تأثیر حمایتهای اجتماعی غیررسمی بر کیفیت زندگی
سالمندان بازنشسته بهمثابۀ یك مسئلۀ اجتماعی :مطالعۀ
صندوق تأمین اجتماعی و صندوق صنعت نفت
مجید کوششی،1علیاصغر سعیدی،2شیوا پروائی هرهدشت

3

تاریخ دریافت -6931/61/61 :تاریخ پذیرش6931/66/63 :

چکیده
یبهاییهمراه
بنابراین،هرگونهخللیدرروابطبیننسلیمیتواندزندگیانساندراینمرحلهراباآس 
کند واکنشجامعه،متخصصانوسیاس گذارانبهاینپدیاد جمعای،وایعای،مارتاطبااارز هاا،
بهعنوانیکمسئلةاجتماعیمطرحکردهاس کیفیا  زنادگی یکایاز
رشتهايآنرا 
کثیراالبعادوبین 

یکندبهشناختیدربار عوامل مؤثر بر آن
اینابعادمهمدرزندگیسالمنداناس کهاینمقالهتال م 
یرشاکه هاايحمایا اجتمااعیریررسامیتأکیاددارد ماد نظاري

دس یابدودراینمسیربرتأث
رفتهدراینمقالهبااستفادهازچندنظریةاجتماعیدرحوز مطالعاتسالمنديوکیفی زنادگی

بهکار
ايبهشیو تصادفیسهمیهاي
ساختهشدهاس رو پژوهشکمّی،میدانیوپهنانگراس طرحنمونه 
باحجم033نفردرسا 1031درشهرتهراناجراشدهاس نتایجاینپژوهشنشاانمایدهادکاه
عواملمجموعهحمای هاياجتماعیفقطتاآنجایدرتزیاديدرتایینکیفی زنادگیدارنادکاهاز
مجموعهعواملاجتماعیجداباشند امامناسااتاجتماعیاعمازپیوندهاياجتمااعیومشاارک در
فعالی هايجمعیمستقلازحمای اجتماعیتواناییباالییدراینتاییننشانمیدهند اینموضاو 
بیانکنند اصال چنینتأثیرياس ونشانمیدهدکهمتغیرهايحمای اجتماعیمستقلازمناسااات

اجتماعییادربهتایینکیفی زندگیسالمنداننیس ازطرفدیگرحمای ابزاريبرعکسحمایا 
عاطفیاثرمثاتیبرکیفی زندگیسالمندانندارد یعنیسالمندانیکهحمای ابزاريبیشتريدریافا 
یکنندکیفی زندگیباالتريندارند 
م

کلیدواژگان
حمای هاياجتماعیریررسمی،سالمندان،صندوقتأمیناجتمااعی،صاندوقصانع نفا ،کیفیا 

زندگی
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مقدمه
درطو نیمیرنگذشته،بارشدبهداش ،تغذیهوسطحرفاه،امیادزنادگیکشاورماافزونای

یافته،بهطوريکهامیدزندگیدربدوتولد1ازکمتراز03سا درساا 1001تاابایشاز03
سا درسا  1031افزایشیافتهاس (میرزایی )1031،بهموازاتتأثیراتچنینبهااوديدر
طو عمرنسلهايایرانی،جمعی سالمندان13سا وباالترکهدرسا 1001بهحادود1/1
براساسسرشماريسا 1033بهبیشاز1/1میلیوننفرافازایشیافا
میلیوننفرمیرسید ،
سهماینگروهازجمعی درترکیبسنینیزدرطو اینسا هاتغییرکردهاسا



بااوجاود

افزایشسریعیکهدرسا هاياخیردرجمعی اینگروهسنیرخدادهاس ،افزایشنساا 
جمعی 13سالهوبیشتردراینتغییراتچندانچشمگیرناودهاس وسهمجمعی 13سااله
وبیشترکهطاقسرشماريسا 1001حدود1/2درصدبود،درساا 1033باه3/0درصاداز
کلجمعی کشوررسید روندتغییراتجمعیا ساالمندانکشاوردر1دهاهگذشاتهنشاان
یدهدکهافازایشتعادادساالمنداندراثارافازایششاانسزنادهمانادن،پدیادهايکاهدر
م
تردردهههاياخیررخداده


طورمحسوس
یشود ،
به
جمعی شناسیسالخوردگیفردينامیدهم 
بانرخرشدهايانفجاريمواجاهشاده

يکهاینگروهازجمعی دردودههاخیر
اس بهطور 
اس

اینرشدانفجاريدرجمعی سالمندانهامبارايارا اهکننادگانخادماتبهداشاتیو

همبراياعضايخانوادهوجامعهايکهسالمنداندرآنزنادگیمایکنناد،درحاا 

درمانیو
تادیلشدنبهیکچالشمهماس وبهمسئلهايتادیلمیشودکهابعادجمعیتای،ایتصاادي،
پزشکی،اجتماعی،روانشناختی،فرهنگیوخانوادگیمهمیدربردارد  

ازآنجاییکهپدید سالمنديدرتمامیجناههاايزنادگیجواماعبشاريازجملاهطیا 
هاومعیارهاوایجادسازمانهاياجتماعیتحوالتیابل

يازساختارهايسنی،ارز 

گستردها
مالحظهايبهوجودمیآورد،مقابلهباچالشهاايفاراراهایانپدیادهواتخااسسیاسا هااي
مناسببرايارتقايوضعی جسمی،اجتماعیوروانیسالمندانازاهمی بااالییبرخاوردار
اس

ازطرفینیززندگیجدیدوتغییرساختارخانوادهوجامعهسابشدهاسا نگهاداري

سالمنداندرخانوادهبسیاردشوارباشد ضمناینکهسالمندي دوران حساسیاز زنادگی بشار
اس کهدرآنازیکسومنابعتأمیننیازهاکاهشمییابادوازساويدیگاروساع وناو 
میکند.مطالعهوارزیابیکیفی
نیازها و مسا لمترتببر آن تغییر 
دور حساسیازضروریاتمطالعاتسالمنديدرایراناس

زندگی سالمنداندرچناین

اینپژوهشتاال مایکنادباا
1. Life expectancy at birth

666
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مطالعهتأثیرحمای اجتماعیریررسمیبرکیفی زندگیسالمندانبازنشستهبهشناخ کمّو
کی آنوعواملمؤثربرکیفی زندگیسالمندانکمککند 
توجه به کیفی
اس

پیرشدن
زندگی سالمندان،هموارسازيمسیرتحققسالمنديموفقوسالم 

دروایعسالمنديموفقتنهاباافزودهشدنبرطو عمارانساانتحقاقنماییاباد،بلکاه

زندگیطوالنی ترهماراهبااساعادتوساالم وبرخاورداريازرفااهوآساایش اسا کاه

دورهاززندگیرابرايسالمندانتقلیلمیدهد بهطورخالصه،اینمهاممحقاق

مشکالتاین
نخواهدشدجزباحفظوحتیارتقايکیفی زندگیسالمندانکشور درسويمنفیپیوساتار
کیفی زندگی،سالمنديبخشیازسا هايطوالنیشد عمرخواهدبودکهطیآنساالمندان
درمعرضتهدیداتینظیاراباتالباهبیمااريهاايمازمن،تنهاایی،انازوا،برخاوردارنااودناز
حمای هاياجتماعیوبسیاريمشکالتدیگربودهوبهدلیلناتوانیهايجسامیوسهنایو
نارساییهايشدیدجسمیوروانی،درمواردزیاداستقال فرديسالمندانازدس مایرودو

هاسلبمیشاود ایانعوامال

یدرتمقابلهومواجههبادشواريهاورویدادهايمعمو ازآن

میتواندبهاف کیفی زندگیسالمندانمنجرشود(میرزاییوکااوهفیاروز )1033،شاواهد

ودرنهای کیفیا 

میدهد حمای جامعه ،نقش مهمی در سالم
زیاديوجود دارد که نشان 
میکند(بروم ودیگران1333،؛آولوناد،دامساگاردوهلساتین،
ایفا 
زندگی افراد یک جامعه 
2331؛بهنقلازعلیپور )1033،افرادجامعاهبارايدسا یاافتنباهکیفیا زنادگیبااالو
برطرفکردنمسا لخودبهویژهدردورانپیريوسالخوردگینیازبهحمایا هاايرسامیو
ریررسمیازسويدول ونهادهاياجتماعیواطرافیاندارند 
درنظامرفاهیمدرنبازنشستگیمرحلهاياززندگیفرداس کهبهساببهاودوتوسعة

بهداش طوالنیترازگذشتهشدهاس

سونظامهايرفاهیمدرنجایگزیننظاامهااي

ازیک

سنتیویاریررسمیگذشتهشدهوازطرفینظامهايمدرندرپایاحیاايمجاددایانمناابع

ریررسمیهستندتابتوانندکماودمنابعمالیحمای ازسالمندانبازنشستهراجاایگزینکنناد 

بهعالوهدربرخیازکشورهاازجملهکشورمااهناوزامکاانتقویا حمایا هااياجتمااعی
ریررسمیوجوددارد برخورداريازشاکههاياجتماعیبهلحاا کمّیا وکیفیا ،موجاب
یشاودوباهاوایانیادرترامایدهادکاه
تقوی خودپندارهوعزتنفسفردبازنشستهما 
ییها یشرابشناسدوبرنیازهايخودفاا قآیاد هميناینماانعازطارداجتمااعیوباه
توانا 
حاشیهوانزواکشیدهشدنآنهادرزندگیاجتماعیخواهدبود حمای هاییکهبازنشساتگان
ازطریقعضوی درشاکههاياجتمااعیوبریاراريارتاااببااافاراددریافا مایکنناد،در
سالم جسمی،روانیواجتماعیآنهابسیاراثرگذاراس

یتواننادبسایارياز
چراکهآنانم 

مسا لومشکالتیراکهبهتنهایییادربهحلآننیستند،بااکماکشااکههااوحمایا هااي
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آنهاابرطارفکنناد شااکههااايحمایا اجتمااعیریررسامیدریالابشاااکة
دریاافتیاز 
خویشاوندي،شاکههايدوستی،شااکةهمساایگیوگااهیدرشاکلانجمانهاا،هیئا هاا،

هاظاهرمیشوندودربهاودکیفی زندگیساالمندانبازنشساتهتأثیرگاذار


هاوکلوپ

سازمان
هستندچراکهفرددرجریاناینروابطوپیونادها،مناابعیراباهدسا مایآوردکاهسارمایة
میدهد،موجبرضای اززندگیدرایندورانمیشود،منزل وپایگاه
اجتماعیفردراارتقا 

اجتماعیفردسالمندبازنشستهراحفظمیکندودرنهای کیفی زنادگیمناساایبارايفارد

فراهممیشود 

برخیپژوهشگران ،حمای

اجتماعی را میزان برخورداري از محاا  ،همراهای ،مرایاا ،

گروههاي دیگر نظیار اعضااي
احترام ،توجه ،و کمک دریاف شده توسط فرد از سوي افراد یا 
خانواده ،دوستان ،و دیگران تعری

کردهاند(کب1301،1؛جنتريوکوباساا1330،؛والساتون،

2

االجنادولیسودولایس1330،؛ویلیاز1330،؛ساارافینو  )1333دروایاعحمایا اجتمااعی
بهخصوصیازروابطاجتماعیهميونرابطةزناشویی،دوستی،
دربرگیرند منافعناشیازنو  
عضوی سازمانیو اس

منظورازحمای اجتماعیکمکیاحماایتیاسا کاهازجاناب
0

اعضايشاکههاياجتماعیبرايفردفراهممایشاود(هلگساون وهمکااران )2333،مناابع

هاياجتماعیمیتواندشاملمنابعحمای هاياجتماعیریررسمیومناابع

ارا هدهند حمای 
حمای اجتماعیرسمیباشد درمنابعحمای اجتماعیریررسامی،حمایا هااياجتمااعی
گستردههستندوازمنابعیچونخانواده،همساالن،دوستان،خویشاوندانوهمکاراندریافا 
میشوند امامنابعحمای اجتماعیرسمیشاملبرخیمؤسسات،منابعرسمییاارگاانهاایی

میشودکهشخصمعموالًبهطوراراديوازطریقعضوی گروهیبهآنهاتعلقدارد اناوا 

تواننددرزمانهايبحرانیفاردرااز


جملهمنابعیهستندکهمی
بیمههاوضمان هايرسمیاز

اضطرابمحافظ کنند(مصطفا ی )03:1033،تقسیمبنديشااکةحمایا اجتمااعیباهدو
دستةحمای اجتماعیرسمیوحمای اجتماعیریررسمی،ماتنیبرمنابعیااعناصارشااکه
نیزاس «سیستمحمای ریررسمیازحمای رسمییاسازمانیبهواسطةماهی فردگرایاناه
وریراراديآنواینوایعی کهاعضاياینشاکهازمیانخویشاوندان،دوستانوهمساایگان
شوند،متمایزمیشود»(کانتور )000:1303،0


انتخابمی

لینودیگران)2333(1نیزحمای اجتماعیراازدوجناةمتمایزجایگااههاايسااختاري
1. Cob
2. Sarafino
3. Helgsun
4. Cantor
5. Lin & at all. Lin and others
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حمای وکارکردهايحمایتیدرنظارمایگیرناد حمایا اجتمااعیدرجنااةجایگااههااي
عنوانمنابعحمایتی،شاکههايحمایتییاساختارهايحمایتیبهحسابمیآیناد 

ساختاريبه
دروایعبعداو بررويجناةساختاريحمای اجتماعیتوجهدارد ایاندیادگاهحمایا را
شود،درنظرمیگیرد ازجملةاینافارادمایتاوان


وسیلةدیگرانفراهممی

عنوانمنابعیکهبه
به
بهاعضايخانواده،خویشاوندان،دوستان،همساایگان،آشانایانو اشاارهکارد(مصاطفا ی،
وایعمیتوانگف «منظورازحمای اجتماعی،کمکیاحمایتیاس کاه

01:1033ا )02در
ازجانباعضايشاکههاياجتماعیبرايفردفراهممایشاود»(هلگساون2330،؛علایپاور،

 )20:1033بهعاارتیجناةساختاريحمای اجتماعیبهمیزانادراکفردازحمای خانواده،
دوستانواطرافیاناطالقمیشود جناةدومبهعنوانفرآیندهايحمایتییاکارکردهايحمایتی

درنظرگرفتهمیشود دراینجناهحمای اجتماعیبهعنوانفرایندبسایجمناابعاجتمااعیدر
زماننیازمفهومسازيمیشود ازنظارلاین،حمایا هاايابازاريوعااطفیباهعناوانابعااد
کارکرديحمای اجتماعیتلقیمیشود ایاننگااه،حمایا راباهعناوانفرایناداحساسایا
01ا )02
ادراکیوبرحسبادراکاتسهنیوبهنحوکیفیتعری میکناد(مصاطفا ی :1033،

هاییمیشودکاهازطارفگاروههاايمختلا 

جناههايکارکرديحمای شاملنو حمای 

شاکههاياجتماعیارا همیشود برخیپژوهشگرانجناههايکارکرديحمای راباهاشاکا 

ابزاريشاملانوا عملییاملموسحمای ،مثلکماکدرمرایاا فاردي،دراماورروزمار 
خانواروکمکمالی،وحمای عاطفیکهبهتااد صامیمی ،اعتماادواطمیناانباهدیگاران
اطالقمیشود،طاقهبنديکردهاند(چنوسیلورستین2333،؛آلانودیگاران2333،؛پیتارزو

دیگران1330،؛توماکا،تامپسونوپاالسیوس2331،؛اسالندرولیتوین1331،؛لایودیگاران،
 )2330درپژوهشهايدیگارحمایا اطالعااتیوهمراهایاجتمااعیباهطاقااتحمایا 
اجتماعیافزودهشدهاس (کوششی)01:1030،
مد تأثیرمستقیمحمای اجتماعی1برآناس کهتنهااداشاتنحمایا اجتمااعیباراي
سالم مفیداس وبرعکسنداشتنیافقدانحمای اجتماعیتأثیرمنفایدرساالمتیدارد 
درگیريافاراددرشااکههاايمختلا اجتمااعیازجملاهشااکههاايخاانوادگی،دوساتیو
همسایگیمنابعحمایتیفراهممیکندکهافراد با جذب بیشتر در ایان شااکههاا از حمایا  و

میشوند(منتظري.)1030،مطالعاتیکاه
متعایب آن سالم و کیفی زندگی بهتري برخوردار 
برتأثیرمستقیمحمای اجتماعیتأکیدمیکنندبراینباورنادکاهافاراديکاهدرشااکههااي
حمایتییراردارند،کمترافسردهاندوعمدتاًازسالم روانیوکیفی زندگیبهترينسا باه

1. The direct impact of social support
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افراديکهفایدچنینشاکههايحمایتیهساتند،برخوردارناد(اسچیفارودیگاران 1331،؛


شفروهمکاران1331،2؛فلمینگوباوم1331،0؛تویتس0؛،1330ویرودونالد1؛1331؛بهنقالازیدسای:1032،

وعلیپاوروهمکااران« )1033،مطاابقبااماد تاأثیرمساتقیمحمایا 

101؛راضی02:1031،
اجتماعی،تأثیراتمثا حمای اجتماعییاناودحمای ناشیازانزواياجتمااعیمنجارباه
بهاودکیفی زندگیمیشودورابطةبینکیفی زندگیوحمایا اجتمااعیرابطاهايخطای
؛بهنقلازعلیپوروهمکاران )1033،

اس »(هلگسون2330،1
چهفراوانیتماسوپیوندهایويترباشد،افرادازشااکةخاود


اساسنظریةگرانووترهر
بر
یدارندکهدرنتیجهمنجربهکیفیا زنادگیبااالتريمایشاود 
حمای هايبیشتريدریاف م 
گرانووترشاکههاياجتماعیرابراساسنو روابطبهدوصاورتتقسایمبناديکاردهاسا




هاارتااببریرارمیکنادوساطح

پیوندهايضعی شاملکسانیمیشودکهفردبهندرتباآن
صمیمی ومیزانتعاملدرروابطبینآنهاکماسا

پیونادهايیاويشااملخویشااوندان،

هارامیبیندوبهطورمداومبااآنهاادرارتاااب

همسایگانوهمکارانمیشودکهفردرالااًآن

اس (کراو 2330،بهنقلازحاتمی )03:1033،نظریةپیوندهايضعی گراناووتریکایاز
تئوريهاییاس کهخواهانافزایشروابطشاکهاياس


ازنظرگرانووترپیوندهايضاعی 

کندکهمیتواندافرادرابهمنابعزیاديمتصلکنادوباهصاورتواساطه


عنوانپلیعملمی
به
میتوانندمویعی هاراشناساییکنند تأکیدگرانووتردربررسیپیوندهايضعی ویويروي

فرموشکلروابطکنشگراناس

ازنظرويپیوند،بهترکیاایازمادتزماانبریاراريایان

پیوندها،وشدتویوتعاطفیارتااب،صامیمی ونزدیکایوهميناینمیازانکماکهااو
حمای هايدوطرفبستگیدارد بهمنظورتعیینترکیبشاکهواستفادهازپیوندهادرشااکة
بنديهايگوناگونیازپیوندهاویدرتپیوندهاشدهاسا (گراناووتر:1300،
اجتماعیتقسیم 
اساسنظریةبیکرتوسعةشاکههاياجتماعیبرافزایشمشارک ،خوشاختی،رشادو

 )230بر
بالندگی،رضای اززندگیوزندگیهدفادارودرنهایا کیفیا زنادگیتاأثیردارد(بیکار،
03:1032ا01بهنقلاززبردس 20:1033،ا )20ولمننیزدربار حمایتیباودنرواباطدو
نکتهمطرحکردهاس :یکیشدترابطهودیگريفراوانیتماس هرچهروابطیويترباشاد،
1. Schyfer and others
2. Sheffer et all.
3. Fleming and Baum
4. Thoits
5. Veer and Donald
6. Helgeson
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احساسصمیمی هماراهبااتعهادومسائولی باهرفاعنیاازوحمایا کاردنبیشاتراسا 
(بومپس1333،1؛کانیدیس1333،2؛ولمانوفرانک )2333،0
گارسیاوهمکااران()2331درپژوهشایدراساپانیانشااندادهانادکاهدرصادزیاادياز
جمعیا سااالمنداناسااپانیااشااخا

ازدوا کااردههسااتندوبااهتنهاااییزناادگینماایکنناادو

هایشانرانیزمکررمالیاتمیکنند اینیافتههانتایجپژوهشهايمحلیرانیازتأییاد


خانواده
میکندوگویاياینوایعی اس کهدراسپانیاارتااطااتاجتمااعیمکاررومالیااتمکارر

خانوادهودوستانهنوزساکرالبزندگیاس

همينینکیفی زندگیدرمیاانساالمندانی

کهارتااطاتاجتماعیکمتريدارند(بادوستانوخانواده)،پایینتراسا


پاژوهشفیلیاپسو

نشانمیدهدکههمابعادعینیوهامابعاادسهنایحمایا 

همکارانش()2330درهنگکنگ
شدهازاعضايخانواده)مهمتارینپایشبینای

ریررسمی(مخصوصاًرضای ازحمای دریاف 
کنندههايبهزیستیروانیهستند بنابراینتأثیراتانداز شاکةاجتمااعیباربهزیساتیروانای

اشخا

سالمنديکهتنهازندگیمیکردند،نسا بهآنهاییکهباهمسریاخویشاوندانخود

کردند،بسیاریويبودهاس


زندگیمی

یافتههايپژوهشیکیموهمکاارانش()2333درباار 

تأثیرحمای ادراکشدهودریاف شدهبرکیفی زندگیسالمندانکارهاينشاانمایدهادکاه
پاسخگویانشاکههايحمایتیخانوادهمحوردارنادوهماساتگیبسایار مهمایباینحمایا 

اجتماعیوعملکردجسمانیوبینحمای اجتماعیوسنوجاودداشاتهاسا

رابطاةباین

شدهیويتربودهاس

حمای ادراکشدهوشاخصکیفی زندگینسا بهحمای دریاف 



مطالعاتمعدوديدرایرانبررابطهبینحمای ریررسمیوکیفی زندگیمتمرکازباوده
اس

)درمطالعةشاکههايحمای اجتماعیسالمندانتهراناینشااندادکاه

کوششی(1030

اثرحمای هايعاطفیبرسالم روانایساالمندانمثاا وبارعکسحمایا هاايابازاري
خصوصاًحمای مالیمنفیاس

نتایجپژوهشعلیپور()1033درهمینجمعی آماريبار

رابطةمستقیمومعناداربینانوا حمای اجتماعی(عاطفی،سااختاري،کاارکرديوماادي)و
کیفی زندگیتأکیدکردهاس

برایناساسحمایا عااطفیبیشاترینتاأثیررابارکیفیا 

زندگیسالمندانداشتهوانوا حمای اجتماعی بیشترین هماستگی رابابعد اجتماعی کیفی
زندگیداشتهاس


1. Kanydys
2. Bumps
3. Welman and frank
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عاطفی

مشورتی

پرستاري

مالی

بهزیستی

حمای

سهنی

پیوندها

وضعی 
سالم

کیفی 

رضای از
زندگی

زندگی

مشارک
رضای از

توانایی
ایتصادي

حمای

شکل .1مدل مفهومیـ نظری عوامل تعیینکنندة کیفیت زندگی سالمندان 

روش پژوهش
اینپژوهشبارویکرديکمّای،پژوهشایاسا پیمایشاییااپهناانگرکاهازرو متعاارف
اندازهگیريدرعلوماجتماعی(یعنیتدوینپرسشها)استفادهکردهواطالعاترابااستفادهاز
پرسشنامهگردآوريکردهاس جمعی آماريبازنشستگان13سا وباالتردوصندوقتأمین
اجتماعیوصنع نف راشاملمیشود براساسآماربازنشستگانایندوصندوقبارحساب
01ساالهوبیشاتر)درتهاران(درساا )1033کال
 13ا00ساالهو 
جنسوگروههايسانی( 

سالمندانبازنشستةصندوقتأمیناجتماعی111113،نفروکلساالمندانبازنشساتهصاندوق
گیريتصادفیسهمیهايحجمنموناهشاامل

صنع نف 13313،نفربودهاس باشیو  
نمونه
033سالمندباسهمیبرابرازدوصندوقاشارهشدهانتخابشادهاسا
اطالعات،مصاحاةتلفنیاس

تکنیاکجماعآوري

دلیلانجاممصااحاةتلفنای،نااتوانیساالمندانازپاساخگویی

حضوريودسترسینداشتنبهآنانبودهاس 

مهمترینمتغیرهاییکهدراینمطالعهتحلیلشدهاند،شاملکیفیا زنادگی،مشاارک در
فعالی هايجمعی،پیوندهاياجتماعی،حمای ورضاای ازحمایا دریافا شاده،اسا



کیفی زندگیمفهومیچندبعدياس کهشاملرضاای اززنادگیدرجنااههاايمختلا ،
احساسبهتربودنازلحا روانی،عواملبهداشاتی،وعملکاردایتصااديواجتمااعیاسا
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کیفی زندگیشاخصهااومؤلفاههاايمختلفایدارد،بناابرایندرچاارچوبمفهاومیایان
پژوهشبرخیازمؤلفههايفرانس()1331استفادهشدهاس


مؤلفههايبهکاررفتهازفهرس 

فرانسدراینپژوهشعاارتانداز 1:زندگیعادي:تاوانتاأمیننیازهااياساسایوحفاظ
بهزیساتیسهنای
سالم ؛ 2رضای اززندگی:ارزیابیمثا فردازکیفی زندگیخود؛و 0
(فرانس1331،؛بهنقلازرفاريوامیادي )3:1033،شاکل2نتیجاةتحلیالعااملیکیفیا 
دادهشادهبارروي
زندگیکهباچهارمؤلفهساختهشدهاس ،رانشاانمایدهاد اریاامنشاان 
خطوبپیوستهبارعاملیهرمؤلفاهدرتعریا مفهاومکیفیا زنادگیوضارایبمعناادارو
یابلیاولیاس هرکدامازمؤلفههاياصلیباپیوستاريمتشکلازچنادگویاهانادازهگیاري
شدهاس

تواناییایتصاديدراصلبا3گویهیاعاارتوباآلفايکرونااخ(ضاریبپایاایی)

حدود،3/331بهزیستیسهنیبا0عاارتوآلفااي،3/321وضاعی ساالم باا0گویاهباا
ضریبپایایی3/323ورضای اززندگیباا1گویاهوآلفاايکروناااخ3/033انادازهگیاري
شدهاند 



توانایی

1/814








1/811
کیفی زندگی

1/861
1/181



ایتصادي
بهزیستی
سهنی
وضعی 
سالم
رضای از
زندگی


شکل .2مدل اندازهگیری متغیر کیفیت زندگی


منابعحمای اجتماعیریررسامی،متناو وشااملاعضاا1يخاانواده،گاروههمسااالن،
دوستان،خویشاوندانوهمکارانو میشاوند حمایا اجتمااعیدرشااکههااياجتمااعی
ریررسمیماتنیبرروابطاجتماعیبینفرديوهنجارهاياجتماعیوتعهداتیاس کهدرپی
اینروابطبهوجودمیآید شاکههايحمای اجتماعیریررسمیدرپژوهشحاضارمحادود

بهشاکةخویشاوندياس همينینحمای اجتماعیریررسمیمشتملبرابعادياسا کاه
دراینپژوهشبهدوبعدابزاريوعاطفیتقسیمشدهاند حمای هايدریافتیدربعدابازاري
بهحمای هايحملونقل،خریدروزانهوامورروزمر زندگی،پرستاريباههنگاامبیمااريو
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مالیبههنگامنیازمجموعاً1گویه،ودربعدعاطفیبهحمای هايهمدرديوآرامشحاصل

ازروابطحمایتی،ومشورتیمجموعاًبا13گویهاطالقشدهاس

هرگویهدرساطحاسامی

گیريوسپسبهمتغیرفاصلهاي

(کمکدریاف کردهاس وکمکدریاف نکردهاس )اندازه
یعنیشمارحمای هاییکهازسالمندشده،تادیلشدهاس

ارزیابیکفای حمای اجتماعی

نیزبهعنوانمقیاسیبرايسنجشرضای سالمندانازحمای دریاف شدهبایکگویهبهکاار
شدهرااندازهگیريکردهاس  

رفتهومیزانرضای سالمندازحمای دریاف 
پیوندهابااینپرسشکهارتاابشما(دفعاتتماس)باافرادزیارچقادراسا سانجیده
شدهاس

اینافرادشاملفرزند،برادر،خواهر،خویشاونداننسای(مثلبرادرزاده،خواهرزاده

و )،خویشاوندانساای(مثلخواهرزن،برادرزنو )،دوستاننزدیک،همسایگان،همکااران،
آشنایاناس

پاسخبهاینپرسشبهنحاويبیاانکنناد میازانصامیمی ساالمندباااعضااي

اشارهشادهوشااملدفعااتتمااس(روزاناه،هفتگای،ماهاناه،چنادبااردرساا ،سااالنهو
ارتاابنداشتن)اس 

مشارک بهعضوی وشارک درفعالیا هاايجمعایدرشااکههااياجتمااعیشاامل
گروههايزیرتاچهحا د
گروههاياولیهوثانویهاطالقشدهوبااینپرسشکه«درهریکاز 
اندازهگیريشدهاس اینگروههاشاملاجتماعاتدرمسجدیادساتههاا و
مشارک دارید » 
مناسا هايمذهای،انجمنصنفییاکانونبازنشستگی،گروههايتفریحییاورزشای ،گاروه
مدنیمثلانجمنخیریه،گروهمحلهمثلگروههايدوستیدرمحلهوپاارکهاا،عضاوی در
گروههمسابقهمثلگروهافراديکهیاالًهممدرسهاي،همدانشگاهی،هامساربازيیااهمکاا ر
ک
بودهاند،گروهفامیلیمثلافرادفامیلیکهبهشکلیکگروهبهطورماداوم،دورهايومشاتر 
میروند ،سفرهايگروهیبادوستانوهمکارانیادیمی،عضاوی 
میدهند،مسافرت 
مهمانی 
ي
درگروههايهنرياادبیمثلانجمنهايشعر،موسیقیوعضوی درفرهنگسراها،خانههاا 
سالم اس



یافتهها
سوايبرخیروابطبیننمر کیفی زندگیوعواملاجتمااعیاایتصاادي،چاارچوبنظاري
مطرحشدهدراین مقالهاثرمتغیرهاییرابارکیفیا زنادگیساالمندانمفاروضپنداشاتهکاه
میتواندردودستةحمای اجتماعیریررسمیومناسااتاجتماعیطاقهبناديکارد گرچاه
نمیتوانایندودستهرامستقلازهمدرنظرگرف ،اماسوابقپژوهشیتال کاردهاناداثار
متغیرهايهرگروهرابرکیفی زندگیسالمنداناصیلوپایدارنشااندهناد بااوجاودایان،
هاورصدکاردنایانرواباطدر

تحلیلچنینروابطینیازمندموشکافیودی بیشتردرآزمون

کوششی و همکاران /تأثیر حمایتهای اجتماعی غیررسمی...

جز یاتاس

663

پیشازاینکار،نگاهیباهبرخایآماارههاايتوصایفی،کاهزوایااییمهاماز

نظرمیآید 


کند،ضروريبه

شدهرانمایانمی
وضعی کیفی زندگیسالمنداندرنمونةمطالعه
کیفی زندگیسالمندانبامقیاسهايسنجششرحدادهشادهدربااال،متغیاريفاصالهاي
فرضشدهوبرايتحلیلآنازشاخص هاايگارایشمرکازوپراکنادگیباهشارحجادو 1
استفادهشدهاس

همانطورکهدراینجدو مالحظهمیشاود،مقایساةمیاانگیننمارههااي

یدها د
کیفی زندگیسالمنداندوصندوقبازنشستگیتأمیناجتماعیوصنع نف ،نشانم 
کهنمرههايکیفی زندگیسالمندانتأمیناجتماعیپایینترازنمر ساالمندانصاندوقنفا 
اس برایناساسباتادیلایننمرهبهمقیاس،133نمر کیفی زنادگیساالمندانصاندوق
تأمیناجتماعیحدود12ونمر صندوقصنع نف حدود01بهدس آمد آزماونتجزیاة
واریانساینتفاوتگویايایناس کهبیشینةنمر کیفی زندگیسالمندانصندوقصانع 
نف درسطحچشمگیريمعنادارومهماس  

جدول .1میانگین نمرة کیفیت زندگی و مؤلفههای آن در سالمندان تهران1931 ،
صندوق

نمونه

میانگین

انحرافمعیار

چولگی 

کشیدگی 

بازنشستگی

)(n

)(Mean

)(Std Deviation

)(Skewness

) (Kurtosis

تأمیناجتماعی

113

12/3

 11/1

 -3/111

 -3/111

نف

113

03/0

12/0

 -3/003

 3/201

کل

033

11/0

12/3

 -3/130

 3/230

مقدارآمارهF

03/1

سطحمعناداري

کمتراز3/31





افزونبرتفاوتمهمگفتهشدهدرباال،دوشاخصآماريدیگرمایتوانادجنااههاايمهام
دیگريازتفاوتسالمنداندوصندوقرابازگوکند یالازهرچیزبایداشارهکردکهضاریب
پراکندگیپیرسون(نسا انحرافمعیاربهمیانگیننمرههادرهردوگروهحدود)3/13نشاان
میدهدکهبهررمتفاوتمهممیانگینکیفی زندگیدوگروهموردبحث،پراکندگینمرههااي
کیفی زندگیسالمندانبازنشستهدرایندوصندوقمتفاوتنیس

اماضریبچولگینمار 

کیفی زندگیسالمنداننشانمیدهدکهتوزیعایننمارههاادربازنشساتگانصاندوقتاأمین
نمرههايبازنشستگانصندوقصنع نف بهتوزیاعمتقاارننزدیاک
اجتماعیبیشترازتوزیع 
اس ،اگرچهتفاوتهردوتوزیعباتوزیعمتقارنیابلچشمپوشیاس

ضریبکشیدگیهم

درهردوگروهنزدیکیکشیدگیتوزیعنمرههايکیفی زندگیسالمندانباهتوزیاعنرماا را
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نشانمیدهد،امامقایسةایانضاریبگویاايکشایدگیبیشاترتوزیاعنمارههاايساالمندان
بازنشستهصندوقصنع نف اس ونشانمیدهدکهنساا بیشاتريازایانساالمنداندر
انحرافاتکوچکترپیرامونمیانگیننمر کیفی زندگی،کهبرايافراداینگاروهبااالترباود،
یراردارند بهبیاندیگرنمر کیفی زندگیسالمندانبازنشستةصندوقصنع نفا بااالترو
تفاوتسالمندانازایننظرکمترازبازنشستگانتأمیناجتماعیاس  
جدو 2نشانمیدهدکهتفاوتسالمندانبازنشستةدوصندوقمنحصرباهنمار کیفیا 
زندگینیس ،بلکهالایلدرسهموردازویژگیهايمطالعهشدهتفاوتمیاانگینباینایاندو
نمونهیابلبحثومهماس

همانطورکهدرجدو 2مشاهدهمیشود،اینساهماوردشاامل

نمرههايمشارک ،پیوندهاياجتماعیوحمای عاطفیاس

درهرسهموردمیاانگیننمار 

سالمندانبازنشستةصندوقصنع نف بیشترازسالمندانبازنشستةصندوقتاأمیناجتمااعی
اس

اهمی آمارياینتفاوتبهخوبیدرجدو 2مشاهدهمیشود نکتةحا زاهمی دراین

موردایناس کهحتینمر متغیرحمای عاطفیدریاف شد سالمندانصندوقصنع نف 
بیشترازایننمرهبرايصندوقتأمیناجتماعیاس

ایندرحالیاس کاهحمایا ابازاري

دریاف شدهورضای سالمندانازحمای دریاف شد دوگروهساالمندانصاندوقصانع 
نف وصندوقتأمیناجتماعیمتفاوتنیس

دروایعهردوگروهبهمیزانایمشاابهحمایا 

ابزاريدریاف کردهوبهمیزانیمشابهازحمای دریاف شدهرضای داشتهاند 
مشارک باالترسالمندانصندوقصنع نف عمدتاًناشیازفرص هايبیشترآنانباراي
درگیريدرروابطاجتماعیبیشتردرگروههايثانویهوتشاکلهااومؤسسااتومتعایابآن
پیوندهايیويترياس کهبینآنهاواعضايشاکههاياجتمااعیمختلا باهوجاودآماده
اس وچونمنابعحمای عاطفیمتنو وتوزیعشدهاس ومحدودباهشااکهخویشااوندي
نیس ،بنابراین،حمای عاطفیدریاف شدهتوسطاینگروهنیزنسا بهساالمندانصاندوق
تأمیناجتماعیبیشتراس

درحالیکهبهدلیلاهمیا میازانصامیمی دردریافا حمایا 

ابزاري،ایننو حمای بیشترازطریقخویشاونداننزدیاکارا اهشادهوبناابراین،دربساتر
اجتماعیجامعةایران،تفاوتمهمیدردریاف حمای ابزاريبههنگاامنیاازساالمندانباین
گروههايمختل دیدهنمیشود 
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جدول .2میانگین نمرة شاخص های مناسبات و حمايت اجتماعی در سالمندان تهران1931 ،
نمونه 

متغیر 





تأمیناجتماعی

مشارک

پیوندهاي
اجتماعی 
رضای ازحمای

حمای عاطفی

میانگین  انحرافمعیار  مقدارF
10/0

0/2

نف

13/3

3/1

کل

13/1

3/3

تأمیناجتماعی

12/0

0/0

نف

10/1

0/1

کل

10/3

0/3

تأمیناجتماعی

3/3

2/3

3/1

2/3

کل

3/3

2/3

تأمیناجتماعی

0/2

1/1

نف

0/0

2/0

کل

0/0

1/3

تأمیناجتماعی

3/3

1/0

نف

12/1

1/3

کل

13/3

1/3

نف
حمای ابزاري

آمارهتوصیفی 

آمارهآزمونتفاوتمیانگین 

0/0

3/1

1/0

3/0

11/1

سطحمعناداري 
3/330

3/330

3/21

3/111

3/331


میزانهماستگیدوتاییبینکیفی زندگیومتغیرهايمناساااتوحمایا اجتمااعیدر
جدو 0آمدهاس

اینضرایبنشانمی دهادکاهبادوندرنظارگارفتناشاتراکواریاانس

متغیرهايمستقلونمر کیفی زندگیسالمندان،مشارک درفعالیا هاايجمعایبیشاترین
هماستگیمستقیمراباکیفی زندگیسالمنداندارد یعنیسالمندانیکهبیشتردرفعالی هااي
جمعیتیدرگروه هاياولیاهوثانویاهعضاوی وشارک دارنادازکیفیا زنادگیبااالتري
برخوردارند بعدازاینعامل،پیوندهاياجتماعیبااعضايشاکههاياجتماعیدرجاايدوم
یرارگرفتهاس ومناسااتاجتماعیبیشترکیفی زندگیراافزایشمیدهد درکنارایاندو،
ارزیابیمثا ورضای بیشترسالمندانازحمای دریاف شدهنیزکیفی زنادگیراافازایش
میدهد بااینوجودهمینرابطةسادهوجداگانهبینکیفی زنادگیورضاای ازحمایا ،
رابطهايضعی اس ودرجةاعتاارهماستگیآنبانمر کیفی زندگیویتیمعلوممایشاود
کهکنتر آماريدییقتريبرروابطساده(آمدهدرجدو )0انجامشود ضریبهماستگیباین
متغیرهايمستقلمفروضدرچارچوبنظريپژوهش،نشانمیدهدکهبهویژهباینحمایا 
ابزاريورضای ازحمای دریاف شدههماساتگیمساتقیموچشامگیريوجاوددارد ایان
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رابطهمیتواندتاحدودزیاديبراثرعلّیرابطةباینکیفیا زنادگیساالمندانورضاای از
حمای دریاف شدهاثرگذارباشد همانطورکهدرجدو 0مالحظهمایشاود،اثارمساتقیمو
مثا حمای عاطفیدریاف شدهبرارزیابیازحمای دریاف شادهنیازمیازانیابالتاوجهی
اس

بههمینترتیبهماستگیبینحمای ابزاريوعاطفیدریافا شادهباهمیازان3/230

یابلبحثوبااهمی اس بنابراینوباتوجهبهاهمی آماري،هماستگیدرونایمتغیرهااي
حمای اجتماعی(الاتهبدوندرنظرگرفتنتأثیراتتعاملیاینمتغیرها)،بریافتههايمطالعات
کیدمیکند 

پیشینتأ



جدول . 9ضرايب همبستگی دو متغیری بین متغیرهای اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان تهران1931 ،
کیفی 
زندگی
مشارک

مشارک

پیوندها

رضای از
حمای

حمای 
ابزاري

**3/003

1

پیوندهاياجتماعی

**3/203

**3/211

1

رضای ازحمای

**3/110

**3/131

**3/001

1

حمای ابزاري

-3/30

-3/311

**3/200

**3/023

1

حمای عاطفی

3/113

**3/103

**3/211

**3/002

**3/230

** فرض صفر در سطح معناداری کمتر از  1/11رد میشود .


دردستةدوممتغیرهارابطةجداگانهودوتاییبیندومتغیرازمناسااتاجتماعی،مشارک 
درفعالی هايجمعیوپیوندهاياجتماعی،حدود3/211وضریببااهمیتیاس

اینرابطه

نشانمیدهدسالمندانیکهپیوندهاياجتماعییويتروصمیمانهتريباااعضاايشااکههااي
اجتماعیدارند،بیشتردرفعالی هايجمعیوگروهیاولیهوثانویاهمشاارک مایکنناد اماا
رابطههايدوتاییبینمتغیرهايمناسااتاجتماعیوحمای اجتماعیدریافا شادهنشااناز
اینداردکهپیوندهايفرديسالمندانبازنشستهبااعضايشاکةاجتمااعیبیشاترازمشاارک 
درفعالی هايجمعیبامتغیرهايحمای اجتماعیهماستهاس

جدو 0نشانمیدهادکاه

ضریبپیرسونبرايبیاناثرمشارک برحمای عاطفیورضای ازحمایا دریافا شاده
ضعی تروباحمای ابزاريدریاف شدهفایدرابطهاس 
نتیجهگیريازروابطبحثشدهدرباالتنهازمانیارز واعتاارعلمیداردکهاینرواباط
درچارچوبنظريطرحشده،پایدارباشند هدفبحثدراداماهآزماونچناینثاااتیاسا



برايانجاماینکارازرگرسیونخطیاستفادهشدهاس وبرايسهول کش معنایودیا 
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بیشتردرجز یات،متغیرهايمستقلدر1مد وبهترتیباهمی نظريواردتحلیلرگرسیونی
شدهاند 

درمد او ،فرضبرایناس کهحمای عااطفیدریافا شادهمساتقلازهماةدیگار
متغیرهایادربهبیانبخشمهمیازتغییراتنمر کیفی زندگیاس پایشازتعامالبااهار
عاملدیگري،اثرمستقیماینمتغیربرکیفیا زنادگیفایادارز آماارياسا ،هرچنادباا
مفروضاتچارچوبنظريمطابق دارد همانطورکهدرجدو 0مالحظهمیشاود،ضاریب
درمعادلهحدودیکدرصدوریامنااچیزي

تعییننمر کیفی زندگیباحضورفقطاینمتغیر
اس درمد دومتحلیلرگرسیونیحمای ابزاريدریاف شادهباهمتغیارحمایا عااطفی
افزودهشدهکهباورودآناثرمستقیمحمای عاطفیبرکیفی زندگیتشدیدمیشود؛ضامن
ترمیآید اهمی یافتنوارز آماارياثار

اینکهارز آماريرابطةخودحمای ابزاريپایین
حمای عاطفی(باورودحمای ابزاري)،بیانکنند اینمهماس کهدرمعادلاهايبااحضاور
فقطایندومتغیرازمجموعهمتغیرهايحمای اجتماعی،حمای عااطفیتعیاینکننادهتاراز
حمای ابزارياس مد دوم،اگرچهارز تایینی(ضریبتعیینحادود3/32یاا2درصاد)
چندانباالییندارد،امانشانمیدهدکهصمیمی زمینهسازحمای عااطفیحادایلازطریاق
تأثیربربهزیستیسهنی،کیفی زندگیراافزایشمیدهد 

باورودرضای ازحمای دریاف شده،هماانطاورکاهدرجادو 0مشااهدهمایشاود،
حمای عاطفیارز آماريرابطهخاودبااکیفیا زنادگیراازدسا دادهوبارعکساثار
حمای ابزاريبرنمر کیفی زندگیبااهمی ترمایشاود ایانرواباطازایانرويبارهام
میخوردکهرابطةمفروضبرايحمای ورضای ازحمای دریاف شدهبربعادابازاريآن
حاکماس نهبعدعاطفی بااینکهروابطعاطفیونزدیکبرايحمایا ابازاريازساالمندان
ضرورياس ،ارزیابیسالمندانازحمای عموماًمتوجهحمای ابزاريدریاف شاده،اسا 
مد سومدرجدو 0باسهمتغیرحمای اجتماعیکمتراز1درصدازتغییاراتنمار کیفیا 
زندگیسالمندانبازنشستهتعیینمیشودورضای ازحمای بهتنهاایی3/30یاا0درصادباه

یابلی مد میافزاید ساختارعلیدراینمد سومبهمتغیرهاايحمایا اجتمااعیمحادود
شدهوازمیاانایانساه،متغیرهاايحمایا ابازاريورضاای ازحمایا اهمیا آمااري
یابلیاولیدارند امانکتةبحثبرانگیزاثرمنفیحمای ابزاريبرنمر کیفی زندگیسالمندان
اس

مقداربتاياینتأثیربهمیزان-3/130بیانکنند ایناسا کاهساالمندانیکاهحمایا 

ابزاريبیشتريدریاف کردهاند،نمر کیفی زندگیپایینتريدارند بااینحا باکنارهمیرار
گرفتناثرحمای ابزاريورضای ازحمای ،اینتأثیرمثا خواهدبود باهعااارتدیگار
حمای ابزاريبیشترفقطزمانیمیتواندکیفیا زنادگیساالمندانرابهااودباخشادکاهدر
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سالمندانرضای بیشتريایجادکندامامستقلازرضای نمار کیفیا زنادگیساالمندانرا
کاهشمیدهد 

جدول .4شاخص های تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مناسبات و حمايت اجتماعی غیررسمی بر کیفیت
زندگی سالمندان تهران1931 ،

متغیرمستقلدرمعادله

مد

ضرایبریراستاندارد

ضریب

سطح

ضریب

رگرسیونی

استاندارد

معناداري

تعیین

مقدارB

اشتااه

()Beta

تغییر

استاندارد
1

 3/333

3/310

مقدارثاب

3/113

3/313

3/333

3/310

حمای عاطفی

3/101

3/31

3/101

حمای ابزاري

-3/113

3/31

-3/11

-3/121

3/21

حمای عاطفی
مقدارثاب

2

مقدارثاب
9

3/11

1

3/312

3/313

()3/312

1

3/320

3/313

()3/311

3/310
3/330

3/310

حمای عاطفی

3/331

3/311

3/331

3/113

()3/301

حمای ابزاري

-3/130

3/310

-3/130

3/330

رضای ازحمای 

3/301

3/320

3/2

3/332

-3/010

3/21

دریاف شده
مقدارثاب
4

3/31

3/113

حمای عاطفی

3/313

3/31

3/313

3/001

()3/311

حمای ابزاري

-3/230

3/312

-3/230

3/331

رضای ازحمای 

3/300

3/320

3/102

3/302

دریاف شده
پیوندهاياجتماعی
مقدارثاب
5

3/210

3/313

-1/102

3/210

3/210

3/333
3/333

3/211

حمای عاطفی

3/312

3/311

3/312

3/302

()3/111

حمای ابزاري

-3/101

3/310

-3/101

3/313

رضای ازحمای 

3/320

3/321

3/311

3/211

دریاف شده
پیوندهاياجتماعی
مشارک



3/113

3/311

3/113

3/332

3/312

3/330

3/013

3/333
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درمد چهاارمازتحلیالرگرسایونیکیفیا زنادگیساالمندان،متغیارجدیادیکایاز
متغیرهايمناسااتاجتماعی،پیوندهاياجتماعی،اسا

بااواردشادنایانمتغیارباهمعادلاة

رگرسیونی(3/31یا1واحددرمقیاسدرصد)بهضریبتعییننمار کیفیا زنادگیافازوده
شدهواینضریببه3/11افزایشمییابد بااینارز آماري،میتوانگفا کاهپیونادهاي
اجتماعیصمیمیترمستقلازمتغیرهايحمای اجتماعیکیفیا زنادگیساالمندانرابهااود
میبخشد نکتةمهمدراینموردایناس کهباوروداینمتغیارارز آماارياثارمتغیرهااي
حمای اجتماعیریررسمیبرکیفی زندگیساالمندانکمتارشادهاسا

باهطاوريکاهاثار

دارمیشود 

حمای عاطفیدریاف شدهبرنمر کیفی زندگیضعی وازنظرآماريریرمعنا
 در مد آخر یا پنجم ،آخرین متغیري که براساس چارچوب نظري با کیفی زندگی
سالمندان هماسته فرض شده ،عضوی و مشارک سالمندان در فعالی هاي جمعی اس



11درصد به توانایی مد براي تایین نمر کیفی زندگی
ورود این متغیر حدود  3/11یا  
درصدافزایشمیدهد بر

سالمنداناضافهمیکندوضریبتعیین کلمد رابه 3/20یا 
20

این اساس دو متغیر از متغیرهاي حمای اجتماعی ریررسمی با اضافهشدن مشارک در
فعالی هايجمعیسالمندان،رابطةکاسبیرابانمر کیفی زندگینشانمیدهند تنهامتغیراز
اینمجموعه،حمای ابزاريدریاف شده،اس کهدراینمد نیزهميناناثرمنفیبرنمر 
کیفی زندگیدارد مهمترینمتغیردرمعادلةنهایی،مشارک وپسازآنپیوندهاياجتماعی
وحمای ابزاريدریاف شده،اس صرفنظرازحمای عاطفیدریاف شدهورضای از
حمای دریاف شده،رابطةمتغیرهايمهمدراینمد نشانمیدهدکهسالمندانیکهحمای 
تريبااعضايشاکههاياجتماعیداشته


اند،اگرپیوندهايصمیمی
ابزاريکمتريدریاف کرده
باشندوبیشتردرفعالی هايجمعیشرک کنند،ازکیفی زندگیباالتريبرخوردارخواهندبود 

نتیجهگیری
تعیینکنند آننشانمیدهدکه
گیوعوامل 

مقایسةبازنشستگاندوصندوقازنظرکیفی زند
میزانبرخورداريوسطحمتفاوترفاهبازنشستگانتااچاهانادازهبارعوامالافازایشدهناد 
کیفی زندگیبازنشستگانسالمندمؤثراس

کهیافتههانشاندادهاس کهوضاعی 

بهطوري

سالمندانبازنشستةصندوقصنع نف حتیدربهرهمنديازروابطاجتماعیریررسمیبهتار
ازسالمندانصندوقتأمیناجتماعیاس

بااینوجوداحتمااالًتفااوتساالمنداندربرخای

هاياجتماعیمیبخشاد،مایتوانادبخشایاز


هاومهارت

هايمهمیکهبهآنانتوانایی

ویژگی
تفاوتهايبازنشستگاندوصندوقراازنظرکیفی زنادگیتوضایحدهاد امااگماانرالاب
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عموماًمتوجهاینرابطهاس کهافراديکهدرسطوحرفااهپاایینتاريیاراردارناد،حمایا 
اجتماعیریررسمیبیشتريدریاف میکنندوسطحدرآمادورفااهساالمندانیکاهبازنشساتة
صندوقصنع نف هستندباالترازبازنشستگانتأمیناجتماعیاس  
نتایجپژوهشبهطورخالصهنشانمیدهدکهدراناوا واشاکا متعاددخاوددرفضااي
مفهومیانظريحمای اجتماعیمیتواندبرکیفی زندگیسالمنداناثربگذارد خار ازاین
بستروخصوصاًویتیعواملاصلیشکلدهند اینشرایطدرکنارعواملحمایتییرارگیرناد،
احتما زیاديوجودداردکهرابطةاینمتغیرهاباکیفی زندگیرنگباازد نکتةدرخورتوجه
اینکهدرمجمو عواملحمایتیازنظرتئوریکمرتاطباکیفی زندگیسالمندان،اثرهرنو از
حمای اجتماعیریررسمیبستهبهشرایطوبستراجتمااعیمتفااوتخواهادباود پیداسا 
ویتیسالمندانحسبنیازخودکمکابزاريدریاف میکنند،اینحمایا ممکاناسا بار
برخیابعادسهنیوحتیعینیکیفی زندگیاثرمنفیداشتهباشد یافتههاياینپژوهشنشان
میدهدکهدریاف حمای ابزاريمیتواندبهکااهشکیفیا زنادگیساالمنداندوصاندوق
صنع نف وتأمیناجتماعیمنجرشود کوششی()1030نیزنتیجاهمشاابهیازرابطاةباین
حمای ابزاريووضعی سالم سالمندانتهرانیبهدس آوردهاس  
اگرحمای اجتماعیریررسامیرامناافعحاصالازپیونادهاياجتمااعیودرگیاريدر
عنوانتعیینکنند کیفی زنادگی

روابطاجتماعیتعری کنیم،مسلماًویتیخوداینمتغیرهابه
بهتحلیلیافتههاواردشود،اثرحمای خصوصاًحمای عاطفیبیمعناخواهدبود اینروابط

هايپژوهشحاضربه دسا آمادهاسا وآشاکاراماد شارحدادهشادهدر


ازتحلیلیافته
چارچوبنظريمانیبراثرمستقیمحمای اجتماعیریررسمیراتأییدنمیکند اینیافتاهباا
شهايبرخیپژوهشگرانازجملهاسچیفرودیگران(،)1331شفر
نتایجبهدس آمدهازپژوه 

وهمکاران(،)1331فلمینگوباوم(،)1331وفیلیپسوهمکاران()2330همسونیسا

باه

همینشکلنتایجاینپژوهشیافتههاايپاژوهشعلایپاور()1033کاهباررابطاةحمایا 

ومیتوانبهاهمی شاکههاوارتااطاات
ساختاريوکیفی زندگیسالمندانثاب شدهاس  
هابهعنوانعاملیبرايافزایشعزتنفسسالمنداناشارهکرد 
اجتماعیوحضوردرانجمن 

همينینرابطةمفروضدرمد نظرياینپژوهشکهازنظریةگوانووتراستخرا شادهو
درآنپیوندهاياجتماعیازطریقافزایشحمای ریررسمیبرکیفی زندگیساالمنداناثار
مثا داردنیزتأییدنشد براساسنتایجباهدسا آمادهازایانپاژوهشپیونادهاياجتمااعی
بهواسطةافزایشحمای ریررسمیازسالمنداناثرمهمومعنااداريبارکیفیا زنادگیآناان

گذارد،بلکهخودبهطورمستقیمچنینتأثیريدارد یعنیپیوندهاياجتماعیبیشترمساتقل


نمی
ازرابطهايکهباحمای اجتماعیریررسمیدارد،میتواندکیفی زندگیسالمندانراافزایش
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دهد بههمینترتیبمناسااتاجتماعیومنافعحاصلازعضوی ومشارک درفعالی هاي
جمعیمستقیماًیادربهتغییردرنمر کیفی زندگیوافزایشنسایاینشاخصاس

دروایع

پژوهشحاضربراصاال رابطاهباینعوامالماوردتوجاهازمجموعاهمتغیرهاايمناسااات
اجتماعیوکیفی زندگیسالمندانتأکیدمیکند 
جز یاتبیشترتحلیلرگرسیونیومقایسةسالمندانبازنشستهدوصندوقنشانمیدهدکه
مهمترینعاملتعیاینکنناد کیفیا زنادگیساالمندانبازنشساتةصاندوقتاأمیناجتمااعی
پیوندهاياجتماعیآنانبااعضايشاکههااياجتمااعیاسا ،درحاالیکاهمهامتارینعامال
تعیین کنناد کیفیا زنادگیساالمندانبازنشساتةصاندوقصانع نفا مشاارک آنااندر

فعالی هايجمعیاس وچنانيهیافتههايتحلیالتفااوتمیاانگینمشاارک ساالمنداندو
صندوقکهبیانکنند شکافزیادایندوگروهبودرایادآورشویم،مالحظاهخواهادشادکاه

یافتةسیستمهايبازنشستگییرار


هايسازمان
ویژهشاکههايرسمیکهتح حمای تشکل

به
داردتاچهاندازهمیتواندبرزندگیوکیفی آندرمیانسالمنداناثرگذارباشد 

همانطورکهنتایجحاصلازآزمونفرضیهپژوهشنشانداد،متغیارعضاوی گروهایو
مشارک درشاکههاياجتماعیبرکیفیا زنادگیساالمندانتاأثیربسازاییدارد درپیشاینة
پژوهشهايانجامشدهنیزفرضیاتیمشابهاینفرضیهتأییدشدهبود برايمثا جیمزماورتیمر
ودیگراندرپژوهشخودبهایننتیجهرسیدندکاهباینساطوحفعالیا اجتمااعیومیازان
رضای اززندگیوبهاودکیفی زندگیافرادسالمندارتاابوجوددارد مطالعةیوريیانگو
همکارانشدربار نقششاکههاياجتماعیومشارک درفعالی هاياجتماعیوارتااطشباا
یکنند همينینپیتررابینزهمفعالی هاايخاالقو
رضای اززندگینیزایننتیجهراتأییدم 
فعالی هاياجتماعی،وحضوردرانجمنهاییکهبرخدماتداوطلاانهسالمندانمتکیاسا ،
یداند درپاژوهش
راازعواملمؤثربرافزایشکیفی زندگیورضای اززندگیسالمندانم 
مارتینز()2313نیزهماستگیآماريمهمینیزبینشرک کنندگاندرفعالیا هاايماذهایو
کیفی زندگیوجوددارد درمطالعاتایرانینیزفرضیةرابطةبایندسترسایباهشااکههااي
اجتماعیومیزانرضای اززندگیدربینسالمنداندرپژوهشزبردس نیزتأییدشدهاس



نتااایجپااژوهشسااعیدي()1033نیاازنشاااندادکااهسااالمندانتمایاالروبااهافزایشاایرابااه
فرار هايجمعیبیرونازخانهمانندشرک درمراسموفعالیا هاايخیریاهايدارناد باه
همینترتیبنتایجاینپژوهشیافتههايپاژوهشعلایپاور()1033کاهباررابطاةحمایا 

ساختاريوکیفی زندگیسالمندانتأکیدکردههمسواس ومیتوانبهاهمیا شااکههااو
وردرانجمنهابهعنوانعاملیبرايافزایشکیفی زندگیسالمندان

ارتااطاتاجتماعیوحض
اشارهکرد 
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درمیاننظریاتسالمندينیزنظریةفعالی ونظریةنقشنیزاینامرراتأییدکاردهاسا
نظریةفعالی معتقد اس

فعالی



دردوران بازنشستگی و سالمندي (چهفعالی هاايکااريو

شغلی،فعالی هايایتصاديوچهفعالی هاياجتماعی)سالم

میدهد طاقایان
را افزایش 

نظریةارتااطیخطیبینسطوحفعالی ورضای اززندگیوجوددارد نظریةنقشنیزمعتقد
یبرد هميناین
اس وجودنقشهايمتعددنیزدردورانسالمنديکیفی زندگیفردراباالم 
دروایعفعالی 
یدهد  
فقداننقشهاياجتماعیدردورانپیري،کیفی زندگیفردراکاهشم 
سالمندانوبرعهدهگرفتننقشهاییتوسطآناندرجامعهموجبجارانکنارهگیريآنهاااز
فضايشغلیمیشود بیکرنیزاظهارکردهبودکهتوسعةشاکههااياجتمااعیبارخوشااختی،

رشدوبالندگی،رضای اززندگیوزندگیهدفدارودرنهای کیفی زندگیتأثیردارد باه
هدفایجادشاکههاياجتماعی،افزایشمشارک فرددرارتااببادیگران

بیانبیکر،مهمترین
وانجاموظیفهايدرمقابلزندگیاس


بهعاارتدیگرهرچهافرادبیشترمشارک اجتماعی

خودرادریالبالگويروابطشاکهايبسطوگستر دهناد،ازطریاقمشاارک دررواباط
معناداروفعا بادیگراناززندگیلذتبیشتريخواهندبردواینامربرکیفی زنادگیفارد
سالمندتأثیردارد 
طورخالصهمی توانگفا بااتوجاهباهرونادافازایشجمعیا ساالمندان،هارچناد

به
صندوقهايبازنشستگیمطالعهشدهبایدحمای هاياجتمااعیرسامیخاودراازساالمندان

بازنشستهافزایشدهندوحمای هاییارا هدهندکهبهکیفی زندگیسالمندانمنجرشود،اما
ناایدازنقشحمای هاياجتماعیریررسمیرفل کرد چراکهباافزایشجمعی ساالمندان
چنداندورصندوقهايبازنشستگیبافشارایتصاديومساا ل

هايآتی،درآیندهاينه


دردهه
مالیمواجهمی شوندوحتیممکاناسا دچاارعادمکااراییواثربخشایشاوند،بناابراین،

ضرورتتوجهبهحمای هاياجتماعیریاررسامیبسایاراحسااسمایشاود حمایا هااي
رسمیمناعبسیارارزشمندودربیشترموایعکمهزینهیارایگااناسا کاهنقاش


اجتماعیریر
زیاديدربهاودوارتقايکیفی زندگیسالمنداندارد شاکههايحمای اجتمااعیبااتوجاه
یکنند،اعمازحمای هايعاطفی،ابزاري،اطالعاتی
بهحمای هاییکهبرايسالمندانفراهمم 
ومشورتیوپرستاريبسیارمیتواننددرکیفی زندگیسالمندانمؤثرباشند 
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