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 در منزل و ساکن آسایشگاه شهر کرمانشاه ساکن سالمندزنان  رضایت از زندگی مقایسه

 

 

 

 

 :مقدمه

توانیم انگیز است، آنچنان که اغلب نمیای شگفتسالمندی پدیده

با افزایش طول عمر افراد،  .آمدباورکنیم روزی به سراغ ما خواهد

 این افراد، اهمیت ارتقا سالمت و افزایش کیفیت زندگی

 متحد، ملل سازمان هایبینیپیش طبق .۱شودروز بیشتر میبهروز

  611۲ سال در %5/۱1 حدود از جهان در جمعیت سالمند نسبت

پی  در و یافتخواهد افزایش  6151 سال در %8/6۱ حدود به

جمعیت  اخیر دهه دو طی دموگرافیك سریع و وسیع تغییرات

ما  کشور. رودمی پیش سالخوردگی سمت به سرعت به جهان

 هایشاخص. بودنخواهد یبنصبی جمعیتی تغییر این از نیز انایر

 ما نیز کشور در شدنپیر روند که دهندمینشان آماری

 زندگی )حدود به امید و جمعیت رشد افزایش با ت.اسشدهآغاز

 همانند سایر نیز ایران در سال 21 باالی افراد تعداد ( سال ۲1

اخیراً رضایت از . 6است افزایش به رو توسعه حال در کشورهای

زندگی به عنوان بهترین شاخص نمایانگر کیفیت زندگی معرفی 

 است.شده

 

 
 
عمیق درونی  احساس شادی کلی ورضایت از زندگی نوعی    

شود، به جهان بیرون ناشی می های فردی درتجربه است که از

عبارت دیگر بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در 

 سالمت وضعیت و زندگی کیفیت . اهمیت۳کندآن زندگی می

 هایمراقبت بیشتر که معتقدند نظرانکه صاحب است حدی تا

 و وضعیت زندگی کیفیت بهبود بر بایستی حاضرقرن  بهداشتی

ی مقایسهلذا پژوهش حاضر با هدف . ۴گردد سالمت متمرکز

میزان رضایت از زندگی در دوره سالمندی سالمندان ساکن در 

منزل و سالمندان ساکن در آسایشگاه شهرستان کرمانشاه در سال 

 انجام شد. ۱۳3۱

 ها:مواد و روش

 ۱۳3۱توصیفی در سال  -این پژوهش به صورت مقطعی

ی زنان سالمند مقیم در گرفت. جامعه آماری شامل کلیهانجام

نفر از زنان  ۲1نفر( و  ۲1روزی مادر کرمانشاه )آسایشگاه شبانه

دسترس انتخاب شدند، بود. به روش انتخاب درکه غیر ساکن 

داشتن رضایت سال و 21ورود به این مطالعه سن باالی معیارهای 

این مطالعه و نیز عضویت در آسایشگاه مادر در  دربرای شرکت 

 معیارهای خروج شامل افرادی زنان ساکن سرای سالمندان بود.

که دارای مشکالتی نظیر ناتوانی ذهنی حاد و آلزایمر بودند ، بود 

توانایی درک سؤاالت را نداشتند و قادر به شرکت در پژوهش 

 *۲، شیما مرادی5شکوه صادقی 

پزشکی، دانشگاه علوم پیرا، دانشکده رادیولوژیگروه -۱

 .کرمانشاه، ایرانپزشکی کرمانشاه، 

اه دانشگ ،عوامل محیطی موثر بر سالمتتحقیقات  مرکز -6

 .ایران کرمانشاه،علوم پزشکی کرمانشاه، 
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 چکیده

 المندانسبسوی وضعیت انفجار جمعیت  که ای استشرایط کنونی افزایش جمعیت سالمندان به گونه

همچنین مسأله بهداشت، سالمت و تأمین آسایش و رفاه آنان در جامعه، هر روز  است.حالت داده تغییر

رضایت از زندگی در دوره سالمندی  مقایسه کند. لذا پژوهش حاضر با هدفتری پیدا میابعاد تازه

این پژوهش توصیفی  د.کرمانشاه انجام ش آسایشگاه شهر منزل و سالمندان ساکن در سالمندان ساکن در

زن سالمند  ۱۴1( روی  LSIAپرسشنامه استاندارد شاخص رضایت از زندگی سالمندان ) با استفاده از

میانگین کل رضایت از  گرفت.تحلیل قرار مورد تجزیه و SPSS 20 افزاربا نرمها گرفت . دادهانجام

نتایج  بود. 82/61 ± 3۳/6و در زنان غیرساکن  ۳2/۱2 ± 3۴/5زندگی در زنان ساکن در آسایشگاه 

غیرساکن، به دلیل برخورداری زنان سالمند  پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایت از زندگی در

 داری بیشتر از زنان سالمند ساکن درحمایت اجتماعی و احترام و محبت خانواده به طور معنی ا ازهآن

 آسایشگاه است.

 آسایشگاه رضایت از زندگی ، سالمندی، زنان، :هاواژهکلید
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 یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامهنبودند، بود. برای دست

 (LSIA)استاندارد شاخص رضایت از زندگی سالمندان 

زندگی  میل به شد. که دارای پنج مولفه به شرح زیر است:استفاده

شکیبایی، همخوانی میان  احساسی(، ثبات قدم و)در مقابل بی

انگاره مثبت و چگونگی خلق. آرزوها و اهداف تحقق یافته، خود

ها باید در یك و آزمودنی بوداین آزمون دارای بیست عبارت 

و  1امتیاز ، نمی دانم =  6ای ) موافقم = درجه ۳مقیاس لیکرت 

امتیاز ( موافقت یا مخالفت خود را با هر یك از  ۱ =مخالفم 

 ۴1تا  1. دامنه نمرات در طیفی از کردندمیعبارات آن مشخص 

. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی اشتقرار د

 %۳۴ساختار عاملی ) و روایی آن با استفاده از ۲3/1درونی 

و با  61نسخه   SPSS فزارانرم ها به وسیله. داده5 بودندواریانس( 

انحراف معیار( برای  -استفاده از معیارهای مرکزی )میانگین

 هایهای کمی و از جداول فراوانی و فراوانی نسبی برای دادهداده

 شد. کیفی استفاده

 :نتایج

 ± ۳۱/۱۱میانگین سنی زنان سالمند ساکن در آسایشگاه      

 ۳2/23 ± 66/8و در زنان سالمند غیر ساکن در آسایشگاه  ۳۴/۲۴

ساکن باسوادتر از زنان ساکن در سال بود. از نظر آماری زنان غیر

های مربوط به میل به زندگی یافته (. >15/1p)آسایشگاه بودند 

داد که میانگین آن  در زنان ساکن در آسایشگاه نشان

میانگین بودند. اکثریت جامعه نمونه زیر  % 21، یعنی ۱8/6±۱۳/۳

تری به میل به زندگی داشتند. در مقابل در زنان تمایل پایین

داد بود که نشان 32/۴ ± 13/6ساکن میانگین میل به زندگی غیر

زیر میانگین هستند. در زنان ساکن در آسایشگاه ثبات قدم و  5۱%

جامعه  %51داد که نتایج نشان 2۱/۴±1۴/6شکیبایی با میانگین 

 ± ۱3/6ساکن با میانگین در زنان غیر زیر میانگین هستند. ،نمونه

در زنان ساکن در آسایشگاه  زیر میانگین بودند. ۴۲%، 6۴/5

ه ک دادیافته نشانمیانگین همخوانی میان آرزوها و اهداف تحقق

و در زنان . (۲۳/6±۴۴/۱زیر میانگین بودند )با میانگین  ۳/2۴%

ه یافتتحقق فساکن میانگین همخوانی میان آرزوها و اهداغیر

 زیر میانگین (. % 3/56بود ) ۱۳/۳ ± 56/۱

 

 در افراد مورد مطالعه ارتباط بین سن با اهداف رضایت از زندگی. ۱جدول

 

آسایشگاه زنان سالمند ساکن رضایت از زندگی ساکن آسایشگاهزنان سالمند غیر   

 P-Value ضریب همبستگی پیرسون P-Value ضریب همبستگی پیرسون

 3/0 05/0 4/0 5/0 میل به زندگی

 9/0 -5/0 3/0 -005/0 ثبات قدم و شکیبایی

 6/0 01/0 9/0 -5/0 یافتههمخوانی میان آرزوها و اهداف تحقق

 9/0 -5/0 1/0 -0۰/0 خودانگاره مثبت

 3/0 -00۰/0 9/0 5/0 چگونگی خلق

 6/0 -04/0 8/0 /.0۲ ضریب همبستگی کلی
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 دمیانگین خودانگاره مثبت در زنان ساکن در آسایشگاه عبارت بو

میانگین  و بودندزیر میانگین  %۳/2۴یعنی  2۳/6±56/۱از 

 % ۳/۴۴یعنی  ۳۳/۳ ± 5۴/۱ساکن خودانگاره مثبت در زنان غیر

شگاه با در آسای چگونگی خلق در زنان ساکن . زیر میانگین بودند

زیر میانگین بودند. در زنان   %۴۳داد که نشان 62/۳±۱۲/6میانگین 

نتایج مربوط  (.6/۴± 2۳/6زیر میانگین بودند) % ۴/5۱ساکن غیر

رضایت از زندگی در زنان ساکن در آسایشگاه ) به میانگین کلی 

میانگین رضایت از زندگی  زیر %۳/5۴داد که ( نشان3۴/5±۳2/۱2

زیر میانگین  %51ساکن این در حالی بود که در زنان غیر هستند.

های مربوط به ارتباط بین سن با اهداف رضایت از بودند. یافته

  .دارددر جدول زیر قرارزندگی 

 بحث:

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که به طور کلی میزان رضایت      

بیشتر از زنان ساکن در آسایشگاه  ساکناز زندگی در زنان غیر

است. درمطالعه ی شریفی درآمدی نیز میزان رضایت از زندگی 

. 2ندو سالمت روان بیشتری داشت ساکن باالتر بوددر سالمندان غیر

داد غرب، یك تحقیق طوالنی مدت نشانهمچنین در جوامع 

های حمایت اجتماعی مانند خانواده، دوستان سیستم افرادی که در

اشته تری دتر بوده و زندگی طوالنیو همساالن عضو هستند، سالم

. پناغی نیز در مطالعه ۲و نیز رضایت بیشتری از زندگی خود دارند

ترین عوامل داد که روابط خانوادگی یکی از مهمی خود نشان

. در 8باشدهای مختلف کیفیت زندگی میتاثیرگذار بر حوزه

 سوم یكشد که بیشتر از ای در میان اهالی فنالند مشخصمطالعه

. بر طبق نظر کاریلد و همکاران 3برنداز سالمندان از تنهایی رنج می

های حمایت اجتماعی نه تنها حمایت عاطفی را برای فرد شبکه

. ۱1کنندبلکه از سالمت جسمی خود نیز پشتیبانی می کنندفراهم می

های اجتماعی و خانوادگی از جمله همسر و خویشاوندان حمایت

 و دوستان دارای اثر مثبت بر بهداشت روان و افزایش اعتماد

ان داده که سالمندنفس در سالمندان دارد. نتایج پژوهش ها نشانبه

 شگاهدان آسایبه سالمن تری نسبتمقیم خانواده از نگرش مثبت

های خود زندگی بودند. همچنین سالمندانی که در خانهبرخوردار

کنند از کیفیت زندگی و سالمت روان بیشتری نسبت به می

سالمندان آسایشگاه ها برخوردارند و عملکرد بهتری را از نظر 

های احساس ذهنی و تعداد مشکالت موجود در انجام فعالیت

لمندی های سانسبت به سالمندان ساکن آسایشگاهروزمره زندگی 

  .۱۱اندرا کمتر گزارش کرده

 :گیرینتیجه

االیام توسط اعضای خانواده مراقبت افراد سالمند از قدیم      

شدند اما پس از تغییر و تحوالت اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی می

و خانوادگی و نگرش در جهت حمایت از خانواده، مراقبت از 

های مخصوص سالمندان سالمند از محیط خانواده به آسایشگاه

کلی با ورباشد. بطیافته که آغازی برای تنهایی سالمندان میانتقال

بودن رضایت از زندگی سالمندان، لزوم یك توجه به پایین

 است.ریزی دقیق و جامع آموزشی در این زمینه ضروریبرنامه

 :تقدیر و تشکر

ی طرح منتور شیپ مصوب معاونت حاضر نتیجه مطالعه     

باشد، لذا تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می

ت کننده در این طرح و معاونبدینوسیله از تمامی سالمندان شرکت

محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکر 

 آید.می و قدردانی بعمل
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Abstract 

The elderly population is increasingly growing toward 
population explosion of grandmothers. Also, their hygiene, 
health, comfort, and welfare are of important perspectives. 
Therefore, this study was conducted to compare the life 
satisfaction of the elderly women at home with that of women 
at nursing home in Kermanshah. To conduct this study, a 
standard questionnaire (LSIA) was distributed among 140 
elderly women. Then the quantitative data were analyzed by 
SPSS 20. The total average of life satisfaction among women 
in the nursing home was 16.36 ± 5.94, whereas it was 20.86 ± 
2.93 for women reside at home. The result revealed that life 
satisfaction of elderly women at home was significantly 
higher because of their social support and family affection 
and respect. 
Keywords: life satisfaction, elder, women, nursing home 
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