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چکیده
ن بــه باورهــای الهــی و توجــه بــه دیــن و مذهــب
در عصــر حاضــر ،گســترش روزافــزون تمایــل انســا 
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 بهخصــوص ایــران ،بــه دلیــل تغییــرات
جمعیتشــناختی و کاهــش میــزان موالیــد و مرگومیــر ،رو بــه افزایــش اســت .از طرفــی دیگــر ،ايــران
كشــوری مذهبــي شــناخته ميشــود و حضــور روزافــزون زائــران و عبادتکننــدگان ســالمند در اماکــن
متبرکــه و مذهبــی کشــور و الــزام پاســخگویی و خدمترســانی متناســب بــا ایــن قشــر ،توجــه ویــژه بــه
شــناخت نیازهــای ســالمندان در ایــن اماکــن را میطلبــد .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از دادههــای
حاصــل از مصاحبــه بــا نخبــگان آســتان قــدس رضــوی و روش کیفــی نظریهپــردازی دادهبنیــاد و
اســتفاده از نرمافــزار «مکــس کیــو دی ای» مــدل مفهومــی نیازهــای ســالمندان را در قالــب  12مقولــه
متناســب بــا  5نیــاز اساســی آنــان در قالــب تئــوری انتخــاب ارائــه کــرده اســت .ایــن پژوهــش افزایــش
ـس تعلــق و پیونــد
امنیــت بــرای زندگــی و نیازهــای جســمی و روحــی ســالمند را در نیــاز بــه بقــا؛ حـ ّ
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 خالقیــت ســالمند را در نیــاز بــه آزادی؛ و بــا دیگــران بــودن در مــکان مذهبــی
و تکــرار زیــارت و عبــادت ســالمند را در نیــاز بــه تفریــح؛ مدلســازی کــرده اســت.
کلیدواژهها :سالمند ،زائر ،نیاز ،اماکن متبرکه و مذهبی ،تئوری انتخاب.
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) (نویسنده مسئول)Mortezarojui@imamreza.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد مدیریت اماکن متبرکه و مذهبی ،دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)abbasmomeni 1350 @gmail.com :
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 .1مقدمه و اهمیت پژوهش
«خداونــد كســي اســت كــه شــما را بــه هنــگام نــوزادي ناتــوان آفريــد ،آنــگاه پــس از ناتوانــي

نيــرو و تــوان بهوجــود آورد و شــما را بــه دوران جوانــي رســانيد ،آنــگاه پــس از توانايــي ،ضعــف

و سســتي پديــد آورد و شــما را بــه پيــري رســانيد .آري او هرچــه بخواهــد ميآفرينــد .اوســت

كــه هــم داناســت و هــم توانــا 1».عمــر طوالنــي ،بهخصــوص عمــر طوالنــي همــراه با ســامت و
رفــاه ،همــواره هــدف و آرزوي بشــر بــوده اســت .اگــر تــا اوايــل قــرن حاضــر فقط عــدۀ معدودي

از ايــن مزيّــت برخــوردار ميشــدند ،اكنــون اميــد بــه زندگــي در بــدو تولــد بــراي تعــداد

روزافزونــي از افــراد بشــر ،حتــي در كشــورهاي در حــال توســعه ،واقعيتــي انکارناپذیــر اســت.

پيشــرفتها و فناوریهــای نویــن در مراقبتهــاي پزشــكي و بهداشــتي و ســاير برنامههــاي
اقتصــادي و اجتماعــي ،نهتنهــا موجــب كاهــش ميــزان مرگوميــر كــودكان شــده بلكــه

افزایــش قابــل توجــه طــول عمــر ســالمندان را نیزبــه دنبــال داشــته اســت .عامــل مؤثــر ديگــر
ایــن پديــدۀ دموگرافيك،كاهــش ميــزان مواليــد در تعــداد كثيــري از كشورهاســت كــه نســبت
ســالمندان را متناســب بــا كاهــش جمعيــت كــودكان بــاال بــرده اســت .ايــران نیز در پــي تغيير

دموگرافيــك در دو دهــۀ اخيــر ،بهســرعت بــه ســمت ســالخوردگي پيــش مـيرود .بــر اســاس

هميــن پيشبينــي ،نســبت جمعيــت ســالخورده كشــور از حــدود  ٪5/7در ســال  2001بــه

بيــش از  ٪7/2در ســال  2025و بــه حــدود  ٪18در ســال  2050بالــغ خواهــد شــد (ســعیدی،
.) ۶۳: 1388

ســالهاي ســالخوردگي هماننــد ســالهاي جوانــي اســت؛ از ايــن نظــر كــه افــراد چــه

ميكننــد ،راه زندگــي آنهــا چگونــه اســت ،چــه نقشهايــي را ميپذيرنــد يــا ادامــه ميدهنــد

و چگونــه دربــارۀ خــود و ديگــران ميانديشــند .ســالمندان ســرمايهاي بــراي ديگــر افــراد
خانــواده ،اجتمــاع و اقتصــاد بهشــمار ميآينــد .ســرمايهگذاري در امــر ســالمندان فوايــدي

را بــراي هــر جامعـهاي در بــر خواهــد داشــت .بــه هميــن دليــل ،بــه نظــر ميرســد بررســي و
مطالعــۀ بيشــتر در ايــن مقولــه بــرای ارائــۀ راهكارهــاي مناســب بهمنظــور تطابــق با ســالمندي

 .1قرآن مجيد ،روم۵۴ ،
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و مشــكالت ناشــي از آن ،ضــروري اســت .حجتاالســام والســملین فخرالدیــن صابــری ،دبیــر
ســتاد ویــژه بقــاع متبرکــه و اماکــن مذهبــی ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و

گردشــگری ،میگویــد « :درحــال حاضــر حــدود  ١١هــزار امامــزاده و بقعــه متبرکــه در کشــور

وجــود دارد و از ایــن تعــداد  1٥٧٠بنــا متعلــق بــه آرامگاههــای امامــزادگان و مفاخــر بــزرگ
مذهبــی و علمــی کشــور اســت کــه بــه ثبــت ملــی رســیده اســت( ».ایکنــا .)۱۳۹۲/۷/۸ ،بــه

گفتــۀ حجــت االســام شــرفخانی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امورخیریــه
بهطــور ســاالنه  170میلیــون بــار تشــرف زیارتــی بــه ایــن اماکــن داریــم ( ایســنا.)95/3/1 ،

بــر اســاس ســند چشـمانداز بیستســاله آســتان قــدس رضــوی ،فقــط حــرم مطهــر حضــرت

امــام رضــا (علیهالســام) میباســت ســاالنه پذیــرای 40میلیــون زائــر باشــد (آســتاننیوز،

 .)1388/11/20در روزهــای خاصــی مثــل تعطیــات نــوروز ،آمــار ورود زائــران بــه مشــهد
مقــدس میلیونــی میشــود .بخــش زیــادی از ایــن جمعیــت را زائــران میانســال ،ســالخوردۀ

کمتــوان و ناتــوان تشــکیل میدهنــد .در حــال حاضــر حــدود 40دســتگاه زائربــر بــه ســالمندان
خدمــات ارائــه میکننــد و افــزون بــر دوهــزار نیــرو در رابطــه بــا خدمــات صندلــی چرخــدار
فعالیــت دارنــد (آســتان نیــوز .)1392/12/29 ،فقــط در ســال  93تعــداد  4میلیــون و 837

هــزار و 726زائــر بــه وســیله زائربرهــا و  1میلیــون و  209هــزار و  277نفــر بــه وســیله صندلــی
چرخــدار در حــرم مطهــر جــا بــه جــا شــدهاند (آســتان نیــوز.)1394/5/19 ،

از آنجاكــه ايــران كشــوری مذهبــي شــناخته ميشــود و در متــون دينــي بهويــژه آيــات

و روايــات بارهــا بــر رابطــۀ مثبــت بيــن دينــداري و ايمــان بــه خــدا بــا رضايــت از زندگــي
و مؤلفــه هــاي آن (آرامــش قلبــي ،اميــدواري ،خــوش بينــي و امثالهــم) تأكيــد شــده اســت،

لــذا توجــه بــه رابطــه بيــن رضايــت از زندگــي و دينــداري ،حایــز اهميــت اســت (حاجــی

زاده و همــکاران .)۱۹۳ :1391 ,حضــور روزافــزون زائــران و عبادتکننــدگان ســالمند در
اماکــن متبرکــه و مذهبــی ،لــزوم توجــه بــه نیازهــای ایــن زائــران و برنامهریــزی دربــارۀ رفــع
و ارائــه پاســخ متناســب بــا مــوارد فــوق را صدچنــدان کــرده اســت .در نظرگرفتــن مشــکالت

جســمانی ســالمندان و لــزوم دسترســی مناســب بــه ســرویسهای بهداشــتی ،تهویــۀ مناســب،
فوریتهــای پزشــکی و امــدادی ،ســرعت عمــل نداشــتن ســالمندان در بحرانهــای گوناگــون
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طبیعــی و جمعیتــی ،مشــکالت کاهــش حساســیت و دقــت حــواس پنجگانــه بهخصــوص
بینایــی و شــنوایی ،اختاللهــای عضــویِ مغــزی ،مشــکالت حافظــه ،اختاللهــای عاطفــی

ماننــد هیپوکنــدری ،1واکنشهــای پارانوئیــدی ،2واکنشهــای اضطرابــی و بســیاری مســائل

از ایــن دســت باعــث میگــردد توجــه بــه ســالمند و شناســایی نیازهــای او بهخصــوص در
اماکــن متبرکــه و مذهبــی ،مــورد تأکیــد پژوهشــگران قرارگیــرد .توجــه متولیــان و مدیــران

اماکــن متبرکــه و مذهبــی بــه مســائل و مشــکالت و نیازهــای مراجعهکننــدگان بــه ایــن مراکز،

بهخصــوص گروههــای خــاص ماننــد ســالمندان میتوانــد از بــروز چالشهــا و بحرانهــای
احتمالــی جلوگیــری کنــد یــا آنهــا را بــه حداقــل برســاند .یکــی از چالشهــای پیــش رو در

ایــن اماکــن ،بــروز بحرانهــای ثانویــه اســت کــه زائیــدۀ عــدم توجــه و ارائــه راهــکار در برخورد

بــا مســائل بــه ظاهــر کماهمیــت در شــرایط عــادی اســت.

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه تأکیــد ویــژۀ مقــام معظم رهبــری بــر خدمت بــه زائران بــارگاه

مقــدس رضــوی بهویــژه ضعفــا و نیازمنــدان و قرارگرفتــن آن در رئــوس برنامههــای مدیریتــی
آســتان قــدس رضــوی ،تــاش شــده اســت تــا بــا نگاهــی نوآورانــه بــه بررســی نیازهــای زائــران

ســالمند در اماکــن متبرکــه بهویــژه حــرم حضــرت رضــا (ع) پرداختــه شــود .در حالــی کــه

عمــده تحقیقــات بــر مــدل سلســلهمراتب نیازهــای مازلــو  3بنــا نهــاده شــدهاند ،امــا در ایــن

پژوهــش از مــدل گلســر 4اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،طــي بررسـيهاي بهعملآمــده در

پايگاههــاي اطالعاتــي ،تاكنــون تحقيــق يــا تحقيقاتــي درخصــوص شناســایی نیازهــای زائــران

ســالمند در اماکــن متبرکــه و مذهبــی انجــام نشــده اســت.

1. Hypochondria
2. Paranoia
3. Maslow
4. Glasser
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 .2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 1-2مبانی و رویکردهای نظری
 1-۱-۲زیارت از منظر اسالم

زیــارت ،حضــور و لقــای همــراه با عالقــه و احتــرام اســت .زیارتکننده به ســوی زیارتشــونده

حرکــت میکنــد 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 (صلیاهللعلیهوآلــه)

و اهــل بیــت (علیهمالســام) اهتمــام زیــادی بــه زیــارت داشــتند و از ایــن ناحیــه ،مســلمانان

بــه زیــارت تشــویق میشــدند و ایــن تشــویقها و ترغیبهــا مســلمانان را در طــول قــرون در

بهپاداشــتن ایــن ســنت حســنه موفــق نمــوده بهگون ـهای کــه اصحــاب و تابعیــن و علمــا و


صالحیــن بــرای احیــای ایــن امــر نــه تنهــا کوتاهــی نکــرده  ،بلکــه بــا تحمل مشــقات بــه فیض

زیــارت اولیــای خــدا نایــل میشــدند( رفیعیپــور.)۲۱ :۱۳۸۴ ،
 2-1-۲نقش زیارت دینی در سالمت روانی انسان

دیــن و دینــداری حقیقتــی اســت کــه پیوســته با بشــر بــوده و شــالوده زندگی وی را تشــکیل

میدهــد .دیــن و مذهــب از ارکان اصلــی فرهنــگ هــر ملتــی اســت کــه جامعــه را هویــت و
انســجام میبخشــد و در افــراد جامعــه حــس همبســتگی بهوجــود مـیآورد کــه میتواننــد در

امــر درمــان و پیشــگیری اختاللهــای روانــی و همچنیــن ارتقــای ســامت روان بهنحــو مؤثری

بـهکار گرفتــه شــوند (داویدیــان .)1376،دیــن شــامل مجموعـهای از باورهــا و رفتارهــایدینــی
اســت کــه شــیوه رفتــاری خاصــی را بــه افــراد ارائــه میدهــد (رابــرت .)1992 ،1بســیاری از

پژوهشــگران علــوم رفتــاری و رواندرمانگــران معتقدنــد چنین باورهــا و رفتارها در پیشــگیری و
شــفادهی بیماریهــای جســمانی و روانشــناختی نقــش اساســی دارنــد ( نیــل مــن و پرســاد

2

1. Roberts
2. Nealman an Persaud
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 )1995بهگونـهای کــه برخــی فقــدان باورهــای دینــی را علــت بیماریهــای روانــی دانســته و
بــه درمــان اختاللهــا از طریــق آموزشهــای دینــی توصیــه کردهانــد .پژوهشهــای زیــادی

در ایــن راســتا رابطــۀ مثبــت بیــن باورهــا و نگرشهــا و عملکردهــای دینــی بــا شــاخص

بهداشــت روانــی و حتــی جســمانی را بــه اثبــات رســاندهاند (ویلتــز و کریــدر 1992 ،1بــه نقــل

از کوئینــگ 2و همــکاران « .) 1992 ،کوهــن 3و همــکاران» ( )1995در مطالعـهای بیــن میــزان
افســردگی و مقابلــۀ دینــی ،ارتبــاط منفــی معنــاداری بهدســت آوردنــد .در ایــن بررســی ،افــراد
متدیــن بهطــور معنــاداری عالیــم افســردگی از قبیــل فقــدان عالقــه و انگیــزه ،کنارهگیــری و

انــزوا ،احســاس دلشکســتگی ،بیقــراری و ناامیــدی کمتــری از خــود نشــان دادنــد (بهنقــل از:
ابوالقاســمی و حجــاران  .)1376،برخــی مطالعــات نیــز رابطــۀ بیــن دین و ســازگاری را بررســی

کردنــد و دریافتنــد کــه نگرشهــا و فعالیتهــای دینــی بااحســاس ســازگاری بهطــور مثبتــی
همبســتگی دارنــد ( لویــن و وانــدر .)1998 ،4باورهــا و اعمــال دینــی از طریــق ایجــاد هــدف
و معنــی در زندگــی ،گســترش روابــط اجتماعــی ،ارائــه مراســم و ابزارهــای تخلیــۀ هیجانــی،
احســاس تعلــق ایجادکــردن در فــرد و ...موجبــات آرامــش و تخفیــف اضطــراب را فراهــم

میکننــد (تیکــس و فــرازر .)1998 ،5زیــارت یکــی از ایــن اعمــال و مناســک دینــی اســت کــه

بهعنــوان یــک تجربــۀ بســیار شــخصی در ارتبــاط بــا خداونــد تلقــی گردیــده و در دیــن اســام

جایــگاه بســیار ویــژهای دارد .رفتارهــای دینــی مثــل زیــارت و عبــادت نــزد مســلمانان یــک
ارزش محســوب شــده و در چنیــن تجربـهای فــرد خــود را بــه معبــودش وامیگــذارد و خــود را
در ارتبــاط بســیار نزدیــک بــا خــدا دانســته ،امیــدواریاش به کمــک و یــاری او افزایــش مییابد.

لــذا احســاس آرامــش درونــی میکنــد و طــی زیــارت تخلیــه هیجانــی انجــام میدهنــد کــه
اعتمــاد و اطمینــان آنــان را بــه خــود بیشــتر کــرده و ســامت روانــی آنهــا را افزایــش میدهــد

( کــرول و ســوحچان« .)1989 ،6پارگامنــت و ماتــون» )1992( 7دریافتنــد کــه انجــام اعمــال
1. Willits and Crider
2. Koening
3. Cohen
4. Levin and Vander
5. Tix and Frazier
6. Krol and Sohechan
7. Pargament and Maton
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دینــی مثــل زیــارت و عبــادت ســبب کاهــش عصبانیــت و اضطــراب میگــردد « .موریــس»

1

( )1983طــی پژوهشــی اثــر زیــارت دینــی را روی افســردگی و اضطــراب در پیگیــری طولــی

بــا  124بیمــار جســمی مطالعــه کــرد و دریافــت عالیــم آنهــا پــس از زیــارت رفتــن کاهــش
معنــاداری یافتــه و ایــن کاهــش حداقــل تــا  10مــاه بعــد از برگشــتن از زیــارت ادامــه دارد

(دولتشــاهی ،پهلوانــی.)۳۶۰-۳۵۸ :۱۳۸۴ ،

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 مییابــد .لــذا بــه کمــک رحمــت الهــی در حــل مشــکالت خــود امیدوارتــر

میشــوند و نگــرش آنهــا در برخــورد بــا اســترسها تغییــر کــرده و ایــن تغییــر نگــرش بــه

شــکل مثبــت باعــث بهبــود خلــق و ســامت روانــی آنهــا خواهــد شــد (همــان.)۳۶۸ :
 3-1-2جمعیتشناسی سالمند

ســرعت ســالخوردگي جمعيــت 2بــا آهنگــي آرام رو بــه افزايــش اســت .جمعيتشناســان

از ايــن تغييــرات و تحــوالت ســاختار ســني بــا عنــوان «گــذار س ـ ّني» يــاد ميكننــد .گــذار

ســ ّني جمعيــت عبــارت اســت از :تغييــرات اساســي ســاختمان ســ ّني جمعيتهــا از
ا جــوان بــه حالتــي كامــ ً
حالتــي كامــ ً
ا ســالخورده و شــامل  4مرحلــۀ كودكــي ،جوانــي،
ميانســالي و ســالخوردگي اســت (مشــفق و میرزایــی .)۵-۲ :1389 ،بــر اســاس منابــع علمــي

جمعيتشــناختي ،زمانــي كــه  %8جمعيــت را افــراد  65ســال و باالتــر يــا  %12جمعيــت را
افــراد  60ســال و باالتــر تشــكيل دهنــد ،پديــدۀ ســالمندي اســتقرار مييابــد .بنابرايــن  ،ايــران

بــا پديــده اجتماعــي ســالمندي روبـهرو خواهــد بــود كــه فراينــدي طبيعــي اســت (دهســتاني،
 .)۱۲ :1387مرحلــۀ ســالخوردگي از ســال 1410بــه بعــد بــر ســاختمان سـ ّني جمعيت كشــور
غالــب خواهــد شــد ،بــه طــوري كــه نزديــك  %25از جمعيــت كشــور در گروههــاي ســني 55

تــا  74ســال قــرار خواهنــد گرفــت و بيــش از  %5جمعيــت در ســنين بــاالي  75ســال خواهند
1. Morris
2. Pace of Ageing
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بــود (مشــفق و میرزایــی.)۹ :1389 ،
 4-1-2سالمندی و مشکالت آن

از آنجاکــه پدیــدۀ ســالمندی در همــه جنبههــای زندگــی جوامــع بشــری از جملــه طیــف

گســتردهای از ســاختارهای ســنی ،ارزشهــا و معیارهــا ،ایجــاد ســازمانهای اجتماعــی تحوالت
قابــل مالحظــه ای بهوجــود مــیآورد ،مقابلــه بــا چالشهــای فــراروی ایــن پدیــده یعنــی

ســالمندی ،اهمیــت بســیار دارد (رضوانــی و همــکاران .)302 :1392 ،ســالمندي موفــق 1بــا

گرايــش مذهبــي ســالمند رابطــۀ تنگاتنگــي دارد .در ســال هــاي اخيــر ،پيريشناســان و

پزشــكان متخصــص ســالمندان بهطــور خــاص بــر تأثيرهــای مذهــب بــر ســامتی جســمی
و روانــي متمركــز شــدهاند .ايــن امــر احتمــاالً ناشــي از دانشــي اســت كــه نشــان داده مذهــب،

هــم بهعنــوان يــك نهــاد اجتماعــي و هــم بهعنــوان يــك منبــع معنابخــش بهويــژه بــراي
ســالمندان ،ميتوانــد مفيــد باشــد (معتمــدی وهمــکاران .)43 :1384،اضمحــال خانــوادۀ

گســترده از يكســو و شــهري و صنعتيشــدن و تغييــرات ســريع جوامــع معاصــر از ســوي

ديگــر ،پايــگاه اجتماعــی ســالمندان را دگرگــون ســاخته و در حالــي كــه جمعيــت آنــان بــه

بيشــترين حــد خــود در طــول تاريــخ ميرســد ،اقتــدار و اعتبــار و منزلــت آنــان بــه كمتريــن

حــد خــود رســيده اســت (احمــدي .)۲۴۴ :1379 ،ســه اصــل منــدرج در سياســت ســالمندي
فعــال بــر تشــخيص آگاهانــه نيازهــا ،حقــوق ،ترجيحــات و توانمنديهــاي افــراد ســالمند تأكيد
اساســي دارد :الــف) ســامت ب) مشــاركت ج) امنيــت (مشــفق و میرزایــی.)۱۸ :1389 ،

پژوهــش دربــارۀ ســالمندان ،نيازهــا و مشــكالت آنهــا ضــرورت دارد و موجــب ايجــاد شــناختي
ميگــردد كــه نهتنهــا بــراي ســالمندان بلكــه بــراي ّ
كل جامعــه مفيــد خواهــد بــود .افــراد جوان

و ميانســال جامعــه بــا تكيــه بــر چنيــن شــناختي قــادر خواهنــد بــود خــود را بــراي اســتقبال

از دوران كهنســالي كــه ديــر يــا زود بــه ســراغ هــر كســي ميآيــد ،آمــاده کننــد و از ســوي
ديگــر درك مســائل ســالمندي كنونــي را نيــز بــراي آنهــا تســهيل خواهــد نمــود .در نتيجــه،

حرمــت بيشــتري بــراي ســالمندان قایــل خواهنــد شــد (قلـیزاده ،شــیرانی .)۷۳ :۱۳۸۹،هرچند
1. Successful Aging
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پديــدۀ ســالمندي از نتايــج توســعه اســت ولــي بيتوجهــي بــه ابعــاد مختلــف آن و نيازهــاي
ســالمندان ميتوانــد مانعــي جــدي در برابــر توســعه قلمــداد شــود؛ بدينصــورت كــه اگــر

نيازهــاي روانــي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و اقتصــادي ايــن قشــر ناديــده گرفتــه شــود و جمعيــت

ســالمندي در جامعــه رشــد پيــدا كنــد كــه قابليتهــاي الزم را بــراي يــك زندگــي انســاني

نداشــته باشــند ،چگونــه ميتــوان انتظــار توســعۀ بيشــتر را داشــت ،در حاليكــه مهمتريــن
عامــل توســعه ،نيــروي انســاني اســت (احمــدی و بهشــتی.)۳۶ :1386 ،
 5-1-2مشکالت روانشناختی سالمندی
آسیبشناسیهایاجتماعی

بهطورکلــی ســالمندان در مقایســه بــا جوانــان ،در محیــط اجتماعــی متفاوتــی زندگــی
میکننــد .مثــ ً
ا بیــن 24تــا  %28اشــخاصی کــه بیــش از  65ســال دارنــد ،تنهــا زندگــی
میکننــد .بــه نظــر «بــاس و فایفــر» %9 )1977( 1کســانی کــه بیــش از  65ســال دارنــد در

حالــت انــزوای اجتماعــی بهســر میبرنــد و ایــن حالــت بــه آنهــا اجــازه نمیدهــد کــه بــا
دیگــران ارتبــاط نزدیــک و صمیمــی داشــته باشــند .تحقیقــات نشــان میدهــد بیــن فراوانــی

تماسهــای اجتماعــی و احســاس رضایــت از زندگــی ارتبــاط وجــود دارد .اگــر فــرض کنیــم

کــه رقــم  %9معتبــر اســت ،بایــد نتیجــه بگیریــم کــه درصــد مهمــی از ســالمندان در حالــت
محرومیــت اجتماعــی بیــش از حــد زندگــی میکننــد .آثــار ایــن محرومیــت بــر ســامت روانی

آنــان قابــل مالحظــه اســت .نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه بیــن انــزوا و تنهایــی تفــاوت قایــل

شــویم .تنهایــی بــا واکنــش یــا احســاس شــخصی ارتبــاط پیــدا میکنــد کــه ممکــن اســت

حتــی زمانــی کــه انســان در میــان جمعیتــی انبــوه زندگــی میکنــد ،بهوجــود آیــد .لزومــی

نــدارد کــه انســان تنهــا باشــد تــا خــود را تنهــا احســاس کنــد .تنهایــی ممکــن اســت بــا
نوعــی شــرم و خجالــت در ارتبــاط باشــد کــه مانــع میشــود تــا فــرد پــس از تغییــر محیــط
و شــرایط ،ابتــکار تماسهــای اجتماعــی را بهدســت گیــرد .پدیــدۀ تنهایــی ســه بُعــد دارد:

گذشــته ،حــال و آینــده .اولیــن بُعــد عبــارت اســت از زیســتن در گذشــته کــه در آن انســان
1. Busse and Pfeiffer

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

46
زمــان حــال را نســبت بــه گذشــته نامســاعد ارزشــیابی میکنــد .ســالمند ایــن تنهایــی را
حســرت گذشــته توصیــف میکنــد .دومیــن بُعــد عبــارت اســت از تمایــل بــه احســاس خــأ

نقــص و منزویبــودن .ســومین بُعــد بیــم و هــراس از افزایــش تنهایــی اســت (میشــارا و ریــدل،

.)173-171 :۱۳۸۲

 -اختاللهای عاطفی

1

اختاللهــای عاطفــی و هیجانــی ،اختاللهــای روانــی را تشــکیل میدهــد (یکقطبــی و

دوقطبــی ،افســردگی ،خودکشــی و رفتارهــای زیــانآور  ،مالیخولیــا ،2بدگمانــی ،3واکنشهــای

اضطرابــی ،اســکیزوفرنی) (همــان .)186-175 :
 -اختاللهای عضوی مغزی

4

کلیــۀ اختاللهایــی کــه عــوام بــه آن جنــون پیــری میگوینــد (اختــال و زوال حافظــه،

تحلیلرفتــن عملکــرد فکــری یــا شــعوری ،اختــال در قضــاوت ،اختــال در جهتیابــی ،زمــان،
مــکان و اشــخاص ،عواطــف ســطحی و متغیــر) شــامل ســندرمهای مغــزی برگشــتپذیر و

مغــزی مزمــن (همــان .)196-186 :
 6-1-2تئوری انتخاب

5

تئــوري انتخــاب يــك تئــوري مبتنــي بــر روانشناســي كنتــرل درونــي اســت كــه معتقــد

اســت گذشــته بــر زندگــي كنونــي مــا اثــر شــگرفي داشــته اســت ،ولــي تعيينكننــدۀ رفتــار

كنونــي مــا نيســت .ميــزان مســئوليتپذيري ،بهرسميتشــناختن و احتــرام بــه واقعيــت
موجــود و شــيوهاي كــه بــراي ارضــاي نيازهايمــان انتخــاب ميكنيــم اســت كــه رفتــار كنونــي
1. disorders of affectivity
2. Melancholia
3. Paranoia
4. organic brain syndromes
5. Choice theory
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مــا را تعييــن ميكنــد .بــر خــاف مازلــو کــه معتقــد بــود نیازهــا «سلســلهمراتب» دارنــد و تــا

یکــی از آنهــا اشــباع نشــود نیــاز دیگــری در وجــود مــا ســر بــر نمــیدارد ،گلســر معتقــد اســت
اولویــت نیازهــا بــرای هــر کســی متفــاوت اســت (گلســر.)۹ :1393 ،
 7-1-2نیازهای انسان بر اساس تئوری انتخاب
بقا و زنده ماندن

1

نیــاز بــه بقــا تمــام نیازهای جســمانی ضــروری مانند نیاز بــه غذا ،آب ،هوا و ســرپناه و پوشــاک

را شــامل میشــود .نیــاز بــه تأمیــن امنیــت بــرای ادامــۀ زندگــی نیــز از زیرمجموعههــای

ایــن نیــاز شــمرده میشــود .تمــام موجــودات زنــده از لحــاظ ژنتیکــی طــوری برنامهریــزی

شــدهاند کــه بــرای بقــای خــود تــاش کننــد .واژۀ گانــاس 2در زبــان اســپانیولی بهمعنــای شــور

زندگــی ،بهتــر از هــر واژۀ دیگــری میــل شــدید بــه حفــظ بقــا را نشــان میدهــد .معنــای ایــن
واژه ،سختکوشــی ،پایــداری و انجــام هــر کاری اســت کــه بقــای فــرد را تضمین میکنــد و فراتر

از بقــا یعنــی دســتیابی بــه امنیــت اســت .انســان گاهــی بــرای ارضــای یــک نیــاز ،بــر یــک نیاز

دیگــرش تســلط مییابــد .در اعصــار ماقبــل تاریــخ ،حفــظ بقــا تنهــا نیــاز اساســی بشــر بــوده
اســت؛ درســت همانطــور کــه االن هــم بــرای حیوانــات صــادق اســت .تفریــح و نشــاط هــم

کــه پــاداش ژنتیکــی بــرای یادگیــری اســت و از آنجاکــه بهتدریــج چیزهایــی زیــادی آموختیــم

کــه ربطــی بــه حفــظ بقــا نداشــت ولــی بــا عشــق و احســاس تعلــق ،قــدرت و آزادی رابطــه
مکمــل ،غیــر از
تنگاتنــگ بیشــتری داشــت ،آن هــم نیــاز جداگانـهای شــد .همیــن نیازهــای ّ

نیــاز بــه بقاســت کــه زندگــی مــا را چنیــن پیچیــده و متفــاوت از زندگــی حیوانات کرده اســت
(گلســر.)۷۹-۷۶ : ۱۳۹۳ ،

عشق و احساس تعلق

3

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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افــراد ،نیــاز بــه تعامــل بــا دیگــران و داشــتن رابطــة صمیمانــه ،احســاس تعلــق اجتماعــی،
احســاس تعلــق شــغلی و احســاس تعلــق خانوادگــی .شــروع کــردن خیلــی دشــوار نیســت

ولــی ژنهــای 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 بهنــدرت
در زمینــۀ احســاس تعلــق و دوســتی مشــکل پیــدا میکنیــم .مــا بهراحتــی دوســت پیــدا و

دوســتیهای خــود را حفــظ میکنیــم .بــرای حفــظ و ادامــة هــر نــوع عشــقی نیازمنــد عامــل
دوســتی هســتیم .بــر خــاف عشّ ــاق و اعضــای خانــواده ،دوســتان خــوب میتواننــد یــک

عمربــه دوســتی خــود ادامــه دهنــد زیــرا فکــر تملــک را بــه ذهــن خــود راه نمیدهنــد

(همــان.)۸۵-۷۹:

قدرت و پیشرفت

1

نیــاز بــه قــدرت (موفقیــت ،ارزشــمندی شــخصی ،شــهرت)؛ نیــاز بــه کســب قــدرت ،ثــروت،

ـس موفقیــت ،پیشــرفت،
تأثیرگــذاری و موفقیــت و نیــز نیــاز بــه توانایــی انجــام کارهاســت .حـ ّ
افتخــار ،اهمیــت و خودارزشــمندی و خودشــکوفایی .نیــاز بــه قــدرت اغلــب بهصــورت رقابــت،
توانایــی انجــام موفقیتآمیــز برخــی فعالیتهــا و اعتمادبهنفــس نمــود مییابــد .قــدرت بــه

معنایــی کــه انســانها بــه دنبــال آن هســتند ،یعنــی قــدرت بــرای قــدرت ،خاصــه نــوع انســان

اســت .مــا تنهــا گونــۀ قدرتطلــب و قدرتمــدار هســتیم و همیــن نیــاز بــه قــدرت اســت کــه

از همــان روزهــای نخســتین عمــر ،جایگزیــن نیــاز بــه بقــا میشــود و بــه انتخابهــای زندگــی
مــا ســایه میافکنــد .بســیاری از انســانها قبــول دارنــد کــه بــا وجــود برخــورداری از همــۀ

مواهــب الزم ،هنــوز بــه دنبــال دســتیابی بــه لــذت جمعآوری و بیشــتر داشــتن هســتند ،حتی

اگــر بــه قیمــت آن باشــد کــه دیگــران از مواهــب کمتــری برخــوردار و بــا محرومیــت روبـهرو
شــوند .ایــن احســاس در بســیاری از آدمهــا ســیریناپذیر اســت .خــوب یــا بــد بــودن قــدرت،
بــه چگونگــی تعریــف ،کســب و اســتفاده از آن بســتگی دارد .البتــه ،افــراد زیــادی هســتند

کــه بــا انجــام کار خیــر ،احســاس نیــاز بــه قــدرت خــود را ارضــا میکننــد .برخــی از مــا
1. Power
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تــاش میکنیــم اعمالــی را انجــام دهیــم کــه هــم احســاس قــدرت بــه مــا ببخشــد و هــم

بــه شــیوههای مختلــف ،بــه دیگــران یــاری برســاند .مــا حداقــل ایــن انتظــار را داریــم کــه
کســی بــه اظهارنظرهــای مــا گــوش دهــد .در دنیــای مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب ،بســیاری

از افــراد بیآنکــه خودشــان بخواهنــد حــرف آخــر را بزننــد ،از گــوشدادن بــه نظــر دیگــران
لــذت میبرنــد .در جامعــۀ مبتنــی بــر ایــن تئــوری ،تأکیــد بــر خــوب کنارآمــدن بــا یکدیگــر

اســت و زورگویــی و تحمیــل خــود بــه دیگــران بســیار کــم رخ میدهــد .در چنیــن جامعـهای
دلیلــی بــرای قضاوتکــردن دربــارۀ یکدیگــر باقــی نمیمانــد و افــراد بــرای حـ ّ
ـل اختالفهــا
و تفاوتهایشــان بــا هــم تــاش میکننــد (همــان.)89-86:
آزادی

1

نیــاز بــه آزادی و خودمختــاری؛ آزادی نیــازی اســت کــه انتخــاب را بــرای انســان میســر

میکنــد .مثــل انتقــال یــا مهاجــرت از جایــی بــه جــای دیگــر بــرای ابــراز آزادانــة خویشــتن،
یــا احســاس خودمختــاری درونــی و باطنــی .حتــی در شــرایطی کــه عوامــل بازدارنده و ســخت

محیطــی اعمــال میشــود ،انســانها میتواننــد همچنــان آزادی درونــی خــود را حفــظ

کننــد؛ بدینمعنــا کــه آنهــا میتواننــد انتخــاب کننــد کــه چگونــه بــه شــرایطی کــه در حــال
تجربــه آن هســتند ،پاســخ بدهنــد .آنچــه مــا بهعنــوان آزادی میخواهیــم ایــن اســت کــه از

روی اختیــار زندگیمــان را بکنیــم و خودمــان را بهطــور آزادانــه ابــراز کنیــم و از کنتــرل و
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 .بدینصــورت ،تعــادل و تــوازن مــورد نظــر شــما

را نشــان میدهــد .هــرگاه آزادی خــود را از دســت میدهیــم یکــی از ویژگیهــای انســانی

خــود یعنــی خالقیــت 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

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

50
میتوانیــم از خالقیتهــای خــود در جهــت منافعمــان و دیگــران اســتفاده کنیــم .افــرادی کــه

در خالقیــت و آفرینندگــی خــود احســاس آزادی میکننــد بهنــدرت خودخــواه و خودمحورنــد.

آنهــا در اســتفادهکردن از اســتعدادهای خــود و مفیدبــودن بــرای دیگــران ،لــذت بســیار میبرند
(همــان.)۹۱-۹۰:
تفریح

1

نیــاز بــه تفریــح؛ نیــاز بــه لــذت و تفریــح چیــزی بیــش از اســتراحت و یــا خوشــگذرانی

اســت .لــذت و تفریــح یــک نیــاز اساســی اســت .تفریــح نوعــی پــاداش ژنتیکــی اســت کــه

در ازای یادگرفتــن و آموختــن دریافــت میکنیــم .علــم تکامــل کــه جــای زیــادی را بــرای

شــانس و تصــادف باقــی نمیگــذارد ،لــذت و تفریــح را بهعنــوان انگیــزهای بــرای یادگیــری

در نظــر میگیــرد .آنچــه بیــش از همــه لذتبخــش اســت ایــن اســت کــه مــا چیــزی را

یــاد بگیریــم کــه بتوانــد بهخوبــی نیازهــای مــا را بــرآورده کنــد .تفریــح یــک نیــاز اساســی در
زندگــی ماســت کــه خــود را در بســیاری از اقدامهــای مــا نشــان میدهــد .مــا تنهــا مخلوقاتــی

هســتیم کــه در تمــام طــول زندگــی خــود بــازی میکنیــم و بــه همیــن دلیــل ،همــواره در
تمامــی طــول زندگــی خــود یــاد میگیریــم .روزی کــه بازیکــردن را کنــار بگذاریــم ،یادگیــری

و آموختــن هــم متوقــف میشــود .بهتریــن نشــانه تفریــح و نشــاط ،خنــده اســت .افــرادی

کــه عاشــق هــم میشــوند ،دربــارۀ یکدیگــر چیزهــای زیــادی میآموزنــد و از ای ـنرو ،اغلــب

وقتــی بــا هــم هســتند خــود را در حــال خنــده میبیننــد .بســیار مهــم اســت از همــان ابتــدای
زندگــی بفهمیــم متفــاوت از دیگرانیــم و فقــط مالــک خــود هســتیم .خــوب کنــار آمــدن بــا
دیگــران کوشــش زیــادی میطلبــد و بهتریــن راه بــرای انجــام آن ایــن اســت کــه در کنــار

ـرح ایجــاد کنیــم .خنــده و یادگیــری ،شــالوده
هــم فرصتهــای یادگیــری ســرگرمکننده و مفـ ّ

روابــط بلندمــدت موفقیتآمیــز اســت .بــرای تفریــح و نشــاط کارهــای بســیاری میتوانیــد

انجــام دهیــد و بهنــدرت کســی میتوانــد مانــع شــما شــود (همــان.)۹۳-۹۲ :

1. Fun
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 2-2پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ داخلی

«پیمانفــر ،اکبــری دهکردی و محتشــمی» ( )1391در تحقیق «مقایســـۀ احســاس تنهایی و

احســاس معنــا در زندگــی ســالمندان بــا ســطوح نگــرش مذهبــی متفــاوت» بــه بررســی نقش

نگــرش مذهبــی بــر احســاس تنهایــی و احســاس معنــا در زندگــی ســالمندان پرداختهانــد.
نتایــج بهدس ـتآمده نشــان داد هــر چــه ســالمندان در ســطح قویتــر نگــرش مذهبــی قــرار
داشــته باشــند ،احســاس معنــا در زندگــی در آنهــا نیــز بیشــتر اســت .نگــرش مذهبــی یــک
عامــل پیشــگیریکننده بــرای کاهــش مشــکالت ســالمندان بهشــمار مــیرود و بــر ایــن
اســاس ،مســئوالن مربــوط میتواننــد بــا برنامهریزیهــای مناســب ،بــه تقویــت باورهــای

مذهبــی ســالمندان بپردازنــد و زمینههــای الزم بــرای شــرکت در فعالیتهــای مذهبــی را

بــرای ســالمندان فراهــم کننــد کــه ایــن مــوارد در بهبــود وضعیــت روانشــناختی ســالمندان

میتوانــد بســیار مؤثــر باشــد.

«حســینی ،رضایــی و کیخســروی بیـگزاده» ( )1390در 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 یکســو و باورهــای مذهبــی

و فرهنگــی کشــور مــا مبنــی بــر اکــرام ســالمندان پرداختهانــد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه

نشــاندهندۀ رابطــۀ معنــادار بیــن حمایــت اجتماعــی و رضایــت از زندگــی و شــادکامی و
افســردگی اســت.

«ضابطیــان و تقوایــی» ( )1388در مقالـهای بــا عنــوان «شــاخصهای مناسبســازی فضاهای

شــهری دوســتدار ســالمندان بــا اســتفاده از رویکــرد مشــارکتی» بــه رعایــت عدالت شــهروندی
در فضــای شــهری ایــدهآل بــرای اســتفادۀ تمامــی شــهروندان ،حتــی اقشــار آســیبپذیر

پرداختهانــد .ســالمندان بخشــی از شــهروندان آســیبپذیر هــر شــهری بهشــمار میآینــد
و در صورتــی کــه فضاهــای شــهری بــرای ســالمندان مناسبســازی گــردد ،پیامــد آن ســایر
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اقشــار جامعــه نیــز در رفــاه بیشــتری خواهنــد بــود .بهعــاوه ،در حــال حاضــر درصــد بــاالی
جمعیــت جــوان در شــهرها بیانگــر درصــد بــاالی ســالخوردگان در آینــدهای نزدیــک اســت و
ایــن امــر لــزوم توجــه ویــژه بــه نیازهــای ســالمندان در فضاهــای شــهری را دوچندان میســازد.

ســالمندان بــه دالیــل جســمی و روحــی به فضاهــای شــهری و تحــرک و تعاملهــای اجتماعی

بســیار نیازمندنــد و طرحهــای شهرســازی بایــد بــه مــردم ســالخورده کمــک کننــد تــا از شــهر
اســتفاده و لــذت ببرنــد.

«نورآزیــزن ،دادگــری ،احمــد و دادور» ( )1386در مقالــه ای بــا عنــوان «بررســی وضعیــت

ایمنــی و ارگونومــی در منــازل ســالمندان براســاس نظریــه همســازی انســان ـ محیــط در

کشــور مالــزی» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه مهمتریــن و شــایعترین علــل ســوانح در
محــل زندگــی ســالمندان ،کوچکبــودن فضــا ،ناهمواربــودن کــف ،کمبــود نــور و  ...بوده اســت.

ارتقــای کیفیــت و رضایــت ســالمندان از زندگــی و محیــط منــزل بــا تأمیــن همســازی انســان

ـ محیــط ،میســر میشــود .اســتفاده از دســتگیرههای مناســب در کفپوشهــای غیرلغزنــده،
تعبیــۀ میلــۀ کنــا ِر د ِر حمــام ،توالــت ،راهروهــا ،پلههــا و اتاقهــا ،رفــع هرگونــه ناهمــواری در

کــف و ارتقــای اســتقالل در زندگــی فــردی ســالمند موجــب تأمیــن ایمنــی و رضایــت بیشــتر
بــرای ســالمندان میگــردد.

ـی ســالمندی
«معتمــدی ،اژهای ،آزاد فــاح و کیامنــش» ( )1384شناســایی مؤلفههــای اساسـ ِ

موفقیــت را در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی رابطــه بیــن گرایشهــای مذهبــی و ســالمندی

موفــق» حایــز اهمیــت دانســتند .ســالمندی موفــق الگــوی مناســبی از ســالمندی اســت کــه

در ســالهای اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .یکــی از متغیرهایــی کــه در ایــن تحقیــق
ـی ســالمندان و نقــش آن بــر ســالمندی موفــق
مــورد بررســی قــرار گرفتــه ،گرایشهــای مذهبـ ِ
بــوده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق گویــای آن اســت کــه ســالمندان موفــق بهطــور معنــاداری

گرایــش بیشــتری بــه مذهــب نشــان دادهانــد.
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پیشینۀ خارجی

تحقیقــات «کــراووس 1و هــاوارد )2014( »2در مقالــۀ «مذهــب ،یافتــن عالئق زندگــی و تغییر

عــزت نفــس در ســالهای پیــری» نشــان میدهنــد 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.

یافتههــای حاصلشــده عبارتنــد از  )1 :ســالمندانی کــه بیشــتر بــه کلیســا مــی رونــد بــا

اعتقــاد بــه خداونــد در حــل مشکالتشــان و رســیدن بــه اهــداف زندگــی ،موفقتــر هســتند.
 )2ســالمندانی 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» ( )2004در پژوهــش «دیــن ،ســالمندی وســامت ،کاوش در مرزهــای جدیــد در

مراقبتهــای پزشــکی» بــه بررســی ارتبــاط بیــن مشــارکت مذهبــی و ســامت در افراد مســن

میپــردازد .چهــار جنبــه از دیــن در جزئیــات بررســی شــد :حمایــت اجتماعــی مبتنــی بــر

کلیســا ،بــاور مذهبــی ،توبــه و عبــادت .تحقیقــات نشــان داده اســت حــدود %80افــراد باالتــر
از  65ســال حداقــل یــک بیمــاری مزمــن و  50درصــد آنهــا بــه بیــش از دو بیمــاری مزمــن

مبتــا هســتند .ســرانۀ هزینههــای مراقبــت بهداشــتی افــراد بــاالی  65ســال بیــن  3تــا 5

برابــر هزینههــای پزشــکی زیــر  65ســال اســت .لــذا شناســایی و توجــه بــه عوامــل مؤثــر در

حفــظ ســامت ســالمندان در جامعــه بســیار حایــز اهمیــت اســت .ایــن تحقیق نشــان میدهد
باورهــای دینــی در ســامت و امیــد بــه زندگــی بســیار مؤثــر هســتند .تحقیقــات بهطــور مداوم

از بــروز مشــکالت روحــی و روانــی بهجــای جســمی در مرکــز مراقبــت از ســالمندان حکایــت

میکننــد 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» )2003( 3درمقال ـهای بــا عنــوان «تأثیــر دیــن در ســالمندی ذهنــی در
1. Krause
2. Hayward
3. Jianbin, Mehta
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ســنگاپور» بــا مقایســه بیــن ســالمندان بودایــی و مســیحی ســنگاپور بــر اســاس دادههــای

جمعآوریشــده از مصاحبــه بــا پنــج بودایــی و پنــج مســیحی ،بــه بررســی چگونگــی نقــش

دیــن در تنظیــم فراینــد پیــری فیزیکــی ،اجتماعــیپرداختهانــد .یافتههــا نشــان میدهــد
دیــن میتوانــد نقــش یکپارچــه در تســهیل تنظیــم رونــد ســالمندی بــازی کنــد .برخــی از
اثرهــای منفــی دیــن در پیــری و برخــی از دیدگاههــا دربــارۀ ســالمندی موفــق در بحــث ارائــه

شــده اســت.

«کــراووس» ( )1998در تحقیقــی بــا عنــوان «نقــش بســیار بــا ارزش مقابلــه مذهبــی بــا

عوامــل اســترسزا در مرگومیــر» بــه تأثیــر مســتقیم کاهــش اســترس مــرگ بــا باورهــای
مذهبــی در افــراد میپــردازد .در نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق اســترس مــرگ بــا آمــوزش در

بیــن افــراد و همچنیــن در ســالمندان ،کاهــش چشــمگیری مییابــد.

 .3روش پژوهش
از آنجاکــه پژوهــش حاضــر درصــدد شــناخت مؤلفههــا و نیازهــای ســالمندان و ارائــه

الگويــي مبتنــي بــر آن اســت ،جهتگيــري آن بنيــادي اســت .پژوهــش حاضــر نیــز

بهلحــاظ فلســفی ،بهدلیــل آنکــه پديدههــا را در محيــط طبيعــي آنهــا مــورد مطالعــه
قــرار ميدهنــد و ايــن پديدههــا را بــر حســب معنايــي کــه افــراد بــه آنهــا ميدهنــد ،ادراک

يــا تفســير میکنــد ،پژوهشــی کیفــی اســت .امــروزه در روششناســي کيفــي راهبردهــاي

گوناگونــي نظيــر مطالعــۀ مــوردي ،قومنــگاري ،پديدارشناســي ،نظريهپــردازي دادهبنيــاد
و ...وجــود دارد .بــا توجــه بــه اينکــه پژوهــش حاضــر بهدنبــال تدويــن تئــوري و طراحــي
مــدل مفهومــي و اســتفاده از دانــش ضمنــي خبــرگان اســت ،راهبــرد «نظريهپــردازي

دادهبنيــاد» انتخــاب شــده اســت.

در ايــن پژوهــش بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مکتــوب در موضــوع تحقيــق ،مصاحبــه

بــا خبــرگان ،شــيوه اصلــي گــردآوري دادههــا را تشــکيل ميدهــد .معیــار مــورد نظــر در
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال هفتم ،شماره  ،26تابستان 1398

شناسایی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی

55

انتخــاب کارشناســان ،ســابقۀ خدمــت بــه زائــران در اماکــن متبرکــه بــه میــزان حداقــل10

ســال اســت .موردهــاي مصاحبــه بــر اســاس نمونهگيــري نظــري و جهـتدار انتخــاب شــده

و فراينــد انجــام مصاحبههــا بهگون ـهاي اتخــاذ گرديــد تــا مؤلفههــا و ويژگيهــاي مفاهيــم

کمــي و هــم کيفــي توســعه يابنــد .در نظريهپــردازي دادهبنيــاد،
و مقولههــا ،هــم از حيــث ّ

ســه عنصــر کليــدي کــد (قضيــه) ،مفهــوم و مقولــه وجــود دارد .کدگــذاري در تئوريســازي

دادهبنيــاد ،شــکلي از «تحليــل محتــوا» اســت کــه در پــي يافتــن و مفهومســازي موضوعــات
قابــل بحثــي اســت کــه در ميــان انبــوه دادههــاي اطالعاتــي وجــود دارنــد .کدگــذاري بــاز،
فراينــد تحليلــي اســت کــه از طريــق آن ،مفاهيم ،شناســايي شــده و ويژگيهــا و ابعــاد آنها در

دادههــا کشــف مــي شــوند .فراينــد مقايســۀ کدهــا بــا يکديگــر ،بــراي يافتــن محور مشــترک،

منجــر بــه شــکلگيري مفاهيــم از کدهــا مــي شــود .در کدگــذاري محــوري ،بــا ايجــاد پيونــد

ميــان مقولههــا و در پــي آن مفاهيــم و دادههــا ،مقولههــاي اصلــي و فرعــي نمايــان مــي
شــوند.کدگذاري انتخابــي ،فراينــد يکپارچهســازي و بهبــود مقولههاســت .در ايــن مرحلــه از

کدگــذاري ،نظريهپــرداز دادهبنيــاد يــک تئــوري از روابــط فيمابيــن مقولههــاي موجــود در

مــدل کدگــذاري محــوري را بــه نــگارش درمــي آورد .پــس از یــک مصاحبــه عمیــق و تحلیل

دادههــای مصاحبــه کانونــی و یــا در تحلیــل گفتمــان بــا یــک متــن حجیــم مواجــه هســتیم

کــه ذهــن بشــر در ایــن نقطــه از تاریــخ قــادر نیســت بهراحتــی بــا آن مواجــه شــود و الگوهــا

و روابــط موجــود را اســتخراج کنــد .در انجــام ایــن پژوهــش از نرمافــزار مکــس کیــو دی
ای 1اســتفاده گردیــد .کمــک عمــدۀ نرمافزارهــای تحلیــل کیفــی ،طبقهبنــدی دادههــا و در
ارتبــاط قــراردادن ایــن طبقــات بــا هــم اســت .در ایــن تحقیــق کیفــی ،نرمافــزار بیشــتر در

مرحلــة تحلیــل دادههــای کیفــی بـهکار گرفتــه شــد .اســتفاده از نرمافــزار در تحلیــل دادههــا،

پایایــی نتایــج تحقیــق را افزایــش داد.

1. MAX QDA
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 .4تجزیهوتحلیل نتایج پژوهش
یافتههایتحقیق
دادههــای ایــن پژوهــش از طریــق مصاحبــه بــا  9نفــر از صاحبنظــران فعــال در آســتان قدس

رضــوی بهدســت آمــده اســت .از اســتخراج  567مضمــون (کــد اولیــه) حاصــل از دادههــای

مصاحبــه 43 ،مفهــوم بهدســت آمــد .در نهایــت ،بــا بررســی مفاهیــم بهدســت آمــده 12 ،مقولۀ

کلــی بهعنــوان نیازهــای زائــران ســالمند در اماکــن متبرکــه و مذهبــی حاصــل شــد و هــر یک
از مفاهیــم در ذیــل مقولههــای مــورد نظــر قــرار گرفــت.

جدول  1-4ظهور مقولههاي محوري
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
ارائه مدل مفهومی
در ایــن پژوهــش بــر اســاس روش نظریهپــردازی دادهبنیــاد ،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
پژوهــش حاضــر بــا شناســایی نیازهــای زائــران بــارگاه ملکوتــی حضــرت ثامنالحجــج

تشــیع و توجــه بــه
(علیهالســام) بهعنــوان یکــی از مطرحتریــن اماکــن مذهبــی جهــان
ّ
کارکردهــای مؤثــر زیــارت در پاســخگویی بــه نیازهــای ســالمندان ،پیشــنهادهای ذیــل را ارائــه

میکنــد.

 -تمهیدات ازدواج

بــا عنایــت بــه آمارهــای موجــود و لــزوم توجــه بــه تنهایــی ســالمندانی کــه شــریک زندگــی

خــود را از دســت دادهانــد ،مهیاکــردن شــرایطی مطلــوب در اماکن مذهبــی برای ازدواج ایشــان

در چارچــوب آموزههــای دینــی مــورد تأکیــد اســت.
 -امداد مالی

بنــا بــه دالیــل متعــددی از قبیــل ســرقت ،فراموشــی و گمکــردن و عــدم برنامهریــزی در

هزینههــا ،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 حداقلهــای ممکــن

میتــوان بــا تمهیــدات الزم مالــی موجبــات بازگشــت ایشــان بــه محــل اقامــت و زندگــی را
مهیــا گــردد (در آموزههــای اســامی از ایــن مــورد بــه «ابــن الســبیل» یادشــده اســت).
 -خادم و همراه

ســالمندان بــه دالیــل بیــان شــده در ایــن پژوهــش (ناتوانیهــای جســمی و روحــی ) نیــاز بــه

کمــک دارنــد .در چنیــن شــرایطی لــزوم همــراه و یــا خــادم ویــژه ســالمندان در حــوزۀ اماکــن

مذهبی مشــهود اســت.

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

شناسایی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی

61

 -مدیریت فضای ویژه سالمند

لــزوم برنامهریــزی و مدیریــت در جلوگیــری از ازدحــام (بهخصــوص در مبــادی ورودی و

خروجــی) مراســم مذهبــی و امثالهــم ،بــا عنایــت بــه آســیبپذیری ســالمندان.
 -توسعه و توزیع ابنیه و فضا

درنظرگرفتــن و ایجــاد زیرســاختهای مــورد نیــاز در قالــب رعایــت اســتانداردهای محیطــی

جهــت ســالمندان ،تأمیــن دفاتــر و فضاهــای متناســب خدمات بــرای زائــران ،احداث زائرســرای

موقــت کوتاهمــدت ،ایجــاد زیرســاخت ارتباطــات تلفنــی ،تأمیــن تســهیالت 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 ،ذرهبیــن ،لباس و پوشــش مناســب ،ماشــینهای
مدنظــر اســت.
زائــر بــر و امثالهــم ّ

 -حراست و امنیت و مدیریت بحران

لــزوم پیادهســازی 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 ضمن ـاً مــی توانــد در مدیریــت تــردد زائــران

بهخصــوص 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

بهدلیــل آگاهینداشــتن از مشــکالت ســالمندان اســت .کارکنــان آموزشدیــده بــا ارائــه
خدمــات مناســب در زمــان مطلــوب قبــل از بــروز مشــکل و درخواســت ســالمند ،در افزایــش

امنیــت ذهنــی ایــن طبقــه از جامعــه کمــک شــایانی میکنــد.
 -نظافت محیط و جمع آوری زباله

بــا عنایــت بــه عــدم کنتــرل اجابــت مــزاج بنــا بــه دالیــل متعــدد پزشــکی و ناتوانیهــای

جســمی ،بایــد تمهیــدات الزم بــرای طهــارت نجاســت احتمالی بــا توجه به شــرایط ســالمندان
مهیــا نمــود .همچنیــن ،حجــم زبالــۀ تولیــدی توســط ســالمندان و کمتوانــان 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 تیمهای

امــداد و فوریــت پزشــکی متناســب بــا ســالمندان را مــی طلبــد .با توجه به مشــکالت جســمی
و بیماریهــای متعــدد ســالمندان ،تأمیــن امکانــات بهداشــتی از قبیــل ســرویس بهداشــتی،
وضوخانــه ،حمــام و ...بــه تعــداد مناســب و توزیــع مناســب مــورد تأکیــد اســت .ضمنـاً طراحــی

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

تهویه ( برودت ـ 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 بهدلیل باورهــای شــیعی و احتمال

میــت بــا پیکــر دفــن شــدۀ صالحین،
شــفاعت اولیــای خــدا در روز قیامــت بهدلیــل همجــواری ّ

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 عتبهبوســی ،لمــس بــه قصــد تبــرک ضریح داشــته باشــند.
 -دیدن و شنیدن

امــکان بهرهمنــدی از قــرآن و ادعیــه مذهبــی ،آیینهــا و مراســم بــه صــورت شــنیداری

همچنیــن مهیاکــردن تماشــای مرکــز عبــادی و زیارتــی از فاصلــۀ دورتــر در شــرایطی کــه

ســالمند بــه هــر دلیلــی نتوانــد بــه مرکزیــت مــکان مذهبــی نزدیــک شــود.
 -هدایای متبرک

دریافــت هدایــای متبــرک موجــب آرامــش و رضایــت قلبی ســالمند میشــود .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 لذتبخــش اســت .غــذای

متبــرک نیــز فراتــر از نیــاز جســم و تأمیــن کننــدۀ اغنــای روحــی در مــکان مذهبــی اســت.
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مکمــل زیارت ایشــان اســت.
اختصــاص غــذای متبــرک بــه ســالمندان ّ
 -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 دسـتاندرکاران مدیریــت اماکــن مذهبــی قــرار گیرد.
 -کمک به دیگران

ســالمندان بــا توجــه بــه عالقــه منــدی بــرای کمــک بــه دیگــران همچنیــن محدودیتهــای

فیزیکــی ،ســعی مــی کننــد با انجــام دعــا و آداب عبــادی ،همچنیــن نایبالزیــاره بودن ،نســبت
بــه عزیــزان و دیگــران ادای دیــن و وظیفــه کننــد ،لــذا برنامهریــزی بــرای انجــام امــکان زیــارت

گروههــای ســالمندان توســط مســئوالن ،پاســخی مناســب بــه ایــن نیــاز اســت.
 -آموزش و فرهنگسازی احترام به سالمند

ایــن مفهــوم بــا بــروز کمبودهایــی در اجتمــاع ،شــاخص گردیــده اســت .کمبــود آمــوزش

مفاهیــم غنــی اخالقــی اســام جهــت احتــرام بــه ســالمند ،کمــک بــه ســالمندان بــا ایجــاد

حــس ترحــم در ایشــان ،توجــه نکــردن بــه تکلیــف و وظیفــه در احترام بــه دیگــران بهخصوص
ســالمندان ،اولویــت ســایر امــور و اقدامهــا بــر تکریــم و احتــرام بهطــور شــاخص نمونههایــی

از ایــن کمبودهاســت کــه بایــد مرتفــع گــردد.
 -ارائه و توزیع متناسب جنسیتی

ایــن نیــاز بــا توجــه بــه ایجــاد تفکیــک جنســیتی و توجــه نکــردن بــه محدودیتهــای بانوان

ـدام بــا جنســیت
بــا آقایــان ،بــروز مــی یابــد .افزایــش وضوخانــۀ مخصــوص بانــوان ،حضــور خـ ّ
موافــق ســالمند بــرای همراهــی ایشــان در اماکــن مذهبــی ،جلوگیــری از گمشــدن افــراد
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ســالمند بــا اطــاع رســانی مناســب در تفکیــک جنســیتی فضاهــا.
 -مدیریت زمان ارائه خدمات در مکان زیارتی

مدیریــت مناســب زمــان اجــرای خدمــات متناســب بــا ســاعات ازدحــام جمعیــت ،عــدم

شــتابزدگی و حفــظ خونســردی در ارائــه خدمــات بــه زائــران بهخصــوص ســالمندان در مــکان
مذهبــی ،در ایجــاد آرامــش و عــدم مزاحمــت بــرای ایشــان مؤثــر اســت.
 -تعارضهای محیطی

تعــدد مراجــع تعریــف کننــدۀ معیارهــا و قوانیــن مرتبــط بــا ســالمندان ،نــگاه متفــاوت بــه

ســالمند ،تعریــف ناقــص و متفــاوت از ســالمندی ،اســتفاده نکــردن از تجهیــزات جدیــد و

متناســب ،توقــف تصمیمهــا و اقدامهــا بــا تغییــر مدیریــت ،اعمــال ســلیقۀ شــخصی در خدمت
و مدیریــت بــا وجــود کار کارشناســی ،نبــود هماهنگــی بیــن حوزههــای مختلــف مدیریتــی در
اماکــن مذهبــی همچنیــن عــدم اجــرای اســتانداردها و قوانیــن ،بهطــور غیرمســتقیم و بــا
عملکــردی ثانویــه جهــت ســالمندان در اماکــن مذهبــی ،بــروز نیــاز و مشــکل مــی کنــد.
 -کتابهای دینی

کتابهــای دینــی ،شــامل قــرآن و کتابهــای ادعیــه بایــد بــرای ســالمندان مناسبســازی

شــود .بــا توجــه بــه یکــی از مهمتریــن محدودیتهــای ســالمندان در کاهــش قــدرت بینایــی

بــه هنــگام مطالعــه ،کتابهــا بــا خــط و چــاپ درشــت همچنیــن بــا تنــوع موضوعــی بایــد
ارائــه شــود .همچنیــن بهدلیــل افزایــش حضــور ســالمندان از ســایر ملیــت هــا ،ایــن کتابهــا
بایــد بــا ترجمههــای شــیعی حداقــل بــه دو زبــان انگلیســی و اردو در اختیــار قــرار گیــرد.
 -اطالع رسانی

ایــن نیــاز در کلیــۀ گروههــای سـ ّنی بهویــژه ســالمندان حایــز اهمیــت اســت .وجــود ابزارهای
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متنــوع اطــاع رســانی (تابلــو ،نمایشــگرهای الکترونیکــی ،پیامهــای صوتــی ،مــوارد چاپــی و) ...

در محــدودۀ اماکــن متبرکــه و حتــی قبــل از حضــور در ایــن اماکــن از مبــدأ حرکتــی بــا توجه
بــه حساســیتهای موجــود در بیــن ســالمندان ،ســبب افزایــش اطمینــان و آرامــش بهدلیــل
آگاهــی و امــکان انتخــاب میشــود .اطــاع رســانی بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ویــژه

ســالمندان ارائــه گــردد.

 -آموزش آداب زیارتی

آمــوزش آداب زیارتــی بــا تأثیــر از آموزههــای متعالــی دینــی ،ضمــن کاهــش مشــکالت آداب

قومــی ـ ســنتی و جلوگیــری از خرافــه و بدعــت در اماکــن مذهبــی ،ســبب ارتقــای عبــادت و
تقیــد بیشــتر ســالمندان در انجــام صحیــح
زیــارت ســالمندان و ســایرین مــی گــردد .بهدلیــل ّ
تــر اعمــال عبــادی ،آمــوزش آداب زیارتــی مــی توانــد بــا توجــه بــه محدودیتهــای ایــن گــروه

اجتماعــی ،بــا افزایــش آزادی و قــدرت انتخــاب رغبــت ،ایشــان را بــه حضــور بیشــتر در اماکــن

ـس مزاحمــت بــرای دیگــران ،گســترش دهــد.
مذهبــی و کاهــش حـ ّ
 -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
مدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد.
فضاهــای پاســخگویی بــه مســائل شــرعی و دینــی بایــد ّ
 -مراسم و آیین های مذهبی

یکــی از عالیــق ســالمندان ،حضــور در محیطهــای اجتماعــی و تعامــل بــا دیگــران اســت.

ایــن مهــم بهدلیــل ظرفیتهــای موجــود در اماکــن مذهبــی مــورد توجــه ســالمندان اســت.

بــا برگــزاری برنامههــای فرهنگــی و مذهبــی ویــژۀ ســالمندان ،ضمــن پرکــردن اوقــات فراغــت
ایشــان ،میتــوان 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

میشــود:

 اولویتبندی نیازهای زائران سالمند در اماکن متبرکه و مذهبی. -بررســی و شناســایی عوامــل تأثیرگــذار در جلوگیــری از بــروز تعارضهــای محیطــی بــر

اســاس ایــن پژوهــش در اماکــن مذهبــی.

 -ایجــاد کارگروههــای پژوهشــی و تحقیقاتــی بــرای شناســایی نیازهــای ســالمندان و

برنامهریــزی جهــت ســالمندان آینــده.

 -انجــام مطالعــات مشــابه بــر روی ســایر گروههــای خــاص ماننــد کــودکان و ...در اماکــن

مذهبــی.
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