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 های مدیریت عواطف بنیاد از احساس تنهایی و چالش تحلیل داده

 در بین بازنشستگان  

 3محدثه عابدي دیزناب، 2علي روحاني، 1عباس عسكري ندوشن

 21/21/2011تاریخ پذیرش:  12/12/2011تاریخ دریافت: 

 چکیده
ر ابعاد مختلف های متنوعی را د دنبال خود چالش گذار به دوران بازنشستگی فرایندی است که به

کند. هدف مطالعه حاضر، پاسخ  های روانی و عاطفی ایجاد می زندگی اجتماعی فرد و ازجمله در حوزه

شوند و عواطف  بازنشستگان مرد تبریزی چگونه با احساس تنهایی مواجه می»به این سؤال بود که 

د درميان مردان بازنشسته بنياپژوهش به روش کيفی با رویکرد نظریه داده «کنند؟ خود را مدیریت می

« مصاحبه عميق»و « گيری هدفمند و نظرینمونه»سازمان تأمين اجتماعی انجام گرفت با روش 

ها با نفر اشباع نظری حاصل شد. تحليل داده 23اطالعات تحقيق گردآوری شد و پس از مصاحبه با 

محوری و گزینشی صورت گرفت و از سه مرحله کدگذاری باز، « اشتراوس و کوربين»رویکرد 

قدرتی، دنبال حس بی طور عمده به دهند تنهایی زیسته مردان بازنشسته بهها نشان می یافتهاستفاده شد. 

شود. مردان بازنشسته در مقابل زیست قدرتی شغلی و غيره برساخته میاختالفات نسلی، اضطراب بی

صحنه و فرار از تنهایی ازجمله این  خویی، مدیریت گزینند. خوشتنهایی راهبردهای متفاوتی را برمی

راهبردهایی است که بين مردان بازنشسته فعال شده و با خود پيامدهایی مانند ارتقای حوصله اجتماعی 

دهند افزایش تنهازیستی در این دوره از زندگی اثرات به همراه داشته است. نتایج همچنين نشان می

گذارد. در نتيجه در صورت وجود روابط عاطفی نين میسوء بر نحوه تعامالت و کنش افراد در این س

و دوستانه بيشتر و فراهم کردن شرایط برای ارتباط مداوم با آنان و رفع کمبودهای مادی، تقویت قوای 

قدرتی، این مردان تنهایی را نشينی و بیجسمانی و سالمتی و همچنين کاهش اضطراب ناشی از خانه

 .کمتر و دیرتر لمس خواهند کرد

 ای، احساس تنهایی، روابط اجتماعی عواطف، بازنشستگان، نظریه زمينهواژگان کلیدی: مدیریت 
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 مقدمه و بیان مسئله

مانی رن زیك تقاتقریبا در ستند که ـی هـبه هم مرتبطی هاهغلب پدیدی اسالمندو نشستگی باز

ن، افزایش جمعيت به همين جهت، معموالً افزایش جمعيت سالمندایند. آبا یکدیگر پدید می

س اــسا(. بر1331و معتمدی و همکاران،  1331بازنشستگان را در پی دارد )سام و همکاران، 

 ـیـنی روااـصههـر مشخـیند مبتنی بایك فررت وـه صـنشستگی بزباد، وــهد موجاوــش

از بعد و نشستگی زبام هنگا، نشستگیزبااز جتماعی قبل ا-نیرواگی دماآامل ـش، اعیـجتما

(. در سطح فردی، بازنشستگی یك 2003و همکاران، 1د )ژاندـپيون یـمع وـقو بهستگی ـنشزبا

گذار نقش مهم در مسير زندگی است که تغييرات متعددی را در الگوهای زندگی فرد به دنبال 

دهند، ممکن است کامالً  افراد را شکل می 2«تجربه انتقال زندگی»دارد. بسترها و شرایطی که این 

که برای هر فرد، بسترها و شرایط سازمانی، مالی و خانوادگی در تعامل با  ای گونه باشند. بهمتنوع 

گيرند تا گذار به دوران بازنشستگی را رقم  شناختی قرار میاجتماعی و روان-عوامل اقتصادی

بزنند. با این وجود، معموالً دو چالش عمده و جدی در تجربه گذار به بازنشستگی مطرح است: 

یابی و سازگاری با از دست دادن نقش شغلی و پيوندهای اجتماعی شغل؛ و دوم،  ست، وفقنخ

 3سولينگ و هنکنز بخش در دوره پس از بازنشستگی )ون توسعه یك سبك زندگی رضایت

(. بازنشستگی به 1331دیزناب  ندوشن، روحانی و عابدی ؛ عسکری1333 1؛ هاروی و ميلر2003

های کاری  ها و مشقت يری آزاد شدن از فشارهای ناشی از مسئوليتمنزله پایان کار و به تعب

است و تجربه کردن آزادی بعد از یك دوره طاقت فرساست ولی بيشتر مردم خود را با تغييرات 

 (. 1332 5اند )ریچاردسون این پدیده آماده نکرده

ادن تماس با بازنشستگی نه تنها به معنای از دســت دادن شغل، بلکه به مفهوم از دست د

دیگران در محل کار نيز هســت. عدم توانایی افراد در برقراری ارتباط و حفظ روابط رضایت 

گردد  بخش با دیگران منجر به تجربه حس محروميت و در نهایت تجربه احساس تنهایی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1. Zhan 
 2. Life transition experience 
3. vanSolinge & Henken 

4. Harvey & Miller 

5. Richardson 
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(. بازنشستگانی که درآمد پایين و وضعيت نامطلوب سالمتی دارند از 2002، 1)هنریچ و گولون

ازنشستگی خود ناخشنود هستند و این امر موجب افسرده شدن آنان گردیده و در مراحل بعد ب

(. بازنشستگی 1333پورقهفرخی و زندیان،  ممکن است وضعيت جسمانی افراد را بدتر کند )کيان

با استرس جدایی از شغل منجر به ترک عادت، ایجاد احساس خالء، ناراحتی، نگرانی از ندیدن 

شود  مکاران، کسالت و گریه کردن، نااميدی، افسردگی و حتی ترس از مرگ میدوستان و ه

های  ( گزارش نموده است که در دوران سالمندی به علت ناتوانی2001) 2(. ژیلها1332)نوبهار،

 یابد. جسمی و کاهش تعامالت اجتماعی، احساس تنهایی افزایش می

ه بسياری از سالمندان در جوامع ای است ک احساس تنهایی در دوران بازنشستگی مسأله

رسد تنهایی، از تغييرات  (. به نظر می2012و همکاران،  3کنند )ژو مختلف آن را تجربه می

شود  زندگی اجتماعی و همچنين رویدادهای زندگی طبيعی ناشی از پيری حاصل می

، تجربه (. مسائلی چون نوع رابطه با فرزندان و اعضای خانواده2005و همکاران،  1)ساویکو

بازنشستگی و بازتاب روانی از دست دادن همسر از جمله مسائل عمده زندگی فردی و 

تری نسبت به فراوانی  رود. کيفيت رابطه اجتماعی، نقش مهم اجتماعی بازنشستگان به شمار می

(. احساس تنهایی 2002و همکاران  5رابطه اجتماعی در بروز احساس تنهایی دارد )کاسيپو

های منفی است که  ها و تجربه هيجانها، پریشانیها و شناختيچيده از احساسای پمجموعه

و  2شود )وایسمن از کمبودهای ادراک شده فردی در روابط خصوصی و اجتماعی ناشی می

(. با توجه به تحوالت جمعيتی کشور ما و آثار و پيامدهای انتقال ساختار سنی 2002همکاران، 

های آینده تعداد بازنشستگان در جامعه ما همچنان روند   ر دههرود که د جمعيت، انتظار می

دهد که تعداد بازنشستگان کشور  افزایشی را تجربه نماید. آمارها و اطالعات موجود، نشان می

  شدگان تأمين اجتماعی تا پایان اسفند سال که تعداد بيمه طوری در حال افزایش هستند. به

بگيران این سازمان  و تعداد مستمری 2/1ل از آن، افزایش نسبت به دوره مشابه سال قب 1331
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1. Heinrich & Gullone 

2. Jylhä 

3. Zhou 

4. Savikko  
5. Cacioppo 

6. Wiseman 
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دهند )دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و  درصدی را نشان می 2/1در همين مدت رشد 

 (. 1333اجتماعی سازمان تامين اجتماعی، 

ميان، تجربه بازنشستگان از احساس تنهایی و چگونگی مدیریت عواطف آنان در  دراین

له، موضوعی است که تحقيق حاضر بر آن متمرکز شده است. از نظر مفهومی، مواجهه با این مسئ

که،  طوری کند. به تعریف می« حمایت اجتماعی»را نقطه مقابل « تنهایی( »1333اندرسون )

حمایت اجتماعی به درجه ارضاء نيازهای اجتماعی بنيادین یك فرد از طریق تبادل منابع مادی، 

ند تعامل با دیگران اشاره دارد. حال آنکه، تنهایی، عموماً فقدان اطالعاتی یا عاطفی در فرآی

آید که یك  بخش اجتماعی و فردی با دیگران است و زمانی پدید می مدتِ روابط رضایت طوالنی

توجهی یا گاه سوءتفاهم یا طرد واقع شده  کند از جانب اجتماع یا دیگران مورد بی فرد احساس 

ای از پيوندهای  کند موقعيت مناسبی برای ایجاد شبکه س میاست. فرد از نظر ذهنی احسا

 صميمانه اجتماعی و عاطفی با دیگران ندارد. 

کند  ای را ایجاد می های اجتماعی و ارتباطی فرد، وضعيت تازه از دست رفتن بخشی از شبکه

ری آو که در برخی موارد با احساس نوميدی و تنهایی همراه است و تجربه ناخوشایند و رنج

هایی، احتماالً  شود. البته مواجهه بازنشستگان برای مقابله با چنين چالش برای فرد محسوب می

های اجتماعی فرد و همچنين منابع در دسترس افراد نظير منابع مالی، وضعيت  تحت تأثير مهارت

های اجتماعی و نظایر آن متفاوت باشد  تأهل، تعداد فرزندان، اوقات فراغت، شبکه

حال،  (. با این2001 1؛ اسميت و موئن1331ندوشن، روحانی و عابدی دیزناب  )عسکری

سازی و بازآفرینی شبکه جدیدی از  ها، چگونگی شبکه راهبردهای مواجهه افراد با این چالش

روابط اجتماعی، بازتعریف شرایط و مدیریت موقعيت اجتماعی جدید و سایر موارد تاکنون 

ی در ایران قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی آن است که های اجتماع کمتر مدنظر پژوهش

ها را در ميان بازنشستگان مرد براساس یك رویکردی کيفی فهم کند و به این گونه چالش این

سوال اصلی پاسخ دهد که بازنشستگان مرد احساس تنهایی خود را در دوران بازنشستگی و نيز 

 کنند؟  ت میچالش عاطفی مربوط به آن را چگونه مدیری

 چارچوب مفهومی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Smith & Moen 
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هرچند چارچوب نظری در رویکردهای تفسيری همانند رویکردهای پوزیتویستی وجود ندارد، 

به هر صورت رویکردهای تفسيری آزاد از نظریه و مفاهيم حساس نيستند. پژوهش حاضر سعی 

ندهای کند به منبع دانش، یعنی مردان بازنشسته طبقه متوسط شهر تبریز رجوع و فرایمی

شان را واکاوی کند. اما برای ورود به عرصه و ميدان های روابط عاطفیاجتماعی مدیریت چالش

تحقيق، راهنمایی و شناخت پيشينه نظری مرتبط با موضوع ضروری است. به همين دليل، سعی 

طور  های موجود که در رابطه با موضوع تحقيق هستند مرور شوند. در اینجا بهشده است نظریه

سيار اجمالی رویکردهای موجودی که به محققان در طراحی حساسيت نظری پژوهش یاری ب

 شود.  رساندند، ذکر می

داند که در غالب موارد براى افراد و  ( بازنشستگى را وضعيت جدیدى می1331گيدنز )

ها همراه با مسائل و مشکالت اجتماعى، اقتصادى و روانى است. ضمن اینکه  خانواده

عالوه بر پيامدهاى اجتماعى و روانى، هميشه متضمن از دست دادن درآمد و شغل  بازنشستگى

اى که اشتغال در آن داراى ارزش اساسى است، بازنشستگى اغلب به معناى از  بوده و در جامعه

( بيان 1331؛ به نقل از: گروسى و نقوى، 2001) 1ویتی باشد. هندری و مك دست دادن منزلت می

های وسيع و  نی که سرمایه اجتماعی بيشتری دارند و ضمن قرار گرفتن در شبکهدارند سالمندا می

اند، در برخی از  ها ارتباطات مستمری داشته عميق اجتماعی با اعضای قابل اعتماد این شبکه

های کيفيت زندگی هم چون سالمت روانی و جسمانی و رضایت از ابعاد مختلف  شاخص

اند، گزارش  همتایانی که فاقد تجربه اجتماعی مشابهی بودهزندگی، وضعيت بهتری را نسبت به 

اند. بنابر نظریه تحليل شبکه، روابط و پيوندهای اجتماعی در چارچوب این اجتماعات، به  کرده

منزله نوعی سرمایه اجتماعی و دارایی فردی تلقی گشته که افراد به واسطه آنها، به منابع و 

یابند. بر این مبنا، چگونگی و ميزان روابط  دسترسی میهای موجود در این پيوندها  حمایت

یابد )باستانی و  ی کنشگران اهميت می اجتماعی کنشگران و حمایت اجتماعی کسب شده

(. کاهش قوای جسمی و سالمتی و فوت نزدیکان، سالمندان را در 1332صالحی هيکویی، 

ای هایی در آخر عمر پدیدهدهد و برای بسياری از سالمندان تنمعرض خطر انزوا قرار می

های عاطفی، احساس انزوا و تنهایی  ناخوشایند و فرساینده است. هسته اصلی بيشتر اختالل
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1.  Hendry & McVittie 
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است، زیرا آدميان موجودات اجتماعی هستند و به پشتيبانی، آرامش و اطمينان خاطری که در 

تذرجی و  یشـود نيـاز دارند )شيبانهای گروهی از جانـب دیگـران فـراهم مـیهمکاری

شناسان با بررسی آمارهای در حال تغيير شناسان و پيریبعضی از جامعه (.1333همکاران، 

کنند. این تحول مهم در ساختمان سنی شدن جمعيت اشاره میشناختی، به خاکستریجمعيت

-ای از آنان با داغ ننگ سالمندی مواجه میهای خاصی را پيش آورده است. عدهجمعيت، چالش

-گير میها گوشهو ممکن است جمعيت جوان و ميانسال افراد سالمند را طرد کنند و آنشوند 

شوند. در هرحال داغ ننگ معموالً بر پایه درک و شناخت درست و معتبری استواری نيست 

 (.1331)گيدنز، 

احساس تنهایی منشأ بسياری از حاالت نامتعادل روانی سالمندان چون خودکشی، افسردگی و 

ای با افسردگی، وضعيت سالمت نااميدی است. احساس تنهایی به طور قابل مالحظهیاس و 

-عمومی، ضعف و نقایص کارکردی رابطه دارد. به طور کلی احساس تنهایی با مشکالت روانی

اجتماعی نظير عزت نفس پایين، شایستگی پایين، تعامالت اجتماعی ضعيف و مشکالتی نظير 

مانی نظير عملکرد ایمنی و مشکالت خواب مرتبط است اضطراب، افسردگی و سالمت جس

تواند تحت تأثير عوامل موقعيتی و اجتماعی  (. البته احساس تنهایی می1333)شمسایی و همکاران، 

تواند به عنوان گذار و واکنشی  مانند جابجایی، تغيير در سالمت و شبکه اجتماعی باشد و می

(. اریکسون رشد شخصيت را 2005 2يکاینن و هيکينن، ت2001 1توصيف شود )مایرز و اسوارتبرگ

اجتماعی تأکيد –های روانیاجتماعی تقسيم کرد. اریکسون بر همبسته–به هشت مرحله روانی

اجتماعی خاصی دارد که وی در داشت، او معتقد است تحول روانی فرد بستگی به روابط 

سون معتقد است فرد در هر یك از کند. اریک های گوناگون در سراسر زندگی خود برقرار می زمان

شود که ناگزیر از حل آنهاست. از نظر اریکسون در مرحله آخر  هایی مواجه میاین مراحل با بحران

رو  انسجام خود و نااميدی روبهاجتماعی، یعنی پختگی و پيری، با انتخاب بين -رشد روانی

گذارند. در این کنيم، تأثير میبی میای که کل زندگی خود را ارزیاها بر نحوه شویم. این نگرش می

م است. ما زندگی خود را بررسی های عمده ما به اتمام رسيده یا نزدیك به اتمادوره، تالش

پردازی اساسی در افسردگی سه موضوع را در (. اندیشه1332اندیشيم )شولتز،  کنيم و به آن می می
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رویدادها به صورت منفی تعبير  .1د: نامنها را مثلث شناختی می( آن1310بر دارد که بك )

شود. بك، . آینده به صورت منفی ارزیابی می3. افراد افسرده خود را دوست ندارند و 2شوند  می

داند. این مثلث شناختی این عقاید اساسی را بسيار مطلق، گسترده و افراطی یا بسيار اختياری می

شوند. با استفاده از این تئوری، دیداری میهای ناسازگارانه یا احتمال تصورات موجب خودگویی

ای از مسائل عاطفی دانست که  ساز پاره توان احساس تنهایی در دوران بازنشستگی را زمينه می

 ممکن است فرآیند مثلث شناختی را در ميان بازنشستگان تقویت نماید.

ندازهای اشود ادبيات نظری مرتبط با پژوهش حاضر، از چشمهمانگونه که مالحظه می

اند. با این حال، با های مربوط به احساس تنهایی تأکيد داشتهمتفاوتی به بازنشستگی و چالش

بنياد تعریف شده است، توجه به اینکه پژوهش حاضر براساس رویکرد کيفی و روش نظریه داده

 .ده شودهای تحقيق استفاتالش شده تا از ادبيات نظری موجود صرفاً به منظور تفسير بهتر یافته

تمرکز معدود تحقيقات موجود، بيشتر بر روی اشخاص سالمند بوده است که ممکن است 

به لحاظ تعریف، متفاوت از بازنشستگان باشد. عالوه براین تحقيقات پيشين، کمتر بر روی 

اند. موضوع بازنشستگی در احساس تنهایی و روابط عاطفی بازنشستگان در ایران تمرکز نموده

های صندوق بازنشستگان مورد توجه بوده است در بيشتر در ارتباط با سياستداخل کشور 

حاليکه در خارج از ایران زندگی پس از بازنشستگی بسيار مورد توجه است و در این باره 

تحقيقات متعددی صورت گرفته است. در ایران نيز اکثر تحقيقات در ارتباط با حمایت اجتماعی 

ل آنکه، سایر ابعاد از جمله ابعاد اجتماعی، جمعيتی و روانشناختی و سالمت سالمندان است. حا

شناسی نيز به ندرت  به لحاظ روشهمچنين،  مسأله بازنشستگی کمتر مد نظر محققين بوده است.

شناسی کيفی برای بررسی مشکالت بعد از بازنشستگی این افراد استفاده شده است. در از روش

 حقيقات پيشين ارائه شده است. های تعدادی از ت ادامه، یافته

( پی بردند که احساس تنهایی و اضطراب مرگ در 1331خدابخشی کوالیی و فروزان )

باشد. تحقيق آنها بر داشتن فعاليت و  سالمندانی که غيرفعال هستند، بيش از همتایان فعال خود می

نشان دادند سالمندان ( 1331تحرک برای ارتقای کيفيت زندگی تأکيد دارد. معتمدی و همکاران )

کنند. همچنين  با تحصيالت باال، متأهل، درآمد باال و سالمت اجتماعی باال کمتر احساس تنهایی می

های سالمت اجتماعی نظير شکوفایی، انسجام، احساس تنهایی ارتباط مستقيمی با زیرمقياس

دی که دارای ( نشان داد افرا1331پذیرش و مشارکت دارد. مطالعه محوالتی و همکاران )
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گيری مذهبی ندارند، افسردگی و گيری مذهبی هستند، در مقایسه با کسانی که جهت جهت

( نشان دادند که تمرینات 1332کنند. جعفری و بهبودی )احساس تنهایی کمتری را تجربه می

رمقانی و  تواند احساس تنهایی را کاهش و سطح شادکامی را ارتقا دهد. حسينی ورزشی هوازی می

های ارتباطی، حمایت اجتماعی و تجارب معنوی روزانه نقش  ( دریافتند که مهارت1332مکاران )ه

( 1332بينی احساس تنهایی سالمندان دارد. مطالعه ميرزایی و خدابخشی کوالیی )معناداری در پيش

بر نقش عمده حمایت اجتماعی در تأمين سالمت روانی، کاهش احساس تنهایی و مشکالت 

دریافتند که جایگاه شغلی و اجتماعی  (1332ندان تأکيد دارد. معتمدی و همکاران )خواب سالم

ای که هر چه کيفيت این جایگاه و گونه دهد، به تجربه احساس تنهایی را تحت تأثير قرار می

 کنند. تر باشد، افراد احساس تنهایی بيشتری میگذاری اجتماعی آن پایين ارزش

( به این نتيجه رسيدند که تنهایی عاطفی در بين مردان مسنی که 2013و همکاران ) 1اوسيلبان

کردند، کردند باال است و فوت نزدیکان برای اشخاصی که با دیگران زندگی میتنها زندگی می

( نشان دادند که تنهایی افراد مسن با 2011) 2چندان خطرناک نبود. هاواکلی و کوچرجينسکی

ن عملکردشان در ارتباط بوده و وضعيت سالمت بهتر و تنهایی ها و محدود شدحمایت کم خانواده

( نشان داد که 2015) 3کمتر با سطح باالتری از معاشرت همراه بود. نتایج تحقيق باسانينی و کارولی

بازنشستگی داوطلبانه اغلب تأثير مثبتی بر سالمت روان دارد اما از دست دادن شغل به یکباره تأثير 

( 2012) 1سالمت روان افراد دارد. براساس نتایج پژوهش بخت و زازنيسکیمنفی بر احساسات و 

احساس تنهایی یك عامل کليدی در سالمت روان بازنشستگان به ویژه در تجربه اضطراب و 

ای مهمی در مورد کارگرانی که به بازنشستگی  افسردگی کمتر آنهاست. همچنين باورهای کليشه

-تر به آموزش و رشد شغلی خود عالقمندند، نسبت به تغيير مقاوماند، وجود دارد. کم نائل گردیده

ها از تواند بر کيفيت زندگی آنها، رضایت آن پذیرنــد. همــه ایــن موارد می اند و در کار آســيب

 آنها از احســاس تنهایی نقش داشته باشد.  زندگی و چگونگی تجربه

بی موضوع، به مرور مطالعات شدن فضای نظری و تجر در تحقيق حاضر برای روشن

های  صورت گرفته در این حوزه پرداخته شده است. بخش مهمی از ادبيات موضوع، بر یافته
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کليدی زیر تأکيد دارند: احساس تنهایی در سالمندانی که فعاليت کمتری دارند، باالتر است و 

تر، در  هبی قویگيری مذدرمقابل، برخواداری از سالمت اجتماعی و تحصيالت باالتر و جهت

تحقيق حاضر نيز در امتداد مطالعات پيشين،  اغلب موارد با احساس تنهایی کمتر مرتبط است.

ای  های روابط عاطفی مردان بازنشسته را با استفاده از نظریه زمينهچگونگی مدیریت چالش

 واکاوی نموده است.

 روش تحقیق

ند تحقيق استفاده شده است. در این با توجه به موضوع پژوهش، روش کيفی برای اجرای فرای

پذیر و تعامل بنياد پژوهش کيفی را انعطافبهره جستيم. نظریه داده« بنيادنظریة داده»پژوهش، از 

کنندگان همراه است و با  کند. این روش با تجربه و فهم مشارکتميان نظریه و داده را فراهم می

کنندگان است، سازگاری دارد. به دليل  یابی به معانی ذهنی مشارکت هدف پژوهش که دست

های شناختی از یکسو، و نيز تالش برای ایجاد الگوی مطلوب با پرسشتأکيد بر دقت روش

گيری ها، رویکرد کوربين و اشتروس انتخاب شد. روش نمونهساختارمند، به منظور تحليل داده

گيری ضمن فرایند ت. نمونهاس« گيری هدفمند و نظرینمونه»بنياد، به صورت در نظریة داده

گيری هدفمند حاصل شدند. پژوهش و بر اساس مفاهيمی صورت گرفت که در خالل نمونه

انجام گرفت. جامعه « اشباع نظری»ها نيز بر اساس گيری و انجام مصاحبهپيشبرد روند نمونه

گی را هدف، مردان بازنشسته ساکن در شهر تبریز هستند که تجربه حداقل یك سال بازنشست

 53سال )که ميانگين سنی این افراد حدود  50نفر مردان باالی  23اند. برای این منظور، از داشته

مصاحبه عميق گرفته شد )هرچند بازنشستگی در سازمان تأمين  1331سال است( در تابستان 

ر، ها بر حسب سابقه کاسالگی به بعد تعریف شده است اما در برخی از سازمان 25اجتماعی از 

گيرد(. از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی بازنشستگی زودتر از آن سن صورت می

ها استفاده شده است. ابتدا جمالت به طور جداگانه نوشته شده و مفاهيم  برای تحليل داده

استخراج شدند، در مرحله بعدی مفاهيم مشابه و مترادف دسته بندی شده و در ستون مقوالت 

شد در  رفت تعداد کلمات کمتر می ذاری شدند، هرچه سطح انتزاع مفاهيم باالتر میفرعی جای گ

نتيجه مقوالت اصلی در هم ادغام شده و در نهایت به یك مقوله هسته رسيد. در این پژوهش به 

مالحظات اخالق پژوهش همچون پيشگيری از آسيب قانونی، رضایت آگاهانه، رعایت حریم 
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شوندگان برای همکاری جلب  شد. رضایت و اطمينان مصاحبه شخصی و حفظ گمنامی توجه

و  1شد و تنها با کسانی مصاحبه انجام شد که رضایت کامل داشتند. از طریق تماس طوالنی

کنندگان، بر  مشاهده مستمر بازنشستگان، تبادل نظر همتایان، توصيف غنی و تأیيد مشارکت

رعایت اصول و نکات مصاحبه مطلوب، ثبت کامل های پژوهش تأکيد شد. با قابليت اعتماد یافته

 گردد.  ها، پایایی پژوهش تأیيد میسازی آنرخدادها و پياده

 های پژوهش یافته

شود و در ادامه جدول مفاهيم، مقوالت ابتدا، جدول کلی مشخصات مشارکت کنندگان ارائه می

اصلی و بر اساس مدل های اصلی در قالب مقوالت  شود. سپس یافته اصلی و هسته ارائه می

 گردند. پارادایمی ارائه می

 کنندگانمشخصات مشارکت -1جدول 

 سطح تحصیالت شغل سابق 

 سابقه کار 

 )به سال(
 سن تعداد فرزند

 مدت بازنشستگی

 )به سال( 

 1 52 2 30 فوق ليسانس رئيس بانك 1

 12 51 3 30 فوق دیپلم مدیر امور فنی 2

ییپنجم ابتدا راننده شهرداری 3  30 3 21 1 

 10 53 2 11 دیپلم تراشکار تراکتور سازی 4

 13 25 1 25 ششم ابتدایی کارگر تراتورسازی 5

 10 20 3 31 فوق دیپلم حسابدار تعاونی روستایی 6

 3 20 2 30 پنجم ابتدایی تأسيساتی 7

 11 52 2 30 دیپلم کنترل کيفی شرکت آهنگری 8

 2 22 1 30 دیپلم کارمند وزارت نفت 9

 3 52 2 30 دیپلم قاليباف 11

 5 51 2 30 سيکل کارگر تراکتورسازی 11

انتظامی سرهنگ نيروی 12  3 50 2 23 ليسانس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Prolonged Engagement 
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 سطح تحصیالت شغل سابق 

 سابقه کار 

 )به سال(
 سن تعداد فرزند

 مدت بازنشستگی

 )به سال( 

 2 53 3 33 ليسانس بانکدار 13

 1 51 1 30 دیپلم کارمند اتحادیه 14

 5 53 2 33 ليسانس مالياتی کارمند دارایی 15

 3 23 2 15 بيسواد گچکار 16

وم راهنماییس پيمانکار 17  35 2 22 2 

 3 22 5 33 ششم ابتدایی تأسيسات 18

 11 21 3 21 دیپلم دبير 19

 1 22 1 30 سيکل کارگرماشين سازی 21

 10 53 3 31 سيکل آبدارچی 21

 3 53 2 35 سيکل تراشکار 22

 1 21 1 31 سيکل راننده 23

 

دهد. همچنان که  یفرایند استخراج مقوالت فرعی، اصلی و هسته را نشان م 2جدول 

 بوده است. « زیست تنهایی»ای نهایی پژوهش  مشخص است مقوله هسته

 های فرعی، اصلی و هسته( فرایند استخراج مقوله هسته )مفاهیم، مقوله -2جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی
پارادایم 

 پژوهش

مقوله 

 هسته

 های فراوان و کمرنگ شدن روابط مشغله

ط تنهایی در روابط
رای

ش
 

لی
ع

یی 
نها

ت ت
یس

ز
 

گیری  کاهش ارتباطات با فرزندان و شکل

 حس تنهایی

 نارضایتی ناشی از روابط نامناسب

 های افزایشی در منزل مشاجره

 بحث با همسر

معنایی زندگی در اثر روابط نامناسب  بی

 خانوادگی

 روابط نامناسب خانوادگی و تنها شدن پدر
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی
پارادایم 

 پژوهش

مقوله 

 هسته

 ت بودن بازنشستگیخستگی و یکنواخ

 قدرتیحس بی

 قدرتی بعد از بازنشستگی بی

 های زندگی کم قدرتی در برابر سختی

 معنا شدن زندگی بی

 انتظار برای فرا رسیدن مرگ

 یاد کردن اموات

 برای فعالیت اجتماعی  دل تنگی

ترس ذهنی از بازنشستگی و مشغولیت 

 مجدد

 قدرتی و فعالیت مجدد ترس از بی شغلیقدرتی  اضطراب بی

سردرگمی در ابتدای بازنشستگی ناشی از 

 عدم آمادگی

 های ناشی از افزایش سن مشاجره

 کم طاقتی ناشی از سن

ینه
زم

ط 
رای

ش
ای

 

های ناشی از باال  گیری کم طاقتی و بهانه

 رفتن سن

کم حوصلگی و افزایش بحث در محیط کار 

 ن سنبا باال رفت

 خوش اخالقی ذاتی

 خویی خوش
 صلح طلبی و ترجیح به آرامش

 خوش اخالقی ناشی از تحصیالت زیاد

 مثبت اندیشی

 حس ناخوشایند ناشی از مشکالت مالی

 درماندگی مالی

 خانه نشینی اجباری دردآور

نارضایتی از زندگی به دلیل مشکالت و 

 کمبودها

در عذاب بودن ناشی از درماندگی و 

 دریافتی کم

 ناکافی بودن دریافتی و اشتغال مجدد

 وضع نامناسب مالی و ناتوانی در تغییر مکان
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی
پارادایم 

 پژوهش

مقوله 

 هسته

اعتقاد به عدم وجود بازنشستگی در شغل 

 عدم تجربه بازنشستگی آزاد

 عدم حس آزادی ناشی از داشتن شغل آزاد

 حمایت مالی از سوی فرزندان

 لی مناسبقدرت ما
 وضع مالی مناسب

 توانمندی ناشی از روابط مناسب خانوادگی

 مدیریت مالی و سپرده گذاری

 وابستگی به آشنایان

 تعلق مکانی

له
اخ

مد
ط 

رای
ش

گر
 

 عدم تغییر مکان به دلیل وابستگی همسر

 وابستگی به خاطرات گذشته

 عادت به شرایط ناخوشایند بازنشستگی
 ت به زیست پرمخاطرهعاد

 رضایتمندی در حین مشکالت و کمبودها

تفاوت نسلی فرهنگی و روابط سرد با 

 اختالفات نسلی فرزندان

 بحث با فرزند به دلیل تفاوت نسلی

 تبعيض عاطفی تبعیض عاطفی

 هدفمندی زندگی صرفا برای آینده فرزندان

ن فرزندان به خارج از ترجیح به فرستاد اهداف فرزندمحورانه

 کشور

 تفکرات منفی و فرار از تنهایی

 فرار از تنهایی

دها
هبر

را
 

 ترجیح به رفتن صرفا برای فرار از تنهایی

 تغییر مکان برای فراموش کردن تنهایی

 راز و نیاز با خدا
 تکيه به دیگران

 پناه بردن به اطرافیان

 عتحال خوب ناشی از حضور در طبی

 های خوش ایجاد روزمرگی

 خوش رفتاری در بیرون از منزل

 های روزمره و بها ندادن مشغولیت

اعتقاد به توانمندی و تسلیم نشدن در برابر 

 کم قدرتی
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی
پارادایم 

 پژوهش

مقوله 

 هسته

 روی صبحگاهی مشغولیت با پیاده

 سالمند نپنداشتن خود

 کنترل شرایط برای جلوگیری از ایجاد بحث

 دوری از جر و بحث به دلیل کم حوصلگی مدیریت صحنه

 حضور کم در اجتماع و عدم تجربه درگیری

کاهش استرس شغلی و افزایش روابط با 

 فرزندان

 بهبود مناسبات خانوادگی

 وقت آزاد بیشتر برای مالقات فرزندان

 روابط دوستانه با همسر

 زندگی راحت به کمک حقوق همسر

 ی کامل از زندگیرضایتمند

 تداوم رابطه خوب با فرزندان

 آل خانوادگی روابط ایده

 آرامش ناشی از مورد درک واقع شدن

 تالش برای ایجاد روابط بهتر با فرزندان

 ترجیح به مهاجرت معکوس
 مهاجرت معکوس

  مهاجرت معکوس

  های سالمندی کلیشه

 حفظ ظاهر سالمندی

دها
یام

پ
 

 های سالمندی خوش رفتاری ناشی از کلیشه

 درگیری و عدم شکل گیری حس تنهایی

 خوش رفتاری برای حفظ احترام

 خوش اخالقی به خاطر الگو بودن

 با حوصلگی بعد از بازنشستگی

 های کاری بخش از مسئولیت رهایی لذت ارتقای حوصله اجتماعی

 حضور عالقمند در اجتماع

 برنامه ریزی برای زندگی در خانه سالمندان
برنامه ریزی برای زندگی در خانه 

 سالمندان
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 ای )محوری(: زیست تنهایی مقوله هسته

ای انتخاب شود )کدگذاری  بر اساس کدگذاری باز و محوری پژوهش، سعی شد مقوله هسته

. این مقوله از سطح انتزاع است« زیست تنهایی»ای در کدگذاری گزینشی  گزینشی(. مقوله هسته

ها تلقی کرد. زیست تنهایی باعث  توان آن را هستة اصلی کدگذاریباالتری برخوردار است و می

نشينی هرچه بيشتر و کاهش روابط اجتماعی و سرد گيری افسردگی و خانهزوال قدرت و شکل

ده و به آسانی قابل شود. این حس عينا قابل لمس بوشدن روابط عاطفی در مردان بازنشسته می

کند.  لحاظ ذهنی مردان بازنشسته را درگير می لحاظ عينی و هم به رؤیت است؛ یعنی هم به

-بازنشستگان مرد یقين دارند که این زیست صرفاً یك حس نيست بلکه هر روز آن را تجربه می

تواند در  و می کننده و بازنمایاننده تمامی مقوالت است نوعی ترکيب کنند. درواقع این مقوله به

ترین شکل ممکن روایت پژوهش را ارائه کند و وضعيت بازنشستگان مرد تبریزی را  انتزاعی

 10کننده شماره  ای که مشارکت بهترین شکل در گزاره توان به نمایش دهد. این وضعيت را می

 تصویر کشيد:  ساله( ما ارائه داده است به 52)قاليباف، دیپلم، 

 «.هستم که دیگه نيازی به حس کردنش ندارم، واضح و آشکاره بنده اونقدری تنها»

گيری تجربه زیست تنهایی بر اساس مقوالت اصلی و فرعی در ادامه به توضيح روند شکل

 شود.مستخرج از تحقيق پرداخته می

 شرایط علی

شرایط علی در پژوهش حاضر، با ایجاد فشارهای روانی پدیده زیست تنهایی در مردان 

 سازد. ه برمیبازنشست

با ادف تنهایی مترس حسادر تعریف احساس تنهایی آمده است که اتنهایی در روابط:  ■

دار معناو مهم ت هد که تعامالدمیرخ تنهایی هنگامی س حساابه تنهایی نيست. دن ندگی کرز

ها مشخص شد مردان  در روند مصاحبه دد.گرن نقصار چادنظر کمی یا کيفی از جتماعی ا

اند، افزایش تنهایی با باال  را در انواع مختلفی لمس کرده تجربه تنهاییزندگی خود  بازنشسته در

های فراوان و کمرنگ شدن روابط، کاهش ارتباطات با فرزندان  رفتن سن رخ داده است. مشغله

ها در منزل، بحث  گيری حس تنهایی، نارضایتی ناشی از روابط نامناسب، افزایش مشاجره و شکل
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معنایی زندگی در اثر روابط نامناسب خانوادگی و تنها شدن پدر، همه مفاهيمی  با همسر، بی

گيری تنهایی در روابط عاطفی مردان بازنشسته سالمند دارند. هستند که  حکایت از شکل

 کند: ساله( این چنين بيان می 53)تراشکار، سيکل،  22مشارکت کننده شماره 

لکی سپری ميشه و من هرچند سالمم و توانا اما معنی هست و هر روزم ا زندگيم خيلی بی»

 .« معنا هستم براشون کنم بی چون توی خونه ارزشی ندارم فکر می

بازنشستگانی بودند که این تنهایی را با طردشدگی تجربه کرده بودند، در مقابل آنان، کسانی 

-بودند. مشارکتشان شلوغ بود اما با نوزایش حس تنهایی مواجه گشته  بودند که هرچند اطراف

 گوید: ساله( می 22)تأسيسات، ششم،  13کننده شماره 

بينم دیگه انگار کسی  درسته اطرافم شلوغه ولی شبا که ميام خونه حداقلش موقع خواب می»

 «با من کاری نداره و من تنها موندم.

ی نشينی جدایی از جامعه را در پی دارد که این جدای بازنشستگی و خانهقدرتی: حس بی ■

گيری حس تنهایی است که البته باعث  های اجتماعی و شکل عاملی برای دلتنگی برای فعاليت

قدرتی در مردان نيز شده است. خستگی و یکنواخت بودن بازنشستگی،  گيری حس بی شکل

معنا شدن زندگی، انتظار  های زندگی، بی قدرتی بعد از بازنشستگی، کم قدرتی در برابر سختی بی

ای بودند  برای فعاليت اجتماعی مقوالت فرعی  يدن مرگ، یاد کردن اموات و دلتنگیبرای فرا رس

)کارگر 20کننده شماره قدرتی در این مردان را نمایان ساختند. مشارکت که تشکيل حس بی

 کند: ساله( مطرح می 22ماشين سازی، سيکل، 

ای دارم که فقط هر روز  معنی نشين شدم ناکارآمد شدم و زندگی بی دقيقاً از وقتی که خونه»

 «تونم هم که کاری برای بهتر شدنش انجام بدم. شم و نمی قدرت و ناتوان می بيشتر بی

ای از آنان از شرایط بعد از  ای که عده در پی آگاهیقدرتی شغلی:  اضطراب بی ■

اند. ترس ذهنی از بازنشستگی و قدرتی مواجه گردیده بازنشستگی دارند با اضطراب بی

قدرتی و فعاليت مجدد و سردرگمی در ابتدای بازنشستگی ناشی از  يت مجدد، ترس از بیمشغول

شوندگان را مطرح  عدم آمادگی، زیرمقوالتی بودند که ترس و اضطراب شکل گرفته در مصاحبه

 گوید: ساله( می 51دیپلم، )مدیر امور فنی، فوق 2کننده شماره کردند. مشارکت می

ری جدا بشم چون حس جدایی از جامعه بهم دست ميده و فکر دوست ندارم از محيط کا»

 «تونم کاری انجام بدم. قدرت هستم و نمیکنم بی می
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 هابسترها یا زمینه

ای تأثيرگذار بر زیست تنهایی است. لذا های درونی افراد، ایجادکننده شرایط زمينهوجود ویژگی

های با پدیده مرکزی و استراتژی ای در سطح خرد مطرح شده وتوان گفت شرایط زمينهمی

 کنندگان در ارتباط است. مشارکت

گيرند.  بازنشستگان از نظر عاطفی به شدت تحت تأثير قرار میکم طاقتی ناشی از سن:  ■

های ناشی از  های مختلفی از جمله )مشاجرهحساس شدن در این برهه از زندگی در شکل

ی از باال رفتن سن و کم حوصلگی و افزایش بحث های ناش گيری افزایش سن، کم طاقتی و بهانه

های  تر شده و دچار بحث کند این افراد کم حوصلهدر محيط کار با باال رفتن سن( نمود پيدا می

 گوید: ساله( چنين می 23)گچکار، بيسواد،  12کننده شماره شوند. مشارکت فراوانی می

سی چيزی بگه باهاش بد برخورد سر ساختمون دیگه حوصله حرف بيخودی ندارم و اگه ک» 

 «کنم. می

ای از مردان بازنشسته آرامش ارجحيت داشته و برای همين در در نزد عدهخویی: خوش ■

اخالق بودن امری ذاتی بوده و آنان از کردند. البته خوش طلبی را انتخاب میمواقع بحرانی صلح

فت تحصيالت نيز تأثير بسزایی در اندیش باشند. باید گابتدای زندگی آموخته بودند که مثبت

رفتاری داشته و مردان با تحصيالت باالتر بهتر با مسائل زندگی برخورد صبور بودن و خوش

 ساله( مطرح کرد: 22)کارمند وزارت نفت، دیپلم،  3کننده شماره  کردند. مشارکتمی

تاری کنم حتی اگه های خوش اخالق نياز داره منم بدم مياد با کسی بدرف مون به آدم جامعه »

 «حوصله باشم. بی

گيری عواطف و احساسات  فشارهای اقتصادی تأثير بسزایی در شکلدرماندگی مالی:  ■

منفی در مردان بازنشسته دارند. مقوله حس درماندگی مالی با زیر مقوالت )حس ناخوشایند 

دليل مشکالت و ناشی از مشکالت مالی، خانه نشينی اجباری دردآور، نارضایتی از زندگی به 

کمبودها، درماندگی و در عذاب بودن ناشی از دریافتی کم، ناکافی بودن دریافتی و اشتغال 

مجدد، وضع نامناسب مالی و ناتوانی در تغيير مکان( آشکار ساختند که این مردان با تحمل 

ده کننشوند. مشارکت های سخت زندگی از لحاظ روحی بار سنگينی را متحمل می کردن موقعيت

 گوید: ساله( می 53)تراشکار تراکتورسازی، دیپلم،  1شماره 
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 «حس بد برای مرد همينه که حقوقش کم باشه و من هر روز بيشتر از قبل درمانده هستم.»

با توجه به درماندگی مالی و وضعيت مالی نامناسب ناشی از عدم تجربه بازنشستگی:  ■

شوندگان معتقدند هنوز  ی از مصاحبهنداشتن بيمه و کم بودن حقوق بازنشستگی تعداد

اند، چرا که همچنان در جامعه فعاليت دارند. هدبازنشستگی را به معنای واقعی کلمه تجربه نکر

اعتقاد به عدم وجود بازنشستگی در شغل آزاد و عدم حس آزادی ناشی از داشتن شغل آزاد 

)پيمانکار، سوم  11کننده شماره تکرد. مشارک ای بودند که این گفته را تأیيد می مقوالت فرعی

 کند: ساله( بيان می 22راهنمایی، 

کنم و سر ساختمون ميرم و با کارگرهام و شاید  درسته بازنشسته هستم اما هنوز کار می»

کنم. هم عادت کردم که کار کنم و هم حقوق بازنشستگی کافی  بيشتر از اونا هم کار می

 «حسی داره.دونم کار نکردن چه جور  نيست پس نمی

شان را  بازنشستگانی که آمادگی مواجهه با این مرحله از زندگیقدرت مالی مناسب:  ■

گذرانيدند  نداشتند با تحمل کردن فشارهای روانی بيشتر نسبت به بقيه زندگی خود را می

خاطر حمایت مالی از سوی فرزندان، وضع مالی  ای که از قدرت مالی مناسب به که عده درحالی

گذاری برخوردار  ، توانمندی ناشی از روابط مناسب خانوادگی و مدیریت مالی و سپردهمناسب

بودند، آرامش خيال داشتند و مجبور به فعاليت مجدد و تحمل فشارهای جسمی و روحی 

 کند: ساله( مطرح می 53)بانکدار، ليسانس،  13کننده شماره نبودند. مشارکت

يشتر از چيزی بود که االن حقوق بازنشستگيم هست من وقتی سرکار ميرفتم حقوقم خيلی ب»

اما خب من همون موقع ميدونستم که قراره حقوقم کم بشه و دوست نداشتم دوباره سر کار 

کنم  کنم و با آرامش زندگی می برم پس پولم رو سپرده گذاری کردم و از سودش استفاده می

 «و دغدغه کار و پول درآوردن ندارم.

 گرعوامل مداخله

های کاربردی برای ین شرایط نيز عالوه بر این که بر پدیده اصلی تأثيرگذارند، بر استراتژیا

های گر خارج از حوزه ویژگیمقابله با پدیده زیست تنهایی نيز مؤثر هستند. شرایط مداخله

ای حضور دارد. به همين دليل در سطح خرد دارای معنی نيستند. بلکه به سطوح شخصی و زمينه

 و ميانی خارج از بستر مورد بررسی مربوط هستند.کالن 
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شان تعلق مکانی  های موجود در زندگی خاطر وابستگی شوندگان به مصاحبهتعلق مکانی:  ■

اند تغييری در سبك و روند پيدا کرده بودند و به مرور زمان دیگر قدرت ترک نداشته و نتوانسته

دم تغيير مکان به دليل وابستگی همسر و زندگی خویش ایجاد کنند. وابستگی به آشنایان، ع

ها مانعی  دهنده این واقعيت هستند که این وابستگیوابستگی به خاطرات گذشته همگی نشان

 11کننده شماره شان بوده و اکنون از تصميمات خود راضی نيستند. مشارکتبرای پيشرفت

 گوید: ساله( این چنين می 22)پيمانکار، سوم راهنمایی، 

سالی آذربایجان زندگی کردم و دوست داشتم همونجا بمونم اما همسرم به  من چند»

ش وابستگی داشت و برگشتم اما تبریز رو دوست دارم و راحتم اینجا اما همه رو  خونواده

 «تشویق ميکنم که از ایران برن چون اونجا بهتره.

دوره  مردان بازنشسته با توجه به نسلی که در آنعادت به زیست پرمخاطره:  ■

اند کمتر شاکی باشند و با شرایط موجود زندگی حتی  شان شکل گرفته است یاد گرفته شخصيت

ترین روزها و لحظات خم به ابرو نياورند و با آن شرایط کنار بيایند. عادت به شرایط در سخت

ناخوشایند بازنشستگی و رضایتمندی در حين مشکالت و کمبودها به خوبی نشان داد که آنان 

کننده کنند. مشارکت ها هستند و حتی در مواقعی اظهار رضایت نيز می ضر به تحمل سختیحا

 کند: ساله( مطرح می 51)کارگر تراکتورسازی، سيکل،  11شماره 

 «هاش ازش رضایت خاطر دارم. زندگی بدی ندارم و با تمام سختی»

گذشتگان با  پذیریشود. جامعهگذر زمان باعث تغيير فرهنگ میاختالفات نسلی:  ■

های امروزی متفاوت است چرا که آگاهی افراد در کنار سایر عوامل دخيل نيز پذیری نسلجامعه

فرهنگی باعث سرد شدن روابط بين والدین و فرزندان گشته افزایش یافته است. لذا تفاوت نسلی

این امر کند و است و این تفاوت و سردی روابط در مواقعی به شکل جر و بحث نمود پيدا می

ها سخت است و در طبيعی است چرا که هم برای والدین و هم فرزندان تحمل و درک تفاوت

شود. شان سردتر می رفته روابطکنند و رفتهنهایت برای اینکه بحثی پيش نياید سکوت می

 گوید: ساله( می 22)کارگر ماشين سازی، سيکل،  20کننده شماره مشارکت

تونم هيچ وقت باهم رابطه نزدیك و خوبی  ه فرهنگی داریم و نمیهام خيلی فاصل من با بچه»

 «داشته باشيم.
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پذیری و فرهنگ غالب در زمان  مردان بازنشسته بخاطر نوع جامعهتبعیض عاطفی:  ■

شان بدون مهر و محبت برخورد کنند همچنان با خودشان که یاد گرفته بودند با دختران

کنند. برخی از مردان بازنشسته مسن بين  رابطه برقرار میهای جنسيتی با اطرافيان خود  کليشه

شوند به این معنا که ارتباط برقرار کردن با  ابراز عاطفه برای فرزندان خود تبعيض قائل می

)کارگر  5کننده شماره تر و در اولویت است. مشارکتفرزندان پسر برایشان راحت

 د:کن ساله( بيان می 25تراکتورسازی، ششم ابتدایی، 

 «تر ميشم فاصله پيدا ميکنيم. من با دخترام زیاد راحت نيستم مخصوصاً که مسن»

شوندگان با فرزندان خود رابطه سرد و نامناسبی به  اگرچه مصاحبه:  اهداف فرزندمحورانه ■

های نسلی و فرهنگی داشتند، اما نگران آینده آنان بودند و برای  دالیل مختلفی از جمله تفاوت

ای در ذهن خود داشتند. هدفمندی زندگی  کردند و اهداف فرزندمحورانهریزی میبرنامه آینده آنان

صرفاً برای آینده فرزندان و ترجيح به فرستادن فرزندان به خارج از کشور به خوبی حاکی از همين 

 گوید: ساله( این چنين می 20دیپلم، )حسابدار، فوق 2کننده شماره اهداف بودند. مشارکت

ها توی خونه بيشتر از من حرفش  هنوز ناتوان و کم قدرت نشدم هرچند مادر بچه من که»

هام سر و سامان بگيرن هنوز من برنامه و هدف دارم و خودم  برو داره اما بخاطر اینکه بچه

 «بازم. رو نمی

 راهبردهای کنش

گون خود را های گوناکنندگان در برابر پدیده مرکزی به صورتهای کاربردی مشارکتاستراتژی

 دهد.نشان می

بردند و ترس از تنها ماندن دارند  مصاحبه شوندگانی که از تنهایی رنج میفرار از تنهایی:  ■

به دنبال فرار از این حس و موقعيت بودند و سعی داشتند با دور شدن از آن محيط و یا مشغول 

ای را ی آنان تفکرات منفیکردن خود با کارهای جدید این حس را فراموش کنند. تنها ماندن برا

کرد لذا آنان هم تصميم به تغيير مکان گرفتند یا خودشان را با کارهای تر میشان پررنگ در ذهن

ها حاکی از تالش برای دور شدن از حس تنهایی را نشان مختلفی مشغول ساختند که همه این

 گوید: یساله( م 20دیپلم، -)حسابدار، فوق 2کننده شماره دهند. مشارکت می
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من چون احساس تنهایی بهم دست ميده ترجيح دادم که دوباره بعد بازنشستگيم مشغول » 

کنم اگه با این چند تا  باشم. خيلی این حس آزاردهنده هست و گاهی اوقات حتی فکر می

 «شدم. تر از این هم می دوستمم ارتباط نداشتم کامالً تنها بودم و منزوی

های معنوی سعی به فراموش کردن  فرادی هم بودند که از راهمعدود اتکیه به دیگران:  ■

تری نسبت به نسل جوان دارند آنان تنهایی خود داشتند. چرا که افراد مسن اعتقادات دینی قوی

شدند و یا از روش پناه بردن به اطرافيان استفاده  اکثر اوقات به راز و نياز با خدا مشغول می

 کند: ساله( بيان می 21)راننده شهرداری، پنجم ابتدایی،  3 کننده شمارهکردند. مشارکت می

شم شایدم  کنم خيلی تنها موندم با حرف زدن با خدا آروم می وقتی دلم ميگيره و حس می«

 .»بعضی وقتا به دوستانم پناه ببرم و با یکيشون درد و دل کنم

د از زندگی خود شوندگانی هم بودند که سعی داشتن مصاحبههای خوش:  ایجاد روزمرگی ■

شان باشد و معتقد  کرند که شادی بخش زندگی لذت ببرند و خود را با کارهایی مشغول می

بودند هنوز زود است که خود را ناتوان و تنها بپندارند. حال خوب ناشی از حضور در طبيعت، 

، اعتقاد های روزمره و بها ندادن به مشکالت و تنهایی رفتاری در بيرون از منزل، مشغوليت خوش

روی صبحگاهی و سالمند  قدرتی، مشغوليت با پياده به توانمندی و تسليم نشدن در برابر کم

ای هم وجود دارند که تالش  نپنداشتن خود عواملی بودند که نشان دادند که مردان بازنشسته

، )کارمند دارایی 15کننده شماره کنند با ذهن مثبت به زندگی خویش ادامه دهند. مشارکت می

 گوید: ساله( این چنين می 53ليسانس، 

من هيچ وقت کم نميارم و نميذارم فکرهای منفی من رو از زندگی کردن و لذت بردن »

بندازه اگه حس کنم ناتوان شدم یا قدرتم داره کم ميشه ميرم تفریح ميکنم هر چند هم که 

 «مشغله زیادی داشته باشم.

ها و مشکالت بعد از بازنشستگی و  رگيریکنندگان با همه دمشارکتمدیریت صحنه:  ■

ها و فشارهای روانی ناشی از وضع اقتصادی نامناسب به دنبال آرامش در  تحمل سختی

آمد به مدیریت آن مشکل و صحنه  شان هم مشکلی پيش می شان بودند و چنانچه در منزل زندگی

و بحث به دليل  پرداختند. کنترل شرایط برای جلوگيری از ایجاد بحث، دوری از جرمی

داد که آنان دیگر حوصله  حوصلگی و حضور کم در اجتماع و عدم تجربه درگيری نشان می کم
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کنند در محيط خانه از آرامش روانی برخوردار  جر و بحث کردن ندارند و حداقل تالش می

 کند: ساله( بيان می 52)کنترل کيفی شرکت آهنگری، دیپلم،  3کننده شماره باشند. مشارکت

کنم  کنم و سعی می هرچقدرم بيرون از خونه مشکل داشته باشم اصالً توی خونه مطرح نمی»

 «خوش باشيم و بحث و جدل پيش نياد.

های کاری مردان  با شروع دوران بازنشستگی و کم شدن مسئوليتبهبود مناسبات خانوادگی:  ■

گذارد.  شان می در نوع ارتباط کنند و این آرامش تأثير زیادی نسبت به قبل آرامش بيشتری پيدا می

کاهش استرس شغلی و افزایش روابط با فرزندان، وقت آزاد بيشتر برای مالقات فرزندان، روابط 

دوستانه با همسر، زندگی راحت به کمك حقوق همسر، رضایتمندی کامل از زندگی، تداوم رابطه 

درک واقع شدن و تالش برای ایجاد آل خانوادگی، آرامش ناشی از مورد  خوب با فرزندان، روابط ایده

روابط بهتر با فرزندان بيان کننده همين امر بودند که مردان بازنشسته تبریزی از رابطه خوبی با 

های ی از رهایی از مسئوليتاند که این امر ناش شان برخوردار شده اطرافيان به ویژه خانواده

 گوید: ساله( می 52ف، دیپلم، )قاليبا 10کننده شماره زای شغلی است. مشارکت استرس

مون گرم و بهتر  از آنجایی که دیگه بيشتر خونه هستم بيشتر ميتونم دخترهامو ببينم و روابط»

 «شده آخه دیگه خسته نيستم.

شوندگان بعد از چندین سال کار و تحمل فشارهای گوناگون  مصاحبهمهاجرت معکوس:  ■

آنان معتقدند که باید تغيير مکان بدهند، آنان  شان هستند برخی از به دنبال آرامش در زندگی

تمایل زیادی به مهاجرت معکوس داشتند. ترجيح به مهاجرت معکوس نشان داد مردان 

شان هست یا  هایی دارند که آنجا زادگاه بازنشسته تمایل به زندگی در روستاها و شهرستان

کننده شماره  شده است. مشارکتشان آزاردهنده  جا هستند چراکه محيط شهر برای شان آن اقوام

 کند: ساله( مطرح می 21)دبير، دیپلم،  13

 «م رو اذیت ميکنه. تصميم گرفتم برگردم روستا آخه توی شهر تنها موندن روحيه»

 پیامدها

هایی هستند که مردان بازنشسته در مواجه با پدیده مرکزی، شرایط پيامدها، نتيجه استراتژی

 کنند.گر اتخاذ میای و شرایط مداخلهزمينه
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و رفتارشان   بازنشستگان مورد مطالعه، سعی بر این داشتند که زندگیحفظ ظاهر سالمندی:  ■

ها مطرح  های موجود در ارتباط با سالمندی پيش نبرند چراکه آن دسته از کليشه را بر اساس کليشه

به انتخاب دیگری زده  تر هستند پس این مردان دست تر و ناتوان حوصله کنند که سالمندان کم می

گيری حس تنهایی،  های سالمندی، درگيری و عدم شکل رفتاری ناشی از کليشه بودند. خوش

خاطر الگو بودن نشان دادند که آنان تالش  اخالقی به رفتاری برای حفظ احترام و خوش خوش

ش سفيدان کنند تا خوش برخورد باشند تا هم مورد احترام واقع شوند و هم معتقد بودند ری می

هيچ زمانی نباید وارد بحث شوند تا بتوانند شرایط را مدیریت کنند و حرفشان نزد بقيه موثر واقع 

 کند: ساله( بيان می 25)کارگر تراکتورسازی، ششم ابتدایی،  5کننده شماره شود. مشارکت

 «به همه احترام ميذارم زشته با این سنم با بقيه بدرفتاری کنم.»

های کاری سبب با حوصلگی  بخش از مسئوليت رهایی لذتاجتماعی: ارتقای حوصلۀ  ■

شوندگان اذعان داشتند  بعد از بازنشستگی و حتی حضور عالقمند در اجتماع شده است. مصاحبه

کننده اند. مشارکت بعد از بازنشستگی و رسيدن به آرامش با ارتقای حوصله اجتماعی مواجه شده

 گوید: ساله( این چنين می 53)بانکدار، ليسانس،  13شماره 

ها و محيط خونه آرامش داره و خوشحالم که ميدونم در  در کل دور شدن از این استرس»

 «اختيار کسی نيستم چون مسئوليت سنگينی داشتم.

شوندگان با آگاهی از این  برخی از مصاحبهریزی برای زندگی در خانه سالمندان:  برنامه ■

شان گرفتار مسائل خودشان ست تنها زندگی کنند و اطرافيانموضوع که در آخر عمرشان قرار ا

طور باعث دردسر فرزندان و هستند و چون تمایل داشتند به مشکل خاصی برنخورند و همين

ریزی کرده شان نشوند به دلخواه خودشان از اکنون برای زندگی در خانه سالمندان برنامهاطرافيان

 کند: ساله( بيان می 21ر، دیپلم، )دبي 13کننده شماره  بودند. مشارکت

هرچقدرهم که تالش کنی این حس ازت دور بشه چون سنت باال رفته تند تند حسش » 

ميکنی و من و خانمم تصميم گرفتيم یا پرستار بگيریم که خونمون رفت و آمد داشته باشه یا 

 «.با هم بریم سرای سالمندان

 مدل پارادایمی پژوهش

کنند، در کدگذاری محوری باید مقوالت اصلی  کوربين اشاره میطور که اشتراوس و  همان

پژوهش در قالب مدل پارادایمی ارائه شود که در طی آن جریان روندها و ارتباطات موجود بين 
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ای را خلق کرده است و  مقوالت مشخص شود و مشخص شود که چه شرایطی، چه پدیده

مسير مدل  اند. درهمين يامدهایی را متحمل شدهاند و چه پ کنندگان چه پاسخی به آن داده مشارکت

 پارادایمی زیر ترسيم شد. 

 

 
 . مدل پدیده محوری1نمودار 

پدیده 
 محوری:
زیست 
 تنهایی

 گر:شرایط مداخله
تعلق مکانی، عادت به زیست 

 هپرمخاطر
 اختالفات نسلی، تبعيض عاطفی

 اهداف فرزند محورانه
 

 شرایط علی:
تنهایی در 

 روابط 
حس 

 قدرتی  بی
اضطراب 

قدرتی  بی
 شغلی

 راهبردها:
فرار از تنهایی، تکيه به 

 دیگران،
های خوش،  ایجاد روزمرگی

 مدیریت صحنه
بهبود مناسبات خانوادگی، 

 مهاجرت معکوس
 

 پيامدها:
حفظ ظاهر 
  سالمندی،

ارتقای حوصله 
 اجتماعی،

ریزی  برنامه  
برای زندگی در 
 خانه سالمندان

 

 ای:شرایط زمينه
کم طاقتی ناشی از سن، 

 خوش خویی، 
درماندگی مالی، عدم 

تجربه بازنشستگی قدرت 
 مالی مناسب
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 گیری و بحث نتیجه

در جوامع امروزی با افزایش اميد زندگی، روند رو به رشد جمعيت سالمندان را شاهد هستيم؛ 

انی که دوست دارند اطرافيان به آنان توجه کنند و وجودشان برای خانواده و اجتماع مهم سالمند

گذارند، به تدریج از بازار کار خارج و بازنشسته  و باارزش باشد. وقتی افراد پا به سن می

شوند. بنابراین بازنشستگی و سالمندی تقریبا در مراحل پایانی چرخه زندگی نمود پيدا  می

اند، حال آنکه مسائل و  المندان به عنوان بخش مهمی از جامعه، مورد غفلت واقع شدهکند. س می

یابد.  مشکالت مربوط به سالمندی با افزایش روزافزون جمعيت آنان بيش از پيش اهميت می

پس جامعه در سطح کالن و خانواده در سطح خُرد الزم است شرایطی را فراهم کنند که افراد 

احساس تنهایی نکنند و از  همين رو، توجه به نيازهای غيرمادی و عاطفی  بازنشسته و سالمند

های عاطفی و مواجهه و مدیریت آنها توسط این افراد ضرورت دارد. در پژوهش حاضر، چالش

ای جدید در زندگی هر مردان بازنشسته تبریزی واکاوی شد. بازنشستگی به عنوان آغاز مرحله

ری عواطف مختلف در فرد بازنشسته دارد چرا که شرایط زندگی گيفردی تأثير عميقی بر شکل

رنگ در ای به علت حضور کمهر فردی متفاوت است، اما در کل، هر فرد مسن و بازنشسته

دهد. های متفاوتی برای آنان رخ میشود و این تنهایی با شدتجامعه با تنهایی مواجه می

ی از دست دادن شغل و کاهش پيوندهای اجتماعی که برخی از آنان با شرایط جدید یعن طوری به

بخش را در این مرحله از ای از آنان یك سبك زندگی رضایتیابند و عدهبه سختی وفق می

 دهند.زندگی توسعه می

همانگونه که مطرح شد بازنشستگی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسایل و 

شود. احساس تنهایی منشأ بسياری از  سوب مینيازهای این دوره یك ضرورت اجتماعی مح

حاالت نامتعادل روانی سالمندان چون خودکشی، افسردگی و یاس و نااميدی است که اریکسون 

اجتماعی، یعن پختگی و پيری،  -نيز در نظریه خود بيان کرده است در مرحله آخر رشد روانی

های  ان رسيده است. براساس یافتههای عمده افراد به پایشویم و تالشبا نااميدی روبرو می

پژوهش نيز مشخص گردید روابط عاطفی سالمندان بازنشسته در این دوران دچار نقصان 

رو، تنهازیستی در این دوره از زندگی  گيرند. ازاینگردیده و کمتر از قبل مورد توجه قرار می

گذارد. در نتيجه نين مییابد که اثرات سو بر نحوه تعامالت و کنش افراد در این سافزایش می
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توان بيان نمود که در صورت وجود روابط عاطفی و دوستانه بيشتر و فراهم کردن شرایط می

شان و برای ارتباط مداوم با آنان و رفع کمبودهای مادی، تقویت قوای جسمانی و سالمتی

تر و دیرتر قدرتی، این مردان تنهایی را کمنشينی و بیهمچنين کاهش اضطراب ناشی از خانه

 لمس خواهند کرد.

های اکتشافی و اوليه در حوزه احساس توان به عنوان یافتهنتایج پژوهش حاضر، را می

های مدیریت عواطف در دوران بازنشستگی در نظر تنهایی در روابط اجتماعی و چالش

را در  پذیریهای کمی بتوانند نتایج تعميمهای مطالعاتی که بر مبنای پيمایشگرفت. یافته

تواند به تکميل فهم ما از رابطه با احساس تنهایی در دوره بازنشستگی را روشن نماید، می

 موضوع یاری رساند. 

قدرتی، اختالفات تنهایی زیسته مردان بازنشسته به طور عمده به دنبال عواملی چون حس بی

ه است. این تنهایی نسلی، تنهایی در روابط، وضعيت مالی نامناسب و موارد دیگر برساخته شد

کند دیگر موقعيت مناسبی برای ایجاد ساخته ذهن افراد هست و فرد از نظر ذهنی حس می

-ای از روابط دوستانه و اجتماعی با دیگران ندارد. از دست دادن شغل برای آنان حس بیشبکه

گيری این حس، ترک شغل و کمرنگ شدن کنشگری اجتماعی، قدرتی را در پی دارد و شکل

دهد. از طرفی مردان بازنشسته تنهایی در روابط را تجربه احساس تنهایی را درآنها افزایش می

کنند که ناشی از ارتباط کمتر با اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خود بعد از تشکيل می

خانواده هست. البته در مواقعی هم فرزندان در خانه هستند اما همچنان ارتباط گرم و صميمی در 

ای که وجود دارد اختالفات نسلی ن والدین و فرزندان وجود ندارد که به دليل فاصله سنیبي

های تحقيق شود. یافته شود و امکان برقراری رابطه آرام و تحریف نشده کمتر می گير میچشم

سازی و بازآفرینی ها، چگونگی شبکهحاضر نشان داد راهبردهای مواجهه افراد با این چالش

ها به دنبال از روابط اجتماعی و باز تعریف شرایط و همچنين مدیریت موقعيت شبکه جدید

شود شهرِ )دیستوپيا( بازنشستگی تلقی میای از آنان ویرانورود به این مرحله که برای عده

شوند، مردان شهر در این دوران مواجه میکه در مقابلِ مردانی که با ویران طوری یکسان نيست. به

شان درگير نيست و اضطراب ی هم وجود دارند که به دليل قدرت مالی مناسب ذهنابازنشسته

اقتصادی و سرمایه فرهنگی -هایی که بازنشستگان از منزلت اجتماعیکمتری دارند و در موقعيت
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باالتری برخوردارد بودند احساس تنهایی کمتری را تجربه کردند. با همه این اوصاف، در کل 

شستگی کاهش تعامالت را در پی دارد، اما در عين حال، بستگی به توانایی ورود به دوران بازن

اش بيفزاید. این عامل خود فرد دارد که بتواند همچنان با دیگران در ارتباط بماند یا بر تنهایی

تواند ارتباط را در آنها پایدارتر و پویاتر بگرداند. حمایت عاطفی و اجتماعی از آنان نيز  فردی می

ند به مهارت برقراری ارتباط و حفظ پيوندهای آنان کمك کند. اما مسئله اصلی در توا می

ترین  گذار اجتماعی باید این یافته مهم را در نظر بگيرد و یکی از اصلی اینجاست که سياست

هایی  های موجود ارتقا سبد معيشتی بازنشستگان است. البته هرچند بازنشستگان در زمان حل راه

کنند و در این زمينه مهارت خوبی دارند اما مسئله اساسی آنها در برقراری  میمدیریت صحنه 

پيوند تنگناهای مالی است. فراتر از تمامی این موارد، آنچه مشخص است تحميل درد توسط 

های تورمی، غيرحمایتی، مبتنی بر منطق بازار آزاد و ...  واسطه سياست گذار اجتماعی به سياست

عين حال بازنشسته را به دنيای فردی و راهکارهای فردی و شخصی تشویق دهد اما در  رخ می

شان راهکارهای فردی هم  کند. که با توجه به وضعيت اقتصادی و تنگناهای متنوع در زندگی می

تا حد زیادی پاسخگو نيستند و در مقایسه با سایر بازنشستگان در کشورهای توسعه یافته، 

شان با مشکل مواجه است و معموالً بازنشستگی در ادامه  ماعیهای عاطفی و اجت مدیریت چالش

 شوند. سادگی وارد دوره و گذار بازنشستگی نمی های شغلی آنان تصویر شده، و آنان به دوره

اجتماعی، جغرافيایی و استانی -های اقتصادی در نهایت شایان ذکر است که تحليل تفاوت

های سياستی  در سطح ملی، امکان تدوین بسته های مدیریت عواطف در بين بازنشستگانچالش

آورد که الزم است در تحقيقات آتی مورد  را متناسب با شرایط و نيازهای بازنشستگان فراهم می

 توجه قرار گيرد. 

 منابع

، قم: های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی مبانی پارادایمی روش(، 1333ایمان، محمدتقی ) -

 ه.پژوهشگاه حوزه و دانشگا

(، سرمایه اجتماعی شبکه و جنسيت: بررسی 1332باستانی، سوسن و مریم صالحی هيکویی ) -

نامه علوم های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران.   ویژگی

 .35-23صص   .30. اجتماعی
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اس تنهایی و (، مقایسه احس1331اکبری دهکردی و طيبه محتشمی )پيمانفر، اليکا، مهناز علی -

(. 1)5. شناسی و دینرواناحساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت. 

 .52-11صص 

(، اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس 1332جعفری، اصغر و معصومه بهبودی ) -

 .11-3(. صص 5)5. پرستارینشریه روانتنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان. 

های (، نقش مهارت1332اهلل ميردریکوند و هادی پناهی ) السادات، فضل رمقانی، نسرین سينیح -

ارتباطی، حمایت اجتماعی و تجارب معنوی روزانه در پيش بينی احساس تنهایی سالمندان. 

 .51-11(. صص 1)1. سالمندشناسی

ایی و اضطراب مرگ در (، مقایسه احساس تنه1331خدابخشی کوالیی، آناهيتا و آقافاضل فروزان ) -

های پرستاری گروه های سالمندان شهر یزد. سالمندان مرد فعال و غيرفعال مقيم در آسایشگاه

 .15-1(، صص 12)5، پذیر آسیب

 https://www.tamin.irدفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی  -

در ساکن ان نی سالمندت رواختالالاقایسه مو سی ربر(، 1331رضایی، سعيد و مهشيد منوچهری ) -

 .25-12(. صص 1)3. سالمندان. شهر تهران در سالمنددرسرای ساکن ان سالمندو خانه 

ساالر، عليرضا، طاهره بریری، فرنوش خجسته، احسان ساالر، هدایت جعفری و محمود کریمی  -

در فيك اوگرمدمل ابا عوط آن تباو ارجتماعی و انی ، رواجسمیت سی مشکالربر(، 1332)

 .311-305(. صص 3)11. دوماهنامه فیض. 1330ل ساان هدزاشهر ان سالمند

(، وضعيت نشانگان بازنشستگی در بازنشستگان، 1331سام، شيما، یاسمن محمودی و آرام تيرگير ) -

 .30-100(، صص 3)10، سالمند

يين احساس (، تب1333فرد )شمسائی، فرشيد، فاطمه چراغی، روانبخش اسمعيلی و جوادمحسنی -

مجله اجتماعی: یك مطالعه کيفی. -تنهایی در سالمندان و تحليل آن بر اساس تئوری رشد روانی

  .33-30(، صص 2)1، آموزش و سالمت جامعه

 1332. سيد محمدی،یحيی. نشر ویرایش نظریه های شخصیتشولتز،دوان پی. شولتز،سيدنی الن.  -

(، تاثير 1333زاده توکلی ) خواه و محمدرضا حسندامن، اصغر داد تذرجی فاطمه، شهال پاک شيبانی -

 .20-51(. صص 12)5. سالمند  موسيقی درمانی بر ميزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان.

(، احساس 1330االسالمی، فرزانه، شادمان رضا ماسوله، نعيما خدادادی و محمدعلی یزدانی )شيخ -

 .31-23(. صص 22)21. ایی جامع نگرپرستاری و مامتنهایی و سالمت عمومی سالمندان. 
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مندی زمان در دوران  (، مسأله1331عسکری ندوشن، عباس، علی روحانی و محدثه عابدی دیزناب ) -

نامه انجمن بازنشستگی: کاوشی کيفی از مسأله فراغت در ميان مردان بازنشسته شهر تبریز، 

 . 113-153، صص: 22، شماره 13، سال شناسی ایران جمعیت

مبنا ایی دادهنشينان؛ مطالعه(، فهم معنای توسعة اجتماعی از منظور حاشيه1333ژاد، ابوذر. )نقاسمی -

نامة منتشر نشدة دکترای رفاه اجتماعی(. نشين پاکدشت و قيام دشت )پایاندربارة ساکنيان حاشيه

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.

بررسی شاخص سالمتی بازنشستگان ساکن (، 1333ندیان )کيانپور قهفرخی، فرزانه و خدامراد ز -

 .131-121(. صص 5)3 شاپور، مجله علمی پزشکی جندیاهواز. 

رفاه (، سرمایه اجتماعی و کيفيت زندگی در شهر کرمان. 1331گروسی، سعيده و علی نقوی ) -

 . 32-21. صص 31و  30، سال هشتم، شماره اجتماعی

(، بررسی نقش 1331ای، پرویز آزاد فالح، عليرضا کيامنش ) ژهمعتمدی شلمزاری، عبداهلل، جواد ا -

حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی سالمت عمومی و احساس تنهایی در بين سالمندان 

 .133-115. صص 22، شماره مجله روانشناسیسال.  20باالتر از 

(، بررسی 1332ن سلطانی )نژاد فرد و شيریمعتمدی، عبداهلل، کاوه قادری بگه جان، گلناز مظاهری -

 2. فصلنامه مددکاری اجتماعیای احساس تنهایی در ميان مردان سالمند بازنشسته و کارگر.  مقایسه

 .50-13(. صص 2)

(، بررسی ميزان احساس تنهایی 1331معتمدی، نرگس، سيده مهرنوش شفيعی دارابی و زهرا امينی ) -

رخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت در اجتماعی و عاطفی در سالمندان و ارتباط آن با ب

-150(. صص 132)32. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1332-31های شهرستان اصفهان در سال

152. 

(، ارتباط بين کيفيت خواب و حمایت اجتماعی 1332ميرزایی، فاطمه و آناهيتا خدابخشی کوالیی ) -

 .20-11(. صص 3)2. شناسیسالمندادراک شده با احساس تنهایی در سالمندان مرد. 

(، سازگاری با 1332نوبهار، منير، فضل اهلل احمدی، فاطمه الحانی و مسعود فالحی خشکناب ) -

 .33-53، صص 1332، تابستان 2، شماره 1، دوره روان پرستاریبازنشستگی: یك مطالعه مروری، 

عسل آغاز(، تهران:  ، )ترجمه ابوالحسن فقيهی وهای پژوهش اجتماعیروش(، 1330نيومن، و. ن. ) -

 ترمه.
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(، مقایسه 1333راد ) همتی علمدارلو، قربان، غالمرضا دهشيری، ستاره شجاعی، الهام حکيمی -

احساس تنهایی و سالمت عمومی در سالمندان ساکن خانواده و سرای سالمندان مناطق شمال شهر 

 .521-551(. صص 3)3. سالمندتهران. 
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