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استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران و عوامل 
اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آن 

موضوع  سالمندان،  جمعیت  روبه رشد  افزایش  به  توجه  با  مقدمه:   
استانداردهای زندگی آنها به عنوان یكی از شاخصهای رفاه عینی موردتوجه 
سیاست گذاران، مدیران اجرایی و دانشگاهیان قرار گرفته است. این مطالعه با 
هدف بررسی وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران و عوامل 

اقتصادی - اجتماعی مرتبط با آن انجام شده است.
تهران  شهر  ساكن  سالمند   150 مشاركت  با  مقطعی  مطالعه  این  روش: 
اطالعات  چك لیست  از  استفاده  با  داده ها  گرفت.  انجام   1397 سال  در 
دموگرافیك و پرسشنامه استانداردهای زندگی با سه مؤلفه شامل تسهیالت 
نرم افزار  از  گردید.  جمع آوری  خانوار  مخارج  و  مسكن  وضعیت  زندگی، 
آماری SPSS و آزمونهای آماری آنالیز واریانس یك طرفه و تی با دو نمونه 

مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.
آن  معیار  انحراف  و   6/73 زندگی  استانداردهای  نمره  میانگین  یافته ها: 
2/53 بود و دامنه آن بین حداقل 1/83 و حداكثر 12/42 قرار داشت كه این 
مقدار استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران با توجه به كل نمره 
زندگی  استانداردهای  ارزیابی گردید.  پایین  تا 17( در سطح   0( پرسشنامه 
در پهنه باال بیشتر از پهنه پایین و متوسط بود. همچنین بر اساس وضعیت 
استاندارد  سطح  از  گروه ها  سایر  با  مقایسه  در  بازنشسته ها  گروه  اشتغال، 
زندگی بیشتری برخوردار بودند. در مورد متغیر جنسیت نیز تفاوت معناداری 

در دو گروه مشاهده نگردید.
افزایش  با  متغیر مهم در رابطه  بازنشستگی یك  در مطالعه حاضر  بحث: 
بازنشسته  افراد  در  مدیریت هزینه  به نظر می رسد  بود.  زندگی  استانداردهای 
باعث شده نسبت به افراد خانه دار، شاغل و یا سالمندانی كه دوباره مشغول به 
كار شده اند، كیفیت استانداردهای زندگی بهتری را تجربه كنند. همچنین باالتر 
باال  اجتماعی  اقتصادی-  پهنه  افراد ساكن در  استانداردهای زندگی در  بودن 
نشان می دهد كه شاخصهای عینی رفاه مانند مساحت واحد مسكونی با پهنه و 
شرایط اقتصادی اجتماعی افراد سالمند مرتبط می باشند. با توجه به نتایج این 
مطالعه توصیه می شود كه برنامه های مداخله ای توسط حوزه ها و نهادهای رفاه 
اجتماعی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی سالمندان غیر بازنشسته و در 

پهنه اقتصادی اجتماعی پایین اجرا گردد.
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Expended Abstract
Introduction :Today, due to advances in health and eco-
nomic development, we are witnessing improvements in 
living standards and life expectancy. On the other hand, 
after a period of fertility, in recent decades the propor-
tion of the elderly has grown by decreasing women’s 
fertility rates. The phenomenon of increasing the aging 
population is one of the most important challenges be-
ing faced by the present century in the economic, social 
and health spheres. Epidemiological studies predict that 
by 2050, the population over 60 in Iran will reach over 
26 million. Social welfare in every society is one of the 
most basic social needs. “Living standards” are one of 
the most important indicators of objective welfare. Liv-
ing standards are realted to the level of economic wel-
fare of individuals, and emphasize the external aspects 
of life, including ownership of objects and resources, 
income, and wealth. As defined by the United Nations, 
living standards include aspects, such as participation in 
social activities, access to services used by most people 
(public or private), economic resources, such as income, 
savings and assets, access to health services, leisure, and 
housing. A review of research shows that the income 
index has been used frequently to measure living stan-
dards. But income is not an appropriate indicator of liv-
ing standards, because it does not reflect other sources 
or benefits and does not reflect changes made over time, 
and  many people refuse to express their exact income. 
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Method: This cross-sectional study was conducted on a population of elderly over 
60 years in Tehran. Participants were selected using stratified random sampling 
method. Twenty two districts of Tehran based on employment rate, gross house-
hold expenditure, women’s employment, total employment ratio, and household 
growth rate were divided into three zones, including low, moderate, and high. The 
sample size for each zone calculated 50 people with an appropriate formula. The 
inclusion criteria included age over 60, the ability to understand and respond to the 
questionnaire, and informed consent. Data were collected via a socio-demograph-
ic and standard of living questionnaire. The Living Standards Questionnaire is a 
self-report scale and includes 17 items in three dimensions. Validity and reliability 
of the questionnaire was confirmed by Jahan pour et al. (2017). After completing 
the questionnaires, the data were analyzed with SPSS-22 using one-way ANOVA 
and independent t-test.
Findings: The mean±SD age of the participants was 63.7±2.9 years, 54% of them 
were male, 42% had primary and secondary education, and 57.3% were retired. 
Table 1 shows the descriptive characteristics of the participants.

6- Mehdi Khezeli 
Ph.D. in Health Educa-
tion and Promotion, 
Social Development 
& Health Promo-
tion Research Center, 
Kermanshah University 
of Medical Sciences, 
Kermanshah, Iran.
Keywords: Elderly, Liv-
ing standards, Social 
welfare, Retirement, 
Socioeconomic status

Received: 31 Oct. 2018
Accepted: 20 Jan. 2019

The United Nations Development Program (UNDP) 
also uses an objective approach to assess the standard 
of living. This approach includes GDP, employment, 
health, life expectancy and education, availability of 
facilities, such as libraries and recreational facilities, 
and the extent to which people participate in the com-
munity. The review of living standards studies shows 
that there is little attention paid to the standard of liv-
ing of the aging population in Iran, and in this case, 
there is a lot of information and knowledge gap. Thus, 
the present study was conducted to examine the stan-
dard of living of the elderly population in Tehran.
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Table1 :Descriptive statistics of the participants

Variables N Percent

Sex

Male 81 54

Female 69 46

Level of education

Illiterate 17 11.3

Elementary 63 42

Diploma 48 32

Academic 22 14.7

Employment status

Retirement 86 57.3

Homey 37 24.7

employed 15 10

Retirement and re-employment 12 8

Income

10 million Iranian Rials ≥ 59 39.3

10-20 51 34

20-40 34 22.7

< 40 6 4

Housing status

Owner of the house 127 84.7

Tenant 21 14

Organizational Home 1 0.7

Other 1 0.7
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The results showed that the mean score of standard of living was 6.73±2.53. The 
results also showed that the elderly acquired a higher score in the living facili-
ties dimension compared to the other two dimensions. The mean scores of male 
and female standards of living were 6.65 and 8.28, respectively. However, there 
was no significant difference between two genders in terms of living standard. 
There was a direct and significant relationship between the living standards and 
employment status. The mean score of living standards in the upper, middle, and 
lower socioeconomic zones were 8.72, 6.58 and 4.62, respectively. Therefore, the 
standard of living in the middle and lower zones were low, but in the upper level 
was moderate. Table 2 shows the status of living standards and its dimensions in 
the elderly in Tehran.

Table 2: Status of living standards and its dimensions in the elderly in Tehran

Variables Minimum Maximum Mean SD

Living standards 1.83 12.42 6.73 2.53

Life facilities 0.58 9.17 3.89 1.50

Housing status 0.50 3.25 1.97 0.49

Household expenses 0.25 1.75 0.86 0.36

Discussion: The status of studies on objective well-being, living standards and 
dimensions including education, leisure, economic and social status, living en-
vironment, and employment status, especially in the Iranian elderly community, 
indicate the gap of knowledge in this area. The findings of this study showed that 
the standard of living for the elderly is at a low level. In the present study, living 
standards had no significant relationship with gender variable, while some stud-
ies showed that in older ages, being male and having lower socioeconomic status 
decrease the chance of achieving successful aging. It has been suggested that due 
to inequalities between the two sexes in property ownership, employment and 
control over income and assets, this age period for women has more economic 
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problems. On the other hand, considering the effect of economic power on the 
degree of satisfaction with aging, it seems that women’s economic weakness due 
to their low level of employment and activity makes it difficult for women to 
reach an old age. In this research, there is a meaningful relationship between living 
standards and the employment status of the elderly people because some people 
may be re-employed during retirement, and this may be related to the needs of 
individuals life and socioeconomic problems. We found that the living standards 
of the elderly people in the upper areas of Tehran were better than moderate and 
low areas. There is also a significant relationship between variables of living stan-
dards and socioeconomic status. Considering the importance of this age group, 
more research is needed in order to investigate their issues in Iranian society. We 
proposed that living standards in older people in other cities of Iran to be assessed 
due to cultural, linguistic, and lifestyle differences.
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مقدمه

امروزه به دلیل پیشرفتهای به وجود آمده در حوزه سالمت و توسعه اقتصادی، شاهد بهبود 

استانداردهای زندگی، افزایش طول عمر و امید به زندگی هستیم. از طرفی پس از یك دوره 

افزایش زادوولد، در دهه های اخیر با كاهش نرخ باروری زنان، نسبت جمعیت سالمندان رو 

به فزونی رفته است )یاوری و همكاران، 2015(. پدیده افزایش جمعیت سالمندی یكی از 

مهمترین چالشهای پیش رو در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن حاضر به شمار 

می آید )كاالچه1 و همكاران، 2002(. بنا به گزارش سازمان ملل جمعیت سالمندان جهان از 

8 درصد در سال 1980 به 21 درصد كل جمعیت در سال 2050 خواهد رسید. همچنین 

در سال 2017 بیش از 12 درصد جمعیت جهان را سالمندان تشكیل داده اند )سازمان ملل2، 

2017(. پژوهشها نشان می دهند تا سال 2050 جمعیت باالی 60 سال ایران نیز به بیش از 26 

میلیون نفر خواهد رسید )علیپور، 2008(. بر اساس نتایج سرشماری مركز آمار ایران در سال 

1395، سالمندان باالی 60 سال 9/28 درصد كل جمعیت ایران را تشكیل داده اند و این نسبت 

در سالمندان تهران 12/75 درصد بوده است )مركز ملی آمار ایران، 2018(. افزایش جمعیت 

سالمندان امری طبیعی است، اما پیامدهای این افزایش بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی 

مهم و نیازمند مطالعاتی جدی است )مالشهری و همكاران، 2015(.

رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است كه افراد جامعه باید 

بعد  دو  قالب  در  مفهوم  این  شالی، 2011(.  )هزارجریبی و صفری  باشند  برخوردار  آن  از 

رفاه عینی3 و رفاه ذهنی4 تظاهر می یابد كه جنبه عینی رفاه اشاره به سطح زندگی )ابراهیمی، 

و  )موسوی  دارد  افراد  زندگی  امكانات  و  تسهیالت  توانایی كسب  خرید،  قدرت   ،)2011

1. Kalache   2. Stuart-Hamilton
3. objective welfare   4. subject welfare
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همكاران، 2016(. در ابتدا رفاه اجتماعی تنها بر سنجش وضعیت اقتصادی افراد تأكید داشت 

اما در دهه 1960 و پس از »جنبش بیانگرهای اجتماعی«، رفاه به عنوان مفهومی چندبعدی 

مفهوم  این  به  نیز  غیره  و  محیط  مسكن،  آموزش،  نظیر سالمت،  دیگر  ابعاد  و  معرفی شد 

اقتصادی  وضعیت  طریق  از  تنها  جامعه  یك  وضعیت  بنابراین  1995(؛  )وادل1،  شد  اضافه 

قابل سنجش نیست بلكه باید مجموعه ای از شاخصها را مدنظر قرارداد؛ زیرا درآمد باال لزومًا 

به رشد اقتصادی بیشتر، ارتقاء بهزیستی و استاندارد زندگی2 باالتر برای اعضای جامعه منتهی 

نمی شود )موسوی و همكاران، 2016(.

 یكی از مهمترین شاخصهای سنجش رفاه عینی در قالب مفهوم »استانداردهای زندگی« 

تعریف می شود. این مفهوم مربوط به سطح رفاه اقتصادی زندگی افراد )جانسن3 و همكاران، 

2005( با تأكید بر جنبه های بیرونی زندگی ازجمله مالكیت بر اشیا و منابع، درآمد و ثروت 

است )گراهام4، 2015(. استانداردهای زندگی شامل جنبه هایی نظیر مشاركت در فعالیتهای 

بیشتر مردم )به صورت عمومی یا خصوصی(،  اجتماعی، دسترسی به خدمات مورداستفاده 

منابع اقتصادی مانند درآمد، پس انداز و دارایی، دسترسی به خدمات بهداشتی، اوقات فراغت 

و مسكن است )سازمان ملل، 2016؛ ساندرز5 و همكاران، 2008(. در بسیاری از مستندات 

علمی شاخصهای اقتصادی - اجتماعی مرتبط و مؤثر بر استانداردهای زندگی شامل درآمد، 

هزینه، مصرف، مسكن، آموزش و پایگاه اقتصادی-اجتماعی معرفی شده است )بیرچیاكوف6 

و همكاران، 2015، دیتون و گروش7، 2000(.

در طول زمان شاخصهای متعددی برای سنجش این مفهوم تعریف شده است كه اغلب 

 .)1995 همكاران،  و  )وایتفود8  می كند  گزارش  واقعی  از حد  بیشتر  یا  كمتر  را  آن  مقدار 

1. Waddell  2. standard of living  3. Jensen
4. Graham  5. Saunders   6. Birčiaková
7. Deaton and Grosh 8. Whiteford
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برای  اقتصادی  منابع  و  مصرف  فقر،  و  درآمد  نظیر  شاخصهایی  از  گذشته  دهه های  در 

سنجش استاندارد زندگی استفاده می شد )كاباتسی1 و همكاران، 2016(. درمجموع مرور 

پژوهشها نشان می دهد شاخص درآمد، به دفعات مكرر برای سنجش استانداردهای زندگی 

مناسب  درآمد شاخص  بعد مشخص شد  دهه های  در  ولی  است.  قرارگرفته  مورداستفاده 

و دقیقی برای سنجش این مفهوم نیست؛ زیرا این شاخص به تنهایی سایر منابع مالی و یا 

نیست، همچنین  زمان  در طول  ایجادشده  تغییرات  نشان دهنده  و  نمی شود  شامل  را  مزایا 

خواسته های متفاوت افراد را در برنمی گیرد و بسیاری از افراد نیز از گزارش دقیق درآمد 

خود امتناع می ورزند )فورتنر2 و همكاران، 2011؛ ساندرز و همكاران، 2008(.

برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( نیز برای سنجش استاندارد زندگی از یك رویكرد 

ناخالص داخلی مواردی مانند اشتغال،  بر تولید  این رویكرد عالوه  عینی استفاده می كند، 

امكانات  مانند كتابخانه و  امكاناتی  به زندگی و آموزش، در دسترس بودن  امید  سالمت، 

تفریحی و سیاستهایی مانند مشاركت مردم در جامعه را موردتوجه قرار می دهد )سازمان 

ملل، 2016، 2018(.

از  مختلف  جوامع  در  سالمندان  جمعیت  زندگی  استاندارد  وضعیت  سنجش  موضوع 

مسائل چالش برانگیز پیش روست )گراندی3 و همكاران، 2001(. چراكه این گروه سنی در 

مقایسه با همتایان جوان یا افراد مشغول به كار، در شرایط اقتصادی متفاوت تری قرار دارند 

پژوهشهای  در  است.  نسل جوان  از  متفاوت  كیفی  لحاظ  به  آنها  نیازهای  و  و خواسته ها 

سالمندان  جمعیت  در  زندگی  استاندارد  مفهوم  سنجش  بر  مختلفی  فاكتورهای  مختلف 

موردتوجه قرارگرفته است؛ شامل آموزش و مسكن و درآمد، سالمت، ارتباطات، اوقات 

1 Kabatesi
2. Pfoertner
3. Grundy



      190      190

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، زمستان ۹7، شماره 71

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Winter 2018, No 71

      190

استانداردهای زندگی نشان  با  تفریحی و زندگی. بررسی متون مرتبط  امكانات  فراغت و 

می دهد كه پرداختن به موضوع استاندارد زندگی جمعیت سالمندی در ایران مغفول مانده 

استاندارد زندگی جمعیت سالمندان  برای بررسی چگونگی  بنابراین مطالعه حاضر  است؛ 

ساكن تهران صورت گرفت. برای پاسخ به این سؤال ابتدا پرسشنامه استانداردهای زندگی 

سالمندان شهر تهران طراحی و رواسازی شد. سپس استاندارهای زندگی سالمندان در سه 

پهنه توسعه ای شهر تهران سنجیده و درنهایت برخی تعیین كننده های اقتصادی- اجتماعی 

مرتبط با استانداردهای زندگی سالمندان فرضیه آزمایی شد.

روش

مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر به روش مقطعی و با مشاركت 150 نفر از سالمندان باالی 

60 سال تهران كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند، در سال 1395 اجرا 

گردید. طبق مطالعه فیروزآبادی و جاجرمی مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس شاخصهای 

مناطق  متوسط )شامل  مناطق 9، 10، 16، 17، 18، 19(،  پائین )شامل  پهنه  به سه  مختلف 

7، 8، 11، 13، 14، 20، 21( و باال )شامل مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 6، 22( تقسیم بندی شد 

)فیروزآبادی، 2007(. جهت تعیین حجم نمونه ابتدا یك مطالعه پایلوت با تعداد 20 سالمند 

انجام شد و پرسشنامه استاندارد زندگی توسط آنها تكمیل شد. نتیجه مطالعه پایلوت، انحراف 

معیار 3/3 را برای میانگین نمرات پرسشنامه نشان داد. حداقل تعداد نمونه با در نظر گرفتن 

حداقل اختالف نمونه و جامعه )d=1( در سطح اطمینان 95 درصد 40 نفر در هر پهنه تعیین 

شد كه برای افزایش قدرت مطالعه و در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، 20 درصد به تعداد 

حجم نمونه اضافه شد و درنهایت حجم نمونه برای هر پهنه 50 نفر و درمجموع 150 نفر 

برای بررسی استانداردهای زندگی تعیین شد.
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به تصادف  منطقه  انتخاب شد و در هر  منطقه  پهنه دو  از هر  به صورت تصادفی  سپس 

معیارهای ورود و خروج  به  با توجه  تعداد 25 سالمند  انتخاب و در هر محله  یك محله 

به صورت در دسترس و عمومًا در محلهای تجمع سالمندان مانند پاركها و فضای عمومی 

محالت انتخاب شدند. در پهنه اقتصادی - اجتماعی پایین مناطق 10 و 16 شامل محله های 

نازی آباد و نواب صفوی، در پهنه متوسط مناطق 7 و 15 شامل محله های هفت تیر و مطهری 

و درنهایت در پهنه اقتصادی - اجتماعی باال مناطق 2 و 5 شامل محله های پونك و مرزداران 

انتخاب گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن باالی 60 سال، توانایی ذهنی و ادراكی 

جهت پاسخگویی، رضایت به شركت در مطالعه و معیار خروج از مطالعه نیز عدم تكمیل 

پرسشنامه ها به طور كامل بود. ابزار گردآوری داده ها، شامل چك لیست اطالعات دموگرافیك 

اشتغال،  جنس،  سن،  شامل  دموگرافیك  متغیرهای  بود.  زندگی  استانداردهای  پرسشنامه  و 

تعداد افراد خانواده، وضعیت تأهل و پهنه اقتصادی – اجتماعی بود.

پرسشنامه استانداردهای زندگی توسط جهان پور و همكاران در سال 1395، بر اساس 

مبانی نظری و تجربی موجود در این حوزه ازجمله منابع بانك جهانی و پرسشنامه های موجود 

در مطالعات بین المللی تدوین و ابعاد مختلف آن احصاء شد. روایی محتوای پرسشنامه از 

 )CVR( طریق پانل متخصصین بررسی گردید كه درنهایت شاخصهای نسبت روایی محتوا

و شاخص روایی محتوا )CVI(، به ترتیب با مقادیر 0/85 و 0/81 نشان دهنده روایی محتوای 

پرسشنامه بود )جهان پور و همكاران، 2018(. درنهایت سه مؤلفه شامل، تسهیالت زندگی 

با 11 سؤال )به عنوان مثال آیا درآمد شما كفایت تأمین نیازهای اساسی خانوار را می دهد با 

گزینه های اصاًل، كم، متوسط، زیاد(، وضعیت مسكن با 4 سؤال )به عنوان مثال نوع مالكیت 

مسكن خود را مشخص بفرمایید؛ گزینه ها شامل شخصی، استیجاری، در منزل فرزندان، سایر 
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موارد( و مخارج خانوار با 2 سؤال )به عنوان مثال هزینه های ماهیانه خانوار شما چقدر است؟( 

با  و درمجموع 17 سؤال در پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت. همسانی درونی سؤاالت 

آلفای كرونباخ 0/89 تأیید گردید. پس از تكمیل پرسشنامه ها، داده های موردنظر در نرم افزار 

و  معیار  انحراف  میانگین،  توصیفی  آمارهای  از  داده ها  توصیف  برای  وارد شد.    SPSS22

درصد و برای تبیین یافته ها از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یك طرفه و تی با دو نمونه 

مستقل استفاده گردید.

یافته ها

انحراف معیار  تا 75 سال )میانگین و  با دامنه سنی 60  در مطالعه حاضر 150 سالمند 

سن به ترتیب 63/7 و 2/9( شركت كردند. جدول شماره )1( اطالعات مربوط به متغیرهای 

دموگرافیك پژوهش را نشان می دهد. طبق نتایج مردان 54 درصد از كل افراد را تشكیل دادند. 

42 درصد از سالمندان سطح سواد ابتدایی و راهنمایی داشتند. 57/3 درصد از آنها در زمان 

مطالعه بازنشسته بودند. 84/7 درصد نمونه ها در منازل شخصی ساكن بودند. همچنین تحلیل 

متغیر درآمد نشان داد كه بیش ترین درصد سالمندان با 39/3 از كل، سطح درآمد زیر 1 میلیون 

دارند. سایر اطالعات دموگرافیك سالمندان شركت كننده در مطالعه در جدول )1( آمده است.
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جدول )1( خالصه نتایج مربوط به ویژگیهای دموگرافیک

درصدفراوانیمؤلفه هامتغیرهای دموگرافیک

جنس
مرد

زن

81

69

54

46

سطح تحصیالت

بی سواد

ابتدایی و راهنمایی

دیپلم

فوق دیپلم و لیسانس

17

63

48

22

11/3

42

32

14/7

اشتغال

خانه دار

شاغل

بازنشسته مشغول به كار

بازنشسته

37

15

12

86

24/7

10

8

57/3

سطح درآمد

زیر یك میلیون

1 تا 2 میلیون

2100 تا 4 میلیون

باالی 4 میلیون

59

51

34

6

39.3

34

22.7

4

مسکن

شخصی

اجاره ای

سازمانی

سایر موارد

127

21

1

1

84/7

14

0/7

0/7

بررسی یافته ها در خصوص استانداردهای زندگی نشان می دهد میانگین استانداردهای 
انحراف معیار 2/53 است )حداقل 1/83 و حداكثر 12/42(؛  با  زندگی در سالمندان 6/73 
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میانگین   ،)17 تا   0( زندگی  استانداردهای  پرسشنامه  نمرات  دامنه  به  توجه  با  بنابراین 
استانداردهای زندگی در جمعیت سالمندان شهر تهران در سطح پایین قرار دارد )جدول 2(.

جدول )2( بررسی میانگین استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران

Min.Max.MSDمتغیر

6/732/53 1/8312/42استانداردهای زندگی

3/891/5 0/589/17تسهیالت زندگی

1/970/49 0/503/25وضعیت مسکن

0/860/36 0/251/75مخارج خانوار

مسكن،  وضعیت  زندگی،  )تسهیالت  بعد  سه  شامل  زندگی  استانداردهای  پرسشنامه 
مخارج خانوار( است. مقایسه میانگینها نشان می دهد كه سالمندان در بعد تسهیالت زندگی 
نمره باالتری در مقایسه با دو بعد دیگر وضعیت مسكن و مخارج خانوار كسب كردند. از 
بین 11 سؤال بعد تسهیالت زندگی، سؤاالت كفایت درآمدی برای نیازهای اساسی با میانگین 
0/866 و تفریح و مسافرتهای داخلی با میانگین نمره 0/823 باالترین نمره و سؤال توانایی 
خرید وسایل موردعالقه با میانگین 0/433 كمترین نمره را نشان دادند. همین طور در بعد 
وضعیت مسكن، نوع مالكیت مسكن با 0/892 نمره باالترین و تعداد اتاقهای منزل با 0/655 

نمره كمترین میانگین نمرات را داشتند.
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جدول )3( مقایسه استانداردهای زندگی سالمندان به تفکیک جنسیت، وضعیت اشتغال و پهنه 

اقتصادی - اجتماعی

استانداردهای زندگی

متغیر

شاخص آماری

پهنه اقتصادی – وضعیت اشتغالجنسیت
اجتماعی

شاغلخانه دارزنمرد
مشغول به 
کار مجدد 
)بازنشسته(

باالمتوسطپایینبازنشسته

M6/656/825/045/695/87 7/76 4/62 6/588/72
SD2/352/751/993/17 1/65 2/23 1/532/271/91

0/45214/39550/462مقدار اماره

P0/6790/0010/001

همان طور كه در جدول )3( نشان می دهد، میانگین استانداردهای زندگی در گروه مردان 
بنابراین وضعیت استانداردهای زندگی  سالمند 6/65 و در گروه زنان سالمند 6/82 است؛ 
مردان و زنان سالمند در سطح پایینی قرار دارد درحالی كه بین نمرات میانگین استانداردهای 

زندگی در دو گروه زنان و مردان تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد.
 نتایج تحلیل واریانس یك طرفه نشان داد میانگین استانداردهای زندگی در گروه سالمندان 
خانه دار 5/04، در سالمندان شاغل 5/69، در سالمندان بازنشسته مشغول به كار مجدد 5/87 و 
در سالمندان بازنشسته 7/76 بود؛ بنابراین نمرات متغیر استانداردهای زندگی در هر 4 گروه 
نامبرده سطح پایین آن را در این جمعیت نشان می دهد. از طرفی نتایج نشان می دهد ارتباط 
بین استانداردهای زندگی با اشتغال مستقیم و معنادار است. آزمون تعقیبی توكی برای بررسی 
متناظر میانگینها نشان داد كه میانگین نمره استانداردهای زندگی در افراد بازنشسته به طور 
معنی داری بیش از سایر گروه ها بود و در سه گروه دیگر شامل خانه دار، بازنشسته مشغول به 

كار مجدد و شاغل تفاوت معنی دار نداشتند.
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بررسی یافته های مطالعه در خصوص استانداردهای زندگی در پهنه های باال، متوسط و 
پایین نشان داد میانگین نمره استانداردهای زندگی در پهنه باال 8/72 و در پهنه متوسط 6/58 
و در پهنه پایین 4/62 هست. وضعیت استانداردهای زندگی در هر سه پهنه موردبررسی در 
تعقیبی توكی  بود. آزمون  میانگین نمرات در سه گروه معنی دار  بین  پایین و تفاوت  سطح 
نشان داد كه میانگین نمره استانداردهای زندگی در پهنه اقتصادی-اجتماعی متوسط بیش از 

پهنه اقتصادی اجتماعی پایین و در پهنه اقتصادی-اجتماعی باال بیش از دو گروه دیگر بود.

بحث
یافته های مطالعه حاضر نشان داد استانداردهای زندگی سالمندان موردمطالعه در سطح 
پایینی قرار دارد، درحالی كه این موضوع با یافته های مطالعه گراهام در سال 2015 در كشور 
نیوزیلند  كه سالمندان كشور  كرده  )2015( گزارش  گراهام  نیست؛ چراكه  نیوزیلند همسو 
از این حقیقت ناشی  امر احتماالً  دارای باالترین میزان استاندارد زندگی هستند. علت این 
می شود كه تجمع ذاتی داراییها )مسكن و سایر كاالها( در میان سالمندان این كشور نسبت 
نیوزیلند دارای درآمد  به كشورمان در سطح باالیی قرار دارد. از سوی دیگر سالمندان در 
نتایج  به  توجه  با  هستند.  زندگی  استانداردهای  از  معقول  سطح  یك  دریافت  برای  كافی 
اكثر سالمندان موردپژوهش از منازل شخصی برخوردار بودند، اما با وجود دارا بودن منزل 
شخصی، استانداردهای زندگی سالمندان تهرانی در مقایسه با سالمندان نیوزیلندی در سطح 
پایین تری قرار دارد؟ علت این امر ممكن است مربوط به عوامل متعددی ازجمله تفریح و 
مسافرت، درآمد ماهیانه، توانایی تأمین نیازهای اساسی زندگی، وضعیت تغذیه ای و خدمات 
اقتصادی  وضعیت  آذرشهر  در  سالمندان  اكثر   )2016( سیف زاده  مطالعه  در  باشد.  رفاهی 
همچنین  است.  همسو  ما  مطالعه  نتایج  با  مطالعه  این  كه  داشتند  پایینی  سطح  اجتماعی   -
صابریان و همكاران )2003( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند كه بیشتر سالمندان سمنان 
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دارای وضعیت اقتصادی متوسط هستند كه این نتیجه با نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر 
هم خوانی ندارد. در مطالعه حاضر مقایسه متغیر »متوسط هزینه های خانوار« از عامل سوم 
پرسشنامه یعنی »مخارج خانوار«، با متغیر »سطح درآمد خانوار« از عامل اول پرسشنامه یعنی 
»تسهیالت زندگی« نشان داد كه سالمندان با توجه به درآمد پایین خانوار مجبورند متوسط 
هزینه های خانوار را كاهش دهند یا جهت تأمین هزینه ها به اشتغال مجدد روی آورند. این 
عامل باعث كاهش استاندارد زندگی سالمندان موردپژوهش شده است. در مطالعه سیف زاده 
)2016( كه به بررسی رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سالمت در سالمندان پرداخته، درآمد 
بهبود  رفتن درآمد،  باال  با  و  ارزیابی شده  بر سالمت سالمندان  مؤثر  از عوامل  خانوار یكی 
وضعیت سالمت گزارش شده است. در مطالعه دیگری كه در سال 2003 توسط یابروف و 
گوردیس صورت گرفت رابطه بین وضعیت اقتصادی و مرگ ومیر در آمریكا بررسی شد كه 
مشخص شد به دنبال پایین رفتن وضعیت اقتصادی، میزان مرگ ومیر افزایش می یابد )یابروف 

و گوردیس1، 2003(.
در مطالعه حاضر استانداردهای زندگی با متغیر جنس ارتباط معناداری نداشت درحالی كه 
شیوع  بررسی  به منظور  آمریكا  در   2009 سال  در  كه  همكاران2  و  الفلین  مك  مطالعه  در 
سالمندی موفق در ایاالت متحده صورت گرفت سنین باالتر، جنس مذكر و وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی پایین تر، شانس دستیابی به سالمندی موفق را پایین تر می آورد كه یافته های این 
مطالعه ازنظر متغیر جنس با نتایج به دست آمده در مطالعه ما همخوانی ندارد. هنك3 )2011( 
دانمارک،  بلژیك،  )اتریش،  اروپایی  در 14 كشور  موفق  سالمندی  مقایسه  به  مطالعه ای  در 
فرانسه، یونان، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد و لهستان( و نقش عوامل ساختاری )سن، 
بر  موفق  اجتماعی( در سالمندی  رفاه و وضعیت  اقتصادی -  جنس، تحصیالت، وضعیت 
1. Yabroff and Gordis
2. McLaughlin
3. Hank
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اساس مدل سالمندی موفق »رو و جان«1 پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد كه احتمال 
برای زنان  احتمال آن  افزایش سن كاهش می یابد و  با  قابل توجهی  به طور  سالمندی موفق 
نسبت به مردان كمتر است كه یافته های این مطالعه برخالف نتایج مطالعه حاضر هست. در 
مطالعه مذكور سطوح باالتر آموزش و رفاه اجتماعی مانند منزل شخصی شانس سالمندی 
موفق را افزایش می دهد كه این بخش از یافته ها با نتایج مطالعه ما همسو است. البته باید 
توجه داشت كه اصطالح سالمندی موفق مشتمل بر متغیرها و شاخصهای كیفی است و در 
مقابل، استانداردهای زندگی به ویژه در این مطالعه ناظر به متغیرها و اندازه گیریهای عینی تر و 
مادی است. در مطالعه پارک2 و همكاران )2010( در كره جنوبی، درآمد ماهیانه بیشتر منجر 
به افزایش فعالیتهای فیزیكی در مردان سالمند بوده اما در زنان سالمند، سطح آموزش باالتر 
با افزایش فعالیتهای فیزیكی ارتباط معنی دار داشته است. قیصریان )2009( نشان داده كه به 
علت نابرابریهای بین دو جنس در مالكیت داراییها، اشتغال و كنترل بر درآمد و داراییها، این 
دوره سنی برای زنان مشكالت اقتصادی بیشتری به همراه دارد؛ از طرفی با توجه به تأثیر 
توان اقتصادی بر میزان رضایت از سالمندی، به نظر می رسد كه ضعف اقتصادی زنان به دلیل 
پایین بودن میزان اشتغال و فعالیت آنها موجب شده است كه ورود به دوران سالمندی برای 
زنان دشوار و مشكل باشد. همچنین در مطالعه گاریدو3 در سال 2003 در اسپانیا نیز وضعیت 
اقتصادی-  وضعیت  بین  معناداری  ارتباط  و  شد  گزارش  مردان  از  پایین تر  زنان  اقتصادی 
اجتماعی و جنس اثبات شد كه نتایج این مطالعه برخالف پژوهش حاضر است. در تضاد 
با این مطالعات، صابریان و همكاران )2003( گزارش كرده اند كه مردان وضعیت اقتصادی 
بدتری را نسبت به زنان نشان داده اند. آنها نتیجه گرفته اند كه این امر ناشی از آن است كه 

در كشور ما مردان نسبت به زنان بیشتر بار اقتصادی خانواده را بر دوش می كشند و نسبت 
1. Rou and John
2. Park
3. Garrido
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به تأمین هزینه های جاری و پیش بینی نشده خانواده احساس مسئولیت می نمایند. در مطالعه 
حاضر استانداردهای زندگی در دو جنس تفاوت معنی داری نداشت. احتماالً با توجه به اینكه 
زنان و مردان در سالمندی، جایگاه شغلی چندان متفاوتی ندارند و اكثراً دارای نقش فعال 
اقتصادی نیستند، لذا ازلحاظ منبع درآمد و تسلط اقتصادی مرد بر زن، نمی توان تفاوتی را 
مفروض دانست. همچنین سایر شاخصهای استانداردهای زندگی ازجمله تسهیالت، مسكن 
و مخارج خانوار با توجه به ماهیت اشتراكی بودن آنها در خانوار و بین زن و مرد سالمند، در 

مطالعه حاضر تفاوت معنی داری در زنان و مردان نداشتند.
در این پژوهش بین متغیرهای استانداردهای زندگی و وضعیت اشتغال سالمندان ارتباط 
به طور  بازنشسته  سالمندان  در  زندگی  استانداردهای  كه  به گونه ای  داشت؛  معناداری وجود 
معناداری بیش از سالمندانی بود كه پس از بازنشستگی مجدداً به اشتغال روی آورده بودند. 
دلیل  به  احتماالً  اشتغال مجدد روی می آورند  به  بازنشستگی  دوران  در  از  كه پس  افرادی 
نیازهای آنها در زندگی است و مشكالت اقتصادی - اجتماعی، اشتغال در دوران پیری و 
پس از بازنشستگی را نیز توجیه می كند. سالمندان خواهان آسایش و رفاه هستند؛ بنابراین در 
صورت تأمین نیازهای مالی تمایل به اشتغال آنان كاهش یابد، پس شرایط نامطلوب اقتصادی 
و كمبود منابع و درآمد مالی ازجمله عوامل اجبار به اشتغال مجدد در این دوران محسوب 
می شوند. در این خصوص در مطالعه زاده غالم )2010(، افرادی كه دارای درآمد متوسط و 
پائین و وضعیت اقتصادی بدتری نسبت به سایر سالمندان بودند اشتغال مجدد پیدا كردند 
كه انگیزه آنان نیاز مالی ذكر شده است. همچنین در مطالعه احمدی در سال 2010، حدود 
حقوق  و  بوده  ضعیف  اقتصادی  وضعیت  دارای  موردپژوهش،  بازنشستگان  از  درصد   70
بازنشستگی خود را مكفی ندانسته و درنتیجه 47 درصد آنها این خأل را باكار كردن مجدد 
جبران كرده اند. در مطالعه دل پیشه و همكاران )2014( در استان ایالم، 8/35 درصد سالمندان 
موردپژوهش بازنشسته بودند كه از این تعداد 19 درصد اشتغال مجدد داشتند. در مطالعه 
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حقوق  و  هستند  دولتی  نهادهای  و  ادارات  بازنشسته  كه  سالمندانی  می رسد  به نظر  حاضر 
ماهیانه بازنشستگی دریافت می كنند، توانسته اند با تعدیل هزینه ها و مدیریت صحیح درآمد 
و هزینه خانوار، استاندارد درک شده زندگی خود را افزایش دهند. این در حالی است كه 
در افراد خانه دار، شاغل و یا سالمندانی كه مجدداً مشغول به كار شده اند، برخی شاخصهای 
آنها  استاندارد زندگی  مانده و  به ویژه در بخش تسهیالت زندگی مغفول  استاندارد زندگی 

به طور معناداری كمتر از سالمندان بازنشسته شده است.
افراد  اقتصادی-اجتماعی  پهنه  استانداردهای زندگی و  بین متغیرهای  در مطالعه حاضر 
زندگی  استانداردهای  وضعیت  كه  به گونه ای  داشت  وجود  معنادار  ارتباط  موردپژوهش 
بود.  پایین  و  متوسط  مناطق  از  بیش  تهران  باالی  پهنه  به  مربوط  تقسیم بندی  در  سالمندان 
همچنین وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان در پهنه متوسط نیز بیش از پهنه پایین بود. 
در مطالعه محمد زاده اصل در سال 2010 مشخص شد كه مناطق 1، 3، 6 و 2 در شمال شهر 
تهران از باالترین رفاه و مناطق 17، 18، 16 و 19 در جنوب تهران از كمترین رفاه برخوردار 
به ویژه  زندگی  استانداردهای  اینكه  به  توجه  با  دارد.  هم خوانی  مطالعه حاضر  با  كه  بودند 
ارتباط دارد لذا به نظر  با درآمد  در مطالعه حاضر یك شاخص رفاه عینی است و مستقیمًا 
می رسد سطوح درآمدی باال در پهنه باالی اقتصادی-اجتماعی به ویژه در محالت شمال و 
شمال غرب تهران ناشی از درآمد باالتر این مناطق نسبت به پهنه پایین شامل مناطق جنوبی 
نشین تهران باشد. همچنین در پهنه اقتصادی-اجتماعی باال وضعیت كیفی و كمی بهتری در 
خصوص مسكن نسبت به مناطق متوسط و پایین شاهد هستیم كه با توجه به اینكه جزو سه 
عامل استاندارد زندگی در این مطالعه هستند می توان به عنوان یك عامل مؤثر موردتوجه قرار 
داد. گزارش مركز ملی آمار در سال 1385 نشان می دهد تعداد منازلی كه مساحت آنها بیش 
از 100 متر است، در مناطق 2 و 5 )پهنه باال( 47 درصد، در مناطق 7 و 15 )پهنه متوسط( 
15 درصد و در پهنه اقتصادی اجتماعی پایین شامل مناطق 10 و 16 در جنوب تهران 9/9 
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درصد بوده است. این مقایسه نشان می دهد كه شاخصهای عینی رفاه در استانداردهای زندگی 
ازجمله مساحت مسكن با پهنه و شرایط اقتصادی اجتماعی افراد سالمند مرتبط است.

بحث
نتایج حاكی از آن است كه وضعیت استاندارد زندگی سالمندان شهر تهران در سطح پایین 
است. بررسی استانداردهای زندگی سالمندان می تواند شواهدی را برای سیاست گذاران این 
حوزه جهت اتخاذ روشها و برنامه های مختلف فراهم آورده و آنها را جهت كاهش تفاوتهای 
اقتصادی و اجتماعی در سالمندان شهر تهران به ویژه كاهش اختالف وضعیت استانداردهای 
زندگی در پهنه های اقتصادی-اجتماعی در مناطق 22 گانه شهر تهران یاری نماید. مسئولین 
حوزه های مرتبط با رفاه اجتماعی می توانند اقداماتی در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی و 
رفاه اجتماعی این گروه سنی در پیش گیرند. با توجه به اهمیت این گروه سنی و بررسی 
مسائل مربوط به آنان در جامعه ایران پیشنهاد می شود پژوهشهای آتی با تأكید بر شاخصهای 
عینی رفاه به ویژه استانداردهای زندگی در این زمینه صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می شود 
موضوع حاضر در سایر شهرهای ایران به دلیل تفاوتهای فرهنگی، زبانی، سطح زندگی و... 
انجام گیرد. یكی از محدودیتهای این مطالعه می توان كه در پایین بودن شاخص استانداردهای 
مرزدارن  و  پونك  محالت  انتخاب  گردید  منجر  موردپژوهش  نمونه  كل  در  اشاره  زندگی 
تهران محله ای وارد  تهران واقع در شمال  مناطق برخوردارتر  از  بود و  باال  مناطق  به عنوان 
مطالعه نشده است كه این مسئله احتماالً در كاهش میانگین نمره استاندارد زندگی در كل 
نمونه تأثیرگذار بوده است. همچنین در مطالعه حاضر داده ها از طریق روش خودگزارش دهی 
و با پرسشنامه گردآوری شدند و به دلیل ماهیت بیش گزارش دهی یا كم گزارش دهی در 

مطالعات پرسشنامه ای، باید در تفسیر و تعمیم نتایج جنبه احتیاط را در نظر داشت.
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