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 یو اخلاق اجتماع یسالمند

 
 *3اورنگ لای، سه2اورنگ می،  مر1طوبا اورنگ

 دانشگاه الزهرا ،یدانشکده روانشناس ،یتیو علوم ترب یگروه روانشناس .1
 ییدانشگاه علامه طباطبا ،یگروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماع .2

 رودهندانشگاه آزاد  ،یدانشکده روانشناس ،یتیو علوم ترب یگروه روانشناس .3
 (01/9/97:رشیپذ خی، تار9/7/97:افتیدر خیتار) 

 

 

 سرآغاز

درصدد  7سالمند  آنها  تیکه نسبت جمع ییسازمان ملل متحد، کشورها
کند.  یم یسالخورده طبقه بند تیجمع یاست را جزو کشورها شتریب ای
 یکدی. سالمندان دیآ یسالمند به شمار م یکشور ران،یرو کشور ا نیاز ا

هرم   راتییباشند که با توجه به تغ یرو به رشد م یاجتماع یاز گروه ها
 ( .1اند ) افتهی یروزافزون تیاهم ،یتیمعج یسن

نسدبت  رانیدزنان سالمند در ا تیشود نرخ جمع یم ینیب شیپ نیهمچن
 یاز محققان، سدالمند یروبرو شود. برخ یریچشمگ شیبه مردان با افزا

 .(2کنند ) یم فیرا زنانه توص رانیدر ا
انجدام شدد کده  ،یسالمند رامونیها پ ییکایدرباره نگرش امر یمطالعات

درصد شصت تدا هتتداد  2پاسخ دهنده، تنها  4224 نیکرد از ب یم انیب
سدوم  کیدعمر قلمدداد کدرده و  یسال ها نیرا به عنوان بهتر یسالگ

 نید(. ا3بودندد ) دهینام یدوره زندگ نیرا بدتر یپاسخ دهندگان سالمند
باشد.  یادراک شده در جامعه م یالگوها جهیشدن، نت ریپ از یادراک منت

بخش از  کیاست که  نیا  یا شهیافکار کل یدیکل یها یژگیاز و یکی
مانندد  یوجدود و گرینژاد به تمام ابعاد د ایفرد مانند سن، جنس  یژگیو

 شود.  یداده م میو انتظارات تعم قیعلا ت،یشخص
 
 
 

 

 
از تصدورات للدد در مدورد  یمندان حتدنسبت به سال یا شهیکل فکرات

منجر   یزیرستیرو مکتب پ نیتر است. از ا انهیوحش زین یاختلافات نژاد
نسبت به سالخوردگان شده اسدت. بدا  یادیز یپنهان یظلم ها جادیبه ا

از مدردم  یاریبسد یکه بدرا ستیتعجب آور ن ،یینگرش ها نیوجود چن
 (. 4سخت و دردناک باشد ) یالمندفکر کردن به س

باشد، اللب  یم یافراد در جوان یها شهیوابسته به کل یزیرستیهر چند پ
 ضیندو  تبعد نیاست. ا یسالمند هیعل  یوابسته به رفتار و نگرش منت

در  قداتیاسدت. تحق عیسدالمندان شدا یزنددگ یدر همه جنبه ها  یسن
در جامعده  یزیرسدتیپ دییبر تا ینحوه برخورد با سالمندان، شاهد نهیزم
انجدام  یاز سدالمند  یادراک منتد رامدونیمطالعات که پ نیشد. ابا یم

شکل گرفته اندد را حاصدل تجدار   یکه درباره سالمند ییشده، باورها
باورهدا و  نیدداندد. ا یمد یدر سراسدر زنددگ یاجتماع دیو عقا یشخص
و  نددده یقرار مد ریرا تحت تاث یتتکر و سبک زندگ ،یشناخت یالگوها

در سدلامت  یراتیداشته کده موجدب تداث یشناختروان ،یرفتار یامدهایپ
 (.2گردند ) یم یو جسم  یروان
 
 

 

 چکیده

و  یآن در سدلامت رواند یو روانشدناخت یرفتدار یامدهایجامعه جهت داده و پ کیافراد  یبه سبک زندگ ،ینسبت به سالمند یمنت یها شهیباورها و کلزمینه: 

حاضدر،  مطالعدهشدود.  یافراد حتظ م یاجتماع تیامن ،یاخلاق اجتماع هیدارد. در سا یاخلاق شهیر یو اجتماع یاز مشکلات فرد یاریاست. بس رگذاریتاث یجسمان
 ناندهیپردازد. لذا انتظارات واقع ب یدر جامعه شده است، م یمنت یها شهیآمدن کل دیکه موجب پد ییها یاخلاق یو ب ینگرش جامعه نسبت به سالمند یبه بررس

 دهد. یدر جامعه را کاهش م یسن ضیشدن کاسته و تبع ریاز اضطرا  پ یو کسب دانش درباره مراحل سالمند

سدالمندان را در  رش،یپذ نیشده است. ا رفتهیکرده و توسد جامعه پذ دایپ یشتریب و یش یزیرستیسالمندان، پ یتیبا توجه به گسترش هرم جمعنتیجه گیری: 

و  دولدت یزیدو برنامده ر تیو حما یاخلاق اجتماع تیو رعا یزندگ ندیدرباره فرا یو آگاه نشیقرار داده است. کسب ب یمنت یها شهیوکل یمقابل فشار اجتماع
 شود. یدر جامعه م یسلامت روان شیو افزا یسن ضیمربوطه از قشر سالمند، موجب کاهش تبع یدستگاه ها

 

 سلامت روان ،یسن ضیتبع ،یاخلاق اجتماع ،یسالمندگان: کلید واژ

 
 

 orang.soheila@gmail.comالکترونیکی: نویسندۀ مسئول: نشانی 
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نگدرش جامعده بدده دوران  یهدد  مطالعده حاضددر، بررسد یرو نیدا از
در  یمنت یها شهیآمدن کل دیکه موجب پد ییها یاخلاق یو ب یسالمند

 باشد. یجامعه شده است، م
 

   یاجتماع اخلاق
از  یاریاسدت و بسد یمعده انسدانجا یازهداین نیتدر یاز ضدرور  اخلاق

 یاسدا  بده ندوع نیدارد. بر ا یاخلاق شهیر یو اجتماع یمشکلات فرد
شود که  یدر نظر گرفته م اتیها و نظر یاز تئور یاریحلقه گم شده بس

از  شیتواند ب یم ،یآن بر مقولات اجتماع یرگذاریدر صورت شناخت، تاث
 یاجتمداع تیامن ،یق اجتماعاخلا هی. در ساردیقرار گ استتادهمورد  شیپ

باشد بده  یجامعه م کی یاعضا یجهت حتظ زندگ یداتیکه شامل تمه
 یو هسدت یوجدود تیدامن ،یاجتمداع تیداول امن تی. اولودیآ یوجود م

 تیدندو  امن نیدباشدد. ا یهدا مد تیشناسانه گروه ها، جماعت ها و اقل
 داتیوجود خواهد داشت که وجود گروه ها و جماعت ها با تهد یهنگام
(. اخلاق در تعامل با انسدان هدا و بدر 6روبرو نگردد ) زیچالش انگ یجد
 هیانیاخلاق ب نیشود بنابرا یم فیآنها تعر تیافراد و ظرف یازهاین یمبنا
باشدد.  یخاص نمد یا طهیو محدود به ح ستیشده ن نییتع شیاز پ یا

 نایدگوناگون اخلاق پرداخته اندد ب یها نهیزم یکه به گردآور ینیمحقق
قبدل از هدر اقددام  سدتیبا یدارد و مد یعیکنند که اخلاق دامنه وس یم
 (. 7موضو  توجه داشت ) یبه ابعاد اخلاق یو انسان یعلم
 

 یجامعه به دوران سالمند نگرش
موجب به وجود آمدن مسدالل  ر،یسال اخ 22یسالمندان ط تیجمع رشد
نسل ها  گریو د نیشود که محقق یم یدر دوره سالمند یاریبس یاخلاق
 یایدبه آن داشدته باشدند و آن را از زوا یتر قیتر و دق قینگاه عم دیبا

 یاز سدو ی(. درحال حاضر، نژادپرسدت8قرار دهند ) یمختلف مورد بررس
در حال رشد و انتشدار  یزیرستیحال پ نیبا ا ست،ین رشیپذجامعه مورد 

 یادیدشدود. مطالعدات ز یمد رفتهیجامعه پذ یبوده و در همه بخش ها
 و یاز شد یندژاد ضیبا تبعد سهیدر مقا یسن ضیدهند که تبع یان منش
شده است. حضدور نسدل  رفتهیبرخوردار بوده و توسد جامعه پذ یشتریب

 یگدروه هدا انیددر م یریپدذ بیآسسالمند موجب احسا  اضطرا  و 
کده  یشود و آنها را دالما به تتکر درباره مرگ و سرنوشت یم گرید یسن

 کند. ی، روبرو مخارج از کنترل آنهاست
و اضطرا  جوان ترها شده و آنها را متوجه  کیمرگ، موجب تحر دیتهد

 انیب نهیزم نیانجام شده در ا قاتیکند. تحق یم عتیدر طب اتیتعادل ح
جدوان هدا از سدالمندان  ،یمنتد یواکنش ها نیا جهیکنند که در نت یم

 انیدب خود و نسدل سدالخورده نیرا ب یادیز یفاصله گرفته و تتاوت ها
نگدرش و  ت،یآنهدا را از نظدر شخصد یزیدطور مبالغه آم بهکه  کنندیم
شود کده  یشدن موجب م ریدهد. تر  از پ یمتتاوت نشان م جاناتیه

که به  شودیموجب م یدور نیکنند و ا یجوان ترها از افراد سالمند دور
با آن روبرو خواهند شدد  ندهیکه در آ یخود را از مشکلات یصورت ظاهر

 ریکه درباره اضطرا  از پ یقاتیتحق لهیبه وس هیظرن نی(. ا9دانند )ب منیا
شدود  یمشاهده مد نیشده است. علاوه بر ا یبانیشدن انجام گرفته، پشت

از  یجلوه دادن سالمندان، اضدطرا  ناشد تیکه اللب جوانان با کم اهم
دهند و به منظور کاهش اضطرا ، سالمندان  یمرگ را کاهش م دیتهد

 یانتقداد مد یریددهند و از پ ینسبت م شیمتتاوت از خو یرا به گروه
 یکیمرگ به عنوان  یاست که آنها را از تداع ییاز راهها یکی نیکنند. ا

 (.4دارد ) یاز شروط انسان بودن، دور نگه م
 یزیرستیکنند که پ یم شنهادیکنترل تر  پ هیاز مطالعات در نظر یبرخ
در  جیدرا یفرهنگد یا و باورهداارزش ه رییتغ رقابلیقدرتمند و ل جهینت

کودکان بده طدور مکدرر در  یاست. از زمان خردسال یدوران رشد کودک
 سدندهینو کید. رنددیگ یقرار مد یدرباره سالمند یمعرض تصورات منت
 یاصدل تیمعدرو  خدود، شخصد یداستان هدا یسر رکتا  کودکان د

 تیاز جدذاب یتنها و رنجدور اسدت کده بهدره ا یسالمند شیداستان ها
اسدت  یدر حدال نیبرد. ا یو اندوه به سر م یماریدر ب شهیاشته و همند

 یهدا یژگدیو لهیکودکان مدردم را بده وسد ه،یاول یخردسال نیکه از سن
 یدسته بندد نیکنند. ا یم یمختلف دسته بند یبه گروه ها یتیشخص

 یکشف منابع شناخت یتا فشار وارد شده بر ذهن برا کندیبه آنها کمک م
 یهدا شدهیکل نیاز اولد یکدیگدروه هدا  یدسدته بندد نی. اابدیکاهش 
کنندد.  یو از آن اسدتتاده مد رنددیگیم ادیداست که کودکدان  یریضدپ
 کنند یافراد قضاوت م یستگیکودکان بر اسا  سن، درباره شا نیهمچن
دهندد. از نظدر  یقضداوت دخالدت مد نیدرا در ا یظاهر یها یژگیو و

 ،یافسدردگ ،ییمانند تنها یقالب یها شهیکودکان بر اسا  کل ،یاجتماع
و خسته کننده بودن معاشرت با سدالمندان نسدبت  یظاهر تیعدم جذاب

عقل و  ،یمانند مهربان یمثبت اتیکنند و خصوص یبه جوان ترها رفتار م
 (.12) ردیگ یمورد توجه آنها قرار نم یدوستو   تیدرا
در سدطو   یزیرسدتیپ نددهیکنندد کده در آ یمد شنهادیمطالعات پ نیا 

مختلف مورد قبول جامعه واقع شده و سالمندان در مقابل فشار جامعه و 
 یمد یندیب شیپد نی. همچنرندیگ یقرار م یشتریمشقت بار ب یباورها

 یموجدب سدقوط اخلداق زیدآم ضیتبع یباورها دییشود که موافقت و تا
موجب  ینگرش منت نیشود. به علاوه ا یم یدوره سن نیا هیمعنادار برعل

 یزیرسدتیگدردد کده قطعدا بدا پ یمد یسدالمند نددیه فرااضطرا  دربار
 نددیشدن، فرا ریدرباره پ یافراد با نگران گریدارد. به عبارت د یهمبستگ

رود  ی. سرانجام انتظار مدندیافزا یزنند و بر آن م یرا دامن م یزیرستیپ
و کسدب داندش دربداره مراحدل  ناندهیواقدع ب تکه اشخاص بدا انتظدارا

 یزیرسدتیپروسه پ ریشدن  کاسته و کمتر درگ ریاز اضطرا  پ یسالمند
 شوند. 

 

 در جامعه یسن یها شهیرسانه ها در کل نقش
 یمختلف به جامعده مد یها امیاز انتشار پ یکامل بیرسانه ها ترک انبوه

باشند. رسانه ها با بازتا  دادن ارزش ها و رسدوم در جامعده بده مدردم 
 یهی(. بد11کنند ) یم تیافراد جامعه را هدا یداده و سبک زندگ یآگاه

 یها قرار مد امیپ نیا ریافراد تحت تاث ،یاست که آشکارا و به طور ضمن
باشدد.  یم ونیزیرسانه ها تلو نیو قدرتمندتر نیاز پرنتوذتر یکی. رندیگ
 ،یسدالمند تیدجمع گداهیجا لیدرسانه در اللدب برنامده هدا بدا تقل نیا

 بیدترت نی(. بدد12) آورد یدر اذهان تماشاگران به وجود مد یچهارچوب
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 یسن یها شهیکل لیدرجه اول در تشک یدالم نیاز متهم یکیرسانه ها 
 یدهند. آگهد یسالمند  را پرورش م تیجمع هیعل ضیتبع کهباشند  یم
سالمندان بر  هیها عل شهیکل لینقش را در تشک نیشتریب یونیزیتلو یها

 عهده دارند. 
 دار،یدپا یشددن و جدوان ریدپ از یدور امیبه طور مداوم با پ غاتیتبل نیا

زنندد  یدامدن مد یسدن ضیکرده و به تبع یادراک مخاطبان را دستکار
و   یریاز مدردان در رسدانه هدا مسدتعد سدوگ شتری(. زنان سالمند ب13)
 هستند.  ضیتبع

نسدبت  یشتریب یدهند زنان سالمند دچار کمبودها یها  نشان م رسانه
کوتداه  دیدمردان سالمند عمر متبا  سهیبه مردان سالمند هستند و در مقا

قابدل قبدول  ریدل ی دهیدارند. رسانه ها به طور دالم و گستاخانه، ا یتر
 نیکنندد. بندابرا یم لیو چروک ها را تحم نیبودن چ رجذا یبودن و ل
در سدال  کدایامر یجراحد یکه چهار پنجم از عمل ها ستیتعجب آور ن

گرفتده اسدت. از  انجدام یریدپ یبردن نشانه هدا نیبا هد  از ب 2223
. در افدتی شیافدزا یبوتاکس به طور قابل توجه قیتزر 2223تا  1997

 یکند که افراد با سن بالدا یم افتیرا در دهیا نیها، مخاطب ا امیپ نیا
جبدران  یریخود را با محصدولات ضددپ ییبایز بودکم دیبا یسال م 42

 (. 14کنند )
  

 و سالمندان  یخدمات اجتماع
بدا  لندیدهند که کمتر افراد ما یسلامت روان نشان م نهیدر زم قاتیتحق
 (. 12کار کنند ) شیگروه رو به افزا نیا
محددود  اریانجام شده، بس یسالمند نهیکه در زم یقاتیتحق زین رانیا در

 یکدیزیمتهوم تنگاتنگ از سدلامت ف کیدر  یریبوده و بر اسا  آن، پ
محبدو  شدده  یکقرار گرفته و در چهارچو  محدود پزش یمورد بررس

کشور، هندوز  یتیهرم جمع راتییسالمند و تغ تیاست. با وجود رشد جمع
 بیآسد یسالمندان در همه ابعاد آن، به عندوان گروهد یازهاین یبر رو
رود کده  یانتظار م گرید ی(. از سو16در جامعه تمرکز نشده است ) ریپذ
 یبدرا کدار یدر جستجو ندهیسال در آ 62 یاز افراد بالا یبزرگ تیجمع

از عهدده  ،یباشند تا بتوانند در کنارحقوق بازنشسدتگ یدوران بازنشستگ
کار سالخورده به بدازار کدار،  یروی. به دنبال ورود نندیبرآ یمخارج زندگ

آنها در معرض سواستتاده توسد کارفرما قرار خواهند گرفت و به دنبدال 
 یمدل ها گریرود. برخلا  د یم شیرو به افزا ،یسن ضیتبع ندیفرا نیا
و بده طدور واضد   ردیپدذ یدر ملاعدام صدورت مد ضیتبع نیا ض،یتبع

جوان ترها قدرار  اریرو که در اخت شیپ یهاو فرصت  یسالمندان از ترق
و  یشدناخت یهدا ییشوند. قضاوت درباره کاهش توانا یمنع م رند،یگیم
شود کده  یباره موجب م نیدر ا یمنت یها شهیدر سالمندان و کل یذهن
بده  یرسم ضیتبع کینگرش  نیناکارآمد محسو  شوند که ا گروه نیا

کنند که با آنها  یمشاهده م مندکارکنان سال نیرود. علاوه بر ا یشمار م
خدود را  زیدشود که آنها ن یموجب م نیشود و ا یرفتار نم گرانیمانند د

بده نظدر  ریدو گوشده گ نیلمگد یو نامحبو  پنداشته و افراد دهیفا یب
 (.17برسند )

نسدبت بده  ینگدرش منتد یامددهایاز پ گدرید یکدی یاجتمداع یواانز
دهدد.  یقرار مد یریپذ بیاست که سالمندان را در معرض آس یسالمند
 ایو  یاجتماع یتما  ها ریباشد نظ ینیممکن است ع یاجتماع یانزوا
 ییانزوا و تنهدا نیها است. ا شهیو کل یاز احساسات منت یکه ناش یذهن

شدود در  یم انیکه ب یشود به صورت یمشاهده م شتریدر زنان سالمند ب
 یدرصد زنان سالمند تنها زندگ 49درصد مردان سالمند و  9حال حاضر 

رابطه، زنان سالمند از  یزنان به برقرار شتریب لیکنند. با توجه به تما یم
 (. 13نسبت به مردان برخوردارند ) یشتریب یریپذ بیآس
سالمندان توسد جامعده  یل برامستق یکه زندگ یدر حال گرید یسو از

آن حل نشده و  یمنابع مال نیحال تام نیگردد در ع یم هیشناسان توص
شدده  انیدسپردن سالمندان ب یدر به فراموش یفراوان نیعوامل خطرآفر

در زندان، آندان را در دوران  یعددم اسدتقلال مدال نیداست. علداوه بدر ا
چدون سدلامت  یمل. عواکندیروبرو م یمضاعت یریپذ بیسبا آ یسالمند
 یاجتمداع یمراقبت در انزوا افتیسالمند به در یمراقب و وابستگ یروان

سدالمندان را از  یادیدتدا حدد ز نینو یموثر است. زندگ اریسالمندان بس
سواسدتتاده از  نی(. همچند18جددا کدرده اسدت ) یسن یگروه ها گرید

دامه دارد. ها توسد اعضا گروه و خانواده ا انهسالمندان در سازمان ها و خ
از هر سه نتر سالمند  یکی بایتقر کندکهیم انیب کایامر یانجمن روانشناس

 یقدرار مد یاشکال مختلف بد رفتدار ایو استثمار  بیمورد آس کایدر امر
و وابستگان آنها کده مراقبدت  کیتوسد افراد نزد یبد رفتار نی. ارندیگ

، ندرخ بدرآورد کید راید. اخردیدگ یصدورت مد ندد،شان را بر عهدده دار
ها  یاز بدرفتار یاریبس رایزند، ز یم نیتخم شتریبرابر ب 2سواستتاده را 
اسدت چدرا کده  کیدنزد تیبه واقع شتریبرآورد ب نیشود. ا یگزارش نم

. اشدکال ردیدگیو افراد وابسته صورت م کانیاللب سواستتاده توسد نزد
 ،یاقتصداد ،یکدیزیف یشامل بدرفتار نداناز سواستتاده از سالم یمتتاوت
مورد  یباشد. اعمال سواستتاده به طرز قابل توجه یم یو جنس یاحساس

 یاعمال اللب به سدخت نیشدن ا انیو نما رندیگ یلتلت و انکار قرار م
مربوط به سالمندان  یخشونت خانگ تیحما سیاست و سرو ریامکان پذ

در نظر گرفته شدده اسدت.  انکودکان و زن یبرا تیحما نیباشد. ا ینم
 یسالمند وزیاب یزیو برنامه ر یدگیکه رس یازمان و کارمندانس نیهمچن

عهده دار   واناتیبه خشونت ح یدگیسازمان رس ایکودکان  ادیرا مانند بن
 وزیدنسبت به اب یتتاوت یو ب یواکنش رسم نی(. ا11باشند وجود ندارد )

نددارد. بدا  یتیاهم المنداناست که مشکلات س امیپ نیحامل ا یسالمند
 یکمتر از فدرم هدا ضینو  تبع نیا ،یسن ضیاز تبع یروشن وجود درک

 قتیشود. در حق یگرفته م یجد یجنس ضیو تبع یمانند نژادپرست گرید
باشد.  یارزش آن م افتنی لینشانه تقل یزیرستیجلوه کردن پ تیکم اهم

 یمد ورتکه در مورد مشکلات سدالمندان صد یرسم یها یسهل انگار
 (.19باشد ) یمموضو   نیکننده ا انیب ردیگ
کند،  یم هیکه احترام به سالمندان را توص یبرخلا  فرهنگ لن رانیا در

 ردیدگ یگروه مورد توجه قدرار نمد نیدر رابطه با ا یامروزه اصول اخلاق
 یعوامل ذکر شده نقش مهم ریسا یکه در ورا ییارهایاز مع یکی(. 22)

 یحظدات اخلداقاز ملا یبرخد تیرعا کند،یم جادیدر تعامل با سالمندان ا
خدود را در نگدرش نسدل جدوان  ریتاث نیاصول اول نیا تیکه رعا تاس
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در  یریدرفدتن تدر  از پ نیگذارد و موجب از ب ینسبت به سالمندان م
 نیا ستیبا ی(. جامعه در تعامل با سالمندان م21خواهد شد ) ندهینسل آ

 نیدا رشی. بدا پدذردیبپذ یاز زندگ یعیمرحله طب کیدوران را به عنوان 
شود  ینم یو ضعف  تلق یماریب یسالمند ات،یح ندیفرا انمرحله به عنو
 یرشد تلق یعیطب ریو مس یدر گذرگاه زندگ ریاجتنا  ناپذ یبلکه ضرورت

 (.8گردد ) یم
کده  یو جسدم یروان راتییشدن، با توجه به تغ ریبه موازات پ سالمندان

ه متتاوت از کنند ک یم دایپ یخاص اتیباشد، خلق یسن م شیافزا جهینت
تتداوت و برخدورد متناسدب  نیباشد. درک ا یم یزندگ یدوره ها گرید

( 22برخدوردار اسدت.) ییوالدا تیداز اهم ت،یدو موقع دیبدر شدرا یمبتن
 شدهیمضاعف زنان سالمند به علت کل یریپذ بیبه آس جهبا تو نیهمچن
 ،ییبدایو ز یهمچون جدوان یموجود در جامعه مانند داشتن انتظارات یها
و  یکدودک نیاز سدن یفکدر یهدا ییمانند تواندا ییمولته ها ینیگزیجا

 یجامعده شدناخت هید(. بندابر نظر18رسدد ) یبه نظر م یضرور ینوجوان
که  یدهد. بزرگسالان یم شیافزا یریدر پ ار ی، فعال بودن سلامت تیفعال

 یبدست مد یدیجد قیها و علا یروابد، سرگرم گاه،یمانند جا یفعال م
 جدا یا زیدآم تیدموفق یریدشوند. پ یم ریپ تیا  رضاآورند و با احس

 میقدد یحتظ نقش ها یبرا ایکشف شود و  یتازه ا یکه نقشها کندیم
لدازم  ابددیآرمدان تحقدق  نیا نکهیا یبه وجود آورد. برا یتازه ا لیوسا

و سالمندان عهده دار نقش شود  یارزش سن بازشناس ندهیاست که در آ
 (.23) شوند دیجد یها

 

 گیرینتیجه
 لیتبدد یسدالمند دهیسالمندان، پد تیروزافزون جمع شیبا توجه به افزا
گشته که پدرداختن بده تمدام ابعداد آن مسدتلزم  یچند بعد یبه موضوع

نسبت بده  یا شهیتتکرات کل ،یباشد. از لحاظ اجتماع یجامع م ینگاه
و سلامت افراد جامعه را   یو سبک زندگ افتهیگسترش  یدوران سالمند

 یاسا  پدرداختن بده اخلداق اجتمداع نیداده است. بر ا رارق ریثتحت تا
رسدد.  یبه نظر م یضرور شیاز پ شیو سلامت افراد ب تیارتقا امن یبرا
مددل  نیاز متداول تدر یکی یسالمند هیعل یمنت شهیکل ای یسن ضیتبع
در  یاجتمداع یتتداوت یباشد که با ب یم یدر جامعه امروز ضیتبع یها

بدردن  نیاز بد یبدرا یرسم استیاست و س همراه  یاقاخل یب نیبرابر ا
کنند که رسانه هدا در شدکل  یم انیوجود ندارد. مطالعات ب ضیتبع نیا
 غاتینقش دارند. رسانه ها با تبل یسالمند هیعل یا شهیتتکرات کل یریگ

 نددیو حتدظ آن فرا ییبایو ز یو ارزش جوان تیگسترده و الراق در اهم
 یمد یسن ضیآن تبع یاجتماع یامدهایپ هرند کانگا یم دهیرا ناد اتیح

 ،یروانشدناخت یمانند پختگ ییگرفتن ارزش ها دهیباشد. رسانه ها با ناد
شدود بده تتکدرات  یسن حاصدل مد شیافزا جهیکه در نت تیخرد و درا

 هیبر نظر یدییتا یتتکرات قالب نیزنند. ا یدامن م یسالمند هیعل یقالب
 یشددن روبدرو مد ریدرا با اضطرا  پباشند که افراد  یکنترل وحشت م

کده در  یبه سالمند یشود نگرش منت یم شنهادیمطالعه پ نیکنند. در ا
در  یاجتمداع یاخلداق یاسدت و موجدب بد رگذاریتعامل  با سالمندان تاث

 گدریکده نسدبت بده د یضدیشود، به عندوان تبع یرابطه با سالمندان م
گرفتده  نظدرت در قرار گرفتده اسد یتوجه یها در جامعه مورد ب ضیتبع

دربداره شدناخت نتدوذ و توافدق  یکامل و مطالعه ا یمرور اتیشود. ادب
وجود نددارد. مطالعده  یسن ضیتبع یا شهیکل یباورها هیبر عل یاجتماع

دوران و  نیدا یازهایو ن لیمسا یحاضر توجه دست اندر کاران به بررس
ران نگدرش نسدبت بده دو رییدو تغ  اتیدح ندیآگاه ساختن جامعه از فرا

زنان به  ژهیسالخوردگان به و یها ییتمرکز بر توانا نیهمچن  ،یهنسالک
با  گرید یداند. از سو یم یرا ضرور یظاهر یها شهیتوجه به کل یجا

 یانسدالیو م یتوان افدراد را از جدوان یم نهیزم نیلازم در ا یاموزش ها
سددالمندان بددا  ییاشددنا نیامدداده نمددود. همچندد یدوران سددالمند یبددرا
نسدل هدا و  نیمنجر به کاهش فاصله ب تواندیمسالل روز م و یلوژتکنو
 دیدنسدل جد تیددولدت و ترب تیانان گردد.  لذا با حما یاجتماع یانزوا
داد و موجبدات  رییجامعه را تغ زیآم ضیو تبع یا شهیکل یباورها توانیم

 نیهمه نسل ها بالاخص سالمندان را فراهم نمود. همچن یبهداشت روان
و  یو دخالددت در بدددرفتار تیدحما یبددرا یازمان رسددمعددم وجددود سد

 امیدپ نیدمشکلات سالمندان به مسالل سالخوردگان دامن زده و حامل ا
باشند  یشهروندان نم گریبا د کسانی یگاهیجا یاست که سالمندان دارا

 یدر نظر گرفتن اخلاق اجتمداع نیبرخوردارند. بنابرا یکمتر تیو از اهم
 .گرددیم هیتوص یلمندسا دهیبا پد ییارویدر رو

 

                 خالقیا یمالحظهها
موضوعات اخلاقی همچدون  سدرقت ادبدی، رضدایت آگاهانده  انتشدار  

 اند.چندگانه و ... در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته
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