه كارهای ــی چ ــی و ذهن روحــی و روان
تحــت حمایــت كمیتــه امــداد امــام خمینــی ره اســتان فــارس بایــد 
انجــام بشــود كــه منجــر بــه ارتقــاء كیفیــت زندگــی آنــان در بعــد 
ســالمت روحــی، روانــی و ذهنــی شــود، لطفــاً هــر خدمتــی كــه 
بــه نظرتــان مــی رســد بیــان فرماییــد. در پایــان مصاحبــه نیــز از 
مصاحبــه شــونده خواســته مــی شــد كــه چنانچــه غیــر از مــوارد 
فــوق، مــوارد دیگــری بــه ذهــن شــان مــی رســد كــه در ارتقــاء 
ــت نقــش داشــته باشــد  ــت زندگــی ســالمندان تحــت حمای كیفی

بیــان نماینــد؟
در ایــن پژوهــش، بــرای اعتبــار و اعتمــاد بخشــی بــه داده هــا از 
قابلیــت اعتبــار، انتقــال، اعتمــاد و تاییــد بهــره گیــری شــد. بــرای 
رعایــت قابلیــت اعتبــار تحقیــق، داده هــا از مشــاركت كنندگانــی 
كــه آشــنا و درگیــر بــا پدیــده فقــر ســالمندی بودنــد جمــع آوری 
ــا  ــق، ب ــد تحقی ــال و تایی ــت انتق ــش قابلی ــور افزای ــه منظ ــد. ب ش
عرضــه كامــل یافتــه هــا و مطابقــت بــا ادبیــات و مبانــی نظــری 
ــه قابلیــت اعتمــاد در  ــرای دســتیابی ب پژوهــش، انجــام گردیــد. ب
ایــن مطالعــه، از تطبیــق توســط اعضــا )بازبینــی گــزارش نهایــی، 
فراینــد تحلیــل و مضامیــن بدســت آمــده توســط مشــاركت 
كننــدگان و ابــراز نظــر آنهــا(، بررســی همــکار )مطالعــه یافتــه ها و 
اظهــار نظــر تعــدادی از اســاتید رشــته جامعه شناســی( و مشــاركتی 
ــه طــور  ــدگان ب ــری از مشــاركت كنن ــره گی ــودن پژوهــش )به ب
ــرای  ــد. ب ــتفاده گردی ــا( اس ــیر داده ه ــل و تفس ــان در تحلی همزم
ــه و  ــن پژوهــش از فرایندهــای ســاخت یافت ــی در ای ــق پایای تحق
دقیــق در تنظیــم مصاحبــه هــا و ضبــط مکالمــه هــا بــا اســتفاده 
از برنامــه ركــوردر تلفــن همــراه و ســپس پیــاده ســازی و دســت 
ــدی ســاخت  ــن ســازماندهی فراین نویــس نمــودن آنهــا و همچنی
یافتــه بــرای ثبــت، نوشــتن، كدگــذاری داده هــا و نیــز وجــود ســه 
ــا و  ــه ه ــرای مصاحب ــرای اج ــش ب ــن پژوه ــر در ای ــه گ مصاحب
تحلیــل داده هــا بــه منظــور مقایســه نتایــج و اطمینان از ســازگاری 
ــرده شــد  ــان كدگــذاران(، بهــره ب ــق می ــه هــا )تواف مناســب یافت
)24(. گــردآوری داده هــا، بــا مجــوز و هماهنگــی مســئولین حــوزه 
پژوهــش كمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان فــارس انجــام شــد. 
ســپس بــا مراجعــه بــه محــل كار مصاحبــه شــوندگان و مــددكاران 
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ــظ  ــر حف ــی ب ــان مبن ــه آن ــان دادن ب ــاد و اطمین شــاغل در آن نه
محرمانگــی اطالعــات و كســب اجــازه از آنــان، مصاحبــه آغــاز و 
ركــورد گردیــد. جهــت رعایــت مالحظــات اخالقــی، بــه شــركت 
ــدم ضــرورت  ــه و ع ــروج از مصاحب ــركت و خ ــدگان آزادی ش كنن
ذكــر نــام و نــام خانوادگــی شــرح داده شــد. در حیــن پاســخگویی 
ــا تشــویق هــای  ــه گــر ســعی كــرد ب شــركت كننــدگان، مصاحب
كالمــی و صحبــت در خصــوص اهمیــت پاســخدهی دقیــق، نمونه 
هــا را تشــویق بــه همــکاری بهتــر و دقیــق تــر نمایــد. شــایان ذكر 
اســت كــه بــرای پاســخگویی بــه ابزارهــا محدودیــت زمانــی وجود 
نداشــت. بــه منظــور مشــخص نبــودن هویــت شــركت كننــدگان و 

حفــظ رازداری بــه جــای درج نــام و نــام خانوادگــی در پرسشــنامه، 
محلــی بــرای درج كــد مصاحبــه شــونده مشــخص گردیــد و بــه 
ایــن ترتیــب بــه هــر شــركت كننــده، یــک كــد مجــزاء اختصــاص 
داده شــد كــه بــه صــورت محرمانــه نــزد پژوهشــگر )كــه بــه طــور 
مســتقیم بــا شــركت كننــدگان در ارتبــاط بــود(، نگــه داشــته شــد. 
مــدت زمــان كلــی جمــع آوری داده هــا بــرای هــر مصاحبــه حدود 
50 تــا 70 دقیقــه بــود كــه فراینــد مصاحبــه هــا و تحلیــل داده هــا 
مــدت 3 مــاه بــه طــول انجامیــد. مشــخصات مصاحبــه شــوندگان 

در )جــدول 1( ذكــر شــده اســت.

جدول 1: مشخصات نمونه آماری پژوهش

پست سازمانیتخصصتحصیالتمشارکت کننده

هیئت علمیجامعه شناسیدكتری1
هیئت علمیاقتصاد عمومیدكتری2
هیئت علمیجامعه شناسیدكتری3
هیئت علمیعلوم اجتماعی/ جمعیت شناسیدكتری4
هیئت علمیمددكاری اجتماعیدكتری5
مددكار اجتماعیپرستاریفوق لیسانس6
مددكار اجتماعیمددكاری اجتماعیفوق لیسانس7
مددكار خانوادهروان شناسیفوق لیسانس8
مددكار اجتماعیبرنامه ریزی رفاه اجتماعیفوق لیسانس9
مددكار خانوادهجمعیت شناسیفوق لیسانس10
مددكار خانوادهبرنامه ریزی رفاه اجتماعیفوق لیسانس11
مددكار خانوادهمردم شناسیفوق لیسانس12
مددكار خانوادهعلوم تربیتیلیسانس13
مددكار خانوادهمشاورهلیسانس14
مددكار اجتماعیمددكاریلیسانس15
مدیرمدیریت دولتیدكتری16
مدیراقتصاد عمومیفوق لیسانس17
مدیرمدیریت آموزشیلیسانس18

یافته ها
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش از مراحل شــش گانــه براون 
و كالرک، اســتفاده شــده اســت در مرحلــه اول جســت وجوی 
ــد  ــداد 190 ك ــه دوم تع ــد. در مرحل ــام ش ــا انج ــی و الگوه معان
ــداد 47  ــوم تع ــه س ــد، در مرحل ــت آم ــا بدس ــه از مصاحبه ه اولی

ــد و  ــان ایجــاد ش ــه( توســط محقق ــن پای ــد گزینشــی )مضامی ك
ــت  ــده یاف ــازمان دهن ــون س ــداد 26 مضم ــارم تع ــه چه در مرحل
گردیــد؛ در ادامــه و در مرحلــه پنجــم، محققــان در نهایــت پــس 
ــه 7  ــده ب ــازمان دهن ــن س ــان مضامی ــت در می ــت و برگش از رف
مضمــون فراگیــر دســت یافتنــد كــه در زمینــه مــورد نظــر تحقیــق 

ــل تبییــن اســت )جــدول2(. قاب
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 جدول 2: مضامین فراگیر سازمان دهنده حاصل از تحلیل مصاحبه ها

فراوانی مضامین پایه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

16

بیمه خدمات درمانی، تامین هزینه های داروهای تقویتی، تامین داروهای 
مختص سالمندی، تامین عصا، واكر، سمعک، عینک، ویلچر، دسترسی به 

پرستار و پزشک متخصص، انجام مشاوره های الزم به سالمندان در خصوص 
مشکالت دوران سالمندی، تقویت اعتماد به نفس در سالمندان، دسترسی 
سالمندان به روان پزشک و مشاوران مجرب، تاسیس مراكز مخصوص 

جهت نگهداری سالمندان تنها مبتال به بیماری های پیشرفته ذهنی و روانی، 
اختصاص مراكز درمانی ویژه سالمندان، كاهش خشونت خانگی علیه سالمند

دسترسی به پزشک و پرستار،
تامین هزینه درمان، دارو و تجهیزات 

پزشکی،
اختصاص مراكز درمانی و مشاورهای 

تخصصی سالمندان،
مراقبت و درمان سالمندان دارای مشکل 

روانی و ذهنی،
داشتن بیمه خدمات درمانی،

حفظ سالمت جسمی 
و تامین بهداشت ذهن 

و روان

7

برگزاری دوره های آموزش فنی و مهارت های آموزشی مناسب جهت 
سالمندان، تامین تجهیزات و پرداخت تسهیالت بدون بهره و كارمزد جهت 
راه اندازی اشتغال خانگی مناسب برای سالمندان، كمک به خرید تولیدات 

سالمندی، كمک به تامین مواد اولیه مورد نیاز مشاغل سالمندی، ارائه مشاوره 
های شغلی و حمایت های فنی از اشتغال سالمندی، تشکیل تعاونی های 

سالمندی

آموزش مهارت های شغلی مناسب 
سالمندی،

كمک به راه اندازی كسب و كارهای 
خاتگی مناسب سالمندی،

توسعه زنجیره و خوشه های تولید و توزیع 
محصوالت سالمندی

مهارت آموزی و اشتغال
سالمندی

17

پرداخت مستمری مناسب جهت كلیه سالمندان نیازمند فاقد درآمد و مستمری 
بازنشستگی، بازنگری در تولید مواد خوراكی مناسب مانند تولید غذا های كم 

نمک، غذا های با قند كمتر و همچنین تولید غذاهای كم چرب، تامین مسکن 
امانی یا اهدایی جهت سالمندان فاقد مسکن، توسعه خانه های سالمندی برای 
نگهداری رایگان سالمندان تنها و فاقد سرپرست، كمک بالعوض به تامین 

نیازهای اولیه زندگی سالمندان فقیر مانند بخاری، یخچال، تخت و...

تامین مقرری سالمندی،
تامین خوراک و سبد غذایی مناسب،

تامین لوازم زندگی مناسب،
تامین و توسعه خانه سالمندان برای 

نگهداری سالمندان تنها و بی سرپرست

تامین معیشت و نیازهای 
زیستی

سالمندان نیازمند

13

اختصاص مکان مناسبی از پارک ها محلی جهت استفاده سالمندان، اصالح 
معماری ساخت مسکن جهت تسهیل در امر زندگی سالمندان، بازنگری در 

ساخت لوازم زندگی متناسب با شرایط جسمی سالمندان، ساخت پیاده رو ها، 
اماكن عمومی و ادارات متناسب با ویژگی های سالمندان، متناسب سازی 

ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری جهت تردد سالمندان

طراحی پارک های محلی مناسب 
سالمندان،

متناسب سازی فضای منزل و فضای 
شهری متناسب سالمندان،

متناسب سازی ناوگان حمل و نقل شهری 
متناسب با شرایط سالمندان

منطبق سازی اماكن و 
فضاهای فیزیکی محیط 

زندگی سالمندی

8

فراهم نمودن زمینه حضور سالمندان در جمع جوانان، نوجوانان و كودكان در 
مهد كودک ها، مدارس و دانشگاهها، افزایش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
با حضور سالمندان، افزایش نشست های مشترک بین سالمندان، نوجوانان و 

جوانان

ارتقاء فرهنگ عمومی در خصوص تکریم 
سالمندان،

برگزاری نشست های انتقال تجربه بین 
نسل جوان و سالمند،

تهیه و پخش برنامه های مناسب جهت 
تقویب رابطه بین نسل جوان با نسل قدیم

حفظ تعادل فرهنگی بین 
نسلی

15

فراهم نمودن مراكزی جهت حضور و فعالیت فرهنگی و آموزشی سالمندان 
در محدوده محل سکونت سالمندان، برگزاری جشن ها و گردهمایی های 
سالمندی، اعزام سالمندان به مراكز تفریحی، پارک ها و موزه ها، اعزام 

سالمندان به زیارتگاههای محلی و تدارک سفرهای زیارتی برای آنان در قالب 
كاروان های زیارتی سالمندان، تشکیل گروههای مذهبی، خیریه ها، كانون 

های فرهنگی و اجتماعی با حضور سالمندان، ایجاد مکان هایی برای برگزاری 
ورزش های جمعی سالمندان مرد و زن

تاسیس كانون سالمندان در محالت و 
مناطق مختلف شهری و روستایی،

برگزاری گردهمایی و جلسات جذاب، 
مفرح و شاد برای سالمندان،

برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی،
توسعه ورزش های جمعی سالمندی

فراهم سازی و 
برنامهریزی برای اوقات 

فراغت

14

تقویت نقش و جایگاه سالمندان در خانواده ها از طریق فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی در رسانه های عمومی، استفاده از ظرفیت و توانایی های سالمندان در 
مراكز آموزشی و مشاوره جوانان، تکریم سالمندان در مناسبت های مختلف، 
تشکیل بانک اطالعاتی از سالمندان مجرد، تشویق و ترویج فرهنگ ازدواج 

سالمندی، فراهم نمودن شرایط زندگی مشترک سالمندی

حفظ جایگاه اجتماعی سالمند در خانواده، 
نقش دهی مشاوره ای به سالمندان در 

برنامه های مختلف اجتماعی،
تقویت ارتباطات نوه ها و فرزندان با 

سالمندان،
توسعه ازدواج های سالمندی

تأمین حمایت های 
عاطفی و ارتباطات 

اجتماعی

ــاس  ــر اس ــون ب ــبکه مضم ــیم ش ــامل ترس ــم، ش ــه شش مرحل
ــا  ــه از تحلیل ه ــت ك ــده اس ــازمان دهن ــر و س ــن فراگی مضامی

ــبکه  ــق و ش ــی تحقی ــوی مفهوم ــت الگ ــد. در نهای ــت آم به دس
ــد. ــیم ش ــکل 1(، ترس ــورت )ش ــه ص ــن ب مضامی
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شکل 1: الگوی مفهومی پژوهش و شبکه مضامین

ــی  ــت و برخ ــاظ ماهی ــه لح ــن را ب ــگران، مضامی ــی پژوهش برخ
ــل  ــا در تحلی ــب آنه ــله مرات ــگاه و سلس ــاظ جای ــه لح ــر ب دیگ
مضمــون، دســته بنــدي مــی كننــد. ایــن روش را كــه نخســتین 
بــار كینــگ )1998( معرفــی كــرد فهرســتی از مضامیــن شــناخته 
ــه  در ادبیــات نظــري و یــا اســتخراج شــده از متــن داده هــا را ب
ــه  صــورت درختــی و سلســله مراتبــی نشــان مــی دهــد )24(. ب
اعتقــاد كینــگ  )2004(، جهــت اصــالح قالــب مضامیــن مــی- 
تــوان مضمونــی را حــذف و یــا مضمــون جدیــدي را اضافــه كــرد. 
همچنیــن مــی تــوان قلمــروي مضمــون و ســطح و جایــگاه آن را 
در سلســله مراتــب تغییــر داد. در صورتــی مــی تــوان ادعــا كــرد 

ــه اواًل  ــت ك ــده اس ــل ش ــی و تکمی ــن، نهای ــب مضامی ــه قال ك
همــه داده هــا كدگذاشــته، باشــد، ثانیــًا حداقــل دو بــار، داده هــاي 
كدگذاشــته، مطالعــه شــود و ثالثــًا نظــِر دو یــا چنــد خبــره دربــاره 
سلســله مراتــب مضامیــن پرســیده شــود )26(. در ایــن پژوهــش 
ــبکه  ــب ش ــله مرات ــگ )2004(، سلس ــر كین ــاس نظ ــر اس ــز ب نی
مضامیــن بعــد از اخــذ نظــر متخصصــان دانشــگاهی و خبــرگان 
ــل ترســیم  ــه صــورت )شــکل2( قاب ــه امــداد ب در ســازمان كمیت
ــطح از  ــن س ــده انتزاعی تری ــان دهن ــن نش ــن مضامی ــت. ای اس
ــق  ــن تحقی ــه در ای ــت ك ــی اس ــل داده های ــدی و تحلی طبقه بن

جمــع آوری شــده اســت.

 
شکل2: سلسله مراتب مراحل ارتقای كیفیت زندگی سالمندان فقیر
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بحث
از آنجاییکــه اغلــب ســالمندان نیازمنــد تحــت پوشــش نهادهــای 
حمایتــی فاقــد درآمــد، پــس انــداز یــا حداقــل امکانــات رفاهــی 
مــورد نیــاز خــود هســتند و كیفیــت زندگــی آنــان تحــت الشــعاع 
شــدید فقــر قــرار دارد در نتیجــه ســطح نیازهــا و نــوع مشــکالت 
ــت.  ــه اس ــادی جامع ــالمندان ع ــر از س ــاوت ت ــیار متف ــان بس آن
ایــن موضــوع اهمیــت توجــه بــه كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیر 
تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی را دو چنــدان ســاخته اســت. 
لــذا ایــن مطالعــه بــه شناســایی عوامــل موثــر بــر ارتقــای كیفیــت 
ــام  ــداد ام ــه ام ــش كمیت ــت پوش ــر تح ــالمندان فقی ــی س زندگ
خمینــی اســتان فــارس پرداخــت و هفــت عامــل مهــم اثــر گــذار 
ــرد  ــایی ك ــر را شناس ــالمندان فقی ــی س ــت زندگ ــود كیفی ــر بهب ب

كــه در ادامــه بــه شــرح آن پرداختــه مــی شــود.
اولیــن مضمــون فراگیــر شناســایی شــده »حفظ ســالمت جســمی 
ــت. در  ــر اس ــالمندان فقی ــن و روان« س ــت ذه ــن بهداش و تامی
ــا افزایــش كهولــت ســنی، بیمــاری هــای  ســنین ســالمندی و ب
ــر  ــی یکــی پــس از دیگــری ب مختلــف جســمانی، ذهنــی و روان
جســم و جــان ســالمند پدیــدار مــی گردنــد. ایــن موضــوع بــرای 
ســالمندان فقیــری كــه در جوانــی بــه كارهــای ســخت و طاقــت 
فرســا و كارگــری اشــتغال داشــته انــد و كمتــر بــه ســالمتی خــود 
توجــه داشــته انــد مشــهودتر اســت. اغلــب ایــن ســالمندان بــرای 
گــذران زندگــی خــود بــه حمایــت هــای هرچنــد ناچیــز ســازمان 
ــد و توانایــی تامیــن هزینــه  هــا و نهادهــای حمایتــی محتــاج ان
ــاز خــود را  ــزات پزشــکی مــورد نی ــد تجهی ــی و خری هــای درمان
ندارنــد. همچنیــن آنــان در طــول زندگــی فقیرانــه خــود دائــم در 
معــرض تنــش هــای روحــی و روانــی فراوانــی قــرار داشــته انــد، 
لــذا بیشــتر از ســایر هم ســن و ســال هــای خــود از بیمــاری های 
روحــی، روانــی و ذهنــی رنــج مــی برنــد. پــس یکــی از راههــای 
ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر تحــت پوشــش كمیتــه 
امــداد امــام خمینــی حفــظ ســالمت جســمی و تامیــن بهداشــت 
ــی،  ــی درمان ــای تکمیل ــه ه ــق بیم ــان از طری ــن و روان آن ذه
ــش دسترســی  ــگان، افزای ــا رای ــی ارزان ی ــات درمان ــن خدم تامی
ــه پزشــک، پرســتار و بیمارســتان هــای تخصصــی ســالمندان،  ب
افزایــش مراقبــت هــای تغذیــه ای، بهداشــتی و درمانــی و تامیــن 
ــالمندی  ــگان س ــای رای ــوزش ه ــای تخصصــی و آم مشــاوره ه
ــز  ــکاران )1383( نی ــدی و هم ــه كل ــن رابط ــد. در همی ــی باش م
دریافتنــد كــه ســالمندان زن بــا مشــکالت بیشــتری نســبت بــه 

مــردان در ایــن مرحلــه از زندگــی بخاطــر از دســت دادن همســر 
یــا طــر شــدن توســط خانــواده و نداشــتن پشــتوانه مالــی دســت 
ــت  ــدل كیفی ــا م ــر ب ــون فراگی ــن مضم ــد )27(. ای ــه گریبانن ب
ــه شــده توســط بولینــگ و همــکاران  )2007( )28( زندگــی ارائ
كــه در آن دو بعــد رفــاه جســمی و رفــاه روانــی مــورد تاكیــد قــرار 
گرفتــه و نیــز بــا یافتــه هــای جینــگ و همــکاران )2016( )17( و 

كتزمــن و همــکاران )2012( )21( همراستاســت. 
دومیــن مضمــون فراگیــر بدســت آمــده در ایــن مطالعــه »تامیــن 
معیشــت و نیازهــای زیســتی« ســالمندان فقیــر اســت. در دوران 
ــی  ــای زندگ ــه ه ــالمندان و هزین ــتی س ــای معیش ــری نیازه پی
ــرای  ــن نیازهــای معیشــتی ب ــذا تامی ــد ل ــان افزایــش مــی یاب آن
ــت  ــد و تح ــی برن ــر م ــه س ــق ب ــر مطل ــه در فق ــالمندانی ك س
پوشــش نهادهــای حمایتــی مــی باشــند بســیار ســخت و گاهــی 
غیــر ممکــن اســت. آنــان از پــس انــداز كافــی، مســکن مناســب، 
امکانــات الزم زندگــی و حتــی درآمــدی بــرای امــرار معــاش خود 
برخــوردار نیســتند و بــرای تامیــن مخــارج خــود بــه كمــک هــای 
ــی  ــای حمایت ــازمان ه ــا س ــاوندان و ی ــوام و خویش ــدان، اق فرزن
وابســته انــد. در نتیجــه دولــت و ســازمان هــای حمایتــی و البتــه 
ــت  ــای كیفی ــت ارتق ــد در جه ــر بای ــت گ ــی حمای ــه مدن جامع
زندگــی ســالمندان فقیــر بــه تامیــن معیشــت و نیازهــای زیســتی 
آنــان از طریــق پرداخــت مســتمری ماهیانــه ســالمندی )در حــد 
ــکن  ــن مس ــالمند(، تامی ــی س ــاز زندگ ــا نی ــب ب ــی و متناس مکف
هــای كوچــک اهدایــی، تاســیس مجتمــع هــای ویــژه نگهــداری 
ســالمندان فقیــر )در نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی(، تامیــن 
ــر كمــک  ــالمندان فقی ــه س ــی ب ــوازم زندگ ــا ارزان ل ــگان و ی رای
ــا  ــالمندان را ارتق ــی س ــت زندگ ــق كیفی ــن طری ــد و از ای نماین
بخشــند. یافتــه هــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج مطالعــات كتزمــن 
ــکاران )2015( )20(  ــو و هم ــکاران )2012( )21( و آدیانج و هم
ــکن  ــه مس ــی، هزین ــه زندگ ــون هزین ــواردی همچ ــه م ــه ب ك
شــخصی، اجــاره محــل ســکونت، ســطح دســتمزد اشــاره داشــته 

ــد همراستاســت ان
ــن  ــش »تامی ــن پژوه ــر در ای ــده دیگ ــایی ش ــون شناس مضم
ــالمندان  ــی« در س ــات اجتماع ــی و ارتباط ــای عاطف ــت ه حمای
فقیــر اســت. بــر اســاس نظریــه »رابطــه اجتماعــی« رضایــت از 
زندگــی تابــع نــوع، شــدت و چگونگــی رابطــه اجتماعــی اســت. 
ــر        ــرد از زندگــی اث ــت ف ــر رضای رابطــه اجتماعــی از دو جهــت ب
مــی گــذارد؛ از یــک ســو بــا تامیــن نیازهــای عاطفــی، شــناختی و 
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حتــی مالــی فــرد رضایــت او را افزایش مــی دهد و از ســوی دیگر 
از طریــق مهــار تمایــالت افــراد، از آرزوهــای بــی پایــان و ارضــا 
نشــدنی او جلوگیــری مــی كنــد. در همیــن رابطــه بایــد گفــت كه 
فقــر و فالكــت عاملــی بــرای طــرد شــدگی اســت كــه ارتباطــات 
و پیوندهــای اجتماعــی ســالمند را تحــت شــعاع قــرار مــی دهــد. 
كمبــود ارتباطــات خانوادگــی و اجتماعــی منجــر بــه منــزوی شــدن 
ســالمند و احســاس ســرباری بــرای دیگــران و همچنیــن احســاس 
ــف  ــس، تعری ــردد )29(، پ ــی گ ــان م ــی در آن ــی هویت ــی و ب پوچ
نقــش هــای خانوادگــی و توســعه و تحکیــم ارتباطــات اجتماعــی 
ــر نقــش  ــی ســالمندان فقی ــت زندگ ــش كیفی ــد در افزای مــی توان
مهمــی داشــته باشــد. صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد كــه ســالمندان 
هماننــد كــودكان و حتــی بیشــتر از آنــان نیــاز بــه مراقــب عاطفــی 
و احساســی دارنــد )30(، لــذا تدویــن برنامــه هــای الزم بــه منظــور 
ــان از  ــی آن ــات اجتماع ــی و ارتباط ــای عاطف ــت ه ــن حمای تامی
طریــق تقویــت نقــش و جایــگاه، تکریــم ســالمندان فقیــر، تقویــت 
ــدان  ــر و فرزن ــواده هــای فقی ــن ســالمندان خان ــد عاطفــی بی پیون
آنــان، ترویــج و توســعه فرهنــگ ازدواج ســالمندی و حمایــت هــای 
ــه ازدواج هــا و ایجــاد فرهنــگ همنشــینی مــردم  ــی از اینگون مال
بــا ســالمندان فقیــر در ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان نقــش 
مهمــی دارد )31(. در همیــن رابطــه آهنگــری و همــکاران )1386( 
ــالمندان  ــه س ــد ك ــی )1397( )33(، معتقدن ــی و رفیع )32( و مؤمن
متاهــل نســبت بــه كســانی كــه همســر خــود را از دســت دادنــد، 
كیفیــت زندگــی بهتــری دارنــد و بــا ارتقــای حمایــت اجتماعــی از 
آنهــا مــی تــوان رضایــت از زندگــی را در آنــان بهبــود داد. یافتــه 
هــای ایــن مطالعــه بــا نتایــج پژوهــش هــای الکنــدری  )2020(، 
مارونتانــو همــکاران )2015( )14( و اونولمهمهــن )2009( )22( 

همراستاســت.
از دیگــر مشــکالتی كــه ســالمندان فقیر بیشــتر از ســایر ســالمندان 
بــا آن مواجــه هســتند عــدم همســازی ســالمند بــا محیــط زندگــی 
اســت. بر اســاس »نظریــه همســازی انســان و محیط«، ســالمندان 
بایــد بیشــترین میــزان همســازی بــا محیط خــود را داشــته باشــند. 
ایــن در حالــی اســت كــه ســالمندان فقیــر از مهــارت هــای الزم و 
امکانــات مــورد نیــاز بــه منظــور همســان ســازی و انطبــاق خــود 
بــا محیــط یــا بلعکــس همســان ســازی محیــط زندگــی با شــرایط 
جســمی و روحــی خــود برخــوردار نیســتند. آنــان توانایــی متناســب 
ســازی اتــاق خــواب، آشــپزخانه، لــوازم زندگی، ســرویس بهداشــتی 
خــود بــا شــرایط ســالمندی را ندارنــد؛ ضمــن اینکه بدلیل ســکونت 

اغلــب ســالمندان فقیــر در مناطــق روســتایی، حاشــیه شــهرها یــا 
ــن  مناطــق كــم برخــوردار، محیــط شــهری و اماكــن عمومــی ای
مناطــق ماننــد: كوچــه هــا، خیابان هــا، پاركهــا، ادارات و... متناســب 
ــده  ــی نش ــالمندان طراح ــد س ــه رش ــت رو ب ــرایط و جمعی ــا ش ب
ــواره  ــود هم ــی خ ــط زندگ ــان در محی ــه آن ــت )35(. در نتیج اس
بــا مشــکالت و چالــش هــای متعــددی روبــه رومــی شــوند كــه 
كیفیــت زندگــی آنــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. لــذا دولــت 
ــا ســازمان هــای  ــق مشــاوره و تعامــل ب و شــهرداری هــا از طری
ــد  ــر بای ــالمندان فقی ــی س ــت زندگ ــای كیفی ــرای ارتق ــی ب حمایت
بــه نحــوی برنامــه ریــزی كننــد تــا مبلمــان شــهری و فضاهــای 
ــرایط و  ــا ش ــب ب ــالمندان متناس ــی س ــخصی و عموم ــی ش زندگ
ویژگــی هــای جســمانی و روانــی ســالمندان طراحــی و بازســازی 
ــه  ــد. در نتیج ــوردار باش ــالمندی« برخ ــی س ــردد و از »ارگونوم گ
»منطبــق ســازی اماكــن و فضاهــای فیزیکــی محیــط زندگــی« 
متناســب بــا شــرایط ســالمندان فقیــر از دیگــر راهکارهــای ارتقــای 
كیفیــت زندگــی ســالمندان اســت. یافتــه هــای ایــن پژوهــش بــا 
ــپ و  ــز آگوســت فلی ــک و جســتر  )2020( و نی ــه بل ــج مطالع نتای
ــه  ــکاران  )2020( )36(، ك ــان و هم ــکاران  )2021( )35( و ش هم
در جهــت متناســب ســازی فضــای محیطــی شــهری بــا وضعیــت 
ســالمندان بــه مــوارد از قبیــل )فضای ســبز، چــارغ راهنمــا، كاهش 
الودگــی صوتــی در شــب، رمــپ هــای ســاختمان هــا، تعمیــر و نــو 
ــر( اشــاره  ــر پیــاده و روشــنایی معاب ــر، مســیرهای عاب ســازی معاب

داشــتند همراستاســت.
 از دیگــر راهکارهــای ایــن مطالعــه جهــت ارتقــای كیفیــت زندگی 
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــد تحــت پوشــش كمیت ــالمندان نیازمن س
ــل  ــی از عل ــت. یک ــالمندی« اس ــتغال س ــوزی و اش ــارت آم »مه
فالكــت در ســالمندان فقیــر؛ بیســوادی، بیــکاری و نداشــتن حرفــه 
ــری  ــن مســئله در دوران پی و شــغل مناســب اســت و اســتمرار ای
منجــر بــه اتــالف وقــت، احســاس پوچــی و فقــر مضاعــف مــی 
گــردد كــه در كاهــش كیفیــت زندگــی ســالمندان نقــش مهمــی 
دارد. اگرچــه در دوران ســالمندی برخــی نقــش هــا از افــراد ســلب 
مــی شــود امــا نقــش هایــی كــه بــرای آنــان باقــی مــی مانــد نیــز 
بــه روشــنی تعریــف نشــده اســت. ابهامــی كــه از ایــن امــر ناشــی 
مــی شــود فــرد را بــه حالــت بــی نظمــی طبیعــی مــی كشــاند كــه 
ــه  ــر »نظری ــا ب ــی. بن ــه هویت ــی دارد و ن ــه هدف ــالمند ن ــر س دیگ
فعالیــت«، اگــر نقــش هــای جدیــدی جانشــین نقش هــای قدیمی 
نشــود ایــن بــی نظمــی دائمــی خواهــد شــد و فــرد نــه تنهــا بــا 
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موقعیــت بلکــه بــا خــودش نیــز ناســازگار و بیگانــه خواهــد بــود. 
ــازه  پیــری موفقیــت آمیــز ایجــاب مــی كنــد كــه نقــش هــای ت
ای بــرای آنــان كشــف شــود یــا بــرای حفــظ نقــش هــای قدیمــی 
ــه تبــع طراحــی نقــش هــای  ــازه ای بــه وجــود آیــد. ب شــرایط ت
جدیــد و ایفــای آن توســط ســالمند، ایــن افــراد نیازمنــد آمــوزش و 
یادگیــری مهــارت هــای جدیــد هســتند. بنابرایــن ســازمان هــای 
حمایتــی و دولــت می تواننــد از طریق مهــارت آمــوزی و راه اندازی 
كســب و كارهــای كوچــک متناســب بــا ســنین ســالمندی، كمــک 
ــق  ــدات ســالمندان از طری ــروش تولی ــه و ف ــواد اولی ــن م ــه تامی ب
ــتغال و  ــه اش ــری و زارع، 1399( )37(، ب ــی )صف ــداركات اجتماع ت
توانمنــد ســازی ســالمندان و ارتقــای كیفیــت زندگــی آنــان كمــک 
نماینــد. ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای اوریــس و همــکاران )2017( 
)13(، كتزمــن و همــکاران )2012( )21( و یــون و همــکاران  

ــت دارد. )2020( )11( مطابق
ــزی  ــه ری ــازی و برنام ــم س ــش »فراه ــن پژوه ــر ای ــه دیگ یافت
بــرای اوقــات فراغــت« ســالمندان فقیر اســت. در دوران ســالمندی 
انســان بیشــتر از ایــام جوانــی و میــان ســالی نیــاز بــه تفریــح های 
ــنین  ــا س ــای متناســب ب ــرگرمی، ورزش و نرمــش ه ــازنده، س س
ســالمندی، مســافرت هــای ســیاحتی و زیارتــی بــا همســاالن خود 
ــوی در  ــرح و معن ــاد و مف ــای ش ــه ه ــه برنام ــود اینگون دارد. كمب
جمعیــت ســالمندان فقیــر و فقیــر، كیفیت زندگــی آنان را به شــدت 
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد، در نتیجــه برگــزاری برنامــه هــای 
ورزشــی و نرمــش هــای ســالمندی، برگــزاری اردوهــا و مســافرت 
هــای ســیاحتی و زیارتــی، برگــزاری جلســات مذهبــی و فرهنگــی 
مــی توانــد اوقــات فراقــت ســالمندان را بــه نحــو مطلوبــی پركند و 
زندگــی را بــرای آنــان لــذت بخــش و مفــرح ســازد. نتایــج تحقیــق 
فیضــی )1389( )37(، نیــز نشــان مــی دهــد كــه برگــزاری كارگاه 
هــای آموزشــی و نمایشــگاه هایــی از كارهــای هنــری ســالمندان، 
ســپردن بخشــی از فضــای ســبز پــارک هــا بــه ســالمندان و كمک 
گرفتــن از ایــن اشــخاص جهــت اداره امــور باغبانــی، تامیــن مــکان 
هــای تجمــع جهت انجــام خاطــره گوئی جمعــی ســالمندان بعنوان 
فعالیــت نشــاط آور دوران پیــری و همچنین تامین فضاهــای الزم و 
ورزشــی و مســیرهای پیــاده روی مناســب از جملــه مــواردی اســت 
كــه ســالمندان را بــه حضــور بیشــتر در پــارک هــا ترغیــب نمــوده 
و كیفیــت زندگــی آنــان را بهبــود مــی بخشــد. ایــن یافتــه بــا نتایج 
ــکاران،  ــگ و هم ــورا )2017( )19( و جین ــووال و اولی ــات ن مطالع

)2016( )17( و نیــز همخوانــی دارد.
مضمــون فراگیــر دیگــری كــه در ایــن پژوهــش بــه عنــوان یکــی 
ــد  ــالمندان بدســت آم ــی س ــت زندگ ــای كیفی ــای ارتق از راهکاره
»حفــظ تعــادل فرهنگــی بیــن نســلی« اســت. یکــی از مشــکالت 
جوامــع در حــال توســعه ماننــد ایــران پیدایــش شــکاف فرهنگــی 
بیــن نســل قدیــم و جدیــد یــا نســل ســنتی و تجددخــواه اســت. 
ــا اشــتراكات فرهنگــی بیــن دو  ــش باعــث مــی شــود ت ــن چال ای
ــل اختالفــات فرهنگــی  ــه حداقــل خــود برســد و در مقاب نســل ب
فزونــی یابــد و ســبک زندگــی نســل جدیــد متمایــز از نســل قدیــم 
ــده و  ــه ش ــالمندی پذیرفت ــرای س ــه ب ــاری ك ــی رفت ــردد. گاه گ
عــرف فرهنگــی اســت بــرای نســل جدیــد قابــل پذیــرش نیســت 
و بلعکــس گاهــی رفتارهــای جوانــان بــا آداب و رســوم ســالمندان 
هیــچ همخوانــی نــدارد. ایــن موضــوع منجــر بــه كاهــش تعامالت 
و ارتباطــات بیــن نســلی و بیگانــه شــدن ایــن دو نســل از یکدیگر و 
در نهایــت بــروز شــکاف بیــن نســلی مــی شــود. اغلــب ســالمندان 
ــرای  ــری ب ــی كمت ــر از توانایــی هــا و مهــارت هــای ارتباطات فقی
تطبیــق خــود بــا فرهنــگ جدیــد و تعامــل بــا نســل جدید برخــودار 
هســتند. تفــاوت هــا و تقابــل هــای فرهنگــی بیــن ایــن دو نســل، 
آنــان را آزرده خاطــر و طــرد مــی ســازد و كیفیــت زندگــی آنــان را 
دچــار چالــش مــی كنــد و گاهــی ایــن اختــالف تــا جایــی پیــش 
ــواده مــی گــردد.  ــه طــرد ســالمند از خان ــد كــه منجــر ب مــی رون
براســاس »نظریــه مبادلــه«، روابــط اجتماعــی وقتــی كامــل اســت 
كــه تمامــی شــركت كننــدگان در آن احســاس رضایــت، عشــق و 
عالقــه كننــد. نتیجــه ای كــه از پذیــرش نظریــه مبادلــه حاصــل 
مــی شــود نشــان مــی دهــد آنهــا كــه نمــی تواننــد تبــادل كاملــی 
ــادی و  ــر اقتص ــتن را از نظ ــند خویش ــته باش ــه داش ــن رابط در ای
اجتماعــی در موقعیتــی نارســا احســاس مــی كننــد و ایــن موضــوع 
بــر كیفیــت زندگــی شــان اثــر مــی گــذارد. نتایــج ایــن مطالعــه بــا 
یافتــه هــای آكرمــن و چاپیــک  )2021( )39( و دی پائوالكوتــو و 
همــکاران  )2021( )40(، كــه معتقدنــد یکــی از راه هــای ارتقــای 
ــن  ــی بی ــادل فرهنگ ــظ تع ــر حف ــالمندان فقی ــی س ــت زندگ كیفی
نســلی اســت و وظیفــه جامعــه مدنــی و ســازمان هــای مــردم نهــاد 
اســت كــه در برنامــه ریــزی هــای فرهنگــی ملــی و محلــی خــود 
بایــد بــه گونــه ای عمــل نماینــد كــه پیونــد بیــن نســلی تقویــت 
شــود و شــکاف فرهنگــی و تقابــل هــای فرهنگــی بیــن نســلی بــه 

حداقــل ممکــن برســد؛ همراستاســت
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نتیجه گیری
بــر اســاس مفــاد ســند ملــی ســالمندان، جمعیــت ســالمندان ایرانی 
ــا نرخــی بیشــتر از ســرعت رشــد دنیــا در حــال افزایــش اســت  ب
ــدان  ــرا و نیازمن ــی فق ــی و آت ــی فعل ــت زندگ ــرای كیفی ــر ب و اگ
ــدان  ــه چن ــده ن ــران در آین ــود ای ــی نش ــاره اندیش ــالخورده چ س
ــا معضــل بزرگــی از نظــر اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی  دور ب
مواجــه خواهــد شــد. پــس بــا تدویــن و اجــرای الگوهــای مناســب 
ــوان  علمــی در زمینــه ارتقــای كیفیــت زندگــی ســالمندان مــی ت
ــت  ــه فرص ــالمندی را ب ــت س ــش جمعی ــی از افزای ــدات ناش تهدی
ــت  ــه كیفی ــه ب ــود. توج ــل نم ــه تبدی ــرای جامع ــوب ب ــای مطل ه
ــر  ــالمندان فقی ــام و س ــور ع ــه ط ــادی ب ــالمندان ع ــی س زندگ
تحــت پوشــش نهادهــا و ســازمان هــای حمایتــی ماننــد كمیتــه 
ــه جمعیــت  ــا توجــه ب امــداد امــام خمینــی »ره« بطــور خــاص )ب
ــان  ــی آن ــت زندگ ــطح كیفی ــاد س ــه زی ــروه و فاصل ــن گ ــاد ای زی
ــی در  ــک گفتمــان مل ــه ی ــد ب ــادی( بای ــه ســالمندان ع نســبت ب
جهــت رهایــی ســالمندان از فالكــت و برخــورداری آنــان از ســطح 
مناســبی از رفــاه و كیفیــت زندگــی مبــدل شــود. پــس، بــر اســاس 
ــر  ــل از نظ ــدی حاص ــه بن ــش و رتب ــن پژوه ــل از ای ــج حاص نتای
متخصصــان، تامیــن معیشــت و نیازهــای زیســتی، حفــظ ســالمت 
جســمی و تامیــن بهداشــت ذهــن و روان، مهارت آموزی و اشــتغال 
ســالمندی، تامیــن حمایــت هــای عاطفــی و ارتباطــات اجتماعــی، 

فراهــم ســازی و برنامــه ریــزی اوقــات فراغــت ســالمندان، حفــظ 
تعــادل فرهنگــی بیــن نســلی، منطبــق ســازی اماكــن و فضاهــای 
فیزیکــی محیــط زندگــی از جملــه عواملــی هســتند كــه مــی توانند 
بــر ارتقــای ســطح كیفیــت زندگــی ســالمندان فقیــر موثــر باشــند.

سپاسگزاری
ــام  ــداد ام ــه ام ــش كمیت ــوزه پژوه ــندگان از ح ــان، نویس در پای
ــن پژوهــش  ــه اجــرای ای ــارس كــه زمین ــی »ره« اســتان ف خمین
ــنامه  ــل پرسش ــه در تکمی ــرادی ك ــز از اف ــد و نی ــم آوردن را فراه

ــد. ــی نماین ــگزاری م ــد، سپاس ــاركت نمودن مش

مالحظات اخالقی
اصــول اخالقــی بطــور كامــل در ایــن مقالــه رعایــت شــده اســت. 
مصاحبــه هــا بــا اجــازه و موافقــت شــركت كننــدگان انجــام شــده 
اســت. از پژوهــش خــارج شــوند. همچنیــن همــه شــركت كنندگان 
در جریــان رونــد پژوهــش قــرار داشــتند و اطالعــات آنهــا محرمانه 

نگــه داشــته شــد.

تعارض منافع
تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد.
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