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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 7065 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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اهداف :جمعیت ایران در مسیر سالمندی قرار دارد و کیفیت زندگی سالمندان نیروهای مسلح به دلیل ماهیت
فعالیت حرفهای در دوران پیش از بازنشستگی ،نیازمند توجه ویژه است .هدف از این مطالعه ،تعیین رابطه بین
حساسیت در روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح تهران بود..
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مقطعی همبستگی و با رویکرد تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش را
بازنشستگان نیروهای مسلح با سن باالی  65سال و ساکن شهر تهران در سالهای  1398-99تشکیل دادند .با
استفاده از جدول مورگان حجم نمونه  373نفر انتخاب شد که به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای حساسیت در روابط متقابل  Boyceو  )1989( Parkerبا روایی تأییدشده
و پایایی  0/81و همچنین پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص سالمندان ( )CASP-19با روایی تأییدشده و
آلفای کرونباخ  0/78بود .پرسشنامهها از طریق مصاحبه انفرادی رو در رو پرسشگران با بازنشستگان سالمند
نیروهای مسلح صورت گرفت .ارتباط میان متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
و به کمک نرمافزا  SPSS 22بررسی شد.
یافتهها :از  373نفر که در پژوهش شرکت کردند 91/42 ،درصد ( 341نفر) مشارکتکنندگان مرد بودند75/06.
درصد نمونهها ( 280نفر)  70-65سال سن داشتند .نمره میانگین کل حساسیت در روابط متقابل فردی
 57/35±17/83و نمره میانگین کل کیفیت زندگی سالمندان  58/00±26/34بود .نتایج آزمون همبستگی
پیرسون نشان داد که سطح معناداری بین حساسیت در روابط متقابل و کیفیت زندگی در سالمندان ،برابر 0/41
بود ( .)P-Value>0/05نمره حساسیت بین فردی و ابعاد آن در سطح ضعیف و نمره کیفیت زندگی سالمندان
و ابعاد آن ،در سطح خوب بود.
نتیجهگیری :وضعیت کلی حساسیت در روابط متقابل فردی با کیفیت زندگی در بازنشستگان سالمند نیروهای
مسلح ساکن تهران ،کمی مطلوبتر از نمرات مربوط به مطالعات جمعیت عمومی سالمندان کشور است .این
موضوع میتواند با ساختار نظاممند نیروهای مسلح ،تأکیدات و آموزشهای مستمر حین خدمت ،وجود
کانونهای بازنشستگی فعال و همچنین ادامه ارتباط با افراد همکار مرتبط باشد.
کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،روابط بین فردی ،پرسنل نیروهای مسلح ،بازنشستگی
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مستمر و مکرر با استرسهای شغلی ،دوری از خانواده ،استرس
حضور در مأموریتهای پرخطر و بحرانهای تجربهشده در طول
دوران خدمت ،ممکن است که دوران بازنشستگی را با پیامدهای
روانی و بدنی متفاوت و بیشتری تجربه نمایند؛ حتی باالتر بودن
شیوع بیماری دیابت در این افراد را میتوان با این سبک زندگی
مرتبط دانست [.]13 ،12
مفهوم حساسیت در روابط متقابل ( Interpersonal
 )Sensitivityیکی از مؤلفههای اساسی روابط بین فردی و شامل
خودپنداره و خودشناسی فردی است که با رشد فرد شکل میگیرد و
به دقت در ادراکات ،قضاوتها و پاسخهایی که افراد نسبت به
یکدیگر نشان میدهند ،اشاره میکند؛ همچنین حساسیت در روابط
متقابل به عنوان حساسیت عمومی فرد نسبت به بازخورد اجتماعی،
نگرانی بیش از حد در هنگام برقراری ارتباط با دیگران ،ترس از عدم
کارایی شخصی و مورد انتقاد قرار گرفتن و سوء تعبیر مکرر رفتار
بینفردی دیگران توصیف شده است .حتی گاهی افراد دارای این
صفات به عنوان افراد دارای اشتغال ذهنی افراطی درباره روابط بین
فردی و افرادی گوش به زنگ و حساس به جنبههای تعامالت بین
فردی توصیف شدهاند [ .]14-18افراد حساس در روابط بین فردی،
به دلیل نوع خاص دیدگاه خود ،در اکثر مواقع با نوعی تخاصم به
ً
نهایتا
دنیا و دیگران مینگرند و همین موضوع سبب تنهایی ،انزوا و
دریافت برخورداری از حمایت اجتماعی کمتری از سوی خانواده،
دوستان و اطرافیانشان میشود .حساسیت در روابط متقابل زیاد در
افراد سالمند ،باعث داشتن احساس عدم کارایی ،پرخاشگری،
زودرنجی و تنهایی شده و این امر منجر به افزایش شکست در
برقراری روابط بین فردی شده و فرد بعد از هر شکست ،نسبت به
افراد و روابط ،دلسردتر و بدبینتر میشوند و زودرنجی و بیاعتمادی
آنها به سایرین افزایش مییابد و این چرخه معیوب مدام تکرار
میشود که تمام این موارد سالمت جسمی و روحی-روانی افراد
سالمند را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش کیفیت زندگی آنها
میگردد [.]19
 Monikaو همکاران در سال  2017پژوهشی تحت عنوان
«نقش حساسیت بین فردی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی
سالمندان روستایی» در ایاالت متحده انجام دادهاند .یافتههای
پژوهش آنان نشان داده است که ارتباط مثبتی بین حساسیت بین
فردی ،حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان وجود دارد و از
طرفی نقش حمایت اجتماعی به عنوان یک میانجی بین حساسیت
بین فردی و کیفیت زندگی مشهود است؛ به صورتی که هرچه
حمایت اجتماعی از سالمندان بیشتر شود ،حساسیت بین فردی
سالمندان کاهش یافته و موجب میشود که احترام و ارزش
بیشتری نسبت به یکدیگر قائل شوند که این موارد باعث افزایش
ً
نهایتا منجر به بهبود کیفیت زندگی
رضایت از زندگی شده و
سالمندان میگردد ] .[20ارتباطات بین فردی در خانواده ،گروههای
همسان و جامعه ،میتواند مقدمهای برای داشتن سالمندانی پویا
و نقشآفرین در عرصه تعامالت اجتماعی باشد و عالوه بر پیشگیری
از انزوای آنان ،باید شادابی و نشاط و داشتن زندگی با کیفیت را
جزیی طبیعی از مسیر زندگی سالمندان دانست .در ایران مباحث
حساسیت در روابط متقابل و سالمندی موضوع برخی مطالعات
بودهاند ولی مطالعهای که این موضوع را در بازنشستگان نیروهای
مسلح یا در سالمندان غیرساکن در سراهای سالمندی و با این حجم
نمونه ،بررسی کرده باشد ،توسط پژوهشگران مالحظه نشد .بر این
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سالمندی یک فرآیند زیستشناختی است که در متون علمی سن
60سالگی و باالتر ،و به صورت قراردادی ،آغاز  65سالگی را شامل
میشود [ .]1بهبود وضعیت بهداشت و درمان و روند تحوالت
جمعیتی جهان در سالهای اخیر باعث طوالنیتر شدن عمر افراد و
تشدید روند سالمندی جمعیت به ویژه در کشورهای توسعهیافته و
رو به توسعه شده است [ .]2سالمندان حدود  21درصد کل جمعیت
یعنی نزدیک به  600میلیون نفر از جمعیت جهان را تشکیل میدهند
و بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی تعداد سالمندان در
کشورهای آسیای جنوب غربی در سال  2030به حدود  15درصد
خواهد رسید [ .]3ایران نیز پس از گذر از تغییرات اپیدمیولوژیک
بیماریها ،در مسیر سالمندی قرار دارد .بر اساس آمار رسمی،
جمعیت کشور ایران طی  50سال گذشته 3 ،برابر رشد داشته است و
پیشبینی میشود در سال  10/7 ،1400درصد و در سال 24 ،1429
درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند [ .]5 ،4اغلب افراد
در دوره سالمندی ،مرگ و فقدان نزدیکان و اعضای خانواده،
بیماریهای متعدد و کمترشدن قدرت بدنی ،کاهش درآمدهای
فردی و کاهش حمایتهای اطرافیان و سازمانهای متولی
حمایتهای اجتماعی را تجربه میکنند .در پی افزایش جمعیت
سالمندان ،نیازهای خاص این دوره از جمله سالمتی ،مسائل
روحی-عاطفی ،مسائل اقتصادی و اجتماعی از اهمیت مضاعفی
برخوردار میگردند .همچنین سبک زندگی نامناسب در جوانی،
حمایتهای اجتماعی کم و کیفیت پایین زندگی سالمندان نیز،
دوران سالمندی را به چالشی بزرگ برای جوامع ،خانوادهها و افراد
تبدیل کرده است [.]6
کیفیت زندگی ،یکی از مسائل مهم دوران سالمندی
است .در ادبیات علمی رایج ،شرایط و نحوه زندگی با استفاده از
مفهوم کیفیت زندگی مطرح شده است .نظریهپردازان اعتقاد دارند
که کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چند بعدی است که عوامل
ذهنی (رضایت از زندگی) ،عوامل عینی (کارکردهای جسمانی ،روانی
و اجتماعی) ،نیازهای مادی ،مشارکت در فعالیت و روابط بین فردی
را شامل میشود [ .]7سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی را درک
افراد از موقعیت خود در زندگی از لحاظ فرهنگی ،ارزشها ،باورها،
اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایشان تعریف کرده است
که این امر موضوعی کام ًال ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده
نیست و بر درک افراد از جنبههای مختلف زندگی استوار است [.]8
پناغی و همکاران معتقدند عواملی مانند بهداشت و سالمت خانواده
و روابط شخصی ،عملکرد در نقش و فعالیتهای تفریحی ،شرایط
مساعد در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی ،در
کیفیت زندگی تأثیر گذارند [ .]9بازنشستگی یکی از وقایع چالشی
آغاز دوران سالمندی و پایان میانسالی است .بازنشستگی ،انتقال
به مرحله نوینی از حیات است که در آن فرد شاغل ،با لحاظ کردن
عواید ماهیانه ،بر مبنای قانون بازنشستگی مورد تأیید مراجع
صالحیتدار ،به صورت رسمی از فعالیت شغلی خود کنار گذاشته
میشود .با ادامه روند سالمندی و همزمان با دوران بازنشستگی،
معمو ًال نارساییها و بیمارهای متعدد مرتبط با افزایش سن در افراد
خودنمایی کرده و سالمندان به یکباره تغییرات زیاد فیزیکی و روانی
را تجربه میکنند [ .]11 ،10عالوه بر چالشهای عمومی دوران
بازنشستگی ،بازنشستگان نیروهای مسلح به دلیل نوع خاص
فعالیت حرفهای و سختیهای امور نظامی و انتظامی ،مواجهه
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4

حسنی و همکاران

اساس مطالعه حاضر برای بررسی وضعیت ارتباط حساسیت در
روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح ساکن
در استان تهران انجام شد.

مواد و روشها

از  373نفر که در پژوهش شرکت کردند 91/42 ،درصد ( 341نفر)
مرد و  8/57درصد ( 32نفر) زن بودند 75/06 .درصد ( 280نفر)
نمونهها ،سن بین  70-65سال داشتند .همچنین  61/4درصد آنان
متأهل بودند (جدول  .)1نمره میانگین کل حساسیت در روابط
متقابل  57/17±35/83بود که در سطح ضعیف ارزیابی شد .نمره
میانگین زیرمقیاسهای حساسیت در روابط متقابل شامل آگاهی
بین فردی ،نیاز به تأیید ،اضطراب جدایی ،کمرویی و عزتنفس
شکننده به ترتیب  12/02±15/30 ،13/06±14/18 ،10/02±19/1و
 7/13±04/21بود که پایینتر از حداکثر نمره مشخصشده خود بودند
و در سطح ضعیف ارزیابی شدند .زیرمقیاس نیاز به تأیید نیز با نمره
 15/12±03/23در سطح متوسط ارزیابی شد.
جدول  )1مشخصات جمعیتشناختی نمونهها ( 373نفر)
شاخصهای آماری
شاخص
فراوانی درصد فراوانی
91/42
341
مرد
جنس
8/57
32
زن
75/06
280
 65-70سال
22/25
83
 71-75سال
سن
2/14
8
 76-80سال
0/53
2
 81-85سال
5/9
بیسواد و کمسواد 22
26/8
100
زیردیپلم
تحصیالت
52/5
196
دیپلم
14/7
55
دانشگاهی
3/2
12
مجرد
61/4
229
متأهل
تأهل
26/8
100
همسر فوتکرده
8/5
32
مطلقه
دوره  ،11شماره  ،1زمستان 1400
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مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبستگی و با رویکرد تحلیلی با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،با همکاری بازنشستگان
نیروهای مسلح ساکن در استان تهران در سالهای  1398-99انجام
شد .محیط انجام این پژوهش ،کانونهای بازنشستگان نیروهای
مسلح استان تهران بود .جامعه پژوهش را  10000بازنشسته نیروهای
مسلح که سن آنها باالی  65سال بود و به عنوان سالمند شناخته
میشدند و متمایل به حضور در پژوهش بودند ،تشکیل داد و بر
اساس جدول مورگان برای جامعه ده هزار نفری مورد پژوهش و با
درصد ریزش  5درصد 373 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامههای مشخصات جمعیتشناختی،
حساسیت در روابط متقابل  Boyceو  Parkerو کیفیت زندگی
مخصوص سالمندان ( )CAPS-19استفاده شد .معیار خروج افراد
از مطالعه ،عدم تمایل به ادامه مشارکت در پژوهش در هر مرحلهای
از مطالعه بود.
پرسشنامه حساسیت در روابط متقابل :پرسشنامه
حساسیت در روابط متقابل یا حساسیت به طرد اجتماعی در سال
 1989توسط  Boyceو  Parkerطراحی شده است و دارای  5خرده
مقیاس (مؤلفه) آگاهی بین فردی ( 7سؤال) ،نیاز به تأیید (8
سؤال) ،اضطراب جدایی ( 8سؤال) ،کمرویی ( 8سؤال) و عزت نفس
شکننده ( 5سؤال) است .این پرسشنامه در یک مقیاس لیکرت
چهاردرجهای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرهگذاری شده است .نمره
کلی پرسشنامه  144است .افرادی که نمره آنها بین  88تا 144
باشد دارای حساسیت در روابط متقابل باال ،افرادی نمره آنها بین
 59-87باشد دارای حساسیت در روابط متقابل متوسط و کسانی که
نمره آنها بین  36تا  58باشد دارای حساسیت در روابط متقابل
پایین هستند [ .]19روایی این پرسشنامه در مطالعات نجارپور
محمدآبادی و همکاران [ ،]21نریمانی ] [22و وجودی [ ]14مورد
تأیید قرار گرفته است .آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
نیز در مطالعه نجارپور محمدآبادی ،نریمانی و وجودی به ترتیب
مقدار  0/85 ،0/86و  0/81گزارش شده است [.]21 ،20 ،14
پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص سالمندان
( :)CAPS-19این پرسشنامه توسط  Hydeو همکاران بر اساس
مدل جبران نیازها در انگلستان طراحی شده است که حاوی  19گویه
(سؤال) است .این پرسشنامه دارای چهار بعد کنترل (سؤال  1تا ،)4
استقالل (سؤال  5تا  ،)9خودشکوفایی (سؤال  10تا  )14و کامیابی
(لذت) (سؤال  15تا  )19است .ابزار مذکور طبق مقیاس لیکرت دارای
چهار گزینه از "غالب اوقات" تا "هرگز" امتیازبندی میشود .نمره کلی
پرسشنامه  76است .افرادی که نمره آنها بین  55تا  76باشد،
کیفیت زندگی خوبی دارند؛ افرادی که نمره آنها بین  40تا  54باشد،
کیفیت زندگی متوسط دارند؛ و افرادی که نمره آنها بین  19تا 39
باشد ،کیفیت زندگی ضعیفی دارند [ .]24 ،23این پرسشنامه در
ایران توسط هروی کریموی و همکاران ترجمه و هنجاریابی شده
است و روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است (آلفای
کرونباخ .]23[ )0/78

مصاحبه و تکمیل پرسشنامهها در محیطی آرام و با
هماهنگی قبلی و بدون حضور سایرین انجام شد .پس از معرفی
کامل پژوهشگر و اهداف تحقیق ،با تأ کید بر محرمانهبودن اطالعات
دریافتی ،برای تکمیل پرسشنامهها فرم رضایت آگاهانه از
مشارکتکنندگان اخذ شد .پرسشنامهها با سئواالت دموگرافیک
آغاز شده بود و سپس سئواالت اختصاصی پرسیده شد .در تعداد
اندکی از افراد که به دالیلی (از جمله همراه نداشتن عینک مخصوص
مطالعه و غیره) قادر به تکمیل پرسشنامهها نبودند ،سئواالت
پرسشنامه با دقت و بدون سوگیری برای افراد خوانده شد و
پاسخهای آنان با کمال صحت و امانتداری در پاسخنامهها درج
گردید .میانگین زمان پرسشنامهها  35دقیقه بود.
مالحظات اخالقی :برای رعایت مالحظات اخالقی در این
پژوهش ،به تمامی شرکتکنندگان پژوهش توضیح و اطمینان کامل
داده شد که اطالعات هویتی آنها به صورت کام ًال محرمانه باقی
خواهد ماند و اختیار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند یا در
هر مرحله که بخواهند ،مختار هستند از ادامه مشارکت در پژوهش
انصراف دهند.
تجزیه و تحلیل آماری :کنترل نرمالبودن دادهها با
استفاده از آزمون تی تکنمونهای انجام شد و به منظور بررسی
ارتباط میان متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .نرمافزا مورد استفاده در این پژوهش SPSS
 22بود.

ارتباط حساسیت در روابط متقابل با کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح

نمره میانگین کل کیفیت زندگی سالمندان
 58/26±00/34بود که از نظر وضعیت کیفیت زندگی در سطح خوب
ارزیابی شدند .نمره میانگین زیرمقیاسهای کیفیت زندگی
سالمندان شامل کنترل ،استقالل ،خودشکوفایی و کامیابی هم به
ترتیب  14/39±14/34 ،15/21±16/28 ،12/06±9/14و
 15/20±83/80بود که نزدیک به حداکثر نمره خود و در سطح خوب
بودند .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سطح معناداری
مربوط به ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین
حساسیت در روابط متقابل و کیفیت زندگی در سالمندان ،برابر 0/41
بود ()P-value>0/05؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد ،رابطه
معناداری تأیید شد.
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متقابل باال ،با عملکرد اجتماعی پایین را یافتهاند .ایشان عنوان
میکنند که حساسیت زیاد در روابط متقابل ،خطر ابتال به
بیماریهای روانی مانند روانپریشی و سایکوز را افزایش داده و
افرادی که در روابط بینفردی حساسیت باالیی دارند ،به احتمال
بیشتری کاهش عملکردهای فردی و اجتماعی را تجربه میکنند
[.]28
کیفیت زندگی از مسائل مورد توجه و یکی از شاخصهایی
است که برای تعیین نیازها و شرایط سالمتی سالمندان و بهبود آن
سنجیده میشود [ .]29در مطالعه حاضر نمره کیفیت زندگی
سالمندان و ابعاد آن در سطح خوب ارزیابی شد که همراستا با
مطالعه توانا در سال  2020است که بیان میکند وضعیت فعلی
بازنشستگان نیروی انتظامی در ابعاد سالمت جسمی ،عاطفی،
انگیزشی و شتاختی مطلوب است [ .]30به نظر میرسد یکی از دالیل
این امر وجود پیوندهای عاطفی قوی بین اعضای خانواده در ایران
و حمایتهای اجتماعی و اقتصادی در زمان اشتغال و به خصوص
بعد از بازنشستگی است که از طرف سازمانهای متولی در نیروهای
مسلح انجام میشود .در ارتباط با کیفیت زندگی سالمندان مطالعات
زیادی صورت گرفته است؛ از جمله در مطالعه حسینی و همکاران
نمره کیفیت زندگی سالمندان  53/64به دست آمد که در سطح
متوسط و پایینتر از مطالعه حاضر است .آنها درآمد پایین،
برخورداری اکثریت سالمندان از یک بیماری خاص ،سطح سواد کم
و حمایت مادی پایین را از دالیل متوسط بودن سطح کیفیت زندگی
میدانند [ .]31شعبانی و همکاران هم در پژوهش خود ،میانگین
نمره کیفیت زندگی سالمندان را در حد پایینتر از مطالعه حاضر
گزارش کردهاند؛ آنان بیان کردهاند که احساس بینقشی و
مصرفکنندگی ،توان و قدرت سالمندان را کاهش داده و داشتن
زندگی یکنواخت میتواند عاملی در کاهش کیفیت زندگی آنها باشد
[ .]32کیفیت زندگی سالمندان در مطالعه بابک و همکاران در حد
متوسط است که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد .آنان نیز مشکالت
جسمی مانند اضافه وزن و بیمار یهای خاص دوران پیری و
مشکالت روحی مانند افسردگی را از دالیل متوسط بودن کیفیت
زندگی سالمندان در مطالعهشان عنوان کردهاند [.]33
از دیگر یافتههای این مطالعه ارتباط معنادار بین حساسیت
در روابط متقابل و کیفیت زندگی بازنشستگان سالمند نیروهای
مسلح ساکن تهران بود .بر اساس بررسیهای انجامشده توسط
پژوهشگران ،مطالعهای که به بررسی ارتباط بین حساسیت در روابط
متقابل با کیفیت زندگی در ایران بپردازد ،یافت نشد .اما مطالعاتی
در خارج کشور به این موضوع پرداختهاند؛ از جمله در مطالعهٔ
 Wedgeworthو همکاران با عنوان نقش حساسیت در روابط
متقابل و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان روستایی در
کشور آمریکا ،بین متغیرهای حساسیت در روابط متقابل ،حمایت
اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان ارتباط قوی مشاهده شده
است؛ هر میزان حمایت اجتماعی از سالمندان بیشتر میشود،
حساسیت در روابط متقابل فردی بین سالمندان کاهش یافته و
منجر به صمیمت و احترام بیشتر بین آنان میشود و متغیر حمایت
اجتماعی به عنوان یک میانجی ،نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی
و کاهش حساسیت بین فردی سالمندان دارد [.]20
نظامیان در ارتش ایاالت متحده آمریکا آموزش میبینند تا
تمرکز خود را بر وظایف محوله در جنگ و مأموریتها قرار دهند؛
پیامد این آموزش در بسیار ی از موارد ،کم شدن حساسیت در روابط
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هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین حساسیت در روابط متقابل با
کیفیت زندگی بازنشستگان سالمند نیروهای مسلح ساکن در استان
تهران بود .نتایج نشان داد که نمره حساسیت بین فردی و ابعاد آن
در سطح ضعیفی قرار داشت که نشاندهنده کیفیت مطلوب در روابط
بین فردی و بهبود سالمت روانی آنان بود .وجود افراد همدورهای و
همخدمتی باعث افزایش و ادامه ارتباطات بیرونی بازنشستگان
نیروهای مسلح شده و تا حدی از انزوا و بدخلقی و افزایش
حساسیت در روابط متقابل جلوگیری میکند .این موضوع با
یافتههای مطالعات بیرامی و همکاران [ ]25و عاصمی و همکاران
[ ]26همخوانی دارد که آموزش تنظیم هیجانات ،تأثیر معناداری بر
کاهش حساسیت در روابط متقابل دارد؛ بدین معنی که باعث
میشود با مدیریت و کنترل هیجانات خود در موقعیتهای شغلی،
تحصیلی و اجتماعی و با کنترل هیجانات منفی ،کمتر تحت تأثیر
افکار و احساسات منفی همچون نگرانی درباره قضاوت و برخورد
دیگران قرار گیرند و درنتیجه با حضور بیشتر و مطلوب در
موقعیتهای مختلف اجتماعی ،پریشانی و نگرانی کمتری در مورد
نحوه برخورد با دیگران داشته باشند [ .]25همچنین عاصمی و
همکاران در پژوهش خود نشان دادهاند که نمرات حساسیت در
روابط متقابل نمونههای مورد پژوهش ،تفاوت آماری معناداری را
قبل و بعد از آموزش نشان داده است ()p>0/0001؛ مداخله
شناختی-رفتاری و مدیریت استرس باعث کاهش  77درصدی
شدت عالیم حساسیت در روابط متقابل فردی شده است و افزایش
این تأثیر از  62درصد در مرحله پیشآزمون به  77درصد در مرحلهٔ
پیگیری پژوهش شده است [.]26
مطالعه نریمانی و همکاران نیز نشان داده است که ابعاد
حساسیت بین فردی -به جز اضطراب جدایی -در میان افراد توانمند
و ناتوان تفاوت معناداری دارد و مشکل افرادی که مورد بیاعتنایی
و طرد اجتماعی واقع شدهاند ،میتواند ناشی از نقص در مهارتهای
اجتماعی باشد [ ]19که این موضوع در میان بازنشستگان نیروهای
مسلح به دلیل وجود افرادی که مدتها با یکدیگر خدمت کردهاند،
کمتر مشهود بود .نتایج مطالعه  Wilhelmو همکاران نشان
میدهد که رابطه معناداری بین خردهمقیاسهای حساسیت در
روابط متقابل با افسردگی و اضطراب وجود دارد .به طوری که
خردهمقیاس اضطراب جدایی با اختالل هراس و اضطراب همراه بود
و خردهمقیاس خود درونی شکننده با تکرار افسردگی ناشی از وقایع
ناراحتکننده در ارتباط بوده است [ .]27همچنین  Masilloو
همکاران در پژوهش خود ارتباط منفی بین حساسیت در روابط

5

6

حسنی و همکاران

نتیجهگیری
این پژوهش نشان داد که وضعیت کلی حساسیت در روابط متقابل
فردی با کیفیت زندگی در بازنشستگان سالمند نیروهای مسلح
ساکن تهران ،کمی مطلوبتر از نمرات مربوط به مطالعات جمعیت
عمومی سالمندان کشور است .این موضوع میتواند با ساختار

نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی :یکی از نکات کاربردی این
پژوهش برای تصمیمگیرندگان حوزه منابع انسانی نیروهای مسلح،
تمرکز بر ارائه آموزشهای اجتماعمحور و توانمندساز برای دوران
بازنشستگی نیروهای تحت پوشش است که منجر به کاهش
حساسیت در روابط متقابل و افزایش محسوس کیفیت زندگی
بازنشستگان نیروهای مسلح و خانوادههای آنان میشود .نکته دیگر
قابل توجه برای پلیس ،لزوم داشتن نگاه انسانمحور و یکپارچه به
زندگی کارکنان (هم شاغلین و هم بازنشستگان) است تا بتوان با
اتخاذ تدابیر ویژه ،تابآوری روانی و جسمانی افراد در سالهای
خدمت را باالتر برده و کیفیت زندگی و میزان رضایت شغلی شاغلین
و بازنشستگان (به منزلهٔ آیینهٔ شاغلین) نظامی و انتظامی افزایش
یابد .از یافتههای کاربردی جانبی این پژوهش میتوان به اهمیت
فعالیت مستمر و پشتیبانی بیشتر از فعالیتهای کانونهای
بازنشستگان نیروهای مسلح در راستای افزایش تعامالت و کاهش
حساسیت در روابط متقابل بازنشستگان اشاره کرد.
تشکر و قدردانی :بدینوسیله از همکاری تمامی مدیران و کارکنان و
اعضای کانون بازنشستگان و بازنشستگان نیروهای مسلح استان
تهران که در این پژوهش ما را یاری رساندند ،تشکر میکنیم.
تعارض منافع :بدین وسیله نویسندگان مقاله تصریح مینمایند که
هیچگونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود دارد.
سهم نویسندگان :مهدی حسنی (نویسنده اول) ارائه ایده ،طراحی
مطالعه و تحلیل دادهها؛ شادی باقری (نویسنده دوم) و شهرزاد
باقری (نویسنده سوم) جمعآوری دادهها؛ اسعد رعنایی(نویسنده
چهارم) تجزیه و تحلیل دادهها؛ نورالدین نیکنام (نویسنده پنجم)
طراحی مطالعه .تمام نویسندگان در کلیه مراحل پژوهش ،نگارش
اولیه و بازنگری آن سهیم بودهاند و همگی با تایید نهایی مقاله
حاضر ،مسئولیت صحت و دقت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
منابع مالی :کلیه هزینههای مالی پژوهش توسط نویسندگان تأمین
شده است.
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متقابل و کاهش روابط مثبت بین فردی افراد نیز هست ولی در عین
حال آموزشها برای حفظ روابط موفق و کاهش میزان خودکشی و
ً
نهایتا برای ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت مؤثر است [ .]15در
مطالعه  Menlibayevaنیز که با هدف بررسی کیفیت زندگی
جمعیت بازنشسته در قزاقستان انجام شده است ،شاخص سالمت
جسمی و سالمت روانی در حد متوسط و به ترتیب  42/6و 43/2
بوده است [ .]35مطالعه  Aydınو  Hiçdurmazهم نشان داده
است که اگر حساسیت در ارتباط برقرار کردن با دیگران بیشتر گردد،
پیامدهایی همچون احساس بیکفایتی ،بیارزشی ،فاصله گرفتن از
دیگران و بدخلقی با آنان را منجر میشود و در صورتی که افراد
حساسیت در روابط متقابل با همکاران و دیگران را کنترل کنند،
میتوانند در شغل و در محیط کار خود به موفقیت برسند [ .]35این
مطالعات با این یافته جانبی پژوهش حاضر که اهمیت آموزشهای
حین خدمت برای آمادگی افراد برای مهیا شدن جهت ورود به دوران
بازنشستگی و شروع دورهای جدید در زندگی را بیان میکند،
همخوانی دارد .با توجه به دشواریهای فعالیتهای شغلی در امور
نظامی و انتظامی ،اهمیت این آموزشها و کسب آمادگیهای پیش
از بازنشستگی ،برای این گروه خاص از سالمندان بیشتر مشهود
است؛ که این یافته هم با نتایج پژوهش تاجی قراجه و همکاران در
خصوص لزوم توجه به آموزشهای پیش از مواجهه با چالش و
نقش آن در تعدیل حساسیت در روابط متقابل مطابقت دارد [.]36
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان تأثیر وضعیت
عمومی اقتصادی کشور (افزایش ناگهانی قیمتها در حین انجام
مصاحبهها ،سقوط ارزش سهام و غیره) و تأثیر تصمیمات اخذشده
توسط مدیران ارشد کشور بر کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای
مسلح و عموم مردم را بیان کرد که پژوهشگران سعی میکردند با
صبوری و دقت به گفتههای مشارکتکنندگان توجه نموده و
صحبتهای متفرقه و درددلهای آنان را در نتایج پژوهش مورد
دقت قرار دهند .پیشنهاد میشود به منظور ارزیابی اثربخشی اجرای
فرامین و دستورات سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
مبنی بر لزوم توجه به کیفیت زندگی بازنشستگان ،مطالعات مشابه
در بازههای زمانی کوتاهتر (به عنوان مثال  2تا 3سال) در گروههای
همسان در تهران و سایر استانها انجام شود و نتایج این پژوهشها
به مقامات مسئول منعکس گردد.

نظاممند نیروهای مسلح ،تأ کیدات و آموزشهای مستمر حین
ً
نسبتا
خدمت ،وجود کانونهای بازنشستگی فعال و فعالیتهای
موفق این کانونها و همچنین ادامه ارتباط با افراد همدوره و همکار
مرتبط باشد .هر اندازه حمایت اجتماعی از سالمندان بیشتر باشد،
حساسیت در روابط متقابل کاهش یافته و صمیمت و احترام بیشتر
میگردد؛ برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان ،خدمات
رفاهی و فروشگاهی ،اردوهای خانوادگی و اعزام دستهجمعی افراد
به مسافرتهای تفریحی و زیارتی و غیره ،نمونههای این
حمایتهای اجتماعی و ارجنهادن به بازنشستگان نیروهای مسلح
است.
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