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در پژوهش حاضر رابطهی بین راهبردهای مدیریت زندگی (انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران ،)SOC -و سبک زندگی سالم
به عنوان نشانگر اصلی سالمندی موفق بررسی شد .نمونهی پژوهش شامل  900نفر ( 971زن و  911مرد) از سالمندان
ساکن شهر همدان بود که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار مطالعه شامل پرسشنامهی
راهبردهای مدیریت زندگی (بالتس ،بالتس ،فروند ،و النگ )9111 ،نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهندهی سالمت (وولکر و
هیل -پولرکی )9111 ،بود .تحلیل دادهها با استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به
انجام رسید .نتایج نشان داد که راهبردهای مدیریت زندگی با سبک زندگی سالم ارتباط دارد (مطابق انتظارهای پژوهش
راهبردهای مدیری ت زندگی به صورت مثبت با سبک زندگی سالم ارتباط داشت) .اما ،راهبردهای مدیریت زندگی تنها
پیشبینیکنندهی زیرگروه خود-مسئولیتپذیری سبک زندگی سالم بود .جبران نیز به تنهایی پیشبینیکنندهی زیرگروه
خود-مسئولیتپذیری سبک زندگی سالم بود .یافتههای پژوهش در قالب الگوهای ارتقای سالمت و الگوهای شخصیتی
تفسیر شد.
کلیدواژهها :انتخاب ،بهینهسازی ،جبران ،سبک زندگی سالم ،سالمند

بالتس ،استاودینگر ،و لیندنبرگر9111 ،؛ شایبه ،فروند ،و
بالتس6005 ،؛ دمروتی ،بیکر ،و الیتر .)6091 ،مفروضهی
اصلی روانشناسی گسترهی عمر این است که تحول در
بزرگسالی به اتمام نمیرسد ،بلکه کل مسیر زندگی را تا
زمان مرگ در بر میگیرد و شامل فرآیندهای انطباقی
اکتساب ،6نگهداری ،9تغییر شکل ،1و فرسایش7در ساختارها
و کنشهای روانشناختی در گسترهی عمر میباشد .در این
دیدگاه پدیدآیی کلی ذهن و رفتار به صورت پویا ،چند

روانشناسی تحولی گسترهی عمر یا روانشناسی گسترهی
عمر با مطالعه و بررسی تحول فردی از نطفه تا دورهی
سالمندی سر و کار دارد (ابنر ،فروند ،و بالتس6001 ،؛
1

ماریا ای .آگیالر -وفائی ،استاد گروه روانشناسی ،دانشکدهی علوم
انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران؛ حسن شاهی ،کارشناس ارشد
روانشناسی ،دانشکدهی علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
محمدعلی بشارت ،دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکدهی روان شناسی و
علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به حسن شاهی ،کارشناس ارشد
روانشناسی ،دانشکدهی علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
باشد .برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسندهی مسئول.

2
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پست الکترونیکیhassanshahi84@gmail.com :
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بعدی ،چند کنشی ،و غیر خطی است (فروند.)6008 ،
بالتس و همکاران ( )9111معتقدند که به صورت کلی دو
شیوه برای نظریهپردازی در حیطهی گسترهی عمر وجود
9
دارد که شامل فرد محور( 9کل نگر )6و کنش محور
هستند .رویکرد کلنگر ،فرد را به صورت یک نظام در نظر
میگیرد و تالش میکند تا دورههای سنی را به یک الگوی
کلی تحول فردی در تمام عمر ،ارتباط دهد .نظریهی
مراحل هشتگانهی گسترهی عمر اریک اریکسون ()9171
نمونهای از این رویکرد است .رویکرد کنش محور بر
مقولهای از رفتار ،یا یک مکانیسم (مانند ادراك ،پردازش
اطالعات ،دلبستگی ،هویت ،صفات شخصیت و غیره) تأکید
کرده و تغییرات آن را در گسترهی عمر و تحت تأثیر عوامل
مختلف بررسی میکند .نظریهی فرآیندهای انطباقی
«انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران» 1بالتس و بالتس ()9110
و الگوی ارتقای سالمت( 7پندر )9185 ،9186 ،نمونههایی
از این رویکرد هستند.
1
مفهوم سالمندی موفق از بطن روانشناسی گسترهی
عمر سر برآورده است .این مفهوم از نظر تاریخی به چندین
دهه قبل بر میگردد (مانند پالمور9151 ،؛ هاویگهورست،
9119؛ ویلیامز و ویرث .)9117 ،اما در چند دههی اخیر به
صورت نیرومندی ترقی یافته و در پژوهشهای پیری
شناختی به عنوان چالشی در زمینهی طراحی سیاستهای
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است (راو و کان9115 ،؛
رایف و سینگر6001 ،؛ فروند و بالتس6006 ،؛ هنسلمنز و
همکاران6099 ،؛ زاچر ،چان ،بیکر ،و امروتی .)6097 ،این
حقیقت که موضوع سالمندی موفق در سالهای اخیر توجه
زیادی را به خود جلب کرده است ناشی از جذابیت خود
اصطالح و اهمیت موضوع سالمندی در دنیای مدرن است.
این امر همچنین ناشی از بازتاب خوشبینی فزاینده در خود
رشتهی پیریشناسی 5است .برای مثال حجم فزایندهای از
دانش در زمینهی تواناییهای بررسی نشدهی سالمندی و
توانایی بالقوهی سالمندان برای تغییر وجود دارد .بنابراین
بحث دربارهی سالمندی موفق دربرگیرندهی جستجو برای
عوامل و شرایطی است که به ما در فهم بهتر تواناییهای
1

person-centered
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3
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)selection, optimization, compensation (SOC
5
health promotion model
6
successful aging
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gerontology
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بالقوهی سالمندی یاری میرساند و راههایی را برای تغییر
دادن ماهیت سالمندی شناسایی مینماید (هکهاوزن،
روش ،و شولز.)6090 ،
در پیریشناسی ،طول عمر رایجترین نشانگر
پیشنهادی برای سالمندی موفق است .عمر طوالنی داشتن،
یک رؤیا و آرزو برای بشر است که نشان دهندهی یک
معیار قانعکننده برای موفقیت است ،اما آن سوی سکهای
نیز وجود دارد؛ کسیکه عمر طوالنی دارد رویدادهای
نامطلوب بسیاری را تجربه میکند .او ممکن است بسیاری
از دوستان خود را از دست بدهد ،سختیها و مشکالت
بسیاری را متحمل شود ،و شاید به بیماریهای گوناگون
8
مبتال شود .نخستین شعار جامعهی پیریشناسی آمریکا
بیانگر همین دیدگاه دو طرفه است .این شعار در سال
 9177بدینگونه بیان شد :افزودن زندگی به تعداد سالها،
نه فقط افزودن تعداد سالها به زندگی .همانطور که این
نمونه بیان میکند جستجو برای یافتن نشانگرهای
سالمندی موفق ،کار بسیار پیچیدهای است .نخستین گام در
زمینهی شناسایی یک تعریف جامع از سالمندی موفق
عبارت است از اندیشیدن بر اساس معیارهای گوناگون
(فروند ،6008 ،فروند و بالتس.)6006 ،
از منظر یک رویکرد چند عاملی ،ویژگیهایی مانند
طول عمر (فروند و رایدیگر ،)6009 ،سالمت جسمانی (دپ
و یسته ،)6001 ،بهداشت روانی (رایف و سینگر،)6001 ،
کارآیی شناختی (آلمیدا ،نورمن ،هنکی ،یامروزیک ،و فلیکر،
 ،)6001شایستگی اجتماعی و مولد بودن (اریکسون،
اریکسون ،و کیونیک ،)9181 ،بهزیستی درونی (هکهاوزن
و همکاران6090 ،؛ کوستانزو ،رایف ،و سینگر،)6001 ،
کنترل فردی (برانستاتر ،)6090 ،رضایت از زندگی (فروند و
رایدیگر6009 ،؛ ساوچوك ،)6097 ،و سبک زندگی سالم
(راو و کان9115 ،؛ اندروز ،کالرك ،و لوژ6006 ،؛ اوهاند،
دی ریدر ،و بنسینگ )6005 ،یا به صورت همزمان و یا به
صورت پیامد همدیگر مطرح شدهاند.
برای مثال ،هاویگهورست ( )9119سالمندی موفق را
به صورت دارا بودن احساسات درونی شادمانی و
رضایتمندی از زندگی کنونی و گذشته تعریف کرده است.
رایف ( )9181معیارهایی را برای سالمندی موفق بر
میشمرد که نه تنها رضایت از زندگی را در بر میگیرد،
)gerontological society of america (GSA
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بلکه به صورت آشکار به تحول و پیشرفت در سالمندی نیز
اشاره میکند .تعریف او شامل شش بعد کنش مثبت شامل
خود پذیری ،روابط مثبت با دیگران ،خود مختاری ،کنترل
بر محیط ،هدفمند بودن در زندگی ،و رشد و تحول فردی
است .این اعتقاد که سالمندی یک فرآیند تحولی است که
هنوز در آن امکان رشد و تعالی وجود دارد نخستین بار
توسط رایف ( )9181مطرح شد .مجموعهای دیگر از
معیارهای سالمندی توسط راو و کان ( )9115 ،9185ارائه
شده است که برای سالمندی موفق سه عنصر اصلی و تا
حدودی مستقل را مطرح میکنند )9( :افراد باید از طریق
اتخاذ سبک زندگی سالم از بیماری و ناتواناییهای مرتبط
با بیماری اجتناب کنند  )6( ،حفظ عملکرد شناختی و
جسمانی باال ،و ( )9ادامه دادن به زندگی فعاالنه در خانواده
و اجتماع.
پژوهشهای انجام شده دربارهی سالمندی موفق
نشان دهندهی همین رویکرد چند عاملی است.
پژوهشگران ،در پژوهشهای خود ،ترکیبهای گوناگونی از
این معیارها را به عنوان نشانگرهای سالمندی موفق به کار
بردهاند .به عنوان مثال ،ویلیامز و ویرث ( )9117ترکیبی از
خودمختاری (در مقابل وابستگی) و پایداری (در مقابل
ناپایداری) در شیوهی زندگی را به عنوان نشانگرهای
سالمند موفق بکار بردهاند .فروند و بالتس ()6006 ،9118
از بهزیستی درونی ،9هیجانات مثبت 6و عدم احساس
تنهایی ،9به عنوان معیارهای سالمندی موفق استفاده
کردهاند .جاپ و اسمیت ( )6001از بهزیستی درونی،
رضایت از زندگی ،1و طول عمر ،در مقام نشانگرهای
سالمندی موفق بهره بردهاند .همچنین آلمیدا و همکاران
( )6001سالمندی موفق را به صورت کسب نمرهی  61یا
باالتر در مقیاس معاینهی مختصر روانی 7و کسب نمرهی
 7یا کمتر در مقیاس افسردگی سالمندان 1عملیاتی کردهاند.
فروند ( )6008سالمندی موفق را به صورت استفادهی بهینه
از منابع برای رویارویی مناسب با فقدانها مفهومسازی
نموده است .دپ و یسته ( ،)6001در یک فراتحلیل به
بررسی  61تعریف مختلف از سالمندی موفق پرداختند.
1

subjective well-being
positive emotions
3
absence of feelings of loneliness
4
life satisfaction
5
)mini-mental state examination (MMSE
6
)geriatric depression scale (GDS
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نتایج آنها نشان داد که  61مورد از  61تعریف،
ناتوانی/عملکرد جسمانی را به عنوان معیار سالمندی موفق
به کار بردهاند 99 .تعریف ،عملکرد شناختی 1 ،تعریف
رضایت از زندگی/بهزیستی ،و  8تعریف مشغلهی
مولد/اجتماعی را معیار سالمندی موفق میدانند .سایر
معیارها به ترتیب عبارت از عدم بیماری ( 1تعریف) ،طول
عمر ( 1تعریف) ،سالمت خود گزارشی ( 9تعریف)،
شخصیت ( 6تعریف) ،محیط/امور مالی ( 6تعریف) و
سالمندی موفق خود گزارشی ( 6تعریف) بودند.
با توجه به معیارهای بررسی شده به نظر میرسد که
بتوان سبک زندگی سالم 5را به عنوان معیار کلی سالمندی
موفق در نظر گرفت .زیرا برحسب تعریف آن ،به طور
تلویحی اشاراتی به سایر معیارها نیز دارد .سینگر ()9186
سبک زندگی را به صورت روش زندگی کردن و یا رویهای
که در آن ،فرد فعالیتهای روزمرهاش را اداره میکند
تعریف کرده است .در ارتباط با سالمت ،سبک زندگی به
صورت تمام رفتارهایی که فرد به آنها کنترل دارد و
سالمتی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند (آردل )9151 ،و
تمام فعالیتهایی که یک فرد انجام میدهد و خودش
معتقد است که سالم هستند ،و باعث جلوگیری از بیماری و
یا تشخیص بیماری در مراحل اولیه میشود (کاسل و کوب،
 )9111تعریف شده است .دان ( )9119یکی از نخستین
کسانی بود که به ارزش سبک زندگی در بهزیستی و
افزایش طول عمر اشاره کرده است .پندر ( )9186بین رفتار
نگهدارندهی سالمت 8و رفتار ارتقاء دهندهی سالمت 1تمایز
قائل میشود و معتقد است که ترکیبی از هر دو نوع رفتار
به بهترین شکل نمایانگر سبک زندگی سالم است .به نظر
او رفتار نگهدارندهی سالمت ،نمایانگر گرایش استواری
(پابرجایی) انسان است و بر کاهش احتمال رویارویی با
خطر و بیماری داللت دارد .همچنین به اعتقاد وی رفتار
ارتقا دهندهی سالمت نمایانگر گرایش به شکوفایی انسان
است و بر افزایش سطح بهزیستی و خودشکوفایی فرد
داللت دارد.
پژوهشگران مختلف نقش سبک زندگی سالم را در
سالمندی موفق بررسی کردهاند .به عنوان مثال ،بالتس و
بالتس ( )9110اتخاذ سبک زندگی سالم را به عنوان روشی
7

healthy lifestyle
health protection behavior
9
health promotion behavior
8
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برای فراهم آوردن سالمندی موفق و جلوگیری از سالمندی
همرا با آسیب( 9شرایطی که در آن بیماریهای جسمانی بر
شرایط سالمندی افزوده شدهاند) توصیه کردهاند .همچنین
راو و کان ( )9115معتقدند که افراد از طریق پرداختن به
سبک زندگی سالم ،میتوانند به معیارهای مورد نظر آنها
دربارهی سالمندی موفق دست یابند .اندروز و همکاران
( )6006به این نتیجه رسیدند که سبک زندگی سالم به
صورت نسبی ،بهزیستی دورهی سالمندی را افزایش
میدهد ،و زمینه را برای سالمندی موفق فراهم میآورد.
آلمیدا و همکاران ( )6001نشان دادند که سبک زندگی
سالم ،مانند انجام فعالیتهای جسمانی ،با سالمندی موفق
در ارتباط است .این پژوهشگران همچنین بیان میکنند که
تغییر دادن سبک زندگی از طریق افزایش فعالیتهای
جسمانی و کاهش وعدههای غذایی چاقکننده و غیره
ممکن است راهبردهایی باشند که زمینه را برای به حداکثر
رساندن سالمندی موفق در جامعه فراهم کنند .همچنین
هومن-نیس و همکاران ( )6006به این نتیجه رسیدند که
سبک زندگی سالم در مقایسه با سبک زندگی ناسالم نه
تنها شانس بقاء را افزایش میدهد ،بلکه باعث تأخیر در
زوال وضعیت سالمتی عمومی میشود .از سوی دیگر،
پیسینگر ،تافت ،آدال ،گلومر ،و یورگنسن ( )6001نشان
دادند که مداخله در سبک زندگی افراد و تغییر دادن آن به
سمت یک سبک زندگی سالم ،برای مدت طوالنی بر
وضعیت سالمتی جسمانی و روانی فرد اثر مثبت میگذارد.
فلیکر ( )6001در همین راستا نشان داد که تغییر در سبک
زندگی و گرایش بیشتر به سبک زندگی سالم ،میزان
خطرپذیری نسبت به زوال عقل را کاهش میدهد .دستهی
دیگری از پژوهشگران مانند داهانی و همکاران ()6097
کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 6را به عنوان معیار
سالمندی موفق مفهومسازی کردهاند و بر نقش بهزیستی
روانشناختی و جسمانی تأکید نمودهاند .در مسیری مشابه،
لی و همکاران ( )6091نیز بر اهمیت کیفیت زندگی تأکید
نموده و سالمندی موفق را از طریق حمایت روانی اجتماعی
و رویارویی با بیماریهای مزمن تعریف کردهاند.
معتمدی شلمزاری ( )9981به این نتیجه رسید که
سالمندان موفق و غیرموفق از نظر تعداد و یا میزان
تجربهی رویدادهای زندگی تفاوت معناداری ندارند ،اما

سالمندان غیر موفق تجاربشان را بیشتر به صورت منفی
ارزیابی میکنند .همچنین معتمدی شلمزاری ،اژهای،
آزادفالح ،و کیامنش ( )9981دریافتند که سالمندان موفق
به صورت معناداری بیشتر از سالمندان غیر موفق به مذهب
گرایش دارند .معتمدی و اژهای ( )9986در پژوهشی دیگر
به بررسی هوش در دورهی سالمندی پرداختند و دریافتند
که عملکرد هوشی سالمندان در گروههای سنی مختلف
تفاوت معناداری ندارد و اینکه عملکرد هوشی سالمندان
موفق به صورت معناداری بهتر از سالمندان ناموفق است.
از سوی دیگر ،معتمدی شلمزاری ،اژهای ،آزادفالح ،و
کیامنش ( )9989به بررسی نقش حمایت اجتماعی 9در
رضایتمندی از زندگی ،سالمت عمومی و احساس تنهایی
سالمندان پرداختند و به دو نتیجهی پایانی دست یافتند.
اول اینکه حمایت اجتماعی تأثیر معناداری بر احساس
تنهایی ،سالمت عمومی و رضایتمندی سالمندان از
زندگی دارد .دوم اینکه حمایت عاطفی 1نقش با اهمیتتری
از حمایت ابزاری 7داشته و بهویژه نقش حمایت عاطفی بر
احساس تنهایی ،سالمت عمومی و رضایتمندی از زندگی
به طور معناداری بیش از حمایت ابزاری بر زنان سالمند
مؤثر است.
یکی از مهمترین الگوهای نظری ارائه شده دربارهی
سالمندی موفق (که نشان دهندهی شیوهی کنش محور در
زمینهی نظریهپردازی در گسترهی عمر است) ،الگوی
انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران (بالتس و بالتس)9110 ،
دربارهی توانایی انطباق و مدیریت در طول مسیر زندگی
است .این افراد در پژوهشهای مختلف خود نشان دادهاند
که افرادی که از این راهبردها برای مدیریت زندگیشان
استفاده میکنند به میزان بیشتری به سالمندی موفق دست
مییابند (مانند ابنر و همکاران6001 ،؛ فروند و بالتس،
6006؛ چو و چی6006 ،؛ لی و همکاران6091 ،؛ بالتس،
رودولف ،و بال .)6096 ،الگوی انتخاب ،بهینهسازی ،و
جبران ،یک چارچوب کلی برای تفهیم و درك تغییر و
شکلپذیری تحولی در جریان گسترهی عمر فراهم میکند
(فروند6008 ،؛ بالتس .)9115 ،فرض اساسی این الگو این
است که در جریان گسترهی عمر ،افراد با یک سری
فرصتهای معین (مانند آموزش) و محدودیتهای معین در
3

pathological aging
health-related quality of life

1
2

social support
emotional support
5
instrumental support
4
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منابع و توانمندیها (مانند بیماری) مواجهه میشوند که
میتوانند از طریق اتخاذ سه مؤلفهی انتخاب ،بهینهسازی،
و جبران به صورت سازگارانه با آنها برخورد کرده و بر آنها
غلبه کنند (اشمیت ،زاچر ،و فریز.)6096 ،
فروند ( )6008انتخاب را گزینش اهداف ،تکالیف ،و
حوزههای زندگی و تصمیمگیری دربارهی اولویت اهداف
تعریف کرده است .بدین معنی که محدودیت در منابعی
مانند زمان و انرژی جزء الینفک زندگی انسان هستند و
ضرورتی ایجاد میکنند که فرد حوزههای (اهداف)
عملکردی خاص را برگزیند ،زیرا همهی فرصتها قابل
پیگیری نیستند .فرآیند انتخاب ممکن است بوسیله
ترجیحات فردی (انتخاب مبتنی بر اهداف و اولویتها:9
مشخص کردن اهداف از میان مجموعهای از اهداف
احتمالی و تدارك دیدن یک سلسله مراتبی از اهداف ،یا به
عبارتی انتخاب یک ممکن از بین مجموعهای از ممکنها)
راهنمایی شود ،و یا ناشی از تجارب فقدان (انتخاب ناشی از
فقدان :6صرف نظر کردن از یک هدف مسدود شده و
بازسازی مجدد سلسله مراتبی از اهداف جدید) باشد .فروند
بهینهسازی را سرمایهگذاری تواناییها و منابع ،و همچنین
پاالیش و افزایش عمل به منظور دستیابی به اهداف
انتخاب شده تعریف کرده است .به عبارت دیگر بهینهسازی
به اختصاص و پاالیش منابع درونی و بیرونی برای دستیابی
به سطوح باالتر عملکرد در حوزههای (اهداف) تعیین شده
مانند پایدار بودن ،استفادهی بهینه از زمان ،و تالش
مضاعف داشتن اشاره دارد .فروند معتقد است جبران به
استفادهی خالقانه از سایر تواناییها برای دستیابی به
اهداف اولیه ،علیرغم ظرفیتهای محدود اطالق میشود.
به عبارت دیگر زمانی که فرد با فقدان منابع یا رکود
توانمندیهای مرتبط با هدف مواجهه میشود ،یک سری
فرآیندهای جانشینی برای حفظ سطوح عملکردی مورد نظر
(مثل استفاده از عینک یا کمک گرفتن از دیگران) الزم
هستند .دو نوع کارکرد عمده برای جبران در نظر گرفته
شده است .در نوع اول ،از تواناییها و منابع جدید به عنوان
راهبردی جبرانی برای رسیدن به همان اهداف استفاده
میشود .راهبرد جبرانی دوم عبارت از تغییر دادن خود
اهداف تحولی است .پژوهشهای بسیاری دربارهی ارتباط
بین استفاده از الگوی انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران و
)elective selection (ES
)loss–based selection (LS

نشانگرهای سالمندی موفق به انجام رسیدهاند .برای مثال
فروند و بالتس ( )9118به رابطهی مثبتی بین استفاده از
راهبردهای خودنظمجویی بر اساس الگوی انتخاب،
بهینهسازی ،و جبران و رضایت از سالمندی ،هیجانات
مثبت ،و عدم تنهایی اجتماعی و هیجانی دست یافتند.
همچنین فروند و بالتس ( )6006به رابطهی مثبتی بین
استفاده از راهبردهای خودنظمجویی بر اساس الگوی
انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران و هیجانات مثبت و بهزیستی
درونی دست یافتند .جاپ و اسمیت ( )6001نشان دادند که
استفاده از راهبردهای خودنظمجویی بر اساس الگوی
انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران میتواند بهزیستی درونی
افراد بزرگسال را پیش بینی کند .پژوهش دیگری نشان داد
که بهره گیری از راهبردهای خودنظمجویی بر اساس
الگوی انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران میتواند ارتباط بین
فشار اقتصادی 9و رضایت از زندگی را تعدیل بخشد (چو و
چی .)6006 ،پژوهشها نشان داده است که راهبردهای
خودنظمجویی بر اساس الگوی انتخاب ،بهینهسازی ،و
جبراننه تنها به صورت کلی در سالمندی موفق سهیم
هستند ،بلکه به صورت کلی در سازگاری با موقعیتهای
دشوار و ویژه مثل موفقیت شغلی بسیار مؤثر میافتند .به
عنوان مثال بالتس و فینکلشتاین ( )6099نشان دادند که
رفتارهای گزارش شده که نشانگر استفاده از راهبردهای
خودنظمجویی بر اساس الگوی انتخاب ،بهینهسازی ،و
جبران است ،بهزیستی درونی کلی و مرتبط با شغل را
پیشبینی میکند .لی ،لیندنبرگر ،بالتس و همکاران ()6009
دریافتند زمانی که بزرگساالن با کاهش در برخی از
تواناییهایشان (مثل حافظهی فعال) روبرو میشوند ،با
انتخاب آنچه اهمیت بیشتری دارد و استفاده از راهبردهای
جبرانی ،سطح عملکرد قبلی را حفظ میکنند.
با توجه به سابقهی پژوهشی ،هدف این پژوهش
عبارت است از بررسی رابطهی بین راهبردهای
خودنظمجویی بر اساس الگوی انتخاب ،بهینهسازی ،و
جبران ،و سبک زندگی سالم .از آنجا که در ادبیات پژوهشی
مربوط به سبک زندگی ارتقاء دهندهی سالمت ،و
راهبردهای خودنظمجویی بر اساس الگوی انتخاب،
بهینهسازی ،و جبران ،به تفاوتهای جنسی اشاره نشده
است ،در این پژوهش سعی شد که با بهرهگیری از نمونهای

1
2

financial strain

3
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 16آگیالر-وفائی ،شاهی و بشارت

با مشارکت هر دو جنس به مسألهی تفاوتهای جنسی نیز
پرداخته شود.

روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان

پژوهش حاضر در حیطهی پژوهشهای توصیفی از نوع
همبستگی قرار میگیرد .برای انتخاب نمونه از الگوی
معتمدی شلمزاری و همکاران ( )9981استفاده شد.
جامعهی آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیهی
سالمندان ( 10تا  57سال) شهر همدان که بر اساس
سرشماری سال  9910معادل به طور تقریبی  99هزار نفر
بوده است .نمونهگیری در دو مرحله انجام گرفت .در
مرحلهی نخست اطالعات پیمایشی جمعآوری شد .سپس
نقاط مختلف شهر با توجه به تفاوتهایی که به لحاظ
اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی با یکدیگر داشتند ،به پنج
منطقه تقسیم و از هر منطقه یک محله به صورت تصادفی
انتخاب شد (در مجموع  90محله) .در هر محله،
خیابانهای اصلی به عنوان خوشههای بعدی در نظر گرفته
 ،و از هر محله بین  9تا ( 1به طور متوسط  9خیابان) به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند .از بین کوچههای
مختلف این خیابانها ،به طور متوسط  7کوچه به شیوهی
تصادفی انتخاب شدند .تمام سالمندانی که در این کوچهها
ساکن بودند شناسایی شده و چنانچه تمایل به همکاری
داشتند ،پرسشنامهها را تکمیل مینمودند .با توجه به اینکه
در کل  90خیابان انتخاب شد ،در هر خیابان تا تکمیل
شدن  90پرسشنامه روند کار ادامه مییافت (زیرا حجم
نمونهی مورد نظر  900نفر بود) .در مرحلهی دوم ،از آنجا
که جنس و سطح تحصیالت مورد نظر بوداز روش
نمونهگیری سهمیهای استفاده شد .بدینگونه که جنس در
دو طبقه (زن – مرد) و سطح تحصیالت در سه طبقه
(دیپلم و زیر دیپلم – لیسانس – فوق لیسانس و باالتر) به
صورت سهمیه قرار گرفتند و در هر خیابان با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس ،اقدام به نمونهگیری شد تا
اینکه هر سهمیه پر شود .با استفاده از این روش دست کم
 900آزمودنی که شرایط ورودی را دارا بودند انتخاب شدند.
ابزار

پرسشنامهی راهبردهای مدیریت زندگی :1این پرسشنامه
که توسط بالتس و همکاران ( )9111ساخته شده ،یک
SOC questionnaire

1

مقیاس  18سؤالی است که در آن  96سؤال مربوط به
«انتخاب مبتنی بر اولویتها و هدفها» 96 ،سؤال مربوط
به «انتخاب مبتنی بر فقدان» 96 ،سؤال برای
«بهینهسازی» و  96سؤال مربوط به «جبران» است .هر
سؤال شامل دو گزاره است .یک گزاره رفتاری که
نشاندهندهی انتخاب ،بهینهسازی و یا جبران است را
نشان میدهد و گزارهی دیگر به الگوی انتخاب،
بهینهسازی ،و جبران بیارتباط است .گزارهی مورد نظر
نمرهی  9و گزارهی نامرتبط نمرهی صفر دریافت میکنند.
نمرات باال نشاندهندهی سطوح باالی انتخاب،
بهینهسازی ،و جبران است .روایی و اعتبار این پرسشنامه
با استفاده از دو نمونهی مجزا ( 85-91 ،N=698ساله در
مطالعهی  ،9و 81-98 ،N=989ساله در مطالعهی  )6مورد
بررسی قرار گرفته است .روایی سازهی این پرسشنامه از
طریق تحلیل عامل که ساختار چهار عاملی آن را تأیید
6
کرد ،از طریق همگرایی با پرسشنامهی تنفلکس
(برانستاتر و رنر r=0/76-0/78 )9110 ،در مطالعهی  ،9و
 r=0/69-0/97در مطالعهی  ،6و از طریق همگرایی با
مقیاس سبکهای تفکر( 9استرنبرگ-0/16 )9111 ،
 r=0/67در مطالعهی  9مورد تائید قرار گرفته است .روایی
سازه همچنین از طریق همبستگی ضعیف با مقیاس
مقبولیت اجتماعی( 1کرون و مارلو )9110 ،مورد تأیید واقع
شد .روایی وابسته به مالك ،از طریق همبستگیهای
معنادار با اندازههای همزمان شش زیرمقیاس بهزیستی
روانشناختی پرسشنامه ریف r=0/61-0/11 )9181( 7در
مطالعهی  ،9و r=0/61 -0/15در مطالعهی  6و اندازههای
همزمان زیرمقیاس عاطفهی مثبت 1مقیاس عاطفه مثبت و
منفی( 5واتسون ،کالرك ،و تلجن r=0/95 )9188 ،در
مطالعهی  9و  r=0/68در مطالعهی  6نشان داده شده
است .اعتبار بازآزمودن با فاصلهی چهار هفتهای برای این
پرسشنامه در حد قابل قبولی ( )r=0/51-0/86بود (فروند
و بالتس .)6006 ،ضرایب اعتبار درونی (آلفای کرونباخ)
برای انتخاب ،بهینهسازی ،و جبران ،به ترتیب عبارت بودند
از  0/19 ،0/10و ( 0/17بالتس و همکاران .)9111 ،در این
2

Tenflex questionnaire
thinking styles scale
4
desirability subscale
5
Ryff psychological well-being subscale
6
positive affect subscale
7
positive and negative affect scale
3

سالمندی موفق و راهبردهای مدیریت زندگی 19

روانشناسی پیری ،9911 ،دوره  ،9شماره 75-59 ،6

پژوهش ،آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/11و برای زیر
مقیاسهای انتخاب ،بهینهسازی و جبران به ترتیب ،0/19
 0/18و  0/11بدست آمد.
1
نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهندهی سالمت  :نیمرخ
سبک زندگی ارتقاءدهندهی سالمت یک ابزار  76سؤالی
است که فراوانی خودگزارشی رفتارهای ارتقاءدهندهی
سالمت را اندازهگیری میکند (وولکر و هیل-پولرکی،
 .)9111این ابزار از یک مقیاس لیکرت چهار درجهای
استفاده میکند .نمرات باال نشان دهندهی این است که
فرد به سبک زندگی سالمی مشغول است و نمرات پایین
نشانگر عدم پرداختن به رفتارهای سالمتبخش است .این
مقیاس شش بعد سبک زندگی ارتقاءدهندهی سالمت را
اندازهگیری میکند که عبارت از رشد معنوی  ،روابط
میانفردی  ،تغذیه  ،فعالیت جسمانی ،مسئولیتپذیری
نسبت به سالمت خود  ،و مدیریت استرس هستند (وولکر و
هیل-پولرکی .)9111 ،از دادههای بدست آمده توسط
وولکر و هیل -پولرکی (  )9111در یک نمونهی 596
نفری از بزرگساالن  16-98ساله برای سنجش روایی و
اعتبار این مقیاس استفاده شد .روایی محتوای مقیاس از
طریق مروری بر ادبیات پژوهشی و ارزیابی متخصصان از
محتوای آن فراهم گردید .روایی سازهی مقیاس از طریق
تحلیل عاملی که ساختار شش بعدی سبک زندگی
ارتقاءدهندهی سالمت را مورد تأیید قرار داد ،و از طریق
همبستگی غیرمعنادار با مقبولیت اجتماعی کرون و مارلو
( )9110مورد حمایت واقع شد .روایی وابسته به مالك از
طریق همبستگیهای معنادار با اندازههای همزمان وضعیت
سالمتی دریافت شده 6و کیفیت زندگی0/119( 9تا
 ) rs =0/611نشان داده شد .ضریب آلفای همسانی
درونی برای کل مقیاس معادل  0/119و برای زیر
مقیاسها دارای دامنهی  0/519تا  0/856بود .اعتبار
بازآزمودن کل مقیاس برای یک فاصلهی سه هفتهای
 0/816گزارش شده است (وولکر و هیل -پولرکی.)9111 ،
مروتی شریفآباد ( )9981ضریب آلفای کرونباخ کل
پرسشنامه را  0/859و اعتبار درونی زیرمقیاسها را نیز
بین  0/10تا  0/51گزارش کرد .همچنین حیدری ()9988
میزان آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را  0/55و برای زیر

انجام این پژوهش و ارزیابی فرضیههای پژوهش از طریق
تکمیل پرسشنامههای ذکر شده صورت پذیرفت .یک عدد
از پرسشنامهها ( )SOCدر دسترس نبود ،لذا ابتدا با
سازندگان آن مکاتبه شده و ابزار دریافت شد .در مرحلهی
بعد پرسشنامه از انگلیسی به فارسی ترجمه شد و به
منظور اطمینان بیشتر دوباره از مورد ترجمهی معکوس قرار
گرفت .سپس نسخهی اصلی و ترجمهی معکوس مقایسه و
با توجه به نتایج مقدماتی و با همکاری متخصصان امر،
اشکاالت رفع گردید .برای اجرای پرسشنامهها ،همکارانی
انتخاب و جلسات توجیهی تشکیل شد .همکاران پژوهش از
دانشجویان رشتههای پژوهشگری اجتماعی بودند .این
همکاران در پنج گروه دو نفره به درب منازل سالمندان
مراجعه نموده و پرسشنامهها را تکمیل کردند .سپس جهت
تحلیل اطالعات از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل
رگرسیون سلسله مراتبی در نرمافزار  SPSSنسخهی 69
استفاده شد.
با توجه به تأکید پیشینهی پژوهشی بر اهمیت متغیرهای
جمعیت شناختی ،مثل جنس فرد و میزان تحصیالت (دی
وریس و همکاران6008 ،؛ هی ،کرامر ،هوسر ،کومیتز و
هکر )6009 ،و با توجه به رابطهی معنادار این متغیرها با
متغیرهای پژوهش ،به منظور کنترل آماری آنها ،پس از
انجام کدگذاری تصنعی 1جنس و کدگذاری اثر 7سطح
تحصیالت (سرمد ،بازرگان ،و حجازی )9987 ،در گام اول
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 1وارد و در گام دوم نیز
متغیرهای اصلی پژوهش وارد شدند.
برای بررسی رابطهی بین راهبردهای مدیریت زندگی
( )SOCو سبک زندگی سالم از آزمون همبستگی
گشتاوری پیرسون استفاده شد .ضریب همبستگی و سطح
معناداری آنها در جدول  9آورده شده است .مالحظه
میشود که راهبردهای مدیریت زندگی کلی تنها با زیرگروه
خودمسئولیتپذیری رابطهی معناداری دارد .و اینکه انتخاب
مبتنی بر اولویتها نیز تنها با فعالیت جسمانی ،و جبران هم
تنها با زیرگروه خودمسئولیتپذیری رابطه معناداری دارد.
بین سایر متغیرها رابطه معناداری مالحظه نشد.

1

4

2

5

)health – promoting lifestyle profile (HPLP-II
perceived health status
3
quality of life

مقیاسها بین  0/19تا  0/81گزارش کرده است.
روش اجرا

dummy coding
effect coding
6
hierarchical regression analysis
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جدول 9
ضریب همبستگی بین تمام متغیرهای پژوهش
9

متغیر

6

9

1

7

1

5

8

1

90

96

99

9

 .9رشد معنوی
9 0/751
 .6روابط میانفردی
**
**
9 0/975 0/911
 .9تغذیه
**
**
**
9 0/197 0/651 0/108
 .1فعالیت جسمانی
**
**
**
**
9 0/187 0/765 0/196 0/710
 .7خود مسئولیتپذیری
**
**
**
**
**
9 0/190 0/759 0/115 0/165 0/758
 .1مدیریت استرس
**
**
**
**
**
**
9 0/801 0/801 0/591 0/111 0/151 0/589
 .5سبک زندگی کلی
*
9
 .8انتخاب مبتنی بر اولویتها 0/010 0/017 0/059 0/997 0/091 -0/069 0/099
**
9 0/698 -0/019 -0/017 -0/096 -0/019 0/061 0/091 -/055
 .1انتخاب ناشی از فقدان
*9 0/991* 0/997** 0/015 0/090 0/996 0/086 0/010 0/011 0/017
 .90بهینه سازی
**
**
*
9 0/671 0/978 0/011 0/015 -0/001 0/997 -0/090 -0/096 0/019 0/051
 .99جبران
**
**
**
**
*
0/757 0/169 0/111 0/787 0/011 0/090 0/966 0/079 0/095 0/005 0/018
 SOC .96کلی
**

1/10

به منظور بررسی رابطه خطی میان راهبردهای مدیریت
زندگی کل و زیرگروه خودمسئولیتپذیری ،و نیز بررسی
سهم متغیر پیشبین (راهبردهای مدیریت زندگی کل) در

**

9
1/10

*

واریانس متغیر مالك (خودمسئولیتپذیری) ،از تحلیل
رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .نتایج این تحلیل در
جدولهای  6و  9آمده است.

جدول 6
تحلیل رگرسیون متغیر خودمسئولیتپذیری بر اساس راهبردهای مدیریت زندگی کل با کنترل متغیرهای جمعیتشناختی
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت Fسطح معناداری
متغیر
گام
99/117
6
66/181
رگرسیون
جنس فرد
0/788
0/796
9
69/788
615
1199/158
سطح تحصیالت باقیمانده
10/898
9
966/171
رگرسیون
0/965
9/191
 SOC 6کل
69/967
611
1996/699
باقیمانده
جدول 9
اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضرایب تعیین
 R2خطای استاندارد برآورد
نسبت  tسطح معناداری
متغیر
گام
β
R
B
0/779
0/999
-0/159 -0/078 -0/791
جنس فرد
0/001 0/010
9
0/118
0/167
سطح تحصیالت 0/017 0/001 0/016
0/779
0/650
-9/907 -0/011 -/101
جنس فرد
0/170
0/810
 6سطح تحصیالت -0/6060 -0/096 -0/019
0/091 0/998
0/991
0/096
6/910 0/961 -0/611
 SOCکل
با ورود نمرهی راهبردهای مدیریت زندگی کل در
مرحلهی دوم تحلیل رگرسیون ،ضریب تبیین افزایش
مییابد ( ،)R2=0/091که این تغییر معنادار نیست
( .)F=9/191 ،P>0/965اما ضریب  βمربوط به
راهبردهای مدیریت زندگی کل ( ،t=6/910 ،P>0/07و
 ،)β=0/961معنادار است .به این ترتیب ،پس از کنترل

آماری متغیرهای جمعیتشناختی ،راهبردهای مدیریت
زندگی کل ،پیشبینی کنندهی خودمسئولیتپذیری است.
به منظور بررسی رابطهی خطی میان انتخاب مبتنی بر
اولویتها و زیرگروه فعالیت جسمانی ،و نیز بررسی سهم
متغیر پیشبین (انتخاب مبتنی بر اولویتها) در واریانس
متغیر مالك (فعالیت جسمانی) ،از تحلیل رگرسیون سلسله
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مراتبی استفاده شد .نتایج این تحلیل در جدولهای  1و 7

سالمندی موفق و راهبردهای مدیریت زندگی 17
آمده است.

جدول 1
تحلیل رگرسیون فعالیت جسمانی بر متغیر انتخاب مبتنی بر اولویتها ،پس از کنترل متغیرهای جمعیتشناختی
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت Fسطح معناداری
متغیر
گام
995/968
6
691/171
رگرسیون
جنس فرد
0/001
7/997
9
66/811
615
1581/619
باقیمانده
سطح تحصیالت
18/111
9
617/911
رگرسیون
0/007
1/991
 6انتخاب مبتنی بر اولویتها
66/569
611
1567/798
باقیمانده
جدول 7
اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضرایب تعیین
2
 Rخطای استاندارد برآورد
متغیر
گام
نسبت  tسطح معناداری R
β
B
0/711
0/009
6/151 0/957 9/111
جنس فرد
0/099 0/989
9
0/119
0/150
-0/165 -0/067 -0/915
سطح تحصیالت
0/756
0/001
6/571 0/919 9/755
جنس فرد
0/110
0/175
-0/117 -0/061 -0/607
سطح تحصیالت
6
0/016 0/607
0/991
0/909
انتخاب مبتنی بر اولویتها -9/197 -0/011 -0/770
اولویتها ،پیشبینیکنندهی فعالیت جسمانی نیست .به
منظور بررسی رابطهی خطی میان جبران و زیرگروه
خودمسئولیتپذیری ،و نیز بررسی سهم متغیر پیشبین
(جبران) در واریانس متغیر مالك (خودمسئولیتپذیری) از
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .نتایج این
تحلیل در جدولهای  1و  5آمده است.

با ورود نمرهی انتخاب مبتنی بر اولویتها در مرحلهی
دوم تحلیل رگرسیون ،ضریب تبیین افزایش مییابد
( )R2=0/016که این تغییر معنادار است (،P>0/09
 .)F=1/991اما ضریب  βمربوط به انتخاب مبتنی بر
اولویتها معنادار نیست .به این ترتیب ،پس از کنترل
آماری متغیرهای جمعیتشناختی ،انتخاب مبتنی بر
جدول 1
تحلیل رگرسیون متغیر خودمسئولیتپذیری بر جبران ،پس از کنترل متغیرهای جمعیتشناختی
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت Fسطح معناداری
متغیر
گام
99/117
6
66/181
رگرسیون
جنس فرد
0/788
0/796
9
69/788
615
1199/158
سطح تحصیالت باقیمانده
11/911
9
999/091
رگرسیون
0/909
6/089
جبران
6
69/681
611
1909/168
باقیمانده

جدول 5
اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضرایب تعیین
2
 Rخطای استاندارد برآورد
نسبت  tدرجه آزادی
متغیر
گام
R
β
B
0/779
0/999 -0/159 -0/078 -0/791
جنس فرد
0/001 0/010
9
0/118
0/167
سطح تحصیالت فرد 0/017 0/001 0/016
0/779
0/109 -0/895 -0/070 -0/119
جنس فرد
0/115
 6سطح تحصیالت فرد 0/069 0/911 0/109 -0/966 -0/005 -0/071
0/971
0/061 -6/651 -0/996 -0/801
جبران
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با ورود نمرهی جبران در مرحلهی دوم تحلیل
رگرسیون ،ضریب تبیین افزایش مییابد ( )R2=0/069که
این تغییر معنادار نیست ( .)F=6/089 ،P>0/909اما ضریب
 βمربوط به جبران معنادار است (t=-6/651 , P>0/061
و  .)β=-0/996به این ترتیب ،پس از کنترل آماری
متغیرهای جمعیتشناختی ،جبران ،پیشبینیکنندهی
خودمسئولیتپذیری است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش و نظریهی گستره عمر به دنبال ایجاد دانش در
زمینهی سه مؤلفهی اساسی تحول فردی شامل ()9
مشابهتهای (ترتیبات) میانفردی )6( ،9تفاوتهای
میانفردی ،6و ( )9شکلپذیری درونفردی 9است .تنها با
توجه کردن به این مؤلفهها و بررسی تعامالت سنی آنها،
پایههای مفهومی و روششناختی تحول فراهم میشود
(بالتس ،استاودینگر ،و لیندنبرگر9111 ،؛ وینرت و پرنر،
 .)9111پژوهش حاضر نیز در این چارچوب به انجام رسیده
است .به اینصورت که ( )9تمام پژوهشهایی که (بهویژه
در علوم انسانی) به انجام میرسند ،با هدف دستیابی به
یک سری اصول و قواعد کلی است که دربارهی همهی
انسانها کاربرد داشته باشد .پژوهش همبستگی نیز از این
قاعده مستثنی نیست .پژوهش همبستگی به دنبال این
است که روابط بین دو یا چند متغیر را به صورت یک قاعده
کلی بیان کند .پژوهش حاضر نیز از یک منظر قواعد کلی
را مطرح میکند .نتایج ارائه شده همه گویای مشابهتهای
میانفردی در تحول هستند .بدین معنا که با توجه به این
نتایج میتوان ادعا کرد که همهی افرادی که در
راهبردهای مدیریت زندگی نمرهی باالتری کسب میکنند،
در سبک زندگی سالم نیز نمرهی باالتری کسب میکنند.
( )6پژوهش گسترهی عمر به دنبال تفاوتهای میانفردی
در تحول نیز هست .به این معنا که چقدر افراد گوناگون از
نظر مسیرهای تحولی که میپیمایند با هم متفاوت هستند.
در واقع علیرغم اینکه هدف پژوهشها دستیابی به قواعد
کلی است ،ولی همواره در زمینهی همهی متغیرهای
روانشناختی در بین افراد تفاوتهایی وجود دارد .هدف
اصلی پژوهش حاضر دستیابی به قواعد کلی بود ،اما به
منظور بررسی تفاوتهای میانفردی در تحول ،دو متغیر
1

interindiviual commonalities
interindividual differences
3
intraindividual plasticity
2

جنس و سطح تحصیالت که ادبیات پژوهش بر ارتباط
آنها و متغیرهای پژوهش تأکید کردهاند ،در پژوهش وارد
شدند .بدینصورت که تفاوتهای بین مردان و زنان ،و
تفاوتهای بین سطوح مختلف تحصیلی در متغیرهای
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت )9( .شکلپذیری درون
فردی ،به تغییر و تحوالت یک متغیر در یک شخص اشاره
دارد .بدین معنی که آیا راهبردهای مدیریت زندگی در یک
فرد ثابت است یا با گذر زمان کم یا زیاد میشود؟ یا اینکه
در یک فرد و در یک لحظه معین ،کدام زیرگروه
راهبردهای مدیریت زندگی و سبک زندگی باال و کدام
زیرگروه پائین است؟ واضح است که برای بررسی تفاوت-
های میانفردی در تحول به پژوهشهای مقطعی و برای
بررسی تفاوتهای درونفردی به پژوهشهای طولی نیاز
است .پژوهشهای طولی به بهترین شکل میتوانند تغییر و
تحوالت راهبردهای مدیریت زندگی  ،و سبک زندگی سالم
را در گسترهی عمر مشخص نمایند.
نتایج نشان میدهد که نمرهی کل راهبردهای
مدیریت زندگی تنها با زیرگروه خودمسئولیتپذیری
رابطهی مثبت معناداری دارد و اما نسبت به سایر زیر
گروهها و نمرهی کل سبک زندگی سالم یک همبستگی
مثبت و غیرمعنادار دارد .از میان زیرگروههای راهبردهای
مدیریت زندگی  ،انتخاب مبتنی بر اولویتها تنها با فعالیت
جسمانی به صورت معناداری همبسته بود .جبران نیز
همبستگی مثبت و معناداری با خودمسئولیتپذیری داشت.
بر اساس الگوی سبک زندگی سالم (وولکر و هیل-
پولرکی )9111 ،تمام عناصر سبک زندگی دارای یک
ماهیت مثبت و ارتقاءدهندهی سالمت هستند .این فرض
مطرح بود که فردی که به دنبال ارتقای سالمتی در تمام
حیطههای روانی و جسمانی خود است ،میتواند از
راهبردهای مدیریت زندگی برای نیل به این اهداف استفاده
کند .پژوهشهای دیگر (مانند آئوکی و همکاران9111 ،؛
فیشر ،استانتون ،و الو9111 ،؛ کاگی و دیکسون6000 ،؛
کویووسیلتا ،آریا ،و اندرز6009 ،؛ هنسلمنز و همکاران،
6099؛ فروند )6008 ،نیز این متغیر را در ارتباط با
متغیرهای گوناگون دیگر (مانند پیشرفت تحصیلی) بررسی
کردهاند و تأثیر مثبت کارآمد سبک زندگی را به نمایش
گذاشتهاند.
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اما در پژوهش حاضر بر خالف انتظار ،راهبردهای
مدیریت زندگی با نمرهی کل سبک زندگی رابطهی
معناداری نداشت و تنها با زیرگروه خود مسئولیتپذیری
رابطهی معناداری نشان داد .همانطور که ذکر شد وولکر و
هیل-پولرکی ( )9111عنوان میکنند که بین سبک زندگی
سالم و رضایتمندی کلی از زندگی و درگیری در
فعالیتهای شخصی و مسئولیتپذیری نسبت به جامعه
رابطه وجود دارد .در نتیجه پژوهش حاضر همسو با
پژوهشهای جاپ و اسمیت ( ،)6001فروند (،)6008
هکهاوزن و همکاران ( ،)6090و زاچر وهمکاران ()6097
است .زیرا مسئولیتپذیری به بهترین وجه خود را
فعالیتهای اجتماعی نشان میدهد.
عالوه بر این در تبیین این یافته (عدم همبستگی بین
راهبردهای مدیریت زندگی و سبک زندگی سالم) به چند
نکته باید اشاره کرد .نخست اینکه این امکان وجود دارد که
افراد از راهبردهای مدیریت زندگی استفاده کنند ولی در
حیطهی سالمتی از آنها بهره نجویند و تنها در زمینهی
موفقیت در یک حیطهی خاص (مثالً خودمسئولیتپذیری،
یا موفقیت شغلی (بالتس و فینکلشتاین )6099 ،از آنها بهره
جویند .دوم اینکه با توجه به محدودیت پژوهشها ،این
روابط به پژوهشهای تکمیلی بیشتری نیاز دارند .آیا
میتوان گفت که راهبردهای مدیریت زندگی به صورت
قطع هیچ ارتباطی با سبک زندگی سالم ندارد؟ آیا یک فرد
برای دستیابی به یک سبک زندگی سالم نمیتواند از
راهبردهای مدیریت زندگی بهره جوید؟ اینها سؤاالتی
است که نیازمند پژوهشهای تکمیلی هستند .این امکان
وجود دارد که راهبردهای مدیریت زندگی به عنوان یک
سازهی عملکردی ،تنها از طریق یک متغیر سوم تأثیر خود
را بر سبک زندگی سالم نمایان سازد .این متغیرها ممکن
است سازههای مزاجی دیگر مانند ویژگیهای شخصیتی یا
تواناییهای شناختی و هیجانی باشند.
از بین زیرگروههای سبک زندگی ،تنها خودمسئولیت
پذیری با راهبردهای مدیریت زندگی همبستگی معنادار
داشت .از آنجا که راهبردهای مدیریت زندگی مدیریت
کامل زندگی و در درجهی اول مدیریت خود فرد است ،و
خود مسئولیتپذیری نیز نشان دهندهی سرمایهگذاری
روانی و اجتماعی فرد برای سالمتی است ،این دو عامل به
صورت منطقی با هم رابطهی معناداری دارند .خود
مسئولیتپذیری با جبران نیز رابطهی مثبت و معناداری
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داشت .جبران شامل یک سری فعالیتها و سرمایهگذاری
های فردی و مدیریت خود در شرایط سخت و مواجهه با
فقدانها است که به بهترین وجه نیازمند مسئولیتپذیری
دربارهی خود است و بدون مدیریت خود امکانپذیر نیست.
همچنین ،انتخاب مبتنی بر اولویتها با فعالیت جسمانی
رابطهی مثبت و معناداری را نشان میدهد .الزمهی
پیگیری و انجام یک برنامهی ورزشی منظم ،مسئولیت
پذیری و بهرهمندی از راهبردهای مدیریت زندگی است،
ولی تنها انتخاب مبتنی بر اولویتها معنادار است .این امر
میتواند نشان دهندهی این باشد که در بین زیرگروههای
سبک زندگی ،فعالیت جسمانی بیشتر از سایر زیرگروهها
انتخابپذیر بوده و امکانش بیشتر باشد .یعنی فرد با انتخاب
حیطههای مختلف و پرداختن به آنها خود را به پیش
میبرد.
به صورت کلی باید گفت که رابطهی بین راهبردهای
مدیریت زندگی و سبک زندگی سالم نیاز به بررسیهای
بیشتر و با استفاده از ابزارهای دیگر (مصاحبه) میباشد .چرا
که راهبردهای مدیریت زندگی به مدیریت و برنامهریزی
برای کل زندگی میپردازد و به نظر میرسد که الزمهی
پرداختن به سبک زندگی سالم ،استفاده از راهبردهای
مدیریت زندگی است .ولی در این پژوهش این رابطه به
صورت کلی معنادار نبود.
آیا بین مردان و زنان از نظر میزان پرداختن به سبک
زندگی سالم و راهبردهای خودنظمجویی در راهبردهای
مدیریت زندگی تفاوت وجود دارد؟ در این پژوهش سعی بر
آن بود تا با بهرهگیری از نمونهای با مشارکت زنان و
مردان ،به مقاسهی آنها در متغیرهای مورد بررسی نیز
پرداخته شود .نتایج نشان میدهد که تنها در متغیر
«انتخاب مبتنی بر اولویتها» میانگین زنان به صورت
معناداری بیشتر از مردان است .اما در متغیر «فعالیت
جسمانی» ،میانگین مردان به صورت معناداری بیشتر از
زنان است .پژوهشهای پیشین در این زمینه زیاد راهگشا
نیستند .برای مثال کاگی و دیکسون ( )6000و براون
( )6001نشان دادهاند که زنان به میزان بیشتری به سبک
زندگی سالم میپردازند .اما در پژوهش حاضر بین زنان و
مردان از نظر متغیر سبک زندگی تفاوت معناداری مشاهده
نشد .فقط در زیرگروه فعالیت جسمانی میانگین مردان به
صورت معناداری بیشتر از زنان بود که میتواند به صورت
ضمنی نشان دهندهی پرداختن بیشتر مردان به ورزش
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باشد .در ارتباط با فرآیندهای خودنظمجوئی در راهبردهای
مدیریت زندگی ،فقط در زیرگروه انتخاب مبتنی بر
اولویتها ،میانگین زنان به صورت معناداری بیشتر از
مردان بود .میتوان چنین استنباط کرد که زنان بیشتر از
مردان درگیر فرآیند انتخاب از بین گزینههای موجود
میشوند.
در این پژوهش سطح تحصیالت شرکتکنندگان نیز اعمال
شد و سعی بر آن بود که میانگینهای گروههای تحصیلی
در متغیرهای پژوهش مورد مقایسه قرار گیرند .نتایج نشان
میدهد که در متغیرهای رشد معنوی و مدیریت استرس،
میانگین گروه «فوق لیسانس و باالتر» به صورت معناداری
بیشتر از گروه «لیسانس» است .در متغیر انتخاب مبتنی بر
اولویتها ،میانگین گروه «لیسانس» به صورت معناداری
بیشتر از گروه «فوق لیسانس و باالتر» است .این نتایج
همسو با پژوهش هی و همکاران ( )6001و زاچر و
همکاران ( )6097است .همچنین ،دی وریس و همکاران
( )6008نشان دادهاند که به صورت کلی هر چه سطح
تحصیالت باالتر باشد ،فرد به میزان بیشتری از سبک
زندگی سالم ،و فرایندهای مدیریتی بهرهمند میشود .نتایج
پژوهش حاضر نیز همسو با این دسته از پژوهشها است.
به صورت کلی به نظر میرسد که جنس و سطح
تحصیالت بر متغیرهای پژوهش تأثیر میگذارند.
سپاسگذاری
از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری
دادند ،قدردانی میشود.
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I

n the current study, the relationship between Life Management Strategies of selection,
optimization, and compensation (SOC), and healthy lifestyle (As the Original Indicator of
Successful Aging) have been investigated. The participants consist of 300 people (154 male,
and 146 female) lived in Hamedan City who have been Chosen by Multiple-Stage Cluster
sampling method. To evaluate Life Management Strategies, SOC questionnaire (Baltes, P.,
Baltes, M., Freund, & Lang, 1999), and for evaluate healthy lifestyle, Health Promoting
Lifestyle Profile (HPLP-II) (Walker & Hill-Polerecky, 1996) have been used. To analyze
data, Pearson Correlation and Hierarchical Regression Analysis have been run. The results
showed that there was a significant relationship between SOC Life Management Strategies
and healthy lifestyle (as this study expected, SOC Life Management Strategies have a
positive relationship with healthy lifestyle). But SOC Life Management Strategies could only
predict the sub-field of health-responsibility of healthy lifestyle. Also, Compensation could
only predict the sub-field of health-responsibility of healthy lifestyle. The results of the study
have been discussed in the grounds of health promoting models and personality
Characteristics models.
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