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ABSTRACT
Objectives The beliefs and perceptions regarding aging have an important effect on the well-being of the
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elderly population. A self-regulation model is one of the useful theoretical models to explain the role
of perceptions and beliefs about aging in determining the health outcomes of elderly people. The aim
of this study was to determine the relationship between aging-related perception and elderly general
health in self-regulation framework.
Methods & Materials This study was conducted in a descriptive survey design. The elderly participants
were selected using the most convenient sampling method from the nursing homes and communities in
Rasht city. Data was collected from 300 elderly people, of which 144 males and 156 females. The aging
perception questionnaire (APQ) and general health questionnaire (GHQ) were used as the measuring
tools.
Results A significant positive correlation was noted between the most components of the perception
to aging such as chronic and cyclical timeline, consequences positive and negative, emotional representations, control positive and negative and other components of elderly general health. Hierarchical
multiple regression analysis showed that the components of aging perception i.e. control positive and
negative, consequences negative and cyclical time-line, attributed to 31.2% of the variance in elderly
general health.
Conclusion The perception toward aging is one of the important determinants and key predictors of
elderly general health. Also, the self-regulation model proves to be an appropriate framework to explain
the role of beliefs, perceptions, and understanding of the experiences of aging on the physical and mental health status of the elderly.
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ادراک و باورها نسبت به سالخوردگی و تأثیر آن بر سالمت عمومی سالمندان :ارزیابی الگوی
خودگردانی
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 -1گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.

تاریخ دریافت 23 :فروردین 1395
تاریخ پذیرش 16 :خرداد 1395

ک نسبت به سالخوردگی ،تأثیر بسزایی بر بهزیستی و سالمت جمعیت بزرگسال دارد .یکی از مدلهای نظری سودمند
اهداف باورها و ادرا 
برای توضیح نقش ادراکات و باورها نسبت به سالخوردگی در تعیین برآیندهای سالمتی سالمندان ،مدل خودگردانی است .مطالعه حاضر
با هدف تعیین رابطه میان ادراک و باورها درباره سالمندی و سالمت عمومی سالمندان در قالب مدل خودگردانی انجام شد.

مواد و روشها این مطالعه در قالب یک طرح توصیفی و با روش پیمایشی انجام شد .دادههای مطالعه از  300نفر از سالمندان شهر رشت
( 144مرد و  156زن) جمعآوری شد .نمونهها با روش نمونهگیری دردسترس و از دو مکان آسایشگاههای سالمندان و خانوادهها انتخاب
شده بودند .ابزار اندازهگیری عبارت بود از :پرسشنامه ادراک سالخوردگی ( )APQو پرسشنامه  28سؤالی سالمت عمومی گلدبرگ.

کلیدواژهها:

ادراک سالخوردگی،
سالمت عمومی ،الگوی
خودگردانی ،سالمندان

یافته ها در این مطالعه  300سالمند موردبررسی قرار گرفتند .همبستگی مثبت معناداری میان اکثر مؤلفههای ادراک
سالخوردگی ،یعنی خط زمانی مزمن و دورهای ،برآیندهای مثبت و منفی سالمندی ،تظاهرات هیجانی و کنترل مثبت و منفی
سالمندی با مؤلفههای سالمت عمومی سالمندان وجود داشت .تحلیل رگرسیون چندگانه سلسلهمراتبی نشان داد که مؤلفههای
ادراک سالمندی یعنی کنترل مثبت ،کنترل منفی ،برآیندهای منفی و خط زمانی دورهای  31/2درصد از واریانس سالمت
عمومی سالمندان را تبیین کرده است.
نتیجهگیری ادراک و باورها نسبت به سالخوردگی از تعیینکنندهها و پیشبینهای اساسی سالمت عمومی در میان سالمندان است .مدل
ک و فهم تجربیات سالخوردگی در زمینه سالمت جسمانی و روانی سالمندان
خودگردانی ،چهارچوبی مناسب برای توضیح نقش باورها ،ادرا 
است .توجه به نقش بالقوه ادراک سالمندی و نیز انجام مداخلههای شناختی و رفتاری برای تعدیل نگرشها دربرابر سالمندی با هدف
ارتقای سالمت فیزیکی و روانی سالمندان ضروری بهنظر میرسد.

مقدمه
پیشرفتهاى پزشکى در نیمه دوم قرن بیستم ،موجب افزایش
جمعیت سالمندان شده است .پیشبینى میشود که تعداد سالمندان
از  650میلیون نفر در سال  ،2006بهمیزان  25درصد در سال 2030
افزایش یابد [ ]29و تا سال  2050به دو میلیارد نفر برسد [ .]1ایران
کشوری درحالرشد است و با توجه به بهبود استانداردهای بهداشتی
در این کشور و کاهش میزان زادوولد و دسترسی به مراقبتهای
بهداشتی و درمانی ،نسبت جمعیت سالمندان درحالافزایش است.
در سى سال گذشته برآورد شده که جمعیت سالمندان ایران به
دوبرابر افزایش یافته است .درحالحاضر ،حدود  7/8درصد از جمعیت
کشور را افراد  60سال به باال تشکیل میدهند [ ]2و پیشبینی
میشود جمعیت سالمندان ایران در سال  2025به  11/3درصد

و در سال  2050به  31درصد کل جمعیت کشور برسد [.]3، 4
این رشد روبهافزون جمعیت سالمندی در ایران ،توجه به کیفیت
زندگی و بهزیستی این گروه و بررسی عوامل اثرگذار بر سالمت آنها را
بیشازپیش ضروری میسازد.
باورها و ادراک نسبت به سالخوردگی ،تأثیر بسزایی بر بهزیستی و
سالمت جمعیت بزرگسال دارد .متأسفانه یکی از دیدگاههای معمول
جامعه این است که افراد با پیرشدن ،کنترل بسیاری از جنبههای
زندگی خود ،بهویژه سالمتی ،را از دست میدهند .این دیدگاهها در
باورهای کلیشهای و نگرشها درباره سالخوردگی عجین شده است
[ .]5، 6این دیدگاههای کلیشهای ،شامل تصاویری از سالخوردگان
است که براساس آن اضمحالل و ضعف مرتبط با سن ،اجتنابناپذیر و
غیرقابلبرگشت است [.]7
اینکه ما چه رفتاری با سالخوردگان داشته باشیم ،بهشدت تحتتأثیر
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بسیاری از عوامل اجتماعی مانند مفروضههای شخصی ،انتظارات و
ترسها درباره پیری قرار دارد [ .]8سالخوردگی از نظر بسیاری از
مردم معادل ناتوانی جسمانی ،سالمت ضعیف ،نقص در فکرکردن
و داشتن نگرش منفی نسبت به زندگی است .این مفروضههای
نادرست درحقیقت نمونههایی از مفهوم «پیریستیزی» است؛ یعنی
برچسبزدن و تبعیض نظاممند به افرادی که سالخورده هستند.
پیریستیزی ،بر باورهای قالبی یا در آنچه اسطورهها درباره پیری
نامیده میشود ،مبتنی است که تصاویر منفی درباره سالخوردگان را
دربردارد .این اسطورهها عبارت است از :سالخوردگان یا خیلی غنی
هستند یا خیلی فقیر؛ سالخوردگان فرتوت هستند (آنها حافظه معیوب
دارند یا دارای زوال عقل هستند)؛ سالخوردگان نه توانایی روابط جنسی
دارند و نه به آن عالقمند هستند؛ سالخوردگان در غالب شرایط
زندگیشان ،مفلوک و غمگین هستند؛ سالخوردگان بسیار مذهبیاند؛
سالخوردگان قادر به سازگاری با تغییرات جدید نیستند؛ سالخوردگان
توانایی یادگیری چیزهای جدید را ندارند؛ سالخوردگان بهطورکلی
دوست دارند تا در آسایشگاه سالمندان زندگی کنند؛ سالخوردگان در
لباسشان ادرار میکنند و سالخوردگان تمایل دارند تا حد زیادی شبیه
یکدیگر باشند [.]9، 10
هرچند خطر بیماری و ناتوانی آشکارا با افزایش سن بیشتر میشود،
اما سالمت ضعیف برآیند اجتنابناپذیر سالخوردگی نیست .در
مطالعهای سارکیسیان 1و همکاران [ ]11نشان دادند که  50درصد
از پاسخگویان انتظار داشتند که افسردگی ،وابستگی ،درد و ناراحتی،
کاهش توانایی روابط جنسی و کاهش انرژی از جنبههای قابلپیشبینی
سالخوردگی باشد .آنها در مطالعههای دیگر [ ]12نشان دادند که زنان
سالخورده ناتوانی جدیدی را به سالخوردگی نسبت میدهند و آن این
است که سالخوردگی و ناتوانی ،الزم و ملزوم یکدیگرند.
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شرایط سالمتی به سالخوردگی ،با استفاده کمتر از معیارهای سالمتی
پیشگیرانه همراه است.
یکی از الگوهای نظری تبیینکننده باورها و ادراکات سالخوردگان
درباره سالخوردگی ،الگوی خودگردانی لونتال ]17[ 3است .الگوی
خودگردانی لونتال ،بر خودگردانی رفتار یا خودگردانی تجربه تمرکز
دارد و از نظر ماهیت ،عمومی [ ]18یا بهطورخاص درباره سالمت
یا بیماری است [ .]17اين الگو که در ابتدا توسط لونتال ،مييرز و
نرنز ]19[ 4مطرح شده است ،عواملي را شرح میدهد كه در پردازش
اطالعات درباره بیماری از سوی بیمار دخيل بوده است .همچنین به
این موضوع میپردازد که براي ايجاد ديدگاهي عامه درباره بيماري،
اطالعات چگونه انسجام مييابند و اين ديدگاه عامه ،چگونه رفتارها و
برآيندهاي مقابله را هدايت ميكند [.]20
درحقیقت ایده اساسی این است که عوامل استرسزا میتواند
براساس میزان یا تراکم تقاضاهایی توصیف شود که با توجه به منابع
در اختیار افراد برای سازگاری ،منابع مقابلهای یا احساس کارآمدی
ایجاد میشود [ .]21از نظر بالتز ( ،]22[ )1990با وجود اینکه
سالخوردگی مرحلهای بهنجار از زندگی است ،با توجه به منابع افراد
تقاضاهایی ایجاد میکند و مشکالتی را بهوجود میآورد که به مدیریت
و سازگاری با آنها نیاز دارد .با توجه به اصول الگوی خودگردانی ،این
الگو دارای اجزای زیر است:
الف) هویت :باورهایی درباره سالمت سالخوردگی ،بهویژه
رابطه میان سالخوردگی و تغییرات مرتبط با سالمت را شامل
میشود؛ برای مثال تغییرات اسکلتی و عضالنی ،قلبی و
عروقی ،ریوی ،عصبشناختی ،روانپزشکی و حوزههای عملکرد
عمومی مانند ازدستدادن توازن [ .]23بزرگساالن ممکن است
سالخوردگی را با تغییرات مرتبط با سالمت و بهویژه ضعف
جسمانی در ارتباط قرار دهند .محققان نشان دادند برقراری
رابطه میان سالخوردگی و تغییرات سالمت ممکن است توجه
سالخوردگان را از بیماری واقعی و عوامل محیطی اثرگذار بر
سالمت منحرف سازد [.]25،24

پژوهشها تأیید کرده است که باورهای مردم درباره سالخوردگی با
بسیاری از برآیندهای سالمتی بهشدت رابطه دارد [ .]13، 14برخی از
پژوهشها نشان دادند که مشارکت سالخوردگان در رفتارهای سالمتی
مانند ورزشکردن ،تا حد زیادی به باورهای آنها درباره سالخوردگی
ارتباط دارد .برای مثال لوی و میرز ،]15[ 2رفتارهای سالمتی
پیشگیرانه را بررسی کردند که متأثر از ادراک فرد از سالخوردگی
است .آنها این سؤال را پیشکشیدند« :آیا ادراک سالخوردگان نسبت
به سالخوردگیشان ،رفتارهای سالمتی پیشگیرانه را در طول زمان
پیشبینی میکند؟» .مشارکتکنندگان با سنین  50تا  80سال
به نگرشها درباره سالخوردگی و مجموعهای از  8معیار سالمتی
پیشگیرانه پاسخ دادند .نتایج نشان داد افرادی که ادراکازخود
سالخوردگی مثبتتری داشتند ،نسبت به افراد با ادراک منفی
رفتارهای سالمتی پیشگیرانه بیشتری را انجام میدادند .عالوهبراین
گودوین ،بِلَک و ساتیش ( ]16[ )1999دریافتند که بیشتر نسبتدادن

پ) برآیندها :به باورها درباره اثرات سالخوردگی بر زندگی
فرد در بسیاری از حوزههای زندگی اطالق میشود .این مؤلفه نیز
دو بُعد دارد -1 :برآیندهای مثبت؛  -2برآیندهای منفی.

1. Sarkisian

3. Leventhal self-regulation model

2. Levy and Myers

4. Leventhal and Meyers & Nerenz

ب) خط زمانی :شامل موضوعات مربوط به آگاهی فرد از
سالخوردگی و تجربه آنها از فرایندها طی زمان است .این مؤلفه
دارای دو زیرمجموعه است -1 :خط زمانی مزمن :عبارت از میزانی
که است که از نظر ماهیت ،آگاهی از سن فرد یا سالخوردگی مزمن
تشخیص داده میشود؛  -2خط زمانی دورهای :عبارت از میزانی
است که فرد تغییرات را در آگاهی از سالخوردگی تجربه میکند.
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ت) کنترل :به باورها درباره شیوههای مدیریت شخصی
بر تجربه سالخوردگی اشاره دارد .این مؤلفه نیز دو بُعد دارد:
 -1کنترل مثبت بر تجربیات؛  -2کنترل منفی بر تجربیات
سالخوردگی.
ث) تظاهرات هیجانی :شامل واکنشها و پاسخهای هیجانی
ایجادشده توسط سالخوردگی است .این هیجانات ،بهویژه به
هیجانات منفی مانند نگرانی ،اضطراب ،افسردگی ،ترس ،عصبانیت
و غم اشاره دارد.
کارایی الگوی خودگردانی لونتال در مطالعه سالمت سالخوردگان،
در مطالعات متعددی [ ]26-32تأیید شده است .با وجود
پژوهشهای متعددی که در زمینه سالمت سالمندان در ایران انجام
شده است ،اما پژوهشهای اندکی درباره نقش باورها و ادراکات
سالخوردگی در شکلدهی کیفیت زندگی و سالمت سالمندان انجام
شده است .پژوهش حاضر ،با هدف تعیین ارتباط میان باورها نسبت
به سالمندی و برآیندهای سالمتی آن برای سالخوردگان ،در قالب
الگوی خودگردانی لونتال بهعنوان یک چهارچوب نظری مناسب
بهمنظور تبیین و توضیح نقش باورها درباره سالخوردگی در تعیین
وضعیت سالمت عمومی سالمندان انجام شده است.

روش مطالعه
مطالعه حاضر در قالب یک طرح توصیفی و با روش پیمایشی
انجام شد .دادههای مطالعه از تمامی شهروندان سالمند شهر
رشت در فاصله زمانی خرداد و تیرماه  1393جمعآوری شد که
در دو مکان یعنی آسایشگاه سالمندان و در کنار خانواده زندگی
میکردند .با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس  150سالمند
ساکن در آسایشگاههای سالمندان شهر رشت و  150سالمند که
در کنار خانواده زندگی میکردند ،انتخاب شدند .برای دستیابی
به این دسته از سالمندان ،محقق به پارکها ،مساجد و اماکن
عمومی مراجعه کردند.
ابزار اندازهگیری

براي ارزيابي متغيرهاي تحقيق ،از ابزار اندازهگيري زير
استفاده شد:
پرسشنامه ويژگيهاي اجتماعي جمعيتشناختي و باليني
اين پرسشنامه شامل سؤاالتي درباره ويژگيهاي جمعيتشناختي
مانند سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،درآمد ماهیانه ،تعداد فرزندان و
مکان زندگی بود كه با استفاده از چکلیستی عمومی پرسيده شد.
پرسشنامه ادراک سالخوردگی ()APQ

5

این پرسشنامه ابزاری است که از الگوی خودگردانی لونتال
)5. Aging PercePtion Questionnaire (APQ
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[ ]17اقتباس شده است .این الگو چهارچوبی برای ارزیابی تأثیر
بیماری بر فرد است که  32ماده دارد و چهار بُعد از باورها نسبت
به سالخوردگی را میسنجد .این ابعاد یا مؤلفهها عبارت است از:
• •خط زمانی :به دو مؤلفه «خط زمانی مزمن» (برای مثال ،من
معموالً خودم را بهعنوان یک سالخورده طبقهبندی میکنم) و
«خط زمانی دورهای» (برای مثال ،من با مشاهده چهره خود
احساس پیری میکنم) میپردازد؛
• •برآیندها :دو بُعد «برآیند مثبت» (آگاهی از منافع سالخوردگی:
همچنانکه پیرتر میشوم ،خردمندتر میشوم) و «برآیند
منفی» (آگاهی از جنبههای منفی سالخوردگی :سالخوردگی
هر چیزی را برایم دشوار کرده است) را دربردارد؛
• •کنترل :دارای دو بُعد «کنترل مثبت» (کنترل ادراکشده
بر تجربیات مثبت سالخوردگی :برای مثال ،کیفیت زندگی
اجتماعی من در سالهای آخر زندگی به خودم بستگی دارد)
و «کنترل منفی» (برای مثال ،اینکه چقدر تحرک داشته
باشم ،دست من نیست) است؛
• •تظاهرات هیجانی (برای مثال ،وقتی به سالخوردگی فکر
میکنم ،اندوهگین میشوم).

از پاسخگویان خواسته میشد تا میزانی را عالمت بزنند که با
هریک از سؤاالت موافق یا مخالف (خیلیموافق ،موافق ،نه موافق
و نه مخالف ،مخالف و خیلیمخالف) هستند .پاسخها از  1تا 5
نمرهگذاری میشد و نمرات باالتر ،نشانگر تأیید بیشتر ادراک
خاص بود .متوسط پایایی پرسشنامه ادراک سالخوردگی در
مطالعه بارکر 6و همکاران [ ]34با استفاده از روش بازآزمایی0/76 ،
محاسبه شد .همچنین ،در مطالعه بارکر و همکاران [ ،]34ضریب
پایایی مؤلفههای ادراک سالخوردگی ،بدینصورت بهدست آمد:
خط زمانی مزمن  ،0/86خط زمانی دورهای  ،0/89برآیند مثبت
 ،0/64برآیند منفی  ،0/80تظاهرات هیجانی  ،0/74کنترل مثبت
 0/80و کنترل منفی  .0/73عالوهبراین در مطالعه بارکر [،]34
اعتبار همگرا و واگرا (تشخیصی) پرسشنامه ادراک سالخوردگی
از طریق محاسبه همبستگی میان این پرسشنامه و مقیاسهای
تکبعدی تجربه سالخوردگی تأیید شد.
در ایران این مقیاس برای نخستینبار در مطالعه مسعودنیا []35
درباره رفتار بیماری افراد با عالیم آرتریت روماتویید مورداستفاده
قرار گرفت و اعتبار و پایایی آن تأیید شد .در مطالعه حاضر ،مقدار
پایایی مؤلفههای پرسشنامه ادراک سالخوردگی برای مؤلفههای
خط زمانی مزمن ،خط زمانی دورهای ،برآیند مثبت ،برآیند منفی،
تظاهرات هیجانی ،کنترل مثبت و کنترل منفی بهترتیب ،0/82
 0/86 ،0/75 ،0/82 ،0/71 ،0/78و  0/79بهدست آمد.
6. Barker
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پرسشنامه  28سؤالي سالمت عمومی []36
این پرسشنامه ،مرکب از  28ماده است که چهار مؤلفه عالیم
جسماني ( 7ماده) ،اضطراب-بيخوابي ( 7ماده) ،بدکاری اجتماعي
( 7ماده) و افسردگي ( 7ماده) را میسنجد .مادههای این پرسشنامه
در قالب يک طيف چهار درجهاي (بههيچوجه ،نه بيشازحد معمول،
تقريباً بيشازحد معمول و بيشازحد معمول) درجهبندي شد و نمره
باالتر در اين مقياس نشانگر سالمت عمومي بهتر بود.
ضريب بازآزمايي پرسشنامه سالمت عمومي در مطالعه يعقوبي []37
 0/55و ضريب بازآزمايي براي ُخردهمقياسهاي آن بين  0/42تا 0/47
بهدست آمده بود .متوسط حساسيت پرسشنامه 0/84و متوسط ويژگي
آن  0/82بود .همچنين ضريب آلفاي براي کل پرسشنامه  0/88و براي
ُخردهمقياسهاي آن بين  0/66تا  0/85محاسبه شد .در مطالعه حاضر
ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 0/85و براي مؤلفههاي عالیم
جسماني ،اضطراب-بيخوابي ،بدکاری اجتماعي و افسردگي بهترتيب
 0/78 ،0/79 ،0/84و  0/72محاسبه شد .شايان ذکر است که براساس
نمرهگذاري مقياس سالمت عمومي [ ،]36در این مطالعه نمره باالتر در
مقياس سالمت عمومي نشاندهنده سالمت عمومي بهتر بود.
روشهای آماری

دادهها با استفاده از نسخه  20نرمافزار  SPSSمورد تجزی هوتحلیل

قرار گرفت .با استفاده از روش همبستگی چندگانه ،روابط میان
مؤلفههای ادراک سالخوردگی و مؤلفههای سالمت عمومی بررسی
شد .از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه سلسلهمراتبی ،برای
تعیین سهم هریک از متغیرهای اجتماعی جمعیتشناختی و نیز
مؤلفههای باورهای سالخوردگی در پیشبینی سالمت عمومی
سالمندان استفاده شد.

یافتهها
در این پژوهش 300 ،نفر از سالمندان شهر رشت موردبررسی
قرار گرفتند (جدول شماره  )1که از این تعداد  48درصد مرد
و  52درصد زن بودند .از نظر سنی ،ميانگین سنی سالمندان
 71/12سال با انحراف معيار  5/48و دامنه سني سالمندان ،بين
 60تا  86سال بوده است .از نظر وضعیت تأهل 58/3 ،درصد از
پاسخگویان همسر فوتشده 33/3 ،درصد متأهل و  8/3درصد
نیز مجرد بودند.
از نظر وضعیت درآمد ،میانگین درآمد ماهیانه سالمندان
 398200تومان با انحرافمعیار  SD=4/58بود .بیشینه درآمد
پاسخگویان  6/500/000تومان و کمینه درآمد آنها صفر بوده
است .از نظر شغل قبلی  16/3درصد مشاغل آزاد 2/7 ،درصد
کارگر 5/3 ،درصد کشاورز 43/3 ،درصد کارمند و  23/3درصد
نیز خانهدار بودند .از نظر تعداد فرزند ،میانگین تعداد فرزندان

جدول  .1توصیف ویژگیهای اجتماعی جمعیتشناختی پاسخگویان.
متغیر

جنس

فراوانی ()%

مرد

(144)48

زن

(156)52

سن
وضعیت تأهل

71/12

متأهل

(100)33/3

همسر فوتشده

(175)58/3

مجرد

(25)8/3

درآمد ماهیانه (تومان)

شغل قبلی

398200

آزاد

(49)16/3

کارگر

(8)2/7

کشاورز

(16)5/3

کارمند

(130)43/3

خانهدار

(97)32/3

تعداد فرزند
مکان زندگی

314

میانگین

3/3

کنار خانواده

(150)50

آسایشگاه سالمندان

(150)50

انحرافمعیار

5/48

4/58

1/76

دامنه

60-86

0-6/500/000

0-9
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جدول  .2ماتريس همبستگي مؤلفههای باورهای نسبت به سالخوردگی و سالمت عمومی.

1

2

3

6

5

برآیند مثبت

1

خط زمانی مزمن

**0/631

1

تظاهرات هیجانی

0/601

**0/514

1

کنترل مثبت

**0/231

0/076

**0/546

برآیند منفی

**0/358

**0/477

**0/466

1

کنترل منفی

**0/282

**0/490

**0/530

**0/428

8

7

9

10

11

12

1

خط زمانی دورهای

**0/287

**0/258

**0/616

0/222

**

**0/457

1

عالیم جسمانی

0/099

**0/160

**0/306

**0/354

**0/178

**0/356

1

اضطراب-بیخوابی

0/102

*0/138

**0/419

**0/287

**0/167

**0/418

**0/486

1

بدکاری اجتماعی

0/104

**0/369

*0/118

**0/325

**0/307

0/078

**0/217

*0/123

1

افسردگی

**0/241

**0/210

**0/357

**0/396

**0/248

**0/412

**0/500

**0/436

0/092

1

سالمت عمومی (کل)

**0/197

**0/314

**0/425

**0/487

**0/322

*0/449

**0/490

**0/484

**0/438

**0/438

1

*P<0/05
**P<0/01

پاسخگویان  3/3فرزند با انحرافمعیار  SD=1/76بوده است.
همچنین نیمی از سالمندان ( 50درصد) در آسایشگاه سالمندان
و نیمی دیگر ( 50درصد) نیز در کنار خانواده زندگی میکردند.
همبستگی چندگانه میان مؤلفههای باورها نسبت به سالخوردگی
و سالمت عمومی

همبستگی مثبت معناداری میان مؤلفه برآیند مثبت سالمندی
و سالمت عمومی کلی سالمندان ( P>0/01و  )r=0/197و
افسردگی ( P>0/01و  )r=0/241وجود داشت .همبستگی
مثبت معناداری میان مؤلفه خط زمانی مزمن با مؤلفههای عالیم
جسمانی ( P>0/01و  ،)r=0/160اضطراب-بیخوابی (P>0/05
و  ،)r=0/138کاهش بدکاری اجتماعی (،)r=0/369 ، P>0/01
افسردگی ( P>0/01و  )r=0/210و سالمت عمومی کل (P>0/01
و  )r=0/314وجود داشت (جدول شماره .)2
عالوهبراین همبستگی مثبت معناداری میان تظاهرات هیجانی
با عالیم جسمانی ( P>0/01و  ،)r=0/306اضطراب-بیخوابی
( P>0/01و  ،)r=0/419بدکاری اجتماعی ( P>0/05و ،)r=0/118
افسردگی ( P>0/01و  )r=0/357و سالمت عمومی کل (P>0/01
و  )r=0/425مشاهده شد .همبستگی مثبت معناداری نیز میان

مؤلفه کنترل مثبت و عالیم جسمانی ( P>0/01و ،)r=0/345
اضطراب-بیخوابی ( P>0/01و  ،)r=0/450افسردگی (P>0/01
و  )r=0/239و سالمت عمومی کل ( P>0/01و  )r=0/395وجود
داشت.
همبستگی مثبت میان مؤلفه برآیند منفی و عالیم جسمانی
( P>0/01و  ،)r=0/354اضطراب-بیخوابی ( P>0/01و
 ،)r=0/287بدکاری اجتماعی ( P>0/01و  ،)r=0/325افسردگی
( P>0/01و  )r=0/396و سالمت عمومی کل ( P>0/01و
 )r=0/487وجود داشت .همبستگی مثبت معناداری میان مؤلفه
کنترل منفی و عالیم جسمانی ( P>0/01و  ،)r=0/178اضطراب-
بیخوابی ( P>0/01و  ،)r=0/167بدکاری اجتماعی ( P>0/01و
 ،)r=0/307افسردگی ( P>0/01و  )r=0/248و سالمت عمومی
کل ( P>0/05و  )r=0/322مشاهده شد .درنهایت ،همبستگی
مثبت معناداری میان مؤلفه خط زمانی دورهای و عالیم
جسمانی ( P>0/01و  ،)r=0/356اضطراب-بیخوابی (P>0/01
و  ،)r=0/418افسردگی ( P>0/01و  )r=0/412و سالمت عمومی
کل ( P>0/01و  )r=0/449وجود داشت.
تحلیل چندگانه

نتايج تحليل رگرسيون چندگانه سلسلهمراتبي نشان داد
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جدول  .3تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی چندگانه سالمت عمومی سالمندان.
مرحله

1

2

متغير

ß

T

سطح معناداري

ß

تنظيمشده

 Fتغييريافته

سطح معناداري

سن

0/059

1/52

0/129

0/371

0/342

65/94

**0/000

جنس

0/089

2/2

*0/029

وضعيت تأهل

0/040

0/95

0/343

درآمد

009/0

0/207

0/836

تعداد فرزند

0/025

0/595

0/552

مکان زندگی

0/734

16/6

**0/000

برآیند مثبت

0/022

0/429

0/668

خط زمانی مزمن

0/017

0/309

0/758

تظاهرات هیجانی

0/088

-1/46

0/144

کنترل مثبت

0/247

5/20

**0/000

برآیند منفی

0/233

4/45

**0/000

کنترل منفی

0/239

4/59

**0/000

خط زمانی دورهای

0/172

3/3

**0/001

0/325

0/312

12/17

**0/000

*P<0/05
**P<0/01
Total R2=0/669، Adj. R2=0/654، F(6/13)=5/44، P<0/01

متغيرهاي کنترل (اجتماعي-جمعيتشناختي) كه در مرحله
اول وارد الگو شد ،توانست  34/2درصد از واريانس سالمت
عمومی سالمندان را تبيين کند ( P>0/01، adj. R2=0/342و
 .)F)6/293(=64/94متغیر مکان زندگی ،پیشبینیکننده نیرومندی
برای سالمت عمومی سالمندان بوده است ( P>0/01و )β=0/734
(جدول شماره  .)3همچنین متغیر جنس ( P>0/05و )β=0/089
نیز سهم معناداري در تبيين واريانس سالمت عمومی سالمندان
داشت .در مرحله دوم ،مؤلفههای باورها نسبت به سالمندی
وارد الگو شد و توانست  31/2درصد از واريانس متغير سالمت
عمومی سالمندان را تبيين کند (P>0/01، adj. R2=0/312
و  .)F)7/286(=12/17درمجموع ،این الگو توانست  65/4درصد
از واريانس سالمت عمومی سالمندان را تبيين کند .بهجز سه
مؤلفه برآیند مثبت ،خط زمانی مزمن و تطاهرات هیجانی ،دیگر
مؤلفههای باورها نسبت به سالمندی سهم نسبتاً خوبی در تبیین
واریانس سالمت عمومی سالمندان داشت .این سهم عبارت است
از :کنترل مثبت ( P>0/01و  ،)β=0/274برآیند منفی (P>0/01
و  ،)β=0/233کنترل منفی ( P>0/01و  )β=0/239و خط زمانی
دورهای ( P>0/01و .)β=0/172
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بحث
این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان باورها نسبت به
سالخوردگی و سالمت عمومی سالخوردگان انجام شد .با استفاده
از الگوی خودگردانی لونتال [ ،]19چهار شکل از باورها نسبت به
سالخوردگی و تأثیر آن بر سالمت عمومی سالمندان موردبررسی
قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد همبستگی مثبت معناداری
میان برآیند مثبت سالمندی و سالمت عمومی سالمندان وجود
داشت .سالمندانی که به اثرات مثبت سالخوردگی بر حوزههای
مختلف زندگیشان باور داشتند و برآیندهای مثبت بیشتری مانند
رشد شخصیت ،افزایش دانش و فهم را به سالخوردگی نسبت
میدادند ،از سالمت عمومی بهتری برخوردار بودند .همچنین،
همبستگی مثبتی میان مؤلفه برآیند مثبت و کاهش عالیم
افسردگی مشاهده شد.
میزان احساس ناامیدی ،فقدان انگیزه برای فعالیت ،یأس،
فقدان احساس ارزش و فکر خودکشی در میان سالمندانی که باور
داشتند سالخوردگی نتایج مثبتی برای آنها بهدنبال داشته ،کمتر
بود .ازسویدیگر ،میان مؤلفه برآیند منفی سالخوردگی و سالمت

ادراک و باورها نسبت به سالخوردگی و تأثیر آن بر سالمت عمومی سالمندان :ارزیابی الگوی خودگردانی

عمومی سالمندان ،عالیم جسمانی ،اضطراب-بیخوابی ،بدکاری
اجتماعی و افسردگی ،همبستگی مثبت مشاهده شد .سالمندانی
که به اثرات و رهآوردهای منفی سالخوردگی در زندگیشان
معتقد بودند؛ یعنی اعتقاد داشتند سالخوردگی ،استقالل آنها را
در زندگی کاهش داده و زندگی را برایشان دشوار و توانایی آنها
را در انجام فعالیتها محدود کرده است ،عالیم جسمانی بیشتری
مانند احساس ضعف ،خستگی ،کسالت ،سنگینی ،درد و فشار در
سر را گزارش کردند .همچنین این سالمندان به عالیم اضطراب،
عصبیبودن ،مشکالت در بهخوابرفتن ،کمخوابی و بداخالقی
بیشتری اشاره کردند.
سالمندان با باور به نتایج منفی سالخوردگی ،عالیم بدکاری
اجتماعی و افسردگی بیشتری نسبت به سالمندان با باور به نتایج
مثبت سالخوردگی گزارش کردند .این یافته با نتایج برخی از
پژوهشهای پیشین هماهنگ بود .لیندائر 7و همکاران []27
مطالعهای روی گروهی از سالمندان هنرمند انجام و نشان دادند با
وجود آنکه این سالمندان از مشکالت متعدد سالمتی مانند ضعف
حسی و حرکتی ،سالمت ضعیف و کاهش انرژی رنج میبرند ،اما
به سطوح باالیی از موفقیت دست یافته ،به توسعه مهارتها و
دانش خود ادامه داده و از سالمت کلی بهتری نسبت با همتایان
خود برخوردار بودند.
سای ( ،]38[ )2013علت این امر را در سودمند تلقیکردن
سالخوردگی و داشتن نگرش مثبت نسبت به سالخوردگی توسط
سالمندان موردمطالعهشان تبیین کرده است .استورینک 8و
همکاران [ ]29در مطالعهشان در زمینه رابطه میان تجربه شخصی
سالخوردگی و معیارهای بهزیستی مانند رضایت از زندگی ،عاطفه
مثبت و عاطفه منفی نشان دادند ادراک و تصورات نادرست نسبت
به سالمندی تأثیر منفی بر کیفیت زندگی سالمندان دارد.
آنها دریافتند که ادراک نادرست نسبت به سالخوردگی با سه
بُعد از تجربه سالخوردگی (یعنی ضعف جسمانی ،رشد مستمر و
رشد شخصی) و زیانها در حوزه اجتماعی ،مانند کاهش احترام
از طرف دیگران رابطه دارد .ازسویدیگر برآیندهای منفی و مثبت
سالخوردگی ،با بهزیستی ذهنی باالتر همراه است .همچنین
گاتوسو ]28[ 9نشان داده ادراک و برآیندهای منفی نسبت به
سالخوردگی ،با افسردگی باالتر در سالمندان ارتباط دارد.
عالوهبراین ،همبستگی مثبت معناداری میان خط زمانی مزمن با
مؤلفههای اضطراب-بیخوابی ،عالیم جسمانی ،بدکاری اجتماعی،
افسردگی و سالمت عمومی کل وجود داشت .سالمندانی که آگاهی
خود از سالخوردگی را مزمن گزارش کردند؛ یعنی باور داشتند که
یک سالخورده هستند و سالخوردگی را در تمامی فعالیتهای
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خود احساس میکردند و به عالیم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی،
بدکاری اجتماعی بیشتر و افسردگی بیشتری مبتال بودند.
این نتیجه با یافتههای باراک و استرن ]26[ 10و وسترهوف
و همکاران [ ]39همخوانی داشت .باراک و استرن نشان دادند
سالمندانی که آگاهی مزمنی از سالمندی خود دارند ،از
میبرند .وسترهوف و همکاران
عدمفعالیت و سستی بیشتری رنج ِ
دریافتند که آگاهی مزمن سالمندان از سن خود با سالمتی
ضعیف در رابطه است .همچنین همبستگی مثبت معناداری میان
خط زمانی دورهای درباره سالخوردگی و عالیم جسمانی ،اضطراب
و بیخوابی ،افسردگی و سالمت کلی سالمندان وجود داشت.
سالمندانی که معتقد بودند آگاهیشان از سالخوردگی دائماً
درحالتغییر است ،عالیم جسمانی بیشتر مانند احساس ضعف،
خستگی ،کسالت ،سنگینی و درد ،و فشار در سر؛ عالیم اضطراب
و بیخوابی باالتر مانند عصبیبودن ،مشکالت در بهخوابرفتن،
کمخوابی و بداخالقی و عالیم افسردگی بیشتر مانند احساس
ناامیدی ،فقدان انگیزه برای فعالیت ،یأس ،فقدان احساس ارزش
و فکر خودکشی را گزارش کردند.
11

برایناساس ،هم خط زمانی مزمن و هم خط زمانی دورهای
با برآیندهای منفی سالمت سالمندان در رابطه بود .این نتیجه
با یافتههای پیشین همخوانی داشت .بارکر و همکاران ()2007
[ ]34در مطالعهای نشان دادند که هم خط زمانی مزمن و هم
خط زمانی دورهای با واکنشهای هیجانی منفی نسبت به
سالخوردگی ،یعنی سطوح پایین کنترل ادراکشده سالمندان بر
تجربیات مربوط به سالخوردگی ،برآیندهای منفی سالخوردگی و
نمرات باالتر در زمینه هویت سالخوردگی همراه بود.
آنها دریافتند خط زمانی دورهای با برآیندهای مثبت کمتر
سالخوردگی در رابطه بود .نتایج مطالعه حاضر نقش مستقلی را
تأیید کرده است که خط زمانی مزمن و دورهای میتواند در زمینه
سالمت جسمانی و روانی سالمندان داشته باشد .برخی از پژوهشها
[ ]39، 40نشان داده بود چگونه آگاهی مزمن درباره پیری ممکن
است نتایج ناسازگارانهای برای سالمندان در پی داشته باشد.
همبستگی مثبت معناداری میان مؤلفه تظاهرات هیجانی
سالخوردگی و عالیم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،بدکاری
اجتماعی و افسردگی در سالمندان وجود داشت .تظاهرات
هیجانی ،به واکنشهای هیجانی نسبت به سالخوردگی مانند
نگرانی ،اضطراب ،افسردگی ،ترس ،عصبانیت و غم اشاره دارد.
سالمندانی که به اثرات و پیامدهای منفی سالخوردگی باور داشتند،
از واکنشهای هیجانی منفی نیرومندی نسبت به سالخوردگی
برخوردار بودند .این سالمندان در مقایسه با سالمندانی که درباره
سالخوردگی از ادراک مثبتتر برخوردار بودند ،ادراک منفی
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بیشتری در زمینه سالخوردگی داشتند .بهبیاندیگر سالمندانی
که باور داشتند با مشاهده تأثیر سالخوردگی بر فعالیتهایشان
احساس افسردگی ،ناراحتی ،نگرانی و آشفتگی میکنند ،عالیم
آسیبهای جسمانی بیشتر ،اضطراب و بیخوابی باالتر ،بدکاری
اجتماعی بیشتر در فعالیتهای روزمره و عالیم افسردگی بیشتری
را گزارش کردند.
بارکر و همکاران ( ]34[ )2007در مطالعهای نشان دادند
افرادی که واکنشهای منفی قوی نسبت به سالخوردگی داشتند
به ادراکی منفی مانند خط زمانی مزمن مبتال بودند .درمقابل افراد
با واکنشهای هیجانی منفی کمتر نسبت به سالخوردگی ،ادراکات
مثبت مانند کنترل و برآیندهای مثبت سالخوردگی داشتند .نتایج
مطالعه حاضر ،یافتههای اسمیت و فروند ( ]31[ 12)2002را که
نشان داده بود واکنشهای هیجانی منفی نسبت به سالخوردگی
با تغییرات منفی در زمینه سالمت جسمانی و عملکردی همراه
است و نیز یافتههای گومز و مادی ( ]32[ 13)2001که نشان
داده بود پاسخهای هیجانی منفی نسبت به سالخوردگی با
مقابلههای منفی و ناسازگارانه سالمندان همراه است ،همخوانی
دارد .بهنظر میرسد واکنشهای هیجانی منفی نسبت به تغییرات
سالخوردگی ،بر راهبردهای مقابلهای سالمندان در شرایط
استرسزا و آسیبشناختی تأثیر منفی میگذارد .راهبردهای
مقابلهای منفی بهنوبه خود برآیندهای ضعیف سالمتی جسمانی و
روانی را برای سالمندان بههمراه دارد.
همبستگی مثبت معناداری میان باور سالمندان به کنترل مثبت
بر تجربیات پیری و سالمت عمومی وجود داشت .سالمندانی که
باور داشتند کیفیت زندگی اجتماعی و فردیشان و نیز اینکه
چگونه به زندگیشان ادامه دهند تا حد زیادی به خودشان
بستگی دارد ،از سالمت عمومی بهتری برخوردار بودند .همچنین
همبستگی مثبت معناداری میان باور سالمندان به کنترل مثبت
بر تجربیات پیری و مؤلفه افسردگی وجود داشت.
ادراکات و باورهای سالخوردگان به کنترل رویدادهای مرتبط
با سالخوردگی ،با کاهش عالیم افسردگی در آنان همراه بود.
سالمندانی که به تالشهایشان برای تسلط بر محیط خود
بهمنظور تعقیب نیازهای خود باور داشتند ،کمتر از دیگران
احساس ناامیدی و بیارزشی و کمتر از دیگران افکاری مانند
پایانبخشیدن به زندگی خود را گزارش کردند .این نتیجه با
یافتههای برخی از مطالعات همخوانی داشت .برای مثال ،النگ
و هکهازن ]30[ )2001( 14و اسمیت و فروند (]31[ )2002
در قالب الگوی خودگردانی لونتال نشان دادند داشتن احساس
کنترل قوی بر زندگی و محیط پیرامون سالخوردگان میتواند
12. Smith and Freund
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318

سالمتی و بهزیستی را در سراسر زندگی تسهیل بخشد.
محققان نشان دادند که کنترل احساسشده بزرگساالن نسبت
به سالمتی خود و باورها نسبت به تواناییشان برای انجام رفتارهای
سالمتی بر این موضوع اثر میگذارد که چگونه آنها سالمت خود
را ارتقا بخشند یا با بیماریهای مزمن سازگار شوند [.]41، 42
مطالعات انجامشده براساس نظریه یادگیری [ ]43، 44نشان دادند
که کنترل احساسشده افراد بر سالمتیشان با برآیندهای مثبت
سالمتی رابطه دارد و فقدان کنترل مثبت بر سالمتی ،با برآیندهای
منفی و ناراحتیهای روانی در سالخوردگان همراه است.
الگوی خودگردانی لونتال [ ،]17، 19یکی از الگوهای نظری
سودمند در بررسی تأثیر باورها و ادراک نسبت به سالخوردگی
بر برآیندهای سالمت جسمانی و روانی سالخوردگان محسوب
میشود .از دیدگاه نظری ،همانگونه که نتایج مطالعه حاضر نشان
داده ،باورها درباره سالخوردگی ممکن است بر برآیندهای مرتبط
با سالمتی سالمندان اثر بگذارد .مطالعات لوی و همکاران ()2002
[ ]13و لیندائر و همکاران ( ]27[ )1997نیز در قالب الگوی
خودگردانی لونتال این موضوع را نشان داده بود که سالمندان باید
چه ادراک و باوری درباره سالخوردگی داشته باشند تا بر سالمت
عملکردی و سالمت روانی آنها تأثیرگذار باشد.
یکی از مزایای مهم این الگو این است که بر فهم تجربه
سالخوردگی از دیدگاه سالمند میپردازد .این رویکرد به
چشماندازهای سنتی و شناختی شبیه است که بر فرایندهای
رفتاری تمرکز دارد .درحقیقت این رویکردها ،فرد را یک دانشمند
عقلسلیم میپندارد که میکوشد تا جهان خود را بفهمد [ ]34و
برحسب اینکه فرد نسبت به سالخوردگی چه بازنمایی و تصویری
دارد ،جنبههای شناختی و هیجانی خود را نسبت به آن شکل
میدهد و بر برآیندهای سالمتی وی اثر میگذارد.
بهگفته لونتال و همکاران [ ]17، 19در مرکز رویکرد شناختی
خودگردانی این دیدگاه قرار دارد که افراد الگوها ،بازنمودهای
درونی یا اسکیما (طرحواره) خود را شکل میدهند که بازتابی
از فه م آنها از تجربیات گذشته است و برای تفسیر تجربیات
جدید و طرحریزی رفتارشان مورداستفاده قرار میگیرد .همچنین
الگوی خودگردانی این دیدگاه را نشان میدهد که فهم مناسب از
فرایندهای سالخوردگی تنها از طریق توصیف روشهایی بهدست
میآید که افراد معنای سالخوردگی را تفسیر میکنند.
یافتههای این مطالعه ،اعتبار الگوی خودگردانی لونتال را در
زمینه نقش ادراکات و باورها درباره تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری
مرتبط با سالخوردگی ،بر پیامدهای مرتبط با سالمتی سالمندان
تأیید کرد .همانگونه که این الگو فرض میکند ،هر جزء از
ادراك نسبت به سالخوردگی میتواند بر رفتار سالمتی و بیماری
سالمندان در واكنش به عالیم سالخوردگی اثر بگذارد .درحقیقت،
واکنش و رفتاری که سالمندان نسبت به عالیم سالخوردگی
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