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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

СОЦИО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 

И ДЕПРЕСИВНОСТИ СТАРИХ У СРБИЈИ

АПСТРАКТ. Циљ овог истраживања је био испитати квалитет живота и депресив-

ност старих особа у Србији, у релацији са различитим социо-демо-

графским одликама. Од социо-демографских карактеристика испита-

ли смо пол, године старости, степен образовања, брачно стање и виси-

ну прихода испитаника. За испитивање социо-демографских варија-

бли направљен је упитник за потребе овог истраживања; квалитет жи-

вота је мерен помоћу скале Квалитета живота старих људи (OPQOL,

Bowling, 2010) и постављањем низа питања о задовољству браком, по-

слом, собом као родитељем и присуству неке хроничне болести; депре-

сивност је је мерена помоћу Геријатријске скале депресивности–краћа

верзија (GDS-SF, Greenberg, 2007). Узорак истраживања је пригодан, а

чинили су га 497 испитаника, 50,35% мушкараца и 49,7% жена, старости

од 65 до 92 године. Добијени резултати указују на то да је квалитет жи-
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вота старих лица у Србији у оквиру просечних вредности, а депресив-

ност на нивоу благе депресивности. Пол испитаника и брачни статус су

се показали као значајне детерминанте само неких аспеката квалитета

живота, док су старост, образовни ниво, висина прихода и постојање

неке хроничне болести повезани са много већим бројем испитаних ас-

пеката квалитета живота и депресивности. Постојање хроничне боле-

сти се показало као значајна детерминанта разлика у погледу бројних

аспеката квалитета животом. Теоријске и практичне импликације до-

бијених резултата су дискутоване.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стари, квалитет живота, депресивност, социо-демографске карактери-

стике.

УВОД

Наро9на Kословица „Пи@аће @е с@арос@ J9е @и је Pила мла9ос@”
Jовори о 9ва Pи@на Kи@ања које је сеPи Jерон@олоJија Kос@авила и
на које с@ално @ражи о9Jоворе, а @о су: како 9очека@и с@арос@ и
како учини@и 9а и с@арос@ Pу9е квали@е@ан живо@ни Kерио9.
С оPзиром на @о 9а се с@рук@ура с@ановниш@ва из Kирами9алноJ
оPлика све више мења у оPлик ква9ра@а, ш@о значи 9а се Kовећава
Pрој с@арих осоPа, @о значи 9а Kроучавање овоJ живо@ноJ 9оPа
Kре9с@авља је9но о9 Jлавних Kи@ања 9анас. Према 9ефиницији
Све@ске з9равс@вене орJанизације, осоPе с@арос@и о9 60 9о 75 Jо-
9ина зовемо „с@аријим”, о9 76 9о 90 Jо9ина „с@арим”, а осоPе из-
на9 90 Jо9ина „веома с@арим” (Kрема Papalia & Wendkos, 1992).
СрPија је земља са с@ановниш@вом које с@ари. Према извеш@ају
РеKуPличкоJ заво9а за с@а@ис@ику а на основу Kосле9њеJ KоKиса
из 2011. Jо9ине, с@ановниш@во с@арије о9 60 Jо9ина чине 24,92%
укуKноJ с@ановниш@ва СрPије, 9ок је с@ановника 9о 25 Jо9ина
с@арос@и 25,98% (РеKуPлички заво9 за с@а@ис@ику, 2012).

С@арење је Kроцес који је Kраћен озPиљним Kроменама у функ-
ционисању љу9и у касном живо@ном Kерио9у. Према Лучанину
(Lučanin, 2003), разликују се @ри основна ви9а с@арења:

– Pиолошко – усKоравање и оKа9ање функција орJанизма
с временом;

– Kсихолошко – Kромене у Kсихичким функцијама и KрилаJо-
ђавање личнос@и на с@арење; и

– социјално – Kромене у о9носу Kоје9инца који с@ари и 9ру-
ш@ва у којем живи.
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Поре9 ова @ри ви9а с@арења неоKхо9но је разликова@и Kри-
марно и секун9арно с@арење. Примарно с@арење се изје9начава с
физиолошким с@арењем, а о9носи се на нормалне, физиолошке
Kроцесе који су Kосле9ица сазревања и Kро@ока времена (Luča-
nin, 2003). Секун9арно с@арење о9носи се на Kа@олошке Kромене
које су Kосле9ица сKољашњих чиниоца, а укључују Pолес@, сKољ-
не фак@оре и Kонашања (Lučanin, 2003).

Бројни су @еоре@ичари а и @еорије које се Pаве овим живо@ним
Kерио9ом (нKр. Ериксон, Билер, ЈунJ и 9руJи), је9не о9 њих су
еколошке @еорије које наJлашавају значај с@арења у зависнос@и
о9 кон@екс@а у коме Kоје9инац живи. Јури БронфенPренер ис@и-
че 9а љу9ски развој зависи о9 KрилаJођавања Kоје9инца Kро-
менљивим карак@ерис@икама околине у којој се налази (Bronfen-
brenner, 1979, Kрема Lemme, 1995). Ако желимо 9а разумемо
развој некоJ Kоје9инца он9а морамо 9а разумемо њеJову ин-
@еракцију са са9ашњом и Kрошлом околином а БронферPренер
@о назива „развојем у кон@екс@у” (Bronfenbrenner, 1979, Kрема
Lemme, 1995). Да ли ће се нека осоPа KрилаJо9и@и на живо@не
изазове и KроPлеме у с@арос@и @о зависи о9 KерцеKције Kромене
а не оPјек@ивне Kромене, јер Kромене се KерциKирају и Kам@е у
скла9у с влас@и@им очекивањима, и на основу @оJа 9а ли је Kо-
с@иJну@а равно@ежа између коJни@ивних и мо@ивационих
с@рук@ура Kоје9инца (Lučanin, 2003). Ов9е се ис@иче и 9а су за9о-
вољс@во живо@ом и суPјек@ивна 9оPроPи@ Kоказа@ељи усKос@а-
вљене Kсихофизичке равно@еже с@аре осоPе. Проучавање Kси-
хичкоJ з9равља у с@арос@и и квали@е@а живо@а у овом живо@ном
9оPу је Pи@но Kи@ање. Свакако 9а Kроцес с@арења и с@арос@ 9ово-
9и 9о PиолошкоJ KроKа9ања, ш@о има у@ицаја на свако9невни
живо@ Kоје9инца, али квали@е@ живо@а с@арих не зависи само о9
физиолошких чиниоца. Пос@авља се Kи@ање заш@о неки љу9и
влас@и@у с@арос@ 9оживљавају као о9ређени изазов, у њој Kрона-
лазе нови смисао живо@а и за9овољни су њиме, 9ок 9руJи с@а-
рос@ 9очекују @ужни, неза9овољни и у с@арос@и развијају о9ређе-
не Kсихичке Kо@ешкоће KоKу@ 9еKресије и анксиознос@и?

Квали@е@ живо@а је је9ан о9 најчешће исKи@иваних конс@рука-
@а у Kосле9њих неколико 9еценија. Чес@о се корис@и као мера оK-
ш@е 9оPроPи@и исKи@аника, а изражава се оPјек@ивним (висина
Kрихо9а, Pлизина ус@анова за 9оPијање а9еква@не Kомоћи и сл.)
и суPјек@ивним ин9ика@орима (за9овољс@во Pраком и Kоро9и-
цом, за9овољс@во живо@ом, KерцеKција социјалне Kо9ршке, осе-
ћање среће и сл.). 
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У ли@ера@ури се може наћи велики Pрој различи@их концеKа@а
Kроучавања и саJле9авања квали@е@а живо@а. Све@ска з9равс@ве-
на орJанизација 9ефинише квали@е@ живо@а као „KерцеKцију
коју Kоје9инци имају о соKс@веној Kозицији у живо@у, у кон@ек-
с@у кул@уре и вре9носних сис@ема у којима живе и у релацији са
њиховим циљевима, очекивањима, с@ан9ар9има и ин@ересова-
њима” (WHO, 1997, с@р. 1). Овако 9ефинисан, квали@е@ живо@а
Kре9с@авља оKш@и суPјек@ивно 9е@ерминисан концеK@, јер се Pа-
зира на Kоје9инчевом оKажању свеукуKне живо@не Kозиције и
о9ређен је личним циљевима, ин@ересовањима и очекивањима.
Ово Kосле9ње значи и 9а оPјек@ивни Kоказа@ељи нису о9 Kресу9-
ноJ значаја у у@врђивању квали@е@а живо@а Kоје9инца или Jру-
Kе, већ и неке кул@уролошке, вре9носне и личносне 9е@ерминан-
@е моJу иJра@и важну улоJу.

У све@ској и 9омаћој научној јавнос@и, концеK@ квали@е@а жи-
во@а је широко Kрихваћен и Kроучаван. Осим схва@ања овоJ Kој-
ма као оKш@еJ ин9ика@ора свеукуKноJ з9равља и с@ан9ар9а жи-
вљења, Kоје9ине научне 9исциKлине су фаворизовале о9ређене
9омене @оJ концеK@а. У @ом смислу, у ли@ера@ури се моJу наћи и
сле9ећи Kојмови: PлаJос@ање (Kсихичко, социјално, емоционал-
но), KерцеKција среће, квали@е@ живо@а у вези са з9рављем, и@9.
Као важне 9е@ерминан@е квали@е@а живо@а исKи@ују се физичко
з9равље Kоје9инца, њеJово Kсихичко с@ање, ниво независнос@и,
социјални о9носи, лична уверења и њихов о9нос са важним ка-
рак@ерис@икама окружења у коме живи (WHO, 1997). 

У нашој земљи најчешће је исKи@иван квали@е@ живо@а у вези
са з9рављем и суPјек@ивно PлаJос@ање (као оKш@и ин9ика@ор).
Квали@е@ живо@а у вези са з9рављем је исKи@иван ко9 осоPа које
Kа@е о9 хроничних Pолес@и KоKу@ хиKер@ензије (Вука9иновић,
2011), алерJијскоJ рини@иса (Максимовић, Томић-СKирић, Јанко-
вић и БоJић, 2005), Kсоријазе (Ражна@овић, Бојанић и Јанковић,
2012), аку@ноJ инфарк@а миокар9а (Ранчић, Пе@ровић, АKос@оло-
вић, Ман9ић и Ан@ић, 2011) и слично. Основни закључак који се
може извући на основу ових и 9руJих научних и с@ручних 9иску-
сија и ис@раживања јес@е 9а је квали@е@ живо@а нижи ко9 исKи-
@аника који Kа@е о9 неке хроничне или уJрожавајуће аку@не Pо-
лес@и, у о9носу на оKш@у KоKулацију. 

СуPјек@ивно PлаJос@ање је Kосле9њих Jо9ина најчешће кори-
шћен ин9ика@ор квали@е@а живо@а и мен@алноJ з9равља. Овај
конс@рук@ је исKи@иван у различи@ом кон@екс@у, KоKу@ Kоро9и-
це (То9оровић и Симић, 2013) и школе (Јовановић и Јерковић,
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2012), са различи@им узрасним JруKама: а9олесцен@има (С@ано-
јевић, Крс@ић и Јаре9ић, 2013), о9раслим (Пе@ров, Хаџи-Пешић,
Зла@ановић и Миленовић, 2011) и с@арим исKи@аницима (Кр-
с@ић-Јоксимовић и Михић, 2013). Међу@им, у овим ис@ражива-
њима је суPјек@ивно PлаJос@ање најчешће оKерационализовано
Kомоћу инс@румена@а за Kроцену за9овољс@ва живо@ом, 9ок је
сам Kојам суPјек@ивноJ PлаJос@ања мноJо шири и оPухва@а и
9руJе комKонен@е, KоKу@ Kози@ивноJ афек@а, о9сус@ва неJа@ив-
ноJ афек@а, 9оPроJ KсихичкоJ и социјалноJ функционисања и@9.

Узевши у оPзир чињеницу 9а је квали@е@ живо@а шири Kојам
о9 PлаJос@ања, сма@рамо 9а је неоKхо9но исKи@а@и квали@е@ жи-
во@а као комKози@ан конс@рук@, KосеPно на узорку с@арих лица,
који Kре9с@ављају сKецифичну узрасну JруKу која се сусреће са
мноJоPројним @ешкоћама живљења. 

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Основни Kре9ме@ овоJ ис@раживања јес@е квали@е@ живо@а и 9е-
Kресивнос@ с@арих осоPа у СрPији, у релацији са различи@им со-
цио-9емоJрафским о9ликама. Мен@ално з9равље оKш@е KоKула-
ције се све чешће исKи@ује на основу Kоказа@еља квали@е@а
живо@а и 9еKресивнос@и. 

Основни циљ овоJ ис@раживања Pио је у@врђивање евен@уалне
Kовезанос@и између социо9емоJрафских карак@ерис@ика и мера
квали@е@а живо@а и 9еKресивнос@и. Поре9 @оJа, циљ нам је Pио
9а исKи@амо и Kовезанос@ различи@их асKека@а квали@е@а живо-
@а са 9еKресивношћу исKи@аника. Да Pисмо @о ос@варили, Kос@а-
вили смо неколико сKецифичних циљева:

– исKи@а@и 9а ли Kос@оје с@а@ис@ички значајне разлике у Kо-
Jле9у различи@их асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресив-
нос@и, зависно о9 Kола исKи@аника;

– исKи@а@и 9а ли Kос@оји с@а@ис@ички значајна корелација из-
међу с@арос@и исKи@аника и израженос@и различи@их асKе-
ка@а квали@е@а живо@а и 9еKресивнос@и;

– исKи@а@и 9а ли Kос@оје с@а@ис@ички значајне разлике у Kо-
Jле9у различи@их асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресивно-
с@и зависно о9 оPразовноJ нивоа исKи@аника;
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– исKи@а@и 9а ли Kос@оје с@а@ис@ички значајне разлике у Kо-
Jле9у различи@их асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресивно-
с@и зависно о9 PрачноJ с@ања исKи@аника;

– исKи@а@и 9а ли Kос@оји с@а@ис@ички значајна корелација из-
међу висине Kрихо9а исKи@аника и израженос@и различи-
@их асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресивнос@и;

– исKи@а@и 9а ли Kос@оје с@а@ис@ички значајне разлике у Kо-
Jле9у различи@их асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресивно-
с@и зависно о9 Kрисус@ва неке хроничне Pолес@и.

ВАРИЈАБЛЕ И ИНСТРУМЕНТИ

СОЦИО-ДЕМОГРАФСКЕ ВАРИЈАБЛЕ. По9аци о социо-9емоJрафским ка-
рак@ерис@икама исKи@аника 9оPијени су Kомоћу неколико Kи-
@ања која су се о9носила на Kол (мушки и женски), Jо9ине с@аро-
с@и (уKисиван је навршен Pрој Jо9ина), с@еKен оPразовања
(основно, сре9ње, виша и висока с@ручна сKрема), Pрачно с@ање
(у Pраку/није у Pраку) и висину Kрихо9а исKи@аника (уKисиван
је месечни Kрихо9). 

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА. Квали@е@ живо@а је у овом ис@раживању
схваћен као мул@и9имензионални концеK@ који оPухва@а функ-
ционисање Kоје9инца у различи@им оPлас@има. ОKерационали-
зован је Kомоћу скале Квали@е@а живо@а с@арих љу9и (Older Peo-
ple’s Quality of Life Questionnaire – OPQOL, Bowling, 2010), која
са9ржи 35 ај@ема, са моJућим расKоном о9Jовора на Kе@ос@еKе-
ној скали Ликер@овоJ @иKа, о9 1 – јако се слажем 9о 5 – јако се не
слажем. Помоћу ове скале моJуће је 9оPи@и скорове о квали@е@у
живо@а исKи@аника у неколико 9омена: живо@ уоKш@е (4 ај@ема),
з9равље (4 ај@ема), социјални о9носи и учешће (7 ај@ема), неза-
виснос@–кон@рола на9 живо@ом–слоPо9а (5 ај@ема), за9овољс@во
кућом и сусе9с@вом (4 ај@ема), Kсихичко и емоционално PлаJо-
с@ање (4 ај@ема), финансијске околнос@и (4 ај@ема) и релиJија/
кул@ура (3 ај@ема). Ај@еми се ко9ирају @ако 9а виши скорови ука-
зују на виши квали@е@ живо@а (Bowling, 2009). Поуз9анос@ скале у
овом ис@раживању, изражена КронPаховим α, износи 0.85. Та-
кође, квали@е@ живо@а је исKи@иван и Kомоћу 9о9а@них Kи@ања о
за9овољс@ву Pраком, Kослом и соPом као ро9и@ељем (J9е су се
о9Jовори кре@али о9 1– уоKш@е нисам за9овољан 9о 5– у Kо@Kу-
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нос@и сам за9овољан). Је9но Kи@ање се @ицало Kрисус@ва/о9су-
с@ва неке хроничне Pолес@и.

ДЕПРЕСИВНОСТ. ДеKресивнос@ је мерена Kомоћу Герија@ријске ска-
ле 9еKресивнос@и (Geriatric Depression Scale–GDS, Greenberg,
2007). Ова скала се сас@оји из 15 ај@ема и намењена је Kроцени ни-
воа 9еKресивнос@и ко9 с@аријих исKи@аника. О9Jовори су 9ихо-
@омни (ДА/НЕ). Ај@еме Pрој 1, 5, 7, 11 и 13 @реPа реко9ира@и, како
Pи виши укуKан скор на скали указивао на виши с@еKен 9еKре-
сивнос@и. РасKон моJућих укуKних скорова на скали је о9 0 9о 15;
скоро9 0 9о 4 сма@ра се нормалним нивоом 9еKресивнос@и, о9 5
9о 8 PлаJим, о9 9 9о11 умереним и о9 12 9о15 указује на озPиљну
9еKресивнос@. Поуз9анос@ скале у овом ис@раживању, изражена
КронPаховим α, износи 0.86.

МЕТОД И УЗОРАК

Ис@раживање је корелационоJ @иKа. Уз се@ уKи@ника, исKи@ани-
ци су 9оPијали и уKу@с@во у коме им је Jаран@ована анонимнос@
и уKо@реPа 9оPијених Kо9а@ака искључиво у сврху Kисања науч-
ноJ ра9а. 

Узорак је KриJо9ан, KрикуKљен ме@о9ом снежне Jру9ве (snow-
ball sampling technique, Goodman, 1961). С@у9ен@и ПсихолоJије су
уKи@ник Kрименили на најмање 10-оро исKи@аника с@арос@и из-
на9 65 Jо9ина. Узорак је оPухва@ио 497 исKи@аника, 50,35% му-
шкараца и 49,7% жена. РасKон Jо9ина исKи@аника кре@ао се о9 65
9о 92 (М= 70,53, SD= 4,97). Са завршеном основном школом је Pило
31%, са сре9њом 39% и са вишом школом и факул@е@ом 30% исKи-
@аника. ИсKи@аници су Kријавили висину Kрихо9а у расKону о9
4000 9о 130.000 9инара месечно (М= 31032,28, SD= 18955,86).

За оPра9у Kо9а@ака коришћен је с@а@ис@ички Kаке@ SPSS 17. 

РЕЗУЛТАТИ

На Kоче@ку Kриказа 9оPијених резул@а@а Kриказаћемо 9ескриK-
@ивне Kо9а@ке о различи@им асKек@има квали@е@а живо@а и 9е-
Kресивнос@и исKи@аника. ДоPијени резул@а@и су Kриказани у @а-
Pели 1.
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На основу резул@а@а Kриказаних у @аPели може се ви9е@и 9а су
9оPијене сре9ње вре9нос@и за9овољс@ва различи@им сферама
живо@а на нивоу KриPлижном моJућим @еоријским вре9нос@и-
ма. Слично је и са ос@алим асKек@има квали@е@а живо@а, 9оPије-
ним Kомоћу скале Квали@е@а живо@а с@арих љу9и. Сре9ње вре9-
нос@и се крећу око вре9нос@и моJућеJ Kросека или су PлаJо
Kовишене, о9носно снижене. 

Ка9а је реч о 9еKресивнос@и исKи@аника, 9оPијена ари@ме@ич-
ка сре9ина (М= 6,09) налази се исKо9 @еоријске сре9ње вре9нос@и
(М= 7,5). Међу@им, ка9а се уKоре9и @а вре9нос@ са расKоном вре9-
нос@и за ка@еJорије 9еKресивнос@и, Kре9ложене о9 с@ране ау@о-
ра скале (Greenberg, 2007), он9а се може ви9е@и 9а она сKа9а у ре9
вре9нос@и за PлаJи ниво 9еKресивнос@и.

Пол исKи@аника је значајна 9е@ерминан@а за9овољс@ва Kос-
лом, у смислу 9а су с@арији мушкарци за9овољнији Kослом који
су оPављали или оPављају. Такође, значајна разлика је 9оPијена и
у Kроцењеном нивоу независнос@и и кон@роле на9 соKс@веним
живо@ом, али су Kри@ом виши скорови 9оPијени ко9 женскоJ 9е-

N
МОГУЋИ 
РАСПОН

МИН. МАКС. M SD

ЗАДОВОЉСТВО БРАКОМ 497 0–5 0 5 3.22 1.19

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ 497 0–5 0 5 2.96 1.21

ЗАДОВОЉСТВО РОДИТЕЉСТВОМ 497 0–5 0 5 3.50 2.15

ЗАДОВОЉ. ЖИВОТОМ УОПШТЕ 497 4–20 4 20 9.84 2.76

ЗДРАВЉЕ 497 4–20 4 20 10.88 2.99

ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ 497 7–35 7 25 12.33 3.19

НЕЗАВИСНОСТ 497 5–25 8 25 16.47 3.75

КУЋА И СУСЕДСТВО 497 4–20 4 20 8.41 2.95

БЛАГОСТАЊЕ 497 4–20 4 20 8.77 3.03

ФИНАНСИЈЕ 497 4–20 4 20 11.43 3.42

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 497 3–15 3. 15 7.71 2.20

ДЕПРЕСИВНОСТ 497 0–15 0 15 6.09 4.24

ТАБЕЛА 1: ДЕСКРИПТИВНИ ПОДАЦИ ЗА АСПЕКТЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТ
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ла узорка. Ко9 ос@алих асKека@а квали@е@а живо@а, као и ко9 9е-
Kресивнос@и, нису 9оPијене с@а@ис@ички значајне разлике. Ре-
зул@а@и су Kриказани у @аPели 2.

ПОЛ Н M SD ММ-МЖ T DF SIG.

ЗАДОВОЉСТВО БРАКОМ
МУШКИ 246 3.26 1.176

.081 .757 490 .449
ЖЕНСКИ 246 3.17 1.205

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ
МУШКИ 249 3.16 1.041

.404 3.762 494 .000
ЖЕНСКИ 247 2.75 1.331

ЗАДОВОЉСТВО 
РОДИТЕЉСТВОМ

МУШКИ 248 3.66 2.778
.327 1.686 488 .092

ЖЕНСКИ 242 3.33 1.183

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 
УОПШТЕ

МУШКИ 248 10.11 3.94
.243 .767 492 .444

ЖЕНСКИ 246 9.87 3.04

ЗДРАВЉЕ
МУШКИ 248 10.67 2.98

-.522 -1.805 492 .072
ЖЕНСКИ 246 11.20 3.43

ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ
МУШКИ 247 18.85 5.24

-.740 -1.746 489 .081
ЖЕНСКИ 244 19.59 4.07

НЕЗАВИСНОСТ
МУШКИ 250 12.48 2.67

-.131 -2.488 495 .013
ЖЕНСКИ 247 12.71 3.30

КУЋА И СУСЕДСТВО
МУШКИ 248 8.34 2.89

-.137 -.514 492 .608
ЖЕНСКИ 246 8.48 3.03

БЛАГОСТАЊЕ
МУШКИ 244 8.57 2.94

-.393 -1.416 483 .157
ЖЕНСКИ 241 8.96 3.17

ФИНАНСИЈЕ
МУШКИ 247 11.26 3.47

-.349 -1.126 490 .261
ЖЕНСКИ 245 11.61 3.40

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА
МУШКИ 248 4.75 2.19

-.047 -.249 492 .804
ЖЕНСКИ 246 4.80 1.98

ТАБЕЛА 2: T-ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, ЗАВИСНО 
ОД ПОЛА ИСПИТАНИКА



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014

252 БИЉАНА Н. ЈАРЕДИЋ, ДРАГАНА З. СТАНОЈЕВИЋ, OЛИВЕРА Б. РАДОВИЋ

У @аPели 3 су Kриказани коефицијен@и корелација између с@а-
рос@и исKи@аника и висине Kримања, на је9ној, и асKека@а ква-
ли@е@а живо@а, на 9руJој с@рани. 

** корелација је значајна на нивоу .01; 
*корелација је значајна на нивоу .05.

С@арос@ исKи@аника је Kози@ивно Kовезана са за9овољс@вом
Pраком, Kослом и соPом као ро9и@ељем, з9рављем, 9руш@веним
о9носима, независношћу и финансијама. Висина Kримања је Kо-
зи@ивно Kовезана са за9овољс@вом Kослом и PлаJос@ањем, а не-
Jа@ивно са з9рављем, 9руш@веним о9носима, независношћу, ку-
ћом и сусе9с@вом, финансијама и 9еKресивношћу исKи@аника.

ДЕПРЕСИВНОСТ
МУШКИ 250 6.10 4.91

-.438 -1.047 495 .296
ЖЕНСКИ 247 6.54 4.41

ТАБЕЛА 2: T-ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, ЗАВИСНО 
ОД ПОЛА ИСПИТАНИКА
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ТАБЕЛА 3: КОЕФИЦИЈЕНТИ КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ СТАРОСТИ ИСПИТАНИКА И ВИСИНЕ ПРИМАЊА И 
АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
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Но, све су ове корелације ниске или веома ниске, иако с@а@ис@ич-
ки значајне.

У @аPели 4 су Kриказани резул@а@и анализе значајнос@и разли-
ка између JруKа исKи@аника различи@оJ нивоа оPразовања (са
накна9ним Шефе @ес@ом). ДоPијене разлике су с@а@ис@ички зна-
чајне у KоJле9у за9овољс@ва Pраком, Kослом, укуKним живо@ом,
у KоJле9у з9равс@веноJ с@ања, социјалних о9носа и ак@ивнос@и,
за9овољс@ва кућом и сусе9с@вом, емоционалноJ и KсихичкоJ
PлаJос@ања, финансија и нивоа 9еKресивнос@и исKи@аника. 

Сре9ње вре9нос@и са различи@им ексKонен@ом (а, b и c) у ре9о-
вима се значајно разликују; ** p < .01; *** p < .001.

Као ш@о се може ви9е@и у @аPели 4, разлике уJлавном Kос@оје
између исKи@аника са најнижим (основним) нивоом оPразова-
ња, и ос@алих 9веју JруKа. ИсKи@аници са основним нивоом
оPразовања имају ниже скорове за9овољс@ва Pраком и Kослом, а

ОБРАЗОВНИ НИВО

ОСНОВНО СРЕДЊЕ ВИСОКО F

ЗАДОВОЉСТВО БРАКОМ 3,00А 3,37B 3,23АB 4,114*

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ 2,47А 2,92B 3,49 C 30,125***

ЗАДОВОЉСТВО РОДИТЕЉСТВОМ 3,38A 3,50A 3,34A 1,033

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УОПШТЕ 9,96AB 10,11A 9,36B 3,360*

ЗДРАВЉЕ 11,53A 10,87AB 10,23B 7,378**

НЕЗАВИСНОСТ 12,82A 12,27AB 11,91B 3,175*

ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ И АКТИВНОСТ 17,07A 16,50AB 15,83B 4,250*

КУЋА И СУСЕДСТВО 8,94A 8,22AB 8,25B 3,721*

БЛАГОСТАЊЕ 9,18A 8,84AB 8,25B 3,692*

ФИНАНСИЈЕ 12,57A 11,53B 10,16C 20,318***

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 7,45А 7,84А 7,79А 1,531

ДЕПРЕСИВНОСТ 6,67A 6,22AB 5,32B 4,066*

ТАБЕЛА 4: ЗНАЧАЈНОСТ РАЗЛИКА У СКОРОВИМА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, 
ЗАВИСНО ОД ОБРАЗОВАЊА ИСПИТНИКА
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више скорове на скалама за9овољс@ва з9рављем, независношћу,
9руш@веним о9носима, кућом и сусе9с@вом, скали PлаJос@ања,
финансија и 9еKресивнос@и. 

У @аPели 5 Kриказани су резул@а@и Kровере значајнос@и разли-
ка у скоровима асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресивнос@и, за-
висно о9 @оJа 9а ли су исKи@аници у Pраку или нису. Резул@а@и
Kоказују 9а су с@а@ис@ички значајне разлике 9оPијене у KоJле9у
за9овољс@ва Pраком и соPом као ро9и@ељем, KсихичкоJ и емо-
ционалноJ PлаJос@ања, живо@ом у оPлас@и релиJије и кул@уре и
9еKресивнос@и. ОсоPе које су и 9аље у Pраку Kоказују виши ниво
за9овољс@ва Pраком и соKс@веним ро9и@ељс@вом, PлаJос@ања и
за9овољс@ва релиJиозним и кул@урним живо@ом, а мањи ниво
9еKресивнос@и у о9носу на осоPе које нису у Pраку.

БРАК Н M SD ММ-МЖ T DF SIG.

ЗАДОВОЉСТВО БРАКОМ
ДА 361 3.47 .928

.949 8.349 490 .000
НЕ 131 2.52 1.516

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ
ДА 360 3.00 1.143

.168 1.367 491 .172
НЕ 133 2.83 1.383

ЗАДОВОЉСТВО 
РОДИТЕЉСТВОМ

ДА 359 3.70 2.296
.648 5.842 488 .000

НЕ 130 2.94 1.559

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 
УОПШТЕ

ДА 358 9.889 3.571
-.337 -.944 489 .346

НЕ 133 10.226 3.372

ЗДРАВЉЕ
ДА 358 11.017 3.183

.340 1.039 489 .299
НЕ 133 10.677 3.327

ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ
ДА 356 19.017 4.722

-.750 -1.568 487 .117
НЕ 133 19.767 4.664

НЕЗАВИСНОСТ
ДА 361 12.676 2.734

.353 1.161 492 .246
НЕ 133 12.323 3.607

КУЋА И СУСЕДСТВО
ДА 358 8.511 2.964

.361 1.199 489 .231
НЕ 133 8.150 2.961

ТАБЕЛА 5: T-ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, ЗАВИСНО 
ОД БРАЧНОГ СТАЊА ИСПИТАНИКА
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У @аPели 6 су Kриказани Kо9аци о значајнос@и разлика у KоJле-
9у асKека@а квали@е@а живо@а и 9еKресивнос@и ко9 исKи@аника
који Pолују, о9носно не Pолују о9 неке хроничне Pолес@и.

БЛАГОСТАЊЕ
ДА 350 8.934 3.044

.628 2.053 495 .041
НЕ 133 8.308 3.077

ФИНАНСИЈЕ
ДА 357 11.361 3.301

-.218 -.622 488 .534
НЕ 133 11.579 3.792

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА
ДА 358 4.874 1.994

.690 3.114 495 .002
НЕ 133 4.549 2.304

ДЕПРЕСИВНОСТ
ДА 361 6.083 4.670

-.916 -2.140 495 .033
НЕ 133 6.842 4.609

ТАБЕЛА 5: T-ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, ЗАВИСНО 
ОД БРАЧНОГ СТАЊА ИСПИТАНИКА

ХРОНИЧНА 
БОЛЕСТ

Н M SD ММ-МЖ T DF SIG.

ЗАДОВОЉСТВО БРАКОМ
НЕ 203 3.20 1.183

-.023 -.210 490 .833
ДА 289 3.22 1.197

ЗАДОВОЉСТВО 
ПОСЛОМ

НЕ 204 2.84 1.345
-.191 -1.734 494 .084

ДА 292 3.03 1.102

ЗАДОВОЉСТВО 
РОДИТЕЉСТВОМ

НЕ 203 3.65 3.061
.255 1.296 488 .196

ДА 287 3.39 1.116

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 
УОПШТЕ

НЕ 203 10.409 3.021
.809 3.245 492 .001

ДА 291 9.694 3.808

ЗДРАВЉЕ
НЕ 203 11.818 2.855

1.579 5.996 492 .000
ДА 291 10.323 3.319

ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ
НЕ 201 19.577 4.604

.601 1.394 489 .134
ДА 290 18.976 4.766

ТАБЕЛА 6: T-ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, ЗАВИСНО 
ОД ПРИСУСТВА ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014

256 БИЉАНА Н. ЈАРЕДИЋ, ДРАГАНА З. СТАНОЈЕВИЋ, OЛИВЕРА Б. РАДОВИЋ

Пос@ојање хроничне Pолес@и Kоказало се као значајна 9е@ер-
минан@а разлика у KоJле9у Pројних асKека@а квали@е@а живо-
@ом. ИсKи@аници који Kа@е о9 неке хроничне Pолес@и имају
мање за9овољс@ва живо@ом уоKш@е, Jоре з9равље, нижи ниво
независнос@и, ниже за9овољс@во својом кућом и сусе9с@вом, ни-
жи ниво PлаJос@ања, мање су за9овољни својим финансијама.
Међу@им, они су Kоказали нижи ниво 9еKресивнос@и у о9носу на
исKи@анике који не Pолују о9 неке хроничне Pолес@и.

ДИСКУСИЈА

Основни циљ овоJ ис@раживања Pио је 9а се у@вр9и какав је ква-
ли@е@ живо@а с@арих исKи@аника у зависнос@и о9 неких социо-
9емоJрафских варијаPли и Kрисус@ва/о9сус@ва неке хроничне
Pолес@и. По9аци Kоказују 9а је квали@е@ живо@а с@арих лица у на-
шој земљи Kросечан, о9носно 9а се креће око моJућих сре9њих
вре9нос@и. Овај Kо9а@ак се не може сма@ра@и Kовољним, јер
наши исKи@аници @ако Kоказују 9а нису ни за9овољни ни@и су
неза9овољни својим живо@ом. Такође, ниво 9еKресивнос@и с@а-
рих осоPа у нашем узорку о9Jовара PлаJој 9еKресивнос@и, а она је
још је9ан Kоказа@ељ лошеJ квали@е@а живо@а.

НЕЗАВИСНОСТ
НЕ 205 13.317 3.125

1.235 4.614 495 .000
ДА 292 12.082 2.798

КУЋА И СУСЕДСТВО
НЕ 203 8.754 3.286

.595 2.220 492 .027
ДА 291 8.165 2.687

БЛАГОСТАЊЕ
НЕ 203 9.223 3.314

.792 2.890 483 .004
ДА 282 8.436 2.820

ФИНАНСИЈЕ
НЕ 203 11.857 3.353

.705 2.269 490 .024
ДА 289 11.135 3.473

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА
НЕ 203 4.793 2.262

.034 .176 492 .860
ДА 291 4.759 1.959

ДЕПРЕСИВНОСТ
НЕ 205 6.941 4.528

1.177 3.075 495 .002
ДА 292 5.880 4.725

ТАБЕЛА 6: T-ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА АСПЕКАТА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ДЕПРЕСИВНОСТИ, ЗАВИСНО 
ОД ПРИСУСТВА ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ
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Ка9а је реч о социо9емоJрафским карак@ерис@икама исKи@а-
ника, резул@а@и овоJ ис@раживања Kоказују 9а су мушкарци за-
9овољнији Kослом који оPављају или су оPављали, 9ок жене Pоље
оцењују соKс@вену независнос@ и кон@ролу на9 живо@ом. Већим
9елом, ис@раживањем је 9оказано 9а о9расле жене имају нижи
квали@е@ живо@а о9 мушкараца (Bonsaksen, 2012; Emery et al, 2004;
Vigneshwaran, Padmanabhareddy, Devanna & Alvarez-Uria, 2013).
Међу@им, мож9а су ове разлике кул@уролошки сензи@ивне, ш@о
Pи у нашем ис@раживању моJло Pи@и оPјашњење заш@о с@арије
жене Kоказују виши ниво независнос@и у живо@у. Наиме, у на-
шем 9руш@ву @ра9иционална улоJа жене је @аква 9а она у већој
мери во9и рачуна о Kоро9ици и кући, а мушкарац о финансијама
и важним живо@ним о9лукама. С@арос@ је 9оPа ка9а слаPи ва-
жнос@ зарађивања и 9оношења круKних живо@них о9лука, Kа @о
може Pи@и разлоJ заш@о с@арији мушкарци KерциKирају мањи
ниво независнос@и и кон@роле на9 живо@ом.

С@арос@ исKи@аника је Kози@ивно Kовезана са за9овољс@вом
Pраком, Kослом и ро9и@ељс@вом, з9рављем, 9руш@веним о9но-
сима, независношћу и финансијама. Овакви резул@а@и моJли Pи
се @умачи@и чињеницом 9а су млађи исKи@аници мож9а још
увек у фази KреисKи@ивања нових улоJа у живо@у и великих Kро-
мена које 9оносе Kензионисање и Kуно слоPо9ноJ времена, 9ок је
ко9 с@аријих исKи@аника Kроцес ин@еJрације завршен, зPоJ чеJа
они оKуш@еније Kроцењују различи@е оPлас@и своJ живо@а. Неки
@еоре@ичари, као ш@о су Ериксон, ХавиJхрс@ и Левинасон (Kрема
Влајковић, 1992) оKисују се@ нових улоJа које љу9и морају усво-
ји@и и низ за9а@ака које @реPа ос@вари@и на Kреласку из сре9њеJ
у касно о9расло 9оPа, о9носно с@арос@. Висина Kримања је Kози-
@ивно Kовезана са за9овољс@вом Kослом и PлаJос@ањем, а неJа-
@ивно са з9рављем, 9руш@веним о9носима, независношћу, ку-
ћом и сусе9с@вом, финансијама и 9еKресивношћу исKи@аника.
Иако је Kрви 9ео резул@а@а сасвим очекиван, изненађује Kо9а@ак
9а с@арије соPе са вишим месечним Kрихо9има неJа@ивније оKа-
жају своје з9равље, социјалне о9носе, независнос@, живо@но
окружење и финансијску си@уацију, као и 9а Kоказују виши с@е-
Kен 9еKресивнос@и. Је9ан о9 разлоJа за овакве резул@а@е моJао
Pи Pи@и у чињеници 9а су осоPе са вишим Kрихо9има мож9а на-
викле на Pоље функционисање у различи@им оPлас@има, Kа су
9онекле разочаране Pројним з9равс@веним и функционалним
Kроменама које с@арачко 9оPа носи са соPом, а којима се морају
KрилаJо9и@и сви, независно о9 финансијске си@уације.
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ОсоPе различи@оJ нивоа оPразовања значајно се разликују у
KоJле9у за9овољс@ва Pраком, Kослом, укуKним живо@ом, у Kо-
Jле9у з9равс@веноJ с@ања, социјалних о9носа и ак@ивнос@и,
за9овољс@ва кућом и сусе9с@вом, емоционалноJ и KсихичкоJ
PлаJос@ања, финансија и нивоа 9еKресивнос@и исKи@аника. Ме-
ђу@им, разлике уJлавном Kос@оје између исKи@аника са најни-
жим (основним) нивоом оPразовања, и ос@алих 9веју JруKа.
Слични резул@а@и 9оPијени су и у 9руJим с@у9ијама (Yekta, Pour-
ali & Ghasemi-Rad, 2011). Међу@им, ка9а је реч о за9овољс@ву све-
укуKним живо@ом, з9рављем, социјалним о9носима кућом и
сусе9с@вом, Kсихичком и емоционалном PлаJос@ању и финан-
сијама, осоPе са најнеKовољнијим скоровима јесу осоPе високоJ
и вишеJ оPразовања. Ови резул@а@и нису ни сасвим очекивани
ни@и их је моJуће је9нос@авно оPјасни@и. Мож9а разлоJ @оме
моJу Pи@и виша очекивања која су имала и имају осоPе вишеJ
оPразовноJ нивоа, а која се не моJу Kо@Kуно ос@вари@и у земљи са
ниским живо@ним с@ан9ар9ом.

Брачни с@а@ус се, @акође Kоказао као 9е@ерминан@а значајна за
само неке асKек@е квали@е@а живо@а. ОсоPе које су и 9аље у Pраку
Kоказују виши ниво за9овољс@ва Pраком и соKс@веним ро9и@ељ-
с@вом, као и виши ниво PлаJос@ања и за9овољс@ва релиJиозним
и кул@урним живо@ом, а мањи ниво 9еKресивнос@и у о9носу на
осоPе које нису у Pраку. Иако се ови резул@а@и не моJу уKоре9и@и
са резул@а@има 9руJих с@у9ија 9ирек@но (за@о ш@о су Kроцењи-
вани различи@и асKек@и квали@е@а живо@а), 9руJи ау@ори закљу-
чују 9а је Pрачно с@ање важан фак@ор квали@е@а живо@а уоKш@е
(среће, осећања комKе@ен@нос@и и сл.). У је9ном ис@раживању је
9оPијено 9а Kол исKи@аника Kосре9ује између PрачноJ с@ања и
за9овољс@ва живо@ом и среће (Lee, 1998). Иако осоPе у Pраку
имају рела@ивно виши ниво за9овољс@ва живо@ом и среће, у нај-
Pољој Kозицији су, иKак, мушкарци самци. Наши резул@а@и у Kо-
Jле9у PрачноJ с@а@уса исKи@аника сасвим су очекивани у нашој
кул@ури. У СрPији је Kоро9ица високо вре9нована, Kа се може и
очекива@и 9а ће исKи@аници који имају Kоро9ицу Pи@и за9овољ-
нији макар оним асKек@има живо@а који су 9ео Kоро9ичноJ и
@ра9иционалноJ миљеа.

Пос@ојање хроничне Pолес@и Kоказало се као значајна 9е@ер-
минан@а разлика у KоJле9у Pројних асKека@а квали@е@а живо-
@ом. ИсKи@аници који Kа@е о9 неке хроничне Pолес@и имају
мање за9овољс@ва живо@ом уоKш@е, неKовољније оKажају своје
з9равље, независнос@, у мањој мери су за9овољни кућом и сусе9-
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с@вом, имају нижи ниво PлаJос@ања, мање су за9овољни својим
финансијама. Ови резул@а@и су сасвим очекивани. С@арије осоPе
које Kа@е о9 неке хроничне Pолес@и ис@овремено се сусрећу и са
9руJим @ешкоћама. Међу@им, њихово з9равље је и оPјек@ивно
уJроженије у о9носу на оне који не Kа@е о9 неке хроничне Pоле-
с@и, јер хроничне Pолес@и значе 9о9а@ни ризик Kо з9равље. Тако-
ђе, они у великој мери зависе о9 окружења у коме живе (Pлизина
з9равс@вених и социјалних ус@анова, Kоро9ице). Они су у већој
мери зависни о9 з9равс@вене неJе, а @рKе и велике финансијске
из9а@ке зPоJ чес@их кон@ролних KреJле9а, кон@инуиране @ера-
Kије и слично. То су све разлози зPоJ којих осоPе које Kа@е о9 неке
хроничне Pолес@и моJу неJа@ивније оKажа@и квали@е@ своJ жи-
во@а. ИKак, наши резул@а@и су Kоказали 9а они имају нижи ниво
9еKресивнос@и у о9носу на исKи@анике који не Kа@е о9 хронич-
них Pолес@и. Иако за млађе узрас@е важи 9а је 9еKресивнос@ чес@
Kра@илац хроничних оPољења, моJуће је 9а @о није случај у ка-
сном живо@ном 9оPу. Ш@авише, осоPе које Kа@е о9 неке хроничне
сома@ске Pолес@и, моJу Pи@и у већој мери фокусиране на симK-
@оме @е Pолес@и, Kа се мање изјашњавају о 9еKресивним симK@о-
мима или их Kак @ре@ирају као нормалну Kојаву у с@арос@и.

Иако су Kре9узе@е мере које Pи оPезPе9иле ме@о9олошки
корек@но ис@раживање, оно иKак има извесних оJраничења. Узо-
рак није изје9начен Kо неким варијаPлама које моJу Pи@и о9 зна-
чаја за у@врђивање квали@е@а живо@а. На Kример, неки исKи-
@аници су заKослени, 9руJи су у Kензији; Pрачни с@а@ус је
реJис@рован 9ихо@омно (са у Pраку/нисам у Pраку), 9ок осоPе
које нису у Pраку @о моJу Pи@и из различи@их разлоJа (разво9,
у9овиш@во...). Даље, врс@а хроничне Pолес@и није узе@а у оPзир, а
различи@е хроничне Pолес@и моJу Pи@и з9ружене са различи@им
нивоима фунционалне независнос@и или онесKосоPљенос@и.
Такође, ис@раживање је извршено коришћењем самооKисних
@ехника. Ко9 оваквоJ @иKа ис@раживања, моJуће је 9а с@арији ис-
Kи@аници (усле9 ош@ећеноJ коJни@ивноJ функционисања, осла-
PљеноJ ви9а и сл.) нису 9оPро разумели @вр9ње на које су о9Jова-
рали, или 9а су 9авали социјално Kожељне о9Jоворе.

ИKак, с оPзиром на @о 9а у нашој земљи нема Kуно Kо9а@ака о
квали@е@у живо@а с@арих лица, KосеPно о личној Kроцени квали-
@е@а живо@а о9 с@ране исKи@аника, ово ис@раживање може Kру-
жи@и корис@ан уви9 у неке асKек@е @оJ сложеноJ конс@рук@а. Та-
кође, Kознавање оKаженоJ квали@е@а живо@а с@арих лица може
9а указује на Kрак@ичне имKликације важне за осмишљавање и
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имKлемен@ирање KроJрама намењених с@арим лицима, а усме-
рене на унаKређење квали@е@а живо@а и с@ан9ар9а.

ЗАКЉУЧАК Квали@е@ живо@а је је9ан о9 најважнијих, али и најчешће исKи@и-
ваних ин9ика@ора з9равља и живо@ноJ с@ан9ар9а љу9и, а Kо-
сеPно је важан ка9а је реч о с@арим лицима, чије живо@но 9оPа
9оноси мноJе @ешкоће. Социо-9емоJрафске карак@ерис@ике ис-
Kи@аника, као и Kос@ојање хроничне сома@ске Pолес@и и 9еKре-
сивнос@и, значајне су о9ре9нице њиховоJ квали@е@а живо@а ш@о
се Kоказало и у овом ис@раживању. Такође, Kоро9ица и Kоро9ич-
ни о9носи моJу значајно 9оKрине@и квали@е@у живо@а с@арих
лица, Kа Pи се @оме моJла Kосве@и@и KосеPна Kажња у неком о9
Pу9ућих ис@раживања, с оPзиром на @о 9а у овом ис@раживању
@оме није Pила Kосвећена KосеPна Kажња. НеосKорно је 9а је ква-
ли@е@ живо@а мул@и9имензионални концеK@ и 9а се слика реал-
ноJ с@ања може 9оPи@и само Kомоћу свеоPухва@них мера.
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SUMMARY SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AS DETERMINANTS OF QUALITY 
OF LIFE AND DEPRESSION OF OLDER PEOPLE IN SERBIA

Studying the process of aging and old age is an important question
in social sciences. The quality of life at this age, among other things, is
being enriched with new life opportunities and challenges, as well as
developmental tasks every single individual has to face with. There-
fore the focus of this research is the correlation of the quality of life
and depressiveness with different demographic characteristics of
older people in Serbia. The demographic variables included: gender,
age, education, marital status and monthly income of the respond-
ents. The quality of life is measured using the Older People’s Quality of
Life Questionnaire – OPQOL (Bowling, 2009), as well as several ques-
tions on life domain satisfaction and chronical disease, while
depressiveness was measured using Geriatric Depression Scale – GDS
(Greenberg, 2007). The sample was a convenience one, consisted of
497 respondents, 50,35% of men and 49,7% of women, 65–92 years old. 

The final results show that the quality of life of older people in Ser-
bia is within the average range, and depressiveness belongs to the
category with the level of mild occurence. Men are more satisfied
with a job they have or used to have, while women better estimate
their independence and control over their life. The age of respond-
ents positively correlates with marital satisfaction, satisfaction with
job, with parental role, health, social relations, independence and
monthly incomes. The amount of monthly income positively corre-
lates with job satisfaction and well-being, while it is negatively
correlated with health, social relations, independence, home and
neighbourhood, financial status and the depressiveness of the
respondents. The level of education is significantly correlated with
marital satisfaction, job, whole life, health, social relations and activi-
ties, satisfaction with home and neighbourhood, emotional and
psychic well-being, financial status and the level of depressiveness of
the respondents. The persons who are still married are more satisfied
with marriage and their own parenthood, with well-being, have a
higher level of satisfaction with their religious and cultural life, while
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there is a lower level of depressiveness in regard to the persons who
are not married. The respondents who have some kind of a chronic
disease are less satisfied with life, generally speaking, because of poor
health; they have a lower level of independence and satisfaction with
their own home and neighbourhood, a lower level of well-being and
less satisfaction with their monthly income. However, they showed a
lower level of depressiveness in regard to the ones who have no
chronic diseases. 

Socio-demographic characteristics of the respondents, as well as
somatic chronic disease and depressiveness are significant indicators
of the quality of life of older people. Being aware of the already known
quality of life of older people can point out some practical implica-
tions important for creating and implementing the programmes
intended for older people, while being focused on the improvement of
the quality of life and standards.

KEY WORDS: elderly, quality of life, depression, socio-demographic characteristics.


