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۱۴۰۰ 



 چکیده فارسی

 ی مرگ اجتماعی در افراد مبتال به شکستگی مفصل رانریگشکلتبیین فرایند 

فرایند که  باشدیم دهیچیو پ یجد ج،یرا بیآس کی ؛یارتوپد یهایشکستگ نیترعیمفصل ران ازجمله شا یشکستگ مقدمه:

افراد ادامه داشته باشد.  بیشتر خیلی یا سال یک تاو بسیار طوالنی مدت دارد و حتی ممکن است  زیبرانگچالشبهبودی نسبی، 

هستند که ممکن  یمشخصات یدارا نیز مفصل ران یکنترل به دنبال شکستگ رقابلیمدت غ یمزمن و عوارض طوالن یبا ناتوان

 نیا افتهیمداوم و بهبود ن یجسم یبا ناتوان. بدین صورت که دینما مستعد یمرگ اجتماع دهیها را جهت تجربه پداست آن

 تیهو فیموجب تضع تیدرنهاکه  افتدیاستقالل به مخاطره م ،یمشارکت اجتماع ،یخصوص میحر لیاز قب یعوامل ماران،یب

پیامدهای ناگوار جسمی، روحی و اجتماعی  تواندیمکه  شودمی هاآنی و محرومیت اجتماعی عدم تعامالت اجتماع ،یاجتماع

ی این فرایند هایژگیوداشته باشد. جهت طراحی مداخالت مراقبتی پیشگیری و کنترل مرگ اجتماعی، شناسایی ابعاد و 

در افراد مبتال به  یو توسعه مرگ اجتماع یریگشکل فرایندو درک  نییتب ،حاضرپژوهش ضروری است. بنابراین هدف 

 گرفته شد. ران در نظرمفصل  یشکستگ

بیمار با  20ی هدفمند و سپس نظری ریگنمونهی، از طریق روش انهیزمرویکرد نظریه  در پژوهش حاضر با  روش کار:

ی وارد مطالعه شدند. ارحرفهیغی و احرفهنفر غیر بیمار از مراقبت دهندگان  9و با حداکثر تنوع داده ها شکستگی مفصل ران 

ی عمیق نیمه ساختاریافته، یادداشت در هامصاحبهی مرگ اجتماعی از طریق ریگشکلی مربوط به فرایند هادادهی آورجمع

 برای مفاهیم هاداده؛ تحلیل مراحل( در 2015با رویکرد کوربین و اشتراوس) هادادهعرصه و مشاهده صورت گرفت. تحلیل 

ی طبقات انجام سازکپارچهیو زمینه، استخراج فرایند در تحلیل  برای هادادهتحلیل  ،ابعاد و ویژگی ها توسعه آن ها براساسو

ی پرسیدن هاکیتکناستفاده گردید.  همچنین از  MAXQDA10افزارنرماز  هاداده دهیسازمانگرفت. جهت مدیریت و 

جهت تحلیل و ترکیب  ی دیگرلیتحل یابزارها ریسا ی، مقایسه مداوم و نظری، نوشتن خط داستانی وسینو ادآور، یسؤاالت

 نظری استفاده شد.

مفاهیم اولیه بودند؛  212زیر طبقه و  55طبقه اصلی که خود دربردارنده 16طبقه مرکزی و  1، هادادهپس از تحلیل  :هاافتهی

 ی مرگ اجتماعی در افراد مبتال به شکستگی مفصلریگشکلاستخراج گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرایند پایه 

ی عامدانه برای رهایی از شرایط و زندگی اجتماعی مختل شده پس از شکستگی است. دغدغه اصلی بیماران رانگریخودوران، 

ی استراتژی و انهیزمعوامل  تأثیرشناسایی شد که افراد تحت  داریمعنپس از  شکستگی مفصل ران، حفظ زندگی اجتماعی 

ی مؤثرراهبردهای مختلفی در جهت کسب آن به کار گرفته بودند. طبقه تالش جهت نجات زندگی شامل راهبردهای مثبت و 

.  شودمیمنجر به دستیابی افراد به زندگی اجتماعی حداقلی  هاتالشبودن  حاصلیبدرک  رغمیعلموقت  صورتبهبود که 

 هر دغدغهی از پوشچشمهمچون؛ پس زدن حمایت،  مؤثریی غیر هایاستراتژاهبردها و طبقه خودویرانگری عامدانه شامل ر

ی و بی تالشی و رهایی بود که در نهایت خود رنجورمندی و مسئولیت نسبت به اطرافیان، تخریب هویت اجتماعی، تشدید 

 بخشییرهاتحت عنوان خودویرانگری . طبقه مرکزی شودمیمنجر به پیامدهایی چون انزوا طلبی و مرگ طلبی در این افراد 

 .باشدیمبین زمینه، فرایند و پیامدهای مرگ اجتماعی  تنگاتنگبیانگر ارتباط 



ی مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که مرگ اجتماعی در برخی افراد مبتال به شکستگی مفصل هاافتهی ی:ریگجهینتبحث و 

ی و ماهیت حام ریغی فردی، محیط هایژگیو. ماهیت بیماری، دهدیمرخ  «خودویرانگری عامدانه»ران در فرایندی تحت عنوان

ی این فرایند را فراهم ریگشکلموانع و تسهیل گرهای مرگ اجتماعی، زمینه و بستر  عنوانبهاقتصادی  -زندگی اجتماعی

ی انهیزماجتماعی دو نوع استراتژی متناسب با شرایط  داریمعن. بیماران در برخورد با اضمحالل تدریجی زندگی سازندیم

برای این  است و تاکنون دهیچیو پ یچندبعد ی،اجتماع یندیفرآ ،یمرگ اجتماع یریگشکل ندیفرآ نکهیبا توجه به ا داشتند.

 نیدر ا یمرگ اجتماع یریگشکل ندیدرک فراشناسایی و  است دهیآن ارائه نگرد یبرا یاکنندهنییتب یتئور دسته از بیماران

  نقش مهمی ایفا نماید. د؛یکمک نما ندیفرآ نیا رییو تغ لیتعد ،یریشگیکه به پ یتمداخال یجهت طراح در تواندیم مارانیب

 یگراندد تئور ند،یمفصل ران، فرا یشکستگ  ،یانزوا اجتماع ،یمرگ اجتماع:   هادواژهیکل
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Abstract  

Explore the process of social death in patients with hip fracture 

Introduction 

 Hip fracture is one of the most common orthopedic fractures; It is a common, serious and 

complex injury that has a partial, challenging and very long recovery process. People with chronic 

disabilities and uncontrollable long-term complications following a hip fracture also have 

characteristics that may make them eligible to experience social death.  Thus, with the continuous and 

unhealed physical disability of these patients, factors such as privacy, social participation, 

independence are endangered. Ultimately, it weakens their social identity, lack of social interactions 

and social deprivation, which can have dire physical, mental and social consequences. In order to plan 

for the prevention and control of social death, it is necessary to identify its dimensions and 

characteristics. Therefore, the aim of this study was to explain and understand the process of 

formation and development of social death in people with hip fractures. 

Method 

In the present study, with the approach of grounded theory, 20 patients with hip fractures with 

maximum data variation and 9 non-patients from professional and non-professional caregivers were 

enrolled through purposive sampling and then theoretical sampling approach. Data related to the 

process of formation of social death were collected through in-depth semi-structured interviews, field 

notes and observation. Data analysis with Corbin and Strauss (2015) approach in stages; was 

performed data analysis for concepts and their development based on dimensions and features, data 

analysis for context, and process extraction in categories analysis and classification. MAXQDA10 

software was used to manage and organize the data. Also, techniques of asking questions, reminder 

writing, continuous and theoretical comparisons, storyline writing and other analytical tools were used 

for theoretical analysis and synthesis. 

Results 

 After analyzing the data, 1 central category and 16 main categories, which included 55 sub- 

categories and 212 basic concepts; Was extracted. The results of the present study showed that the 

basic process of formation of social death in people with hip fractures is deliberately self-destruction 

to get rid of conditions and disrupted social life after fractures. The main concern of patients after hip 

fracture was to maintain a meaningful social life, which people under the influence of underlying 

factors had used various strategies and strategies to achieve it. 

Efforts to save lives included positive and effective strategies that temporarily lead to minimal 

access to social life, despite the perceived ineffectiveness of efforts. Deliberately self-destruction 

includes ineffective strategies such as; Refusal of support was the abandonment of any concern for 

others, the destruction of social identity, the intensification of self-suffering and lack of effort and 

liberation, which ultimately led to consequences such as isolation and death seeking in these people.  

The central category, called liberating self-destruction, expresses the close connection between the 

context, process, and consequences of social death.  

Discussion and conclusion 

 The findings of the present study suggest that social death occurs in some people with hip 

fractures in a process called " deliberately self-destruction." The nature of the disease, individual 

characteristics, unfavorable environment and the nature of socio-economic life as barriers and 



facilitators of social death, provide the background for the formation of this process. Patients had two 

types of strategies appropriate to the context in dealing with significant social life disorders. Given 

that the process of formation of social death is a social process, multidimensional and complex. So 

far, no explanatory theory has been presented for this group of patients. Identifying and understanding 

the process of formation of social death in these patients can be used to design interventions that help 

prevent, modify and change this process; Play an important role. 

Keywords: Social Death, Social Isolation, Hip Fracture, Process, Grounded Theory 

 

 


