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Objectives Perception of ageing has been introduced as an independent predictor of functional disability 
and mortality in older adults. The present study aimed to investigate the perception of aging in the lit-
erature and reach a more comprehensive understanding of this concept.
Methods & Materials A comprehensive search of electronic databases of ProQuest, Web of Science, CI-
NAHL, Scopus, PubMed, ScienceDirect, ISC, Irandoc, Magiran, and Iranmedex was conducted using the 
English and equivalent Persian keywords of “Aging Perception”, “Meaning of Aging”, “Experience of ag-
ing”, with no time limitation.
Results Perception of aging refers to how older people feel about their aging in their socio-cultural con-
text. It comprises all aspects of the awareness, perception, experience, evaluation, interpretation, and 
identification of own aging process. Factors which can affect the perception of aging can be divided into 
2 groups: Personal factors (attitudes, subjective age, health status, economic status, material status, reli-
gion, knowledge about aging, satisfaction with aging, extent of believing in internal control compared to 
external one) and social factors (age discrimination, modernity, social and family relationships). Accurate 
measurement of aging perception can be used as a good indicator of predicting person’s future health 
status, determining his or her life satisfaction, and adaptation to life changes in this period.
Conclusion The context-based concept of aging perception in older people could be a good predictor 
of health status, determining factor of life satisfaction, and adaptability to changes in old age. Further 
investigation is recommended in this topic.
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اهداف ادراک پیری به عنوان یکی از پیش بینی کننده های مستقل ناتوانی عملکردی و مرگ ومیر سالمندان معرفی شده است. مطالعه 
حاضر با هدف بررسی مفهوم ادراک پیری در متون و مطالعات موجود و رسیدن به درک عمیق تری از آن انجام شد.

مواد و روش ها در این مطالعه دستیابی به اهداف با بررسی متون و مقاالت مرتبط از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی »ِمدالین«، 
»َمگیران«، »ایران داک«، »اِلِزویر«، »پروکوییست سی.اس.اِی«، »سیناِهل«، »ایران ِمِدکس« و »وب سایت علوم« و با کلیدواژگان انگلیسی 
Meaning of Ageing, Experience of Ageing, Ageing Perception in older Adult و کلیدواژگان فارسی »معنای پیری«، 

»تجربه سالمندشدن« و »درک از پیری«، بدون محدودیت زمانی انجام شد.
از فرایند پیری خودش در زمینه فرهنگی-اجتماعی که قرار دارد، اطالق می شود. تمام  از پیری به درک شخص  یافته ها درک 
جنبه های آگاهی، درک، تجربه، ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل پیرشدن خود را می توان در این مفهوم جای داد. عوامل مؤثر 
بر ادراک پیری شامل عوامل فردی مانند نوع نگرش، سن ذهنی، وضعیت سالمتی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، مذهب، 
عوامل  و  بیرونی  کنترل  با  قیاس  در  درونی  کنترل  به  باور  میزان  پیری،  از  رضایت  میزان  سالمندی،  زمینه  در  دانش  و  آگاهی 
پیری می تواند  ادراک  اندازه گیری دقیق  و خانوادگی است.  اجتماعی  روابط  نوگرایی )مدرنیته(،  تبعیض سنی،  نظیر  اجتماعی 
شاخصی برای پیش بینی وضعیت سالمتی فرد در آینده، تعیین رضایت مندی او از پیری خود و میزان تطابقش با تغییرات زندگی 

در این مرحله باشد.
نتیجه گیری مفهوم و عوامل مؤثر بر ادراک پیری در سالمندان، پیشگویی کننده ای مناسب برای وضعیت سالمتی، عامل تعیین کننده 

میزان رضایت مندی در دوران سالمندی و تطبیق با تغییرات مرتبط با پیری به شمار می آید و کندوکاو بیشتر در آن توصیه می شود .

کلیدواژه ها: 
درک از پیری، سالمند، 

درک از خود  

تاریخ دریافت: 13 مرداد 1394
تاریخ پذیرش: 25 مهر 1394

مقدمه

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی، توسعه اجتماعی- اقتصادی 
منجر به کاهش رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی در جهان 
شده، به طوری که در حال حاضر رشد جمعیت سالمندان بیش از 
رشد کلی جمعیت جهان است ]1[. پیری یکی از مراحل زندگی 
همه انسان هاست، ولی درک افراد از آن در سطوح زیستی، روانی و 

اجتماعی، با توجه به ارتباطات بین  فردی و زمینه فرهنگی حاکم بر 
جامعه آنها بسیار متفاوت است ]2[. از سوی دیگر، برای آگاهی از 
وضعیت سالمتی، احساس خوب بودن، هویت فردی و پیامدهای 
رفتاری فرد در دوران میانسالی و سالمندی، شناخت تجربه و درک 

او از پیری اهمیتی اساسی دارد ]4و3[.

ادراک از پیری، معیاری برای رضایت هر فرد از پیری خودش 

1-  مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3- گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
4- گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ادراک پیری در سالمندان: یک مطالعه مروری

لیالصادقمقدم1و2،*مهشیدفروغان1،فرحنازمحمدیشاهبالغی3،فضلاهللاحمدی4،اکرمفرهادی1،شیمانظری1،نرجسخاتونصادقی1
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و بازتابی از تطابق فرد با تغییرات مرتبط با پیری است ]5[. »درک 
زمینه  در  خودش  پیری  فرایند  از  شخص  هر  درک  به  پیری«1  از 
گفت  می توان  می شود.  اطالق  دارد،  قرار  که  فرهنگی-اجتماعی 
و  تفسیر  ارزیابی،  تجربه،  آگاهی، درک،  تمام جنبه های  به  توجه 

شناخت مراحل پیرشدن خود نیز در این مفهوم جای می گیرد ]6[.

از  عمدتًا  پیری،  پدیده  ادراک  زمینه  در  انجام شده  تحقیقات 
افراد  دیدگاه  مبتنی بر  و  علمی  مختلف  حیطه های  چشم انداز 
کارشناس در این زمینه بوده است و تنها تحقیقات محدودی به 
بررسی این مفهوم از دیدگاه افراد سالمند پرداخته است ]8 و 7 ،2[. 
این مرحله دارند،  از  تعریفی که خود سالمندان  تردیدی نیست 
تجربه پیری را بالواسطه تر و ملموس تر بازتاب خواهد داد، به ویژه 
آنکه ادراک هر فرد از پیری با توجه به طرز تفکر، دانش و پیشینه 
معتقدند  مؤلفان  از  بسیاری  بود.  خواهد  منحصربه فرد  قبلی اش 
که پرستاران و اعضای گروه بهداشتی به کمک این روش قادرند 
مراقبت های الزم را برای حفظ سالمت و استقالل سالمندان را 

بهتر پیش بینی نمایند ]10 و 9 ،7[.

پرستاران،  سالمندشناسان،  درصورتی که  می رسد  به نظر 
روان شناسان، جامعه شناسان و دیگر کارشناسان حیطه سالمندی 
از چگونگی، ماهیت و معنای مشکالت ناشی از سالمندی براساس 
زندگی  طول  در  که  -به گونه ای  سالمندان  زنده  و  واقعی  تجارب 
روزمره برای آنها رخ می دهد-، مطلع و همچنین از محدودیت ها، 
انتظارات و نیازهای آنان درک و فهمی عمیق، جامع و واقعی داشته 
باشند، می توانند تصمیمات، مداخالت و اقدامات خود را هرچه 
بیشتر مرتبط با واقعیات اتخاذ کنند و به آنها جهت مناسب تری 

دهند. 

با توجه به اینکه ادراک از پیری یکی از مفاهیم کاربردی در علم 
)پرستاری، علوم اجتماعی  با آن  و علوم مرتبط  سالمندشناسی 
و...( است و به عنوان یکی از حلقه های مهم مرتبط با مشکالت 
سالمندان شناخته می شود، مطالعه مروری حاضر با هدف کسب 

آگاهی عمیق تری از ادراک از پیری در سالمندان صورت گرفت. 

روش مطالعه

در این مطالعه، مروری جامع با هدف واکاوی مفهوم ادراک از پیری 
»پایگاه  انگلیسی زبان  اطالعاتی  پایگاه های  در  جستجو  طریق  از 
سی.اس.اِی«4،  »پروکوییست  »اِلِزویر«3،  ِمدالین«2،  داده 
Mean- 5، و »وب سایت علوم«6 با کلیدواژگان انگلیسی «»سیناِهل

 ing of Ageing, Experience of Ageing, Ageing Perception in

1. Ageing self 

2. Medline data base

3. Elsevier

4. Pro Quest C.S.A

5. CINAHL

6. Web of Science

 older Adult و در پایگاه های فارسی زبان »َمگیران«7، »ایران داک«8 و 

»ایران ِمِدکس«9 با کلیدواژگان »معنای پیری«، »تجربه سالمندشدن« و 
»درک از پیری«، بدون محدودیت زمانی انجام شد. 

فرایند مرور بر مطالعات با سؤاالت زیر شروع گردید:

درک از پیری در سالمندان چگونه تعریف شده است؟. 1

عوامل مؤثر بر درک از پیری در سالمندان کدام است؟. 2

ادراک از پیری در سالمندان چگونه ارزیابی می شود؟. 3

در مرور مطالعات، 307 عنوان در جستجوی اولیه به دست آمد 
مطالعه  با  سپس  یافت.  کاهش  به 55  عناوین  مطالعه  از  بعد  که 
خالصه مقاالت، 43 مقاله که با اهداف پژوهش همخوانی داشت، 
به منظور مرور عمیق تر انتخاب گردید.  معیارهای ورود مقاله ها 
»تجربه  پیری« ،  از  »درک  عبارات  که  بود  این  حاضر  مطالعه  به 
سالمندی« یا معنای پیری در چکیده قرار داشته باشد، همچنین 
مقاالت به زبان انگلیسی یا فارسی و گزارش آنها به صورت کامل و 
در مجالت معتبر چاپ شده باشد. معیارهای خروج عبارت بودند 
از: مطالعاتی که ادراک از پیری را در گروه های سنی دیگر بررسی 
نموده بود، مواردی مانند نامه به سردبیر، مقاالت تکراری یا کتبی 
که قابل دسترسی نبود، برخی مقاالت که تنها چکیده آن به زبان 
انگلیسی و متن آن به زبان های دیگری جز فارسی یا انگلیسی بود. 

یافته ها 

نتایج بررسی در سه قسمت تعریف ادراک پیری، عوامل مؤثر بر 
آن و نحوه ارزیابی ادراک پیری ارائه می شود.

تعریف ادراک پیری 

پیری  به  نگرش  تعیین  شاخص های  از  یکی  خود،  پیری  از  درک 
است که تحقیق در آن با کارهای بزرگ »مید«10 )1934( آغاز گردید. 
مید درک از پیری را آگاهی هر فرد از نگرش دیگر افراد نسبت به خود و 
نیز دیدگاهی که خود به عنوان عضوی از گروه اجتماعی  که به آن تعلق 
براساس  می نماید.  توصیف  دارد،  خودش  درباره  سنی(  )گروه  دارد 
این نظریه، نگرش مثبت و منفی نسبت به پیری خود، یک واکنش 

درونی شده و قسمتی از خوِد فردی سالمند است.

مطالعات »لِوی«11 و همکاران )2003( یکی از منابع مهم در این 
زمینه به شمار می آید. طبق نظریه لِوی، اولین مرحله ای که فرد در 
فرایند درک از خود به عنوان فردی بالغ طی می کند، درونی کردن 
سن  به  فرد  رسیدن  از  قبل  که  است  پیری  با  مرتبط  کلیشه های 

7. Magiran

8. IranDoc

9. IranMedex

10. Mead

11. Levy
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نمود  فرد  تا زمانی که  کلیشه ها  این  البته  پیری، صورت می گیرد. 
خارجی آن را در خود پیدا نکند، مؤثر واقع نمی شود. نکته مهم 
دیگر در این ادراك آن است که فرد خود را عضوی از گروه سالمندان 

بداند؛ یعنی پیربودن خود را پذیرفته باشد ]11[.

با پیرشدن، درک و تجارب افراد از پیری شان افزایش می یابد. 
روابط  و  روانی13  ظرفیت  خود12،  بدن  از  فرد  درک  به  درک  این 
اجتماعی اش14 مربوط می شود. درک از پیری در مراحل مختلف 
خیلی پیر(  سالمند  و  پیر  سالمند  جوان،  )سالمند  پیری  چرخه 
متفاوت است ]7[ و سالمندان با سن 75 سال و باالتر، نگرش منفی 
ثابت  پیری  از  ادراک  افزایش سن،  با  بیشتری دارند، در حالی که 
می گردد ]12[. ازاین رو، می توان پیش بینی کرد که درک از پیری 
بر رفتارهای فرد سالمند و روابط او با دیگران تأثیرگذار  خواهد 
بود ]13[. دو عامل سن ذهنی و رضایت از پیری، بر درك از پیری 
عملکرد  کاهش  با  پیری  از  منفی  ادراک  و   ]14[ است  تاثیرگذار 

فیزیکی نیز ارتباط دارد ]15[.

پیری  فرایند  از  شخص  هر  درک  به  پیری15  از  درک  درمجموع، 
می شود  اطالق  دارد  قرار  که  فرهنگی-اجتماعی  زمینه  در  خودش 
تجربه،  درک،  آگاهی،  جنبه های  تمام  به  توجه  که  گفت  می توان  و 
ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل پیر شدن خود نیز در این مفهوم 
جای می گیرد ]6[. تعریف درک از پیری خود در سالمندان با توجه به 
بینش آنان نسبت به سالمندی و چگونگی برداشت آنان از این دوره از 
زندگی )برداشت مثبت یا منفی داشتن( و نیز با توجه به ویژگی های 

فرهنگی و ارزش های هر جامعه متفاوت خواهد بود ]11[.

عوامل مؤثر بر درک از پیری 

در بررسی مقاالت مربوط به عوامل تأثیرگذار بر درك از پیری، 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کیفی  و  کّمی  مطالعات  از  مجموعه ای 
را  مؤثر  عوامل  مقاالت،  این  از  به دست آمده  یافته های  براساس 

می توان به دو دسته عوامل فردی و اجتماعی تقسیم کرد.

عوامل فردی مؤثر بر ادراک از پیری 

نحوه نگرش به سالمندی خود؛ مثبت یا منفی

آگاهی یافتن فرد از نگرش خود، دیگران و اجتماعی که عضو آن 
است نسبت به خودش، بخشی از خود فردی او را تشکیل می دهد. 
توجه و درونی کردن کلیشه های منفی یا مثبت منسوب به پیری، 

نحوه نگرش فرد را تعیین می نمایند. 

12. Physical self 

13. Personal identity 

14. Social self 

15. Ageing self 

سن ذهنی16 

از سن ذهنی به عنوان یکی از عوامل مهم در بسیاری از تحقیقات 
مرتبط با درک از پیری  نام برده شده است ]19-16و10[. سن ذهنی، 
عاملی چندبعدی شامل حس پیرشدگی، درک از پیری و تمایالت 
مرتبط با آن است ]14[. این اصطالح درحقیقت به احساس جوان تر 
دانستن خود در مقایسه با سن تقویمی اشاره دارد و براساس تحقیقات 
انجام شده بیشتر بالغین تمایل دارند سن خود را کمتر از سن تقویمی 
از  یکی  به عنوان  تقویمی،  سن  از  پایین تر  ذهنی  سن  بدانند.  خود 
شاخص های سالمندی موفق نیز مطرح می گردد ]17و6[. سالمندان 
سالمندی  با  مرتبط  منفی  کلیشه های  از  خود،  دانستن  جوان تر  با 

دوری و درک مثبت تری از خود پیدا می کنند. 

جنسیت

بیشتری  منفی  ادراک  زنان  که  است  داده   نشان  تحقیقات 
کلیشه های  با  مسئله  این  و  مردان  تا  دارند  خود  پیری  مورد  در 
فرهنگی رایج در هر جامعه ارتباط مستقیم دارد، به ویژه وقتی که 
بر فیزیک ظاهری و تغییرات زیستی مرتبط با افزایش سن تأکید 
شده باشد ]20[. همچنین زنان احساس کنترل کمتری بر شرایط 
خود در پیری دارند و در مقایسه با مردان، نگرانی بیشتری درباره 
در   .]21[ می دهند  نشان  سالمندی  دوره  در  خود  وابستگی های 
بیشتر موارد، احساس زنان نسبت به پیری خود به صورت دوره ای  
تکرار می شود، اما در مردان این احساس به صورت یک وضعیت 

مزمن و پایدار ادراک می گردد ]12[.

تجّرد،  و  تأهل  اقتصادی،  وضعیت  سالمتی،  )وضعیت  فردی  منابع 
مذهب، آگاهی و دانش در زمینه پیری( 

ظرفیت  و  سالمندی  از  قبل  دوران  در  سالمتی  وضعیت 
عملکردی ای که فرد با آن وارد مرحله سالمندی می گردد بر ادراک 
یا نقص  تأثیرگذار است )همراهی بیماری های مزمن  از پیری  او 

عملکردی( ]22[. 

نگرانی از تأمین مالی و وابسته شدن، داشتن حقوق بازنشستگی 
و استقالل مالی از فرزندان و اقوام، یکی از عوامل مؤثر بر ادراک 
فرزند  که  سالمندانی  و  مجرد  سالمندان   .]23[ است  پیری  از 
کمتری دارند، بیشتر احساس تنهایی می کنند و شانس آنها برای 
تنهاماندن در دوران سالمندی بیشتر و دیدگاه آنها نسبت به پیری 

خود در مقایسه با دیگر سالمندان منفی تر است ]22[.

تحمل  می شود  باعث  آن  به  توجه  و  مذهبی  نگرش  داشتن 
شرایط پیری راحت تر شود و کسب حمایت دوستان هم گروه و امید 
به داشتن منبعی آرامش بخش، درک مثبت تری از پیری به وجود 

آورد ]23[.

16. Subjective age 
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 همچنین آگاهی از تغییرات مرتبط با سن17 )کاهش عملکرد 
فیزیکی، ضعف یا ابتال به بیماری(، تطابق و مدیریت مسائل دوران 
گروه های  )بیمه ها،  موجود  حمایتی  منابع  از  آگاهی  سالمندی، 
همیار و مراکز ارائه خدمات(، کیفیت ادراک از پیری را تحت تأثیر 

قرار می دهد ]24[. 

میزان کنترل درونی

فرد  که  میزانی  یعنی  فردی  کنترل  قدرت  با  پیری  از  ادراک 
وجودی  عوامل  به واسطه  خود  جوان بودن  ذهنی  احساس  به 
مرتبط  بسیار  است،  پای بند  اعتمادبه نفس(  )مانند  داخلی اش18 
است ]25[. به عبارت دیگر، سالمندانی که کنترل بیرونی را بیشتر 

باور دارند، درك منفی تری از پیری دارند.

میزان رضایت مندی از پیری خود 19  

 به معنی ارزیابی ذهنی هر فرد از فرایند پیرشدنش در مواردی 
است که در تحلیل این فرایند، به جنبه های مثبت آن توجه نماید 
با پیری را نه به عنوان یک تهدید که به عنوان  و تغییرات مرتبط 
بخشی از فرایند پیرشدن بپذیرد. در این صورت، سالمند نسبت 
به زمانی که کلیشه های منفی مرتبط با پیری را درونی کرده است 
و هر لحظه تهدید جدیدی را ادراک می نماید، رضایت بیشتری از 

وضعیت خود خواهد داشت. 

عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک از پیری

تبعیض سنی20

می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  پیری  از  ادراک  سنی،  تبعیض 
قرار  تبعیض  مورد  سن  نظر  از  جامعه  طرف  از  که  سالمندانی 
می گیرند، این احساس دیگران نسبت به خود را درونی می کنند 
و به عنوان کلیشه منفی مرتبط با پیری می پذیرند و درکی منفی از 

خود می یابند ]26[. 

جدا از مسئله تبعیض سنی، طرز فکر و تصوراتی که افراد جامعه 
در مورد سالمند و سالمندی کسب می کنند؛ مانند پیام هایی که در 
رسانه های تصویری، تبلیغات و نشریات، مستقیم یا غیرمستقیم، 
در ارتباط با پیری منتشر می شوند از مسائل مهم حیطه اجتماعی 
به شمار می آیند که به مرور در سالمندان درونی می شود و بر ادراک 

آنان از خود تأثیر می گذارند.

فرهنگ 

تأثیرگذار  پیری،  از  فردی  تجربیات  بر  فرهنگی  تفاوت های 

17. Age related changes

18. Internal control

19. Aging satisfaction 

20. Age discrimination

ظاهری  وضعیت  و  فیزیکی  عوامل  بر  تأکید  که  فرهنگی  است. 
دارد، کلیشه های منفی بیشتری را در سالمندان نهادینه می کند. 
برخالف آن، فرهنگ هایی که به افزایش ِخرد و دانایی با افزایش 

سن معتقدند، درک مثبتی برای سالمندان ایجاد می کنند ]20[. 

درک از پیری برای افراد مهاجر با خرده فرهنگی که ممکن است 
در تقابل با فرهنگ جامعه جدید باشد، با افراد بومی آن جامعه 
فیزیکی  حیطه  در  پیری  از  درک   .]20[ می شود  ادراک  متفاوت 
در بیشتر فرهنگ ها مشابه است، اما تغییرات روانی و نقش های 
نشان  بیشتری  تفاوت  فیزیکی  تغییرات  با  مقایسه  در  اجتماعی 

می دهند ]13[.

روابط اجتماعی

تأثیرگذار  پیری  از  درک  بر  فرهنگ،  از  متأثر  خانوادگی  روابط 
است؛ به عنوان مثال، در برخی فرهنگ ها مانند فرهنگ آمریکایی 
دارند،  خود  والدین  از  بیشتری  حمایت  انتظار  جوان  افراد 
در حالی که در ژاپن والدین از فرزند انتظار حمایت دارند و حتی 
گزارش شده تعداد فرزند، کیفیت ارتباط یا نداشتن فرزند بر ادراک 
از پیری، احساس حمایت شدن و پشت گرمی داشتن در این دوران 

تأثیرگذار خواهد بود ]27 و 23 ،22[. 

عالوه بر موارد مذکور، وضعیت رفاهی و تعهداتی را که جامعه 
برای سالمندش و در قبال او درنظرمی گیرد، باید به عنوان عاملی 

مؤثر بر ادراک از پیری درنظرگرفت.

نوگرایی )مدرنیته( و درک از پیری

نوگرایی )مدرنیته( تجربه زیستی سالمندان از پیری خود را به عنوان 
قشری که عمومًا بخشی از زندگی خود را سنتی زیسته اند و اکنون در 
فضایی به سر                                                                                                                                  می برند 
که در چالش های بین سّنت و نوگرایی گرفتار شده اند، تحت تأثیر قرار 
می دهد. از مهم ترین تغییرات ناشی از نوگرایی، تغییر شکل خانواده 
از گسترده به هسته ای، حضور زنان در اجتماع که روزی مراقب اصلی 
سالمندان بودند، کاهش مرگ و میر، افزایش استاندارد زندگی، کاهش 
نوگرایی در  با  نتایج تحقیقات مرتبط  تنها و...  باروری، زندگی  نرخ 
زمینه درک از پیری نشان می دهد که به دلیل کم ارزش شدن تجربه و 
تغییر نگرش خانواده ها، نگرش منفی به سالمندی با نوگرایی عجین 

شده است ]28و13[.

چگونگی ارزیابی درک از پیری 

و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  زیادی  مطالعات  در  پیری  از  درك 
پرسشنامه ها و سؤاالت متعددی برای این منظور طراحی گردیده 
است. مطالعات کیفی متعددی درک از پیری و مفهوم سالمندی  
را به روش »پدیدارشناسی«21 بررسی نموده اند )29 و 8 ،7 ،2(. در 

21. Phenomenology
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روش پدیدارشناسی، از طریق مصاحبه عمیق با افرادی که خود 
مفهوم  از  عمیقی  درک  نموده اند،  ادراک  را  مطالعه  مورد  پدیده 
از  برخی  در  پدیدارشناسانه  سؤاالت  می آید.  به دست  موردنظر 
با مضامینی مانند  این مطالعات محدود به دو یا سه سؤال بوده 
بازگو  رسیده اید  سالمندی  مرحله  به  اینکه  از  را  خود  »احساس 

نمایید؟« یا »زندگی در مرحله پیری چگونه است؟« است.

موضوع  از  عمیقی  فهم  به  که  نموده اند  تالش  مطالعات  این 
و  جامع  ابزاری  که  این  به  توجه  با  کّمی،  روش های  در  برسند. 
تا دهه های  از پیری در سالمندان  بررسی درک  برای  چندُبعدی 
و  ابزار  یک  ترکیب  یا  ابزار  چندین  از  نداشت،  وجود  اخیر 
ابعاد  از  برخی  تنها  که  ابزارهایی  از  یا  ساختارمند  مصاحبه های 
این پدیده  را می سنجد؛ مانند »پرسشنامه خودگزارشی اضطراب 
پیری«22 )1993( که پرسشنامه ای 20 سؤالی با طیف لیکرت پنج 

پاسخی است، استفاده شده است ]21[.

از: »پرسشنامه نگرش به سالمندی خود  موارد دیگر عبارتند 
به  که   )1975( فیالدلفیا  سالمندی  مرکز  به  مربوط  الوتون«23 
زبان های مختلف ترجمه شده و مورد استفاده قرار گرفته است و 
5 سؤال دارد که در طیف لیکرتی چهار پاسخی تنظیم شده است 
بالون«24  و  لیانگ  به سالمندی خود  نگرش  ]11[، »خرده مقیاس 
پرسشنامه  تعدادی  و  است  الوتون  ابزار  از  برگرفته  که   )1983(

محقق ساخته با توجه به اهداف هر مطالعه.

گرچه ابزارهای مذکور برای بررسی برخی از ابعاد درک از پیری 
ناتوانند.  پیری  از  ابعاد درک  اندازه گیری جامع  در  ولی  مناسبند، 
»پرسشنامه ادراک از پیری بارکر و همکاران«25 )2006( ابزاری جامع 
و چندُبعدی است که دو فرم 32 سؤالی و 17 سؤالی دارد. فرم 32 
سؤالی آن در مقیاس 5تایی طیف لیکرت تنظیم شده و شامل بررسی 
8 ُبعد مختلف شامل سیر پیشرونده مزمن، سیر  چرخشی، نمایش 
احساسات، کنترل مثبت، کنترل منفی، نتایج مثبت، نتایج منفی و 
ُبعد هویت است. فرم 17 سؤالی آن که برگرفته از فرم 32 سؤالی است 
شامل بررسی 5 ُبعد سیر زمانی مزمن، نتایج مثبت، کنترل مثبت، 
زبان  و عالوه بر  واکنش های هیجانی است  و  کنترل منفی  و  نتایج 
انگلیسی به زبان های  هلندی، برزیلی، چینی، فرانسوی و فارسی 
باالیی  پایایی  و  روایی  از درجه  و  برگردانده شده  )فرم 32 سؤالی( 

برخوردار است. ]33-30و9[.

جزو  سالمندان  که  داشت  توجه  نیز  نکات  این  به  باید  البته 
گروه های ناهمگن پژوهشی به حساب می آیند و مسئله ادراک از 
پیری تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فردی قرار دارد. توجه 
به این نکات برای بررسی جامع تر و عمقی تر ابعاد ادراک از پیری در 

22. Self report questionnaire the anexiety about aging scale 

23. Attitude toward own aging lawton

24. subscale Liang & Bollen

25. Maja

سالمندان از اهمیت خاصی برخوردار است.

بحث 

در بررسی متون مختلف مرتبط با مفهوم ادراک از پیری مشخص 
شد که جامع ترین تعریف برای درک از پیری این گونه بیان شده که 
ادراک از پیری معیاری برای رضایت هر فرد از پیری خود و بازتابی 
با پیری است ]5[. برای بررسی  با تغییرات مرتبط  از تطابق فرد 
از  قبل  فرد  روانی  و  جسمانی  وضعیت  عالوه بر  پیری،  از  ادراک 
ورود به سن سالمندی، توجه به زمینه های  اجتماعی و فرهنگی 
نیز ضروری است. درک پیری از دیدگاه خود سالمندان به عنوان 
حال  در  و  کرده  تجربه  را  مرحله  این  به طورمستقیم  که  افرادی 
تجربه آن هستند، می تواند چشم اندازی از پیری را در برابر دیدگان 
ارتباط  و  دهد  نشان  بهداشتی  کارکنان  و  مراقبین  سالمندان، 
سالمندان را با جامعه بهبود بخشد. چنین بینشی می تواند چراغ 
همدلی  و  بهتر  خدمات  شایسته تر،  برنامه ریزی های  برای  راهی 

بیشتر با سالمندان باشد.

عوامل مؤثر بر ادراک از پیری در حوزه فردی شامل نوع نگرش به 
پیری، سن ذهنی، جنسیت، وضعیت سالمت، وضعیت اقتصادی، 
متأهل یا مجرد بودن، مذهب، آگاهی و دانش در زمینه سالمندی، 
میزان رضایت از پیری، میزان اعتقاد به کنترل درونی، و در حیطه 
اجتماعی، تبعیض سنی، فرهنگ، روابط اجتماعی و خانوادگی و 
نوگرایی است. در بسیاری از تحقیقات، جنبه های سالمت فردی و 
نگرش به آن به عنوان شاخصی مهم در ادراک از پیری شمره شده 
است. تأکید بر جنبه های خاصی از وضعیت جسمی مانند داشتن 
استقالل و توانایی حفظ آن تا آخرین مراحل عمر از مواردی است 

که در این پژوهش ها به آن اشاره گردیده است ]34[.

از ُبعد عوامل اجتماعی، فرهنگ جوامع به عنوان عامل شاخص 
افراد  دیدگاه  می شود.  برشمرده  افراد  در  پیری  از  ادراک  نوع  در 
این  در  سیاست گذاری ها  نحوه  و  دولت مردان  خانواده،  جامعه، 
زمینه نقش مؤثری دارند. اهمیت عوامل فردی و اجتماعی در نوع 
نگرش به پیری، با برایند حاصل از این عوامل مرتبط است. آنچه 
در نهایت به عنوان درک مثبت یا منفی از پیری در رفتار، گفتار و 

واکنش های سالمندان نمایان می گردد.

برای  دقیق  و  مناسب  شاخصی  پیری،  از  ادراک  اندازه گیری 
پیش بینی وضعیت سالمتی فرد در آینده و نیز معیاری برای تعیین 
تغییرات  با  او  مطابقت  میزان  و  خود  پیری  از  فرد  رضایت مندی 
زندگی در این مرحله است. تأثیر ادراک از خود به صورت مثبت و 
منفی بر سالمت جسمی و وضعیت عملکردی در تحقیقات پیگیر 
18 ساله و حتی تأثیر آن در میزان مرگ ومیر در مطالعات پیگیر 23 
ساله نشان داده شده است؛ به این معنا که افراد با ادراک مثبت از 
پیری، وضعیت سالمتی بهتر و طول عمر بیشتری از افراد با دیدگاه 

منفی دارند ]35و11[. 
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نتیجه گیری نهایی
 شناخت مفهوم و عوامل مؤثر بر ادراک از پیری در سالمندان 
عامل  سالمتی،  وضعیت  مناسب  پیشگویی کننده  به عنوان 
تعیین کننده میزان رضایت مندی در دوران سالمندی و تطابق با 
تغییرات مرتبط با پیری به شمار می آید و با توجه به نقش عوامل 
مختلف فردی و اجتماعی مؤثر بر آن و توجه به این نکته که  ماهیت 
این عوامل در هر جامعه ای با دیگر جوامع متفاوت است، کندوکاو 
بیشتر آن در جامعه ایران توصیه می شود تا بر اساس این مفاهیم 
بتوان برنامه ریزی و اقدامات هدفمندی برای ارائه خدمات مناسب 

به سالمندان فراهم کرد. 

می شود  پیشنهاد  بحث،  مورد  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
تحقیقات وسیع تری در زمینه ادراک از پیری و مفهوم سالمندی 
از پیری در سالمندان  ادراک  ارزیابی  نیز  و  ایرانی  نزد سالمندان 
کشورمان انجام گیرد. از محدودیت های این پژوهش می توان به 
عدم دسترسی به تمامی مقاالت و حذف مقاالتی که به زبانی غیر 

از فارسی و انگلیسی بودند، اشاره کرد.
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