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 :نقاط ضعف

 .نیاری به قید کردن شهر یزد نبود



 :ًَیؼٌذگاى ًقذ



 قَت ًقاط
   ؿذُ رکش ػٌَاى اص تؼذ ًَیؼٌذگاى ًام

 ؿذُ آٍسدُ آًْا ًام اص تؼذ ًَیؼٌذُ هـخلات
   ؿذُ رکش هؼٍَل ًَیؼٌذُ ػلوی هشتثِ
 هقالِ دس پاػخگَیی تشای هؼٍَل ًَیؼٌذُ تلفي ٍؿواسُ ایویل
 ؿذُ آٍسدُ

 
 

 





 هقالِ چکیذُ

 :مقدمه

 باعث.است بشر زندگی برای ابعاد ی همه در زیاد مشکالت موجبات که دارد خاصی های ویژگی سالمندی ی دوره

 .داشتیم سالمندان جمعیت در را سریع افزایش اخیر های سال طول در .شود می سالمندان حمایتی های نیاز افزایش

 را اجتماعی حمایت مساله به توجه ضرورت آنان از بسیاری در وابستگی وافزایش استقالل ،کاهش هایشان ناتوانی

 هدف بنابراین  است موثر سالمندان جمعیت سالمت مختلف ابعاد در اجتماعی حمایت .است داده افزایش قشر این در

 .است یزد سالمندان در زندگی روزانه های وفعالیت اجتماعی حمایت تعیین مطالعه

 ها وروش مواد

 پرسشنامه موارد از ها داده .بود تصادفی ای خوشه نمونه.شد انجام یزد در سالمند265 روی مقطعی مطالعه این

 برایspss16 افزار نرم از سپس.شد آوری جمع فیلیپس اجتماعی وحمایت زندگی روزمره های وفعالیت دموگرافیک

 .شد استفاده تب اسپیرمن،کرس والیس،منویتنی،همبستگی کروسکال آماری های تست آنالیز

 



 نتایج
  اکتؼاتی ی ًوشُ هیضاى تا(19/84+3/42) ػالوٌذاى دس اختواػی حوایت هتَػط کلی طَس تِ دادکِ ًـاى هطالؼِ ًتایح

 ٍیظُ آهاسی استثاط صًذگی سٍصاًِ ّای خاًِ،ٍفؼالیت ،ًَع ٍػي اختواػی حوایت تیي دادکِ ًـاى ّا یافتِ. تَد(23-0)
 .داسد ٍخَد ای

 ّای ٍفؼالیت اختواػی حوایت تیي هثثت هؼتقین ٍّوثؼتگی .ٍػي اختواػی حوایت تیي هٌفی هؼتقین ّوثؼتگی
 .ؿذ هـاّذُ صًذگی سٍصاًِ

  نتیجه

 هی کِ.داسد ٍػالهت صًذگی سٍصهشُ ّای استقاءفؼالیت دس هْوی ًقؾ اختواػی حوایت ،افضایؾ هطالؼِ ًتایح تشطثق
 ؿثکِ دس تایذ ػالوٌذاى حوایتی ًٍیاصّای اختواػی حوایت تشدى تاال ایي تٌاتش .تاؿذ داؿتِ تاثیش ػالوٌذاى تش تَاًذ
 .یاتذ گؼتشؽ ػالوٌذاى اص حوایت اختواػی ّای



  چکیده نقد
 

 .داسد هقبلِ هحتَی اص سٍضٌی تػَیش
 .است هطخع تحقیق ٍقلوشٍ ٍاّویت ّذف
 ضذُ ثیبى ًتبیج تحلیل ٍ تجضیِ ٍ ّب دادُ گشدآٍسی ٍ تحقیق سٍش

 .ثَد خَة ّب قسوت ثقیِ دس ضَد گفتِ تش خالغِ هقذهِ قسوت دس تَاًست هی چکیذُ
 .است ضذُ رکش ٍسٍضْب هَاد قسوت دس گیشی ًوًَِ ٍسٍش ،ًوًَِ جبهؼِ

 .کٌذ هی تشغیت هقبلِ هتي خًَذاى ثشای سا خَاًٌذُ
 .است ًشفتِ کبس ثِ آى دس ٍیژُ ٍػالئن فشهَل

 ًپشداختِ تحقیق ًتبیج ثب ساثغِ دس ضخػی قضبٍت ثِ پژٍّطگش



 .استثاط هَضَػی تا هحتَی هقالِ سا داسًذ ٍلضٍهی تِ اػتفادُ اص کلیذ ٍاطُ ی یضد ًثَد
 

 تؼذاد اػتاًذاسد کلیذ ٍاطُ ّا سػایت ؿذُ
 

 .کلیذ ٍاطگاى تیـتشیي ساتطِ ی هؼٌایی سا تا هحتَی هقالِ داسًذ
 

 اص تکشاس کلیذ ٍاطُ ّا پشّیض ؿذُ اػت 







 مساله بیان
 حبل دس.است 21 دسقشى اجتوبػی،اقتػبدی،سالهتی ی چبلطْب هْوتشیي اص یکی سبلوٌذاى جوؼیت افضایص
 سبل دس ثیلیَى یک اص ثیطتش کِ.اًذ دادُ تطکیل جْبى دس سا ًفش هیلیَى700سبل، 60 ثبالی سبلوٌذاى حبضش
 جوؼیت سضذ هیضاى.کٌٌذ هی صًذگی پیطشفتِ کطَسّبی دس جوؼیت ایي%6 .یبفت خَاّذ افضایص2020
   .است %1/9 سبلوٌذاى جوؼیت سضذ هیضاى کِ حبلی دس است%2/1جْبى

 است ضذُ صدُ تخویي %28 2050سبل دس اى سضذ کِ دسحبلی .است %7/8 هب کطَس دس سبلوٌذاى جوؼیت
 سٍی ثش (اجتوبػی ٍحوبیت سالهتی،اقتػبدی ٍضؼیت)کِ داسد ٍجَد هْن فبکتَس سِ کِ هیذّذ ًطبى هغبلؼبت
 .داسد تبثیش سبلوٌذاى ّبی فؼبلیت
  دس اًْب اص ایٌکِ تب است توبس دس ثبدیگشاى هسي فشد.ضَد هی هحذٍد ٍدٍستبى خبًَادُ ثِ سبلوٌذاى دس حوبیت

 ٍاثستِ ضذُ پیطٌْبد اجتوبػی حوبیت .کٌذ کوک دسخَاست خَة اجتوبػی حوبیت ضبدیک ٍهٌبفغ ًیبص هَسد
   .ًیبصاست ضشایظ دس خَة کوک دسیبفت پزیشفتي ٍ داضتي دٍست کِ است سٍاًی ادساک ثِ

 ثشای سبلوٌذاى  ثِ سٍاًی ّبی کوک  ثب ٍتغبثق گبسی سبص هکبًیسن تَسؼِ ثب  است استجبط  دس اجتوبػی حوبیت
 .است ٍاستشس فطبس صیش ٍایوٌی آساهص  احسبس  ایجبد

 خَد افضایص.کٌذ هی پیطگیشی ّب ثیوبسی ػَاسؼ ٍ سٍاًی ًبخَضبیٌذ اتفبقبت ،اص اجتوبػی حوبیت دسیبفت
 ثِ سسیذى ثشای ػولکشد افضایص ًْبیت ٍدس ثیوبساى اجتوبػی ٍضشایظ ،سٍاى جسن سٍی هثجت تبثیش هشاقجتی
 .داسد ثبال ثْجَدی

 ٍ. است هیضاى تشیي پبییي دس  ثستشی ثیوبساى دس اجتوبػی حوبیت افضایص ًتبیج هغبلؼبت اص ثؼضی عجق ثش
 .است هضهي ّبی ثیوبسی ثب هشگ سیسک ٍکبّص ثْتش دسهبى پزیشش  ثِ ٍاثستِ

 ًب اص ثسیبسی کِ آًْبیی یب سٍاًی سالهت هَقؼیت تشیي پبییي سبلوٌذاى،دس دس ٍیژُ ثِ اجتوبػی حوبیت ثشای ًیبص
 .است ضشٍسی اًذ دادُ دست اص سٍصاًِ صًذگی هذیشیت ثشای سا ّبیطبى تَاًبیی



اعالػبت جبهؼی تب کٌَى دس صهیٌِ حوبیت اجتوبػی ٍفؼبلیت ّبی سٍصهشُ صًذگی دس ثیي سبلوٌذاى ضْشیضد هٌتطش  
دس هغبلؼِ حبضش اّذاف ،  ثشسسی ضشایظ یب دسیبفت . ًطذُ است ثٌبثشایي ثِ ًظش هی سسذاًجبم ایي تحقیق الصم است

 .  حوبیت اجتوبػی ٍاستجبط آى ثب فؼبلیت ّبی سٍصهشُ ی صًذگی دس سبلوٌذاًی کِ دس ضْش یضد صًذگی هی کٌٌذ است
 
 ِثِ سٍضٌی ثیبى ضذُ است(حوبیت اجتوبػی)هسئلِ اغلی هقبل 

 
اّویت ٍضشٍست اًجبم تحقیق ثیبى ضذُ است 
 
اّذاف آى اص ًظش کبسثشدی ثیبى ضذُ است 
 
سَاثق پژٍّطی استفبدُ ضذُ ثب هَضَع دس استجبط است 
 
اّویت هسبلِ دسحذی است کِ ًیبص ثِ اسائِ هقبلِ هستقل است. 
 
ثیبى هسبلِ غشیح ٍسٍاى است 
 

ُحذٍد ٍاثؼبد ٍجَاًت هسبلِ ثِ سٍضٌی ثیبى ضذ 







 ّب سٍش
 0.7 اؿتثاُ ٍتشآٍسد%95 اػتواد ضشیة هقطؼی،تا تَكیفی هطالؼِ 

  ای خَؿِ تلادفی ًوًَِ.تَد اطویٌاى تشای ًفش265 ٍاقؼیت دس ًفش،اگشچ250ًِوًَِ تؼذاد
 تا تحقیق هَافقتـاى اخز اص تؼذ.ؿذًذ اًتخاب ًفش25 ّشًاحیِ اص ، ؿْش ًاحی10ِ دس

  سٍایایی کِ داؿت ػَال تا20 کِ ؿذ اًدام(IADL)صًذگی هشُ سٍص فؼالیتْای پشػـٌاهِ
 کِ تَد ؿذُ تشسػی اػتقالل ی اتضاسدسخِ ایي دس.ؿذ تاییذ یغوایی هطالؼِ تا آى ٍپایایی
 . اػت دسخِ پٌح ؿاهل

 کاهال ، (20-40)ٍاتؼتِ ًؼثتا ،(60-40)هؼتقل ًؼثتا ،(80-60)کاهالهؼتقل
 (کوتش یا20)ٍاتؼتِ

 ؿذُ دسیافت اختواػی ٍحوایت ػٌَاى 23 ؿاهل فیلیپغ اختواػی حوایت پشػـٌاهِ
 یؼٌی ًوشُ تاالتشیي.ؿذ گزاسی ًوشُ 23 تا كفش اص.ؿذ خیشتشسػی- تلِ پشػؾ تا افشاد

 دٍػتاى ػَال7خاًَادُ،  تِ هشتَط ػَال8 اختواػی حوایت دسیافت ػطح تاالتشیي
 0/84ٍ0/82تا ٍّوکاساى پاؿایی هطالؼِ تِ تاتَخِ دیگش ّای  ٍاتؼتگی تِ هشتَط ػَال8ٍ

 .ؿذ  دادُ ًـاى اتضاس ایي پایایی کشًٍثاخ الفای

 



اطالػات تَػیلِ پشػـٌاهِ ّا خوغ آٍسی ٍاص  .پشػـٌاهِ ّا تا سٍؽ هلاحثِ پشؿذُ تَدًذ
ٍآًالیض کشٍػکال ٍالیغ ٍاػپیشهي ٍهي ٍیتٌی دادُ ّا اًدام .اػتفادُ ؿذ  spssًشم افضاس 

 .ؿذ
 :نقد

 .سٍؽ  تحقیق تِ سٍؿٌی تیاى ؿذُ اػت-
 .دالیل سٍؽ اًتخاب ؿذُ رکش ًـذُ اػت-
 .اتضاس گشدآٍسی دادُ ّا ٍسٍؽ تحلیل آى تیاى ؿذُ اػت-
 ًوًَِ ّایی اص ایي اتضاس کِ دس هطالؼات دیگش تِ کاس سفتِ اػت سا تیاى کشدُ-
 هتغیش ّای هَسد اػتفادُ دس تحقیق تیاى ؿذُ اًذ -
 .هؼیاس ّای ٍسٍد ٍخشٍج ؿشکت کٌٌذُ ّا قیذ ًـذُ اػت-
 .هضایا ٍهؼایة اتضاس تِ کاس گشفتِ ؿذُ تِ دقت تـشیح ًـذُ اػت-
 .تٌاػة کاسایی سٍؽ هَسد اػتفادُ تا اّذاف پظٍّؾ رکش ؿذُ اػت-
 .هتغیش ّای هَسد اػتفادُ دس تحقیق  تؼشیف ؿذُ اًذ-











 نتایج

 6/85+ 71/92 هغبلؼِ هَسد سي هیبًگیي.ثَدًذ صى%53/6هشدٍ هغبلؼِ صیش افشاد46/4%
 ای ثچِ ّیچ%1/9ٍ.کشدًذ هی صًذگی تٌْب%26ٍ فشصًذاى ثب%15/9ّوسشٍ ثب%57/4 کِ) هتبّل62/6%

 .ًذاضتٌذ
 داس خبًِ%2.50ٍ ثبصًطست36/6%ِ
 هذسک%3.8 ، دثستبى آهَصش سغح تشیي پبییي یب ثبالتشیي%28.7 ، سَاد ثی%66.8:تحػیالت سغح

 داًطگبّی
 کبّص; سي افضایص).ثَد ٍسي اجتوبػی حوبیت دسیبفت ثیي ّوجستگی هْوتشیي کِ هیذاد ًطبى ّب یبفٌِ

 (اجتوبػی حوبیت

 ٍ(p=o.29)ٍجٌسیت اجتوبػی حوبیت دسیبفت هیبًگیي ی ًوشُ ثیي کِ داد ًطبى ّب یبفتِ ٍّوچٌیي
 .ًذاسد ٍجَد هْوی اختالف(p=0.28) تحػیالت ٍسغح اجتوبػی حوبیت دسیبفت

 .ًذاضت ٍجَد آهبسی هخػَظ اختالف(p=0.15) تبّل ٍضؼیت ٍ اجتوبػی حوبیت ًوشُ هتَسظ ثیي
 خبًَادُ حوبیت اص ّوسش داسای سبلوٌذاى (P=0.008).ثَد داس هؼٌب استجبط ایي خبًَادُ حوبیت ثِ ساجغ اهب

 .ثَدًذ گشفتِ ثْتشی ًوشُ

 



تیي هتَػط ًوشُ حوایت اختواػی ٍ ًَع خاًِ استثاط آهاسی هؼٌا داسی ٍخَد  
حوایت اختواػی تْتشی .ػالوٌذاًی کِ ػاکي خاًِ ی خَد تَدًذ(P=0.009.)داؿت

 .دسیافت هی کشدًذ
 36.03-+5.99ًوشُ هتَػط فؼالیت ّای سٍص هشُ صًذگی 

 24.25-+8.22ًوشُ هتَػط اتضاسفؼالیت ّای سٍصهشُ صًذگی
ّوثؼتگی هؼٌاداسی تیي توام حَصُ ّای دسیافت  :ًتایح تؼت اػپیشهي ًـاى داد کِ

 حوایت اختواػی ػالوٌذاى تا فؼالیت ّای سٍصهشُ صًذگی اػت 
اًْایی کِ ػطح حوایت اختواػی تیـتشی دس حَصُ ّای حوایت اص خاًَادُ ٍدٍػتاى  

 .تَاًایی اًدام فؼالیت ّای سٍصهشُ ی صًذگی دس آًاى افضایؾ هی یاتذ. داسًذ 



 نقد نتایج 
 .ًتایح ٍیافتِ ّای پظٍّؾ تِ سٍؿٌی تَكیف ٍتثییي ؿذُ اػت

 
 .ًوَداسّا ٍخذٍلْای اسائِ ؿذُ دس تخؾ ًتایح گَیا ٍسٍؿي اػت

 
 .یافتِ ّای هقالِ ّذف ّای اٍلیِ هقالِ سا تاهیي هی کٌذ

 
 .پغ اص تَكیف ًتایح ػْن کافی تِ تحلیل آًْا اختلاف دادُ ًـذُ اػت

 









 بحث
 .هطالؼات هختلفی سٍی خٌثِ ّای هختلف حوایت اختواػی تشػالهت تاکیذ هی کٌذ

هطالؼِ ی  ;تَد19/84-+3/43ًوشُ حوایت اختواػی دس ػالوٌذاى:ًتایح ایي هطالؼِ ًـاى داد
 پاؿایی

 ػطح دسیافت حوایت اختواػی تاال;استثاط خاًَادگی قَی دس تیي ایشاًیاى 
کِ ًـاى ;هطالؼِ الثَکَسدی ٍّوکاساى;کاّؾ دسیافت حوایت اختواػی;افضایؾ ػي

 .دادّوثؼتگی ٍیظُ ای تیي ػي ٍػولکشد اختواػی دس ػالوٌذاى ٍخَد داسد
افضایؾ دسیافت ;افضایؾ ػي:ٍّوکاساى کِ ًـاى دادsayersٍایي یافتِ هخالف تَد تا هطالؼِ

 .حوایت اختواػی کِ تا افضایؾ حغ هؼٍَلیت دس دیگشاى تَخیِ هی ؿَد
 هطالؼِ پاؿایی ;ًثَد اختالف ٍیظُ تیي صًاى ٍهشداى ٍدسیافت حوایت اختواػی

 تِ طَس کل هطالؼات هتفاٍتی پیذاؿذُ تا ًتایح هختلف دس ساتطِ تا ایي هَضَع
هؼتوذی ؿلوضاسی ٍّوکاساى هؼتقذًذ کِ حوایت اختواػی تاثیش داسد تش هشداى ٍصًاى اها ایي 

 .یافتِ تا هطالؼات کیخؼشٍیکِ خَاػتِ ّای صًاى تاهشداى هقایؼِ ؿذُ  ّوؼَ ًیؼت
 .تیي دٍخٌغ ًذاؿت(خاًَادُ ٍدٍػتاى)دسیافت حوایت تیـتش اختالف ٍیظُ ای تا ػٌاكش 

ّوچٌیي هغایش تاهطالؼِ تاهپؼَى تَد کِ ًـاى دادصًاى ػالوٌذ تا کوتشیي دسیافت حوایت 
ػلی سغن ایٌکِ اص دٍػتاى ایي حوایت سا دسیافت .خاًَادُ ضؼیف تشیي تْذاؿت سٍاى سا داؿتٌذ

 .هی کشدًذ
 



دس هطالؼِ حاضش افشاد تا تاالتشیي ػطح تحلیالت هؼتحق تاالتشیي حوایت اختواػی اص خاًَادُ ٍدٍػتاى 
 .اها ایي استثاط هؼٌاداسًثَد ایي ًتایح تا ًتایح خلیلی ٍّوکاساى ّوؼَ تَد. تَدًذ

افشاد تا تاالتشیي ػطح تحلیالت ،استثاط فشدی تیـتشی داسًذٍدساًدوٌْای هختلف ٍخَاهغ ؿشکت 
 .تٌاتشایي آًْا فشكت ّای تیـتشی پیذا کشدًذ تشای استثاط تا دٍػتاى کِ اص حوایت آى ّا ػَد تثشًذ.داسًذ

 
 ٍضؼیت تاّل ٍدسیافت حوایت اختواػی

دس ایي هطالؼِ یافتِ ّا ًـاى دادکِ ًوشُ هیاًگیي حوایت احتواػی دس توام خٌثِ ّای صًذگی ػالوٌذاًی 
دلیل تٌْایی هشگ .)کِ تا ّوؼشاًـاى صًذگی هی کٌٌذ تاالتش اص کؼاًی تَد کِ تِ تٌْایی صًذگی هی کٌٌذ

 (ّوؼش تَد
 یافتِ ّا ًـاى دادًذکِ ًقؾ ّوؼش هْن اػت دس دسیافت حوایت هخلَكا دس ػٌیي ػالوٌذی

هطالؼِ سٍصًثشگَاٍسیت کِ تـخیق دادًذ ػالوٌذاًی کِ ّوؼش داسًذ هذت اقاهت دس ;ٍایي هطالؼِ 
 .تیواسػتاى کوتشی داسًذ

ّوچٌیي ًتایح هطالؼات حیذسی ٍّوکاساى هٌؼکغ کشد کِ استثاط قَی تیي داؿتي ّوؼش ٍکیفیت 
 .صًذگی ٍخَد داسد

دس هقایؼِ تا هٌاتغ حوایتی دیگش افشاد هَسد هطالؼِ ادػا کشدًذ کِ ّوؼشاًـاى ٍخاًَادُ هْوتشیي هٌاتغ 
 .حوایتی ّؼتٌذ

 



هطالؼات هختلف ًـاى دادکِ داؿتي ّوؼش تِ ػٌَاى هٌثغ تاثیش گزاس تش سٍی حوایت دس  
 .تحشاى ٍهَقؼیت ّای اػتشع اػت 

دسیافت حوایت اختواػی ٍتَاًایی   دس هطالؼِ حاضش ثاتت ؿذ کِ ّوثؼتگی ٍیظّای تیي
اػت کِ ثاتت ؿذُ دس یافتِ ّای اًدام دادى فؼالیت ّای سٍصهشُ صًذگی دس ػالوٌذاى 

 .تَصٍ کِ تا هَضَع هـاتِ سٍی ػالوٌذاى آهشیکایی ٍتشکیِ ای هطالؼِ کشدُ اػت

 ًقذ
 .ًتیدِ گیشی ًَیؼٌذُ تِ اًذاصُ کافی هؼتذل ٍهحکن اػت

 .پیًَذٍاًؼدام الصم تیي ًتیدِ ی هقالِ تا یافتِ ّای آى ٍخَد داسد
 .ّذف ّای اكلی هحقق ؿذُ اػت

 .یافتِ ّای پظٍّؾ تا ًتایح پظٍّؾ ّای هـاتِ هقایؼِ ؿذُ اػت





 ًتیدِ 
تش طثق یافتِ ّای ایي هطالؼِ افضایؾ حوایت اختواػی هی تَاًذ سٍی تَاًایی اًدام 

ٍاص ایي سٍ دس .دادى فؼالیت ّای سٍصهشُ صًذگی ٍاستقاءػالهت ػالوٌذاى هَثش تاؿذ
خلَف ًیاصّای ػالوٌذاى کاسّایی سا تایذتشای پیـشفت ٍگؼتشؽ ؿثکِ ّای حوایت  

 .اختواػی اًدام داد
ّوچٌثي سٍؿْای هٌاػة تا دس ًظش گشفتي فشٌّگ ٍؿْش تحت هطالؼِ تایذ هؼشفی کشد 

 .ٍتِ کاس گشفت ٍػشاًدام افضایؾ حوایت اخٌواػی سا اسصیاتی کشد
 ًقذ

 .هحذٍدیت ّای پظٍّؾ تیاى ًـذُ اػت 
پیـٌْاد پظٍّـی ٍپیـٌْاد ساُ حلی تشای هؼالِ هَسد )پیـٌْادات کاهل رکش ؿذُ اػت

 (تشسػی
 .تـکش ٍقذس داًی اصکلیِ دػت اًذس کاساى تحقیق اًدام ًـذُ اػت

 









 رفرنس ها

 نقد
 بسیارکم است گذشته سال پنج به مربوط انتشارشان تاریخ که تعدادمقاالتی

 .(مورد5)است

 .است شده استفاده فارسی منابع از بیشتر

 .است شده استفاده جهانی معتبر های وسایت منابع از

 



با تشکر از توجه 

 شما عزیزان 


