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مقدمه

توانايي برقراري ارتباط با ديگر افراد را فراهم ميکنند که اي ن

شبکههاي اجتماعي آنالين به عنوان يک راه جدي د ب راي

امکان برقراي ارتباط ،قابليت اصلي شبکههاي اجتماعي آنالين

برقراري ارتباط در زندگي روزمره بسياري از مردم وارد ش ده

است [ .]2نرمافزارهاي پيامرسان مانند اسکايپ نيز اين امک ان

است [ .]1اين شبکه ها به طور معمول قابليت ايج اد پروفاي ل

را براي کاربران فراهم ميکنند که از هر جاي دنيا که هس تند،

ه او

بتوانند از طريق متن نوشتاري ،صدا و وي دئو ب ا اف راد ديگ ر

و

ارتباط متني ،صوتي و تصوري برق رار کنن د [ .]3ش بکهه اي

براي کاربران ،امکاناتي براي آپلود محتوا (مانن د عک
موسيقي) ،ارسال و دريافت پيامه ا در قال

ه اي مختل

مرجان مومني و همکاران
را تقوي ت م يکن د [ Harley .]15و  )2011( Fitzpatricدو

اجتماعي آنالين اين امر را امکانپذير س اتتهان د ک ه رواب

هم

وردي ب

ه روش کيف ي و ب

ا رويک

رد

اجتماعي بين مردم با عاليق مشابه توسعه يابد و مردم سراس ر

مطالع

جهان بدون هيچگونه مانع جغرافيايي ،اقتصادي يا سياس ي ب ا

قومنگاري ) (ethnographiyبر روي دو فرد مسن در يک بازه

هم ارتباط برقرار نمايند [.]4

زماني سه س اله در تص وا اس تفاده آنه ا از س ايته اي

امروزه با روند رو به رشد تعداد سالمندان در کشور مواجه

شبکههاي اجتماعي انج ام دادن د .نت ايج اي ن مطالع ه ش ش

هستيم [ ]5و از طرفي تغييرات زي ادي در س اتتار اجتم اعي

موض و اص لي انگي زه س المندان از اس تفاده از ش بکهه اي

جوامع به وجود آمده است که عده زي ادي از س المندان را در

اجتم اعي،

معرض انزواي اجتماعي و محدوديت رواب

اجتماعي آنالين را شناسايي نمود که شامل تم ا

اجتم اعي ق رار

کس دانش ،حمايت از اس تقالل ،ارتب اط ب ين نس لي ،م رور

داده است [ .]6يکي از مهمترين مسائل س المندي مرب وط ب ه

تاطرات/زندگي و تالقيت بودند .نت ايج اي ن تحقي ق تايي د

تنهايي [ ]7و انزواي اجتماعي است ،که تأثيرات زيادي در سن

ميکند که شبکههاي اجتماعي آنالين ميتوانند نقش مهم ي در

بازنشستگي دارد و منجر به شراي بد س المت م يش ود [.]8

سازگاري افراد با سالمندي داش ته باش ند .ه مچن ين اهمي ت

يکي از اجزاي ضروري س المت س المندان ارتب اط آنه ا ب ا

استفاده از فناوري را به منظور حمايت از "پي ري در مح ل"

شبکهها و گروههاي اجتماعي اس ت [ Mulvaney-Day .]9و

)(aging in placeو زندگي با کيفيت "در محل زندگي" بي ان

همکاران ( )2007به اين نتيجه رسيدهاند که برقراري ارتباط و

ميکند که در آن شبکههاي اجتماعي آنالين م يتوانن د نق ش

تعامل با ديگران تصوصاً اعضاي ت انواده ب ر س المت روان

مهمي در ايجاد اشکال جديد ارتباطات اجتماعي داشته باش ند

سالمندان تاثير مثبت دارد [ .]10امروزه شاهديم که رسانه هاي

[.]16

ديجيتال در همه جا حضور دارند و استفاده از آنها از طري ق

شبکههاي اجتماعي سالمندان پ

از بازنشستگي ک اهش

اينترنت ،تبلت و گوشيهاي هوشمند آس انت ر ش ده اس ت و

مييابد ،که به نوبه تود تاثيرات مضر روي سالمت روان آنها

ميتوانند به عنوان پلي براي به دست آوردن حمايت اجتماعي

دارد که بيشتر تود را ب ه ش کل تنه ايي و افس ردگي نش ان

عمل کنند [ .]11مطالعات زيادي نشان داده که افرادي ک ه 50

ميدهد [ .]17ب ه منظ ور جل وگيري از اي ن ام ر ،اس تفاده از

سال يا بيشتر دارند ،به منظور گسترش رواب اجتماعي ت ود

تکنولوژي و فناوريهاي مرتب با شبکههاي اجتماعي آنالي ن

و به عنوان بخشي از زندگي روزمره از رسانهه اي اجتم اعي

و نرمافزارهاي برقراري ارتباط مبتني بر اينترن ت ،ب ه منظ ور

آنالي ن اس تفاده م يکنن د [ .]14-12نت ايج مطالع ه کيف ي

حف ظ س المت اجتم اعي و در نتيج ه بهب ود کيفي ت زن دگي

 Quan-Haaseو همکاران ( )2017که در شهر تورنتو کانادا و

سالمندان پيشنهاد شده است [ .]18مطالعات نش ان داده اس ت

بر روي سالمندان ب ا ي  65س ال انج ام ش د نش ان داد ک ه

که استفاده از شبکههاي اجتم اعي آنالي ن ،ب ه بهب ود کيفي ت

سالمندان از رسانههاي ديجيتال در کنار تلفن براي حفظ رواب

زندگي [ ،]20،19افزايش سالمتي [ ]21،11و افزايش شادي و

موجود و نه ايجاد رواب جديد استفاده م يکردن د و حماي ت

رضايت از زندگي [ ]22منجر ميشود.

اجتماعي ردوبدل شده از اين طري ق را ي ک حماي ت واقع ي

با توجه به افزايش تعداد سالمندان در کشور و نيز مزايايي

ميدانستند که نميتوان از آن چشمپوشي کرد .آنها ه مچن ين

که استفاده از شبکههاي اجتماعي آنالين براي س المندان دارد،

و

بررسي تجربيات سالمنداني که از اين نو شبکهها ب ه منظ ور

از اين رسانه ها به منظور مصاحبت ،هماهنگي ،حفظ رواب
مکالمات غير رسمي استفاده ميکردند [ .]11مطالعه

Cornejo

برقراري ارتباط آنالين استفاده ميکنند ضروري ب وده و داراي

و همکاران ( )2013نيز نشان داد ک ه محتوي اتي ک ه در اي ن

اهميت زيادي است .با توجه به اهميت موضو و از آنجا ک ه

شبکه ها به اشتراک گذاشته ميشوند ،شبکهاجتماعي س المندان

تا کنون مطالعهاي در مورد تجربيات سالمندان ايراني کاربر اين
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کومش

شبکه ها انجام نشده است ،اين مطالعه با هدف درک تجربي ات

داشتن تجربه ک افي در اس تفاده از ش بکهه اي اجتم اعي ي ا

سالمندان از تعامالت اجتماعي آنالين انجام شد.

سروي هاي پيامرسان و برقراري ارتباط با اعضاي ت انواده،
فاميل و دوستان و دريافت و ارسال پست يا پيغام ،هوشياري،

مواد و روشها

قابليت بيان تجربيات با جزئيات مورد نياز و ماي ل ب ودن ب ه

اين مطالعه با رويکرد کيفي و ب ا روش پديدارشناس ي ب ه

بيان تجارب تود ،قابلي ت تکل م ب ه زب ان فارس ي ،نداش تن

منظور درک تجربيات سالمندان از تعامالت اجتم اعي آنالي ن

اتتال ت رواني و نابينايي و دسترسي به تلفن همراه هوش مند

انجام شد .به دليل کمبود تحقيق در اين زمينه و نوپايي مطالع ه

بود.
در مطالع ات پديدارشناس ي ،مناس

در زمينه استفاده سالمندان از شبکه هاي اجتم اعي آنالي ن در

ت رين اس تراتژي

کشور ،از روش تحقيق پديدارشناسي در اين پژوهش اس تفاده

جمعآوري دادهها مصاحبه عميق است [ .]26در اين مطالعه نيز

به منظور

دادهها از طريق مصاحبه عميق و نيمهساتتار يافته جمعآوري

شد .پديدارشناسي يک رويکرد دقيق و بدون تعص

درک اساسي از آگاهي و تجربه انسان اس ت [ .]23ب راي پ ي

شد .در مطالعه پديدارشناسي ،محقق نمونهگيري را ت ا اش با

بردن به تجربه زنده ) (lived Experienceپديدهه ايي ک ه ب ه

دادهها انجام ميدهد .بدين صورت که پژوهشگر به نمونهگيري

نحوي با تعامالت انساني مربوط هستند ،پ ژوهشه اي کم ي

و جمعآوري دادهها ميپردازد تا زم اني ک ه ديگ ر اطالع ات

انعطافپذيري و عمق روشهاي کيفي را ندارند و بهترين روش

جديدي به دادههاي قبلي اضافه نشود [ .]24در اين مطالعه نيز

کيف ي ني ز اس تفاده از روش

از مصاحبه عمي ق و نيم هس اتتاريافته ب ا هف ت نف ر از

از ب ين روشه اي مختل

پ

پديدارشناسي براي شناتت عمق تجربه و معناي ي ک پدي ده

سالمندان دادهها ب ه اش با ) (saturationرس يد و س س

پيچيده است [ .]24در پژوهش پديدارشناسي ،ه دف محق ق،

مصاحبه ديگر هم براي اطمينان از اشبا داده ه ا انج ام ش د.

تبيين روشن و شناسايي پديدهها همانگون ه ک ه در م وقعيتي

اشبا داده ها توس محقق اصلي و سه محقق ديگر همزمان با

تاا درک شدهاند ،بوده و محقق با جم عآوري اطالع ات از

جمعآوري دادهها تعي ين ش د .محق ق ب ه منظ ور جم عآوري

افرادي که پديده مورد نظر را تجربه کردهاند به تبي ين ماهي ت

داده ها ،پ

تجربه از ديد آنها ميپردازد [.]25

ميگرفت و پ

جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق تمامي س المندان ش هر

دو

از شناس ايي مش ارکتکنن ده ،ب ا ايش ان تم ا
از معرفي تود ،از فعال بودن او در ش بکهه ا

مطمئن ميشد و س س

اه داف مطالع ه را بي ان م يک رد .در

سمنان بودند .از آنجا که در پژوهش هاي کيف ي ،ب يشت ر از

صورت تمايل مشارکت کننده به انجام مص احبه ،مک ان انج ام

تعداد نمونهها ،غني بودن آنها از اطالعات حائز اهميت اس ت

مصاحبه با توجه به نظر مشارکتکننده تعيين ميشد .اين مکان

[ ،]24از روش نمونهگيري مبتني بر هدف و روش زنجيرهاي يا

ميبايست جايي باشد که مشارکتکننده در آنجا راحت ب وده

گلوله برفي ) (Snowballدر اين مطالعه استفاده شد .معيارهاي

و احسا

امنيت نمايد و شراي مورد نياز براي انجام مصاحبه

ورود افراد به اي ن مطالع ه داش تن ح داقل  60س ال س ن و

مانند سکوت و آرامش را داشته باشد .اين مکان ب ه پيش نهاد

عضويت فعال در يکي از شبکه هاي اجتماعي مانند في بوک،

مشارکت کنندگان انتخاب ميشد .برتي از آن ها منزل ت ود و

پيامرسان مانند تلگرام،

برتي ديگر منزل محقق را به منظور انج ام مص احبه انتخ اب

وايبر ،ايمو ،اسکايپ بود .معيار ديگر اين مطالعه اي ن ب ود ک ه

کردند .ي ک روز قب ل از زم ان مص احبه ،محق ق ب ه منظ ور

از سن  60س الگي ب ه عض ويت در اي ن گ روهه ا

م يگرف ت .در روز

اينستاگرام و يا استفاده از يک سروي
افراد پ

درآم ده باش ند .ه مچن ين از ديگ ر معياره اي ورود
مشارکتکنندگان به مطالعه حض ور فع ال (ح داقل  6م اه) و

يادآوري قرار با مصاحبه شوندگان تما

مصاحبه نيز قبل از شرو مصاحبه ،هدف مطالعه براي هر يک

مرجان مومني و همکاران
از مش ارکتکنن دگان توض يح و پ

از پاس ب ب ه س وا ت

احتمالي مشارکتکنندگان مصاحبه آغاز ميشد.

پايان هر مصاحبه ،محقق در مورد نياز به تما
از طريق تم ا

مجدد با آنها

تلفن ي ي ا حض وري ب راي بح

در م ورد

با هماهنگي و رضايت مشارکت کنندگان تمامي مصاحبه ها

يافتههاي مطالعه و حصول اطمينان از اي ن ک ه نت ايج مطالع ه

توس ضب صوت تبرنگاري و موبايل که بر روي مي ز و در

منعک کننده تجربيات آنها است ،يادآوري م ينم ود .م دت

معرض ديد آن ها قرار داشت ضب ميشد .مش ارکتکنن دگان

زمان مصاحبهها بين  60تا  110دقيقه بود .تمام مصاحبهها به

ترغي ميشدند تا آزادان ه ص حبت کنن د و تجاربش ان را ب ا

طور کامل توس دستگاه ضب صدا ضب و بالفاصله پ

از

استفاده از کلمات تود بيان نمايند .مصاحبه با يک سئوال کلي

هر مصاحبه ،کلمه به کلمه توس محق ق اص لي پي ادهس ازي

شرو ميشد که "لطفا در مورد تجربه تودتون در اس تفاده از

)(Transcribedميشد .مصاحبه پيادهس ازي ش ده بالفاص له

در

براي انجام مصاحبه بعدي

شبکههاي اجتماعي آنالين ب رايم ص حبت کني د؟" س س

راستا با هدف پژوهش ،در مورد تجربيات آن ها در تص وا

مورد تحليل قرار ميگرفت و سس
برنامهريزي ميشد.

تعامالت اجتم اعي و نح وه برق راري ارتب اط از طري ق اي ن

به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روش تجزيه و تحلي ل

به منظور دس تيابي ب ه

هفت مرحله اي کاليزي ( ]27،28[ )1978استفاده ش د .روش

اطالعات عميق تر ،سئوا ت کاوشي مانند "ميتوانيد ب يشت ر

تجزيه و تحليل کاليزي روشي مناس براي تمرک ز ب ر ي افتن

توضيح دهيد؟" يا "يک مثال بزنيد" پرسيده ميشد .براي مثال

ماهيت و معني تجربه عضويت در شبکههاي اجتم اعي اس ت

مشارکت کننده  4گفت" :من دتترم ت ار از کش ور زن دگي

[ .]29به منظور انجام تجزي ه و تحلي ل ،در مرحل ه اول ابت دا

ميکنه .روزي دوبار با اسکايپ باهاش صحبت م يک نم و در

توصيفات همه مشارکتکنندگان به منظور هماحسا

شدن ب ا

جريان زندگيش هستم ".مصاحبهکننده ب راي ش فافس ازي و

آنها بارها و بارها توانده شد .در مرحله دوم ،عب ارات مه م

دسترسي به اطالعات عميق تر س وال ک رد "ممکن ه ب ا مث ال

هر کدام از مصاحبهها استخرا و در مرحله سوم ،مفاهيم همه

شبکه ها با ديگران سوال ميشد .سس

بيشتر توضيح بدين؟" سس

مصاحبه شونده ادام ه داد "م ثالً

عبارات مهم تحت عنوان "عب ارات مفه ومي" توس

محق ق

صبح که از تواب بيدار ميشم اون رسيده تونه ،همينطور که

تنظ يم ش د .در مرحل ه چه ارم ،مف اهيم تنظ يم ش ده ،درون

داره غذا درست ميکنه تو اسکايپ با من صحبت ميکنه .ش

دسته هاي موض وعي گ روه بن دي و س ازماندهي ش دند و در

که من ميتوام بخوابم ،اون آماده ميشه ب ره س رکار ،ب ا م ن

مرحله پنجم ،يافتهها با استفاده از يک توصي

جامع از پديده

صحبت ميکنه .يه وقتي تو ماشينه يا يه چيزي ميتواد بخ ره

مورد نظر تلفيق شد .در مرحله ششم ،توصي

جامع از پدي ده

ميگه مامان ميتوام فالن چيزو بخرم .روزي اقل دوب ار ي ا

مورد تحقيق به شکل يک بيانيه صريح و روشن تنظيم شد .در

ميگيرم .دلتنگيام کم ميش ه .م ن فک ر

مرحله آتر نتايج به شرکتکنندگان باز گردانده شد و در مورد

ميکردم نميتونم دوري دتترمو تحمل کنم .ولي ا ن يک سال

يافتهها و صحت برداشت محقق از بيانات آنها سوال پرس يده

و هفت هشت ماهه که رفته ،زياد دلتنگي نميکنم".

شد .از آنجا که در جلسه مصاحبه با مشارکتکنندگان نياز به

بيشتر با هم تما

عالوه بر اين ،محقق در حين مصاحبه به حا ت چه ره و

تما

مجدد با آنها جهت حصول اطمينان در مورد يافتههاي

حرکات بدن مشارکتکنندگان نيز توجه ميک رد و در ص ورت

مطالعه ذکر شده بود ،اين مرحله از تحقيق توس محقق اصلي

لزوم يادداشتبرداري مينمود که از اين يادداشتهاي مي داني

انجام شد.

نيز در هنگام تجزيه و تحليل اطالعات استفاده ش د .در پاي ان

به منظور تعيين اعتباربخشي دادهها ( )Rigourاز معيارهاي

ضمن تقدير و تشکر از مشارکت مصاحبهش وندگان ،از آنه ا

 Gubaو  )1985( Lincolnاستفاده شد [ .]30يافتههاي مطالعه

تواسته ميشد تا اگر مطلبي باقيمانده ،بيان کنند .همچنين در

با استفاده از تکنيک "چک ک ردن عض و" ()member check
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اعتبارس نجي ش دند ک ه ب ه اف زايش مقبولي ت دادهه ا

"تع امالت اجتم اعي توس عهيافت ه" اس تخرا ش د.

( )Credibilityکمک ميکرد .نس خه نويس ي در اس ر وق ت،

مشارکت کنندگان که از اين شبکه هاي اجتماعي آنالين استفاده

اس تفاده از نظ رات همک اران ( )External Checkو مطالع ه

کرده بودن د آن را اب زار مناس بي ب راي برق راري ارتب اط ب ا

مجدد کل دادهها ،اطمينان ( )Dependabilityيا ثبات يافته ه ا

فرزندان ،اعضاي تانواده و دوستان ميدانستند و بي ان کردن د

Time

که از اين شبکهها عالوه بر برقراري ارتباط ،جه ت هم اهنگي

تاييدپ ذيري

ديدارهاي حضوري نيز استفاده ميکردند .همچنين اين شبکهها

داده ها ( )Conformabilityشد .ناديده گرفتن پيش فرض ه اي

به آنها کمک کرده بود تا کمتر احسا

تنهايي کنند و بتوانن د

محق ق در رون د جم عآوري و تجزي ه و تحلي ل دادهه ا

بر محدوديتهاي زماني ،مکاني و حرکتي غلبه نمايند .آنها با

شد قابليت تصديق به دست آي د .تايي د

استفاده از اين شبکه ها ،تعامالت اجتماعي بيشتري را تجرب ه

ص حت دادهه ا از طري ق درگي ري ط و نيم دت محق ق

کرده بودند .پنج زيرمض مون «تعام ل ب ا اعض اي ت انواده و

ا

دوستان»« ،احياي رواب قديمي»« ،آشناي با افراد ب ا عالئ ق

مشارکتکنندگان انجام شد .همچنين قابليت تعيين– تأيي د ب ا

مش ترک»« ،کنت رل نامحس و » و «ره ايي از تنه ايي» از

رعايت بيطرفي محقق ،توافق روي متن مصاحبهها ،مف اهيم و

تجارب سالمندان از تعامالت اجتماعي آنالين اس تخرا ش د.

محورهاي مفهومي استخرا شده توس س ه نف ر از اعض اي

جدول  2نمونهاي از روند اس تخرا و ش کلگي ري مض مون

هيأت علمي ( )peer Checkتأييد شد .از طري ق مص احبه ب ا

اصلي ،زيرمضمون ها و توشه کدها را از جم الت و عب ارات

مشارکتکنندگان متفاوت و اراي ه نق ل ق وله اي مس تقيم و

بيان شده توس مشارکتکنندگان و جدول  3مض مون اص لي،

مثال ها ،تبيين غني دادهها و مش اورهه اي علم ي ب ا اس اتيد

زيرمضمونها و توشه کدها را نشان ميدهد.

را ف راهم نم ود .اس تفاده از تلفي ق زم اني (
 )Triangulationبه اعتبار داده ها افزوده و باع

( )Bracketingباع

( )Prolonged Engagementو تعام

صاح

ل مناس

ب

نظ ر ،قابلي ت انتق ال ( )Transferabilityي ا تناس

( )Fittingnessامکانپذير شد .به منظ ور رعاي ت مالحظ ات
اتالقي و حصول اطمينان از تمايل مشارکتکنندگان به شرکت
در مطالعه ،فرم رضايت آگاهانه مبن ي ب ر رض ايت آنه ا ب ه
مشارکت در تحقيق از ايشان اتذ و نسبت ب ه محرمان ه ب ودن
اطالعات کس

شده به آن ها اطمينان داده ميش د .ض مناً ب ه

آنها يادآوري ميشد که در هر مرحله از پژوهش ميتوانند از
ادامه مشارکت در مطالعه کنارهگيري کنند.

نتایج
مشارکتکنندگان در اين مطالعه  6نفر زن و  3نفر م رد ب ا
محدوده سني  62تا  74سال بودند 5 .نفر از آنها متاهل بوده
و با همسران تود زندگي ميکردن د ،همس ر دو نف ر از آنه ا
فوت کرده بود و دو نفر نيز از همسران تود جدا ش ده بودن د.
مشخصات دموگرافيک مشارکتکنن دگان در ج دول  1نش ان
داده شده است .از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا ،مض مون اص لي

جدول  .1مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان
شغل

وضعیت تاهل

1

 26مذکر

فوقدیپلم

بازنشسته

مطلقه

شماره سن جنس تحصیالت
6

 11مذکر

لیسانس

بازنشسته

متاهل

3

 17مونث

دیپلم

بازنشسته

متاهل

4

 27مونث فوقلیسانس بازنشسته

7

بازنشسته

 21مونث

لیسانس

همسر فوت کرده
متاهل

2

 14مونث

دکترا

پزشک

مطلقه

1

 27مونث

دیپلم

خانه دار

همسر فوت کرده

8

 27مونث

فوقدیپلم

بازنشسته

متاهل

9

 11مذکر

دیپلم

بازنشسته

متاهل

يک ي از مه مت رين
تجربه هاي سالمندان در استفاده از شبکههاي اجتماعي آنالين،
توانايي برقراري ارتباط با ديگران تصوصاً اعضاي ت انواده و
فرزندان بود .با اس تفاده از پي امرس انه اي تص ويري مانن د
اسکايپ و ايمو آنها ميتوانستند فرزندان و اعض اي ت انواده
تود که دور از آنها زندگي ميکنند را ببينند و از احوال آنها
باتبر شده و در جريان زن دگي روزم ره آنه ا ق رار گيرن د.

مرجان مومني و همکاران
ت وبي

ميگذرونه ،تهران هست .بهش ميگم چرا پشت ميز ايستادي؟

سالمندان از برقراري اين ارتباطات تصويري احس ا

داشتند و برقراري ارتباط تصويري را به ارتباط صوتي ترجيح

برام نوشته دارم از پاياننامم دفا ميکنم .اين عک

دفاعي ه

ميدادند .عالوه بر اين ،اين رسانهها به آنها کمک ميکرد تا از

منه .تيلي توشحال شدم".

طريق ديدن فرزندان و تصوصاً نوههاي تود که دور از آنه ا
زندگي ميکردند ،احساسات تود را راحتتر منتقل نمايند.

يک کردن و کامنت گذاشتن از راهه اي ديگ ر برق راري
ارتباط در اين ش بکهه ا ب ود .س المندان پس ته ايي را ک ه

مشارکتکننده  2در اين رابط ه بي ان ک رد" :وقت ي ک ه از

ميپسنديدند يک ميکردند و توجه ت ود را ب ه آن پس ت و

تيلي ت وبي دارم و

کسيکه آن را به اشتراک گذاشته نشان ميدادن د و اگ ر کس ي

فکر ميکنم که کسر بزرگي از اون غربت رو کم ميکن ه .ب راي

پست هاي آن ها را يک ميکرد ،توشحال م يش دند ،چ ون

اين که ديدن بچهها و رودررو صحبت ک ردن ب ا اونه ا ي ک

ميديدند که مورد توجه قرار گرفته ان د و مطلب ي ک ه ارس ال

اسکايپ يا ايمو استفاده ميکنم ،احسا

احساسي رو منتقل ميکنه که اي ن احس ا

از طري ق گ وش

کردهاند ،توس ديگران ديده و پسنديده شده است.

منتقل نميشه .آترين بار با پس ر ب زرگم ک ه اس کايپ ک رده

مشارکتکننده  1در اين زمينه عنوان کرد" :تو ف ي ب وک

بوديم ،دتتر کوچيکش ،مصر بود به اين که بابايي هم ين ا ن

وقتي ميبينم پست منو يک ميکنن توش حال م يش م ک ه

فق به وس يله ي ک ارتب اط

حداقل مطلبي که من گذاشتم براي  200نفر جلوه داشته .يعني

بياين پيش ما .يعني اين احسا

تصويري برقرار ميشه ،با ارتباط صوتي ممکنه برق رار بش ه،
ولي نه به اين شدت".

 200نفر بهش توجه کردن".
آن ها يک کردن و کامنت گذاشتن را ي ک راه برق راري

مشارکتکننده  9در اين زمينه گف ت" :يک ي از ت واهرام

ارتباط ميدانستند و معتقد بودند کامنت گذاشتن مانند صحبت

تار از کشور هست .ب راي دي دن ايش ون از ايم و اس تفاده

کردن است .وقتي کامنتي بر مطل ب ه اش تراک گذاش ته ش ده

ميکنيم .با هم صحبت ميکنيم ،همديگ ه رو م يبين يم .گوي ا

توس آنها گذاشته ميشد ،آنها آن را به عن وان "ب ه ي اد او

جلوي تودمون نشسته داريم صحبت ميکنيم".

بودن" تعبير ميکردند و از اينکه ديگران به ياد آنه ا هس تند

عالوه بر ارتباط با فرزندان و اعضاي تانواده ،اين شبکهها
به سالمندان کمک کرده بود تا با دوستان تود ني ز در ارتب اط
باشند و از اين ارتباط توشحال بودند.

احسا

توبي داشتند.

مشارکت کننده  3در اين ارتباط عنوان کرد" :وقتي دوستام
مطال و پستهاي منو يک ميکنن ،ميفهمم که به ي اد م ن

مشارکت کننده  3گفت" :من چون ب ا دوس تاي ت ودم از

هستن و نوشتههاي منو ميتونن .انگ ار دارن ب ا م ن ح رف

طريق تلگرام در ارتباط هستم تيلي توشحالم .با هم صحبت

ميزنن .وقتي کامنت ميگذارن از من تشکر ميکنن ،ميفهم م

ميکنيم .عکساشونو براي من ميفرس تن و م ن ه م براش ون

که مطلبم توب بوده".

عکساي تودمو ميفرستم".

يکي از امکانات ش بکهه اي اجتم اعي و س روي ه اي

سالمندان با استفاده از ش بکه ه اي اجتم اعي در جري ان

پيامرسان امکان برقراري ارتباط دو نفره يا ارتباط تصوص ي

زندگي روزمره فرزندان تود که دور از آنها زندگي م يکنن د

است .در اين محي تنها دو نفر ميتوانند حضور داشته باشند و

توش حالي م يکردن د.

با يکديگ ر گفتگ و کنن د و پي ام تصوص ي ارس ال نماين د.

فرزندان نيز از اي ن دي دارهاي مج ازي و ارتباط ات آنالي ن

سالمندان از امکان ارسال پيام تصوصي از طريق ش بکهه اي

استقبال کرده و از اين راه با والدين تود در ارتباط بودند.

اجتماعي آنالين ب ه منظ ور برق راري ارتب اط تصوص ي ب ا

قرار ميگرفتند و از اين بابت احسا

مشارکتکننده  3در اين رابطه گفت" :پريش
عک

ديدم پس رم

تودشو تو اينس تاگرام گذاش ته .داره ف ول ليسانسش و

فرزندان تود و گفتگو در مورد مطال شخصي ،بيم اري و ي ا
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مسائلي که مايل نبودند ديگ ران در م ورد آن بدانن د اس تفاده

شيريني با شوهرش اومد .بچه هاش بزرگ شده بودن .اونم مثه

ميکردند.

من سه تا بچه داشت بعد بچههامون باهم دوست شدن و هنوزم

مشارکتکننده  5در اين زمينه بيان کرد" :من تيلي حرف ا

رفت و آمد داريم".

رو شايد تصويري نتونم تو اس کايپ ب ه دتت رم بگ م .چ ون

مشارکتکننده  2در اين زمينه بيان کرد" :دوستان م ن ت و

همسرم کنارم هست ،چون تو تونه ممکنه ديگران باشن ،صدام

في بوک بيشتر از دانشآموزاي قديمي من هستن .اکثراً من و

پخش بشه ،چون همس رش کن ارش هس ت ،تيل ي حرف اي

پيدا کردن و درتواست دوستي دادن".

تصوصي و تانوادگي ،مسائل بيماري زنانگي ت نم يت ونم
بگم ،تو تلگرام تصوصي بهش ميگم".

شبکه هاي اجتماعي ب ه
سالمندان کمک کرده بود تا آنهايي که در يک زمينه موضوعي

سالمندان ب ا اس تفاده از ش بکهه اي

عالقه تاصي دارند بتوانند توس اين شبکه ها دور ه م جم ع

اجتماعي و سروي هاي پيامرسان توانسته بودن د دوس تان و

شوند .اين قابليت از طري ق امک ان ايج اد ص فحه در زمين ه

آشنايان قديمي تود را پيدا کنند .تجربه سالمندان نشان داد که

موضوعي مورد عالق ه ،عض ويت در گ روهه ا و کان اله اي

اين شبکهها به آنها کمک کرده تا دوستان قديمي تود را پيدا

مختل

تلگ رام و عض ويت در ص فحات م ورد عالق ه در

کنند و از اين که دوباره از آنها تبر داشتند راضي و توشحال

في بوک و اينستاگرام براي آنها ايجاد شده بود .آنها مطال

بودند.

منتشر شده در اين صفحات ،گ روهه ا و کان اله ا را بررس ي

مشارکتکننده  1بيان کرد" :من کسي رو که سي س ال ت و
نروژ بود و نديده بودمش يه دفعه تو ف ي ب وک دي دم .کل ي
توشحال شدم .کسي که از سال  60تا حا ندي دمش ،ت
اين چقدر عاليه".

ميکردند و يا مطلبي در آن زمينه به اشتراک ميگذاشتند.
مشارکتکننده  1در اين زمينه بيان کرد" :توي في بوک با
کمک دوستان يک صفحه ايجاد ک رده ب وديم در م ورد زب ان
سمناني .تمام مطالبي که تو گروهها ميذاشتم فق

و فق

به

يکي از امکانات شبکه هاي اجتم اعي مانن د ف ي ب وک،

زبان سمناني بود .افراد زيادي عضو اين ص فحه ش ده بودن د.

امکان جستجوي ديگران است .اين امکان هم به سالمندي ک ه

جال بود برام که سمنانيهاي مقيم آمريکا ،نروژ ،آلمان ،هلند،

مايل به يافتن دوستان تود است کمک ميکند ت ا آنه ا پي دا

دانمارک ،اتريش و  ...عضو اين صفحه شده بودند".

کند و هم به ديگراني که کاربر آن شبکه هستند امکان ميده د

اين شبکهها به سالمندان کم ک ک رده ب ود ت ا ع الوه ب ر

تا فرد مورد نظر تود را از بين انبوه اعضاي ش بکه اجتم اعي

آشنايي با افراد هم عالقه ،با افراد هم سن و سال تود ني ز در

جستجو و پيدا نمايد .اين شبکهها امک ان برق راي ارتب اط ب ا

سراسر دنيا آشنا شوند.

دوستان قديمي را براي سالمندان مهيا کرده بود که اين دوستي

مشارکت کننده  4در اين مورد گفت" :من تو فيس بوک ب ا

دوباره ،سب برقراري ارتباط مجدد آنها با يکديگ ر ش ده و

تيلي از شاعرا ،نويسندهها و تانوماي همسن تودم که دستي

کمک کرده بود تا ش بکه اجتم اعي ت ود را گس ترش داده و

به قلم داشتيم باهم دوست شديم ،تو ايران يا تار از کشور".
يکي ديگر از تجربيات بيان شده توس سالمندان اين ب ود

تعامالت اجتماعي بيشتري را تجربه کنند.
مشارکت کننده  4در اين مورد گفت" :اولين کاري ک ه ت و

که آنها با استفاده از اين شبکهه ا ،ب راي دي دار حض وري و

في بوک کردم اين بود که اس م دوس تاي دبيرس تانمو س ر

جم ع ش دن دور ي کديگ ر در مح ي واقع ي برنام هري زي

کردم .از اين طريق تونستم چندتا از همکالس يه اي س ابقمو

ميکردند .اين شبکهها به آنها کمک کرده ب ود ت ا ع الوه ب ر

پيدا کنم که سالها نديدمشون .مثالً ي ه همکالس يم رو بع د از

آشنايي با افراد هم عالقه ،براي دي دار حض وري و آش نايي و

چهل سال ديدم تيلي برام جال

ب ود آدر

دادم ب ا گ ل و

مرجان مومني و همکاران
ديدار يکديگر برنامهريزي کنند که اي ن ام ر باع

اف زايش

تعامالت اجتماعي در اين دوران از زندگي آنها شده بود.

تجربيات سالمندان نشان داد که آنها مايل بودند که ب دون
گذاشتن هيچ اثري از تود ،بدانند فرزندان ،دوستان و اعض اي

مشارکتکننده  5در اين مورد بيان کرد" :تو تلگرام عض و

تانواده چه اطالعاتي در صفحات اجتماعي تود ب ه اش تراک

يک گروه ورزشي هستم .گاهي تو پارک بانوان ب ا ه م ق رار

ميگذارند .همچنين سالمندان بيان کردند که پروفايل دوستان و

ميذاريم .اونجا جمع ميشيم ،حا اگه قراره توراکي ببريم اگه

اعضاي تانواده تود را کنت رل ک رده و تص اوير ب ه اش تراک

قراره مثالً ورزش تاصي انجام بديم ،چه س اعتي ب ريم ،ک ي

گذاشته شده توس آنها را ميببينند و بدون اين که ب ا آنه ا

برگرديم يا با کيا همراه باشيم همشو از طريق تلگرام تو همون

تما

وحال آنها باتبر

گروه هماهنگ ميکنيم".

ميشوند.

برقرار کنند و يا حتي بدانند ،از ح

همچنين مشارکتکننده  8در اين زمينه گف ت" :ي ه گ روه

مشارکتکننده  8در اين مورد گفت" :وقتي دتترم عکسي

داريم تو تلگرام که از همه جاي ايران هستن ...تو گ روه ق رار

ميگذاره تو في بوک ميفهمم حالش توبه ،يا مثالً اگه سفره،

گذاشتيم امسال عيد شمال ويال گ رفتيم ي ه ع ده ک ه ش راي

سفر بهش توش گذشته .ي ا دوس تام عکس ي م يگ ذارن ي ا

داشتيم با تانواده رفتيم اونجا همديگه رو ديديم .تيلي توب

استاتوساشونو آپديت ميکنن ،من ميفهمم اون ا ا ن کج ان و

بود .ا ن هم بلي قطار گرفتيم دو هفته ديگه داري م م يري م

دارن چيکار ميکنن .در چه حالي هستن؟ ت ازش ون دورم،

تبريز تونه يکي از اين دوستان".

ولي در جريان کارشون هستم".

کنت رل نامحس و

تجزيه و تحلي ل دادهه ا نش ان داد ک ه

يک ي از

زيرمضمون هايي بود که از تجزيه و تحلي ل دادهه ا اس تخرا

سالمندان به د يل مختلفي احس ا

شد .سالمندان در هنگام استفاده از شبکههاي اجتماعي ،ن وعي

بودند .آنها به دنبال فوت همس ر ،ازدوا فرزن دان و مس تقل

نظارت بر زمان آنالين بودن اعضاي تانواده و دوستان داشتند.

شده آن ها ،مهاجرت فرزندان به تار از کش ور ب راي ادام ه

مشارکتکننده  1در اين زمينه بيان کرد" :من ميبينم دورو

تنه ايي را تجرب ه ک رده

تحصيل و زندگي و يا بازنشستگي و فراغت از ک ار ،احس ا

وريامو که دائماً آنالينن .دائم نشستن .مثالً ت و تلگ رام ميش ه

تنهايي ميکردند .همچنين بيماري و مح دوديته اي حرکت ي

کنترل کرد .معلوم ميشه کيا بيدارن ،با ش ميزنه اينا آنالينن".

ناشي از افزايش سن نيز عامل تجربه شدهاي بود که سب شده

تجربيات سالمندان نشان داد که اين شبکهها به آنها اجازه
ميداد تا فعاليت اعضاي تانواده تود را به طرل مختل

مانند

کنترل آترين زمان آنالي ن ب ودن و تي ک دوم ت وردن پي ام

بود آنها نتوانند از منزل تار شوند که اين نيز باع
احسا

تنهايي در آنها شده بود .تجارب سالمندان نش ان داد

که آنها از طريق عضويت در شبکهه اي اجتم اعي آنالي ن و

ارسال شده ،مشاهده کنند .اين نو نظارت به آنه ا احس ا

استفاده از آنها توانسته بودند بر احسا

آرامش ميداد چون آنها از اين طريق متوجه ميش دند ح ال

کنند.

فرزندشان که دور از آنها زندگي ميکند توب است.
مشارکتکننده  5در اين زمينه گفت" :يه موق ع م ثالً م ن

ايج اد

تنه ايي ت ود غلب ه

مشارکتکننده  7در اين زمينه گفت" :بعد از فوت همس رم
تيلي احسا

تنهايي ميکردم .اين شبکهها تنهاييمو پر کرد".

چهار صبح بلند ميشم بالفاصله تلفنو روش ن م يک نم چ ک

شبکههاي اجتماعي آنالين با داش تن تصوص ياتي چ ون

ميکنم ببينم آترين بار دتترم کي آنالين بوده؟ کي توابي ده؟

امکان برق راري ارتب اط ب دون مح دوديت زم اني و مک اني

حالش توبه؟ اين بهم آرامش ميده ...ي ا م ثالً چي زي ب راش

توانسته بود به سالمندان کمک کند تا کمت ر احس ا

تنه ايي

مينويسم چه اون جواب بده چه نده ،وقتي ميبي نم تي ک دوم

کنند .آنها مايل بودند هر زم ان ک ه دوس ت دارن د ف ار از

تورده متوجه ميشم که اون ديده".

ساعت کاري و در روز و ش  ،با فرزندان تود در تما

بوده

جلد  ،20شماره ( 2پياپي  ،)70بهار  – 1396ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

تنهايي تود بکاهند .اين شبکهه ا ني ز ب ه دلي ل

مشارکت کننده  6بي ان ک رد" :در زم ان م ا تلف ن ب ود و

داشتن اين تصوصيت ،به آنها در برقراري ارتب اط ب دون در

تلگراف .مثالً نگران مادرم ميشدم ،بايست ميرفتم تلفنتون ه

نظر گرفتن محدوديت هاي مکاني ،جغرافيايي و زم اني کم ک

بهش زنگ ميزدم ولي حا هر لحظه ميشه ديد بچ هه ا رو.

و از احسا

ت ديگه آدم کمتر احسا

کرده بود.

تنهايي ميکنه".

جدول .6نمونهای از روند استخراج مضمون اصلی ،زیرمضمونها و خوشه کدها با استفاده از جمالت و عبارات مهم
مضمون
اصلی

زیر مضمون

تعامل با اعضای
خانواده و دوستان

تعامالت اجتماعی توسعه یافته

احیای روابط
قدیمی
آشنایی با افراد با
عالئق مشترک

کنترل نامحسوس

رهایی از تنهایی

خوشه کدها

معنی فرموله شده

جمله یا عبارت مهم

برقراری ارتباط از طریق
اسکایپ/ایمو/تلگرام/فیس
بوک/اینستاگرام

کمک به برقراری ارتباط با
فرزندان راه دور

"من دخترم خارج از کشور زندگی میکنه .روزی دوبار با اسکایپ باهاش
صحبت میکنم" .مشارکت کننده 4

اطالع از زندگی خود به
"دختر من دانمارک زندگی میکنه .من همه چی رو حتی همون حرفای
فرزندان
اطالع دادن/گرفتن از زندگی روزمره و
روزمره رو براش تو تلگرام مینویسم ،مثال امروز کالس مثنوی دارم خونه
مطلع شدن از زندگی روزمره
دادن مشاوره به فرزندان
نیستم ،پیام میذارم و میرم .اونم همینطور" مشارکت کننده 7
فرزندان
"دوستانی که  11ساله ندیدمشون رو تو فیسبوک پیدا کردم" .مشارکت
کمک به یافتن دوستان
یافتن دوستان قدیمی و ارتباط با
کننده 8
قدیمی
آنها
عضویت در گروه مورد عالقه
تعداد زیادی افراد هم عالقه "تو تلگرام در گروه میراث فرهنگی که عضو م خیلی ها هستن .غریبه و
جمع شدن افراد هم عالقه دور هم
غریبه آشنا در یک گروه آشنا .بعضی وقتا تو همون گروه قرار میزاریم جایی دور هم جمع میشیم و
برنامه ریزی قرار مالقات حضوری
چند نفر سخنرانی میکنند ".مشارکت کننده 1
هماهنگ کردن برای جمع
شدن دور هم
بدون این که دوستانش
" ....دوستام عکسی میزارن یا استاتوساشونو آپدیت می کنن من می فهمم
اطالع از احوال دیگران بدون رد پا
بدانند می فهمد که آن ها
اونا االن کجان و دارن چیکار می کنن".مشارکت کننده 8
کجایند و چه میکنند.
کمک به پر شدن تنهایی به
"تنهاییمو پر میکنه ،مخصوصا االن که بچههام کنارم نیستن ،یا ازدواج
کم کردن احساس تنهایی ناشی از
دنبال ازدواج و مهاجرت
کردن یا رفتن خارج از کشور .مشارکتکننده .7
زندگی مستقل/مهاجرت فرزندان
فرزندان

تعامالت اجتماعی توسعه یافته

جدول  .3مضمون اصلی ،زیرمضمونها و خوشه کدها
خوشه کدها
زیرمضمون ها
مضمون اصلی
برقراری ارتباط از طریق اسکایپ/ایمو/تلگرام/فیس بوک/اینستاگرام
دیدن عکس وفیلم روزمره فرزندان  ،نوهها و دوستان
اطالع دادن/گرفتن از زندگی روزمره و دادن مشاوره به فرزندان
تعامل با اعضای خانواده و دوستان
الیک کردن/گرفتن
کامنت گذاشتن/گرفتن
ارتباط دو نفره با استفاده از پیام خصوصی
یافتن دوستان قدیمی و ارتباط با آنها
امکان دسترسی دوستان قدیمی به یکدیگر
احیای روابط قدیمی
ارتباط مجدد با همکاران سابق
جمع شدن افراد هم عالقه دور هم
آشنایی با افراد هم عالقه از سراسر دنیا
آشنایی با افراد با عالئق مشترک
آشنایی با افراد هم سن و سال
برنامه ریزی قرار مالقات حضوری
نظارت بدون رد پا بر حضور دیگران
اطالع از احوال دیگران بدون رد پا
نظارت نامحسوس
نظارت بدون درج کامنت یا الیک
پر کردن تنهایی بعد از فوت همسر
کمک به رفع تنهایی به دنبال بازنشستگی
کم کردن احساس تنهایی ناشی از زندگی مستقل/مهاجرت فرزندان
رهایی از تنهایی
مقابله با تنهایی ناشی از ناتوانیهای حرکتی
کم شدن تنهایی با استفاده از غلبه بر محدودیت های زمان و مکان

مرجان مومني و همکاران

بحث و نتيجهگيري

به نف

يافتههاي مطالعه حاکي از آن بود که س المندان ب ه دنب ال

ميبخشد و نسلها را تقويت ميکند .همچنين ميتوان د باع

در سالمندان را افزايش ميدهد ،رواب عاطفي را بهبود

عضويت و استفاده از شبکه هاي اجتم اعي آنالي ن ،تع امالت

سرزندگي مادربزرگ و پدرب زرگ ش ود و در نتيج ه ش رو

اجتماعي گستردهتري را تجربه ک رده بودن د .مض مون اص لي

بيم اري روح ي ي ا جس مي را آهس ته کن د [ .]36توس عه

حاصل از اين مطالعه" ،تعامالت اجتماعي توسعهيافته" بود ،که

فنآوريهاي اجتماعي ،سبکهاي تعامالت اجتماعي را تغيي ر

در ارتباط با زيرمضمون هاي «تعام ل ب ا اعض اي ت انواده و

داده است .ارتباط بين فرزندان ،پدربزرگ و مادربزرگها ديگر

دوستان»« ،احياي رواب قديمي»« ،آشناي با افراد ب ا عالئ ق

به ارتباط متقاب ل چه ره ب ه چه ره مح دود نم يش ود ،زي را

مشترک»« ،کنترل نامحس و » و «ره ايي از تنه ايي» ب ود.

فناوريهاي اجتماعي ارائه مکانيزم و فرص ت ب راي اف زايش

مطالعه محققان که در مورد شبکهه اي اجتم اعي انج ام ش ده

تما

و برقراري ارتب اط از طري ق س ايته اي ش بکهه اي

نشان داده است که رواب اجتماعي توب ي ک پ يشش رط و

اجتماعي آنالين مانند في بوک و توييتر را امکانپ ذير ک رده

پيشنياز براي کيفيت زندگي و سالمت روان در سالمندان است

است [ .]37همچنين سالمندان براي برقراري ارتباط ب ا اف راد

[ .]31نتايج مطالعات نشان داده است که استفاده از شبکهه اي

نزديک تانواده بيشتر از اسکايپ استفاده ميکنند .سالمنداني

اجتماعي آنالين يا ساير تکنولوژيهاي مبتن ي ب ر وب مانن د

که از اسکايپ استفاده کرده ان د ،آن را ب ه عن وان ي ک اب زار

اسکايپ ،ميتواند تعامالت اجتماعي را افزايش دهد و انگي زه

کاربردي براي تسهيل برقراري ارتب اط ب ا ديگ ران تصوص اً

اصلي سالمندان ب راي ي ادگيري و اس تفاده از اي ن ابزاره ا و

ارتباط با اعضاي تانواده ميدانند [.]38

فناوريها ،حفظ ارتباطات است [.]33،32،14
يکي از زيرمضمونهاي اي ن مطالع ه ،تعام ل ب ا اعض اي

در اين مطالعه سالمندان ع الوه ب ر اس تفاده از ارتباط ات
تص ويري ،از راهه اي ديگ ري همچ ون دي دن عک

ه او

تانواده و دوستان بود .نتايج اين مطالعه نشان داد که سالمندان

ويدئوهاي به اشتراک گذاشته شده و قرار دادن کامنت و يک

توانسته بودند با استفاده از ش بکه ه اي اجتم اعي آنالي ن ب ا

کردن با دوستان و نزديکان ت ود ارتب اط برق رار م يکردن د.

فرزندان ،نوهها ،افراد فاميل و دوس تان ارتب اط برق رار کنن د.

روشهاي ديدار بص ري مانن د عک

 ،ي ک عنص ر مه م در

آنها همچنين از نرمافزارهاي پيامرسان و تصويري مبتن ي ب ر

شبکه هاي اجتماعي براي پيوند با اعضاي ت انواده در مح ي

اينترنت مانند اسکايپ و ايمو براي برق راري ارتب اط و دي دن

ارتباط ات آنالي ن اس ت [ .]17قابلي ت کامن ت گذاش تن در

اعضاي نزديک تانواده تصوصاً فرزندان و نوهه ا ک ه دور از

شبکه هاي اجتماعي آنالين به کاربران اجازه ميده د گف ت و

آنها بودند ،استفاده ميکردند .با افزايش اميد به زندگي ،زم ان

گو با ديگران را در سايتها ش رو کنن د [ .]39قابلي ته اي

بيشتري براي توسعه رواب تانوادگي وجود دارد و سالمندان

مختلفي که براي کاربران در شبکههاي اجتماعي آنالين وج ود

مايل به صرف زمان بيشتري در تعامل با اعض اي ت انواده و

دارد ،مانند نظر دادن و کامن ت گذاش تن ،اس تفاده از ويژگ ي

حفظ رواب تانوادگي تود هستند [ .]34استفاده از شبکههاي

" يک" ،بارگذاري عک

و ارس ال پي ام تصوص ي باع

اجتماعي آنالين ميتواند ابزار توبي ب راي برق راري ارتب اط

ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي ( )Social Capitalم يش ود

باشد تا سالمندان بتوانند در جريان زن دگي اعض اي ت انواده

[.]40،17

تود قرار گيرند .مطالعه  Nefو همکاران ( )2013مزيت اصلي

يکي از زيرمضمون هاي ظهور يافته در اين مطالعه احي اي

استفاده از شبکهه اي اجتم اعي آنالي ن را توان ايي آنه ا در

رواب قديمي بود .سالمندان به روش هاي گون اگوني توانس ته

امکان برقراري ارتباط سالمندان با نسلهاي جوانتر (کودک ان

بودند با دوستان ،همکاران و ش اگردان ق ديمي ت ود مج دداً

و نوهها) دانسته است [ .]35ارتباطات بيشتر با نوهها اعتم اد

ارتباط برقرار کنند .مطالعه  Quan-Haaseو ديگ ران ()2017
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ني ز تايي د م يکن د ک ه رس انهه اي ديجيت ال ب ه برت ي از

با دوستان ه م س ن و س ال ص ورت گي رد .زي را س المندان

شرکتکنندگان در آن مطالعه کمک کردند تا با دوستان ق ديمي

احسا

ميکنند که اين تبادل حمايت داوطلبان ه ،دوجانب ه و

دوباره ارتباط برقرار کنن د [ .]11نت ايج مطالع ه ديگ ري ني ز

مهمتر از همه هميشه در دستر

است [.]42

همراستا با نتيجه اين مطالعه ،تماي ل س المندان در اس تفاده از

حضور در گروه هاي مجازي عاملي براي آشنايي با اف راد

شبکهه اي اجتم اعي آنالي ن را ب ه منظ ور تقوي ت س رمايه

همعالقه بود .اين آشنايي حتي منجر به ديدار حض وري اف راد

اجتم اعي از طري ق برق راري ارتب اط ب ا دوس تان نزدي ک،

تار از صفحه يا گروه مجازي شده بود .آنها از طريق اي ن

همک اران و اعض اي ت انواده را نش ان داد [ .]41يک ي از

شبکه ها و پيام رسانها براي ديدار حضوري و قرار در مح ي

انگيزههاي استفاده س المندان از ش بکه اجتم اعي ف ي ب وک

واقعي هماهنگ ميکردند و زمان و مک ان مشخص ي را ب راي

توانايي برقراري ارتباط با کساني است که دور و ي ا غيرقاب ل

حضور و ديدار دوستان جديد يا ق ديمي انتخ اب م يکردن د.

هستند .اين رواب شامل برقراري ارتباط با همک اران

مطالعات نشان داده است که دادن و گرفتن حماي ت اجتم اعي

قبلي و همکالسيهاي دوران مدرسه ،دوستان قديمي و اعضاي

پديدهاي ساکن و ايس تا نيس ت و ني از ب ه هم اهنگي دارد و

تانواده راه دور است ،هر چند که محدود به آن نيس ت [.]39

رسانه هاي ديجيتال براي انجام اين هم اهنگيه ا ض روري و

نتايج مطالعه حاضر که ش بکهه اي اجتم اعي فرص تي ب راي

مفيد هستند .زيرا از طريق استفاده از اين رس انهه ا برق راري

با دوستان ق ديمي را ف راهم م يکن د از اي ده

ارتباط تسهيل ميشود و م يت وان از آنه ا ب راي هم اهنگي

از دست رفته"  2008 Joinsonحماي ت

رد [Joinson .]43

دستر

برقراري تما
"کس

دوباره تما

ميکند [.]8

جلسات و ديگر انوا ارتباطات اس تفاده ک

( )2008سه عامل پيوستن به گروهها ،سازماندهي رويدادها و

از ديگر زيرمضمون هاي اين مطالعه آش نايي ب ا اف راد ب ا

برنامهريزي براي جلسات با "افراد همفکر" را هنگام اس تفاده

عالئق مشترک بود .تجربيات س المندان بي انگر اي ن ب ود ک ه

از شبکههاي اجتماعي با عنوان "اشتراک هويت" مطرح ک رده

استفاده از شبکههاي اجتماعي آنالين به آنه ا اي ن امک ان را

است [.]8

ميداد که با افراد ديگري که با آنها عالئق مشترک دارن د ،در

کنترل نامحسو

زيرمضمون ديگري بود که در اين مطالعه

سراسر دنيا آشنا شوند .آنها از روشهاي گون اگوني ب ا اي ن

ظهور يافت .نتايج اين مطالعه نشان داد که سالمندان از طري ق

افراد آشنا شده بودند .برتي از آنها با ايجاد ص فحه و گ روه

شبکه هاي اجتماعي آنالين بدون آن که نياز باشد اظهار وجود

مورد عالقه در شبکه ها و برتي ديگر از طري ق عض ويت در

نمايند و کسي به حضور آنها پي ببرد ،م يتوانن د در جري ان

صفحات ب ا موض وعات م ورد عالق ه ت ود در ش بکهه اي

زندگي اعضاي تانواده و دوستان تود ق رار گيرن د .آنه ا از

اجتماعي و يا گروههاي تلگرامي توانسته بودند با اف رادي ک ه

روشهاي متفاوتي بدون انجام فعاليتي در اي ن ش بکهه ا ،ب ه

آنها هم به آن زمينه موضوعي عالقه داشتند و ي ا ه مس ن و

اطالعات جديدي در مورد نزديکان تود دست مييافتند .يکي

سال آنها بودند آشنا شده و با آنها در ارتباط باشند .مطالع ه

از اين روش ها ،ديدن تصاوير و فيلمهاي به اش تراک گذاش ته

 Quan-Haaseو همک اران ( )2017نش ان داده اس ت ک ه

ش ده توس

( )statusراه

سالمندان با دوستاني که مدت زم ان ب يشت ري آنالي ن و در

ديگري بود که آنه ا در جري ان زن دگي دوس تان و اعض اي

شبکههاي اجتماعي فعالتر هستند ،ارتباط ب يشت ري برق رار

تانواده تود قرار ميگرفتند و از حال آنها با تبر ميش دند.

در مح ل

مطالعه  Jungو  )2016( Sundarنشان داد که پيوند اجتم اعي

کار تود و نوههاي آنها در مدرسه حضور دارند و همه آنه ا

و کنجکاوي ميتواند فعالي ته اي نظ ارتي در ف ي ب وک را

به نوعي مشغول هستند .در مقابل ،اين تبادل حمايت ميتوان د

پيشبيني کند و اي ن ک ار را از طري ق بررس ي يادداش ته ا،

ميکنند [ .]11فرزندان بزرگسال افراد سالمند اغل

ک اربران ب ود .توان دن اس تاتو

مرجان مومني و همکاران
پيوندها و استاتو هاي مختل بدون قرار دادن کامنت و نظ ر

ديدن عک هاي به اشتراک گذاشته شده انجام ميدهن د .اي ن

انجام ميدهد که اي ن کنجک اوي و نظ ارت اجتم اعي باع

کار سالمندان را قادر ميسازد ک ه عل يرغ م دوري فيزيک ي،

افزايش اعتماد به نف

ميشود [ .]17نتيجه مطالعه ديگري نيز

احسا

حضور اجتماعي و يا بودن با ت انواده و دوس تان را

هم راستا با نتيجه اين مطالعه نشان داد که س المندان از طري ق

تجربه کنند [ )2008( Joinson .]39نيز براي بيان اين مفهوم از

في بوک در جريان آنچه که در زن دگي دوس تان و ت انواده

واژه "تما

منفعالنه ،نظارت اجتماعي" اس تفاده ک رده اس ت

اتفال ميافتد قرار ميگيرند .آنها به جاي نوشتن اتبار مربوط

[.]8

به زندگي تود ،توانندگان منفعل در ف ي ب وک بودن د [.]11

زيرمضمون ديگر حاصل از اين مطالعه ،ره ايي از تنه ايي

يکي از کنجکاويهاي اصلي سالمندان در استفاده از شبکههاي

بود .نتايج اين مطالعه نشان داد که سالمندان به د يل مختلف ي

اجتماعي آنالين اين است که اين شبکهه ا س المندان را ق ادر

چون فوت همسر ،ازدوا فرزن دان و زن دگي مس تقل آنه ا،

با کسي" مثالً اعض اي ت انواده ،ب ا

مهاجرت فرزندان به تار از کش ور ب راي ادام ه تحص يل و

آن ها در ارتباط باشند [ .]44بزرگترين مزيت ف ي ب وک از

زندگي و ناتواني و محدوديتهاي حرکت ي ناش ي از اف زايش

ديد سالمندان با ي  65سال اين است که ميتوانن د از طري ق

س ن ،احس ا

تنه ايي را تجرب ه ک رده بودن د .عض ويت در

آن در جري ان زن دگي ديگ ران ق رار گيرن د [ .]45يک ي از

شبکههاي اجتماعي آنالين از طري ق ايج اد امک ان برق راري

نظ ارت اجتم اعي در ش بکهه اي

ارتباط با فرزندان و غلبه بر محدوديتهاي جغرافيايي ،زم اني

اجتماعي آنالين پرداتت ،مطالع ه  Lampeو همک اران ب ود.

و نيز غلبه بر محدوديت هاي حرکتي ناش ي از اف زايش س ن،

نتايج اي ن مطالع ه نش ان دارد ک ه اف راد از ش بکه اجتم اعي

کمک کرده بود تا سالمندان کمتر احسا

تنه ايي کنن د .اي ن

في بوک بيشتر به منظور جستجو و نظارت اجتماعي استفاده

شبکهها به آن ها امکان داده بود تا در هر زم ان از ش بانه روز

ميکند تا ببينند نزديکان و دوستان قديمي در چه حالي هستند

که احسا

تنهايي ميکنند بتوانند با فرزندان و دوس تان ت ود

و چگونه رفت ار م يکنن د [ ]46و چ ه مط البي را در ص فحه

ارتباط برقرار کنند .احسا

شخصي تود به اشتراک ميگذارند [ .]47با توجه به اين ن و

از سالمندان در جوامع مختل

ميسازند تا "بدون تما

مطالعات اوليه که به بح

تنهايي مسالهاي است که بسياري
آن را تجرب ه م يکنن د [.]51

استفاده از شبکههاي اجتماعي آنالين شواهدي وجود دارد ک ه

محققان معتقدند احسا

عنوان ميکند که پروفايلهاي افراد در في بوک ميتواند ابزار

سالمندي را مورد تهديد قرار ميدهد و اين احسا

مهم ي ب راي "ارائ ه ت ود" ( )self-presentationباش د.

عامل در بروز و تقويت ديگ ر بيم اريه اي دوران س المندي

رسانههاي ديجيتال عالوه بر اينک ه امک ان برق راري ارتب اط

باشد [ .]52سايتهاي شبکههاي اجتماعي اين امکان را فراهم

را برق رار م يکنن د،

ساتته اند که از طريق آن مردم سراسر دني ا ب دون توج ه ب ه

مزاياي بالقوه ديگ ري ني ز دارن د .ک اربران اي ن فن اوريه ا

محدوديت زمان و مک ان ب ا ي کديگ ر م رتب ش وند [.]53

ميتوانند با افشاي تود ( )self-disclosureبه اعض اي ش بکه

عليرغم مطالعات بسيار اندکي که بيان کردهاند رابط هاي ب ين

تود اطال دهند که نياز به حماي ت و پش تيباني دارن د [-48

استفاده سالمندان از شبکهه اي اجتم اعي آنالي ن و احس ا

 .]50مطالعه  Jungو همکاران ( )2017نيز هم راستا با نت ايج

تنهايي ديده نشده است [ ،]54مطالعات مختلفي تاييد کرده ان د

اين مطالعه به اين نتيجه رسيد که بسياري از سالمندان از شبکه

ک ه ارتباط ات آنالي ن و تعام ل و معاش رت اف راد از طري ق

اجتماعي في بوک استفاده ميکنند تا بتوانند تانواده ت ود را

سايتهاي شبکههاي اجتماعي ،به سالمندان کمک ميکند تا از

از دور مشاهده کنند و اين کار را از طريق تبرتوان في بوک

تنهايي آنه ا را ک اهش ده د

مستمر با افراد با رواب ق وي و ض عي

( )Facebook’s newsfeedمرور اس تاتو

روزآم د ش ده و

تنهايي حتي بيشتر از بيماري و فق ر

انزوا جلوگيري کرده و احسا

ميتوان د

[ .]56،55،21،20،11نتايج مطالعه  )2004( Selwynنيز تاييد
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ميکند که يکي از مزاي اي اس تفاده س المندان از ش بکهه اي
] و ب ه14[ اجتماعي آنالين اجتناب از انزواي اجتماعي اس ت
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احسا
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Introduction: Online social networks allow users, who are anywhere in the world, to communicate with
other people with text, audio, and video. Studies have shown that older adults use of social networks and
online communication can increase social support, improve quality of life and increase their health. The
purpose of this study was to understand the older adult's experiences of online Social Interactions.
Materials and Methods: This study was performed following a qualitative approach and
phenomenological methodology in Semnan (Iran) in 2016. The studied sample was taken by purposive
sampling method. Required data was collected via deep and semi-structured interviews with 9 older adults
who were active members of at least one online social network. The obtained data was analyzed using the
seven-step Colaizzi's method.
Results: From data analysis, the main theme of "developed social interactions" was extracted from five
sub-themes: "interaction with family and friends", "revival of old relationships", "familiar with people with
common interests", "impalpable control" and "liberation from loneliness".
Conclusion: The results explained the various dimensions of the use of the older adults from online
social networks and showed that these networks have the potential to be used to enhance social interactions
in aging. The results of this study can help planners by identifying the benefits of these networks, while
taking necessary interventions to increase the use of the elderly from these networks, promote social
interactions and, consequently, promote the health of the elderly.
Keywords: Older Adults, Online Social Interaction, Online Social Networks, Phenomenology
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