
E- ISSN: 2888-5254 
Quarterly of Social Studies Research in Iran 

 

Home page: http: //Jisr.ut.ac.ir 
 

Faculty of Social Sciences 
Institute of Social Studies and Research 

 

893 
 

A Phenomenological Study of Parents Lived Experience of “Loneliness”  
(Case Study of the Elderly in Tehran)

*
  

Khadijeh Safiri
 1  | Mina Inanloo

2    
1. Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran. Email: 

kh.safiri@alzahra.ac.ir 

2. Corresponding author, PhD Candidate, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra 

University, Tehran, Iran. 

Email: inanloo_mina@yahoo.com 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  

Received : 21 March 2022 

Received in revised form: 13 

July 2022 

Accepted: 23 July 2022 

Published online: 14 

November 2022 

 

Keywords:  

Lived Experience, 

Loneliness, Phenomenology, 

Reproduction of Social 

Relations, Social Support, 

The Elderly  

Introduction: Due to social changes related to modernization, such as advances in health 

care technology, economic development, and advances in education, the position of the elderly 

in modern society has changed, and these changes have created problems and challenges for 

the elderly, the most important of which is marginalization and feelings of loneliness. Many 

seniors describe aging as a time of loneliness and fear it as an unpleasant experience. Although 

this feeling can be exacerbated by issues such as retirement, declining social relationships, 

increasing illness, and the death of a loved one, it is consistently overlooked. The purpose of 

this study is to analyze older people’s lived experience of loneliness from a sociological 

perspective and to examine how they cope with and adapt to loneliness. 
Methods: This article examines the lived experiences of older people whose children have 

left home. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 20 elderly men and 

women in Tehran and the collected data were analyzed using thematic analysis. The research 

area was some parks in Tehran because the interviewees could be easily reached there. The 

criterion for ending the interviews was data saturation. 

Findings: The results of this study obtained by content analysis indicate 3 main themes 

(perception of loneliness, causes of loneliness, and compensation of loneliness) and 11 

subthemes (fateful perception, satisfactory perception, conflicting perception, conflicting 

perception, marriage of children and death of spouse, distance one place, parenting styles, 

restoration of social relations, communication with God, and participation in some social and 

exchange-based activities. 

Conclusions: The results of this study show that most study participants, whether they have 

fewer or more children, have experienced feelings of loneliness, but their perceptions and 

experiences of loneliness vary by social and cultural characteristics. For example, older people 

who are in a good financial position use bartering or some type of bargaining. That is, they 

provide services from their parents and receive support from their children. Older people who 

have a good education spend their time participating in certain activities, such as volunteering 

in NGOs. Also, the relationship with God in order to eliminate loneliness has proved that 

although it seems to be different from the solutions of modern sciences, it can definitely be the 

best and most desirable solution in the context of religious and Islamic culture. The results also 

show that both parents (men and women) face the problem of loneliness and with the death of 

their spouse, the marriage of their children may increase this feeling in them, but not all of 

them are passive and take active measures to overcome their loneliness. Finally, the results of 

this study indicate that the loneliness of the elderly and its elimination requires the adoption of 

supportive strategies by family members, health care providers, and policymakers. 
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study of the elderly in Tehran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 11 (4), 893-910. 
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 ییاز تنها نیوالد ستهیتجربه ز یدارشناختیمطالعه پد
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   ها: واژهکلید

بازتولید روابط اجتماعی، 

پدیدارشناسی، تجربة زیسته، 

حمایت سالمندان، تنهایی، 

 اجتماعی.

و  یاقتص اد  ةتوس ع  ،یبهداش ت  یتن اور  ش رتت یمانن د پ  ونیزاس  یمرتبط با مدرن یاجتماع راتییتوجه به تغبا : مقدمه

ها  آن ،سالمندان یبرا تیموقع راتییتغ نیکرده است و ا رییمدرن تغ ةسالمندان در جامع تیموقع ،یآموزش یها شرتتیپ
پ ژوه    رو نی  ااز  اس ت.  ییها با تنها آن ةمواجه ۀنحو و یخال ةانیشآن حول آ نیتر رو کرده که مهم روبهی را با مسائل

 است. مسئلهها با این  حاضر درصدد واکاوی درک و برداشت سالمندان از تنهایی و نحوۀ مواجهة آن

. به دشو می یبررس دارشناسانهیپد یکردیبا رو یخال ةانیاز آش یناش ییاز تنها نیوالد ةستیز ةتجرب ،مقاله نیر ا: دروش

 زن( انجام شده است. 11مرد و  9با اتراد سالمند ) اتتهیساختار مهین ةمصاحب 20 منظور نیا

 ،یی)ادراک تنها یمضمون اصل سهاز  یمضمون حاصل شده است، حاک لیتحل قیمطالعه که از طر نیا ندیبرآ: هایافته

منزجران ه، ادراک   کادرا تمندانه،یادراک رض ا  ان ه، یرگرایمضمون )ادراک تقد خرده یازده( و ییو جبران تنها ییعلل تنها
ارتباط با خ دا و   ،یروابط اجتماع ینیبازآتر ،یترزندپرور یها سبک ،یمکان ةمتضاد، ازدواج ترزندان و توت همسر، تاصل

 بر مبادله( است. یمبتن یو کنشگر یاجتماع یها تیتعال یپرداختن به برخ

را  ییاحساس تنها -و زنان و مردان یا زیاد کم انترزند یاتراد دارا –مطالعه  نیکنندگان ا اکثر شرکت: گیرینتیجه

 نیمتفاوت است. همچن یو ترهنگ یاجتماع یها یژگیبا توجه به و ییها از تنها اما نوع ادراک آن ،اند تجربه کرده
 گذاران استیسالمت و س ناخانواده، مراقب یاعضا یاز سو یتیحما یاتخاذ راهبردها ازمندیسالمندان و رتع آن ن ییتنها
 .است
 

تصلنامة مطالعات و . سالمندان شهر تهران( ی:مورد ة)مطالعیی از تنها نیوالد ةستیز ةتجرب یدارشناختیپد ةمطالع(، 1401سفیری، خدیجه و اینانلو، مینا ): : استناد

 DOI: https://doi.org/10.22059/jisr.2022.341341.1294 .910-893(، 4)11، تحقیقات اجتماعی در ایران
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 895مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته والدین از تنهایی ...  

 

 

 همسئلمقدمه و طرح 
های  ی دورهطآورد و  های اجتماعی و اقتصادی را از اتراد در مراحل مختلف زندگی تراهم می نهادی اساسی، حمایت عنوان بهخانواده 

های خانواده حمایت از اطفال و کودکان  بخشی از مسئولیت که یدرحالهای مختلفی نسبت به اعضای خود دارد.  مختلف، مسئولیت
شود. در بررسی  ۀ دیگر اعضای خانواده است که به نسل بعد مربوط میبرعهداست، در مراحل دیگر، مسئولیت حمایت از سالمندان 

المندان داشتند، اما با ها احساس مسئولیت بیشتری نسبت به س شود که در گذشته خانواده وضعیت خانواده طی تاریخ مشاهده می
و این خود سبب شده است تا  ها کاه  یاتته شدن جوامع، امروزه این احساس مسئولیت نسبت به آن گذشت زمان و صنعتی و شهری

بسیاری از  که یطور به(؛ 103: 1396شیخی، شوند )بسیاری از سالمندان در سنین باال دچار احساس انزوا، تنهایی، رهاشدگی و طرد 
 و یمویکر یهروای ناخوشایند از آن هراس دارند ) تجربه عنوان بهکنند و  سالمندان دوران پیری را دوران تنهایی توصیف می

بازنشستگی و کاه  درآمد ناشی از آن، کاه   ندادن به سالمندان، تواند در کنار ارزش (. همچنین احساس تنهایی می1382 همکاران،
، اتزای  بیماری، توت یکی از نزدیکان و سایر مسائلی که اتراد در دوران سالمندی با آن مواجه هستند، تشدید ارتباطات اجتماعی

 25ای گسترده و تراگیر تبدیل شده که  نتایج بسیاری از تحقیقات جهانی مبین این هستند که این احساس به پدیده که یطور بهشود؛ 
 (.2010)دوالمینگ و همکاران،  داده استقرار  ریتأثسن و جنس تحت  رحسببسال را  65درصد کل جمعیت باالی  50تا 

رود  شدن متوسط بعد خانوار، اتزای  امید به زندگی و نیز اتزای  سالخوردگی انتظار می های اخیر با کم در ایران نیز طی سال
حاکی از این است که با کاه  1آمار ایرانگزارش سرشماری نفوس و مسکن  که یطور بهمشاهده شود؛  وتور بهمسائلی از این دست 

درصد  5/72به  1390درصد در سال  1/72و اتزای  امید به زندگی مردان از  1395در سال  3/3به  1390در سال  5/3بعد خانوار از 
سهم  شاهد تغییرات جمعیتی و اتزای  1395درصد در سال  5/75به  1390درصد در سال  1/73و برای زنان از  1395در سال 

ة مسئلترزندانی که با ) میهستکرده  از ناحیة ترزندان ازدواج خصوصاًی ررسمیغنیاز به تقویت شبکة حمایتی  جهیدرنتسالخوردگان و 
اند(. اهمیت توجه به این نکته  ای است، روی آورده در ساختار خانوادۀ هسته ریناپذ اجتناباند و به نومکانی که ترایندی  ی مخالفمکان هم
شناسی دربارۀ بحث  ی و روانشناس جامعهشناسی،  های مختلف اعم از انسان سبب شده در چند سال اخیر شاهد مطالعاتی در حوزه اگرچه

توان به الدیتکا و الدیتکا  باشیم که از آن جمله می« انسجام خانوادگی»حمایت اجتماعی و روابط والدین و ترزندان در قالب مفهوم 
توان به مواردی از قبیل  ( و در ایران می2012(، هارتنت و همکاران )2008(، میلکی و همکاران )2014) (، )وارد و همکاران2001)

عمدۀ توجهات  که ( اشاره کرد، اما باید اذعان داشت1386( و کریمی )1399(، سفیری و همکاران )1391باستانی و ذکریایی سراجی )
هایی است که یا والدین برای ترزندان تراهم  ها و حمایت مای  و ذیل انواع کمکها به رابطة والد و ترزندی به شیوۀ پی این پژوه 

آید جز در مواردی محدود مورد  آنچه تجربة والدین سالمند از تنهایی است، به نظر می جهیدرنتکنند یا ترزندان برای بزرگساالن و  می
و با  2با اتزای  تعداد سالمندان، طبق سرشماری نفوس و مسکن. این در حالی است که نگرتته استتوجه محققان علوم اجتماعی قرار 

 باشد. مؤثرتواند مفید و  به مسائلی از این دست می پرداختنارزشی و هنجاری،  راتییتغبروز 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. https://www.amar.org.ir/ 

مرکز در  نی. همبود نفر 518 و هزار 871 و ونیلیم 4 باالتر و ساله 65 سالمندان تیجمع تعداد شد، انجام 1395 سال در که رانیا آمار مرکز یسرشمار نی. طبق آخر2
 1415هزار نفر و در سال  586و  ونیلیم 8به  1410هزار نفر، در سال  55و  ونیلیم 7به  1405در سال  بیترت تعداد به نیخود برآورد کرده است که ا یتیجمع یها ینیب  یپ
 رسد. یمهزار نفر  466و  ونیلیم 10به 
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 و دغدغة مطالعاتی بر آن شدیم در این پژوه ، از طریق مطالعة پدیدارشناختی، تجارب زیستة والدین خأل، نظر به این رو نیااز 
مورد نظر در این پژوه  عبارت بودند از: درک و  سؤاالتسالمند شهر تهران از تنهایی را بررسی و واکاوی کنیم. در این راستا 

برداشت والدین سالمند تهرانی از تنهایی چیست؟ علل ایجاد آشیانة خالی و تنهایی متعاقب آن چیست؟ والدین سالمند تهرانی برای 
 کنند؟ کنند و چگونه تنهایی خود را سپری می از آشیانة خالی چه میسازگاری با تنهایی ناشی 

 پیشینۀ پژوهش
از: آزاد  اند عبارتها  ای در داخل صورت گرتته که تعدادی از آخرین این پژوه  دربارۀ احساس تنهایی سالمندان، مطالعات گسترده

(، ضرغامی و 1396زاده و علیپور ) (، ایمان1398ین )(، صادقی و باوز1398کرمی و همکاران ) (، علی1400ارمکی و همکاران )
(، باستانی و ذکریای 1392(، باستانی و همکاران )1392(، صادقی تسایی و خادمی )1395(، میردریکوند و همکاران )1395محمودیان )
 (.1390سراجی )

(، 2020و دسپاتی ) بوگئا (،2022تمولر )توان به گا که از آن جمله می گرتته استدر خارج از ایران هم مطالعات متعددی صورت 
(، 2016(، کاپادیا و همکاران )2016(، پانویاتا و همکاران )2020) یمورل( وگر و 2021و همکاران ) تویسا (،2021حشمتی و همکاران )

اکی از این است که ( اشاره کرد. بررسی این تحقیقات ح2014( و کارمونا و همکاران )2015(، گانگ و همکاران )2016ژانگ و مائو )
اجتماعی که به موضوع تنهایی  قاتیاز تحقاند. از سوی دیگر، آن دسته  شناسی و با روش کمی انجام شده ها در حوزۀ روان اکثر آن

سی مقالة تفاوت اسا رو نیااند. از  ة طرد اجتماعی با متغیر حمایت اجتماعی در ارتباط قرار دادهمسئلاند، آن را در کنار  سالمندان پرداخته
ها با  به درک و برداشت والدین سالمند از تنهایی و چگونگی سازگاری آن صرتاًها در این است که از یک سو  حاضر با این پژوه 

را در میان سالمندان شهر تهران که از نظر مکان  مسئلهپردازد و از سوی دیگر از طریق مطالعة کیفی پدیدارشناسانه، این  تنهایی می
 وت با مطالعات پیشین است، بررسی کند.تحقیق متفا

 چارچوب مفهومی
. خانوادۀ بوده استترین نهادهای اجتماعی است که از دیرباز محل تربیت و نگهداری چندین نسل با یکدیگر  خانواده از بنیادی

 روز روزبههای مدرنیته، بسیاری از کارکردهای خود را از دست داده و  ای شکل تغییریاتته از خانوادۀ گسترده است که بر اثر الزام هسته
شدن و گسترش مدرنیته به تطابق خانواده با دیگر نهادهای اجتماعی منجر شد. جدایی کار از  شدن است. صنعتی در حال کوچک
اتزای  تحصیالت زنان،  خصوص به، گسترش تحصیالت عمومی ونقل حملرنشینی، اهمیت زمان و آهنگ سریع خانواده، شه

های عمومی و  گیری اوقات تراغت و تعطیلی، اتزای  مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، حضور تعال آنان در عرصه شکل
جویی از زندگی از پیامدهای مهم مدرنیته بود  ، شیوع تردگرایی و لذتاقتصادی، اتزای  سن ازدواج و کاه  باروری، دگرگونی ارزشی

 ؛کند یمیاب  جهت خانوادۀپارسونز، کارکردهای خانواده جوانان را وادار به طرد  زعم بهمهمی بر نهاد خانواده گذاشت.  ریتأثکه 
آورد )اعزازی،  می وجود بهخویشاوندی رها باشد، در آنان های  بلوغ و آمادگی برای ایجاد خانوادۀ ترزندیاب را که از وابستگی که ینحو به

یاب که همان  و تاصلة جغراتیایی از خانوادۀ جهت داشتن زندگی مستقل لیدل بهای  (. خانوادۀ ترزندیاب یا خانوادۀ هسته68: 1387
یة اقتصادی والدین به سا ریزاتته است و شود. همچنین این خانواده به لحاظ مالی استقالل ی ترد است، نومکان خوانده می مبدأخانوادۀ 
(. به عقیدۀ 302: 1393رساند )لبیبی،  برد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را با موقعیت شغلی مرد )شوهر( به تثبیت می سر نمی

. به عقیدۀ او با کند ی اجتماعی و ضعف پیوندهایی است که ترد را به گروه مرتبط میدگیپاش ازهمدورکیم نیز بحران جامعة جدید، 
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کند و  شود، تعهد اتراد به جامعه کاه  پیدا می های جمعی اتراد ضعیف می انتقال از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک، ارزش
هیچ سدی در مقابل تمایالت ترد وجود ندارد و هیچ نوع  که یزمانکند تا تمایالت شخصی خودش را دنبال کند.  هر تردی تالش می

در  درواقعرود.  تواند پاسخگوی آن باشد، پیوند اتراد با جمع که سرچشمة اخالقیات است، از میان می و شرایط عینی نمی امکانات
های اجتماعی و دگرگونی ارزشی ناشی از مدرنیته است  ها از گروه شدن پیوندهای آن رویکرد دورکیم، تنهایی سالمندان ناشی از گسسته

 (.315: 1401ترد،  ی و باباییانیب خوش)
وی، مراحل مختلف نوسازی، مجموعة متمایزی از تغییرات در  زعم بهکند.  اینگلهارت نیز به تغییرات ارزشی در خانواده اشاره می 
شدن، تمرکز  ای از تغییرات منجر شده است که بوروکراتیک شدن به ترایند عمده آورد. صنعتی ی اتراد را به همراه میها ینیب جهان

آورد. با رشد جامعة تراصنعتی، روند جدید بر  عقالنی را به همراه می-ها از سنتی به سکوالر اقتدار، سکوالریته و دگرگونی ارزش
 عالوه (.14: 1389)اینگلهارت،  شده استدارد که به رشد رهایی از اقتدا منجر  دیتأکابراز وجود  های اتزای  استقالل انسانی و ارزش

شدن کارکرد حمایتی و مراقبتی خانواده نیز در قبال اعضای خانواده، از تأثیرات  بر تقلیل کارکرد خانواده به یک واحد عاطفی صرف، کم
شود. در ترایند نوسازی،  ای استوار بر تردگرایی تبدیل می خانواده به یک واحد هسته بیترت نیبدآید.  می شمار بهمهم نوسازی 

بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده مانند امور آموزشی و مراقبتی به  زمان همدهد و  محوری جای خود را به تردمحوری می خانواده
شود که اعضای خانواده از هر عاملی که  چارچوب خانواده سبب می گرایی در شود. گسترش لذت ها و نهادهای جدید واگذار می سازمان

 مندنشدن آنان از لذت شود، دوری گزینند.  موجب بهره
ها را از این دگرگونی متحمل شدند. آنان جایگاه و احترام گذشته را از دست  سالمندان از جمله اترادی هستند که بیشترین آسیب

شود یا حتی وقت و ابزار مناسب را  ها می ی آنمارداریتد. دیگر کمتر کسی حاضر به پذیرش و دادند و از نظر اجتماعی مطرود شدن
عنوان مکان جدید زندگی سالمندان گسترش یاتت. همچنین  های سالمندی به خانه بیترت نیبدها در اختیار دارد.  برای مراقبت از آن

کنند مزاحمتی برای آنان دارند،  بوده و آنان خود را از دیگران که تصور می ررگذایتأثتردگرایی حاکم بر نظام خانواده در سالمندان نیز 
 (.13: 1398کرمی و همکاران،  علی)کنند و این خود عاملی مضاعف برای انتخاب زندگی تنهایی آنان است  دور می

 شناسی پژوهشروش
ترین  که از پرکاربردترین و متعارف« تحلیل مضمون»یک ها از تکن روش پدیدارشناسی و برای تحلیل و تفسیر داده در این پژوه ، از

و ضبط  یکردن، بررس روش بر مشخص نیگفت ا دیساده با انیب کیدر است.  شدههای کیفی است، استفاده  های تحلیل داده روش
 فیو توص دیاتراد با هدف تول انیوگو م و گفت یزندگ یو الگوها التیتما ییدارد و بر شناسا دیها تأک در داده نیالگوها و مضام

 .(84: 1399 ،ییبه نقل از ذکا 79: 2006و رتتارها متمرکز است )کالرک و براون،  ها راهبرد
مطلوب  پیت یها یژگیو نیتر روش، عموماً عام نیدر اگیری هدتمند استفاده شد.  کنندگان از روش نمونه برای انتخاب مشارکت
 «دیآ یها برم آن ةمطالع یکرد و سپس در پ دایپ توان یاتراد را در کجا م نیا ابدیدر کوشد یمو محقق  شود ینمونه درنظر گرتته م

در این مطالعه با توجه به موضوع مورد نظر، یکی از والدین )پدر یا مادر( که ترزندانشان ازدواج  اساس نیبرا (.189: 1389 کر،ی)ب
کنند، برای مصاحبة  ها زندگی نمی دانشان به دالیل تحصیلی یا شغلی با آناند و در جای دیگری سکونت دارند یا اینکه ترزن کرده
به لحاظ تحصیالت و پایگاه اقتصادی  کنندگان مشارکتانتخاب شدند. با توجه به اینکه در نظر داشتیم دایرۀ انتخاب  اتتهیساختار مهین

(، پارک اوستا و دامپزشکی 1ها از پنج پارک در سه منطقة تهران انتخاب شدند: پارک قیطریه )منطقة  تنوع الزم را داشته باشد، نمونه
کراری بود. در این های ت ها، یعنی شنیدن پاسخ ی اشباع دادهریگ نمونه(. مالک پایان 18( و پارک تیر و بنفشه )منطقة 11)منطقة 
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ها، سهولت دسترسی به  دست آمد. علت مراجعة محققان به پارک زن( به 11مرد و  9مصاحبه ) 20ها با  پژوه ، اشباع داده
شوندگان با توجه به شرایط توق بود؛ یعنی کسانی که تنهایی را تجربه کرده بودند؛ زیرا برخی از والدین حداقل یک ترزند  مصاحبه

 ادراکدستیابی به تنوع  لیدل بهسن باال در خانه دارند. همچنین انتخاب دو جنس زن و مرد در این مطالعه مجرد ولو با 
 ها بود. ادراکشوندگان از تنهایی و تفاوت  مصاحبه

 کنندگان مشارکت. مشخصات 1جدول 

 شماره جنس سن تحصیالت شغل تعداد ترزندان محل سکونت

 1 مرد 85 سواد بی ادارۀ کشاورزی بازنشستة پسر 1دختر و  2 11 منطقه

 2 مرد 75 دیپلم بازنشستة کارخانة دخانیات پسر 2دختر و  1 11 منطقه

 3 زن 64 سواد بی دار خانه پسر 1 11 منطقه

 4 زن 90 پنجم ابتدایی دار خانه پسر 2دختر و  3 11منطقه 

 5 مرد 71 چهارم ابتدایی ساز باتری پسر 2دختر و  1 11منطقه 

 6 زن 54 دیپلم دار خانه پسر 1دختر و  1 11منطقه 

 7 مرد 70 لیسانس بازنشستة کارمند پسر 2 11منطقه 

 8 مرد 65 دکتری علمی هیئت پسر 1دختر و  2 1منطقه 

 9 مرد 82 لیسانس توق بازنشستة رئیس شعبه پسر 1دختر و  2 1 منطقه

 10 زن 64 لیسانس توق او جی مدیر ان پسر 1دختر و  1 1 منطقه

 11 زن 65 دیپلم دار خانه پسر 2دختر و  1 1 منطقه

 12 مرد 75 سواد بی رانندۀ لودر پسر 2دختر و  3 1 منطقه

 13 مرد 74 دیپلم توق بازنشستة نیروی هوایی پسر 1دختر و  1 1 منطقه

 14 زن 54 دیپلم باف قالی پسر 2دختر و  1 1 منطقه

 15 مرد 74 لیسانس توق مهندس عمران دختر 2 1 منطقه

 16 زن 70 لیسانس توق بازنشستة پتروشیمی دختر 1 1 منطقه

 17 زن 55 پنجم ابتدایی دار خانه پسر 1دختر و  1 18 منطقه

 18 زن 60 پنجم ابتدایی دار خانه پسر 1دختر و  3 18 منطقه

 19 زن 64 پنجم ابتدایی دار خانه پسر 1دختر و  2 18 منطقه

 20 زن 60 سواد بی دار خانه پسر 1دختر و  3 18منطقه 
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 ها یافته

ها  مضمون به شرح زیر تنظیم و مرتب شدند. این مضمون ها در قالب سه مضمون اصلی و یازده خرده خروجی نهایی تحلیل مصاحبه
 ها هستند. و محورهای تجربة تنهایی و نحوۀ سازگاری والدین تنها با آن ها مؤلفهکنندۀ  بیانگر و توصیف

 ها های مستخرج از مصاحبه مقوله های اصلی و خرده . مقوله2جدول 

 ها مقوله خرده های اصلی مقوله

 
 ادراک تنهایی

 ادراک تقدیرگرایانه

 ادراک رضایتمندانه

 ادراک منزجرانه

 ادراک متضاد

 
 علل تنهایی

 ازدواج ترزندان و توت همسر

 تاصلة مکانی

 های ترزندپروری سبک

 
 جبران تنهایی

 بازآترینی روابط اجتماعی

 ارتباط با خدا

 های اجتماعی پرداختن به برخی تعالیت

 کنشگری مبتنی بر مبادله

 . ادراک سالمندان از تنهایی1

یی تنها بهگرایانه  درک سالمندان از آشیانة خالی و تنهایی ناشی از ترک ترزندان متفاوت است. برخی دیدی تقدیرگرایانه و مصلحت
یابند. برخی از والدین آشیانة خالی و رضایت از آن  ساختن آن به چرخة زندگی، به نوعی از احساس رضایت دست می دارند و با متصل

توانند خود را  دانند. برخی دیگر نیز نمی و زمانی برای خودبودن می تیمسئولتقدیر، بلکه برای رهایی از تشار  را نه از روی مصلحت و
 آورد. تراوان به همراه می و اندوهبا شرایط موجود وتق دهند و تنهایی خانه برایشان حزن 

ای از زندگی  ة چرخهمنزل بهای از والدین، ازدواج و ترک ترزندان و تنهایی ناشی از آن را  عده . ادراک تقدیرگرایانه:1-1
شود. این نوع نگاه به ازدواج  پندارند که باید سپری شود و چنین نگرشی به زندگی و قانون طبیعت سبب پذیرش تنهایی می می

هم تو زندگی خودشون هستند. اون موقع  ها اون. ام یراض»شد:  کنندگان چنین نمایان وگوهای برخی از مشارکت ترزندان در گفت
، پرنده ن سر زندگی خودشون هستن. ما هم دونفری سر زندگی خودمون هستیم. . حاال که ازدواج کردهکردن یمبودن که کمک 

شو برداره، ولی وقتی جوجه ها کنه دست دراز کنه و جوجه کس جرئت نمی آره هیچ تا جوجه درمی 11یا  10یاکریم یا مرغ موقعی که 
جوریه. حاال بعضیا از نظر مادیات  مونن. آدمیزاد هم همین شه. همه همینن. یعنی تا آخر برای هم نمی بزرگ شد، دیگه از مادر جدا می

ای شما طبیعت اینه دیگه. مگه بر(. »1کنندۀ  )مشارکت« کنن خوبن، بهتر زندگی می کنن. بعضیا مادیاتشون ضعیفه، خوب زندگی نمی
بذارن برن؟ االن اون دخترمم دو تا بچه داره. دخترش کانادا رتته پسرشم مهندسه و زن گرتته و رتته. ازدواج  خوان ینمازدواج کنن 
آره. دختر هم شوهر  گیره معلوم نیست سر از کجا درمی پسر زن می مثالًست.  رن دیگه. از قدیم گفتن اوالد نون  پراکنده کنن می
کنندۀ  )مشارکت»بشه خورده نصیبشون  نیست کجا زندگی کنه. تقط باید از خدا خواست تا خوشبخت بشن و یه شیرپاک کنه معلوم می
شه ازش ترار کرد. جوون وقتی به سن بلوغ رسید، باید ازدواج کنه و بره. چه من بخوام چه نخوام،  روالیه که از بنیاد بوده و نمی(. »4
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شه که پی  ما بمونن.  باید برن، نمی ها بچه»(. 5کنندۀ  )مشارکت« شه کرد بیعته و کاری هم نمیچه نتیجه بگیرم چه نگیرم. این ط
رن. طبیعت اینه. چرخة زندگی اینه. زندگی  کنن می های شما هم ازدواج می شه بمونن. یه روز بچه های شما هم ازدواج کنن نمی بچه

جور که ما خونة پدر و مادر بودیم، هردوشون رو ول کردیم و  اول بوده. همون در طول تاریخ بشر از(. »6کنندۀ  )مشارکت« باید بچرخه
. پدر و مادر آخرش زد یمی یه بار به  سر ا هفتهمون. اون که شهرستان بود سالی یه بار، اون که تهران بود  رتتیم سراغ کار و زندگی

طور که ما پدر و مادرمون رو رها کردیم.  رن همون می شن و بزرگ می ها بچهزندگی همینه. » (.13کنندۀ  )مشارکت« تنها هستن
 (.9کنندۀ  )مشارکت« تونیم تا ابد پی  خودمون نگهشون داریم نمی
پیوندهای زیستی، قانونی، عاطفی،  براساسی در نظر بگیریم که عضویت در آن ترد منحصربهرا نظام اجتماعی  خانواده اگر

های دیگر، ورود به آن تقط از طریق تولد، ترزندخواندگی، قبول سرپرستی کودک یا  ظامجغراتیایی و تاریخی است و برخالف سایر ن
توانیم بگوییم چرخة زندگی از مراحلی  ة مرگ یا طالق قادر به ترک هستند، میواسط به صرتاًگیرد و همچنین اعضا  ازدواج انجام می

. نامزدی و 3 ،منزلشدن برای ترک  . استقالل و آماده2 ی،اصلخانوادۀ ی در اندوز تجربه. 1از:  اند عبارتها  آن نیتر مهمگذرد که  می
رتتن ترزندان و سندرم آشیانة خالی،  . بیرون7 ،نوجوان. خانواده با ترزندان 6 ،کوچک. خانواده با ترزندان 5 ،ترزند. زوجین بدون 4 ،عقد
 (.1384. انتهای زندگی )تاتحی و همکاران، 8و 

شدن  با گذر زمان و طی که یطور بهتواند همیشه ادامه یابد؛  بنابراین مسلم است مرحلة اول از چرخة زندگی با وجود امنیت تراوان نمی
دورۀ طفولیت و کودکی و به عبارتی با رشد کودک، از میزان وابستگی او به والدین کاسته و کسب استقالل هدف اصلی زندگی کودکی 

اتراد شروع به رتتارکردن  که یهنگام( معتقد است این ترایند 2011شود. بوژنکو ) ترد بزرگسال شناخته می عنوان هبشود که اکنون  می
 کند. ادامه پیدا می جیتدر بهشود و  کنند، آغاز می بدون وابستگی به یکدیگر می هم بهشریک، ابراز احترام و توجه  عنوان به

حاصل شد، برخورد با  کنندگان مشارکتهای  ی مشترکی که از خالل صحبتها هیما درونیکی از : ادراک رضایتمندانه .1-۲

اند از:  اند، عبارت کنندگان بدان اشاره کرده ترین مواردی که مشارکت عمدهتنهایی نه از روی اجبار بلکه از روی میل و عالقه بود. 
ترزندان. نداشتن مسئولیت در قبال و  ،و آزادی عمل در زندگی داشتن اختیار ،در تنهایی خود یدردسر یب ،راحتی و احساس آسودگی

. مسائل و 2وجود ترزندان تا مدتی متوقف شده بود و  لیدل به. سبک زندگی پیشین که 1گیرد:  می نشئتاین میل و عالقه از دو منبع 
وگوهایی که در ذیل آورده شده است،  ر گفتآورند. د مشکالتی که ترزندان پس از ازدواج با خود به خانة پدری و مادری به همراه می

کجایی؟ چرا نیستی؟ غذا چی پختی؟ شام نیست دستور بده  باال سرتخوشی تنهایی اینه که کسی  به خدا»هر دو وجه نمایان هستند: 
ردهنده نیست. منم شم؛ یعنی برام آزا چه بیان چه نیان ناراحت نمی ها بچه(. »18کنندۀ  )مشارکت« چی پختی؟ ناهار چی پختی؟ راحتم

خوبه. تازه یاد ایام جوانی اتتادم. اون موقع »(. 11کنندۀ  )مشارکت «رم یمخواد رو  . جاهایی که دلم میترم راحتوقتی نیستن  اتفاقاً
ن دردسر. از این وضعیت خوشحالم؛ چون همسرم رو دوست دارم، اونم منو دوست داره. اال دوتایی بودیم. االن هم دوتایی هستیم و بی

 (.3کنندۀ  )مشارکت« هم تنها شدیم باز خوشحالم

تعبیر شده است. « زندان»و گاه به « خاموشی»، «سکوت»کنندگان، تنهایی به  از منظر برخی از شرکت: منزجرانه ادراک. 1-۳

داده و آن را  قیموجود تطب طیاند خود را با شرا سال از ترک ترزندان نتوانسته نیبا وجود چند یحت نیاز والد یمعنا که برخ نیبه ا
سالمندان، مستعد سندرم آشیانة خالی  گریاز د  یبه ترزندانشان ب یعاطف یو وابستگ یژگیو لیدل به یحت نینوع از والد نی. ارندیبپذ

ه بزرگ ک یسرپرست ترزندان ای نیکه توسط والد شود یاطالق م یو اندوه یناراحت ،یم آشیانة خالی به احساس اتسردگوهستند. سندر
ازدواج و  با ای گرید یبعد از رتتن ترزندان به دانشگاه در شهر تواند یم نی. اشود یتجربه م کنند، یرا ترک م یپدر ةد و خانونش می
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وقتی بچه نیست خونه انگار : »سندرم هستند نیا یامدهایهمه از پ یشدنشان باشد. وجود احساس اضطراب، غم و اتسردگ مستقل
رید خونه، تاریکه خاموشه. غذا ندارید.  ای هست که انگار توش زن نیست. شما خانم نداشته باشید. وقتی می چراغ نداره. مثل خونه
گیره وقتی  میبه نظر من خونه نباید خالی باشه. من دلم » (.2کنندۀ  )مشارکت« داره ریتأثکه باشن، خیلی  ها بچهزندگی خوبی ندارید. 

خونه  ییو تنها یباز اون خلوت ،و برن انیها ب هر چقدرم بچه هرحال هب» (.20کنندۀ  )مشارکت« تنها باشم. تنهایی تقط برای خداست
. احساس ذاره یم ریآدم هم تأث ییغذا ستمیرو س ییتنها نیا ی. حتشم یم یجوریه  خونه مآ یم رونیاز ب ی. وقترهیگ یدل آدمو م

 دی. شارمیس ریانگار س .کنم درست یزیچ هی شم یاصالً پا نم .کنم ینم دایبه غذا پ یلیاصالً م یول ه،پر پر خچالمی من. یکن یم یریس
 تونم ینم. اصالً غذا کنم ینم دایپ یلیاصالً م ،بخورم صبحونه تا شم یم داریها ب صبح یاصالً متوجه نشم. وقت ،ها غذا هم نخورم ساعت
 توش ره یم که داره خونه دونهیه  هرکس. میکش یزجر م ییخونه وحشتناکه. از تنها ستن،یها خونه ن بچه» .(10 ۀکنند )مشارکت «پزمب
اما اونم  ،هست شوهرم. زندانه من یبرا خونه االن» .(13 ۀکنند )مشارکت «نداره خبر کس چیه حال از کس چیه .بنده یم درو
و  کرد یاونو پر م یخال یداشتم که جا تا دو که کاش گم یم وقتا یبعض. چطوره ترناز گه یم زنه یم زنگ من یبرا دتعه هر. طور نیهم
 .(16 ۀکنند )مشارکت «مونس بود هیدخترم  یبرا

برخی از والدین نیز در رابطه با تنهایی ادراک متناقضی دارند. در لحظاتی این تنهایی برایشان  . ادراک متضاد:1-۴
 درهرچند کنند.  ای از تنهایی را با خود حمل می این والدین احساس دوگانه درواقعبخ  و در لحظاتی برایشان دردآور است.  لذت
 در. دانستمؤثر  نیز را والدین شغل و تحصیالت بیماری، ظیرن مختلفی عوامل توان می متناقض ادراک نوع این گیری شکل
ها و شور و هیجان و  ای که پر از صدای بچه نیستن. خونه ها بچهحاال » :شود می نمایان شکل این به ادراک این ذیل، یوگوها گفت

غصه و درد هست، اما بودنشون هم گیم نبودنشون یه  ها بود، االن سکوت پیدا کرده؛ یعنی از بعضی جهات ما می مشاجره بین بچه
شون هم مشکله. دوری  اینه  شون مشکله، نزدیکی یه جورایی دوری(. »8کنندۀ  )مشارکت« مزاحمته؛ یعنی بین این دو تا گرتتاریم

ف پیدا های پدر و مادر به بچه وصله، اما نزدیک هم باشن با هم در تضاد هستن و مدام با هم اختال سلول اصالًبینه.  که آدم نمی
 .(7کنندۀ  )مشارکت« کنن می

 . علل تنهایی۲

در  که یدرحالها است.  یکی از دالیل تنهایی، ازدواج ترزندان و ترک خانه توسط آن . ازدواج فرزندان و فوت همسر:۲-1
معماری  تنها نهکردند، امروزه با ورود مدرنیته  ها گسترده بودند و در یک خانة بزرگ متشکل از چندین اتاق زندگی می گذشته خانواده

. به این صورت که درآمده استای  ها نیز از حالت گسترده به شکل هسته ، بلکه شکل خانوادهگرتته استقرار  ریتأثها تحت  خانه
مجزا و متفاوت از والدین است. البته در کنار ازدواج ترزندان و ترک  صورت بهتأهل، داشتن تضای خصوصی دونفره ترجیح ترزندان م
 که یطور بهآن است اشاره کرد؛  راتیتأثۀ تنهایی و حتی دکنندیتشدامری که  عنوان بهتوان به توت همسر هم  ها، می خانه توسط آن
ن  شون ازدواج کرده من پنج تا بچه داشتم. سه تا دختر و دو تا پسر. همه»فی را تجربه کنند: ها تنهایی مضاع شود آن این امر سبب می

سالمه و یه دونه دختر دارم و یه دونه پسر که  54من (. »4کنندۀ  )مشارکت« کنن و پیشم نیستن و هرکدوم یه جایی زندگی می
ن.  دو تا بچه داشتم که هردوشون ازدواج کرده(. »7کنندۀ  شارکت)م« کنن ن و هرکدوم هم یه جایی زندگی می هردوشون ازدواج کرده
. تو خونه کسی کنم یمتوت شد. وقتی اون بود باز خوب بود، ولی از وقتی توت شده احساس تنهایی بیشتری  94شوهرم هم سال 

 (.10کنندۀ  )مشارکت« نیست
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 ؛است خود نیوالد از کرده ازدواجترزندان  یمکان ةتاصل ،ییاحساس تنها ۀآورندوجود از عوامل به گرید یکی :یمکان ۀفاصل. ۲-۲
 و یحضور ارتباط سبب یکینزد. استمؤثر  آن نوع و خدمات ةارائ زانیهم در م و تیحما زانیم در هم ی،کیزیت یکینزد و یدور رایز

 نیا به یاجتماع تماس و یکینزد اثر یها هینظر طبق منطق نیا. شود یم یمجاز جنس از و کم ارتباط سبب یکیزیت یدور ورودررو 
  یاتزا موجب یکیزیت یکینزد یعبارت به. میکن یم او به یکیزیت شدن کینزد در یسع ،میبشناس را یکس ما اگر که شده نییتب شکل
 به ،شود شتریب یکیزیت یکینزد اندازه هرهمچنین . ابدی یم  یاتزا آن اثر بر یارتباط یها ترصت که چرا ؛شود یم شدن داشته دوست
: 1374)ترهنگی،  بود خواهند گریکدی یاور ها، یدشوار هنگام به و گذراند خواهند شتریب گریکدی با را تراغت اوقات اتراد اندازه همان
 ،یعاطف) ها تیحما یبرقرار در زین یاجتماع روابط یتراوان ،یکینزد ای یدور بر عالوه ،یاجتماع تیحما یةنظر طبق نیهمچن. (238
هر موقع بخوام  دونستم یم .بود خوب بود کینزد. کانادا رتت اونم داشتم بچه دونهی»: دارد ری( تأثیکار و یخدمات ،یمشورت ،یمصاحبت
  یکی اگر که داشتم بچه تا دو کاش گم یم خودم با. کنم یم ییتنها احساس یلیخ. ندارم یمونس گهید رتته که حاال اما نم ،یب یم
 «کنم استفاده ادیز تونم ینم ،به امواج دارم تیچون حساس یول ،هست یمجاز ارتباط. موند یم شمیپ یکی اون بود، رتته

 .کنه یم یزندگ آلمان پسرا از یکی. ستنین ما  یپ و ن هکرد ازدواج که دارم دختر دونهیه  و پسر تا دو من» .(16 ۀکنند )مشارکت
 نآ یم باریه  یا هستن هفته کیکه نزد یینای. اکینزد ادیدوره و نه ز ادیاز ما تاصله داره و دخترمم راه  نه ز ابونیچند خ  یکی
 و کردن ازدواج دوشونمن دو تا دختر داشتم که هر» .(2 ۀکنند )مشارکت «م ینیبب باری سال دو دیشا ه،که آلمان یاون یول ،مون هخون
 .(15 ۀکنند )مشارکت «ره یم ذاره یم .گهید هیجور نیا بچه. میهست زنم و خودم خونه تو گهید. رتتن سیانگل

. به گردد یبرمها  آن یترزندپرور یها شوندگان به سبک زعم مصاحبه به ییتنها لیاز دال یکی :یفرزندپرور یها سبک. ۲-۳
( 1969) یهستند. بالب گریکدیدانست که در کن  متقابل با  یا شبکه اینظام  را ترزندان و نیوالد نیب ةرابط توان یمعنا که م نیا

. او از است گسترده و متفاوت یها تیموقع درترزند -والد متقابل ارتباطات ۀکنند نییکه تع داند می رتتارها از یا مجموعه را یترزندپرور
به ارمغان آورند.  یتیرحمایغ نق  هم و یتیحما نق  هم توانند یم که برد یم نام ریگ سهلمستبد، مقتدر و  یسه سبک ترزندپرور

 و گرم ةرابطمقتدر کنترل خود را همراه با  نیوالد کنند، یخود اعمال م ترزندان هبرا  ادیروابط سرد همراه با کنترل ز کتاتورید نیوالد
هم نسبت به  ییکنترل و پاسخگو گونه چیه و رنددااز ترزندان خود  یانتظارات اندک ریگ سهل نیوالد و دارند خود ترزندان ییپاسخگو
 ،ییپاسخگو ،یرندگیترزندان، پذ دیاحساسات و عقا انیب یرا برا یطیمقتدر مح یتیبا سبک ترب نیوالد. واضح است که ندارندها  آن
 ای یکی)نزد یابعاد مختلف انسجام عاطف ،ها نوع از خانواده نیدر ا رو نیو از ا کنند مینسبت به ترزندان تراهم  یو خشنود ییبایشک
 یدر برابر انزوا( و انسجام هنجار قی)تلف ی(، انسجام معاشرتدهی)تواتق در مقابل اختالف عق یدر مقابل تاصله(، انسجام تواتق تیمیصم
با  نیوالد که یدرحال ؛شود یم دهید کنند، یم مطرح( 2002گونه که بنستون و همکاران ) ( آنییدر مقابل تردگرا ییگرا )خانواده یارزش ای

اند،  مواجه کرده یو اتسردگ ییمثل تنها ییها با چال  یتنها ترزندان خود را در دوران نوجوان نه ریگ سهلمستبد و  یتیترب یها سبک
 در. کنند یم یسپر ترزندان یسو از یتواتق یحت و یمعاشرت ،یعاطف روابط کمبود و ییتنها با را یسالمند دوران زینها  بلکه خود آن

 پدرومادر یچون خودم ب من»شده است:  مطرح گونه نیو ترزندان ا نیوالد یآن بر روابط عاطف ریو تأث تجربه نیا زیر، یها قول نقل
که  نهی. ادادم یخوبه ادامه م دمید یو م کردم یم  یندم. مثالً آزما ایکه انجام بدم  دادم یم صیتشخ خودمرو  زیبزرگ شدم همه چ

کتکشون  ،کردن یم تیاذ ی. بعضاً وقتکردم خطا هم من کنم یتکر م که البته کنن تیهدا خودشونوهم خودشون  هام بچهکردم  یسع
. مشکالتشونو بهم ستیباهام راحت ن ادی. زطوره نیهم م. دخترم هداشتن یاستورودرباهام  پسرام که شد نیا جهینت. زدم یهم م
به زور بهشون  نکهینه ا ،میبکن میکه دوست داشت ییزهایچ به مند هعالق وهامون ر بچه میکرد یما سع» .(5 ۀکنند )مشارکت «گن ینم
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استفاده  یقیتشو یها . از روشخرم یم یتخم مرغ شانس ،یکه اگر کتاب بخون کردم یم قیمثالً من دختر بزرگمو تشو ؛میکن لیتحم
هوش  یر دومم دکترادخت ،داره عیصنا یمهندس شونیکیموتق و مستقل بار اومدن. دخترام  یلیدخترامون خ نیخاطر هم ه. بمیکرد یم

نکنن. مثالً  لیکه پدر و مادر تحم یهمناسب روش یتی. خودشون عالقمند شدن به درس خوندن. به نظرم روش تربخونهیم یمصنوع
 منکه خودشون دوست دارن دنبال کنن. هم  کهی اون تیو در نها ننیمختلف رو بب یها انسیها و وار و تنوع ها انتخاب میداد یاجازه م

پدر  یلیخ که یدرحال ی؛که چرا زنگ نزد کنم یروز زنگ نزنن من گله نم یه. مثالً اگر میها حفظ کرد با بچه ورابطه ر نیو هم خانومم ا
 یهرو داد تا در  یآزاد نیا دی. بارن یو م شن یهستند که بزرگ م یا هیها هد که بچه هنیمن اعتقادم ا ولی. شن یو مادرا ناراحت م

 و ستنین نکهیبا ا .مینیب یرو م تیترب ةجیخب االن نت .رو مشخص کنن شون یزندگ ریکنن و خودشون مس دایمناسب پرورش پ طیمح
 (.15 ۀکنند )مشارکت «پرسن یو حالمونو م رنیگیباهامون تماس م یاپ اما هر روز واتس ،هستن گهیکشور د

 . جبران تنهایی۳
 متنوع و اوتمتف تواند یمختلف اتراد م یها یژگیها با توجه به و کن  نیهمراه است. هرچند ا یها و اقدامات کن  باهمواره  ییتنها
وآمد  )رتت یاجتماع روابط ینیبازآتر رینظ یاقدامات به توان یم مطالعه مورد سالمندان ةستیز ةتجرب از یکل یبند دسته کی در اما ،باشد
 های اجتماعی و گذراندن اوقات در پارک اشاره کرد. دوستان، اقوام، ترزندان و همسایگان(، ارتباط با خدا، پرداختن به برخی تعالیت با

 تنهایی رتعمنظور  به کنندگان مشارکت کن  از بخشی اجتماعی روابط بازآترینی یا حفظ . بازآفرینی روابط اجتماعی:۳-1
و برقراری ارتباط با اقوام، ترزندان و همسایگان:  وآمد رتتدادند عبارت است از  دین منظور انجام میاز جمله اقداماتی که ب. است
رم خونة  کنن یا می م زندگی می رم خونه برادرام و خواهرم که نزدیک خونه آد. یا می وقتی کسی خونه نباشه تو خونه موندنم نمی»

زنن، اما اگر سر نزنن خودم  بهمون سر می معموالًکه  ها بچه(. »20کنندۀ  )مشارکت «شم هام. یه روز اگر بیرون نرم، دیوونه می همسایه
شم؛ یعنی برام  چه بیان چه نیان ناراحت نمی ها بچه(. »2کنندۀ  )مشارکت« گم پاشید بیایید دستم و بهشون می رمیگ یمگوشی تلفن رو 

رم. ما همیشه اهل مهمونی  هام می رم. خونة تامیل خواد رو می . جاهایی که دلم میترم راحتوقتی نیستن  اتفاقاًآزاردهنده نیست. منم 
 (.11کنندۀ  )مشارکت« ی یا ماهی هیچ جا نریما هفتهریم. تا حاال پی  نیومده  بودیم و هستیم. در هفته کم کم دو سه مهمونی می

دنیای مدرن امروز اشاره کرد. امروزه به مدد تضای مجازی های بازآترینی روابط اجتماعی در  ضروری است که به یکی دیگر از راه
هایی از این  اپ، تلگرام و اپلیکیشن های اجتماعی مثل اینستاگرام، واتس و اینترنت، بخشی از بازآترینی روابط اجتماعی از طریق شبکه

ین با مخاطب است. این شیوۀ های اجتماعی تهیة عکس و تیلم و صحبت آنال ویژگی این شبکه نیتر مهمدست میسر شده است. 
کنند بسیار مفید است، بلکه برای والدین و ترزندانی که  برای والدین و ترزندان که در یک محیط زندگی می تنها نهبرقراری ارتباط 

و  ها شنیکیاپلاست. بسیاری از والدین به این دالیل از بروز محدودیت در این  مؤثرها از هم دور هستند نیز بسیار مفید و  ترسنگ
کنن، اما هر  انگلیس زندگی می ها بچهدرسته »ها بهترین راه برقراری ارتباط است:  آن زعم بهها بسیار نگران هستند؛ زیرا  تیلترشدن آن

دن. از هر کاری که اون روز  هاشونو نشونمون می شونو، عکس اتاق های اجتماعی باهاشون در ارتباطیم. عکس خونه روز از طریق شبکه
کنن. اول دخترم رتت بعد پسرم اونجا تشکیل  (. هم پسرم هم دخترم آلمان زندگی می15کنندۀ  )مشارکت« دن ن بهمون خبر میکرد

آرم. بیشتر خانومم باهاشون  اپ باهاشون در ارتباطیم. من که زیاد ازش سر درنمی زندگی دادن و موندن. ما هم با تلگرام و واتس
 .(13کنندۀ  کنم )مشارکت ده منم باهاشون صحبت می گیره می ها کار کنه. اون می ین برنامهکنه و بلده چطوری با ا صحبت می

 ریتأثها را تحت  شوند که زندگی آن می رو روبههمة اتراد با تغییرات و رویدادهای خوشایند و ناخوشایند  . ارتباط با خدا:۳-۲
زای واحد، برخی  دهند؛ یعنی در برابر رویداد تن  وناگونی از خود نشان میهای گ زا واکن  دهد. اتراد در برابر رویدادهای تن  قرار می
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شوند، بلکه  دچار هیچ اختاللی نمی تنها نهبرخی دیگر در برابر همان رویداد  که یدرحالشوند؛  گرتتار اختالالت وخیم روانی و جسمی می
هایی است که والدین سالمند  . ارتباط با خدا یکی از شیوهآورند می شمار بهچنین رویدادی را ترصتی خواستنی برای چال  و کوش  

گردند  برند. کوئینگ معتقد است بسیاری از اتراد در هنگام سالمندی به مذهب برمی می کار بهکاه  اضطراب، درد و ناراحتی  منظور به
است از مذهب برای یاتتن معنای زندگی  تا در مقابله با مباحث وجودی از آن کمک بگیرند و به آینده امیدوار شوند. همچنین ممکن

(. تجربیات زیستة سالمندان مورد مطالعه 367: 1997کوئینگ، کنند )آید، استفاده  ها پی  می هایی که با اتت سالمتی آن یا کاه  رنج
هایی ناشی از آشیانة خالی های والدین سالمند برای کنارآمدن با تن در این مطالعه نیز حاکی از این است که ارتباط با خدا یکی از راه

 که دیده صالح طوری این. حتماً تو رضای به ام راضی گم می ،کنم یم صحبت خدا ترستم. با خونم، صلوات می تو خونه نماز می»است: 
بدم. روزمو آد که انجام  ای از دستم برنمی . کار دیگهترستم یمخونم، صلوات  رم، نماز می مسجد می(. »17کنندۀ  )مشارکت« باشم تنها

زاده  رم امام دارم می آره چادرم رو برمی گذرونم. چی بهتر از این؟ وقتی هم ببینم دلتنگی و تنهایی بهم تشار می ترستادن می با صلوات
 (.18کنندۀ  )مشارکت« مونه زید که نزدیک خونه

ها از خانه را با پرداختن به  و رتتن آن ناشی از ازدواج ترزندان خألبرخی از والدین  های اجتماعی: . پرداختن به فعالیت۳-۳
شود اندوه ناشی  ساختن خود به هر نحوی سبب می بودن و سرگرم کنند. برای این دسته از اتراد، تعال های اجتماعی پر می برخی تعالیت

نمایان شد:  طور نیا نکنندگا مشارکتاز تنهایی از بین برود یا تا حدود زیادی از میزان آن کاسته شود. این مضمون در اظهارات 
تو توت کرد و بیشتر تنها شدم تعالیتم رو  94نیستند و هم اینکه شوهرم سال  ها بچه، اما االن که هم رتتم یمبودن سرکار  ها بچه»
هم به  شنبه سه. عالوه بر این هر کنم یماوها تعالیت  جی تو بعضی از ان او بودم. االن هم جی ان ریمد قبالًبیرون بیشتر کردم.  طیمح

کردن  رتتن و سرکاررتتن و تعالیت م تنهایی خونه و خودمو با بیرون دم. سعی کرده می مشاورهرم و  ها می دعوت دوستانم، مؤسسة اون
باتی  ها قبل وقتی دیدم تو خونه تنها هستم قالی باتی مشغول کنم. از مدت کنم خودمو با قالی سعی می»(. 10کنندۀ  )مشارکت« پر کنم
کنیم و  باتیم و هم شوخی می های دیگه داریم که اونجا هم قالی می و شروع کردم و ادامه دادم و االن حتی کارگاهی هم با خانمر

 (.14کنندۀ  )مشارکت« گذره کنیم. خیلی هم خوش می صحبت می

رصددند در خانه تنها نمانند. د« مبادله کردیرو»این مضمون اشاره به والدینی دارد که از طریق  . کنش مبتنی بر مبادله:۳-۴
های عاطفی ترزندانشان برخوردار شوند. این  های مالی، از خدمات و حمایت کنند از طریق ارائة خدمات و حمایت این والدین سعی می
 یباز لمیتوش ت نآ یجمالزاده دارم که م ابانیختو  یا خونه هیمن »ی زیر به این شکل نمایان شد: ها قول نقلشیوۀ رتع تنهایی در 

 یمثالً اگر برا .رسم یم ها نیبه ا ممن ن. عوض رس یمبه  شده باشه  فیاونجا اگر کث آن یم ها نی. ااه یمیخونه قد نیکنن. از ا یم
 ،ستی. اصالً پسرم سراغ پول نکنم یکمک م ادیاگه از دستم برب ،داشته باشن ی. مشکالتدم یخونه پول کم داشته باشن م دیخر
. اگه اون راحت دیپول الزم داشت که من دادم و رتت خر ونیلیم 90- 80خونه بخره  خواست یم یاما خب وقت ،ست هش عاطف ههم
یه خونة چهارواحده ». (2کنندۀ  )مشارکت« من هم هست یمکاتات  برا ،جر باشه و مکاتات بکشهأمست . اگرگهیمن راحتم د ،باشه

م وقتی ازدواج کرد همون  هم دارم. پسر کوچیکه مستأجرشون. یه دونه  تو یکی ، پسرم همکنم یمداریم که خودم تو یه واحد زندگی 
خوایم بریم  بهتره این پی  ما زندگی کنه، بهمون کمک کنه. یه موقع دکتری بیمارستانی می گفت یمطبقة پایین ما نشست. باباش 

شون موندم تا بزرگشون  م خونه ا اومده، چند سال رتتهشون به دنی من دو تا نوه دارم. هر دتعه هم یکی(. »20کنندۀ  )مشارکت« ببره
دم. عوض  دیگه تنها نیستم و هر  شون انجام می ، حاال برای بچهکردم یمکنم. همون کارهایی که یه زمانی برای خودشون تو بچگی 

من راننده لودر بودم. تقریباً وضع مالیم خوبه. یه مجتمع (. »19کنندۀ  )مشارکت« دن کاری داشته باشم دخترم و شوهرش برام انجام می
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هر کدوم یه آپارتمان دادم. عوض  اونا هم بهمون هام برن بیرون؟! به  دارم که دو واحدشو به پسرام دادم. گقتم وقتی دارم چرا بچه
برن.  ، هر جا بخوایم میکنن یمآن من و مادرشون رو سوار  تونم رانندگی کنم، می کنن. چون من پیر شدم و دیگه نمی کمک می
 (.12کنندۀ  )مشارکت« ذارن تنها باشیم کنن، نمی کمکمون می

 یاست. والدین روی ترزندانشان زمان1یریشکل آن تبادل تأخ نیتر جیود بگیرد. راتواند سه شکل به خ تبادل میطبق نظریة مبادله، 
گذاری را  توجه و حمایت، این سرمایه ا دادنشوند، ترزندان ب که والدین پیر می یکنند و زمان گذاری می ها جوان هستند سرمایه که آن
 دهند به این منظور که ه ترزندان به والدین پیرشان حمایت ارائه میاتتد ک شکل دوم تبادل، زمانی اتفاق می .ندگردان ها باز می به آن
شده است. این نوع از  والدینشان توت شدند، پول یا دارایی دریاتت کنند. این مهم در ادبیات اقتصادی روی ارثیه مطالعه که یهنگام

ها در این است که ترزندان ابتدا  تفاوت آن است. تنها یریشود؛ و البته این نوع دیگری از تبادل تأخ نامیده می 2ای تبادل، تبادل آینده
شکل سوم و نیز  کنند یا خیر تردید نکنند. ها حمایتی که انتظار دارند را دریاتت می دهند تا والدین درمورد اینکه آیا آن حمایت ارائه می
والدین و ترزندان کاالهای متفاوتی را کمابی  در یک اتتد که  زمانی اتفاق می ،مستقیم است. این شکل از تبادل ةرایج تبادل، مبادل
ها و توجهاتی که  مثال، والدین در برابر مالقات برای ؛تواند تبادل خدمات و حمایت اجتماعی باشد کنند؛ یک نمونه می زمان ردوبدل می
 .(2005کالمین، کنند ) ها مراقبت می از نوه ،رندگی از ترزندانشان می

 یریگ جهینتبحث و 

ناپذیر زندگی تردی در جهان امروز دانست؛ زیرا اتزای  طول عمر، اتزای  امید به  توان از ابعاد اجتناب هایی دوران سالمندی را میتن
طور مسلم،  . بهاست شدهاین پدیده  ناخواستةساز بروز  کارکردی خانواده و تحوالت چرخة زندگی زمینه-زندگی، تغییرات ساختاری
 متأثری نیست و از شرایط اقتصادی، اجتماعی، نهادی و هنجاری جوامع بسیار شناخت روانقط یک امر تردی و کیفیت تجربة تنهایی ت

های  شناختی در جامعة امروز، از ضرورت است. به همین علت، مطالعة تجربة زیسته از تنهایی در سالمندی با توجه به تحوالت جمعیت
رت در این مطالعه نیز این مهم مورد توجه قرار گرتت و از طریق مطالعة ی است که بنا به این ضروگذار استیسپژوهشی و 
والدین سالمند از آن بررسی شد. در یک سطح، حاصل این مطالعه دستیابی به تنوعی از ادراکات  ادراکة تنهایی و مسئلپدیدارشناسی، 

گرایانه  تقدیرگرایانه و لذت ادراکها  نه و متضاد که از میان آنی نظیر تقدیرگرایانه، رضایتمندانه، منزجراادراکاتسالمندان از تنهایی بود. 
 همخوانی داشت. 1398کرمی و همکاران  در سال  از پژوه  علی شده استخراجدر پژوه  حاضر با مضامین 
همسر، شیوۀ های تحقیق، علل تنهایی والدین سالمند مورد توجه قرار گرتت که اموری نظیر ازدواج، توت  در سطحی دیگر از یاتته

شوندگان مطرح شد. از میان علل نامبرده، ازدواج ترزندان و دوری تیزیکی از آن جهت  ترزندپروری و تاصلة مکانی از سوی مصاحبه
 یو دور یسبب ارتباط حضور یکی. نزدهستند رگذاریتأثو هم در نوع آن  خدمات و تیحما ةارائ زانیهم در م حائز اهمیت است که

شده  نییشکل تب نیبه ا یو تماس اجتماع یکیاثر نزد یها هیمنطق طبق نظر نی. اشود یم یسبب ارتباط کم و از جنس مجاز یکیزیت
شدن  داشته دوست  یموجب اتزا یکیزیت یکینزد ی. به عبارتمیکن یبه او م یکیزیشدن ت کیدر نزد یسع ،میرا بشناس یما کس که اگر
ها  به همان اندازه آن ،شود شتریب یکیزیت یکیهر اندازه نزدهمچنین . ابدی یم  یبر اثر آن اتزا یارتباط یها چرا که ترصت ؛شود یم

 ،یاجتماع تیحما یةطبق نظر نیخواهند بود. همچن گریکدی در کنار ها، یخواهند گذراند و به هنگام دشوار شتریب گریکدیتراغت را با 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
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دارد. همچنین  ریتأث یو کار یخدمات ،یمشورت ،یمصاحبت ،یعاطف یدر برقرار زین یروابط اجتماع یتراوان ،یکینزد ای یعالوه بر دور
 ( همسویی دارد.1396زاده و علیپور ) های پژوه  ایمان این دو مضمون )ازدواج ترزندان و توت همسر( با یاتته

یانة خالی بود. اموری نظیر بازتولید های این مطالعه حاکی از کنشگری سالمندان برای رتع تنهایی ناشی از آش اما بخ  سوم یاتته
ۀ کنشگری تعاالنة سالمندان دهند نشانهای اجتماعی، کن  مبتنی بر مبادله و ارتباط با خدا  به برخی تعالیت پرداختنروابط اجتماعی، 

این یاتته نشان داد  در مواجهه با تنهایی است؛ چیزی که با باور رایج مبنی بر کنشگری منفعالنه در دوران سالمندی در تضاد است.
زنند که با توجه به سطح توان جسمی، اقتصادی و تحصیالتی  سالمندان همواره برای رتع تنهایی دست به اقدامات مختلفی می

کنند؛  بستان استفاده می تواند متفاوت باشد؛ برای مثال سالمندانی که از وضعیت اقتصادی مناسب برخوردارند، از مبادله یا نوعی بده می
عنی ارائة خدمات از سوی والدین و دریاتت حمایت از سوی ترزندان؛ یا سالمندانی که از تحصیالتی برخوردار هستند، اوقات خود را با ی

رتع  منظور بهگذرانند. همچنین ارتباط با خدا  می نهاد مردمهای  های داوطلبانه در سازمان ها نظیر تعالیت مشارکت در برخی تعالیت
تواند  می قطعاًآید با راهکارهای علوم نوین متفاوت باشد، در بستر ترهنگ دینی و اسالمی  به نظر می اگرچهد که تنهایی ثابت کر
هستی را  مبدأ( که ارتباط با 1999( و کیم )1996ترین راهکار باشد. امری که با پژوه  بیدول و اسکقستد ) بهترین و مطلوب

 همسو است. دانند، ترین راهکار احساس تنهایی می اساسی
 -اتراد با ترزندان کم یا زیاد و زنان و مردان-کنندگان این مطالعه  دهد اکثر شرکت های این مطالعه نشان می خالصه، یاتته طور به

 هرچندشان متفاوت است.  های اجتماعی و ترهنگی تنهایی با توجه به ویژگی ها از اند، اما نوع ادراک آن احساس تنهایی را تجربه کرده
 ی ندارد.ریتأثاین مطالعه مشخص شد عامل جنسیت چندان در نوع ادراک و نگرش اتراد  در

دهد تنهایی سالمندان و رتع آن نیازمند اتخاذ راهبردهای حمایتی از سوی اعضای  های این تحقیق نشان می همچنین یاتته
 است. گذاران استیسخانواده، مراقبان سالمت و 

 منابع
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  JISR.2020.2/212.79953.85710.22059-175(، 1)10، ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات
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3(1 ،)31-43. https://jap.razi.ac.ir/ 
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