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چكیده
باتوجهبه افزایش جمعيت سالمندي در جهان و ایران ،تدوین برنامههاي حمایتگرانه جامع (سالمت جسمی
ـ روانی) درباره این قشر ضروري است .الزمه این کار ،داشتن شاخصهاي سالمندي متناسب فرهنگ ایرانی
است .باتوجهبه نبود چنين شاخصهایی ،پژوهش حاضر انجام شد .این پژوهش با استفاده از روشهاي مرور
نظاممند و دادهبنياد در سال  1937انجام شد .براي مرور نظاممند 11 ،مقاله منتشرشده از بين  737مقاله در بازه
زمانی  1371-8117استخراج و تحليل شد .براي اجراي روش دادهبنياد ،با استفاده از روش مصاحبه اکتشافی81 ،
سالمند موفق بهصورت هدفمند انتخاب و مصاحبه شدند .تجزیهوتحليل دادههاي بهدستآمده در کدگذاري باز،
منجر به شناسایی  161مؤلفه و شاخص شد و پس از دریافت نظرات 11نفر از متخصصان و کدگذاي مجدد و
اصالحات الزم ،در  1مؤلفه اصلی تدوین شد . 1 :عامل جسمانی (توجه به سالمتی ،مسائل رفاه جسمی ،داشتن
سالمت جسمانی)؛ .8عامل روانشناختی (مدیریت ،تابآوري ،عملکرد شناختی ،سالمت رفتاري ،پيشرفتخواهی،
کمالگرایی)؛  .9خانواده (فرزندان ،همسر ،والدین)؛  .4اجتماعی (ارتباط اجتماعی ،ارتباط با اقوام ،فعاليت
اجتماعی ،وضعيت مالی و اقتصادي)؛  .1مذهبی (اعتقادات مذهبی ،فعاليت مذهبی) :مجموعاً  17عامل و 199
شاخص بهدست آمد .مؤلفههایی همانند :زندگی با خانواده ،روابط و مشارکت اجتماعی ،وضعيت بهداشت و
سالمت جسمی و روانی ،باورهاي مذهبی و سبک زندگی ،اصلیترین شاخصهاي سالمندي سالم ایرانی است و
اولویت برنامههاي حمایتی ،مراقبتی و سنجش و پایش وضعيت سالمندي در کشور میتواند متمرکز بر این
مؤلفهها باشد.
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dr.aarahimi@gmail.com

 . 1دانشجوي دکتري گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات،

.8نویسنده مسئول :استاد مرکز تحقيقات علوم رفتاري ،دانشگاه علوم پزشکی بقيهاهلل (عج)kh_ahmady@yahoo.com ،
 .9دانشيار گروه روانشناسی بالينی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،
asgharnejadali@gmail.com

فصلنامه فرهنگی ـ تربيتی زنان و خانواده ،سال سيزدهم ،شماره  ،46بهار 1937

مقدمه
طبق تعريف سازمان جهـاني بهداشـت ،سـن باالي  06تا  06سال بهعنوان سالمندي ناميده شده
است) چنگ .)5606 ،1سالمندي احتماالً مهمترين پديده مردمشناختي قرن بيستويکم است
(انجمن روانشناختي آمريکا )5606 ،5و درحالحاضر داراي رشد  5/4درصد در مقايسه با 0/7
درصد براي کل جمعيت ميباشد و انتظار ميرود که اين رشد به  3/0درصد در سالهاي آتي
افزايش يابد .مسئله سالمندي در سالهاي اخير بهعنوان يك موضوع اساسي آنچنان اذهان جهانيان
را به خود معطوف کرد که سال 0111بهعنوان سال جهاني سالمندان نام گرفت .جمعيت سالمندان
از  066ميليون در سال  5666به يك ميليارد و دويست ميليون؛ يعني دو برابر در سال  5656خواهد
رسيد (الکساندرا 3و همکاران .)5604 ،همچنين در ايران طبق سرشماري عمومي ،در سال 0336
حدود  6/35درصد کل جمعيت  76ميليون نفري کشور را سالمندان  06سال به باال تشکيل
ميدهند و در سال  0333اين جمعيت  3/0ميليون نفر گزارش شده است .آخرين سرشماري سال
 0316نشان داد که از جمعيت  71ميليون نفري ،حدود  4ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر ايرانيان
را سالمندان باالي  06سال تشکيل ميدهند (مرکز آمار ايران .)0316 ،ايران در سال 5666
سالخوردگانش به بيش از  50ميليون نفر و نسبت آن به کل جمعيت حدود 53درصد خواهد رسيد
(سام و همکاران .)0310 ،رشد فزاينده و شتابان جمعيت سالخورده در سالهاي اخير و تأثبر عميقي
که اين پديده بر شرايط اقتصادي ـ اجتماعي دارد ،زمينه نگرشهاي چندجانبهاي همچون نگرش
اجتماعي و روانشناختي را فراهم کرده است .درواقع ،در کنار نگرش زيستشناختي به فرايند
پيري و بررسي شخصيت سالمندان برحسب تغييرات دروني آنها ،مي توان با توجهکردن به نحوه
تعامل با جهان خارج از رويکردي رفتاري ـ اجتماعي به فرايند پيري پرداخت (آرسوم بکتاس 4و
همکاران )5603 ،بنابر نظريه پيکري تكمصرفي ،سالمندي بهسبب انبوه آسيبهاي پيکري
غيرقابلترميم حاصل ميشود .درحاليکه مطابق ديدگاه فرسودگي در مقابل برنامهريزي ،بيشتر
ويژگيهاي قابلمشاهده فرايند سالمندي را ميتوان بهعنوان فرسودگي بهحساب آورد؛
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افزايش استمراري در اختالل ،نيست .نظريه ديگر در اين حوزه ،نظريه برنامهريزي سالمندي است.
اين نظريه اشاره ميکند که فرايند سالمندي تحت کنترل فعال ژنتيکي است ،زيرا پيري بهنوعي
سودمند يا ضروري است و سرانجام ديدگاه راديکالهاي آزاد ،مبتنيبر اين نظر است که فعاليت
زياد راديکالهاي آزاد ميتواند دليلي براي ظهور تدريجي پديده سالمندي باشد .راديکالهاي
آزاد ،مولکولهايي با واکنش باال هستند که بهعنوان محصول فرعي متابولسيم سلولي توليد
ميشوند (علي اصغر پور و همکاران.)0310 ،
اصطالح شاخص 0در محافل علمي و عمومي خيلي زياد بهکار ميرود و هر کسي برداشتي از
آن دارد ،اما درظاهر چندان دقيق تعريف نشده است .در فرهنگ لغات ،شاخص را نماينده،
نشاندهنده و دستگاه ثبت فهرست تعريف کردهاند .شاخصها ابزاري جهت شناخت دقيقتر
شرايط موجود جامعه در يك مقطع زماني است و همچنين تصوير روندها و دگرگونيها را که در
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دراصطالح ترموديناميکي يك ارگانيسم يك "سيستم باز" است و بنابراين ناگزير به طينمودن

طي دورههاي مشخص در اين شرايط صورت پذيرفتهاند ،نشان ميدهند (احمدي)0316 ،
شاخصها وسيله اي براي ارزيابي و مقايسه سطح زندگي و رفاه نسبي در هر جامعه ،مالکها و
اصولي هستند که خصوصيات کيفي را درقالب کمّي بيان نمودهاند و آنها را قابل بررسي و
ارزشيابي مينمانيد .واژه شاخص بهمعناي اعم ،مفهومي است که اندازه معيني را مشخص مينمايد
(بازرگان .)0310 ،اعتبار يك شاخص ،بستگي به اين دارد که آيا شاخص مزبور چنان ساخته شده
که الف) از ابتدا ترديد و پرسشي راجع به همبستگي ميان متغيرهاي سازنده و احتمالي ايجاد نشود؛
ب) شاخص بتواند متغيرهاي سازنده خود را بهدرستي نشان دهد (پاشاشريفي)0316 ،
شاخصهاي سالمت ،عبارت است از يك آمار خالصه که مستقيماً مرتبط با وضعيت اصلي
سالمت ،يك عامل سالمت براي پيشرفت به سمت يك جامعه سالمتر است و قضاوتهاي
مختصر ،جامع و متعادل را در اينباره تسهيل ميکنند .اگر شاخص را بهعنوان معياري که بهطور
مستقيم يا غيرمستقيم تغييرات وقايع يا وضعيتها را اندازهگيري ميکند و با استفاده از دادههاي
خام اطالعات مفيدي جهت مقايسه با استانداردها ،بين بخشهاي مختلف يا دورههاي زماني را
فراهم ميسازد ،تعريف کنيم و همچنين شاخص ملي را بهعنوان شاخصهايي که محاسبه و توليد

1. Index
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آنها در سطح کشوري است که معموالً مورد نياز سازمانها در دو سطح ملي و بينالمللي است،
ازجمله :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،مرکز آمار ايران ،نهاد رياست جمهوري،
مجلس شوراي اسالمي و  ...بدانيم ،در ايران شاخصهاي سالمت مطابق سند جامع شاخصهاي
سالمت وزارت بهداشت ( )0333شامل شاخصهاي جمعيتي ،ميزان مرگ و مير ،مديريت خدمات
بهداشتي ،تنظيم خانواده ،مراقبت مادران ،مراقبت کودکان ،واکسيناسيون و تغذيه و چندين مورد
ديگر است .يك بعد بسيار مهم اين شاخصهاي ملي سالمت ،بخش سالمندي آن است.
شاخصهاي سالمت سالمندي 0مطابق بندهاي سند شاخصهاي ملي سالمت کشوري شامل
مواردي چون نسبت جمعيت سالمند نيازمند مراقبتهاي سالمندي ،دريافتکننده مراقبتهاي
سالمندي ،مراقبتهاي سالمتي و ميزان بروز سقوط در سالمند است (محمدي و همکاران.)0310 ،
توجه به متغيرهاي فرهنگي تأثيرگذار بر پديدههاي روانشناختي ،امري بديهي و البته ديريافته
است(چن و همکاران .)0316 ،آگاهي از تأثيرهاي فرهنگي ميتواند راهگشاي مناسبي براي
لحاظنمودن و تهيه انواع مداخلهها و بررسيهاي روانشناختي و اجتماعي و حتي سياسي باشد.
پديده سالمند هم يکي از مهمترين پديدههاي جامعه ايراني در سالهاي آينده خواهد بود و آگاهي
درمورد عوامل تعيينکننده فرهنگي حاکم بر اين پديده ميان ايرانيها ،کمك بسيار خوبي در زمينه
طراحي انواع اقدامهاي فرهنگي و اجتماعي و روانشناختي و داشتن آمادگي الزم در برابر اين
اتفاق حتمي خواهد کرد .فرهنگ ايراني قرنهاي فراوان است که با آموزههاي اسالمي کاملتر
شده است .دين مبين اسالم ،توجه بسيار زيادي به همه گروههاي رشدي و سني انسان دارد .پيرامون
دوره سالمندي ،آيه ،حديث و روايتهاي فراواني وجود دارد که نشاندهنده اهميت بسيار فراوان
اين موضوع از نگاه اسالم است .آيه  53سوره مبارکه اسراء (قران کريم" ) 0316 ،و پروردگار تو
مقرر کرد که جز او را مپرستيد و به پدر و مادر خود احسان کنيد .اگر يکى از آن دو يا هر دو در
کنار تو به سالخوردگى رسيدند ،به آنها اُف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شايسته
بگوى» .بهترين گواه اين اهميت است .در احاديث نقلشده هم نگاه ويژه جهانبيني اسالم پيرامون
سالمند و سالمندي و ارزش اين جايگاه در جامعه اسالمي مشخص ميشود :پيامبر گرامي
اسالم(ص) فرمودهاند؛ احترام به مسلمان سالخورده ،احترام به خداوند است ،وجود پيران سالخورده
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سالخورده امّت من ،احترام نهادن به من است .امام صادق عليهالسالم نيز اشاره کردهاند :از ما نيست
کسى که به بزرگساالن ما حرمت ننهد و با خردساالنمان مهربان نباشد ،بزرگساالن خود را
احترام کنيد و صله ارحام بهجاى آوريد(کليني؛ ترحمه رسولي .)0315 ،درمجموع ،در دين اسالم
و در فرهنگ عمومي ايراني ،درخصوص احترام به سالمندان بسيار سفارش شده است و اين
نشاندهنده اهميت و ارزش سالمند و سالمندي در فرهنگ ايراني ـ اسالمي است.
تدوين برنامههاي ملي حمايتگرانه و مراقبتي و رفاهي براي قشر سالمندي ،نيازمند داشتن
اطالعات جامع و صحيح و روزآمد است .اين امر ازطريق محاسبه شاخصها و مقايسه آن با
استانداردها ،تحليل و تفسير و بازخورد بهدست ميآيد .لذا بهمنظور کاهش اثرات مشکالت اين
دوره مهم زندگي ،بررسي وضعيت موجود و سطح سالمت آن در جامعه و تعيين روند تغييرات،
تدوين شاخصهاي سالمت سالمندي و استفاده از آن در سياستگذاري برنامهريزي اين دوره
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بين شما باعث افزايش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهاي الهي بر شماست ،احترام به

ضروري است .ادبيات در مورد سالمت روان سالمندي در ايران زياد نيست .تحقيقهاي
صورتگرفته تابهحال ،بيشتر در مورد بررسي وضعيتهاي عمومي سالمندي مثل مسائل جسماني،
سالمت ،تحولهاي دوره سالمندي و  ...بوده است .تحقيق حاضر درصدد پرکردن اين خأل است تا
زمينهساز برنامههاي مناسـب درجهت ارتقاي کيفيت زندگي سالمندان و راهگشاي بستههاي
حمايتي بهداشت روان و انجام مداخلههاي بومي روانشناختي جهت پيشگيري و کاهش
آسيبهاي روانشناختي در آنها باشد.

روش
تحقيق باتوجهبه هدف آن يعني تدوين شاخصهاي سالمندي در فرهنگ ايراني ،بـا اسـتفاده از
روشهاي مرور نظاممند 0و دادهبنياد 5انجام شد .درواقع ،دادههاي الزم براي تـدوين شـاخصهـاي
سالمندي از دو منبع تحقيقات انجام شده و سالمندان موفق بهدسـت آمـد .مـــرور نظاممنـد يـــك
مطالعــه مــشاهده اي روي مطالعـات انجـام شــده اســت .در مبــاحثي کــه مقـادير فراوانــي داده
موجـود اسـت ،نظـرات شخـصي چنـدان اهميت نداشته و با کمك مرور نظاممند ميتوان بـهدقـت
1. Systematic review
2. Grounded theory
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شواهد را بررسي و ارزيابي نمـود .در مرور نظاممند ،با شناسايي دقيق ،مـنظم و برنامــهريــزيشـد
تمام مطالعات مـرتبط ،مـيتـوان نقـد عينــيتــري انجــام داد و در مـواردي کـه مطالعـات اصـلي،
مرورهـاي کالسـيك سـنتي و نظـرات مـؤلفين بـا هـم اخـتالف دارنـد ،مـيتوانـد بـه حـل مــسئله
کمـك نمايـد (والنسي .)5600 ،1در پژوهش حاضر بهمنظور درک سابقه تحقيقهاي انجامشده در
حوزه سـالمت روان سـالمندي و مفـاهيم بهدسـتآمده در آن پژوهشهـا از روش مـرور نظاممنـد
استفاده شد .براي اين منظور از بين  317مقاله 60 ،مقالـه کـامالً مـرتبط ،اسـتخراج و مـورد تحليـل
محتوا قرار گرفت .مشخصات و نحوه جستجوي مقاالت در روش مرور نظاممنـد و فراينـد انتخـاب
نمونهها براي مرور نظاممند به شرح زير بود:
جدول  .1نحوه جستجوی مقاالت در روش مرور نظاممند
نوع مطالعه:
نوع مطالعاتی که وارد مرور نظاممند شدند :مطالعات کارآزمایی بالينی تصادفی شاهددار،
مطالعات مشاهدهاي (همگروهی ،موردـ شاهدي و )...
شرکتکنندگان یا جمعیت موردمطالعه:
معیارهای ورود

سن ( ،)61-71جنسيت (مرد و زن) ،نوع یا مرحله بيماري یا شرایط دیگر (وضعيت کلی
اختالالت روانی)
این تحقيق تمایلی براي استخراج روشهاي درمانی خاصی نداشت.
تحليلهاي فرعی یا زیرگروه :وجود شاخصهاي سالمت روان دوره سالمندي که بهصورت
تحصصی و یک سند رسمی تدوین شده باشد.

معیارهای خروج

جمعيت مشخص که باید از مطالعه خارج شوند :کمتر از  61سال ،مطالعات قبل از فوریه
1371
کلیدواژههای مورد

روشهای جستجو

جستجو
پایگاههای اطالعاتی
مورد جستجو
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 ، Aging, elderly, oldingپيري ،سالمندي
 ،index, indicator, factorشاخص ،تعيينکننده ،عامل
 ،Iranian, cultural, religiousایرانی ،فرهنگی ،دینی
COCHRANE; PUBMED/MEDLINE; EMBASE /
SCOPUS; Cinha; PsychoInfo; ProQuest
SID; Magiran; IranMedex; IranDoc

1.Valerie

مطالعات بازيافتشده
از روش الکترونيکي=
798

مطالعات بازيافتشده از
روش جستجوي دستي
پاياننامهها= 5

ساير مطالعات :فهرست منابع و
مجلههاي روانپزشکي و
پرستاري سالمندان= 55

خروج مطالعاتي که
همسو با هدف پژوهش
نبودند= 716

مطالعات بسيار مناسب براي
روش مرور نظاممند پژوهش
حاضر= 111

شاخصهاي سالمت روان سالمندي در فرهنگ ایرانی

نمودار نمونهگيري براي مطالعه مرور نظاممند به شرح زير است:

مطالعات استخراجشده
ازطريق تمام متن= 36

استخراج مطالعات در روش
مرور نظاممند با موضوع
شاخصهاي سالمت روان
سالمندي= 15

نمودار .1نمونهگیری برای مطالعه مرور نظاممند

براي تجزيهوتحليل روش مرور نظاممند ،از روش تحليل محتوا استفاده شد .در اين بخش از
االگوي پيشنهادي سلماني (رحيم سلماني )0315 ،استفاده شد .مراحل به شرح زير بود :بيان مسئله و
تدوين سؤالهاي پژوهش ،انتخاب جامعه و نمونه ،مشخص و تعييننمودن منابع مرتبط با مسئله،
تعيين ردهها و شاخصها و گروهبندي يا طبقهبندي مفاهيم.
همچنين در اين تحقيق از روش نظريه دادهبنياد استفاده شد .روش دادهبنياد يك روش تحقيقي
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عام ،استقرايي و تفسيري است که در سال  0107توسط بارني گليزر 0و انسلم اشتراوس 5بهوجود
آمد (مي .)5667 ،3نظريه برخاسته از دادهها (نظريه بنيادي) يك روش پژوهشي استقرايي و
اکتشافي است که به پژوهشگر در حوزههاي موضوعي گوناگون امکان ميدهد تا بهجاي اتکا به
نظريههاي موجود و ازپيش تدوينشده ،خود به تدوين نظريه و گزاره اقدام نمايد .اين نظريهها و
گزارهها به شکلي نظاممند و براساس دادههاي واقعي تدوين ميشود (دارالن .)5607 ،4در اين
بخش ،روش جمعآوري اطالعات ،مصاحبه اکتشافي بود .مصاحبه اکتشافي 6يکي از ارکان
اصلي تحقيق در مطالعات اکتشافي محسوب ميشود .اين روش ،محقق را از پيشداوري و
همچنين پندارهاي نادرست آغاز تحقيق بازميدارد و به وي کمك ميکند که افق ديدش را
توسعه دهد .مصاحبههاي اکتشافي که مبتنيبر طرح سؤاالت باز از مصاحبهشوندهها ميباشد ،در
تحقيقات پيمايشي از اهميت خاصي برخوردار است (چارماز.)5660 ،6
بهمنظور نمونهگيري در روش دادهبنياد ،از بين مناطق  00گانه شهر شيراز ،دو منطقه  0و  3با
لحاظنمودن ويژگيهاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي ،بهگونهاي که هم مناطق پررفاه و هم با
رفاه کمتر در نمونه آماري باشند ،انتخاب شدند .ابتدا نمونهاي  036نفري در فرايند انتخاب و
اجراي پرسشنامه شرکت نمودند .در اين پژوهش ،منظور از سالمندان ،افراد بين  06تا  76ساله
بودند .سپس سالمنداني که نمره بااليي در مجموع سه پرسشنامه ياد شده بهدست آوردند ،تحت
عنوان سالمند موفق قرار گرفته و بقيه مراحل تجقيق روي آنها صورت گرفت .تعداد  36نفر از
سالمندان زن و مرد انتخاب شده و بعد از کسب رضايت بابت اجراي مصاحبه ،هماهنگيهاي الزم
در اين مورد انجام شد .فرايند نمونهگيري در مصاحبه اکتشافي اشباع اطالعات بود .زمانيکه محقق
متوجه شد اطالعات بهدستآمده در مصاحبههاي قبلي ،در حال تکرار توسط مصاحبهشوندههاي
بعدي است ،فرايند مصاحبه تمام شد .در تحقيق حاضر با انجام  56مصاحبه ( 05مرد 3 ،زن ،از زنها
 3نفر خانهدار و  6نفر از آنها شاغل ،از مردها  4نفر شاغل و  3نفر بازنشسته بيکار ،حداقل مدرک
تحصيلي شرکتکنندگان ابتدايي و حداکثر آن ،دکتراي پزشکي ،سن بين  06-76سال) و هر فرد
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2. Estrous
3. Mey
4. Darlan
5. Exploratory interview
6. Charmaz

بود ،ولي هر سؤال بهصورت اکتشافي تا نيل به کليه اطالعات موجود پيش ميرفت .0 :آينده خود
و جهان را چگونه مي بينيد؟  .5رضايتتان از زندگي گذشته خود چه ميزان است؟  .3چه عواملي
باعث اين ميزان رضايت شدهاند؟  .4چگونه زندگي کردهايد که اين ميزان راضي هستيد؟  .6اکنون
چه اتفاقهايي شما را خوشحال ميکند؟ فرايند مصاحبه هر فرد ،بهطور متوسط بين  66دقيقه طول
ميکشيد و هر فرد يك بار مورد مصاحبه قرار ميگرفت.
براي تجزيهوتحليل دادههاي بهدستآمده از مصاحبه اکتشافي در روش دادهبنياد ،از روش
ديکلمن ،آلن و تاننر (عابدي؛  )0333استفاده شد .اين روش مبتنيبر يك فرايند هفتمرحلهاي
است که بهطور مختصر عبارتند از :خواندن تمامي مصاحبهها جهت دستيابي به يك درک و
ايده کلي ،نوشتن خالصههاي تفسيري براي هرکدام از مصاحبهها ،تحليل مصاحبهها و شناسايي
و استخراج کدها و زير درونمايهها ،بازگشت و مراجعه مجدد به متن مصاحبهها و
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يك بار مصاحبه ،فرايند نمونهگيري به اتمام رسيد .سؤاالت اصلي مصاحبه اکتشافي  6سؤال زير

شرکتکنندگان بهمنظور تبيين ،روشنسازي و رفع ابهامات ،مقايسه و مقابله مصاحبهها بهمنظور
شناسايي ،تعيين و توصيف مفاهيم و معاني مشترک ،شناسايي شاخصها و الگوهاي بنيادين که
ارتباط درونمايهها و مقولهها را انسجام بخشد و تدوين و دستيابي به طرح نهايي .براساس اين
روش ،متن مصاحبهها پس از پيادهشدن روي برگه ،چندين بار مرور شده تا شناخت کلي از آن
حاصل شود .سپس براي هريك از متون مصاحبه خالصه تفسيري نوشته و نسبت به درک و
استخراج معاني نهفته در آن اقدام شد.
در روش حاضر محقق بعد از شروع کار تحقيق و مراجعه به نمونههاي موردمطالعه ،مصاحبه را
در محيطي غيرکلينيکي انجام داد .همچنين زمينه موضوع موردبحث ،سؤالهايي بود که پيش از
شروع مصاحبه نوشته شد و آنها در زمينه چگونگي وضعيت سالمت سالمندي از نگاه نمونه
موردمطالعه بود .در مصاحبه بدون ساختار پرسشهاي آماده و ازپيش تعيينشدهاي وجود ندارد
بهجز چند سؤال کلي که در ابتداي زمينه پژوهش پرسيده ميشود .اين شيوه مصاحبه به محقق
امکان ميدهد به عمق انديشه و تجارب افراد آنگونهکه به فرايندهاي فکري آنها مرتبط است،
پيبرده شود .همچنين ،باتوجهبه اينکه رعايت اخالق در پژوهش از موارد بسيار مهم بهشمار
ميآمد در اين پژوهش سعي شد نکات اخالقي رعايت شود ،ازجمله اين موارد عبارت بودند از:
رعايت بينامبودن گزارش مصاحبهها و ناشناسماندن شرکتکنندگان ،رعايت امانت علمي در
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پژوهش ،محرمانهنگهداشتن اطالعات مشارکتکنندگان ،رعايت موازين اخالقي الزم هنگام
اجراي پژوهش ،توضيح الزم مبنيبر هدف پژوهش و جلب رضايت شرکتکنندگان و کسب
مجوزهاي الزم از مراجع ذيريط.
براي بررسي محتواي مصاحبهها از مراحل تحليل دادهها ازطريق کدگذاري باز( 0مفاهيم
حاصل ميشود) کدگذاري محوري( 5مؤلفهها بهدست ميآيد) و کدگذاري انتخابي( 3محوريت
دادهها کشف و طبقه مرکزي انتخاب ميشود) استفاده شد .در کدگذاري باز ،دادهها بهدقت به
کوچكترين اجزاي ممکن شکسته ميشوند .در اين مرحله به هريك از اجزا و دادههاي
جمعآوريشده عنوان و برچسبي داده ميشود .اين عنوان که اصطالحاً به آن «کد» گفته ميشود،
بايد گوياي محتواي داده باشد بهطوريکه محقق و خواننده با مشاهده اين عنوان تا حدود زيادي
به مفهوم جمالت پيميبرند .مفاهيم درون مصاحبهها و اسناد و مدارک براساس ارتباط با
موضوعات مشابه طبقهبندي ميشوند .نتيجه اين مرحله ،تقطير و خالصهکردن انبوه اطالعات
کسبشده از مصاحبهها و اسناد به درون مفاهيم و دستهبنديهايي است که مشابه هستند .کدبندي
باز ،در دو مرحله اوليه و ثانويه صورت ميگيرد .کدبندي اوليه ميتواند با کدگذاري سطربهسطر،
عبارتبهعبارت يا پارگرافبهپارگراف دادهها انجام شود .به هرکدام از آنها يك مفهوم يا کد
الصاق ميشود .در کدگذاري ثانويه با مقايسه مفاهيم موارد مشابه و مشترک درقالب مقولهاي
واحد قرار ميگيرد .بنابراين انبوه داده ها (کدها مفاهيم) به تعداد مشخص و محدودي از مقولههاي
عمده کاهش مييابد .سپس اين مقولهها در کنار يکديگر قرار گرفته و باهم ارتباط مييابند.
کدگذاري محوري :در اين مرحله هدف ايجاد رابطه بين مقولههاي توليدشده (در مرحله
کدگذاري باز) است .در اين مرحله با مقايسه مفاهيم مختلف زمينههاي مشترک ميان آنها کشف
خواهد شد که امکان طبقهبندي مفاهيم مشابه را درقالب طبقهبنديهاي يکسان فراهم خواهد
ساخت و حاصل اين مرحله شکلگيري مؤلفهها خواهد بود .در اين مرحله پژوهشگر يك مقوله
مرحله کدگذاري باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرايندي که در حال بررسي آن است قرار
خواهد داد .کدگذاري انتخابي :انتخاب مؤلفههاي اصلي و ارتباطدادن آنها با ساير مؤلفههاست .در
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ابعاد محدودتري دستهبندي ميشوند و در مرحله کدگذاري انتخابي وجوه مشترک مؤلفههاي
سرآمده از مراحل قبلي ،شناسايي ميشوند و باتوجهبه اشتراکات آنها در دستهبندي کليتر و
محدودتري سازماندهي خواهند شد (سالدنا)5600 ،1
در اين پژوهش مبناي انتخاب سالمند موفق ،کسب نمره باال در مجموع نمرههاي پرسشنامههاي
کيفيت زندگي ،مقياس رضايت از زندگي و سالمت رواني ( )GHQبود .علت انتخاب اين سه
مالک ،تحقيقاتي بود که در مجموع براي سنجش سالمندي موفق ،اين سه عامل را بيشتر انتخاب
نموده بودند (آن 5و همکاران5666 ،؛ فالن 3و همکاران5664 ،؛ داهاني 4و همکاراني5604 ،؛
هايزي 6و همکاران.)5603 ،
مقياس رضايت از زندگي دينر و پات :اين مقياس توسط دينر 0و ديگران (داينر،7
)0136تهيه و از  6گزاره که مؤلفه شناختي بهزيستي فاعلي را اندازهگيري ميکند ،تشکيل شده
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اين مرحله در يك دستهبندي کليتر ،دادههاي سازماندهيشده درقالب مؤلفههاي گوناگون و در

است .آزمودنيها اظهار ميدارند که برايمثال ،چقدر از زندگي خود راضياند و يا چقدر زندگي،
به زندگي آرماني آنها نزديك است .دينر و ديگران مقياس رضايت از زندگي ( )SWLSرا براي
همه گروه هاي سني تهيه کرده است .اعتبار و روايي مقياس رضايت از زندگي در مطالعات
متعددي بررسي شده است .دينر ( )0136درنمونهاي متشکل از  070دانشجوي دوره کارشناسي،
مقياس رضايت از زندگي را ارزشيابي کردند .ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي دانشجويان
بهترتيب  53/6و  0/43و ضريب همبستگي بازآزمايي نمرهها پس از دوماه اجرا  6/35بود .در ايران
نيز بياني و ديگران ( ) 0333با انجام تحقيقي به بررسي اعتبار و روايي مقياس رضايت از زندگي
پرداختند .اعتبار مقياس رضايت از زندگي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  6/33و با استفاده از
روش باز آزمايي  6/01بهدست آمد.

1. Saldena
2. Ann
3. Phelan
4. Dahany
5. Heizel
6. Diener
7. Diener
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پرسشنامه سالمت عمومي ( :(GHQشناختهترين آزمون غربالگري است که تاکنون در
روانپزشکي تأثير بسيار زيادي بر پيشرفت پژوهشها داشته است .اين پرسشنامه توسط گلدبرگ
در  0171براي تفکيك افراد مبتال به اختالالت رواني از جمعيت مراجعهکننده به مراکز پزشکي
عمومي ساخته شده است .فرم اصلي و اوليه اين پرسشنامه مشتمل بر 06سؤال بوده است .بهتناسب
شرايط ،برگههاي کوتاهتري از پرسشنامه سالمت عمومي مشتمل بر  53،36 ،05ماده نيز تهيه شد.
برگه  53سؤالي در اقدامي بهمنظور افزايش ميزان واريانس ساختهشده و براساس تحصيل عاملي
برگه کامل  GHQنسخه  06سؤالي آن ميباشد (گلدبرگ .)0171 ،تقوي ( ،)0336در تحقيقي
در سال  0330روي جمعيت عمومي ايراني ،پايايي بازآزمايي اين پرسشنامه را با استفاده از روش
بازآزمايي ،تنصيفي و آلفاي کرونباخ بهترتيب  6/13 ،6/76و  6/16و همچنين روايي همزمان
مقياس را با پرسشنامه ميدلکس با ضريب همبستگي  6/66گزارش کرد.
پرسشنامه کيفيت زندگي :پرسشنامه کيفيت زندگي  30سؤالي ( )SF-36مشهورترين و
پراستفادهترين ابزار براي سنجش کيفيت زندگي است که توسط سازمان بهداشت جهاني ،بهمنظور
وجود انسجام در پژوهشها و سنجش کيفيت زندگي در  0110تهيه شده است .اين پرسشنامه
داراي  4زيرمقياس و يك نمره کلي است .اين زيرمقياسها عبارتند از :سالمت جسمي ،سالمت
روان ،روابط اجتماعي ،سالمت محيط اطراف و يك نمره کلي .در ابتدا يك نمره خام براي هر
زيرمقياس بهدست ميآيد که بايد ازطريق يك فرمول به نمرهاي استاندارد بين  6تا  066تبديل
شود .نمره باالتر نشاندهنده کيفيت زندگي بيشتر است (وار.)0113 ،
براي بررسي روايي و پايايي اين پرسشنامه ،منتظري و همکاران پرسشنامه را ترجمه و روي
نمونه ايراني هنجاريابي نموده و در کل پايايي و روايي آن را تأييد کرد .پايايي پرسشنامه با استفاده
از تحليل آماري «همخواني داخلي» :کسب حداقل ضرايب استاندارد پايايي در محدوده  6/77تا
 6/16و آزمون روايي با استفاده از روش «مقايسه گروههـاي شـناختهشده» :قادر به افتراق
زيرگـروههاي جمعيتـي بـهتفکيـك جنس و سن و روايي «همگرايي» :تمـــامي ضـــرايب
همبـــستگي بـــيش از مقـــدار توصـــيهشـــده  4/6و دامنه تغييرات ضرايب  6/63تا 6/16
(منتظري و همکاران)0334 ،
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اطالعات حاصل از مرور نظاممند و مصاحبه اکتشافي پس از استخراج عبارات و واژگان،
استخري از واژهها ايجاد شد .سپس مفاهيم استخراج ،ارزيابي ،نامگذاري ،مقولهبندي ،کدگذاري
و طبقهبندي مکرر شد .تجزيهوتحليل دادههاي بهدستآمده در کدگذاري باز ،به شناسايي
مجموعه مؤلفهها و شاخصهايي به تعداد  006مورد منجر شد که پس از دريافت نظرات 06نفر از
متخصصان و کدگذاري مجدد و اصالحات الزم در  6مؤلفه اصلي تدوين شد .0 :عامل جسماني
(توجه به سالمتي ،مسائل رفاه جسمي ،داشتن سالمت جسماني) در  56شاخص؛  .5عامل
روانشناختي (مديريت ،تابآوري ،عملکرد شناختي ،سالمت رفتاري ،پيشرفتخواهي،
کمالگرايي) در 30شاخص؛  .3خانواده (فرزندان ،همسر ،والدين) در  36شاخص؛  .4اجتماعي
(ارتباط اجتماعي ،ارتباط با اقوام ،فعاليت اجتماعي ،وضعيت مالي و اقتصادي) در  53شاخص؛

شاخصهاي سالمت روان سالمندي در فرهنگ ایرانی

یافتهها

.6مذهبي (اعتقادات مذهبي ،فعاليت مذهبي) در  01شاخص و مجموعا  03عامل و 033شاخص
بهدست آمد.
بعد جسماني شامل سه مؤلفه با عنوان توجه به سالمتي ،داشتن سالمت جسمي و مسائل رفاهي
بود .مؤلفه توجه به سالمتي خود از شش شاخص تشکيل شد که چکاپ منظم و ارزيابيهاي
پزشك و داشتن آگاهيهاي سالمتي ،نمونههاي مهمي از اين مجموعه بوده و "دانستنيهاي
سالمتيام هميشه خوب بود" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است .مؤلفه داشتن سالمت
جسمي از چهار شاخص تشکيل شد و "نداشتن نياز به مراقبت دائمي" يك نمونه مهم از اين
شاخصها بوده و "خودم کارهاي شخصيام را انجام ميدهم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي
مصاحبه است .مؤلفه مسائل رفاهي از ده شاخص تشکيل شد که جايگاه و ارزش و اهميت
سالمندان در جامعه و ارائه خدمات رفاه اجتماعي براي سالمندان ،دو نمونه اساسي از اين شاخصها
بوده و "بعد از بازنشستگي حس خوبي از اطرافيانم ميگيرم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه
است .اين مؤلفه نيز يکي از پرشاخصترين مؤلفههاي سالمت روان سالمندي در فرهنگ ايران بود
(جدول .)5
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جدول  .2شاخصهای سالمت روان سالمندی در فرهنگ ایران در بعد سالمت جسمانی
شاخص

مؤلفه
ورزش منظم

چکاپ منظم و ارزیابیهاي پزشک
توجه به سالمتی

عدم نياز به مراقب
داشتن آگاهیهاي سالمتی
پرهيز از مصرف سيگار و دخانيات
پرهيز از مصرف مواد اعتيادآور و الکل
دسترسی به خدمات بهداشت و درمانی
وجود انجمنهاي سالمندي
مناسبسازي اماکن عمومی براي سالمندان
دسترسی به خدمات بهداشت و درمانی

مسائل رفاهی

وجود انجمنهاي سالمندي
وجود پارکهاي مخصوص سالمندان
وجود بخش مراقبتهاي سالمندي
وجود برنامههاي اطالعرسانی براي سالمندان
جایگاه و ارزش و اهميت سالمندان در جامعه
ارائه خدمات رفاه اجتماعی براي سالمندان
نداشتن بيماري مزمن

داشتن سالمت جسمانی

نداشتن معلوليت جسمانی
نداشتن نياز به مراقبت دائمی
داشتن خواب مناسب

بعد روانشناختي از  0مؤلفه مديريت ،تابآوري ،پيشرفتخواهي ،سالمت رفتاري،
کمالگرايي و عملکرد شناختي تشکيل شد .مؤلفه مديريت شامل شش شاخص بود و تالش فراوان
در طول زندگي ،مديريت کارها و امور و داشتن معناي زندگي سه نمونه خوب از اين دسته بوده و
"هميشه براي زندگيام برنامهريزي داشتم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است .مؤلفه
تابآوري از پنج شاخص تشکيل شد و صبوربودن و تسليمنشدن در برابر شکستها از جمله اين
موارد بوده و "در برابر سختيهاي زندگيام ،خيلي وقتها با صبر ،نتيجه خوبي گرفتم" ،نيز
نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است .مؤلفه پيشرفتخواهي شامل هفت شاخص بود و داشتن
78

از اين شاخصها بوده و "هيچوقت به کم قانع نبودم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است.
سالمت رفتاري شامل ده شاخص بود و نداشتن اختالالت شخصيتي ،صداقتداشتن در زندگي،
نبودن به عنوان ظالم يا مظلوم و نداشتن بخل و حسد و کينه ،چهار نمونه اساسي از اين مجموعه
بوده و "زير بار هيچ حرف زوري نرفتم ولي به کسي زور هم نگفتم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي
مصاحبه است .مؤلفه کمالگرايي شامل سه شاخص بود و سعي در درستانجامدادن کارها و
داشتن روحيه پيشرفت دو نمونه از اين مجموعه بوده و "هميشه کارهايم را به بهترين شکل انجام
ميدادم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است .سرانجام ،عملکرد شناختي بهعنوان آخرين
مؤلفه اين بعد ،شامل پنج شاخص بود و عملکرد مناسب حافظه ،داشتن هوش و حواس و توانمندي
کالمي از نمونههاي اين مجموعه بوده و "هوشمندي بااليي توي زندگيام داشتم" ،نيز نمونهاي از
عبارتهاي مصاحبه است (جدول .)3
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جرئت و جسارت ،داشتن تجربيات غني زندگي و ارزيابي مثبت از زندگي گذشته خود سه نمونه

جدول  .3شاخصهای سالمت روان سالمندی در فرهنگ ایران در بعد سالمت روانشناختی
شاخص

مؤلفه
داشتن هدف در زندگی
خستگیناپذیري در امور
مدیریت

داشتن برنامه در زندگی
تالش فراوان در طول زندگی
مدیریت کارها و امورات
داشتن معناي زندگی
بردباري در برابر مشکالت زندگی

تابآوري

صبوربودن
تسليمنشدن در برابر شکستها
تحمل سختیها
سعی در انجام بهترین عملکرد
عملکرد مناسب حافظه

عملکرد شناختی

داشتن هوش و حواس
توانمندي کالمی
داشتن قدرت فکري
نداشتن اختالالت مغزي مانند آلزایمر
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نداشتن افسردگی
نداشتن سایر اختالالت روانی
نداشتن اختالالت شخصيتی
صداقتداشتن در زندگی
سالمت رفتاري

نبودن بهعنوان ظالم یا مظلوم
نداشتن بخل و حسد و کينه
مثبتاندیشی و شادکامی
پذیرش واقعيت
احترام به دیگران
شوخطبعی
پيشرفتطلبی
پشتکار
قناعتکردن

پيشرفتخواهی

داشتن جرئت و جسارت
داشتن تجربيات غنی زندگی
ارزیابی مثبت از زندگی گذشته خود
نخوردن حسرت گذشته
سعی در درستانجامدادن کارها

کمالگرایی

داشتن روحيه پيشرفت
داشتن اعتمادبهنفس

بعد خانواده شامل  3مؤلفه فرزندان ،همسر و والدين و هر مؤلفه داراي شاخصهاي خاص
خود بود .مؤلفه فرزندان از ده شاخص تشکيل شد که داشتن فرزند ،تربيت خوب بچهها و
فعالکردن آنها در زندگي و ارتباط با فرزندان و نوهها تعدادي از اين شاخصها بوده و
"بچههايم مايه افتخارم هستند" نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است .مؤلفه بعد ،همسر بود
که از پانزده شاخص تشکيل شده و بيشترين زيرمجموعه شاخصها شامل همين مؤلفه بود.
احترام به نظرات همسرم و الگوشدن رابطهمان براي ديگران ،دو شاخص از اين مجموعه بوده
و "همسرم هميشه همراه عالقهمنديهايم بود" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است.
مؤلفه آخر در اين بعد ،والدين بودند که خود از  4شاخص تشکيل شدند و داشتن الگوي
74

زندگيام است" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است (جدول .)4
جدول  .4شاخصهای سالمت روان سالمندی در فرهنگ ایران در بعد خانواده
مؤلفه

فرزند

همسر

والدین

شاخص
داشتن فرزند
تربيت بچههاي صالح و خادم
داشتن بچههایی که مایه افتخار هستند
تربيت خوب بچهها و فعالکردن آنها در زندگی
انتخاب عروس و دامادهاي خوب
صرف وقت براي تربيت بچهها
تربيت مؤثر و مفيد بچهها
زندگی با فرزندان
ارتباط با فرزندان و نوهها
داشتن نوهها
مشارکت در تربيت فرزند
سپردن مسائل اداره خانه به همسر
داشتن همسر
احترام به نظرات همسر
رفتارهاي نصيحتگر و آرامکننده همسر
الگوشدن رابطهمان براي دیگران
حل صحيح تعارضهاي زناشویی
همراهی همسرم در مسير عالقمنديهاي من
قانعبودن همسرم
تفاهم با همسري
دعوانکردن با همسر جلوي بچهها
اندیشه حفظ زندگی در روابط زناشویی
تالش درجهت کسب رضایت همسر
ارتباط محترمانه با همسر
ارتباط عاشقانه با همسر
رضایت از همسر
داشتن الگوي والدینی مناسب
دعاهاي والدینم براي من
تربيت در خانواده پدري معتقد و متدین
رضایت پدر و مادرم از من

شاخصهاي سالمت روان سالمندي در فرهنگ ایرانی

والديني مناسب يکي از اين شاخصها بوده و "دعاهاي خير والدينم ،باعث همه موفقيتهاي
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بعد اجتماعي و اقتصادي شامل  3مؤلفه ارتباط اجتماعي ،ارتباط با اقوام و فعاليتهاي
اجتماعي بود .مؤلفه ارتباط اجتماعي شامل هشت شاخص بود که مردمداري و صلهرحم دو
عدد از اين مجموعه بوده و "هميشه بين مردم و با آنها بودم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي
مصاحبه است .در مؤلفههاي بعد اجتماعي ،اين مؤلفه شاخصهاي بيشتري داشت .مؤلفه
ارتباط با اقوام شامل چهار شاخص بود و دستگيري و کمك به اقوام و آشنايان يکي از اين
مجموعه بوده و "معموالً واسطه خير بين مردم بودم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه
است .مؤلفه آخر فعاليتهاي اجتماعي پنج شاخص داشت و فعاليتهاي امور خيريه از جمله
اين شاخصها بوده و "خيلي از کارهايم هيچ سود شخصي برايم نداشت" ،نيز نمونهاي از
عبارت هاي مصاحبه است و يك مؤلفه باعنوان مالي و اقتصادي بود و خود از هفت شاخص
تشکيل شده بود که مديريت مالي مناسب و قانعبودن در مسائل مالي ،دو نمونه از اين
شاخصها بودند (جدول )6
جدول  .5شاخصهای سالمت روان سالمندی در فرهنگ ایران در بعد اجتماعی و اقتصادی
شاخص

مؤلفه
ارتباط اجتماعی خوب با مردم

مشارکت فعال در گروههاي حمایتی و اجتماعی
معاشرت با افراد صاحبنظر
داشتن دوستان خوب
ارتباط اجتماعی

مردمداري
کمککردن به مردم در مشکالتشان
رعایت حقوق دیگران
داشتن برنامه صلهرحم
شرکت در ميهمانیهاي اقوام
شرکت در مراسم غم و شادي اقوام و فاميل
دستگيري و کمک به اقوام و آشنایان
گذران اوقات فراغت با اقوام و آشنایان

ارتباط با اقوام

شرکت در ميهمانیهاي اقوام
شرکت در مراسم غم و شادي اقوام و فاميل
دستگيري و کمک به اقوام و آشنایان
گذران اوقات فراغت با اقوام و آشنایان
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مسافرت گروهی
فعاليت اجتماعی

دستگيري و کمک به نيازمندان
فعاليتهاي امور خيریه
داشتن جایگاه و مسئوليت شغلی و اجتماعی
داشتن شغل مورد عالقه
داشتن رضایت از شغل
نداشتن گرفتاريهاي مالی

مالی و اقتصادي

مدیریت مالی مناسب
هدف قرارندادن مسائل مالی
قانعبودن در مسال مالی
داشتن مسکن مناسب
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مشارکت اجتماعی

بعد مذهبي شامل دو مؤلفه کلي باعنوانهاي اعتقادهاي ديني و فعاليتهاي مذهبي بود.
مؤلفه اعتقادهاي ديني خود شامل  05شاخص بود و بعد از مؤلفه همسر در بعد خانواده،
بيشترين شاخصهاي سالمت روان را بهخود اختصاص داد .واگذاري امور به خداوند و دقت
و اخالص در کار ،دو شاخص در اين مجموعه بوده و "همه امور را به خدا واگذار
ميکردم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است .مؤلفه فعاليتهاي مذهبي نيز شامل 7
شاخص بود که رفتار منطبق با توصيههاي امامان و قرآن نمونهاي از اين دست بوده و "توي
بحرانهايم هميشه به قرآن پناه ميآوردم" ،نيز نمونهاي از عبارتهاي مصاحبه است
(جدول.)0
جدول  .6شاخصهای سالمت روان سالمندی در فرهنگ ایران در بعد مذهبی
شاخص

مؤلفه
اعتقاد به خداوند
اعتقادات دینی همسر
اعتقادات دینی

اعتقادات دینی فرزندان
واگذاري امور به خداوند
دقت و اخالص در کار
اعتقاد به عنایت خداوندي
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هميشه خدا را درنظرداشتن
نگاه انسانی و منطقی به مذهب
اهميتدادن به لقمه حالل
زندگی پاک و نرفتن دنبال مسائل غيراخالقی
اعتقاد به رحمت خدا
تالش براي جلب رضایت خدا
انجام واجبات دینی مثل نماز و روزه
انجام واجبات دینی مثل خمس و زکات
عبرتگرفتن از سرگذشت دیگران
فعاليتهاي مذهبی

تالوت قرآن
رفتار منطبق با توصيههاي امامان و قران
شرکت در برنامههاي مذهبی مانند محرم و..
توکل به خداوند

بحث و نتیجهگیری
باعنايتبه بررسي روند رشـد جمعيتـي جهـان و توجـه خـاص بـه رشـد فزاينـده جمعيـت
سالمندي و با لحاظ نمودن نگاهي فرهنگي و بومي به ايـن داسـتان در کشـور ايـران ،همچنـين
باتوجهبه ضرورت تدوين شاخص هاي ملي با نگاهي کامالً فرهنگي و نبود چنين شاخص ملي
در کشور در زمينه سالمت روان سالمندي ،تحقيـق حاضـر صـورت گرفتـه و آنچنـان کـه در
سطرهاي پيشين آورده شد ،جدولي از شاخصهاي سالمت روان سالمندي در فرهنگ ايراني
تهيه شد.
اين شاخصها شامل عاملهاي جسماني با مؤلفـههاي توجـه بـه سـالمتي ،مسـائل رفـاهي،
داشتن سالمت جسماني ،روانشناختي با مؤلفههاي مديريت ،سالمت رفتاري ،پيشرفتخواهي
و کمالگرايي ،خانواده با مؤلفههاي فرزندان ،همسر ،والدين ،اجتمـاعي بـا مؤلفـههاي ارتبـاط
اجتماعي ،ارتباط با اقوام ،فعاليت اجتماعي ،وضعيت مالي و اقتصادي و مـذهبي بـا مؤلفـههاي
اعتقادهاي ديني و فعاليتهاي مذهبي است.
سالمت سالمندان و الگوهاي ارائه خدمات به اين گروه ،يکـي از مهمتـرين دغدغـههاي
سازمانهاي ارائه دهنده خدمات سالمت جامعه است که پرداختن بـه آنهـا نيازمنـد فهـم ابعـاد

77

بهداشتي و کاهش بيماريهاي عفوني و مرگومير ناشـي از آنهـا ،اجـراي برنامـههاي کنتـرل
جمعيت ،تأکيد بر کيفيت مؤثر زندگي و بهطورکلي توجه به ابعاد مختلف سالمت روان آنهـا
موجب افزايش اميد به زندگي و نسبت جمعيت سالمندان خواهد شد .عوامل بهدستآمده در
مجموعه شـاخصهاي سـالمت روان سـالمندان ايرانـي در پـژوهش حاضـر ،عوامـل مـؤثر در
تشکيل و تأمين سالمت روان افراد است .نقش مؤثر عوامـل جسـماني در سـالمندي باتوجهبـه
فرايند رشد جسـماني انسـان و ضـعف عمـومي بـدن و سـاختار انـدام در عملکـرد ،نسـبت بـه
دوره هاي رشدي پيشين ،همچنين نيازمندي سالمندان به سالمت نسبي جسـماني در ايـن دوره
مهم رشدي ،بسيار اساسي است .همچنين نقش تأثيرگذار مهارتهاي روانشناختي در پيشبرد
زندگي سالم و همچنين در مديريت موفـق زنـدگي در تمـام دورههـاي رشـد و بـهويژه دوره
سالمندي ،نقشي انکارناپذيراست .خـانواده مـؤثرترين عامـل شـکلگيري شخصـيت و تـأمين
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جسـماني ،روانشـناختي و اجتمـاعي فراينـد ســالمندي اسـت .افـزايش دسترسـي بـه خــدمات

سالمت روان انسان است .اين نقش در تمامي دورههاي مختلـف رشـد ،از دوران کـودکي تـا
دوران سالمندي ،اهميت خود را حفظ مـي کنـد .اهميـت نقـش پـدر ،مـادر ،همسـر و سـپس
فرزندان ،در تأمين سالمت رواني افراد ،مهـم و ضـروري اسـت و شـايد بتـوان آن را بـهعنوان
اساسيترين شاخص سالمت روان بهحساب آورد .همچنين انسان ،موجودي اجتماعي است و
زمان فراواني از همه گستره زندگي خود را در اجتماع و در ارتباط با انسـانهاي ديگـر بهسـر
ميبرد .ابعاد اجتماعي شخصيت ،بسيار اساسي است و قسمت عمده موفقيتهـا و شکسـتها،
عزت نفس و سالمت روان هـر فـرد را کيفيـت عملکـرد همـين عامـل مهـم تعيـين مينمايـد.
ازطرفي انسانها با باورها و اعتقادهايي که دارند ،زندگيشان را هدفمند و بامعنـا مينماينـد.
وجود قوي اين عامل در زندگي افراد ،ميتواند راهگشاي عبور انسان از بحرانهـاي مختلـف
زندگي باشد .همچنين اين نکته که ايرانيهـا از ابتـداي شـکلگيري تمـدن وسـيع و پـرآوازه
خود ،باورهاي معنوي و مذهبي ريشهدار داشتهاند و ايـن مسـئله را بـهراحتي ميتـوان در آثـار
هنري و اجتماعي بهجامانده از دوران پيشين فهميد.
طبقهبندي و تهيه شاخصهاي بهدستآمده ،همسو با نتايج تحقيقاتي اسـت کـه در داخـل
کشورمان انجام شـده اسـت .براسـاس نظـر سـهرابي و همکـاران ( )0333تعامـل سـالمندان بـا
ديگران و مبادله اطالعات با دوستان و اقـوام ،بـر کيفيـت زنـدگي و سـالمت روان سـالمندان
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موفق مؤثر است .همچنين درويشي و همکاران ( )0310دريافتند که سالمندان موفق نسبت بـه
سالمندان غيرموفق بهطور معنـيداري آينـده روشـنتر و خوشـايندتري را انتظـار دارنـد .آنهـا
معتقدند تغييرات شيوه زندگي ،همچون فعاليتهاي مرتب ،ميتوانـد باعـث افـزايش اميـد بـه
زندگي شود و باتوجهبه اينکه گفته شد سالمندان موفـق از شـيوه زنـدگي فعـال برخوردارنـد،
بنابراين ،اميدواري آنها نسبت به آينده نيز قابلانتظار اسـت .ضـمن آنکـه نااميـدي و احسـاس
داشتن آينده اي منفي نيز بين سالمندان غيرموفق با ادراک منفي که آنها از رويدادهاي زندگي
خود دارند ،هماهنگ است .وجود شاخصهايي چون انتظار آينده روشـن داشـتن ،ارتبـاط بـا
اقوام و دوستان و زندگي فعال که همگي از شاخصهاي پژوهش حاضر است ،همسو با يافتـه
تحقيقات باالست .منظوري ( ) 0316در تحقيق پيرامون وضعيت سالمت روان سالمندي به اين
نتيجــه رســيد کــه مــذهب ،اميــد ،معنــاي زنــدگي ،حمايــت اجتمــاعي ،احســاس تنهــايي و
خودکارامـــدي عناصـــر پيشبينيکننـــده ســـالمت معنـــوي در ســـالمندان اســـت .همچنـــين
کامراني( )0331در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين گرايشهاي مذهبي و سالمندي موفـق،
دريافت که سالمندان موفق بـهطور معنـيداري گـرايش بيشـتري بـه مـذهب نشـان داده انـد.
صادقي و همکاران( )0315نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که بين سـالمندي موفـق و
جهتگيري مذهبي ،جهتگيري مذهبي بيرونـي بـا اخـتالل در سـالمت روان و افسـردگي و
جهتگيري مذهبي دروني با سالمت روان ارتباط وجود دارد و نيز اختالل رواني و افسردگي
بين سالمندان مقيم خانه سالمندان بيشتر از سالمندان مقـيم جامعـه اسـت .شـاخصهايي چـون
عوامل مذهبي و سالمت رفتاري و زنـدگي سـالمند در خانـه خـود در مجموعـه شـاخصهاي
سالمت روان تحقيق اخير ،همسو با يافتههاي تحقيقهاي يادشده است.
تدوين يك شاخص ملي در حوزه سالمت روان سالمندي باتوجهبه نبود چنين شاخصي و
همچنين توجه به ضـرورت وجـود شـاخصها در برنامـهريزهاي کـالن حمـايتي و مراقبتـي و
سنجش و پايش ،امري بود که ضرورت انجام تحقيق حاضر را ايجاد کرد .نتايج بهدستآمده
از روش تحقيق حاضر ،همسو با برخي از مطالعاتي که در اين حوزه در کشور صورت گرفتـه
بود و تأييدکننده تأکيد آنها بر عوامل و مؤلفههاي مهم سالمت روان سـالمندي اسـت .تأکيـد
عمده بر فرهنگ ،امري است که سالها در گرايشهاي مختلف روانشناسـي و روانپزشـکي
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از آن ياد ميشود .در تحقيق حاضر سعي شد با نگاهي تحليلگرايانه ،مؤلفههاي مهم فرهنگي

ازطريق مصاحبه اکتشافي و با نگاهي دادهبنيادگرايانه صورت پذيرفت.
محدوديتهاي پژوهش اخير ،دخالتندادن نمونههاي بزرگتـر از سـاير منـاطق کشـور،
عدم امکان کامل تعميم نتيجه پژوهش به سرتاسر کشور و سالمندان ايرانـي ،همکـارينکردن
برخي از سالمندان در مسير مطالعه و دشواري تحقيقات کـم در حـوزه شـاخصهاي سـالمت
روان سالمندي در ادبيات داخلي کشور بود .پيشبيني ميشود که نتيجه تحقيق حاضـر بتوانـد
راهگشاي تحقيقات مشابه در زمينه سالمت روان سالمندي بشود و درنهايت بتواند در آينـده،
با انجام يك پايش ملي در حوزه سالمت روان سالمندي در کشور و با دخالتدادن سالمندان
بهطور وسيع و ملي ،زمينهساز تدوين يك سند ملي در حوزه سالمت روان سالمندي در کشور
باشــد .ايــن اثــر بــراي نخســتينبار در ســطح کشــور انجــام ميگيــرد و نتــايج آن ميتوانــد در
برنامـهريزيهاي کـالن کشــوري در زمينـه تــدوين سياسـتهاي بهداشــت و درمـان ،رفــاهي،
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اثرگذار بر شکلگيري سـالمت روان سـالمندان ايرانـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد .ايـن مهـم

سياسي ،آموزشي و فرهنگي و جمعيتـي در حـوزه سـالمندي مـؤثر باشـد .نگـاه فرهنگـي ايـن
پژوهش باتوجهبه ديدگاه حاکم بر نيروي چهارم روانشناسي يعنـي نيـروي چنـدفرهنگي  ،در
تدوين سياستهاي يادشده بهويژه در حوزه سالمت روان سالمندي ،بسيار کمكکننده است.
همانگونهکه ياد شد ،پژوهش حاضر ،نخستين تالش علمي در زمينه تهيه شاخصهاي سالمت
روان سالمندي متناسب با فرهنگ ايراني در کشور است.
مؤلفههايي ازقبيل :زندگي با خانواده ،روابط و مشارکت اجتمـاعي ،وضـعيت بهداشـت و
سالمت جسمي و رواني ،باورهاي مذهبي و سبك زندگي ،اصليترين شاخصهاي سـالمندي
سالم با ايراني است و بنابراين ،اولويت برنامههاي حمايتي ،مراقبتي و سنجش و پايش وضعيت
سالمندي در کشور ميتواند متمرکز بر اين مؤلفهها باشد.
تقدیر و تشكر
اين مقاله مستخرج از پاياننامه دکتري رشته مشاوره دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
تهران است و بدينوسيله از اين مجموعه بهخاطر فراهمسازي فرصت انجام پژوهش تشکر
ميکنيم .همچنين از همه سالمندان و متخصصاني که ما را همراهي و کمك نمودند ،تشکر
ويژه داريم.
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