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  آموزان ابتدايي كاشان از خانه سالمندان تجارب دانش
 
  2عفت امين الرعايايي يميني ،1دكتر محسن اديب حاج باقري

  
   چكيده

سالي تأثير داشته باشد، اين تحقيق با هدف  تواند بر رفتارهاي دوران بزرگ با توجه به اين كه تجارب دوران كودكي مي :زمينه و هدف
  .اند داري سالمندان بازديد داشته ابتدايي كاشان انجام شد كه از مراكز نگهآموزان  بررسي تجارب دانش

ها به روش خاطره  آوري داده جمع. انجام شد 1388و  1387هاي  يك مطالعه كيفي به روش تحليل محتوا در طي سال :ها مواد و روش
داري  در سراي سالمندان نگه ها آن ، يا فردي از بستگانندتآموزان كه سابقه بازديد از سراي سالمند را داش نفر از دانش 11نويسي توسط 

تجزيه و تحليل . شركت كننده ديگر مورد مصاحبه نيز قرار گرفتند 5چهار نفر از اين افراد و نيز . انجام شد 1387-88شد، در سال  مي
  .انجام شد Krippendorffها به روش  داده
هر طبقه شامل . قرار گرفت "پيامدهاي بازديد"و  "نحوه انتقال"، "علت انتقال"، "سالمندان ماهيت خانه"ها در چهار طبقه  داده :ها يافته

. آموزان، سراي سالمندان را مكاني دور افتاده و متفاوت از محل زندگي عادي خود احساس كرده بودند بيشتر دانش. زير طبقه بود 4تا  2
به سراي  "خودخواهي فرزندان"و  "داري مشكالت نگه"، "بيماري و ناتواني" ،"تنهايي"آموزان، سالمندان به دليل  به اعتقاد دانش

  .سالمند منتقل شده بودند
داد كه  ها، سراي سالمندان را محلي نشان مي تجارب آن. آموزان اين تحقيق درك مثبتي از سراي سالمندان نداشتند دانش :گيري نتيجه

  .داري از سالمندان ضروري است توجه بيشتر مردم و مسؤولين به كيفيت نگه. شد باعث دور افتادن سالمندان از زندگي اجتماعي مي
  .آموز، سراي سالمندان، مطالعه كيفي تجربه، دانش :هاي كليدي واژه

  

  پژوهشي :نوع مقاله
  10/12/89 :پذيرش مقاله  5/7/89 :مقاله دريافت

 
  مقدمه
ولت كه كشورهاي پيشرفته در قرن بيستم با مسأله كه  در حالي

با  21اند، كشورهاي در حال توسعه در قرن  جمعيت مواجه شده
در ايران نرخ رشد جمعيت سالمند طي ). 1(آن مواجه خواهند شد 

، اكنون است درصد افزايش يافته 3درصد به  3/1دو دهه اخير از 
دهند  درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي 7سالمندان بيش از 

درصد و در سال  12ه حدود ب 1404اين ميزان در سال ). 2(
سالمندي . )3، 4( به يك سوم جمعيت كشور خواهد رسيد 2050

جمعيت، همه جامعه و به ويژه ساختار خانواده را تحت تأثير قرار 
درصد از  20- 40دهد كه  يك مطالعه نشان مي). 1(خواهد داد 

والدين اروپايي يك بار در هفته يا كمتر، با كودكان خود تماس 
هاي اجتماعي و  ها را زياد كرده، ارزش اين امر فاصله نسل. دارند

از  مانندهمچنين، به داليلي ). 5(خانوادگي را تهديد نموده است 
 و طرز فكر افراد و تحول نقشبين رفتن خانواده گسترده، 

ترها و سالمندان  ، فاصله جوانزندگي مدرنحاصل از فشارهاي 
باعث شده تا سالمندان  اين فاصله نه تنها. افزايش يافته است
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هاي  ترها داشته باشند، بلكه حمايت ن اي درباره جوا تلقي كليشه
اجتماعي و خانوادگي، عزت نفس و احساس ارزش سالمندان را 

ها  ها به آسايشگاه ها و سپردن آن كاسته، سوء رفتار نسبت به آن
  ). 6- 10(را افزايش داده است 

، است مندان محدود نشدهها تنها به سال هاي فاصله نسل زيان
ضمن محروم كردن جوانان و كودكان از منابع غني پرورشي، 

ها را  ها را سست نموده، درك آن پيوستگي تاريخي و فرهنگي آن
از سالمندان و نيازهايشان كاهش داده، باعث توسعه روابط 

به ). 11، 12(ترها و سالمندان شده است  نامناسب ميان جوان
شود كه مؤسسات آموزشي بايد با اجراي  ميهمين دليل، تأكيد 

هايي براي گسترش روابط بين نسلي، نگرش فراگيران خود  برنامه
ها باعث  اين برنامه). 11- 16(را نسبت به سالمندان بهبود بخشند 

افزايش عزت نفس، كاهش تنهايي، افزايش رضايت از زندگي، 
رشد  احساس ارزش، كارايي و سالمت در سالمندان و نيز باعث

اخالقي و شخصيتي، تقويت احساس هويت و نظام ارزشي 
اي از  در نمونه). 7(شوند  كودكان و نگرش مثبت به سالمندي مي

بار در هفته در  2اين مطالعات، گروهي از سالمندان طي چند ماه، 
هاي مصور را  ، داستانندشدآموزان ابتدايي حاضر  كالس دانش

اكات ذهني كودكان نسبت سپس ادر. ها تعريف كردند براي آن
آموز  به سالمندان بررسي شد و نشان داد كه هر چه ارتباط دانش

با سالمندان بيشتر بوده، تصوير بهتري از سالمند در ذهن او ايجاد 
سالمند طي يك سال در  9در تحقيق ديگري، ). 17(شده است 

. آموزان چهارم و ششم ابتدايي شركت كردند هاي دانش كالس
ن داد كه در كالس چهارم نگرش مثبتي به سالمندان نتايج نشا

ايجاد شده بود، اما كالس ششم نسبت به سالمندان نگرش منفي 
هاي  اند كه برنامه برخي از مطالعات نشان داده). 18(پيدا كرده بود 

 آموزان ابتدايي داشته ارتباط بين نسلي بيشترين تأثير را در دانش
ترين گروه هدف براي اين  ، به ويژه كالس چهارم مناسباست
اي قوي  اين گروه فاقد تصوير كليشه چرا كه ؛ها است برنامه

تواند بر  ، آموزش درباره سالمندي ميندبوددرباره سالمندان 
با وجود اين، مطالعات ). 16، 19(رفتارهايشان تأثير بگذارد 

همچنين، در بيشتر مطالعات، . مشابهي در ايران انجام نشده است
اي  اند و در كمتر مطالعه ن در مدرسه حضور يافتهسالمندا
، آثار اين تجربه اند سراي سالمندان برده شده آموزان به دانش

به همين دليل، اين تحقيق با هدف بررسي . بررسي شده است
ها  آموزان ابتدايي انجام شد كه يكي از بستگان آن تجارب دانش

داري سالمندان بازديد  ، يا از مراكز نگهاند در سراي سالمندان بوده
  .اند داشته
  

  ها مواد و روش
تحقيق به صورت كيفي، با استفاده از روش تحليل محتوا و 

 1388و  1387هاي  گيري مبتني بر هدف، طي سال نمونه
با توجه به اين كه توانايي تفكر انتزاعي از حدود . انجام شد

 آموزان كالس چهارم براي شود، دانش سالگي پديدار مي 11
ها به روش  آوري داده ابتدا جمع). 20(تحقيق انتخاب شدند 

به اين منظور در دو كالس چهارم . خاطره نويسي انجام شد
آموزان سؤال شد كه  از دو دبستان ابتدايي كاشان از دانش

 ، يا فردي از فاميلندداشتكدام يك از خانه سالمندان بازديد 
 70جموع از م. برد در خانه سالمندان بسر مي ها آن

نفر داراي اين ويژگي بودند، كه براي شركت  11آموز،  دانش
در مطالعه انتخاب شدند و در يك جلسه اختصاصي از اين 
. افراد خواسته شد تا خاطرات خود از اين تجربيات را بنويسند

به اين منظور دو سؤال اصلي و چند سؤال جزيي روي تابلو 
المندان بازديد اگر از خانه س: نوشته شد كه شامل الف

اگر : ب ؛جا را بنويسيد  ايد، داستان بازديد خود از آن داشته
شود و  داري مي فردي از نزديكان شما در خانه سالمندان نگه

داري او در خانه سالمندان اطالع  شما از داستان انتقال و نگه
ساير سؤاالت راهنما عبارت . داريد، اين داستان را بنويسيد

ر هنگام بازديد از خانه سالمندان چه احساسي دكه  اين بود از
نسبت به اين محل و سالمندان آن داشتيد؟ به نظر شما خانه 

جا  سالمندان چگونه جايي است؟ اگر با سالمنداني كه در آن
ايد، داستان آن را  كردند گفتگو يا برخوردي داشته زندگي مي

نفر از هر ها، با دو  پس از تجزيه و تحليل اوليه داده. بنويسيد
ترشان  ها نشان دهنده تماس نزديك كه تجارب آن(كالس 

مصاحبه باز فردي نيز انجام ) با سالمندان طي بازديدشان بود
آموزان درخواست شد تا تجارب خود  در مصاحبه از دانش. شد

را به صورت مشروح بازگو و اگر تجارب ديگري نيز در اين 
وي نوار ضبط و سپس ها ر مصاحبه. زمينه دارند، بيان نمايد
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سپس . به طور كامل روي كاغذ پياده و تجزيه و تحليل شد
ها، از معلمان چهارم ساير  براي اطمينان از اشباع داده

آموزي با تجربيات مشابه  مدارس درخواست شد تا اگر دانش
سپس نويسنده دوم در مدارس . دارند، به محقق معرفي كنند

فراد و اولياي ها حاضر شد و ضمن كسب رضايت ا آن
هر مصاحبه . ها انجام داد هاي انفرادي با آن مدرسه، مصاحبه

سازي شركت  بدون احتساب زمان صرف شده براي آماده(
با توجه به تحمل افراد و مطالبي كه مايل به بيان ) كنندگان

به اين ترتيب، پس از . دقيقه طول كشيد 20تا  12آن بودند، 
ها در  احساس اشباع داده شركت كننده ديگر، 5مصاحبه با 

  ). 21(گيري پايان داده شد  محقق ايجاد و نمونه
ها به روش تحليل محتوا مطابق با  و تحليل دادهتجزيه 

در اين روش پس از ). 22(انجام شد  Krippendorffروش 
طراحي زمينه كار و جستجوي منابع اطالعات، چند فرايند 

گيري و  ها، نمونه اساسي وجود دارد كه شامل واحدبندي داده
. گيري است ها و نتيجه ها، استنتاج و تفسير داده كاهش داده

سپس . ها شروع شد ها با خواندن مكرر آن واحدبندي داده
در تحقيق حاضر، جمالت و  .مشخص شد "واحد تحليل"

، يا پاسخ به يك سؤال ندهايي كه معناي خاصي داشت پاراگراف
وان واحد تحليل در نظر گر را در بر داشتند، به عن پژوهش

اين مرحله در بر دارنده ايجاد چارچوب كدگذاري . گرفته شد
ها، مواردي كه مربوط  به اين منظور با بازخواني داده. نيز بود

ها  آموزان از خانه سالمندان، احساس آن به تجارب دانش
نسبت به سالمندان مقيم و پيامدهاي اين تجارب بود، عالمت 

چارچوب اوليه براي كدگذاري و گذاري شد، تا يك 
در ادامه روند تجزيه و . ها ايجاد شود گيري از داده نمونه

محقق با استخراج . تحليل، اين چارچوب اصالح شد
. ها را در اين چارچوب قرار داد ها، آن هاي معرف از داده نمونه

ها مشخص و جمالتي كه معاني  به اين ترتيب تكرار داده
با پيشرفت . گرفتند ك سازه قرار مييكسان داشتند، تحت ي

ها  گيري، كاهش داده تجزيه و تحليل و تعديل چارچوب نمونه
ها در چهار طبقه اصلي قرار گرفت كه هر  اتفاق افتاد و داده

سپس محقق به . زير طبقه بود 4تا  2يك در بر دارنده 
   .ها پرداخت گيري و نگارش متني يافته استنتاج، تفسير، نتيجه

هايي براي اطمينان از موثق بودن  لعه، روشطي مطا
اشتغال محقق دوم به . ها مورد استفاده قرار گرفت داده

آموزگاري به برقراري ارتباط با مشاركت كنندگان كمك 
و ) Credibility(مقبوليت  معيار دو همچنين از. كرد

 تأييد جهت. شد استفاده )Dependability(پذيري  اطمينان
متن دست نوشته و مصاحبه هر شركت  ،ها يافته مقبوليت

ها به وي  كننده همراه با كدهاي استخراج شده از آن
بازگردانده شد، تا همخواني كدها را با تجارب خود تأييد يا 

مربوطه  كدهاي و خاطرات از همچنين، تعدادي. اصالح كند
 كيفي تحقيق در صاحب نظر شخص و نيز طبقات نهايي به

. شد تأييد ايشان توسط تحليل و تجزيه مراحل و ارجاع
ها، كوشش شد تا مراحل تحقيق  يافته پذيري اطمينان جهت

به دقت ثبت و امكان ارزيابي آن براي خوانندگان فراهم 
آموزان داوطلبانه  شركت در تحقيق براي دانش). 21(شود 

ها از مسؤولين مدارس و معلمان  آوري داده بود و براي جمع
  .اجازه گرفته شد

  
  ها تهياف

 9آموز مشاركت كردند كه شامل  دانش 16در اين تحقيق 
ها در نهايت  از يافته. سال بودند 10-11پسر در سن  7دختر و 

كد مفهومي استخراج شد كه در چهار طبقه اصلي  45
و  "نحوه انتقال"، "علت انتقال"، "ماهيت خانه سالمندان"
  . قرار گرفتند "پيامدهاي بازديد"
  

   لمندانماهيت خانه سا
، "يك مكان عجيب"هاي اين طبقه در سه زير طبقه  يافته

محل زندگي "و  "داري سالمندان بيمار و ناتوان محل نگه"
آموزان، سراي سالمندان را  بيشتر دانش. قرار گرفت "افراد پير

مكاني عجيب و متفاوت از محل زندگي عادي احساس كرده 
اده و بياباني بودن محل ها با اشاره به دور افت يكي از آن. بودند

، من با ...آن جا جاي دوري بود ": نويسد سراي سالمندان مي
مادر و پدرم با ماشين رفتيم و از بيابان رد شديم و خيابان آن 

، او در هنگام مصاحبه، با اشاره "...بعضي جاهايش خاكي بود 
جا را در  دانم چرا آن من نمي": مجدد به اين موضوع گفت
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جا را در شهر بسازند  م بايد آنويگ ، من مي...اند  هبيابان ساخت
آموز ديگري كه براي  دانش. "تا آدم راحت بتواند آن جا برود

مالقات عمه خود با پدرش به سراي سالمندان رفته است، 
) خانه(ما وارد ": ضمن اشاره به موضوع مشابهي، نوشته است

ساخته چند تا ساختمان بود كه وسط صحرا . سالمندان شديم
، ...ها آسفالت بود  بعضي قسمتدر  آن زمين داخل. بودند

، ...هم جدول داشت كه داخل آن خاك بود ها  قسمتبعضي 
اما . "...گيرد  جا مي  هاي سالمند دلشان در آن كنم آدم فكر مي

تنها عامل عجيب بودن سراي سالمندان، محيط دور افتاده آن 
يز در اين امر دخالت داري از سالمندان ن نبود و شيوه نگه

اي كه نشان دهنده مخلوط  آموز در تجربه يك دانش. داشت
داري سالمندان با معلولين جسمي و ذهني  بودن محل نگه

من يك روز به ": نويسد است، اين امر را عجيب دانسته و مي
، يكي از ...، آن جا خيلي عجيب بود ...خانه سالمندان رفتم 

رقصيد و يكي ديگر هم  تا آخر مي ها ديوانه بود و از اول آن
داري را  آموز ديگري نيز اين شيوه نگه دانش. "مريض بود

آور دانست، مخلوط بودن سالمندان و معلولين ذهني  تعجب
ها ممكن است  اين احساس را در او ايجاد كرده است كه آن

من وقتي وارد خانه ": او نوشته است. به او آسيب بزنند
ها ممكن است به من صدمه  دم آنسالمندان شدم فكر كر

داري سالمندان  در حقيقت مشترك بودن محل نگه. "...بزنند 
و معلولين براي او كه آمادگي مواجهه با اين شرايط را نداشته 
است، نه تنها ناخوشايند بود، بلكه بيشتر مدت حضور او با 

جا  ، تنها پس از خروج از آناست ترس و نگراني همراه بوده
. رسان نيستند اس در او ايجاد شده كه اين افراد آسيباين احس

وقتي خارج شدم فهميدم كه ... ": نويسد به همين دليل مي
ها فقط  ، آن…ها قلب مهرباني دارند  اين طور نيست و آن
  ."كمي با ما فرق دارند

داري  آموزان، سراي سالمندان را محلي براي نگه دانش
هاي جسمي و  داراي معلوليتسالمندان تنها، ناتوان، بيمار و 

) خانه(در ": ها نوشته است يكي از آن. دانستند ذهني مي
جا پيرمردها و  در آن. كنند ها زندگي مي سالمندان مريض

ها فلج هستند و  ن بعضي از آ. كنند ها هم زندگي مي پيرزن

آموز،  يك دانش. "توانند حرف بزنند ها نمي بعضي از آن
ورد كه به دليل بيماري به سراي آ سالمندي را به ياد مي

جا يك  من در آن": نويسد او مي. سالمندان منتقل شده است
... خانم سالمند را ديدم كه يك تابلو باالي سرش بود كه 

عكس جواني آن بود و در آن نوشته بود كه آن يك معلم 
سكته كرده و مريض شده و او را به خانه سالمندان  بوده، بعداً

آموز ديگري سراي سالمندان را محل  دانش. "...آورده بودند 
داند كه به دليل فوت همسر و  داري سالمنداني مي نگه

او با درك نياز . اي ندارند خانواده اند و نداشتنن فرزند تنها شده
سالمندان به حمايت خانواده، فقدان اين حمايت را با لفظ 

دم با خودم جا را دي وقتي آن... ": گويد بيچارگي بيان كرده، مي
آموز نيز  يك دانش. "...ها هيچ كس را ندارند  گفتم بيچاره آن

با اشاره به خاله سالمند خود، ناتواني او در مراقبت از خود و 
خاله من ": نويسد داري را متذكر شده، مي نياز به حمايت و نگه
تواند خودش غذا براي خودش  ، او نمي...يك سالمند است 

و شوهرش هم سه سال ... اي ندارد  چهاو هيچ ب. آماده كند
و چون تنها بود و كسي را نداشت به ... پيش مرده است 

آموز با اشاره به شرايط  همين دانش. "...سالمندان رفت ) خانه(
داري در سراي سالمندان و تأكيد بر نياز به حمايت از  نگه

من دوست ندارم كه زن يا شوهر ": نويسد سالمندان تنها مي
مشان بيمار شوند و بميرند و آن آدم تنها شود و شايد يك كدا

  . "...بچه هم نداشته باشد 
آموزان در يك تصور كلي، سراي  تعدادي از دانش

دانستند كه به  داري از افرادي مي سالمندان را محلي براي نگه
اي را در  بيشتر اين عده، وابسته. اند سن پيري و كهولت رسيده

، بر اساس آن چه در بازديد خود ندسراي سالمندان نداشت
اند به  اند و يا بر اساس آن چه از بزرگترها شنيده برداشت كرده

در آن ... ": گويد آموز مي يك دانش. اين برداشت رسيده بودند
ها ديگر پير  ، آن...كنند  ها زندگي مي جا پيرمردها و پيرزن

مركز  آموز ديگري در جريان بازديدي كه از دانش. "...اند  شده
چرا شما را به ": سالمندان داشته، از يك سالمند پرسيده است

وقتي آدم پير ": سالمند مذكور به او گفته است "جا آوردند؟ اين
گويند مادر و پدر ما ديگر پير  ها مي شود پسر و دختر آن مي
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آموز  دانش. "...ها را به خانه سالمندان برد  اند و بايد آن شده
جا  چرا اين افراد را به اين": پرسيده استديگري از مادر خود 

داري  و مادرش براي او توضيح داده است كه نگه "اند؟ آورده
به همين . كند از سالمندان مشكالتي را در خانواده ايجاد مي

آموز با اشاره به مشكالت ناشي از وجود  دليل اين دانش
 سالمندان نبايد از": سالمند ناتوان در خانواده نوشته است

توانند  ها نمي فرزندان خود ناراحت باشند، چون ممكن است آن
با وجود اين، او هرگاه به . "از پدر و مادر خود مواظبت كنند

او . شود افتد، ناراحت مي ياد بازديد خود از سراي سالمندان مي
ام  افتم، گريه من وقتي به ياد خانه سالمندان مي": گويد مي
جا هستند، خيلي غمگين  هايي كه آن چون آن. گيرد مي

هايشان  شوند بچه دانم چرا، چون وقتي پير مي من مي. هستند
  .  "روند ها نمي گذارند و به ديدن آن جا مي ها را در آن آن

  
  علت انتقال

آموزان، علل انتقال سالمندان  بر اساس نظرات و تجارب دانش
بيماري و "، "تنهايي"به سراي سالمندي در چهار زير طبقه 

قرار  "خودخواهي فرزندان"و  "داري مشكالت نگه"، "وانينات
آموزان مكرر متذكر شدند كه به نظرشان علت  دانش. گرفت

هيچ "، "ها تنها هستند آن": انتقال اين سالمندان آن است كه
اند  كسي را نداشته"يا  "فرزند"يا  "خانواده"، "كس را ندارند

دهند كه  ان مياين بيانات نش. "داري كند ها نگه كه از آن
داشتن خانواده و همسر و يا افراد حامي كه در سنين سالمندي 

سراي  و آموزان اهميت داشته از فرد حمايت كند، از نظر دانش
داري سالمنداني است كه از اين  سالمندان محلي براي نگه
اند  به همين دليل يادآور شده. اند منابع حمايتي محروم شده

داري سالمندان تنها  ي براي نگهخانه سالمندان محل": كه
ها  آموزان به آن ها و تجارب دانش با وجود اين، شنيده. "است

نشان داده است كه عوامل ديگري مانند بيماري و مشكالت 
داري مؤثر  نگهداري نيز در انتقال سالمندان به سراهاي نگه

: اند كه ها متذكر شده به همين دليل تعدادي از آن. بوده است
ناتوان و از كار "، "بيمار شدن"ز سالمندان به علت برخي ا

بودن به اين مكان منتقل  "فلج"يا  "معلول"، "افتاده شدن

آموزان  دانش. "ها سخت است داري از آن نگه" چرا كه. اند شده
درك كرده بودند كه بسياري از سالمندان از انتقال به اين 

جا  آندر ": گويد آموز مي يك دانش. محل ناراحت هستند
پدرم كمي با او صحبت . كرد سالمندي را ديدم كه گريه مي

او . ، پدرم گفت كه او از فرزندانش ناراحت بوده است...كرد 
توانم كار كنم، بايد  ام و نمي گفته بود حاال كه من سكته كرده

 بيشتربه اعتقاد . "...جا بگذارند و بروند؟ بياورند اين
داري، والدين  انه سختي نگهآموزان، فرزنداني كه به به دانش

برند، افراد خودخواهي هستند كه  خود را به اين مراكز مي
ها در زير طبقه  اين يافته. دانند ارزش والدين خود را نمي

: گويد آموز مي يك دانش. قرار گرفت "خودخواهي فرزندان"
روند  ها نمي هايشان ديگر به ديدن آن بچه... ها  بعضي از آن"
آموز ديگري  دانش. "اند شان شايد خوب نبودههاي ، بچه...
اند كه قدر  ها فرزندان خودپسندي داشته آن": نويسد مي

 . "دانند هاي پدر و مادر خود را نمي زحمت

 
 نحوه انتقال

آموزان در زمينه نحوه انتقال سالمندان  تجارب و ادراكات دانش
. قرار گرفت "با فريب و اجبار"و  "با رضايت"در دو زير طبقه 

انتقال آموزان نشان دهنده  از منظر دانش "با رضايت"انتقال 
سالمند به آسايشگاه از طريق مشورت با او و كسب رضايت 

عمه من ": چنين است يكي از اين خاطرات. بوده است خود او
... ، مادر من و خواهر خودش ...نود ساله است و بچه ندارد 

ها و  بعد خودش يك روز با آن. كردند كارهايش را مي
برادرهايش مشورت كرد كه او را به خانه سالمندان ببرند و 

او در خانه سالمندان است و گاهي  حاال. ها هم قبول كردند آن
. "...گردانيم  آورد و او را مي او را مي رود چند روز پدرم مي... 

هايي از انتقال اجباري و يا  آموزان نمونه اما برخي از دانش
ها در جريان  يكي از آن. اند كارانه سالمند را ذكر نموده فريب

، از يك سالمند اند بازديدي كه از يك مركز سالمندان داشته
لمند مذكور سا "چرا شما را به اين جا آوردند؟": پرسيده است

ها  شود پسر و دختر آن وقتي آدم پير مي": به او گفته است
ها را به  اند و بايد آن گويند مادر و پدر ما ديگر پير شده مي

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  آموزان ابتدايي كاشان از خانه سالمندان تجارب دانش

 1390/  2شماره  / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري   128

بعد پدر و مادرشان را سوار ماشين . سراي سالمندان برد
رويم هواخوري و بعد رو به سراي  گويند مي كنند و مي مي

  . "روند سالمندان مي
  

  بازديد پيامدهاي
ديدار از سراي سالمندان، ضمن برانگيختن احساسات 

ادراكات و . آموزان، سؤاالتي را برايشان ايجاد كرده بود دانش
احساس "تجارب مربوط به اين پيامدها در سه زير طبقه 

احساس . قرار گرفت "نگاه به آينده"و  "ايجاد سؤال"، "ترحم
. شد نمودار مي "ها بيچاره"هايي مانند  ترحم، در كاربرد واژه

وقتي به ياد ... ": گويد آموز در بيان اين احساس مي يك دانش
آموز  دو دانش. "...گيرد  ام مي افتم، گريه خانه سالمندان مي

هايي كه  آن... "، "...ها كسي را ندارند  بيچاره... ": گويند مي
آموز ديگري  و دانش "...آن جا هستند، خيلي غمگين هستند 

تي تحمل اين وضعيت براي سالمندان، اين با درك سخ
ها  روزها و هفته... ": احساس را اين گونه بيان كرد كه

مجموعه . "و ممكن است بميرند... گذرد  برايشان سخت مي
آموزان را با اين سؤال مواجه كرده بود كه  اين احساسات دانش

آموز اين  اند؟ يك دانش چرا اين افراد به اين مكان منتقل شده
توانستند در يك  ها نمي آيا فرزندان آن"ؤال را مطرح نمود س

آموزان  داري كنند؟ در مقابل، يكي از دانش ها نگه اتاق از آن
چه در خانه سالمندان روي  كند كه اگر اي را ذكر مي خاطره

دهي به سؤال فوق بر سر  نداده است، اما انسان را براي پاسخ
وروز همراه با والدينش به او در ايام ن. دهد دو راهي قرار مي

ديدار كسي رفته است كه از او به عنوان پدربزرگ پدرش ياد 
بام خانه پسرش  اين پيرمرد در اتاقكي بر پشت. كند مي
اي بر  اتاقكي سرد و بدبو با پتوي پاره. شده است داري مي نگه

هايي از نان خشكيده  كف آن، بدون وجود يك بخاري با تكه
آموز در ادامه  دانش. ر كنار پيرمرددر آب ريخته شده د

خيلي دلم براش سوخت، شكالتي را كه داشتم به ": گويد مي
 آمدمام گرفت و بيرون  بابام دادم و گفتم به او بده، بعد گريه

شد او را به خانه سالمندان  آيا نمي": پرسد او در ادامه مي. "...
آينده را مجموعه اين تجارب و ادراكات نوعي نگاه به . "ببرند؟

نگاهي مبتني بر اين ادراك . آموزان ايجاد كرده بود در دانش
ها را  ما بايد آن"دارند و  "داري نياز به نگه"كه سالمندان 

گيري از  آموز در هنگام نتيجه يك دانش. "دوست داشته باشيم
پدرها و مادرهاي ما كودكان، ": هاي خود، نوشته بود نوشته

ها سالمند  شويم و آن زرگ ميكشند و ما ب زحمت ما را مي
ها خوب  ها را بدانم و از آن كنم قدر آن من سعي مي. شوند مي
  ."داري كنم نگه

  
  گيري بحث و نتيجه
آموزان، سراي سالمندان نه تنها به دليل دور  از نظر دانش

داري از معلولين ذهني و  افتاده بودن، بلكه به دليل نگه
چه،  اگر. خوشايند بودجسمي در جوار سالمندان، عجيب و نا

ايجاد نقايص ذهني مانند آلزايمر، شانس انتقال سالمندان به 
، اما نگاهي به )23(دهد  داري را افزايش مي سراي نگه
دهد كه معلولين جسمي  داري در ايران نشان مي سراهاي نگه

ها، در  و ذهني صرف نظر از سالمند بودن يا سالمند نبودن آن
گذاري بيشتر اين مراكز  نام. شوند ري ميدا كنار سالمندان نگه

نيز گوياي اين  "آسايشگاه معلولين و سالمندان"به عنوان 
مجموعه اين شرايط، هم براي بازديدكنندگان . مطلب است

ناخوشايند است، هم با كاستن از تعامالت اجتماعي سالمندان، 
احساس تنهايي و بروز افسردگي و اختالالت شناختي را در 

توجه مردم و مسؤولين به شيوه ). 6، 24(كند  شديد ميها ت آن
ها از  داري آن داري از سالمندان و جداسازي مراكز نگه نگه

تري را براي سالمندان و  تواند تجارب مثبت معلولين مي
  . بازديدكنندگان ايجاد كند

كنندگان، با يك برداشت كلي، كه از  برخي از شركت
گرفت، سراي  سرچشمه ميها  هاي آن مشاهدات و يا شنيده

داري افراد پير، تنها، بيمار و  سالمندان را محلي براي نگه
هايي مانند  با وجود اين، كاربرد واژه. دانستند ناتوان مي

و بيان احساساتي مانند گريه و درك غمگيني   ها بيچاره
آموزان نگرش مناسبي به  دهد كه دانش سالمندان، نشان مي
، به همين دليل معتقد ندها نداشت ايشگاهانتقال سالمندان به آس

بودند كه ناسپاسي فرزندان از داليل عمده انتقال سالمندان به 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكار دكتر محسن اديب حاج باقري  

 129  1390/  2شماره /  9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

يك نظرسنجي از مردم تهران نيز، ناسپاسي، . آسايشگاه است
طلبي فرزندان را در رأس علل انتقال  مشغله زياد و راحت
  ). 25(ها نام برده است  سالمندان به آسايشگاه

آموزان گوياي نارضايتي سالمندان  از دانشتجارب برخي 
سالمندان تمايل دارند كه . از زندگي در آسايشگاه بوده است

با وجود اين، ). 26(دوران سالمندي را در خانه خود به سر برند 
، مشكالت )27(سرپرستي، بيماري و معلوليت  عواملي مانند بي

نقش خانوادگي و اقتصادي در انتقال سالمند به آسايشگاه 
داشته، گاه باعث شده تا اعضاي خانواده براي انتقال سالمند 

در عين ). 28(به آسايشگاه به اجبار و فريب متوسل شوند 
حال، انتقال به آسايشگاه هم بر سالمند و هم بر خانواده تأثير 

در  "خوردن شكست" ، باعث احساس)29(منفي داشته 
  ). 9(شود  سالمندان مي
ز سراي سالمندان باعث ايجاد حس ترحم آموزان ا ديدار دانش

گزارش شده است كه كودكان با . نسبت به سالمندان شده بود
. شوند مشاهده سالمندان، دوران سالمندي خود را متصور مي

همچنين انتقال سالمندان به آسايشگاه، ارتباط كودكان را با 
شود تا نسل جوان درك مناسبي از  كاهد و باعث مي ها مي آن

اين در حالي است ). 14، 30(اي سالمندان نداشته باشند نيازه
ها  كه ميزان و كيفيت ارتباط كودكان با سالمندان بر درك آن

از سالمندان و بر نحوه رفتار نسل آينده با سالمندان تأثير 
آموزان تحقيق  مجموعه تجارب دانش). 30-31(گذارد  مي

د كرده بود، كه ها ايجا حاضر نيز نوعي نگاه به آينده را در آن
داري محترمانه از سالمندان  بر ضرورت قدرشناسي و نگه

به همين دليل اكنون بر ضرورت ارتباط بيشتر . مبتني بود
هايي  اجراي برنامه. شود ميان كودكان و سالمندان تأكيد مي

 مانند بازديد از سراي سالمندان، نقاشي درباره سالمندان،
 بازديد سالمندان ازها و نيز  صرف غذا و گردش با آن

تواند با بهبود ارتباط كودكان و سالمندان،  هاي درس مي كالس
و باعث ) 14، 15(رفتارهاي اجتماعي كودكان را بهبود بخشد 

ها به سالمند به چشم افرادي با ارزش و محترم بنگرند  شود آن
همچنين، اين  .و درك بهتري از فرايند زندگي به دست آورند

ها بتواند نسل آينده را به چاره  كه اين برنامه اميد وجود دارد
انديشي براي سالمندان و سالمندي خود وادار ساخته، با تغيير 

ها، به بازگرداندن سالمندان از سراهاي  رفتار جامعه و خانواده
  .)14، 32(داري به خانه كمك كند  نگه

آموزان اين تحقيق درك مثبتي از سراي سالمندان  دانش
داري از معلوالن  ور افتاده بودن سراي سالمندان و نگهد. نداشتند

جداسازي مراكز . ها، در ايجاد اين ادراك نقش داشت در جوار آن
تواند تجارب بهتري براي  داري معلولين از سالمندان مي نگه

هاي تحقيق حاضر،  در مطالعه يافته. بازديدكنندگان فراهم كند
ممكن است . هد بودها مفيد خوا توجه به برخي از محدوديت

ها  آموزان، عالوه بر تجربه آن هاي دانش ها و نوشته برخي از گفته
از بازديد خانه سالمندان، متأثر از جو فرهنگي غالب در جامعه نيز 

آموزان مانند مخلوط بودن  همچنين، برخي از تجارب دانش. باشد
ها  سراي سالمندان با معلوالن، ممكن است به تجارب محدود آن

شايد اجراي . يك يا چند مركز يا نحوه بازديد مربوط باشد از
ريزي شده و بازديد از مراكزي با شرايط  بازديدهاي برنامه

بنابراين، تكرار . متفاوت، تجارب متفاوتي را همراه داشته باشد
داري از  پژوهش پس از بازديد از مراكزي كه فقط به نگه

تر مانند مقطع راهنمايي پردازند، و نيز در سنين باال سالمندان مي
  .شود و دبيرستان پيشنهاد مي

  
  سپاسگزاري

آموزان شركت كننده و معلمان و  نويسندگان از تمام دانش
  .نمايند اولياي مدارسي كه با محققان همكاري كردند تشكر مي

 
 

 
 
 
 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  آموزان ابتدايي كاشان از خانه سالمندان تجارب دانش

 1390/  2شماره  / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري   130

References 
1. Leeson GW. Changing patterns of contact with and attitudes to the family in Denmark. Journal of 

Intergenerational Relationships 2005; 3(3): 25-45. 
2. The draft document of national strategic plan, country seniors. [cited 2011 April 7]. Available from: URL: 

http://www.behzisti.ir/downloads/bulletins/Bulletin0010.pdf  
3. Adib-Hajbaghery M, Akbari H. The severity of old age disability and its related factors. Feyz 2009; 13(3): 225-

34. [In Persian]. 
4. Adib-Hajbaghery M, Aghahoseini S. The evaluation of disability and its related factors among the elderly 

population in Kashan, Iran. BMC Public Health 2007; 7: 261. 
5. Bordone V. Intergenerational relationships in ageing societies: the relevance of norms. Vienna Institute of 

Demography 2010. 
6. Salarvand SH, Abedi H. The elders' experiences of social Support in nursing home: A qualitative study. Iran 

Journal of Nursing 2008; 20(52): 39-50. [In Persian]. 
7. Predny ML. Assessing an intergenerational horticulture therapy program for elderly adults and preschool 

children. [Thesis]. Virginia: Polytechnic Institute and State University. 1999. 
8. Heravi-Karimavi M, Jadid-Milani M. Family Knowledge about Types of Abuse in Old Women in Tehran. The 

Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 2004; The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental 
Health 2004; 6(23-24): 105-10. 

9. Salarvand SH, Abedi H, Shamlu K. The feeling of powerlessness in older people living in nursing homes. Iran 
Journal of Nursing 2007; 50(20): 60-9. [In Persian]. 

10. Khodadadi N, Sheikholeslam F, Shademan R, Yazdani M. Prevalence of depression in the retired elderly of the 
Gilan medical university. Quarterly of the Gilan's Nursing and Midwifery School 2007; 17(57): 16-20. [In Persian]. 

11. Doll GA. Enhancing gerontology education: The role of older adult auditors in a human development and aging 
course. Journal of Intergenerational Relationships 2006; 4(3): 63-72. 

12. Pinquart M, Wenzel S, Sorensen S. Changes in attitudes among children and elderly adults in intergenerational 
group work. Educational Gerontology 2000; 26(6): 523-40. 

13. Joyner MC, DeHope E. Transforming the curriculum through the intergenerational lens. J Gerontol Soc Work 
2006; 48(1-2): 127-37. 

14. Eleanor MW. Attitudes of preschool children toward the elderly at the stride rite intergenerational day care 
center. Electronic Doctoral Dissertations for UMass Amherst 2001. 

15. Schwalbach E, Kiernan S. Effects of an intergenerational friendly visit program on the attitudes of fourth graders 
toward elders. Educational Gerontology 2002; 28(3): 175-87. 

16. Lichtenstein MJ, Pruski LA, Marshall CE, Blalock CL, Liu Y, Plaetke R. Do middle school students really have 
fixed images of elders? J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2005; 60(1): S37-S47. 

17. Fujiwara Y, Watanabe N, Nishi M, Lee S, Ohba H, Yoshida H, et al. Regulatory factors for images of the elderly 
among elementary school students assessed through secular trend analyses by frequency of inter-exchange with 
"REPRINTS" senior volunteers. Nippon Koshu Eisei Zasshi 2007; 54(9): 615-25. 

18. Kuraoka M. The effect of an intergenerational program on Japanese elementary school students' attitude and 
academic performance. Boston University 2009; 198. 

19. Aday RH, Rice C, Evans E. Intergenerational partners project: a model linking elementary students with senior 
center volunteers. Gerontologist 1991; 31(2): 263-6. 

20. Biabangard E. Educational psychology. Tehran: Virayesh publ Co.; 2009. p. 45. [In Persian]. 
21. Adib-Hajbaghery M. Grounded theory research method. Tehran: Boushra publ Co; 2006. p. 27. [In Persian]. 
22. Krippendorff K. Content analysis: an introduction to its methodology. 2nd ed. London: Sage; 2004. 
23. Tomiak M, Berthelot JM, Guimond E, Mustard CA. Factors associated with nursing-home entry for elders in 

manitoba, Canada. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000; 55(5): M279-M287. 
24. Sohrabi MB, Zolfaghar P, Mahdizade F, Aghayan SM, Aghmashhadi M, Shariati Z, et al. Evaluation and 

comparison of cognitive state and depression in elderly admitted in sanitarium with elderly sited in personal 
home. Knowledge & Health 2008; 3(2): 27-31. [In Persian]. 

25. Kafaee S, Edrisabadi Z, Heidarnejad F, Derafsh F, Zaghi M, Gaikani S. A telephone survey of Tehran's people 
about elderly. [cited 2011 April 7]. Available from: http://www.hccmr.com/news. [In Persian]. 

26. Shyu YI, Lee HC. Predictors of nursing home placement and home nursing services utilization by elderly patients 
after hospital discharge in Taiwan. J Adv Nurs 2002; 38(4): 398-406. 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكار دكتر محسن اديب حاج باقري  

 131  1390/  2شماره /  9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

27. Souki Z, Sharifi K. Causes of transferring elderly to the elderly Hospice. Proceeding of the National Congress of 
Geriatrics and Gerontology, Kashan University of Medical Sciences; 2007 Oct 23-25; Kashan, Iran; 2007. 

28. Salarvand SH, Abedi HA. Causes and motivations of elderly home residency from residents' point of view. Feyz 
2008; 12(2): 55-61. [In Persian]. 

29. Lee DT, Woo J, Mackenzie AE. A review of older people's experiences with residential care placement. J Adv 
Nurs 2002; 37(1): 19-27. 

30. Harwood J, Hewstone M, Paolini S, Voci A. Grandparent-grandchild contact and attitudes toward Older Adults: 
Moderator and Mediator Effects. Pers Soc Psychol Bull 2005; 31(3): 393-406. 

31. Kiernan HW, Mosher-Ashley PM. Strategies to expand a pen pal program from simple letters into a full 
intergenerational experience. Educational Gerontology 2002; 28: 337-345. 

32. Middlecamp M, Gross D. Intergenerational daycare and preschoolers’ attitudes about aging. Educational 
gerontology 2002; 28: 271-288. 

 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  آموزان ابتدايي كاشان از خانه سالمندان تجارب دانش

 
1. Associate Professor, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. (Corresponding Author)  
Email: adib1344@yahoo.com 
2. Specialist in Primary Education, Kashan, Iran. 
 

  1390/  2شماره /  9دوره / تحقيقات علوم رفتاري   132

The experiences of Kashan’s elementary students of the elderly hospice 
 

Mohsen Adib-Hajbaghery1, Efat Aminolroayaee Yamini2 

Abstract 
Aim and Background: Childhood experiences could have profound effects on their adulthood behaviors. 
This research conducted with the aim of assessing the elementary students' experiences of the elderly 
hospice who visited these centers or had a family member over there. 
Methods and Materials: A qualitative study conducted using content analysis method in 2008-9. Eleven 
students, who had visited a home elderly hospice or had a family member over there, wrote their 
memories from such experiences. Four of these and five more students were also interviewed. The data 
were analyzed using Krippendorff method.  

Findings: Findings were classified into four categories including "the nature of elderly hospice", "the 
causes of transmission", "mode of transmission" and "visit consequences". Each category had 2-4 
subcategories. Most of the students perceived the elderly hospice as distant and different from the normal 
living place. According to the participants, the elderly were transferred to the hospice for reasons such as 
"loneliness", "disease and disability", "maintenance problems" and "children's selfishness". 

Conclusions: Students had negative perceptions of elderly hospices. Based on their experiences, the 
elderly hospices isolate the elderly from social life. The authorities should pay more attention to the 
arrangement and quality of care within the elderly hospices. 

Keywords: Experience, Students, Elderly hospice, Qualitative study. 
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