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: آكسفورد. آلن برايمن: نويسنده/ ي پژوهش اجتماعيها روش
   .ص ۷۴۸، ۲۰۰۸انتشارات دانشگاه آكسفورد، 

  هــاي متعــدد در زمينــة روش تحقيــق در داخــل و خــارج هــاي اخيــر، كتــابدر ســال
  »آلـن بـرايمن  «نوشتة » ي پژوهش اجتماعيها روش«كتاب از كشور به چاپ رسيده كه 

  در حال حاضر، آلن بـرايمن رئـيس گـروه مـديريت دانشـگاه لسـتر      . از آن جمله است
ــورد   ــز در م ــات ديگــري ني ــا روشدر انگلســتان اســت؛ او تأليف ــاربرده   ي كمــي و ك

 SPSS         در علوم اجتماعي دارد كـه كتـاب حاضـر در مقايسـه بـا آنهـا داراي حجـم و
  . زئيات بيشتر استج

رغـم نـامربوط بـودن ظـاهري ايـن كتـاب بـا        نگارنده به دو دليل بر آن شد كه علي
  :، به معرفي آن بپردازدروستا و توسعه چارچوب موضوعي  فصلنامة

  شـده در ايـن فصـلنامه و سـاير مجـالت      يكي آنكـه بـا مـروري بـر مقـاالت ارائـه      
  هـاي گسـترده   كـه بـا وجـود تـالش    تـوان دريافـت   علمي و پژوهشي داخل كشور، مي

ي تحقيق در كشور، هنوز هم بسياري از پژوهشـگران  ها روشدر زمينة معرفي و كاربرد 
ي كيفـي، بـا   ها روشويژه جوان با اين مفاهيم آشنايي كامل ندارند و در كاربرد آنها و به

بـان اصـلي   رو، آشنايي با منابع متفاوت و مطالعـة آنهـا بـه ز   از اين. اندمشكالتي مواجه
  . ضروري است
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رغم وجود تعداد چشمگير منابع ارزشـمند در زمينـة روش تحقيـق بـه     ديگر آنكه به
توان يافت كه هر دو روش كمي و كيفـي و  زبان فارسي در داخل كشور، كمتر كتابي مي

  . چگونگي تركيب آنها را ارائه كرده باشد
عـالوه بـر غنـاي     »ي پـژوهش اجتمـاعي  هـا  روش«گذشته از اين دو دليـل، كتـاب   

ــوايي ــرده    -محت ــديل ك ــاب مرجــع تب ــوعي كت ــه ن ــده، آن را ب ــاد نگارن ــه اعتق ــه ب    -ك
  تــوان بــه زبــان ســاده و روان هــايي صــوري اســت كــه از جملــه مــيداراي جــذابيت

  آن اشاره كرد؛ همچنين، طراحي زيبا، رنگي بـودن صـفحات كتـاب و كيفيـت مناسـب      
ــ    تــر ابع اينترنتــي كتــاب را بســيار خوانــدنيآن و نيـز ارجاعــات مكــرر نويســنده بــه من

  . كرده است
  شناسـي اسـت؛ بـه همـين دليـل،      هاي روشموضوعات اين كتاب مشابه ساير كتاب

كم از ديد نگارنده، هايي از كتاب تأكيد شده كه دستدر بررسي حاضر، بيشتر بر قسمت
  .  داراي مباحث جديد است

هـاي متفـاوت تقسـيم    خش به فصـل كتاب مشتمل بر چهار بخش كلي است و هر ب
  . شده است

ي تحقيـق  هـا  روشكلـي    فصـل اول بـه معرفـي   : بخش اول شامل پنج فصل است
هاي اسـتنتاجي يـا قياسـي، و    د و در آن، موضوعاتي مانند تعريف نظريه، نظريهپرداز مي

اي كلـي  مقدمـه  شناختي مورد بررسي قرار گرفتـه و شناختي و هستيمالحظات معرفت
  . ي كمي و كيفي مطرح شده استها روشبارة در

آوري هاي متفاوت مورد استفاده در جمـع در فصل دوم، به طرح تحقيق و چارچوب
هـاي تحقيقـاتي   ها، مفاهيمي مانند اعتبار، تكرار و روايي، و نيز انواع طرحو تحليل داده
  . خته شده استهاي آزمايشي، مقطعي، طولي، و مطالعة موردي و تطبيقي پردامانند طرح

. هـاي تحقيـق اختصـاص دارد   ريزي تحقيـق و تـدوين پرسـش   فصل سوم به برنامه
. تدوين سؤاالت مناسب از اقدامات مهم پژوهشي است كه بايد هر تحقيق بدان بپـردازد 

تـا   كنـد  مـي سؤاالت تحقيق راهنماي پژوهشگر در انجام تحقيق اسـت و بـه او كمـك    
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در اين بخـش، چگـونگي تـأثير    . آوري شودگونه جمعهايي و چدريابد كه بايد چه داده
  .شود ميهاي تحقيق نيز بررسي نظريات بر پرسش

دانـد  هاي بسيار مهم در پژوهش ميدر فصل چهارم، نويسنده بررسي متون را از گام
شايد اين مفهوم براي خوانندگان ايرانـي چنـدان   . دپرداز مي» مندمرور نظام«و به معرفي 
هـايي هـم بـا آن    ن رويكرد از جهاتي مشابه فراتحليل است و البته تفاوتآشنا نباشد؛ اي

ي تحقيـق در  هـا  روشالبته ذكر اين نكته مهم است كه در منابع موجود در زمينـة  . دارد
مبـاني  «بـا عنـوان    )۱(علوم اجتماعي، به اسـتثناي كتـاب روش تحقيـق الرنـس نـويمن     

تـوان  ندرت مي، به(Neuman, 2005)» رويكردهاي كمي و كيفي: هاي اجتماعيپژوهش
هـاي داخلـي،   در كتـاب . مند و فراتحليل پرداختـه باشـد  كتابي را يافت كه به مرور نظام

تـوان  ايم، اما كمتر كتابي را ميگرچه مطالعاتي متفاوت در زمينة فراتحليل را شاهد بوده
ور منـابع  طـور كلـي، بـه چگـونگي مـر     مند و يا بـه يافت كه بخشي از آن به مرور نظام

هاي اخير، بسيار مورد توجه قرار گرفته، مند كه در سالمرور نظام. اختصاص يافته باشد
به زعم نويسندة كتاب، بررسـي متـون بـه    . رويكردي براي بررسي متون تحقيقاتي است

مند بر اين باورنـد كـه بـا    طرفداران مرور نظام. روش سنتي اغلب فاقد دقت كافي است
منـد  مرور نظام. شود ميخص و معين در بررسي متون، از خطا پرهيز هاي مشتعيين رويه

مـروري  : شـود  ميفرايندي شفاف، علمي و قابل اعتماد است و خود به دو دسته تقسيم 
؛ و در آن دسـته از  شـود  مـي كه تنها شـامل مطالعـات كمـي باشـد، فراتحليـل خوانـده       

يكي . شود ميگاري كيفي استفاده ن، از قومگيرد ميمرورهايي كه مطالعات كيفي را در بر 
كـه كـاربرد آن را در ايـن     -منـد از مشكالت اساسي علوم اجتماعي در زمينة مرور نظام

پيچيدگي در اغلب سؤاالت تحقيق و  - سازدشناسي دشوار ميويژه در جامعهحوزه و به
 گويي به يك سؤال است، در حالي كـه نيز وجود رويكردهاي نظري متفاوت براي پاسخ

  هــايي ماننــد پزشــكي يــا سياســت اجتمــاعي، اجمــاع بيشــتري وجــود دارد  در حــوزه
با اين . شده بيشتر استهاي مطرحمند براي پرسشو در نتيجه، قابليت كاربرد مرور نظام

شناسي را نيز جسـت كـه بـه همـين     توان كاربردهايي از اين رويكرد در جامعههمه، مي
  . ام آن پرداخته استدليل، نويسنده به تشريح مراحل انج
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ــوان   ــا عن ــنجم، ب ــژوهش «فصــل پ ــاعياخــالق و سياســت در پ ــاي اجتم ــه »ه   ، ب
ــث        ــي از مبح ــث اخالق ــك مباح ــژوهش، تفكي ــي پ ــول اخالق ــون اص ــاحثي چ   مب

 گيري اخالقـي، و ابعـاد سياسـي فراينـد پـژوهش     هاي تصميمكيفيت پژوهش، دشواري
  . دپرداز مي

ــ   ــي، فص ــات كم ــت تحقيق ــا محوري ــاب  بخــش دوم، ب ــانزدهم كت ــا پ   ول ششــم ت
  فصــل ششــم بــه ماهيــت تحقيقــات كمــي اختصــاص دارد و بــا  . گيــرد مــيرا در بــر 

  هـا،  زباني ساده و بـا ذكـر مثـال، بـه بحـث در مـورد مفـاهيم و سـنجش آنهـا، معـرف          
ي ها روشد؛ در اين فصل، انتقادات واردشده به پرداز ميها، روايي، و پايايي ابعاد معرف

، له ديدگاه ايستاي آنها به جهاني كه سرشار از پويايي و تحـرك اسـت  كمي و از آن جم
  . شود ميبررسي 

  ، نويســنده بــا زبــاني ســاده بــه اصــول، »يگيــر نمونــه«در فصــل هفــتم بــا عنــوان 
  ي گيــر نمونــهد و بــر پــرداز مــيمبــاني، و معرفــي مراحــل مختلــف پيمــايش اجتمــاعي 

  ي معرفــي گيــر نمونــهي مــرتبط بــا هــا و مفــاهيم اصــل؛ همچنــين، واژهكنــد مــيتأكيــد 
ي احتمـالي،  گيـر  نمونهعالوه بر . گيرد ميي مورد بررسي قرار گير نمونهو انواع  شوند مي

هاي آن از ديگر عناوين اين فصل ي غيراحتمالي، و مبحث تعميم و محدوديتگير نمونه
  . است

» ريافتهمصـاحبة سـاختا  «فصل هشتم، در ادامة مبحث پيشين، به پيمايش اجتماعي و 
مثابـه يكـي از اشـكال    در اين فصل، چگونگي انجام مصاحبة ساختاريافته بـه . دپرداز مي

  . مصاحبه در پيمايش و نيز مسائل مربوط بدان بررسي شده است
  د كـه خـود فـرد تكميـل     پـرداز  مـي هـايي  فصل نهم به بررسـي طراحـي پرسشـنامه   

ــي ــد م ــا      . كن ــه ب ــنامه در مقايس ــوع پرسش ــن ن ــل، اي ــن فص ــنامهدر اي ــاي پرسش   ه
ــب و ويژگــي      ــا،  معاي ــابي شــده و مزاي ــاختاريافته ارزي ــورد بحــث   س ــاي آن م   ه

نويسـنده  . دارد )۲(هاي روزانـه همچنين، فصل نهم نگاهي به  يادداشت. قرار گرفته است
  تـوان  دانـد كـه بـه كمـك  آن نيـز مـي      هاي روزانه را شكلي از پرسشنامه مـي يادداشت
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ــع  ــه جم ــا پرداخــ آوري دادهب ــع   . ته ــراي جم ــه ب ــگراني ك ــا، آوري دادهپژوهش   ه
  و از  كننـد  مـي برنـد، سـاختاري بـراي يادداشـت روزانـه تعيـين       كار مياين روش را به

  ايـن روش هـم در مطالعـات كمـي و     . ند كـه آن را تكميـل كننـد   خواه ميگويان پاسخ
شـده   هاي روزانه سـاختار از پـيش تعيـين   ممكن است يادداشت. هم كيفي كاربرد دارد

نداشته باشند و فرد خـود بـه نگـارش آنهـا بپـردازد؛ ايـن روش بيشـتر مـورد اسـتفادة          
  . دانان است تاريخ

هاي باز و د و در آن، مسائلي همچون پرسشپرداز ميها فصل دهم به مبحث پرسش
كار رفته در تحقيقـات پيشـين   هاي بهها، و امكان استفاده از پرسشبسته، آزمون پرسش

  . شود ميمطرح 
مثابـه روشـي   ، اين نوع مشـاهده بـه  »مشاهدة ساختاريافته«در فصل يازدهم با عنوان 

در ايـن روش، پژوهشـگر از   . مند رفتار انسـاني معرفـي شـده اسـت    براي مشاهدة نظام
از مزاياي ايـن روش نسـبت بـه    . كند ميقوانين منظم براي مشاهده و ثبت رفتار استفاده 

ديگـر مباحـث ايـن فصـل     . طور مسـتقيم اسـت  تار بهتحقيق پيمايشي امكان مشاهدة رف
ي، و گيـر  نمونهاي، هاي مشاهدهاند از مشكالت پژوهش پيمايشي، انواع پژوهشعبارت

  . نيز بحث در مورد پايايي و روايي در اين روش
فصل دوازدهم به تحليل محتوا اختصاص يافته و در آن، موضوعات زير مورد توجه 

توان با اين روش پاسخ گفت؟؛ چگونه بايـد  ع سؤاالتي را ميچه نو: نويسنده بوده است
هايي بايد در يك سند لحـاظ  ي از اسناد مورد مطالعه پرداخت؟؛ چه ويژگيگير نمونهبه 

؟؛ در نهايت، مزايـا و معايـب ايـن روش نيـز     شود ميشود؟؛ و چگونه كدگذاري انجام 
يي نيز ارائه شده است تـا بـه   هاها، نمونههمچنين، همانند ديگر قسمت. شود ميبررسي 

  . خواننده براي درك بهتر مطالب كمك شود
هـا و  در فصل سيزدهم كه به تحليل ثانويه و آمار رسـمي اختصـاص يافتـه، مزيـت    

ها و روايي و پايايي آنها چگونگي دسترسي به داده. معايب اين روش بررسي شده است
  . از ديگر نكات مورد بررسي در اين فصل است
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ي هــا روشهــاي كمــي اختصــاص دارد و در آن، هــاردهم بــه تحليــل دادهفصــل چ
ويـژه بـراي   مطالـب ايـن فصـل بـه    . شـود  مـي هاي كمـي بررسـي   گوناگون تحليل داده

كه سـؤاالت   كند ميدانشجويان سودمند خواهد بود، زيرا بخشي از يك تحقيق را مطرح 
هـاي  اي از دادهنمونـه  اي از يك پرسشنامة كدگذاري و پـردازش شـده، و  تحقيق، نمونه

معرفـي انـواع متغيرهـا و چگـونگي     . شـود  مـي را شـامل   SPSSافـزار  وارد شده در نرم
متغيره و دومتغيره، تمايز ميان همبستگي و روابط علـي، و  هاي تكشناسايي آنها، تحليل

هاي آماري از ديگـر  هاي مرتبط به زباني بسيار ساده و بدون پيچيدگينيز بررسي آزمون
  . روندشمار ميمباحث اين فصل به

افزارهاي پژوهش اجتمـاعي يـا همـان    ترين نرمفصل پانزدهم به معرفي يكي از مهم
د و از اين رهگذر، گذشـته از معرفـي برخـي فـرامين مهـم بـا       پرداز مي SPSSافزار نرم

ك افزار بسـيار كمـ  نمايش نمودارهاي رنگي، به دانشجويان مبتدي در استفاده از اين نرم
هـاي  شده در اين فصل، بخش دوم كتاب و مبحث پـژوهش با مطالب ارائه. خواهد كرد

  . يابدكمي پايان مي
بخش سوم، شامل هشت فصل، به تحقيقات كيفـي اختصـاص يافتـه و سـرآغاز آن،     

بنا به تعريف نويسنده، تحقيق كيفي نـوعي  . فصل شانزدهم، معرفي پژوهش كيفي است
مسـائل  . د و قياسي، و تفسيرگراستپرداز ميها بررسي واژهراهبرد پژوهشي است كه به 

انـد؟؛ در  هاي اساسي در تحقيـق كيفـي كـدام   گام: اند ازمورد بحث در اين فصل عبارت
تحقيقات كيفي، چه ارتباطي ميان نظريه و تحقيق وجود دارد؟؛ ماهيت مفاهيم در تحقيق 

؟؛ آيـا روايـي و پايـايي    كيفي چيست و چـه تفـاوتي بـا مفـاهيم در تحقيـق كمـي دارد      
انـد؟؛ و سـرانجام اينكـه آيـا نيـاز بـه معيارهـاي        معيارهايي مناسب براي تحقيـق كيفـي  

  جايگزين وجود دارد؟ 
د و در آن، پـرداز  مـي نگـاري و مشـاهدة مشـاركتي    در ادامه، فصل هفدهم بـه مـردم  
ايـن  نويسـنده بـر   . نگاري ديداري از آن جمله اسـت مباحثي جديد مطرح شده كه مردم

نگاري و باور است كه گرچه در آغاز قرن بيستم نيز استفاده از عكس در تحقيقات مردم
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شناختي جاي داشته، اما در آغاز جنگ جهاني اول، از اين شيوه كمتر استفاده شده جامعه
نويسـنده  . خوردچشم ميهايي در اين زمينه بهاست؛ البته در دهة اخير، بار ديگر گرايش

ها انجـام شـده   خانماند كه با استفاده از اين روش، در مورد بيپرداز مي به ذكر تحقيقي
كــه در آن، زنــدگي و  كنــد مــيرا مطــرح  )۳(نگــاري فمينيســتياســت؛ همچنــين، مــردم

، و زنـان از ديـدگاه خـود زنـان بررسـي      گيرد ميي زنان در كانون توجه قرار ها فعاليت
  . شوند مي

، نويسنده بر اين بـاور اسـت   »پژوهش كيفيمصاحبه در «در فصل هجدهم با عنوان 
يكـي از انـواع   . كه مصاحبه در تحقيق كيفي با مصـاحبه در تحقيـق كمـي تفـاوت دارد    

كنندگان در اين روش مشاركت. است )۴(هاي كيفي روش بحث متمركز گروهيمصاحبه
متفاوتي به غير از تسهيلگر وجود دارند و تأكيد سؤاالت بر موضوعي خاص و تعريـف  

همچنين، در اين فصل، مصاحبة . ه، تعامل بين گروه، و ساخت معنايي مشترك استشد
روش تاريخچة زندگي نيز از ديگر . ساختاري هم معرفي شده استبدون ساختار و شبه

  . رودشمار ميي مصاحبة مورد بحث در اين فصل بهها روش
مـل بـدين   طـور كا با توجه به اهميت روش بحث گروهي متمركز، فصل نوزدهم بـه 

ها، مبحث اختصاص يافته و در آن، مسائلي چون چگونگي انجام اين روش، تعداد گروه
  . ثبت مطالب، و انتخاب مشاركت كنندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

فصل بيستم به بررسي زبان در تحقيقات اجتماعي اختصاص يافته كه در اين رابطـه،  
براي پژوهشگران در هر . گفتگو و تحليل گفتمان تحليل: دو رويكرد حائز اهميت است
خودي خود جالب است و تنها منبعي نيست كه از طريـق  دو رويكرد، زبان موضوعي به

محقق به ارائة تعاريفي در مـورد  . كنند ميكنندگان ارتباط برقرار آن، محققان با مشاركت
  تحليـل انتقـادي   يكي از مباحث جالـب توجـه در ايـن فصـل     . دپرداز ميهر دو مفهوم 

  سازي است كه در ارتباط با مفهـوم تحليـل انتقـادي گفتمـان مطـرح      از  گفتمان جهاني
  . شده است
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هـا مطـرح   فصل بيست و يكم به اسناد اختصاص يافته كه در قالب منبعي براي داده
انـد  به عقيدة نويسنده، سه رويكرد براي تحليل اسناد وجود دارد كه عبـارت . شده است

  . )۵(شناسي، و تأويلتحليل كيفي محتوا، نشانه: از
هـاي  ي  تحليـل داده هـا  روشهاي بيست و دوم و بيست و سـوم  سرانجام، در فصل

  . معرفي شده است  Nvivoافزار كيفي  مورد بحث قرار گرفته و نرم
آغازگر بخش پايـاني كتـاب فصـل بيسـت و     . بخش چهارم شامل چهار فصل است

كـه در سـه دهـة گذشـته، توجـه       شـود  مـي چهارم است؛ در اين فصـل، بحثـي مطـرح    
. انديشمندان را در دو حوزة تحقيقات كمـي و كيفـي بـه خـود معطـوف داشـته اسـت       

د تمايزي دعـوت  هاي بيست و چهارم و بيست و پنجم خواننده را به تفكر در مور فصل
كوشـد  نويسـنده مـي  . كه در حال حاضر، ميان تحقيق كمي و كيفـي وجـود دارد   كند مي

دسـت آمـده از دو روش   هاي بهتوان يافتهيي را معرفي كند كه بر اساس آن، ميها روش
  . را با هم تركيب كرد

صـورت يـك روش بـراي    فصل بيست و ششم در مورد استفاده از اينترنت، چه بـه 
  . ها، و چه در قالب يك موضوع استري دادهآوجمع

هـايي اسـت كـه از    نويسي و دربردارندة نمونـه فصل بيست و هفتم پيرامون گزارش
هاي كمي و كيفي نشان داده شده و  روش تركيب اين رهگذر آن، نحوة نگارش گزارش

هـاي متفـاوت   دو نوع از تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ همچنين، بخش
گيـري  ي تحقيـق، نتـايج، بحـث، و نتيجـه    ها روشر گزارش مانند مقدمه، مرور متون، ه

شده در اين بخش به دانشجويان كمك خواهد كرد تـا  سؤاالت مطرح. معرفي شده است
هاي خود را به شكل مناسب و منظم ارائه دهند؛ براي نمونه سؤاالتي از اين دسـت  يافته

ان شده است؟ و آيا چگونگي ارتبـاط منـابعي كـه    روشني بيهاي تحقيق بهكه آيا پرسش
  ها كامًال مشخص شده است؟ ايد، با اين پرسشخوانده

هـا  اي گنجانده شده كه به توصيف برخي از واژهنامهو باالخره، در پايان كتاب، واژه
  . پرداخته است
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ي پـژوهش  هـا  روش«هـاي كتـاب   تر مطرح شد، يكي از جذابيتگونه كه پيشهمان
كه اين رويه در پايان تمام ارجاعات مكرر نويسندة آن به اينترنت است، چنان» عياجتما
ها رعايت شده است؛ براي نمونه، در پايان فصل چهارم در مورد بررسـي منـابع و   فصل

شده، به اطالعاتي عـالوه بـر آنچـه در    توان با مراجعه به پايگاه اينترنتي ارجاعمتون، مي
اي بـراي تمـام   سؤاالت چندگزينـه : ، كه از آن جمله استكتاب آمده است، دست يافت

تـا بـه بازانديشـي مفـاهيم كتـاب       كنـد  مـي هاي كتاب، كه به خواننده كتاب كمك فصل
  . گستر اكسلبپردازد، و نيز راهنمايي براي چگونگي استفاده از صفحه

باحـث  گونه برشمرد كه تنها به معرفـي م هاي كتاب را اينشايد بتوان يكي از كاستي
. پـذير نبـوده اسـت   بسنده كرده و وارد جزييات نشده، كه البته شايد هم انجام آن امكان

رغم جامع بودن كتاب، يكي از كمبودهايي كه نگارنده در جريان مطالعـه  همچنين، علي
ي تحقيق مشاركتي است؛ گرچـه ايـن   ها روشرو بوده، عدم اشاره به همواره با آن روبه

هـاي جريـان   كار گرفته شده اما هنـوز هـم در كتـاب   متفاوت بههايي در حوزه ها روش
  . شود ميشناسي، كمتر بدانها اشاره اصلي جامعه

تـوان از آن در  كتابي مناسب است و مـي » ي پژوهش اجتماعيها روش«در مجموع، 
مند بـه برگـردان   هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد سود جست و براي افراد عالقهدوره

  . متون تخصصي پژوهش نيز سودمند خواهد بود
  ميترا معظمي   
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/ مكاني مناسب براي پير شدن؟: در جامعه روستايي يسالخوردگ
  . ص ۱۵۴، ۲۰۰۸پاليسي پرس، : بريستول. نورا كيتينگ: نويسنده

. رودشـمار مـي  کم بـه يست و يقرن بن مسائل يترت از مهميجمع يگمان، سالخوردگبي
ت جهـان  يدرصد کل جمع ۱۱طبق برآوردها، شمار افراد در سنين شصت سال به باال از 

خ يبـار در تـار  نيدر آن زمـان، نخسـت  . ديخواهـد رسـ   ۲۰۵۰درصـد در   ۲۲به  ۲۰۰۶در 
اگرچه جمعيت اروپـا،  . خواهد گرفت يت سالخوردگان بر کودکان فزونيت، جمعيبشر
در حـال   ير نقاط جهان است، اما کشورهايه سالمندتر از سايانوسيو اق يمالش يکايامر

  .گذارنديسرعت پشت سر مت خود را بهيز روند سالخوردگي جمعيتوسعه ن
ويـژه در منـاطق   بـه (سـالخوردگان   يط زندگين احتمال وجود دارد که محيهمواره ا

رات جسـماني و  ييـ و نيز سازگاري آنها بـا تغ  ييرشد و شکوفا يبرا يبه مانع) ييروستا
ف، فقر، طرد از اجتمـاع،  يضع يهارساختيز. بدل شود يمرتبط با سالخوردگ ياجتماع

ت دائم از سالمندان يدهايي هستند که حماينامناسب از جمله تهد يميانزوا، و اوضاع اقل
دربرگيرنـدة  » ...سالخوردگي در جامعة روستايي «کتاب . سازندمي يرا ضرور ييروستا
سالخوردگان اسـت و بـه    ييمثابه مکان شکوفابه ييروستا يهاطياز مح يانتقاد يليتحل

د يو تول ييروستا يهاارتباط آنها با مکان يعوامل طرد سالمندان و نيز چگونگ ييشناسا
ن کتاب، چگونگي امكان يهمچنين، در ا. دپرداز مين تعامل يت خود در ايد هويو بازتول
 يبررسـ  ييسـالخوردگان در اجتماعـات روسـتا    ياجتماع يوندهايمشارکت و پتقويت 

 ييکه سـالمندان روسـتا   يتير و غالبًا پنهان محروميت متغيسندگان به ماهينو. شده است
در بحـث  : مباحث کتاب عبـارت اسـت از اينكـه    يةماجان. اندکنند، نظر  کردهيتجربه م

خــود را بــه تمرکــز بــر  يجــا يارافتــادگد بــر ازکيــان، بايــد تأکييروســتا يســالخوردگ
  . دهد يتوانمندساز
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برند، كه از حـدود  سر ميبه ييروستا يت جهان در نواحيدرصدي چشمگير از جمع
قـا را  يا و آفريدرصد در آس ۶۰ش از يگرفته تا ب يو جنوب يشمال يکايدرصد در آمر ۲۵

 يراتـر از نـواح  ف يز بـا سـرعت  يـ ن يينسبت سالخوردگان جوامع روسـتا . شوند ميشامل 
، با توجـه بـه قائـل شـدن     ييروستا ياز نواح ياريدر بس. ش استيدر حال افزا يشهر
سـال، و سـالمت   انيـ متوسـط، م  طبقـة دپوسـت،  يچـون مـرد، سف   يت براي مقوالتيمز

 ييدرک مفهوم روسـتا . شوند ميبدل  ينامرئ يجسماني، در عمل، سالخوردگان به قشر
طور توان بهينه، مين زميدر ا. ر استيپذگوناگون امکان هايف آن از راهيو تعار )۱(بودن

ز روسـتا  يز، و نيمثابه مكاني از نوع متماروستا به: کرد را مد نظر قرار داديخاص، دو رو
برحسب  ييروستا يهاکرد اول به بررسي مکانيرو. ياجتماع يياز بازنما يمثابه شکلبه
زان و يـ م: انـد از آن عبـارت  يهـا  و مؤلفـه د؛ پرداز ميآنها  ييفضا -ياجتماع يهايژگيو

، فقـدان  يلحـاظ نظـر  بـه ). يشـهر (تر آن از مراکز بزرگ صلةت روستا و فايتراکم جمع
 يها يژگيو براساس انييروستا يزندگ ساختارمندي چگونگي مورد در مشخص فرضشيپ

ف آن از جملــه يــتعر يجــابــه ييط روســتايف محــيروســتاها و نيــز توصــ ييايــجغراف
، يفرهنگـ  -ياجتمـاع  يکردهايدر رو. دگاه وارد شده استين ديانتقادهايي است که بد

هـا  ها، رفتارها و باورداشتاز نگره ياو بازتاب مجموعه ياي اجتماعمثابه سازهروستا به
  . گيرد ميمد نظر قرار 

ات يـ که در سرتاسر کتاب بـدان اسـتناد شـده، ادب    يبوم انسانستيز يکرد انتقاديرو
دگاه موسـوم بـه   يو د يطيمحستيز -يشناسخود را از دو منبع عمدة ديدگاه بوم ينظر
ن يـ بـر ا  ي، فرض اصليبوم انسانستيکرد زيدر رو. گرفته است )۲(يانتقاد يشناسيريپ

و كالبـدي   ياجتمـاع  يهـا نهيها نه در انزوا که در تعامل با آن دسته از زماست که انسان
ان يـ مـرز م  يريرپذييکرد تغين رويفرض دوم ا. کننديم يدگبرند که در آنها زنسر ميبه
ط يرندگان منفعل محيهاست؛ و بر اساس فرض سوم آن، نبايد سالخوردگان را پذطيمح

ت يـ زان عامليـ بـر م  يطـ يمحسـت يو هـم ز  يخود دانست، بلكه هم منـابع فـرد   يزندگ
  . اثرگذار است ييط روستايسالمندان در مح
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گان را ياز اعضاي خـانواده، دوسـتان و همسـا    ياکه شبکه يشخصنيط روابط بيمح
، منبعـي کـه   شـود  مـي  يتلقـ  ييسالخوردگان روستا ية اجتماعي، منبع سرماگيرد ميدربر

و  يت شخصـ يـ ان هويـ سالخوردگان، بن يرش برايت و پذيعالوه بر فراهم آوردن حما
 يگـذار اسـت يط سيد از محياست؛ و همچنين، با ين مرحله از زندگيآنها در ا يستيبهز
ن، ي، هنجارها، قوانها برنامهها، شامل ارزش يط کالن اجتماعيک محيمثابه اد کرد که بهي

  . است ييرگذار بر سالمندان روستايو خدماِت تأث
دگاه ين ديا. ز مبتني استين يانتقاد يشناسيريدگاه پيبر د يبوم انسانستيکرد زيرو

ـ  ياهياست، که حاشناظر به تفاوت قدرت در درون جامعه   يشدن سالخوردگان را در پ
: انـد ات را مشـاهده کـرد، كـه از آن جملـه    يـ از نظر ياتوان مجموعهدارد؛ و در آن، مي

، يتازگبه. ن اواخر، حقوق بشريسم و در ايني، فمياجتماع ييگرا، ساختياسياقتصاد س
 يهايي کـه بـه نـابرابر   را نيز دربرگرفته است، زمينه يطيمحستيز يهانهيدگاه زمين ديا

افـت بـه   ين رهيـ ان ايـ حام. انجامنـد يمتفاوت مـ  ييايجغراف يهاسالخوردگان در عرصه
در مورد سالمندان و نگرش مبتني بـر سـربار    يسنت يهاليها و تحلفرضشيچالش با پ

 ير و بازسـاز ييـ سالخوردگان در انطبـاق، تغ  ييو بر توانا دانستن آنها در جامعه پرداخته
 يهـا طيف محـ يضع يو طراح يرياز پ يِض ناشيتبع. اندد كردهيخود تأک يزندگط يمح

کنـد، از  يمحـروم مـ   يو اساس ييبه خدمات ابتدا ي، که سالمندان را از دسترسييروستا
تر، بـه از  جوان يهانسل يترک روستا از سو. دگاه استين ديپيروان ا يهاگر دغدغهيد

شـتر قـرار   يض بينجامد و آنها را در معـرض تبعـ  ايافراد م يه اجتماعيدست رفتن سرما
 يهـا يماريکه ب يويژه بر سالمندانبه يمکان يبرآمده از سن و دورافتادگ يانزوا. دهديم

آنهـا   ياعتبـار يد احساس بيت و بازتوليدارند، تأثيرگذار است و به تقو يو حرکت يذهن
  . شود ميمنجر 

ر يسـاکن در سـا   ييبا سالخوردگان روستاز يگر و نيکديبا  ييسالمنداِن مناطق روستا
و  يزات فرهنگـ يرا از نظـر تمـا   يطيمح يهانهيبايد زم. تفاوت دارند يطيمح يهانهيزم

 يهــا در درک معنــان تفــاوتيگر مطالعــه كــرد؛ و توجــه بــديکــدياز  يجــدا ييفضــا
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ن ياديـ مثابـه وجـه بن  ، بهيسالمند. کار خواهد آمدبه يينزد سالمندان روستا يسالخوردگ
  يدر دســتورکارها. دوبــاره اســت يف و جســتجوگريازمنــد بــازتعري، نيوجــود انســان

مـد   ييروستا معةدر جا يسالخوردگ يو مکان يي، بايد ُبعد فضاياجتماع يگذاراستيس
 يهـا ني، مسـکن، و زمـ  يو بهداشت يت خدمات اجتماعيرد؛ همچنين، وضعينظر قرار گ
  . د از نظر دور داشتيتوان و نباين افراد را نميا يکشاورز

ل شـده و از سـوي   ياز دوازده فصـل تشـک  » سالخوردگي در جامعة روستايي«کتاب 
در . د دانشگاه و متخصصان مسائل سالخوردگان به نگارش درآمده استياز اسات يگروه

در  ينظر بـه سـالخوردگ   با عطف يبوم انسانستيز يدگاه انتقاديد«فصل اول، با عنوان 
ـ ، »ييروستا ةجامع ت سـالمندان در اجتماعـات   يکـه در مـورد وضـع    ييهـا فـرض شيپ
نوِع تعامل سالخوردگان با آن دسته از . ده شده استيوجود دارد، به چالش کش ييروستا
ن فصـل  يـ گـر مباحـث ا  يدهنـد، از د كه به تجارب آنها شكل مي ييروستا يهاتيموقع
ـ   يياجتماعات روستا. است  يط زنـدگ ير شـرا دربرگيرندة عناصري گوناگون است کـه ب

 يهـا از شـبکه  يانـد از آب و هـوا، دور  گذارند؛ اين عناصر عبارتيافراد کهنسال اثر م
، و ياجتماع محلـ  ياقتصاد ييمهاجرت، کارآ يبه خدمات، الگوها ي، دسترسيخانوادگ
سـندگان را  يت، عواملي كه در سرتاسر کتاب، آشكارا نويبر جنس يها و روابط مبتننقش

مناسـب   يهـاي مکـان  ييا اجتماعات روسـتا يآ«: پرسش رهنمون شده استبه طرح اين 
  . »سالمندان است؟ يزندگ يبرا

عنـوان  » و ازکارافتـادگي  ييروستا معةدر جا ي، سالمندير زندگيمس: گذر از مرزها«
، که در )يمثابه چارچوب مفهومبه( ير زندگيمهم مس ةچهار ساز. فصل دوم کتاب است

ادغـام   -۱: اند ازند، عبارتيآيکار مان بهييروستا يازکارافتادگ و يوكاو سالخوردگ كند
، يشـناخت ، رواني، نهاديفرهنگ( يسطوح کنش اجتماع همةآن،  ي، که بر مبناياجتماع

، کـه دربرگيرنـدة   يزمانمنـد  -۲گذارنـد؛  يگر اثر ميکديبر ) ياجتماع يشناختستيو ز
 يخيو تـار  ي، گروهـ يشخص است، وقايعي که داراي ابعـاد فـرد   يع زندگيب وقايترت

ز احسـاس فـرد در   يـ و ن ياهداف شخصـ نة فعاال يريگي، که پيت انسانيعامل -۳است؛ 
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، که ناظر بـر وجـوه عـام و    يمکان -يگاه زمانيجا -۴؛ و شود ميش را شامل يمورد خو
سـاختار،   طـة برا يبـا بررسـ  . اوسـت  ير آن بر تجارب شخصـ يگاه فرد و تأثيخاص جا

و  يسـالخوردگ  يهـا در مقولـه  يتـوان بـه بـازنگر   يت، مـ يت، زمان، مکان، و هويعامل
  . پرداخت ييروستا يهادر مکان يازکارافتادگ

ن فصـل،  يـ در ا. نـام دارد » بخشتيرضا يو سالمند ينيروستانش«فصل سوم کتاب 
انـد و  سالخوردگان مـد نظـر قـرار گرفتـه     يبومستيز زمينةمثابه به ييروستا يهامکان
ث نـوِع ارتبـاط بـا    يـ از ح(اس بـا مـردان   يسالمند در ق ييت نامناسب زنان روستايموقع
ن زنان يشدن ا يت هر مکان با اجتماعيرابطة ماه. شده است يبررس) يکشاورز ياراض

ط داراي يمحـ . ن فصـل اسـت  يـ گر مباحـث ا ياز د ياجتماع يو مشارکت آنها در زندگ
ت، يان جنسـ يـ م. آنهاسـت  ين افراد در مـورد خـود و سـالمند   يأثيري عميق بر حس ات

مطلوب از نظر  يارتباطي برقرار است كه سالمند يکان، و اجتماع محلياز نزد ينگهدار
درک نقـش مکـان بـه    . سـازد  ميرا با آنچه مردان در ذهن دارند، متفاوت  ييزنان روستا

   ييروسـتا  ةزنـان سـالخورد   يت زنـدگ يـ فيکت از يـ هـا در راسـتاي حما  يگذاراستيس
  . بخشديبهتر م يسوي و سمت
روابـط  . عنوان فصل چهـارم کتـاب اسـت   » ييسالمندان روستا يهاتحول در شبکه«
و نقش  شود مي يتلق يشخص يت و احساس ارزشمنديميتگرانه، منبع عاطفه، صميحما

ار مهـم  يبسـ  يع مهم زنـدگ يبا وقا ييو انطباق سالمندان روستا يستي، بهزيآن در سالمت
، و بهداشت نامناسـب از پيامـدهاي   يشدگ، احساس فراموشياضطراب، افسردگ. است

، از ين، بازنشستگيمرگ والد. روندشمار ميبه ين افراديچن ين نوع روابط برايفقدان ا
مـزمن از جملـه داليـل     يهايماريز بيک، و نيو دوستان نزد يک زندگيدست دادن شر

بان يپشـت  ياجتمـاع  شـبكة و در واقع، محروميت از  يت اجتماعيمحروميت آنها از حما
را نيز در طول زمـان   ييسالمندان روستا يتيحما يهااين فصل تغييرات شبکه. آنهاست
  . كند ميبررسي 
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» ييروستا يخانگ يهامراقبت: يو عدم وابستگ يشخص يفاصله، زندگ«فصل پنجم 
شان، دوستان، يخانواده، خو ياز اعضا ييسالمندان روستا ينظام مراقبت خانگ. دارد نام

ويـژه در  ، بهيمراقبت خانگ. ل شده استيتشک يگان و احتماًال پرستاران دستمزديهمسا
ا يآن و  يکيا نزديدر روستا  يگر مراکز درمانيا دي يمارستان محليصورت عدم وجود ب

ن فصـل، خـدمات   يدر ا. مت سالمندان بسيار اهميت دارد، براي سالينبود امکانات کاف
ر سالمندان از روسـتا و مراجعـه بـه    ياز لحاظ كاهش موارد خروج ناگز يخانگ يتيحما

هر چند، در اين زمينه، چندان . شده است يبررس يشهر يهامارستانيو ب يمراکز درمان
هاي  مراقبتئة و اقتصاِد ارا يعيطب يايو اغلب مطالعات موجود نيز بر جغراف نشده مطالعه
افـت خـدمات   ين و دريتمرکز داشته است، اما چگونگي تأم ييروستا يدر نواح يخانگ

نيز از موضوعاتي است كـه فصـل پـنجم     ييروستا يهاطيمحور در محاجتماع يبهداشت
  . بدان پرداخته است

، يياجتماعـات روسـتا  . است» ييت پرستاران روستايل فعاليتسه«عنوان فصل ششم 
از  ياريت بسـ يـ ماه. سـتند يشـد، كـامًال همگـون ن   ربـاز تصـور مـي   يبرخالف آنچه از د

ن و محـل،  يو ارتباط با زم يخانوادگ يهاچون ارزش ييها، از جنبهييروستا يها طيمح
از سالخوردگان  يخانوادگ يها تينه، نقش حماين زميدر ا .است شده يراتييتغ دستخوش

متفـاوت در مـورد    يهـا ، كه البته دليل آن به پنداشـت گيرد ميچندان مورد توجه قرار ن
پنجم، نقاط اشتراک  فصل مةادا در زين فصل نيا در .گرددبازمي ييروستا اجتماع يتگريحما

 که مراقبت يافراد .است شده يبررس ييروستا کهنساالن از يررسميغ و يرسم يهامراقبت

، تنهـا قادرنـد   )ييپرستاران روستا( گيرند ميرا برعهده  يياز سالمندان روستا ينگهدار و
نياز  يتيحما شبكةک ياين دسته از افراد به . مراقبت را به انجام رسانند ظيفةاز و يبخش

  . است يدر سطح اجتماع محل يسازتيت آنهاست، ظرفيدارند و آنچه مكمل فعال
مده، نقـش  آ» و مشارکت ي، ازکارافتادگيسالخوردگ«چنانكه در فصل هفتم با عنوان 

 يت زنـدگ يـ فيو بهبـود ک  يت از سـالمند يدر احساس رضا يمشارکت و ادغام اجتماع
، و کـاهش  ي، حس عدم وابستگيعاطف يستيارتقاي بهز. سالخوردگان انکارناپذير است

  . گرفتـه، بـدانها اشـاره شـده اسـت     است که در مطالعات صورت يجياز نتا يمارينرخ ب
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 يمشـارکت  يهـا  فعاليـت زان يفرض غالب باال بودن مشي، پييدر مورد اجتماعات روستا
با خـانواده و   يجوارداوطلبانه، هم ين است که انجام کارهايتصور بر ا. سالمندان است
 ييروستا يهاتيو هو ياجتماع يهاگر، و نيز سازمانيکديت متقابل از يدوستان و حما

آنهاست، بـر   يزندگ هميشگي با مردم و محل يوندهايفراگيري که تقويت آن در گرو پ
 يدگاه بـا نگرشـ  يـ ن ديـ ن فصـل، ا يـ در ا. افزايـد يم ييميزان مشارکت سالمندان روستا

 يهـا ان مـردم و مکـان  يـ ر ميز چشمگيده شده و وجود تمايشکنانه به چالش کشساختار
ان يـ آنهـا بـا قائـل شـدن تفـاوت م     . سندگان قرار گرفتـه اسـت  يد نويمورد تأک ييروستا

انـد،  که ازکارافتـاده شـده   ير سالمندانيمتغ يو تقاضاها يلخوردگسا يهنجار يفرايندها
تا چه حد بـراي مشـارکت و    ييروستا يهانهياند كه زمبه چالش در اين عرصه پرداخته

 ةرا منبـع عمـد   يسالمندان مساعد است؛ همچنين، آنهـا اجتمـاع محلـ    يشمول اجتماع
  . اندسالخوردگان شناخته يبرا يسازتيو ظرف ياري، خوديهمکار

عنوان فصل هشتم » مسائِل مرتبط با اجتماع محلي: ييروستا يهانهيمشارکت در زم«
زان يـ ار دارنـد، بـا م  يـ خود در اخت يازهاين نيتأم يکه سالمندان برا يمنابع. کتاب است

بــا ايــن همــه، از نظــر . دارد يهمبســتگ ييو روســتا يمشــارکت آنهــا در مســائل محلــ
گر چشـمگير اسـت؛ و   يکديبا  ييامکان مشارکت، تفاوت اجتماعات روستا سازي فراهم
کننده نييتع يز خدمات، عامليو ن يو اجتماع ين مقوله، طرد سالمندان از منابع ماديدر ا
بـراي   ييا مـانع بـودن منـاطق روسـتا    يـ ن فصل، چگونگي عامل  يدر ا. رودشمار ميبه

بـه   ين بحـث، مشـارکت اجتمـاع   يدر ا. شده است يسالمندان بررس يمشارکت اجتماع
رگـذار در  يعوامـل تأث  يبرخـ . گـردد بـازمي  يه بودن انواع مختلف روابط اجتماعيدوسو

زان يـ ر مييـ ت، تغيـ ، تـراکم جمع ياز مراکـز شـهر   يدور: انـد از عبارت ين مشارکتيچن
ت، نسـبت  يـ ، درصد سالخوردگان جمعيدر سطح اجتماع محل يت، تنوع اقتصاديجمع
  . ت در روستاياقل يهات، و درصد افراد متعلق به گروهيکردگان جمعليصتح

» ييمسائِل مطرح در زمينة رفت و آمد سالمندان روستا«نهم با عنوان  فصل در چنانكه
مهـم   يازشان را عامليبه امکاناِت مورد ن ييسالمندان روستا يدسترس ييآمده، بايد توانا
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، يت تعـامالت اجتمـاع  يـ ت و کميـ فيک. دانسـت  ينقش آنها در اجتماع محلـ  يفايدر ا
گران، کـه  يافت خدمات از دي، و درياجتماع يها، ساختار شبکهيياحساس انزوا و تنها

رفت  يکه آنها برا يالتيسالخوردگان نقش دارند، از تسه يستيدر سالمت و بهز يهمگ
فصل، تاكنون در  نيسندگان ايبه باور نو. رنديپذي، اثر مگيرند ميو آمد خود از آن بهره 

کار ارتباط با مردم و خدمات به يبرقرار يبرا ييکه سالمندان روستا ييمورد سازوکارها
كـاو   و چندان کند -آنهاست يادغام اجتماع ةکنندليمانند آمد و رفت، که تسه -برنديم

و  يمنزلـت اقتصـاد  ( ين بحث مد نظر باشد، منـابع شخصـ  يآنچه بايد در ا. نشده است
بـه   ي، و دسترسـ )روسـتا  يمثًال دورافتادگ( يمرتبط با اجتماع محل مينة، ز)ردف ياجتماع

  . است) گسترده ياجتماع ةاز شبک يو در واقع، برخوردار(کان يخانواده، دوستان و نزد
ن يـ در ا. اسـت » ييدر مناطق روستا يو طرد اجتماع يسالخوردگ«عنوان فصل دهم 

 يهـا آن، افراد از نظام نتيجةاست که در يفرايندي پو يبحث، بنا به تعريف، طرد اجتماع
شان كامًال يا تا حـدي  يادغام اجتماع ةکنندنييتع ياسيو س ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد

ان افـراد و  يـ در م ينـابرابر  ين فصل به بررسي علـل سـاختار  يا. شوند ميکنار گذاشته 
ت يـ محروم يرات انباشـت يأثتـ  يد و بـر بازشناسـ  پـرداز  مـي  ييويژه سـالمندان روسـتا    به

ت يـ فيبـر ک  ياثـرات طـرد اجتمـاع    يابيـ ارز. كنـد  ميد يمختلف سالمندان تأک يها گروه
طـرد   يت چنـدوجه يـ متفـاوت و ماه  يهـا يژگـ ير روستا، اذعان به ويساکنان پ يزندگ

 منظـور  بـه  نينـو  ييروستا يهايگذاراستيس لزوم و ،ييروستا سالمندان انيم در ياجتماع

 اگرچـه  .روديمـ  شـمار بـه  فصـل  نيـ ا مهـم  موضوعات از طردشدگي، نيا شدت از کاستن

» گفتمان طرد«را از نظر دور داشت، اما  يطرد اجتماع و فقر مفهوم دو يهمپوشان توان نمي
 يدهـد و بـر وجـوه   يرا بسـط مـ   يمثابه فقدان منابع مادو محدود از فقر به يسنت يتلق

  . كند ميبه خدمات تمرکز  يهدفمند و دسترس يچون مشارکت در روابط اجتماع
 يرييـ رًا تغيـ اخ. اسـت » سـالمندان  يحـام  يياجتماعات روستا«ازدهم يعنوان فصل 

 يجـا ن معني که اينـك بـه  يد آمده است؛ بديت پديجمع يدر زمينة سالخوردگ يگفتمان
را ن افـراد  يـ ا ييکـه شـکوفا   ييهـا طيجـاد محـ  ي، ايسـالمند  لـة ز دانستن مقويانگمسئله
موسوم بـه   يالمللنيب يسازمان ملل در طرح. ر سازد، مد نظر قرار گرفته استيپذ امکان
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. د کـرده اسـت  يـ تگر تأکيحمـا  يبر وجود اجتماعات محلـ » سالخوردگان يت برايفعال«
 يريـ ش دربرگيان سـالمندان، افـزا  يتفاوت م ييشناسا ين، سازمان بهداشت جهانيهمچن

ازهـا و  يبـه ن  ييگـو سـالمندان و پاسـخ   يزنـدگ  يهـا مات و سبکيآنها، احترام به تصم
شـمار  بـه  يگونـه اجتماعـات محلـ   نيـ ا يهابر سن آنها را از مشخصه يحاِت مبتنيترج

گونـه  کمتـر ايـن   يعلـت دسترسـ  ژه بهيو، بهييروستا يهاطيآورده، كه تحقق آن در مح
. است يصوصو خ يازمند خدمات هماهنگ دولتياس با شهرها، نيها به منابع در قمحيط

  ط يسـالمندان بـه سـه نـوع محـ      يحـام  ييبندي اجتماعـات روسـتا  ن فصل، با تقسيميا
  . دپرداز مياين اجتماعات  ي، به بررس)يساخته، و اجتماع، انسانيعيطب(

. است» انييروستا يسالخوردگ لةدر مقو يبازنگر«نيز  يانيعنوان فصل دوازدهم و پا
 يان فراينـدها يـ اسـت کـه م   يدر تعامل يانتقاد يشين کتاب ناظر به بازاندي، ايطورکلبه

وجـود  ) هـا  فضا، مکان، زمـان، و انسـان  (آنها  يزندگ يهانهيزم و انييروستا يسالخوردگ
د بر آن بوده است كـه در  ين، تأکيشيفصول پ يهاافتهي، با توجه به يانيدر فصل پا. دارد

سـالمندان،   ييرشـد و شـکوفا   يهاي روستايي براطيدرک مناسب يا نامناسب بودن مح
  . ار اهميت دارديبس ييدر مورد جوامع روستا يپردازمفهوم يچگونگ

توسـعة   و اقتصـاد  چـون  هاييحوزه كه است  كتابي »روستايي جامعة در سالخوردگي«
ــري ــتايي، پي ــه روس ــانواده، جامع ــات خ ــي، مطالع ــاني،  شناس ــاي انس ــي، جغرافي شناس

و بــا طــرح  گيــرد مــيمطالعــات فرهنگــي را دربرشناســي، علــوم سياســي، و  جمعيــت
هاي روستايي کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت،     هايي که در متون و پژوهش دغدغه
انـدرکاران  مندان و دستروي عالقههايي تازه را در مبحث توسعة روستايي پيش عرصه

  . گشايداين حوزه مي
در  يسالخوردگ«ت کتاب يهمتوان به بحث و بررسي پيرامون ااز وجوه مختلف، مي

 سـعة مـرتبط بـا تو   يهـاي ش مؤلفـه يدايـ ، بـا پ ۱۹۹۰ هـة از د. پرداخت» ييروستا ةجامع
چـون   يات توسعه، مباحثيدر ادب ياجتماع يو همبستگ ية اجتماعيمانند سرما ياجتماع

ن يـ که در ا(روابط  شبكةو  ي، انزوا، توانمندسازي، شمول و طرد اجتماعيت زندگيفيک
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مـورد توجـه قـرار     يگـذار اسـت يو س يدر محافل دانشگاه) بدانها پرداخته شدهکتاب، 
ت، اذعان يبه محروم ياو رابطه ي، چندبعديرماديغ يهادگاهيبا گسترش د. گرفته است

   يطـرد اجتمـاع   يق سـازوكارها يـ تواند مـثًال از طر يم يشد که اوضاع نامساعد اجتماع
   رودشــمار مــيبــه يرگــذار بــر طــرد اجتمــاعياز عوامــِل تأث» ســن«ابــد، و يز تــداوم يـ ن
در  ييدر اين کتاب، با تمرکز بر سـالخوردگان روسـتا  ). ۱۶۸: ۱۳۸۷طالب و همکاران، (

ار مهـم  ي، از ديـدگاهي بسـ  ياجتمـاع  يگـذار اسـت يهدف در س يهااز گروه يکيقالب 
. اسـت ن گروه پرداخته شده يا يهاتيازها و قابليط، ني، به شرا»يت زندگيفيک«همچون 

؛ و )۲: ۱۳۸۸، يديو ام يغفار(گردد افراد بازمي يکارکرد يهاتيبه قابل يت زندگيفيک
افتن را يمانند بودن، تعلق داشتن، و تحقق  يميا ِسن، مفاهيآمارت يتيکرِد قابليرو يبرمبنا
ار ينقشي بسـ  ييسالخوردگان روستا يستين رفاه و بهزييو در تب ،)۷: همان( گيرد ميدربر

 ينـ يتوجه شده اسـت؛ ُبعـد ع   يت زندگيفين کتاب، به هر سه ُبعد کيدر ا. اردبرجسته د
داشتن استقالل عمـل،  ( ي، ُبعد ذهن)ياز منابع ماد يو برخوردار ياساس يازهاين نيتأم(

ثبـات و  ( يو جمعـ  ي، و ُبعـد فرافـرد  )يو رشد شخصـ  يزندگ ي، هدفمنديتمنديرضا
  ). گسترده يا، و روابط شبکهياجتماع منابع ،ياجتماع و مادي طيمح چون مواردي يداريپا

بـا توجـه بـه مسـائِل     (» سـالخوردگي در جامعـة روسـتايي   «ت کتاب يهمچنين، اهم
نفـوس   يعموم يج سرشمارياز آن روست که طبق نتا) رانيدر ا ييسالخوردگان روستا

 ۱۸۴۱۱۰۶ساله و باالتر در کشور به شصت يي، تعداد سالمندان روستا۱۳۸۵مسکن در  و

در  ييسالمندان روسـتا  يدرمان بيمةوضعيت ). ۱۳۸۵ران، يمرکز آمار ا(ده است ينفر رس
 يشـتر يب يهـا  نهيمه نبودن، هزيعلت بآنها نامناسب است و به يان شهريمقايسه با همتا

، عمومـًا از  ي، نسبت بـه سـالخوردگان شـهر   ييسالمندان روستا. شود ميها تحميل  بدان
 .انـد يرسـتان يالت دبيبرخوردارند و اغلِب آنها فاقد تحص يترنييپا يآموزش يهامهارت

   آمـار  بـر اسـاس   .مندنـد بهـره  يباسـواد  زانيـ م نيکمتر از ييروستا زنان سالمندان، انيم در
درصد سـالمندان   ۹/۱۰،  ۱۳۸۶، در )وابسته به وزارت بهداشت(سالمت سالمندان  ةادار

و شـمس   يـي رزايم(درصد است  ۲/۸ن رقم در شهرها يکنند؛ ايم يتنها زندگ ييروستا
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در آنها  ييکه سالمندان روستا ييهااز خانواده يارين، بسيهمچن). ۳۲۷: ۱۳۸۶، يقهفرخ
بـه خـدمات    يياز سـالخوردگان روسـتا  يـ ن. ر خط فقـر قـرار دارنـد   يکنند، زيم يزندگ

هـايي  ن نيازمنـدي يتـأم . هاسـت ر گروهيش از سايب يز توانبخشيرانه و نيگشيپ يبهداشت
کـه معمـوًال تحـت پوشـش     ( ينک، سمعک، عصـا، و دنـدان مصـنوع   ياده همچون عس

فعـال   ي، سـالخوردگ )گيرنـد  مـي ستند و چندان هم مورد توجه قرار نين يخدمات درمان
  . ل خواهد كردي، تسهشود ميان را كه عاملي مهم در توسعه قلمداد ييروستا

کشـور وجـود دارد،    ييو روسـتا  يشـهر  يان نـواح يـ که م ييهاضيها و تبعتفاوت
ضـعف بخـش خـدمات و    . داشته اسـت  يرا در پ ييش مشکالت سالمندان روستايافزا

هـاي  ماننـد مراقبـت   يکمتـر از خـدمات اساسـ    يحمل و نقل در روسـتاها، برخـوردار  
ر ينظ يبودن امکانات ارتباط ي، ناکافيحيز امکانات تفري، گاز و نيکش، آب لولهيبهداشت
 يهـا جـاد خانـه  يط اينبوِد پزشک سالمندان، و مساعد نبـودن شـرا  ا يها، کمبود و رسانه

ازمنـد  ياز سالخوردگان تنهـا، رهـا شـده و ن    ينگهدار يبرا ييسالمندان در نقاط روستا
 يکردهايز رويانه و نيگراکل يپردازفقدان مفهوم. هاستن تفاوتياز ا يمراقبت، شمار

ن يـ ا ييايـ و پا ييدايـ نقشـي مهـم در پ   ييروستا ةنة توسعيدر زم يو مشارکت يچندنهاد
چـون   ييران، اگرچـه نهادهـا  يـ در ا). ۱۴۶: ۱۳۸۸، يجلـ يهال و م(ت داشته است يوضع
ن ي، و سازمان تـأم يستياد مستضعفان و جانبازان، سازمان بهزيد، بنياد شهيتة امداد، بنيکم

ت ي، حماي، توانبخشيي، طرح مددجوييد رجايل طرح شهياز قب ييها برنامه، با ياجتماع
ران يـ بگيده و مسـتمر يـ دبيشـدگان آسـ  مـه يت از بي، حماييروستا يشهدا ةاز خانواد

انـد  ، در تـالش ييمتمرکز بر ازکارافتادگـان و بازمانـدگان روسـتا    يها، و طرحييروستا
، اما سازماني )۲۰۵: ۱۳۸۶، يا و غفاريازک(را تحت پوشش قرار دهند  ييروستا سالمندان

 يتيو حمـا  يخـدمات  يهـا  برنامـه ، به ارائة يارتباط با ازکارافتادگويژه در مشخص که به
ش يافزا يبرا يها را به عنوان راهکارن سازمانيد بتوان ادغام ايشا. بپردازد، وجود ندارد

  .ت سالخوردگان مد نظر قرار داديآنها و بهبود وضع ييکارآ
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