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Background and Objective: Due to the growing elderly population and the
increasing age-related disabilities, considering age-related social isolation
and the role of health is important. The main purpose of this study was to
investigate the relationship between social isolation and health in the elderly
in Tehran, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional, correlational study was
conducted in 2017 among 382 elderlies aged 65 years old and above in
Tehran, Iran. The participants were selected through the multi-stage cluster
sampling method. The data collection tool was Goldberg General Health
Questionnaire (GHQ), Activities of Daily Living Questionnaire (ADL), and
Keizer Social Health Questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 22
using descriptive and analytical statistics and Pearson correlation coefficient.
Results: Overall, 52.4% of the respondents had physical health, 56.8% had
social health, and 60.5% had mental health, and the mean social isolation in
the elderly was about 62%. The results of Pearson correlation coefficient
indicated a significant inverse relationship between mental health (P=0.001,
r=0.456) and social isolation (P=0.017, r=0.325) among the elderly. In other
words, with increasing mental and social health, the sense of social isolation
among the elderly is reduced.
Conclusion: There is a reverse relationship between health and social
isolation in the elderly and having mental and social health can have a
positive impact on reducing social isolation among this vulnerable stratum.
Keywords: Health; Senility; Social Isolation; Tehranian Elderlies

Copyright © 2017 Journal of Education and Community Health. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite

مجله آموزش و سالمت جامعه

05
تهراني
 91تا
سالمندان
،9316درصفحات
پاییزسالمت
اجتماعي و
شماره ،3
رابطه،4انزواي
دوره
: 10.21859/jech.4.3.19

مقاله پژوهشي

رابطه انزوای اجتماعی و سالمت در سالمندان تهرانی
علي سیفزاده ،9منصور حقیقتیان ،*،0علي اصغر

مهاجراني0

 1دانشجوي دکتراي تخصصي ،گروه جامعهشناسي ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دهاقان ،ایران
 2دکتراي تخصصي ،گروه جامعهشناسي ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دهاقان ،ایران
* نویسنده مسئول :منصور حقیقتیان ،گروه جامعهشناسي ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دهاقان ،ایران.
ایمیلmansour_haghighatian@yahoo.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/03/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/01/30 :
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و نیز افزایش ناتوانایيهاي دوره سالمندي به
دلیل باالرفتن سن ،توجه به انزواي اجتماعي سالمندان و نقش سالمت در کاهش این پدیده از اهمیت خاصي
برخوردار ميباشد .در این راستا هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي رابطه انزواي اجتماعي و سالمت در
سالمندان شهر تهران است.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعي -همبستگي در سال  1311در ارتباط با  382نفر از سالمندان  16سال و
باالتر شهر تهران که با روش نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شده بودند ،انجام گرفت .ابزار گردآوري
اطالعات شامل :پرسشنامه سالمت عمومي ،)GHQ: General Health Questionnaire( Goldberg
پرسشنامه توانایي انجام فعالیتهاي روزانه زندگي ( )ADL: Activities of Daily Livingو پرسشنامه
سالمت اجتماعي  Keyesبود .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS 22در  2سطح توصیفي و
تحلیلي از طریق آزمون ضریب همبستگي  Pearsonصورت گرفت.
یافتهها 62/4 :درصد از پاسخگویان داراي سالمت جسماني 61/8 ،درصد داراي سالمت اجتماعي و 10/6
درصد داراي سالمت رواني بودند و میانگین انزواي اجتماعي در سالمندان مورد مطالعه حدود  12درصد بود.
همچنین نتایج ضریب همبستگي  Pearsonنشان داد که بین سالمت رواني ( )P=0/001 ،r=-0/461و
اجتماعي سالمندان ( )P=0/010 ،r=-0/326و انزواي اجتماعي آنها رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد؛ به
عبارت دیگر با افزایش سالمت رواني و اجتماعي ،انزواي اجتماعي سالمندان کاهش ميیابد.
نتیجهگیري :بین سالمت و انزواي اجتماعي در سالمندان رابطهاي معکوس وجود دارد و برخورداري از سالمت
رواني و اجتماعي ميتواند بر کاهش انزواي اجتماعي این قشر آسیبپذیر اثر مثبتي داشته باشد.
واژگان کلیدي :انزواي اجتماعي؛ سالمندان تهراني؛ سالمندي؛ سالمت

مقدمه
افزایش چشممگیر جمعیت سمالمندان پدیدهاي است که از
قرن بیسمممت آغاز شمممده و در قرن بیسمممت و یک که قرن
سممالخوردگي جمعیت دنیا اسممت ،ادامه دارد .ایران نیز از این
قاعده جدا نبوده و در حال حاضممر مرحله انتقال سمماختار سممني
جمعیتي از جواني به سالمندي را تجربه ميکند؛ بهطوري که از
سممال  1316تا ( 1316طي سممه دهه اخیر) ،میزان جمعیت
سمالمند در کشمور دوبرابر شده است .مطابق با نتایج سرشماري
سال  1/1 ،1316درصد از جمعیت کشور را گروه سني  16سال
و باالتر تشمکیل دادهاند ] .[1سمالخوردگي با تغییرات جسماني،
اجتماعي و رواني سالمندان همراه است که از آن جمله ميتوان
به کاهش نسممبي قواي جسممماني ،بازنشممسممتگي و ازدسممتدادن
02

موقعیتها و مسمملولیتهاي شممغلي و کاهش ارتباطات اجتماعي
فرد اشممماره کرد .تنهمایي یا احسممماس تنهایي یکي دیگر از
ویژگيهاي این مرحله از زندگي اسممت .فرد سممالخورده هر چند
وقت یکبار شماهد مرگ یکي از دوسمتان ،بسمتگان ،آشمنایان و
همسمن و سماالن خود ميباشممد؛ از این رو هر روز بیش از پیش
احسمماس تنهایي به او دسممت ميدهد ] .[2کاهش شممبکههاي
اجتماعي ،ازدسمتدادن نزدیکان و بیماريهاي ذهني و جسمي،
زندگي سمال بسمیاري از سممالمندان را به چالشمي بزرگ تبدیل
کرده است ].[3
در حقیقت ،افسممردگي و انزواي اجتماعي دردي اسممت که
ه زمان با گذر جامعه ایران از یک جامعه سمممنتي به مدرن،
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سیفزاده و همکاران

کهنسماالن و سمالمندان را گرفتار کرده است .براساس آمارهاي
موجود از تعداد کل سمالمندان کشور 16 ،درصد در شهر تهران
سمکونت دارند .همچنین میزان سمالمندان شهر تهران نسبت به
کل جمعیت این شممهر  11درصممد اسممت؛ بنابراین شممهر تهران
جمعیت سالخوردهتري نسبت به ایران و استان تهران را در خود
جاي داده است؛ بهطوري که میانگین سني در شهر تهران 31/2
سال ميباشد .این درحالي است که میانگین سني در کل کشور
معادل  20/1سال ميباشد و این مسأله لزوم توجه جدي به این
قشممر و نیازهاي اجتماعي آنها را نشممان ميدهد ] .[4یکي از
دالیل بررسمي انزواي اجتماعي افراد مسن این واقعیت است که
سممالمندان بهطور منحصممربهفردي قادر به بهینهسممازي روابط
اجتماعي و یا تنظی انتظارات نميباشممند؛ بهطوري که سممطح
پایین ارتباطات اجتماعي باعث احساس تنهایي و کاهش حمایت
اجتماعي ادراکشده ميشود ].[6
در ارتباط با سممالمت دو مدل وجود دارد که مدل اول بر
سممبک زندگي و دیگري بر انتخاب براسمماس سممالمت تأکید
مينماید .مدل اول با عواملي چون محیط اجتماعي و سمممبک
زندگي سر و کار دارد و تأثیر آنها بر سالمت را بررسي ميکند.
ممدل دوم که همان تبیین انتخابي اسمممت ،بیان ميکند که
سمالمتي بر فرآیندهاي طبقهبندي اجتماعي تأثیرگذار ميباشد.
در این مدل سمالمتي بهعنوان عاملي در نظر گرفته ميشمود که
ميتواند بر شانس افراد در آموزش ،حرفه ،شایستگيهاي فردي،
مشمارکت اجتماعي و شبکههاي اجتماعي تأثیرگذار باشد؛ براي
مثال بیماري رواني و نداشمتن سالمت ميتواند فرد را به انزواي
اجتماعي بکشماند؛ در نتیجه از شمانس مشارکت اجتماعي آنها
کاسته ميشود ].[1
نتایج مطالعات حاکي از آن اسممت که وضممعیت سممالمت
سالمندان با طردشدن از اجتماع ارتباط دارد و فقدان روابط مؤثر
منجر به شکلگیري تهدیدي جدي براي سالمت فردي ميشود.
افرادي که روابط پایدار و معناداري با یکدیگر نداشته و در موارد
نیاز ،کسممي را براي مراجعهکردن ندارند ،معموالً دچار تنهایي و
در نتیجه انزواي اجتماعي ميشمموند که این امر اغلب منجر به
مشممکالت فردي جدي مانند افسممردگي ،کمبود اعتمادبهنفس،
مشمکالت اجتماعي و عالئ بیماريهاي جسماني ميگردد ].[0
در حقیقت ،انزواي اجتماعي یکي از مشممکالت رواني -اجتماعي
ميباشد که کمتر به آن توجه شده است .کاهش قواي جسمي و
سمممالمتي ،سمممالمندان را در معرض انزوا قرار ميدهد و براي
بسممیاري از سممالمندان تنهایي و انزوا در آخر عمر ،پدیدهاي
ناخوشایند و فرساینده ميباشد ] .[8در این راستا ،نتایج پژوهش
حس میني رمقاني و همکاران نشممان داد که مهارتهاي ارتباطي،
حممایت اجتماعي و تجارب معنوي روزانه نقش معناداري در
پیشبیني احسمماس تنهایي سممالمندان دارند و  38درصممد از
واریمانس احسممماس تنهایي را پیشبیني مي کنند ] .[1نتایج
پژوهش  Martinaو همکاران نیز بیانگر آن بود که فعالیتهاي
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آموزشي و اجتماعي افراد مبتال به انزواي اجتماعي باعث کاهش
انزواي اجتماعي و تنهایي در میان افراد مسن ميگردد ] .[10از
سممموي دیگر ،در پژوهش  Cornwellو  Waiteدر دانشمممگاه
شممیکاگو گزارش گردید که فقدان ارتباطات اجتماعي همواره با
احسمماس تنهایي و انزواي اجتماعي همراه نبوده و از آنجایي که
انزواي عیني و ذهني مفاهیمي متمایز هسمممتند ،ممکن اسمممت
بهطور مسممتقل با سممالمت مرتبط باشممند ] .[6عالوهبراین دیگر
مطمالعمات ،انزواي اجتمماعي را در  2جنبه منفي و مثبت مورد
توجه قرار دادهاند که بر مبناي آنها ميتوان انزوا را از یک سممو
بهعنوان پدیدهاي منفي و نتیجه فرایندهاي مرتبط با نوسممازي و
از سمموي دیگر بهعنوان موقعیت سمماختاري بالقوهاي که قادر به
ارائه بازده مثبت است ،در نظر گرفت ].[11،12
در پژوهش حاضمر منظور از انزواي اجتماعي وضعیتي است
که در آن روابط و پیوندهاي عیني فرد با دیگر افراد جامعه،
گروهها و اجتماعات منفصمل ميگردد و عضمویت و مشارکت در
گروههاي رسممي و غیررسممي ،تضعیف شده و یا قطع ميشود.
در حقیقت ،این شممرایط به معناي ضممعف و یا فقدان پیوندهاي
اجتماعي و دوستي و همچنین روابط افراد با گروههاي رسمي و
غیررسمممي ميباشممد ] .[13در مجموع ،مطالعه حاضممر با هدف
تعیین رابطمه بین ابعاد مختلف سمممالمتي و انزواي اجتماعي
سمالمندان شهر تهران انجام شد .شایان ذکر ميباشد که در این
پژوهش از مدل دوم سالمت بهره گرفته شده است.
مواد و روش ها
پژوهش مقطعي -همبستگي حاضر در سال  1311در ارتباط
با  384نفر از افراد  16ساله و باالتر شهر تهران انجام شد .براساس
روش نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي ،ابتدا کالنشهر تهران
به  6ناحیه شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز تقسی شد و سپس
فهرست مناطق هر ناحیه تهیه گردید .در ادامه از هر ناحیه 1
منطقه و در مجموع  6منطقه ( )10،21،1،1،4انتخاب شدند و
فهرست محالت موجود در این مناطق به دست آمد .در مرحله
بعدي در هر منطقه  3محله ( 16محله) به شکل تصادفي انتخاب
گشت و اطالعات سالمندان هر محله از مرکز بهداشت محله
مربوطه دریافت شد .پس از تهیه لیست و مشخصات سالمندان
هر محله ،براي دسترسي به فرد سالمند و تکمیل پرسشنامه از
روش نمونهگیري تصادفي -طبقهاي (متناسب) استفاده گردید.
معیارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از :تمایل افراد به شرکت
در پژوهش ،قرارداشتن در دامنه سني  16سال و باالتر و سکونت
در  6منطقه مورد نظر ( )1،4،1،10،21تهران .تکمیل ناقص
پرسشنامهها نیز بهعنوان معیار خروج در نظر گرفته شد .گردآوري
اطالعات این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بدینصورت انجام
گرفت که  6نفر از پرسشگران آموزشدیده در جلسه توجیهي
شرکت نمودند و دستورالعمل و راهنماي نحوه تکمیل پرسشنامه
در اختیار آنها قرار گرفت .سپس آنها براساس دستورالعمل و
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بهصورت تصادفي به پاسخگویان مراجعه نمودند و با استفاده از
مصاحبه حضوري ،پاسخها را دریافت کرده و پرسشنامه را تکمیل
نمودند .شایان ذکر است که بهمنظور رعایت نکات اخالقي ،پس
از توضیح اهداف پژوهش به سالمندان و کسب رضایت آگاهانه،
به آنها در رابطه با محرمانهماندن اطالعات اطمینان خاطر داده
شد و براي این منظور پرسشنامهها بدون نام تکمیل گردید و آن
دسته از سالمنداني که تمایل به شرکت در پژوهش نداشتند ،از
مطالعه خارج شدند .باید خاطرنشان ساخت که پرسشنامهها با
مساعدت مسلوالن مراکز بهداشتي -درماني مناطق پنجگانه
تکمیل گردیدند.
سالمت رواني سالمندان با استفاده از فرم  12سؤالي
پرسشنامه سالمت عمومي  )GHQ( Goldbergسنجیده شد
] .[14سؤاالت این پرسشنامه بر مبناي روش لیکرت و با مقیاس
 4گزینهاي بهترتیب با نمرات  2 ،1 ،0و  3نمرهگذاري گردید و
مجموع نمرات پرسشنامه  31بود که طبق مطالعه عبادي و
همکاران ،بهترین نقطه برش براي این روش  14/6ميباشد ].[16
روایي و پایایي نسخه فارسي این پرسشنامه در ایران توسط
پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي مورد تأیید قرار گرفته
و میزان ضریب آلفاي کرونباخ آن بین  0/00تا  0/10گزارش شده
است ] .[11از سوي دیگر ،براي سنجش سالمت اجتماعي از
پرسشنامه سالمت اجتماعي  Keyesاستفاده شد .این پرسشنامه
استاندارد داراي  23سؤال با طیف لیکرت  4درجهاي از "همیشه"
تا "هرگز" ميباشد که در این پژوهش پس از سنجش روایي16 ،
سؤال آن مورد استفاده قرار گرفت و براي گزینه همیشه امتیاز ،3
اکثر اوقات امتیاز  ،2بهندرت امتیاز  1و براي هرگز امتیاز  0در
نظر گرفته شد و دامنه تغییرات بین  16تا  46متغیر بود .نقطه
برش براي این بعد سالمت نیز  23/6در نظر گرفته شد .شایان
ذکر ميباشد که روایي و پایایي ابزار در مطالعات پیشین در حد
قابل قبولي گزارش شده است ].[10
میزان انزواي اجتماعي سالمندان با استفاده از پرسشنامه
بوميشده چلبي و امیرکافي سنجیده شد .ابعاد انزواي اجتماعي
در این ابزار شامل :روابط خانوادگي با  6سؤال (روابط فکري و
عاطفي سالمند با دیگر اعضاي خانواده) ،روابط محلي و همسایگي
با  18سؤال ،روابط فرامحلي با  0سؤال (تعامالت دوطرفه با
استفاده از وسایل ارتباطي) ،پیوندهاي انجمني با  2سؤال (میزان
فعالیت فرد در انجمنهاي داوطلبانه) و سرمایه اجتماعي ابزاري
با  1سؤال (میزان دسترسي افراد به منابع اجتماعي) ميباشد
] .[18سؤاالت این پرسشنامه با مقیاس لیکرت  4گزینهاي
نمرهگذاري شدند و دامنه نمرات قابل اکتساب بین 38-162
متغیر بود .روایي و پایایي این ابزار در مطالعات پیشین در حد
قابل قبولي گزارش شده است ].[11
براي سنجش سالمت جسماني سالمندان نیز از  0سؤال مربوط
به بخش سالمت جسماني پرسشنامه ( Goldbergاز مقیاس 28
سؤالي) و پرسشنامه توانایي انجام فعالیتهاي روزانه زندگي
00

( )ADLاستفاده شد .جهت ترکیب دو مقیاس سنجش در بخش
سالمت جسماني پرسشنامه  0( Goldbergسؤال) براي گزینه اصالً
امتیازي در نظر گرفته نشد؛ اما به گزینه کمتر از حد معمول امتیاز
 1و به گزینه در حد معمول  2امتیاز تعلق گرفت .پرسشنامه توانایي
انجام فعالیتهاي روزانه زندگي نیز حاوي  0سؤال بود و نمرهدهي
آن بهصورت اصالً نميتوان =  ،0با کمک انجام ميده =  1و مستقل
انجام ميده =  2انجام شد؛ بنابراین در مجموع 14 ،سؤال براي
سنجش سالمت جسماني مطرح گردید و دامنه تغییرات بین 14
تا  28نمره بود .شایان ذکر است که نقطه برش براي این بعد سالمت
 10/6در نظر گرفته شد .ضریب آلفاي پرسشنامه توانایي انجام
فعالیتهاي روزانه زندگي در ایران معادل  0/11محاسبه گردید
که این میزان در پژوهش حاضر برابر با  0/83بود ] .[20ابزار
سنجش توانایي سالمند در انجام فعالیتهاي روزمره زندگي
( )ADLیک شاخص کلیدي براي مراقبتهاي طوالنيمدت است
که در آن از میزان وابستگي یا ناتواني عملکرد سالمند در انجام
یک و یا انواع بیشتري از فعالیتهاي روزمره زندگي و نیز میزان
مستقلبودن سالمند در انجام کارهاي منزل بدون کمک دیگران
و یا نیاز سالمند به کمک یا نظارت دیگران در مورد مراقبتهاي
شخصي سؤال ميشود ].[21
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS 22در دو
سطح توصیفي و تحلیلي انجام شد .براي توصیف یافتههاي پژوهش
از جداول یکبعدي استفاده گردید و براي تجزیه و تحلیل اطالعات
از ضرایب همبستگي  Pearsonبهره گرفته شد .سطح معناداري در
آزمونهاي به کار گرفتهشده نیز کمتر از  0/06لحاظ گردید.
یافته ها
میانگین سممني شممرکتکنندگان در پژوهش 02/2±1/11
سممال بود و  11/6درصممد از افراد مورد مطالعه سممالمندان جوان
( 16-11سممال) 24/6 ،درصممد سممالخورده ( 00-01سممال) و 1
درصمد کهنسمال ( 80سمال و باالتر) بودند .همچنین  66درصد
( 210نفر) از شممرکتکنندگان در پژوهش را سممالمندان مرد
تشکیل دادند و  00درصد ( 210نفر) داراي همسر بودند .از نظر
سمطح تحصیالت نیز  11/1درصد ( 263نفر) بيسواد و یا داراي
تحصیالت ابتدایي 22/2 ،درصد ( 86نفر) داراي تحصیالت دیپل
و  12/3درصد ( 40نفر) داراي تحصیالت باالتر از دیپل بودند.
وضممعیت سممالمت جسممماني ،رواني و اجتماعي سممالمندان
شمرکتکننده در پژوهش در جدول  1ارائه شده است .مطابق با
یافتهها 62/4 ،درصمد از پاسمخگویان از سالمت جسماني61/8 ،
درصممد از سممالمت اجتماعي و  10/6درصممد از سممالمت رواني
برخوردار ميباشند.
وضعیت انزواي اجتماعي سالمندان شرکتکننده در پژوهش
در جدول  2ارائه شممده اسممت .مطابق با یافتهها ،میانگین انزواي
اجتماعي سمالمندان حدود  12درصمد ميباشد؛ بنابراین انزواي
اجتماعي در سممالمندان شممهر تهران در سممطح باالیي قرار دارد.
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سیفزاده و همکاران

جدول  :9توزیع فراواني وضعیت سالمت جسماني ،رواني و اجتماعي سالمندان شرکتکننده در پژوهش ()n=382
متغیر

وضعیت سالمتي براساس نقطه برش

میانگین

انحراف معیار

رنج نمرات

سالمت جسماني

14/10

3/31

14-28

(200 )62/4

سالمت اجتماعي

26/61

6/10

16-46

(210 )61/8

سالمت رواني

21/08

6/03

12-31

(231 )10/6

تعداد (درصد)

جدول  :0میانگین ،انحراف معیار و درصد میانگین از حداکثر نمره قابل اکتساب ابعاد انزواي اجتماعي سالمندان
میانگین

انحراف معیار

رنج نمرات

میانگین (از  922درصد)

ابعاد انزواي اجتماعي
روابط خانوادگي

1/61

1/62

6-20

32/8

روابط محلي

31/01

1/04

18-02

64/3

روابط فرامحلي

18/23

4/21

0-28

16/1

پیوندهاي انجمني

1/64

1/61

2-8

81/8

سرمایه اجتماعي ابزاري

18/00

4/34

1-24

08/2

میانگین کلي

14/18

21/16

38-162

12/4

بررس مي ابعاد انزواي اجتماعي این قشممر آس میبپذیر نشممان
ميدهد که  2بعد پیوندهاي انجمني ( 81/8درصممد) و سممرمایه
اجتماعي ابزاري ( 08/2درصممد) باالترین میزان انزوا را به خود
اختصمما دادهاند .از سمموي دیگر کمترین میزان انزوا در بعد
روابط خانوادگي تجربه ميشمممود و بهطور میانگین حدود 33
درصممد از سممالمندان انزواي اجتماعي را در ارتباطات خانوادگي
خود تجربه نمودهاند.

نتایج ضریب همبستگي  Pearsonنشان داد که بین سالمت
روان مي ( )P=0/001 ،r=-0/461و اجممتممممماع مي (،r=-0/326
 )P=0/010سممالمندان و انزواي اجتماعي آنها رابطه معنادار و
معکوسمي وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش سالمت رواني و
اجتماعي ،انزواي اجتماعي آنها کاهش ميیابد؛ اما بین سالمت
جسمماني و انزواي اجتماعي سالمندان رابطه معناداري مشاهده
نگردید (( )P=0/314جدول .)3

جدول  :3همبستگي بین ابعاد مختلف سالمت جسماني ،اجتماعي و رواني و میزان انزواي اجتماعي سالمندان
متغیرهاي مورد مطالعه

0

9

3

4

1

سالمت رواني
سالمت اجتماعي

**

سالمت جسماني

*

انزواي اجتماعي

**

* ضرایب در سطح کمتر از  0/06معنادار ميباشند؛

0/140

0/383

-0/461

**

*
*

0/310

-0/326

1
-0/308

1

ضرایب در سطح کمتر از  0/01معنادار ميباشند.

بحث
انزواي اجتماعي به معناي ضممعف و عدم وجود پیوندهاي
اجتماعي اسممت و به فرایند فروپاشممي روابط بین شممخصممي،
مسممدودشممدن ارتباطات ،کنارهگیري از تماسهاي اجتماعي و
کوچمکشمممدن حلقههاي اجتماعي اطراف فرد داللت ميکند
] .[22نتایج پژوهش حاضمممر نشمممان داد که میانگین انزواي
اجتماعي سمالمندان حدود  12درصمد ميباشد که این میانگین
نشانگر باالبودن انزواي اجتماعي در سالمندان شهر تهران است.
این یافته با نتایج مطالعه کالنتري و حس مینيزاده ] [11که طي
آن میانگین انزواي اجتماعي شممهروندان تهراني معادل 12/14
درصممد گزارش شممد و حکایت از گسممترش انزواي اجتماعي در
جامعه شمهري تهران داشمت ،همخواني دارد .جمعیت سالمند با
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1

توجه به شممرایط سممني و جسمممي خود کمتر در جامعه بهعنوان
افراد فعال حضممور دارند و بهگونهاي در حاش میه زندگي ميکنند
] .[23بر مبناي نتایج ،میانگین بعد ارتباطات خانوادگي متغیر
انزواي اجتماعي سممالمندان کمتر از حد متوسممط (حدود 33
درصمد) بوده و بیانگر آن است که یک سوم از سالمندان انزواي
اجتماعي را در خانواده نیز تجربه ميکنند .بررسمممي دقیق تر
دادهها در این ارتباط نشمان داد که با وجود ضعف در پیوندهاي
اجتماعي ،پیوندهاي خانوادگي در بین سممالمندان شممهر تهران
هنوز از استحکام و پایداري برخوردار ميباشد.
سمالمت در این پژوهش شمامل سمه بعد سالمت جسماني،
رواني و جسماني بود ] .[24نتایج نشان داد که وضعیت سالمت
03

رابطه انزواي اجتماعي و سالمت در سالمندان تهراني

سمالمندان مورد مطالعه در شهر تهران در حد متوسط ميباشد؛
بدینمعنا که حدود  62درصمممد از پاسمممخگویان از سمممالمت
جسمماني ،حدود  60درصمد از سالمت اجتماعي و  10/6درصد
نیز از سالمت رواني برخوردار هستند .یافتههاي پژوهش شریفي
و همکاران نیز نشمان داد که وضعیت سالمت روان در سالمندان
تهراني نسمبت به سایر کشورها بسیار بدتر است ] .[26براساس
یافتههاي پژوهش بین سممالمت رواني و اجتماعي سممالمندان و
انزواي اجتماعي آنها رابطه معنادار و معکوس مي وجود داشممت.
نتایج تحلیل مسممیر پژوهش کالنتري و همکاران بیانگر آن بود
که متغیر انزواي اجتماعي در مقایسه با متغیر حمایت اجتماعي،
تأثیر مستقی و غیرمستقی بیشتري ( )-0/46بر میزان سالمت
روان شمممهروندان تهراني دارد ] .[21در مجموع ،بین میانگین
سممالمت سممالمندان شممهر تهران و میزان انزواي اجتماعي آنها
رابطه مسمتقی و معکوسمي مشاهده شد؛ بهطوري که با افزایش
سالمت سالمندان ،میزان انزواي اجتماعي آنها کاهش ميیافت.
براسمماس یافتههاي مدرسممي یزدي نیز بین متغیرهاي حمایت
اجتماعي ،سمالمت ،باورهاي سمنتي رایج در جامعه و برداشت از
خود با احسممماس انزواي اجتماعي رابطه معکوس و معناداري
وجود دارد ] .[0سممالمندان به علت مشممکالت فراوان جسمممي و
رواني ،مسممتعد ابتال به آسممیبهاي مختلفي از جمله تنهایي و
انزواي اجتماعي هستند ] .[20در مطالعه  Cornwellو Waite
انزواي عیني و ذهني هریک بهطور مسممتقل با سممالمت مرتبط
بودند ] .[6مطابق با پژوهش  Hortulatusو همکاران 18 ،درصد
از افراد منزوي از یک بیماري مزمن رنج ميبرند ] .[1همچنین
ميتوان گفت که از عوامل مه و اثرگذار بر سممالمت جسمممي و
روحي افراد مسمن ،مشمارکت اجتماعي است که ضمن توجه به
حقوق سمممالمنمدان ميتواند در حفظ نظ اجتماعي و بهبود
کیفیت زندگي روزمره آنها نیز مفید واقع گردد ] .[28شممرکت
سممالمندان در فعالیتهاي معنادار (معموال ًدر قالب دوسممتي و
مشمارکت سازمانیافته) یکي از عناصر کلیدي در ارتقاي کیفیت
زندگي و وضمممعیت سمممالمت عمومي و به دنبال آن کاهش
معلولیتهاي دوران سممالمندي اسممت ] .[21-31در این راسممتا،

نتایج پژوهش  Findlayنشممان داد که یکي از عوامل زیربنایي
مؤثر در مقابله با انزواي اجتماعي ،مداخله آموزشمممي اسمممت.
مداخالت آموزشي ميتوانند با انزواي اجتماعي و اثرات نامطلوب
آن بر افراد مسن مقابله کنند ].[32
از محدودیتهاي این پژوهش ميتوان به پایینبودن سطح
تحصیالت پاسخگویان اشاره کرد؛ بهطوري که براي سالمندان
بيسمواد و ک سمواد ،سمؤاالت پرسمشمنامه توسط پرسشگران
آموزشدیده خوانده شممده و پاسممخ آنها در پرسممشممنامه درج
ميگردید .ضممعف جسممماني سممالمندان و خسممتگي زودهنگام
آن هما از دیگر محدودیت هاي این پژوهش بود .عالوه براین،
ضممعف شممنوایي سممالمندان باعث شممد که در برخي از موارد
چندین بار سممؤاالت توضمیح داده شمموند تا سممالمندان قادر به
پاسخگویي باشند.
نتیجه گیری
بهطور کلي ،نتایج پژوهش حاضممر بیانگر وجود سممطح باالي
انزواي اجتماعي در سالمندان شهر تهران بود .همچنین ،مشاهده
شممد که بین سممالمت و انزواي اجتماعي در سممالمندان رابطه
معکوسمي وجود دارد و برخورداري از سمالمت رواني و اجتماعي
ميتواند بر کاهش انزواي اجتماعي این قشممر آسممیبپذیر اثر
مثبتي داشته باشد؛ بنابراین طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي
بهمنظور ارتقاي سممطح سممالمت سممالمندان براي کاهش انزواي
اجتماعي آنها پیشنهاد ميگردد.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشمي از پایاننامه مقطع دکتراي تخصمصي رشته
جامعهشممناس مي مسممائل اجتماعي ایران با عنوان "بررس مي انزواي
اجتماعي سالمندان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن (مطالعه موردي:
سالمندان شهر تهران)" مصوب دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد
واحد دهاقان است .بدینوسیله از سالمنداني که ما را در انجام این
پژوهش یاري رسمماندند ،قدرداني ميگردد .شممایان ذکر اسممت که
بین نویسندگان هیچگونه تعارض منافعي وجود ندارد.
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