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حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در سالمندان تحت پوشش بهزیستی
شهرستان کرمان
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چکیده
مقدمه :در سال های اخیر مفهوم سالمندی پویا ،از سوی سازمان جهانی بهداشت مطرح گردیده است که در آن به کیفیت زنددگی
سالم و عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر آن تأکید شده است .یکی از این تعیین کنندهها حمایت اجتماعی است که ایدن مطالعده در
نظر دارد به بررسی رابطه این دو مفهوم در سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان بپردازد.
روشها :این مطالعه مقطعی در بین نمونه  211نفری از سالمندان صورت گرفت .افراد با روش نمونه گیری تصدادفی بققدهای از
مراکز نگهداری سالمندان انتخاب گردیدند .از دو پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد و حمایت اجتماعی نوربد جهدت انددازه
گیری متغیرها استفاده شد .دادهها با استفاده از  SPSSنسخه  21آنالیز شدند.
نتایج :نتایج م طالعه حاکی از باالتر بودن نمرات کیفیت زندگی مردان سالمند در تمام ابعاد کیفیت زندگی بود و این در حدالی بدود
که زنان سالمند در ابعاد حمایت اجتماعی نمرات باالتری نسقت به مردان سالمند داشتند .به عالوه یافتهها نشان دادندد کده منداب
حمایتی ،با ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان ارتقاط دارند و حمایت ساختاری پیشبینی کننده قویتری بدرای کیفیدت زنددگی
کل بود.
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی می تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگدذار بدر کیفیدت زنددگی
سالمندان در نظر گرفته شود .سازمان بهزیستی به عنوان یکی از متولیّان حمایت از سالمندان میتواند در بهقود تعامالت اجتمداعی
و در نهایت سطح کیفیت زندگی سالمندان نقش آفرینی کند.
واژگان کلیدی :حمایت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،سالمندی
مقدمه

سال 0666افزایش یابد و به دو میلیارد سالمند برستد

سالمندی پدیدهای جهانی است که در آینده نزدیک به

( .)1در ایتتران نیتتز ستتال وردگی جمعیتتت فرآینتتدی

عنوان یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و رفاهی

اجتناب ناپذیر میباشتد .بتر استا

پتیش بینتیهتای

کشورهای در حال توسعه مطرح خواهد شد .در حال

جمعیتی در سال  1206تعتداد ستالمندان  00ستاله و

حاضر سالمندان (جمعیت 06سال و باالتر) ،بیشتترین

باالتر بته  10میلیتون نرتر افتزایش متییابتد و ستهم

نرخ رشتد جمعیتتی را در دنیتا در مسایبته بتا ستایر

جمعیت سالمند به حدود  12درصد میرسد (.)0

رونتد حاضتر

پدیده سالمندی جمعیت یک واقعیت اجتناب ناپذیر

گروهها دارند .انتظار متی رود براستا

جمعیت سالمندان دنیا تتا ستال  0606بته سته برابتر

است از این رو توجه به نیازهای خاص این دوره از

 -1مربی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشجوی دکترا ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت رفاه اجتماعی ،دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
نویسندهیمسئوول :مهدی نصرت آبادی

آدرس :تهران ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه مدیریت رفاه اجتماعی
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زندگی به ویژه مسوله سالمت سالمندان از اهمیت

که اهداف ارزشمند زندگی را دنبال کند ( .)0بدیهی

ویژهای برخوردار است .سازمان جهانی بهداشت در

است چون هدف از زندگی سالمندان فسط عمر

این راستا برنامه «سالمندی و سالمت» را به اجرا

طوالنی و زنده بودن نیبت بلکه نوع و کیریت زندگی

گذاشته است که در آن بر «سالم پیر شدن» تأکید شده

آنها نیز مهم میباشد ،از این رو جهت ارتساء کیریت

است که اجزای کلی این برنامه عبارتند از فراهم

زندگی سالمندان در مرحله اول نیاز به اطالعات

کردن و تسویت اطالعات پایه ،نشر و تبادل اطالعات،

جامع در مورد کیریت زندگی آنها میباشد و این

حمایت ،طراحی و سازماندهی برنامههای جامعهنگر و

مسوله فسط از طریق سنجش کیریت زندگی آنان

پژوهش ،آموزش و توسعه سیاستها؛ همچنین این

ممکن میگردد ( .)0از طرفی توجه به تمام ابعاد

سازمان برنامهای را با تمرکز بر فرآیندهای توانمندساز

وجودی انبان ،به ویژه سالمندان به عنوان یک قشر

در سالمندان در سه حوزه افراد سالمند و توسعه،

آسیب پذیر به منظور بهبود و ارتساء کیریت زندگی

بهبود سالمندی و رفاه در سالمندان و اطمینان ب شی

آنان مهم و ضروری است و به نظر میرسد یکی از

در ایجاد محیطهای توانمند کننده و حمایتی را مورد

عوامل تأثیرگذار بر بُعد اجتماعی کیریت زندگی

توجه قرار داده است (.)3

سالمندان ،مسوله حمایت اجتماعی باشد (.)1

امروزه در نتیجه افزایش طول عمر افراد ،عالقهای بین

منظور از حمایت اجتماعی کمک یا حمایتی است که

المللی به بهبود کیریت زندگی و کیریت زندگی مرتبط

از جانب اعضای شبکههای اجتماعی برای فرد فراهم

با سالمت در سالمندان ایجاد شده است .عالقه به

میشود ،از ویژگیهای تعلق به شبکه ارتباطی ،داشتن

کیریت زندگی و حرظ استسالل سالمندان در بین

تعهدات متسابل نببت به یکدیگر است که از عناصر

سیاستگذاران و تصمیمگیران نیز گبترش یافته

حمایت اجتماعی محبوب میگردد ( .)7تسبیم-

است .زیرا این امر در راستای کاستن از هزینههای

بندیهای متراوتی از انواع حمایت اجتماعی مطرح

عمومی بازنشبتگی ،تدارک سالمت و رفاه اجتماعی،

شده است ،اما در یکی از عمدهترین تسبیمبندیها،

امید به زندگی باالتر در جامعه و رسیدن به زندگی

حمایت اجتماعی دو نوع کارکردی و ساختاری دارد:

خوب میباشد .همچنین انتظار آیندهای با دورههایی

حمایت اجتماعی ساختاری ،معموالً به جنبه عینی

کوتاه از بیماری و معلولیت منجر به شکل گیری

حمایت و به ارتباطات اجتماعی اصلی و اولیه اشاره

دیدگاههای مثبتتر از سالمندی سالم گشته است

دارد (همانند عضویت در سازمانهای رسمی و ایرای

(.)2

نسش در آنها) .اما حمایت اجتماعی کارکردی ،همان

کیریت زندگی در علوم پزشکی غالباً تحت عنوان

جنبه کیری ارتباطات اجتماعی است که شامل

«کیریت زندگی مرتبط با سالمت» معرفی میگردد که

کارکردهایی چون فراهم آوردن اطالعات ،محترم

تعریف آن عبارت است از ارزیابی ذهنی فرد از

شمردن فرد ،صمیمیت در ارتباطات ،میزان دسترسی

وضعیت سالمت کنونی خویش ،مراقبتهای

به حمایت و زمان دریافت حمایت است (.)8

بهداشتی ،فعالیتهای ارتساء دهنده سالمتی که موجب

سالمندانی که از حمایتهای اجتماعی بیشتری

سطحی از فعالیت کلی میشود و به فرد اجازه میدهد

برخوردارند از کیریتت زندگی و سالمتت باالتری نیز

911
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برخوردارند ( .)9مشارکت آنها در شبکههای

می دانند ،افراد جوان بیشتر به ارتباط ،شادی ،کار و

م تلف اجتماعی از جمله شبکههای دوستی و

درآمد اهمیت میدهند در مسابل سالمندان بیشتر به

خانوادگی و ارتباطات همبایگی منابع حمایتی را

وضعیت سالمت خود اهمیت میدهند (.)2

فراهم مینماید که با جذب بیشتر در این شبکهها از

پیرامون کیریت زندگی در سالمندان و ارتباط آن با

حمایت و متعاقب آن سالمت و کیریت زندگی بهتری

عوامل م تلف اجتماعی مطالعات گوناگونی صورت

برخوردار میشوند .بر طبق مدل ،Buffering

گرفته و هر کدام به شیوهای این موضوع را مورد

عمل

بررسی قرار دادهاند ( .)12-10اما مطالعهای که به

میکند ،به عبارتی رابطه حمایت اجتماعی با کیریت

بررسی کیریت زندگی در سالمندان تحت پوشش

افراد ببتگی دارد و حمایت

یکی از نهادهای حمایتی کشور یعنی سازمان بهزیبتی

اجتماعی به صورت مبتسیم هیچ تأثیری بر کیریت

بپردازد ،انجام نگرفته است .در کشور ما سازمان

زندگی ندارد .اما با تعدیل آثار فشار عصبی حاد و

بهزیبتی و نیز شورای عالی سالمندان که در این

مزمن ،به سالمتی افراد کمک میکند (.)16

سازمان وجود دارد ،نسش مهمی در توسعه رفاه و

شواهدی که از مطالعات م تلف به دست آمده نشان

کیریت زندگی سالمندان بر عهده دارد .این سازمان با

میدهد که حمایت اجتماعی نسش مهمی در سالمتی

اقدامات خود در ب شهای اجتماعی ،پیشگیری و

افراد بازی میکند و با کاهش آثار منری استر های

توانب شی سالمندان کشور را مورد حمایت قرار

فراوانی که از محیط و جامعه کبب میشود ،بر

می دهد و از این راه سعی در حرظ و ارتساء سطح

کیریت زندگی تأثیر میگذارد .همچنین با افزایش

کیریت زندگی سالمندان دارد .بنابراین لزوم توجه به

میزان حمایت اجتماعی از میزان مرگ و میر بیماران

عوامل اجتماعی (همانند حمایت اجتماعی) بر

کاسته و بروز ناخوشیهای جبمی و روانی در افراد

وضعیت کیریت زندگی سالمندان در سازمان بهزیبتی

کمتر میشود ( Miller .)11در تحسیق خود دریافت

احبا

میگردد .مطالعه حاضر با هدف بررسی

که حمایتهای اجتماعی ،سالمندان را در مسابل اثرات

رابطه کیریت زندگی مرتبط با سالمت با حمایت

محافظت کرده و رفاه احباسی و

اجتماعی در سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیبتی

حمایت اجتماعی به عنوان تعدیل کننده استر
زندگی به سطح استر

مضر استر

جبمی آنان را ارتساء میدهد ( .)10همچنین مطالعه

انجام شد.

 Gallagherو همکاران پیرامون درک سالمندان از
حمایت اجتماعی نشان داد سالمندانی که به شبکههای

مواد و روشها

اجتماعی فعال متصل میشوند و حمایت اجتماعی

این پتژوهش یتک مطالعته مسطعتی استت و جامعته

غیر رسمی را دریافت میکنند ،سالمت ذهنی و

پتتژوهش در ایتتن مطالعتته ستتالمندان تحتتت پوشتتش

جبمی بهتری را نببت به آنهایی که کمتر با دیگران

سازمان بهزیبتی شهرستان کرمان میباشد .با توجه به

سر و کار دارند ،نشان دادهاند ( .)13از طرفی به نظر

تعداد متراوت سالمندان در مراکتز نگهتداری در ایتن

میرسد که افراد جوان و افراد سالمند وجوه متراوتی

تحسیق از روش نمونهگیری تصادفی طبسهای استتراده

از زندگی را برای ارزیابی کیرتیت زندگی خود متهم
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نگهداری تحت نظتارت بهزیبتتی شهرستتان کرمتان

پرسشنامه کیریت زندگی لیپاد دارای  31سؤال

انت اب شدند .با سطح معناداری ( 90درصتد) و نیتز

میباشد که کیریت زندگی سالمند را در  7بُعد

انحراف معیار کیریت زندگی در مطالعات پیشتین کته

عملکرد جبمی ( 0سؤال) ،مراقبت از خود (0

 18/0بتتود ( ،)10و دقتتت  2در ایتتن پتتژوهش حجتتم

سؤال) ،افبردگی و اضطراب ( 2سؤال) ،عملکرد

نمونه با استراده از فرمولهای حجم نمونه حداقل 86

ذهنی ( 0سؤال) ،عملکرد اجتماعی ( 3سؤال)،

نرر محاسبه شد و نهایتاً  166نرر برای شرکت در این

عملکرد جنبی ( 0سؤال) و رضایت از زنتدگی (0

مطالعه انت اب شدند .معیارهای ورودی افراد به ایتن

سؤال) بررسی میکند .هر پرسش بر اسا

طیف

مطالعه شامل داشتن توانایی بترای انجتام مصتاحبه و

لیکرت دارای  2گزینه میباشد.

داشتن سن بتاالی  06ستال بتود و در صتورت عتدم

پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک نیز عالوه بر

توانایی در برقراری ارتبتاط فترد از مطالعته ختار و

سنجش حمایت اجتماعی کارکردی (حمایت عاطری

سالمندی دیگتر جتایگزین متی شتد .همته ستالمندان

و حمایت مادی) و ساختاری شامل انتدازه شبکه

می بایبتی تحت پوشش بهزیبتتی شهرستتان کرمتان

) ،)Size of Networkثبات ارتباطات ( Stability

بودند.

 )of Relationshipsو میزان ببامد تما ها

الزم به ذکر است که سالمندان با رضایت آگاهانه وارد

( )Frequency of Contactدادههای توصیری با

مطالعه شده بودند .حرظ اطالعات افراد و پاسخهای

ارزشی راجع به ارتباطات حمایتی که فرد در یک

آنها و محرمانه ماندن اطالعات کبب شده در این

سال اخیر به دالیل م تلری از دست داده در اختیار

مطالعه رعایت گردید.

قرار میدهد که از طریق آنها میتوان به راحتی به

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه و

تغییر و تحوالتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده

چک لیبت بود .در این مطالعه از دو پرسشنامه

است ،پی برد ( .)18همچنین در این تحسیق از چک

کیریت زندگی سالمندان  Lipadو حمایت اجتماعی

لیبتی که نمایانگرهایی چون وضعیت متغیرهای

 Norbeckجهت اندازهگیری کیریت زندگی و

زمینهای و متغیرهای اقتصادی اجتماعی را میسنجید،

حمایت اجتماعی سالمندان استراده شد .پایایی و

استراده شد.

روایی نب ه فارسی پرسشنامه کیریت زندگی مرتبط

از جمع جبری پاسخهای هر بُعد از کیریت زندگی و

با سالمت سالمندان لیپاد در مطالعه حبام زاده و

حمایت اجتماعی نمره آن ابعاد و در نهایت نمره کلی

همکاران مناسب نشان داده شده است ( )17و مطالعه

کیریت زندگی و حمایت اجتماعی محاسبه میشود و

جلیلیان و همکاران اعتبار و پایایی پرسشنامه حمایت

تراسیر نمرات براسا

کمتر یا بیشتر بودن نمره از

اجتماعی  Norbeckرا در جامعه ایرانی مناسب

میانگین نمرات صورت میگیرد (.)17 ،19

گزارش نموده است .به گونهای که ضریب پایایی آن

تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با کمک نرم

به روش همبانی درونی بین  6/82 - 6/97و روایی

افزار  SPSSنب ه  17و با محاسبه آمارههای

این ابزار نیز به روش روایی مالکی هتمزمان بین

توصیری و آزمونهای آماری چون  tمبتسل ،ضریب

 6/00 - 6/02گزارش شده است (.)19

همببتگی ،آنالیز واریانس و رگرسیون صورت
پذیرفت.

911
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نتایج

میانگین و انحراف معیار کیریت زندگی در مردان

از  166نرر از سالمندان تحسیق  02نرر را مردان

 92/1±10/60و در زنان  80/7±10/8بود .همانطور

تشکیل میدادند ،همچنین از مجموع کل واحدهای

که در جدول شماره  1دیده میشود میانگین کیریت

پژوهش  76درصد از سالمندان متأهل و  36درصد

زنتدگی به طور معنیداری در مردان بتاالتر از زنتان

همبر فوت کرده بودند .سالمندان مطالعه دارای

و در متأهلین باالتر از سالمندان همبر فوت کرده

میانگین سنی  76/61±7/8سال بودند .همچنین در

بود .در ضمن با این که میانگین نمرات کیریت زندگی

این مطالعه  30نرر (یا درصد) از سالمندان بیسواد،

در سالمندان دارای مبکن استیجاری باالتر از

 06نرر دارای تحصیالت ابتدایی 13 ،نرر دارای

سالمندان دارای مبکن ش صی بود ،اما این رابطه از

تحصیالت سیکل یا دیپلم و  30نرر دارای تحصیالت

نظر آماری معنادار نبود.

دانشگاهی و  90درصد سالمندان صاحب مبکن
ش صی بودند.
میانگین و انحراف معیار نمره کیریت زندگی در کل
شرکت کنندگان این مطالعه 96/3±17/1بود .همچنین

جدول  :1نتایج مقایسه کیفیت زندگی کل سالمندان به تفکیک متغیرهای زمینهای
میانگین±انحراف معیار

متغیرهای زمینهای
جنسیت
تأهل

مرد

19/9±91/10

19

زن

81/7±91/1

31

متأهل

11/9±97/1

71

89/3±99/9

31

شخصی

81/1±97/9

10

استیجاری

11/1±97/8

0

همسر فوت کرده
وضعیت مسکن

تعداد یا درصد

معنی داری
1/119
1/11
1/7

جدول شماره  0به مسایبه نمرات ابعاد کیریت زندگی

معنادار بود .در تمامی ابعاد حمایت اجتماعی میانگین

و حمایت اجتماعی در زنان و مردان سالمند

نمرات زنان باالتر از مردان بوده است اما این تراوت

میپردازد .همان طور که مشاهده میشود در تمامی

تنها در بُعد مادی معنادار بود.

ابعاد میانگین کیریت زندگی در مردان باالتر از زنان
بوده و به جزء در بُعد جنبی و رضایت از زندگی
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جدول  :2نتایج مقایسه ابعاد کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان و مردان سالمند
جنسیت

کیفیت زندگی

حمایت اجتماعی

زن

مرد
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

معنی داری

جسمانی

99

3/81

91/91

3/91

1/19

مراقبت از خود

19/17

3/11

98/91

3/91

1/19

اضطراب و افسردگی

91/71

3/91

91/11

3/01

1/13

اجتماعی

1/01

9/11

8/81

9/01

1/19

روانی

91/31

3/01

99/81

3/71

1/13

جنسی

1/31

1/71

1/91

1/91

1/11

رضایت از زندگی

97/11

9/71

90/10

1/91

1/17

عاطفی

71/11

31/11

89/91

13/11

1/11

کارکردی

01/11

31/11

89/91

11/11

1/18

مادی

917/01

99/91

911/11

37/13

1/19

ساختاری

01/13

98/01

08/11

11/11

1/91

جدول شماره  3به بررسی ارتباط کیریت زندگی کل

تمام ابعاد کیریت زندگی رابطه معناداری داشتند و نیز

و ابعاد آن با انواع حمایتهای اجتماعی میپردازد که

رابطه حمایت ساختاری با ابعاد اجتماعی ،اضطراب و

حاکی از همببتگی مثبت و معنادار بین انواع حمایت

افبردگی و رضایت از زندگی معنادار بود .همچنین

اجتماعی با کیریت زندگی کل است .همببتگی بین

انواع حمایت اجتماعی با بعد اضطراب و افبردگی

انواع حمایت اجتماعی با ابعاد کیریت زندگی نشان

کیریت زندگی رابطه منری و معناداری داشتند.

میدهد که حمایتهای عاطری ،مادی و کارکردی با
جدول  :3ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کل و ابعاد آن با ابعاد حمایت اجتماعی
کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

جسمی

ذهنی

اجتماعی

جنسی

مراقبت از خود

کل

اضطراب و

رضایت از

افسردگی

زندگی

حمایت اجتماعی
حمایت عاطفی

حمایت مادی

حمایت کارکردی

حمایت ساختاری

919

ضریب همبستگی

1/11

1/11

1/19

1/31

1/98

1/31

-1/17

1/31

معنی داری

1/118

1/118

1/19

1/119

1/11

1/111

1/119

1/119

ضریب همبستگی

1/10

1/10

1/11

1/39

1/10

1/11

-1/98

1/39

معنی داری

1/19

1/19

1/11

1/119

1/19

1/117

1/11

1/119

ضریب همبستگی

1/19

1/19

1/13

1/3

1/99

1/11

-1/98

1/11

معنی داری

1/118

1/118

1/11

1/119

1/13

1/117

1/13

1/119

ضریب همبستگی

1/91

1/91

1/99

1/38

1/11

1/91

-1/90

1/10

معنی داری

1/19

1/9

1/9

1/119

1/39

1/9

1/13

1/19
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دادهها با استراده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد

سالمتندان نتایج نشان داد که میتانگین نمرات کیرتیت

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .با استراده از روش پبرو

زندگی کل در سالمندان متأهل باالتر از گروه فوت

( )Backwardمعناداری تکتک متغیرهای مبتسل

همبر بود و این اختالف از لحاظ آماری معنادار

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مربوط به تحلیل

میباشد De Belvis .و همکاران نیز در تحسیق خود

رگرسیون بیانگر آن است که دو متغیر حمایت عاطری

دریافتند که ازدوا کردن به عنوان مؤلرهای مهم در

( ß=6/01و  )P=6/661و ساختتاری ( ß=6/88و

ارتساء سطوح جبمی و روانی کیریت زندگی

 )P=6/661در مدل رگرسیون چندگانه پیش بینی

سالمندان در نظر گرفته میشود ( .)02به نظر میرسد

کنندههای معناداری برای کیریت زندگی سالمندان

وجود شبکه ارتباطی با همبر به عنوان عنصری

می باشند و با توجه به این نتایج حمایت ساختاری

حمایتی از نظر عاطری و ابزاری میتواند روی ابعاد

بیشترین تأثیر را بر کیریت زندگی سالمندان دارد.

م تلف کیریت زندگی در سالمندان همبردار اثرات



مثبتی داشته باشد .مطالعات عابدی ( )0و محسق ()01

بحث

نیز بر نسش مثبت تأهل در کیریت زندگی افراد تأکید

نتایج این مطالعه حکایت از باالتر بودن نمرات کیریت

نمودهاند ،ولی این رابطه در مطالعه Gallegos-

زندگی مردان سالمند در تمام ابعاد کیریت زندگی

 Carrilloمورد تأیید قرار نگرفته است (.)00

داشت که این امر نشان دهنده کیریت زندگی بهتر

در رابطه با چگونگی سطح انواع حمایت اجتماعی در

مردان در ابعاد م تلف آن نببت به زنان تحت

زنان و مردان سالمند تحتت پوشتش بهزیبتتی شتهر

پوشش بهزیبتی کرمان میباشد .نتایج یافتههای ما در

کرمان نتتایج حتاکی از آن بتود کته در تمتامی انتواع

راستای تأیید نتایج مطالعاتی است که در این زمینه

حمایت اجتماعی میانگین نمرات زنان ستالمند بتاالتر

صورت گرفته است ( .)06-00البته برخی مطالعات

از مردان سالمند می باشد که گبترده و عمیقتر بتودن

فسط در ابعاد جبمانی و عملکرد اجتماعی اختالف

منتتابع حمتتایتی پیرامتتون آنهتتا را نشتتان متتیدهتتد.

معنادار آماری مشاهده نمودهاند ( .)10،03در این

 Antonucciو همکتتاران در مطالعتته ختتود در متتورد

مطالعه در تمامی ابعاد میانگین نمرات کیریت زندگی

رابطه تراوتهای جنبیتی و حمایتتهتای اجتمتاعی

مردان سالمند باالتر از زنان سالمند بود که این مبئله

ادراک شده گزارش نموده اند که در سرتاستر زنتدگی

با توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی موجود در

زنان نببت به مردان دوستان صمیمی بیشتتری دارنتد

جامعه قابل تبیین میباشد .شاید بتوان اظهار داشت که

( .)00همچنین در مطالعه  Chengو همکاران میتزان

زنان ممکن است به علت مبائل فرهنگی و

حمایتتت اجتمتتاعی در نمونتته زنتتان بیشتتتر از متتردان

محدودیتهای اجتماعی در حوزههای م تلف کیریت

گزارش شد ( .)07در برخی دیگر از مطالعتات نتتایج

زندگی چون جبمانی ،روانی و اجتماعی دچار

معکوسی گزارش شده استت ،بته طتوری کته میتزان

کاستیها و فشارهایی باشند که بر کیریت زندگی کلی

حمایت های ساختاری و کارکردی را در مردان بتاالتر

آنها اثرگذار باشد.

گزارش نمودهاند ( .)08،09یک مطالعته بترای تعیتین

در مورد رابطه بین کیریت زندگی و وضتعیتت تتأهل

تراوتهای جنبتیتی در ساختتار حمتایت اجتتماعی
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درک شده نشان داد که این نوع از حمایت برای زنان

داشت ( .)30در مطالعه حاضر هم همه ابعاد حمایت

در یک عامل کلی (حمایت اجتماعی درک شده)

اجتماعی (از جمله بعد ساختاری) با بُعد اضطراب و

تبیین میشود .اما در مردان این متغیر در دو عامل

افبردگی کیریت زندگی رابطه معنادار و معکوسی

( حمایت عاطری درک شده و حمایت ابزاری درک

داشتند .بدین معنا که سالمندانی که حمایتهای

شده) تبیین میگردد .به نظر میرسد این تراوتهای

اجتماعی بیشتری دریافت میکنند ،احبا

اضطراب

جنبیتی در انواع حمایتهای اجتماعی ناشی از نحوه

و افبردگی کمتری دارند که نشان میدهد که حمایت

تجارب اجتماعی شدن زنان و نسش اجتماعی مرتبط

اجتماعی میتواند به عنوان یک ابزار مناسب و کم

با نوع جنبی آنها باشد (.)36

هزینه برای کاهش اضطراب و افبردگی در سالمندان

نتایج حاکی از آن است که حمایتهای اجتماعی

به کار رود.

میتواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیریت

سازمان بهزیبتی اقدامات متعددی در رابطه با

زندگی سالمندان در نظر گرفته شود .در این تحسیق

وضعیت رفاهی سالمندان از جمله برنامههای

حمایت اجتماعی مادی ،عاطری و کارکردی و

فرهنگی– اجتماعی ،مبتمریهای سالمندان نیازمند و

ساختاری در تحلیل همببتگی با کیریت زندگی کل

خدمات نگهداری سالمندان معلول در خانههای

رابطه معناداری داشتند ،به عالوه این منابع حمایتی با

سالمند را انجام میدهد .لذا بایبتی این اقدامات به

ابعاد م تلف کیریت زندگی ارتباط داشتند .با استراده

شکلی جهتدهی شود که اثرگذاری آنها بر ابعاد

از مدل رگرسیون ،حمایت ساختاری پیش بینی کننده

م تلف کیریت زندگی سالمندان مشهود باشد و از

معناداری برای کیریت زندگی کل بود .بُعد ساختاری

طرف دیگر بر منابع حمایتی و ارتباطی که در قالب

حمایت اجتماعی به عضویت در گروهای رسمی و

اقدامات سازمان به سالمندان ارایه میشود با دیدی

غیر رسمی و ایرای نسش در آنها و تعداد پیوندهای

عمیقتر نگریبته شود ،زیرا این مطالعه و سایر

فردی اشاره دارد که منابع حمایتی و فراوانی تما

مطالعات نشان داده که این منابع حمایت اجتماعی در

زیر مجموعه آن میباشد .یکی از مراهیم اصلی در

ارتساء سطح رفاه و کیریت زندگی سالمندان مؤثر

حمایت اجتماعی بحث اندازه شبکههای اجتماعی و

است.

روابط و تعامالت مثبت بین فرد و محیط اطرافش

عمده محدودیت در انجام این تحسیق دشواری

میباشد .این نتیجه همبو با نظریه Granovetter

مصاحبه با سالمندان با توجه به وضعیت جبمانی و

و پیوندها

روانی آنها بود که شرایط را تا حدودی س ت

قویتر باشد ،افراد از شبکه خود حمایتهای بیشتری

مینمود و برای کبب اطالعات روان در برخی موارد

دریافت میدارند که این امر در نتیجه منجر به افزایش

زمان زیادی صرف مصاحبه و کبب اطالعات

کیریت زندگی آنها میشود (.)31

میگردید.

است .زیرا از نظر او هر چه فراوانی تما

در مطالعات قدسی وجود شبکه اجتماعی (از منابع
ساختاری حمایت اجتماعی) تأثیر معکو
معناداری بر بُعد روانی سالمت سالمندان (افبردگی)
911

و

نتیجهگیری

با توجه به نتایج این مطالعه میتوان اظهار داشت که
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شبکههایی از تعامالت می تواند در سالمت و به طتور

تعلق به یک شبکه اجتماعی و الزامات متسابل موجب

 از ایتن رو.کلی کیریت زندگی آن هتا اثرگتذار باشتد

، دوستتی،محبتت

کارکرد سازمان بهزیبتی بته عنتوان یکتی از متولیتان

احتترام و ارزش کننتد کته ایتن امتر متیتوانتد تتتأثیر

امور سالمندان در بهبود حمایتتهای رستتمی و غیتر

حراظتی قوی بر کیریت زندگی مرتبط با سالمت آنها

رسمی از سالمندان و در نتیجه ارتساء کیریت زنتدگی

داشته باشد و نیز سبب برانگی تن رفتارهای سالمتری

.این قشر از جامعه از اهمیت اساسی برخوردار است

 بتته خصتتوص در ستتالمندان تحتتت پوشتتش.گتتردد

می شود تا افتراد ستالمند احبتا

بهزیبتی وجود این ارتباطات و شبکههتای تعتامالتی
تشکر و قدردانی

 زیرا این گروه از سالمندان.عنصری تعیین کننده است

این مساله برگرفته از طرح پژوهشی بوده که با حمایت

بنتتا بتته موقعیتتت ختتاص اجتمتتاعی و اقتصتتادی و

مالی معاونت تحسیسات و فناوری دانشگاه علوم

ناگواری های متعدد از نوعی از فعالیتهای اجتمتاعی

 لذا نویبندگان،پزشکی کرمان صورت گرفته است

. باز ماندهانتد،که در سالمندان عادی صورت میگیرد

 سازمان،مساله مراتب تشکر خود را از این معاونت

لذا عالوه بر نیازمنتدی ایتن گتروه بته حمایتتهتای

بهزیبتی شهرستان کرمان و نیز کلیه کبانی که ما را

 وستعت،کارکردی در قالب حمایت عاطری و متادی

. اعالم میدارند،در انجام این پژوهش یاری رساندهاند

تعلتق بته گتروه و وجتود
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Social support and health-related quality of life in elderly people covered
by the Welfare organization of Kerman city

Maryam Saber1, 2, Mehdi Nosratabadi3

Abstract
Background: The concept of active aging is suggested by the World Health Organization in
which emphasizes on healthy quality of life and its determinants. Social support is one of
these determinants, therefore this study intents to investigate the relation of these two
concepts among elderly people covered by Kerman welfare organization.
Methods: This cross sectional study was performed with 100 elderly people. Two
questionnaires named Lipad's elderly quality of life and Norbeck's social support were
employed for measuring variables. Data were analyzed by SPSS 17 software.
Results: The findings of the current study revealed the higher quality of life scores in all
aspects of quality of life in elderly males, while females' scores in social support were higher
than males. The results showed that various types of social support are associated with quality
of life. Furthermore structural support was a stronger predictor for total quality of life.
Conclusion: This study showed that social support can be regarded as one of the main social
determinants affecting quality of life among elderly people. The welfare organization as one
of the trustees for supporting the elderly can play an important role in promoting social
relations and improving quality of life among old people.
Keywords: Social support, Quality of life, Active aging
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