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Abstract 

Background and Objective: Considering the population trend in Iran, an 

increase in the number of the elderly, and the significance of evaluating 

their health status, the present study was aimed to determinate the health 

status of the elderly in Nain, Iran.     

Materials and Methods: Present research was a descriptive-analytic study 

(cross-sectional). The study population consisted of 220 elderly people 

from Nain who were randomly selected using randomized simple table 

from among households with elderly over 60 .After the informed consent 

was obtained from the elderly, data were collected in face-to-face, in-

person interviews. In order to determine their health status, The Short Form 

Health Survey-12 (SF-12) questionnaire was utilized. 

Results: The mean age of the subjects was 69.52±7.4 years. The linear 

regression test showed that there was linear relationship between the 

physical and mental health status after adjusting the demographic and 

socioeconomic variables, ANOVA showed no significant relationship 

between the health status and age, but there was a significant association 

between the income level and the health score (P<0.05). Tukey's post-hoc 

test shows that the total health score in the poor income subgroup is lower 

than the other groups (P<0.001) and no significant difference was seen in 

other subgroups. 
Conclusion: The health status of the elderly was moderate in Nain. Since 

factors such as the education level, marital status, income level, and 

economic conditions affect elderly people’s health, it is necessary to take 

these into account and conduct appropriate interventions in this field.   
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 چکیده

با توجه به روند جمعیت کشور و افزایش تعداد سالمندان و همچنین اهمیت ارزیابی وضعیت  سابقه و هدف:

 شهرستان نائین انجام گرفت. تعیین وضعیت سالمت سالمندان هدفسالمت سالمندان مطالعه حاضر با 

 224مطالعه ی این هانمونه. تحلیلی از نوع مقطعی بود -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

 بین از ساده تصادفی صورت به تصادفی اعداد جدول از استفاده با که نفر از سالمندان شهرستان نائین بودند

بصورت مصاحبه  هاداده یروش گردآورشدند.  انتخاب سال 64 باالی سالمند دارای خانوارهای پرونده

ر بررسی وضعیت سالمت منظو بهن بود. حضوری و چهره به چهره و پس از کسب رضایت آگاهانه از سالمندا

 شد. استفاده( SF-12) زندگی کیفیت سؤالی 12 از پرسشنامه

 از پس که داد نشان خطی رگرسیون آزمون .سال بود 22/61±4/0کنندگان میانگین سنی مشارکت ها:یافته

برقرار  خطی رابطه روانی و جسمانی سالمت وضعیت با اقتصادی -دموگرافیک و اجتماعی متغیرهای تعدیل

بین سن و وضعیت سالمت نشان نداد ولی رابطه بین نمره  داری رایمعن یز واریانس رابطهآنالبود. آزمون 

 در کلی سالمت نمره که دهدمی نشان توکی تعقیبی . آزمون(>42/4P)بود  معنادارسالمت و وضعیت درآمد 

 داریمعنی تفاوت هازیرگروه سایر در و (>441/4P)است  هاگروه سایر از کمتر ضعیف درآمد زیر گروه

 .نشد مشاهد

وضعیت سالمت سالمندان شهر نایین در حد متوسط بود، با توجه به تاثیر عواملی از قبیل  گیری:نتیجه

سطح تحصیالت، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و درآمد بر سالمت سالمندان، توجه به این عوامل و انجام 

 زمینه ضرورت دارد. مداخالت مناسب در این

 

 وضعیت سالمت  ؛نائین ؛سالمند واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
سالمندی فرایندی جهان شمول، طبیعی، پیشرونده و 

ناپذیر است که فرد، خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار برگشت

 ظرفیت در زوال فرایند کلی طور به سالمندی یدهد. پدیدهمی

 تغییرات ینتیجه در سن و افزایشبدنبال  فرد یک عملکردی

. امروزه به دلیل کاهش باروری و افزایش ]1[است  ساختاری

تر از کل سالمندان بسیار سریع جمعیت نسبت امید به زندگی

. در منطقه مدیترانه شرقی نیز ]2[جمعیت در حال رشد است 

سال به باال افزایش یافته است بطوری که در سال  64جمعیت 

 6/22سال و باالتر در این منطقه،  64افراد  ، تعداد2444

است  بینی شدهدرصد کل جمعیت( بود و پیش 2/2میلیون نفر )

به  2424درصد و در سال  6/2این میزان به  2422که تا سال 

 تغییرات این از نیز ایران . کشور]3[یابد  درصد  افزایش 12

ای که براساس برآورده ایگونه به نمانده نصیببی جمعیتی

انجام شده، جمعیت کشورمان در طی پنجاه سال آینده دو برابر 

سال به باال شش  62این در حالی که تعداد افراد  خواهد شد و

ریزی و اتخاذ . بنابراین  برنامه]4[برابر افزایش خواهد یافت 
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 و همکاران منصوری

های مناسب جهت حمایت از کیفیت زندگی این گروه سیاست

 .]2[سنی ضروری است 

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت وضعیت سالمت 

زندگی سالمندان است. مشکالت سالمت سالمندان متعدد بوده 

و منجر به کاهش سریع در وضعیت سالمت و احتمال افزایش 

. سازمان جهانی بهداشت، سالمت را وضعیت ]6[شود ناتوانی می

مطلوب از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی و نه فقط عدم بیماری 

. بر اساس این تعریف سالمت ]0[ کندا نقص عضو تعریف میی

باشند. تغییرات جسمی و روانی از ارکان مهم سالمت جامعه می

های بیولوژیکی ناشی از افزایش سن منجر به محدودیت

. در بسیاری از جوامع، ]2[شود های بدن میعملکردی در بافت

روانی و های جسمی، سالمندان در معرض کاهش سطح توانایی

اند و به منظور تأمین وضعیت سالمت و خودکارآمدی شناختی

ترین عامل . مهم]1[باشند نیازمند حمایت اطرافیان می

محدودیت فعالیت در سالمندان سقوط است و ضعف عضالنی 

. طبق مطالعات ]14[باشد ترین عامل آن در سالمندان میشایع

درصد از  24سال و 04درصد سالمندان بیش از  24انجام گرفته 

های روزمره سال دچار اختالل در فعالیت 24سالمندان بیش از 

. همچنین اختالالت روانشناختی به علت انزوای ]11[باشند می

اجتماعی، کیفیت زندگی پایین، ناتوانی و اختالالت جسمی و 

. بر اساس مطالعات ]12[شناختی در سالمندان شایع است 

برند المندان از افسردگی رنج میدرصد از س 14انجام گرفته 

. در مطالعات انجام گرفته دیگر شیوع اختالل اضطراب در ]13[

. در یک مطالعه انجام ]14[درصد گزارش شد  2/10سالمندان 

گرفته در ایران نیز نتایج نشان داد که بیش از نیمی از 

سالمندان از نظر اختالالت اضطراب و افسردگی مشکالتی 

درصد سالمندان  14های روزمره انجام فعالیت داشتند، از نظر

 یگریمطالعه د. ]12[درصد وابسته نسبی بودند  34وابسته و 

دچار اختالل  یدرصد از سالمندان مورد بررس 2نشان داد که 

 ومتوسط  یاختالل شناخت دچاردرصد  2/40 ید،شد یشناخت

 3/13همچنین  .ندداشت یفخف یدرصد اختالل شناخت 34

 یازمندروزانه )ن یهایتدر انجام فعال مطالعه سالمندان از درصد

روزانه  یانجام کارها یو برا یرمستقلدرصد کامال غ 2کمک( و 

حال با توجه به روند جمعیت در . ]16[ بودندوابسته  یگرانبه د

کشور و افزایش تعداد سالمندان و همچنین اهمیت ارزیابی 

 ریزیبرنامه انجام نیازها، وضعیت سالمت سالمندان در تشخیص

 اینکه به توجه با نیز و نیاز برای این گروه سنی مورد مداخالت و

 صورت نایین این زمینه در شهر در مستندی ی مطالعه تاکنون

تعیین وضعیت سالمت  هدفاست، این مطالعه با  نگرفته

 شهرستان نائین انجام گرفت. سالمندان
 

 هامواد و روش
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی 

شهرستان  تعیین وضعیت سالمت سالمندان هدف بابود که 

نفر  224ی این مطالعه هانمونهانجام گرفت.  14 سال نائین در

 فرمول از سالمندان شهرستان نائین بود که با استفاده از
  

𝑛 =

Z
1−

α
2

2  𝛿2

d2
 

 

، محاسبه شد. 11و انحراف معیار:  2/2، دقت: 42/4آلفا: 

 بعضیشده، وضعیت سالمت و یینابزارهای تعسپس با کمک 

 جنس، وضعیت تأهل، مثل سن، جمعیت شناختیخصوصیات 

با  هانمونه. یری شدگاندازهها نمونه درآمد یزانو م سطح سواد

تصادفی ساده از بین  صورتبهی اعداد تصادفاستفاده از جدول 

 سال انتخاب شدند. 64پرونده خانوارهای دارای سالمند باالی 

 تحقیق انجام هدف مورد در کافی توضیحات پرسشگری از قبل

مورد  در هاآن به ، همچنینشد دادهسالمندان  بهو نوع سواالت 

که  تحقیقهر مرحله از  در ینکهمحرمانه ماندن اطالعات و ا

توانند از شرکت در مطالعه یم ،نبودند یکاربه ادامه هم یلما

 یتپس از کسب رضا یتدر نها .شد داده اطمینان ،انصراف دهند

 و حضوری مصاحبه روش با هاآن اطالعات سالمندان، ازآگاهانه 

 .شد گردآوری چهره به چهره

 باالتر، یا سال 64 سن داشتن مطالعه این به ورود معیارهای

 بر موثر داروهای مصرف عدم پژوهش، در شرکت برای تمایل

سواالت بود. همچنین  به پاسخگویی توانایی و هوشیاری سطح

شدید روانی و نداشتن رویداد بحرانی و  بیماری به عدم ابتال

ماه گذشته از دیگر  3تنش زا مانند مرگ عزیزان در طی 

معیارهای ورود به مطالعه بود. در صورتی که سالمندان در روند 

پرسشنامه مایل به ادامه همکاری نبودند، از مطالعه  پر کردن

 ر بررسی وضعیت سالمت از پرسشنامهمنظو بهحذف می شدند. 

he Short Form Health SurveyT (12-SF .استفاده شد )

دکتر  توسط 2441نسخه فارسی این پرسشنامه در سال 

است و  سؤال 12منتظری و همکاران آماده گردید که دارای 

 بعد پرسشنامه این در نماید.یمی را بررسی و روانسمی ابعاد ج

 3 لیکرت مقیاس با سؤال 4 که سؤال 6 توسط جسمی سالمت

 سالمت بعد و  خیر و بلی گزینه شامل سؤال 2 و ایگزینه 2 و

 لیکرت مقیاس با سؤال 4 دهی نمره که سؤال 6 شامل نیز روانی

 است، خیر و بلی هایگزینه شامل سؤال 2 و ایگزینه 6 و 2

 %03کرونباخ منتظری و همکاران ضریب آلفا  .گرددمی بررسی

برای این  ( را)بعد سالمت روانی %02 و ()بعد سالمت جسمانی

  .]10[ابزار گزارش نمودند 

نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهو تحلیل  یهتجز

مستقل، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی  tی هاآزمونو  11

 توکی، همبستگی پیرسون و رگرسون خطی انجام شد. 
 

 هایافته
 64نفر از افراد باالی  224اطالعات این مطالعه مربوط به 

 22/61باشد. میانگین سنی این افراد یمسال شهرستان نائین 
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 04تا  64 کنندگانشرکت( بود. بیشتر 4/0انحراف معیار سال )

( و با تحصیالت %2/01همسر )(، بدون %2/23ساله، مذکر )

 (.1)جدول  ( بودند%3/42) ییابتدا

در مطالعه،  کنندگانشرکتدر رابطه با وضعیت سالمت 

 63/20±33/4 نتایج مطالعه نشان داد میانگین وضعیت سالمت

درصد( وضعیت سالمت  2/02) کنندگانشرکتبود و اکثر 

 ( =441/4P< ،64/4r)ند. داشتمتوسط 

-شرکتهمچنین میانگین وضعیت سالمت جسمانی 

ها آنو وضعیت سالمت روانی  42/2±14/4در مطالعه  کنندگان

همبستگی پیرسون نشان داد که بین  آزمونبود.  22/4±12/11

وضعیت سالمت جسمانی و روانی رابطه خطی وجود دارد 

(441/4P< ،64/4r=). متغیر دو بین خطی رگرسیون نتایج 

درصد  0/44 که است آن بیانگر روانی و جسمانی سالمت

 تبیین روانی سالمت به وسیله جسمانی سالمت نمره واریانس

 متغیر دو این بین رابطه .(1 نمودار) (2R=440/4)شود  می

 درآمد، وضعیت جنسیت، و سن متغیرهای تعدیل از پس

 
 های زمینه ای شرکت کنندگان در مطالعهویژگی :6جدول 

 فراوانی )درصد( در مطالعه کنندگانشرکتهای فردی یژگیو متغیر

 سن

 142(1/62) سال 04تا  64

 20( 1/22) سال 24تا  04

 12( 2/6) سال 14تا  24

> 14  (4/1 )3 

 جنس
 143(2/46) زن

 110(2/23) مرد

 منبع درآمد
 140( 6/42) خودش

 113( 4/21) دیگران

 وضعیت درآمد

 20(3/12) خوب

 44( 24) خوب نسبتاً

 122( 2/22) متوسط

 20( 3/12) ضعیف

 تاهل
 62( 2/22) همسر دارد

 122( 2/01) همسر ندارد

 وضعیت زندگی
 162(4/06) فرزندانو  همسربا 

 22(6/23) تنها

 وضعیت سواد

 02( 0/32) سوادیب

 13(3/42) ابتدایی

 22(22) سیکل و باالتر

 

 
 هکننده در مطالع افراد شرکترابطه بین وضعیت سالمت جسمانی و روانی : 6نمودار            
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 و همکاران منصوری

 تاهل وضعیت و زندگی وضعیت تحصیالت، سطح درآمد، منبع

 یافت افزایش نیز تبیین ضریب مقدار و دار بودمعنی همچنان

(422/4=2R ،441/4<P ،30/4=b.) 

 و سن بین را داریمعنی رابطه واریانس آنالیز آزمون

 و سالمت نمره بین رابطه ولی نداد نشان سالمت وضعیت

 دهدمی نشان توکی تعقیبی آزمون. بود معنادار درآمد وضعیت

 سایر از کمتر ضعیف، درآمد زیرگروه در کلی سالمت نمره که

 معنی تفاوت هازیرگروه سایر در و( >441/4P)می باشد  هاگروه

سالمت و سایر  ارتباط بین وضعیت. نشد مشاهد داری

 شده است. داده نشان 2مشخصات دموگرافیک در جدول 

 

 یرهای دموگرافیکمتغمیانگین وضعیت سالمت و ارتباط آن با  :0جدول 

 نتیجه آزمون آماری *میانگین وضعیت سالمت یرمتغ

 جنسیت
 23/22±12/4 مرد

42/4 P> 
 16/26±20/4 زن

 وضعیت زندگی
 36/22±2/4 با همسر و فرزندان یزندگ

441/> P 
 22/22±21/2 تنها

 تأهلوضعیت 
 20/22±42/4 همسر دارد

441/>P 
 24/22±31/2 همسر ندارد

 تحصیالت

 32/22c±14/4 سوادیب

441/>P 6/20±42/4 ابتداییb 

 63/34a±31/4 سیکل و باالتر

 وضعیت مالی

 40/34b±1/2 خوب

441/>P 40/20±2/4 متوسطb 

 21/23a±2 ضعیف

 منبع درآمد
 43/21±1/4 خودش

441/>P 
 3/26±6/4 دیگران

   ناهمنام انگلیسی کوچک *حروف         

 .دهدمی نشان 441/4 از کمتر سطح در توکی تعقیبی آزمون از استفاده با را هاگروه بین داری معنی اختالف         

 

بحث
به منظور پاسخ موثر و کارآمد به نیازهای در حال رشد 

جمعیت سالمندان، شناسایی وضعیت سالمت، کیفیت زندگی و 

. نتایج این ]12[عوامل مرتبط با آن در سالمندان ضروری است 

و با هدف بررسی وضعیت سالمت  1314مطالعه که در سال 

ت سالمندان شهر نایین انجام شده بود، نشان داد که وضعی

سالمت اکثر واحدهای پژوهش در حد متوسط است، این یافته 

در  Hoiدر راستای نتایج مطالعات دیگر است بطوری که مطالعه 

، مطالعه سادات در یاسوج 2414مناطق روستایی ویتنام سال

نیز وضعیت  12و مطالعه هارونی در سی سخت در سال  20 سال

. ]11-21[ سالمت سالمندان را در حد متوسط گزارش کردند

کننده در این مطالعه از سالمت روانی همچنین سالمندان شرکت

باالتری نسبت به سالمت جسمانی برخوردار بودند، مطالعه 

 2/12دیگری در همین راستا نشان داد که سالمت جسمانی 

درصد ضعیف بود در حالی که  2/0درصد سالمندان متوسط و 

 1/36انی متوسط و درصد از این سالمندان از سالمت رو 2/61

و نجاتی نیز  Yengدرصد از سالمت روانی خوب برخوردار بودند، 

در مطالعات خود وضعیت سالمت روانی سالمندان را بهتر از 

می توان . ]24, 22, 23[سالمت جسمانی آنان گزارش دادند 

تر، زندگی ساده گونه تفسیر نمود که سالمندان به دلیلاین

همچین داشتن اعتقادات و باورهای دینی و تر و توقعات پایین

 دوری از فعالیت های اضطراب آور، سالمت روانی باالتری دارند.

های این مطالعه وجود رابطه مستقیم بین سالمت از دیگر یافته

جسمی و روانی بود بدین معنی که با افزایش یا کاهش هر کدام 

عه شعاعی و یافت. مطالها، دیگری هم کاهش یا افزایش میاز آن

نیز نشان دهنده نقش پیش بینی کننده  11 سال همکاران در

راستا با مطالعه سالمت جسمی و روانی برای همدیگر بود که هم

 و روانی سالمت بین . رابطه بسیار قوی]24[حاضر است 

 روانی مشکالت که اندداده نشان مطالعات. است برقرار جسمانی

 و مرگ و مزمن هایبیماری به ابتال برای مهم  خطر عامل یک

 هایبیماری به مبتال افراد دیگر طرف از شود، می محسوب میر

 و افسردگی ویژه به روانی، مشکالت خطر معرض در مزمن،

. بنابراین با توجه به اثرات متقابل ]22-31[هستند  اضطراب

تواند در سالمت جسمی و روانی، مداخالت مرتبط با سالمت می

 ریزی و اجرا گردد. برنامههر دو حیطه 

در این مطالعه با وجود اینکه انتظار می رفت با افزایش 

-سن، وضعیت سالمت سالمندان کاهش یابد ولی رابطه معنی

های داری بین سن و وضعیت سالمت مشاهده نشد، یافته

مطالعات موجود در زمینه ارتباط بین وضعیت سالمت و متغیر 
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 بررسی وضعیت سالمت سالمندان                                                                                             

 

 02سادات وضعیت سالمت افراد سن متناقض است، در مطالعه 

سال بود،  02سال و باالتر بهتر از وضعیت سالمت افراد کمتر از 

در مطالعه وحدانی نیا و همکاران نیز مشخص شد که افزایش 

سن به تنهایی اثری بر روی برخی ابعاد کیفیت زندگی بویژه 

،  Van Minh،Yeng. از طرفی ]24, 32[روانی ندارد  سالمت

Mwanyangala و حیدری در مطالعات خود نشان دادند 

که با افزایش سن وضعیت سالمت کاهش یافته است 

رغم اینکه با افزایش سن ، شاید بتوان گفت علی]12،23،33،34[

های عملکردی ها و محدودیتهای مزمن، ناتوانیابتال به بیماری

وضعیت سالمت روانی سالمندان بهتر  ، ولی]24[یابد افزایش می

شود چنان که نتایج مطالعات نشان داده اند که وضعیت می

 روحی روانی سالمندان پیر بهتر از سالمندان جوان است

و در نتیجه وضعیت کلی سالمت سالمندان با افزایش  ]22, 24[

شود. بین متغیر جنس و وضعیت سالمت نیز در این سن بهتر می

وضعیت سالمت  پژوهش رابطه معناداری برقرار نبود ولی میانگین

مردان بهتر از زنان بود، نتایج مطالعه حیدری و همکاران نیز 

نداد هر چند  رابطه معنادار بین جنس و وضعیت سالمت را نشان

. در برخی مطالعات دیگر ]33[میانگین سالمت مردان بهتر بود 

متغیر جنس به عنوان عامل موثر بر وضعیت سالمت سالمندان 

تواند به . این وضعیت می]12, 32, 12[مشخص شده است 

دلیل نابرابری های جنسیتی در سالمت باشد از طرفی زنان 

های پذیری بیشتری نسبت به ابتال به بیماریمعموال آسیب

ناتوان کننده اما غیرکشنده دارند که سالمت و کیفیت زندگی 

، همچنین وسواس و نگرانی زنان به ]12[سازد ها را متاثر میآن

بیشتر است و ممکن است زنان به این دالیل سالمت خود 

تر ارزیابی کنند. در بررسی تاثیر متغیر سالمت خود را ضعیف

ها بیانگر آن بود که بین وضعیت سطح تحصیالت، نتایج یافته

داری وجود دارد بدین سالمت با سطح تحصیالت رابطه معنی

معنی که با افزایش سطح تحصیالت، میانگین نمره وضعیت 

ت افزایش یافته بود. تحصیالت به عنوان یکی از عوامل سالم

کننده اجتماعی موثر بر سالمت مردان و زنان به خوبی تعیین

های شغلی شناخته شده است، افراد با تحصیالت بیشتر فرصت

تری های اجتماعی مطلوببهتر، درآمدهای باالتر و موقعیت

شتری در مورد توانند کسب کنند، همچنین این افراد آگاهی بیمی

سالمتی، رژیم غذایی، مراقبت از خود و پیشگیری از بیماری دارند 

تری نسبت به افراد با تحصیالت و به تبع آن سبک زندگی سالم

کمتر خواهند داشت، این یافته در نتایج مطالعات کشورهای دیگر 

. همچنین ]36, 32, 11،34، 12[نیز مورد تایید قرار گرفته است 

در این مطالعه رابطه وضعیت سالمت با متغیر وضعیت تاهل، 

وضعیت اقتصادی، محل سکونت و منبع درآمد معنادار شد. در 

سالمندان متاهل وضعیت سالمت، عملکرد و  Nawiمطالعه 

داشتند،  کیفیت زندگی بهتری نسبت به سالمندان بدون همسر

 ،Mwanyangalaاین نتیجه در مطالعات بسیاری از جمله  

Nawi، Hoiنژاد و همکاران نیز  ، حیدری و همکاران، برهانی

مورد تایید قرار گرفته است. احتماال وجود تعامالت اجتماعی 

های عاطفی و فیزیکی تر افراد متاهل، همچنین حمایتگسترده

همسران از همدیگر و نگرش مثبت جامعه به افراد متاهل در این 

توان ارتباط با وضعیت اقتصادی نیز میباشد. در امر موثر می

اینگونه تفسیر کرد که وضعیت اقتصادی مناسب بر دسترسی و 

استفاده از خدمات بهداشتی، تغذیه بهتر، مسکن مناسب و 

خدمات تفریحی موثر است، مطالعات زیادی در داخل و خارج از 

 کشور بر وجود رابطه بین وضعیت اقتصادی مناسب و

 یت زندگی و رفاه در سالمندان تاکیدوضعیت سالمت، کیف

. تنگناهای اقتصادی مشکالت ]32-33, 12،11, 2[کرده اند 

معیشتی، هم به صورت مستقیم سالمت سالمندان را تحت تاثیر 

دهد مثال هزینه کمتری برای تغذیه و یا درمان بیماری قراد می

تواند روان افراد سالمند را تحت کنند و هم میخود هزینه می

های اجتماعی از بزرگترین موانع تاثیر قرار دهد. فقر و محرومیت

باشد، به عالوه در سالمندان آسایش و امنیت در سالمندان می

باشد که موجب کاهش ها نیز بیشتر میفقیر ابتال به بیماری

  شود.کیفیت زندگی آنان می

ها ها یافتهدر مورد سالمت سالمندان و منبع درآمد آن

که میانگین نمره سالمت افرادی که استقالل مالی  نشان داد

واحد نسبت به افرادی که استقالل مالی ندارند  03/2دارند 

رسد دار بود. به نظر میبیشتر و این رابطه از لحاظ آماری معنی

شود که از بیان مشکالت که وابستگی مالی سالمندان باعث می

ی به دیگران شان به دلیل تحمیل بار مالمربوط به سالمتی

اجتناب نمایند. از طرف دیگر کم توجهی اطرافیان در تامین 

نیازهای مالی سالمندان چه در زمینه سالمت و چه در زمینه 

 ای تاثیرگذار باشد. تواند در پیدایش چنین یافتهمعیشت می

 های این پژوهش این بود که سالمندانی کهاز دیگر یافته

کنند، وضعیت سالمت میبا همسر و فرزندان خود زندگی 

تری نسبت به سالمندان تنها داشتند. در مطالعه مطلوب

Luanaigh  مشخص شد که تنهایی ارتباط قوی با ابتال به

افسردگی دارد، عالوه بر این تنهایی با ایجاد فشار خون باالتر، 

مشکالت خواب، مشکالت سیستم ایمنی بدن و اختالل شناخت، 

، ]30[یز اثرات قابل توجهی دارد بر سالمت جسمانی افراد ن

کنند در معرض انزوای سالمندانی که به تنهایی زندگی می

. از نظر سازمان ]24[اجتماعی و ابتال به افسردگی هستند 

جهانی بهداشت، تنهایی و انزوای اجتماعی جز عوامل خطر مهم 

های باشد که بر روی تمام جنبهابتال به بیماری در سالمندان می

سالمت و رفاه، از جمله سالمت روان سالمندان اثر گذار است 

کنند،  . بدیهی است که  سالمندان که تنها زندگی می]32[

های اجتماعی بیشتری هستند و توانمندسازی نیازمند حمایت

 باشد. این افراد برای مواجهه با مشکالت زندگی از ضروریات می

طعی بودن مطالعه از جمله محدودیت های این پژوهش مق

باشد چرا که این نوع مطالعه در اثبات رابطه علی عوامل موثر می

 درک منظور بر وضعیت سالمت، ناتوان است، که بهتر است به
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 و همکاران منصوری

 شود. همچنین با استفاده طولی مطالعات از علیتی رابطه بهتر

 در و کوچک نسبتا جمعیت یک در مطالعه این اینکه به توجه

 به آن نتایج دادن تعمیم است گرفته انجام خاص منطقه یک

 و باشدمی مطالعه این هایمحدودیت دیگر از هاجمعیت سایر

نیز  کشور مناطق سایر در مشابه مطالعات شودمی پیشنهاد

توان به استفاده از ابزار از نقاط قوت مطالعه می .شود انجام

مناسب برای گردآوری اطالعات و همچنین استفاده از روش 

 گیری تصادفی اشاره کرد.نمونه
 

 گیرینتیجه
تواند به از آنجا که وضعیت سالمت در دوران سالمندی می

راحتی تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گیرد لذا در نظر گرفتن 

ها بسیار ضروری است. با ای موثر بر سالمت آنعوامل زمینه

توجه به اینکه در این مطالعه بین سطح تحصیالت، وضعیت 

استقالل مالی، وضعیت زندگی و تاهل سالمندان با  اقتصادی،

داری وجود داشت و نظر به اینکه وضعیت سالمت رابطه معنی

سطح تحصیالت و تاهل جزء عواملی هستند که  مداخله در 

گردد در کنار ها کمتر امکان پذیر است، لذا پیشنهاد میآن

 ریزی هایی که برای افزایش مشارکت اجتماعی و نیزبرنامه

های بهداشتی درمانی اقداماتی که جهت بهبود مراقبت

شود، مداخالتی نیز در جهت بهبود وضعیت سالمندان انجام می

اقتصادی این افراد در نظر گرفته شود. محققین بر این عقیده 

هستند که وضعیت اقتصادی نامناسب به طور موثرتری بر 

اخله در آن سالمت افراد تاثیر داشته و از طرف دیگر قابلیت مد

های مالی ویژه از سالمندان در کنار بیشتر است. لذا حمایت

سایر اقدامات به عنوان پیشنهاد اصلی این مطالعه عنوان 

شود در قالب مطالعات مداخله گردد. همچنین پیشنهاد میمی

 ای به بررسی عوامل ارتقا دهنده سالمت سالمندان پرداخت.

 

 تشکر و قدردانی
مصوب  2611این مقاله حاصل طرح پژوهشی به شماره 

بهشتی  شهید پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته

دانند از همکاری و حمایت باشد، نویسندگان بر خود الزم میمی

بهشتی و همچنین کلیه  شهید پزشکی علوم مالی دانشگاه

ی کننده در این پژوهش تشکر و قدردانسالمندان عزیز شرکت

 نمایند.
 

 تضاد منافع
گونه تضاد منافعی برای نویسندگان نداشته این مطالعه هیچ

 است.
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