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Abstract
Background and Objectives: In spite of the aging of the Iranian population, the real needs of the
elderly as a vulnerable group have not been given much attention, so they need serious
consideration of the authorities for their comprehensive exposure. Therefore, in this study we tried
to identify the priorities of active aging policy making for planning so that it can meet all their
needs. So, factors affecting large-scale managerial policies could be a good aging predictive factor
in the coming years.
Material and Methods: The method of this project is a qualitative content analysis study. The
statistical population of this study consisted of 287 elderly managers in organizations related to the
provision of active aging services. The research tool was a questionnaire which was developed by
the researcher. Quantitative assessment was done using content validity ratio (CVR) and content
validity index (CVI). Data were analyzed using descriptive statistics, one sample t-test and SPSS
software.
Results: According to the findings of this study, nutrition, housing, leisure planning, income
security, urban planning and spaces, mental health, community attitudes and health literacy, lifelong
learning and employment are effective in prioritizing active aging policy and nutrition with 0.512
factor loading has the most important factor and "lifelong training" with 0.820 factor loading is the
least in defining the factors of active aging in prioritizing.
Conclusion: If government and related organizations make policy-making based on priorities, and
need-based policy-making becomes coherent and integrated, significant results are expected to
improve the condition of the elderly.
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چكيده

زمینه و اهداف :علیرغم رشد سالمندی در جمعیت ایران به نیازهای واقعی سالمندان به عنوان یک گروه آسیبپذیر کمتر توجه شده است .بنابراین
نیازمند نگاه جدی متولیان برای مواجهه همهجانبه با آن است .در این پژوهش سعی شده تا اولویتهای سیاستگذاری سالمندی فعال جهت برنامه
ریزی شناسائی گردد به گونهای که بتواند پاسخگوی اکثر نیازهای آنها باشد .بنابراین عوامل موثر در سیاستگذاریهای مدیریتی در سطح کالن می-
تواند عامل پیشگویی کننده سالمندی موفق در سالهای آتی به شمار آید.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که به روش تحلیل محتوی میباشد .جمعیت آماری  782نفر از مدیران سالمندی در سازمان-
های مرتبط با سالمندی بودند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه ساخته دست پژوهشگر بوده و اعتبار صوری و محتوائی آن تائید شد .روائی آن از طریق دو
شاخص( CVRضریب نسبت روایی) و ( CVIشاخص روایی محتوا) ،تاییدگردید .دادهها با آمار توصیفی و آزمون  tتک نمونهای و نرم افزار SPSS
تحلیل گردید.
یافتهها :طبق یافتههای تحقیق ،مولفههای تغذیه ،مسکن ،برنامه ریزی اوقات فراغت ،امنیت درامدی ،شهرسازی و مناسب سازی فضاها ،سالمت
روان ،نگرش جامعه و سواد سالمت ،آموزش مادام العمر و اشتغال در اولویتبندی سیاستگذاری سالمندی فعال موثر میباشد ،و تغذیه با بار
عاملی 0/217بیشترین وزن و "آموزش مادام العمر" با بار عاملی0/070کمترین وزن را در تعریف ابعاد سالمندی فعال جهت اولویتگذاری،
برعهده دارد.
نتیجهگیری :اگردولت و ارگانهای مرتبط سیاستگذاری سالمندی را بر اساس اولویتها انجام داده و سیاستگذاری مبتنی بر نیاز ،منسجم و
یکپارچه باشد ،نتایج قابل مالحظهای در رابطه با بهبود وضعیت سالمندان متصور خواهد بود.
كلیدواژهها :سیاستگذاری ،سالمندی فعال ،اولویتبندی
نحوه استناد به اين مقاله :قلی پور ز ،محمودی مجدآبادی فراهانی م ،ریاحی ل ،حاجی نبی ک .اولویتهای سیاستگذاری سالمندی فعال برای ایران .تصویر سالمت 1911؛ -02 :)1(11
.25

 .1گروه خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران )(Email: mahmoodim@tums.ac.ir
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز كرییتو كامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده كه طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است كه به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

پیری جمعیت در تمامی مناطق اصلی دنیا اتفاق میافتد؛ در
کل ،سهم افراد مسن ( 50سال و باالتر) از  1درصد در سال 1110
به  17درصد در سال  7010افزایش یافته است انتظار میرود تا
سال  7020به 71درصد برسد (.)1
یقیناً سالمندی جمعیت ،محصول توسعه است .در این سالها
هرچند کشورهای توسعهیافته پیرترین جمعیتها را خواهند داشت
ولی بیشترین سرعت سالمندی جمعیت در کشورهای
درحالتوسعه و کمتر توسعه یافته اتفاق خواهد افتاد (.)9 ،7
مطالعات جمعیتی در ایران نشان میدهد در طی حدود  22سال
اخیر امید زندگی در ایران حدود  92سال افزایش پیداکرده است
( .)2،0بنابراین جوامع در حال توسعه همانند ایران از نظر برنامه-
ریزی زمان کمتری برای آمادگی مواجه با پیری جمعیت دارند (.)5
در سال  ،7012سازمان بهداشت جهانی ،فعال شدن را " ...فرآیند
بهینهسازی فرصتها برای سالمت ،مشارکت و امنیت برای ارتقاء
کیفیت زندگی به عنوان سن افراد" و پیری سالم به عنوان "...
فرآیند توسعه و حفظ تواناییهای عملکردی "که توانایی رفاه در
سن باالتر را دارد ،تعریف نمود ( .)2سالمندی فعال در سطح کالن
به عنوان زیربنای استراتژیهای سیاستی حوزه سالمندی در سازمان
ملل و اتحادیه اروپا در دهه گذشته تبدیل شده است ( .)8بنابراین
سالمندی فعال نه تنها در حوزه سالمندشناسی بلکه بیشتر در سطح
سیاستگذاری مورد توجه واقع شده است ( .)1در مقالهای که لیام
فاستر ( )Liam Fosterو الن واکر ( )Alen Walkerتدوین
کردهاند ،بیان میدارند مفهوم جامع سالمندی فعال میتواند
چارچوبی برای توسعه راهبردهای جهانی ،ملی و محلی مربوط به
سالمندی جمعیت ایجاد کند و در طول دو دهه گذشته" ،سالمندی
فعال" در اروپا به عنوان اصلیترین پاسخ سیاسی به چالشهای
پیری جمعیت ظهور کرده است ( .)10اما در حالیکه کشورهای
غربی در حال حاضر سالمندی را تجربه کرده و برای آن برنامه
ریزی کردهاند ،کشورهای آسیائی تنها در یک دهه و نیم گذشته به
دلیل کاهش باروری و مرگ و میر ،مراقبتهای پزشکی و بهداشتی
بهتر و بهبود کلی کیفیت زندگی مردم ،با سالمندی مواجه شدهاند
( .)11لذا بررسی سیاستها و برنامههای کشورهای توسعهیافته
مانند اعضای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا نشان میدهد که
در اکثریت کشورهای اروپائی افراد بازنشسته که طبعاً سالمند نیز
هستند تحت پوشش کامل حمایتهای اجتماعی و بیمه کامل می-
باشند .در برخی از کشورها عالوه بر سالمندان ،همه افراد مقیم و
شهروندان آن کشورها نیز واجد شرایط استفاده از حمایتهای
اجتماعی و رفاهی هستند .مطالعات نشان میدهد که تمامی
کشورهای مهم اتحادیه اروپا سالمندان تحت حمایت کامل
اجتماعی قرار دارند ( .)17در حالیکه درحال حاضر سالمندان در
ایران بنا به دالیل گوناگون از قبیل خالء قانونی در حمایت و
ساماندهی سالمندان ،فراهم نبودن زیر ساختهای تامین اجتماعی،
هزینههای رو به تزاید سالمت سالمندان ،نبود پوشش فراگیر بیمه-
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ای ،کمبود نیروی انسانی متخصص و متناسب نبودن زیر ساخت-
های شهری معابر ،ناوگان حمل و نقل عمومی با شرایط و نیازهای
آنها ،بدون چتر حمایتی مناسب در نوعی بالتکلیفی بسر میبرند و
در صورت نگهداری توسط خانواده ،فشار ناشی از کمبودها و
هزینههای باال بر دوش خانوادههای نگهداری کننده سنگینی میکند
( .)19از طرفی درک خود افراد سالمند نسبت به فعال بودن در
دوره سالمندی نیاز به شناخت الویتهای اصلی در نیازهای زندگی
سالمندی دارد و فعال بودن سالمندان در گرو فراهم کردن شرایط
روانی و روحی ،اجتماعی و اقتصادی مناسب برای این قشر آسیب
پذیر جامعه است ( .)10بررسی قوانین و آئین نامههای کشور نشان
میدهد تنها 1درصد از قوانین تصویب شده مربوط به سالمندان
میباشد که از این میزان 57درصداقتصادی77 ،درصداجتماعی و
15درصدرفاهی و بهداشتی میباشد و نیز اغلب مصوبات پراکنده و
یا در قالب آئین نامههای اجرائی دولت و سازمانها میباشد (.)12
وجود تفاوت در کیفیت زندگی سالمندان کشورهای پیشرفته و
کشورهای در حال توسعه میتواند ناشی از آمادگی کشورهای
پیشرفته در مواجهه با چالشهای ناشی از سالمندی جمعیت باشد،
در حالیکه کشورهای درحال توسعه از این پدیده و پیامدهای
بهداشتی ،درمانی ،اجتماعی  ،اقتصادی آن آگاه نیستند (.)15
متخصصان سازمان جهانی بهداشت معتقدند که برنامهریزی در
سطح جامعه در صورتی به طور کامل موثر واقع میشود که دولت
از نیازهای ویژه سالمندان مطلع بوده و اقدامات مناسبی را در سطح
دولتی انجام دهد که حمایتکننده و مکمل اقدامات در سطح
جامعه باشد ( .)12در ایران از یک سو سیاستهای موجود در
خصوص سالمت سالمندان نتوانسته است به اهداف خود دست
یابد و سیاستگذاری سالمندان بدون توجه به عوامل مهم زمینهای
(مانند منابع انسانی) ،شرایط جامعه و ذینفعان صورت گرفته است
( )18و از سوی دیگر الزم است بدانیم که سالمندی به عنوان یک
پدیده چند بعدی ،دارای ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،آموزشی ،رفاهی ،جسمی ،روانی ،بهداشتی و درمانی
است که همچون حلقههای زنجیر به هم گره خورده و با یکدیگر
در ارتباطند .از این رو ،اگر برای حل مسائل و مشکالت سالمندان
صرفاً به مشکالت سالمتی و امکانات و توانائیهای نظام بهداشت
و درمان تکیه کنیم ،مطمئناً دچار اشتباهی فاحش و غیر قابل جبران
شدهایم ( .)11بر این اساس برنامههای سالمت سالمندان باید با
یک رویکرد متوازن بر روی رفع همه نیازهای سالمندان تمرکز کند
(مطالعه مقصودی و فرزیان پور ( .))71 ،70نظر به اینکه اقدامات
برای سالمندان در ایران ناکافی و متناسب یا نیاز نیست ،تعیین
نشدن اولویتها و نیازها با توجه به تجارب کشورهای پیشرفته و
بر اساس نیاز سنجی در آینده نزدیک میتواند کشور را با بحران
اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی درمانی مواجه میکند (مطابق نتایج
مطالعه صفدری و همکاران ( .))77با این تفاسیر و علیرغم رشد
جمعیت و تغییر سنی جمعیت ایران بر نیازهای واقعی سالمندان به

قلی پور و همکاران

عنوان یک گروه آسیبپذیر کمتر توجه شده است .بنابراین با توجه
به رشد شتابان سالمندی در دهههای آینده این نظام نیازمند نگاه
جدی متولیان و همچنین آیندهنگاری برای مواجهه همه جانبه و
نظاممند با آن است ( .)79در این پژوهش سعی بر این بوده تا با
توجه به محدودیت منابع و اهمیت هزینهای کارکردی دولت،
اولویتهای سیاستگذاری سالمندی فعال جهت برنامهریزی و
ارائه خدمات شناسائی گردد به گونهای که بتواند پاسخگوی همه
نیازهای آنها باشد .لذا هدف از این مطالعه بررسی متغیرهای موثر
بر سیاستگذاری مدیریت سالمندی فعال در ایران بوده تا بتوان با
بکارگیری سیاستها و راهبردهای پیشنهادی حاصل از این
پژوهش به سیاستگذاران و برنامهریزان و مدیران بتوانند در جهت
کمک به حفظ و بهبود سالمت و توانایی عملکردی جمعیت
سالخورده به سرعت در حال رشد و در نتیجه تضمین یک
جمعیت سالمند فعال یاری رساند.

مواد و روشها

این مطالعه یک مطالعه کیفی بوده که به روش تحلیل محتوی
در سال  1912انجام شده است .این مطالعه در سه فاز -1 :بررسی
متون -7 ،استخراج عوامل موثر بر سالمندی فعال و  -9اخذ دیدگاه
خبرگان انجام شده است .در فاز اول مطالعه ،با توجه به اینکه
پژوهش در زمینه بررسی الویتهای سالمندی صورت گرفته است،
از پایگاههای اطالعاتی خارجی شامل پابمد (،02 )Pubmed
پروکوئست ( ،05 )ProQuestاووید ( ،02 )Ovidاسکوپوس
( ،08 )Scopusوب او ساینس (،01 )Web of Science
دسیناهل  20و پایگاههای داخلی شامل اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی  ، 21بانک اطالعات نشریات کشور  ، 27پایگاه
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران  ، 29بانک اطالعات
مقاالت علوم پزشکی ایران  ،20ترکیبی از کلمات کلیدی مرتبط با
موضوع «طراحی الگوی مدیریت سالمندی فعال برای ایران » بدون
محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفت .مالک در این بخش
موجود بودن اطالعات و برنامهها بوده و از کلید واژههای سالمندی
فعال ،مدیریت سالمندی فعال ،تامین مالی ،ساختار تشکیالتی،
کنترل و  ...استفاده شده است .با بسیاری از مطالعات مختلف در
زمینه مدیریت فعالسازی سالمندان با کلید واژههای مختلف مورد
بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان در ابتدای مطالعه به دید روشنی
در زمینه وضعیت حیطههای مدیریت اقدامات مرتبط با سالمندان
در این حوزه در سایر کشورها رسید و تجربیات مختلف در این
زمینه را بررسی نمود .با توجه به اینکه در جسـتجوی مقاالت 811
مقالـه بــه دســت آمــد ،پــس از حــذف مــوارد تکــراری،
غیــر انگلیســی زبان 029 ،مقالـه باقـی مانـد کـه بعـد از
غربالگـری نهایـی چکیـده و متـن مقاالت ،بایـد توجـه داشـت
کـه مـرور ادبیـات در نهایـت  91مقالـه وارد مطالعـه شـد .سپس
در متون مختلف ،اولویتهای سیاستگذاری در زمینه مدیریت
سالمندی فعال مورد بررسی قرار گرفت و مطالعه تطبیقی در

کشورهای مختلف و ایران صورت گرفت .در فاز دوم مطالعه
عوامل موثر بر سالمندی فعال با نظرسنجی از خبرگان استخراج
گردید .در این مرحله ،از روش تحلیل محتوا به روش اسکات
استفاده شد .پایایی این سواالت به وسیله فرمول ویلیام اسکات
( )William Scottمحاسبه شده و ضریب توافق برابر  82درصد
بود .سپس تعداد  01سئوال طراحی و مطرح شد .در تحقیق حاضر
از پرسشنامه ساخته دست پژوهشگر که بر اساس مطالعه تطبیقی
میباشد استفاده گردید .سواالت با  CVR>0.49و CVI>0.7
پذیرفته شدند و پایائی امتیاز هر سوال به روش لیکرت یه صورت
خیلی زیاد ( ،)2زیاد ( ،)0متوسط ( ،)9کم ( ،)7خیلی کم ( )1در
نظر گرفته شد .در ادامه ،به منظور ورود به مرحله تحلیل عاملی
اکتشافی ابتدا کفایت دادهها سنجیده شد که برای این کار از آزمون
بارتلت  KMOکه میزان آن  0/127بدست آمد ،بهره گرفته شد.
در فاز سوم ،میدان مطالعه شامل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و وزارت رفاه (بهزیستی و سازمانهای بیمهگر) ،دانشگاه-
های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی ،سازمانهای غیردولتی ،خیریه
(کهریزک) و سازمانهای بازنشستگی و شهرداری ،مدیران مراکز
سالمندی بوده و  782نفر از مدیران سالمندی در سازمانهای
مرتبط با سالمندی که شامل کلیه حوزههای مرتبط با موضوع
سالمندان میشود و کارشناسان ناظر بر مراکز روزانه و شبانهروزی
سالمندی با آشنایی و تجربه کافی درحیطه سالمندی و سابقه
آموزش رسمی (گذراندن واحد دانشگاهی) و غیررسمی (آموزش
ضمن خدمت) در زمینة مدیریت سالمندی انتخاب شدند و نمونه
آماری این پژوهش به طور کلی در روش شناسی مدل یابی
معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین  2تا  12مشاهده
به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود:
5Q < n < 15Q
که در آن  Qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویههای
(سواالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه است ( )70و روش نمونه-
گیری به دلیل قرار داشتن ادارات سالمندی در شهرهای مختلف
ایران ،خوشهای میباشد .در تحلیل دیتاهای به دست آمده در سطح
آمار توصیفی شاخصهای فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
معیار و در مرحله کیفی برای تحلیل محتوی از روش اسکات و
جهت اطمینان از صحت مدلهای اندازهگیری شده از تحلیل عامل
اکتشافی یا اکسپلوریتوری آنالیزیس ()Exploratory Analysis
استفاده شد .این مطالعه با کد (/719د در تاریخ  )12/7/71در
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مورد تایید قرار گرفته است.

یافتهها

بر اساس یافتههای مطالعه (جدول  782 ،)1نفر در این
پژوهش شرکت داشتند که اکثریت پاسخگویان مرد بودند (20/95
درصد) .هم چنین از لحاظ سنی ،بیشترین درصد ( 02/91درصد)
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در گروه سنی 01تا  20سال بوده و از نظر تحصیالت اکثریت
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه
خصوصیات جمعیت شناختی
جنسیت
مرد
زن
سن
 90-71سال
 00-91سال
 20-01سال
بیشتر از  20سال
تحصیالت
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری حرفهای
دکتری تخصصی
پزشک متخصص

مطابق جدول شماره  ،7بر اساس تحلیلهای صورت گرفته از
دادههای فاز اول مطالعه (بررسی متون) و نظرسنجی از نخبگان
(فاز دوم مطالعه)  8مقوله (سیاستگذاری ،کنترل ،ساختار
تشکیالتی ،کمکهای دولت ،خدمات ،ترکیب اعضاء ،تامین مالی و

پاسخگویان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ( 02/11درصد)
بودند.
فراوانی

درصد فراوانی

125
191

20/95
02/50

97
102
195
17

11/12
92/78
02/91
0/18

12
197
10
71
12

2/17
02/11
97/22
10/10
2/79

سالمندی ابعاد فعال) و  01زیر مقوله به عنوان عوامل زمینهای
اولویتهای سیاستگذاری در مدیریت سالمندی فعال شناخته
شد.

جدول  .7مطالعه تطبیقی در کشورهای منتخب و ایران و استخراج ابعاد مهم مدیریت سالمندی فعال
سیاستگذاری

کنترل

ساختارتشکیالتی

کمکهایدولت

خدمات

ترکیب اعضا

تامین مالی

ابعاد سالمندی فعال

شورا

آئین نامه

مجلس قانونگذاری

بودجه

وزرا

پرداخت مستمری

شهرداری

آموزش

وزارتخانه

مقررات

شورا

مالیات

کارمندان

کارت مسافرتی

دولت

سبک زندگی

استراتژیجامع

وزارتخانه

روسا

مراکز بازتوانی

مالیات

سالمت روان

خانه سالمندی

بیمه

شهرسازی

دارو

درآمدنفتی

تغذیه

کمک مالی

بر اساس یافتههای آمار توصیفی ،متغیرهای (جدول )9میانگین
متغیرهای تغذیه ،آموزش مادام العمر ،سواد سالمت ،مسکن،
شهرسازی و مناسب سازی فضاها ،برنامهریزی اوقات فراغت،
سالمت روانی ،اشتغال ،امنیت درآمدی و نگرش جامعه بیشتر از
حد متوسط (عدد )9میباشد .همچنین از آنجائی که میزان چولگی
و کشیدگی توزیع نرمال برابر با صفر است ،چولگی و کشیدگی
نزدیک به صفر ،نرمال بودن توزیع دادهها را بیان میکند .چولگی و
کشیدگی بین  -7و  +7را میتوان تقریباً نرمال در نظر گرفت .هم
چنین اگر چولگی و کشیدگی متغییری از  -7کوچکتر و از 7
بزرگتر باشد ،آن توزیع متغییر مطلقاً نرمال نخواهد بود .نتایج نشان
میدهد که چولگی و کشیدگی تمامی متغییرهای پژوهش در بازه
 -7تا  +7قرار دارد ،بنابراین میتوان آنها را نرمال در نظر گرفت.
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توانمندسازی

همچنین در جدول شماره  7بار عاملی ،میانگین و انحراف معیار
نظرات پاسخگویان را برای متغیرهای عامل اولویتهای سیاست-
گذاری را نشان میدهد .عامل اولویتهای سیاستگذاری دارای10
گویه بوده ،طیف میانگینها بین  9/20تا  0/99بود و همچنین طیف
انحراف معیار بین  0/21تا  1/00قرار داشت .عالوه بر آن ،نتایج این
جدول حاکی از آن است که گویه  " 92تغذیه یکی از ابعاد
سالمندی فعال جهت اولویتگذاری سیاستها در ایران است ".با
بارعاملی 0/217بیشترین وزن و گویه  "97آموزش مادام العمر یکی
از ابعاد سالمندی فعال جهت اولویتگذاری سیاستها در ایران
خواهد بود ".با بارعاملی  0/070کمترین وزن را در تعریف ابعاد
سالمندی فعال دارد.

قلی پور و همکاران

جدول  .9نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
کد

سوال

متغیر

بار عاملی

میانگین

انحراف

شاخصهای نرمالیتی

معیار

چولگی

کشیدگی

P6

92

تغذیه

0/217

0

1/00

-0/20

-0/10

P3

90

مسکن

0/210

9/22

0/17

0/02

0/01

P5

95

برنامهریزی اوقات فراغت

0/201

9/55

0/88

0/09

-0/91

P9

00

امنیت درآمدی

0/200

0

0/29

0/91

0/11

P4

92

شهرسازی و مناسبسازی فضاها

0/201

0/01

0/21

-0/17

0/01

P7

98

سالمت روانی

0/011

9/28

0/55

0/71

-0/98

P10

01

نگرش جامعه

0/081

0/97

0/55

-0/11

0/12

P2

99

"سواد سالمت"

0/005

0/08

0/88

0/70

0/72

P1

97

"آموزش مادام العمر"

0/070

9/20

0/52

0/72

0/92

P8

91

اشتغال

0/099

0/99

0/22

0/91

-0/52

در این پژوهش با توجه به نتایج آزمون چولگی و کشیدگی
(جدول )9و نرمال بودن دادههای پژوهش ،در ادامه از آزمون  tتک
نمونهای جهت تعیین مولفههای موثر بر ابعاد سالمندی فعال جهت
اولویتگذاری استفاده شد (جدول ،)0که همانطور که در جدول 9
مشاهده میگردد مطابق یافتههای این تحقیق در سطح اطمینان
جدول  . 0نتایج ضریب آزمون  - tتک نمونهای
متغیر
سو
کد
ال
P6
تغذیه
92

0

12درصد ( (p<0.05مولفههای متغییر تغذیه ،آموزش مادام العمر،
سواد سالمت ،مسکن ،شهرسازی و مناسب سازی فضاها ،برنامه
ریزی اوقات فراغت ،سالمت روانی ،اشتغال ،امنیت درآمدی و
نگرش جامعه در اولویتگذاری سیاستهای سالمندان و ارتقاء
زندگی آنان موثر هستند.
سطح معنیداری

میانگین

آماره t

تائید یا رد

0/001

0

72/29

تائید

P3
P5
P9
P4
P7
P1

90
95
00
92
98
01

مسکن
برنامهریزی اوقات فراغت
امنیت درآمدی
شهرسازی ومناسبسازی فضاها
سالمت روانی
نگرش جامعه

0/001
0/000
0/001
0/000
0/001
0/000

9/22
9/55
0
0/01
9/28
0/97

72/10
70/92
10/92
71/02
11/97
18/11

تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

P2
P1
P8

99
97
91

"سواد سالمت"
"آموزش مادام العمر"
اشتغال

0/000
0/000
0/000

0/08
9/20
0/99

70/70
11/97
11/18

تائید
تائید
تائید

بحث

هدف تحقیق حاضر بررسی مولفههای موثر بر ابعاد سالمندی
فعال در اولویتگذاری مدیریت خدماتی و در راستای ایجاد یک
زندگی فعاالنه برای سالمندان ایران میباشد .مطابق (جدول ،)7
گویه "تغذیه باضریب  0/809بیشترین وزن و گویه "آموزش مادام
العمر" با ضریب  0/050کمترین وزن را در تعریف ابعاد سالمندی
فعال جهت اولویتگذاری ،برعهده دارد .همانطور که گفته شد و
بر اساس یافتههای این تحقیق ،تغذیه از جمله عوامل تاثیرگذار در

زندگی سالمندان و مناسب جهت اولویتبندی سیاستگذاری
سالمندی فعال میباشد .مطالعه گویسپ لیوتا ( Giuseppe
 )Liottaو همکاران ( )72تغذیه همراه با شیوه زندگی سالم را
یکی از قویترین عوامل نشان دهنده سالمت سالمندان یک جامعه
میداند و نیز مطالعه صفدری و همکاران ( )77تأمین امنیت غذائی
سالمندان را با کمک وزارتخانههای جهاد کشاروزی و بازرگانی و
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروری میداند.
مقصودی و فرزیان پور بر لزوم تمرکز برنامههای سالمندی بر روی
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رفع نیازهای سالمندان از جمله نیاز به غذا قرار دهند که همه
مطالعات باال با مطالعه حاضر همسو هستند ( .)71 ،70توجه به
تغذیه دراین دوران به دلیل تغییر نیازهای تغذیهای بدن از اهمیت به
سزایی برخوردار است چون سالمندان بسیار مستعد سوءتغذیه می-
باشند و تغذیه مناسب و متعال ضامن سالمتی و باال بردن کیفیت
زندگی ایشان است .مطالعه حاضر اشتغال را از مولفههای موثر بر
اولویت بندی سیاستگذاری سالمندی فعال میداند .در مطالعهای
که ژاله نیناد ( )Jhala Ninadو کریستین آرپیتا ( Arpita
 )75( )Christianانجام داد ،بیان نمود که سیاستها و برنامههای
سالمندی باید در راستای حمایت از بازار کار ،اشتغال ،باشد .عرب
( )72در مطالعه خود پیشنهاد میدهد که برای ارئه خدمات
اجتماعی و اقتصادی به سالمندان ضمن مشارکت دادن آن در
هیأتهای مدیره ،برخی از امور اجرائی ممکن در فعالیتهای
محلی به آنان واگذار شود .مطالعه رفعتی ( )78میگوید سالمندانی
که در آسایشگاه کار میکردند ،نسبت به کسانی که کار نمیکردند
در تمام جنبههای زندگی از وضعیت رفاه و سالمت بهتری
برخوردار بودند .نتایج فوق با یافتههای تحقیق همسو میباشد .در
جهانی که سریعاً رو به پیر شدن میرود افراد سالمند میتوانند
نقش مهمی در فعالیتهای داوطلبانه ،انتقال دانش و تجربه داشته
باشند مطالعه حاضر آموزش مادام العمر را از مولفههای موثر بر
اولویتبندی سیاستگذاری سالمندی فعال میداند .مطالعه ژاال
نیناد و کریستین آرپیتا که میگوید سیاستها و برنامههای سالمندی
باید در راستای حمایت از آموزش مادامالعمرسالمندان باشد ( )75و
نیز مطالعه میا ناروشیما ( )Mia Narushimaایجاد فرصتهای
آموزش مبتنی بر جامعه برای سالمندان را به عنوان یک اقدام
استراتژیک برای توسعه سالمندی فعال جامعه الزم میداند که هر
دو مطالعه با مطالعه حاضر همخوان میباشند ( .)71یادگیری و
آموزش نقش حیاتی در حفظ عملکرد شناختی و توانائیهای ذهنی
در سنین سالمندی بازی میکند و از سوی دیگر آموزش و
یادگیری فاکتور مهمی بر تسهیل مشارکت سالمندان در فعالیتهای
اجتماعی دارد .لذا یافتن راههایی برای شرکت دادن سالمندان در
فعالیتهای آموزشی بسیار برای زندگی فعاالنه و حفظ استقالل و
حس با ارزشی آنان موثر خواهد بود .مطالعه حاضر امنیت مالی
برای سالمندان را از مؤلفههای موثر بر اولویتبندی سیاستگذاری
سالمندی فعال در نظر گرفته است .مطالعه راجوال
( )Federico Rajolaو همکاران ( )90بیان میدارد که سالمندان
فعال ،توانایی مدیریت ثروت شخصی و به طور کلی شرایط مالی
را به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده رفاه و فعال بودن سالمندان
در نظر میگیرند و نیز پژوهش براتی ( )91فقر را از بزرگترین
عوامل عدم آسایش و امنیت و دلیل ابتال به بیماری سالمندان می-
داند .لذا از نظر لزوم ایجاد امنیت مالی برای سالمندان ،هر دو
پژوهش با پژوهش حاضر همسو میباشند .سالمندی دورهای است
که کمتر کسی شاغل است .اغلب سالمندان بازنشستهاند و در
بازنشستگی هم درآمد کاهش مییابد و یا اصالً درآمدی ندارند.
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آرامش در سنین پیری و امنیت مالی در دوران سالمندی امری
نیست که بدون تالش یا به صورت تصادفی پدید بیاید ،بلکه
مسالهای است که باید برای آن برنامهریزی کرد و به صورت
حساب شده برای آن تالش کرد ،لذا ایجاد امنیت مالی برای
سالمندان در ایران صرفاً به عنوان سالمند (نه به عنوان بازنشسته،
نیازمند ،معلول ،روستایی یا )...ضروری به نظر میرسد .مطالعه
حاضر برنامه ریزی اوقات فراغت را از مولفههای موثر بر اولویت-
بندی سیاستگذاری سالمندی فعال میداند .مطالعه نورویدا آریفین
( )Evi Nurvidya Arifinو همکارانش ( )97معتقد است
سالمندان اندونزیائی برای بهبود عملکرد باید در ماهیگیری ،باغبانی،
تفریح و ورزش شرکت کنند .مطالعه عرب ( )72به لزوم اهمیت
دادن به اوقات فراغت سالمندان از طریق تشکیل اردوهای زیارتی
و تفریحی اشاره مینماید .مقصودی و فرزیان پور بر لزوم تمرکز
برنامههای سالمندی بر روی رفع نیازهای سالمندان از جمله برنامه
ریزی اوقات فراغت قرار دهند ( )71 ،70و هر  9مطالعه در راستای
پژوهش حاضر میباشند .اولین موضوعی که سالمندان با آن مواجه
هستند مسئله گذران دوران سالمندی است و دولتها با توجه به
اختیارات و امکانات وسیعی که در دست دارند و همچنین با توجه
به توسعه کارکردهائی که از گذشته بر عهده داشتهاند و انتظارات
جدیدی که مردم از آنها دارند هم میتوانند و هم باید در برنامه
ریزی و انجام اقدماتی در جهت بهبود و غنی کردن نحوه گذراندن
اوقات فراقت سالمندان نقش عمدهای ایفا کنند .مطالعه حاضر
تامین مسکن را از مولفههای موثر بر اولویتبندی سیاستگذاری
سالمندی فعال میداند .در مطالعه علیزاده و همکاران ( )99تأمین
مسکن سالمندان به عنوان یک اقدام برای سالمندان پیشنهاد شده
است .مطالعه صفدری و همکاران ( )77میگوید تأمین مسکن
سالمندان و تعمیر و بازسازی مسکن با کمک وزارت مسکن و
شهرسازی یک ضرورت است و هر دو مطالعه با پژوهش حاضر
همخوانی دارند .مسکن از جمله احتیاجات معیشتی سالمندان بوده
و در کنار نیازهای دیگر شامل خوراک ،پوشاک ،و بهداشت قرار
میگیرد که برخی از سالمندان به آن نیاز جدی دارند ،لذا دولتها
باید برای رفع این نیازهای حداقلی ،برنامهریزی و اقدامات الزم را
انجام دهند .مطالعه حاضر سالمت روان را از مولفههای موثر
سالمندی فعال جهت اولویتگذاری میداند .مطالعه تبریزی و
همکاران ( )90بیان میدارد که ارائهدهندگان خدمات بهداشتی باید
برنامههائی را برای سالمت روان سالمندان به کار و نیز در مطالعه
طهرانی ( )92به لزوم توجه به سالمت روان سالمندی توسط
خانوادهها و سیاستگذاران اشاره شده است و این مطالعات با
مطالعه حاضر همسو بودند .سالمت روان یک مسئله جدی و
توجه به تشخیص و درمان اختالالت روانی در سالمندان بسیار
حائز اهمیت است چون بعضی از اختالت روانی در صورت عدم
درمان یا درمان ناکافی میتواند به آبشاری از پیامدهای نامطلوب
سالمتی مانند سوء تغذیه ،ضعف جسمانی ،کاهش عملکرد ،کاهش
کیفیت زندگی و درنهایت مرگ منجر گردد .مطالعه حاضر،

قلی پور و همکاران

شهرسازی و مناسب سازی فضاها را از مولفههای موثر سالمندی
فعال جهت اولویتگذاری میداند که با مطالعه علیزاده و همکاران
( )97و مطالعه صفدری و همکاران ( )77که شهرسازی و مناسب
سازی فضاها را الزم میدانند ،همخوانی دارد .سالمندان نیازمند
فضاهائی متناسب با جسم و روحیات خویش هستند و اگر این
فضاها برای آنان ایجاد نگردد میتوانند دچار افسردگی شوند و از
سوی دیگر از جمله مشکالت عمده سالمندان ،آسیبهای ناشی از
زمین خوردن در این گروه است88 .درصداز آسیبهای ناشی از
زمین خوردن مربوط به افراد باالی  52سال است و هر چه شخص
مسنتر میشود خطرات ناشی از این آسیبها بیشتر میشود .لذا
توجه به مناسب سازی فضاها هم اثرات جسمی و هم روحی دارد
و ضروری به نظر میرسد .مطالعه حاضر سواد سالمت را از
مولفههای موثر سالمندی فعال جهت اولویتگذاری میداند.
پژوهش محسنی ( )95بهبود سواد سالمت را به عنوان استراتژی
موثر در بهبود وضعیت سالمت سالمندان میداند و نیز مطالعه
رئیسی ( )92سطح سواد سالمت را در سالمندان بسیار ناکافی نشان
داد که این خود لزوم توجه بیشتر به امر سواد سالمت را در برنامه-
های ارتقای سالمت میرساند .سواد سالمت میتواند در کنترل و
خود مدیریتی بیماریها در سالمندان ،کاهش بار مراجعه به مراکز
بهداشتی درمانی و کاهش هزینه های نظام سالمت موثر باشد .لذا
عدم توجه به برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه ارتقای سواد
سالمت میتواند مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی را در بر
داشته باشد .مطالعه حاضر نگرش جامعه را از مولفههای موثر
سالمندی فعال جهت اولویتگذاری میداند .مطالعه دکتر ابوالقاسم
پورضا ( )98لزوم تغییر نگرش جامعه به سالمندی را در جهت
ادامه زندگی پر بار برای سالمندان ضروری میداند .لوی ( Becca
 )91( )R Levyدر مورد تاثیرات منفی کلیشههای منفی نسبت
به سن تحقیقات نموده و بیان میدارد این کلیشههای منفی در مورد
سن بر روی توانائیهای جسمی و روحی افراد اثر منفی دارند و
هر دو مطالعه با یافتههای پژوهش حاضر همسو میباشد .در
جامعه ،یک تعصب اشکار و یک ترس عمومی در برابر سالمند
شدن وجود دارد .در حالیکه جامعه باید با مولفههای جدید
سالمندی بیشتر آشنا شوند و بداند برخالف گذشته سالخوردگی
محدودیت تواناییها نیست بلکه امروزه بازنشستگان و سالمندان
افرادی با تجربه ،ژرف نگر و کاربلد قلمداد میشوند که میتوانند
اندوختههای خود را بازآفرینی کرده تا به نیازها و انتظارات روز
جامعه پاسخ دهند و عالوه بر نقش آفرینی در چرخه اقتصاد ،تاثیر
شگرفی نیز در نسلهای جوانتر بگذارند.

نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش نشان داد که برنامه ریزی و سیاست-
گذاری سالمندان باید با توجه به اولویتها و بر اساس نیازها
صورت گیرد و بنابراین اگر دولت و سایر ارگانهای مذکور بر
بهبود مولفههای موثر در اولویتبندی سیاستگذاری بویژه بر

تغذیه ،آموزش مادام العمر ،سواد سالمت ،مسکن ،شهرسازی و
مناسب سازی فضاها ،برنامه ریزی اوقات فراغت ،سالمت روانی،
اشتغال ،امنیت درآمدی و نگرش جامعه تمرکز نمایند و موانع و
مشکالت موجود را برای همراستا شدن هر چه بیشتر برنامهها و
سیاستها با حیطههای مذکور رفع نمایند ،نتایج قابل مالحظهای در
بهبود وضعیت و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان ایجاد خواهد شد.

نتایج كاربردی پژوهش

بررسی چالشهای مهم سالمندی و عوامل موثر در سیاست
گذاریهای مدیریتی در این زمینه در سطح کالن میتواند روند
رسیدگی به مشکالت سالمندی را تسریع بخشیده و به عنوان یک
گام موفق در جهت ارتقاء سالمت روحی و جسمی سالمندان
محسوب گردد و حتی میتواند به عنوان یک عامل پیشگوییکننده
سالمندی موفق در سالهای آتی به شمار آید.

مالحظات اخالقی

در این پژوهش مالحظات اخالقی الزم رعایت گردیده است.
مجوزهای الزم جهت انجام این پژوهش ،از کمیته اخالق در
پژوهش دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران اخذ گردید و
معرفینامه کتبی از دانشگاه دریافت شده و به افراد مصاحبه شونده
ارائه شده است .احترام افراد مورد پژوهش با تدوین و اخذ فرم
رضایت آگاهانه بر اساس قوانین و مقررات دانشگاه ،تعیین زمان و
مکان مصاحبهها با موافقت شرکتکنندگان حفظ شده و هدف و
ماهیت پژوهش برای مسئولین امر و کلیه شرکتکنندگان در
پژوهش تشریح گردیده است .کلیه اطالعات کسب شده از شرکت
کنندگان در پژوهش کامالً به صورت محرمانه نگهداری شده است.

تضاد منافع

پژوهشگران این مطالعه اعالم میدارند که این اثر حاصل
پزوهشی مستقل بوده و هیچ تضاد منافعی ندارد.

تقدیر و تشکر

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه دکتری مدیریت خدمات
بهداشتی و درمانی با عنوان «طراحی الگوی مدیریت سالمندی فعال
برای ایران» که با شماره نامه (/719د در تاریخ  )12/7/71در
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسده است،
میباشد .بدینوسیله از زحمات کارکنان و پرسنل وزرات بهداشت،
سازمان بهزیستی ،وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی و همچنین
آسایشگاه خیریه کهریزک به سبب همکاری با این پروژه ،صمیمانه
سپاسگزاری میشود.
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