کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیهای شهر ایالم و عوامل مرتبط با آن
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در راستای توجه به مسائل سالمندان ،پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی وضعیت کیفیت
زندگی ســالمندان و عوامل مرتبط با آن بپردازد .روش پژوهش ،پیمایشــی اســت و اطالعات مورد نیاز
به شــیوه کل شــماری و با توزیع پرسشــنامه در بین  206نفر از ســالمندان مناطق حاشیهنشــین شــهر
ً
ایالم گردآوری شــده اســت .ارزیابی یافتهها بیانگر آن اســت که پاســخگویان از کیفیت زندگی نسبتا
باالیی برخوردارند و همبســتگی بین متغیرهای مســتقل نگرش دینی ،ســازگاری و حمایت اجتماعی
با متغیر وابســته ،معنیدار و مســتقیم ،و رابطه متغیرهای پرخاشــگری و احساس بیگانگی با کیفیت
زندگــی معنیــدار ،امــا معکوس اســت .همچنیــن رابطه معنیــداری بین متغیرهای ســن ،وضــع تاهل،
وضعیت ســواد ،درآمد ،چگونگی گذران اوقات فراغت و احســاس محرومیت نســبی با متغیر وابســته
مشــاهده نمیشــود .تفســیر نتایج تحلیل رگرســیونی نشــان میدهد كه متغیرهای احســاس بیگانگی و
نگرش دینی طی دو مرحله وارد معادله شــده و در نهایت  55درصد از تغییرات متغیر وابســته یعنی
کیفیــت زندگــی را تبییــن نمودهانــد .در پایــان راهکارهایــی در زمینــه بهبــود و ارتقای کیفیــت زندگی
سالمندان ساکن در مناطق حاشیهای شهر ایالم ارائه شده است.
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مقدمه و بیان مسأله
موفقیــت در ارائــه خدمــات بهداشــتی و كاهــش میــزان بــاروری از یــک ســو ،و کاهش مــرگ و میــر و افزایش
میزان امید به زندگی از سوی دیگر ،باعث افزایش قابل توجه جمعیت سالمندان شده است .این مساله
از مهمتریــن مســائل جمعیتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه رفتــه رفتــه در ایــران نیز در حــال تکوین
اســت .ارزیابــی سرشــماریهای مركــز آمــار ایــران ،بیانگر آن اســت که نســبت جمعیت ســالمندان در طی
سالهای  1335تا  1385به نسبت  2/27برابر افزایش یافته و در حال حاضر  8.2درصد جمعیت کشور
را سالمندان تشکیل میدهند (مرکز آمار ایران .)1335 -90 ،بر همین اساس و در سرشماری سال ،1390
جمعیت باالی  65ســال شــهر ایالم  9197نفر گزارش شــده که  4.5درصد کل جمعیت این شهر را شامل
شــده اســت (مرکز آمار ایران .)1390 ،بنابر این افزایش ســرعت رشــد جمعیت ســالمندان نســبت به رشــد
جمعیت کشور ،لزوم توجه به برنامهریزی مناسب برای این گروه از جمعیت را بیش از پیش مینماید.
مســاله ســالمندی و پیــری کــه باعــث كاهــش تحــرك ،مراقبــت ناكافــی ،درآمــد كــم و افزایــش شــیوع
بیماریهای جســمی و روانی افراد اســت (ســانباز 1و دیگران )2003 ،خاص یك گروه مشخص نبوده ،و همه
افراد آن را به مرور تجربه خواهند كرد (ابرســول 2و دیگران )1990 ،امروزه پژوهشــگران و محققان بیش از پیش
بــه ایــن باور رســیدهاند کــه در این دوره ،رفتارهای ارتقاء دهنده ســطح ســامت ،با توجه بــه حفظ كاركرد و
اســتقالل افــراد و افزایــش كیفیت زندگی آنهــا ،اهمیت فراوانی پیدا میکند (لی ،کو و لــی )2006 ،3لذا توجه
خود را به انجام پژوهشهای متعدد و گوناگون در زمینه کیفیت زندگی سالمندان معطوف نمودهاند.
کیفیــت زندگــی درک افــراد از موقعیــت خــود در زندگــی بــا توجه بــه فرهنگ و سیســتم ارزشــی که در
ً
آن زندگــی میکننــد و اهــداف ،انتظارات و اســتانداردها اســت .بنــا بر این مقول ـهای کامال فردی بــوده و بر
یشــان اســتوار است (سازمان بهداشت جهانی .)1996 ،4این مساله
درک افراد از جنبههای مختلف زندگ 
وضعیت فرد و یا افراد یك جامعه را با توجه به عوامل برونزایی نظیر فنآوری تولید ،زیرســاختها ،روابط
اجتماعی ،نهادهای اجتماعی ،محیط زیســت و مانند آنها تحت تأثیر قرار داده اســت .به عبارت دیگر،
یهــای اجتماعی و محیط زیســت را نیز مد نظــر قرار میدهــد (روبک،5
عــاوه بــر مســائل اقتصــادی ،نگران 
 .)1259 :1982از ای ـنرو حفــظ و بهبــود وضعیــت ســامت و كیفیــت زندگــی در دوران ســالمندی بیــش
از گذشــته اهمیــت پیــدا کــرده اســت .از ســوی دیگــر و از آنجــا كه كیفیــت زندگی ابعــاد مختلفــی را در بر
میگیــرد کــه متاثــر از عوامــل گوناگونی اســت ،توجه بــه آن ابعاد از اهمیــت خاصی برخوردار اســت ،لذا در
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رونــد مراقبــت از ســالمندان همــواره باید بــه عوامل مؤثــر در کیفیت زندگی آ نهــا توجه شــود .از جمله این
عوامل ،زندگی در مناطق حاشیه شهر و حاشیهنشینی است.
ً
حاشیهنشــینی ،دو وجه بیرونی و درونی دارد .معموال وجه بیرونی و ظاهر آن مورد توجه عموم مردم و
مبنای قضاوت درباره این پدیده است .افراد در این وضعیت در مناطقی اقامت میکنند که با جامعه میزبان
ارتباط کمی دارند و بین محل سکونت آنها و منطقه اصلی شهر نوعی جدایی وجود دارد .این امر ممکن
اســت به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم توانایی مالی خانوادهها باشــد که به علت هزینههای
بــاالی زندگی قادر به زندگی در مناطق اصلی شــهر نیســتند .علت دیگر آن وجــود موانع جذب در جامعه
میزبان است .از آنجا که بسیاری از مناطق سنتی به آسانی نمیتوانند وجود این مهاجرین را بپذیرند ،لذا
آنــان بــه مناطقی روی میآورند که امکان کنترلهای اجتماعــی و هنجاری کمتری در آنجا وجود دارد .این
مناطق بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ قرار دارند .اما وجه درونی حاشیهنشینی با نظام فرهنگی اجتماعی
و نیز موقعیت روانی افراد مرتبط است .بر این اساس وضعیت حاشیهنشینی آن گونه که رابرت پارك بیان
م ـیدارد ،شــرایط یــا عالمــی اســت بــرزخ گونــه کــه فــرد را از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی بــه حالــت تعلیــق
شهــای فرهنگــی و ملــی تا
در م ـیآورد .فــرد خــود را در شــرایطی مییابــد کــه در آن ،روابــط اجتماعــی و ارز 
حــدودی دســتخوش تزلــزل شــده ،ولــی روابــط و ارزشهای دیگــری هنوز ب هطــور کامل جایگزین آنها نشــده
یشــود .در
اســت .بــه اعتقــاد وی تجربــه چنیــن شــرایط بحرانــی موجــب شــخصیت متمایزی بــرای فرد م 
گهــا ،حالت کنارهگیری از خود نشــان میدهد و نمیتواند
اغلــب مــوارد چنین فــردی در برابر برخورد فرهن 
در متــن جامعه با عقیده راســخ بــه فعالیت خویش ادامه دهد .به عبارت دیگر ،به علت ناباوری نســبت
شهــا ،بیگانگــی بــا موقعیــت جدیــد ،فــرد از جامعــه کنــاره میگیــرد و در حالتــی معلــق در حاشــیه
بــه ارز 
اجتماع مینشــیند (انصاری 1355 ،به نقل از جمشــیدیها و عنبری .)54-55 :1383 ،عدم مشــارکت،
احســاس تبعیض ،نداشــتن روحیه تعلق شــهروندی ،کامروایی معوق و  ...از ویژگیهای عمده شخصیتی
حاشیهنشــینان اســت .حاشیهنشــین این احساس را دارد که شهر خانه او نیســت ،اگر چه خانه او در شهر
اســت و لــذا پیوســته در تضــاد میان عینیت و ذهنیت به ســر میبرد (نقــدی و صادقــی .)221 :1385 ،با
توجه به آنچه گذشــت ،ســالمندان ســاکن در مناطق حاشیه شــهر ایالم نیز از این قضیه مستثنی نیستند،
و ایشــان از مشــکالت دو وجــه درونی و بیرونی حاشیهنشــینی ،توامان رنج میبرند ،بنابــر این نیازمند توجه
دوچندان میباشند.
در حــال گــذار بــودن شــهر ایالم از ســنت به مدرنیســم و افزایش مشــکالت و مســائل ناشــی از شــرایط
زندگی شــهری ،و همچنین نوع مســكن و وضع بهداشت نامناســب ،تراكم باالی جمعیت و محدود بودن
میــزان خدمــات اجتماعــی در مناطق حاشیهنشــین این شــهر ،و تاثیر همــه این موارد بر اخــال در کیفیت
شهــای علمی در ایــن زمینه را موجب شــده
زندگــی ســالمندان ســاکن در ایــن مناطــق ،لزوم انجــام پژوه 
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اســت .در ایــن راســتا مقالــه حاضــر بــه بررســی وضعیــت زندگــی و شناســایی مهمتریــن عوامــل اثرگــذار بر
کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیهای شهر ایالم پرداخته است.
الگوی نظری
در جوامــع امــروزی بــا توجه به افزایش شــاخص طول عمر و امید به زندگی ،مســئله مهمتــری تحت عنوان
چگونگــی گــذران عمــر و بــه عبارتــی کیفیت زندگی مطرح شــده اســت که پرداختــن به ایــن موضوع ذهن
نظری هپــردازان و صاحبنظــران در امــور ســالمندی را بــه خــود معطوف نموده اســت ،لذا نظریــات متعدد و
متفاوتــی در ایــن زمینه مطرح شــده اســت .نظریههای اولیــة مربوط به كیفیت زندگی ،بیشــتر بــر نگرانیها
تهــای فــردی تأكیــد داشــتند امــا در ســالهای اخیــر مباحــث نظــری ،از فــرد محــوری بــه ســمت
و اولوی 
نگرانیهای اجتماعی نظیر امنیت ،آزادی ،گســتردگی كیفیت زندگی و ســاختار و كیفیت روابط اجتماعی
افــراد در جامعــه (اشــمیت )404 :2002 ،1و نیــز عوامــل مرتبط بــا آن تغییر یافته اســت .بر این اســاس برای
بررســی کیفیــت زندگــی ســالمندان ،اشــاره بــه یــک عامــل و یــک دیــدگاه کافــی نیســت ،زیــرا پدید ههــای
اجتماعــی چنــد بعــدی و پیچیــده هســتند و بایــد از دیدگا ههــای مختلــف بررســی شــوند .در ایــن راســتا
در مقالــه حاضــر ،کیفیت زندگی ســالمندان از ابعاد مختلف مورد بررســی قرار گرفته و ســعی شــده اســت
مهمترین متغیرهای اثرگذار در این زمینه سنجش شوند.
همانگونــه که اشــاره شــد در روند مراقبت از ســالمندان همــواره باید به عوامل مؤثــر در کیفیت زندگی
آ نهــا توجــه شــود و راهکارهــای مراقبتی ،زمانی مفیــد و مؤثر خواهند شــد که کیفیت زندگی آنــان را بهبود
بخشــند .یکــی از متغیرهــای مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی ســالمندی ،حمایــت اجتماعــی اســت .نیومــن و
همــکاران )170-283 :1990( 2معتقدنــد کــه حمایــت اجتماعــی اثــر مســتقیمی بــر شــکایات جســمانی
افــراد داشــته ،و ســالمندان دارای حمایــت اجتماعــی بــاال حتی در صــورت تجربــه حادثه ناگــوار در مقابل
بیمــاری کمتــر آســیبپذیرند .بــه عبارت دیگــر هر انــدازه افــراد ســالمند دارای حمایت اجتماعــی باالتری
باشــند ،بــه ایــن معنــا که ایــن متغیــر بــه عنــوان مجموع ـهای از ذخائــر ارزشــمند(مانند اعتمــاد متقابل در
تهــای روانــی و مالــی ،وجود شــبکههای خویشــاوندی ،حس تعلق و وابســتگی ،حســن
بیــن افــراد ،حمای 
تفاهــم ،همــدردی ،دوســتی ،همبســتگی و ســرمایه) در برنامههای مختلــف زندگی برای ســالمندان وجود
داشــته باشــد ،کیفیــت زندگــی آنهــا در وضعیــت بهتــری قــرار خواهــد گرفت .یكــی دیگــر از این مــوارد ،كه
یشــود،
بــه عنــوان حمایتكننــده عاطفــی و وســیلهای بــرای تفســیر مثبــت رویدادهــای زندگــی از آن یاد م 

1. Schmitt
2. Newman et al
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نگــرش دینــی اســت .داینــر ،ســو و اوشــی1997( 1؛ همچنیــن گالتــزر )2000 ،2معتقدنــد کــه پایبنــدی بــه
اعتقــادات بــا کیفیــت زندگــی رابطه مســتقیم دارد و افــراد معتقــد از کیفیت زندگــی بهتــری برخوردارند .بر
ایــن اســاس ســالمندان بــا گرایــش دینی و ایــن عقیده كــه در جهان مقصــد واالیــی وجــود دارد ،میتوانند
کیفیــت زندگــی خــود را ارتقــا بخشــند .احســاس محرومیــت نســبی بهعنــوان تصــور وجــود تفــاوت بیــن
یهــای ارزشــی آنهــا از دیگر عوامل مرتبــط با کیفیت زندگی ســالمندان
انتظــارات ارزشــی انســانها و توانای 
اســت .محرومیت نســبی برداشــت بازیگران از وجود اختالف بین انتظارات ارزشــی و تواناییهای ارزشــی
اســت .انتظــارات ارزشــی ،كاالهــا و شــرایط زندگــی میباشــند كــه مــردم خــود را مســتحق آنهــا میداننــد.
تواناییهای ارزشــی ،كاالها و شــرایطی هستند كه مردم فكر میكنند در صورت داشتن ابزارهای اجتماعی
میتوانند آنها را بهدست آورند و حفظ كنند (گار .)1387 ،دیدگاه محرومیت نسبی بر آن است که انسانها
ً
عمومــا بــه مقایســه خــود بــا دیگــران میپردازنــد و در این رابطه وقتی احســاس فقــر و بیعدالتــی میکنند،
شهــای شــدید عاطفــی (ماننــد تعویــض شــغل ،کارشــکنی ،خودکشــی و )...انجام میدهنــد و وقتی
واکن 
ایــن احســاس بــه درجه باالی خود برســد ،به احســاس تضاد اجتماعــی میانجامد و تعارضات شــدیدی
را در پی دارد (رفیعپور .)45 :1378 ،بر این اســاس ســالمندان نیز در صورت احســاس محرومیت ،دچار
زودرنجی و گوشهگیری شده و کیفیت زندگی آنها مختل میشود.
راهبردهــای کنــار آمــدن و ســازگاری بــا مشــکالت روانــی از دیگــر عوامــل مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی
ســالمندان اســت .در برخورد ســالمندان یک جامعه با مشــکالت زندگی و روانی ،هر اندازه راهبرد عقالنی
در جهت حل مســائل بهکار گرفته شــود و بر اســاس عقل ســلیم با مشــکل برخورد شــود ،فشــارهای روانی
ناشــی از آن مســاله کاهش مییابد .بنابر این در اســتراتژی حل مســاله و برخورد به شــیوه عقالنی با مســاله
یشــود و در جریان این فرایند ســعی
و مشــکل روانی ،فرد مســتقیما به ســوی مدیریت آن مشــکل متمرکز م 
دارد منابعــی را جایگزیــن اســترس کنــد (کاســیچ .)270 :2004 ،3بــه همیــن صــورت ،عدم انطبــاق نگرش
ســالمندان بــا نگــرش اطرافیان نســبت بــه اتفاقات زندگــی محیطی ،کاهش ســطح فعالیتها بــه دلیل از
کارافتادگــی ،ســلب اراده و آزادی عمــل از آنهــا ،و افــت قــوای جســمانی که منجــر به بیاعتمــادی دیگران
نسبت به سالمندان میشود ،سبب بروز و جایگزینی رفتارهای نابهنجار مانند افسردگی ،از خودبیگانگی،
یمــورد در بیــن ســالمندان اســت .فرد ســالمند به لحاظ
عصبانیــت ،پرخاشــگری ،و حتــی گریــه و زاری ب 
اینکه جایگاه خود را در بین اطرافیان از دســت داده ،دچار افســردگی شــدید شــده که این افسردگی همراه
با ضعف کیفیت ارتباط اجتماعی وی در این سنین ،منجر به تنزل آستانه تحمل در مقابل خواستهها یا
1. Diener, Suh and Oishi
2. Glatzer
3. Kosic
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یشــود .نظریههای اجتماعی
یشــود و بدون دلیل تغییر مزاج پیدا کرده و پرخاشــگر م 
قبول کردن دیگران م 
ً
که دربارة بیگانگی مطرح شــدهاند نیز تلویحا در بر گیرنده مقوله رضایت از زندگی هســتند .بهعبارت دیگر
ً
میتوان احســاس بیگانگی اجتماعی را تلویحا به معنای تبیین نارضایتی و عدم بهروزی به شــمار آورد .بر
پایه نظر ســیمن )1959( 1ســاختار بوروکراســی جامعه مدرن  ،شــرایطی را ایجاد و ابقا کرده اســت که در آن،
انســانها از یــک ســو نمیتوانند عواقب و نتایج رفتارهــای خود را کنترل کنند و از ســوی دیگر نحوه کنترل
و مدیریــت جامعــه و سیســتم پاداشدهــی اجتماعی نیز بهگونهای اســت کــه فرد ،بین رفتار خــود و پاداش
مأخوذ از ســوی جامعه نمیتواند ارتباط برقرار کند و در چنین شــرایطی ،احســاس انفعال و ازخودبیگانگی
بر فرد سالمند مستولی میشود و او را به کنشی منفعالنه و غیرمشارکتی وا میدارد .
فرضیهها
سن با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
درآمد با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
کیفیت زندگی سالمندان بر حسب سطح تحصیالت تفاوت دارد.
کیفیت زندگی سالمندان بر حسب وضع تاهل تفاوت دارد.
کیفیت زندگی سالمندان بر حسب چگونگی گذران اوقات فراغت تفاوت دارد.
ازخودبیگانگی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
پرخاشگری با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
احساس محرومیت نسبی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
نگرش دینی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.
سازگاری (راهبردهای کنار آمدن با فشارهای روانی) با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد.

1. Seeman
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

 -ﺳﻦ

 درآﻣﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ

از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي

ﻛﻴﻔﻴﺖ
زﻧﺪﮔﻲ

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﺎزﮔﺎري

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ

روش تحقیق
ﻧﮕﺮشـده اســت .وجود تنها  3منطقه منطبــق با ویژگیهای
ﺣﻤﺎﻳﺖســتفاده شـ
روش پیمایش 1ا
ﻃﻴﻒ پژوهش از
در انجــام ایــن
ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﺴﺒﻲســاکن ایــن مناطــق ،ســبب
دﻳﻨﻲیــق از تعــداد ســالمندان
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲـود آمــار دق
زﻧﺪﮔﻲـهر ایــام و نبـ
مناطــق حاشیهنشــین در شـ
ـماری ،و توزیع 8پرسشــنامه 8در بین کلیه 7ســالمندان7باالی  65سـ12ـال ســاکن در8این
ﺗﻌﺪادشـ
اســتفاده از
ـیوهﻫﺎکل شـ 26
ﮔﻮﻳﻪ
 0206پرسشـ 83
نهایت تعداد /70
شـ0ـد و در 0/75
/97
0/92در دسـ /70
فروردین 92
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
0/70قرار
ـنامه0/مــورد ارزیابی
ـترس 0بودهاند)
آﻟﻔﺎيـه در
مناطــق (کـ
3
2
گرفت .ب ــرای بررســی روایی گویههای شــاخص اصلی تحقیــق ،از روایی درونی ،آلفــای کرونباخ و ضریب
پایایی ،و جهت ســنجش متغیر وابســته ،از پرسشــنامه  WHOQOL-BREFاســتفاده شــد .ســایر سواالت
مندرج در این پرسشــنامه از رســالههای کارشناســی ارشد و دکتری داخل کشــور و یا از مقاالت التینی اخذ
شــد ه که توســط اســاتید داخلی ترجمه و هنجاریابی شــدهاند .پرخاشــگری؛ از پرسشــنامه اســتاندارد گروه
روانشناســی دانشــگاه تهــران ،راهبردهای انطبــاق؛ از مقاله ترجمه شــده لی و همــکاران ( ،)2004حمایت
شهــای ایرانیــان توســط چلبــی و همــکاران ،نگــرش دینــی؛ از
اجتماعــی؛ از پرسشــنامه ســنجشها و نگر 
پرسشــنامه اســتاندارد آلپــورت و راس ( ،)1960محرومیــت نســبی؛ از رســاله دکتری دســتغیب در دانشــگاه
1. Survey Method
2. Validity
3. cronbachs alpha.
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ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ

از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران
زﻧﺪﮔﻲ

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهــران ،احســاس از خودبیگانگــی؛ از طــرح تحقیقــی انجام شــده در خرم آباد توســط حســینی و همکاران
ﺳﺎزﮔﺎري
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ
اخــذ شــده اســت .پرسشــنامه تهیه شــده ،ابتدا مورد پیشآزمــون ،و پس از تاییــد روایی و پایایــی آن ،مورد
استفاده قرار گرفت.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ(پایایی) گویههای هرطیف

ﻃﻴﻒ

ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ

26

8

آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ

زﻧﺪﮔﻲ
0/92

ﻧﮕﺮش

ﺳﺎزﮔﺎري

8

7

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

دﻳﻨﻲ

0/70

0/97

0/75

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ
ﻧﺴﺒﻲ
7

0/70

12

0/83

8

0/70

یافتهها
یافتههای توصیفی
یافت ههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد که نیمی از پاســخگویان ســن خــود را بین  65-69ســال اعالم
نمــود ه و بیــش از  53درصــد آنهــا از درآمدی کمتــر از  200هــزار تومان برخــوردار بودهاند .کمتریــن درآمد 45
هــزار تومــان حاصــل از یارانه و بیشــترین آن هشــتصد هــزار تومان بــوده و  39.3درصد پاســخگویان حقوق
بازنشســتگی را منبــع تامین درآمد خود اعــام نمودهاند .در مورد وضعیت تاهــل ،یافتهها بیانگر آن بود که
 76.7درصد پاسخگویان متاهل ،و  23.3درصد فوت همسر داشتهاند .از نظر سطح سواد  73.3درصد
یســواد و  26.6درصــد دارای تحصیــات ابتدایــی بودهاند .در توزیع پاســخگویان بر اســاس
پاســخگویان ب 
مالکیــت مســکن یافتهها نشــان داد  93.3درصد دارای منازل شــخصی ،و  6.7درصــد در منازل فرزندان
ســاکن بودهاند .بیشــتر پاسخگویان تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی ( 36.7درصد) و خدمات درمان
( 26.7درصــد) و  30درصــد آنهــا فاقــد بیمــه بودهانــد 46.7 .درصــد پاســخگویان اوقــات فراغــت خــود را
بــا دوســتان و همســاالن ،و  43.3درصــد آنهــا بیــکار و در منزل ســپری میکردند .در تبیین متغیر وابســته،
ً
میانگین نمره اخذ شده  98.9بیانگر آن است که پاسخگویان از کیفیت زندگی نسبتا خوبی برخوردارند.
همچنیــن میانگیــن نمــرات اخذ شــده برای هر یک از متغیرهای مســتقل ،در مقایســه بــا میانگین ممکن
برای هر متغیر ،از میزان متوسط به باالیی برخوردار بوده است.
١
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جدول  .2توزیع درصدی ویژگیهای پاسخگویان در نمونه تحقیق

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺳﻦ

درﺻﺪ

65-69

 50درﺻﺪ

75-79

 10درﺻﺪ

70-74

80-84

85-89

 13,3درﺻﺪ
 16,7درﺻﺪ
 10درﺻﺪ

ﻛﻤﺘﺮ از 200

53,3

)ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(

 401ﺗﺎ 600

20

وﺿﻊ ﺗﺎﻫﻞ

ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد

ﺑﻲﺳﻮاد

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ

ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼﻲ

درآﻣﺪ

 201ﺗﺎ 400

13,3

 601ﺗﺎ 800

13,3

ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ

 23,3درﺻﺪ

اﺑﺘﺪاﻳﻲ

 26,6درﺻﺪ

ﻣﻨﺎزل ﻓﺮزﻧﺪان

 76,7درﺻﺪ

 73,3درﺻﺪ
 93,3درﺻﺪ
 6,7درﺻﺪ

ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 36,7درﺻﺪ

ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﻪ

 30درﺻﺪ

ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ

ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن

ﺑﻴﻜﺎر و در ﻣﻨﺰل
ﺳﺎﻳﺮ

 26,7درﺻﺪ

 46,7درﺻﺪ

 43,3درﺻﺪ
 10درﺻﺪ

آزمون فرضیهها
در ارزیابــی فرضی ههــا ،اطالعــات موجــود در جدول  3بیانگر آن اســت که همبســتگی بین متغیرهای
مسـ�تقل؛ نگـ�رش دینـ�ی ( ،)r= 0.556سـ�ازگاری ( )r= 0.545و حمایـ�ت اجتماعـ�ی ( )r= 0.524بــا متغیــر
وابســته ،مســتقیم ،و در ســطح  99درصد معنیدار اســت .به این صورت که هرچه ســطح این متغیرها در
میان پاســخگویان بیشــتر باشــد ،کیفیــت زندگی آنهــا نیز افزایــش مییابد .از ســوی دیگر رابطــه متغیرهای
ازخودبیگانگـ�ی ( )r= - 0.662و پرخاشـ�گری ( )r= - 0.368با کیفیــت زندگی ،معنیدار ،اما معکوس بوده
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اســت ،بــه عبارت دیگر با افزایــش مقدار متغیرهای مذکور در بین ســالمندان ،کیفیــت زندگی آنها کاهش
یافته اســت .همچنین رابطه معنیداری بین متغیرهای ســن ،درآمد و محرومیت نســبی با متغیر وابســته
مشاهده نمیشود.
جدول  .3بررسی رابطه متغیرهای مستقل با کیفیت زندگی سالمندان

ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺿﺮﻳﺐ

راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺳﻄﺢ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻣﻌﻨﺎداري

0,190

0,32

-0,158

راﺑﻄﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

0,404

-0,343

راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

0,06

*-0,368

راﺑﻄﻪ ازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

**

ﻓﺮﺿﻴﻪ

-0,662

ﺿﺮﻳﺐ
**

راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺳﻄﺢ

0,524

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

0,00

ﻣﻌﻨﺎداري

0,556**-0,158

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﻲﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
درآﻣﺪ ﺑﺎ
راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ

0,404

0,320,545 0,190
**

راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

-0,343

درصد
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانیداری در سطح 99
درصد ** معن
* معنیداری در سطح 95
راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
*-0,368
**-0,662

راﺑﻄﻪ ازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

**0,524

راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

جــدول  4در ارزیابــی ســایر فرضی ههــا نشــان میدهــد کــه تفــاوت معن ـیداری در نمره کیفیــت زندگی
0,00
0,556
راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
0,00ـذران اوقــات فراغت،
چگونگی گـ
تاهل ،ســطح
وضعﺑﺎیــت
راﺑﻄﻪـای
ســالمندان بــر حســب متغیرهـ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان تحصیــات و0,545
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
ﺳﺎزﮔﺎري
آزﻣﻮن
اﻧﺤﺮاف
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺮﺿﻴﻪ مربوط به این متغیرها تایید نشده است.
وجود ندارد و فرضیههای
**

**

جدول  .4بررسی تفاوت میانگین متغیرهای مستقل با کیفیت زندگی سالمندان
99,34
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ

اوﻗﺎت
ﮔﺬران
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺑﺮﺣﺴﺐ
زﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻔﺎوتﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺳﻄﺢ
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﻓﺮاﻏﺖ

ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﻲﺳﻮاد

ﻓﺮاﻏﺖ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

97,95

اﺑﺘﺪاﻳﻲ 101,599,34
ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﺷﺎﻏﻞ
ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ

ﻣﻌﻴﺎر

23,57

104 97,42

14,79

101,5

17,07

23,57
14,79

آزﻣﻮن

23,34

 Tﻳﺎ F

17,07

0,041

11,35

-0,391
ﺳﻮاد
ﺑﻲ
در ﻣﻨﺰل25,37 23,3492,2397,95
ﺑﻴﻜﺎر
اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن

ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬران اوﻗﺎت

97,42

اﻧﺤﺮاف

ﻣﻌﻴﺎر

ﺷﺎﻏﻞ

ﺑﻴﻜﺎر در ﻣﻨﺰل
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
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104

92,23
104

104

11,35

25,37
18,71

18,71

1,09

 Tﻳﺎ F
0,041

ﺳﻄﺢ

-0,391

ﻣﻌﻨﺎداري

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﺎداري
0,84
0,69

0,84

0,69
1,09

0,34

0,34
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تحلیل رگرسیونی چند متغیره
تفســیر نتایج جدول  5جهت تحلیل رگرســیونی چند متغیره نشــان میدهد كه متغیرهای احســاس
بیگانگی و نگرش دینی طی  2مرحله وارد معادله شده و در نهایت با همبستگی  0.742و ضریب تعیین
ً
 0.55تقریبــا  55درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته یعنــی کیفیــت زندگــی را تبییــن نمودهانــد .در مجموع
ارزیابی یافتهها نشان میدهد كه مدل پژوهش حاضر از قدرت تبیین و پیشبینی باالیی برخوردار است.
جدول  .5تحلیل چند متغیره برای پیشبینی کیفیت زندگی

ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ

R
R

R2
R2

0,662
0,662
0,742
0,742

0,438
0,438
0,550
0,550

اول
اول
دوم
دوم
Sig= 0,01
Sig= 0,01

ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

R2
R2
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه
16,50252
0,418
16,50252
0,418
15,03334
0,517
15,03334
0,517
Constant = 73,940
Constant = 73,940

ب ــا ت ــوجه به عـالئ ــم ضـرای ــب  Bمـوج ــود در ج ــدول  6مشـاه ــده مـیشـود ک ــه متـغـیـر نـگ ــرش دیـنـی
( )B= 1.558دارای اثــر مثبــت بــر کیفیــت زندگــی میباشــند .به عبارت دیگــر عامل فــوق دارای رابطهای
مسـ�تقیم با متغیر وابسـ�ت ه است .همچنین متغیر احسـ�اس بیگانگی ( )B= - 1.984دارای رابطه معکوس
با کیفیت زندگی است.
جدول  .6عناصر درون معادله برای پیشبینی کیفیت زندگی

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ
اﺣﺴﺎس

ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ
اﺣﺴﺎس

ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ

ﺿﺮﻳﺐ B

T
T
-3,803

1,558

2,596

B
ﺿﺮﻳﺐ
-1,984
-1,558
1,984

-2,596
3,803

SigT
SigT
0,00
0,01
0,00

0,01

معادلــه پیشبینــی رگرســیون چنــد متغیــره بــا توجه به جــداول فــوق بــرای پیشبینی میــزان کیفیت
زندگی در میان نمونه مورد بررسی به صورت زیر است:
)Y= (73.940) + (-1.984 × x1) + (1.558 × x2
جدول  7نشــان میدهد متغیرهای؛ حمایت اجتماعی ،ســازگاری و پرخاشگری خارج از معادله قرار
آنجا کــه در روش
ـودن متغیرهای
اهمیت بـ
ﻣﺘﻐﻴﺮبــه معنی كــم
گرفتهانــد .ایــن مســاله
باشــد ،بلكــهTازSig
 Betaمذکور نمیT
ﺟﺰﺋﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
0,343نتیجــه به دلیل
 0,966حصــول این
0,187شبینی اســت،
 0,186متغیرها برای پی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲانتخــاب بهتریــن
ﺣﻤﺎﻳﺖ هدف
مرحلــه بــه مرحلــه،
Sig T
T
Beta
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﺰﺋﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
0,451است0,656 .
0,088
ﺳﺎزﮔﺎري
 0,093درون معادله
معادله با متغیرهای
متغیرهای خارج از
وجود همبستگی بین
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
ﺳﺎزﮔﺎري
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي

0,186
-0,066
0,088

-0,066

0,187
-0,049
0,093

-0,049 151

0,966
-0,335
0,451

-0,335

0,343
0,740
0,656
0,740

ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ

1,558

0,01

2,596
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جدول  .7متغیرهای خارج شده از مدل رگرسیونی به روش گام به گام
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﺰﺋﻲ

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0,186

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي

-0,066

ﺳﺎزﮔﺎري

0,088

Beta

T

Sig T

0,187

0,966

0,343

-0,049

-0,335

0,740

0,093

0,451

0,656

جمعبندی و نتیجهگیری
شهــای متعــدد و متفاوتــی پیرامون آن
بــا توجــه بــه اهمیــت و نقش اساســی مســاله کیفیت زندگــی ،پژوه 
شهــای انجام شــده بر
در درون جوامــع و بیــن افــراد صــورت گرفتــه اســت .بررس ـیها نشــان میدهــد پژوه 
روی کیفیــت زندگــی و ابعــاد متعــدد آن ب هطــوری اســت که مقــاالت موجود با عنــوان کیفیــت زندگی بین
ســالهای  1985تا  1995از  21درصد به  76درصد افزایش یافته اســت (آپولون و موســکونی .)1998 ،1در
این راســتا مقاله حاضر نیز به بررســی کیفیت زندگی ســالمندان شــهر ایالم و عوامل مرتبط با آن پرداخته
اســت .فرضی ههــای اساســی ،از چارچوب نظری حاصــل از تلفیقــی از نظریههای مختلف روا نشــناختی،
جامع هشــناختی و روا نشــناختی اجتماعــی ،و پیشــینههای داخلــی و خارجــی گرفته شــد .روش پژوهش،
٤
متغیرهای مســتقل و وابســته ،از طریق توزیع پرسشــنامه به
پیمایشــی اســت و اطالعات مورد نظر در زمینه
صــورت کل شــماری در بیــن  206نفــر از ســالمندان مناطق حاشــیهای شــهر ایالم جمعآوری شــده اســت.
وجــود تنهــا  3منطقــه منطبق با ویژگیهای مناطق حاشیهنشــین در شــهر ایالم ،و نیــز جمعیت پایین این
مناطق و اندک بودن تعداد سالمندان ساکن در این مناطق ،علت استفاده از شیوه کل شماری است.
ارزیابــی یافت ههــای پژوهــش نشــان میدهــد كه متغیرهای ســن ،وضعیــت تاهل ،ســطح تحصیالت،
درآمــد ،محرومیت نســبی و چگونگی گذران اوقــات فراغت ،رابطه معناداری با کیفیت زندگی ســالمندان
نداشــته و فرضی ههــای مربــوط بــه ایــن متغیرها رد شــدهاند .از ســوی دیگر رابطــه متغیرهای نگــرش دینی،
ســازگاری ،حمایت اجتماعی ،ازخودبیگانگی و پرخاشــگری با متغیر وابســته تایید شده است .همچنین
در تفســیر نتایــج تحلیــل رگرســیونی چنــد متغیــره ،یافت ههــا نشــان داد كه متغیرهــای احســاس بیگانگی و
نگرش دینی طی دو مرحله وارد معادله شــده و  55درصد از تغییرات متغیر وابســته یعنی کیفیت زندگی
را تبیین نمودهاند.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ارزیابــی فرضی ههــای مــورد بررســی ،حاکــی از وجود همبســتگی معن ـیدار و
معکــوس بیــن متغیرهــای پرخاشــگری و ازخودبیگانگی با کیفیت زندگی ســالمندان اســت .عدم انطباق
نگــرش ســالمندان بــا نگــرش اطرافیان نســبت بــه اتفاقات زندگــی محیطی ،کاهــش ســطح فعالیتها به
1. Apolone and Mosconi
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دلیــل از کارافتادگــی ،ســلب اراده و آزادی عمــل از آنهــا ،و افــت قــوای جســمانی که منجر بــه بیاعتمادی
یشــود ،از علل بــروز رفتارهای نابهنجــار مانند افســردگی ،از خودبیگانگی،
دیگران نســبت به ســالمندان م 
یمــورد در بیــن ســالمندان اســت .بــر ایــن اســاس نتایــج
عصبانیــت ،پرخاشــگری ،و حتــی گریــه و زاری ب 
پژوهــش حاضــر نیز بیانگر آن اســت که فرضیه ششــم" ،ازخودبیگانگی با کیفیت زندگی ســالمندان رابطه
دارد" ،و فرضیــه هفتــم" ،پرخاشــگری بــا کیفیــت زندگی ســالمندان رابطــه دارد" مــورد تایید قــرار گرفتهاند.
ً
نظریههای اجتماعی مطرح شــده دربارة بیگانگی ،تلویحا در بر گیرنده مقوله رضایت از زندگی و احســاس
ً
شــادی و نشــاط هــم هســتند .بهعبــارت دیگر میتوان احســاس بیگانگــی اجتماعــی را تلویحا بــه معنای
تبییــن نارضایتــی و عدم بهروزی به شــمار آورد .ســاختار بوروکراســی جامعه مدرن  ،شــرایطی را ایجاد و ابقا
کــرده اســت کــه در آن ،انســانها از یک ســو نمیتوانند عواقــب و نتایج رفتارهــای خود را کنتــرل کنند و از
ســوی دیگــر نحــوه کنتــرل و مدیریت جامعه و سیســتم پاداشدهی اجتماعــی نیز بهگونهای اســت که فرد،
بین رفتار خود و پاداش مأخوذ از ســوی جامعه نمیتواند ارتباط برقرار کند و در چنین شــرایطی ،احســاس
یشــود و او را بــه کنشــی منفعالنــه و غیرمشــارکتی وا م ـیدارد
انفعــال و ازخودبیگانگــی بــر فــرد مســتولی م 
(ســیمن .)1959 ،از ســوی دیگــر افــراد ســالمند به لحــاظ اینکه جایگاه خــود را در بین اطرافیان از دســت
دادهانــد ،دچــار افســردگی شــدید شــده که ایــن افســردگی همراه با ضعــف کیفیــت ارتباط اجتماعــی آنها
یشــود و
لشــان در مقابل خواســتهها یــا قبول کــردن دیگران م 
در ایــن ســنین ،منجــر بــه تنزل آســتانه تحم 
یشــوند .در این راســتا و در جهت پیشــگیری از احســاس
بدون دلیل تغییر مزاج پیدا کرده و پرخاشــگر م 
یتــوان با احــداث مراکز نگهداری روزانه ســالمندان در ســه منطقه حاشــیهای
انــزوا و گوش ـهگیری ایشــان ،م 
و نیــز ســایر مناطــق شــهر ایــام -،کــه در آن بــه مــدت چنــد ســاعت از روز ســالمند نگهــداری شــود،-
گا مهــای موثــری برداشــت .از ســوی دیگر بــا توجه به وضعیــت اقتصادی ضعیــف خانوادههای ســاکن در
این مناطق ،تقویت و حمایت خانوادهها از ســوی مســئولین ذیربط در جهت نگهداری بهتر سالمندان نیز
میتواند راهکار موثری در این زمینه باشد.
یكــی دیگــر از مــوارد مؤثــر بــر کیفیــت زندگی ،كه بــه عنوان حمایــت كننــده عاطفی و وســیلهای برای
تفســیر مثبــت رویدادهــای زندگی میباشــد ،نگرش دینی اســت .ســالمندان با گرایش دینــی و این عقیده
كــه در جهــان مقصد واالیی وجود دارد ،میتوانند کیفیت زندگی خود را ارتقا بخشــند .ارزیابی فرضیه نهم
تحقیــق« ،نگــرش دینــی با کیفیت زندگی ســالمندان رابطــه دارد" ،بیانگر تایید این فرضیه اســت .در این
شهــای داینر ،ســو و اوشــی ( )1997و (گالتزر )2000 ،نیز نشــان میدهند کــه پایبندی به
راســتا نتایــج پژوه 
اعتقادات با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارد و افراد معتقد از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند.
در بررســی فرضیــه دهــم" ،حمایت اجتماعی بــا کیفیت زندگی ســالمندان رابطــه دارد" ،نتایج آزمون
فرضی ههــا نشــان میدهد پاســخگویانی که از حمایت اجتماعــی باالتری برخوردار باشــند ،از درجه کیفیت
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زندگــی باالتــری نیــز برخوردارند .به عبــارت دیگر هر اندازه افراد ســالمند دارای حمایــت اجتماعی باالتری
باشــند ،بــه ایــن معنا که این متغیر بــه عنوان مجموعهای از ذخائر ارزشــمند مانند اعتمــاد متقابل در بین
افراد ،حمایتهای روانی و مالی ،وجود شــبکههای خویشــاوندی ،حس تعلق و وابســتگی ،حســن تفاهم،
همــدردی ،دوســتی ،همبســتگی و ســرمایه در برنام ههــای مختلــف زندگــی برای ســالمندان وجود داشــته
باشــد ،کیفیــت زندگی آنها در وضعیــت بهتری قرار خواهد گرفت .ایجاد و تقویت سیســتم جامع حمایت
اجتماعــی ســالمندان در جهــت افزایش رفاه آنــان و فراهم نمــودن امکانات بیمه عمومی برای ســالمندان
ســاکن مناطــق حاشیهنشــین ،که انــواع خدمات برای ایشــان را تحت پوشــش قراردهد ،میتوانــد در بهبود
کیفیت زندگی آنها اثر گذار باشد.
بحث دیگری که مباحث تئوریکی و نتایج پژوهش حاضر بر آن داللت دارد ،این است که در برخورد
افــراد یــک جامعه با مشــکالت زندگی و روانــی ،هر اندازه راهبرد عقالنی در جهت حل مســائل بهکار گرفته
شــود و بر اســاس عقل ســلیم با مشــکل برخورد شود ،فشــارهای روانی ناشــی از آن مســاله کاهش مییابد.
ارزیابی یافتهها نشــان میدهند ســالمندانی که توانایی بیشــتری در ســازگاری با مشکالت و محیط زندگی
از خود نشــان دادهاند ،دارای کیفیت زندگی بهتری بودهاند .بنابر این فرضیه یازدهم "ســازگاری با کیفیت
زندگــی ســالمندان رابطــه دارد" نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفته اســت .آموزش و گســترش فرهنــگ خودمراقبتی
بــه ســالمندان برای اصالح روش و ســبک زندگــی ،افزایش ارتباطات اجتماعی ،پر کــردن اوقات فراغت با
اســتفاده از شــیوهها و عالئق نسلی و یا متناسب با زمان ،افزایش فعالیت جسمی و ورزش ،اصالح الگوی
تغذیــه ،کنتــرل مصــرف ســیگار ،فراهم نمودن زمینه مشــارکت فعــال در برنامهریــزی و اجرای تمام مســایل
مربوط به خود و محله ،میتواند سالمندان را در کنار آمدن با فشارهای روانی یاری نماید.
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