
 

  جمعيتي -مطالعه اي اجتماعي :سيماي سالمندي در ايران

   1دكتر محمد تقي شيخي

 چكيده

اين واقعيت وجود دارد كه به دنبال كاهش مواليد، مردم بيشتري را مي بينيم كـه زنـدگي   

بهمـين خـاطر، سـازمان ملـل نيـز سـال       . مي كنند، و از طول عمر بيشتري برخوردار مي گردند

IYOP(ين المللي سالمند را بعنوان سال ب 1999
پديده اي اسـت كـه هـم     اين . ناميده است) 2

با ظهور پديدة رو بـه افـزايش   . جهان صنعتي و هم جهان غيرصنعتي امروزه با آن مواجه هستند

-پديدة جديد پدر. سالمندي، امروزه اغلب سه نسل يا بيشتر همزمان با يكديگر زندگي مي كنند

يدة سالمندي است، در اين مقاله به لحاظ جامعه شناختي مـورد  مادربزرگ ها كه خود زائيده پد

از آنجا كه به دنبال كاهش مواليد، امكانـات بـالقوة بيشـتري بـه     . بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد

 ،نتيجـه چنـين حركتـي   . لحاظ مادي فراهم مي آيد؛ در آن قالب كيفيت زندگي بهبود مي يابـد 

ت ديگر، افزايش جمعيت سالمند در يك جامعه مـورد نظـر   ماندگاري بيشتر جمعيت، يا به عبار

ايران نيز امروزه با پديده ياد شده رو به رو گرديده است، و آن خود نياز به نظارت بيشتر و . است

در اختيـار  ": فرضيه اصلي تحقيـق حاضـر تأكيـد بـر ايـن دارد كـه       . سرمايه گذاري بيشتر دارد

زندگي پدربزرگ هـا و مـادربزرگ هـاي سـالمند را      گذاشتن خدمات بيشتر، خود بهبود كيفيت

. مقاله همچنين تصويري از خانواده هاي رو به سالمندي را منعكس مي نمايـد . "فراهم مي آورد

مادربزرگ دسترسي پيدا كرده، و آنها را  402پدربزرگ و  272در اين تحقيق پژوهشگر به تعداد 

خـانواده داراي   452در ايـن پـژوهش،   . اسـت  در قالبي جامعه شناختي مورد ارزيـابي قـرار داده  

  .پدربزرگ و مادربزرگ مورد ارزيابي قرار گرفته است

  

  .ماندگاري كيفيت زندگي ،طول عمر ،مادربزرگ ها، پدر ،سالمندي :واژگان كليدي

                                                 
دانشگاه الزهرا استاد و عضو هيئت علمي  -1  

2- International Year of Older Person (IYOP) 
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 مقدمه 

از آنجا كه سالمند شدن و طول عمر در ايران به تدريج رو به افزايش است، مقاله حاضر بـه  

 -پـدر  "ن است كه سالمت و كيفيت زندگي اين افراد كه در اين مقالـه از آنهـا بعنـوان    دنبال اي

  .نام برده شده است، مورد بررسي قرار دهد "مادربزرگ ها

اين بررسي سعي دارد با شناخت عوامل تثبيت كننده و بهبود بخشندة وضعيت و موقعيـت  

تعـالي ايـن جايگـاه و موقعيـت      فرد سالمند در خانواده گامي هر چند كوچك در جهت حفـظ و 

برداشته، و كمكي هر چند اندك در بهبود و ارتقاء شرايط زيست سالمندان در جمـع خـانوادگي   

  ).1378:269سام آرام و احمدي بني، (بنمايد 

در ايـران   "پدربزرگ ها و مادربزرگ هـا "گرچه منابع و اسناد علمي محدودي در خصوص 

تا از طريق جمع آوري اطالعـات و داده هـاي مربـوط، و بـا     وجود دارد، نويسنده در تالش است 

دوره «در حاليكـه مفهـوم   . در اين زمينه توليد نمايد منابعيمراجعه به منابع خارجي، نظرات و 

در گذشته آنچنان معروف نبود، ليكن طي قرن بيستم، اين مفهوم معناي عميق و  1»سوم زندگي

كه در آن صـنعت و دارو معجـزه كـرده اسـت؛ و در آن     با اهميت خود را يافته است؛ يعني قرني 

  .مادربزرگ ها افزايش يافته است -تعداد سالمندان و پدر

در حاليكه در گذشته والدين بر جوانان بسيار تأثيرگذار بودند، ساختار خانواده خود آنگونـه  

ايت مي شد بود كه تقريباً هر گونه تصميم گيري نسل هاي جوان تر تحت اقتدار پدربزرگ ها هد

در عين حال، به مرور زمان و به دنبـال ارتقـاء موقعيـت كودكـان و نوجوانـان،      ). 1352: آصفي(

ارائـه  مقاله حاضر سعي بـر  . مادربزرگ ها بر فرزندان و نوه ها رو به كاهش گذاشت -اقتدار پدر

زندگي ؛ يعني سالمت و كيفيت داردبا عطف ويژه به زندگي خود آنها  والدين بزرگتصويري از 

  .منعكس نمايدرا  آنها

افزايش و بهبود اميد زندگي در همه جاي جهان از جمله ايران به معنـاي آن اسـت كـه در    

چنين شرايطي زوج ها شانس زندگي تأهلي طوالني تري را پيدا مي كننـد؛ و آن خـود بـه آنهـا     

تعـداد   تحـت چنـين شـرايطي،   . اجازه مي دهد تا بعنوان پـدربزرگ و مـادربزرگ ظـاهر گردنـد    

پدربزرگ و مادربزرگ ها همواره بويژه در شـهرهاي بـزرگ كـه تسـهيالت بهداشـتي و درمـاني       

تعداد سالهاي زندگي مشترك به تفاهم دوجانبه . بيشتري در آنها وجود دارد، رو به افزايش است

تا سنين پنجاه سالگي . و همياري بين زوج ها در مسير رساندن آنها به سالمندي كمك مي كند

                                                 
1- Third age 
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از ايـن  . لب زوج ها عموماً وظيفه پرورش و بزرگ كردن كودكان خود را به پايان مـي رسـانند  اغ

1مادر بزرگي -پدر"دوره به بعد، آنها به تدريج وارد دورة 
بقيه سالهاي متأهلي؛ يعني . مي شوند "

2دوره آشيانه خالي"
       ، خود بازگشت به دوره اي اسـت كـه فـرد تنهـا بـا همسـر خـود زنـدگي         "

در عـين حـال، بـا    . مي كند، و آن خود موجبات كاهش موارد معاشرت آنهـا را فـراهم مـي آورد   

باالرفتن ميزان طول عمر، احتمال بيوه شدن يا تنها شدن هر يك از زوج ها وجود دارد كه خـود  

  ).1378:244شيخي، (به چالش هاي جديدي در خانواده مي انجامد 

و به نقل از مايكل مارمت رئيس كميسيون جهاني براساس گزارش خبرنگار اجتماعي فارس 

سال اميد زندگي در ايران طي چندساله اخير  15، افزايش )1388آبانماه (عوامل مؤثر بر سالمت 

بسيار قابل توجه است، و خود نشان مي دهد كه كارهاي زيادي طي اين سالها براي بهبود وضـع  

به طور ميـانگين  ) 1394(دگي در ايران اكنون در حاليكه اميد زن. سالمت مردم انجام شده است

سـال اسـت    44سـال و در كشـور لسـوتو     83سال است، اين شاخص در كشور ژاپن حدود  74

)WPDS:2015.(  

بنابراين، ايران در سالهاي آتي هنوز هم به شاخص اميد زندگي جمعيت خود خواهد افـزود  

ه انتظار پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي اين بدان معناست كه در سال هاي آيند). 1388: مارمت(

درصد سالمت مردم  50بنا به گفته مارمت، و براساس برآوردهاي موجود، . بيشتري را بايد داشت

به عوامل اجتماعي مانند فقر، سواد، وضعيت مسكن، شغل و ميزان رعايت حقوق زنـان بسـتگي   

درصـد بـه محـيط     10سـانها و  درصد به مسائل ژنتيك ان 15درصد به نظام سالمت و  25دارد، 

  . زيست بستگي دارد

در هر حال، بسياري از بزرگساالن امروزه در دورة اواسط زندگي خود، عالوه بر روبرو شـدن  

 -پـدر (با چالش هاي مربوط به فرزندان خود، مي بايست نگران و شاهد سالمند شدن اولياء خود

كه به سـنين   والدين بزرگدريافته اند كه  بسياري از خانواده ها اينگونه. نيز باشند) مادربزرگ

هفتاد سالگي يا باالتر راه مي يابند، نياز به مراقبت هاي عملي، عاطفي و مالي فراوان دارنـد؛ كـه   

بطور مثال، آنهـائي كـه در   . آن خود پيچيده تر و صعب تر از پرورش فرزندان خود آنها مي گردد

سالگي خود هستند، مـي بايسـت همـان     50-60متولد شده، و هم اكنون در سنين  1950دهه 

تعداد سالهائي را صرف مراقبت از والدين سالمند خود كنند، كه قـبالً صـرف فرزنـدان مسـتقيم     

  ).Jarrett:1994(خود كرده اند 

                                                 
1-Grand parenthood  

2-Empty-nest  
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در چنـين  . بازنشستگي نيز خود تغييـر عمـده اي در زنـدگي خـانوادگي بوجـود مـي آورد      

دو «باشد، بازنشستگي همسـر بـدان معناسـت كـه هـر      شرايطي، در صورتيكه زن خانه دار بوده 

گـر چـه حضـور همسـر در قالـب      . اوقات بيشتري خواهند داشت كه با يكديگر بگذرانند» همسر

غربي آن  منبع مسرت براي هردوي آنهاست، اين وضعيت در مواردي شرايط عادي زنان را بهـم  

        لـه در امـور يكـديگر را فـراهم     ؛ بنحـوي كـه موجبـات مداخ   )آنها را ناديده مـي گيـرد  (مي زند 

تا جائيكه به جامعه ايران مربوط مي گردد، زنان از بازنشستگي ). Kalish: 1982:96( مي آورد

همسران خود آنچنان استقبال نمي كنند؛ صرفاً بدين خاطر كه حضور دائم آنها در خانـه، پـائين   

، خـود بـه چـالش    ...روزمرة زنـدگي و   در امور) شوهران(آمدنِ درآمد خانواده، مداخله همسران 

  .هائي بين آنها منجر مي گردد

. مشكل ترين تحول در زندگي متأهلي به دنبال فوت يكي از دو همسـر پديـدار مـي گـردد    

زنان نوعاً از آنجا كه داراي اميد زندگي طوالني تري هستند، و هنگام ازدواج جوان تر از همسران 

از اين رو، آنها اين انتظار و آمـادگي را مـي بايسـت    . مي كنندخود هستند، بيشتر از مردان عمر 

در چنـين  . داشته باشند كه بخش قابل تـوجهي از زنـدگي خـود را بعنـوان بيـوه زنـدگي كننـد       

اين تجربه ممكن است حتي براي . شرايطي، تنهائي همراه با فوت همسر بسيار مشكل مي نمايد

تان كمتري در مقايسه با مادربزرگ ها يـا زنـان بيـوه    پدربزرگ ها يا مردان بيوه كه معموالً دوس

دارند، بسيار سخت تر باشد؛ اين وضعيت از آنجا ناشي مي گردد كه مردان عمومـاً مهـارت هـاي    

  ).Berardo:1970(كمتري نيز در امور خانه داري دارند 

  كيفيت زندگي

ف كـاربرد  كيفيت زندگي مفهوم جديدي در جامعه شناسي است كه در زمينه هـاي مختلـ  

در اين مبحث با تأكيد بر نحوة زندگي پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، موضوع مورد مطالعه و . دارد

آنچه كه موجبات سالمت بيشتر، رضايت بيشتر، امنيـت بيشـتر، لـذت    . كنكاش قرار گرفته است

حاليكه  در. را فراهم مي آورد، خود مفهوم كيفيت زندگي را مي رساند... بيشتر، زندگي شادتر و 

تابحال كمتر كيفيت زندگي والدين بزرگ كه نسبت و تعداد آن نيز خود در ايران رو به افـزايش  

است، مورد مطالعه قرار گرفته است، مقاله حاضر درصدد است تا تصويري از اين گروه اجتمـاعي  

ير آنچه كه بـين سـا  . را با توجه به شاخص هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي آنها منعكس نمايد

عوامل بر كيفيت زندگي اين گروه تأثير مي گذارد، منـابع اقتصـادي، تغذيـه، سـواد، بهداشـت و      

  .درمان، فضاي محيطي و نظاير آن است
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در حاليكه مفهوم كيفيت زندگي از زواياي مختلف و توسط شاخه هاي مختلف علمي مورد 

ير عوامـل مختلـف در نقـاط    ارزيابي قرار مي گيرد، مفهوم ياد شده ثابت نبوده، بلكـه تحـت تـأث   

). 191: 1385شـيخي،  (شهري و روستائي، و بـين اقشـار مختلـف دائـم در حـال تغييـر اسـت        

       همينطور، جهت دستيابي به كيفيت زندگي بهتـر، كشـورها، بـويژه ملـل فقيـر هـر چـه بيشـتر         

چرخـه اي از   ، در غير اين صورت)بازسازي نمايند(مي بايست نهادهاي مورد نياز خود را بسازند 

در چنين شرايطي، كشورها همواره از . پديدار مي گردد... نگراني هاي اجتماعي، نابهنجاري ها و 

  .كيفيت زندگي رضايت بخش دور مي گردند

در پژوهش حاضر، متغيرهائي چون سن، وضعيت زندگي، وضـعيت اشـتغال، درآمـد، رفـاه،     

و مادر بزرگ ها كه خود بر كيفيـت زنـدگي   بين پدربزرگ ها ... بيمه، سالمت، سواد و آموزش و 

اينگونه متغيرها در بخشي جداگانه مورد تجزيـه و  . آنها تأثير دارند، مورد جستجو قرار گرفته اند

  .تحليل قرار خواهند گرفت

  

 روش تحقيق

جهت انجام تحقيق حاضر، پژوهشگر ابتدائاً مĤخذ الزم و زمينه اي، و همچنين نظريه هـاي     

در بخش نظـري، تئـوري   . دين بزرگ سالمند را مورد بررسي و مرور قرار داده استمربوط به وال

هاي مربوط مورد پژوهش قرار گرفت، و متعاقباً ديدگاههاي ضروري استخراج گرديده است، كـه  

در اختيار ": فرضيه اصلي اين تحقيق تأكيد بر اين دارد كه . در متن مورد استفاده قرار گرفته اند

بيشتر، خود بهبود كيفيت زندگي پدربزرگ هـا و مـادربزرگ هـاي سـالمند را      گذاشتن خدمات

 452همينطـور، در بخـش عملـي و ميـداني بعنـوان سـتون فقـرات تحقيـق،         . "آورد فراهم مي

پرسشنامه بطور مستقيم و چهره به چهره از طريق مراجعه به نمونه ها، بطور تصادفي در مناطق 

پدربزرگ ها و  مادربزرگ هاي منتخب بـا  . يل گرديده استو محله هاي مختلف شهر تهران تكم

زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مختلف، ضمن مراجعه به آنها، مورد مصاحبه نيز قـرار  

سرانجام پرسشنامه هاي تكميل شده، ويـرايش، اسـتخراج، و سـپس داده هـا در قالـب      . گرفتند

متغيرهائي چـون فـوت يكـي از دو    . قرار گرفتجداول مرتبط با موضوع طراحي و مورد استفاده 

والـدين بـزرگ بعنـوان    ... والدين بزرگ، وضع درآمد هريك، تحصيالت، شرايط رفاهي و بيمـه و  

متغيرهاي مستقل بر سالمت و كيفيت زندگي آنها بعنـوان متغيرهـاي وابسـته تـأثير معنـاداري      

يار فـراوان اسـت، و در قالـب ايـن     از آنجا كه تعداد جداول استخراج شده اين پژوهش بس. دارند
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مقاله نمي گنجد، نويسنده فشرده و خالصه اي از آنها را در قالب يك جـدول در مـتن مـنعكس    

  .كرده است

  ديدگاههاي نظري و منابع تحقيق

از نظر بسياري از جمعيت شناسان اقتصادي، در شرايط جمعيت رو به سالمندي و افـزايش  

هـر  . ن خود منجر به پيĤمدهاي منفي رشد سرانه توليد مي گرددمادربزرگ ها، اي -در تعداد پدر

گونه كاهش در جمعيت در سن كار نسبت به كـل جمعيـت، موجـب افـزايش نسـبت جمعيـت       

اين پديده به . به افراد در سن كار و اعضاء فعال خانواده ها مي گردد) مادربزرگ ها -پدر(وابسته 

  .كشورهاي با اميد زندگي باالتر، در حال ظهور استگونه اي فزاينده در جهان معاصر بويژه در 

 2، مينسر)1967( 1نظريه سرمايه گذاري انساني چرخه زندگي مطلوب كه توسط بن پورات

مطرح گرديده است، به اين بحث پرداخته است كه تغييرات تكنولوژيك ) 1964( 3و ِبكر) 1974(

دارد، و آن خود متعاقبـاً چـالش هـائي را     سريع در قالب آموزش، عمدتاً تأكيد بر سنين جوان تر

از . مادربزرگ ها پيش بيني مي نمايـد  -براي جمعيت سريع الرشد بسوي سالمندي يا همان پدر

اين رو، رابطه بين سن و سرمايه گذاري انساني، و در نتيجه رشد بهـره وري را جـدايِ از عوامـل    

مادربزرگ ها پيوسـته رو بـه    -ر پدرتحت چنين شرايطي شما. سازماني و نهادي نمي توان يافت

 -اما، بخاطر برنامه ريزي نامناسب و شرايط متناقض، تعـداد قابـل تـوجهي از پـدر    . افزايش است

  .مادربزرگ هاي رو به سالمند شدن در شرايط سالم و با كيفيتي در ايران قرار ندارد

دن بر شاخص بهره هيچ نظريه اقتصادي به صراحت بيان نمي دارد كه تا چه حد سالمند ش

  بنابراين، محدوديت هاي مربوط به سالمت خـود فرصـت هـاي اشـتغال را بـين      . وري تأثير دارد

مسـن  سالمندان در شرايط پتانسيل درآمد پـائين،  . مادربزرگ هاي مسن كاهش مي دهد -پدر

. دنـد ، و زودتر نيـز بازنشسـته مـي گر   مي كنندتر و بيمار، احتماالً ساعات كاري خود را محدود 

در عـين  . تغيير مـي دهـد   "خود آنها"ضعف سالمت همچنين ارزيابي و نظر والدين را نسبت به 

حال، اطالعات كمي از رابطـه بـين سـالمت و بازنشسـتگي پـدربزرگ هـا و  مـادربزرگ هـا در         

در جريان است، در دسـت  بطور سريعي كشورهاي منطقه آسيا از جمله ايران كه سالمند شدن 

  .است

                                                 
1-Bon- Porath.  

2-Mincer . 

3-Becker.  
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ق بارزي از سالمت و بازنشستگي پدربزرگ ها و  مادربزرگ هـا را در آن كشـور   ژاپن مصدا

در . آن كشور بيشترين نسبت والدين بـزرگ را در حـال حاضـر دارا مـي باشـد     . بدست مي دهد

 2015ساله و باالتر بـود، در سـال    65درصد جمعيت آن كشور  1/9تنها  1980حاليكه در سال 

افته است و پيش بيني هاي جاري حاكي از ايـن اسـت كـه در    درصد افزايش ي 26اين نسبت به 

اين بدان معناست كـه در  . ساله و بيشتر خواهد بود 65درصد مردم ژاپن  31حدود  2025سال 

آن سال احتماالً حدود يك سوم جمعيت آن كشـور را پـدربزرگ هـا و  مـادربزرگ هـا تشـكيل       

از كشورها در سالهاي آتي داراي تعداد  از اين رو، بسياري ديگر). Ogawa:2003(خواهند داد 

  .و نسبت بيشتري از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها خواهند بود

. ديدگاهي ديگر تأكيد بر پيĤمدهايِ تغييـرات جمعيتـي رشـد اقتصـادي در درازمـدت دارد     

برآورد كرده است كه تأثير سالمند شدن جمعيت، و ظهور  2001در سال  1بطور مثال، اَندرسون

مادربزرگ ها بطور متوسط ميزان رشد را به روندي نزولـي سـوق خواهـد     -بيشتري از پدرشمار 

  اضافه مـي نماينـد كـه نسـبت جمعيـت غيرشـاغل       1998نيز در سال  3و ويليامسون 2بلوم. داد

زيـاد، كـه    4با نسلِ نتيجه زاد و ولـد  1965-1995به جمعيت شاغل بين سالهاي ) مادربزرگ ها

موجي ظاهر مي گردد، طي آن به مرور زمان سرانه يا توليد ناخالص داخلي كاهش خود به مثابه 

بلوم و ويليامسون عقيده دارند كه به نسبت افزايش مواليد، درآمد سرانه كاهش مي . خواهد يافت

  .مادربزرگ ها حادث مي گردد كه اغلب مستمري بگير هستند -يابد، و اثر نهائي آن بر پدر

يرفته شده است كه پيشرفت هاي اقتصـادي اغلـب جوامـع صـنعتي در     اين نكته بخوبي پذ

سـؤال عمـده در اينجـا    . صورت گيرد "و سالمند"آينده مي بايست توسط نيروي انساني محدود 

ايـن اســت كــه توســعه چگونــه بــر بهــره وري و سـرانه بــازدهي هــر كــارگر تــأثير مــي گــذارد   

)Blanchet:1992 .(مـادربزرگ هـاي    -، جمعيت سالمند يا پدراز ديد بسياري از اقتصاد دانان

از اين رو، كشورهاي بـا چنـين   . رو به افزايش خود اثرات منفي بر سرانه توليد برجاي مي گذارد

جهت پاسخگوئي به كمبود ) آلترناتيوهائي(ساختاري مي بايست در جستجوي ديگر گزينه هائي 

مادربزرگ ها رو  -گر چه تعداد پدربهر حال، ا. باشند) ساله 15-64جمعيت (نيروي انساني خود 

آنها در حال . به افزايش است، شرايط اقتصادي آنها در كشورهائي چون ايران مخاطره آميز است

حاضر وسيعاً به فرزندان خود وابسته اند، و اين سناريو در سالهاي آتي حتي جدي تر نيز خواهد 

                                                 
1-Anderson.  

2-Bloom.  

3-Williamson.  

4-Baby- boom Generation.  
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مادربزرگ ها زمينة فراموش شده  -راين در حالي است كه تا همين سالهاي اخير مطالعه پد. شد

اين وضعيت حتي در . )Cunningham-Burley:1986( اي در مطالعات اجتماعي بوده است

عالقمندي به . حال حاضر نيز در بسياري از كشورها لمس نشده و مورد بررسي قرار نگرفته است

ــي با       ــع م ــاير جوام ــيش از س ــده ب ــاالت متح ــك در اي ــل آكادمي ــه در محاف ــن زمين ــداي                  ش

)Begston and Robertson: 1985(.  يكي از موضوعات نگران كننده در اين خصوص همانا

  ).Victor: 1994(كمبود حقوق و الزامات قانوني است كه والدين در برابر نوه هاي خود دارند 

به دنبال مطالعات صورت گرفته، اين حقيقت كشف گرديده كه مـادربزرگ هـا در صـورت    

ــاغ ــي     شـ ــاب مـ ــان بحسـ ــت از كودكـ ــع مراقبـ ــرين منبـ ــان، مهمتـ ــودن زنـ ــد ل بـ                       آينـ

)Martin and Roberts: 1984 .(    در چنين شرايطي، تعداد قابل تـوجهي از كودكـان پـيش

مادربزرگ هاي آنها در ساعات غيبت مادران آنها، از  -دبستاني كه مادران آنها شاغل هستند، پدر

بـه    مـادربزرگ هـا   -تقريباً همين مقدار كمـك و مراقبـت از سـوي پـدر    . كنندآنان مراقبت مي 

اينگونه بيان مي دارد كه ايـن خـود   ) 1969( 1هريس .كودكان در سن مدرسه نيز ارائه مي گردد

يك نوع مبادله است؛ يعني در حاليكه دخترها عموماً مراقب مادران خود هستند، و به آنهـا سـر   

بدينگونه هر دو والد با ايفاء نقش خـود،  . نيز به نوه هاي خود مي پردازندمي زنند، مادربزرگ ها 

  .نيازهاي يكديگر را نيز تأمين مي نمايند

وجود مردم سالمند بعنوان يك نسل كه تا سن معيني زنده مي ماند، خود نتيجه تحـوالت  

بطور متوسط در جمعيتي است؛ يعني پيĤمد اميد زندگي طوالني تر، ميزان مواليد كمتر و زايشِ 

     مـادربزرگ هـا منجـر    -اين سناريو نهايتاً به پديـده پـدر  ). Becker 2004(سنيني باالتر است 

در عين حال، در مواردي اينگونه تغييرات احتماالً منجر به افـزايش قابـل تـوجهي در    . مي گردد

     گـردد  مـادربزرگ هـا را نيـز شـامل مـي      -از سالمندان مي گردد كـه خـود پـدر    2سوء استفاده

)Ramsey-Klawsnik 2000 and Voelker 2002 .(   از ديدگاه جامعه شناسـي، افـزايش

در برابـر افـراد در سـن كـار     ) پدربزرگ ها و  مادربزرگ ها(بي قرينه در تعداد سالمندان وابسته 

ايـن خـود   . ممكن است خود به افزايش سطح استرس و فشار بين مراقبت دهندگان منجر گردد

موجبات سوء استفاده و كمبود رسيدگي به سالمندان و پدربزرگ ها و مادربزرگ هـا  در مواردي 

  .را فراهم ميĤورد

                                                 
1-Harris.  

2-Abuse.  
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) اسـترس (مربوط به سوء رفتار با سالمندان بر دو عامل وابستگي و فشـار  منابع يافته ها و 

         ايـن شـرايط موجبـات و زمينـه هـاي سـوء اسـتفاده از سـالمندان را فـراهم          . تأكيد مي دارند

و  1مورد تأكيد پيلمـر  "پرتنش"بطور مثال، رابطه مثبت بين سوء استفاده و محل كارِ . ورندآ مي

در بسـياري مـوارد سـوء اسـتفاده از     . قرار گرفته است) 1989( 3، و پيلمر و مور)1989( 2فينكلر

فرهنگ ها،  سالمندان پنهان و بعنوان حركتي عادي است؛ و آن بستگي به جوامع،) سوء رفتار با(

رابطه مثبتي بين ساعات كار ) 2000(و ديگران  4در اين خصوص هارينگتون. دارد... فقر، غناء و 

مكانيزم هاي ويژه اي كه به سطوح فزاينـده سـوء   . پرستاران و مشكالت خانوادگي آنها يافته اند

آنچه كه . ن نيستاستفاده، بي توجهي و استفاده نابجا از آنها مربوط مي گردد، هنوز آنچنان روش

هرگونه كاهشي در نيروي كـار مجـرب و   : در اين مطالعات روشن و مبرهن است، عبارت است از

  .موارد سوء استفاده از سالمندان منجر مي گرددبه افزايش با صالحيت، 

بهر حال، سالمت و كيفيت زندگي سالمندان وسيعاً بستگي به نهادها، چگونگي شخصيت و 

بنـابراين،  . فرهنگي آنهائي دارد كه در اطراف اينگونه سـالمندان قـرار دارنـد    -زمينه هاي نژادي

اينگونه افراد ممكن است موجبات رنجش سالمندان را فراهم آورند، يـا بـا آنهـا خـوش رفتـاري      

در اين پژوهش، بخاطر محدوديت منابع بسهولت نمي توان از كليه ابعـاد زنـدگي والـدين    . كنند

  .بزرگ پرده برداري كرد

  يافته ها

مـادربزرگ هـا،    -در مراجعه به خانواده ها جهـت دسـتيابي بـه خصوصـيات مختلـف پـدر      

مادربزرگ زنده دسترسي پيدا كند؛  402پدربزرگ زنده در برابر  272پژوهشگر توانست به تعداد 

بين آنهائي كـه  . "مادربزرگ"زن يا  100مرد يا پدربزرگ در برابر  68يعني نسبت جنسي حدود 

در پرسشي ديگر اينگونه اطالع حاصـل شـد   . درصد با يكديگر زندگي مي كردند 75دند، زنده بو

مادربزرگ هاي نمونه اظهار داشتند كـه تنهـا زنـدگي مـي كننـد، در       -درصد پدر 60كه حدود 

در اين پرسش معلوم شـد  . درصد اظهار داشتند كه با فرزندان خود زندگي مي كنند 40حاليكه 

   درصد با فرزنـدان خـود ادامـه     27ها تنها زندگي مي كنند، در حاليكه درصد مادربزرگ  73كه 

درصد از آنها اشتغال بـه   27همينطور، موقعيت اشتغال پدربزرگ ها بدينگونه بود كه . مي دهند

                                                 
1-pillemer.  

2-Finkelhor.  

3-Moor.  

4-Harrington.  
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درصـد   7درصد مستمري بگير بودند، يك درصد هيچگونه مستمري نداشـتند،   41كار داشتند، 

ايـن  . درصد متكي به ثروت و دارائي هاي خود بودنـد  24و نهايتاً  وابسته به فرزندان خود بودند،

درصد آنهـا اشـتغال بـه كـار      75/2متغير درخصوص مادربزرگ ها اينگونه استنتاج شد كه صرفاً 

درصد اصالً مستمري دريافـت نمـي كردنـد،     6/15درصد مستمري بگير بودند،  87/35داشتند، 

درصد وابسـته بـه ثـروت خـود      52/27دند، و در نهايت درصد وابسته به فرزندان خود بو 35/18

  .بودند

مـادربزرگ هـاي    -در حاليكه خدمات بيمه نقش تعيين كننده اي در سالمت و امنيت پدر

درصد از پدربزرگ هاي مورد مطالعـه اظهـار داشـتند كـه داراي      72/82سالمند ايفاء مي نمايد، 

تند كـه تحـت هيچگونـه پوشـش بيمـه      درصد اظهـار داشـ   28/17بيمه هاي درماني هستند، و 

درصد داراي بيمه و  84در پرسشي ديگر درخصوص بيمه سالمت مادربزرگ ها، . سالمت نيستند

  .درصد فاقد آن بودند 16

آوري  در جدولي ديگر درخصوص شرايط سالمت پدربزرگ هـا، براسـاس اطالعـات جمـع    

صـد داراي نـوعي از بيمـاري    در 22/20درصد داراي آرتـروز،   75/11درصد سالم،  03/36شده؛ 

ايـن شـاخص   . درصـد داراي سـاير بيمـاري هـا بودنـد      25درصد داراي بيماري قنـد و   7قلبي، 

درصـد   61/28درصد آنها سالم بودنـد،   62/26: درخصوص مادربزرگ ها اينگونه منعكس گرديد

قنـد، و  درصـد داراي بيمـاري    19/12درصد داراي نوعي از بيماري قلبي،  94/12داراي آرتروز، 

  .درصد از ساير بيماري ها در رنج بودند 65/19باآلخره 

سـواد  / درحاليكه سالمندان در ايران كـامالً باسـواد نيسـتند، از ايـن رو، تصـوير تحصـيلي      

درصد تنها  88/30درصد آنها بيسواد،  84/26: پدربزرگ ها در اين مقاله بدينگونه قابل ارائه است

درصـد دورة دوم   27/24صد داراي تحصيالت كمتر از سيكل، در 5/12داراي تحصيالت ابتدائي، 

درصد دورة ديپلم يا فوق ديپلم خـود را تمـام كـرده     84/1متوسطه يا كمتر از آنرا تمام كرده و 

. درصد داراي فوق ليسانس يا باالتر بودنـد  83/1درصد داراي ليسانس و  84/1همينطور، . بودند

تا حدي بـا پـدربزرگ هـا متفـاوت اسـت، داده هـاي        در حاليكه وضعيت تحصيلي مادربزرگ ها

 6/30درصد آنها بيسواد بودنـد،   02/46: بدست آمده در خصوص آنها اينگونه قابل انعكاس است

درصـد   33/13درصد داراي تحصـيالت كمتـر از سـيكل،     47/6درصد داراي تحصيالت ابتدائي، 

درصد داراي ديپلم يا فوق ديپلم بودنـد،   24/2دورة دبيرستان يا كمتر از آنرا تمام كرده بودند و 

قابـل ذكـر اسـت    . درصد داراي فوق ليسانس يا باالتر بودند 25/0درصد داراي ليسانس و تنها  1
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كه در گذشته؛ نيم قرن پيش يا بيشـتر در جامعـه سـنتي ايـران خـانواده هـا كمتـر موافـق بـا          

  .تحصيالت رسمي دختران خود بودند

طبقه بندي پدربزرگ ها برحسب احساس عمـومي آنهـا اينگونـه     در اين تحقيق، ارزيابي و

 12/44درصد پدربزرگ هاي نمونه اظهار احساس تنهـائي مـي كردنـد،     12/19: منعكس گرديد

 54/16درصد از مـرگ هـراس داشـتند، و بـاآلخره      5/12درصد اظهار بي حوصلگي مي كردند، 

، مادربزرگ ها اينگونه اظهـار نظـر   در اين خصوص. درصد پدربزرگ ها هيچگونه نظري نداشتند

درصـد داراي احسـاس بـي     6/30درصد آنها اظهار احساس تنهائي مـي كردنـد،    35/30: كردند

درصد از مـرگ خـود مـي ترسـيدند، و      19/12درصد احساس عدم همياري،  43/14حوصلگي، 

  .درصد هيچگونه اظهار نظري نكردند 44/12باآلخره 

: عيت پدربزرگ ها است بدينگونـه قابـل طـرح اسـت    جدول ديگري كه منعكس كننده وض

درصـد در شـرايط    41/29درصد پدربزرگ ها در وضعيت فقر بودند،  66/10براساس اين تحقيق 

درصـد   78/29درصـد از عـدم امنيـت در رنـج بودنـد، و       15/30انزواي اجتماعي قرار داشـتند،  

درصد  2/9مربوط مي گردد، ها پدربزرگ همينطور، تا جائيكه به  .هيچگونه اظهارنظري نكردند

درصد در وضعيت عدم امنيـت   82/35درصد در انزوا، و  87/25آنها در شرايط فقر قرار داشتند، 

  .درصد هيچگونه اظهار نظري نكردند 1/29در عين حال، . قرار داشتند

در پرسشي ديگر درخصوص رضايت پدربزرگ ها، واكنش هاي مختلفـي بدينگونـه بدسـت    

درصد از زندگي خـود   75/18ت مي كردند، يدرصد از زندگي خود اظهار رضا 19/59: آمد؛ يعني

درصد اظهار غم و انـدوه   24/13درصد اظهار شادماني مي كردند، و باآلخره  82/8راضي نبودند، 

درصـد از زنـدگي خـود     5/49: اين وضعيت براي مادربزرگ ها بدينگونه بيان گرديـد . مي كردند

درصد اظهار شادماني مي كردند،  95/9از زندگي خود ناراضي بودند،  درصد 17/16راضي بودند، 

  .درصد مغموم و نگران بودند 38/24و باآلخره 

: نيز نسبت به شرايط مختلف اينگونـه سـنجيده شـد   والدين بزرگ در اين پژوهش نگرش 

ار درصـد از ازدواج خـود اظهـ    25/6از ازدواج خود راضي بودنـد، در حاليكـه    آنهادرصد  04/54

درصد از پدربزرگ هاي جامعه آماري از درآمد خود راضي،  15/5همينطور، . نارضايتي مي كردند

درصد پدربزرگ هاي مـورد   03/11در حاليكه . درصد آنها از درآمد خود ناراضي بودند 66/10و 

درصـد از آنهـا از ايـن شـرايط ناراضـي       87/12مطالعه از جو و شرايط اطراف خود راضي بودند، 

درصـد آنهـا از    82/35داده هاي مورد نظر در خصوص مادربزرگ ها اينگونه نشان داد كه . ندبود

. درصد آنها از ازدواج خود ناراضـي بودنـد   7/10ازدواج خود اظهار رضايت مي كردند، در حاليكه 
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  درصد از درآمـد خـود عمومـاً اظهـار رضـايت       48/3همچنين در بين اينگونه زنان مورد مطالعه 

درصد مادربزرگ  17/15 ،به عالوه. ناراضي بودنددر اين مورد درصد آنها  17/15د، و مي كردن

  .درصد از اين شرايط ناراضي بودند 65/19هاي مورد مطالعه از شرايط اطراف خود راضي و 

بنابر اين همانطوري كه مالحظه مي گردد، با توجه به اطالعات و داده هـاي بدسـت آمـده    

  .رسيده استفرضيه پژوهش به اثبات 

ديگر شاخص هاي مربوط به روش زندگي پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و رويكردهـاي آنهـا   

  : نسبت به خانواده در قالب جدول فشرده زير منعكس مي گردد

  *1جدول 

  تصوير چند محوري پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در شهر تهران 

  از سوي خانواده والدين بزرگنحوه برخورد با 

  

  هاپدربزرگ 

  مادربزرگ ها

  

100%  

100%  

  با عدالت

19/34%  

42/16%  

  با عطوفت

94/52%  

66/68%  

  باتبعيض

87/12%  

93/14%  

  در خانواده والدين بزرگچگونگي استفاده از ايده ها و تجارب 

  

  پدربزرگ ها

  مادربزرگ ها

  

100%  

100%  

  استفاده از ايده ها

85/69%  

69/61%  

  عدم استفاده از ايده ها  

15/30%  

31/38%  

  والدين بزرگچگونگي ارتباط 

  

  پدربزرگ ها

  مادربزرگ ها

  

100%  

100%  

  ديداربا خويشاوندان

47/26%  

61/27%  

  ديدارازدوستان

66/10%  

47/6%  

  ديدارازفرزندان

26/49%  

45/59%  

  اصالً

6/13%  

47/6%  

   والدين بزرگمنابع مراقبت و وابستگي 

  

  پدربزرگ ها

  مادربزرگ ها

  

100%  

100%  

  دكافيداراي درآم

65/42%  

61/27%  

  مراقبت توسط فرزندان

88/55%  

15/70%  

  مراقبت توسط پرستار

47/1%  

24/2%  

   والدين بزرگنحوه زندگي و الويت زندگي 

  

  

  پدربزرگ ها

  مادربزرگ ها

  

  

100%  

100%  

  زندگي بطور

  تنها

99/6%  

45/10%  

  زندگي درمحل تولد

06/22%  

18/14%  

  زندگي با همسر

04/54%  

29/41%  

  با فرزندانزندگي 

91/16%  

08/34%  

  پدربزرگ مرده و وضعيت زندگي مادربزرگ 

  

  پدربزرگ ها

  مادربزرگ ها

  

100%  

100%  

  زندگي بطور تنها

78/72%  

60%  

  زندگي با فرزندان  

22/27%  

40%  

  منظور شده است) جداول(بخاطر كثرت جداول، صرفاً سرجمع اطالعات * 
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 بحث

آنها بـر تطبيـق پـذيري    . بزرگي براي فرزندان باشندوانند منبع كمك ت مي والدين بزرگ   

آنهـا اغلـب بعضـي از    . خانواده تأثير دارند، و اغلب حمايت براي كل خانواده را فراهم مـي آورنـد  

. خواسته ها و مقاصد نوه هاي خود را پاسخ مـي گوينـد، كـه اوليـاء آنهـا از تـأمين آن عاجزنـد       

خود در گروِ اين است كه ابتدائاً نيازها و  ن بزرگوالديچگونگي و ميزان ثمربخشي و مؤثر بودن 

بهترين منبع كمك به كه اين پتانسيل نيز در آنها نهفته است . نگراني هاي آنها پاسخ داده شوند

  .يكديگر باشند

تحوالت جمعيتي از جمله كاهش مرگ و ميـر و افـزايش طـول عمـر در برخـي از جوامـع       

راه آن، تغييـرات اقتصـادي و اجتمـاعي، بخصـوص     موجب افزايش تعداد سـالمندان شـده و همـ   

تحوالت ساخت خانواده، از ميزان نقش هاي سالمندان در خانواده كاسته است، به همـين دليـل   

         در كشورهاي صنعتي، بسياري از سـالمندان يـا در خانـه هـاي خـود بـه صـورت تنهـا زنـدگي          

ــدگي در ســراهاي ســالم   ــف زن ــل مختل ــه دالي ــا ب ــد، و ي ــد مــي كنن ــرده ان               ندان را انتخــاب ك

در چنين شرايطي، بسياري از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها جايگاه خود ). 314: 1378سام آرام، (

  .را در خانواده از دست داده اند

بـويژه  ) پـدربزرگ هـا و مـادربزرگ هـا    (همينطور، عدم تأمين نيازهاي خـاص سـالمندان   

چار فقر مالي بوده، و امكانات بهداشتي و رفاهي مناسب در اختيار سالمندان خانه دار و آنان كه د

زندگي آنها كه بايد با شادماني، احساس موفقيت از زنـدگي   ندارند، موجب مي شود كه اين دورة

و عاقبت به خيري همراه باشد، در بسياري از موارد با تنهائي و از كارافتادگي، معلوليت، بيماري، 

  ).1378:121بوستان آبادي، (ي قرين مي شود بي سرپرستي و نااميد

نه تنها در ايران، بلكه در هر كشور ديگري مـي تواننـد مراقبـت دهنـدگان      والدين بزرگ

اوليه براي ميليون ها كودك بويژه در عصر جديد باشند؛ يعني در شرايطي كه بسياري از مادران 

ينـده اي نسـبت بـه سـالمت و رفـاه      خارج از خانه كار مي كنند، آنها مي توانند منبع كمـك فزا 

در شرايطي كه بسياري از كودكان با فشارهاي بيسابقه اي روبرو هسـتند، و  . باشند "نسل سوم"

منبـع  ) مـادربزرگ هـا   -پدر(بسياري از والدين به كار و فعاليت خارج از خانه اشتغال دارند، آنها 

از ايـن رو، اينگونـه منـابع    . يندو سرپرستي براي نوه هاي خود بحساب مي آ تجربهمهم دانش، 

جنبه هـاي انسـاني و اينكـه هـر     . مهم و بزرگ پند و تجربه مي بايست به خوبي حفاظت گردند

نوزاد و كودك درصورت زنده ماندن كهنسال مي شود، و هنجارهاي انساني ايجـاد شـده شـامل    
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اسـي و اخالقـي   همدردي و هم حسي مستقيم با والدين بزرگ نيز امر احس. حال همه مي شوند

  .جداگانه اي است، و نگرش به اين امور صرفاً ابزاري نيست

پژوهش حاضر جهت توجه خاص به اين پديده، و معرفي هـر چـه بيشـتر هويـت اصـيل و      

) هاي(پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بين نسل . غيرقابل انكار اين گروه اجتماعي آغاز گرديده است

آنها فرهنـگ و  . د؛ و يا به عبارتي ارتباط برقرار مي نمايندجديد پل مي زنن) هاي(گذشته و نسل

در حاليكه به نوه هاي خود سود مي . جديد منتقل مي نمايند) هاي(ارزشهاي گذشته را به نسل 

. رسانند، به آنها كمك مي كنند، و براي آنها منبع الهام هستند، خود نيز از آنها منتََفع مي گردند

جامعه ما و چه در هر جامعة ديگر مي بايست بيĤموزند كـه چگونـه بـه     از اين رو، جوانان چه در

، گـردد نهادينـه  فرهنـگ مـا   در در حاليكه اين ارزش مي بايست . مادربزرگ ها ارج نهند -پدر

خـود از طريـق    والدين بـزرگ همينطور، . جهاني گرددمي بايست خود نيز چنين فرهنگي 

ه روز و بهنگام مي گردند، اين جريان آنها را از گرفتار تماس با نوه ها ضمن اينكه تا حد زيادي ب

  . باز مي دارد 1آمدن به انفكاك اجتماعي

از سوي ديگر، جهت ارتقاء كيفيت زندگي در سطح ملي، محيط سالم و پاكيزه مي بايسـت  

ايجاد گردد، آموزش و فرهنگ مي بايست ارتقاء يابد، فرصت هاي اقتصادي در تمامي سطوح مي 

مادربزرگ هاي بسيار سالمند مـي بايسـت    -راهم آيد، و باآلخره افراد بسيار جوان و پدربايست ف

آنها، در هر جامعـه اي مـي بايسـت مـورد احتـرام قـرار       ... صرفنظر از طبقه، نژاد، رنگ پوست و 

بهر حال، طرفداري از محيط زيست سالم خود بعنوان نظريه اي جديد به اين بحـث مـي   . گيرند

ان فيزيكي در حال لطمه ديدن است، و آن خود بطور گسترده و فزاينـده اي رفـاه   پردازد كه جه

، جامعه شناسان به دنبال تبيين موضوعدر . مادربزرگ هاي ما را تحت تأثير قرار مي دهد -پدر

اين بحث هستند كه مسائل محيط زيست چگونه با ارزشهاي فرهنگي خاص، تمهيدات اقتصادي 

  ).Cylke:1993(به سالمند شدن پيوند دارد  مادربزرگ هاي رو -و پدر

خود بستگي به چند عامل از جمله فراهم كردن مددكاري اجتماعي  والدين بزرگسالمت 

و خدمات بهداشتي براي آنها دارد، و اينكه چگونه بتوان سالمت اجتماعي، فيزيكي و عقلي آنهـا  

رار دارند، در عين حـال، آنهـا را   مادربزرگ ها گرچه در سن بازنشستگي ق -پدر. را بهبود بخشيد

مجدداً مي توان فعال كرد؛ بنحوي كه وظايف ثانويه اي چون مراقبت از نـوه هـا در خانـه هـاي     

بدون والد را بتوانند بعهده گيرند، يكديگر را ياري دهند، اسـتقالل خـود را بـراي مـدت زمـاني      

                                                 
1-Social exclusion  
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حدود يك قـرن پـيش يـا بيشـتر؛      اگر به گذشته برگرديم؛ يعني... بيشتر بتوانند حفظ نمايند و 

زماني كه حدود نيمي از كودكان قبل از رسيدن به بيست سالگي مي مردند، و تعـداد كمـي بـه    

، تحـت چنـين شـرايطي شـانس     )Lenski&Lenski:1995(سن چهل سالگي راه مي يافتند 

  .مادربزرگ بسيار كم بود -داشتن پدر

مادربزرگ ها همواره در مقايسه بـا   -پدر با افزايش طول عمر و اميد زندگي، تعداد و نسبت

در حاليكه نسبت پدربزرگ ها و مادربزرگها در كشور رو . هر زماني در گذشته رو به افزايش است

به افزايش است، افزايش ساالنه تورم، موقعيت اقتصـادي و مـالي اينگونـه شـهروندان را همـواره      

قر در اين سنين بين آنها پديدار مي گردد تضعيف مي نمايد، و در نتيجه نشانه هاي بيشتري از ف

تحت چنين شرايطي، فراهم كردن تأمين اجتماعي براي اين جمعيت امري ). 1387:63شيخي، (

شمسي و بعد از آن، كه  1320دهة  1در عين حال، زاد و ولد هاي فراوان. حياتي بحساب مي آيد

مادربزرگ ها در ايـران   -تعداد پدر ساله و بيشتر مي گردند، آن خود به 60-65امروزه به تدريج 

بهر حال، درست عين مسائل و پيĤمدهاي جسميِ سالمندي، تغييرات سيستم عقلي و . مي افزايد

آنچـه  ": بطور خالصه، اينگونه مي توان بيان كـرد . رواني نيز به دنبال سالمندي پديدار مي گردد

امـروزه  ). Baltes and Shaie:1979( "كه صعود مي كنـد، يـك روز نيـز سـقوط مـي كنـد      

درآمد بهتر، تأمين اجتماعي بيشتر، و پوشش كـاملتر بيمـه   : نيازهاي اصلي سالمندان عبارتند از

از اين رو، افزايش سالمندي خود به معناي پدربزرگ ها و مـادربزرگ هـاي بيشـتر    . هاي درماني

مراقبـت هـاي   بهرحال، به دنبال افزايش تعداد و نسبت جمعيت سالمند، نظام سـالمت و  . است

بيسـابقه اي را بـا مسـائل    ) پـدربزرگ هـا و  مـادربزرگ هـاي    (درماني نيز ورودي هايِ / پزشكي

به مراقبت هاي پيچيـده   "محور – سن"جسمي و عقلي تجربه خواهد كرد؛ يعني مسائل مختلف 

  .تري نياز خواهند داشت

ليت هائي از آنها بـا  مادربزرگ ها در وضعيت سالمت قرار ندارند، اق -در حاليكه تمامي پدر

و نظاير آن ) زوال عقل( 2مشكالت و چالش هاي مربوط به اعتياد، بهداشت رواني، آلزايمر، دمانس

اما، اين . در عين حال، تداول افسردگي در عصر حاضر بين آنها رو به افزايش است. روبرو هستند

براسـاس تشـخيص    روزها خوشبختانه به دنبال پيشرفت علـوم پزشـكي، بسـياري از سـالمندان    

                                                 
1-Baby-boomers 

2-Dementia  
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اين امر ضمن اينكـه تـا حـد زيـادي در كشـورهاي      . مي توانند درمان گردند 1متخصصان باليني

  .صنعتي امكان پذير است، در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كمتر عملي است

بـه  (مطالعات ديگر حاكي از اين است كه از بسياري از بيماري هاي مربوط بـه سـالمندان   

مانند افسردگي، فشار خون، ديابت، ناراحتي هاي قلبي و ديگر بيمـاري هـا   ) لوم پزشكينقل از ع

مي توان پيشگيري بعمل آورد، و در مواردي حتي در شرايط فـراهم بـودن وسـائل الزم، آنهـا را     

روانـي  /آنچه كه درخصوص سالمندان بسيار صعب العالج است، همانا اختالالت عقلي. درمان كرد

در هر حـال، عليـرغم تمـامي پيشـرفت هـاي      . ولت آنها را نمي توان درمان كرداست، كه به سه

روشهاي درمان در جوامع مختلف، بسياري از پزشكان بسهولت نمي توانند مسائل  بعمل آمده در

همينطور، حتـي  . بهداشت رواني سالمندان را در مراحل اوليه آلزايمر شناسائي و تشخيص دهند

در . ز بيماران سالمند، درمـان مـورد نيـاز را دريافـت نمـي كننـد      در صورت تشخيص، بسياري ا

شرايط مشكالت جسمي و فيزيكي مثل شكستگي و نظاير آن، پزشكان و متخصصين بـاليني در  

از اين رو، . مقايسه با موارد و مسائل رواني و عقلي احساس مسئوليت و توجه بيشتري مي نمايند

مـادربزرگ هـا    -مسائل سالمندي كه معموالً بـراي پـدر   در بسياري موارد بيماري هاي دماغي و

  .اتفاق مي افتند، در عصر حاضر و در بسياري از جوامع ناديده گرفته مي شوند

عواملي از نوع سن پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، و اينكه آيا هر دو زنـده انـد، و بـا يكـديگر     

همينطـور، موقعيـت   . قـش دارنـد  زندگي مي كنند، تمامي آنها در چگونگي كيفيت زندگي آنها ن

، درآمـد آنهـا و   )پذيرش آنها براي كـار (مادربزرگ ها، مستمري آنها، سن و كار آنها  -شغلي پدر

در ايـران،  . بطور كلي موقعيت اقتصادي آنها، بر كيفيت زندگي و وضعيت سالمت آنها تأثير دارند

نـابراين، آنهـائي كـه از آن    ب. مـادربزرگ هـا دارايِ بيمـه خـدمات درمـاني نيسـتند       -تمامي پدر

مادربزرگ ها نيز  -موقعيت تحصيلي پدر. برخوردارند، عمالً داراي زندگي بهتر و امن تري هستند

آموزش و سواد خود نقش مؤثري در افـزايش  . شكاف بين آنها و نوه هاي آنها را كاهش مي دهد

يده است تا ضمن اينكه جمعيتي ايفاء كرده است؛ يعني باعث گرد –اميد زندگي اين گروه سني 

مادربزرگ وجـود داشـته باشـد، در آينـده نيـز نسـبت آنهـا افـزايش يابـد           -تعداد بيشتري پدر

)Blundell:2001 .(ا، تمامي پدردرحاليكه بسياري از پـدر . مادربزرگ ها با سواد نيستند -ام- 

ند، اين مهـم  مادربزرگ ها نيازمند به كمك و حمايت هاي عاطفي فرزندان و نوه هاي خود هست

  .در عصر پيچيدة كنوني و در شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جاري بخوبي اتفاق نمي افتد

                                                 
1-Clinician  
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 نتيجه

در  ∗شواهد آماري حاكي از اين است كه تعداد جمعيت سالمند، يا به تعبيري والدين بزرگ

خصوصـيات فـردي سـالمندان چـون وضـعيت سـالمت، ويژگيهـاي        . ايران رو به افـزايش اسـت  

در اين مقاله  )والدين بزرگ(آنها اقتصادي  -خصيتي، مسائل شخصي و زمينه هاي اجتماعيش

همينطور، وضعيت تحصيلي متفاوت، شـرايط درآمـد، كـار و شـرايط     . با يكديگر متفاوت هستند

صحي اين افراد سالمند قبل از دوره بازنشستگي آنها، كيفيت زنـدگي متفـاوتي را بـراي آنهـا در     

به حدود  والدين بزرگافزايش . به دنبال آورده است والدين بزرگآنها بعنوان  دوره سالمندي

-85: نشـريات سرشـماري  ( 1335 -1385هفت برابر در ايران طي پنجاه سال؛ يعنـي سـالهاي   

بدان معناست كه نيازهاي سالمندان خود به نسبت بيشتري افزايش يافتـه اسـت، و هـر    ) 1335

صوص به معناي سوء استفاده يا سوء رفتار با سالمندان بين آنهـا  گونه كوتاهي يا غفلت در اين خ

سالمند به لحاظ هنجارها و فرهنـگ، متكـي بـه فرزنـدان خـود       والدين بزرگ. تلقي مي گردد

همينطـور، از آنجـا كـه    . هستند، و در آن، مادربزرگ ها بيشتر متكي به دختـران خـود هسـتند   

معمول نيست، تنهـا راه بـاقي مانـده بـراي اينگونـه      سكونت در سراهاي سالمندان در ايران زياد 

در ايـن  . سالمندان اين است كه تحت حمايت فرزندان و ديگر اعضاء جوان خـانواده قـرار گيرنـد   

تحقيق به خاظر محـدوديت داده هـا، نويسـنده بـيش از ايـن نتوانسـته اسـت كيفيـت زنـدگي          

ست كه در مطالعات آتي به اطالعـات  اميد ا. سالمندان و والدين بزرگ را مورد كنكاش قرار دهد

براساس داده هاي بدست آمده، فرضيه اصلي تحقيق . بيشتري در اين خصوص بتوان دست يافت

به اثبات رسيد كه دسترسي بيشتر بـه خـدمات، خـود بهبـود كيفيـت زنـدگي پـدربزرگ هـا و         

  .مادربزرگ هاي سالمند را فراهم مي آورد

 1410(ان كشور در حال حاضر، ايران تا سالهاي آتي بعالوه، به خاطر ساختار جمعيتي جو

همينطـور، از آنجـا   . سالمند بيشتري مواجه خواهد شد والدين بزرگبا نسبت و تعداد ) شمسي

كه اميد زندگي نيز در ايران رو به افزايش است، بطور منطقي نيز در سالهاي آتي انتظار والـدين  

بنـابراين، مسـائلي چـون موقعيـت     . ايست داشـت بيشتري را مي ب) بويژه مادربزرگ هاي(بزرگ 

ضعيف، اشتغال و بازنشستگي اجباري، خدمات مالي و بيمه، حمل و نقل و خدمات درماني براي 

سالمند در قالبي محدودتر در تهران، و بيشتر در ساير نقاط ايران، وسيعاً چـالش   والدين بزرگ

  .آفرين شده است

                                                 
∗

  .تذكر اينكه هر سالمندي والد بزرگ نيست  
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