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ABSTRACT 

 

AIMS: Iran's population is aging and the quality of life of the elderly in the armed forces, due to 

the nature of professional activity, needs special attention. The purpose of the present study was 

to determine the relationship between interpersonal sensitivity and quality of life in the armed 

forces retirees in Tehran, Iran. 

MATERIALS & METHODS: The present study is a cross-sectional correlation with an analytical 

approach. The statistical population of the study consisted retirees of the armed forces over 65 

years old who lived in Tehran, Iran in 2019-2020. By using Morgan table, the sample size was 373 

people who were selected by available sampling method. The research tools included Boyce and 

Parker (1989) Sensitivity Questionnaire with confirmed validity and reliability of 0.81 and also 

older people's quality of life questionnaire (CASP-19) with confirmed validity and Cronbach's 

alpha of 0.78. Questionnaires were completed through one-on-one face-to-face interviews with 

senior retirees of the Armed Forces. The relationship between research variables was assessed 

by using Pearson correlation coefficient test and SPSS 22 software. 
FINDINGS: 91.42% (341 people) of 373 participants were male. 75.06% (280 people) were 70-
65 years old. 75.06% of the samples were 65-70 years old. The mean score of total interpersonal 
sensitivity was 57.17±35.83 and the mean score of total quality of life of the elderly was 
58.00±26.34. The results of Pearson correlation test showed that the level of significance between 
interpersonal sensitivity and quality of life in the elderly was equal to 0.41 (P-Value<0.05). The 
interpersonal sensitivity score and its dimensions were at a low level and the elderly quality of 
life score and its dimensions were at a good level. 
CONCLUSION: The general condition about interpersonal sensitivity with quality of life in elderly 
retirees of the armed forces living in Tehran, Iran is slightly more favorable than the scores 
related to studies of the general elderly population of the country. This issue can be related to the 
systematic structure of the armed forces, emphasis and continuous training during service, the 
existence of active retirement centers, as well as the continuation in communication with 
colleagues. 
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Introduction
Following the increase among the elderly 
population, mental and emotional issues are 
considered as the basic needs of this period. [6]. 
One of the most important issues in old ages is 
the quality of life [7]. .... [8-13]. One of the basic 
components of interpersonal relationships is 
the concept of interpersonal sensitivity and it 
refers carefully to the perceptions, judgments 
and responses that people show towards each 
other [14-18]. ... [19]. Panaghi et al. believe that 
factors such as health, family health and personal 
relationships affect the quality of life [9]. Monika et 
al. In 2017 showed that there is a positive relation 
between interpersonal sensitivity, social support 
and quality of life in the elderly, and on the other 
hand, the role of social support as a mediator is 
evident between interpersonal sensitivity and 
quality of life [20].

Aim (s)
The present study was conducted to investigate 
the relation between interpersonal sensitivity 
and the quality of life of Armed Forces retirees in 
Tehran, Iran.

Research Type
The present study is cross-sectional and 
correlational with an analytical approach.

Research Society, Place & Time
This study was conducted among the retirees of 
the Armed Forces living in Tehran, Iran in 2019-
2020. The area of this research was the retirement 
centers of the Armed Forces of Tehran province.

Sampling Method and Number
373 people were selected as the sample by 
available sampling method.

Used Devices & Materials
Demographic Profile and Boyce and Parker 
Interpersonal Sensitivity questionnaires [19] with 
confirmed validity and reliability [14, 20-22] and 
elderly quality of life questionnaire (CAPS-19) [23, 
24] with confirmed validity and reliability [23] 
were used to collect data.

Ethical Permissions
All participants in the study were fully assured 
that their identity information would remain 
strictly confidential and they had full authority not 
to participate in the study or to withdraw from the 
study at any stage they wished.

Statistical Analysis
Data normality was checked using one-sample 

T-test and Pearson correlation coefficient test 
was used to investigate the relationship between 
different variables. The software used in this study 
was SPSS 22.

Finding by Text
Among 373 people who participated in the 
study, 91.42% (341) were male and 8.57% (32) 
were female. 75.6% (280 people) of the samples 
were 65-70 years old. Also, 61.4% of them were 
married (Table 1). 

Table 1) Demographic profile of the samples (373 people)

Indicator
Abundance

Statistical indicators

frequency
Percentage 

 of frequency

Gender
Male 341 91.42

Female 32 8.57

Age

65-70 years 280 75.06

71-75 years 83 22.25

76-80 years 8 2.14

81-85 years 2 0.53

education

Unlearned and illiterate 22 5.9

Middle School Diploma 100 26.8

Diploma 196 52.5

university 55 14.7

Marital status

Single 12 3.2

Married 229 61.4

Died wife 100 26.8

Divorced 32 8.5
The  total  mean score  of  interpersonal  sensitivity 
was35.83 57.17±  which was evaluated at a weak 
level. Mean score of interpersonal sensitivity 
subscales including interpersonal awareness, 
need for approval, separation anxiety, shyness, and 
fragile self-esteem, were respectively 10.02 ± 19.1, 
13.0615/30  12±  ,14.18± and 7.04 21.13±, which 
were lower than their specified maximum score 
and were assessed at a poor level. Subscale of need 
for approval was evaluated in an average level 
with score of 15.0312.23±. The total mean score 
of quality of life of the elderly was 58.0026.34± 
which were evaluated at a good level in terms of 
quality of life. The mean scores of elderly quality 
of life subscales including control, independence, 
self-fulfillment and success were respectively 
12.0614.34±14.39  ,16.28±15.21  ,9.14± and 
15.8320.80± that they were close to their maximum 
score and at a good level. The results of Pearson 
correlation test showed that the significance 
level of Pearson correlation coefficient was equal 
to 0.41 (P-value <0.05); Therefore, a significant 
relationship was confirmed at 95% confidence 
level.

Main Comparison to the Similar Studies
The results of this study are consistent with the 
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findings of Beyrami et al. [25] and Asemi et al. 
[26]; emotion regulation training has a significant 
effect on reducing interpersonal sensitivity [25]. 
Asemi et al. also showed in their research that 
interpersonal sensitivity scores in the samples 
indicated a statistically significant difference 
before and after training [26]. A study by Narimani 
et al also showed that there is a significant 
difference between abled and disabled people 
in the dimensions of interpersonal sensitivity- 
other than separation anxiety, and the problem 
of people who have been neglected and socially 
excluded may be due to lack of social skills. [19].
This issue was less evident among the retirees of 
the Armed Forces due to the presence of people 
who have served together for a long time. The 
results of Wilhelm et al.’s study show that there is 
a significant relationship between interpersonal 
sensitivity subscales with depression and anxiety 
[27]. Also, Masillo et al. in their research found a 
negative relationship between high interpersonal 
sensitivity and low social performance [28]. 
Quality of life is one of the issues and one of the 
indicators that are measured to determine the 
needs and health conditions of the elderly and its 
improvement [29]. In the present study, the quality 
of life score of the elderly and its dimensions 
were assessed at a good level, which is in line 
with the Tavana study in 2020, which states that 
the current situation of police retirees in terms 
of physical, emotional, motivational and physical 
health is desirable [30]. In the study of Hosseini 
et al., the quality of life score of the elderly was 
53.64, which is at an average and lower level than 
the present study. They consider low income, the 
majority of the elderly with a specific disease, low 
level of literacy and low financial support as the 
reasons for the average quality of life [31]. In their 
research, Shabani et al. have reported a lower 
average quality of life of the elderly compare to 
the present study; they stated that the feeling 
of rolelessness and consumerism reduces the 
power and strength of the elderly and having a 
monotonous life can be a factor in reducing their 
quality of life [32]. The quality of life of the elderly 
in the study of Babak et al. is moderate, which is 
not consistent with the present study. They also 
cited physical problems such as overweight and 
certain diseases of old age and mental problems 
such as depression as reasons for the average 
quality of life of the elderly in their study [33]. 
In the study of Wedgeworth et al., a strong 
correlation was observed between the variables 
of interpersonal sensitivity, social support and 
quality of life of the elderly [20]. .... [34]. In the 
Menlibayeva study, which was conducted to assess 
the quality of life of the retired population in 

Kazakhstan, the physical health and mental health 
index was respectively moderate at 42.6 and 43.2, 
[35]. Aydın and Hiçdurmaz’s study also showed 
that if people control the interpersonal sensitivity 
with colleagues and others, they can succeed in 
their jobs and workplaces [35]. These studies are 
consistent with the side findings of the present 
study, which express the importance of in-service 
training in preparing individuals to prepare for 
retirement and the beginning of new periods in 
life. Given the difficulties of occupational activities 
in military and law enforcement issues, the 
importance of these trainings and pre-retirement 
training is more evident for this particular group 
of the elderly; this finding is also consistent with 
the results of Taji Qarajeh et al. [36].

Suggestions
It is suggested that similar studies be performed 
at shorter intervals (for example 2 to 3 years) in 
similar groups in Tehran, Iran and other provinces 
in order to evaluate the effectiveness of the 
implementation of orders and directives of the 
command hierarchy in the Armed Forces based on 
the quality of life of retirees. The results of these 
studies should be reflected to the responsible 
authorities.

Conclusions
This study showed that the general situation of 
interpersonal sensitivity with quality of life in 
elderly retirees of the Armed Forces living in 
Tehran, Iran is slightly more favorable than the 
scores related to studies of the general elderly 
population of the country. This can be related to 
the systematic structure of the Armed Forces, 
emphatic and continuous in-service training, the 
existence of active retirement centers and the 
relatively successful activities of these centers, as 
well as the continued communication with people 
of the same age and colleagues.

Clinical & Practical Tips in Police Medicine
One of the practical points of this research for 
decision makers in the field of human resources 
of the Armed Forces is to focus on providing 
community-based and empowering training 
for the retirement of the covered forces, which 
leads to reduced interpersonal sensitivity and 
significantly increases the quality of life of Armed 
Forces retirees and their families. Another 
important point for the police is the need to have 
a human-centered and integrated view of the 
lives of employees (both employees and retirees) 
in order to take special measures to increase the 
psychological and physical resilience of people 
in their service years and the quality of life and 



The Relation between “Interpersonal Sensitivity” and “Quality of life” in the Armed Forces Retirees4

ی
ب انـتـظـامـ

ی طـ
ش

ی پژوه
شـریـه علم

نـ
شماره ۱، ۱۴۰۱

دوره ۱۱، 

ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2022;11(1):e3

job satisfaction of employees and retirees. One of 
the side findings of this study is the importance 
of continuous activity and more support for the 
activities of the Armed Forces Retirement Centers 
in order to increase interactions and reduce 
interpersonal sensitivity in retirees.
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 چکیده 

 

  تیماه  لیمسلح به دل  یروهایسالمندان ن  یزندگ  تیفیقرار دارد و ک  یسالمند  ریدر مس  رانیا  تیجمعاهداف:  
 ن یرابطه ب  نییتع  ،مطالعه  نیا  از  است. هدف  ژهیتوجه و   ازمندین  ،یاز بازنشستگ  شیدر دوران پ  یاحرفه  تیفعال

 . بود. تهران مسلح  یروهای بازنشستگان ن یزندگ  تیفیدر روابط متقابل با ک تیحساس

رویکرد  مطالعه    نیاها:  روش و    مواد  با  و  مقطعی همبستگی  را    .استی  لیتحلاز نوع  پژوهش  آماری  جامعه 
تشکیل دادند. با    1398-99های  سال و ساکن شهر تهران در سال  65بازنشستگان نیروهای مسلح با سن باالی  

.  ترس انتخاب شدند گیری دردسکه به روش نمونه  انتخاب شد  نفر   373  استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 
با روایی تأییدشده  Parker  (1989  )و    Boyceهای حساسیت در روابط متقابل  نامهابزار پژوهش شامل پرسش

با روایی تأییدشده و  (  CASP-19)  کیفیت زندگی مخصوص سالمنداننامه  همچنین پرسشو    81/0و پایایی  
رو در رو پرسشگران با بازنشستگان سالمند   یمصاحبه انفراد  قی ها از طر نامهپرسش.  بود  78/0آلفای کرونباخ  

از آزمون ضریب همبستگی پیرسون    با استفاده  ارتباط میان متغیرهای پژوهش  مسلح صورت گرفت.  یروهاین
 .بررسی شد SPSS 22افزا نرمو به کمک  

  06/75.مرد بودند کنندگان  مشارکت  (نفر  341)  درصد  42/91نفر که در پژوهش شرکت کردند،    373از  :  ها افته ی 
فردی    .داشتندسن  سال    70-65  نفر(  280)  هانمونهدرصد   متقابل  روابط  در  حساسیت  میانگین کل  نمره 

سالمندان    57/ 83/35±17 زندگی  میانگین کل کیفیت  نمره  همبستگی    00/58± 34/26و  آزمون  نتایج  بود. 
  41/0ابط متقابل و کیفیت زندگی در سالمندان، برابر  پیرسون نشان داد که سطح معناداری بین حساسیت در رو

سالمندان    یزندگ  تیفینمره کنمره حساسیت بین فردی و ابعاد آن در سطح ضعیف و  (.  P-Value<05/0)  بود
 . بود ، در سطح خوب آن و ابعاد

وضعیت کلی حساسیت در روابط متقابل فردی با کیفیت زندگی در بازنشستگان سالمند نیروهای  :  ی ر ی گ جه ی نت 
تر از نمرات مربوط به مطالعات جمعیت عمومی سالمندان کشور است. این  مسلح ساکن تهران، کمی مطلوب

می نظامموضوع  ساختار  با  آموزشتواند  و  تأکیدات  مسلح،  نیروهای  خدمت،مند  حین  مستمر  وجود   های 
 .باشدمرتبط همچنین ادامه ارتباط با افراد همکار و های بازنشستگی فعال کانون
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 1400 زمستان، 1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

 مقدمه 
شناختی است که در متون علمی سن  یند زیستآسالمندی یک فر 

سالگی را شامل    65سالگی و باالتر، و به صورت قراردادی، آغاز  60
وضعیت    .[ 1]  شودمی درمانبهبود  و  تحوالت    بهداشت  روند  و 

  شدن عمر افراد وتر  طوالنیای اخیر باعث  هجمعیتی جهان در سال
و   افتهیتوسعهتشدید روند سالمندی جمعیت به ویژه در کشورهای 

درصد کل جمعیت    21سالمندان حدود    .[2]  رو به توسعه شده است
دهند میلیون نفر از جمعیت جهان را تشکیل می  600یعنی نزدیک به  

در   سالمندان  تعداد  بهداشت جهانی  سازمان  آمارهای  اساس  بر  و 
سال   در  غربی  جنوب  آسیای  حدود    2030کشورهای  درصد    15به 

[ اپیدمیولو  .[3خواهد رسید  از گذر از تغییرات  ژیک  ایران نیز پس 
رسمی،  بیماری آمار  اساس  بر  دارد.  قرار  سالمندی  مسیر  در  ها، 

برابر رشد داشته است    3سال گذشته،    50جمعیت کشور ایران طی  
  24،  1429درصد و در سال    7/10  ،1400شود در سال  بینی میو پیش

اغلب افراد    . [5  ،4]  درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند
سالمندی دوره  و   ، در  خانواده،    مرگ  اعضای  و  نزدیکان  فقدان 

و  بیماری متعدد  درآمدهای    شدنکمتر های  کاهش  بدنی،  قدرت 
حمایت کاهش  و  سازمانفردی  و  اطرافیان  متولی  های  های 

میحمایت تجربه  را  اجتماعی  جمعیت  های  افزایش  پی  در  کنند. 
مسائل   سالمتی،  جمله  از  دوره  این  خاص  نیازهای  سالمندان، 

مس-روحی مضاعفی  عاطفی،  اهمیت  از  اجتماعی  و  اقتصادی  ائل 
می جوانی،  برخوردار  در  نامناسب  زندگی  سبک  همچنین  گردند. 

نیز،  حمایت سالمندان  زندگی  پایین  و کیفیت  اجتماعی کم  های 
ها و افراد  دوران سالمندی را به چالشی بزرگ برای جوامع، خانواده

 . [6] تبدیل کرده است
سالمندی   دوران  مهم  مسائل  از  یکی  زندگی،  کیفیت 

ادباست.   زندگ  ط یشرا  ،جیرا  ی علم  اتیدر  نحوه  از    ی و  استفاده  با 
اعتقاد دارند  پردازان  نظریه.  مطرح شده است  یزندگ   ت یفیمفهوم ک

  است که عوامل  یو چند بعد  ده یچیپ  ی مفهوم ی،  زندگ  ت یفیک  که
  ی روان  ، یجسمان   ی کارکردهای )نیعوامل ع  ی(، از زندگ  تیرضای )ذهن

 ی فرد  نیو روابط ب  تیمشارکت در فعال  ،یماد  یازهاینی(،  و اجتماع
سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را درک    .[7]  شودرا شامل می

ها، باورها، افراد از موقعیت خود در زندگی از لحاظ فرهنگی، ارزش
کرده است    هایشان تعریفاهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت

که این امر موضوعی کاماًل ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده 
  .[ 8]  های مختلف زندگی استوار استنیست و بر درک افراد از جنبه

مانند بهداشت و سالمت خانواده  عواملی  معتقدند  همکاران  و    پناغی
  شرایط،  تفریحی  هایفعالیتدر نقش و    عملکرد  ،شخصیو روابط  

  در  ، مذهبیو    اقتصادی ،  اجتماعی،  روانی  ، جسمیبعاد  در ا  مساعد
بازنشستگی یکی از وقایع چالشی      . [9]  گذارند  تأثیر   زندگی   کیفیت

آغاز دوران سالمندی و پایان میانسالی است. بازنشستگی، انتقال 
به مرحله نوینی از حیات است که در آن فرد شاغل، با لحاظ کردن  

ماهیانه،   تأعواید  مورد  بازنشستگی  قانون  مبنای  مراجع  بر  یید 
شته دار، به صورت رسمی از فعالیت شغلی خود کنار گذاصالحیت

ادامه روند سالمندی و  می با  بازنشستگی،   زمانهمشود.  با دوران 
ها و بیمارهای متعدد مرتبط با افزایش سن در افراد  نارسایی  معموالً 

خودنمایی کرده و سالمندان به یکباره تغییرات زیاد فیزیکی و روانی  
می تجربه  چالش  . [11  ،10]  کنندرا  بر  دوران عالوه  عمومی  های 

خاص  بازنشستگ نوع  دلیل  به  مسلح  نیروهای  بازنشستگان  ی، 
حرفه سختیفعالیت  و  مواجهه  ای  انتظامی،  و  نظامی  امور  های 

استرس با  مکرر  و  دمستمر  شغلی،  استرس  های  خانواده،  از  وری 
مأموریت در  بحران حضور  و  پرخطر  تجربههای  طول  های  در  شده 

با پی را  بازنشستگی  امدهای  دوران خدمت، ممکن است که دوران 
حتی باالتر بودن    متفاوت و بیشتری تجربه نمایند؛    روانی و بدنی

می را  افراد  در این  دیابت  بیماری  زندگی  شیوع  این سبک  با  توان 
   .[ 13  ،12] مرتبط دانست

 Interpersonal)  مفهوم حساسیت در روابط متقابل

Sensitivityشامل  و  یفرد نیروابط ب یاساس یهالفهؤاز م یک( ی
  گیرد ومیاست که با رشد فرد شکل  ی فرد ی داره و خودشناسخودپن

قضاوت ادراکات،  در  دقت  پاسخبه  و  به  ها  نسبت  افراد  هایی که 
کند؛ همچنین حساسیت در روابط دهند، اشاره مییکدیگر نشان می

به عنوان حساسیت عمومی فرد نسبت به بازخورد اجتماعی،    متقابل
نگرانی بیش از حد در هنگام برقراری ارتباط با دیگران، ترس از عدم  

قرار گرفتن و   انتقاد  مکرر رفتار    ر یتعب  سوء کارایی شخصی و مورد 
این  بین دارای  افراد  فردی دیگران توصیف شده است. حتی گاهی 

اشتغال ذهنی افراطی درباره روابط بین  صفات به عنوان افراد دارای  
های تعامالت بین فردی و افرادی گوش به زنگ و حساس به جنبه 

افراد حساس در روابط بین فردی،  .  [ 14-18]  اند فردی توصیف شده
به دلیل نوع خاص دیدگاه خود، در اکثر مواقع با نوعی تخاصم به  

  انزوا و نهایتاً   و همین موضوع سبب تنهایی،  نگرندیم دنیا و دیگران  
خانواده،  از سوی  اجتماعی کمتری  از حمایت  برخورداری    دریافت 

شود. حساسیت در روابط متقابل زیاد در  دوستان و اطرافیانشان می
پرخاشگری،   کارایی،  عدم  احساس  داشتن  باعث  سالمند،  افراد 

این و  شده  تنهایی  و  در    زودرنجی  شکست  افزایش  به  منجر  امر 
ن فردی شده و فرد بعد از هر شکست، نسبت به برقراری روابط بی

اعتمادی  شوند و زودرنجی و بییتر م دلسردتر و بدبین  ،افراد و روابط
مینآ افزایش  سایرین  به  تکرار ها  مدام  معیوب  چرخه  این  و  یابد 

تممی روحیشود که  و  موارد سالمت جسمی  این  افراد  -ام  روانی 
ها  به کاهش کیفیت زندگی آن ه و منجرسالمند را تحت تأثیر قرار داد

   .[19] گردد می
Monika    پژوهشی تحت عنوان   2017و همکاران در سال

»نقش حساسیت بین فردی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی  
داده انجام  متحده  ایاالت  در  روستایی«  های یافته  اند.سالمندان 

که ارتباط مثبتی بین حساسیت بین    ه است پژوهش آنان نشان داد
و از    کیفیت زندگی سالمندان وجود دارد  ردی، حمایت اجتماعی وف

طرفی نقش حمایت اجتماعی به عنوان یک میانجی بین حساسیت  
هرچه   که  صورتی  به  است؛  مشهود  زندگی  کیفیت  و  فردی  بین 
فردی   بین  حساسیت  بیشتر شود،  از سالمندان  اجتماعی  حمایت 

می موجب  و  یافته  کاهش  احتراسالمندان  که  ارزش  شود  و  م 
بیشتری نسبت به یکدیگر قائل شوند که این موارد باعث افزایش 

بهب به  منجر  نهایتًا  و  شده  زندگی  از  زندگی  رضایت  کیفیت  ود 
های  ارتباطات بین فردی در خانواده، گروه.  ]20[گردد  سالمندان می

ی برای داشتن سالمندانی پویا  امقدمهتواند  همسان و جامعه، می
عرصه تعامالت اجتماعی باشد و عالوه بر پیشگیری    در  ن ی آفر نقشو  

با کیفیت را از انزوای آنان، باید شادابی و نش اط و داشتن زندگی 
در ایران مباحث  جزی  از مسیر زندگی سالمندان دانست.  ی طبیعی 

مطالعات   برخی  موضوع  سالمندی  و  متقابل  روابط  در  حساسیت 
را در بازنشستگان نیروهای    ای که این موضوعاند ولی مطالعهبوده

یا در سالمندان غیرساکن در سراهای سالمندی و با این حجم    مسلح
. بر این  دنمونه، بررسی کرده باشد، توسط پژوهشگران مالحظه نش
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در   حساسیت  ارتباط  وضعیت  بررسی  برای  حاضر  مطالعه  اساس 
روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح ساکن  

 تان تهران انجام شد. در اس

 
 ها روش   و   مواد 

رویکرد  مطالعه   با  و  همبستگی  نوع  از  مقطعی  با  لیتحلحاضر  ی 
بازنشستگان ا همکاری  بگیری در دسترس،  استفاده از روش نمونه

انجام    1398-99  هایاستان تهران در سال  مسلح ساکن در  یروهاین
پژوهش، کانون این  انجام  نیروهای شد. محیط  بازنشستگان  های 

بازنشسته نیروهای    10000مسلح استان تهران بود. جامعه پژوهش را  
به عنوان سالمند شناخته    و   سال بود   65ی  ها باال مسلح که سن آن

به  شدندمی متمایل  داد  و  تشکیل  بودند،  در پژوهش  بر    حضور  و 
ی جامعه ده هزار نفری مورد پژوهش و با  اساس جدول مورگان برا

. برای  ندبه عنوان نمونه انتخاب شدنفر    373درصد،  5درصد ریزش  
دادهآگرد پرسشوری  از  جمعیت نامهها  مشخصات  شناختی، های 

متقابل   روابط  در  زندگی    Parkerو    Boyceحساسیت  و کیفیت 
( استفاده شد. معیار خروج افراد  CAPS-19مخصوص سالمندان )

ای  عدم تمایل به ادامه مشارکت در پژوهش در هر مرحله  ،از مطالعه
 از مطالعه بود. 

متقابل:پرسش  روابط  در  حساسیت  نامه  پرسش   نامه 
حساسیت در روابط متقابل یا حساسیت به طرد اجتماعی در سال  

خرده   5طراحی شده است و دارای  Parkerو  Boyce توسط  1989
)م  فرد ؤمقیاس  بین  آگاهی  )لفه(  )س  7ی  تأیید  به  نیاز    8ؤال(، 

( و عزت نفس  سؤال  8(، کمرویی )سؤال  8(، اضطراب جدایی )سؤال
( پرسشاست(  سؤال  5شکننده  این  لیکرت  .  مقیاس  در یک  نامه 

اری شده است. نمره  گذای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرهدرجه چهار
پرسش آن  144نامه  کلی  نمره  افرادی که  بین  است.    144تا    88ها 

آنباشد دارای حساسیت در رو افرادی نمره  باال،  ها بین  ابط متقابل 
سط و کسانی که  باشد دارای حساسیت در روابط متقابل متو  59-87
آن بین  نمره  متقابل    58تا    36ها  روابط  در  دارای حساسیت  باشد 

هستند پرسش  . [19]  پایین  این  مطالعات  روایی  در  نجارپور  نامه 
همکاران  محمدآبادی مورد  14]  وجودیو    ]22[  نریمانی[،  21]  و   ]

نامه  پایایی پرسش  برای بررسی  یید قرار گرفته است. آلفای کرونباخأت
در مطالعه   ترتیب    وجودیو    نریمانی ،  نجارپور محمدآبادی نیز  به 

   . [21، 20، 14] ه استگزارش شد  81/0و  85/0، 86/0مقدار 
سالمندان    نامه پرسش  مخصوص  زندگی  کیفیت 

 (CAPS-19:)    نامه توسطپرسشاین  Hyde   و همکاران بر اساس
گویه    19که حاوی   مدل جبران نیازها در انگلستان طراحی شده است

(،  4تا    1  سؤالبعد کنترل )  چهارنامه دارای  )سؤال( است. این پرسش
  ( و کامیابی 14تا    10  سؤال)(، خودشکوفایی  9تا    5  سؤالاستقالل )

( است. ابزار مذکور طبق مقیاس لیکرت دارای  19تا    15  سؤاللذت( ))
شود. نمره کلی  چهار گزینه از "غالب اوقات" تا "هرگز" امتیازبندی می

آن  76نامه  پرسش نمره  افرادی که  بین  است.  باشد،    76تا    55ها 
باشد،    54تا    40ها بین  ی خوبی دارند؛ افرادی که نمره آنکیفیت زندگ

  39تا    19ها بین  توسط دارند؛ و افرادی که نمره آنکیفیت زندگی م 
دارند  ،باشد زندگی ضعیفی  پرسش  .[24  ،23]  کیفیت  در  این  نامه 

و همکاران ترجمه و هنجاریابی شده   هروی کریموی ایران توسط  
تأ  است یید قرار گرفته است )آلفای  و روایی و پایایی آن نیز مورد 

 . [ 23] (78/0کرونباخ 

پرسش  مصاحبه  تکمیل  محنامهو  در  با    یطیها  و  آرام 
از معرفشد انجام    نی ر ی و بدون حضور سا  یقبل  یهماهنگ   ی . پس 

بودن اطالعات  بر محرمانه  دیک أ با ت   ،قیکامل پژوهشگر و اهداف تحق
پرسش  ی برا  ،یافتی در رضانامهتکمیل  فرم  از    تیها  آگاهانه 

اخذ  مشارکت سنامهپرسش.  شدکنندگان  با  دموگرافئها    کیواالت 
بود اختصاصیئو سپس س  آغاز شده  در تعداد    .شد  پرسیده  واالت 

اندکی از افراد که به دالیلی )از جمله همراه نداشتن عینک مخصوص  
و پرسشغیره  مطالعه  تکمیل  به  قادر  سنامه(  نبودند،  واالت  ئها 

بپرسش و  دقت  با  شدنامه  خوانده  افراد  برای  سوگیری  و    دون 
پاسخنامه پاسخ  در  امانتداری  و  صحت  با کمال  آنان  درج  های  ها 

 بود.  قهیدق  35  هاهنام پرسشمان ز نیانگیم  گردید. 
  ن یدر ا  ی مالحظات اخالق  تیرعا  یبرا  :ی اخالق  مالحظات 

  کامل  نانیو اطم  ح یکنندگان پژوهش توضشرکتتمامی  پژوهش، به  
اطالعات   شد که  باقآن  هویتی داده  محرمانه  صورت کاماًل  به    ی ها 

در    ایکامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند    اریخواهد ماند و اخت
  پژوهشهر مرحله که بخواهند، مختار هستند از ادامه مشارکت در  

 انصراف دهند.
آماری: تحلیل  و  نرمال   تجزیه  با   هادادهبودن  کنترل 

تکت  آزموناز    استفاده منظور  ی  انمونهی  به  و  شد  بررسی انجام 
پژوهش   متغیرهای  میان  همبستگی  ارتباط  ضریب  آزمون  از 

 SPSSمورد استفاده در این پژوهش    افزانرم  شد.استفاده    پیرسون

 بود.  22

 
 ها یافته 

(  نفر  341)  درصد  42/91نفر که در پژوهش شرکت کردند،    373از  
و   )  57/8مرد  بودند.  32درصد  زن  نفر(    280)  درصد  06/75  نفر( 
درصد آنان    4/61سال داشتند. همچنین    70-65، سن بین  هانمونه

بودند روابط .  (1جدول  )  متأهل  در  حساسیت  میانگین کل  نمره 
بود که در سطح ضعیف ارزیابی شد. نمره    17/57± 83/35متقابل  

های حساسیت در روابط متقابل شامل آگاهی  میانگین زیرمقیاس
فردی،   ت  ازینبین  و  د أییبه  جدایی، کمرویی  اضطراب    نفسعزت ، 

ترتیب به  و    02/12± 30/15،  06/13± 18/14،  10/ 02± 1/19  شکننده 
شده خود بودند  از حداکثر نمره مشخص  تر نییپابود که    21/13±04/7

و در سطح ضعیف ارزیابی شدند. زیرمقیاس نیاز به تأیید نیز با نمره  
 ی شد. در سطح متوسط ارزیاب  15/ 23/12±03

 

 نفر(  373) ها شناختی نمونهمشخصات جمعیت  (1جدول  

 شاخص 
 ی آماری هاشاخص

 درصد فراوانی  فراوانی 

 جنس
 42/91 341 مرد
 57/8 32 زن 

 سن

 06/75 280 سال 65-70
 25/22 83 سال  71-75
 14/2 8 سال 76-80
 53/0 2 سال 81-85

 تحصیالت

 9/5 22 سواد کمو  سوادیب
 8/26 100 زیردیپلم 
 5/52 196 دیپلم

 7/14 55 دانشگاهی 

 تأهل

 2/3 12 مجرد 
 4/61 229 متأهل
 8/26 100 کرده همسر فوت
 5/8 32 مطلقه



 و همکاران  حسنی      8

 1400 زمستان، 1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

سالمندان   زندگی  کیفیت  کل  میانگین  نمره 
بود که از نظر وضعیت کیفیت زندگی در سطح خوب    34/26±00/58

زیرمقیاس میانگین  نمره  شدند.  زندگی  ارزیابی  کیفیت  های 
سالمندان شامل کنترل، استقالل، خودشکوفایی و کامیابی هم به 

و    14/ 39± 14/ 34،  21/15± 28/16  ، 06/12± 14/9ترتیب  
  بود که نزدیک به حداکثر نمره خود و در سطح خوب   15/ 80/20±83

همبستگی پیرسون نشان داد که سطح معناداری بودند. نتایج آزمون  
بین   ارتباط  بررسی  جهت  پیرسون  همبستگی  ضریب  به  مربوط 

  41/0حساسیت در روابط متقابل و کیفیت زندگی در سالمندان، برابر  
درصد، رابطه   95در سطح اطمینان  (؛ بنابراین  P-value<05/0)بود  

 شد.  ییدتأمعناداری 
 

 بحث 
ف این پژوهش تعیین ارتباط بین حساسیت در روابط متقابل با  هد

کیفیت زندگی بازنشستگان سالمند نیروهای مسلح ساکن در استان  
ابعاد آن  تهران بود. نتایج نشان داد که نمره حساسیت بین فردی و 

دهنده کیفیت مطلوب در روابط  که نشان  در سطح ضعیفی قرار داشت
ای و  دورهبین فردی و بهبود سالمت روانی آنان بود. وجود افراد هم

بازنشستگان  هم بیرونی  ارتباطات  ادامه  و  افزایش  باعث  خدمتی 
افزایش   و  بدخلقی  و  انزوا  از  حدی  تا  و  شده  مسلح  نیروهای 

می جلوگیری  متقابل  روابط  در  موضوع حساسیت  این  با   کند. 
و همکاران    عاصمیو    [25]  و همکاران  بیرامیهای مطالعات  یافته

ثیر معناداری بر أآموزش تنظیم هیجانات، تهمخوانی دارد که  [  26]
باعث   که  معنی  بدین  دارد؛  متقابل  روابط  در  حساسیت  کاهش 

ی شغلی،  هاتیموقعشود با مدیریت و کنترل هیجانات خود در می
ثیر  أرل هیجانات منفی، کمتر تحت ت تحصیلی و اجتماعی و با کنت

درباره قضاوت   نگرانی  منفی همچون  احساسات  برخورد  افکار و  و 
در و  گیرند  قرار  در  دیگران  مطلوب  و  بیشتر  حضور  با  نتیجه 

ی مختلف اجتماعی، پریشانی و نگرانی کمتری در مورد  هاتیموقع
باشند داشته  دیگران  با  برخورد  و    عاصمیهمچنین    .[25]  نحوه 
داد  نشان  خود  پژوهش  در  در  اههمکاران  حساسیت  نمرات  ند که 

ی مورد پژوهش، تفاوت آماری معناداری را  هانمونهروابط متقابل  
داد نشان  آموزش  از  بعد  و  استقبل  مداخله  (؛  p<0001/0)  ه 

کاهش  -شناختی باعث  استرس  مدیریت  و  درصدی    77رفتاری 
ه است و افزایش  شد روابط متقابل فردیشدت عالیم حساسیت در 

د در مرحلٔه  درص  77به    آزموندرصد در مرحله پیش  62ر از  ثی این تأ
 . [26] پیگیری پژوهش شده است

داد  نریمانیمطالعه    نیز نشان  همکاران  است و  ابعاد که    ه 
افراد توانمند    در میان  -به جز اضطراب جدایی-حساسیت بین فردی  

یی  اعتنایبو مشکل افرادی که مورد  ارد تفاوت معناداری د و ناتوان
های  ز نقص در مهارت تواند ناشی ااند، میو طرد اجتماعی واقع شده

که این موضوع در میان بازنشستگان نیروهای  [  19]  اجتماعی باشد
اند،  ها با یکدیگر خدمت کردهمسلح به دلیل وجود افرادی که مدت

بود. مشهود  مطالعه    کمتر  همک  Wilhelmنتایج  نشان و  اران 
خردهمی بین  معناداری  رابطه  که  در  مقیاسدهد  حساسیت  های 

اض و  افسردگی  با  متقابل  که  روابط  طوری  به  دارد.  وجود  طراب 
هراس و اضطراب همراه بود    مقیاس اضطراب جدایی با اختاللخرده

مقیاس خود درونی شکننده با تکرار افسردگی ناشی از وقایع  و خرده
ا  کنندهناراحت استدر  بوده  و   Masilloهمچنین    .[27]  رتباط 

روابط  در  حساسیت  بین  منفی  ارتباط  خود  پژوهش  در  همکاران 

یافت را  پایین  اجتماعی  عملکرد  با  باال،  عنوان    ایشانند.  اهمتقابل 
به    کنندیم  ابتال  خطر  متقابل،  روابط  در  زیاد  حساسیت  که 

مانند  بیماری روانی  سایکوزشی پر روانهای  و  و    ی  داده  افزایش  را 
بین روابط  در  احتمال  افرادی که  به  دارند،  باالیی  فردی حساسیت 

می تجربه  را  اجتماعی  و  فردی  عملکردهای   کنند بیشتری کاهش 
[28].   

  ییهاشاخصکیفیت زندگی از مسائل مورد توجه و یکی از   
است که برای تعیین نیازها و شرایط سالمتی سالمندان و بهبود آن  

زندگی    .[29]  د شویم سنجیده   کیفیت  نمره  حاضر  مطالعه  در 
هم شد که  ارزیابی  خوب  در سطح  آن  ابعاد  و  با  سالمندان  راستا 

سال    توانا مطالعه   می  2020در  بیان  فعلی  است که  وضعیت  کند 
ابع در  انتظامی  نیروی  عاطفی،  بازنشستگان  جسمی،  سالمت  اد 

یکی از دالیل    رسدیم به نظر    .[30]  استانگیزشی و شتاختی مطلوب  
  قوی بین اعضای خانواده در ایران  این امر وجود پیوندهای عاطفی

خصوص    ی اجتماعی و اقتصادی در زمان اشتغال و بههاتیحماو  
متولی در نیروهای    هایکه از طرف سازمان  است ی  بازنشستگبعد از  

شود. در ارتباط با کیفیت زندگی سالمندان مطالعات  مسلح انجام می
و همکاران   حسینیزیادی صورت گرفته است؛ از جمله در مطالعه  

سالمندان   زندگی  در سطح    64/53نمره کیفیت  آمد که  دست  به 
پایین و  حاضر  متوسط  مطالعه  از  آنتر  پایین،  است.  درآمد  ها 

ریت سالمندان از یک بیماری خاص، سطح سواد کم  برخورداری اکث
و حمایت مادی پایین را از دالیل متوسط بودن سطح کیفیت زندگی  

و همکاران هم در پژوهش خود، میانگین    شعبانی  .[31]  ننددایم 
پایین در حد  را  سالمندان  زندگی  حاضر  نمره کیفیت  از مطالعه  تر 

کرد کرداهگزارش  بیان  آنان  اا هند؛  که  بیند  و  حساس  نقشی 
توکنندگمصرف دادهی،  را کاهش  سالمندان  قدرت  و  داشتن    ان  و 

 ها باشدی در کاهش کیفیت زندگی آنتواند عاملزندگی یکنواخت می
و همکاران در حد    بابککیفیت زندگی سالمندان در مطالعه    .[32]

که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. آنان نیز مشکالت   است متوسط  
مانند  و    جسمی  وزن  و  های مار یباضافه  پیری  دوران  خاص  ی 

بودن کیفیت   متوسط  از دالیل  را  افسردگی  مانند  روحی  مشکالت 
 . [33] نداهشان عنوان کردزندگی سالمندان در مطالعه

این مطالعه ارتباط معنادار بین حساسیت    هایاز دیگر یافته 
نیروهای   سالمند  بازنشستگان  زندگی  و کیفیت  متقابل  روابط  در 

تهران   ساکن  اساس    بود.مسلح  انجامهایبررسبر  توسط  ی  شده 
ای که به بررسی ارتباط بین حساسیت در روابط پژوهشگران، مطالعه

. اما مطالعاتی  متقابل با کیفیت زندگی در ایران بپردازد، یافت نشد
موضوع   این  به  کشور  خارج  مطالعٔه  اندپرداختهدر  در  جمله  از  ؛ 

Wedgeworth   روابط در  حساسیت  نقش  عنوان  با  همکاران  و 
متقابل و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان روستایی در  
کشور آمریکا، بین متغیرهای حساسیت در روابط متقابل، حمایت  

زند  و کیفیت  شداجتماعی  مشاهده  قوی  ارتباط  سالمندان  ه  گی 
هر است میاجتماعحمایت    میزان  ؛  بیشتر  سالمندان  از  شود،  ی 

و   یافته  سالمندان کاهش  بین  فردی  متقابل  روابط  در  حساسیت 
غیر حمایت  و مت  دشو یم منجر به صمیمت و احترام بیشتر بین آنان  

گی  اجتماعی به عنوان یک میانجی، نقش مهمی در بهبود کیفیت زند 
 .[20] و کاهش حساسیت بین فردی سالمندان دارد

ند تا  بینمیآموزش  مریکا  آمتحده    االتیدر ارتش ا  اننظامی 
بر تمرکز   را  در    خود  محوله  و  وظایف  قرار دهند؛ موریتمأجنگ    ها 

ی از موارد، کم شدن حساسیت در روابط  اریآموزش در بس  نیا  امدیپ
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ولی در عین    سته  نیز  افرادمتقابل و کاهش روابط مثبت بین فردی  
و    یخودکش  زانیحفظ روابط موفق و کاهش م   یبراها  آموزش  حال

ایجاد   نهایتاً  است مؤ مثبت    یاجتماع   راتییتغ  برای  در    . [15]  ثر 
بررسنیز    Menlibayeva  مطالعه هدف  با  زندگیفیک  یکه    ی ت 

شاخص سالمت  ،  ه استشدت بازنشسته در قزاقستان انجام  یجمع
 2/43و    6/42ب  یمتوسط و به ترت  در حد  یو سالمت روان  یجسم

ه  هم نشان داد  Hiçdurmaz  و    Aydın  مطالعه  .[35]  بوده است
که اگر حساسیت در ارتباط برقرار کردن با دیگران بیشتر گردد،   است

، فاصله گرفتن از  یارزشیبی،  ت یکفایبپیامدهایی همچون احساس  
میدیگران   منجر  را  آنان  با  بدخلقی  افراد    شود و  در صورتی که  و 

را کنترل کنند،  دیگران  و  همکاران  با  متقابل  روابط  در  حساسیت 
این    . [35]  در شغل و در محیط کار خود به موفقیت برسند  توانند یم 

های مطالعات با این یافته جانبی پژوهش حاضر که اهمیت آموزش
یا شدن جهت ورود به دوران  خدمت برای آمادگی افراد برای مهحین  

دورهبازنشست شروع  و  میگی  بیان  را  زندگی  در  جدید  کند،  ای 
های شغلی در امور  های فعالیتهمخوانی دارد. با توجه به دشواری 

های پیش  ها و کسب آمادگینظامی و انتظامی، اهمیت این آموزش
بازن خاز  این گروه  برای  مشهود  شستگی،  بیشتر  سالمندان  از  اص 

و همکاران در    تاجی قراجهاست؛ که این یافته هم با نتایج پژوهش  
آموزش به  توجه  لزوم  و    هایخصوص  چالش  با  مواجهه  از  پیش 

 . [ 36] نقش آن در تعدیل حساسیت در روابط متقابل مطابقت دارد
م   میحدودیتاز  حاضر  پژوهش  تأهای  وضتوان  عیت  ثیر 

ها در حین انجام  اگهانی قیمتعمومی اقتصادی کشور )افزایش ن
شده  غیره( و تأثیر تصمیمات اخذ  ها، سقوط ارزش سهام و مصاحبه 

شد کشور بر کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای  توسط مدیران ار
با  مسلح و عموم مردم را بیان کرد که پژوهشگران سعی می کردند 

گفته به  دقت  و  مشارکتصبوری  و  های  نموده  توجه  کنندگان 
درددلصحبت  و  متفرقه  درهای  را  آنان  مورد    های  پژوهش  نتایج 

ثربخشی اجرای  شود به منظور ارزیابی اپیشنهاد میدقت قرار دهند.  
مسلح   نیروهای  در  فرماندهی  مراتب  سلسله  دستورات  و  فرامین 
مبنی بر لزوم توجه به کیفیت زندگی بازنشستگان، مطالعات مشابه 

های  سال( در گروه   3تا  2تر )به عنوان مثال  های زمانی کوتاهدر بازه
ها ها انجام شود و نتایج این پژوهشهمسان در تهران و سایر استان

 مقامات مسئول منعکس گردد.  به
 

 گیری نتیجه 
این پژوهش نشان داد که وضعیت کلی حساسیت در روابط متقابل  
مسلح   نیروهای  سالمند  بازنشستگان  در  زندگی  کیفیت  با  فردی 

تر از نمرات مربوط به مطالعات جمعیت  ساکن تهران، کمی مطلوب
کشور   سالمندان  میاستعمومی  موضوع  این  با  .  ساختار تواند 

تأنظام مسلح،  نیروهای  آموزشمند  و  حین  کیدات  مستمر  های 
وجود کانون فعالیتخدمت،  و  فعال  بازنشستگی  نسبتاً های   های 

دوره و همکار  همچنین ادامه ارتباط با افراد همو  ها  موفق این کانون
تر باشد،  هر اندازه حمایت اجتماعی از سالمندان بیش  .باشدمرتبط  

حساسیت در روابط متقابل کاهش یافته و صمیمت و احترام بیشتر  
بازنشستگان، خدمات گرددیم  از  تجلیل  و  تکریم  مراسم  برگزاری  ؛ 

ی افراد  جمعدستهرفاهی و فروشگاهی، اردوهای خانوادگی و اعزام  
مسافرت  وبه  زیارتی  و  تفریحی  این  نمونه  غیره،  های  های 

به بازنشستگان نیروهای مسلح    نهادن رجاهای اجتماعی و  حمایت
 .است

 
یکی از نکات کاربردی این   نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی:

گیرندگان حوزه منابع انسانی نیروهای مسلح،  پژوهش برای تصمیم
آموزش ارائه  بر  اجتماعتمرکز  دوران های  برای  توانمندساز  و  محور 

تحت   نیروهای  که  بازنشستگی  است  کاهش  پوشش  به  منجر 
زندگی   کیفیت  محسوس  افزایش  و  متقابل  روابط  در  حساسیت 

دیگر    نکته  .شودهای آنان میبازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده
محور و یکپارچه به  قابل توجه برای پلیس، لزوم داشتن نگاه انسان

زندگی کارکنان )هم شاغلین و هم بازنشستگان( است تا بتوان با  
تدابیر   تاباتخاذ  سال ویژه،  در  افراد  جسمانی  و  روانی  های آوری 

خدمت را باالتر برده و کیفیت زندگی و میزان رضایت شغلی شاغلین  
به منزلٔه آیینٔه شاغلین( نظامی و انتظامی افزایش  )  و بازنشستگان

توان به اهمیت های کاربردی جانبی این پژوهش مییابد. از یافته
بیش پشتیبانی  و  مستمر  فعالیتفعالیت  از  کانونتر  های های 

بازنشستگان نیروهای مسلح در راستای افزایش تعامالت و کاهش  
 قابل بازنشستگان اشاره کرد.متحساسیت در روابط 

مدیران و کارکنان و    تمامی از همکاری    لهیوسنیبد  تشکر و قدردانی:
بازنشستگان بازنشستگان و  نیروهای مسلح استان    اعضای کانون 

 .  میکنیم تهران که در این پژوهش ما را یاری رساندند، تشکر  
نمایند که  بدین وسیله نویسندگان مقاله تصریح می  تعارض منافع: 

 گونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود دارد. هیچ
ارائه ایده، طراحی    :سهم نویسندگان مهدی حسنی )نویسنده اول( 

ت و  دادهمطالعه  شهرزاد  حلیل  و  دوم(  )نویسنده  باقری  شادی  ها؛ 
جمع سوم(  )نویسنده  دادهباقری  رعنایی)نویسنده  آوری  اسعد  ها؛ 
ها؛ نورالدین نیکنام )نویسنده پنجم(  چهارم( تجزیه و تحلیل داده

طراحی مطالعه. تمام نویسندگان در کلیه مراحل پژوهش، نگارش  
بوده آن سهیم  بازنگری  و  مقاله  اند  اولیه  نهایی  تایید  با  و همگی 

 پذیرند. حاضر، مسئولیت صحت و دقت مطالب مندرج در آن را می
  نی تأم   سندگانیپژوهش توسط نو   یمال  یهانه ی هز  هیکل  :ی مال  منابع 
 است.  شده
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