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چکیده 

در عصــر حاضــر، گســترش روزافــزون تمایــل انســان  بــه باورهــای الهــی و توجــه بــه دیــن و مذهــب 
باعــث گردیــده تــا جوامــع مختلف بشــری به حضــور در اماکــن مذهبی و زیارتی تمایل بیشــتری نشــان 
دهنــد. از طرفــی نیــز پدیــدۀ ســالمندی در جهــان کنونــی و به خصــوص ایــران، بــه دلیــل تغییــرات 
جمعیت شــناختی و کاهــش میــزان موالیــد و مرگ ومیــر، رو بــه افزایــش اســت. از طرفــی دیگــر، ایــران 
کشــوری مذهبــي شــناخته مي شــود و حضــور روزافــزون زائــران و عبادت کننــدگان ســالمند در اماکــن 
متبرکــه و مذهبــی کشــور و الــزام پاســخگویی و خدمت رســانی متناســب بــا ایــن قشــر، توجــه ویــژه بــه 
ــا اســتفاده از داده هــای  شــناخت نیازهــای ســالمندان در ایــن اماکــن را می طلبــد. پژوهــش حاضــر ب
ــاد و  ــردازی داده بنی ــی نظریه پ ــوی و روش کیف ــدس رض ــتان ق ــگان آس ــا نخب ــه ب ــل از مصاحب حاص
اســتفاده از نرم افــزار »مکــس کیــو دی ای« مــدل مفهومــی نیازهــای ســالمندان را در قالــب 12 مقولــه 
متناســب بــا 5 نیــاز اساســی آنــان در قالــب تئــوری انتخــاب ارائــه کــرده اســت. ایــن پژوهــش افزایــش 
امنیــت بــرای زندگــی و نیازهــای جســمی و روحــی ســالمند را در نیــاز بــه بقــا؛ حــّس تعلــق و پیونــد 
عاطفــی، تمــاس و ارتبــاط فیزیکــی و هدیــۀ متبــرک ســالمند را در نیــاز بــه عشــق و احســاس تعلــق؛ 
موفقیــت، رفتــار مطابــق دلخــواه و احتــرام بــه ســالمند را در نیــاز به قــدرت؛ آرامــش، عدم مزاحمــت زائر 
و آزادی جهــت انتخــاب و خاقیــت ســالمند را در نیــاز بــه آزادی؛ و بــا دیگــران بــودن در مــکان مذهبــی 

و تکــرار زیــارت و عبــادت ســالمند را در نیــاز بــه تفریــح؛ مدل ســازی کــرده اســت.
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1. مقدمه و اهمیت پژوهش 

»خداونــد کســي اســت کــه شــما را بــه هنــگام نــوزادي ناتــوان آفریــد، آنــگاه پــس از ناتوانــي 
نیــرو و تــوان به وجــود آورد و شــما را بــه دوران جوانــي رســانید، آنــگاه پــس از توانایــي، ضعــف 
و سســتي پدیــد آورد و شــما را بــه پیــري رســانید. آري او هرچــه بخواهــد مي آفرینــد. اوســت 
کــه هــم داناســت و هــم توانــا.«1 عمــر طوالنــي، به خصــوص عمــر طوالنــي همــراه با ســامت و 
رفــاه، همــواره هــدف و آرزوي بشــر بــوده اســت. اگــر تــا اوایــل قــرن حاضــر فقط عــدۀ معدودي 
ــداد  ــراي تع ــد ب ــدو تول ــي در ب ــه زندگ ــد ب ــون امی ــدند، اکن ــوردار مي ش ــت برخ ــن مزیّ از ای
روزافزونــي از افــراد بشــر، حتــي در کشــورهاي در حــال توســعه، واقعیتــي انکارناپذیــر اســت. 
ــاي  ــاي پزشــکي و بهداشــتي و ســایر برنامه ه ــن در مراقبت ه ــای نوی پیشــرفت ها و فناوری ه
ــه   ــده بلک ــودکان ش ــر ک ــزان مرگ ومی ــش می ــب کاه ــا موج ــي، نه تنه ــادي و اجتماع اقتص
افزایــش قابــل توجــه طــول عمــر ســالمندان را نیزبــه دنبــال داشــته اســت. عامــل مؤثــر دیگــر 
ایــن پدیــدۀ دموگرافیک،کاهــش میــزان موالیــد در تعــداد کثیــري از کشورهاســت کــه نســبت 
ســالمندان را متناســب بــا کاهــش جمعیــت کــودکان بــاال بــرده اســت. ایــران نیز در پــي تغییر 
دموگرافیــک در دو دهــۀ اخیــر، به ســرعت بــه ســمت ســالخوردگي پیــش مــي رود. بــر اســاس 
ــه  همیــن پیش بینــي، نســبت جمعیــت ســالخورده کشــور از حــدود 5/7٪ در ســال 2001 ب
بیــش از 7/2٪ در ســال 2025 و بــه حــدود 18٪ در ســال 2050 بالــغ خواهــد شــد )ســعیدی، 

.) 63: 1388

ــه  ــراد چ ــه اف ــر ک ــن نظ ــت؛ از ای ــي اس ــال هاي جوان ــد س ــالخوردگي همانن ــال هاي س س
مي کننــد، راه زندگــي آنهــا چگونــه اســت، چــه نقش هایــي را مي پذیرنــد یــا ادامــه مي دهنــد 
ــراد  ــر اف ــراي دیگ ــرمایه اي ب ــالمندان س ــند. س ــران مي اندیش ــود و دیگ ــارۀ خ ــه درب و چگون
ــدي  ــالمندان فوای ــر س ــرمایه گذاري در ام ــد. س ــمار مي آین ــاد به ش ــاع و اقتص ــواده، اجتم خان
را بــراي هــر جامعــه اي در بــر خواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل، بــه نظــر مي رســد بررســي و 
مطالعــۀ بیشــتر در ایــن مقولــه بــرای ارائــۀ راهکارهــاي مناســب به منظــور تطابــق با ســالمندي 

1.  قرآن مجید، روم، 54
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و مشــکات ناشــي از آن، ضــروري اســت. حجت االســام والســملین فخرالدیــن صابــری، دبیــر 
ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی صنای ــی ســازمان می ــن مذهب ــه و اماک ــاع متبرک ــژه بق ســتاد وی
گردشــگری، می گویــد : »درحــال حاضــر حــدود 11 هــزار امامــزاده و بقعــه متبرکــه در کشــور 
وجــود دارد و از ایــن تعــداد 1570 بنــا متعلــق بــه آرامگاه هــای امامــزادگان و مفاخــر بــزرگ 
مذهبــی و علمــی کشــور اســت کــه بــه ثبــت ملــی رســیده اســت.« )ایکنــا، 1392/7/8(. بــه 
گفتــۀ حجــت االســام شــرفخانی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امورخیریــه 
به طــور ســاالنه 170 میلیــون بــار تشــرف زیارتــی بــه ایــن اماکــن داریــم ) ایســنا، 95/3/1(. 
بــر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســاله آســتان قــدس رضــوی، فقــط حــرم مطهــر حضــرت 
ــتان نیوز،  ــد )آس ــر باش ــون زائ ــرای40 میلی ــاالنه پذی ــت س ــام( می باس ــا )علیه الس ــام رض ام
ــهد  ــه مش ــران ب ــار ورود زائ ــوروز، آم ــات ن ــل تعطی ــی مث ــای خاص 1388/11/20(. در روزه
ــران میانســال، ســالخوردۀ  مقــدس میلیونــی می شــود. بخــش زیــادی از ایــن جمعیــت را زائ
کم تــوان و ناتــوان تشــکیل می دهنــد. در حــال حاضــر حــدود40 دســتگاه زائربــر بــه ســالمندان 
خدمــات ارائــه می کننــد و افــزون بــر دوهــزار نیــرو در رابطــه بــا خدمــات صندلــی چرخــدار 
ــون و 837  ــداد 4 میلی ــط در ســال 93 تع ــوز، 1392/12/29(. فق ــد )آســتان نی ــت دارن فعالی
هــزار و 726زائــر بــه وســیله زائربرهــا و 1 میلیــون و 209 هــزار و 277 نفــر بــه وســیله صندلــی 

ــه جــا شــده اند )آســتان نیــوز، 1394/5/19(. چرخــدار در حــرم مطهــر جــا ب

ــات  ــژه آی ــي به وی ــون دین ــود و در مت ــناخته مي ش ــي ش ــوری مذهب ــران کش ــه ای از آنجاک
ــا رضایــت از زندگــي  ــه خــدا ب ــر رابطــۀ مثبــت بیــن دینــداري و ایمــان ب ــات بارهــا ب و روای
و مؤلفــه هــاي آن )آرامــش قلبــي، امیــدواري، خــوش بینــي و امثالهــم( تأکیــد شــده اســت، 
ــت اســت )حاجــی  ــز اهمی ــداري، حای ــت از زندگــي و دین ــن رضای ــه رابطــه بی ــذا توجــه ب ل
ــالمند در  ــدگان س ــران و عبادت کنن ــزون زائ ــور روزاف ــکاران, 1391: 193(.  حض زاده و هم
اماکــن متبرکــه و مذهبــی، لــزوم توجــه بــه نیازهــای ایــن زائــران و برنامه ریــزی دربــارۀ رفــع 
و ارائــه پاســخ متناســب بــا مــوارد فــوق را صدچنــدان کــرده اســت. در نظرگرفتــن مشــکات 
جســمانی ســالمندان و لــزوم دسترســی مناســب بــه ســرویس های بهداشــتی، تهویــۀ مناســب، 
فوریت هــای پزشــکی و امــدادی، ســرعت عمــل نداشــتن ســالمندان در بحران هــای گوناگــون 
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ــه به خصــوص  ــواس پنجگان ــت ح ــی، مشــکات کاهــش حساســیت و دق ــی و جمعیت طبیع
ــی  ــای عاطف ــزی، مشــکات حافظــه، اختال ه ــای عضــوِی مغ ــی و شــنوایی، اختال ه بینای
ــی و بســیاری مســائل  ــدی2، واکنش هــای اضطراب ــدری1، واکنش هــای پارانوئی ــد هیپوکن مانن
ــای او به خصــوص در  ــایی نیازه ــالمند و شناس ــه س ــردد توجــه ب ــث می گ ــن دســت باع از ای
اماکــن متبرکــه و مذهبــی، مــورد تأکیــد پژوهشــگران قرارگیــرد. توجــه متولیــان و مدیــران 
اماکــن متبرکــه و مذهبــی بــه مســائل و مشــکات و نیازهــای مراجعه کننــدگان بــه ایــن مراکز، 
ــای  ــا و بحران ه ــروز چالش ه ــد از ب ــالمندان می توان ــد س ــاص مانن ــای خ ــوص گروه ه به خص
احتمالــی جلوگیــری کنــد یــا آنهــا را بــه حداقــل برســاند. یکــی از چالش هــای پیــش رو در 
ایــن اماکــن، بــروز بحران هــای ثانویــه اســت کــه زائیــدۀ عــدم توجــه و ارائــه راهــکار در برخورد 

ــه ظاهــر کم اهمیــت در شــرایط عــادی اســت.  ــا مســائل ب ب

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه تأکیــد ویــژۀ مقــام معظم رهبــری بــر خدمت بــه زائران بــارگاه 
مقــدس رضــوی به ویــژه ضعفــا و نیازمنــدان و قرارگرفتــن آن در رئــوس برنامه هــای مدیریتــی 
آســتان قــدس رضــوی، تــاش شــده اســت تــا بــا نگاهــی نوآورانــه بــه بررســی نیازهــای زائــران 
ســالمند در اماکــن متبرکــه به ویــژه حــرم حضــرت رضــا )ع( پرداختــه شــود. در حالــی کــه 
عمــده تحقیقــات بــر مــدل سلســله مراتب نیازهــای مازلــو 3 بنــا نهــاده شــده اند، امــا در ایــن 
پژوهــش از مــدل گلســر4 اســتفاده شــده اســت. همچنیــن، طــي بررســي هاي به عمل آمــده در 
پایگاه هــاي اطاعاتــي، تاکنــون تحقیــق یــا تحقیقاتــي درخصــوص شناســایی نیازهــای زائــران 

ســالمند در اماکــن متبرکــه و مذهبــی انجــام نشــده اســت.

1. Hypochondria
2. Paranoia
3. Maslow
4. Glasser



41
شناسایی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی 

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

2. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1  مبانی و رویکردهای نظری 

2-1-1  زیارت از منظر اسالم

زیــارت، حضــور و لقــای همــراه با عاقــه و احتــرام اســت. زیارت کننده به ســوی زیارت شــونده 
حرکــت می کنــد تــا بــا حضــور در محضــر دوســت از بــرکات قدســی او بهــره گیــرد و از انــوار 
معنــوی و رشــحات رحمانــی او کســب نــور و رحمــت کنــد. پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
و اهــل بیــت )علیهم الســام( اهتمــام زیــادی بــه زیــارت داشــتند و از ایــن ناحیــه، مســلمانان 
بــه زیــارت تشــویق می شــدند و ایــن تشــویق ها و ترغیب هــا مســلمانان را در طــول قــرون در 
ــن و علمــا و  ــه ای کــه اصحــاب و تابعی ــق نمــوده به گون ــن ســنت حســنه موف به   پاداشــتن ای
صالحیــن بــرای احیــای ایــن امــر نــه تنهــا کوتاهــی نکــرده ، بلکــه بــا تحمل مشــقات بــه فیض 

زیــارت اولیــای خــدا نایــل می شــدند) رفیعی پــور، 1384: 21(. 

2-1-2  نقش زیارت دینی در سالمت روانی انسان 

دیــن و دینــداری حقیقتــی اســت کــه پیوســته با بشــر بــوده و شــالوده زندگی وی را تشــکیل 
می دهــد. دیــن و مذهــب از ارکان اصلــی فرهنــگ هــر ملتــی اســت کــه جامعــه را هویــت و 
انســجام می بخشــد و در افــراد جامعــه حــس همبســتگی به وجــود مــی آورد کــه می تواننــد در 
امــر درمــان و پیشــگیری اختال هــای روانــی و همچنیــن ارتقــای ســامت روان به نحــو مؤثری 
بــه کار گرفتــه شــوند )داویدیــان،1376(. دیــن شــامل مجموعــه ای از باورهــا و رفتارهــای  دینــی 
ــرت1، 1992(. بســیاری از  ــه می دهــد )راب ــه افــراد ارائ اســت کــه شــیوه رفتــاری خاصــی را ب
پژوهشــگران علــوم رفتــاری و روان درمانگــران معتقدنــد چنین باورهــا و رفتارها در پیشــگیری و 
شــفادهی بیماری هــای جســمانی و روان شــناختی نقــش اساســی دارنــد ) نیــل مــن و پرســاد 2 

1. Roberts
2. Nealman an Persaud
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1995( به گونــه ای کــه برخــی فقــدان باورهــای دینــی را علــت بیماری هــای روانــی دانســته و 
ــادی  ــد. پژوهش هــای زی ــه درمــان اختال هــا از طریــق آموزش هــای دینــی توصیــه کرده ان ب
ــاخص  ــا ش ــی ب ــای دین ــا و عملکرده ــا و نگرش ه ــن باوره ــت بی ــۀ مثب ــتا رابط ــن راس در ای
بهداشــت روانــی و حتــی جســمانی را بــه اثبــات رســانده اند )ویلتــز و کریــدر1، 1992 بــه نقــل 
از کوئینــگ2 و همــکاران ، 1992 (. »کوهــن3 و همــکاران« )1995( در مطالعــه ای بیــن میــزان 
افســردگی و مقابلــۀ دینــی، ارتبــاط منفــی معنــاداری به دســت آوردنــد. در ایــن بررســی، افــراد 
متدیــن به طــور معنــاداری عایــم افســردگی از قبیــل فقــدان عاقــه و انگیــزه، کناره گیــری و 
انــزوا، احســاس دل شکســتگی، بی قــراری و ناامیــدی کمتــری از خــود نشــان دادنــد )به نقــل از: 
ابوالقاســمی و حجــاران ،1376(. برخــی مطالعــات نیــز رابطــۀ بیــن دین و ســازگاری را بررســی 
کردنــد و دریافتنــد کــه نگرش هــا و فعالیت هــای دینــی بااحســاس ســازگاری به طــور مثبتــی 
همبســتگی دارنــد ) لویــن و وانــدر4، 1998(. باورهــا و اعمــال دینــی از طریــق ایجــاد هــدف 
و معنــی در زندگــی، گســترش روابــط اجتماعــی، ارائــه مراســم و ابزارهــای تخلیــۀ هیجانــی، 
ــم  ــراب را فراه ــف اضط ــش و تخفی ــات آرام ــرد و... موجب ــردن در ف ــق ایجادک ــاس تعل احس
می کننــد )تیکــس و فــرازر5، 1998(. زیــارت یکــی از ایــن اعمــال و مناســک دینــی اســت کــه 
به عنــوان یــک تجربــۀ بســیار شــخصی در ارتبــاط بــا خداونــد تلقــی گردیــده و در دیــن اســام 
جایــگاه بســیار ویــژه ای دارد. رفتارهــای دینــی مثــل زیــارت و عبــادت نــزد مســلمانان یــک 
ارزش محســوب شــده و در چنیــن تجربــه ای فــرد خــود را بــه معبــودش وامی گــذارد و خــود را 
در ارتبــاط بســیار نزدیــک بــا خــدا دانســته، امیــدواری اش به کمــک و یــاری او افزایــش می یابد. 
لــذا احســاس آرامــش درونــی می کنــد و طــی زیــارت تخلیــه هیجانــی انجــام می دهنــد کــه 
اعتمــاد و اطمینــان آنــان را بــه خــود بیشــتر کــرده و ســامت روانــی آنهــا را افزایــش می دهــد 
) کــرول و ســوحچان6، 1989(. »پارگامنــت و ماتــون«7 )1992( دریافتنــد کــه انجــام اعمــال 
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دینــی مثــل زیــارت و عبــادت ســبب کاهــش عصبانیــت و اضطــراب می گــردد . »موریــس«1  
)1983( طــی پژوهشــی اثــر زیــارت دینــی را روی افســردگی و اضطــراب در پیگیــری طولــی 
بــا 124 بیمــار جســمی مطالعــه کــرد و دریافــت عایــم آنهــا پــس از زیــارت رفتــن کاهــش 
ــارت ادامــه دارد  ــا 10 مــاه بعــد از برگشــتن از زی معنــاداری یافتــه و ایــن کاهــش حداقــل ت

)دولتشــاهی، پهلوانــی، 1384: 360-358(. 

زائــران بــا احســاس نزدیکــی بــه خــدا در مراســم زیــارت و همچنیــن تخلیــه هیجانــی، بــه 
احســاس آرامــش درونــی بیشــتری دســت یافتــه و اعتمــاد و اطمینــان آنــان بــه یــاری و کمک 
خداونــد افزایــش می یابــد. لــذا بــه کمــک رحمــت الهــی در حــل مشــکات خــود امیدوارتــر 
ــه  ــا اســترس ها تغییــر کــرده و ایــن تغییــر نگــرش ب می شــوند و نگــرش آنهــا در برخــورد ب

شــکل مثبــت باعــث بهبــود خلــق و ســامت روانــی آنهــا خواهــد شــد )همــان: 368(.

2-1-3  جمعیت شناسی سالمند

ــه افزایــش اســت. جمعیت شناســان  ــا آهنگــي آرام رو ب   ســرعت ســالخوردگي جمعیــت2 ب
ــا عنــوان »گــذار ســّني« یــاد مي کننــد. گــذار  از ایــن تغییــرات و تحــوالت ســاختار ســني ب
ســّني جمعیــت عبــارت اســت از: تغییــرات اساســي ســاختمان ســّني جمعیت هــا از 
ــي،  ــي، جوان ــۀ کودک ــامل 4 مرحل ــالخورده و ش ــًا س ــي کام ــه حالت ــوان ب ــاً ج ــي کام حالت
میانســالي و ســالخوردگي اســت )مشــفق و میرزایــی، 1389: 2-5(. بــر اســاس منابــع علمــي 
جمعیت شــناختي، زمانــي کــه 8% جمعیــت را افــراد 65 ســال و باالتــر یــا 12% جمعیــت را 
افــراد 60 ســال و باالتــر تشــکیل دهنــد، پدیــدۀ ســالمندي اســتقرار مي یابــد. بنابرایــن ، ایــران 
بــا پدیــده اجتماعــي ســالمندي روبــه رو خواهــد بــود کــه فراینــدي طبیعــي اســت )دهســتاني، 
1387: 12(. مرحلــۀ ســالخوردگي از ســال1410 بــه بعــد بــر ســاختمان ســّني جمعیت کشــور  
غالــب خواهــد شــد، بــه طــوري کــه نزدیــک 25% از جمعیــت کشــور در گروه هــاي ســني 55 
تــا 74 ســال قــرار خواهنــد گرفــت و بیــش از 5% جمعیــت در ســنین بــاالي 75 ســال خواهند 
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بــود )مشــفق و میرزایــی، 1389: 9(.

2-1-4  سالمندی و مشکالت آن 

از آنجاکــه پدیــدۀ ســالمندی در همــه جنبه هــای زندگــی جوامــع بشــری از جملــه طیــف 
گســترده ای از ســاختارهای ســنی، ارزش هــا و معیارهــا، ایجــاد ســازمان های اجتماعــی تحوالت 
ــی  ــده یعن ــن پدی ــراروی ای ــای ف ــا چالش ه ــه ب ــی آورد، مقابل ــود م ــه ای به وج ــل ماحظ قاب
ــا  ــق1 ب ــی و همــکاران، 1392: 302(. ســالمندي موف ســالمندی، اهمیــت بســیار دارد )رضوان
ــان و  ــر، پیري شناس ــاي اخی ــال ه ــي دارد. در س ــۀ تنگاتنگ ــالمند رابط ــي س ــش مذهب گرای
پزشــکان متخصــص ســالمندان به طــور خــاص بــر تأثیرهــای مذهــب بــر ســامتی جســمی 
و روانــي متمرکــز شــده اند. ایــن امــر احتمــاالً ناشــي از دانشــي اســت کــه نشــان داده مذهــب، 
ــراي  ــژه ب ــع معنابخــش به وی ــک منب ــوان ی ــي و هــم به عن ــاد اجتماع ــک نه ــوان ی هــم به عن
ــوادۀ  ــال خان ــکاران،1384: 43(. اضمح ــدی وهم ــد )معتم ــد باش ــد مفی ــالمندان، مي توان س
ــع معاصــر از ســوي  ــرات ســریع جوام گســترده از یک ســو و شــهري و صنعتي شــدن و تغیی
دیگــر، پایــگاه اجتماعــی ســالمندان را دگرگــون ســاخته و در حالــي کــه جمعیــت آنــان بــه 
بیشــترین حــد خــود در طــول تاریــخ مي رســد، اقتــدار و اعتبــار و منزلــت آنــان بــه کمتریــن 
حــد خــود رســیده اســت )احمــدي، 1379: 244(. ســه اصــل منــدرج در سیاســت ســالمندي 
فعــال بــر تشــخیص آگاهانــه نیازهــا، حقــوق، ترجیحــات و توانمندي هــاي افــراد ســالمند تأکید 
اساســي دارد:  الــف( ســامت   ب( مشــارکت   ج( امنیــت  )مشــفق و میرزایــی، 1389: 18(.

پژوهــش دربــارۀ ســالمندان، نیازهــا و مشــکات آنهــا ضــرورت دارد و موجــب ایجــاد شــناختي 
مي گــردد کــه نه تنهــا بــراي ســالمندان بلکــه بــراي کّل جامعــه مفیــد خواهــد بــود. افــراد جوان 
و میانســال جامعــه بــا تکیــه بــر چنیــن شــناختي قــادر خواهنــد بــود خــود را بــراي اســتقبال 
از دوران کهنســالي کــه دیــر یــا زود بــه ســراغ  هــر کســي مي آیــد، آمــاده کننــد و از ســوي 
دیگــر درک مســائل ســالمندي کنونــي را نیــز بــراي آنهــا تســهیل خواهــد نمــود. در نتیجــه، 
حرمــت بیشــتري بــراي ســالمندان قایــل خواهنــد شــد )قلــی زاده، شــیرانی،1389: 73(. هرچند 

1. Successful Aging
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پدیــدۀ ســالمندي از نتایــج توســعه اســت ولــي بي توجهــي بــه ابعــاد مختلــف آن و نیازهــاي 
ــر  ــه اگ ــر توســعه قلمــداد شــود؛ بدین صــورت ک ــي جــدي در براب ــد مانع ســالمندان مي توان
نیازهــاي روانــي، اجتماعــي، فرهنگــي و اقتصــادي ایــن قشــر نادیــده گرفتــه شــود و جمعیــت 
ســالمندي در جامعــه رشــد پیــدا کنــد کــه قابلیت هــاي الزم را بــراي یــک زندگــي انســاني 
ــوان انتظــار توســعۀ بیشــتر را داشــت، در حالي کــه مهم تریــن  ــه مي ت نداشــته باشــند، چگون

عامــل توســعه، نیــروي انســاني اســت )احمــدی و بهشــتی، 1386: 36(.

2-1-5  مشکالت روان شناختی  سالمندی

آسیب شناسی های اجتماعی 

ــی  ــی زندگ ــی متفاوت ــط اجتماع ــان، در محی ــا جوان ــه ب ــالمندان در مقایس ــی س به طورکل
ــی  ــا زندگ ــد، تنه ــال دارن ــش از 65 س ــه بی ــخاصی ک ــا 28% اش ــن24 ت ــًا بی ــد. مث می کنن
می کننــد. بــه نظــر »بــاس و فایفــر«1 )1977( 9% کســانی کــه بیــش از 65 ســال دارنــد در 
ــا  ــه ب ــد ک ــازه نمی ده ــا اج ــه آنه ــت ب ــن حال ــد و ای ــی به ســر می برن ــزوای اجتماع ــت ان حال
دیگــران ارتبــاط نزدیــک و صمیمــی داشــته باشــند. تحقیقــات نشــان می دهــد بیــن فراوانــی 
تماس هــای اجتماعــی و احســاس رضایــت از زندگــی ارتبــاط وجــود دارد. اگــر فــرض کنیــم 
کــه رقــم 9% معتبــر اســت، بایــد نتیجــه بگیریــم کــه درصــد مهمــی از ســالمندان در حالــت 
محرومیــت اجتماعــی بیــش از حــد زندگــی می کننــد. آثــار ایــن محرومیــت بــر ســامت روانی 
آنــان قابــل ماحظــه اســت. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه بیــن انــزوا و تنهایــی تفــاوت قایــل 
شــویم. تنهایــی بــا واکنــش یــا احســاس شــخصی ارتبــاط پیــدا می کنــد کــه ممکــن اســت 
حتــی زمانــی کــه انســان در میــان جمعیتــی انبــوه زندگــی می کنــد، به وجــود آیــد. لزومــی 
ــا  ــی ممکــن اســت ب ــد. تنهای ــا خــود را تنهــا احســاس کن ــدارد کــه انســان تنهــا باشــد ت ن
نوعــی شــرم و خجالــت در ارتبــاط باشــد کــه مانــع می شــود تــا فــرد پــس از تغییــر محیــط 
ــد دارد:  ــی ســه بُع ــدۀ تنهای ــرد. پدی ــی را به دســت گی ــای اجتماع ــکار تماس ه و شــرایط، ابت
گذشــته، حــال و آینــده. اولیــن بُعــد عبــارت اســت از زیســتن در گذشــته کــه در آن انســان 

1. Busse and Pfeiffer
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ــی را  ــن تنهای ــالمند ای ــد. س ــیابی می کن ــه گذشــته نامســاعد ارزش ــان حــال را نســبت ب زم
حســرت گذشــته توصیــف می کنــد. دومیــن بُعــد عبــارت اســت از تمایــل بــه احســاس خــأ 
نقــص و منزوی بــودن. ســومین بُعــد بیــم و هــراس از افزایــش تنهایــی اســت )میشــارا و ریــدل، 

.)173-171  :1382

- اختالل های عاطفی1  

ــی و  ــد )یک قطب ــکیل می ده ــی را تش ــای روان ــی،  اختال ه ــی و هیجان ــای عاطف اختال ه
دوقطبــی،  افســردگی، خودکشــی و رفتارهــای زیــان آور ، مالیخولیــا2، بدگمانــی3، واکنش هــای 

اضطرابــی، اســکیزوفرنی( )همــان : 186-175(.

- اختالل های عضوی مغزی4 

ــال و زوال حافظــه،  ــد )اخت ــری می گوین ــون پی ــه آن جن ــوام ب ــه ع ــی ک ــۀ اختال های کلی
تحلیل رفتــن عملکــرد فکــری یــا شــعوری، اختــال در قضــاوت، اختــال در جهت یابــی، زمــان، 
ــزی برگشــت پذیر و  ــر( شــامل ســندرم های مغ ــکان و اشــخاص، عواطــف ســطحی و متغی م

مغــزی مزمــن )همــان : 196-186(.

2-1-6  تئوری انتخاب5 

تئــوري انتخــاب یــک تئــوري مبتنــي بــر روان شناســي کنتــرل درونــي اســت کــه معتقــد 
اســت گذشــته بــر زندگــي کنونــي مــا اثــر شــگرفي داشــته اســت، ولــي تعیین کننــدۀ رفتــار 
ــت  ــه واقعی ــرام ب ــناختن و احت ــئولیت پذیري، به رسمیت ش ــزان مس ــت. می ــا نیس ــي م کنون
موجــود و شــیوه اي کــه بــراي ارضــاي نیازهایمــان انتخــاب مي کنیــم اســت کــه رفتــار کنونــي 

1. disorders of affectivity
2. Melancholia
3. Paranoia
4. organic brain syndromes
5. Choice theory
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مــا را تعییــن مي کنــد. بــر خــاف مازلــو کــه معتقــد بــود نیازهــا  »سلســله مراتب« دارنــد و تــا 
یکــی از آنهــا اشــباع نشــود نیــاز دیگــری در وجــود مــا ســر بــر نمــی  دارد، گلســر معتقــد اســت 

اولویــت نیازهــا بــرای هــر کســی متفــاوت اســت )گلســر، 1393: 9(. 

2-1-7  نیازهای انسان بر اساس تئوری انتخاب

بقا و زنده ماندن1  

نیــاز بــه بقــا تمــام نیازهای جســمانی ضــروری مانند نیاز بــه غذا، آب، هوا و ســرپناه و پوشــاک 
ــای  ــز از زیرمجموعه ه ــی نی ــۀ زندگ ــرای ادام ــت ب ــن امنی ــه تأمی ــاز ب ــود. نی ــامل می ش را ش
ــزی  ــده از لحــاظ ژنتیکــی طــوری برنامه ری ــاز شــمرده می شــود. تمــام موجــودات زن ــن نی ای
شــده اند کــه بــرای بقــای خــود تــاش کننــد. واژۀ گانــاس2 در زبــان اســپانیولی به معنــای شــور 
زندگــی، بهتــر از هــر واژۀ دیگــری میــل شــدید بــه حفــظ بقــا را نشــان می دهــد. معنــای ایــن 
واژه، سختکوشــی، پایــداری و انجــام هــر کاری اســت کــه بقــای فــرد را تضمین می کنــد و فراتر 
از بقــا یعنــی دســتیابی بــه امنیــت اســت. انســان گاهــی بــرای ارضــای یــک نیــاز، بــر یــک نیاز 
دیگــرش تســلط می یابــد. در اعصــار ماقبــل تاریــخ، حفــظ بقــا تنهــا نیــاز اساســی بشــر بــوده 
اســت؛ درســت همان طــور کــه االن هــم بــرای حیوانــات صــادق اســت. تفریــح و نشــاط هــم 
کــه پــاداش ژنتیکــی بــرای یادگیــری اســت و از آنجاکــه به تدریــج چیزهایــی زیــادی آموختیــم 
کــه ربطــی بــه حفــظ بقــا نداشــت ولــی بــا عشــق و احســاس تعلــق، قــدرت و آزادی رابطــه 
تنگاتنــگ بیشــتری داشــت، آن هــم نیــاز جداگانــه ای شــد. همیــن نیازهــای مکّمــل، غیــر از 
نیــاز بــه بقاســت کــه زندگــی مــا را چنیــن پیچیــده و متفــاوت از زندگــی حیوانات کرده اســت 

)گلســر، 1393 : 79-76(.

 عشق و احساس تعلق3 

نیــاز بــه عشــق و احســاس تعلــق، نیــاز بــه احســاس تعلــق و پیونــد عاطفــی داشــتن بــا دیگر 

1. Survive
2. Ganas
3. Love
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ــه، احســاس تعلــق اجتماعــی،  ــا دیگــران و داشــتن رابطــۀ صمیمان ــه تعامــل ب افــراد، نیــاز ب
احســاس تعلــق شــغلی و احســاس تعلــق خانوادگــی. شــروع کــردن خیلــی دشــوار نیســت 
ولــی ژن هــای عشــق و احســاس تعلــق مــا خواســتار آننــد کــه عشــق ورزیــدن را در تمامــی 
طــول عمــر خــود حفــظ کنیــم. مــا بــه دنبــال عشــق و احســاس تعلــق هســتیم و به نــدرت 
در زمینــۀ احســاس تعلــق و دوســتی مشــکل پیــدا می کنیــم. مــا به راحتــی دوســت پیــدا و 
دوســتی های خــود را حفــظ می کنیــم. بــرای حفــظ و ادامــۀ هــر نــوع عشــقی نیازمنــد عامــل 
ــک  ــد ی ــتان خــوب می توانن ــواده، دوس ــاق و اعضــای خان ــر خــاف عّش دوســتی هســتیم. ب
ــد  ــود راه نمی دهن ــن خ ــه ذه ــک را  ب ــر تمل ــرا فک ــد زی ــه دهن ــود ادام ــتی خ ــه دوس عمرب

ــان:85-79(. )هم

قدرت و پیشرفت1 

نیــاز بــه قــدرت )موفقیــت، ارزشــمندی شــخصی، شــهرت(؛ نیــاز بــه کســب قــدرت، ثــروت، 
تأثیرگــذاری و موفقیــت و نیــز نیــاز بــه توانایــی انجــام کارهاســت. حــّس موفقیــت، پیشــرفت، 
افتخــار، اهمیــت و خودارزشــمندی و خودشــکوفایی. نیــاز بــه قــدرت اغلــب به صــورت رقابــت، 
ــه  ــدرت ب ــد. ق ــا و اعتمادبه نفــس نمــود می یاب ــز برخــی فعالیت ه ــی انجــام موفقیت آمی توانای
معنایــی کــه انســان ها بــه دنبــال آن هســتند، یعنــی قــدرت بــرای قــدرت، خاصــه نــوع انســان 
اســت. مــا تنهــا گونــۀ قدرت طلــب و قدرت مــدار هســتیم و همیــن نیــاز بــه قــدرت اســت کــه 
از همــان روزهــای نخســتین عمــر، جایگزیــن نیــاز بــه بقــا می شــود و بــه انتخاب هــای زندگــی 
ــا وجــود برخــورداری از همــۀ  ــد کــه ب مــا ســایه می افکنــد. بســیاری از انســان ها قبــول دارن
مواهــب الزم، هنــوز بــه دنبــال دســتیابی بــه لــذت جمع آوری و بیشــتر داشــتن هســتند، حتی 
اگــر بــه قیمــت آن باشــد کــه دیگــران از مواهــب کمتــری برخــوردار و بــا محرومیــت روبــه رو 
شــوند. ایــن احســاس در بســیاری از آدم هــا ســیری ناپذیر اســت. خــوب یــا بــد بــودن قــدرت، 
ــادی هســتند  ــراد زی ــه، اف ــف، کســب و اســتفاده از آن بســتگی دارد. البت ــه چگونگــی تعری ب
ــا  ــد. برخــی از م ــود را ارضــا می کنن ــدرت خ ــه ق ــاز ب ــر، احســاس نی ــام کار خی ــا انج ــه ب ک

1. Power
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تــاش می کنیــم اعمالــی را انجــام دهیــم کــه هــم احســاس قــدرت بــه مــا ببخشــد و هــم 
ــم کــه  ــاری برســاند. مــا حداقــل ایــن انتظــار را داری ــه دیگــران ی ــه شــیوه های مختلــف، ب ب
کســی بــه  اظهارنظرهــای مــا گــوش دهــد. در دنیــای مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب، بســیاری 
ــه نظــر دیگــران  از افــراد بی آنکــه خودشــان بخواهنــد حــرف آخــر را بزننــد، از گــوش دادن ب
لــذت می برنــد. در جامعــۀ مبتنــی بــر ایــن تئــوری، تأکیــد بــر خــوب کنارآمــدن بــا یکدیگــر 
اســت و زورگویــی و تحمیــل خــود بــه دیگــران بســیار کــم رخ می دهــد. در چنیــن جامعــه ای 
دلیلــی بــرای قضاوت کــردن دربــارۀ یکدیگــر باقــی نمی مانــد و  افــراد بــرای حــّل اختاف هــا 

ــان:89-86(. ــد )هم ــاش می کنن ــم ت ــا ه و تفاوت هایشــان ب

آزادی1  

ــرای انســان میســر  ــاب را ب ــه انتخ ــازی اســت ک ــاری؛ آزادی نی ــه آزادی و خودمخت ــاز ب نی
می کنــد. مثــل انتقــال یــا مهاجــرت از جایــی بــه جــای دیگــر بــرای ابــراز آزادانــۀ خویشــتن، 
یــا احســاس خودمختــاری درونــی و باطنــی. حتــی در شــرایطی کــه عوامــل بازدارنده و ســخت 
ــظ  ــود را حف ــی خ ــان آزادی درون ــد همچن ــان ها می توانن ــود، انس ــال می ش ــی اعم محیط
کننــد؛ بدین معنــا کــه آنهــا می تواننــد انتخــاب کننــد کــه چگونــه بــه شــرایطی کــه در حــال 
تجربــه آن هســتند، پاســخ بدهنــد. آنچــه مــا به عنــوان آزادی می خواهیــم ایــن اســت کــه از 
ــرل و  ــم و از کنت ــراز کنی ــه اب ــور آزادان ــان را به ط ــم و خودم ــان را بکنی ــار زندگی م روی اختی
فشــارهای غیرضــروری و بیرونــی رهــا باشــیم. نیــاز بــه آزادی، یــک نیــاز تکاملــی اســت کــه 
هدفــش ایجــاد تــوازن و تعــادل بیــن نیــاز تــو بــه تــاش بــرای مجبورســاختن مــن بــه زندگی 
طبــق میــل تــو و نیــاز مــن بــه رهایــی از ایــن اجبــار اســت. بــا دیگــران بــه نحــوی رفتــار کنید 
کــه دوســت داریــد بــا خــود شــما رفتــار شــود. بدین صــورت، تعــادل و تــوازن مــورد نظــر شــما 
ــانی  ــای انس ــی از ویژگی ه ــم یک ــت می دهی ــود را از دس ــرگاه آزادی خ ــد. ه ــان می ده را نش
خــود یعنــی خاقیــت ســازنده را نیــز از دســت خواهیــم داد. هرچــه آزادتــر باشــیم و بتوانیــم 
نیازهــای خــود را بــه طریقــی ارضــا کنیــم کــه مانــع ارضــای نیازهــای دیگــران نشــویم، بیشــتر 

1. Freedom
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می توانیــم از خاقیت هــای خــود در جهــت منافع مــان و دیگــران اســتفاده کنیــم. افــرادی کــه 
در خاقیــت و آفرینندگــی خــود احســاس آزادی می کننــد به نــدرت خودخــواه و خودمحورنــد. 
آنهــا در اســتفاده کردن از اســتعدادهای خــود و مفیدبــودن بــرای دیگــران، لــذت بســیار می برند 

)همــان:91-90(.

تفریح1  

ــا خوشــگذرانی  ــح چیــزی بیــش از اســتراحت و ی ــذت و تفری ــه ل ــاز ب ــح؛  نی ــه تفری ــاز ب نی
اســت. لــذت و تفریــح یــک نیــاز اساســی اســت. تفریــح نوعــی پــاداش ژنتیکــی اســت کــه 
ــرای  ــادی را ب ــه جــای زی ــل ک ــم تکام ــم. عل ــت می کنی ــن دریاف ــن و آموخت در ازای یادگرفت
ــرای یادگیــری  ــزه ای ب ــوان انگی ــح را به عن ــذت و تفری ــی نمی گــذارد، ل شــانس و تصــادف باق
ــزی را  ــا چی ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــش اس ــه لذت بخ ــش از هم ــه بی ــرد. آنچ ــر می گی در نظ
یــاد بگیریــم کــه بتوانــد به خوبــی نیازهــای مــا را بــرآورده کنــد. تفریــح یــک نیــاز اساســی در 
زندگــی ماســت کــه خــود را در بســیاری از اقدام هــای مــا نشــان می دهــد. مــا تنهــا مخلوقاتــی 
هســتیم کــه در تمــام طــول زندگــی خــود بــازی می کنیــم و بــه همیــن دلیــل، همــواره در 
تمامــی طــول زندگــی خــود یــاد می گیریــم. روزی کــه بازی کــردن را کنــار بگذاریــم، یادگیــری 
ــرادی  ــده اســت. اف ــح و نشــاط، خن ــن نشــانه تفری ــف می شــود. بهتری ــن هــم متوق و آموخت
ــارۀ یکدیگــر چیزهــای زیــادی می آموزنــد و از ایــن رو، اغلــب  کــه عاشــق هــم می شــوند، درب
وقتــی بــا هــم هســتند خــود را در حــال خنــده می بیننــد. بســیار مهــم اســت از همــان ابتــدای 
زندگــی بفهمیــم متفــاوت از دیگرانیــم و فقــط مالــک خــود هســتیم. خــوب کنــار آمــدن بــا 
ــرای انجــام آن ایــن اســت کــه در کنــار  ــادی می طلبــد و بهتریــن راه ب دیگــران کوشــش زی
هــم فرصت هــای یادگیــری ســرگرم کننده و مفــّرح ایجــاد کنیــم. خنــده و یادگیــری، شــالوده 
ــد  ــح و نشــاط کارهــای بســیاری می توانی ــرای تفری ــز اســت. ب ــط بلندمــدت موفقیت آمی رواب

ــان: 93-92(. ــع شــما شــود )هم ــد مان ــدرت کســی می توان ــد و به ن انجــام دهی

1. Fun
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  2-2  پیشینۀ پژوهش 

  پیشینۀ داخلی 

»پیمانفــر، اکبــری دهکردی و محتشــمی« )1391( در تحقیق  »مقایســـۀ احســاس تنهایی و 
احســاس معنــا در زندگــی ســالمندان بــا ســطوح نگــرش مذهبــی متفــاوت«  بــه بررســی نقش 
ــد.  ــر احســاس تنهایــی و احســاس معنــا در زندگــی ســالمندان پرداخته ان نگــرش مذهبــی ب
نتایــج به دســت آمده نشــان داد هــر چــه ســالمندان در ســطح قوی تــر نگــرش مذهبــی قــرار  
داشــته باشــند، احســاس معنــا در زندگــی در آنهــا نیــز بیشــتر اســت. نگــرش مذهبــی یــک 
ــن  ــر ای ــی رود و ب ــمار م ــالمندان به ش ــکات س ــش مش ــرای کاه ــگیری کننده ب ــل پیش عام
ــای  ــت باوره ــه تقوی ــب، ب ــای مناس ــا برنامه ریزی ه ــد ب ــوط می توانن ــئوالن مرب ــاس، مس اس
ــی را  ــای مذهب ــرکت در فعالیت ه ــرای ش ــای الزم ب ــد و زمینه ه ــالمندان بپردازن ــی س مذهب
بــرای ســالمندان فراهــم کننــد کــه ایــن مــوارد در بهبــود وضعیــت روان شــناختی ســالمندان 

ــر باشــد. ــد بســیار مؤث می توان

»حســینی، رضایــی و کیخســروی بیــگ زاده« )1390( در مطالعۀ  »مقایســه حمایت اجتماعی 
و رضایــت از زندگــی و افســردگی و شــادکامی در ســالمندان زن و مــرد« بــه اهمیــت پژوهــش 
در زمینــۀ ســالمندان بــا توجــه بــه افزایــش شــمار ســالمندان از یک ســو و باورهــای مذهبــی 
و فرهنگــی کشــور مــا مبنــی بــر اکــرام ســالمندان پرداخته انــد. نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه 
ــادکامی و  ــی و ش ــت از  زندگ ــی و رضای ــت اجتماع ــن حمای ــادار بی ــۀ معن نشــان دهندۀ رابط

افســردگی اســت.

»ضابطیــان و تقوایــی« )1388( در مقالــه ای بــا عنــوان »شــاخص های مناسب ســازی فضاهای 
شــهری دوســتدار ســالمندان بــا اســتفاده از رویکــرد مشــارکتی« بــه رعایــت عدالت شــهروندی 
ــیب پذیر  ــار آس ــی اقش ــهروندان، حت ــی ش ــتفادۀ تمام ــرای اس ــده آل ب ــهری ای ــای ش در فض
ــد  ــمار می آین ــهری به ش ــر ش ــیب پذیر ه ــهروندان آس ــی از ش ــالمندان بخش ــد. س پرداخته ان
و در صورتــی کــه فضاهــای شــهری بــرای ســالمندان مناسب ســازی گــردد، پیامــد آن ســایر 
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اقشــار جامعــه نیــز در رفــاه بیشــتری خواهنــد بــود. به عــاوه، در حــال حاضــر درصــد بــاالی 
جمعیــت جــوان در شــهرها بیانگــر درصــد بــاالی ســالخوردگان در آینــده ای نزدیــک اســت و 
ایــن امــر لــزوم توجــه ویــژه بــه نیازهــای ســالمندان در فضاهــای شــهری را دوچندان می ســازد. 
ســالمندان بــه دالیــل جســمی و روحــی به فضاهــای شــهری و تحــرک و تعامل هــای اجتماعی 
بســیار نیازمندنــد و طرح هــای شهرســازی بایــد بــه مــردم ســالخورده کمــک کننــد تــا از شــهر 

اســتفاده و لــذت ببرنــد. 

»نورآزیــزن، دادگــری، احمــد و دادور« )1386( در مقالــه ای بــا عنــوان  »بررســی وضعیــت 
ــط در  ــه همســازی انســان  ـ محی ــازل ســالمندان براســاس نظری ــی در من ــی و ارگونوم ایمن
ــوانح در  ــل س ــایع ترین عل ــن و ش ــه  مهم تری ــیده اند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــزی« ب کشــور مال
محــل زندگــی ســالمندان، کوچک بــودن فضــا، ناهمواربــودن کــف، کمبــود نــور و ... بوده اســت. 
ارتقــای کیفیــت و رضایــت ســالمندان از زندگــی و محیــط منــزل بــا تأمیــن همســازی انســان 
ــده،  ـ محیــط، میســر می شــود. اســتفاده از دســتگیره های مناســب در کفپوش هــای غیرلغزن
تعبیــۀ میلــۀ کنــارِ درِ حمــام، توالــت، راهروهــا، پله هــا و اتاق هــا، رفــع هرگونــه ناهمــواری در 
کــف و ارتقــای اســتقال در زندگــی فــردی ســالمند موجــب تأمیــن ایمنــی و رضایــت بیشــتر 

بــرای ســالمندان می گــردد. 

»معتمــدی، اژه ای، آزاد فــاح و کیامنــش« )1384( شناســایی مؤلفه هــای اساســِی ســالمندی 
موفقیــت را در تحقیقــی  بــا عنــوان »بررســی رابطــه بیــن گرایش هــای مذهبــی و ســالمندی 
موفــق« حایــز اهمیــت دانســتند. ســالمندی موفــق الگــوی مناســبی از ســالمندی اســت کــه 
در ســال های اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. یکــی از متغیرهایــی کــه در ایــن تحقیــق 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه، گرایش هــای مذهبــِی ســالمندان و نقــش آن بــر ســالمندی موفــق 
بــوده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق گویــای آن اســت کــه ســالمندان موفــق به طــور معنــاداری 

گرایــش بیشــتری بــه مذهــب نشــان داده انــد.  
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پیشینۀ خارجی 

تحقیقــات »کــراووس1 و هــاوارد2« )2014( در مقالــۀ »مذهــب، یافتــن عائق زندگــی و تغییر 
عــزت نفــس در ســال های پیــری« نشــان می دهنــد کــه مشــارکت بیشــتر در فعالیــت، بــرای 
ســالمندان موفــق، ضــروری اســت. هــدف از ایــن پژوهــش بررســی ســاختارهای تأثیرگــذار در 
افزایــش انگیــزه جهــت مشــارکت افــراد همچنیــن نقــش اعتقــادات دینــی در زندگــی اســت. 
ــا  ــد ب ــی رون ــا م ــه کلیس ــتر ب ــه بیش ــالمندانی ک ــد از : 1( س ــده عبارتن ــای حاصل ش یافته ه
اعتقــاد بــه خداونــد در حــل مشکات شــان و رســیدن بــه اهــداف زندگــی، موفق تــر هســتند. 
2( ســالمندانی کــه بــاور بیشــتری بــه توجــه و حضــور خداونــد دارنــد، بــه امیــد بیشــتری در 

زندگــی خــود مــی رســند. 3( ســالمندان دارای امیــد، بیشــتراز زندگــی  لــذت مــی برنــد.

»کــراووس« )2004( در پژوهــش »دیــن، ســالمندی وســامت، کاوش در مرزهــای جدیــد در 
مراقبت هــای پزشــکی«  بــه بررســی ارتبــاط بیــن مشــارکت مذهبــی و ســامت در افراد مســن 
ــر  می پــردازد. چهــار جنبــه از دیــن در جزئیــات بررســی شــد: حمایــت اجتماعــی مبتنــی ب
کلیســا، بــاور مذهبــی، توبــه و عبــادت. تحقیقــات نشــان داده اســت حــدود80% افــراد باالتــر 
از 65 ســال حداقــل یــک بیمــاری مزمــن و 50 درصــد آنهــا بــه بیــش از دو بیمــاری مزمــن 
ــا 5  ــاالی 65 ســال بیــن 3 ت ــراد ب مبتــا هســتند. ســرانۀ هزینه هــای مراقبــت بهداشــتی اف
برابــر هزینه هــای پزشــکی زیــر 65 ســال اســت. لــذا شناســایی و توجــه بــه عوامــل مؤثــر در 
حفــظ ســامت ســالمندان در جامعــه بســیار حایــز اهمیــت اســت. ایــن تحقیق نشــان می دهد 
باورهــای دینــی در ســامت و امیــد بــه زندگــی بســیار مؤثــر هســتند. تحقیقــات به طــور مداوم 
از بــروز مشــکات روحــی و روانــی به جــای جســمی در مرکــز مراقبــت از ســالمندان حکایــت 
می کننــد و در ایــن پژوهــش افــراد ســالمند بــا باورهــای مذهبــی از ســامت روحــی و جســمی 

بیشــتری نســبت بــه ســالمندان فاقــد باورهــای مذهبــی برخوردارنــد.

»جیانبیــن و مهتــا«3 )2003( درمقالــه ای بــا عنــوان »تأثیــر دیــن در ســالمندی ذهنــی در 

1. Krause
2. Hayward
3. Jianbin, Mehta
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ــا مقایســه بیــن ســالمندان بودایــی و مســیحی ســنگاپور بــر اســاس داده هــای  ســنگاپور«  ب
جمع آوری شــده از مصاحبــه بــا پنــج بودایــی و پنــج مســیحی، بــه بررســی چگونگــی نقــش 
ــد  ــا نشــان می ده ــد. یافته ه ــی  پرداخته ان ــی، اجتماع ــری فیزیک ــد پی ــم فراین ــن در تنظی دی
ــازی کنــد. برخــی از  دیــن می توانــد نقــش یکپارچــه در تســهیل تنظیــم رونــد ســالمندی ب
اثرهــای منفــی دیــن در پیــری و برخــی از دیدگاه هــا دربــارۀ ســالمندی موفــق در بحــث ارائــه 

شــده اســت.

ــا  ــی ب ــه مذهب ــا ارزش مقابل ــوان »نقــش بســیار ب ــا عن ــی ب ــراووس« )1998( در تحقیق »ک
ــا باورهــای  ــه تأثیــر مســتقیم کاهــش اســترس مــرگ ب عوامــل اســترس زا در مرگ ومیــر« ب
مذهبــی در افــراد می پــردازد. در نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق اســترس مــرگ بــا آمــوزش در 

بیــن افــراد و همچنیــن در ســالمندان، کاهــش چشــمگیری می یابــد.

3.  روش پژوهش

ــه  ــالمندان و ارائ ــای س ــا و نیازه ــناخت مؤلفه ه ــدد ش ــر درص ــش حاض ــه پژوه از آنجاک
ــز  ــر نی ــش حاض ــت. پژوه ــادي اس ــري آن بنی ــت، جهت گی ــر آن اس ــي ب ــي مبتن الگوی
ــه  ــورد مطالع ــا م ــي آنه ــط طبیع ــا را در محی ــه پدیده ه ــل آنک ــفی، به دلی ــاظ فلس به لح
قــرار مي دهنــد و ایــن پدیده هــا را بــر حســب معنایــي کــه افــراد بــه آنهــا مي دهنــد، ادراک 
یــا تفســیر می کنــد، پژوهشــی کیفــی اســت. امــروزه در روش شناســي کیفــي راهبردهــاي 
ــاد  ــردازي داده بنی ــگاري، پدیدارشناســي، نظریه پ ــوردي، قوم ن ــۀ م ــر مطالع ــي نظی گوناگون
و... وجــود دارد. بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر به دنبــال تدویــن تئــوري و طراحــي 
ــردازي  ــرد »نظریه  پ ــت، راهب ــرگان اس ــي خب ــش ضمن ــتفاده از دان ــي و اس ــدل مفهوم م

داده بنیــاد« انتخــاب شــده اســت. 

ــه  ــق، مصاحب ــوع تحقی ــوب در موض ــع مکت ــود مناب ــه کمب ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه در ای
ــورد نظــر در  ــار م ــد. معی ــا را تشــکیل مي ده ــردآوري داده ه ــي گ ــرگان، شــیوه اصل ــا خب ب
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انتخــاب کارشناســان، ســابقۀ خدمــت بــه زائــران در اماکــن متبرکــه بــه میــزان حداقــل10 
ســال اســت. موردهــاي مصاحبــه بــر اســاس نمونه گیــري نظــري و جهــت دار انتخــاب شــده 
ــا مؤلفه هــا و ویژگي هــاي مفاهیــم  ــد ت ــه اي اتخــاذ گردی و فراینــد انجــام مصاحبه هــا به گون
و مقوله هــا، هــم از حیــث کّمــي و هــم کیفــي توســعه یابنــد. در نظریه پــردازي داده بنیــاد، 
ســه عنصــر کلیــدي کــد )قضیــه(، مفهــوم و مقولــه وجــود دارد. کدگــذاري در تئوري ســازي 
داده بنیــاد، شــکلي از »تحلیــل محتــوا« اســت کــه در پــي یافتــن و مفهوم ســازي موضوعــات 
قابــل بحثــي اســت کــه در میــان انبــوه داده هــاي اطاعاتــي وجــود دارنــد. کدگــذاري بــاز، 
فراینــد تحلیلــي اســت کــه از طریــق آن، مفاهیم، شناســایي شــده و ویژگي هــا و ابعــاد آنها در 
داده هــا کشــف مــي شــوند. فراینــد مقایســۀ کدهــا بــا یکدیگــر، بــراي یافتــن محور مشــترک، 
منجــر بــه شــکل گیري مفاهیــم از کدهــا مــي شــود. در کدگــذاري محــوري، بــا ایجــاد پیونــد 
ــي  ــان م ــي نمای ــي و فرع ــاي اصل ــا، مقوله ه ــم و داده ه ــي آن مفاهی ــا و در پ ــان مقوله ه می
شــوند.کدگذاري انتخابــي، فراینــد یکپارچه ســازي و بهبــود مقوله هاســت. در ایــن مرحلــه از 
ــط فیمابیــن مقوله هــاي موجــود در  ــرداز داده بنیــاد یــک تئــوري از رواب کدگــذاري، نظریه پ
مــدل کدگــذاري محــوري را بــه نــگارش درمــي آورد. پــس از یــک مصاحبــه عمیــق و تحلیل 
داده هــای مصاحبــه کانونــی و یــا در تحلیــل گفتمــان بــا یــک متــن حجیــم مواجــه هســتیم 
کــه ذهــن بشــر در ایــن نقطــه از تاریــخ  قــادر نیســت به راحتــی بــا آن مواجــه شــود و الگوهــا 
ــو دی  ــزار مکــس کی ــن پژوهــش از نرم اف ــد. در انجــام ای ــط موجــود را اســتخراج کن و رواب
ای1 اســتفاده گردیــد. کمــک عمــدۀ نرم افزارهــای تحلیــل کیفــی، طبقه بنــدی داده هــا و در 
ارتبــاط قــراردادن ایــن طبقــات بــا هــم اســت. در ایــن تحقیــق کیفــی، نرم افــزار بیشــتر در 
مرحلــۀ تحلیــل داده هــای کیفــی بــه کار گرفتــه شــد. اســتفاده از نرم افــزار در تحلیــل داده هــا، 

پایایــی نتایــج تحقیــق را افزایــش داد.

1. MAX QDA
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4. تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش

یافته های تحقیق 

داده هــای ایــن پژوهــش از طریــق مصاحبــه بــا 9 نفــر از صاحب نظــران فعــال در آســتان قدس 
رضــوی به دســت آمــده اســت. از اســتخراج 567 مضمــون )کــد اولیــه( حاصــل از داده هــای 
مصاحبــه، 43 مفهــوم به دســت آمــد. در نهایــت، بــا بررســی مفاهیــم به دســت آمــده، 12 مقولۀ 
کلــی به عنــوان نیازهــای زائــران ســالمند در اماکــن متبرکــه و مذهبــی حاصــل شــد و هــر یک 

از مفاهیــم در ذیــل مقوله هــای مــورد نظــر قــرار گرفــت.

جدول 4-1  ظهور مقوله هاي محوري
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5. نتیجه گیری و پیشنهادها

ارائه مدل مفهومی 

در ایــن پژوهــش بــر اســاس روش نظریه پــردازی داده بنیــاد، مــدل زیــر بــه صــورت جامــع و 
بــر اســاس نیازهــای انســان در تئــوری انتخــاب، در قالــب پنــج نیــاز اصلــی ارائــه گردیــد. 
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پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 

ــج  ــرت ثامن الحج ــی حض ــارگاه ملکوت ــران ب ــای زائ ــایی نیازه ــا شناس ــر ب ــش حاض پژوه
ــه  ــه ب ــّیع و توج ــان تش ــی جه ــن مذهب ــن اماک ــی از مطرح تری ــوان یک ــام( به عن )علیه الس
کارکردهــای مؤثــر زیــارت در پاســخگویی بــه نیازهــای ســالمندان، پیشــنهادهای ذیــل را ارائــه 

ــد. می کن

- تمهیدات ازدواج 

بــا عنایــت بــه آمارهــای موجــود و لــزوم توجــه بــه تنهایــی ســالمندانی کــه شــریک زندگــی 
خــود را از دســت داده انــد، مهیاکــردن شــرایطی مطلــوب در اماکن مذهبــی برای ازدواج ایشــان 

در چارچــوب آموزه هــای دینــی مــورد تأکیــد اســت. 

- امداد مالی 

ــزی در  ــل متعــددی از قبیــل ســرقت، فراموشــی و گم کــردن و عــدم برنامه ری ــه دالی ــا ب بن
هزینه هــا، ممکــن اســت زائــر ســالمند بــا کمبــود منابــع مالــی در برگشــت بــه مبــدأ از مــکان 
زیارتــی و مذهبــی مواجــه شــود. در چنیــن شــرایطی بــا در نظــر گرفتــن حداقل هــای ممکــن 
می تــوان بــا تمهیــدات الزم مالــی موجبــات بازگشــت ایشــان بــه محــل اقامــت و زندگــی را 

مهیــا گــردد )در آموزه هــای اســامی از ایــن مــورد بــه »ابــن الســبیل« یادشــده اســت(.

- خادم و همراه

ســالمندان بــه دالیــل بیــان شــده در ایــن پژوهــش )ناتوانی هــای جســمی و روحــی ( نیــاز بــه 
کمــک دارنــد. در چنیــن شــرایطی لــزوم همــراه و یــا خــادم ویــژه ســالمندان در حــوزۀ اماکــن 

مذهبی مشــهود اســت.



61
شناسایی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی 

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

- مدیریت فضای ویژه سالمند 

ــادی ورودی و  ــوص در مب ــام )به خص ــری از ازدح ــت در جلوگی ــزی و مدیری ــزوم برنامه ری ل
ــه آســیب پذیری ســالمندان.  ــت ب ــا عنای خروجــی( مراســم مذهبــی و امثالهــم، ب

- توسعه و توزیع ابنیه و فضا 

درنظرگرفتــن و ایجــاد زیرســاخت های مــورد نیــاز در قالــب رعایــت اســتانداردهای محیطــی 
جهــت ســالمندان، تأمیــن دفاتــر و فضاهــای متناســب خدمات بــرای زائــران، احداث زائرســرای 
موقــت کوتاه مــدت، ایجــاد زیرســاخت ارتباطــات تلفنــی، تأمیــن تســهیات الزم جهــت تــردد 
ســالمندان )آسانســور، پلــه برقــی، ســطوح  متحــرک و...(، توصیــه زیرســطحی فضاهــا و تدوین 

اســتانداردها بــر اســاس کار کارشناســی برای ســالمندان.

-  تجهیزات و امکانات فردی 

تهیــه و در اختیــار قــراردادن امکانــات و تجهیزاتــی ماننــد صندلــی چرخــدار، صندلــی تاشــو، 
نشــیمن موقــت در فضاهــای بــاز، چتــر، عصــا، ذره بیــن، لباس و پوشــش مناســب، ماشــین های 

زائــر بــر و امثالهــم مّدنظــر اســت.

- حراست و امنیت و مدیریت بحران 

لــزوم پیاده ســازی ســامانه مدیریــت بحــران در حــوادث مختلــف بــا در نظــر گرفتــن شــرایط  
ســالمندان، همچنیــن در نظــر گرفتــن اصــول پدافنــد غیرعامــل، افزایــش خدمات گمشــدگان، 

دفاتــر امانــات، حراســت و نگهبانــی.

- خدمات کفشداری 

ســالمندان بــا تحویــل کفــش بــه محــل مشــخص در هنــگام ورود بــه مــکان مذهبــی  نگــران 
ســردرگمی حرکــت و لــزوم توجــه بــه کفــش همــراه خــود در حــوزۀ اماکــن نبــوده و بــا آرامش 
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خاطــر بــه عبــادت مــی پردازنــد. ایــن خدمــت ضمنــاً مــی توانــد در مدیریــت تــردد زائــران 
به خصــوص ســالمندان، بســیار مفیــد باشــد.

- آموزش کارکنان در انجام خدمات متناسب با سالمند 

 یکــی از نیازهــای مهــم در حــوزه ســالمندان، کاهــش اضطــراب ایشــان در برخــورد دیگــران 
ــه  ــا ارائ ــده ب ــان آموزش دی ــت. کارکن ــالمندان اس ــکات س ــتن از مش ــل آگاهی نداش به دلی
خدمــات مناســب در زمــان مطلــوب قبــل از بــروز مشــکل و درخواســت ســالمند، در افزایــش 

امنیــت ذهنــی ایــن طبقــه از جامعــه کمــک شــایانی می کنــد.

- نظافت محیط و جمع آوری زباله 

ــا عنایــت بــه عــدم کنتــرل اجابــت مــزاج بنــا بــه دالیــل متعــدد پزشــکی و ناتوانی هــای  ب
جســمی، بایــد تمهیــدات الزم بــرای طهــارت نجاســت احتمالی بــا توجه به شــرایط ســالمندان 
مهیــا نمــود. همچنیــن، حجــم زبالــۀ تولیــدی توســط ســالمندان و کم توانــان بیشــتر اســت. بــا 
توجــه بــه توســعه تکنولــوژی و در اختیــار قــرار گرفتــن پوشــک بــرای ســالمندان، باید بــه دفع 

زبالــۀ تولیــدی جدیــد نیــز توجــه کرد.

- امکانات بهداشتی و  وضوخانه

افزایــش بیمــاران ســالمند در حــوزۀ اماکــن مذهبــی، تجهیــز مراکــز درمانی و تأمیــن تیم های 
امــداد و فوریــت پزشــکی متناســب بــا ســالمندان  را مــی طلبــد. با توجه به مشــکات جســمی 
و بیماری هــای متعــدد ســالمندان، تأمیــن  امکانــات بهداشــتی از قبیــل ســرویس بهداشــتی، 
وضوخانــه، حمــام و... بــه تعــداد مناســب و توزیــع مناســب مــورد تأکیــد اســت. ضمنــاً طراحــی 

ایــن فضاهــای بهداشــتی بایــد متناســب بــا شــرایط فیزیکی ســالمندان باشــد.
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- مناسب سازی زیست محیط 

تهویه ) برودتـ  گرما و رطوبت ( و نور ) روشنایی( و صوت مناسب با شرایط سالمندان

- دفن در اماکن مذهبی 

تمایــل بــه وصیــت دفــن در مــکان مذهبــی در ســالمندان به دلیل باورهــای شــیعی و احتمال 
شــفاعت اولیــای خــدا در روز قیامــت به دلیــل همجــواری مّیــت بــا پیکــر دفــن شــدۀ صالحین، 
شــهدا و اولیــای خــدا یــا قداســت مــکان مذهبــی نــزد خداونــد، بایــد نســبت بــه افزایــش و 

تأمیــن آرامســتان اقــدام شــود.

- تماس  و لمس فیزیکی 

بــا عنایــت بــه تأکیــد آمــوزه هــای دینــی بــه حضــور و نزدیکــی بــه مرکز عبــادی، ســالمندان 
بایــد بتواننــد امــکان عتبه بوســی، لمــس بــه قصــد تبــرک ضریح داشــته باشــند.

- دیدن و شنیدن 

ــنیداری  ــورت ش ــه ص ــم ب ــا و مراس ــی، آیین ه ــه مذهب ــرآن و ادعی ــدی از ق ــکان بهره من ام
ــر در شــرایطی کــه  ــۀ دورت ــی از فاصل ــادی و زیارت همچنیــن مهیاکــردن تماشــای مرکــز عب

ســالمند بــه هــر دلیلــی نتوانــد بــه مرکزیــت مــکان مذهبــی نزدیــک شــود.

- هدایای متبرک 

دریافــت هدایــای متبــرک موجــب آرامــش و رضایــت قلبی ســالمند می شــود. دریافــت خاک، 
پارچــه، نمــک و امثالهــم از یــک مــکان مذهبــی توســط ســالمند نوعــی ارتبــاط بلندمــدت را با 
آن مرکــز عبــادی پــس از بازگشــت در او ایجــاد مــی کنــد. تأمیــن هدایــا و ســوغات از آن مکان 
مذهبــی بــرای اطرافیــان توســط ســالمند یــا بــرای ســالمند بســیار لذت بخــش اســت. غــذای 
متبــرک نیــز فراتــر از نیــاز جســم و تأمیــن کننــدۀ اغنــای روحــی در مــکان مذهبــی اســت. 
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اختصــاص غــذای متبــرک بــه ســالمندان مکّمــل زیارت ایشــان اســت.

- ارزشمندی شخصی و شهرت 

نیازهــای رعایــت حقــوق، عــدم نــگاه تبعیضــی، توجــه بــه عــزت نفــس، الــزام بــه حفظ شــأن 
و منزلــت ســالمندان، همچنیــن تعریــف ســالمند از نــگاه ســالمند و  توجه به گذشــتۀ شــاخص 

ســالمند بایــد مــورد توجــه دســت اندرکاران مدیریــت اماکــن مذهبــی قــرار گیرد. 

- کمک به دیگران 

ســالمندان بــا توجــه بــه عاقــه منــدی بــرای کمــک بــه دیگــران همچنیــن محدودیت هــای 
فیزیکــی، ســعی مــی کننــد با انجــام دعــا و آداب عبــادی، همچنیــن نایب الزیــاره  بودن، نســبت 
بــه عزیــزان و دیگــران ادای دیــن و وظیفــه کننــد، لــذا برنامه ریــزی بــرای انجــام امــکان زیــارت 

گروه هــای ســالمندان توســط مســئوالن، پاســخی مناســب بــه ایــن نیــاز اســت.

- آموزش و فرهنگسازی احترام به سالمند 

ــروز کمبودهایــی در اجتمــاع، شــاخص گردیــده اســت. کمبــود آمــوزش  ــا ب ایــن مفهــوم ب
مفاهیــم غنــی اخاقــی اســام جهــت احتــرام بــه ســالمند، کمــک بــه ســالمندان بــا ایجــاد 
حــس ترحــم در ایشــان، توجــه نکــردن بــه تکلیــف و وظیفــه در احترام بــه دیگــران به خصوص 
ســالمندان، اولویــت ســایر امــور و اقدام هــا بــر تکریــم و احتــرام به طــور شــاخص نمونه هایــی 

از ایــن کمبودهاســت کــه بایــد مرتفــع گــردد. 

- ارائه و توزیع متناسب جنسیتی 

ایــن نیــاز بــا توجــه بــه ایجــاد تفکیــک جنســیتی و  توجــه نکــردن بــه محدودیت هــای بانوان 
بــا آقایــان، بــروز مــی یابــد. افزایــش وضوخانــۀ مخصــوص بانــوان، حضــور خــّدام بــا جنســیت 
ــراد  ــدن اف ــری از گم ش ــی، جلوگی ــن مذهب ــی ایشــان در اماک ــرای همراه ــالمند ب ــق س مواف
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ســالمند بــا اطــاع رســانی مناســب در تفکیــک جنســیتی فضاهــا. 

- مدیریت زمان ارائه خدمات در مکان زیارتی 

ــدم  ــت، ع ــا ســاعات ازدحــام جمعی ــات متناســب ب ــان اجــرای خدم ــت مناســب زم مدیری
شــتابزدگی و حفــظ خونســردی در ارائــه خدمــات بــه زائــران به خصــوص ســالمندان در مــکان 

ــرای ایشــان مؤثــر اســت. مذهبــی، در ایجــاد آرامــش و عــدم مزاحمــت ب

- تعارض های محیطی 

تعــدد مراجــع تعریــف کننــدۀ معیارهــا و قوانیــن مرتبــط بــا ســالمندان، نــگاه متفــاوت بــه 
ــد و  ــزات جدی ــردن از تجهی ــتفاده نک ــالمندی، اس ــاوت از س ــص و متف ــف ناق ــالمند، تعری س
متناســب، توقــف تصمیم هــا و اقدام هــا بــا تغییــر مدیریــت، اعمــال ســلیقۀ شــخصی در خدمت 
و مدیریــت بــا وجــود کار کارشناســی، نبــود هماهنگــی بیــن حوزه هــای مختلــف مدیریتــی در 
ــا  ــور غیرمســتقیم و ب ــن، به ط ــتانداردها و قوانی ــدم اجــرای اس ــن ع ــی همچنی ــن مذهب اماک

عملکــردی ثانویــه جهــت ســالمندان در اماکــن مذهبــی، بــروز نیــاز و مشــکل مــی کنــد.

- کتاب های دینی 

کتاب هــای دینــی،  شــامل قــرآن و کتاب هــای ادعیــه بایــد بــرای ســالمندان مناسب ســازی 
شــود. بــا توجــه بــه یکــی از مهمتریــن محدودیت هــای ســالمندان در کاهــش قــدرت  بینایــی 
بــه هنــگام مطالعــه، کتاب هــا بــا خــط و چــاپ درشــت همچنیــن بــا تنــوع موضوعــی  بایــد 
ارائــه شــود. همچنیــن به دلیــل افزایــش حضــور ســالمندان از ســایر ملیــت هــا،  ایــن کتاب هــا 

بایــد بــا ترجمه هــای شــیعی حداقــل بــه دو زبــان انگلیســی و اردو در اختیــار قــرار گیــرد. 

- اطالع رسانی 

ایــن نیــاز در کلیــۀ گروه هــای ســّنی به ویــژه ســالمندان حایــز اهمیــت اســت. وجــود ابزارهای 
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متنــوع اطــاع رســانی )تابلــو، نمایشــگرهای الکترونیکــی، پیام هــای صوتــی، مــوارد چاپــی و... ( 
در محــدودۀ اماکــن متبرکــه و حتــی قبــل از حضــور در ایــن اماکــن از مبــدأ حرکتــی بــا توجه 
بــه حساســیت های موجــود در بیــن ســالمندان، ســبب افزایــش اطمینــان و آرامــش به دلیــل 
ــژه  ــتانداردهای وی ــا  اس ــق ب ــد مطاب ــانی بای ــاع رس ــود. اط ــاب می ش ــکان انتخ ــی و ام آگاه

ســالمندان ارائــه گــردد.

- آموزش آداب زیارتی 

آمــوزش آداب زیارتــی بــا تأثیــر از آموزه هــای متعالــی دینــی، ضمــن کاهــش مشــکات آداب 
قومــی ـ ســنتی و جلوگیــری از خرافــه و بدعــت در اماکــن مذهبــی، ســبب ارتقــای عبــادت و 
زیــارت ســالمندان و ســایرین مــی گــردد. به دلیــل  تقّیــد بیشــتر ســالمندان در انجــام صحیــح 
تــر اعمــال عبــادی،  آمــوزش آداب زیارتــی مــی توانــد بــا توجــه بــه محدودیت هــای ایــن گــروه 
اجتماعــی، بــا افزایــش آزادی و قــدرت انتخــاب رغبــت، ایشــان را بــه حضــور بیشــتر در اماکــن 

مذهبــی و کاهــش حــّس مزاحمــت بــرای دیگــران، گســترش دهــد.

- آموزش و پاسخگویی مسائل شرعی و دینی 

ســالمندان بــا توجــه بــه حضــور بیشــتر در اماکــن مذهبــی،  تقیــد در انجــام درســت آداب 
عبــادی و بــروز شــبهات دینــی همچنیــن عــزت نفــس، تمایــل دارنــد پاســخگویی بــه مســائل 
مذهبــی و اعتقــادی ایشــان توســط علمــای دینــی و در اماکن مذهبــی صورت پذیرد. گســترش 

فضاهــای پاســخگویی بــه مســائل شــرعی و دینــی بایــد مّدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد.

- مراسم و آیین های مذهبی 

ــا دیگــران اســت.  یکــی از عایــق ســالمندان، حضــور در محیط هــای اجتماعــی و تعامــل ب
ایــن مهــم به دلیــل ظرفیت هــای موجــود در اماکــن مذهبــی مــورد توجــه ســالمندان اســت. 
بــا برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی و مذهبــی ویــژۀ ســالمندان، ضمــن پرکــردن اوقــات فراغــت 
ایشــان، می تــوان ســبب افزایــش باورهــای دینــی و مذهبــی همچنیــن امیــد بــه زندگــی در 
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بیــن ســالمندان گردیــد.

  پیشنهادهای تحقیقات آتی 

در راســتای پژوهــش حاضــر، مــواردی بــه شــرح زیــر جهــت انجــام مطالعــات آتــی پیشــنهاد 
می شــود:

- اولویت بندی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی.

ــر  ــروز تعارض هــای محیطــی ب - بررســی و شناســایی عوامــل تأثیرگــذار در جلوگیــری از ب
اســاس ایــن پژوهــش در اماکــن مذهبــی.

ــالمندان و  ــای س ــایی نیازه ــرای شناس ــی ب ــی و تحقیقات ــای  پژوهش ــاد کارگروه ه - ایج
ــده. ــالمندان آین ــت س ــزی جه برنامه ری

ــر روی ســایر گروه هــای خــاص ماننــد کــودکان و... در اماکــن  - انجــام مطالعــات مشــابه ب
مذهبــی.



68

سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

منابع و مآخذ

ـ ابوالقاسمی، عباس. )1376(. »نقش گرایشهای مذهبی در اتخاذ شیوه های مقابله با استرس در سالمندان تهرانی«. 
ارائه شده در اولین همایش نقش دین در بهداشت روانی. تهران: 24-27 آذرماه. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی ایران.
ـ احمدی، سیروس. )1379(. مجموعه مقاالت سالمندی. جلد دوم. تهران: گروه بانوان نیکوکار.

ـ احمدی، وکیل؛ بهشتی، سیدصمد. )1386(. »بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان در ایران«.  
فصلنامه جمعیت. ش61 و 62. صص: 38-19.

ـ پیمانفر، الیکا؛ علی اکبری دهکردی، مهناز و محتشمی، طیبه.  )1391(. »مقایسه احساس تنهایی و احساس معنا در 
زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت«. روانشناسی و دین. ش20. صص:54-42.

ـ حاجی زاده میمندی، مسعود؛ زارع شاه آبادی، اکبر؛ مروی نام، نرگس و ابوترابی زارچی، فاطمه. )1391(. »بررسی 
رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد«.  مطالعات راهبردی زنان. ش58. صص: 

 .236-191
ـ حسینی، سیده  مریم؛ رضایی، آذرمیدخت وکیخسروی بیگ زاده، زهره. )1390(. »مقایسه حمایت اجتماعی و 

رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان زن و مرد«.  زن و جامعه. س دوم. ش چهارم. صص: 143-
.162

ـ داویدیان، هاراطون. )1376(. »بهداشت روانی از دیدگاه ادیان توحیدی«. ارائه شده در اولین همایش نقش دین در 
بهداشت روانی. تهران: 24-27 آذرماه. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

ـ دولت شاهی، بهروز؛ پهلوانی، هاجر. )1384(. »بررسی نقش زیارت در سامت روانی افراد«.  نقد و نظر. ش37و38 
. صص: 368-358.

ـ دهستانی، حسین. )1387(. »ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت«. هفته نامه برنامه. س هفتم. 
ش290. صص: 17-12.

ـ رضوانی، محمدرضا و دیگران. )1392(.»سنجش عوامل مؤثر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق روستایی)مطالعه 
موردی: شهرستان نیشابور(«. پژوهش های روستایی، دوره 4. ش 2. صص:326-301.

ـ رفیعی پور، سیدهادی. )1384(.»هدف از زیارت«. وقف میراث جاویدان. ش52. صص: 26-21.
ـ سعیدی، علی اصغر. )1388(. »چالش های فراغت سالمندان در ایران«. مطالعات فرهنگی و ارتباطات. ش16. صص: 

.80-57
ـ ضابطیان، الهام؛ تقوایی، علی اکبر. )1388(.»شاخص های مناسب سازی فضاهای شهری دوستدار سالمندان با استفاده 

از رویکرد مشارکتی«. مسکن و محیط روستا. ش128. صص:71-60.
ـ قلی ز اده، آذر؛ شیرانی، عزت. )1389(. »رابطه بین عوامل فردی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایت از 

زندگی سالمندان اصفهان«.  جامعه شناسی کاربردی. ش37. صص:82-69.
ـ گلسر، ویلیام. )1383(. تئوری انتخاب. ترجمه علی صاحبی. تهران: سایه سخن.



69
شناسایی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی 

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

ـ مشفق، محمود؛ میرزایی، محمد. ) 1389(.»انتقال سنی در ایران : تحوالت سنی جمعیت و سیاست گذاری های 
اجتماعی، جمعیتی«. فصلنامه جمعیت. ش71 و72. صص: 22-1 .

ـ معتمدی، عبداهلل؛ اژه ای، جواد؛ آزادفاح، پرویز وکیامنش، علیرضا. )1384(.»بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و 
سالمندی موفق«. دانشور رفتار. ش10. صص:56-43 .

ـ میشارا، بریان ل و ریدل، رابرت. )1382(. روانشناسی بزرگساالن. ترجمه حمزه گنجي و فرنگیس حبیبی. تهران: 
انتشارات اطاعات.

ـ  نورآزیزن، شریفه؛ دادگری، علی؛ احمد، نوبایا و دادور، لیا. )1386(.»بررسی وضعیت ایمنی و ارگونومیک منازل 
سالمندان بر اساس نظریه همسازی انسان محیط در کشور مالزی«. فصلنامه دانش وتندرستی. ش4. صص:52-46 .

- Jianbin, X. u, Mehta, K. (2003), “ The Effect of Religion on Subjective Aging in 
Singapore. A Interreligiouse Comparision.” Archives of Gerentology , V4 , pp 502-485.
- Krause, N. & Hayward, R. D. (2014). «Religion, Finding Interests in Life, and Change 
in Self-Esteem During Late Life». Research On Aging, 3) 36) ,pp381–364.
- Krause, N. (2004).« Religion, Aging, and Health: Exploring New Frontiers in Medical 
Care». Southern Medical Journal, 1223–1215 ,(12)97.
- Krause, N. (1998) «Stressors in highly valued roles , religious coping and morality». 
Journal of Psychology and Aging. 2)13) , pp 255-242.
- Krole, I and Sohechan, B. (1989), “Religion belifes and practice among 52 
psychiatric in patients in Mennesota”. American Journal of Psychiatry. 673 ,109.
- Levin, Jeffry and Vander (1998), “Religion factors in Psysicial Health and 
psychological of illness”. Psychological Medicine, 8, p.64-159.
- Nealman, P. and Persaud. R. (1995), “Why do psychiatrists neglect religion”. British 
Journal of Medical Psychology, 68, p.178-169.
- Roberts K. A. (1992), A sociological overview mental health implication of religio-
cultural megatrends in the United State. In Pargament K. I. Maton I. & Hess, R. E. 
(Editors). Religion and Prevention in Mental Health. Haworth Press Inc.
- Tix, A. P., Frazier, P. A. (1998), “The use of religious coping during stressful life 
events”. Journal of consulting and clinical psychology, 2) 66), p.422-417.


