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یوازایننظرمنحصربهجوامعانساانیاسا  نسلینباياززندگیوحاصلروابطسالمنديمرحله

هاییهمراهیبآستواندزندگیانساندراینمرحلهرابایمینسلینببنابراین،هرگونهخللیدرروابط
هاا،گذارانبهاینپدیاد جمعای،وایعای،مارتاطبااارز کند واکنشجامعه،متخصصانوسیاس 

یکایاز زنادگی ةاجتماعیمطرحکردهاس  کیفیا مسئلیکعنوانبهايآنرارشتهاالبعادوبینکثیر
آن بر مؤثر کندبهشناختیدربار عواملیمدرزندگیسالمنداناس کهاینمقالهتال اینابعادمهم

هاايحمایا اجتمااعیریررسامیتأکیاددارد ماد نظاريیرشاکهتأثدس یابدودراینمسیربر
نادگیاجتماعیدرحوز مطالعاتسالمنديوکیفی زرفتهدراینمقالهبااستفادهازچندنظریةکاربه

ايشیو تصادفیسهمیهايبهساختهشدهاس  رو پژوهشکمّی،میدانیوپهنانگراس  طرحنمونه
دهادکاهدرشهرتهراناجراشدهاس  نتایجاینپژوهشنشاانمای1031نفردرسا 033باحجم

ارنادکاهازهاياجتماعیفقطتاآنجایدرتزیاديدرتایینکیفی زنادگیدی حماعواملمجموعه
مجموعهعواملاجتماعیجداباشند امامناسااتاجتماعیاعمازپیوندهاياجتمااعیومشاارک در

دهند اینموضاو هايجمعیمستقلازحمای اجتماعیتواناییباالییدراینتاییننشانمیفعالی 
جتماعیمستقلازمناساااتدهدکهمتغیرهايحمای اکنند اصال چنینتأثیرياس ونشانمیبیان

اجتماعییادربهتایینکیفی زندگیسالمنداننیس  ازطرفدیگرحمای ابزاريبرعکسحمایا 
عاطفیاثرمثاتیبرکیفی زندگیسالمندانندارد یعنیسالمندانیکهحمای ابزاريبیشتريدریافا 

کنندکیفی زندگیباالتريندارند یم

  واژگان کلید
یناجتمااعی،صاندوقصانع نفا ،کیفیا تأمرسمی،سالمندان،صندوقیررهاياجتماعیحمای 
  زندگی

                                                 
 kooshesh@ut.ac.irشناسی نویسنده مسئول،استادیار دانشگاه تهران، گروه جمعیت . 6

  saeidi@ut.ac.irدانشیار دانشگاه تهران، گروه تعاون  .1
shiva.parvaii@ut.ac.irریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران   کارشناس ارشد برنامه .9

  
ره

دو
ن، 

یرا
ی ا

اع
تم

اج
ل 

سائ
ی م

رس
 بر

یه
شر

ن
4

ره
ما

 ش
،

6
ان

ست
تاب

 و 
هار

، ب
69

31
 

 

ص  
 ،

90
1

-
90

0
 



 6931، بهار و تابستان6، شماره4نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره                        661


  مقدمه
بارشدبهداش ،تغذیهوسطحرفاه،امیادزنادگیکشاورماافزوناییرنگذشته،یمندرطو 
03ازتاابایش1001سا درساا 03ازکمتراز1کهامیدزندگیدربدوتولدطوريیافته،به

بهموازاتتأثیراتچنینبهااوديدر( 1031افزایشیافتهاس )میرزایی،1031سا درسا 
1/1بهحادود1001سا وباالترکهدرسا 13جمعی سالمندانهايایرانی،طو عمرنسل
یلیوننفرافازایشیافا  م1/1بهبیشاز1033سرشماريسا اساسبررسید،میلیوننفرمی

هاتغییرکردهاسا  بااوجاودماینگروهازجمعی درترکیبسنینیزدرطو اینسا سه
ياخیردرجمعی اینگروهسنیرخدادهاس ،افزایشنساا هاسا افزایشسریعیکهدر

سااله13سالهوبیشتردراینتغییراتچندانچشمگیرناودهاس وسهمجمعی 13جمعی 
درصاداز0/3باه1033درصدبود،درساا 2/1حدود1001ماريسا وبیشترکهطاقسرش

دهاهگذشاتهنشاان1ساالمندانکشاوردریا جمعییراتروندتغکلجمعی کشوررسید 
کاهدرايیادهشاانسزنادهمانادن،پدیشتعادادساالمنداندراثارافازایشکهافازادهدیم

رخدادهیراخيهاتردردههطورمحسوسبهشود،یمیدهناميفردیسالخوردگشناسیی جمع
مواجاهشادهيانفجاريهابانرخرشدیردردودههاخی گروهازجمعیناکهيطوراس  به

کننادگانخادماتبهداشاتیورشدانفجاريدرجمعی سالمندانهامبارايارا اهایناس  
کنناد،درحاا آنزنادگیمایايکهسالمنداندرهمبراياعضايخانوادهوجامعه درمانیو

شودکهابعادجمعیتای،ایتصاادي،ايتادیلمیشدنبهیکچالشمهماس وبهمسئلهتادیل
شناختی،فرهنگیوخانوادگیمهمیدربردارد پزشکی،اجتماعی،روان

جملاهطیا هاايزنادگیجواماعبشاريازازآنجاییکهپدید سالمنديدرتمامیجناه

هاياجتماعیتحوالتیابلهاومعیارهاوایجادسازمانهايسنی،ارز يازساختاراگسترده

هاايهاايفاراراهایانپدیادهواتخااسسیاسا آورد،مقابلهباچالشيبهوجودمیامالحظه

مناسببرايارتقايوضعی جسمی،اجتماعیوروانیسالمندانازاهمی بااالییبرخاوردار

زندگیجدیدوتغییرساختارخانوادهوجامعهسابشدهاسا نگهادارياس  ازطرفینیز

 بشار زنادگی حساسیاز دوران سالمنداندرخانوادهبسیاردشوارباشد ضمناینکهسالمندي

یابادوازساويدیگاروساع وناو سومنابعتأمیننیازهاکاهشمیاس کهدرآنازیک

سالمنداندرچناین زندگی مطالعهوارزیابیکیفی .کندمیتغییر آن مسا لمترتببر و نیازها

کنادباادور حساسیازضروریاتمطالعاتسالمنديدرایراناس  اینپژوهشتاال مای

                                                 
1. Life expectancy at birth 
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مطالعهتأثیرحمای اجتماعیریررسمیبرکیفی زندگیسالمندانبازنشستهبهشناخ کمّو

نکمککند کی آنوعواملمؤثربرکیفی زندگیسالمندا
 شدنپیر سالمندان،هموارسازيمسیرتحققسالمنديموفقوسالم زندگی کیفی  به توجه

یاباد،بلکاهشدنبرطو عمارانساانتحقاقنمایوایعسالمنديموفقتنهاباافزودهاس  در
اسا کاه ترهماراهبااساعادتوساالم وبرخاورداريازرفااهوآساایشزندگیطوالنی
طورخالصه،اینمهاممحقاقدهد بهدورهاززندگیرابرايسالمندانتقلیلمیمشکالتاین

نخواهدشدجزباحفظوحتیارتقايکیفی زندگیسالمندانکشور درسويمنفیپیوساتار
شد عمرخواهدبودکهطیآنساالمندانهايطوالنیکیفی زندگی،سالمنديبخشیازسا 

نااودنازهاايمازمن،تنهاایی،انازوا،برخاوردارتالباهبیمااريدرمعرضتهدیداتینظیارابا
هايجسامیوسهنایودلیلناتوانیهاياجتماعیوبسیاريمشکالتدیگربودهوبهحمای 
رودوهايشدیدجسمیوروانی،درمواردزیاداستقال فرديسالمندانازدس ماینارسایی

شاود ایانعوامالهاسلبمیرویدادهايمعمو ازآنهاویدرتمقابلهومواجههبادشواري
 ( شاواهد1033تواندبهاف کیفی زندگیسالمندانمنجرشود)میرزاییوکااوهفیاروز،می

 کیفیا  نهای ودر سالم  در مهمی نقش جامعه، حمای  دهدمی نشان که دارد زیاديوجود

؛آولوناد،دامساگاردوهلساتین،1333)بروم ودیگران،کندمی ایفا جامعه یک افراد زندگی
یاافتنباهکیفیا زنادگیبااالوافرادجامعاهبارايدسا ( 1033پور،؛بهنقلازعلی2331

هاايرسامیوویژهدردورانپیريوسالخوردگینیازبهحمایا کردنمسا لخودبهبرطرف
فیاندارند ریررسمیازسويدول ونهادهاياجتماعیواطرا

اياززندگیفرداس کهبهساببهاودوتوسعةدرنظامرفاهیمدرنبازنشستگیمرحله
هاايهايرفاهیمدرنجایگزیننظاامسونظامترازگذشتهشدهاس  ازیکبهداش طوالنی

هايمدرندرپایاحیاايمجاددایانمناابعسنتیویاریررسمیگذشتهشدهوازطرفینظام
رسمیهستندتابتوانندکماودمنابعمالیحمای ازسالمندانبازنشستهراجاایگزینکنناد ریر
هااياجتمااعیجملهکشورمااهناوزامکاانتقویا حمایا عالوهدربرخیازکشورهاازبه

هاياجتماعیبهلحاا کمّیا وکیفیا ،موجابرسمیوجوددارد برخورداريازشاکهریر
دهادکاهوباهاوایانیادرترامایشاودیماعزتنفسفردبازنشستهتقوی خودپندارهو

یشرابشناسدوبرنیازهايخودفاا قآیاد هميناینماانعازطارداجتمااعیوباههاییتوانا
هاییکهبازنشساتگاندرزندگیاجتماعیخواهدبود حمای هاآنحاشیهوانزواکشیدهشدن
کنناد،دریوبریاراريارتاااببااافاراددریافا مایهاياجتمااعازطریقعضوی درشاکه

بسایاريازتواننادیمنناآکهبسیاراثرگذاراس  چراهاآنسالم جسمی،روانیواجتماعی
هاايهااوحمایا تنهایییادربهحلآننیستند،بااکماکشااکهمسا لومشکالتیراکهبه
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اجتمااعیریررسامیدریالابشاااکةهااايحمایا برطارفکنناد شااکههااآندریاافتیاز
هاا،هاا،هیئا هايدوستی،شااکةهمساایگیوگااهیدرشاکلانجمانخویشاوندي،شاکه

شوندودربهاودکیفی زندگیساالمندانبازنشساتهتأثیرگاذارهاظاهرمیهاوکلوپسازمان
وردکاهسارمایةآدسا مایکهفرددرجریاناینروابطوپیونادها،مناابعیراباههستندچرا

شود،منزل وپایگاهدهد،موجبرضای اززندگیدرایندورانمیمیاجتماعیفردراارتقا
نهای کیفی زنادگیمناساایبارايفاردکندودراجتماعیفردسالمندبازنشستهراحفظمی

شود فراهممی
 مرایاا ، مراهای،ه محاا ، از برخورداري میزان را اجتماعی حمای  برخیپژوهشگران،

 اعضااي نظیار دیگر هايگروه یا افراد سوي از فرد توسط شدهدریاف  کمک و توجه، احترام،

؛والساتون،1330؛جنتريوکوباساا،1،1301)کباندکرده تعری  دیگران و دوستان، خانواده،
وایاعحمایا اجتمااعی( در21333ساارافینو؛1330؛ویلیاز،1330االجنادولیسودولایس،

یازروابطاجتماعیهميونرابطةزناشویی،دوستی،خصوصبهنو برگیرند منافعناشیازدر
عضوی سازمانیو   اس  منظورازحمای اجتماعیکمکیاحماایتیاسا کاهازجاناب

مناابع( 2333وهمکااران،0هلگساونشاود)هاياجتماعیبرايفردفراهممایاعضايشاکه
هاياجتماعیریررسمیومناابعتواندشاملمنابعحمای هاياجتماعیمیدهند حمای ارا ه

هااياجتمااعیحمای اجتماعیرسمیباشد درمنابعحمای اجتماعیریررسامی،حمایا 
راندریافا گستردههستندوازمنابعیچونخانواده،همساالن،دوستان،خویشاوندانوهمکا

هااییشوند امامنابعحمای اجتماعیرسمیشاملبرخیمؤسسات،منابعرسمییاارگاانمی
هاتعلقدارد اناوا طوراراديوازطریقعضوی گروهیبهآنشودکهشخصمعموالًبهمی

راازهايبحرانیفاردتواننددرزمانجملهمنابعیهستندکهمیهايرسمیازهاوضمان بیمه
بنديشااکةحمایا اجتمااعیباهدو( تقسیم1033:03اضطرابمحافظ کنند)مصطفا ی،

دستةحمای اجتماعیرسمیوحمای اجتماعیریررسمی،ماتنیبرمنابعیااعناصارشااکه
واسطةماهی فردگرایاناهسیستمحمای ریررسمیازحمای رسمییاسازمانیبه»نیزاس  

واینوایعی کهاعضاياینشاکهازمیانخویشاوندان،دوستانوهمساایگانوریراراديآن
( 0،1303:000)کانتور«شودشوند،متمایزمیانتخابمی

هاايسااختاري(نیزحمای اجتماعیراازدوجناةمتمایزجایگااه2333)1لینودیگران

                                                 
1. Cob 
2. S arafino 
3. Helgsun 
4. Cantor 
5. Lin & at all. Lin and others 
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هاايعیدرجنااةجایگااهگیرناد حمایا اجتمااحمای وکارکردهايحمایتیدرنظارمای
آیناد هايحمایتییاساختارهايحمایتیبهحسابمیعنوانمنابعحمایتی،شاکهساختاريبه

بعداو بررويجناةساختاريحمای اجتماعیتوجهدارد ایاندیادگاهحمایا راوایعدر
تاوانملةاینافارادمایجگیرد ازشود،درنظرمیوسیلةدیگرانفراهممیعنوانمنابعیکهبهبه

بهاعضايخانواده،خویشاوندان،دوستان،همساایگان،آشانایانو   اشاارهکارد)مصاطفا ی،
منظورازحمای اجتماعی،کمکیاحمایتیاس کاه»توانگف وایعمی( در02ا1033:01

پاور،لای؛ع2330)هلگساون،«شاودهاياجتماعیبرايفردفراهممایازجانباعضايشاکه
عاارتیجناةساختاريحمای اجتماعیبهمیزانادراکفردازحمای خانواده،( به1033:20

عنوانفرآیندهايحمایتییاکارکردهايحمایتیجناةدومبهشود دوستانواطرافیاناطالقمی
تمااعیدرعنوانفرایندبسایجمناابعاجشود دراینجناهحمای اجتماعیبهدرنظرگرفتهمی
عناوانابعاادهاايابازاريوعااطفیباهشود ازنظارلاین،حمایا سازيمیزماننیازمفهوم

اعناوانفرایناداحساسایایاننگااه،حمایا راباهشود کارکرديحمای اجتماعیتلقیمی
( 02ا1033:01کناد)مصاطفا ی،حسبادراکاتسهنیوبهنحوکیفیتعری میادراکیوبر

هاايمختلا شودکاهازطارفگاروههاییمیهايکارکرديحمای شاملنو حمای جناه
هايکارکرديحمای راباهاشاکا شود برخیپژوهشگرانجناههاياجتماعیارا همیشاکه

ابزاريشاملانوا عملییاملموسحمای ،مثلکماکدرمرایاا فاردي،دراماورروزمار 
عاطفیکهبهتااد صامیمی ،اعتماادواطمیناانباهدیگارانخانواروکمکمالی،وحمای 

؛پیتارزو2333؛آلانودیگاران،2333اند)چنوسیلورستین،بنديکردهشود،طاقهاطالقمی
؛لایودیگاران،1331؛اسالندرولیتوین،2331؛توماکا،تامپسونوپاالسیوس،1330دیگران،

عااتیوهمراهایاجتمااعیباهطاقااتحمایا هايدیگارحمایا اطال( درپژوهش2330
 ( 1030:01اجتماعیافزودهشدهاس )کوششی،

کهتنهااداشاتنحمایا اجتمااعیبارايبرآناس 1مد تأثیرمستقیمحمای اجتماعی
سالم مفیداس وبرعکسنداشتنیافقدانحمای اجتماعیتأثیرمنفایدرساالمتیدارد 

هاايخاانوادگی،دوساتیوجملاهشااکههاايمختلا اجتمااعیازهدرگیريافاراددرشااک
و حمایا  از هااشااکه ایان در بیشتر جذب با کندکهافرادهمسایگیمنابعحمایتیفراهممی

مطالعاتیکاه.(1030شوند)منتظري،می برخوردار بهتري زندگی کیفی  و سالم  آن متعایب
هاايکنندبراینباورنادکاهافاراديکاهدرشااکهبرتأثیرمستقیمحمای اجتماعیتأکیدمی

اندوعمدتاًازسالم روانیوکیفی زندگیبهترينسا باهحمایتییراردارند،کمترافسرده

                                                 
1. The direct impact of social support 
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؛1،1331هايحمایتیهساتند،برخوردارناد)اسچیفارودیگارانافراديکهفایدچنینشاکه
:1032؛بهنقالازیدسای،1331؛1،ویرودونالد1330؛0؛تویتس0،1331باومفلمینگو؛2،1331شفروهمکاران

مطاابقبااماد تاأثیرمساتقیمحمایا ( »1033پاوروهمکااران،وعلی1031:02؛راضی،101
اعیمنجارباهاجتماعی،تأثیراتمثا حمای اجتماعییاناودحمای ناشیازانزواياجتما

ايخطایشودورابطةبینکیفی زندگیوحمایا اجتمااعیرابطاهبهاودکیفی زندگیمی
( 1033پوروهمکاران،؛بهنقلازعلی1،2330)هلگسون«اس 

ترباشد،افرادازشااکةخاودچهفراوانیتماسوپیوندهایوياساسنظریةگرانووترهربر

شاود نتیجهمنجربهکیفیا زنادگیبااالتريمایدارندکهدریهايبیشتريدریاف محمای 

بناديکاردهاسا  اساسنو روابطبهدوصاورتتقسایمهاياجتماعیرابرگرانووترشاکه

کنادوساطحهاارتااببریرارمیندرتباآنشودکهفردبهپیوندهايضعی شاملکسانیمی

اکماسا  پیونادهايیاويشااملخویشااوندان،هصمیمی ومیزانتعاملدرروابطبینآن

هاادرارتااابطورمداومبااآنبیندوبههارامیشودکهفردرالااًآنهمسایگانوهمکارانمی

( نظریةپیوندهايضعی گراناووتریکایاز1033:03بهنقلازحاتمی،2330اس )کراو ،

ياس  ازنظرگرانووترپیوندهايضاعی اهاییاس کهخواهانافزایشروابطشاکهتئوري

صاورتواساطهتواندافرادرابهمنابعزیاديمتصلکنادوباهکندکهمیعنوانپلیعملمیبه

هاراشناساییکنند تأکیدگرانووتردربررسیپیوندهايضعی ویويرويتوانندمویعی می

ترکیاایازمادتزماانبریاراريایانفرموشکلروابطکنشگراناس  ازنظرويپیوند،به

هااوپیوندها،وشدتویوتعاطفیارتااب،صامیمی ونزدیکایوهميناینمیازانکماک

منظورتعیینترکیبشاکهواستفادهازپیوندهادرشااکةهايدوطرفبستگیدارد بهحمای 

:1300)گراناووتر،هايگوناگونیازپیوندهاویدرتپیوندهاشدهاسا بندياجتماعیتقسیم

هاياجتماعیبرافزایشمشارک ،خوشاختی،رشادواساسنظریةبیکرتوسعةشاکه( بر230

بیکار،)نهایا کیفیا زنادگیتاأثیرداردبالندگی،رضای اززندگیوزندگیهدفادارودر

واباطدوباودنر( ولمننیزدربار حمایتی20ا1033:20بهنقلاززبردس ،01ا1032:03

ترباشاد،نکتهمطرحکردهاس :یکیشدترابطهودیگريفراوانیتماس هرچهروابطیوي

                                                 
1. Schyfer and others 
2. Sheffer et all. 
3. Fleming and Baum 
4. Thoits 
5. Veer and Donald 
6. Helgeson 
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کاردنبیشاتراسا احساسصمیمی هماراهبااتعهادومسائولی باهرفاعنیاازوحمایا 

( 0،2333؛ولمانوفرانک2،1333؛کانیدیس1،1333)بومپس

انادکاهدرصادزیاادياز(درپژوهشایدراساپانیانشاانداده2331گارسیاوهمکااران)

کنناادوتنهاااییزناادگینماایکااردههسااتندوبااهجمعیاا سااالمنداناسااپانیااشااخا ازدوا 

هايمحلیرانیازتأییادهانتایجپژوهشکنند اینیافتههایشانرانیزمکررمالیاتمیخانواده

اینوایعی اس کهدراسپانیاارتااطااتاجتمااعیمکاررومالیااتمکاررکندوگویايمی

خانوادهودوستانهنوزساکرالبزندگیاس  همينینکیفی زندگیدرمیاانساالمندانی

تراسا  پاژوهشفیلیاپسوکهارتااطاتاجتماعیکمتريدارند)بادوستانوخانواده(،پایین

دهدکههمابعادعینیوهامابعاادسهنایحمایا نشانمیکنگ(درهنگ2330همکارانش)

بینایتارینپایششدهازاعضايخانواده(مهمریررسمی)مخصوصاًرضای ازحمای دریاف 

هايبهزیستیروانیهستند بنابراینتأثیراتانداز شاکةاجتمااعیباربهزیساتیروانایکننده

هاییکهباهمسریاخویشاوندانخود بهآنکردند،نسااشخا سالمنديکهتنهازندگیمی

(درباار 2333هايپژوهشیکیموهمکاارانش)یافتهیويبودهاس  کردند،بسیارزندگیمی

دهادکاهاينشاانمایشدهبرکیفی زندگیسالمندانکارهشدهودریاف تأثیرحمای ادراک

مهمایباینحمایا ساتگیبسایارمحوردارنادوهماهايحمایتیخانوادهپاسخگویانشاکه

اجتماعیوعملکردجسمانیوبینحمای اجتماعیوسنوجاودداشاتهاسا  رابطاةباین

تربودهاس  شدهیويشدهوشاخصکیفی زندگینسا بهحمای دریاف حمای ادراک

مطالعاتمعدوديدرایرانبررابطهبینحمای ریررسمیوکیفی زندگیمتمرکازباوده

هايحمای اجتماعیسالمندانتهراناینشااندادکاه(درمطالعةشاکه1030اس  کوششی)

هاايابازاريهايعاطفیبرسالم روانایساالمندانمثاا وبارعکسحمایا اثرحمای 

(درهمینجمعی آماريبار1033پور)علیخصوصاًحمای مالیمنفیاس  نتایجپژوهش

بینانوا حمای اجتماعی)عاطفی،سااختاري،کاارکرديوماادي(ورابطةمستقیمومعنادار

کیفی زندگیتأکیدکردهاس  برایناساسحمایا عااطفیبیشاترینتاأثیررابارکیفیا 

 کیفی  اجتماعی رابابعد هماستگی بیشترین حمای اجتماعی زندگیسالمندانداشتهوانوا 

زندگیداشتهاس  

                                                 
1. Kanydys 
2. Bumps 
3. Welman and frank 
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کنندة کیفیت زندگی سالمندان ـ نظری عوامل تعیین . مدل مفهومی1 شکل

 پژوهشروش 
اینپژوهشبارویکرديکمّای،پژوهشایاسا پیمایشاییااپهناانگرکاهازرو متعاارف

ها(استفادهکردهواطالعاترابااستفادهازگیريدرعلوماجتماعی)یعنیتدوینپرسشاندازه
سا وباالتردوصندوقتأمین13پرسشنامهگردآوريکردهاس  جمعی آماريبازنشستگان

حساباساسآماربازنشستگانایندوصندوقبارشود برع نف راشاملمیاجتماعیوصن
(کال1033ساالهوبیشاتر(درتهاران)درساا 01ساالهو00ا13هايسانی)جنسوگروه

نفروکلساالمندانبازنشساتهصاندوق111113سالمندانبازنشستةصندوقتأمیناجتماعی،
ايحجمنموناهشااملگیريتصادفیسهمیهنمونهشیو نفربودهاس  با13313صنع نف ،

آوريتکنیاکجماعشدهانتخابشادهاسا  سالمندباسهمیبرابرازدوصندوقاشاره033
اطالعات،مصاحاةتلفنیاس  دلیلانجاممصااحاةتلفنای،نااتوانیساالمندانازپاساخگویی

نداشتنبهآنانبودهاس  حضوريودسترسی
اند،شاملکیفیا زنادگی،مشاارک درمتغیرهاییکهدراینمطالعهتحلیلشدهینترمهم
شاده،اسا  هايجمعی،پیوندهاياجتماعی،حمای ورضاای ازحمایا دریافا فعالی 

هاايمختلا ،مفهومیچندبعدياس کهشاملرضاای اززنادگیدرجنااهکیفی زندگی
بهداشاتی،وعملکاردایتصااديواجتمااعیاسا  عواملبودنازلحا روانی،احساسبهتر

کیفی 
 زندگی

 پیوندها

 مشارک 

 حمای 

 مالی پرستاري مشورتی عاطفی

بهزیستی
 سهنی

وضعی 
 سالم 

رضای از
 زندگی

توانایی
 ایتصادي

رضای از
 حمای 
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هاايمختلفایدارد،بناابرایندرچاارچوبمفهاومیایانهااومؤلفاهکیفی زندگیشاخص
رفتهازفهرس کارهايبه(استفادهشدهاس  مؤلفه1331هايفرانس)پژوهشبرخیازمؤلفه

میننیازهااياساسایوحفاظ زندگیعادي:تاوانتاأ1انداز:فرانسدراینپژوهشعاارت
زیساتیسهنای به0 رضای اززندگی:ارزیابیمثا فردازکیفی زندگیخود؛و2سالم ؛
نتیجاةتحلیالعااملیکیفیا 2( شاکل1033:3؛بهنقلازرفاريوامیادي،1331)فرانس،

دهباررويشادادهدهاد اریاامنشاانزندگیکهباچهارمؤلفهساختهشدهاس ،رانشاانمای
داروخطوبپیوستهبارعاملیهرمؤلفاهدرتعریا مفهاومکیفیا زنادگیوضارایبمعناا

گیاريهاياصلیباپیوستاريمتشکلازچنادگویاهانادازهیاولیاس  هرکدامازمؤلفهیابل
گویهیاعاارتوباآلفايکرونااخ)ضاریبپایاایی(3شدهاس  تواناییایتصاديدراصلبا

گویاهباا0،وضاعی ساالم باا321/3عاارتوآلفااي0،بهزیستیسهنیبا331/3دودح
گیاريانادازه033/3گویاهوآلفاايکروناااخ1ورضای اززندگیباا323/3ضریبپایایی

اند شده










 گیری متغیر کیفیت زندگی . مدل اندازه2 شکل


يخاانواده،گاروههمسااالن،1وشااملاعضاامتناو رسامی،منابعحمای اجتماعیریر

هااياجتمااعیشاوند حمایا اجتمااعیدرشااکهدوستان،خویشاوندانوهمکارانو   می
فرديوهنجارهاياجتماعیوتعهداتیاس کهدرپیریررسمیماتنیبرروابطاجتماعیبین

حادودهايحمای اجتماعیریررسمیدرپژوهشحاضارمآید شاکهاینروابطبهوجودمی
بهشاکةخویشاوندياس  همينینحمای اجتماعیریررسمیمشتملبرابعادياسا کاه

هايدریافتیدربعدابازارياند حمای دراینپژوهشبهدوبعدابزاريوعاطفیتقسیمشده
هنگاامبیمااريوونقل،خریدروزانهوامورروزمر زندگی،پرستاريباههايحملبهحمای 









 کیفی زندگی

توانایی
 ایتصادي

بهزیستی
 سهنی

وضعی 
 سالم 

رضای از
 زندگی

814/1 

811/1 

861/1 

181/1 
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هايهمدرديوآرامشحاصلگویه،ودربعدعاطفیبهحمای 1هنگامنیازمجموعاًمالیبه
گویهاطالقشدهاس  هرگویهدرساطحاسامی13ازروابطحمایتی،ومشورتیمجموعاًبا

ايگیريوسپسبهمتغیرفاصله)کمکدریاف کردهاس وکمکدریاف نکردهاس (اندازه
کهازسالمندشده،تادیلشدهاس  ارزیابیکفای حمای اجتماعییهایحمای یعنیشمار

شدهبایکگویهبهکاارعنوانمقیاسیبرايسنجشرضای سالمندانازحمای دریاف نیزبه
گیريکردهاس  شدهرااندازهرفتهومیزانرضای سالمندازحمای دریاف 

سانجیدهاسا  چقادرزیارافرادبا(تماساتدفع)شماپیوندهابااینپرسشکهارتااب
زادهبرادرزاده،خواهرمثل)نسایخویشاوندانخواهر،برادر،شدهاس  اینافرادشاملفرزند،

همکااران،همسایگان،نزدیک،دوستان،   (وزنبرادرزن،خواهرمثل)ساایخویشاوندان،   (و
کنناد میازانصامیمی ساالمندباااعضااينحاويبیاانآشنایاناس  پاسخبهاینپرسشبه

وسااالنهساا ،درباارچنادماهاناه،هفتگای،روزاناه،)شادهوشااملدفعااتتمااساشاره
 اس  (نداشتنارتااب

هااياجتمااعیشااملهاايجمعایدرشااکهمشارک بهعضوی وشارک درفعالیا 
حادچهتازیرهايگروهازیکهردر»هوثانویهاطالقشدهوبااینپرسشکههاياولیگروه

و هاادساتهیاهاشاملاجتماعاتدرمسجدگیريشدهاس  اینگروهاندازه«دارید مشارک 
گاروهیاتفریحیهايگروهبازنشستگی،کانونیاصنفیانجمنمذهای،هايمناسا  ورزشای،

درهاا،عضاوی پاارکومحلهدردوستیهايگروهمثلمحلهخیریه،گروهانجمنمثلمدنی
همکااریااساربازيهامدانشگاهی،هماي،مدرسههمیاالًکهافراديگروهمثلسابقههمگروه
مشاترکوايدورهماداوم،طوربهگروهیکشکلبهکهفامیلیافرادمثلفامیلیاند،گروهبوده

یادیمی،عضاوی همکارانودوستانباگروهیسفرهاي روند،میمسافرتدهند،میمهمانی
هاايخانهفرهنگسراها،دروعضوی موسیقیشعر،هايانجمنمثلاادبیهنريهايگروهدر

سالم اس  

 ها یافته
اایتصاادي،چاارچوبنظاريسوايبرخیروابطبیننمر کیفی زندگیوعواملاجتمااعی

مقالهاثرمتغیرهاییرابارکیفیا زنادگیساالمندانمفاروضپنداشاتهکاهشدهدراینمطرح
بناديکارد گرچاهتواندردودستةحمای اجتماعیریررسمیومناسااتاجتماعیطاقهمی

اناداثارتوانایندودستهرامستقلازهمدرنظرگرف ،اماسوابقپژوهشیتال کاردهنمی
زندگیسالمنداناصیلوپایدارنشااندهناد بااوجاودایان،متغیرهايهرگروهرابرکیفی 

کاردنایانرواباطدرهاورصدتحلیلچنینروابطینیازمندموشکافیودی بیشتردرآزمون
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هاايتوصایفی،کاهزوایااییمهامازجز یاتاس  پیشازاینکار،نگاهیباهبرخایآمااره
آید نظرمیکند،ضروريبهشدهرانمایانمیوضعی کیفی زندگیسالمنداندرنمونةمطالعه

ايشادهدربااال،متغیاريفاصالههايسنجششرحدادهکیفی زندگیسالمندانبامقیاس
1هاايگارایشمرکازوپراکنادگیباهشارحجادو فرضشدهوبرايتحلیلآنازشاخص

هاايشاود،مقایساةمیاانگیننمارهطورکهدراینجدو مالحظهمیاستفادهشدهاس  همان
دهادیموقبازنشستگیتأمیناجتماعیوصنع نف ،نشانکیفی زندگیسالمنداندوصند

ترازنمر ساالمندانصاندوقنفا اجتماعیپاییننیتأمهايکیفی زندگیسالمندانکهنمره
،نمر کیفی زنادگیساالمندانصاندوق133اس  برایناساسباتادیلایننمرهبهمقیاس

بهدس آمد آزماونتجزیاة01ونمر صندوقصنع نف حدود12تأمیناجتماعیحدود
ندگیسالمندانصندوقصانع واریانساینتفاوتگویايایناس کهبیشینةنمر کیفی ز

دارومهماس  نف درسطحچشمگیريمعنا


 1931های آن در سالمندان تهران،  مؤلفه. میانگین نمرة کیفیت زندگی و 1 جدول

صندوق

 بازنشستگی

 نمونه

(n) 

 میانگین

(Mean) 

 انحرافمعیار

(Std Deviation) 

چولگی
(Skewness) 

کشیدگی
(Kurtosis)

-111/3-1/11111/3 3/12 113 اجتماعیتأمین

201/3-003/3 0/12 0/03 113 نف 

230/3-130/3 3/12 0/11 033 کل

 31/3کمتراز داريانمعسطح F 1/03مقدارآماره

 
هاايمهامتوانادجنااهشدهدرباال،دوشاخصآماريدیگرمایافزونبرتفاوتمهمگفته

دیگريازتفاوتسالمنداندوصندوقرابازگوکند یالازهرچیزبایداشارهکردکهضاریب

(نشاان13/3هادرهردوگروهحدودپراکندگیپیرسون)نسا انحرافمعیاربهمیانگیننمره

هاايررمتفاوتمهممیانگینکیفی زندگیدوگروهموردبحث،پراکندگینمرهبهدهدکهمی

کیفی زندگیسالمندانبازنشستهدرایندوصندوقمتفاوتنیس  اماضریبچولگینمار 

هاادربازنشساتگانصاندوقتاأمیندهدکهتوزیعایننمارهکیفی زندگیسالمنداننشانمی

هايبازنشستگانصندوقصنع نف بهتوزیاعمتقاارننزدیاکنمرهاجتماعیبیشترازتوزیع

پوشیاس  ضریبکشیدگیهمچشماس ،اگرچهتفاوتهردوتوزیعباتوزیعمتقارنیابل

هايکیفی زندگیسالمندانباهتوزیاعنرماا رادرهردوگروهنزدیکیکشیدگیتوزیعنمره
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هاايساالمندانيکشایدگیبیشاترتوزیاعنمارهدهد،امامقایسةایانضاریبگویاانشانمی

دهدکهنساا بیشاتريازایانساالمنداندربازنشستهصندوقصنع نف اس ونشانمی

ترپیرامونمیانگیننمر کیفی زندگی،کهبرايافراداینگاروهبااالترباود،انحرافاتکوچک

شستةصندوقصنع نفا بااالترویراردارند بهبیاندیگرنمر کیفی زندگیسالمندانبازن

تفاوتسالمندانازایننظرکمترازبازنشستگانتأمیناجتماعیاس  

دهدکهتفاوتسالمندانبازنشستةدوصندوقمنحصرباهنمار کیفیا نشانمی2جدو 

شدهتفاوتمیاانگینباینایاندوهايمطالعهزندگینیس ،بلکهالایلدرسهموردازویژگی

شود،اینساهماوردشااملمشاهدهمی2طورکهدرجدو بحثومهماس  هماننمونهیابل

هايمشارک ،پیوندهاياجتماعیوحمای عاطفیاس  درهرسهموردمیاانگیننمار نمره

سالمندانبازنشستةصندوقصنع نف بیشترازسالمندانبازنشستةصندوقتاأمیناجتمااعی

شود نکتةحا زاهمی دراینمشاهدهمی2خوبیدرجدو اینتفاوتبهاس  اهمی آماري

شد سالمندانصندوقصنع نف موردایناس کهحتینمر متغیرحمای عاطفیدریاف 

بیشترازایننمرهبرايصندوقتأمیناجتماعیاس  ایندرحالیاس کاهحمایا ابازاري

شد دوگروهساالمندانصاندوقصانع حمای دریاف شدهورضای سالمندانازدریاف 

وایعهردوگروهبهمیزانایمشاابهحمایا نف وصندوقتأمیناجتماعیمتفاوتنیس  در

اند شدهرضای داشتهابزاريدریاف کردهوبهمیزانیمشابهازحمای دریاف 

هايبیشترآنانباراي مشارک باالترسالمندانصندوقصنع نف عمدتاًناشیازفرص

هااومؤسسااتومتعایابآنهايثانویهوتشاکلدرگیريدرروابطاجتماعیبیشتردرگروه

وجاودآمادههاياجتمااعیمختلا باههاواعضايشاکهترياس کهبینآنپیوندهايیوي

شدهاس ومحدودباهشااکهخویشااوندياس وچونمنابعحمای عاطفیمتنو وتوزیع

شدهتوسطاینگروهنیزنسا بهساالمندانصاندوقنیس ،بنابراین،حمای عاطفیدریاف 

دلیلاهمیا میازانصامیمی دردریافا حمایا کهبهحالیتأمیناجتماعیبیشتراس  در

ابزاري،ایننو حمای بیشترازطریقخویشاونداننزدیاکارا اهشادهوبناابراین،دربساتر

ایران،تفاوتمهمیدردریاف حمای ابزاريبههنگاامنیاازساالمندانبایناجتماعیجامعة

شود هايمختل دیدهنمیگروه
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 1931های مناسبات و حمايت اجتماعی در سالمندان تهران،  . میانگین نمرة شاخص2 جدول     

آمارهآزمونتفاوتمیانگینآمارهتوصیفینمونهمتغیر

معناداريسطح Fمقدارانحرافمعیارمیانگین

   2/0 0/10 تأمیناجتماعی مشارک 

 330/3 0/0 1/3 3/13 نف 

   3/3 1/13 کل

يپیوندها
اجتماعی

   0/0 0/12 تأمیناجتماعی

 330/3 1/3 1/0 1/10 نف 

   3/0 3/10 کل

   3/2 3/3 تأمیناجتماعی رضای ازحمای 

 21/3 0/1 3/2 1/3 نف 

   3/2 3/3 کل

   1/1 2/0 تأمیناجتماعی حمای ابزاري

 111/3 0/3 0/2 0/0 نف 

   3/1 0/0 کل

   0/1 3/3 تأمیناجتماعی حمای عاطفی

 331/3 1/11 3/1 1/12 نف 

   3/1 3/13 کل


میزانهماستگیدوتاییبینکیفی زندگیومتغیرهايمناساااتوحمایا اجتمااعیدر

دهادکاهبادوندرنظارگارفتناشاتراکواریاانسآمدهاس  اینضرایبنشانمی0جدو 
هاايجمعایبیشاترینمتغیرهايمستقلونمر کیفی زندگیسالمندان،مشارک درفعالیا 

هاايندگیسالمنداندارد یعنیسالمندانیکهبیشتردرفعالی هماستگیمستقیمراباکیفی ز
هاياولیاهوثانویاهعضاوی وشارک دارنادازکیفیا زنادگیبااالتريجمعیتیدرگروه

هاياجتماعیدرجاايدومبرخوردارند بعدازاینعامل،پیوندهاياجتماعیبااعضايشاکه
دهد درکنارایاندو،کیفی زندگیراافزایشمییرارگرفتهاس ومناسااتاجتماعیبیشتر

شدهنیزکیفی زنادگیراافازایشارزیابیمثا ورضای بیشترسالمندانازحمای دریاف 
دهد بااینوجودهمینرابطةسادهوجداگانهبینکیفی زنادگیورضاای ازحمایا ،می

شاودر کیفی زندگیویتیمعلوممایايضعی اس ودرجةاعتاارهماستگیآنبانمرابطه
(انجامشود ضریبهماستگیباین0تريبرروابطساده)آمدهدرجدو کهکنتر آماريدییق

ویژهباینحمایا دهدکهبهمتغیرهايمستقلمفروضدرچارچوبنظريپژوهش،نشانمی
دارد ایانشدههماساتگیمساتقیموچشامگیريوجاودابزاريورضای ازحمای دریاف 
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تواندتاحدودزیاديبراثرعلّیرابطةباینکیفیا زنادگیساالمندانورضاای ازرابطهمی
شاود،اثارمساتقیمومالحظهمای0طورکهدرجدو شدهاثرگذارباشد همانحمای دریاف 

تاوجهیشادهنیازمیازانیابالشدهبرارزیابیازحمای دریاف مثا حمای عاطفیدریاف 
230/3شادهباهمیازانس  بههمینترتیبهماستگیبینحمای ابزاريوعاطفیدریافا ا

یابلبحثوبااهمی اس  بنابراینوباتوجهبهاهمی آماري،هماستگیدرونایمتغیرهااي
هايمطالعاتحمای اجتماعی)الاتهبدوندرنظرگرفتنتأثیراتتعاملیاینمتغیرها(،بریافته

کند کیدمیپیشینتأ


 1931. ضرايب همبستگی دو متغیری بین متغیرهای اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان تهران، 9 جدول


تاییبیندومتغیرازمناسااتاجتماعی،مشارک دردستةدوممتغیرهارابطةجداگانهودو

وضریببااهمیتیاس  اینرابطه211/3وپیوندهاياجتماعی،حدودهايجمعیدرفعالی 
هاايتريباااعضاايشااکهتروصمیمانهدهدسالمندانیکهپیوندهاياجتماعییوينشانمی

کنناد امااهايجمعیوگروهیاولیهوثانویاهمشاارک مایاجتماعیدارند،بیشتردرفعالی 
شادهنشاانازمناسااتاجتماعیوحمای اجتماعیدریافا هايدوتاییبینمتغیرهايرابطه

اینداردکهپیوندهايفرديسالمندانبازنشستهبااعضايشاکةاجتمااعیبیشاترازمشاارک 
دهادکاهنشانمی0هايجمعیبامتغیرهايحمای اجتماعیهماستهاس  جدو درفعالی 

شادهاطفیورضای ازحمایا دریافا ضریبپیرسونبرايبیاناثرمشارک برحمای ع
شدهفایدرابطهاس  تروباحمای ابزاريدریاف ضعی 

شدهدرباالتنهازمانیارز واعتاارعلمیداردکهاینرواباطگیريازروابطبحثنتیجه
شده،پایدارباشند هدفبحثدراداماهآزماونچناینثاااتیاسا  درچارچوبنظريطرح

ماینکارازرگرسیونخطیاستفادهشدهاس وبرايسهول کش معنایودیا برايانجا

 

کیفی 
 زندگی

 پیوندها مشارک 
رضای از

 حمای 

حمای 
 ابزاري

    1 **003/3 مشارک 

   1 **211/3 **203/3 ياجتماعیپیوندها

  1 **001/3 **131/3 **110/3 رضای ازحمای 

 1 **023/3 **200/3 -311/3 -30/3 حمای ابزاري

 **230/3 **002/3 **211/3 **103/3 113/3 حمای عاطفی

.شود رد می 11/1فرض صفر در سطح معناداری کمتر از  **
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ترتیباهمی نظريواردتحلیلرگرسیونیمد وبه1بیشتردرجز یات،متغیرهايمستقلدر
اند شده

شادهمساتقلازهماةدیگاردرمد او ،فرضبرایناس کهحمای عااطفیدریافا 
مهمیازتغییراتنمر کیفی زندگیاس  پایشازتعامالبااهارمتغیرهایادربهبیانبخش

عاملدیگري،اثرمستقیماینمتغیربرکیفیا زنادگیفایادارز آماارياسا ،هرچنادباا
شاود،ضاریبمالحظهمی0طورکهدرجدو مفروضاتچارچوبنظريمطابق دارد همان

درصدوریامنااچیزيدرمعادلهحدودیکتعییننمر کیفی زندگیباحضورفقطاینمتغیر
شادهباهمتغیارحمایا عااطفیاس  درمد دومتحلیلرگرسیونیحمای ابزاريدریاف 

شود؛ضامنافزودهشدهکهباورودآناثرمستقیمحمای عاطفیبرکیفی زندگیتشدیدمی
افتنوارز آماارياثارآید اهمی یترمیاینکهارز آماريرابطةخودحمای ابزاريپایین

ايبااحضاورکنند اینمهماس کهدرمعادلاهحمای عاطفی)باورودحمای ابزاري(،بیان
تارازکننادهفقطایندومتغیرازمجموعهمتغیرهايحمای اجتماعی،حمای عااطفیتعیاین

درصاد(2یاا32/3حمای ابزارياس  مد دوم،اگرچهارز تایینی)ضریبتعیینحادود
سازحمای عااطفیحادایلازطریاقدهدکهصمیمی زمینهچندانباالییندارد،امانشانمی

دهد زیستیسهنی،کیفی زندگیراافزایشمیتأثیربربه
شاود،مشااهدهمای0طاورکاهدرجادو شده،هماانباورودرضای ازحمای دریاف 

 زنادگیراازدسا دادهوبارعکساثارحمای عاطفیارز آماريرابطهخاودبااکیفیا
شاود ایانرواباطازایانرويبارهامترمایحمای ابزاريبرنمر کیفی زندگیبااهمی 

شدهبربعادابازاريآنخوردکهرابطةمفروضبرايحمای ورضای ازحمای دریاف می
ابازاريازساالمندانحاکماس نهبعدعاطفی بااینکهروابطعاطفیونزدیکبرايحمایا 

شاده،اسا  ضرورياس ،ارزیابیسالمندانازحمای عموماًمتوجهحمای ابزاريدریاف 
درصدازتغییاراتنمار کیفیا 1باسهمتغیرحمای اجتماعیکمتراز0مد سومدرجدو 

رصادباهد0یاا30/3تنهااییشودورضای ازحمای بهزندگیسالمندانبازنشستهتعیینمی
افزاید ساختارعلیدراینمد سومبهمتغیرهاايحمایا اجتمااعیمحادودیابلی مد می

شدهوازمیاانایانساه،متغیرهاايحمایا ابازاريورضاای ازحمایا اهمیا آمااري
برانگیزاثرمنفیحمای ابزاريبرنمر کیفی زندگیسالمندانیاولیدارند امانکتةبحثیابل

کنند ایناسا کاهساالمندانیکاهحمایا بیان-130/3قداربتاياینتأثیربهمیزاناس  م
حا باکنارهمیراراینتريدارند بااند،نمر کیفی زندگیپایینابزاريبیشتريدریاف کرده

گرفتناثرحمای ابزاريورضای ازحمای ،اینتأثیرمثا خواهدبود باهعااارتدیگار
تواندکیفیا زنادگیساالمندانرابهااودباخشادکاهدرابزاريبیشترفقطزمانیمیحمای 
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سالمندانرضای بیشتريایجادکندامامستقلازرضای نمار کیفیا زنادگیساالمندانرا
دهد کاهشمی

 

های تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مناسبات و حمايت اجتماعی غیررسمی بر کیفیت  . شاخص4 جدول
 1931دگی سالمندان تهران، زن

 متغیرمستقلدرمعادله مد 

ضرایبریراستاندارد
 رگرسیونی

ضریب
استاندارد

(Beta) 

سطح
 معناداري

ضریب
 تعیین

   
    رییتغ

اشتااه Bمقدار
 استاندارد

312/3 1  333/3310/3 مقدارثاب  1
 313/3 11/3 313/3 113/3 حمای عاطفی (312/3)

320/3 1  310/3 333/3 مقدارثاب  2
 313/3 101/3 31/3 101/3 حمای عاطفی (311/3)

 310/3 -11/3 31/3 -113/3 حمای ابزاري

 
9 

310/3 330/3  21/3 -121/3 مقدارثاب 
 113/3 331/3 311/3 331/3 حمای عاطفی (301/3)

 330/3 -130/3 310/3 -130/3 حمای ابزاري

ازحمای رضای 
 شدهدریاف 

301/3 320/3 2/3 332/3 

 
 
4 

113/3 31/3  21/3 -010/3 مقدارثاب 
 001/3 313/3 31/3 313/3 حمای عاطفی (311/3)

 331/3 -230/3 312/3 -230/3 حمای ابزاري

رضای ازحمای 
 شدهدریاف 

300/3 320/3 102/3 302/3 

 333/3 210/3 313/3 210/3 اجتماعیپیوندهاي

 
 
5 

 
 
 
 

211/3 333/3  210/3 -102/1 مقدارثاب 
(111/3) 

 
 
 
 
 
 

 302/3 312/3 311/3 312/3 حمای عاطفی

 313/3 -101/3 310/3 -101/3 حمای ابزاري

رضای ازحمای 
 شدهدریاف 

320/3 321/3 311/3 211/3 

 332/3 113/3 311/3 113/3 اجتماعیپیوندهاي

 333/3 013/3 330/3 312/3 مشارک 
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درمد چهاارمازتحلیالرگرسایونیکیفیا زنادگیساالمندان،متغیارجدیادیکایاز

شادنایانمتغیارباهمعادلاةمتغیرهايمناسااتاجتماعی،پیوندهاياجتماعی،اسا  بااوارد

افازودهواحددرمقیاسدرصد(بهضریبتعییننمار کیفیا زنادگی1)یا31/3رگرسیونی

توانگفا کاهپیونادهايیابد بااینارز آماري،میافزایشمی11/3شدهواینضریببه

ترمستقلازمتغیرهايحمای اجتماعیکیفیا زنادگیساالمندانرابهااوداجتماعیصمیمی

بخشد نکتةمهمدراینموردایناس کهباوروداینمتغیارارز آماارياثارمتغیرهاايمی

کاهاثارطاوري اجتماعیریررسمیبرکیفی زندگیساالمندانکمتارشادهاسا  باهحمای

شود دارمیشدهبرنمر کیفی زندگیضعی وازنظرآماريریرمعناحمای عاطفیدریاف 
زندگی کیفی  با نظري چارچوب براساس که متغیري آخرین پنجم، یا آخر مد  در

فعالی  در سالمندان مشارک  و عضوی  شده، فرض هماسته اس  سالمندان جمعی هاي
 حدود متغیر این 11/3ورود زندگی11یا کیفی  نمر  تایین براي مد  توانایی به درصد

بهکندوضریبتعیینسالمنداناضافهمی بردرصدافزایشمی20یا20/3کلمد را دهد 
اضافه با ریررسمی اجتماعی حمای  متغیرهاي از متغیر دو اساس دراین مشارک  شدن

دهند تنهامتغیرازهايجمعیسالمندان،رابطةکاسبیرابانمر کیفی زندگینشانمیفعالی 
دراینمد نیزهميناناثرمنفیبرنمر شده،اس کهاینمجموعه،حمای ابزاريدریاف 

ترینمتغیردرمعادلةنهایی،مشارک وپسازآنپیوندهاياجتماعیکیفی زندگیدارد مهم
اس  صرفوحمای ابزاريدریاف  شدهورضای ازنظرازحمای عاطفیدریاف شده،

دهدکهسالمندانیکهحمای شده،رابطةمتغیرهايمهمدراینمد نشانمیحمای دریاف 
هاياجتماعیداشتهتريبااعضايشاکهاند،اگرپیوندهايصمیمیابزاريکمتريدریاف کرده

  بودخواهندبرخوردارباالتريزندگیازکیفی هايجمعیشرک کنند،باشندوبیشتردرفعالی 

  گیری نتیجه
دهدکهکنند آننشانمیتعیینگیوعواملمقایسةبازنشستگاندوصندوقازنظرکیفی زند

دهناد میزانبرخورداريوسطحمتفاوترفاهبازنشستگانتااچاهانادازهبارعوامالافازایش
هانشاندادهاس کهوضاعی کهیافتهطوريکیفی زندگیبازنشستگانسالمندمؤثراس  به

زروابطاجتماعیریررسمیبهتارمندياسالمندانبازنشستةصندوقصنع نف حتیدربهره
ازسالمندانصندوقتأمیناجتماعیاس  بااینوجوداحتمااالًتفااوتساالمنداندربرخای

توانادبخشایازبخشاد،مایهاياجتماعیمیهاومهارتهايمهمیکهبهآنانتواناییویژگی
امااگماانرالابهايبازنشستگاندوصندوقراازنظرکیفی زنادگیتوضایحدهاد تفاوت
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تاريیاراردارناد،حمایا عموماًمتوجهاینرابطهاس کهافراديکهدرسطوحرفااهپاایین
کنندوسطحدرآمادورفااهساالمندانیکاهبازنشساتةاجتماعیریررسمیبیشتريدریاف می

صندوقصنع نف هستندباالترازبازنشستگانتأمیناجتماعیاس  
دهدکهدراناوا واشاکا متعاددخاوددرفضاايالصهنشانمیطورخنتایجپژوهشبه

تواندبرکیفی زندگیسالمنداناثربگذارد خار ازاینانظريحمای اجتماعیمیمفهومی
دهند اینشرایطدرکنارعواملحمایتییرارگیرناد،بستروخصوصاًویتیعواملاصلیشکل

خورتوجهینمتغیرهاباکیفی زندگیرنگباازد نکتةدراحتما زیاديوجودداردکهرابطةا
مجمو عواملحمایتیازنظرتئوریکمرتاطباکیفی زندگیسالمندان،اثرهرنو ازاینکهدر

حمای اجتماعیریررسمیبستهبهشرایطوبستراجتمااعیمتفااوتخواهادباود پیداسا 
کنند،اینحمایا ممکاناسا بارریاف میویتیسالمندانحسبنیازخودکمکابزاريد

هاياینپژوهشنشانبرخیابعادسهنیوحتیعینیکیفی زندگیاثرمنفیداشتهباشد یافته
تواندبهکااهشکیفیا زنادگیساالمنداندوصاندوقدهدکهدریاف حمای ابزاريمیمی

مشاابهیازرابطاةباین(نیزنتیجاه1030صنع نف وتأمیناجتماعیمنجرشود کوششی)
حمای ابزاريووضعی سالم سالمندانتهرانیبهدس آوردهاس  

اگرحمای اجتماعیریررسامیرامناافعحاصالازپیونادهاياجتمااعیودرگیاريدر
کنند کیفی زنادگیعنوانتعیینروابطاجتماعیتعری کنیم،مسلماًویتیخوداینمتغیرهابه

معناخواهدبود اینروابطهاواردشود،اثرحمای خصوصاًحمای عاطفیبیبهتحلیلیافته
دسا آمادهاسا وآشاکاراماد شارحدادهشادهدرهايپژوهشحاضربهازتحلیلیافته

کند اینیافتاهبااچارچوبنظريمانیبراثرمستقیمحمای اجتماعیریررسمیراتأییدنمی
شفر(،1331جملهاسچیفرودیگران)هايبرخیپژوهشگرانازشآمدهازپژوهدس نتایجبه

باه(همسونیسا  2330(،وفیلیپسوهمکاران)1331(،فلمینگوباوم)1331وهمکاران)
(کاهباررابطاةحمایا 1033پاور)هاايپاژوهشعلایهمینشکلنتایجاینپژوهشیافته

هاوارتااطااتتوانبهاهمی شاکهومیساختاريوکیفی زندگیسالمندانثاب شدهاس 
عنوانعاملیبرايافزایشعزتنفسسالمنداناشارهکرد هابهاجتماعیوحضوردرانجمن

نظرياینپژوهشکهازنظریةگوانووتراستخرا شادهوهمينینرابطةمفروضدرمد 
زندگیساالمنداناثاردرآنپیوندهاياجتماعیازطریقافزایشحمای ریررسمیبرکیفی 

آمادهازایانپاژوهشپیونادهاياجتمااعیدسا مثا داردنیزتأییدنشد براساسنتایجباه
داريبارکیفیا زنادگیآناانواسطةافزایشحمای ریررسمیازسالمنداناثرمهمومعناابه

بیشترمساتقلطورمستقیمچنینتأثیريدارد یعنیپیوندهاياجتماعیگذارد،بلکهخودبهنمی
تواندکیفی زندگیسالمندانراافزایشايکهباحمای اجتماعیریررسمیدارد،میازرابطه
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هايدهد بههمینترتیبمناسااتاجتماعیومنافعحاصلازعضوی ومشارک درفعالی 
وایعرجمعیمستقیماًیادربهتغییردرنمر کیفی زندگیوافزایشنسایاینشاخصاس  د

پژوهشحاضربراصاال رابطاهباینعوامالماوردتوجاهازمجموعاهمتغیرهاايمناسااات
کند اجتماعیوکیفی زندگیسالمندانتأکیدمی

دهدکهجز یاتبیشترتحلیلرگرسیونیومقایسةسالمندانبازنشستهدوصندوقنشانمی
اجتمااعینیتاأمشساتةصاندوقکنناد کیفیا زنادگیساالمندانبازنترینعاملتعیاینمهم

تارینعامالکاهمهامحاالیهااياجتمااعیاسا ،درپیوندهاياجتماعیآنانبااعضايشاکه
کنناد کیفیا زنادگیساالمندانبازنشساتةصاندوقصانع نفا مشاارک آنااندرتعیین

هايتحلیالتفااوتمیاانگینمشاارک ساالمنداندوهايجمعیاس وچنانيهیافتهفعالی 
شکافزیادایندوگروهبودرایادآورشویم،مالحظاهخواهادشادکاهکنند صندوقکهبیان

هايبازنشستگییراریافتةسیستمهايسازمانهايرسمیکهتح حمای تشکلویژهشاکهبه
تواندبرزندگیوکیفی آندرمیانسالمنداناثرگذارباشد داردتاچهاندازهمی

فرضیهپژوهشنشانداد،متغیارعضاوی گروهایوکهنتایجحاصلازآزمونطورهمان
بسازاییدارد درپیشاینةریساالمندانتاأثهاياجتماعیبرکیفیا زنادگیمشارک درشاکه

شدهنیزفرضیاتیمشابهاینفرضیهتأییدشدهبود برايمثا جیمزماورتیمرهايانجامپژوهش
ساطوحفعالیا اجتمااعیومیازانودیگراندرپژوهشخودبهایننتیجهرسیدندکاهباین

رضای اززندگیوبهاودکیفی زندگیافرادسالمندارتاابوجوددارد مطالعةیوريیانگو
ياجتماعیوارتااطشبااها یفعالهاياجتماعیومشارک درهمکارانشدربار نقششاکه

يخاالقوهاا یفعالبینزهم همينینپیترراکنندیمرضای اززندگینیزایننتیجهراتأیید
ییکهبرخدماتداوطلاانهسالمندانمتکیاسا ،هاانجمنياجتماعی،وحضوردرها یفعال

 درپاژوهشداندیمراازعواملمؤثربرافزایشکیفی زندگیورضای اززندگیسالمندان
هاايماذهایولیا کنندگاندرفعاهماستگیآماريمهمینیزبینشرک (نیز2313مارتینز)

هاايدرمطالعاتایرانینیزفرضیةرابطةبایندسترسایباهشااکه کیفی زندگیوجوددارد 
اجتماعیومیزانرضای اززندگیدربینسالمنداندرپژوهشزبردس نیزتأییدشدهاس  

(نیاازنشاااندادکااهسااالمندانتمایاالروبااهافزایشاایرابااه1033نتااایجپااژوهشسااعیدي)
ايدارناد باههاايخیریاههايجمعیبیرونازخانهمانندشرک درمراسموفعالیا ار فر

(کاهباررابطاةحمایا 1033پاور)هايپاژوهشعلایهمینترتیبنتایجاینپژوهشیافته
هااوتوانبهاهمیا شااکهساختاريوکیفی زندگیسالمندانتأکیدکردههمسواس ومی

عنوانعاملیبرايافزایشکیفی زندگیسالمندانهابهوردرانجمنارتااطاتاجتماعیوحض
اشارهکرد 
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درمیاننظریاتسالمندينیزنظریةفعالی ونظریةنقشنیزاینامرراتأییدکاردهاسا  
يکااريوهاا یفعال)چه سالمندي و بازنشستگی دوراندر فعالی  اس  نظریةفعالی معتقد

دهد طاقایانمی افزایش را ياجتماعی(سالم ها یفعاليایتصاديوچهها یفعالشغلی،
نظریةارتااطیخطیبینسطوحفعالی ورضای اززندگیوجوددارد نظریةنقشنیزمعتقد

 هميناینبردیمهايمتعددنیزدردورانسالمنديکیفی زندگیفردراباالاس وجودنقش
فعالی وایعدر دهدیمدورانپیري،کیفی زندگیفردراکاهشياجتماعیدرهانقشفقدان

ازهااآنگیريییتوسطآناندرجامعهموجبجارانکنارههانقشگرفتنبرعهدهسالمندانو
هااياجتمااعیبارخوشااختی،شود بیکرنیزاظهارکردهبودکهتوسعةشاکهفضايشغلیمی

دارد باهریتأثنهای کیفی زندگیودردارهدفزندگیرشدوبالندگی،رضای اززندگیو
هاياجتماعی،افزایشمشارک فرددرارتااببادیگرانهدفایجادشاکهنیترمهمبیانبیکر،

ايدرمقابلزندگیاس  بهعاارتدیگرهرچهافرادبیشترمشارک اجتماعیوانجاموظیفه
بسطوگستر دهناد،ازطریاقمشاارک دررواباطايخودرادریالبالگويروابطشاکه

معناداروفعا بادیگراناززندگیلذتبیشتريخواهندبردواینامربرکیفی زنادگیفارد
دارد ریسالمندتأث

چنادتوانگفا بااتوجاهباهرونادافازایشجمعیا ساالمندان،هارطورخالصهمیبه
هاياجتمااعیرسامیخاودراازساالمندانمای شدهبایدحهايبازنشستگیمطالعهصندوق

شود،اماهاییارا هدهندکهبهکیفی زندگیسالمندانمنجربازنشستهافزایشدهندوحمای 
کهباافزایشجمعی ساالمندانرسمیرفل کرد چراهاياجتماعیریرناایدازنقشحمای 

هايبازنشستگیبافشارایتصاديومساا لچنداندورصندوقاينههايآتی،درآیندهدردهه
شوندوحتیممکاناسا دچاارعادمکااراییواثربخشایشاوند،بناابراین،مالیمواجهمی

هاايشاود حمایا رسامیبسایاراحسااسمایهاياجتماعیریارضرورتتوجهبهحمای 
ناسا کاهنقاشهزینهیارایگاارسمیمناعبسیارارزشمندودربیشترموایعکماجتماعیریر

هايحمای اجتمااعیبااتوجاهزیاديدربهاودوارتقايکیفی زندگیسالمنداندارد شاکه
هايعاطفی،ابزاري،اطالعاتی،اعمازحمای کنندیمهاییکهبرايسالمندانفراهمبهحمای 

تواننددرکیفی زندگیسالمندانمؤثرباشند ومشورتیوپرستاريبسیارمی
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