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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

شده است. این نسخه در مدت داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین ها در سریعدهد تا نتایج آنعنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می

علمی در دسترس باشد. پس از آنکه  زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه امقاله

سایت خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث نشریه منتشر می

شود که ممکن است بر محتوای آن ه میایجاد تغییرات صوری در متن مقال

 تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Davary Feiz Pour Azar S, Mehrmohammadi M, Talaie E, Imani M. [Identifying and Prioritizing the 

Educational Needs of Iranian Older Adult (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 

Forthcoming 2022. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.3460.1  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.3460.1 
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Abstract 

Objectives: The objectives of this research were to identify and prioritize the educational needs of Iranian 

elderly as a prerequisite for any educational intervention.  

Materials and Methods: After obtaining ethics code and written satisfying consent of participants, 

qualitative method for interview and content analysis to identify the needs and Delphi method to prioritize 

them were used. Three target groups were interviewed: 1) specialists in the fields related to education and 

older adults, 2) those around older adults, and 3) older adults. Perpesive sampling was performed to 

achieve maximum variation and interviews were performed to achieve theoretical saturation. Interviews 

were conducted until theoretical saturation and the final sample consisted of 45 people.  

Results: By analyzing the content of these needs by Sterberg method, the total needs were categorized 

and finally 13 themes were identified which were sent to the participants for prioritization using Delphi 

method and finally after two stages, the participants agreed on the priority of the most basic needs 96%, 

which were: 1) physical health, 2) the ability to manage negative emotions and mental states, 3) self-

knowledge, 4) feelings of satisfaction, 5) interpersonal skills and 6) Self-learning skills.  

Conclusions: With age, physical health and negative emotions management skills decline and with the 

limitation of the circle of friends and relatives due to retirement or death, social health is also at risk. 

Proper knowledge about old age and acquiring self-learning skills are key elements to overcome the 

challenges of this period. In this regard, educational centers for the older adults are able to provide 

healthy social interactions in addition to the necessary knowledge and skills to manage the physical and 

mental health. 

Key words: Older adult, Education, Educational needs, Needs assessment, Delphi method, Sterberg 

method 
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 چکیده

  هرگونه مداخله آموزشی بود. نیازیشپبه عنوان ازهای آموزشی سالمندان ایرانی نی بندیاولویتو شناسایی حاضر پژوهش هدف  :اهداف

جهت  جهت شناسایی و روش دلفی تحلیل محتوامصاحبه و کیفی  هایاز روش کنندگانمشارکتو رضایت آگاهانه از  کد اخالقپس از اخذ  روش:مواد و 

( ۲سالمندان و آموزش  باط مرتب هایحوزهمتخصصان  (۱تعیین شدند:  ،مصاحبه سه گروه هدف جهتبرای این منظور  .استفاده شدبندی نیازها اولویت
نمونه ادامه یافتند و رسیدن به اشباع نظری  تا هامصاحبهنوع حداکثری و هدفمند ناهمگون تا رسیدن به ت یریگنمونه .سالمندان (۳و  سالمندان اطرافیان

  را شامل شد. نفر ۵۴نهایی 

 در اختیار با استفاده از روش دلفی بندیاولویتجهت که  شدشناسایی  تم ۱۳ نهایتاًبه روش استربرگ  هامصاحبهمتن تحلیل محتوای با : هایافته

مهارت ( ۲( سالمت جسمانی، ۱ :ترتیب عبارت بودند ازنیازها به  و به پایان رسید ٪۶۹توافق  با مرحله دواز  بندی پسیت. اولوقرار گرفت کنندگانمشارکت
 .خودآموزی هایمهارت( ۹روابط بین فردی و  برقراریمهارت ( ۴ ،( احساس رضایت۵ ،( خودشناسی۳، منفی هیجاناتمدیریت احساسات و 

یا  به علت بازنشستگی اطرافیانمحدود شدن دایره و با  کاهش یافته توانایی مدیریت احساسات و هیجاناتو مت جسمانی سال ،افزایش سنبا  :گیرینتیجه

فائق آمدن بر  جهتهای خودآموزی از عناصر کلیدی شناخت صحیح سالمندی و کسب مهارت .گیردنیز در معرض تهدید قرار میاجتماعی  سالمت ،فوت
در  ی کهالزم جهت مدیریت سالمت جسم و روان هایمهارتدانش و  در کنار قادرندسالمندان مراکز آموزشی راستا  در همین است.های این دوران چالش
 را نیز فراهم نمایند.سالم زمینه برقراری تعامالت سالم اجتماعی  دهندمیسالمندان قرار  اختیار

 ؛ روش استربرگوش دلفیر ؛نیازسنجی ؛نیازهای آموزشی ؛آموزش ؛سالمندان :هاکلیدواژه
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 قدمهم

جهان  سال ۹۱نسبت جمعیت باالی  ،۲۱۴۱تا  ۲۱۱۴ هایسالبین  ۱بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی. در حال رشد است با سرعتسالمندان  جمعیت
بل توجهی از جمعیت آن وارد دوران ایران نیز یکی از کشورهایی است که در آینده درصد قا .[1] افزایش خواهد یافتدرصد  ۲۲ حدود درصد به ۱۲از 

تمهیدات الزم تدابیر و است  و ضروریست [2]تری خواهد گرفت پدیده سالخوردگی جمعیت در ایران شکل جدی ۱۵۲۱انداز سالمندی خواهد شد و در چشم
نیازهای عصر جدید  هبدر پاسخ  سالمندانقبلی  یهاآموزشناتوانی ، اهچالشیکی از  اندیشه شود.این دوران  یهاچالشو رفع  منظور بهزیستی این جمعیتبه

توانمندسازی  جهت ارتقا سطح زندگی و هایاستراتژیکی از آموزشی متناسب با نیازهای سالمندان،  یهافرصتفراهم نمودن  در این راستا .[3] است
 .هاستآن

 استسالمت جسمانی، روانی و اجتماعی ارتقاء تلف زندگی سالمندان ازجمله های مخهای آموزشی بر جنبهشرکت در دوره حاکی از نتایج مثبتنیز  تحقیقات
های آموزشی عالوه بر تأثیرات روانی مثبت، توانسته احساسات منفی همچون احساس همچنین بر اساس مطالعات انجام شده شرکت در دوره .[4-10]

منظور پاسخگویی به نیازها و عالیق های آموزشی بهبر این اساس، انواع برنامه .[11,12] تنهایی و یا عالئم افسردگی را نیز در سالمندان کاهش دهد
های ( است. دانشگاهs۲U3Aهای ویژه نسل سوم )دانشگاه هاآنترین شود که معروفسالمندان و افزایش کیفیت زندگی آنان در سراسر جهان ارائه می

ایران نیز دو دانشگاه ویژه  در .1]4[ز دیگر مراکزی هستند که در این زمینه در حال فعالیت هستند نیز ا ۵نهادمردمهای و سازمان 1]3[ ۳دوستدار سالمند
مراکز تعداد محدودی  یراًاخ واندازی شده راهبا وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی  ۱۳۶۴و  ۱۳۶۱ یهاسالبه ترتیب از نسل سوم در زاهدان و رفسنجان 

 .[15] اندزمان بهزیستی در سراسر کشور شروع به کار کردهمراقبت روزانه نیز با حمایت سا

 عالوه برنیازسنجی دوره آموزشی است. یک است و نیازسنجی نخستین گام در طراحی علمی  ریزیبرنامهنیازمند طراحی و  ،برگزاری موفق هر دوره آموزشی
های با توجه به اینکه کلیه تصمیمات در خصوص اهداف و محتوای برنامه .[16] کندیمجلوگیری اتالف منابع و زمان  از ،دوره ترموفقطراحی  تضمینِ

، شناخت سالمندان و نیازهای [17]باشد  فراگیرانبهترین طراحی آموزشی بایستی منطبق بر نیازهای که ییازآنجاو  نیازسنجی است وابسته به نتایجآموزشی، 
 .ویژه آنان، مقدم بر هرگونه مداخله آموزشی است

ای از نظریات مجموعهاین اساس  . براجتماعی است و روانی فیزیولوژیکی، تغییرات ای ازدربرگیرنده مجموعهو  زمان طبیعی سیر نتیجه ندیسالم
ضمن پذیرش کاهش  ،شناسینظریات زیست هستند. ۴شناسیسالمندیشناسی درصدد شناخت آن در قالب علمی به نام شناسی، روانشناسی و جامعهزیست

اندازهای مختلف هستند. نظریات روانشناسی نیز با نگاهی مثبت به فرایند سالمندی، آن از چشم لتوجیه علبرای  ر تالشد در اثر افزایش سن،ها ایی اندامتوان
سالمت را از موجبات ارتقا  لمندیفعالیت در ساروابط و تداوم نیز شناسی جامعهاخیر . نظریات [18] باور دارندغالباً بر امکان تداوم رشد روانی با افزایش سن 

. ولی آنچه مسلم دهدیمرا توضیح  فرایند سالمندیخاصی از  جنبه ریهنظهر . [19] مایت شده استحنیز شواهد تجربی توسط این ادعا که  آورندیمبه شمار 
 تغییرات در تأثیر و تأثر متقابل قرار دارند.این بسیاری از و  [20] شوندیمیا تغییر و شدن، ساختارهای بسیاری دچار آسیب  سالمنداست این است که همراه با 

درمجموع  .[21] هستند اجتماعیمستلزم وجود و حفظ روابط در تعامل با یکدیگر قرار داشته و هر دو به عنوان نمونه سالمت جسمانی و بهزیستی روانی 
بافت ویژه  بر اساس ، الزم استهاآنکه قبل از اقدام به رفع  مانی، روانی و اجتماعیبعد جس و نیازهای ویژه در هر سه هاچالشدارای است سالمندی دورانی 

اشاره در خصوص سنجش نیازهای آموزشی سالمندان طالعات انجام یافته تعدادی از منتایج به  ۱جدول شماره در شناسایی شوند.  هاآن ترینیضرور سالمندان
 .[26-22]شده است 

                                                           
1. WHO 

2. University of the Third Age 

3. Age Friendly Universities 

4. NGOs 

5. Gerontology 
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 مربوط به سنجش نیازهای آموزشی سالمندان مطالعات .۱ شماره جدول

 هایافته روش سال پژوهشگر

 ۲۴تا  ۹۴سالمند  ۱۱۳مصاحبه کانونی با  ۲۱۱۲ ۹میتزنر و همکاران
در زمینه  هاآنساله در خصوص نیازهای 
 تکنولوژی

وپز، تمیزی، سالمتی و امنیت تکنولوژی ارتباطات، پخت
 خانه

سالمند جهت ساختن  ۱7مصاحبه با  ۲۱۱۳ 7نوال و گیلیان
پرسشنامه نیازهای یادگیری و تکمیل 

 سالمند ۱۹۱پرسشنامه توسط 

های کاربرد تکنولوژی و خصوصاً کار با دانش و مهارت
بانک، استفاده از کامپیوتر، کار با دستگاه خودپرداز، تلفن

های ضبط و پخش تلویزیونی و ویدیویی، دستگاه
هایی برای عالیتمدیریت مشکالت در حوزه سالمتی، ف

تر کردن اوقات فراغت و سرگرمی )باغبانی، غنی
 موسیقی و ...( و مسائل زندگی )غالباً مسائل مالی(

های اوقات سالمتی )فیزیکی، ذهنی و روانی(، فعالیت سالمند ۱۲۲مصاحبه با  ۲۱۱۱ ۲اریشن
های دستی، آشپزی(، مهارتفراغت )نقاشی، صنایع

ICT ر، اینترنت، موبایل(، خودکفایی )استفاده از کامپیوت
های زندگی )تحقق نیازهای شخصی، در زمینه مهارت

اجتماعی )اطالع از -های فرهنگیرانندگی(، فعالیت
ها(، رشد هایی و انواع این فعالیتچنین فعالیت

 هایی برای افزایش درآمدمهارت

مروری بر مبانی نظری و تحقیقات در  ۲۱۱۱ ۶گیلیان
فراد در آموزش و زمینه مشارکت ا

 یادگیری با افزایش سن

های ها، موضوعات جدید، مهارتآشنایی با سایر فرهنگ
آمیزی، رانندگی، زبان، دستی، نقاشی، رنگجدید، صنایع

تکنولوژی، معنویات، سرگرمی و تفریح، سیاست، 
 موسیقی و موضوعات عملی

 ۹۱نظرسنجی از سالمندان اروپایی باالی  ۲۱۱۵ ۱۱اتحادیه اروپا
 سال

سالمتی و بهزیستی، ورزش، رژیم غذایی و غذاهای ( ۱
ارگانیک )ارتقا سبک زندگی سالم و پیشگیری از 

های مزمن با اولویت حفظ سالمتی و استقالل بیماری
( روابط اجتماعی و کار ۲های پایانی زندگی(. تا سال

گروهی )برای فعال ماندن در حوزه ارتباطات اجتماعی(. 
محیطی های زیست( مهارت۵بان خارجی های ز( دوره۳

های برقراری ارتباط بین فردی )هوش ( مهارت۴
 هیجانی(

                                                           
6. Mitzner 

7. Nola & Gillian 

8. Erişen 

9. Gillian 

10. European Commission 
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 محیطیهای زیست( آگاهی7های کارآفرینی ( مهارت۹

 

در خصوص نیازهای آموزشی سالمندان  Ensaniو  Google Scholar ،ERIC ،Irandoc ،SID ،Magiran های داده ازجملهجستجو در پایگاه
در یک حوزه خاص یا کلیه نیازهای سالمندان و نه صرفاً  به بعد منجر به شناسایی مقاالتی شد که مربوط به نیازهای آموزشی سالمندان ۲۱۱۱از سال  ایرانی

 :، ازجملهبودندنیازهای آموزشی 

 .[27]شناسایی نیازهای مربوط به سالمت سالمندان  -

 .[28]کننده به مرکز بهداشت های قلبی و عروقی مراجعهنیازهای آموزشی در سالمندان مبتال به بیماری -

 .[29]نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و شهری اعضای انجمن بزرگساالن تهران  -

سالمندان با سایر های تفاوتو با توجه به انی انجام نشده است در زمینه سنجش نیازهای آموزشی سالمندان ایرتوجه به اینکه تاکنون مطالعه منسجمی  با
اصلی  مسئله، ای سالمندان ایرانی باشدتواند مالک عمل برها نمیهای سنی و در سایر بافتبرای سایر گروه یافتههای انجام نیازسنجی ،های سنیگروه

 .استهآنبندی نیازها، اولویتکلیه شناسایی نیازهای آموزشی سالمندان ایرانی و با توجه به محدودیت منابع و امکانات جهت تحقق مطالعه حاضر 

 

 روش

هدف به  هایگروهبا  [30] یافتهساختارنیمه از طریق مصاحبه  تداابمنظور  برای این است. یفی را مبنای کار خود قرار دادهروش تحقیق ک این مطالعه
شناسایی  ا هدفب 3]1[ ۱۱استربرگ تحلیل محتوای روشز استفاده ابا  هامصاحبهمتن  شد و اقدامشی سالمندان از سه دیدگاه مختلف نیازهای آموز شناسایی

منظور ارائه  ینابرای  یترمفصلاستربرگ طرح  است که در این بین یرپذامکانمتعددی  یهاروشتحلیل تماتیک به  .شدلیل تح ،نیازهای آموزشی سالمندان
 .ندشد بندییتاولو [33] در نیازسنجی بندییتاولوعنوان یکی از ابزارهای به دلفی از روش  یریگبهره به دست آمده با یهاتمدر ادامه  .[32]داده است 

های ( متخصصان در زمینه۳( افرادی که در ارتباط مداوم با سالمندان هستند، ۲سال ایرانی،  ۹۱( همه افراد باالی ۱از:  عه آماری مطالعه حاضر عبارت بودجام
 مختلف و مرتبط با آموزش و سالمندان.

امکان  هدفمند یریگنمونه .انجام گرفتها هدفمند ناهمگون تا رسیدن به تنوع حداکثری نمونه و اشباع نظری در پاسخ با روش گیرینمونه: یریگمونهنفرایند 
 هدفمند، گیرینمونهای یکی از راهبرده .اطالعات موردنیاز را در اختیار تیم پژوهش قرار دهند قادرندکه  را فراهم نمودهای مطلع و خاصی رسی به نمونهدست

 انتخاب شدند. از دو شهر تبریز و تهران هانمونهنیز  . در مطالعه حاضر[30] باشدیمدر دسترس  یهانمونهانتخاب 

 :در سه گروه هدف معیارهای ورود

مت جسمی و روانی در حدی که توانایی از سال ز طبقات مختلف اجتماعی، برخورداراز سطوح مختلف تحصیلی، اباسواد و  ،دان: از هر دو جنسیتسالمن -۱
ای ناگوار و یا سابقه بستری در شش ماه گذشته که بتواند بر نتایج مطالعه اثر بیماری مزمن و یا حادثه داشتنیند پژوهش را داشته باشند، نمشارکت در فرا

 بگذارد.

 شد.تر سالمندان میها و دوستان جوانه شامل فرزندان، نوهاطرافیان سالمندان: دارای ارتباط دائمی و یا موقت اما مستمر با سالمند ک -۲

دارای تجربه  پرستارِ و مشاور، روانشناسو همچنین  شناسیسالمندان، جامعهبزرگساالن و یا متخصصان: دارای تخصص در زمینه تعلیم و تربیت، آموزش  -۳
 بالینی در زمینه کار با سالمندان.

                                                           
11. Esterberg 
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به صورت هدفمند تا رسیدن به تنوع حداکثری در زمینه آموزش سالمندان  نظرانصاحبرسی به نظرات کلیه ذینفعان و به منظور دستهر گروه  هاینمونه
، متخصصان به دلیل داشتن نگاه خاص این دوران هایاولویتاصلی ترجیحات و  کنندگانادراکندان به عنوان ذینفعان اصلی و همچنین سالم: انتخاب شدند

 .در خصوص زندگی و رفتار سالمندان به دلیل داشتن اطالعات کلیدینیز اطرافیان  ،و تربیت تعلیمفلسفه سالمندی و دوران  هایییژگوتخصصی نسبت به 
در مورد نیازهای آموزشی سالمندان ایرانی به همراه دالیل و توضیحات کسب شود.  گروه هدف آغاز شد تا نظرات یافتهساختارای نیمه شروع کار با مصاحبه

 (مرد ۱۱زن و  ۱۱)سالمند  ۲۱متخصص،  ۱۵نفر متشکل از  ۵۴ شامل نمونه نهایی مطالعهدر هر سه گروه ادامه یافت و تا رسیدن به اشباع نظری  هااحبهمص
ایشان و یا  در مکان تعیین شده توسط مصاحبه شونده که محل کار ایشان، پارک، منزل شخصی، حضوری مصاحبه ۳۵ .بود نفر از اطرافیان سالمندان ۱۱و 

 ۲مصاحبه بود که  ۱۱نیز شامل موارد غیرحضوری  .شدبود انجام شهر تبریز یکی از مراکز مراقبت روزانه بهزیستی که محل تعیین شده توسط مصاحبه کننده 
 ود.دقیقه ب ۵۲نیز  هامصاحبهمیانگین طول  .طریق تماس تصویری انجام گرفتمصاحبه از  ۳تلفن و تماس مصاحبه آن از طریق 

 :تحلیل تماتیک قرار گرفت موردبه شرح زیر  [31] در پنج گام و مکتوب و به روش استربرگ هامصاحبهمتن در گام بعدی 

 هادادهمدیریت  -۱

 .است هاداده یسازآمادهو  یدهسازمان کیفی یهادادهاولین گام در تحلیل 

تایپ و در  هامصاحبهو متن  ز تاریخ انجام مصاحبه، طول مدت مصاحبه و مکان مشخص، اطالعات هر مصاحبه اعم اکدگذاری هامصاحبهحاضر  مطالعهدر 
 شدند. یبندطبقهسه گروه هدف  بر اساسسه فایل جداگانه 

 هادادهدرگیری با  -۲

 .شودیمش داده ضبط شده است بارها گومصاحبه بارها خوانده و یا اگر  هامصاحبه ها متندادهبا هدف غرق شدن پژوهشگر در در این گام 

حداقل سه بار  هامصاحبهپرینت گرفته شد و متن  هایلفااتفاق افتاد سپس از  درگیری اولیه ،به فایل ورد هامصاحبهدر این گام نیز در حین تبدیل فایل صوتی 
 خوانده شد.

 باز کدگذاری -۳

کردن یا خط کشیدن بر روی  یتال یها، نویسییهحاش با توانیمباز را  مهم است. کدگذاری یهادادهو تشخیص  هادادهاین مرحله، مرحله معنابخشی به 
 متن چاپی و یا کامنت گذاری در فایل ورد انجام داد.

. در موارد شدخط کشیده  ،داشتندآموزشی نیاز یک به اشاره  یرمستقیمغ یازیر عباراتی که مستقیم  هامصاحبهه پرینت گرفته شد متندر در مطالعه حاضر 
 .شد نویسییهحاشسطر مربوطه  در کنارتقیم کد مدنظر پژوهشگر غیرمس

 توسعه تم -۵

 هاتم. در این مرحله و جهت رسیدن به رسندیمبرای کدهای باز به ذهن  هایییبنددستهیا  شوندیمظاهر تکراری  ییهاتم، چند مصاحبه کدگذاری باز پس از
 پدیدار شوند. رتبط با مطالعهی مهاتمدرگیری با کدهای باز بیشتر شود تا  باید

 و "اطالعات سالمتی"، "در زمینه سالمت جسمینیاز به آموزش "سه کد به عنوان مثال . شدندیمبارها تکرار مشابه باز کدهای  لعه تعدادی ازدر این مطا
 هاآنکه هرچند امکان ادغام  شدندیمنیز ظاهر کدهایی  در نظر گرفته شد. هاآنرای ادغام یک کد مناسب ب چنینییناد که در موار "هایماریبپیشگیری از "

که شکل  "نیاز به آموزش در زمینه کاهش خودخواهی"یا  "نیاز به آموزش در زمینه کنترل خشم"به عنوان مثال  بارز بود.به یک دسته  هاآنتعلق نبود 
 حساسات و هیجانات منفی شدند.اهنده تم کنترل د

 کدگذاری متمرکز -۴

 نه بر متن. شودیمبا این تفاوت که این بار بر کدهای باز تمرکز  شودیممتمرکز نیز همچون کدگذاری باز سطر به سطر انجام کدگذاری 
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. کدهای مشابه در یک ، انجام یافتدبندی باز به دست آمده بودندکمرحله در که  ییهاکدبر متمرکز نیز حرکتی سطر به سطر با تمرکز  مرحله کدگذاریدر  
 .شدند تعیین هاتم یرزاصلی و  یهاتم و به این ترتیب تبدیل شوندیک کدمتمرکز  به یتاًنهاتا  زیر هم نوشته شدندبرگه 

 :هامصاحبهاز متن  شدهاستخراج یهاتماز  یانمونه

. محبت و توجه زیاد دارن انتظار مثالً. کرد عدیلت رو باال انتظار این میشه آموزشایی چه نمیدونم با. باالست پدرشوهرم انتظاراتشون مثالًاطراف من  یسالمند»
نفر باید باشه که بهشون بگه  هی یگمممن  .ندارن دادن گزارش حوصله پسر، چه دختر چه عروس چه گیرننمی دستور جوونا اما؛ شنوی دارنحرف انتظار

 )اطرافیان، زن(. «ب وجدان داریم. همش گالیه میکنن.انتظارتشونو بیارن پایین ما خودمون کلی درگیریم تو زندگیمون و اینجوری همیشه عذا

 تعدیل انتظارات باز: آموزش با هدفکدگذاری 

 به فرزندان و احترام یهامشغله درک»، «تعارض حلمهارت »، «امروز نسل با سازگاری»با کدهای باز به دست آمده همچون  یبنددستهکدگذاری متمرکز: 
 ."های برقراری روابط بین فردیمهارت" متمرکز با عنوان دیتاً تشکیل کنهاو  «هاآن استقالل

از استفاده از پژوهشگران متعدد در جریان  عبارت است به منظور اعتباربخشی از روش زاویه سازی استفاده شده است. زاویه سازیاعتبار بخش کیفی: 
چهار متخصص تعلیم و تربیت، یک  به همراه هادادهر فرایند گردآوری اعضای تیم پژوهشی د این منظور رای. ب[30]ها دادهگردآوری، تحلیل و تفسیر 

و بازخوردهای حاصل از تعامل تیم پژوهشی و  را مورد بررسی و نقد قرار داده هادادهتفسیر و تحلیل فرایند  روانشناس، یک مشاور و دو دانشجوی علوم تربیتی
 .شداعمال  یبنددستهدر جهت اصالح  اعتباربخشیتیم 

در دور اول به همراه مصادیقی از هر  شده های مشخصتم، آغاز شد. با استفاده از روش دلفی بودنیازهای شناسایی شده  بندیاولویتبعدی که  مرحلهس سپ
حضوری به کنندگان و در صورت لزوم، به صورت های اجتماعی ترجیحی مشارکت، از طریق ایمیل یا سایر شبکهبندیاولویتتم و متنی حاوی درخواست 

در صورت تمایل استفاده کنند. همچنین  بندیبرای اولویت ۱۳ای یک تا هشد تا از شماره درخواستکنندگان مشارکت و از کنندگان تحویل داده شدمشارکت
در ارتباط باشند. در دور  ،در نامههرگونه ابهام با پژوهشگر معرفی شده وجود بندی خود را نیز در یک جمله یا پاراگراف ذکر کنند و در صورت دالیل اولویت

 کنندگان ارسال شد.برای مشارکت و نظرخواهیهمراه با دالیل ذکر شده به منظور بررسی  اول بندی شده حاصل از دوردلفی نیازهای اولویت مدو

و برای اولویت بود  ۱۳نمره که عدد  نبیشتری یکتفاده شد: برای اولویت شماره ها در دور اول دلفی از نمره دهی معکوس اسبه منظور تجزیه و تحلیل داده

کنندگان نداشت ارزش عددی صفر در نظر گرفته شد. و برای مواردی که هیچ اولویتی از طرف مشارکت ۱نمره  ۱۳ شماره اولویت برای ،…،۱۲شماره دو، نمره 
های موافق و مخالف حاصل از دور دوم دلفی نیز بر اساس تعداد پاسخ هایدادهبندی قرار گرفت. سپس، مجموع نمرات اختصاص یافته به هر تم، مالک رتبه

 و تحلیل نیز توسط تیم پژوهش و یک کارشناس آمار مورد بررسی قرار گرفت. یگذارنمرهفرایند  مورد تحلیل قرار گرفتند.

 مالحظات اخالقی

کنندگان به مشارکت. (IR.SSRC.REC.1400.110) ت شده استورزشی دریاف علوم پژوهشگاه پژوهش در اخالق این پژوهش از کارگروه کد اخالق
ها اطالعات موردنیاز داده شد و این اطمینان به آنان داده شد که کلیه اطالعات آنان محرمانه و آوری و ذخیره دادهدر مورد هدف پژوهش، نحوه جمع

داده شد که  هاآنکت در پژوهش به صورت کتبی اخذ شد و این اطمینان به جهت مشار هاآننه آگاهابه صورت ناشناس خواهد بود. رضایت  هاآنهای پاسخ
 قرار گرفت. هاآنتک توانند مطالعه را ترک کنند. همچنین نتایج مطالعه در اختیار تکهر زمان که بخواهند می

 هایافته

نشان داده شده  ۲ شماره ولگروه در جدسه مربوط به هر  ختیجمعیت شنااطالعات . شودیماین پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه  هاییافته
 است.
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 نمونه اطالعات جمعیت شناختی .۲جدول شماره 

 گروه متخصصان تعداد درصد

 جنسیت  

 مرد ۱۱ 7۲٫۴

 زن ۳ ۲۱٫۴

 زمینه تخصصی  

 روانشناسی ۲ ۱۵٫۳

 شناسیجامعه ۱ 7٫۱۴

 پرستاری سالمند ۱ 7٫۱۴

 تربیتفلسفه تعلیم و  ۲ ۱۵٫۳

 مربی بزرگساالن/سالمندان ۲ ۴7٫۱

 میزان تجربه  

 سال ۱۱کمتر از  ۵ ۲۲٫۴

 سال ۲۱تا  ۱۱بین  ۵ ۲۲٫۴

 سال ۲۱باالی  ۹ ۵۳

 گروه سالمندان تعداد درصد

 جنسیت  

   
 مرد ۱۱ ۴۲

 زن ۱۱ ۵۲

 سن  

 ۹۶تا  ۹۱بین  ۱۴ 7۱

 7۶تا  7۱بین  ۴ ۲۵

 ۲۶تا  ۲۱بین  ۱ ۴

 تحصیالت  

 زیر دیپلم ۴ ۲۵

 دیپلم ۱۱ ۴۲

 دانشگاهی ۴ ۲۵

 ساختار خانواده  
 تنها ۵ ۱۶
 با همسر ۱۱ ۴۲
 با همسر و فرزندان ۹ ۲۶

 نحوه گذران زندگی  

 حقوق بازنشستگی ۱۱ ۵۲

یپشتوانه مالی شخصی در سطح گذران زندگ ۵ ۱۶  

 پشتوانه مالی شخصی در سطح مناسب ۵ ۱۶

همسر، فرزندان و ...(از طریق اطرافیان ) ۳ ۱۵  
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 گروه اطرافیان تعداد درصد

 جنسیت  

 مرد ۲ ۲۱

 زن ۲ ۲۱

 نوع رابطه  

 فرزند یا نوه ۲ ۲۱

 دوست ۲ ۲۱

 

 شناسایی نیازهااول: مرحله  هاییافته

تم  ۱۳ یتاًنها گذاری وبندی و هر دسته نام، سپس موارد مشابه دستهندکد باز که مطرح کننده نیازهای آموزشی سالمندان بودند ظاهر شد ۴۲در این مرحله، 
 .(۳)جدول شماره  پدیدار شد

 های استخراج شدهو زیرتم  هاتم .۳جدول شماره 

 مصادیق نام دسته ردیف

 معنویات ۱

 مذهبی یهاداستان
 یخوانقرآن

 آشنایی با مقوله حیات و مرگ
 عرفان
 فلسفه

 احکام و اعتقادات دینی

 فارسی و بومی ادبیات ۲
 شعر

 و نقد کتاب یخوانکتاب
 یسینوخاطرهخاطره گویی و 

 هنری هاییتفعال ۳

 موسیقی
 نقاشی

 یزیآمرنگ
 هنرهای دستی

 آشپزی
 تماشا و تحلیل فیلم

 جدید هاییفناوراز  یریگبهرهمهارت  ۴
 مهارت استفاده از تلفن همراه

 اینترنت
 تماعیاج یهاشبکه

 ذهن ورزی ۵
 حل پازل

 بازی فکری
 شطرنج

 ارتقاء سالمت یهامهارت ۶

 اطالعات سالمتی
 اییهتغذاطالعات 

 اطالعات دارویی
 ورزش
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 احساس رضایتمندی ۷

 لذت بردن و رضایت از زندگی فعلی
 احساس رضایت با مرور گذشته

 اهمیت هدفمندی
 و نحوه گذران اوقات فراغت آشنایی با تفریحات سالم

 دانش عمومی ۸
 اطالع از اخبار و مسائل روز دنیا

 مطالعه تاریخ
 یادگیری زبان انگلیسی

 تمایل به گسترش سطح آگاهی و دانایی ۹
 گشوده بودن در برابر یادگیری

 و سکوت تأملخودآموزی چون مشاهده گری،  یهاروشاز  یریگبهرهآشنایی و 

۱۱ 
اسی و درک ارزشمندی و مفید خودشن

 بودن

 هاآنخود و احترام به  یهاخواستهشناخت احساسات و 
 اجتماعی به عنوان سالمند یهانقششناخت و ایفای 

 آشنایی با روند طبیعی سالمندی
 انتقال حس ارزشمندی و مفید بودن

 حفظ استقالل خود

 مدیریت احساسات و هیجانات منفی ۱۱

 یبی حوصلگ
 یاس

 اضطراب
 ترس
 خشم

 خودخواهی
 لجبازی

 فردی بین روابط برقراری هایمهارت ۱۲

 انتظارات تعدیل
 سازگاری با نسل امروز

 حل تعارض
 فرزندان یهامشغلهدرک 

 احترام به استقالل دیگران

۱۳ 
حفاظت  هاییوهشاهمیت محیط زیست و 
 از آن

 محافظت از آن یهاراه شناخت محیط زیست و
 

 معنویت

، مذهبی یهاداستاننیاز به یادگیری قران، آشنایی با زیرطبقات آن شامل  اشاره دارد. نیاز به رشد معنوی در دوران سالمندی شدن ترپررنگاین طبقه به 
 رشد معنوی سالمند سازینهزماین دوران را کت کنندگان مشاراغلب . دینی است اعتقادات و احکام فلسفه،، عرفانیادگیری ، مرگ و حیات مقوله با آشنایی
 :کندیمتوصیف  گونهیناشرایط سالمندی را  یاکنندهمشارکت. کنندیمقلمداد 

مذهبی  یهاداستان. کار با کامپیوتر به چه درد من میخوره. من دوست دارم یرمبگ یادما االن باید به آخرتمون فکر کنیم. من االن برای چی یه چیز جدید »
 (.ساله 7۱مرد،  )سالمند «. ما هم بحث کنیم باهاش.به ما یاد بده خواستهیمبگه این داستان چی  یه نفرم باشه کهنم. بخو

م االن ذهنم برای این چیزا آمادگی داره. جوون که بودم زیاد دوست نداشتم اما االن دوست دار کنمیمفکر و عرفانی زیاد میخونم.  یفلسف یهاکتابمن »
کتابا آدم یکم آروم میشه. کاش یه کالسی بود به آدم  جورینااما با خوندن  خورمیمغصه  کنمیمدرباره این دنیا و اون دنیا بدونم. میشینم به مردنم که فکر 

 ساله(. ۹۵زن،  )سالمند« به مردن نزدیک میشم کنار بیاییم.چطور با این فکر که دارم  دادیمیاد 
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 یبوم و فارسی ادبیات

مطالعه  هاینهزماست. اغلب سالمندانی که به مطالعه عالقمندند خود در این  یسینوخاطره و گویی خاطره، کتاب نقد و یخوانکتاب، شعر شاملاین طبقه 
 :گویدیمدر این باره  یاکنندهمشارکت .کنندیم

 .ساله( ۹۱زن، مند )سال «.همین خوندن یه کتاب یا یه شعر خودش ذهنمونو به چالش میکشه و درگیر میکنه»

 .ساله( 7۳)سالمند، مرد،  .«و معنی کنن تا منم بفهممر بخونن من دوست دارم شع»

 ساله(. ۳۲)پرستار سالمندان، زن،  «به شعرخوانی و خوندن داستان عالقه دارن. معموالًخانومایی که اینجا )مرکز مراقبت روزانه سالمندان( میان »

 هنری هاییتفعال

 به هاآنندان نیازهای مختلفی دارند که تعدادی از . سالمگیردیدر برمرا  فیلم تحلیل و تماشاو  آشپزی، دستی هنرهای، یزیآمرنگ، نقاشی ،موسیقی این طبقه
 نیز: معلم نقاشی سالمنداناشاره دارد. همچون نقاشی یا موسیقی. از نظر  هاآنورده نشده آرزوهای برآ

 کمکمآرامش میرسن و در عین حال از این کار لذت میبرن. با اینکه جلسه اول همشون مقاومت میکنن و خجالت میکشن اما  سالمندا با کشیدن نقاشی به»
 ساله(. ۳۲)معلم آموزش بزرگساالن، زن،  «چنان سکوتی تو کالس برقراره که همه درگیر کار خودشونن. بینییمخنده میشینه و بعضی وقتا  گوشه لبشون

سه تار یادبگیرم اما االن  مثالًمن تو جوونی دوست داشتم » کندیماضافه « کالسی باشه کنارش موسیقی هم باشه آگهدوست دارم »ان اینکه سالمندی با بی
. دورو از من دیگه گذشته»گفت:  روندینمشد که چرا االن به سراغ یادگیری سه تار  سؤالاز ایشان  که یزمان .«بزنن و من گوش بدم کافیه برام کهینهم

در ادامه از سالمندانی که به « فته سه تار بزنه. حوصلشم ندارم.اینکه بشینه قران بخونه ر یجابهبریام چی میگن. میگن سر پیری رفته موسیقی یاد بگیره. 
رشان در این باره پرسیده شد. با ایشان صحبت شد و نظو بی اهمیت بودن حرف مردم  اندبودهو علیرغم انتظارشان موفق هم  اندرفتهموسیقی  یهاکالس

آره. میدونم »: نفسی عمیق کشید و پاسخ دادهیجانشان را باال برده برد.  یالحظهامیدی هرچند کم نور برقی را در چشمانشان دید.  شدیمکمی به فکر رفتند. 
 ساله(. ۹۳)سالمند مرد،  «رم.یه کالسی باشه که دوستامم برن منم باهاشون ب یه روزحرف مردم نباید خیلی مهم نباشه. شاید 

 جدید هاییفناور از یریگبهره مهارت

ابزارهای  با ر نتوانندورود پرسرعت تکنولوژی سالمندان اگتشکیل شده است. با  اجتماعی یهاشبکهو  اینترنت، همراه تلفن از استفاده مهارتاز این طبقه 
 :از گروه متخصصان یاکنندهمشارکتبه بیان . شوندیمنسل بعدی بیگانه عصر جدید و با  ینوعبهآشنا شوند،  هاآنجدید و نحوه استفاده از 

 با ارتباط امکان سالمندا االن ولی نبودن اجتماعی هایشبکه این قبل سال بیست. بدیم آموزشبهشون  رو جدید اجتماعی باید مهارتهای. تغییره حال در دنیا»
 کننمی درخواست اطرافیان از خودشون و اندشده بازنشسته که هستن دانشگاهی استاد یه. بدیم آموزش بهشون باید و دارن دنیا از نقطه هر در هاشونو بچه

در زمینه آموزش  )متخصص.« اجتماعیه مهارت یه این. کنه برقرار ارتباط امریکا تو هاش بچه با تا کنن نصب رو یا اسکاپ آپ واتس هایبرنامه براشون
 ، مرد(بزرگساالن

 ورزی ذهن

به  اشعالقهارتباط با در  هاآنسالمندان عالقه زیادی به بازی فکری دارند. یکی از تعدادی از  .باشدیمفکری و شطرنج  یهاپازل، باز این طبقه شامل حل
 :گویدیمبازی شطرنج 

 نداشته کاری باهام کسی دارم دوست نیست، خودم دست. کنم بازی باهاش نیست کسی و سرمیره حوصلم هم خونه تو. دارم عالقه شطرنج به خیلی من»
 بازی باهم داداشمم زن و من. رفتنمی مسابقه داداشام. گرفتم یاد خونه تو داداشام از شطرنجو. ندارم دوست زیاد صحبتو. کنم بازی بشینم من و باشه
 (.ساله ۹7، )سالمند زن .«شدم تنها من و رفته دنیا از االن. کردیممی

 :گویدیم سر گذاشتهسالگی را پشت  ۹۱ یتازگبهصصی که خود متخ باره ینادر 
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 یپاسورباز زیاد هستم که لندن تو. باشه آوریجانه که چیزی. شادی فکری، بازی مثل چیزی خالیه چیزی هی جای اما هستن؛ کتابخون من دوستای»
 (.)مشاور، زن .«هیجانیم نیازمند ما. داره زیادی هیجان. کننمی

 سالمت قاءارت یهامهارت

، کندیم. با توجه به اینکه با افزایش سن سالمت جسمانی افت پیدا باشدیم دارویی و ورزش ، اطالعاتاییهتغذ سالمتی، اطالعات این طبقه شامل اطالعات
 آموزشبه از سالمندان از عالقه  یکی. ارتقا سالمتی بود یهامهارتمطرح شد  افیان، سالمندان و متخصصانهر سه گروه اطر بارزترین نیازی هم که از طرف

 :کندیمدر حوزه سالمت چنین نقل 

مالش دورانی گوش برای گفته گه که خیلی برای ما مفیده. مثالً کنم که یه نفر هست نکات کوتاه و کاربردی درباره سالمت میمن تو جلساتی شرکت می» 
همه خواستیم که بازم برامون حرف  مجلسه بعدش ه بود همه انجامش داده بودیم هر روز.تکه این حرفو گفقبل  گردش مایع داخل گوش میانی مفیده. دو هفته

بگن فالن  آگه دونم کلسترول چیه اماکاربردی باشه. من نمیکه آموزش تخصصی نباشه. باید  ینهآبزنه. سالمتی االن برای ما خیلی مهمه البته شرط مهم 
 (.ساله 7۱)سالمند، مرد،  «ه.چیز مفیده بخور و فالن چیز مضره نخور بهتر

 نظر متخصصان و اطرافیان در این زمینه:

. سالمت جسمی از میشه ترپررنگه که برای هر سنی مهمه اما به نظر میرسه تو سالمندی یاجتماعسالمت جسمی، روانی و سه حوزه مهم و بسیار گسترده »
 .«. باید سالم زیستن و همراه با باهم زیستن یاد بگیریممیان سراغ آدم یکییکی هامارییبوضعیت سالمت افت پیدا میکنه و  رفتهرفتهاین نظر مهمه که 

 .(، مرد)متخصص فلسفه تعلیم و تربیت

 .(آموزش بزرگساالن، مرد )متخصص «.باشه روز به اونا اطالعات الزمه و جدید درمان هایراه یا شهمی پیدا جدیدی هایبیماری روز هر سالمت حوزه تو»

زندگی سپری شده و پیش روشونو ارزشمند  تونه موضوعاتی باشه که باعث بشه امید به زندگیشون زیاد بشه ونظر من مفیدترین محتوا برای سالمندا می به»
 (.رافیان، زن)اط «ای و بهداشت شخصی رو رعایت کنن.تلقی کنن. اونا باید یاد بگیرن از سالمتی خودشون مراقبت کنن و مسائل تغذیه

 رضایتمندی ساساح

 اوقات گذران نحوه و سالم تفریحات با هدفمندی، آشنایی گذشته، اهمیت مرور با رضایت فعلی، احساس زندگی از رضایت و بردن این طبقه شامل لذت
 سالمندان در این رابطه می گویند: است. فراغت

 «مروزو بدونیم خصوصاً اگر سالمتیم.ها هم سروسامون گرفتن. باید قدر ازمان لذت بردن از زندگی االنه که بچه»

ین کار باشه که بشناسیم و بریم. مکانی برای ا هی یدباشرکت تو کالس آموزشی کم باشه.  به گرفتاریا هستیم و شاید خواهان ما تو ایران در حال فکر کردن»
برن. کسی شتیبان نداریم. تو خارج اونا رو به اردوهای اجباری میکشورهای دیگه سالمندا در حال لذت بردن از زندگی هستن. آرامش، تفریح، سفر اما ما پ تو

 ۹۵)سالمند مرد،  «.کنیمیمریم استفاده زنیم. امکانات باشه میاری حرف میشیم از مشکالت و گرونی و بیمجمع می دورهمبه فکر ما نیست. ما وقتی هم 
 ساله(.

ندادن لذت ببریم.  یاد ما به نداریم برنامه و طوریماین هممون. استراحت فقط االنم ،کار بعد درس، همش. کنیم پر فراغتمونو اوقات چطور نگرفتیم یاد»
اسم  آگهبخوام با دوستام خوش بگذرونم به شوهرم برمیخوره. شاید  آگهمنم  مثالًنمیدونیم چطور زندگیمونو بهتر کنیم، خوش بگذرونیم. فرهنگشم نداریم 

 ساله(. ۹۱)سالمند زن،  «انگار با لذت بردن قهریم. کالًکالس روش باشه چیزی نگه اما 

 باور دارد: کندیمدختری که با پدر و مادر سالمند خود زندگی 

)اطرافیان،  «قراره آموزش ببینن باید کاری کنین که باعث بشه حس کفایت و توانمندی داشته باشن. باید رضایت از زندگی و شادکامیشون بیشتر بشه. آگه»
 زن(.
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 عمومی دانش

 زبان یادگیریو  تاریخ مطالعه دنیا روز مسائل و اخبار از که شامل اطالع درگیری در اخبار و دانش روز استاین طبقه نشانگر تمایل و کشش سالمندان برای 
 :گویدیمسالمندی  است. انگلیسی

اما خوب فقط با اخبار که نمیشه همه چیزو  بینمیمخودم اخبار  .شهب بیشتر عمومیم خیلی دلم میخواد اطالعات. بدونم جهانو و ایران من دوست دارم اخبار»
 ساله(. 7۱)سالمند، مرد،  «.بدونم

 :گویدیممتخصصی در این باره 

« وق اوناستاین یکی از حق مسائل روز آگاهی داشته باشن.از قافله عقب نباشن باید درباره سالمندا جهان و جامعه هر روز در حال تغییر و تحوله. برای اینکه »
 )متخصص جامعه شناسی، مرد(.

 دانایی و آگاهی سطح گسترش به تمایل

 و آشناییو  یادگیری برابر در بودن گشودهاین طبقه اشاره دارد به اینکه باید در سالمندان نسبت به یادگیری انگیزه ایجاد شود. این طبقه شامل زیرطبقات 
 . روانشناس بالینی در این زمینه اشاره دارد به اینکه:باشدیمسکوت  و تأمل ی،گر مشاهده چون خودآموزی یهاروش از یریگبهره

 اجازه و گیریممی عهده به هاشونومسئولیت ما طوریاین. کنن کمک خودشون به بگیرن یاد خودشون. بدیم یاد رو خودآموزی سالمندا به باید نظرم به» 
)متخصص  «.بگیرن یاد کردنو تأمل و مشاهده و رو کردن سکوت. بگیرن یاد رو گری مشاهده. یرنبگ یاد خودشون تا بدیم زمان. بگیرن یاد دهیمنمی

 ، زن(.یروانشناس

 سالمندی اشاره دارد به اینکه: ،یادگیریستای عدم وجود انگیزه برای در را

)سالمند، مرد،  «نمونده برام یاحوصلهیاد گرفتم. االن حال و  قبالًمیخوام چی یاد بگیرم؟ هرچی الزم بوده رو  اصالًاالن دیگه از وقت یادگرفتن من گذشته. »
 ساله(. ۹۲

 بودن مفید و ارزشمندی درک و خودشناسی

 شامل زیرطبقات شناخت ید بودن در سایه این شناخت دارد واین طبقه بر اهمیت آگاهی و شناخت نسبت به دوران سالمندی و انتقال حس ارزشمندی و مف
 حس انتقالو  سالمندی طبیعی روند با آشنایی، سالمند عنوان به اجتماعی یهانقش ایفای و شناخت، هاآن به احترام و خود یهاخواسته و احساسات
 :گویدیمیکی از سالمندان . در این زمینه باشدیمبودن  مفید و ارزشمندی

 ساله(. ۹۲)سالمند، مرد،  «.کنهنمی فکر مرگ به ش، نوادهخا برای یا مفیده جامعه واسه که بدونه آگه. داد ارزش سالمند خود وجود به باید»

 متخصص مشارکت کننده باور دارد:

 رشد مراحل از مرحله آخرین که شخصیت یکپارچگی و شخصیت وحدت اصل به رسیدن برای. باشه داشته تاکید خودشناسی و خودیابی باید روی هاآموزش»
گزینشه باید خودشون و مرحله که تو  معیار وجدان اونجا و کهلبرگه اخالقی رشد مراحل از مرحله آخرین که جهانی اخالقی اصول و اریکسونه اجتماعی روانی

 درسی، مرد(. یزربرنامه)متخصص،  «این سن انتظار میره بهش برسن رو بشناسن.

 منفی هیجانات و احساسات مدیریت

، برایشان کنترل پذیرتر بود قبالًستانه تحمل سالمندان در مقابل احساسات و هیجاناتی که آ که با افزایش سن شودیممشاهده  هامصاحبهبا مراجعه به متن 
 لجبازی است.و  خودخواهی، خشم، ترس، اضطراب، یاس، حوصلگی شامل توانایی مقابله با بی ین طبقها. یابدیمکاهش 

 :گویدیمیکی از متخصصان در این زمینه 
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 چنین بتونه که مهارتهایی دادن با .بشن عصبانی زود ممکنه گذشته سنشون روحی و چون و جسمی هایبیماری برابر در سالمندان بودن پذیریبآس دلیل به»
)متخصص آموزش بزرگساالن،  «.نباشه میشه بهشون کمک کرد عصبانی و نداشته بدی نیت و قصد مقابل طرف که کنه درک یا و کنه کنترل رو خشمی

 مرد(.

 :گویدیماین باره دختر یک زن سالمند در 

 خودخواهی از و میشن خودخواه خیلی. اینان ندارم آرامش من اینکه دلیل. شممی اذیت پدرشوهرم و شوهر مادر طرف از هم مادرم، طرف از هم من»
 (.)اطرافیان، زن «.واههخودخ قدرهمون هم خودش اما دهمی من به حق رو کنممی گله مادرم به شوهرم مادر از وقتی من مثالً. ندارن خبر خودشون

 فردی بین روابط برقراری هایمهارت

، امروز نسل با سازگاری، انتظارات اشاره دارد. زیرطبقات آن نیز عبارتند از تعدیلبا افزایش سن این طبقه به کاهش توانایی در برقراری روابط بین فردی سالم 
که به عنوان عروس یک سالمند در مصاحبه  کنندگانمشارکتدر این رابطه یکی از  گران.دی استقالل به احترامو  فرزندان یهامشغله درک، تعارض حل

 :گویدیمشرکت کرده 

تنهاست اما  سالمندا حوصله ندارن. بابای من خیلی بی حوصله است و وقتی میخوام باهاش حرف بزنم میگه میخوام اخبار ببینم درحالیکه تو واقعیت همیشه»
 (.مرد)اطرافیان،  «.ا من ارتباط برقرار کنه. فقط من نیستما با هیچکس نمیتونه. انگار همیشه شاکیه از همه. از زمین و زمانانگار بلد نیست چطور ب

 آن از حفاظت هاییوهش و زیست محیط اهمیت

مل نیاز به آموزش هم در زمینه شناخت متقابل ما به همدیگر اشاره دارد که شا یوابستگو  کنیمیماین طبقه بر اهمیت توجه به محیطی که در آن زندگی 
 :گویدیمدر این زمینه یکی از سالمندان  .باشدیممحافظت از آن  یهاراهمحیط زیست و هم در زمینه 

مه جای یکبار مصرف نبود. االن هظرفای اون موقع  مثالًبه نظر من دنیا خیلی عوض شده. ما تو درسامون راجع به سوراخ الیه اوزون نخونده بودیم یا »
 ساله(. ۹۴)سالمند زن،  .«یاد بدیم مبتونیم به نوه هامونبدونیم چطور میشه از اطرافمون مواظبت کنیم تا  طبیعت پر از آت و آشغاله. ما باید

 دلفیبر اساس روش نیازها  بندیاولویتدوم:  مرحله هاییافته

درصد و  ۶۱دان رصد و اطرافیان سالمند ۵7٫۹درصد، سالمندان  7۱ ب در گروه متخصصان،به ترتیپیگیری بار  ۵پس از  در دور اول دلفی هاپاسخبازگشت  نرخ
در جدول  از شماره یک تا ششبود که شش اولویت اول به ترتیب  شده بندیاولویت هاینیاز از یفهرستنیز شامل  هایافته شد. درصد ۹۱در مجموع معادل 

 است. آورده شده ۴ه شمار
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 روش دلفی کارگیریبهمرحله پس از دو شده  بندیاولویتی نیازها .۵جدول شماره 

 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ هااولویت

گروه 
 متخصصان

سالمت 
 جسمانی

 ذهن ورزی خودشناسی
مدیریت احساسات و 

 هیجانات منفی

برقراری  هایمهارت
 روابط بین فردی

 خودآموزی هایمهارت

 گروه سالمندان
سالمت 
 جسمانی

مدیریت احساسات و 
 نفیهیجانات م

 اطالعات عمومی خودشناسی احساس رضایت محیط زیست

گروه اطرافیان 
 سالمندان

سالمت 
 جسمانی

 خودشناسی
مدیریت احساسات و هیجانات 

 منفی
خودآموزی هایمهارت معنویت احساس رضایت  

 مجموع
سالمت 
 جسمانی

مدیریت احساسات و 
 هیجانات منفی

 احساس رضایت خودشناسی
برقراری  هایمهارت
 ط بین فردیرواب

خودآموزی هایمهارت  

 

برای  مجددو نظرخواهی بررسی  به منظور کنندگانمشارکتکر شده توسط ذشده همراه با دالیل  بندیاولویتشش نیاز که  دوم دلفیدور  در
 ۱۱۱درصد، سالمندان  ۶۱گروه متخصصان، به ترتیب در نیز  هاپاسخبود. نرخ بازگشت  همراه کنندگانمشارکتکه با توافق کلیه  ارسال شد کنندگانمشارکت

 در دور قبل در این دور نیز مشارکت داشتند. کنندگانمشارکتبه جز یک متخصص کلیه  و بود %۶۹درصد و در مجموع  ۱۱۱و اطرافیان سالمندان  درصد

 بحث

 بر اساس .باشدمیهمسو  [26 ,24 ,22]یافته مطالعات  سالمت جسمانی بود. این یافته با سالمندان ایرانیاولویت آموزشی  نخستین ،هایافتهبر اساس 
داشتن  کنترل، یهاراهیکی از  و سرعت آن را تحت کنترل درآورد توانمی اما یابدمیسالمت جسمانی با افزایش سن کاهش هرچند  نظریات بیولوژیکی

سالمت خود داشته باشد قادر است روند کاهشی سالمت جسمانی خود  نحوه حفظ بارهاطالعات بیشتری در هرچه سالمند مراقبتی است به عبارتی هاییآگاه
 را کندتر کنند.

از نظر  همسوست. [24]مطالعه  یافتهاین یافته با  .شده است تأکیدمدیریت احساسات منفی دومین نیازی بود که در مطالعه حاضر بر آن  هایافتهطبق 
احساسات  تأثیرشامل شناخت احساسات خود و دیگران و آگاهی از نحوه  ،یک مهارت زندگی عنوانبهمنفی  اتمدیریت هیجان مهارتسازمان بهداشت جهانی 

که  باشدمییکی از دالیل اهمیت مدیریت احساسات و هیجانات منفی از این رو  .استو هیجانات بر رفتار و همچنین توانایی پاسخ مناسب به احساسات 
 دنکنمیو پاسخ به برخی احساسات را کنترل  مانند خودآگاهی هاییتواناییو  هامهارتکه  شودمیمغز از  ییهابخشدر  تغییراتایجاد افزایش سن منجر به 

در این  .[20]شود قراری و کسالت میوخو، بیاین امر خود منجر به تغییرات خلقز کمیت و کیفیت خواب کاسته شده و همچنین با افزایش سن ا. [34]
از آنجاکه کسب گذارد. العمل مناسب هنگام تجربه احساسات و هیجانات، بر سالمت روان تأثیر منفی میر نشان دادن عکسناتوانی دکه  حالی است

منجر به مدیریت این احساسات و هیجانات شود لذا به عنوان یکی از محتواهای الزم جهت آموزش در این دوران حائز اهمیت  تواندمیالزم  هایمهارت
 است.

نیازهای  شناساییانجام یافته در خصوص  هایپژوهشکه به عنوان یافته متفاوت پژوهش حاضر در بین  بود بندیاولویت حاصل از ومین نیازخودشناسی س
ست نوعی خودشناسی ای نوعی خودآگاهی است و دانش حاصله سالمنددرباره روند سالمند آگاهی و دانش . اشاره کرد آنبه  توانمیآموزشی سالمندان 

زندگی و کشف ؛ رضایت از نفساعتمادبه؛ نفسعزتافزایش منجر به  تواندمیخود است که بینانه از تصویری واقعدستیابی به  آموزشاین هدف  .[35]
 .[36] شودخود  مرهاحساسات روز

 ،معنویت ،خودآموزی هایمهارتارتباط،  برقراری هایمهارتاحساس رضایت، کسب  سایر نیازهای مطرح شده عبارت بودند از: بر اساس نتایج مطالعه حاضر
در این نیازها به . شدندبرخوردار  تریپاییناز اولویت  نیازهای ذکر شده در قیاس باکه  محیط زیست حفاظت ازو  ورزیذهن  ،جدید هایفناوری ،هنر ،ادبیات

 نیز اشاره شده است. [26-21 ,8]مطالعات 
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 نهایی یریگجهینت

( سالمت ۱نیاز به ترتیب اولویت عبارت بودند از  شش یتاًنهاانجام یافت و  ینیازهای آموزشی سالمندان ایران بندییتاولوو  ساییشنا مطالعه حاضر با هدف
. خودآموزی مهارت( ۹ری روابط بین فردی و ( مهارت برقرا۴( احساس رضایت، ۵( خودشناسی، ۳( مهارت مدیریت احساسات و هیجانات منفی، ۲جسمانی، 

سالمت جسمانی در ارتباط مستقیم با سالمت روان قرار دارد، یکدیگر هستند. به عنوان نمونه  رمتقابل ب تأثرو  تأثیردر تعامل و  ی فهرست شدهازهاکلیه نی
در دوران  نیز رضایت از زندگیاحساس . [20]های سالمتی بیشتری داشته باشد، زنگ خطر افسردگی برای او بلندتر است بدین معنا که هرچه سالمند چالش

 ی مازلونیازها مراتبسلسلهبه  توانمیرا  حاصلاولویت  .[37]شود های اجتماعی، جسمی، روانی و مالی تعیین میبا عوامل متعددی مانند جنبه یسالمند
که نیازهایی مانند معنویت، گرفت، درحالیدر نظر  امنیتسطح دوم نیازها و متناسب با نیازهای  در توانی و روانی را میاننیازهایی چون سالمت جسمربط داد. 

این  هاییافتهو با  دهدمیرا در اولویت قرار  ترپایین. سلسله مراتبی که ارضای نیازهای سطوح دانستسطح خودشکوفایی مرتبط  اتوان بادبیات و هنر را می
 .باشدمیمطالعه همسو 

هیجانات کاهش یافته و با محدود شدن دایره اطرافیان به علت بازنشستگی یا فوت، سالمت  با افزایش سن، سالمت جسمانی و توانایی مدیریت احساسات و
های این های خودآموزی از عناصر کلیدی جهت فائق آمدن بر چالشگیرد. شناخت صحیح سالمندی و کسب مهارتاجتماعی نیز در معرض تهدید قرار می

های الزم جهت مدیریت سالمت جسم و روانی که در اختیار سالمندان قادرند در کنار دانش و مهارت دوران است. در همین راستا مراکز آموزشی سالمندان
 .دفراهم نماینبرای ایشان دهند زمینه برقراری تعامالت سالم اجتماعی سالم را نیز قرار می

هرگونه مداخله  نیازیشپبه عنوان های مرتبط با آموزش سالمندان زهگذاران، آموزشیاران و سایر حوتواند مورد استفاده سیاستنتایج حاصل از مطالعه حاضر می
 قرار گیرد.آموزشی 

 پژوهشی یشنهادهایپو  هاتیمحدود

و های مطالعات کمی و کیفی منظور مقایسه یافتهپیمایشی به یمطالعات شودپیشنهاد می و نیازها از طریق مصاحبه استخراج شده استدر مطالعه حاضر 
 یهاتفاوتبه دلیل  شودمیپیشنهاد و از شهرهای تهران و تبریز انتخاب شده است  در مطالعه حاضرنمونه . گیردانجام  هایافتههرچه بیشتر  یپذیریمتعم

 ،وه بر اینعالاین مطالعه تکرار شود.  در سایر شهرها نیزنیازها شود  بندییتاولومنجر به تفاوت در ماهیت و  تواندیممختلف که  هاییتقوم فرهنگیِ
انجام  و در دو جنسیت سالمندان پیر(و  سالمندان ،جوان سالمندانسنی مختلف ) هایگروهدر سالمندان بررسی تفاوت بین نیازهای آموزشی  منظوربهمطالعاتی 

 منظوربه سالمنداننفی و کمک به مدیریت احساسات و احساسات م ،ارتقاء سالمت هایمهارت آموزش شودمیپیشنهاد  ،بر اساس نتایج تحقیقهمچنین شود. 
 قرار گیرد.توجه  این دوران مورد مثبت هایجنبهبه پی بردن  سالمندی و شناخت بهتر

 تشکر

 شود.سپاسگزاری می فراهم نمودن زمینه انجام این مطالعه، از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس به خاطر

 شود.بهنام طالبی به خاطر بازبینی متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می از آقای دکتر مسعود طبیب آذر و آقای دکتر

 شود.داوران محترم مجله به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری می از
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